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خصوصیات فیزیکیشیمیایی و کانیشناختی ذرات گرد و غبار و هواویز غرب ایران
(مطالعۀ موردی :شهرهای آبادان و ارومیه)
 حسام احمدیبیرگانی*؛ استادیار دانشکدۀ منابعطبیعی دانشگاه ارومیه
 سادات فیض نیا؛ استاد دانشکدۀ منابعطبیعی دانشگاه تهران
 حسن میرنژاد؛ دانشیار دانشکدۀ زمینشناسی دانشگاه تهران
 حسن احمدی؛ استاد دانشکدۀ منابعطبیعی دانشگاه تهران
 کن مککوئین؛ استاد دانشکدۀ علوم کاربردی دانشگاه کانبرا استرالیا
 محمد قربانپور؛ کارشناس ادارۀ کل هواشناسی آذربایجان غربی
چکیده
در این پژوهش خصوصیات فیزیکیشیمیایی و کانیشناختی ذرات گرد و غبار و هواویزهای شهرهای ارومیه و آبادان طی دورۀ زمانی6
ماهه در سه دامنۀ اندازۀ ذرات  PM10،TSPو  PM2/5به کمک پراش پرتو ایکس ( )XRDو میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمجهز
به پرتو ایکس پاشندۀ انرژی ( )EDXبررسی شد .نتایج پراش پرتو ایکس نشان داد که بیشتر ذرات شامل کلسیت ،کووارتز ،کوانیهوای
رسی و کمی ژیپس در نمونهها میباشند؛ گرچه کانیها با توجه به فصل ،نوع نمونهگیر ،مکان نمونهبرداری و مقودار نمونوه در توواوت
بوده و با کاهش اندازۀ ذرات ،میزان کوارتز کم شده و مقدار کانیهای رسی و ذرات سرب افوزوده مویگوردد .مطالعوات میکروسوکوپ
الکترونی روبشی اشکال مختلف ذرات اعم از کروی ،صوحهای ،مکعبی ،استوانهای و منشوری با اندازۀ کمتر از  1میکرون تا 50میکرون،
بیشتر به صورت نامنظم ،زاویهدار و تا حدودی نیمهگرد تا گرد را نمایش میدهد .نتایج پرتو ایکس پاشندۀ انرژی نیز عناصور ،Mg ،Al
 O ،C ،Ti ،Fe ،K ،Ca ،S ،P ،Cl ،Naو  Siرا در نمونۀ  TSPآبادان و ارومیه در شرایط عادی تشخیص داد .با شروع گرد و غبار عالوه بر
عناصر مذکور ،عناصر  Ba ،La ،Ce ،Nd ،W ،Sc ،Mn ،Zn ،Pb ،Asو  Niدر هر سه دامنۀ اندازۀ ذرات نیز دیده میشوند .نتیجه گرفتوه
میشود که میزان باالی عناصر  Na ،Al ،Si ،Caو  Kنشانۀ حضور کانیهای کلسیت ،کوارتز ،هالیت ،کانیهوای فیلوسویلیکات و رسوی
است .در مجموع شهرهای آبادان و نواحی حاشیۀ خلیج فارس و دریای مَکران در مقایسه با شوهر ارومیوه از نظور غلظوت ،کوانیهوا و
عناصر ،میزان و تنوع باالتری داشته و نشانۀ چندمنبعی بودن گرد و غبار ،هوای آلودهتر منطقه و ذرات معلق بیشتر میباشد.
کلید واژگان :گرد و غبار ،ویژگیهای فیزیکیشیمیایی ذرات گرد و غبار ،کانیشناسی ،آبادان ،ارومیه.
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 .1مقدمه
به طورکلی پدیدههای بیابوانزایوی ،حرکوت تپوههوای
ماسهای و برخاست ذرات معلق به هوا بهخصووص آنهوایی
که با رخدادهای گرد و غبار جابهجا میگردنود مویتواننود
در مقیاسووی کووالن بوور ایلوویم و محوویط زیسووت ا وورات
چشمگیری داشوته باشوند ].[53 ،47 ،16 ،13 ،11 ،3 ،2
در مجموووع تعیووین ویژگوویهووای فیزیکوویشوویمیایی و
کانی شناسی ذرات معلق در هوا میتواند عامول مهموی در
تعیین منبع آنها باشد ] .[43 ،29 ،19 ،9 ،3کانیشناسوی
ذرات معلق غالباً به کمک پراش پرتو ایکوس ]،9 ،8 ،7 ،3
 [64 ،43 ،42و میکروسکوپ الکترونی روبشوی مجهوز بوه
سنجندۀ پرتو ایکس پاشندۀ انورژی ][46 ،45 ،31 ،25 ،3
صورت می پذیرد .البته کانیشناسی و ریختشناسی ذرات
معلق در هوا و گرد و غبوار متییور بووده و بوه کوانیهوای
نواحی منشأ ] ،[56 ،3زموینشناسوی منطقوهای و نووع و
جهت باد غالب ] [64 ،23بستگی دارد .کانیشناسوی ایون
ذرات عاملی بسیار کلیدی محسوب میگردد ،بوه گونوهای
که سوکولیک و همکاران ] [57ا بات کردند که ترکیبوات
مختلف کانیشناسوی (شوامل کوانیهوای رسوی ،کووارتز،
کربناتها ،فلدسپاتهوا ،سوولواتهوا و اکسویدهای آهون)
بایستی در مدلهوای تابشوی جهوت بورآورد ویژگویهوای
تابشی و بصری گرد و غبار گنجانوده شووند .در سواعات و
زمان اولیوۀ انتشوار ،ذرات گورد و غبوار اغلوب متشوکل از
اجزای نامحلول یا با یابلیت انحالل کوم مویباشوند ].[28
چندین آزمایش تجربی نشان مویدهود کوه ذرات گورد و
غبووار کووه تووازه انتشووار مووییابنوود ،موویتواننوود بووه عنوووان
هستههای تراکم ابر یا هستههای یخی عمول کننود ]،17
 .[41این هستهزایی یطورات کوچوک بواران توسوط ذرات
گرد و غبار به احتمال زیاد توسط ترکیب کانیشناسی این
ذرات (به میزان زیادی کلسیم بورای توانوایی هسوتههوای
تراکم ابور ] [33 ،32و میوزان رس (کاوولینیوت و ایلیوت)
برای کارایی هستههای یخی ] [66تأ یر میبیند .همچنین
برآورد میشود که تقریبواً  50درصود ذرات معلوق در جوو
تروپوسور کانیهایی هستند که بیشتر از بیابانها و نواحی
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اطراف آن منشأ میگیرند ] .[6ذرات گرد و غبار معلوق در
هوا همچنین نقش مهمی را در حذف ،تهنشینی و انتقوال
مواد آالینودۀ جووی ایووا موینماینود ].[62 ،55 ،21 ،14
همچنین میزان سیلیسهای آزاد در گرد و غبوار (کووارتز،
تریدیمیت و کریستوباالیت) به بروز مشوکالت سوالمتی و
باالخص ریوی (بیماری سیلیکوسیس) منجر شوده ] [63و
بر طبق نظر  IARCاز سال  1997کوارتز بهعنووان عامول
سرطانزای گروه  1دستهبندی شده است ] .[26اگر هوای
آلوده به گرد و غبار به داخل ریه منتقل شوود ،بودن آن را
با سازوکارهای مختلف حذف مینماید .البته این سوازوکار
تابعی از اندازۀ ذرات میباشد و بورای ذرات کووچکتر از 5
میکرون میتواند تا نایژکهای انتهایی و ششها نووذ کند
و بر عملکرد ریه تأ یر بگذارد ] .[27 ،18کوارتز بلورین نیز
که به بافتهای ریوی حمله میکنند از بین نرفته و باعو
بیموواریهووای گونوواگون از جملووه مهوومتوورین آنهووا
سیلیکوسوویس موویشوووند .بنووابراین آگوواهی از ترکیبووات
کانیشناسی ذرات گرد و غبوار و انودازۀ آنهوا بسویار مهوم
میباشد.
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMعوالوه بور اراووۀ
تصووواویری از نووووع ،انووودازۀ ذرات ،شوووکل و خصوصووویات
ریختشناسی ذرات گورد و غبوار نمونوههوا ] ،[64 ،3نحووۀ
یرارگیری اندازههوای مختلوف ذرات در کنوار هوم و حتوی
پوششهای رسی بر روی ترکیبوات و ذرات دیگور از جملوه
کوارتز را فراهم مویآورد ] .[58عوالوه بور ایون دامنوههوای
مختلف اندازۀ ذرات به همراه شکل و میزان گردشودگی یوا
زاویهدار بودن آنها شاهدی از میزان اخوتال مووادی اسوت
که از منابع دور و نزدیوک انتقوال یافتوه و فاصولۀ حمول را
نشان میدهند ] .[34به کمک سنجندۀ پرتو ایکس پاشوندۀ
انرژی ( ،)EDXمیتوان ترکیب شیمیایی ذرات گرد و غبوار
و نوع عناصر موجود در نمونهها و تجزیوه و تحلیول غلظوت
عناصر را تعیوین نموود ] .[39ذرات گورد و غبوار همچنوین
میتوانند به دستههای شویمیایی طبقوهبنودی شووند و توا
حدودی به کمک آن نتایج به بررسی کانیهوای موجوود در
نمونههای گرد و غبار پرداخت .بهعنوان مثال در این شویوه
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ذرات  Ca-Mgبهعنوان دولومیت ،ذرات غنی از  Caبهعنوان
کلسوویت ،ذرات غنووی از  Si-Al-Mgبووهعنوووان رس و ذرات
غنی از  Siبهعنوان کوارتز توسیر میشوند ].[23
مطالعات همزموان توزیوع انودازۀ ذرات ،میکروسوکوپ
الکترونی روبشی ،پراش پرتو ایکس بههمراه تعیین عناصور
اصلی گرچه میتوانند نمایندگان خوبی برای تعیین منشوأ
رسوبات از نقطهنظر بادی ،آبی ،کوهرفتی و آبرفتی باشند،
ولی جهت تعیین منابع رسوب نیز کاربرد فراوان دارند ]،3
 .[58ویژگیهای فیزیکویشویمیایی ذرات معلوق در جوو؛
بازتابدهندۀ مواد مادری و تیییرات ناشی از انتقال آنهوا
میباشند ] .[49به طور کلوی تجزیوه و تحلیول شویمیایی
ذرات معلق در جو بسیار راحتتر از تجزیه و تحلیولهوای
کانیشناسی میباشند که علت آن انجام راحتتور تحلیول
شیمیایی با مقدار کم نمونوه اسوت ][42؛ ولوی مجموعوۀ
معدنی گرد و غبار جو ممکن است جهت تشوخیص منبوع
مهوومتوور باشووند ][43 ،20 ،9؛ زیوورا نسووبتهووای عناصوور
سیلیکات پیدا شده در پوستۀ زموین توا حودودی یکسوان
میباشند ] .[49مطالعات پای ] [48نشان داد گرد و غبوار
غنی از کوارتز ،کربنات و فلدسوپار معمووالً منشوأ یوارهای
داشته و از نواحی محلی و فواصل کوتاه تا متوسط نشوئت
میگیرند؛ در حالی که گرد و غبار غنی از کانیهای رسوی
سیلیکاته؛ فواصل دور از محیط منشأ را طی مینمایند.
هوودف از ایوون تحقیووق بررسووی ذرات معلووق در جووو و
هواویزها در شرایط عادی و نیز در رخداد گورد و غبوار بوا

اسووتواده از روشهووای آزمایشووگاهی پووراش پرتووو ایکووس
( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمجهز بوه
پرتو ایکوس پاشوندۀ انورژی ( )EDXمویباشود توا بتووان
اطالعاتی از خصوصیات فیزیکیشیمیایی و کوانیشوناختی
آنها در غرب ایران کسب نمود.

 .2روش شناسی
نمونههای گرد و غبار جمعآوری شده در ایون مطالعوه
از فصل زمستان سوال 1390و فصول بهوار سوال1391در
ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ارومیه (عور جیرافیوایی
' 37◦ 53شمالی و طول جیرافیوایی◦ 45شوریی ،ارتوواع از
سطح دریوا  1332متور ،میوانگین بارنودگی سوالیانه 256
میلیمتور ،میوانگین دموای سوالیانه  11/8درجوه و ایلویم
معتدل و سرد) در شمال غرب ایوران در مورز بوا ترکیوه و
ایستگاه هواشناسی سینوپتیک آبادان (عور جیرافیوایی
' 30◦ 27شمالی و طول جیرافیایی ' 48◦ 17شریی ،ارتواع
از سووطح دریووا  3متوور ،میووانگین بارنوودگی سووالیانه 146
میلیمتر ،میانگین دمای سالیانه  26درجه و ایلیم گورم و
بیابانی) در جنووب غورب ایوران و در حاشویۀ کشوورهای
حوووزۀ خلوویج فووارس جمووعآوری گردیدنوود .در شووکل 1
مویعیت ایسوتگاههوای هواشناسوی بوههموراه نمونوهای از
دستگاه جمعکنندۀ ذرات گرد و غبار دیده میشود.

ب

الف

شکل  .1موقعیت کشور ایران در منطقۀ خاورمیانه و ایستگاههای مورد مطالعۀ ارومیه و آبادان با عالمت دایرۀ سیاهرنگ مشخصاند (الف).
نمونهای از دستگاه جمعآوریکنندۀ گرد و غبار  Micro PNSبههمراه نمونهگیر آن (ب)
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به کمک دستگاههای جمعآوری کنندۀ گرد و غبار 1نوع
حجم کم 2به جمعآوری نمونههای گرد و غبار و هوواویز در
یک دورۀ زمانی تقریباً  6ماهه پرداخته شود .هور نمونوه بوه
مدت  168ساعت (یک هوته) با یدرت مکوش  38لیتور بور
دییقه ( 1/3مترمکعب در ساعت) جموعآوری گردیود و هور
ماه تعداد  3نمونه شامل مجموع ذرات معلق در هوا ،3ذرات
معلق کووچکتر از  10میکورون 4و ذرات معلوق کووچکتر از
 2/5میکرون )PM2/5( 5از هر ایستگاه برداشوت شود (البتوه
بعضی از اشوکاالت فنوی از جملوه از کوار افتوادن دسوتگاه،
یطعی مداوم برق در پلتفورم ایسوتگاه هواشناسوی و نبوود
نظارت دییق دیدبان ایستگاه هواشناسی عالوه بر ترکیودگی
فیلترها و اشکاالت نرمافزاری مربو به دستگاه گرد و غبوار
سبب از دست دادن تعودادی از نمونوههوای گورد و غبوار و
هواویز مورد نظر شد .لوذا تنهوا  28نمونوۀ گورد و غبوار بوه
جای 32نمونۀ گرد و غبار جموعآوری شود) .دسوتگاههوای
مذکور در ارتواع  2متری از سطح زمین یرار داده شودند توا
با وزش بادهای شدید خواکهوا و ذرات معلوق در نزدیکوی
سطح زمین نتواننود وارد مکنودۀ دسوتگاه شووند .تجزیوه و
تحلیل میزان ذرات گرد و غبار معلق در هوا در یک محویط
خاص توسط عبور حجوم معینوی هووا از میوان یوک کاغوذ
فیلتری در یک دورۀ زمانی مشخص انجام میگیورد .تجزیوه
و تحلیل ذرات به دام افتاده در فیلتر بوه کموک تعودادی از
روشهوا بوه خووبی نگاشوته شوده اسوت ] .[60لوذا جهووت

جمعآوری نمونهها نیاز به فیلترهایی مویباشود توا بتواننود
عالوه بر عبور هوای صاف و گیر انداختن ذرات گرد و غبوار،
توانایی الزم جهت سالم ماندن به علوت مکوش شودید هووا
توسط دستگاه را داشته باشند .از این رو از فیلترهای کوارتز
استواده گردید که دارای یطر  47میلیمتر بووده و مملوو از
الیاف درهمتنیودۀ کووارتز بویشوکل (آموورف) هسوتند .در
شکل 2نمونهای از فیلتر کووارتز خوالی و فیلتور دارای ذرات
گرد و غبار دیده میشود.
نمونه پس از تخلیه از نمونهگیر ،به طور دییقی تووزین
شده و میزان وزن آن بر حسب میلیگرم بوه دسوت آمود.
سپس وزن فیلتر خوالی از آن کسور شوده و بوا توجوه بوه
میزان مشخص وزن نمونۀ گرد و غبار جمعشوده بور روی
فیلتر و حجم ابت هوای مکششده در طوول یوک هوتوه
( 168ساعت) توسط دستگاه گرد و غبار ،میزان غلظت هر
نمونه بر حسب میکروگرم بور مترمکعوب بوه دسوت آمود
(جودول  .)1سووپس نمونوۀ گوورد و غبوار سووریعاً بووه درون
پالستیکهای مخصوص جهت جلوگیری از آلوودگیهوای
محیطی بستهبندی گردید و بعد از بت مشخصات مربو
به تاریخ ،زمان ،ایستگاه نمونوهگیوری و مووارد مورتبط بوا
حجم هوای مکش شده توسط دستگاه ،در داخل یخچوال
با دمای  4درجۀ سانتیگراد نگهوداری شودند توا از رشود
باکتریها ،یارچها و ویروسها و تیییرات شیمیایی عناصور
و کانیهای موجود در آن جلوگیری گردد.

ب
الف
شکل  .2نمونهای از فیلتر کوارتز خالی (الف) و مملو از گرد و غبار (ب)
جهت جمعآوری ذرات معلق در هوا .قطر فیلتر  47میلیمتر است.

5432 1

1 The microcomputer controlled air sampler, Micro PNS
)2 Low Volume Sampler (LVS
)3 Total Suspended Particulate (TSP
)4 Particulate Matter up to 10 micrometers in size (PM10
)5 Particulate Matter up to 2.5 micrometers in size (PM2/5
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تجزیه و تحلیل به کمک روش پراش پرتو ایکس یکوی
از مهمترین روشهای غیرتخریبی است که برای تشخیص
کانیهای موجود در گرد و غبار به کوار مویرود ] 3و .[23
این اندازهگیری به کمک دستگاه پراشسونج پرتوو ایکوس
زیمووونس  D5005بوووا تشعشوووع  CuKαدر دانشوووکدۀ
زمینشناسی دانشوگاه ملوی اسوترالیا ( )ANUآزمایشوگاه
پراش پرتو ایکس وایع در شهر کوانبرا انجوام شود .اسوکن
نمونهها از زاویوۀ ◦ 1توا ◦ 2θ 90بوهمیوزان ◦ 2θ 1در هور
دییقه بر روی نمونهگیر چرخشی صورت پوذیرفت .بعود از
انجام آزمایش ،نتایج بوه کموک نورمافوزار  EVAتجزیوه و
تحلیل شدند و هر پیوک معودنی بوه نووع کوانی مربوطوه
مرتبط و بت گردید و به کمک نرم افزار SIROQUANT
به کمیسوازی مقوادیر کوانیهوای موجوود در هور نمونوه
پرداخته شد .به علت میزان کم ذرات گرد و غبوار موجوود
بر روی فیلترها و وجود الیاف کوارتز نگهدارندۀ ذرات گورد
و غبار ،نمونههای گرد و غبوار بوه طوور مسوتقیم بور روی
نگهدارندۀ آلومینیوومی نمونوههوای دسوتگاه پوراش پرتوو
ایکس یرار داده شدند.
جهت مشاهده ،تعیین نوع ،اندازه ،شکل و ویژگیهوای
ریختشناسی ذرات گرد و غبار نمونههوا بوه عوالوه نحووۀ
یرارگیری اندازههای مختلف ذرات در کنار هم و یوا حتوی
نحوۀ یرارگیری رسها در بین دامنههوای مختلوف ذرات و
حتی پوششهای رسی بر روی ترکیبوات و ذرات دیگور از

الف

جمله کوارتز و دانستن ترکیبات شیمیایی عناصور موجوود
در هر نمونه از میکروسکوپ الکترونوی روبشوی مجهوز بوه
پراش پرتو ایکس  HitachiS-4300SE/Nاستواده گردیود
(شکل-3الف) .در این روش مقداری از نمونۀ گورد و غبوار
از روی فیلتوور خووراش داده شوود و بوور روی فوویلمهووای
غیررسانای کربنی سیاه رنو چسوبناک دوطرفوه جهوت
چسبیدن به پایههای مخصوص نگهدارنده یرار داده شدند.
به کمک دسوتگاه پوشوشدهنودۀ پرتوابی جهوت افوزایش
رسانایی آنها ،از پوشش کربن استواده گردیود و ضوخامتی
برابر بوا ◦ 200Aاز کوربن بور روی نمونوههوا یورار گرفوت
(شکل-3ب) .برخالف پوششهای طال ،پالتوین و مخلوو
طال و پالتین کوه ایجواد تصواویر بوا یودرت توکیوک بواال
میکنند ،پوشش کربن تصاویری معقول و یابلیت استواده
در سوونجندۀ پرتووو ایکووس پاشووندۀ انوورژی را نیووز فووراهم
میآورد ] .[61سپس نمونههوا داخول میکروسوکوپ یورار
گرفتنوود و بووا ولتوواژ  5کیلوووولووت و فاصوولۀ کوواری 11/6
میلیمتر ،از تمامی نمونهها تصواویر الکترونوی انویوه 1بوا
بزرگنمووایی  6000 ،2000و  9000تهیووه و بووه کمووک
تصاویر الکترونی بازپخششوده 2و سونجندۀ پرتوو ایکوس
پاشندۀ انرژی به بررسوی ترکیوب شویمیایی ذرات و نووع
عناصر موجود در نمونههای گرد و غبار بوهخصووص ذرات
مجزا و خاص پرداخته شد.

ب

شکل  .3نمونهای از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به ( EDXالف) نمونههای گرد و غبار با پوشش کربن بر روی فیلم کربن غیررسانا (ب).

21

1Secondary Electron Image
2 BackScattered Electron Image
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 .3نتایج
پس از نصب نمونهگیرها و راهاندازی همزمان دسوتگاههوای
جمعکنندۀ گرد و غبار ،نمونههای گرد و غبار مطابق جودول 1
به دست آمدند .نمونههوا در سوه دامنوۀ  PM10 ،TSPو PM2/5
ضبط گردیده و مقادیر مختلوف وزن نمونوههوای گورد و غبوار
جمعآوری شده در  2ایستگاه مطالعاتی در شکل  4نشوان داده
شده است .همانگونوه کوه از جودول  1و جودول  2مشوخص
اسوووت ،نمونوووههوووای جموووعآوری شووودۀ تووواریخهوووای
،1390/12/22-1390/12/15 ،1390/12/13-1390/12/06
1391/02/27-1391/02/20 ،1391/02/18-1391/02/11
و ( 1391/03/06-1391/02/30نمونههای شماره ،12 ،8 ،7
 13و  )14در زمان رخداد گرد و غبار بوده است و نمایانگر
رسوبات غیرمحلی و حمل شده از نقوا دیگور مویباشوند.
نتایج بررسیهای آماری به کمک آزمون تی مسوتقل 1نیوز
نشان داد که بین غلظت نمونههای گرد و غبوار جموعآوری
شده بر روی فیلترهای مذکور در زمان رخداد گرد و غبوار و
شرایط عادی جوی در هور دو ایسوتگاه مطالعواتی آبوادان و
ارومیووه تووواوت معنوویداری وجووود دارد ( .)P>0/01البتووه
دانستن اینکه نمونههای جموعآوری شودۀ گورد و غبوار بوه

همراه اطالعات وزن و غلظت آنها مربو بوه رخوداد گورد و
غبار است یا نه برداشتی نسبی است و هر کشور و سوازمان
با توجه به هدف مورد نظر خود معیارهای کمی بیان کورده
اسووت .بووهعنوووان مثووال سووازمان بهداشووت جهووانی میووزان
اسوتاندارد ذرات  PM10و  PM2/5هووا بورای یوک شووبانهروز
( 24ساعت) به ترتیب  50و  25میکروگرم بور مترمکعوب و
برای یک سال به ترتیب  20و  10میکروگرم بر مترمکعوب
میداند .اگرچه امکان مقایسه با دادههای به دسوت آموده از
این مطالعه مشکل بوده و چون کار این دستگاهها در وهلوۀ
اول جمعآوری گرد و غبار به مدت یک هوته ( 168ساعت)
میباشد ،لذا مقایسۀ این اعداد با هم کواری دییوق و علموی
نخواهد بود .بهترین استاندارد ذرات  PM10و  PM2/5هووا در
این مطالعه میتواند بررسی روند غلظت و وزن ذرات گورد و
غبار نمونههای جمعآوری شده بر طبق جدول  1و شکل 4
باشد که برای ایستگاههای آبوادان در شورایط نبوود رخوداد
گرد و غبار برای یک سال به ترتیب  150و  120میکروگرم
بر مترمکعب و برای ایستگاه ارومیه نیز برای یوک سوال بوه
ترتیب  130و  52میکروگرم بر مترمکعب میباشد.

جدول  .1زمان و مکان نمونهبرداری گرد و غبار به همراه اطالعات نوع نمونهگیر و میزان وزن و غلظت گرد و غبار در زمان نمونهبرداری.
اطالعات ستارهدار ،زمان و مکان رخداد گرد و غبار را برای ایستگاه مطالعاتی نشان میدهد.
شمارۀ

1

وزن نمونۀ ایستگاه آبادان

غلظت نمونۀ ایستگاه آبادان

وزن نمونۀ ایستگاه ارومیه

غلظت نمونۀ ایستگاه ارومیه

(میلی گرم)

(میکروگرم بر مترمکعب)

(میلی گرم)

(میکروگرم بر مترمکعب)

130

40

104

35

91

17

44
65

نوع نمونهگیر

تاریخ نمونهبرداری

1

TSP

1390/10/06 -1390/09/29

50

2

PM10

1390/10/19 -1390/10/12

50

130

3

PM2/5

1390/10/29 -1390/10/22

40

104

4

TSP

1390/11/10 -1390/11/03

48

124

25

5

PM10

1390/11/20 -139/11/13

53

137

35

91

6

PM2/5

1390/11/30 -1390/11/23

45

117

20

52

*

*

نمونه

7

TSP

1390/12/13 -1390/12/06

*

8

PM10

*

170

*

440

40

104

1390/12/22 -1390/12/15

100

259

20

52

9

PM10

1391/01/15 -1391/01/08

68

176

35

91

10

PM2/5

1391/01/26 -1391/01/19

62

161

23

60

11

TSP

1391/02/09 -1391/02/02

61

158

30

78

12

PM10

1391/02/18 -1391/02/11

*

207

30

78

13

PM2/5

1391/02/27 -1391/02/20

*

14

TSP

1391/03/06 -1391/02/30

*

80

117
300

*

*
*

303

*

777

*

50

*

50

*

130

*

130

1 Independent T-Test
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شکل  .4نمودار مقایسۀ وزن نمونههای گرد و غبار جمعآوری شده در ایستگاههای آبادان و ارومیه در دو فصل زمستان و بهار

جدول  .2مقایسۀ آماری بین نمونه های رخدادهای گرد و غبار و شرایط عادی جوی در دو ایستگاه آبادان و ارومیه به روش آزمون تی مستقل
آزمون تی مستقل

میزان معناداری ())Sig. (2-Tailed

سطح معناداری

مقایسۀ بین غلظت نمونههای جمعآوری شده در ایستگاههای
آبادان و ارومیه در زمان گرد و غبار و شرایط عادی جوی

0/001

در سطح  0/01معنیدار است

مقایسۀ بین نمونههای جمعآوری شدۀ ایستگاه آبادان در شرایط
گرد و غبار و شرایط عادی جوی

0/038

در سطح  0/05معنیدار است

مقایسۀ بین نمونههای جمعآوری شدۀ ایستگاه ارومیه در
شرایط گرد و غبار و شرایط عادی جوی

0/598

معنیدار نیست

مقایسۀ بین نمونههای جمعآوری شدۀ ایستگاههای آبادان و
ارومیه در رخداد گرد و غبار

0/032

در سطح  0/05معنیدار است

مقایسۀ بین نمونههای جمعآوری شدۀ ایستگاههای آبادان و
ارومیه در شرایط عادی جوی

0/328

معنیدار نیست

همانگونه که از جدول  1و شکل  4مشخص است ،بوا
شووروع فصوول زمسووتان میووزان آشوووتگیهووای جوووی و
ناپایداریهای ناگهانی جو حدایل بووده و ایون خوود را در
میزان غلظت نمونههای به دست آمده نشان داده است .از
طرفی این شرایط آرام در نمونۀ جمعآوری شده در تواریخ
 1390/12/13 -1390/12/06در ایستگاه آبادان متوواوت
بوده و نشاندهندۀ پدیدۀ جوی گرد و غبوار مویباشود .بوا
شروع فصل بهار و حرکت به ماههای آخور ایون فصول ،بوا
توجه به خشکی خاک و تیییرات مداوم شرایط جوی ،این
شرایط آرام جای خود را به شرایط ناپایدار داده و افوزایش

غلظت و تراکم گرد و غبار اتواق میافتد .همانگونه کوه از
شکل  4مشخص است ،افزایش غلظت ذرات معلق در هووا
برای ایستگاه ارومیه با توجه بوه رطوبوت بواالتر ،بارنودگی
بیشتر و کوهستانی بودن منطقه کمتر و با شویب کمتوری
در حال ویوع است؛ در حالی که این شرایط برای ایسوتگاه
آبادان با شیب بیشتر و غلظت ذرات معلق در هوای باالتر؛
به علت دشتی بودن منطقه و یرارگیری در نزدیکوی خوط
حاره و کشورهای عربوی حووزۀ خلویج فوارس و بارنودگی
بسیار کم و نامنظم میباشد .در شکل  5کانیها و فازهوای
مختلف ذرات معلق در هوای جمعشده بر روی فیلترهوای
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مووورد بررسووی در دو ایسووتگاه آبووادان و ارومیووه مشوواهده
می شود .مطالعات پوراش پرتوو ایکوس وجوود کوانیهوای
کوارتز ،کلسیت ،ژیپس ،هماتیت ،هالیوت ،گووگرد ،کلریود
باریم ،منتیت ،بیوتیوت ،کوانیهوای رسوی اعوم از ایلیوت،
ورمیکولیت ،کاوولینیت ،کلریت ،الیههای مخوتلط ایلیوت-
اسمکتیت و ...در نمونههای بررسی شده را نشان میدهند.
درصوود ،نوووع و تنوووع کووانیهووای مختلووف در دو ایسووتگاه
مطالعاتی متواوت بوده و نوع نمونهگیر اعم از PM10 ،TSP
و  PM2/5به همراه وجود یوا عودم وجوود روزهوای گورد و
غباری ،منبع تیذیۀ ذرات معلوق و فصول نمونوهگیوری در
نوع نتایج به دست آمده بسیار مؤ ر میباشد (جدول .)2
شکل  5نشان میدهد که در ایستگاه آبوادان در فصول
زمستان و در نمونوۀ  ،TSPمیوزان کوانیهوای موجوود در
ذرات گرد و غبار روند وابتی داشوته و کوانیهوای غالوب
شامل کلسیت ،ژیپس ،کوارتز و کانیهای رسی میباشوند.
با شروع فصل بهار و آغاز رخدادهای گرد و غبوار ،افوزایش
میزان کانیهای رسی ایلیت ،کاوولینیت و هماتیت به طور
یابلتوجهی در نمونههای مورد بررسی دیده میشود .ولوی
کانیهای موجود در  PM10و  PM2/5دارای تواوتهای یابل
تمایزی نسوبت بوه نمونوۀ  TSPبووده و میوزان کلسویت،
کانیهای رسی و دیگر کانیها از یبیل کرونودوم ،هالیوت،
آلبیت ،دولومیت ،نیترید کلرید فسوور ،اکسویدهایآهون و
بیوتیت نیز در نمونههوا مشواهده مویگردنود .در ایسوتگاه
ارومیه شرایط تا حدودی متوواوت بووده و در نمونوههوای
 TSPفصل زمستان میزان کلسیت و کوارتز و بوا مقوداری
کمتر کانیهای رسی بهخوبی دیده میشود؛ ولی با حرکت
به سمت فصل بهوار مقودار کووارتز و ژیوپس بوه حودایل
رسوویده و میووزان کووانیهووای رسووی و میکووا و کاوولینیووت
افزایش مییابد .ولی در نمونههای  PM10و  PM2/5برخالف
ایستگاه آبادان اگرچه کانیهای هالیت ،اولیووین و آلبیوت
دیده میشود ،ولی تواوت یابل مالحظهای بوا نمونوههوای
 TSPنداشته و در کول غنوای کوانی در ایون ایسوتگاه در
مقایسه با ایستگاه آبادان پایین میباشد که نشوانۀ تمیزتور
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بودن هوا و تأ یر کمتر از رخدادهای گورد و غبوار و دوری
از منابع گرد و غبار میباشد .بررسیهای آماری به کموک
آزمون تی مستقل در جدول  2نیز نتایج حاصوله را تأییود
نموووده و در مقایس وۀ بووین نمونووههووای جمووعآوری شوودۀ
ایستگاه آبادان در شرایط گرد و غبار و شرایط عادی جوی
و همچنووین مقایس وۀ بووین نمونووههووای جمووعآوری شوودۀ
ایستگاههای آبادان و ارومیه در رخداد گرد و غبوار توواوت
معنیداری بین نتوایج بووده و بوین مقایسوۀ میوانگینهوا
تووواوت وجووود دارد ( )P>0/05گرچووه در مقایسووۀ بووین
نمونههای جمعآوری شدۀ ایستگاه ارومیه در شرایط گورد
و غبووار و شوورایط عووادی جوووی تووواوت معنوویداری بووین
نمونههای جمعآوری شده وجود ندارد (جدول  .)2به طور
کلی نسبت میزان کوارتز به سمت ذرات ریزتر گرد و غبوار
کاهش یافته که با افزایش در کانیهای رسی و کانیهوای
سمی نظیر نیتریدکلریدفسور همراه مویباشود .همچنوین
فراوانترین فاز در بین کانیها را در هر دو ایستگاه؛ کوانی
کلسیت دارا میباشد .البته در نمونههای ذرات گرد و غبار
 PM10و  ،PM2/5این دامنه از ذرات تا حودودی بور میوزان
شدت پراش پرتو ایکس ا ر میگذارند و بوا کواهش انودازۀ
ذرات این شدت کاهش مییابد.
همچنووین مطالعووات میکروسووکوپ الکترونووی روبشووی
نشان میدهد که کوارتز و دیگر کوانیهوای سویلیکاته بوه
همراه کلسیت با درجهای کمتر ،اغلب توسوط کوانیهوای
رسووی پوشوویده شووده کووه از آن جملووه موویتوووان بووه
مونتمورینولیت ،کاوولینیت و ایلیت اشاره نمود .همچنوین
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با یدرت توکیک باال
دامنۀ خوبی از اندازۀ ذرات و پوششهای سطحی کوارتز و
دیگر ذرات معدنی را نشوان مویدهود .تصواویر موجوود از
نمونههای گرد و غبار مشخص مویکنود کوه ذرات گورد و
غبووار در نمونووههووای  TSPدارای ذرات درشووتتووری در
مقایسووه بووا  PM10و  PM2/5بوووده و بووه همووین دلیوول تووا
حدودی کلوویدهای رسی و خاکدانههوای متصول بوه هوم
کمتری را شامل میشوند (شکل.)6

خصوصیات فیزیکیشیمیایی و کانیشناختی ذرات گرد و غبار و...
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شکل  .5مقایسۀ نوع و میزان درصد کانیهای موجود در دو ایستگاه آبادان و ارومیه در اندازههای مختلف ذرات به کمک روش پراش پرتو ایکس.
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نمونۀ  TSPایستگاه آبادان با بزرگنمایی
(2000الف)(6000 ،ب) ،و (9000ج).

نمونۀ  PM10ایستگاه آبادان با بزرگنمایی
(2000الف)(6000 ،ب) ،و (9000ج).

ج

ب

ج

ب

ج

ب

الف

الف

الف

نمونۀ  PM2/5ایستگاه آبادان با بزرگنمایی
(2000الف)(6000 ،ب) ،و (9000ج).

ج
نمونۀ  TSPایستگاه ارومیه با بزرگنمایی
(2000الف)(6000 ،ب) ،و (9000ج).

نمونۀ  PM10ایستگاه ارومیه با بزرگنمایی
(2000الف)(6000 ،ب) ،و (9000ج).

ب

الف

ج

ب

الف

ج

ب

الف

شکل  .6تصاویر ثانویۀ میکروسکوپ الکترونی روبشی با قدرت تفکیک 6000 ،2000و  .9000الیاف فیلتر کوارتز در بعضی نمونهها دیده میشوند

با ریز شدن ذرات ،چسبندگی بین ذرات بهخصوص در
ذرات کوچکتور از  2/5میکورون و وجوود خاصویت ذرات
رسی ،این خاکدانهها تشکیل میشوند که خود موانعی بور
سر راه تشخیص صوحیح کوانیهوا و ترکیبوات شویمیایی
ذرات ریز میباشند .در این تصاویر بهخصوص نمونوههوای
 ،TSPذرات درشت تر کوارتز بوده که به صورت زاویهدار تا
گردشده دیده میشوند و اندازۀ آنها از  1میکرون توا 50
میکرون در تیییر اسوت (شوکل .)6همچنوین کوانیهوای
سیلیکات آلومینیووم و کوانیهوای رسوی کوه بوه صوورت
زاویووهدار و نیمووهگوورد و صوووحهای و میلووهای ،بیشووتر در
نمونههای  PM10و  PM2/5دیده شده و اندازۀ آنهوا از چنود
میکرون تا  10میکرون در تواوت است؛ اگرچوه مویتووان

آنها را به مقدار کافی در نمونوههوای  TSPنیوز مشواهده
نمود .به عوالوه کوانیهوای اکسویدآهن نیوز در نمونوههوا
مشخص گردیدند که مقدار آنها از چند میکرون تا بویش
از  50میکرون در تیییر بوده و به صورت بیشتر زاویهدار و
نیز کروی در نمونههوا مشواهده گردیدنود .در اسوتواده از
میکروسکوپ چشمی هم میتوان وجود ذرات و دانوههوای
سیاه رن را به اکسیدهای آهون بوهخصووص هماتیوت و
منتیت مرتبط دانست .به علت عدد اتمی پایین آهن ،ایون
عنصر و کانیهای مرتبط به آن در تصواویر میکروسوکوپی
بازپخش شده به صورت تیره دیده میشوند .در نمونههای
مورد مطالعه به میزان کافی ذرات کلسیت وجود دارند که
به صورت زاویهدار ،نیمهگرد و گرد دیوده مویشووند و ر
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آنهووا نیووز بووه راحتووی در تصوواویر میکروسووکوپ الکترونووی
روبشی یابل تشخیص است (شکل .)6این ذرات بوه خواطر
سختی نسبتاً کم آنها در همهنوع اندازه دیده شده و کوانی
غالب نمونههای گرد و غبار مورد مطالعه میباشند.
تصاویر میکروسکوپ الکترونوی روبشوی از نمونوههوای
گرد و غبار دو ایستگاه آبادان و ارومیه نشان میدهود کوه
در زمانهای رخداد گرد و غبار نوع ،شکل ،انودازۀ ذرات و
نوع کانیها تیییر کرده و تمایل به سمت کوچکتر شودن
و تا حدودی نیمهگرد تا گرد شدن دارند .نوع کانی نیز بوه
سمت کانیهای رسی و فازهای عناصر فرعی مانند باریوت
و سرب تیییر کرده که این تا حدود زیادی به فاصلۀ حمل
این ذرات و منبع گرد و غبار بستگی دارد.
در یک بررسی کلی میتوان نتیجه گرفت که ذرات در
مقیاس  TSPدر مقایسه بوا  PM10و  PM2/5پوشوشهوای
رسی کمتری داشته و لذا بهراحتی میتوان به بررسی نوع
و اندازۀ ذرات و کانیهای موجوود در آنهوا پرداخوت؛ بوه
طوری که کانی غالب آنها کلسیت و کوارتز میباشد.
همانگونه که نمودارهای سنجندۀ پرتو ایکس پاشوندۀ
انرژی ( )EDXنشان مویدهنود ،در نمونوۀ  TSPایسوتگاه
آبادان و در شرایط عادی (شکل -7الف) ،عناصر موجود در
آن شامل آلومینیووم ( ،)Alمنیوزیم ( ،)Mgسودیم (،)Na
کلر ( ،)Clفسور ( ،)Pگووگرد ( ،)Sکلسویم ( ،)Caپتاسویم
( ،)Kآهن ( ،)Feتیتانیم ( ،)Tiکربن ( ،)Cاکسویژن ( )Oو
سیلیسیم ( )Siمیباشد .این شرایط برای نمونههوای TSP
ایستگاه ارومیه نیز تقریباً ابت میباشند و تیییر چنودانی
ندارند (شکل -7ح) .به طور کلی ،غلظوت ایون عناصور بوا
فراوانی کانیهای موجود در نمونه مرتبط است و بهعنووان
مثال میتوان وجود آلومینیوم و پتاسیم را بوه کوانیهوای
رسی ،سیلیسیم و اکسیژن را به کوارتز ،سدیم و کلر را بوه
هالیت و منیزیم ،کلسیم و کوربن را بوه دولومیوت مورتبط
دانست .عناصرکمیاب و نادرخاکی نیز در نمونهها مشاهده
شدند و نتایج نشان میدهد که بعضی از این عناصر نظیور
 Li, B, Rb, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Pb, Asو  Dyدر
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زمان رخداد گرد و غبار به میزان  1/5تا  3برابر بسوته بوه
نوع عنصر در مقایسه با زمان غیر گرد و غباری آن وجوود
دارنوود .بووهعنوووان مثووال نمونووۀ  TSPایسووتگاه آبووادان
(شووکل -7ب و  -7پ) دارای مقووادیر زیووادی نئووودیمیم
( ،)Ndسریم ( ،)Ceسرب ( )Pbو آرسنیک ( )Asعالوه بور
عناصر باال میباشد .ایون عناصور در نمونوههوای ایسوتگاه
ارومیه به میزان حدایل بوده کوه خوود نشوانهای از وجوود
آالیندههای جوی در جنووب غربوی ایوران در مقایسوه بوا
شمال غرب آن میباشد .این یاعوده در موورد ذرات PM10
و  PM2/5هم صادق بوده و به طور کلوی عناصور کمیواب و
نادر خواکی بور اسواس مطالعوات انجوام شوده بوه میوزان
بیشتری در این دو نوع دامنه از اندازۀ ذرات در مقایسه بوا
 TSPمیباشند .اگر چه در رخودادهای گورد و غبوار ایون
یاعده تا حدودی صادق نبوده و دامنهای وسویع از عناصور
در نمونهها حتی در  TSPمشاهده میگردند .هموانگونوه
که از شوکل ( -7ت) و ( -7ث)  PM10و ( -7ج) و ( -7چ)
 PM2/5نمونههای گرد و غبار آبادان مشخص است ،عناصور
آرسوونیک ( ،)Asسوورب ( ،)Pbروی ( ،)Znمنگنووز (،)Mn
اسووکاندیم ( ،)Scتنگسووتن ( ،)Wنئووودیمیم ( ،)Ndسووریم
( ،)Ceالنتانیم ( )Laو نیکل ( )Niیابل شناسایی میباشند
و نسوبت بوه نمونوههوای  PM10و  PM2/5ایسوتگاه ارومیوه
(شکل  -7 ، -7د و  -7ذ) با عناصر منگنز ( ،)Mnبواریم
( ،)Baسرب ( )Pbو آرسنیک ( )Asعالوه بر عناصر اصولی
موجود در آنها ،تنووع بواالتری را نشوان مویدهنود .البتوه
بایستی توجه نمود که هور کودام از ایون عناصور کمیواب
بهنوبۀ خود بر وجود کانی داللوت نداشوته و تنهوا ممکون
است جانشین عناصر اصولی در سواختمان کوانیهوا یورار
گیرنوود .همچنووین ایوون انوودازهگیووریهووا بوور روی یسوومت
کوچکی از نمونهها صورت گرفته و چنانچوه بتووان زموان
بیشتری صرف کرد و تصاویر بازپخش شودۀ میکروسوکوپ
الکترونی روبشی را با یدرت توکیک بیشتر و دیوت بواالتر
مشاهده نمود ،عناصر بیشتری یابل شناسایی هستند.

562

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،3پاییز 1396
(ب)

(الف)

نمونۀ  TSPایستگاه آبادان در زمان گرد و غبار

نمونۀ  TSPایستگاه آبادان در زمان غیر گرد و غبار

(ت)

(پ)

نمونۀ  PM10ایستگاه آبادان

نمونۀ  TSPایستگاه آبادان در زمان گرد و غبار

(ج)

(ث)

نمونۀ  PM2.5ایستگاه آبادان

نمونۀ  PM10ایستگاه آبادان

(ح)

(چ)

نمونۀ  TSPایستگاه ارومیه

نمونۀ  PM2.5ایستگاه آبادان

(د)

(خ)

نمونۀ  PM2.5ایستگاه ارومیه

نمونۀ  PM10ایستگاه ارومیه

(ذ)
نمونۀ  PM10ایستگاه ارومیه

شکل  .7مقایسۀ نوع و درصد عناصر موجود در دو ایستگاه آبادان و ارومیه در اندازههای مختلف ذرات به کمک روش .EDX
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 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج پوراش پرتوو ایکوس نشوان مویدهود کوه در دو
ایستگاه آبادان و ارومیه کانیهای غالب کلسیت ،کووارتز و
کانیهای رسی بوده که فراوانی آنها با توجه بوه فصول و
جهت وزش باد ،نوع نمونهگیر ،مکان نمونهبرداری و مقدار
نمونه در تیییور اسوت .بوا کواهش دامنوۀ انودازۀ ذرات ،از
میزان کوارتز کاسته شوده و بوه مقودار کوانیهوای رسوی
افزوده میگردد .همچنین در رخدادهای گرد و غبوار ایون
پدیده صادق بوده و عالوه بر کوانیهوای رسوی بور میوزان
اکسویدهایآهوون اعووم از هماتیوت و منتیووت ،دولومیووت و
کانیهای نیتراته اضافه میگردد .از اینرو میتوان فازهای
کربنات (اکثراً کلسیت) ،سیلیکات (کوارتز) ،سیلیکاتهوای
آلومینیوم بلورین (میکا و کوانیهوای رسوی) ،اکسویدهای
آهن (هماتیت و منتیت) و سوولوات (ژیوپس) راتشوخیص
داد که با مطالعات احمدیبیرگانی و همکاران ] ،[3شوی و
همکوواران ] ،[54زراسوووندی و همکوواران ] ،[64تونوودرا و
همکاران ] [59و الداباس و همکواران ] [5همخووانی دارد.
این فازها بیشتر مؤلوههای اصولی گورد و غبوار طبیعوی را
تشکیل میدهنود ][52؛ هور چنود مویتووان مقوادیری از
کوارتز موجود در نمونههوا را بوه سووختن زغوال سون و
حضور کوارتز ،سیلیکاتهای آلومینیوم و اکسویدهایآهون
بیشکل را به فعالیوتهوای انسوانی مورتبط دانسوت ]،51
 .[52این همخوانی در نوع کانی و فازهای مختلف اسوت و
در کارهای تحقیقی مذکور کمّیت کانیهوای بواال بوا ایون
مطالعه در تطابق نمیباشند (به علت مطالعۀ دیگر منواطق
جهان و در زمانهای دیگر) .میزان اندک ژیپس ،دولومیت
و هالیت نیوز همخووانی خووبی را بوا مطالعوات حجتوی و
همکاران ] [35نشان میدهود؛ هور چنود هویز میزانوی از
رسهای پالیگورسکیت در نمونههوای مطالعواتی مشواهده
نشد .االوادی ] [4با مطالعۀ گرد و غبارهای کشوور کویوت
نشان داد که کانیهای رسی بیشتر از نوع پالیگورسوکیت،
ایلیت و مونتمورینولیت بوده و میزان کمتوری کاوولینیوت
میباشند .لذا میتوان نتیجه گرفت کوه کشوور کویوت در
دورۀ نمونهگیری گرد و غبار ،منبع و محل برخاست گرد و
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غبار نبوده است .میزان باالی کلسیت در نمونههای گرد و
غبار جمعآوری شده نیز بوا مطالعوات احمودیبیرگوانی و
همکاران ] [3و راوسپور ] [50همخووانی نشوان مویدهود.
البته کانیشناسی مشابهی از نظر کانیهای غالب کلسویت
و کوارتز برای رخدادهای گرد و غبار در عربستان سعودی
] [44و فلسطین اشیالی ] [56گزارش گردیده اسوت و بوه
طور کلی میتوان این دو را کانی غالب منطقوۀ خاورمیانوه
و حاشیۀ خلیج فارس و دریای مَکران به حساب آورد .اگور
چه در نمونوههوای گورد و غبوار جموعآوری شوده میوزان
کلسیت مقادیر باالیی را نشان مویدهود ،ولوی بور خوالف
مطالعووات ژنگسووین ] ،[65ایلیووت ،کوووارتز ،کلریووت و
کاوولینیت دارای بیشترین مقوادیر در نمونوههوای گورد و
غبار بیابانهای شمالی چین میباشوند و میوزان کلسویت
بسیار اندک اسوت .مطالعوات نمونوه هوای گورد و غبوار از
ایستگاههای ارومیه و آبادان نشان می دهود کوه در انودازۀ
 PM10و  PM2/5میزان ذرات کووارتز کواهش و کوانیهوای
رسی افزایش مییابد .این نتایج با مطالعات یابوتوا و اوهتوا
] [63و انگلبرچت و همکواران ] [22مطابقوت دارد .البتوه
شدت پیک پرتو ایکس به میوزان توزیوع یکنواخوت ذرات
گرد و غبار بر روی فیلتور و میوزان ذرات حوبس شوده در
داخل الیاف فیلتر نیز بستگی یابل تووجهی دارد کوه ایون
موارد با نتایج ایستگاه ارومیه به علت میزان اندک غلظوت
گرد و غبار بر روی فیلترهای کوارتز بهخوبی خود را نشان
مویدهوود و بوا نتووایج فور و همکوواران ] ،[26هارسووت و
همکاران ] [36و یابوتا و اوهتا ] [63همخوانی دارد .نتوایج
تجزیه و تحلیل پراش پرتو ایکوس نشوان داد کوه توواوت
کانیها در روزهای گورد و غبوار بوا روزهوای غیور گورد و
غباری نشانۀ تیذیۀ گرد و غبار از منوابع مختلوف و غنوای
نقا برداشت است.
مطالعات میکروسوکوپ الکترونوی روبشوی دامنوهای از
اشکال مختلوف ذرات اعوم از زاویوهدار ،نوامنظم ،مکعبوی،
استوانهای ،منشوری و اندازۀ ذرات از کمتر از  1میکرون تا
 50میکرون را به نمایش میگذارد کوه نمویتووان از آنهوا
بهعنوان شاخصی برای تعیین کانیها استواده نموود و بوه

564

مطالعات بیشتری نیاز است .این ذرات عمودتاً بوه صوورت
نامنظم و زاویهدار بوده و تا حدودی نیمهگرد تا گرد شوده
هستند که بسته به شرایط رخداد گرد و غبار و نوع منبوع
تیذیووهکننوودۀ ایوون ذرات دارد .الووداباس و همکوواران ][5
گردشوودگی ذرات را بووه فاصوولۀ حموول و زراسوووندی و
همکاران ] [64به نوع کانی مرتبط میدانند.
بیشتر کانیهای موجود در نمونهها توسوط کوانیهوای
رسی پوشیده شدهاند که بوا مطالعوات احمودیبیرگوانی و
همکاران ] [3و انگلبرچوت و همکواران ] [22تطوابق دارد.
مطالعات پرتو ایکس پاشندۀ انرژی ( )EDXنشان میدهود
که عناصر اصلی نمونههای  TSPایستگاه آبوادان و ارومیوه
در شرایط عادی و عاری از گرد و غبار شوامل آلومینیووم،
منیزیم ،سدیم ،کلر ،فسور ،گوگرد ،کلسیم ،پتاسیم ،آهون،
تیتانیم ،کربن ،اکسیژن و سیلیسیم میباشند؛ اما با شوروع
گرد و غبار عالوه بر عناصر مذکور ،آرسنیک ،سورب ،روی،
منگنز ،اسکاندیم ،تنگسوتن ،نئوودیمیم ،سوریم ،النتوانیم،
باریم و نیکول در نمونوههوا اعوم از  PM10 ،TSPو PM2/5
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دیده میشوند .این عناصر مویتواننود خوود را در ترکیوب
اکسیدها و فسواتهای عناصر کمیاب خاکی نظیر اکسوید
تنگستن و یا مونازیتها نشان دهند .میزان بواالی عناصور
کلسوویم ،سیلیسوویم ،آلومینیوووم ،سوودیم و پتاسوویم در
مطالعات پرتو ایکس پاشندۀ انرژی نشانهای از کوانیهوای
کلسیت ،کوارتز ،هالیت ،کانیهای فیلوسویلیکات ][35 ،3
و کانیهای رسی میباشد .وجود سرب به میوزان زیواد در
ایسووتگاه آبووادان خووود بووه علووت وجووود پاالیشووگاههووا،
نیروگاههای سوخت فسیلی فراوان و آلوودگیهوای شودید
صنعتی و شهری است .با توجه به نتایج بوه دسوت آموده،
غلظت عناصر و کانیها در نمونههوای ایسوتگاه مطالعواتی
آبادان تنوع و مقوادیر بواالتری داشوته و ایون نشوانهای از
چندمنبعی بودن گرد و غبار و متعایب آن آلودهتور بوودن
هوای منطقه و وجود ذرات معلق بیشتر میباشود کوه بوه
سمت فصلهای گرم سال میزان این ذرات معلوق در هووا
نیز افزایش مییابد.
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