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 -1گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
 -2بخش علوم زمين ،دانشکده علوم ،دانشگاه شيراز
 -3گروه زمينشناسي ،دانشگاه سيستان و بلوچستان
(دريافت مقاله ، 98/1/22 :نسخه نهايي)98/9/22 :

چکيده :امروزه عالوه بر تعيين شاخصهاي شيميايي ذرات گردو غبار ،بررسي ويژگيهاي فيزيکي و نقش آنها در آلودگي محيط زيست
نيز حائز اهميت است .در اين راستا تعداد  11نمونه برداشته شده در سالهاي  1391و 1399در روزهاي گرد و غباري با خاستگاه فرا
محلي در استان خوزستان براي بررسيهاي کانيشناسي و ريختشناسي مورد بررسي  XRDو  SEMقرار گرفتند .نتايج حاصل از
بررسيهاي  XRDنشان داد که ترکيب کانيشناسي ذرات گرد و غبار خوزستان را ميتوان در سه گروه کانيايي خالصه کرد ( )1کروه
کربنات (کاني غالب کلسيت) ( )2گروه سيليکات (کاني غالب کوارتز) و گروه رسها (کاني غالب کائولن) ،و مهمترين فاز فرعي نيز کاني
ژيپس است .بررسيهاي  SEMنشان ميدهد که شکلهاي کروي ،نامنظم ،منشوري و لوزي رخ مهمترين شکلهاي تشکيل دهندهي
ذرات گرد و غبار خوزستان را تشکيل ميدهند .اندازهي متوسط اين ذرات بين  2تا  44ميکرومترند ،که ذرات رسي کمترين اندازه و
سولفاتي و کربناتي بيشترين اندازه را دارند .بهطور کلي ذرات با اندازههاي  2تا  21ميکرومتر در نمونهها پراکندگي دارند که اندازههاي
بين  11تا  22ميکرومتر در نمونههاي گرد و غبار خوزستان ترکيب غالبند.

واژههاي کليدي :گرد و غبار؛ کانيشناسي؛ SEM ،XRD؛ خوزستان.
مقدمه

جغرافيايي نبايد ناديده گرفت [ .]1البته انسان ميتواند با بعضي

پديدههاي گردوغبار از جمله بزرگترين مشکالت جددي زيسدت

طرحهاي مهندسي بدزر

محيطي در ندواحي مختلدج جهانندد .ايدن در حدالي اسدت کده

زيستمحيطي و پديددههداي گدردو غبدار را تعدديل کدرده ،و از

بيشترين گرد و غبار موجود در جو با خاسدتگاه ذرات ريدز دانده

فراواني رخداد ،شدت و استمرار آن بکاهد .اهرهداي پديددههداي

رخ ميدهد و اين ذرات ريز در منداط خشدو و نيمده خشدو

گددرد و غبددار ممکددن اسددت تددا فاصددلهي  4111کيلددومتري از

جهان از فراواني باالتري برخوردارند .در واقع ايجداد گدرد وغبدار

خاستگاه اصلي تدداوم داشدته و سدبب بدروز اهرهداي ندامطلو

ميتواند نوعي واکنش به تغيير پوشش گياهي زمدين باشدد کده
نقش فعاليتهاي انساني را در کنار شرايط طبيعي محديطهداي


نويسنده مسئول ،تلفن -نمابر ،)1111( 3331128 :پست الکترونيکيZarasvandi_a@scu.ac.ir :

مقيداس اهرهداي منفدي پديددههداي
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زيستي و خساراتهاي فراوان در زمينههاي کشاورزي ،صندعتي،

معموالً خاستگاه ذرات با  PM10را طبيعدي و ذرات  PM2.5را

حمل و نقل و سيددستمهاي مخابراتي شوند .کشدور ايدران نيدز

انسان زاد و يا داراي خاستگاه غيرطبيعي ميدانند .فراواندي ايدن

بهدليل اين مشکل و همجوار بودن با بخش گستردهاي از پهنه-

ذرات از سددوي ) European Commision(ECبددهعندددوان

هاي بياباني تحت تاهير نامطلو اين پديده قرار ميگيدرد .يکدي

استاندارد مشخص آلودگي هوا بر اهر ذرات در نظر گرفتده شدد،

از نواحي ايران که تحت تاهير اين پديده قرارگرفته است اسدتان

بهطوري کده چگدالي ذرات  PM10در حدد  21ميکروگدرم بدر

خوزستان در جنو غربي ايران است .پديدهي گرد و غبدار کده

مترمکعب به مدت  24ساعت نبايد  32بدار در سدال رخ دهدد و

در مواردي با غلظت قابل مالحظهاي همراه است و گداهي ديدد

بيشينهي ساالنه نيز بايد در حد  41ميکروگدروم بدر مترمکعدب

افقي را به  111متر تقليل ميدهدد ،در اکردر مواقدع سدال بده-

باشد .در خصوص ذرات با  PM2.5نيز تعداد روزهاي با چگدالي

خصوص در فصول گرم اين استان را با مشکالت جددي مواجده

بيشتر از  32ميکروگرم بر مترمکعب نبايدد از  11درصدد تعدداد

کرده است .اين پديده با مشکالت ناراحت کنندهاي همراهندد و

روزهاي سال تجاوز کند .با توجه به اينکه هر کدام از ايدن ذرات

موجب پيدايش عوارض ندامطلو بهداشدتي ،زيسدتمحيطدي و

ميتوانند حامل آاليندههاي ديگر بهخصوص ترکيبات شديميايي

اقتصادي شده است .اين پديده بهعنوان يو پديدهي غير بدومي

باشند ،و يا خود با کانيشدناختي و يدا ريخدتشناسدي ويدژهاي

از کشورهاي همسايه ،اين منطقه را تحت تاهير قرار داده است و

ميتوانند يو آاليندهي خطرناك باشند ،لزوم بررسي ايدن ذرات

در سه سال اخير بگونهاي است که لدزوم آگداهي از پارامترهداي

از نظدر انددازه ،شدکل و ترکيددب کدانيشناسدي کدامالً احسدداس

فيزيکي و شيميائي آن کامال احساس ميشود.

مي شود [ .]3با توجه به موارد ياد شده ،هدف اين پدژوهش کده

عالوه بر تعيين شداخصهداي شديميايي ذرات گدردو غبدار،

بخشي از بررسي گسترده و سيستماتيو اقليمي ،ژئوشديميائي،

بررسي ويژگيهاي فيزيکدي و نقدش آنهدا در آلدودگي محديط

ايزوتوپي و کانيشناسي اسدت ،بررسدي ترکيدب کداني شناسدي،

زيست نيز اهميت دارد .امروزه اين دو پارامتر بدهعندوان اسداس

اندازه و درصد فراواني بدا انددازهي مشدخص و در نهايدت شدکل

بررسيهاي زمينشناسي زيستمحيطي توفانهداي گدردو غبدار

ذرات گرد و غبار روي خوزستان بهعنوان اولين پژوهش صدورت

بهعنوان يکدي از پديددههداي ناخواسدتهي طبيعدي بده مدوازات

گرفته روي اين پديدده در کشدور و کشدورهاي ديگدر همسدايه

يکديگر مورد بررسي قرار ميگيرند بهطوري کده يکدي از آنهدا

است.

ميتواند کامل کنندهي ديگري و نشان دهندهي ارتباط نزديدو

نمونهبرداري و رو

اجزا و ترکيب شيميايي گردو غبار باشد[ .]2بهطور کلي دو ندو

در اين پژوهش براي نمونه برداري ،از دسدتگاههداي نموندهگيدر

آلودهکننده در گردو غبارها تشدخيص داده شددند :گوندهي اول

فعددال  High Volume Air Samplerاسددتفاده شددد .ايددن

شامل ترکيبدات  ،Co ، No2 ، So2فلدزات سدنگين بدهخصدوص

دستگاهها با توجه بده موقعيدت و شدرايط مناسدب و دسترسدي

سددر و کددادميوم و دوم شددامل اجددزاي شدديميايي ،فيزيکددي و

سريع ،در ايستگاههاي هواشناسي اهواز و آبادان مستقر شدهاندد

زيستشناختي موجود در گدردو غبدار هسدتند .منظدور از ذرات

و در استقرار آنها بدين نکته توجه شد که دستگاهها در ارتفدا

گرد و غبار ،تودهي تقريباً سياهرنگي است که شامل کليده مدواد

مشخصي از زمين قرار گيرند و از هرگونه فعاليتهاي انسدانزاد

معل در هوا ) (Total Suspended Particleميشود ،ولدي از

به دور باشند .البته اين دو ايستگاه بدا توجده بده بحراندي بدودن

گسدترهي وسدايل

شرايط جوي گرد و غبار ،چگدالي بداالي ذرات و کداهش شدديد

انددازهگيدري ذرات  ،ذرات ديگدري بندام  PM10از سدوي US

ديد افقي بهعنوان ايستگاههاي مرجع انتخا شددند و بدا اعدالم

 (US-EPA) Environment Protection Agencyمعرفددي

سازمان هواشناسي استان مبني بر ورود سامانهي گرد و غبار فرا

شدند که شامل کليهي ذرات با قطر آئروديناميکي کمتدر از 12

مرزي (کد  )11نمونه برداري از نواحي ديگر استان توسدط تديم

ميکرون هستند .با ادامهي اين روندد از سدوي همدين سدازمان،

نمونهبرداري با دستگاههاي قابل حمل نيدز انجدام مديپدييرفت.

شددند.

اين نمونه گيرها با پمپاژ هوا با قدرت  21تا  11متدر مکعدب در

سال  1881با گسدتر

فنداوري و گسدتر

ذرات با  PM2.5و  PM1نيدز در سدال  1881گدزار

کار
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دقيقه قادر به جمع آوري گدرد و غبدار بدا انددازههداي (TSP,

بحث و بررسي

) PM10,PM2.5بدا اسددتفاده از جداسددازي پددي دي پددي ذرات

بررسيهاي پرا

) (Impactorبوده و ذرات جمدع آوري شدده را روي فيلترهداي

نتايج حاصل از بررسيهداي  XRDدر جددول ( )1و شدکل ()2

سلولزي و تفلوني تعبيه شده در درون دستگاهها قرار ميدهندد.

آورده شدددهانددد .چنانکدده در ايددن جدددول آمدددهانددد کددانيهدداي

در هر مرحله نمونهي برداري با توجه به ماندگاري پديدهي گرد

تشکيلدهندهي نمونههاي بررسي شده بيشتر در  3فاز کانيدايي

و غباردر استان ،زمان هر نمونهبرداري با دستگاههدا  24سداعت

اصلي شامل کربنات (بيشتر کلسيت) ،سيليکات (بيشتر کدوارتز)

بوده است (شدکل  .)1نموندههداي جمدع آوري شدده همدراه بدا

و فيلوسيليکات (بيشتر کائولينيت) قرار ميگيرند .نتايج حاصدل

فيلترهايي که نمونه روي آن قرار دارد درون ظدروف مخصدوص

از جدول ( )1نشان ميدهد که تنو کانيهداي تشدکيل دهندده

شيشهاي قرار گرفته و پس از کد گياري بده آزمايشدگاه ارسدال

در نمونههاي  PM10از بقيهي اندازههدا بيشدتر اسدت و بيشدتر

ميشدند [.]2

شامل کانيهاي کلسيت و کوارتزند .حتي نمونههداي  TSPکده

پرتو ايکس) ( XRD

در اين راستا تعداد  8نمونه گرد و غبار خوزستان با انددازه-

نشان دهندهي کل گرد و غبار از نظر اندازهي ذرات اند نيز تدو

هاي مختلج جمعآوري شدده در سدال هداي  1391و  1399از

کانيايي و بيشتر شامل کلسيت است .کانيهاي رسي در بيشدتر

نواحي مختلج ،بدراي آنداليز  XRDبدهمنظدور تعيدين ترکيدب

نمونهها بهصورت فازهاي فرعي خود را نشان ميدهند کده ايدن

کاني شناسي در دو فداز اصدلي و کميدا و ( SEMنموندههداي

خود شاهدي دال بر ترکيب غالدب گدرد و غبدار خوزسدتان بده-

برداشت شده از اهواز و آبادان) بهمنظور تعيين اندازهي ،فراواني

صورت ذرات  PM10است .فراواني کلسيت و کدوارتز در بيشدتر

و در نهايت ريختشناسي ذرات برداشت شدند .با توجه بده ريدز

نمونهها بهعنوان محصوالت اصلي محيطهداي رسدوبي تخريبدي

بودن ذرات گرد و غبار ( PM10تدا  ) PM2.5شناسدايي فازهداي

نشان دهندهي خاستگاه کامالً رسدوبي بدراي ذرات گدردو غبدار

هاي ميکروسکوپي امکان پديير

خوزستان است .از طرفي وجود کانيهداي رسدي بدهعندوان فداز

 XRDبراي بررسي و شناسايي اين فازهاي

کانيايي فرعي نقدش جداذ بعضدي از فلدزات سدنگين را بدازي

کانيايي ذرات با استفاده از رو
نبود ،بنابراين رو

جامد پيشدنهاد مديشدود .ايدن بررسدي بدا اسدتفاده از ، XRD
 Philipsمدل  3141در آزمايشدگاه شدرکت کانسداران بيندالود
مستقر در پارك علم و فناوري پرديس انجام پدييرفت .بررسدي-
هاي  SEMنيدز بدا اسدتفاده از  Leo 1455 VPدر آزمايشدگاه
مرکزي دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام گرفت[.]2

مي کند .عدم توانايي در حمدل و واکدنش بسدياري از فلدزات بدا
کوارتز وکلسيت نشان ميدهد که اين کانيهدا نقدش مهمدي در
تمرکز فلزات و عناصدر سدنگين نخواهندد داشدت و در صدورت
وجود عناصر خاص و يا فلزات سنگين ،آنهدا بيشدتر از محديط
پيرامون خود در سداختار ذرات گدردو غبدار تزريد شددهاندد و
خاستگاه غيرطبيعي دارند[.]1

شکل  1نمايي از دستگاه  High Volume Air Samplerمدل ( TCRسمت چپ ) و فيلتر سلولزي  PM10پس از نمونه برداري (سمت راست).
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جدول  1نتايج حاصل از آناليز  XRDنمونههاي گرد و غبار خوزستان در سال .1391
رديج

نمونه

اندازه

تاريخ

فازهاي اصلي

فازهاي فرعي

1

AH1-87

PM10

91/11/2

کلسيت ،کوارتز

موسکويت ،ايليت

__

2

AH2-87

TSP

91/1/3

کلسيت

__

__

3

AB1-87

TSP

91/1/3

کلسيت

__

4

AB2-87

TSP

91/12/2

کلسيت

2

HO1-87

TSP

91/1/21

کلسيت

__
کوارتز،کائولينيت ،پوليگورسکيت

__
ژيپس
__

1

AH3-87

PM10

91/11/23

کلسيت ،کوارتز

کائولينيت ،پوليگورسکيت

__

1

AH4-87

TSP

91/1/11

کلسيت ،کوارتز

__

__

9

HO2-87

TSP

91/1/11

کلسيت ،کوارتز

8

AH5-87

PM10

91/12/22

کلسيت ،کوارتز

__
کائولينيت ،پوليگورسکيت

__

شکل 2نمودارهاي  XRDنمونههاي گرد و غبار استان خوزستان.

فازهاي کميا

__
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ادامه شکل 2

بررسيهاي ميکروسکوپ الکتروني روبشي()SEM

بررسي ميکروسکوپ الکتروني ذرات گرد و غبار کمو شاياني به
تعيين اندازهي واقعدي ذرات ،شدکل ذرات ،انبدوه هداي مختلدج
موجود در ذرات و در نهايت ترکيب شيميايي و خاسدتگاه ذرات
ميکند[ .]3در بررسيهاي  SEMريختشناسي ذرات تا حددود
بسيار زيادي نشان دهندهي ندو کدانيهداي تشدکيل دهنددهي
ذرات گردو غبدار اسدت [ .]3البتده اگدر رو  SEMهمدراه بدا
اسددتفاده از ميکروآندداليزر باشددد ) (EDXبدده خددوبي ترکيددب
شدديميايي هددر ذره عددالوه بددر شددکل و انبوهددههدداي آن قابددل
اندازهگيري است .در اين بررسدي تنهدا از رو  SEMاسدتفاده
شد .براين اساس از نمونههاي (PM2.5)AB-2 ،(TSP)AB-1
،(TSP) AH-13 ،(PM2.5) AH-12 ، AH-7 (PM2.5) ،
 (PM10) AH-18تعداد  11عکس با بزرگنمائيهداي مختلدج
تهيه شدند .اين تصاوير و بررسي شدکل و انددازهي ذرات نشدان
ميدهد که نمونهها از نظر شدکل و کدانيشناسدي از يکندواختي
خاص برخوردارند .شکلهاي کروي ،نامنظم ،کشيده و منشوري،
بلوري ماکله و يا لوزي رخ در اين نمونهها به ترتيب معرف ذرات
آلومينوسيلکاتي رسي ،کوارتز ،ژيدپس،کلسديت در ذرات گدرد و

غبارند .شکلهاي ( )4( ، )3و ( )2تصويرهاي ذرات مختلج روي
فيلترهاي نمونه برداري در اين پژوهش را نشان ميدهندد .ذرات
کدروي بددا اندددازههدداي زيددر  2 mبيشددتر از کددانيهدداي رسددي
(آلومينوسيليکات) هستند کده انبوهدههداي خوشدهاي را ايجداد
مدديکننددد[ .]4سدداختارهاي بلددوري مددنظم دراندددازههدداي
 11-21 mبيشتر از بلورهاي کلسيت هستند که معمدوالً در
اندددازههدداي  PM10تمرکددز بدداالئي دارنددد .بلورهدداي درشددت
(  )21-41 mبا ساختار ماکلي و منشوري از کانيهاي ژيدپس
(سولفاتي) هستند که در نمونه هاي مورد بررسي فراواني انددك
دارند .ذرات نزديو به کروي و يا داراي شکلهداي ندامنظم کده
همددراه بددا اندددازههدداي PM10هسددتند و اندددازههدداي در حددد
(  )11-21 mرا از خدود نشدان مدديدهندد بيشدتر از بلورهدداي
کوارتزي هستند که بهصورت تو کاني در بيشتر نمونهها نمدود
کامالً مشخص دارند .چنانکه در تصاوير ديده مي شدود ،بدهطدور
کلددي ذرات در اندددازههدداي  2تددا  21ميکرومتددر در نمونددههددا
پراکندددگي دارنددد و بددا نگدداهي اجمددالي مدديتددوان دريافددت کدده
اندازههاي بين  11تا  22ميکرومتر ترکيب غالب نمونههاي گرد
و غبار خوزستان را تشکيل ميدهند[.]2
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شکل 3تصوير  SEMاز بلور ژيپس (باال سمت چپ) ،کلسيت (باال سمت راست) و کوارتز (پائين) در ذرات گرد و غبار خوزستان.

شکل  4تصوير  SEMاز بلورکوارتز (سمت راست) و انبوهههاي کلسيت و رس (سمت چپ) در ذرات گرد و غبار خوزستان.

شکل 2تصوير  SEMاز بلورهاي رس (سمت راست) و کلسيت (سمت چپ) در ذرات گرد و غبار خوزستان.

جلد ،18شماره ،3پاييز 1381

ترکيب کانيشناختي و ريختشناسي ذرات تشکيل . . .

ترکيب کانيشناسي و تا حدودي ريختشناسي ذرات گرد و
غبار از ديدگاه زمينشناسي منطقه ،تحدت تداهير ايدن پديدده و
مسير باد غالب است .با توجه به اينکه ذرات  PM10فراوانتدرين
ذرات تشکيل دهندهي گرد و غبار استان خوزستاناند عالوه بدر
کانونهاي شکلگيري و بحران در کشدورهاي همسدايه ،ندواحي
صحرائي خوزستان نيز ميتوانند تا حدودي تامين کنندهي ايدن
ذرات باشند .زمينشناسدي ندواحي غربدي خوزسدتان و شدر و
مرکز کشور عرا نشان ميدهد که صدحرا هداي بدا گسدتردگي
زياد ماسه بادي ،خاستگاه اصلي کدانيهداي کلسديت ايدن ذرت
است[ .]2کانيهاي رسي همراه با ايدن تدودههداي گدرد و غبدار
بيشتر خاستگاه فرا محلي داشته و ترکيدب غالدب ،يدو محديط
هوازدهي رسوبي را نشان ميدهد[ .]4با توجده بده عددم وجدود
کانيهاي شاخص محيطهاي آذريدن و دگرگدوني و کدانيهداي
سنگين در نمونههاي مورد بررسي ،چنين به نظر مديرسدد کده
نقش سرزمينهاي با اين سنگها در خارج از استان خوزسدتان،
به ويژه کشورهاي عرا و عربستان کده بدهعندوان کدانون هداي
اصلي برخاست اين ذراتتند کم اسدت و صدحراهاي پوشديده از
رسددو هدداي بددادرفتي و آبرفتددي خاسددتگاه اصددلي ايددن مددواد
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هستند[.]2
بررسيهاي کاني شناختي و کاربرد زيستمحيطي

براي تعيين ارتباط بين اندازهي غالب ذرات گدرد و غبدار و ندو
کانيهاي تشکيل دهندهي ذرات با ماسوهداي بهداشدتي رايدج
در استان ،دو نمونه ماسو ( سلولزي ساده و سلولزي فيلتدردار)
نيز تحت آناليز  SEMشدند ،اين پژوهش نشان ميدهد که قطر
متوسط منافي اين ماسوها بين  2تا  41ميکرومتر تغييدر مدي-
کند ،ليا منافي باالي  21ميکرومتدر در ايدن ماسدوهدا تواندايي
عبور اين ذرات را دارند (شکل  ،)1ولدي بدا نمنداك کدردن ايدن
ماسوها و تهيهي تصوير  SEMمشخص شد که رطوبدت روي
اين ماسوها تقريبداً بداالي  81درصدد ذرات را روي فيلترهداي
تشکيل دهندهي ماسوها نگه ميدارند .از طرفي ايدن ماسدو-
هاي مرطو در رو برو شدن با گرد و غبار با حداکرر ديد افقدي
که بيشتر در حد  PM2.5با ترکيب کدانيهداي رسدي هسدتند،
بسيار خو عمل کرده و تقريبا تمامي ذرات را به دليل واکنش
اين ذرات با رسها جي ميکند .کانيهاي با انددازهي بدزر و
شکل تيغهاي و يا شعاعي مانند ژيپس نيز بهدليل به دام افتادن
در الياف ماسوها کمترين خطر عبور را دارند [.]2

شکل 1تصوير  SEMمنافي ماسوهاي رايج در حالت خشو (باال سمت راست) ،در حالت مرطو (باال سمت چپ و پائين سمت راست) و ماسو-
هاي با تراکم باال (پائين سمت چپ).

219

مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران

زراسوندي ،مر ،نظرپور

برداشت

قدرداني

 .1ترکيب کانيشناسي غالب ذرات گرد و غبار خوزستان را
ميتوان در سه گروه کانيايي خالصه کرد ( )1کربناتها (کاني
غالب کلسيت) ( )2سيليکاتها (کاني غالب کوارتز) و رسها
(کاني غالب کائولن) .مهمترين فاز فرعي نيز کاني ژيپس است.
 .2بررسيهاي  SEMنشان مديدهدد کده شدکلهداي کدروي،
نامنظم ،منشدوري و لدوزي رخ مهدمتدرين شدکلهداي تشدکيل
دهندهي ذرات گرد و غبار خوزستانند.
 .3اين شکلهدا بدا ترکيدب کدانيشدناختي آلومينوسديليکاتي،
سيليکاتي ،سولفاتي و کربنداتي بدراي ترکيدب کلدي ايدن ذرات
همخواني دارند.
 .4اندازهي متوسط اين ذرات بين  2تدا  44ميکرومترندد ،کده
ذرات رسي کمترين اندازه و سولفاتي و کربناتي بيشترين انددازه
را دارند.
 .2خاستگاه اصلي ذرات گرد و غبار خوزستان با کدانيشناسدي
ياد شده صحراهاي متشکل از رسو هداي آبرفتدي و بداد رفتدي
غر خوزستان و در کشور عرا اند.
 .1استفاده از ماسوهاي معمولي مرطو تداهير بدهسدزائي در
جي ذرات در حد  PM2.5با ترکيب رسي دارند.
 .1رطوبددت تقريب داً بدداالي  81درصددد ذرات را روي فيلترهدداي
تشکيل دهندهي ماسوها نگه ميدارد.
 .9ذرات کوارتز بدا انددازهي بدين  PM2.5تدا  PM10و شدکل
کروي بهدليل عدم واکنش پييري با محديط بيشدترين عبدور از
منافي ماسو را دارند.

اين پژوهش حاصل حمايدتهداي بديدريد اداره کدل حفاظدت
محيط زيست استان خوزستان است .لديا از مدديريت محتدرم و
کليه کارشناسدان ادارهي کدل حفاظدت محديط زيسدت اسدتان
خوزستان سپاسگزاري ميشود.
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