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ارزیابی خطر بالقوه بومشناختی آرسنیک و برخی فلزات سنگین
 8931با استفاده از معیارهای سمیتشناسی محیطی
حسین حبیبی ،سهیل سبحان اردکانی* ،مهرداد چراغی ،بهاره لرستانی ،مریم کیانی صدر
گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 33/1/18 :؛ تاریخ پذیرش33/88/5 :

چکیده
زمینه و هدف :عناصرر ممیا

از ارای ترین آالیندههای خاک ،رسرو

و گردوباار در محیطهای اررری هسنند مه از االلیت ایااد

خطر لرای سرالمت انسان لرخوردارند .از اینرو ،این پژوهش لا هدف ارزیالی مخاطره لوماناخنی و معیارهای سمیتاناسی محیطی
عناصر آرسنیک ،روی ،سر  ،مادمیم ،مروم ،مس و نیکل گردوباار خیالانی ارر همدان در سال  8931اناام یافت.
مواد و روشها :در این مطالعه توصرری،ی ،پس از عم آوری  971نمونه گردوباار از  81ایسررنگاه مننخو واا در مناطص صررنعنی،
تااری و مسرکونی ارر همدان و سسس آمادهسازی و هضم اسیدی نمونهها در آزمایشگاه ،محنوی عناصر لهروش طیفسنای نوری
پالسررمای ع،تاررده الیایی  )Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry: ICP-OESخوانده اررد.
همچنین ،نسررات له محاسرراه ارراخ

های خطرپذیری لالیوه لوماررناخنی  )Erو خطرپذیری لالیوه لوماررناخنی تامعی  )RIو

معیارهای سمیتاناسی محیطی عناصر در نمونهها نیز اادام اد .پردازش آماری ننایج نیز لا اسن،اده از نرمافزار  SPSSاناام یافت.
یافتهها :ننایج نشرران داد مه میانگین بل ت عناصررر میلیگرم در میلوگرم) در نمونههای گردوباار ارررر همدان لرالر لا  2/98لرای
آرسرنیک 288 ،لرای روی 56/2 ،لرای سرر  0/226 ،لرای مادمیم 18/9 ،لرای مروم 11/1 ،لرای مس و  73/2لرای نیکل لوده است.
 Erنشران داد مه خطر لومارناخنی همه عناصر "مم" و میانگین نزولی میادیر ااخ

ننایج محاسراه اراخ

مادمیم > آرسرنیک > سر
لا  77/0لود ،لذا ،ارراخ

لرای عناصر لصورت

> نیکل > مس > روی > مروم لوده است .از طرفی ،لا توعه له اینمه میانگین میدار ااخ

 RIلرالر

خطرپذیری لالیوه لوماررناخنی تامعی عناصررر در نمونههای گردوباار مورد مطالعه در دسررنه "مخاطره

لومارناخنی مم" ارار داارت .لعالوه ،ننایج محاساه معیارهای سمیتاناسی محیطی لر عدم االلیت آلودگی محیطی عناصر گردوباار
ارر همدان داللت داات.
نتیجهگیری :هرچند میانگین میادیر ارراخ

 RIعناصررر گردوباار ارررر همدان در محدوده مم خطر ارار دااررت ،ولی از آنعا مه

عنصرر مادمیم لا  91/2و لدناال آن عناصرر آرسرنیک و سرر

لیشترین سررم را در ایااد مخاطره لومارناخنی داانهاند ،از اینرو،

توعه له ارناسرایی و مننرل منال اننشرار این عناصر در محیط ارری لاید لیش از پیش مدتوعه ارار گیرد .از طرفی ،نسات له پایش
دورهای خاک ،رسو

و گردوباار آلوده لا االلیت لروز خطر لرای سالمت ارروندان توصیه میاود.

کلمات کلیدی :عناصر ممیا  ،ارزیالی خطر ،گردوباار ،سماناسی محیطی

*نویسنده مسئول :گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
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گردوغبار خیابانی مناطق صنعتی ،تجاری و مسکونی شهر همدان در سال

ارزیابی خطر بالقوه بومشناختی آرسنیک و برخی فلزات سنگین گردوغبار خیابانی مناطق صنعتی ،تجاری و مسکونی شهر همدان

مقدمه

سرمی و سررطانزا میتواند له لروز اخنالل در عملکرد دسنگاه

گردوباار و لویژه ذرات ریز حاوی فلزات سرررنگین در

گوارش ،دسرنگاه عصرای مرمزی ،اعصرا

محیطی و سرریسنم

و از مرمترین عوامل تأثیرگذار لر سررالمت انسرران محسررو

اناخنی مودمان ،ابما و حنی مرگ منار اود .6،3ارار گرفنن

میارررونرد .8لنرالراین ،محنوی ترمیارات و ممیت گردوباار

در معرض مادمیم نیز له پومی اسررنخوان ،صرردمات ملیوی و

خیالانی را میتوان لعنوان ارناساگر  )Indicatorلرای ارزیالی

مادی ،آسرریو له ریه ،ممخونی ،فشررار خون لاال ،لیماریهای

آلودگی محیط و لویژه در اررررهای لزرگ مورد مطالعه ارار

الای-عروای ،دیالت و لویژه سررررطان منار می ارررود.88،80

داد.2-1

نکروز ماردی ،النرا

ملیوی ،خونریزی داخلی ،مشرررکالت

لاید توعه دااررت مه فلزات سررنگین لدلیل لرخورداری از

تن،سررری ،سررررطان دسرررنگاه گوارش و در نرایت مرگ نیز از

نیمعمر طوالنی ،االلیت تام زیسررنی ،بیر االل تازیه لودن و

عوارض ارار گرفنن در معرض مروم و لویژه اکل  5ظرفینی

پرایداری زیاد در محیط و لاای گذاارررنن اثرات فیزیولو یکی

آن اسرررت .82تام لیشتر از حد مااز مس در لدن میتواند

حنی در میادیر مم از اهمیت ویژهای لرخوردارند .در این لین،

سرراو لروز ناراحنیهای ارردید مخاطی ،لروز حسرراسرریت،

عناصر ضروری  )Essential Elementsمانند آهن ،روی ،مس

سرکنههای مازی ،لی اارنرایی ،لیش فعالی آدرنال ،ریزش مو،

و نیکل نیش مرمی در سرریسررنمهای زیسررنی دارند ،ولی،

افسرردگی ،صدمات وسی مویرگی ،اخنالل در سیسنم اعصا

آرسررنیک ،عیوه ،سررر  ،مادمیم و مروم در زمره عناصررر بیر

مرمزی ،افزایش ملسرررنرول ،ممخونی ،لروز صررردمات مادی،

ضروری لوده و حنی در میادیر اندک نیز سمی هسنند.6

ملیوی و گواراررری ،النال لرره سررررطرران و حنی گرراهی مرگ

ثالت اررده اسررت مه عناصررر ممیا
لعنوان ااخ

)Trace Elements

های ارزیالی آلودگی محیطهای خاک و رسو

اررود .3،89،81ارار گرفنن در معرض میادیر لیشتر از حد مااز
نیکل نیز میتواند لاعث آسریو له سرریسرنم عصررای ،احسررا

تمایل دارند مه در خاک سطحی تام یافنه و اگر میادیر آنها

درمررانرردگی و مم اررردن تحرک ،النرررا  ،نرراهنارراری زایی،

در حد االل توعه لااررد ،ممکن اسررت لر سررالمت افراد تأثیر

عرشزایی ،اخنالالت الای و سرطان ریه اود.1،82،86

سرو لگذارند .8از آناا مه گردوباار خیالان توسط عالران و یا

هرچند تامنون در خصوص لررسی محنوی فلزات سنگین

سرامنان مااور خیالانها آزادانه اسننشاق میاود ،لذا ،آلودگی

در گردوباار خیالانی چندین مطالعه در سرررتاسررر عران اناام

گردوباار خیالانی له فلزات سرنگین و اثرات سرالمنی ناای از

ارده است ،85-5،21ولی در خصوص ارزیالی خطر لوماناخنی

آن نگرانیهای گسررنردهای را در چند دهه گذاررنه در سررط

فلزات سنگین در گردوباار خیالانی و لویژه در ایران مطالعات

عران ایااد مرده است.5

اندمی اناام یافنه اسررت .در این خصرروص میتوان له مطالعه

ارار گرفنن در معرض میرادیر زیاد آرسرررنیک میتواند له

سرررعیردی و همکاران  )2082مه طی آن نسرررات له ارزیالی

آسرریو مادی و ملیوی و از طرفی لروز سرررطان ریه ،م انه و

آلودگی و خطر لوماناخنی عناصر آهن ،روی ،سر  ،مادمیم،

پوسرررت منار ارررود .7روی نیز در حالت مازاد لر نیاز لدن له

مروم ،لینیوم ،مس ،منگنز و نیکرل در گردوباار خیالانی ترران

افزایش سرررلولهای پیشررررو ماز اسرررنخوان و ماهش تک یر

اادام ارررد ،26مطالعات ممانی و همکاران  2087و  )2081مه

لن،وسررریرتهرای  Bو همچنین ماهش پاسرررن آننیلادیهای

طی آنها نسات له ارزیالی آلودگی و خطر لوماناخنی عناصر

سرلولهای  Tمنار میارود .1سرر

لعنوان یک عنصر لسیار
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آنها ،لعنوان منا آلودگی لالیوه عناصر سمی در محیط ارری

خونسررراز و همچنین ناتوانی در یادگیری و تأخیر در رارررد

حسین جبیبی و همکاران

روی ،سر  ،مادمیم ،مروم ،مس و نیکل در گردوباار خیالانی
اررهای ترران و اسالمارر اادام

اد،25،27

نمونه برداری ،آماده سااازی نمونه ها و قرائت
محتوی عناصر در آنها

و خطر لوماررناخنی عناصررر آرسررنیک ،روی ،سررر  ،مادمیم،

تعیین حام نمونرره مومران ،در ماموع تعررداد  971نمونرره

ماالت ،مروم ،مس ،نیکل و وانادیم در گردوباار خیالانی ارررر

گردوباار خیالانی از  81ایسنگاه نمونهلرداری واا در  5منطیه

آلادان اادام اد21و یا مطالعه صادقدوست و همکاران )2020

صرنعنی 5 ،منطیه تااری و  5منطیه مسرکونی ارر همدان مه

مه طی آن نسات له ارزیالی آلودگی و خطر لوماناخنی عناصر

از لیش ترین حام تردد روزانره و یرا سرررکونت اررررروندان

آرسررنیک ،روی ،سرررر  ،مادمیم ،ماالت ،مروم ،مس ،نیکل و

لرخوردار لودند ،طی  7دوره زمانی در سرال  8931از اواسط

وانادیم در گردوباار خیالانی ارررر دزفول اادام اررد ،23اارراره

فروردینماه تا اواسررط مررماه) از طریص تراارریدن پیادهرو لا

مرد.

م،گیر و لیلچه چولی عم آوری ارررد .نیشررره ایسرررنگاههای
ن ر له اهمیت و ضرررورت پایش فلزات سررنگین در

نمونهلرداری در ارکل  8آورده ارده اسرت .سسس نمونههای

محیطهای ارررری و مماود اطالعات در این خصرروص لویژه

گردوباار لمدت یک ه،نه در دمای  26درعه سررراننیگراد

در اررر همدان ،در این تحییص لرای اولین لار نسات له تعیین

خشررک اررده و پس از آن توسررط هاون خرد و لا الک 0/3

محنوی ،ارزیالی خطر لومارناخنی و معیارهای سرمیتاناسی

میلیمنری برلال ادند .لرای هضم نمونهها ،له یک گرم از هر

محیطی عناصرر آرسرنیک ،روی ،سر  ،مادمیم ،مروم ،مس و

نمونه گردوباار 80 ،میلی لینر اسرررید نینریک  56افزوده و

نیکل در گردوباار خیالانی مناطص صرنعنی ،تااری و مسکونی

محلول حاصل تا رسیدن له دمای  30درعه ساننیگراد لر روی

ارر همدان در سال  8931اادام اد.

هینر حرارت داده ارد .پس از سررد ادن محلول لاایمانده تا
دمای  20درعه سراننیگراد ،نسات له رفالمس محلول لمدت

مواد و روشها

 86داییه اادام اررد .در مرحله لعد 6 ،میلیلینر اسررید نینریک
 56له هر محلول اضررافه اررد و فرآیند رفالمس لمدت90

منطقه مورد مطالعه
مالنشرررر همدان لا مسرراحت  65میلومنرمرل و عمعیت

داییه تکرار ارررد .این فرآیند لا افزودن  2میلیلینر آ

دولار

ایران در ارت،اع حدود

تیطیر و  9میلیلینر هیدرو ن پرامسررید له هر محلول تا زمان

 8160منر از سرررط دریا و لین  11درعه  98داییه طول

فرومش مردن عوش و خروش و خنک ارردن محلولها ادامه

عارافیرایی اررررای و  91درعه  11داییه عرض عارافیایی

یافت.98،6

سامن لیشتر از  660000ن،ر ،در بر

ارمالی واا ارده است .میانگین لارندگی و همچنین میانگین

در خاتمه ،پس از سراخت محلول مادر و اسناندارد عناصر

دمای ساالنه این ناحیه لهترتیو  987/7میلیمنر و  88/9درعه

مورد مطالعه و مالیاراسرریون دسررنگاه

 ICP-OESمدل 710-ES

ساننیگراد لرآورد اده است.03،5

سرراخت ارررمت واریان  )Varianاسررنرالیا ،بل ت عناصررر
آرسنیک ،روی ،سر  ،مادمیم ،مروم ،مس و نیکل لهترتیو در
طول موج هررای ،225/602 ،220/969 ،205/200 ،811/310
 921/761 ،257/785و  298/501نانومنر خوانده اد .همچنین،
مننرل می،یت  )Quality Controlو تضمین می،یت

Quality
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مطالعه انواتی  )2081مه طی آن نسات له ارزیالی آلودگی

در این پژوهش توصررری،ی-میطعی ،لا اسرررن،اده از فرمول

ارزیابی خطر بالقوه بومشناختی آرسنیک و برخی فلزات سنگین گردوغبار خیابانی مناطق صنعتی ،تجاری و مسکونی شهر همدان
𝑖𝑠𝐶

= 𝑖𝑓𝐶

 )Assuranceهر دو لا اسررن،اده از مرع اسررناندارد )SRM

)(8

SQC-001سرراخت ارررمت سرریگما-آلدریچ اسررسانیا تعیین

)(2

𝑖𝑓𝐶 𝐸𝑟𝑖 = 𝑇𝑖 .

لا نرخ لازیالی

)(9

𝑖𝑟𝐸 𝑅𝐼 = ∑𝑛𝑖=1

اررردند .20ننایج نشررران داد مه دات خو

در روالط  8و :2

 35/2لرای روی 36/1-808/7 ،لرای سررر 37/1-808/2 ،

𝑖𝑠𝐶 𝐶𝑓𝑖 ،𝐶𝑛𝑖 ،و 𝑖𝑇 لهترتیو لیانگر بل ت عنصررر در نمونه

لرای مادمیم 36/3-800/9 ،لرای مروم 37/8-802/5 ،لرای

گردوباار لر حسرو میلیگرم در میلوگرم ،بل ت زمینه عنصر

مس و  31/1-800/9لرای نیکل حاصل اده است.

لر اسررا

میانگین بل ت در مانی ارریل  )Shaleیا پوسررنه لر

حسررو میلیگرم در میلوگرم ،ضررریو آلودگی هر عنصررر و
ارزیاابای خاطر بوم شاانااختی و معیااارهااای

فامنور پاسرن سمیت )Toxic Response Factor of Element

سمیتشناسی محیطی عناصر

هر عنصرررر لرالر لرا  6 ،2 ،90 ،6 ،8 ،80و  6لرهترتیرو لرای

لرای محاسرراه ضررریو خطر لالیوه لوماررناخنی 𝑖𝑟𝐸) هر
عنصرررر و از طرفی اررراخ

عناصررر آرسررنیک ،روی ،سررر  ،مادمیم ،مروم ،مس و نیکل)
است.1،26،96

خطرپذیری لالیوه لومارررناخنی

تامعی عناصرررر در گردوباار  )RIاز روالط  8تا  9اسرررن،اده

مطالص الگوی  ،Hakansonطایهلندی ارایه اده لرای  Erو

اد:92-26،91

 RIلهارح مندرج در عدول 8
جدول  .1طایهلندی میادیر ضریو خطر لوم اناخنی لالیوه و ااخ

است:92،95

خطرپذیری لالیوه لوماناخنی تامعی عناصر
𝒓𝒊𝑬

RI

دسته

محدوده

دسته

محدوده

مخاطره بومشناختی کم

> 151

خطر کم

> 01

مخاطره بومشناختی متوسط

151 > > 011

خطر متوسط

01 > ≥ 01

مخاطره بومشناختی قابل توجه

011 > > 011

خطر قابل توجه

01 > ≥ 101

مخاطره بومشناختی زیاد

< 011

خطر زیاد

101 > ≥ 021

خطر خیلی زیاد

< 021

در این مطررالعرره ،معیررارهررای سرررمیررت ارررنرراسررری محیطی
 )Ecotoxicological Criteriaنیز مطرالص الگوی ارایه ارررده
توسررط مک دونالد و همکاران  )2000ارزیالی اررد .97لدین
صورتمه ،اگر بل ت زمینه عنصر از بل ت اثر آسنانه )TEC
موچکتر لااد ،نشاندهنده عدم آلودگی محیطی و در موااعی
مه بل ت زمینه عنصررر از بل ت اثر احنمالی  )PECلزرگتر
لااد ،لیانگر آلودگی محیطی خواهد لود.
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پردازش آماری نتایج
لرای پردازش آماری دادهها از نسرررخه  20نرمافزار

SPSS

در سط معنیداری  0/06اسن،اده اد .از آزمون مولموگروف-
اسرررمیرنوف  )Kolmogorov-Smirnov Testلرای لررسررری
نرمرال لودن توزی دادههرا و از آزمون های تحلیل واریانس
یرکطرفه  )One-Way ANOVAو لدناال آن آزمون تعییای
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 35/1-800/1 )Recovery Rateلرای آرسررنیک-809/6 ،

𝑖𝑛𝐶

حسین جبیبی و همکاران

دانرکرن  )Duncan Multiple Range Testو هررمچنین تی

نمونهلرداری و همچنین میایسه لین مناطص تااری ،مسکونی و

مسرررنیل  )Independent t-testنیز له ترتیو لرای میایسررره

صنعنی از حیث میانگین بل ت عناصر در نمونههای گردوباار

میانگین بل ت عناصررر نمونههای گردوباار لین ایسررنگاههای

اسن،اده اد.

یافتهها
آمار توصی،ی مرلوط له محنوی عناصر مورد ارزیالی در نمونههای گردوباار ارر همدان له ت،کیک ایسنگاه نمونهلرداری در عدول
 2ارایه اده است.
جدول  .1آمار توصیفی محتوی عناصر مورد ارزیابی در نمونههای گردوغبار شهر همدان.
ایستگاه

عنصر (میلیگرم در کیلوگرم)

*

آرسنیک

روی

سرب

کادمیم

کروم

مس

نیکل

تجاری ()1

**2/73Ef

813ab

13/0ij

0/815abc

61/0hij

97/1bcd

71/9bcde

تجاری ()2

2/11ef

833abcd

31/0j

0/850abc

61/1hi

11/7defgh

73/7cdef

تجاری ()0

2/17de

851abc

53/9efgh

0/201abcd

10/1ef

18/1cdef

10/5cdef

تجاری ()0

2/83cde

810abcd

15/7hij

0/965de

59/1ij

59/6hi

11/8fg

تجاری ()5

8/63bcd

223cde

61/3cdefg

0/205abcd

99/1cde

18/9cde

18/6cdef

تجاری ()0

0/708a

870abc

93/0abc

0/073a

1/25a

26/2ab

19/1def

مسکونی ()7

8/87ab

869ab

91/1ab

0/819abc

22/2b

23/6abc

51/8a

مسکونی ()0

0/520a

898a

50/9defg

0/881ab

91/3def

28/6a

79/8abc
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شکل  .8نقشه ایستگاههای نمونهبرداری از گردوغبار شهر همدان.
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مسکونی ()11

2/65e

286bcde

68/2bcde

0/211cde

23/6bc

66/5efghi

71/1abc

مسکونی ()11

2/91de

869ab

15/3abcd

0/830abc

27/7bc

17/6defgh

10/5cdef

مسکونی ()12

8/91abc

201abcd

98/8a

0/819abc

25/9bc

98/9abc

76/1abcd

صنعتی ()10

1/09g

911f

51/7efgh

0/181e

16/8fg

37/7j

36/1g

صنعتی ()10

9/11g

262de

67/0cdef

0/285abcd

27/7bc

69/6defghi

15/0ef

صنعتی ()15

9/67fg

271ef

11/5abcd

0/863abc

98/8bcd

19/7cdefg

11/8fg

صنعتی ()10

2/13ef

293cde

38/1ij

0/129e

60/0gh

53/2i

71/2bcde

صنعتی ()17

2/85cde

292cde

39/1ij

0/258bcd

56/6j

61/5ghi

53/3ab

صنعتی ()10

2/28cde

219ef

76/2fghi

0/233cde

59/2ij

67/1fghi

79/6abc

کمینه

0/86

16/2

22/0

0/090

5/00

80/1

66/0

بیشینه

5/20

125

863

0/310

17/1

851

807

میانه

2/90

0/830

93/6

15/0

51/9

73/9

202

میانگین

2/98

288

56/2

0/226

18/9

11/1

73/2

انحراف معیار

8/87

77/8

26/3

0/862

87/3

28/6

3/56

ضریب تغییرات ()%

68/0

97/0

10/0

51/0

19/0

11/0

82/0

0/523

8/621

0/100

8/115

0/326

0/335

0/711

آزمون K-Sp
00-05،01

2/00

10/2

91/2

0/290

20/1

21/9

16/7

07

6/30

829

96/0

0/635

97/9

96/7

81/0

07

87/0

غلظت زمینه
TEC
PEC

986

38/9

9/69

30/0

837

95/0

* میادیر مرلوط له میانگین بل ت سه تکرار است.

روی ،در محدوده  22/0تا  863لا میانگین بل ت  56/2لرای

** حروف بیر مشنرک  c ،b ،aو  )...در هر سنون ،لیانگر

سر  ،در محدوده  0/090تا  0/310لا میانگین بل ت 0/226

ت،اوت معنیدار  )p > 0/06آماری لین ایسنگاههای

لرای مادمیم ،در محدوده  5/00تا  17/1لا میانگین بل ت 18/9

نمونهلرداری از حیث میانگین بل ت تام یافنه عناصر در

لرای مروم ،در محدوده  80/1تا  851لا میانگین بل ت 11/1

ننایج آزمون تحلیل واریانس یک-

لرای مس و در محدوده  66/0تا  807لا میانگین بل ت 73/2

طرفه آزمون چند دامنهای دانکن) است .لدین صورتمه،

لرای نیکل لوده است .از طرفی ننایج آزمون مولموگروف-

حروف بیرمشنرک در هر سنون نشاندهنده وعود اخنالف

اسمیرنوف نشان داد مه میادیر همه عناصر در نمونههای

معنیدار آماری لین ایسنگاههای نمونهلرداری از حیث میانگین

گردوباار از توزی نرمال لرخوردار لوده است .)p < 0/06

نمونههای گردوباار لر اسا

بل ت تام یافنه عناصر در نمونههای گردوباار است.

در خصوص ننایج آزمونهای تحلیل واریانس یک-

ننایج مندرج در عدول  2لیانگر آن است مه محنوی

طرفه و چند دامنهای دانکن لعنوان م ال ،میتوان اذعان داات

عناصر میلیگرم در میلوگرم) در نمونههای گردوباار ارر

مه لدلیل وعود حروف مشنرک ،لین ایسنگاههای  9 ،2 ،8و 1

همدان در محدوده  0/86تا  5/20لا میانگین بل ت  2/98لرای

و یا لین ایسنگاههای  7 ،5و  1از حیث میانگین بل ت آرسنیک

آرسنیک ،در محدوده  16/2تا  125لا میانگین بل ت  288لرای

در نمونههای گردوباار اخنالف معنیدار آماری وعود نداانه
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مسکونی ()9

2/81cde

289bcde

77/1ghi

0/228abcd

67/2hij

61/0efghi

70/3ab

حسین جبیبی و همکاران

است .همین ت،اسیر را میتوان در مورد سایر عناصر نیز ارایه

صنعنی اخنالف معنیدار آماری  )p > 0/08از حیث میانگین

مرد.

میادیر عناصر آرسنیک ،روی ،مادمیم و مس مشاهده اد .عالوه

لر اسا

ننایج آزمون تی مسنیل ،از حیث میانگین محنوی

لر این ،از ن ر میانگین میادیر عناصر سر  ،مروم و نیکل لین

 )pلین مناطص مسکونی و صنعنی وعود داات .در حالیمه ،لین

اطمینان  33مشاهده اد.
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عناصر سر  ،مروم و نیکل اخنالف معنیدار آماری > 0/08

مناطص تااری و مسکونی اخنالف معنیدار آماری در سط

مناطص تااری و صنعنی و همچنین لین مناطص مسکونی و
جدول  .0ننایج ارزیالی مخاطره لالیوه عناصر در نمونههای گردوباار ارر همدان.
𝒓𝒊𝑬

ایستگاه

آرسنیک

روی

سرب

کادمیم

کروم

مس

نیکل

RI

1

89/3

9/78

89/0

21/9

6/61

5/58

1/67

76/7

مم

2

81/2

1/36

81/9

20/3

6/29

1/50

1/72

75/3

مم

0

82/9

1/81

80/8

25/5

9/32

7/91

1/12

79/1

مم

0

80/3

1/11

82/7

15/1

5/89

88/2

3/51

802

مم

5

7/36

6/70

1/58

25/3

9/28

7/90

1/32

51/5

مم

0

9/68

1/29

6/70

80/9

0/731

1/16

3/82

91/8

مم

7

6/16

9/18

6/03

81/7

2/89

6/28

7/16

11/2

مم

0

9/80

9/25

1/12

81/3

9/71

9/10

1/00

16/5

مم

9

80/7

6/90

88/9

21/1

6/60

3/61

7/75

71/3

مم

11

82/1

6/96

7/11

97/0

2/11

3/12

1/81

19/6

مم

11

88/7

9/18

5/15

21/1

2/55

1/93

1/12

57/0

مم

12

5/30

6/07

1/66

81/5

2/69

6/69

1/23

68/6

مم

10

20/2

1/65

80/0

61/0

1/97

87/9

80/6

826

مم

10

83/2

5/27

1/99

21/2

2/55

3/16

3/18

19/6

مم

15

87/3

5/32

5/62

20/7

2/33

7/72

3/51

72/1

مم

10

81/1

6/31

89/1

66/2

1/18

82/2

1/65

886

مم

17

80/1

6/77

89/7

91/0

5/90

80/1

7/56

11/5

مم

10

88/8

7/01

88/0

93/0

5/01

80/2

1/01

32/1

مم

میانگین

11/52

5/20

9/50

29/0

0/97

0/02

0/07

77/1

کم

درجه خطر
بومشناختی

خطرپذیری لالیوه لوماناخنی عناصر

و نیکل لهترتیو لرالر لا ،9/37 ،23/1 ،3/69 ،6/21 ،88/62

ننایج محاساه ااخ

مورد مطالعه در نمونههای گردوباار مناطص تااری ،مسکونی و

 1/52و  1/57لا ترتیو نزولی مادمیم > آرسنیک > سر

>

صنعنی ارر همدان عدول  )9نشان داد مه میانگین میادیر

نیکل > مس > روی > مروم لوده است .لذا ،لا اسنناد له

لرای عناصر آرسنیک ،روی ،سر  ،مادمیم ،مروم ،مس

 ،میتوان اذعان داات مه

ااخ

دسنهلندی ارایه اده لرای ااخ
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 RIلرالر لا  77/0لود،

ضریو تاییر لرالر لا  ،82از محنوی تیریااً ثالنی در مل

خطرپذیری لالیوه لوماناخنی تامعی عناصر در

سایتهای نمونهلرداری لرخوردار لوده است .له لیان دیگر،

نمونههای گردوباار مورد مطالعه در دسنه "مخاطره لوماناخنی

میادیر ممتر ضریو تاییر نیکل در میایسه لا دیگر عناصر،

مم" ارار داات.

لیانگر آن است مه این عنصر از توزی نساناً همگن در

توعه له اینمه میانگین میدار ااخ
لذا ،ااخ

لعالوه ،از آنعا مه بل ت زمینه همه عناصر مورد مطالعه

نمونههای گردوباار خیالانی منطیه مورد مطالعه لرخوردار لوده

از بل ت اثر آسنانه موچکتر لود عدول  ،)2لذا ،میادیر

است .در پژوهشهای مشاله ،فریرا-لاپنیسنا و دی میگل

محاساه اده معیارهای سمیتاناسی محیطی لر عدم االلیت

 )2006لا مطالعه نمونههای گردوباار خیالانی ارر لواندا در

آلودگی محیطی عناصر گردوباار ارر همدان داللت دارد.

آنگوال اذعان داانند مه عناصر سر
مادمیم

ننایج این پژوهش مه لا هدف ارزیالی خطر لالیوه
لوماناخنی و معیارهای سمیتاناسی محیطی عناصر ممیا
در  971نمونه گردوباار خیالانی مناطص صنعنی ،تااری و
مسکونی ارر همدان در سال  8931اناام یافت ،نشان داد مه
میانگین بل ت عناصر آرسنیک ،روی ،سر  ،مادمیم ،مروم،
مس و نیکل در نمونهها لهترتیو لرالر لا ،56/2 ،288 ،2/98
 11/1 ،18/9 ،0/226و  73/2میلیگرم در میلوگرم لوده است
عدول  .)2لا اسنناد له یافنهها ،ترتیو نزولی میادیر میانه
> مس

> مروم > آرسنیک > مادمیم میتواند لیانگر تاییرات منمایز
محنوی عناصر در لین نمونههای گردوباار و همچنین تنوع در
منشا آنها لواسطه ادت و نحوه فعالیتهای انسانی لااد.18
از طرفی ،میایسه میادیر میانه آرسنیک و مادمیم لا میادیر بل ت
زمینه91،93

 )19لا لرخورداری از لیشترین ضریو تاییرات در

لین نمونهها ،لیشینه تاثیرپذیری را از عوامل خارعی داانهاند.81

بحث

محنوی عناصر در نمونهها یعنی روی > نیکل > سر

 ،)51روی

 )65و

نشان داد مه این عناصر در نمونههای گردوباار

خیالانی منطیه مورد مطالعه ممکن است ممتر تحت تأثیر عوامل
خارعی  )Extrinsic Factorsارار گرفنه لااند .لا این حال ،از
آناا مه مادمیم و آرسنیک لهترتیو لا ضریو تاییر  51و ،68
از لیشترین نرخ تاییر در لین نمونههای گردوباار خیالانی
لرخوردار لودند ،میتوان اذعان داات مه میادیر این عناصر در
نمونهها ،احنماالً لیشترین تأثیرپذیری را از فعالیتهای انسانی
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از طرف دیگر ،یافنههای مطالعه لو و همکاران  )2080نشان
داد مه لیشترین ضریو تاییر عناصر در نمونههای گردوباار
خیالانی ارر لائوعی چین لواسطه تاثیر عوامل خارعی لهترتیو
لا  58 ،72و  16مرلوط له عناصر سر  ،نیکل و روی لوده
است.20
عالوه لر این ،میادیر لاالی عنصر روی در نمونههای
گردوباار در میایسه لا سایر عناصر مورد مطالعه را لیشتر
میتوان لا فعالیتهای صنعنی مرتاط دانست تا اننشار گازهای
خروعی از اگزوز خودروها .16مما اینمه ،در سایر پژوهشهایی
مه طی آنها نسات له لررسی محنوی فلزات سنگین در
گردوباار خیالانی اادام اده است ،چون و همکاران

15)8336

لا اناام مطالعه در ارر سئول ،دی میگوئل و همکاران
17)8337

لا اناام مطالعه در اررهای مادرید و اسلو،

راسموسن و همکاران

11)2008

لا اناام مطالعه در ارر اوتاوا،

لانرعی  85)2009لا اناام مطالعه در ارر دهلی ،چارلزورت و
همکاران

87)2009

لا اناام مطالعه در اررهای لیرمنگام و

ماوننری ،دوزگورن-آیدین و همکاران

13)2005

مطالعه در ارر گوانگژو ،هان و همکاران
مطالعه در ارر ایان ،لو و همکاران
در ارر لاوعی ،انگ و همکاران

60)2005

20)2080

68)2089

لا اناام
لا اناام

لا اناام مطالعه

لا اناام مطالعه در
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خطر لوماناخنی همه عناصر "مم" لوده است .از طرفی ،لا

داانهاند .12-96،11همچنین ،لا اسنناد له ننایج ،عنصر نیکل لا

حسین جبیبی و همکاران

ارر اانگرای ،لی و همکاران  22)2089لا اناام مطالعه در ارر

ارری همدان و پیرامون آن ،حامی از آن است مه سنگ مف

ناناینگ و خو و همکاران  18)2086لا اناام مطالعه در ارر

سازههای ارری و رسولات نامنرامم زیر آن ،از سنگهای
اسلینی تشکیل اده است مه لدلیل توانایی عذ

لائوتو ،ننایج مشالری را گزارش مردند.

یونهای

مورد مطالعه لهعز سر ) در مکانهای مخنلف نمونهلرداری

مادمیم و مس هسنند .69لذا ،حضور عناصر سمی آرسنیک،

ترتیو نزولی مناطص صنعنی > مناطص تااری > مناطص مسکونی

و مادمیم در گردوباار خیالانی ارر همدان را میتوان لا

و لرای عنصر سر

نیز ترتیو نزولی مناطص تااری > مناطص

صنعنی > مناطص مسکونی را نشان داد عدول .)2
ننایج محاساه ااخ

سر

هوازدگی سنگ لسنر نیز مرتاط دانست .عالوه لر این ،نمیتوان
از مارلرد گسنرده سموم آفتمش حاوی آرسنیک

خطرپذیری لالیوه لوماناخنی )PER

Arsenical

 )Pesticidesدر زمینهای مشاورزی حاایه ارر 66لعنوان منا

عناصر مورد ارزیالی در نمونههای گردوباار ارر همدان نشان

لالیوه اننشار این عنصر در محیط چشمپوای مرد .در این

لا  0/731و  66/2لهترتیو

خصوص ،سعیدی و همکاران  )2082پس از ارزیالی خطر

مرلوط له عنصر مروم نمونههای لرداات اده از مناطص تااری

لوماناخنی عناصر روی ،سر  ،مادمیم ،مروم ،مس و نیکل در

و عنصر مادمیم نمونههای لرداات اده از مناطص صنعنی لوده

گردوباار خیالانی ارر ترران گزارش مردند مه عناصر مروم و

است عدول  .)9از طرفی ،میانگین میادیر تامعی ااخ

مادمیم لا  0/01و  39لهترتیو ممترین و لیشترین سرم را

خطرپذیری لالیوه لوماناخنی همه عناصر در نمونههای

در ایااد خطر لوماناخنی داانهاند .از طرفی ،میانگین ارزش

گردوباار لا  ،77/0لیانگر "خطر لوماناخنی مم" عناصر در

 RIلا  ،8790در طایه "خطر لوماناخنی زیاد" ارار

داد مه ممینه و لیشینه میادیر ااخ

ااخ

 RIلیانگر آن

داانه .26سلطانی و همکاران  )2086نیز لا ارزیالی خطرآفرینی

 ،ممتر از  860لود و

لوماناخنی عناصر آرسنیک ،روی ،سر  ،مادمیم ،مروم ،مس

عناصر مروم و مادمیم لا  6/86و  91/2لهترتیو ممترین و

و نیکل در گردوباار خیالانی ارر اص،ران ننیاه گرفنند عنصر

لیشترین سرم را در ایااد خطر لوماناخنی داانهاند .از اینرو،

روی لا میانگین بل ت  707میلیگرم در میلوگرم از لیشترین

توعه له مننرل منال احنمالی اننشار فلز مادمیم در محیط ارری

نرخ توزی در نمونهها لرخوردار لوده است .از طرفی ،عناصر

همدان از عمله احنراق سوختهای فسیلی ناای از تردد

مادمیم و سر لیشترین سرم را در ایااد خطر لوماناخنی در

وسایل نیلیه موتوری و ترافیک ارری ،اسنرالک لنت ترمز

میایسه لا سایر عناصر داانهاند .65حیدری سارلان و صائو

وسایل نیلیه ،مارلرد سموم و مودهای ایمیایی لویژه مودهای

 )2081لا ارزیالی خطرآفرینی لوماناخنی عناصر روی ،سر ،

و مودهای آلی همچون

مادمیم ،مروم و مس در گردوباار خیالانی ارر تاریز ننیاه

و

عناصر لا  ،8779در طایه "خطر

نمونهها لود .از دیگر سو ،ننایج محاساه ااخ
لود مه  800میادیر محاساه اده ااخ

فس،اته و اسن،اده از لان فاضال

ممسوست در پارکها و فضای ساز حاایه

خیالانها91،62،69

گرفنند مه میانگین ااخ

مننرل و مدیریت آنها لاید لیشتر مدتوعه ارار گیرد .الانه نااید

لوماناخنی زیاد" ارار داانه و عنصر مادمیم نیز لا  31/2از

لا  82/1و منال تولید آن لویژه احنراق

لیشترین سرم در ایااد خطر لوماناخنی در میایسه لا سایر

سوختهای فسیلی و لاایمانده این عنصر در مخازن سوخت

عناصر لرخوردار لوده است  .21در پژوهشی دیگر ،ممانی و

و لاک خودروها 61در ایااد خطرپذیری لوماناخنی را نادیده

همکاران  )2087لا ارزیالی خطرآفرینی لوماناخنی عناصر

گرفت .لاز موارد اااره اده در لاال ،لررسی سنگ لسنر منطیه

روی ،سر  ،مادمیم ،مروم ،مس و نیکل در گردوباار خیالانی

نیش عنصر سر
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ننایج میایسه محنوی مل عناصر در نمونههای گردوباار

فلزی حاوی میادیر االل توعه از عناصر آرسنیک ،روی ،سر ،

ارزیابی خطر بالقوه بومشناختی آرسنیک و برخی فلزات سنگین گردوغبار خیابانی مناطق صنعتی ،تجاری و مسکونی شهر همدان

ایااد خطر لوماناخنی داانه و در دسنه "مخاطره لوماناخنی

تااری و مسکونی ارر همدان در سال  8931اناام یافت .ننایج

االل توعه" طایهلندی اده است .لذا ،توعه لیشتر له مننرل و

محاساه معیارهای سمیتاناسی محیطی لر عدم االلیت آلودگی

مدیریت منال تولید مادمیم توصیه اد .25ننایج مطالعه ممانی و

محیطی عناصر گردوباار ارر همدان داللت داات .از طرفی،

همکاران  )2081ترتیو نزولی میانگین محنوی عناصر در

ننایج محاساه ااخ

 Erعناصر مورد مطالعه در نمونههای

نمونههای گردوباار خیالانی اسالمشرر را لصورت روی = مس

گردوباار مناطص تااری ،مسکونی و صنعنی ارر همدان نشان

> سر > مادمیم > نیکل > مروم نشان داد .از طرفی ،مشخ

داد مه میانگین میادیر ااخ

اد مه عنصر مادمیم لا  Er = 881در میایسه لا سایر عناصر از

 6/21لرای روی 3/69 ،لرای سر  23/1 ،لرای مادمیم9/37 ،

لیشترین خطر لالیوه لوماناخنی لرخوردار لوده است .27انواتی

لرای مروم 1/52 ،لرای مس و  1/57لرای نیکل لا ترتیو نزولی

 )2081لا ارزیالی خطرآفرینی لوماناخنی لرخی عناصر در

مادمیم > آرسنیک > سر

> نیکل > مس > روی > مروم

گردوباار خیالانی ارر آلادان ترتیو نزولی میانگین میادیر

لوده است .هرچند میانگین میادیر ااخ

لرالر لا  88/62لرای آرسنیک،

 RIنشان داد مه خطر

 Erعناصر لصورت مادمیم > سر > مس > آرسنیک

لوماناخنی عناصر گردوباار ارر همدان در محدوده "مم

> نیکل > روی > مروم را گزارش مرده و مشاله لا ننایج

خطر" ارار داات ،ولی از آنعا مه عناصر مادمیم ،آرسنیک و

پژوهش حاضر ،اعالم مردند مه مادمیم لا  Er = 77/3از

سر

لهترتیو لا  86 ،91/2و  82/1لیشترین سرم را در

لیشترین سرم در ایااد خطر لوماناخنی لرخوردار لوده و در

ایااد خطر لوماناخنی داانهاند ،از اینرو ،نسات له پایش

دسنه "مخاطره لوماناخنی منوسط" طایهلندی اده است.21

دورهای نمونههای خاک ،رسو

و گردوباار مه از االلیت

همچنین ،صادقدوست و همکاران  )2020لا ارزیالی ااخ

تام انواع آالیندههای معدنی و آلی و لهتا آن ایااد خطر

خطرپذیری لالیوه لوماناخنی فلزات سنگین در گردوباار

لرای سالمت ارروندان در محیطهای ارری لرخوردارند و

PER

همچنین اناسایی و مننرل منال تخلیه آالیندهها در آنها توصیه

ااخ

خیالانی ارر دزفول گزارش مردند مه میادیر ااخ

لرای عناصر روی ،سر  ،مروم ،مس و نیکل لیانگر "خطر
لوماناخنی مم" و میدار ااخ

میاود.

لرای عنصر مادمیم لا  63نیز

لیانگر "خطر لوماناخنی منوسط" لوده است .این پژوهشگران
نیز نسات له مننرل منال تولید مادمیم از عمله نرخ احنراق
سوختهای فسیلی ،روانمنندههای روبنی و پواشهای
السنیکی تامید مردند.23
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این میاله لرگرفنه از رساله دمنری تخصصی محیطزیست لا
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اسالمی واحد همدان است .لدینوسیله نویسندگان از معاونت
محنرم پژوهش و فنآوری دانشگاه لرای فراهم مردن امکانات
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ارر ترران ننیاه گرفنند مه عنصر مادمیم لیشترین سرم را در

مادمیم ،مروم ،مس و نیکل گردوباار خیالانی مناطص صنعنی،

حسین جبیبی و همکاران
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ABSTRACT
Background & Objective: Trace elements are the common pollutants of soils, sediments and street
dust in the urban environment, which pose a potential threat to public health. Therefore, this study was
conducted to potential ecological risk assessment of As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni and Zn in street dust
collected from industrial, commercial and residential areas of city of Hamedan in 2019 using
ecotoxicological criteria.
Materials & Methods: In this descriptive study, a total of 378 street dust specimens were collected
from 18 sampling sites. After acid digestion of dust specimens, the element contents were determined
using ICP-OES. Also, potential ecological risk factor (Er), risk index (RI) and the ecotoxicological
criteria were calculated. All statistical analyses were done by SPSS software.
Results: Based on the results obtained, the mean contents of the examined elements in dust specimens
(mg/kg) were 2.31, 0.225, 41.3, 48.8, 65.2, 79.2 and 211 for As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni and Zn, respectively.
The computed values of Er showed that, factor values were decreased in the order Cd > As > Pb > Ni
> Cu > Zn > Cr. Also, the mean values of RI with 77 represented that, all the examined elements have
the "low potential ecological risk". Moreover, the computed values of the ecotoxicological criteria
showed that the street dust specimens of the study area were non-polluted with trace elements.
Conclusion: Although the examined elements have been shown the low potential ecological risk, Cd
with 38.2% of the mean values of RI showed significant potential to occurrence the ecological risk,
therefore, source identification and sources control of this element and also periodic monitoring of
contaminated soils are recommended for maintenance of public health.
Keywords: Trace elements, Risk assessment, Dust, Ecotoxicology
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