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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی میزان جذب سرب و کادمیوم در گونهی درختی کاج تهران در سطح شهر تهران صورت پذیرفت .برای این
منظور در رویشگاه آلوده (آزادی ،طرشت ،فرودگاه ،میمنت) و رویشگاه شاهد (چیتگر) در طی دو فصل تابستان و زمستان (تیر ماه و دی
ماه) اقدام به نمونهبرداری از برگهای درختان گردید و میزان غلظت سرب و کادمیوم موجود در برگ درختان گونه کاج تهران با استفاده از
دستگاه کوره گرافیتی مدل  GBC savant AAاندازهگیری شد .نمونهبرداری در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی در 3تکرار انجام
و دادهها با استفاده از آزمونهای تجزیه واریانس و دانکن در سطح اطمینان  59درصد به کمک نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .نتایج نشان داد که حداکثر میزان جذب سرب در فصل گرم با میزان ( 3330/06نانوگرم بر گرم) و حداقل میزان جذب سرب در
فصل گرم مربوط به ایستگاه چیتگر(شاهد) با میزان ( 399/33نانوگرم بر گرم) مربوط به ایستگاه طرشت میباشد .همچنین حداکثر میزان
جذب سرب در فصل سرد مربوط به ایستگاه طرشت با میزان ( 063نانوگرم بر گرم) و حداقل میزان جذب سرب در فصل گرم مربوط به
ایستگاه چیتگر (شاهد) با میزان ( 363/7نانوگرم بر گرم) میباشد .همچنین حداکثر میزان جذب کادمیوم در فصل گرم مربوط به ایستگاه
طرشت با میزان ( 95/36نانو گرم بر گرم) و حداقل میزان جذب کادمیوم مربوط به ایستگاه چیتگر (شاهد) ( 62/60نانوگرم بر گرم) می-
باشد .حداکثر میزان جذب کادمیوم در فصل سرد مربوط به ایستگاه آزادی ( 76/66نانوگرم بر گرم) و حداقل میزان جذب کادمیوم مربوط
به ایستگاه چیتگر (شاهد) ( 9/2نانوگرم بر گرم) میباشد .از آنجا که میزان آلودگی در فصول سرد سال در تهران به حداکثر خود میرسد
و درختان برگریز فاقد پوشش میباشند بنابراین در این تحقیق هدف بررسی میزان تجمع و جذب در فصول سرد که آلودگی بیشتری
دارند با فصول گرم که پدیده وارونگی هوا و به طبع آن با شدت آلودگی کمتر میباشد .گونه کاج میتواند بهعنوان یک شاخص جذب
عناصر سنگین سرب و کادمیم استفاده شود.
واژه های کلیدی  :آلودگی هوا ،سرب و کادمیوم  ،کاج تهران ،شهر تهران ،فلزات سنگین.
 -3دانش آموخته گروه محیط زیست ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی.
 -*6استادیار گروه محیط زیست ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی( .مسوول مکاتبات).
 -3دانشیارگروه مهندسی منابع طبیعی محیط زیست ،دانشکده فنی ومهندسی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران شمال.
 -2دانشیار گروه محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن.
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نظرپور و همکاران

مقدمه
طبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندی است که از مجموعه

جذب و انباشتگی آالیندههای هوا و به طور کلی محیط زیسرت

موجودات ،منابع و عوامل و شررایط همراهنگی کره در اطرراف

استفاده شده است .زیست ردیابی با گیاهان روشی کم هزینه و

هرموجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است بره

با ارزش جهت بررسی تاثیر آالیندههای مختلف هروا و بره طرور

وجود میآید  .محریط زیسرت محرل زنردگی و ترممین کننرده

کلی محیط زیست میباشد (.)36 ,33

اصلیترین نیازهای انسان و پدیدهای میباشرد کره هرر روز برر

مواد آالینده هوا ،نخست باید از منابع آلروده کننرده هروا  ،وارد

اهمیت آن افزوده میگردد اما متمسفانه انسان در دوران سرلطه-

محیط شوند در یک محیط شهری تهران را میتوان به صرورت

اش بر این کره خاکی به استفاده بی رویه و بدون برنامه ریزی از

زیر طبقهبندی نمود:

منابع طبیعی ،ایجاد آلودگیهای خطرناک در خاک ،آب و هوا و

 -3منابع خانگی  -6منابع تولیدی و صنعتی  -3ترافیک وسایل

از بین بردن توان زیست آن ،پرداخته است ( .)1فاجعه زیسرت

نقلیه موتوری (.)33

محیطی نه تنها آرامش و امنیت را از زندگی انسان میرباید کره

در واحد های صنعتی نیز مانند واحرد هرای مسرکونی از مرواد

موجودیت بشر را تهدید میکنرد ،بره همرین دلیرل در محافرل

سوختی استفاده منطقی به عمل نمیآید ،به همین دلیل میزان

علمی و سیاسی بحث زیسرت محیطری پرر سرر و صرداترین و

تلفات انرژی در ایران بسیار باالست .در ایرران شراخص شردت

جدیترین بحث روز است ( .)2آلودگی یکی از معضرالت زیران-

انرژی بسیار باال بوده و باال بودن این شاخص نشان دهنده عدم

باری است که به طور عمده در جریران بهرره بررداری از منرابع

استفاده مطلوب از انرژی میباشد.

طبیعی واستفاده ازسوختهای فسیلی بره محریط زیسرت وارد

به ترافیک وسایل نقلیه موتروری بره عنروان مهرمتررین منبرع

گردیده و این پدیده با صنعتی شدن و نوگرایی جوامرع شردت

آلودگی هوای شهرها به خصوص در شهر تهران توجره نمرود .

بیشتری یافته است .منظور از آلرودگی محریط زیسرت ایجراد

وسایل نقلیه موتوری میتوانند به روشهرای زیرر هروا را آلروده

تغییرات نامطلوب در مشخصات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی

سازند.

منابع اصلی حیات یعنی آب ،هوا و خاک به مقداری است که بقا

 -3ریخت و پاش سوخت به هنگام سوختگیری -6تبخیر ماده

و سالمت انسان و دیگرر موجرودات را بره خطرر انداختره و یرا

سوخت از باک-3نقص فنری و وجرود روغرن سروزی-2پخرش

فعالیت آنها را محدود میسازد (.)7

آالیندههای مختلف از اگزوز

فلرزات سرنگین مثرل سررب و کرادمیوم بره واسرطه تحریررک و

بنزینهای حاوی سرب (تترااتیل و تترا متیرل سررب) بره طرور

خاصیت تجمع پذیری ،سرطان زایری و جهرش زایری ،حتری در

معمول دارای ترکیبات پاک کننده از نرو دی کلرواتران و دی

غلظتهای پایین نیز برای موجودات زنده تهدید جدی به شرمار

برم متان میباشند .تاثیر سرطانزایی ایرن دو ترکیرب نیرز برر

می روند( .)8این فلزات غیر قابل تجزیه بوده و نسبت به تجزیره

جانوران به اثبات رسیده اسرت .خودروهرای دیزلری (گازوییرل

بیولوژیکی بسیار مقاومند .از عوارض نرامطلوب حضرور آنهرا در

سوز) از خود هیدروکربورهای چند حلقهای معطرر انتشرار مری-

بدن می توان به اسهال ،شکم درد و استفراغ شردید ،شکسرتگی

دهنرد کره دارای اثررات سررطانزا مریباشرند هرمچنرین

استخوان ،عقیم شدن و آسریب احتمرالی بره  DNAو سررطان

هیدروکربورهای مذکور قادراند بر عوامل ژنتیک تاثیرگرذارده و

اشاره کرد(.)36 ,5

ساختمان ژنها را به نحوی منفی دگرگون سازند .ایرن شررایط

بسیاری از گیاهان قادرند تعدادی از آالیندهها را از طریق اندام-

مانند آنچه که در مورد اکثر کامیونها ،اتوبوسها و مینیبوس-

های هوایی خود بهخصوص برگهرا جرذب و در خرود ذخیرره

های دیزلی صدق میکند (.)9

نمایند ،لذا زیست ردیابی به وسیله گیاهان روشی مفیرد بررای

کاج تهران (  :)Pinus eldaricaدرخت سوزنی برگ همیشره

تخمین آالیندهها است .سالهاست از گیاهان برای ارزیابی

سبز با ارتفا  5-62متر ،قطر تاج  7/9-5متر ،تاج هرمی شرکل

63

مقایسه میزان تجمع سرب و کادمیوم در برگ درختان کاج تهران و...
(با افزایش سن به فرم گرد تبدیل می گردد) و قرامم ،سررعت

این تحقیق با هدف مطالعه گیاه پاالیی و بررسی جذب سررب و

رشد متوسط تا زیاد ،دارای ریشههای عمیق ،مقاوم بره ورتری

کادمیوم در برگ درختان کاج تهران در شهر تهران انجام شرده

سیلیوم و پوسیدگی ریشه تگزاسی ،گرما ،باد و خاکهرایی برا

است.

کیفیت نه چندان خوب و دارای مقاومت کم به هرس بوده ،آب
و هوای مرطوب و معتدل را ترجیح مریدهرد و جرزو بهتررین

روش بررسی
مکان نمونه برداری :مکانهای نمونه بررداری برا ذکرر  GPSدر

کاجهای بیابانی به حساب میآید (.)9

جدول زیر نشان داده شده است.
جدول -1موقعیت جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه
ایستگاه مورد مطالعه

موقعیت

آزادی

ʺN=39°23ʹ97/53
ʺE=93°35ʹ37/98

طرشت

ʺN=39°26ʹ66/33
ʺE=93°63ʹ33/79

میمنت

ʺN=39°23ʹ99/93
ʺE=93°63ʹ69/69

فرودگاه

ʺN=39°23ʹ62/20
ʺE=93°38ʹ26/26

چیتگر

ʺN=39°23ʹ27/02
ʺE=93°36ʹ63/55

نحوه نمونهبرداری و تعداد نمونهها :ابتدا منطقه آزادی که شامل

تهویهدار به مدت  28ساعت در حرارت  79درجره سرانتیگرراد

منراطق ( )36،5،9،6مریباشررد ،منطقره آزادی دارای ترافیررک و

خشک گردید .سپس نمونههای خشک شده بره وسریله آسریاب

تراکم وسایل نقلیه میباشد از این رو در این پژوهش این منطقه

برقی پودر شد .جهت هضم ابتدا یک گرم نمونره گیراه برا دقرت

شهری مد نظر قرار گرفت .همچنین جنگلهای چیتگر (منطقره

 6/6663گرم توزین در لوله هضمی ریخته شد36 .میلیلیترر از

 )66به دلیل پاکی هوا نسبت به سرایر نقراط بره عنروان شراهد

اسید نیتریک به نمونه اضافه شد .سپس نمونهها  36سراعت در

جهت مقایسه با مناطق آلوده انتخاب شد .از منطقه( 6طرشت)،

همین حالت باقی ماندند .نمونههرا بره مردت  06دقیقره ترا 56

منطقه ( 9ورودی کرج-تهران) ،منطقه ( 5فرودگاه ) ،منطقه 36

درجه سانتیگراد حرارت داده شدند تا هضم اولیه صورت بگیرد.

(میمنت) انتخاب شد .از مناطق فوق برگ درختران کراج در دو

سپس درجه حرارت به  306درجه سانتیگرراد افرزوده شرد ترا

فصل سرد و گرم (زمستان و تابستان) از هر منطقه  3نمونره بره

برراقیمانررده اسررید نیتریررک تقطیررر شررود 3 .میلرریلیتررر اسررید

صورت تصادفی نمونه برداری انجام گرفرت .در ایرن بررسری 36

پرکلریدریک به لوله اضافه شد و در دمای  306درجره سرانتی-

نمونه برگ درخرت کراج در  6فصرل (سررد و گررم ) بره طرور

گراد قرار گرفت تا مراحل پایانی هضم صورت بگیرد.

تصادفی از منطقههای ( )36،5،9،6و چیتگرر برداشرت گردیرده

سپس محتویات لوله پس از عبور دادن از کاغذ صافی واتمن 26

است .سپس نمونههای مورد نظر کدگذاری شده و درون پاکت-

با آب مقطر به بالون ژوژه 69میلیلیتری انتقرال یافرت .پرس از

های کاغذی قرار داده شد و به آزمایشگاه انتقال یافت.

هضم نمونهها غلظت سرب و کرادمیوم در نمونرههرا برا دسرتگاه

روش کار آزمایشگاهی :در آزمایشگاه برگهای درختان به دقرت

کوره گرافیتی مدل  GBC savant AAانردازهگیرری شردند

از دمبرگ جدا شده و نمونهها با آب مقطر شسته شرده ودر آون

( .)33همچنین جهت تعیین حرد تشرخیص دسرتگاه هریرک از
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عناصر و فلزات سنگین ،جذب اندازهگیری شده ،تکراری نمونره-
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یافتهها

های شاهد توسط دستگاه خوانده شد .سپس با محاسبه انحراف
معیار جذب شاهدها بر اساس رابطه ( )3-3حد تشرخیص بررای
همه عناصر و فلزات سنگین محاسبه گردید که مقرادیر انردازه-

تحقیقاتی و مقاطع زمانی نمونهبرداری بر میزان غلظت سررب و
کادمیوم موجود در بررگ درختران مرورد مطالعره قررار گرفرت.

گیری شده در نمونهها از حد تشخیص دستگاه باالتر بود.
)(I

در ایررن تحقیررق تررمثیر عوامررل متغیررری شررامل ایسررتگاههررای

=)

که در اینجا  : LODحد تشخیص دستگاه بر حسب میکروگررم
بر لیتر

نمونهبرداری در قالب طرح آمراری بلروک کامرل تصرادفی در 3
(LOD
تکرار انجام و دادهها به کمک آزمون تجزیه واریانس و با استفاده
از نرم افزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیرل قررار گرفتنرد.
همچنین از آزمون دانکن در سطح اطمینران  59درصرد جهرت
مقایسه میانگینها استفاده شد .رسم نمودارها و گرافها نیز بره

 :SD Blankانحراف معیار جذب شاهدها

وسیله نرم افزار  Excelصورت پذیرفت.

 : Mشیب خط معادله منحنی کالیبراسیون برای هر فلز است.

نتایج مربوط به دادههای بهدست آمرده از انردازهگیرری غلظرت
فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) با استفاده از نررمافرزار SPSS
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نترایج مربروط بره میرانگین و
انحراف معیار غلظت فلزات سنگین در برگ نمونههرای کراج در
ایستگاههای مورد مطالعه منطقه  66تهرران در فصرول گررم و
سرد در (جدول )3-2آمده است.

جدول -2میزان غلظت مشاهده شده سرب و کادمیوم در برگ گونههای کاج شهر تهران فصل سرد و گرم
شماره نمونه

فصل

سرب

کادمیوم

شماره نمونه

فصل

سرب

کادمیوم

3

آزادی گرم

36/3

3 /6

3

آزادی سرد

66/8

6 /8

3

آزادی گرم

37/6

3 /3

3

آزادی سرد

66/0

6 /7

3

آزادی گرم

38/0

3 /9

3

آزادی سرد

32/9

6 /9

6

فرودگاه گرم

29/2

3 /6

6

فرودگاه سرد

37/3

6 /5

6

فرودگاه گرم

38/6

6 /9

6

فرودگاه سرد

32/8

6 /9

6

فرودگاه گرم

30/5

3 /2

6

فرودگاه سرد

69/2

6 /8

3

طرشت گرم

33/0

3 /5

3

طرشت سرد

65/5

3 /9

3

طرشت گرم

23/3

6 /5

3

طرشت سرد

62/2

3 /2

3

طرشت گرم

98/7

6 /3

3

طرشت سرد

36/7

3 /6

2

میمنت گرم

98/0

6 /6

2

میمنت سرد

3 /7

6 /5

2

میمنت گرم

36/7

3 /5

2

میمنت سرد

5 /8

6 /9

2

میمنت گرم

67/3

6 /2

2

میمنت سرد

32/2

3 /3

9

چیتگر گرم

9 /5

6 /8

9

چیتگر سرد

2 /9

6 /6

9

چیتگر گرم

9 /7

6 /5

9

چیتگر سرد

6 /6

6 /3

9

چیتگر گرم

0/3

3 /3

9

چیتگر سرد

2 /0

6 /3
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براساس نتایج بهدست آمده در جدول  6از آنالیز برگ نمونههای

همچنین نتایج آنالیز نمونههای مورد مطالعه برای عنصر

کاج در ایستگاههای مورد مطالعه ،حداقل میزان فلز سرب در هر

کادمیوم نشان داد که حداقل میزان فلز کادمیوم در هر دو فصل

دو فصل گرم و سرد مربوط به ایستگاه شاهد (چیتگر) با

گرم و سرد مربوط به ایستگاه شاهد (چیتگر) با میانگین 9/26

میانگین  363/76نانوگرم بر گرم وزن خشک در فصل سرد و

نانوگرم بر گرم وزن خشک در فصل سرد و میانگین 62/60

میانگین  399/33نانوگرم بر گرم وزن خشک در فصل گرم و

نانوگرم بر گرم وزن خشک در فصل گرم و حداکثر میزان فلز

حداکثر میزان فلز سرب در هر دو فصل گرم و سرد مربوط به

کادمیوم در فصل سرد مربوط به ایستگاه آزادی با میانگین

ایستگاه طرشت با میانگین  063/66نانوگرم بر گرم وزن خشک

 76/66نانوگرم بر گرم وزن خشک در فصل سرد و حداکثر

در فصل سرد و  3330/06نانوگرم بر گرم وزن خشک در فصل

میزان فلز کادمیوم در فصل گرم مربوط به ایستگاه طرشت

گرم میباشد.

 95/36نانوگرم بر گرم وزن خشک در فصل گرم میباشد.
جدول -6میانگین و انحراف معیار کادمیوم و سرب در برگ نمونه کاج فصول گرم و سرد

میانگین و انحراف معیار کادمیوم در برگ نمونه کاج
(نانو گرم بر گرم)

میانگین و انحراف معیار سرب در برگ نمونه کاج
(نانوگرم بر گرم)

فصل گرم

فصل سرد

فصل گرم

فصل سرد

ایستگاهها

39/90 ± 2/36

76/66 ± 2/07

267/37 ± 335/86

967/37 ± 336/62

آزادی

23/8 ± 38/03

35/86 ± 9/06

086/93 ± 356/63

939/76 ± 396/92

فرودگاه

95/36 ± 32/66

30/56 ± 2/36

3330/06 ± 366/76

063/66 ± 637/37

طرشت

90/33 ± 0/92

66/96 ± 8/62

3636/96 ± 220/96

633/36 ± 373/06

میمنت

62/60 ± 3/57

9/26 ± 6/7

399/33 ± 7/52

363/76 ± 30/09

چیتگر (ایستگاه شاهد)

به منظور مقایسه غلظت عناصر سنگین مورد مطالعه در نمونه-

پارامتریک ابتدا داده عناصر کادمیوم و سرب در هر دو فصل از

های برگ کاج در ایستگاههای مورد مطالعه در فصول گرم و

لحاظ توزیع نرمال مورد بررسی قرار گرفتهاند و همانطور که در

سرد از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن

جدول  3و  2نشان داده شده است تمام دادههای مورد بررسی

( )Duncanاستفاده شد .همچنین جهت انجام آزمونهای

از توزیع نرمال پیروی میکردند.
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جدول  -9تست نرمالیته عنصر کادمیوم (فصول گرم وسرد)
Statistic
6/796

Shapiro-Wilk
df
3

Sig.
6/606

6/879

3

6/336

فرودگاه( سرد)

6/656

3

.

6/563

3

6/203

فرودگاه (گرم)

6/363

3

.

6/886

3

6/336

طرشت (سرد)

6/693

3

.

6/502

3

6/037

طرشت (گرم)

6/320

3

.

6/838

3

6/665

میمنت (سرد)

6/693

3

.

6/502

3

6/037

میمنت (گرم)

6/635

3

.

6/587

3

6/786

چیتگر (سرد)

6/379

3

.

3/666

3

3/666

چیتگر (گرم)

6/693

3

.

6/502

3

6/037

آزادی( سرد)

6/389

3

.

6/796

3

6/606

آزادی( گرم)

6/369

3

.

6/879

3

6/336

آزادی( سرد)
آزادی( گرم)

Kolmogorov-Smirnova
Sig.
df
Statistic
3
6/389
.
3
6/369
.

جدول  -5تست نرمالیته عنصر سرب (فصول گرم وسرد)
Kolmogorov-Smirnova
Sig.
df
Statistic
6/352
3
.

Statistic
6/557

Shapiro-Wilk
df
3

Sig.
6/887

6/657

3

.

6/537

3

6/226

فرودگاه (سرد)

6/367

3

.

6/562

3

6/357

فرودگاه (گرم)

6/376

3

.

6/780

3

6/686

طرشت (سرد)

6/606

3

.

6/598

3

6/068

طرشت (گرم)

6/699

3

.

6/506

3

6/060

میمنت (سرد)

6/635

3

.

6/579

3

6/055

میمنت (گرم)

6/325

3

.

6/836

3

6/385

چیتگر (سرد)

6/376

3

.

6/783

3

6/676

چیتگر (گرم)

6/693

3

.

6/502

3

6/037

آزادی (سرد)

6/352

3

.

6/557

3

6/887

آزادی (گرم)

6/657

3

.

6/537

3

6/226

آزادی (سرد)
آزادی (گرم)

مقایسه غلظت سرب و کادمیوم در ایستگاههای مورد مطالعه

آمده از این آزمون در نمودارهای  3و  6آورده شده است.

(فصل گرم و سرد) :از آزمون  t-testجهت مقایسه غلظت فلزات

براساس نتایج بهدست آمده میزان سرب در هر دوفصل مورد

سنگین سرب و کادمیوم در هر یک از ایستگاههای مورد مطالعه

مطالعه در تمام ایستگاهها از میزان کادمیوم بیشتر است

بهطور جداگانه در فصول گرم و سرد استفاده شد .نتایج بهدست

(.)p<6/69
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نمودار -1مقایسه غلظت سرب و کادمیوم در ایستگاههای مورد مطالعه (فصل گرم)

نمودار -2مقایسه غلظت سرب و کادمیوم در ایستگاههای مورد مطالعه (فصل سرد)
مقایسه غلظت سرب و کادمیوم در فصول سرد و گرم در

معنادار مشاهد نشد (حروف مشابه  )aو بین ایستگاههای

ایستگاهای مورد مطالعه :از آزمون  t-testجهت مقایسه غلظت

میمنت ،آزادی و چیتگر بین دو فصل اختالف معنادار مشاهده

سرب و کادمیوم در فصول سرد و گرم در ایستگاههای مورد

شد (حروف متضاد) .ولی به طور کلی بیشترین مقادیر کادمیوم

مطالعه (نمودار  )3بهطور جداگانه استفاده شد .نتایج بهدست

در برگ نمونههای کاج در تمام ایستگاهها به جز آزادی مربوط

آمده از این آزمون برای عنصر کادمیوم نشان داد که بین

به فصل گرم میباشد.

ایستگاههای فرودگاه و طرشت در فصل گرم و سرد اختالف
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نمودار -6مقایسه غلظت کادمیوم در فصول سرد و گرم در ایستگاههای مورد مطالعه
نتایج بهدست آمده از آزمون  t-testبرای عنصر سرب در فصول

های میمنت و طرشت بین دو فصل اختالف معنادار مشاهده

سرد و گرم در ایستگاههای مورد مطالعه (نمودار )2نشان داد که

شد (حروف متضاد) .ولی به طور کلی بیشترین مقادیر عنصر

بین ایستگاههای فرودگاه ،آزادی و چیتگر در فصل گرم و سرد

سرب در برگ نمونههای کاج در تمام ایستگاهها به جزو آزادی

اختالف معنادار مشاهد نشد (حروف مشابه  )aو بین ایستگاه-

مربوط به فصل گرم میباشد.

نمودار  -9مقایسه غلظت سرب در فصول سرد و گرم در ایستگاههای مورد مطالعه
بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق تمثیر عوامل متغیری شامل رویشگاه مقاطع

میزان جذب سرب و کادمیوم در درختان کاج تهران مورد

زمانی و فواصل مختلف از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا بر

بررسی قرار گرفت که نتایج زیر حاصل گردید :در رویشگاه
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آلوده میزان جذب سرب و کادمیوم در درختان کاج تهران

 Majdiو  Perssonدر سال ،3585با هدف بررسی آلودگی-

بیشتر از رویشگاه شاهد بوده است.

های ناشی از ترافیک جاده ای برروی خاک و ریشه درختان،

در این تحقیق حداکثر میزان جذب سرب در مناطق آلوده در

به این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان تجمع سرب در

فصل گرم مربوط به گونه کاج (طرشت  )3330/06مشاهده

افقهای سطحی خاک اتفاق افتاده است .همچنین میزان

گردید که با نتایج متاجی و خادمی و کرد مطابقت داشت

تجمع سرب و کادمیوم در ریشههای گیاهان مجاور جاده

بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده بیشتر بودن غلظت

بیشتر بوده است .از طرفی میزان غلظت این فلزات در ریشه-

سرب موجود در اتمسفر در رویشگاه آلوده سبب افزایش

های درختان با میزان آن در خاک دارای رابطه مستقیم می

میزان جذب در درختان گردیده است (.)2

باشد (.)37

متاجی و همکاران در سال  3385طی پژوهشی میزان جذب

در پژوهشی که علی احمد کروری و شیروانی در سال 3356

سرب در اجزای مختلف کاج الداریکا () Pinus Eldarica

بر روی میزان تجمع فلز کادمیوم بر درختان کاج دو منطقه

در شهر تهران مورد بررسی قرار دادند و میزان غلظت سرب را

مفتح و آزادی در فصل سرد بررسی کردند تعداد  36پایه کاج

در فصلهای گرم و سرد با فواصل مختلف از ایستگاه سنجش

را به عنوان نمونه انتخاب کردند .نتایج بهدست آمده ،نشان

آلودگی و مقاطع زمانی متفاوت مورد بررسی قرار داد نتایج به

داد حداکثر میزان کادمیوم در منطقه آزادی در فصل سرد

دست آمده نشان داد بیشترین میزان جذب سرب در

میباشد (.)0

درختان کاج مربوط به فصل گرم میباشد (.)32

یکی از دالیل باالبودن عنصر کادمیوم در درختان کاج ،وجود

 Merryو همکاران در سال  3580در تحقیقات خود بیان

کادمیوم در اتمسفر آن منطقه و جذب از طریق فرونشست

نمودند که میزان جذب سرب توسط گیاهان با غلظت آن در

جوی میباشد (.)38

محیط دارای رابطه معناداری میباشد (.)39
افزایش میزان جذب سرب طی ماههای گرم سال را میتوان

منابع

با جذب عناصر در گیاهان که نوعی پدیده فعال فیزیولوژیک

 .3اژدری ا .توسعه فرهنگی و محیط زیست .فصلنامه علمی

است مرتبط دانست .در فصل زمستان با کاهش دما و تنفس
میزان جذب سرب کاهش مییابد (.)3

سازمان حفاظت محیط زیست .3386.شماره .2
.6والیی  .الگوهای رفتار با طبیعت )محیط زیست( از

پژوهشی که توسط  Afanasievaو همکاران در سال 6667

دیدگاه قرآن و سنت .رشته علوم قرآن و احادیث،دانشگاه

انجام شد غلظت فلزات سنگین (جیوه ،کادمیوم ،سرب و مس

آزاد واحد علوم و تحقیقات .پایان نامه دکتری.استاد

و روی ) در کاجهای سوزنی اطراف منطقه آلوده رودخانه

راهنما دکتر محمد علی لسانی فشارکی.3382.

 Selengaمورد بررسی قرار گرفت .وابستگی بین فلزات

 .3پور فرهادی ک .بررسی میزان جذب سرب هوای تهران

سنگین و خاک نشان داده شد .با استفاده از ضرایب غلظت

توسط پیاهان همیشه سبز و تعیین پونههای مقاومتر.

برای مناطق آلوده مختلف ردیفی از تجمع فلزات در کاجهای

پایاننامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست.3373.

سوزنی وجود داشت و این پدیده در جنگلهایی که در

دانشگاه تهران .صفحه.333

نزدیکی آن مناطق آلوده وجود داشتند هم دیده میشد .در

 .2حیدری رضا .اثرهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ناشی

منطقهای که آلودگی شدید داشت باالترین همبستگی بین

از آلودگی سرب در دانه رستهای ذرت مجله زیست

غلظت سرب و کادمیوم و پارامترهای مورفومتریک در درختان

شناسی ایران3382.؛ .668-630 :)3(38

سوزنی شناسایی شد (.)30

 .9خالصی  .بهداشت و محیط زیست .انتشارات بعثت
تهران.3375.
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