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مقدمب 
فلزات سنگین جزو خطرناکترین آالیندههای محیط زیستاند که قادرند در سیستم بدن موجودات زنده تجمع یابند و
غلظت آنها با گذشت زمان و با تماس بیشتر با آالیندهها افزایش مییابد (بهروش و همکاران .)۱1۱ :۱931 ،فلزات
سنگین عمدتاً به دستهای از گروه عناصر فلزی گفته میشود که دارای وزن مخصوص بیشتر از  2گرم بر سانتیمتر
مکعب و وزن اتمی بیشتر از  05گرم باشند .مهمترین فلزات سنگین ،که از دیدگاه حفاظت از محیط زیست دارای
اهمیتاند ،شامل کادمیوم ،آرسنیک ،کبالت ،وانادیوم ،روی ،جیوه ،آهن ،منگنز ،نیکل ،سرب ،کروم ،و مس است کهـ به
دلیل غیرقابل تجزیه بودن در طبیعت و طول عمر زیستی باالـ آالیندة بسیار مهم محیط زیستی محسوب میشوند
(اتابکی و لطفی.)69 :۱931 ،
اگرچه آلودهشدن زمینهای کشاورزی به فلزات از راههای شیمیایی همچون کاربرد لجن فاضالب ،کودهای شیمیایی،
و پسابهای صنعتی است ،رسوب ذرات غبار خشک و تر ناشی از پدیدة طوفان گردوغبار نیز یکی از مهمترین منابع
آلودهکنندة اکوسیستمهای زراعی گندم به فلزات سنگین محسوب میشود (آلتاس .)۱006 :6553 ،ذرات گردوغبار بر
 نویسندة مسئول ،تلفن53۱110۱0366 :

Email: salahi@uma.ac.ir
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اساس محل شکلگیری و مسیر حرکت قادرند فلزات سنگین را حمل کنند .سمیبودن ،تجزیهناپذیری ،و تجمعپذیری
فلزات سنگین سبب شده تا ذرات گردوغبار حامل این فلزات همواره مشکلآفرین باشند (خوزستانی و سوری:65۱9 ،
 .)۱911منابع انسانی در نواحی شهری و نیز الگوهای فرسایش خاک در تجمع فلزات سنگین اثر دارند (جارادات و
همکاران .)۱93 :6551 ،رسوب ذرات غبارآلوده به فلزات سنگین در زمینهای زراعی به ترکیب آن با محلول خاک منجر
میشود و گیاهان با جذب این فلزات سنگین مسیر اصلی انتقال فلزات به زنجیرة غذایی را هموار میکند .ذرات گردوغبار
ناشی از فعالیتهای صنعتی ،ترافیک و تردد خودروها ،عملیات کشاورزی و فرسایش خاک در مناطق بیابانی است که
تحت شرایط اتمسفری و تشدید سرعت باد به صورت معلق وارد جو میشود و با کاهش سرعت باد در محیط میزبان
رسوب میکند .بسته به منشأ ذرات غبار ،نوع فلزات سنگین نیز در آن متفاوت است؛ بهگونهایکه فلزات مس ،نیکل،
کادمیوم ،کبالت ،کروم ،و روی در ارتباط با فعالیتهای صنعتی و فلزات سرب و منگنز در ارتباط با ریزگردهای بیابانی
است (تکالیگلو و کارتال .)6131 :6552 ،در چین فلزات مس ،منگنز ،و روی ناشی از فعالیتهای صنعتی ،اما کروم و
نیکل از عملیات کشاورزی و فرسایش خاکهای بیابانی نشئت میگیرد (لو و همکاران .)۱510 :6553 ،در ایران نیز منشأ
احتمالی فلزات سنگین در ذرات غبار بررسی شده و نتایج آن در کرمانشاه بیانگر این است که فلزات روی ،مس ،نیکل ،و
کروم عمدتاً منشأ انسانی و آهن و منگنز منشأ طبیعی دارند .همچنین ،غلظت فلزات سنگین در ارتباط با منشأ ذرات غبار
متفاوت است؛ بهطوریکه در طوفانهای گردوغبار مناطق غربی ایران ،که از رسوبات آبرفتی و ذرات لس در مسیلهای
خشک دجله و فرات نشئت میگیرد ،فلز آهن شناختهشدهترین عنصر است که در شهرهای سنندج ،خرمآباد ،و اندیمشک
برتری مطلقی در مقایسه با دیگر فلزات دارد که این دلیلی بر بیابانیبودن ذرات گردوغبار است .البته ،بر اساس شاخص
غنی شدگی ،سطوح آلودگی نقره و کروم در ذرات غبار ورودی به غرب ایران بیش از آرسنیک و روی است (رجبی و
سوری .)۱۱ :۱931 ،در گردوغبار کرمانشاه نیز آهن و روی فلزات سنگین غالباند .نزدیکبودن غلظت آهن نسبت به
خاکهای جهان نشان از منشأ طبیعی این فلز دارد؛ اما باالبودن غلظت فلزات روی ،مس ،نیکل ،و کروم در گردوغبارهای
باریده در کرمانشاه (احمدی دوآبی و همکاران )63 :۱930 ،و تهران (سلمانزاده و همکاران )3 :۱93۱ ،بیانگر دخالت
انسان همچون فعالیت های صنعتی و ترافیکی در تولید فلزات سنگین است که این فلزات با انباشت در سطح خاک
خاکهای کشاورزی را با مشکل آلودگی همراه میکند و سبب اختالل در چرخة اکوسیستم محیطی میشود.
استان فارس در جنوب غربی ایران یکی از مناطق پهناور است که ورود تودة عظیم گردوغبار اکوسیستمهای زراعی
گندم آن را متأثر میکند .رسوب ذرات غبار همراه با فلزات سنگین در خاکهای سطحی مزارع ،بهدلیل تجمع زیستی آن،
به انباشت فلزات سنگین در خاک منجر میشود و گیاه گندم با جذب آن باعث انتقال این فلزات سمی به چرخة غذایی
انسان میشود .غالت اساس تغذیه و حیات انسان بهشمار میرود و تأمینکنندة  15درصد غذای انسانهاست (کیانپور و
سبحان اردکانی .)19 :۱932 ،بنابراین ،رسوب ذرات غبار آغشته به فلزات سنگین در خاک اکوسیستمهای زراعی گندم
میتواند سالمت انسانها را به خطر بیندازد؛ شناسایی محتوای فلزات سنگین در خاک زمینهای زراعی گندم اولین اقدام
در کاهش مخاطرة سالمت محسوب میشود که این پژوهش سعی در دستیابی به این رهیافت است.

روشﻫﺎ 

موادو
استان فارس با مرکزیت شهرستان شیراز در جنوب غربی ایران قرار گرفته و وسعت آن حدود  ۱66251کیلومترمربع است
که معادل  1/0درصد از مساحت کل کشور است .استان فارس یکی از قطبهای کشت گندم در ایران است که پس از

پﺎیﺶغلظتﻓلزاتسنگﯿننﺎﺷﯽازﻃوﻓﺎنگﺮدوغﺒﺎردرخﺎکاکوسﯿستم ﻫﺎيزراعﯽگندمدرﺟنوباستﺎنﻓﺎرس


 749

خوزستان در رتبة دوم کشوری قرار دارد .سطح زیر کشت گندم در این استان  900/063هکتار بوده که  612/006هکتار
آبی و  11/311هکتار نیز به صورت دیم است که  ۱5/۱درصد گندم کشور را تولید میکند .در این پژوهش ،بهمنظور
شناسایی اثر گردوغبار بر غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی اکوسیستمهای زراعی گندم در مناطق جنوبی استان
فارس ،نخست کدهای مربوط به گردوغبار ( ،91 ،99 ،96 ،9۱ ،95 ،53 ،51 ،52و  )90در بازة زمانی ۱2ساله (-6555
 )65۱0مربوط به ایستگاههای الر ،جهرم ،داراب ،و فسا از سازمان هواشناسی اخذ و فراوانی این پدیده در مقیاس فصلی و
ساالنه بررسی شد .سپس ،مسیر ورود ذرات غبار به محدودة مطالعاتی در مطالعة موردی طوفان گردوغبار  ۱6می 65۱1
با مدل ردیابی هایاسپلیت ۱انجام شد .همچنین ،برای شناسایی علت وقوع طوفان گردوغبار در روز منتخب از نقشة فشار
تراز دریا استفاده شد.
در ادامه ،از خاکِ زمینهای زراعی گندم شهرستانهای الر ،فسا ،داراب ،و جهرم نمونهبرداری شد؛ بهگونهایکه در
هر شهرستان موردمطالعه چهار اکوسیستم زراعی گندم مشخص شد و عملیات نمونهبرداری خاک از عمق یک
سانتیمتری در سطح  155سانتی متر مربع از هر اکوسیستم زراعی گندم صورت گرفت .نمونهبرداری خاک به دو مرحلة
قبل و بعد از طوفان گردوغبار تقسیم شد .نمونهبرداری قبل از طوفان گردوغبار در ماههای دی و اسفندماه  ۱931و
نمونهبرداری بعد از طوفان گردوغبار در ماههای اردیبهشت و خرداد  ۱931انجام شد.
نمونههای خاک به آزمایشگاه انتقال داده شد و با استفاده از دستگاه جذب اتمی به روش شعله غلظت فلزات سنگین
شامل سرب ،کادمیوم ،و نیکل اندازهگیری شد .برای اینکه مشخص شود طوفان گردوغبار بر غلظت فلزات سنگین در
خاک اکوسیستمهای زراعی گندم در جنوب استان فارس اثر دارد ،از آزمون تی -استیودنت استفاده شد .درنهایت ،مقادیر
فلزات سنگین در نمونههای گردوغبار با شاخص زمینانباشتگی 6ارزیابی شد که این شاخص بر طبق معادلة  ۱آلودگی به
فلزات سنگین را با توجه به نسبت غلظت هر فلز سنگین در نمونة موردبررسی به غلظت زمینهای (ژوان و همکاران،
 )6551آن فلز در پوستة زمین محاسبه میکند:
()۱

Igeo  log 2  Cn / 1.5 Bn 

که در آن Igeo ،معرف شاخص زمینانباشتگی Cn ،غلظت اندازهگیریشدة فلز سنگین در نمونه ،و  Bnغلظت زمینهای
همان فلز سنگین در پوستة زمین است .ضریب  ۱/0نیز برای کمینهکردن تغییرات احتمالی در غلظتهای زمینهای ناشی
از فعالیتهای زمینشناسی اعمال میشود .این شاخص برای میانگین غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی
اکوسیستمهای زراعی گندم منطقة موردمطالعه محاسبه و نقشة پهنهبندی آنها با مدل آی-دی -دبلیو 9در محیط
جیآیاس ترسیم شد.

یﺎﻓتبﻫﺎيپژوﻫﺶ 

شکل  ۱میانگین وقوع طوفان گردوغبار در چهار ایستگاه منطقهـ شامل الر ،جهرم ،داراب ،و فساـ را در مقیاس فصلی
نشان میدهد که بر اساس آن بیشینة فراوانی این پدیده در نیمة گرم سال ،بهویژه در فصل بهار ،و کمینة آن در نیمة
سرد سال ،بهویژه در پاییز ،است .در بین ایستگاههای منطقه ،فسا با  16وقوع دارای بیشینة فراوانی گردوغبار ساالنه
است؛ پس از آن ایستگاههای جهرم ،داراب ،و الر بهترتیب با میانگین ساالنة  ،60 ،93و  ۱3طوفان در رتبة بعد قرار دارند.
1. HYSPLIT
2. Geo-Accumulation Index Igeo
3. IDW
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دراکوسﯿستمﻫﺎيزراعﯽﺟنوباستﺎنﻓﺎرس(منﺒع:نگﺎرندگﺎن) 

ﻃوﻓﺎنﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎر

ﻓصلﯽ-مکﺎنﯽ

ﺷکل.9مﯿﺎنگﯿنﻓﺮاوانﯽ

ﻃوﻓﺎنگﺮدوغﺒﺎردر95مﯽ55(5۲92اردیﺒهشت)9916

بررسی نقشة فشار سطح زمین در روز  ۱6می  65۱1نشان داد که سیستم فروبار حرارتی در هند و پاکستان و حتی ایران
را فراگرفته است و یک هستة کمفشار با مرکزیت  ۱55۱میلیبار در خلیجفارس مستقر شده است؛ اما در جنوب اروپا،
بهویژه دریای مدیترانه ،سیستم فرابار دینامیکی با مرکزیت  ۱5۱1میلیبار تشکیل شده که تقابل این سیستمهای فرابار و
فروبار به منقلبشدن اتمسفر سطوح پایین منجر شده است (شکل  .)6فروبار حرارتی خلیجفارس باعث مکش هوای
اطراف به مرکز شده و هوای گرم و خشک ناشی از زبانة فرابار شمال افریقا و دریای مدیترانه به سمت فروبار حرارتی
خلیجفارس جریان یافتهاند که بهعنوان بادهای شمال شناخته میشود .بادهای شمال ،با عبور از بیابانهای حاشیة جنوبی
و غربی خلیجفارس ،ذرات خاک سطحی بیابانها را روبیده و به صورت تودة عظیم گردوغبار به سمت سیستم فروبار
خلیجفارس انتقال یافته است .استانهای فارس و هرمزگان ،که در مجاورت دریای خلیجفارس قرار دارند ،بخش عظیمی
از این ذرات غبار را که رطوبت نیز به خود جذب کردهاند دریافت میکند و در روز  ۱6می  65۱1بادهای شمال باعث
وقوع طوفان گردوغبار در ایستگاههای جنوبی و مرکزی استان فارس شد.
در این پژوهش مسیر ورود ذرات غبار به منطقة موردمطالعه در  ۱6می  65۱1با روش پسگرد مدل هایاسپلیت
ردیابی شد .همانطورکه در شکل  9نمایان است ،ذرات غبار در ارتفاع  055و  ۱555متری بهواسطة بادهای شمال از
سمت غرب و جنوب وارد ایستگاههای جنوبی استان فارس شده است؛ اما در ارتفاع  9555متری ،ذرات غبار تحت شرایط
ناپایداری اتمسفر از بیابانهای مرکزی عربستان به سمت ایران جریان یافته است .ایستگاههای دیدهبانی هواشناسی در
منطقة موردمطالعه نیز کد هواشناسی طوفان گردوغبار را گزارش کرده که به صورت فرامحلی وارد منطقه شده است؛
بنابراین ،با استناد به تحلیل نقشة فشار تراز دریا و همچنین مدل هایاسپلیت ،که ذرات غبار را منشأ ردیابی میکند،
میتوان نتیجه گرفت که ذرات غبار در روز مورد مطالعه از سمت بیابانهای عربستان و عراق وارد استان فارس شده
است .از طرف دیگر ،بهعلت اینکه این طوفان در ماه می (اوایل اردیبهشتماه) اتفاق افتاده است و در مرحلة فنولوژی
سبزینگی گیاهان بوده و سطح اراضی خشک منطقه اغلب از گیاهان مرتعی یکساله پوشیده است ،گردوغبار محلی
نمیتواند نقش پُررنگی در افزایش غلظت غبارها داشته باشد.
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ﺷکل.5نقشةﻓشﺎرسطحزمﯿندرروزوقوعﻃوﻓﺎنگﺮدوغﺒﺎردرﺟنوبایﺮان(95مﯽ()5۲92منﺒع:نگﺎرندگﺎن)

ﻫﺎياسپلﯿتومسﯿﺮورودگﺮدوغﺒﺎر بﺟنوباستﺎنﻓﺎرس(منﺒع:نگﺎرندگﺎن)
ﺷکل.9خﺮوﺟﯽمدل 

پﺮاکنﺶﻓلزاتسنگﯿن

نتایج حاصل از اندازهگیری فلز سرب در خاکهای سطحی اکوسیستم زراعی گندم در مناطق موردمطالعه نشان داد غلظت
سرب در زمان قبل از وقوع طوفانهای گردوغبار (فصل زمستان) کمتر از غلظت آن در بعد از وقوع طوفانهای گردوغبار
(تابستان) بود و بیشترین اختالف را میتوان در خاک اکوسیستمهای زراعی الر مشاهده کرد و کمترین اختالف هم در
جهرم و فسا بود .در زمان قبل از طوفان گردوغبار ،بیشترین میانگین غلظت سرب در اکوسیستمهای زراعی داراب بود که
 91/۱میلیگرم بر کیلوگرم اندازهگیری شد؛ اما ،در همین منطقه ،غلظت سرب در فصل تابستان که پس از وقوع
طوفانهای گردوغبار اندازهگیریها انجام شد ،غلظت سرب به  91/1میلیگرم بر کیلوگرم افزایش یافت .کمترین غلظت
سرب نیز در بین ایستگاهها در خاکهای سطحی اکوسیستم زراعی جهرم بود (جدول .)۱
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ﻃوﻓﺎنﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎر 

ﯽﻫﺎيآمﺎريغلظتسﺮبدرزمﺎنقﺒلو ﻌدازوقوع
ﺟدول.9ویژگ 
مﯿﺎنگﯿن
متﻐﯿﺮ 

قبل
سرب
بعد

منطقب 

الر
فسا
داراب
جهرم
الر
فسا
داراب
جهرم

(مﯿلﯽگﺮم

ﺮ
کﯿلوگﺮم) 
63
62/۱
91/۱
61/3
91/9
61/1
91/1
62/9

حداکثﺮ
واریﺎنس 

انحﺮا مﻌﯿﺎر 

(مﯿلﯽگﺮم

ﺮکﯿلوگﺮم) 

62/۱
69/9
91/0
93/6
13/0
۱0
16/1
6۱/9

0/۱
1/1
0/1
2/6
1
9/1
2/0
1/2

92
96
16
99
0۱
99
06
99

حداقل
(مﯿلﯽگﺮم


ضﺮیبتﻐﯿﯿﺮات

ﺮ

(درصد) 

کﯿلوگﺮم) 
6۱
۱1
69
۱۱
63
65
63
۱3

۱1/2
۱1/1
۱1/6
60/۱
۱1/1
۱9/2
۱2/1
۱1/0

(منبع :نگارندگان)

بر اساس میانگین فاکتور آلودگی زمینانباشتگی که نتایج آن در زمان قبل و بعد از وقوع طوفانهای گردوغبار
محاسبه شد ،به صورت نقشة پهنهبندی ارائه شده است (شکل  .)1در زمان قبل از وقوع طوفانهای گردوغبار در منطقه،
میزان آلودگی از نظر غلظت سرب در طبقة غیرآلوده تا آلودگی متوسط قرار دارد و فقط یک اکوسیستم زراعی گندم در
داراب دارای آلودگی شدید بود .پس از وقوع طوفانهای گردوغبار ،اکوسیستمهای زراعی در داراب و الر عمدتاً دارای
آلودگی متوسط و شدید بود؛ اما اکوسیستمهای زراعی جهرم و فسا از لحاظ آلودگی به فلز سرب در طبقة غیرآلوده و
آلودگی متوسط قرار گرفتند .بنابراین ،طوفانهای گردوغبار به افزایش غلظت فلز سرب در داراب و الر منجر شده است.

زمﯿنانﺒﺎﺷتگﯽ 
سﺮبدرخﺎکاکوسﯿستمﻫﺎيزراعﯽگندمدرﺟنوباستﺎنﻓﺎرس ﺎﺷﺎخص 

ﺷکل.4پهنب نديآلودگﯽﻓلز
(منﺒع:نگﺎرندگﺎن)

کادمیوم ،که عنصری غیرضروری برای فرایندهای متابولیسم گیاه است و از تحرکپذیری باالیی در خاک برخوردار
است ،در منطقة موردمطالعه پس از وقوع طوفانهای گردوغبار شدیداً افزایش یافت و در خاک اکوسیستمهای زراعی الر

 746

پﺎیﺶغلظتﻓلزاتسنگﯿننﺎﺷﯽازﻃوﻓﺎنگﺮدوغﺒﺎردرخﺎکاکوسﯿستم ﻫﺎيزراعﯽگندمدرﺟنوباستﺎنﻓﺎرس


و داراب افزایش چشمگیری داشت؛ اما در فسا و جهرم غلظت آن نسبت به زمان قبل از وقوع طوفان گردوغبار افزایش
زیادی نداشت (جدول .)6
ﻃوﻓﺎنﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎر

ﯽﻫﺎيآمﺎريغلظتکﺎدمﯿومدرزمﺎنقﺒلو ﻌدازوقوع
ﺟدول.5ویژگ 
مﯿﺎنگﯿن


متﻐﯿﺮ 

قبل
کادمیوم
بعد

منطقب 

الر
فسا
داراب
جهرم
الر
فسا
داراب
جهرم

(مﯿلﯽگﺮم

ﺮ
کﯿلوگﺮم) 
5/11
5/20
5/15
5/02
۱/۱9
5/23
۱/61
5/29

واریﺎنس 

5/۱۱
5/51
5/51
5/50
5/51
5/50
5/66
5/59

انحﺮا مﻌﯿﺎر 

5/99
5/61
5/62
5/61
5/62
5/66
5/11
5/۱1

حداکثﺮ

حداقل

(مﯿلﯽگﺮم


(مﯿلﯽگﺮم


ضﺮیبتﻐﯿﯿﺮات

ﺮ

ﺮ

(درصد) 

کﯿلوگﺮم) 
۱/9
۱/۱
۱/9
5/3
۱/2
۱/۱
۱/3
5/3

کﯿلوگﺮم) 
5/6
5/9
5/6
5/9
5/1
5/1
5/9
5/1

10
16
99
16
69/1
96/2
91/۱
61/9

(منبع :نگارندگان)

نتایج حاصل از بررسی فلز کادمیوم با شاخص زمینانباشتگیدر منطقة مورد مطالعه نشان داد (شکل  )0که در زمان
قبل از وقوع طوفانهای گردوغبار ،عمدة خاک سطحی اکوسیستمهای زراعی گندم در جنوب استان فارس از نظر میزان
آلودگی به کادمیوم در طبقة غیرآلوده قرار داشتند و فقط بخش کوچکی از اکوسیستمهای داراب و الر در بخش آلودگی
شدید قرار گرفتند؛ اما با شروع طوفانهای گردوغبار غلظت این فلز افزایش یافت و اغلب اکوسیستمهای زراعی گندم در
طبقة آلودگی قرار گرفتند .بیشینة غلظت کادمیوم نیز در اکوسیستمهای زراعی داراب مشاهده شد.

نديمﯿزانآلودگﯽﻓلزکﺎدمﯿومدرخﺎکاکوسﯿستمﻫﺎيزراعﯽگندمدرﺟنوباستﺎنﻓﺎرس ﺎﺷﺎخص

ﺷکل.2پهنب
زمﯿنانﺒﺎﺷتگﯽ(منﺒع:نگﺎرندگﺎن)
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جدول  9نشان میدهد که در زمان قبل و بعد از وقوع گردوغبار حداکثر غلظت نیکل در داراب و الر و حداقل آن
جهرم بود.
ﻃوﻓﺎنﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎر 

ﯽﻫﺎيآمﺎريغلظتنﯿکلدرزمﺎنقﺒلو ﻌدازوقوع
ﺟدول.9ویژگ 
مﯿﺎنگﯿن


متﻐﯿﺮ 

قبل
نیکل
بعد

منطقب 

الر
فسا
داراب
جهرم
الر
فسا
داراب
جهرم

(مﯿلﯽگﺮم

ﺮ
کﯿلوگﺮم) 
25/6
01/9
2۱/6
11/1
26/6
00/0
29/1
13/0

حداکثﺮ
واریﺎنس 

انحﺮا مﻌﯿﺎر 

(مﯿلﯽگﺮم

ﺮکﯿلوگﺮم) 

95
1۱/1
23/2
۱65
19/۱
96
69/3
۱69/9

0/1
2/1
1/9
۱5/3
2/0
0/2
1/3
۱۱/۱

21
20
16
26
16
20
19
26

حداقل
(مﯿلﯽگﺮم


ضﺮیبتﻐﯿﯿﺮات

ﺮ

(درصد) 

کﯿلوگﺮم) 
13
1۱
90
۱0
13
11
00
۱1

3/۱
۱۱/1
۱9/2
66/3
۱5/0
۱5/۱
1/2
66/1

(منبع :نگارندگان)

نتایج حاصل از مقایسة غلظت نیکل با شاخص آلودگی زمینانباشتگیدر زمان قبل و بعد از وقوع گردوغبار نشان داد
غلظت این فلز پس از رخداد پدیدة گردوغبار افزایش یافت و بیشینة آن را میتوان در داراب و الر مشاهده کرد که در
طبقة آلودگی متوسط تا بسیار شدید قرار گرفتند .فسا و جهرم حتی پس از وقوع گردوغبار در طبقة غیرآلوده تا آلودگی
متوسط قرار گرفتند؛ بنابراین ،طوفانهای گردوغبار بیشترین تأثیر را بر خاک سطحی اکوسیستمهای زراعی گندم در
داراب و الر گذاشتند (شکل .)2

ﺎﺷﺎخصزمﯿنانﺒﺎﺷتگﯽ

نديمﯿزانآلودگﯽﻓلزنﯿکلدرخﺎکاکوسﯿستمﻫﺎيزراعﯽگندمدرﺟنوباستﺎنﻓﺎرس

ﺷکل.7پهنب
(منﺒع:نگﺎرندگﺎن) 
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ﻓلزاتسنگﯿندراکوسﯿستمﻫﺎيزراعﯽگندم 

پﺮاکنﺶمکﺎنﯽ

نتایج حاصل از مقایسة میانگین تی -استیودنت نشان داد که در خاک سطحی اکوسیستمهای زراعی گندم الر ،بهجز
نیکل ،گردوغبار به افزایش دیگر غلظت فلزات سنگین منجر شد و اختالف غلظت آنها در زمان قبل و بعد از وقوع
گردوغبار در سطح  5/5۱معنادار بود (جدول .)1
دراکوسﯿستمﻫﺎيزراعﯽگندمدرالر 

ﺟدول.4مقﺎیسةمﯿﺎنگﯿنغلظتﻓلزاتسنگﯿندرقﺒلو ﻌدازگﺮدوغﺒﺎر

قﺒلازگﺮدوغﺒﺎر

ﻌدازگﺮدوغﺒﺎر



ﻓلزسنگﯿن 

(مﯿلﯽگﺮم ﺮ


(مﯿلﯽگﺮم ﺮ


الر

سرب
کادمیوم
نیکل

کﯿلوگﺮم) 
63
5/11
25/6

کﯿلوگﺮم)
91/9
۱/۱9
26/6

Pb
Cd
Ni

آزمونتﯽ-
استﯿودنت
-9/13
-9/16
-۱/19

سطحمﻌنﺎداري 
**

5/559
**5/556
5/512

(منبع :نگارندگان)

در اکوسیستمهای زراعی فسا ،اختالف میانگین غلظت سرب و نیکل در زمان قبل و بعد از وقوع گردوغبار در سطوح
 5/50معنادار بود و نتایج آن بیانگر این است که گردوغبار به افزایش غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی
اکوسیستمهای زراعی فسا منجر شده است (جدول .)0
دراکوسﯿستمﻫﺎيزراعﯽگندمدرﻓسﺎ 

ﺟدول.2مقﺎیسةمﯿﺎنگﯿنغلظتﻓلزاتسنگﯿندرقﺒلو ﻌدازگﺮدوغﺒﺎر

قﺒلازگﺮدوغﺒﺎر 

ﻌدازگﺮدوغﺒﺎر 



ﻓلزسنگﯿن 

(مﯿلﯽگﺮم ﺮ


(مﯿلﯽگﺮم ﺮ


فسا

سرب
کادمیوم
نیکل

کﯿلوگﺮم) 
62/۱
5/20
01/9

کﯿلوگﺮم)
61/1
5/23
00/0

Pb
Cd
Ni

آزمونتﯽ-
استﯿودنت
-6/30
-۱/1۱
-6/29

سطحمﻌنﺎداري 
*

5/5۱
5/513
*5/5۱3

(منبع :نگارندگان)

در خاک اکوسیستمهای زراعی گندم داراب ،که غلظت فلزات سنگین بیشتر از دیگر شهرستانها بود ،اختالف غلظت
فلزات در قبل و بعد از وقوع گردوغبار بهجز عنصر نیکل در سطح  5/5۱معنادار بود و گردوغبار به افزایش غلظت فلزات
سنگین در خاک منجر شد (جدول .)2
دراکوسﯿستمﻫﺎيزراعﯽگندمدرداراب 

ﺟدول.7مقﺎیسةمﯿﺎنگﯿنغلظتﻓلزاتسنگﯿندرقﺒلو ﻌدازگﺮدوغﺒﺎر



داراب
(منبع :نگارندگان)

ﻓلزسنگﯿن 
Pb
Cd
Ni

سرب
کادمیوم
نیکل

قﺒلازگﺮدوغﺒﺎر 

ﻌدازگﺮدوغﺒﺎر 

(مﯿلﯽگﺮم ﺮ


(مﯿلﯽگﺮم ﺮ


کﯿلوگﺮم) 
91/۱
5/15
2۱/6

کﯿلوگﺮم)
91/1
۱/61
29/1

آزمونتﯽ-

سطح

استﯿودنت

مﻌنﺎداري 

-9/61
-1/19
-۱/1۱

**

5/550
**5/555
5/535

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،25ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن9911
پژو 

72۲

در شهرستان جهرم ،که کمترین غلظت فلزات سنگین را در خاک سطحی اکوسیستمهای زراعی نسبت به دیگر
شهرهای موردمطالعه داشت ،اختالف قبل و بعد از وقوع گردوغبار در دو فلز سرب و کادمیوم معنادار بود( .جدول .)1
دراکوسﯿستمﻫﺎيزراعﯽگندمدرﺟهﺮم 

ﺟدول.6مقﺎیسةمﯿﺎنگﯿنغلظتﻓلزاتسنگﯿندرقﺒلو ﻌدازگﺮدوغﺒﺎر



جهرم

ﻓلزسنگﯿن 
Pb
Cd
Ni

سرب
کادمیوم
نیکل

قﺒلازگﺮدوغﺒﺎر 

ﻌدازگﺮدوغﺒﺎر 

(مﯿلﯽگﺮم ﺮ


(مﯿلﯽگﺮم ﺮ


کﯿلوگﺮم) 
61/3
5/02
11/1

کﯿلوگﺮم)
62/9
5/29
13/0

آزمونتﯽ-

سطح

استﯿودنت

مﻌنﺎداري 

-6/61
-9/12
-۱/96

*

5/591
**5/559
5/652

(منبع :نگارندگان)

ونتﯿجبگﯿﺮي 

حث
روند روزهای گردوغباری در ایران طی سالهای  65۱1-۱335رو به افزایش بوده که کاهش متوسط بارندگی و حذف مراتع
سطوح خشک در زمینهای محلی و فرامحلی در ایران و آسیای جنوب غربی دلیل عمدة افزایش طوفانهای گردوغباری
است (برومندی و همکاران .)۱2 :65۱1 ،در بیشتر مناطق ایران ،بیشترین طوفانهای گردوغباری در فصل تابستان و تیرماه
و کمترین آن در ماههای آذر و دی اتفاق میافتد (زنگنه)۱ :۱939 ،؛ اما در استان فارس شرایط بهگونهای است که بیشینة
این رویداد محیطی در ماههای فصل بهار است (امیدوار و امیدی .)31 :۱936 ،در این مطالعه بررسی فصلی طوفانهای
گردوغبار در جنوب استان فارس همسان با نتایج دیگر محققان در غرب و جنوب غربی ایران (بهروزی و همکاران۱931 ،؛
ترکاشوند و کیانی۱932 ،؛ خوشکیش و همکاران )۱935 ،بوده که نشان دادند بیشترین وقوع گردوغبار در ماههای فصل
بهار اتفاق میافتد که دلیل هواشناختی آن بادهای شمال است که با استقرار سیستم فروبار حرارتی در خلیجفارس شروع به
فعالیت مینماید (الجومایلی و ابراهیم .)10۱ :65۱9 ،تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی به تغییراتی در وقوع پدیدههای حدی
و مخاطرات جوی در مناطق خشک و نیمهخشک منجر شده است؛ بهگونهایکه نتایج پژوهش امیدوار و امیدی ()10 :۱936
نشان داد در سالهای بین  ۱336تا  6551بیشینة وقوع طوفانهای گردوغباری استان فارس در ایستگاه الر به ثبت رسیده
است؛ اما نتایج این پژوهش نشان داد که در دورة آماری  6555تا  65۱0تعداد طوفانهای گردوغبار در استان فارس تغییر
کرده و بیشینة آن در ایستگاه فسا و جهرم است که فراوانی طوفانهای گردوغبار بیش از چهل مورد در سال است و در
ایستگاه الر فراوانی ساالنة آن کمتر از بیست مورد مشاهده شد.
از مدلهای پُرکاربرد در زمینة محاسبة مسیر و پخش ذرات جوی ،مدل هایاسپلیت است که دراکسلر و همکاران
( )65۱1از آن برای انتقال و پخش آلودگی در واشنگتن استفاده کردند .در این مطالعه نیز بهمنظور دقیقترشدن مسیر
انتقال ،پخش و چشمة طوفان گردوغبار موردی در سال  65۱1از مدل هایاسپلیت استفاده شد که مسیر ذرات خاک در
ارتفاع  ،۱555 ،055و  9555متری از سطح زمین را نمایش داده و منابع اصلی طوفانهای گردوغباری جنوب استان
فارس را محدودهای در حد فاصل مرکز تا شمال عراق ،شرق سوریه تا شمال عربستان شناسایی کرده و همسان با نتایج
دیگر محققان بود (ریوندی و همکاران۱936 ،؛ عزیزی و همکاران .)۱93۱ ،محققان بینالمللی نیز مدل هایاسپلیت را
برای منشأیابی کانون طوفانهای گردوغبار در استرالیا (مکگوان و کالرک )6551 ،و چین (وانگ )65۱۱ ،استفاده کردند
و نتایج مثبتی از این مدل گرفتند.
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عبور بادهای شمال از روی بیابانهای خشک و عاری از پوشش گیاهی در جنوب عراق و ربعالخالی عربستان رسوبات
نرم و سست آبرفتی را میروبد و به صورت تودة عظیم گردوغبار وارد اتمسفر ایران میکند .این ذرات غبار و خاک بیابانی
حاوی عناصر و فلزات سنگین مختلفی است که غلظت آن در محیطهای پذیرنده و میزبان متفاوت است (صالحی و
بهروزی .)۱931 ،غلظت فلزات سنگین همچون سرب ،روی ،و کادمیوم در گردوغبارهای کنار جادهای در کنیا (قارة آفریقا)
بیش از استاندارد آن بود که دلیل عمدة آن ذرات معلق ناشی از ترافیک و تردد خودروهاست (مینا و همکاران.)60۱ :65۱1 ،
در اصفهان نیز غلظت فلزات سنگین کادمیوم ،آرسنیک ،نیکل ،مس ،و کرم در ذرات غبار شهری بیشازحد استاندارد بوده که
ترافیک شهری و طوفانهای گردوغبار دلیل عمدة آن است (سلیمانی و همکاران .)۱22 :65۱1 ،میزان سرب در طوفانهای
گردوغبار زاهدان حدود  35میلیگرم بر کیلوگرم (عبدالهی و همکاران )65۱1 ،و در اهواز (کریمیان و همکاران )۱930 ،فلزات
سنگین سرب ،روی ،و کادمیوم تقریباً غلظت یکسانی با نتایج این پژوهش داشت.
اغلب مطالعات انجامشده در زمینة بررسی غلظت فلزات سنگین در طوفانهای گردوغبار عمدتاً با نصب تلههای
رسوب گیر یا نشست ذرات غبار روی اجسام است؛ اما در این پژوهش غلظت فلزات سنگین ناشی از طوفانهای گردوغبار
در خاک اکوسیستمهای زراعی گندم بررسی شد و میتوان از نتایج آن در غلظت فلزات در زنجیرة غذایی استفاده کرد؛
بهگونهایکه نتایج این پژوهش نشان داد غلظت فلزات سنگین در اکوسیستمهای زراعی گندم در جنوب استان فارس
باالتر از حد استاندارد موجود در خاک است و بیشینة این فلزات در اکوسیستمهای زراعی گندم در داراب و سپس الر بود.
نتایج محققان نشان داده است که گندم مهمترین مسیرِ در معرض قرارگرفتن انسان با عناصر سنگین است و بلع خاک
نیز در این موضوع سهیم است (خیرآبادی و همکاران .)61 :۱931 ،اکوسیستمهای زراعی گندم اهواز ،که در معرض وقوع
طوفانهای گردوغبار قرار دارند ،شدیداً درگیر مسئلة حاد وجود فلزات سنگین در خاکهای کشاورزی است و پژوهشگران
نشان دادند که غلظت کروم و نیکل در خاکهای زراعی گندم اهواز بیش از حد استانداردهای جهانی است که بیان شد
دلیل عمدة آن رسوب ذرات غبار بیابانی است که تحت سیطرة بادهای شمال ،از بیابانهای عراق و سوریه وارد استان
خوزستان میشوند (راستمنش و همکاران .)61 :۱931 ،نتایج این پژوهش نیز بیانگر همین موضوع است و غلظت نیکل
در خاکهای زراعی گندم ،بهویژه در داراب و الر ،بیش از حد استاندارد بوده و بر اساس فاکتور زمینانباشت آلودگی در
طبقة آلودگی متوسط و شدید قرار گرفتند؛ اما در زمانهای قبل از وقوع گردوغبار ،که در زمستان اندازهگیری شد،
ریزشهای جوی به آبشویی فلزات سنگین و انتقال آن به عمقهای بیشتر خاک منجر شده است .جذب و انتقال فلزات
سنگین موجود در خاک از طریق ریشه موجب افزایش غلظت آن در گندم میشود و در همدان غلظت این فلزات در نان
مصرفی اندازه گیری شد و نتایج حاکی از غلظت باالی کادمیوم در نان بود که دلیل اصلی آن را افزایش مصرف کودهای
فسفاته و آب فاضالب شهری معرفی کردند (کیانپور و سبحان اردکانی .)19 :۱932 ،در خاکهای کشاورزی استان
زنجان گردوغبار اثری بر افزایش غلظت فلزات سنگین ندارد (افشاری و همکاران .)92 :۱931 ،منابع مختلفی هستند که
نقش مهمی در وجود فلزات سنگین در خاکهای کشاورزی دارند؛ بهطوریکه در شمال غرب تهران تردد خودروها و
نزدیکی به صنایع و شهرها دلیل اصلی آن است (پرداختی و زاهد .)111 :۱931 ،در آلودگی خاک پارکهای شهری
مونتهنگر و صربستان ،کادمیوم آالیندة اصلی معرفی شد که ترافیک عامل اصلی آن است (موگوسا و همکاران:65۱2 ،
 .)939در چین نیز ترافیک به افزایش باالی غلظت سرب در خاکهای اطراف جاده منجر شده است (ژانگ و همکاران،
 .) :65۱1در بخش مرکزی سیستان غلظت آهن ،سرب ،نیکل ،روی ،و مس کمتر از حد مجاز سازمان جهانی بهداشت بود
(جوان سیامردی و همکاران .)12 :۱939 ،کارخانههای ذوب فلزات نیز تأثیر بسزایی در افزایش غلظت فلزاتی همچون
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سرب ،روی ،کادمیوم ،مس ،و نقره در خاکهای اطراف این کارخانهها دارند (استرکمان و همکاران .)6556 ،در جنوب
لهستان نیز وجود کارخانه و صنایع فعال به افزایش غلظت فلزات سنگین بهویژه سرب و کادمیوم در خاکهای زراعی
منجر شده است (گرید .)۱10 :۱336 ،در مطالعات نیز عمدتاً به تأثیر کودهای مصرفی ،فاضالب شهری ،صنایع فعال ،و
ترافیک جادهای بر غلظت فلزات سنگین در خاک پرداخته شده است؛ اما در پژوهش حاضر به اثر گردوغبار بیابانی بر
غلظت فلزات سنگین در خاک اکوسیستمهای زراعی پرداخته شد و غلظت آنها در زمان قبل و بعد از وقوع گردوغبار
اندازهگیری شد و اختالف آنها با آزمون آماری مقایسه شد و نتایج مطالعات نشان داد غلظت سرب و کادمیوم در خاک
اکوسیستمهای زراعی گندم تحت تأثیر طوفانهای گردوغبار افزایش یافته و غلظت نیکل تغییری نکرده است .همچنین،
استاندارد آلودگی زمینانباشت نشان داد که در اکوسیستمهای زراعی گندم داراب غلظت همة فلزات بیشتر از حد مجاز
جهانی بوده و در طبقة آلودگی متوسط تا شدید قرار گرفت.
خاک بستر فعالیت موجودات زنده و زندگی انسان است که بهوسیلة فلزات سنگین ناشی از ریزگردهای مهاجر
میتواند آشفته شود و این منبع باارزش محیطی بالاستفاده بماند (ری و همکاران .)920 :65۱3 ،همانطورکه بیان شد،
عالوه بر ریزگردهای ناشی از منابع معدنی همچون کارخانة سیمان ،معدنهای آهن و مس ،و رگههای معدنی -فلزی،
ریزگردهای بیابانی نیز حاوی فلزات سنگین است که پیامدهای اکولوژیکی آن قابل بحث است .ریزگردهای حاوی فلزات
سنگین از طریق فعالیتهای میکروبی بر محیط زیست خاک اثر میگذارد .حشرات ،پستانداران ،بیمهرگان ،و
میکروخاکزیها تحت تأثیر قرار میگیرند (گال و همکاران .)65۱ :65۱0 ،گیاهان دارویی که برای بهداشت و سالمت
انسان استفاده میشوند ،بایستی عاری از هرگونه مواد سمی و فلزی باشد؛ اما ریزگردهای حاوی فلزات سنگین با رسوب
بر خاک زراعی گیاهان دارویی و جذب آنها توسط ریشههای گیاه موجب آلودگی گیاه دارویی شده که درنهایت بر
سالمت انسان اثر منفی میگذارد (ری و همکاران .)165 :65۱1 ،محققان چینی نشان دادند که رسوب ریزگردهای حاوی
فلزات سنگین بر خاک گیاه داروی فنگدان موجب آلودگی این گیاه میشود (شن و همکاران .)۱3 :65۱1 ،خاکی که
برای سبزیجات گلخانه استفاده میشود اگر حاوی فلزات سنگین باشد ،آالیندهتر از خاکی است که در فضای آزاد در
مقابل نور مستقیم خورشید قرار دارد؛ چون کمبود نور خورشید و رطوبت باالی گلخانه موجب تحریک فعالیت زیستی
فلزات سنگین در خاک میشود (بوالن و همکاران .)۱59 :65۱1 ،ریزگردهایی که در خاک زیرِ تاج گیاهان و درختان
رسوب میکنند ،درنهایت ،جذب ریشة گیاه میشود و فیزیولوژی گیاه را دچار اختالل میکند (لی و همکاران.)12 :65۱1 ،
نتایج این مطالعه نیز نشان داد که رسوب ذرات غبار ناشی از طوفانهای گردوغبار در خاکهای زراعی گندم به افزایش
غلظت فلزات سنگین در خاک منجر میشود و جذب آن بهوسیلة ریشة گیاهان و انتقال آن به محصول سالمت انسان را
در معرض بیماری قرار میدهد .چون گندم از غذاهای پُرمصرف انسان است و انتقال فلزات سمی و سنگین از طریق
خاک ،ریشه ،و گیاه به گندم باعث تجمع آن در گندم میشود؛ بنابراین ،برای رسیدن به محصوالت باکیفیت و بهداشت
جهانی ،میبایست راهکارهایی برای کاهش غلظت فلزات سنگین در محصوالت مصرفی ارائه کرد .نتایج این پژوهش
میتواند در اختیار برنامهریزان و متخصصان کشاورزی و بهداشت قرار بگیرد.

سپﺎسگزاري 
این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است که با حمایت مالی حوزة معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
اجرا شده است که بدینوسیله بابت این همکاری از آن سازمان محترم قدردانی مینمایم.
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منﺎ ع 
اتابکی ،م.ر .و لطفی ،ع .)۱931( .بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب ،کادمیوم ،روی ،و مس) در خاک مناطق مختلف اصفهان در
سال  ،۱932فصلنامة پژوهش در بهداشت محیط.95-6۱ :)۱(1 ،
احمدی دوآبی ،ش.؛ افیونی ،م.؛ خادمی ،ح .و کرمی ،م .)۱930( .آنالیز آماری آلودگی فلزات سنگین در گردوغبار اتمسفری استان
کرمانشاه ،نشریة علوم آبوخاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی).19-63 :)12(65 ،
افشاری ،ع.؛ خادمی ،ح .و حجتی ،س .)۱931( .ارزیابی پتانسیل خطرپذیری آلودگی فلزات سنگین در خاکهای مرکزی استان
زنجان بر اساس انواع شاخصهای آلودگی ،نشریة پژوهشهای حفاظت آب و خاک.15-6۱ :)2(66 ،
امیدوار ،ک .و امیدی ،ز .)۱936( .تحلیل پدیدة گردوغبار در جنوب و مرکز استان فارس ،مجلة کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی،
.۱۱1-10 :۱
بهروزی ،م.؛ بازگیر ،س.؛ نوری ،ح.؛ نجاتیان ،م.ع .و اخضری ،د .)۱931( .شناسایی کانونهای گردوغبار و بررسی اثرهای آن بر
برخی صفات رویشی و زایشی انگور در دشت مالیر ،مجلة مهندسی اکوسیستم بیابان.16-03 :)69(1 ،
بهروش ،ف.؛ محمودی قرایی ،م.ح.؛ قاسمزاده ،ف .و عوضمقدم ،س .)۱931( .بررسی آلودگی فلزات سنگین در غبارهای ترافیکی
شهر مشهد و تعیین منشأ آن با استفاده از روش استخراج ترکیبی ،نشریة زمینشناسی مهندسی و محیط زیست-۱1۱ :30 ،
.۱05
پرداختی ،ع.ر .و زاهد ،ف .)۱931( .ارزیابی شاخصهای آلودگی و ریسک اکولوژیکی مربوط به فلزات سنگین در خاکهای اطراف
جادههای برونشهری ایران ،نشریة مطالعات علوم محیط زیست.11۱-123 :)9(9 ،
ترکاشوند ،م.ق.؛ و کیانی ،م .)۱932( .تجزیهوتحلیل وضعیت آلودگی هوا ناشی از اثرات اقلیمی ریزگردها و طوفانهای گردوغبار در
مناطق جنوبی استان همدان ،مجلة علوم و تکنولوژی محیط زیست.99-۱0 :)1(۱3 ،
جوان سیامردی ،ص.؛ رضایی کهخا ،م.ر.؛ صفایی مقدم ،ع .و نوری ،ر .)۱939( .بررسی غلظت فلزات سنگین (آهن ،نیکل ،مس،
روی ،سرب) در خاک کشاورزی بخش مرکزی سیستان ،نشریة مهندسی بهداشت محیط.09-12 :)۱(6 ،
خوشکیش ،ا.؛ علیجانی ،ب .و حجازیزاده ،ز .)۱935( .تحلیل سینوپتیکی گردوغبار در استان لرستان ،نشریة تحقیقات کاربردی
علوم جغرافیایی.۱۱5-3۱ :)6۱(۱۱ ،
خیرآبادی ،ح.؛ افیونی ،م.؛ ایوبی ،ش.ا .و سفیانیان ،ع.ر .)۱931( .ارزیابی خطر ناشی از فلزات سنگین در خاک و گیاهان زراعی
خوراکی عمده در استان همدان ،نشریة علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی).91-61 :)11(۱3 ،
راستمنش ،ف.؛ مراونی ،ف.؛ مهرابی کوشکی ،م .و زراسوندی ،ع.ر .)۱931( .ارزیابی غنیشدگی فلزات سنگین در مزارع گندم شهر
اهواز ،نشریة علوم و مهندسی محیط زیست.9۱-۱3 :)1(6 ،
رجبی ،م .و سوری ،ب .)۱931( .ارزیابی مقادیر فلزات سنگین در ذرات گردوغبار باریده بر شهرهای سنندج ،خرمآباد و اندیمشک در
غرب ایران  ،۱936-۱93۱مجلة سالمت و محیط.66-۱۱ :)۱(1 ،
ریوندی ،ا.؛ میررکنی ،م .و محمدیها ،ا .)۱936( .بررسی تشکیل و انتشار طوفانهای گردوغبار ورودی به غرب و جنوب غرب ایران
با استفاده از مدل پخش الگرانژی ذرات  ،HYSPLIنشریة پژوهشهای اقلیمشناسی.۱-۱2 :)۱1 ،۱9(1 ،
زنگنه ،م .)۱939( .آب و هواشناسی طوفانهای گردوغبار در ایران ،دو فصلنامة آب و هواشناسی کاربردی.۱6-۱ :)۱(۱ ،
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 آلودگی فلزات سنگین در غبارهای تهنشینشدة خیابانی شهر تهران و.)۱93۱( .ر. غ، و نبی بیدهندی.ف. م،؛ سعیدی. م،سلمانزاده
.۱1-3 :2۱ ، مجلة محیطشناسی،ارزیابی زیستاکولوژی آنها
 آلودگی فلزات.)۱932( . ر، و عظیمی یانچشمه.ص. م،؛ علی طالشی.ح. ا،؛ حمیدیان.ا. ن،؛ خراسانی. م،؛ معینالدینی.پ. ن،سیستانی
، مجلة سالمت و محیط زیست، ارزیابی غنای فلزی و درجة آلودگی:سنگین در خاکهای مجاور صنایع فوالد کرمان
.12-10 :)۱(۱5
، طرح پژوهشی، شناسایی کانون گردوغبار و آنالیز فیزیکوشیمیایی ذرات آن در ایستگاه دزفول.)۱931( . م، و بهروزی. ب،صالحی
.معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
، همدیدی پدیدة گردوغبار در نیمة غربی ایران-  تحلیل آماری.)۱93۱( . ط، و صفر راد. م،؛ میری.ا. ع،؛ شمسیپور. ق،عزیزی
.۱91-۱69 :)9(91 ،مجلة محیطشناسی
 و کانیشناسی گردوغبار شهر، شیمیایی، بررسی خصوصیات فیزیکی.)۱930( . ج، و احدیان. س،؛ حجتی. ا،؛ لندی. ب،کریمیان
.۱19-۱03 :)۱(11 ، مجلة تحقیقات آب و خاک ایران،اهواز
 و مس در گندم و نان مصرفی در شهر، کادمیوم، سرب، بررسی غلظتهای روی.)۱932( . س، و سبحان اردکانی. س،کیانپور
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