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بررسی عناصر سنگین ) (Cd, Cr, Cu, Ni, Pbموجود در غبار ریزشی
شهر تهران
2

فاطمه ارسالنی* ،1بهلول علیجانی ،1مهری اکبری ،1شیرین محمدخان
-1گروه اقليمشناسی ،دانشکده علوم جغرافيایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
-2گروه جغرافياي طبيعی ،دانشکده جغرافيا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

پذیرش مقاله1399/2/5 :
تأیيد نهایی مقاله1399/6/23 :
چكیده
هدف پژوهش حاضر تعيين غلظت عناصر سنگين موجود در غبار ریزشی شهر تهران ،تحليل فضایی آن و
محاسبه شاخصهاي آلودگی جهت بررسی شدت تأثير عوامل انسانساخت است .بدینمنظور غبار ریزشی با
استفاده از تله رسوبگير تيلهاي  MDCO1در  28ایستگاه شهر تهران در دوره آماري (-1397/3/31
 )1396/10/1جمعآوري شد .جهت شناسایی و تعيين غلظت عناصر سنگين ( )Cd,Cr,Cu,Ni,Pbموجود در
گردوغبار ریزشی جمعآوري شده ،از آناليز  ،XRF2تعيين پراکندگی مکانی  -زمانی عناصر سنگين موجود در
غبار ریزشی از روش درونيابی کریجينگ ،ردیابی مسير ورود آن به کالن شهر تهران از مدل  HYSPLIT3و
تعيين سطح آلودگی آنها از شاخصهاي استاندارد ( )EFو ( )Igeoاستفاده شد .پایدار بودن هوا ،وارونگی دما و
استفاده بيشتر از وسایل گرمایشی در فصل زمستان باعث افزایش غلظت عناصر سنگين در زمستان نسبت به
بهار شد .ب ه دليل الگوي غربی باد ،ذرات ریز گردوغبار که حاو ي فلزات سنگين است از غرب تهران به نقاط
شرقیتر پراکنده میشود .بدليل الگوي توپوگرافی تهران و کم شدن سرعت باد در شرق ،غلظت این عناصر در
شرق بيشتر از غرب میباشد .بيشترین غلظت کروم در نواحی مرکزي به سمت جنوب تهران قرار دارد .یکی از
دالیل آن ،معادن شن و ماسه واقع در غرب تهران است .براساس مقادیر شاخص غنیشدگی ( )EFو شاخص
زمينانباشت ( )Igeoغلظت فلزات سنگين موجود در گردوغبار ریزشی در زمستان  1396و بهار  1397به
ترتيب  Cd>Pb>Cu>Cr>Niمیباشد .سرب و کادميوم منشأ انسانی ،مس ،کروم و نيکل منشأ طبيعی دارد.
واژههای کلیدی :تحليلفضایی ،تلهرسوبگير  ،MDCOشهرتهران ،غبارریزشی ،فلزاتسنگين.

*  -نویسنده مسئول:
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منجر به افزایش سطوح فلزات سنگين در محيط
زیست میگردد .این فلزات در غبار ،خاک و آب
هاي سطحی تجمع پيدا کرده و اکوسيستم جهانی
را تحتتأثير قرار می دهد ( Al-Khashman,

مقدمه
غبارها به ترکيبات ذره اي معلق در هوا گفته می -
شود که از منابع مختلف زمينی و انسانساز به
وجود میآیند و پس از گذشت زمان با توجه به
اندازه و چگالیشان مجدداً روي سطح زمين فرو
مینشينند (سلمانزاده و همکاران .)1390 ،یکی
از دالیل اصلی بررسی گرد و غبار ریزشی ،
استنشاق این ذرات توسط افراد است .و عمدتاً
گردوغبار در خيابانها به فلزات سنگين آلوده
است ،افراد در معرض مخاطرات بهداشتی مرتبط با
این آلودگیها قرار میگيرندApeagyei et al, ( .

2007; Sadiq and Mian, 1994; Almory and
 .)Belhadj, 2007فلزات سنگين به دليل سميت و

ماندگاري در محيط زیست جزء خطرناکترین
گروه از آالیندههاي انسانساخت طبقهبندي می -
شود ( Kumar Sharma et al, 2008; Almory
 .)and Belhadj, 2007; Csavina et al, 2012به
دليل غيرقابل تجزیه بودن و اثرات فيزیولوژیکی بر
انسان و سایر موجودات زنده در غلظتهاي کم نيز
حائز اهميت شناخته شدهاند ( Kumar Sharma et
 .)al, 2008; wang et al, 2012تأثيرات زیان بار
فلزات سنگين بر سالمتی انسان از جهات مختلف
به اثبات رسيده است و مواجهه با این دسته از
آالیندهها موجب مسموميتهاي حاد و مزمن و
بيماريهاي بسياري از جمله اختالالت عصبی ،فقر
موادغذایی ،برهم خوردن تعادل هورمونها ،چاقی،
سقط جنين ،اختالالت تنفسی و قلبی ،آسيبهاي
کبدي و کليوي ،آلرژي و آسم ،عفونتهاي
ویروسی مزمن ،کاهش آستانه تحمل بدن،
ناباروري ،کمخونی و خستگی ،تضعيف سيستم
ایمنی بدن ،تخریب ژنها ،پيري زودرس ،کاهش
حافظه ،پوکی استخوان ،ریزش مو ،بیخوابی ،انواع
سرطان و مرگ اشاره کرد ( .)Alloway, 1995
پایش غلظت این عناصر در ذرات اتمسفر اطالعات
مهمی در خصوص ميزان آلودگی هوا و همچنين
ارزیابی خطرات بالقوه براي انسان در اختيار می -
گذارد ( .)Rizzio et al, 1999برخی از محققان از
جمله مودایش ( )Modaihsh, 1997در ریاض
پایتخت عربستان سعودي ،لی و همکاران ( Li et
 )al, 2001در هنگ گنگ ،اوردونز ( Ordonez et
 )al, 2003در شمال اسپانيا ،مزافيگورا و همکاران
( )Meza-Figueroa et al, 2007در شمال

2011 ;El-Araby, 2011 ;Christoforidis and
Stamatis 2009 ;Duong and
Lee,
2011 ;Oliva and Fernández Espinosa, 2007؛

بخشیزاده و همکاران .) 1394 ،گزارشات زیادي
مبنی بر تهدید انسان بر اثر غبار به ویژه براي
کودکان به دليل تحمل کمتر آنها در مقابل سميت
و همچنين خوردن مقدار قابل توجهی خاک از
طریق دهان ارائه شده ( Zheng et al, 2010 ;Hu
2011

al,
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et

;Kabadayi, 2010 ;Oliva
 )Fernández Espinosa, 2007بنابراین غبار کف

خيابان به عنوان یک منبع آلودگی قابل توجه به
رسميت شناخته شده است ( Charlesworth et al,
 .)2003ترکيب غبار ریزشی پيچيده و در اکثر
موارد ثابت نيست و غلظت فلزات سنگين در آن
بسيار متغير ( .)Sami et al, 2006فلزات سنگين
با اتصال به ذرات گردوغبار قادرند در مقياس
وسيع منتشر شوند ( .)Duong and lee, 2011
ذرات گردوغبار بسته به منشأ و مسير حرکت خود
توانایی باالیی در حمل فلزات سنگين دارند
( .)Khozestani and Souri, 2013منابع مختلف
طبيعی و مصنوعی براي فلزات سنگين در محيط
زیست وجود دارد ،عالوه بر منابع طبيعی و سنگ
بستر ،غالباً این فلزات داراي منشأ انسان ساخت
است ( .)Csavina et al, 2012فعاليتهاي انسانی
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مکزیک ،زراسوندي و همکاران ( )2011در
خوزستان ،فرهمندکيا و همکاران ( )1388در
زنجان ،اکبري و همکاران ( )1391در بهبهان،
جورکش و همکاران ( )1391در لنجانات اصفهان،
به مطالعهي عناصر سنگين موجود در گردو غبار
ریزشی پرداختند .در پژوهشهاي زیست محيطی
از شاخصهاي محاسباتی مانند شاخص زمين -
انباشتگی  ،I geoفاکتور غنی شدگی  ،EFشاخص
آلودگی و شاخص جامع آلودگی براي شناخت
منشأ و شدت آلودگی فلزات سنگين در خاکها،
رسوبات و گردوغبار استفاده میشود ( Gonzalez
 .)et al, 2006; Lu et al, 2009به ویژ ه زمانی که
فاکتورهاي طبيعی و انسانی بهطور همزمان غلظت
فلزات سنگين را تحتتأثير قرار میدهند ،میتوان
براي تعيين ميزان اثر فاکتور خارجی از فاکتور
غنی شدگی ( )EFاستفاده کرد ( .)Ta et al, 2004
از شاخص زمين انباشتگی ) (Igeoبه منظور
مشخص کردن سطح آلودگی و ميزان تأثير عوامل
انسانزاد از عوامل طبيعی استفاده میشود .این
شاخص میتواند بيانگر شدت تأثير عوامل خارجی
(انسانزاد) باشد (.)Anagnostou et al, 1997
گونگ و همکاران (  )Gong et al, 2008در چين،
چایی و لی ( )Cai and li, 2019در نمونه غبارهاي
خيابانی در شهرشيجياجا 4چين ،الثانی ( Al-Thani
 )et al, 2018در شهر دوحه در قطر ،بقائی و
احمدي ( )2019در اصفهان ،تقوي و همکاران
( )2019در تهران مقادیر شاخص زمينانباشتگی و
شاخص آلودگی را در جهت تعيين نقش عامل
انسانی در افزایش عناصر سنگين موجود در غبار
ریزشی محاسبه کردند .مراد از مفهوم تحليل
فضایی نخست توصيف پراکندگیها از نظر ساختار
فضایی است .سپس ،براساس رابطهي فضایی آنها
با پراکندگیهاي دیگر استدالل براي دليل وجود
آنها صورت میگيرد (عليجانی .)1394 ،برخی
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پژوهشگران از جمله جيري (  )Jiries, 2003در
شهر امان ،5پایتخت اردن ،وي و همکاران ( Wei et
 )al, 2009شهر ارومگی 6در چين ،دهقانی و
همکاران ( )2017در تهران به تحليل فضایی
عناصر سنگين موجود در غبار ریزشی پرداختند.
طی سالهاي گذشته شناسایی مناطق منبع
گردوغبار در تحقيقات بیشماري مورد توجه
محققان قرار گرفته است .در این پژوهشها از
روشهاي متداولی از جمله سنجش از دور،
مدلسازي عددي هواشناسی و مشاهدات زمينی
گردوغبار ،براي شناسایی مناطق گردوغبار استفاده
شده است .مدل  HYSPLITیکی از پرکاربردترین
مدلهاي هواشناسی در تعيين مسير حرکت
گردوغبار است .برخی از محققين از جمله وانگ و
همکاران (  )Wang et al, 2011در چين ،استاین و
همکاران (  )Stein et al, 2011در شبه جزیره
ایبري جنوبی ،چن و همکاران ( Chen et al,
 )2013در مجتمع بزرگ صنعتی در جنوب اسپانيا،
کااو و همکاران (  )Cao et al, 2015در مناطق
خشک و نيمه خشک منطقه آسياي غربی به ویژه
دجله و فرات ،ها و همکاران ( )Ha et al, 2017در
کره ،مفيدي و جعفري ( )1390در جنوب غرب
ایران ،سليم و ارحام ( )1392در دو کالنشهر
اراک و اصفهان ،در ارزیابی و شناسایی منابع
آلودگی هواي شهري از این مدل استفاده نموده -
اند .و نشان دادند که مدل ( )HYSPLITمیتواند
شرایط جوي و مسير حرکت جریانها را به خوبی
ارزیابی و کانونهاي ایجاد گردوغبار را ردیابی کند.
تهران از جمله شهرهاي بزرگ دنياست که هم
اکنون به شدت با مسئلهي آلودگی هوا ،ریزگردها
و طوفانهاي ناگهانی درگير است ( Akbary et
 .)al, 2018با توجه به این مسئله که کالنشهر
تهران جمعيتی بيش از هشت ميليون نفر دارد.
براي ایجاد محيط زیست امنتر و سالمتر براي
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انبوه جمعيت حاضر ،در دست داشتن اطالعات
جامع پيرامون گرد و غبار ریزشی میتواند ما را در
مدیریت توسعه پایدار و ایجاد محيط زیست امنتر
براي ساکنان یاري رساند .لذا هدف پژوهش حاضر
تعيين غلظت عناصر سنگين موجود در غبار
ریزشی شهر تهران ،تحليل فضایی آن و محاسبه
شاخصهاي آلودگی جهت بررسی شدت تأثير
عوامل انسانساخت است .تا بتوانيم برنامههاي
دقيق ،علمی و کاربردي را طرحریزي کنيم.
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واقع شده است که در بازهاي از زمان تحتتأثير
سيستمهاي عرضهاي ميانی و در بازهاي دیگر
متأثر از سيستمهاي عرضهاي پایين جغرافيایی
قرار میگيرد .ناهمواريهاي کمانیشکل در اطراف
تهران ،نقش بی دليلی در اقليم آن دارد .گسترش
شهر در این محيط بسته سبب تشدید مخاطرات
آب و هوایی شده است .اگر وارونگی در هر
محيطی میتواند علت تشدید آلودگیهاي جوي
شود ،در محيط بستهي تهران به صورت مضاعف
تأثيرگذار خواهد بود .تهران از جهت شمال با
دامنههاي جنوبی البرز و از جانب شرق با رشته
کوههاي بیبیشهربانو محصور شده است (شکل
 .)1استقرار در پناه این ناهمواريها سبب تشدید
مخاطرات آب و هوایی شده است .این موقعيت
جغرافيایی سبب شده جریان بادهاي منطقهاي
کمتر در تهویهي هواي تهران مؤثر باشند (سليقه،
.)1394

منطقه مورد مطالعه
تهران ،شهري در ارتفاع متوسط  1100متر ،از نظر
شرایط آب و هوایی در بيشتر موارد هوایی آرام
دارد .وجود وارونگیهاي دمایی فراوان به ویژه در
دورهي سرد سال و استقرار سامانههاي پرفشار در
زمستان ،همگی حاکی از احتمال باالي پایداري
هواي شهري است .تهران در دامنههاي جنوبی
کوههاي البرز در محدودهاي از شرایط آب و هوایی

شکل  :1احاطه شدن تهران توسط رشته کوه البرز در شمال و رشته کوه بیبیشهربانو در شرق

در روش آزمایشگاهی از تلهرسوبگير براي جمع -
آوري غبارهاي افقی و عمودي استفاده میشود .از
مهمترین ویژگی تله رسوبگير کارامدي آن است.

مواد و روشها
امروزه براي برآورد اندازهگيري غبار ریزشی دو
روش محاسبات تئوري و آزمایشگاهی وجود دارد.
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راندمان یک تله رسوبگير به عوامل مختلفی نظير
اندازه و شکل تيله ،سرعت باد ،اندازه ذره ،فيلتر
جمع کننده گردوغبار در تله و زمان وابسته است
( .)Gosser and Offer, 2000در این پژوهش براي
جمعآوري غبار ریزشی از روش آزمایشگاهی،
جمعآوري غبار با استفاده از تله رسوبگير استفاده
کردیم .تله مورد استفاده در این پژوهش
MDCOبوده است که بهطور گسترده در جهان
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مورد استفاده قرار میگيرد ،و در تحقيقات بيابانی
عموميت زیادي را دارا میباشد .این رسوبگير در
ابتدا توسط گانر ( )Ganor, 1975طراحی شد .در
این پژوهش براي توزیع مناسب تلههاي رسوبگير
در سطح شهر ،در هر منطقه یک تله رسوبگير
نصب گردید و در مناطقی که وسعت بيشتري را
شامل میشدند دو یا سه تله نصب گردید (شکل
.)2

شکل  :2موقعيت مکانهاي جمعآوري گردوغبار در

Google Earth

آماري در  SPSSو جهت تحليل فضایی ،از درون -
یابی در Arc Map10.5استفاده شد .از ميان
روشهاي درون یابی ،کریجينگ به دليل اینکه هر
دو ساختار منطقهاي و محلی را در نظر میگيرد،
مناسبتر تشخيص داده شد .بررسی آماري دادهها
در دوره آماري مورد مطالعه نشان داد که غلظت
عناصر سنگين ( )Cd, Cr, Cu, Ni, Pbداراي رفتار
منطقه اي (روند) هستند بنابراین از کریجنيگ
رونددار (  )Universalاستفاده شد .همچنين داده -
هاي سرعت و جهت باد روزانه در دوره آماري

نمونهگيري در دو دوره (سه ماهه) زمستان ،1396
بهار  1397انجام شد و در مجموع  54نمونه غبار
ریزشی از مناطق مختلف شهر جمعآوري شد.
غبارهاي به دام افتاده در تلههاي رسوبگير با
دقت تمام جمعآوري شدند .پس از آمادهسازي
اوليه براي انجام آزمایشهاي مربوطه به آزمایشگاه
شيمی دانشگاه تهران منتقل شدند .براي شناسایی
و تعيين غلظت عناصر سنگين موجود در گردوغبار
ریزشی جمعآوري شده از آناليز  XRFاستفاده
شد .جهت تحليل زمانی دادهها ،از تحليلهاي
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شش ماهه ( )96/10/1 -97/3/30از سازمان
هواشناسی کشور دریافت شد .و با کمک نرمافزار
 WRPLOTبراي تحليل آماري و مکانی باد گباد
آن ترسيم گردید .از دادههاي مدل HYSPLIT
براي بررسی حرکت رو به جلو آالیندههاي جوي
بهره گرفته میشود .براي اجراي مدل از مجموع
دادههاي  FNLاستفاده شد .دادههاي FNL
( )Finalدر واقع دادههاي  NCEP7هستند که
توسط البراتوار منابع هوا وابسته به  NOAA8مورد
پردازش مجدد قرار گرفته است .این دادهها با
قدرت تفکيک افقی  1*1درجه ،براي  26تراز
فشاري ( 100-1000هکتوپاسگال) و با گام زمانی
 6ساعته از جوالي  1999در دسترس میباشند.
جهت شناسایی منابع توليد کننده آالیندهها از

20

فاکتور غنیشدگی ( )Enrichment Factorاستفاده
شد .منابع ممکن است انسانزاد ،طبيعی یا
ترکيبی از هر دو مورد ذکر شده باشد .این شاخص
از طریق رابطه  1محاسبه میشود:
رابطه )1
(CX / Cref) sample
(CX /Cref) background
که در آن  )CX/Cref(sampleنسبت غلظت فلز
= EF

موردنظر به فلز مبنا در نمونه مورد مطالعه و
 )CX/Cref(backgroundنسبت غلظت فلز موردنظر به
فلز مبنا به عنوان فلز زمينه است .گروههاي
مختلف تغييرات ضریب غنی شدگی در جدول 1
ارائه شده است ( .)Sutherland, 2000

جدول  :1طبقه بندي سطح آلودگی براساس فاکتور غنی شدگی ( )Sutherland, 2000
فاکتور غنیشدگی

کالس

غنیشدگی کم

EF < 2

درجه غنیشدگی

1

غنیشدگی متوسط

2 < EF < 5

2

غنیشدگی زیاد

5 < EF < 20

3

غنیشدگی خيلی زیاد

20 < EF < 40

4

غنیشدگی بشدت زیاد

EF > 40

5

که در آن  Cnغلظت اندازهگيري شده در نمونه و
 Bnغلظت اندازهگيري شده در زمينه میباشد.
ضریب  1/5نيز براي کمينه کردن تغييرات
احتمالی در غلظتهاي زمينه ناشی از فعاليتهاي
زمينشناسی اعمال میشود .طبقهبندي شاخص
زمينانباشت در جدول  2ارائه شده است.

براي تعيين درجه آلودگی فلزات سنگين در خاک
و گردوغبار خيابان از شاخص زمين انباشت
( )Index of geoaccumulationاستفاده شد .این
شاخص با استفاده از فرمول رابطه  2محاسبه می -
شود.
رابطه )2
}Igeo= Log2 {Cn / 1.5 Bn

جدول  :2طبقات شاخص زمينانباشتگی ()Loska and Wiechula, 2003
درجه آلودگی

شاخص زمین انباشتگی

کالس

غيرآلوده

Igeo < o

0

غيرآلوده تا کمی آلوده

0 < Igeo< 1

1

کمی آلوده

1 < Igeo< 2

2

کمی آلوده تا خيلی آلوده

2 < Igeo< 3

3

خيلی آلوده

3 < Igeo< 4

4

خيلی آلوده تا شدیدا آلوده

4 < Igeo< 5

5

شدیدا آلوده

Igeo > 5

6
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در دو فرمول ذکر شده در باال به مقداري به نام
مقدار زمينه نياز است که در بعضی از مطالعات از
غلظت فلزات سنگين در پوسته زمين به عنوان
مقادیر زمينه استفاده شده است ( Tokalioglu et
 )al, 2003; Kartal et al, 2006در این مطالعه نيز
از مقادیر موجود در پوسته زمين به عنوان مقادیر
زمينه استفاده شده است .همچنين در فرمول
فاکتور غنی شدگی ( )EFبه فلز مبنا نياز است .فلز
مبنا فلزي پایستار (زمينزاد) مانند  Fe ،Alو Mn
است ( .)Tam and Yao, 1998براي تعيين فاکتور
غنی شدگی بيشتر از عناصري چون  Al ،Feو Li
به عنوان فلزات مبنا استفاده میشود ( Saeedi et
 .)al, 2012وانگ و همکاران ( )2009و الباکيان و
همکاران ( )2012در پژوهش خود از آهن به عنوان
فلز مبنا استفاده کردند ( ;Al Bakain et al, 2012
 .)Wang et al, 2009در این پژوهش نيز از آهن
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به عنوان فلز مبنا براي نرمالسازي محاسبات
استفاده میشود .زیرا این فلز ميزان بيشتري را در
پوسته زمين دارد (  .)Al Bakain et al, 2012سهم
منابع انسانی براي توليد آن ناچيز است
( .)Yaroshevsky, 2006و بهطور عمده از منابع
طبيعی ناشی میشود (.)Saeedi et al, 2012
نتایج
ميانگين و انحراف استاندارد فلزات سنگين موجود
در غبار ریزشی شهر تهران محاسبه شد (جدول
 .)3براي سنجش نرمال بودن مقادیر غلظت فلزات
سنگين از آزمون کولموگروف – اسميرنوف
( )Kolmogorov-Smirnovو آزمون شاپيرو-
ویلک ( )Shapiro-Wilkاستفاده شد .نتایج این
آزمون در زمستان و بهار به ترتيب در جداول  4و
 5ارائه شده است.

جدول  :3آمار توصيفی فلزات سنگين موجود در گردوغبار ریزشی تهران در مقایسه با ميانگين غلظت فلزات در پوسته
زمين و استاندارد غلظت فلزات در خاک
درصد()%

درصد()%

استانداردهاي

ميانگين غلظت

ایستگاههاي

ایستگاههاي

آلودگی منابع

فلزات در پوسته

باالتر از حد
استاندارد در
بهار 1397

باالتر از حد
استاندارد در
زمستان 1396

خاک و
راهنماي
آن(معاونت

زمين ( Karbassi
;et al, 2005
Niencheski et
)al, 2002

محيط زیست

بهار 1397

زمستا ن 1396

انسانی ،دفتر
آب وخاک)
Mean

Mean

28

74

2

0.2

Std.
Deviation
2.1

2.9

Std.
Deviation
0.7

2

Cd

44

40

110

100

37.1

102.1

162

105

Cr

72

88.8

100

50

59.7

187.6

28.1

112.5

Cu

80

70.3

50

80

20.5

61.1

17.4

63

Ni

96

100

50

عنصر

14

70.7

208.6

48.2

116.5

Pb

41000

9664.38

32449

8455.33

31642

Fe

شاخصهاي پراکندگی و تمرکز را بهطور همزمان
نشان دهد .خط عرضی وسط ،ميانه دادهها بوده

در این پژوهش براي نشان دادن توزیع دادهها از
نمودار جعبه اي ،که یک روش استاندارد براي
نمایش توزیع دادهها است ،استفاده شده تا
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است و جعبه ،محدودهاي است که %75- %25
دادهها در آن محدوده قرار دارند.
خطوطی که از مستطيل خارج شده و به سمت باال
و پایين کشيده شدند به عنوان بزرگترین و
کوچکترین داده که از لحاظ آماري پرت نيستند
در نظر گرفته شد .نقاطی که به صورت دایره نشان
داده شدند ،دادههاي نسبتاً پرت و نقاط به صورت
ستاره نيز دادههاي خيلی پرت است.

22

کادمیوم ()Cd

ميانگين و انحراف معيار غلظت کادميوم در
زمستان باالتر از بهار است .کادميوم در زمستان
تغييرپذیري باالتري نسبت به بهار دارد (شکل .)3
حد استاندارد آن در خاک ایران  2است (جدول
 .) 3در زمستان در  %74ایستگاهها و در بهار در
 %28ایستگاهها باالتر از حد استاندارد است .براي
بررسی معنیداري تفاوت غلظت کادميوم در
زمستان و بهار از آزمون مان -ویتنی استفاده شد.

جدول  :4نتایج آزمون نرمال بودن عناصر سنگين در زمستان
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk
Df

Sig.

Sig.

Statistic

Statistic

df

.004

27

.874

.022

27

Cd.w .182

.659

27

.972

*.200

27

Cr.w .108

.428

27

.963

*.200

27

Cu.w .112

.908

27

.982

*.200

27

Ni.w .088

.676

27

.973

*.200

27

Pb.w .123

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

جدول  :5نتایج آزمون نرمال بودن عناصر سنگين در بهار
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk
Df

Sig.

Sig.

Statistic

Statistic

df

.660

25

.971

*.200

25

Cd.s .108

.000

25

.607

.000

25

Cr.s .321

.381

25

.958

.084

25

Cu.s .163

.089

25

.931

.161

25

Ni.s .148

.558

25

.967

*.200

25

Pb.s .123

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

جدول  :6نتایج آزمون مان -ویتنی براي غلظت کادميوم
Test Statisticsa
Cd
Mann-Whitney U 150.500
Wilcoxon W 475.500
Z -3.432
)Asymp. Sig. (2-tailed
.001

a. Grouping Variable: season
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سطح معنیداري ( )sigبه دست آمده کمتر از
 0/01است ( )P< 0.01که نشان میدهد بين

23

ميانگين دو فصل تفاوت معنیدار وجود دارد
(جدول .)6

شکل  :3غلظت کادميوم در غبار ریزشی جمع آوري شده از مناطق مختلف شهر تهران

ميانگين غلظت کروم در منطقهي مورد مطالعه
است .غلظت کروم در نمونه شماره  ، 16ایستگاه
هاشمی واقع در منطقه  ،)380mg/kg( ،9نمونه
شماره  ،19ایستگاه حسينيه موسی الرضا واقع در
منطقه  )362mg/kg( 13و نمونه شماره 18
ایستگاه سیتير واقع در منطقه )287mg/kg( 12
بوده است .غلظت کروم در این ایستگاهها تقریبا 2
برابر ميانگين غلظت کروم در منطقهي مورد
مطالعه است .غلظت کروم در نمونه شماره 20
ایستگاه شاهد  2واقع در منطقه )242mg/kg( 14
بوده است .که تقریبا  1/5برابر ميانگين غلظت
کروم در منطقهي مورد مطالعه است .براي بررسی
معنیداري تفاوت غلظت کروم در زمستان و بهار
از آزمون مان -ویتنی استفاده شد .سطح معنی -
داري ( )sigبه دست آمده بيشتر از  0/01است
( )P> 0.01که نشان میدهد بين ميانگين دو
فصل تفاوت معنیدار وجود ندارد (جدول .)7

کروم ()Cr

ميانگين غلظت کروم در زمستان و بهار بسيار به
هم نزدیک است .ولی انحراف استاندارد آن در بهار
باالتر از زمستان است .حد استاندارد کروم در
خاک ایران  110است (جدول  .)3در زمستان
تقریبا  40درصد از ایستگاهها و در بهار  44درصد
از ایستگاهها غلظت باالتر از حد استاندارد دارند.
ایستگاه مرکز بهداشتالزهرا در هر دو فصل پایين -
ترین مقدار کروم را داشته است .این ایستگاه در
فصل بهار فاصلهاي به اندازهي حداقل  3-انحراف
معيار با ميانگين داشته است .و به عنوان ایستگاه
نسبتا پرت مشخص شده است .در بهار چندین
نقطهي پرت که فاصلهاي به اندازهي حداقل3+
انحراف معيار با ميانگين داشته است ،وجود دارد
(شکل  .)4باالترین غلظت کروم را نمونه شماره
 ،17ایستگاه کميل غربی واقع در منطقه  10با
( )821mg/kgداشته است .که تقریبا  5برابر
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بررسی عناصر سنگين ) (Cd, Cr, Cu, Ni, Pbموجود در غبار ریزشی
جدول  :7نتایج آزمون مان -ویتنی براي غلظت کروم
Test Statisticsa
Cr
Mann-Whitney U 303.000
Wilcoxon W 681.000
Z -.632
Asymp. Sig. (2-tailed) .527
a. Grouping Variable: season

شکل  :4غلظت کروم در غبار ریزشی جمع آوري شده از مناطق مختلف شهر تهران

بهداشت الزهرا واقع در منطقه  21به عنوان داده
پرت معرفی شدند (شکل  .)5براي بررسی معنی -
داري تفاوت غلظت مس در زمستان و بهار از
Tمستقل استفاده شد .سطح معنیداري ( )sigبه
دست آمده کمتر از  0/01است ( )P< 0.01که
نشان می دهد بين ميانگين دو فصل تفاوت معنی -
دار وجود دارد (جدول .)8

مس ()Cu

ميانگين و انحراف استاندارد مس در زمستان باالتر
از بهار است .حد استاندارد مس در خاک ایران
 100است (جدول  .)3غلظت مس در زمستان در
 88/88درصد نقاط و در بهار در  72درصد نقاط
باال از حد استاندارد است .غلظت مس در زمستان
ميانگين و ميانه باالتري نسبت به بهار دارد .در
بهار نمونه شماره  ،18ایستگاه سیتير واقع در
منطقه  12و نمونه شماره  ،26ایستگاه مرکز

جدول  :8نتایج آزمون  Tمستقل براي غلظت مس
Mean Difference

t-test for Equality of Means
df
)Sig. (2-tailed

t

75.07649

.000

48

5.519

75.07649

.000

38.276

5.813
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Cu
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
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شکل  :5غلظت مس در غبار ریزشی جمع آوري شده از مناطق مختلف شهر تهران

ميانگين داشته است .کمترین مقدار را داشته و به
عنوان دادهي پرت معرفی شده است .براي بررسی
معنی داري تفاوت غلظت نيکل در زمستان و بهار
از  Tمستقل استفاده شد .سطح معنیداري ()sig
به دست آمده بيشتر از  0/01است ( )P> 0.01که
نشان می دهد بين ميانگين دو فصل تفاوت معنی -
دار وجود ندارد (جدول .)9

نیكل ()Ni

ميانگين و انحراف استاندارد غلظت نيکل در
زمستان و بهار بسيار به همدیگر نزدیک است
(شکل  .)6حد استاندارد نيکل در خاک ایران 50
است (جدول  .)3غلظت نيکل در زمستان در
 % 70/3ایستگاهها و در بهار در  %80ایستگاهها
باالتر از حد استاندارد است .مرکز بهداشت الزهرا
که فاصلهاي به اندازهي حداقل  3-انحراف معيار با

جدول  :9نتایج آزمون  Tمستقل براي غلظت نيکل
Mean Difference

t-test for Equality of Means
df
)Sig. (2-tailed

t

3.75363

.537

50

.622

3.75363

.536

49.995

.624

Ni
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

شکل  :6غلظت نيکل در غبار ریزشی جمعآوري شده از مناطق مختلف شهر تهران
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 ،18ایستگاه سیتير(منطقه  )12و نمونه شماره
 ،26ایستگاه مرکز بهداشت الزهرا (منطقه  )21به
عنوان دادهي پرت معرفی شدند (شکل  .)7براي
بررسی معنیداري تفاوت غلظت سرب در زمستان
و بهار از آزمون  Tمستقل استفاده شد .سطح
معنیداري ( )sigبه دست آمده کمتر از 0/01
است ( .)P< 0.01که نشان میدهد بين ميانگين
دو فصل تفاوت معنیدار وجود دارد (جدول .)10

سرب ()Pb
ميانگين و انحراف استاندارد غلظت سرب در
زمستان باالتر از بهار است .حد استاندارد سرب در
خاک ایران  50است (جدول  .)3در زمستان در
تمام ایستگاههاي انتخاب شده در شهر تهران
مقدار سرب باالتر از حد استاندارد بوده است .در
بهار تمام ایستگاهها مقادیر باالتر از حد استاندارد
دارد فقط ایستگاه مرکز بهداشت الزهرا مقادیر
پایينتر از حد استاندارد دارد .در بهار نمونه شماره

جدول  :10نتایج آزمون  Tمستقل براي غلظت سرب
Mean Difference

t-test for Equality of Means
df
)Sig. (2-tailed

t

64.52578

.000

50

3.810

64.52578

.000

46.092

3.865

Pb
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

شکل  :7غلظت سرب در غبار ریزشی جمع آوري شده از مناطق مختلف شهر تهران

مس و سرب در غبار ریزشی جمعآوري شده از
غرب تهران مشاهده میشود .و کمترین مقدار
نيکل در بخشهایی از مناطق  18 ،5و 22
مشاهده شده است .مناطق واقع در نيمهي شرقی
تهران بيشترین غلظت عناصر سنگين را دارند
(شکل .)8

روند منطقهاي عناصر سنگين (کادميوم ،کروم،
مس ،نيکل و سرب) در زمستان از غرب به شرق
یک جملهاي و افزایشی است .عناصر سنگين
(کادميوم ،کروم ،نيکل) از شمال به جنوب از تابع
درجه دوم تبعيت میکند .روند منطقهاي سرب و
مس از شمال به جنوب یک جملهاي و افزایشی
است .در این فصل کمترین غلظت کادميوم ،کروم،
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شکل  :8تحليل فضایی عناصر سنگين در زمستان 1396

غربی تهران کمتر از نيمه شرقی تهران است.
غلظت کادميوم در مناطق مختلف تهران یکدست -
تر است .بيشترین مقدار کادميوم در شمال
مناطق  5و  2و شرق منطقه  15قرار دارد.
بيشترین غلظت کروم در مناطق جنوب غربی
تهران قرار دارد .بيشترین غلظت سرب و مس در
مناطق شرقی تهران قرار دارد (شکل .)9

روند منطقهاي کادميوم ،کروم و نيکل در بهار از
غرب به شرق از تابع درجه دوم تبعيت میکند.
روند منطقه اي مس و سرب از غرب به شرق یک
جمله اي و افزایشی است .در این فصل روند
منطقه اي کادميوم و نيکل از شمال به جنوب دو
جملهاي است .روند منطقهاي کروم ،نيکل و سرب
از شمال به جنوب یک جملهاي و افزایشی است.
در این فصل نيز غلظت عناصر سنگين در نيمه

شکل  :9تحليل فضایی عناصر سنگين در بهار 1397
پژوهشهاي دانش زمين

27

بررسی عناصر سنگين ) (Cd, Cr, Cu, Ni, Pbموجود در غبار ریزشی

تهيه گلباد تهران در فصل زمستان  1396و بهار
 1397نشان داد که در زمستان و بهار بيشترین
فراوانی بادهاي با سرعت باالتر از  8متر بر ثانيه از
جانب غرب تهران بوده است (شکل  .)10بررسی -
هاي ميدانی معادن شن و ماسه ،فراوري شن و
ماسه و کارخانه سيمان را در غرب تهران شناسایی
کرد .باد باعث انتقال غبار ریزشی که حاوي فلزات
سنگين هست از این مناطق به داخل تهران می -
شود .براي دقيقتر شدن روي چشمه گردوغبار از
روش مسيربخش ذرات به صورت بيشرو در
 HYSPLITاستفاده شد .در این مدل حرکت
فرارفتی ذرات با استفاده از بردار باد سه بعدي در
مکان اوليه و حدس اوليه به دست میآید .نقاط
استخراج شده در شکل  10معدن شن و ماسه

28

استان تهران ،کارخانه سيمان تهران ،در شهر
قدس و شهریار به عنوان کانون بحران در نظر
گرفته شد .مدل  HYSPLITبراي این چشمهها به
صورت پس رو اجرا شد .براي انجام این هدف
روزهاي گردوغباري در دوره آماري یکساله
( )96/10/1 -97/9/30بررسی شد .و مسير حرکت
غبار براي تاریخ  17اردیبهشت  1397اجرا شد.
ردیابی رو به جلوي ذرات گردوغبار در ترازهاي
مورد مطالعه ( 50 ،10و  )100از معدن شن و
ماسه ،کارخانه سيمان و فرآوري شن و ماسه از
جانب غرب تهران (شکل  )11نشاندهنده آن می -
باشد که ذرات گردوغبار از این مناطق مستعد وارد
تهران میشوند.

شکل  :10گلباد فصلی تهران (زمستان  ،1396بهار )1397

شکل  :11ردیابی مسير غبار از  )1معدن شن و ماسه )2 ،کارخانه سيمان )3 ،فرآوري شن و ماسه
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جدول  :11مقادیر شاخص غنیشدگی ( )EFمحاسبه شده براي عناصر مختلف در نمونههاي گردوغبار ریزشی شهر
تهران در دوره آماري مورد مطالعه
عنصر

Pb

Ni

Cu

Cr

Cd

مقادیر محاسبه شده در زمستان
1396

17.29

0.97

5.03

1.31

23.37

مقادیر محاسبه شده در بهار 1397

11.35

0.92

2.92

2.03

11.75

درجه غنیشدگی زمستان 1396

غنیشدگی زیاد

غنیشدگی کم

غنیشدگی زیاد

غنیشدگی کم

غنیشدگی خيلی
زیاد

درجه غنیشدگی بهار 1397

غنیشدگی زیاد

غنیشدگی کم

غنیشدگی متوسط

غنیشدگی متوسط

غنیشدگی زیاد

آمده نشان می دهد که کادميوم ،سرب داراي منشأ
انسانی هستند .و خطر باالیی براي سالمتی انسان
دارند (شکل .)11

فلزات با ضریب غنیشدگی بيشتر از  10بهطور
عمده ممکن است ناشی از فعاليتهاي انسانی
باشند ( )Yongming et al, 2006نتایج به دست

جدول  :12مقادیر شاخص زمين انباشت ( )Igeoمحاسبه شده براي عناصر مختلف در نمونههاي گردوغبار ریزشی شهر
تهران در دوره آماري مورد مطالعه
عنصر

Pb

Ni

Cu

Cr

Cd

مقادیر محاسبه شده در زمستان 1396

3.18

-0.95

1.41

-0.53

3.62

مقادیر محاسبه شده در بهار 1397

2.58

-0.04

0.62

0.10

2.63

درجه آلودگی زمستان 1396

خيلی آلوده

غيرآلوده

کمی آلوده

غيرآلوده

خيلی آلوده

درجه آلودگی بهار 1397

کمی آلوده تا خيلی
آلوده

غيرآلوده

غيرآلوده تا کمی
آلوده

غيرآلوده تا
کمی آلوده

کمی آلوده تا خيلی
آلوده

نيکل در زمستان و بهار تفاوت معنیدار وجود
ندارد .در فصل زمستان آلودگی ناشی از عناصر
سنگين کادميوم ،مس و سرب بهطور معنیداري
بيشتر از فصل بهار است .از دالیل آن میتوان به
پایدارتر بودن هوا در زمستان و وارونگی هوا در
این فصل اشاره کرد .در حالی که در بهار هوا
ناپایدارتر است .همچنين میتوان به استفاده
بيشتر از وسایل گرمایشی در فصل زمستان اشاره
کرد که باعث افزایش عناصر سنگين نسبت به بهار
میشود .یکی از دالیل باالتر بودن این عناصر را که
در ارتباط با ترافيک هستند به افزایش ترافيک در
دو ماه آخر زمستان (بهمن و اسفند) به دليل
خرید و ...نسبت داد .تحقيقات محمودي و خادمی
( )1393نشان داد باالترین نرخ فرونشست فلزات

نتایج محاسبات انجام شده نشان داد که گردوغبار
ریزشی از نظر فلزات سنگين نيکل و کروم
غيرآلوده ،مس کمی آلوده و از نظر کادميوم و
سرب خيلی آلوده است .نتایج محاسبات مقادیر
شاخص غنیشدگی و شاخص زمينانباشت در
زمستان  1396و بهار  1397غلظت فلزات سنگين
موجود در گردوغبار ریزشی جمعآوري شده را به
ترتيب  Cd>Pb>Cu>Cr>Niنشان داد (جدول
.)12
نتیجهگیری
بين ميانگين غلظت کادميوم ،مس ،سرب در
زمستان و بهار تفاوت معنیدار در سطح %99
اطمينان وجود دارد .بين ميانگين غلظت کروم و
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سنگين در غبار اصفهان در دوره آبان–آذر ،به
دنبال افزایش استفاده از وسایل گرمایشی و وقوع
پدیده وارونگی دمایی است .بهروش و همکاران
( ) 1395افزایش فرایندهاي احتراقی را در فصل
سرد از عوامل افزایش غلظت فلزات سنگين در این
فصل دانستند .روند منطقهاي عناصر سنگين ( Cd,
 )Cu, Ni, Pbدر زمستان و بهار (اشکال  8و )9
نشان داد ،غرب تهران کمترین غلظت عناصر
سنگين را دارد .تهيه گلباد تهران در سال آماري
مورد مطالعه نشان داد که در زمستان و بهار
بيشترین فراوانی بادهاي با سرعت باالتر از  8متر
بر ثانيه از غرب تهران بوده است (شکل .)10
بنابراین ذرات ریز گردوغبار که حاوي فلزات
سنگين است از این مناطق به نقاط شرقیتر
پراکنده میشود .و به خاطر الگوي توپوگرافی
تهران و کم شدن سرعت باد در شرق ،غلظت این
عناصر در شرق بيشتر از غرب میباشد .باد در
آلودگی و پاک بودن یک منطقه از عناصر سنگين
تأثير بسيار دارد .بيشترین غلظت  Crدر نواحی
مرکزي به سمت جنوب تهران قرار دارد .کروم
منبع انتشار متفاوتی با سایر عناصر سنگين مورد
مطالعه دارد .کروم در گردوغبارهاي ترافيکی نقش
مهمی ندارد (بهروش و همکاران .)1395 ،براساس
فهرست موجود مواد سمی در  ،ATSDR9انتشار
کروم در درجه اول ناشی از فرایندهاي احتراقی،
صنایع فلزي و توليد سيمان است .در بهار
ایستگاههاي کميل غربی ،هاشمی ،حسينيه
موسیالرضا واقع در تهراننو ،سیتير و شاهد 2
فاصلهاي به اندازهي حداقل  3+انحراف معيار با
ميانگين کروم داشته است .ایستگاههاي نام برده
واقع در نيمه ي جنوبی تهران هستند که با توجه
به ردیابی رو به جلوي ذرات و تهيه گلباد در
( WRPLOTاشکال  10و  )11یکی از دالیل آن را
میتوان ناشی از معادن شن و ماسه واقع در غرب
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تهران دانست .در بهار که هوا ناپایدارتر است حجم
گردوغبار بيشتري وارد این مناطق میشود .و
فلزات سنگينی که به ذرات گردوغبار میچسبند
بيشتر وارد این مناطق میشوند .حسين سعيدي و
همکاران ( )1395نيز به نقش صنعت به ویژه
توليد سيمان در افزایش ميزان کروم در منطقه
 20شهرداري تهران (شهر ري) اشاره کردند.
تحقيقات دهقانی و همکاران ( )2017حاکی از آن
بود که صنایع واقع در جنوب غربی شهر تهران
باعث آلودگی گرد و غبارهاي خيابان به فلزات
سنگين میشوند .بيشترین غلظت سرب و مس در
مناطق شرقی تهران قرار دارد .ایستگاه مرکز
بهداشت الزهرا در بين ایستگاههاي مورد مطالعه
در زمستان کمترین غلظت کروم ،نيکل و در بهار
کمترین غلظت کروم ،مس ،سرب را دارد .این
ایستگاه در بين ایستگاههاي مورد مطالعه غربی -
ترین موقعيت را دارد .و در مسير بادهاي غربی که
به تهران وارد میشوند قرار دارد (شکل .)10
بنابراین باد ذرات ریز گردوغبار که حاوي فلزات
سنگين است را از این ایستگاه به نقاط دورتر
پراکنده میکند .مطالعات نمازي و همکاران
( )1394نيز نشان داد ميانگين غلظت عناصر
سنگين در منطقه لنجانات اصفهان در اکثر فصول
با یکدیگر تفاوت معنیدار دارد .که این تفاوتها به
عوامل مختلفی از جمله سرعت باد ،تغيير جهت
آن ،ميزان و نوع فعاليت معادن و صنایع و ميزان
رطوبت خاک و هوا ارتباط داشته است .در بهار
غلظت فلزات سنگين در ایستگاه سیتير نسبت به
زمستان افزایش قابل توجهی یافته است .بهطوري
که در این فصل باالترین غلظت سرب و مس را در
بين ایستگاههاي مورد مطالعه دارد .ابتداي خيابان
سیتير رستورانهاي خيابانی ،غذاهاي کبابی و
زغالی ارائه میکند .در بهار این رستورانها بازار
بسيار فعالتري نسبت به زمستان دارند .عالوه بر
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آلودگی ناشی از دود زغال که در این غذاخوريها
قابل توجه است ،در این فصل حجم ترافيک در
این خيابان چندین برابر میشود .ذرات ریز
الستيک و لنت ترمز خودروها باعث میشود
غلظت فلزات سنگين در این ایستگاه نسبت به
زمستان چندین برابر شود .و توقف خودروهاي
روشن در انتظار تردد باعث افزایش غلظت مس و
سرب میشود .نتایج تحقيقات دونگ و همکاران
در کره (  )Duong and Lee, 2011نشان داد
غلظت عناصر سنگين کادميوم ،مس ،سرب ،روي و
نيکل به ميزان ترافيک بسيار وابسته بود .همچنين
تعداد دفعات استفاده از ترمز و سرعت خودروها از
دیگر عوامل مؤثر در غلظت عناصر سنگين مورد
مطالعه است .و مطالعات لی و همکاران و لو و
همکاران ( )Li et al, 2001; Lu et al, 2009نيز
نشان داد حجم باالي ترافيک ،وجود چراغ قرمز و
استفاده مکرر از ترمز غلظت مس را باال میبرد.
همچنين بهروش و همکاران ( )1395ذکر کردند
در مناطقی که چراغ راهنمایی وجود دارد غلظت
باالیی از مس و سرب وجود دارد که بيشتر به
دليل توقف وسایل نقليه در حال انتظار است.
براساس نتایج محاسبات انجام شده مقادیر شاخص
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غنیشدگی ( )EFو شاخص زمينانباشت ()Igeo
غلظت فلزات سنگين موجود در گردوغبار ریزشی
در زمستان  1396و بهار  1397به ترتيب
 Cd>Pb>Cu>Cr>Niاست .همچنين نتایج نشان
داد در زمستان  1396کادميوم در  %81/4و سرب
در  ،%85/1در بهار  1397کادميوم در  %64و
سرب در  % 70/3ایستگاههاي مورد مطالعه منشأ
انسانی دارد .همچنين تحقيقات سلمانزاده و
همکاران ( )1391نشان داد کادميوم و سرب
احتماالً ناشی از فعاليتهاي انسانی است و شاید
پرخطرترین فلز در ميان فلزات مورد مطالعه در
غبار شهري تهران باشد .سعيدي و همکاران
( )2012معتقدند ترافيک و فعاليتهاي انسانی و
منابع گرمازا منابع اصلی براي فلزات سنگين در
غبار خيابانی شهر تهران میباشند .تحقيقات
دهقانی و همکاران ( )2017حاکی از آن بود که
آلودگی ناشی از فلزات سنگين در شهر تهران
مربوط به منابع انسانزاد نظير سایيدگی تایر و
ترمز وسایل نقليه ،سایش جاده و احتراق سوخت -
هاي فسيلی است .در هر دو فصل عناصر کروم،
مس و نيکل در هيچ ایستگاهی داراي منشأ انسانی
نبودند.

پانوشت
7-National Centers for Environmental
Protection
8-National Oceanic and Atmospheric
Administration
& 9-ATSDR: Agency for Toxic Substances
Disease Registry

1-Marble Dust Collector
2-Xray Fluorescence spectroscopy
3-Hybrid
Single-Particle
Lagrangian
Integrated Trajectories
4-Shijiazhuang
5-Amman
6-Urumqi

منابع

 ،1390اولين همایش ملری بيابران ،تهرران ،مرکرز
تحقيقات بينالمللی بيابان دانشگاه تهران.
بخشی زاده ،ف ،.رضایيان ،ه .و اکبري ،م.1394 ،.مدلسازي مکانی زمانی سه بعدي پراکنش آالینده

اکبررري ،ع ،.عظرريمزاده ،ح.ر ،.اختصاصرری ،م.ر .وسلمانزاده ،م .1391 ،.بررسی کمی غبرار ریزشری
(مطالعره مروردي :شرهر بهبهران -شرهریور و مهرر
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اکسيدهاي ازت هوا ناشی از ترافيک در تقاطع
خيابان ولی عصر فاطمی شهر تهران ،تحليل
فضایی مخاطرات محيطی ،شماره  ،1ص .62-43
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