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چکیده
در این پژوهش تجمع فلزات سنگین سرب و نیکل در برر

درخر

برهر ( )Albizia lebbeck (L.) Benthو درختچر

کنوک رپوس ( )Conocarpus erectus L.در فض ی سبز شهری بررسی شد .بدین منظور ،سه منطقه ب شدت ترافیک کر و
سه منطقه ب شدت ترافیک زی د در شهر اهواز انتخ ب و نمونهه یی تص دفی از بر
خ ک در پ ی هر گونه (عمق صفر ت  01س نتیمتر) در من طق تح
سرب و نیکل در بر

بررسی جمعآوری شد .براسر س نتر ی  ،غلظر

دو گونه در من طق ک ترافیک دارای اختالف معنیدار بود که در مورد سرب ،غلظ

کنوک رپوس بهطور معنیداری بیشتر از بره بود ،ام غلظ
غلظ

(از ارتف ع  2ت  3متر از سرط زمرین) و

نیکل در بر

فلرزات

این فلز در برر

بره بهطور معنیداری بیشتر از کنوک رپوس بود.

فلزات سرب و نیکل در خ ک پ ی هر دو گونه نیز در من طق پرترافیک بهصورت معنیداری بیشتر از من طق ک ترافیک

ح صل شد .مقدار ف کتور تجمع زیستی فلز سرب در هر دو گونه کمتر از  ،0و درب رۀ فلز نیکل ،می نگین هر دو گونه بیشتر از
 0بهدس

آمد که نش میدهد گونهه ی مذکور ق در به استخراج فلز نیکل از خ ک هستند .در یک جمعبندی میتروا بیر

کرد که ب توجه به ی فتهه ی این پژوهش ،کنوک رپوس دارای ق بلی

بیشتری در جذب نیکل نسب

به بره اس

و میتواند

در پروژهه ی گی هپ الیی در من طق مش به بهک ر گرفته شود.
واژههایکلیدی :آالینده ،تجمع زیستی ،ترافیک ،گی هپ الیی .Conocarpus erectus ،Albizia lebbeck ،


مقدمه 

ذرات از اگررزوز یرر دیگررر اجررزای خررودرو وارد محرری

ب افزایش نی ز جوامع به ج بهج یی و ارتب ط ت ،اسرتف ده از

میشوند .آالینده ه ی خودرویی توس جری ترافیکری در

وس یل نقلیه به ویژه خودروه ی شخصی روزبه روز افزایش

اطراف راهه توزیع شده و سبب آلودگی خر ک و پوشرش

ی فته اس  ،به طوری کره پریشبینری شرده در سر

2131

گی هی اطراف می شوند .از جمله آالینده ه ی خودرویی که

میالدی ،بیش از  0/0میلی رد وسیل نقلیه در جهر

وجرود

در دست فلزات سنگین قرار دارند ،سرب و نیکرل هسرتند

خواهد داش  .خودروه منبرع اصرلی تولیرد آالینردههر ی

که بهدلیل سمی بود زیر د بررای طبیعر

و انسر مرورد

فلزات سنگین در شهره هستند که این آالیندهه بهصورت

توجرره پژوهشررگرا بسرری ری قرررار دارنررد [ .]0در من ر طق
شهری ،تولید سرب بیشتر از راه آلودگی ن شی از سروخ

* نویسندۀ مسئول ،تلفن50933551855 :
Email: m.rafati.env@gmail.com

خودروهر  ،روغررن موتورهر و بر تریهر ی سررربی اسر .
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که برر اررر سر یش ترمرز

محی زیستی این شهر اس  .فض ی سربز افرزو برر جرذب

همچنین نیکل فلز سنگینی اس

روغرن

آالیندهه  ،در تلطیف هوا و شکلدهی پ یداری اجتمر عی در

خودرو) در محری شرهری آزاد مریشرود [ .]2ترافیرک از

هر شهر تأریر دارد .ب توجه بره شررای آبوهروایی گررم و

دالیل اصلی آلودگی هوا در من طق شهری اسر  .آلرودگی

خشک اهواز ،انتخ ب من سب پوشش گی هی عروری اسر

فلزات سنگین در من طق شهری پرترافیک ،بیشتر از سه تر

[ .]2از جمله گونهه ی گی هی غیربومی بهک ررفته در فضر ی

چه ر برابر حوم شهر و بیشتر از ده برابر من طق روسرت یی

سبز شرهری و پرروژه هر ی جنگلکر ری در جنروب کشرور

خودرو و خوردگی وسر یل نقلیره (برهویرژه پمر

اس

[ .]3روش ه ی فیزیکری و شریمی یی مختلفری بررای

حذف فلزات سنگین از محی توسعه ی فتهاند کره اسرتف ده
از برخی از آنه به لح ظ اقتصر دی بره صررفه نیسر

(بهویژه است ه ی خوزست و هرمزگر ) ،برهر (ابریشر
هنرردی )Albizia lebbeck ،و کنوکر رپوس (

Conocarpus

و از

 )erectusهستند .بره بومی من طق گرمسیری جنوب آسی ،

طرف دیگر ،بهلح ظ بومشن ختی ،آر ر منفی بر ویژگیهر ی

من طق استوایی و شم استرالی اس  ،ولی ت کنو گسرترش

شیمی یی ،فیزیکی و زیستی محی به خصوص خ ک دارند.

فراوانی ی فته اس

و در بسری ری از منر طق نیمرهگرمسریری

از اینرو ک ربرد پوشش گی هی برای حذف فلزات سنگین،

جه نیز رشد و تکثیرر دارد [ .]7کنوکر رپوس درختچرهای

و مقرو بهصرفه معرفری شرده

که بومی جنگرلهر ی فلوریردا در جنروب

راهک ری همگ م ب طبیع
اس  .ق بلی

فراوا برخی از گونهه ی گیر هی در جرذب

همیشهسبز اس
شرقی آمریک اس

که بهطور معمو در منر طق گرمسریر و

انتخ بی عن صر و ترکیب ت آلودهکننده ،امک استف ده از آنه

خ ک شور ک شته شده و بهعنوا نروعی درخر

را در پ کس زی محی ه ی آلوده یر زیسر پر الیی فرراه

شوری ،گرم و همچنین ک آبری [ ،]8در منر طق گرمسریری

کرررده اس ر

مقر وم بره

[ .]5 ،4در بررین پوشررش گی ر هی ،درخت ر و

جنوب کشور م ننرد خوزسرت  ،بوشرهر و هرمزگر ک شرته

درختچه ه به دلیرل طرو عمرر فرراوا و از سروی دیگرر

میشود .ت کنرو تحقیقر ت انردکی دربر رۀ جرذب فلرزات

شن خته شد بهعنوا عنصر اصلی فض ی سربز شرهری در

سنگین توس گونهه ی گرمسیری و نیمهگرمسیری در ایرا

تحقیق ت آلودگی هوا ک ربرد زی دی دارند .آالیندهه ه از

انج م گرفته اس  .برای نمونه ،در پژوهشری دربر رۀ تجمرع

خ ک و ه از هوا جذب درخت و درختچهه مریشروند،

فلررزات سررنگین سرررب ،نیکررل ،کررروم و کر دمیوم در بررر

ولی مقصد اصلی آالینده ه ی هوا در درختر  ،انردامهر ی

گونررررههرررر ی برهرررر و اکرررر لی توس (

هرروایی بررهویررژه بررر

اسرر  .در واقررع بررر

درخترر

Eucalyptus

 ،)camadulensisمشخص شد که گونر اکر لی توس بهترر از

تجمعدهندۀ من سبی از عن صر سنگین بهخصوص در من طق

گی ه بره ق در به جذب هم عن صرر در برر خرود بروده

صنعتی و آلوده اسر  .از سروی دیگرر در منر طق شرهری

اس

[ .]2در پژوهشی دیگر در من طق صرنعتی ،غیرصرنعتی

خ که ی پوشش گی هی نیز ش خص من سربی بررای نشر

پرترافیک و غیرصرنعتی کر ترافیرک شرهر آبر دا در مرورد

داد آلودگی فلزات سنگین اس

کنوک رپوس مشخص شد که آلودگی فلزات سنگین سررب،

[.]6، 5

در س ه ی اخیر ،آلودگی شدید هوا ،اهواز را بره یکری
از آلودهترین شهره ی جه بد کرده اس  .ایرن وعرعی
سبب شکنندگی و آسیبپذیری محی زیس

مس ،کروم ،کب ل  ،کر دمیوم و روی برر پوشرش گیر هی در
نواحی صنعتی و پرترافیک نسب

به من طق ک ترافیک بیشتر

اهواز شرده و

اس ؛ بن براین ترافیک بر جذب عن صر سنگین در گونههر ی

در پ یداری محی زیستی شهر تأریر منفی نه ده اس  .کمبود

گی هی اررگذار بوده و کنوک رپوس نوعی زیس ردی ب ق برل

سران فض ی سبز شهری در کالنشهر اهرواز از دغدغرههر ی

[.]9

اعتم د برای بررسی آلودگی هوا بره ایرن فلرزات اسر
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همچنین محقق ب بررسی مقدار جذب فلزات آهن ،منگنز،
سرب و کر دمیوم در برر گونر

درختری کنر ر ( Ziziphus

 )spina-christiدر اطراف شرک

فروالد اکسرین خوزسرت

نش دادند که بر

این درخ

گونهه ی من سب برای ک ش

[ ،]2شن خ

در فضر ی

سبز و جنگلک ریه برای ک هش فلرزات سرنگین ،عرروری
اس  .هدف این پرژوهش بررسری غلظر

فلرزات سرنگین

تنه ق در به جذب کر دمیوم

سررررب و نیکرررل در برررر و خرر ک درخترر برهرر و

[.]01

درختچه ه ی کنوک رپوس در محردودۀ منر طق پرترافیرک و

ب عریب تجمرع زیسرتی بیشرتر از  0از خر ک اسر

مرور من بع نش میدهد که هر گونر گیر هی الزامر در هرر
اقلی و منطقه ،ج ذب یرک یر چنرد فلرز سرنگین نیسر
ممکن اس

اس
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و

در یک منطقه ج ذب یک ی چنرد فلرز سرنگین

ب شد و در منطق دیگر ،ج ذب هیچ فلز سرنگینی نب شرد کره

ک ترافیک کالنشهر اهواز اس .

روشها
موادو 
منطقۀتحقیق 

کره

برای تعیین ایستگ ه ه ی نمونه برداری ب توجه بره موعروع

بر پ رامتره ی اکوفیزیولوژیکی گی ه (تعداد روزنره ،مقردار

تحقیق ابتدا نقش پ ی شهر اهواز بررسی شد .ایستگ هه بر

قنده ی محلو  ،پرولین و رنگیرزههر ی گیر هی) اررگرذاری

استف ده از اطالع ت ترافیکی شهرداری شهر اهواز تعیین و

مستقی دارد []00؛ از اینرو ب ید در هر منطقه پژوهشهر ی

 01ایستگ ه دارای پوشرش گیر هی برهر

و کنوکر رپوس

متعددی درب رۀ گونهه ی کر ربردی در فضر ی سربز شرهری

انتخ ب و از بین آنه  ،شش ایستگ ه بهصورت تص دفی (بر

انج م گیرد .از دیگر دالیل عرورت این پژوهش این بود که

امک نر ت ،زمر و منر بع مر لی)

دلیل آ به احتم زی د بهدلیل شدت آلرودگی هواسر

در نظر گرفتن محدودی

جذب فلزات سرنگین توسر گونرههر ی درختری و

برای این پژوهش برگزیده شد .در مرحل مط لع میدانی ب

درختچهای غیربومی در منر طق پرترافیرک و مق یسر آ بر

توجه به موقعی

جغرافی یی من طق ،سه ایستگ ه در منر طق

من طق ک ترافیک در محی ه ی شهری به ندرت لح ظ شرده

پرترافیک و سه ایستگ ه دیگر در من طق ک ترافیک بررسری

اس  .ازآنج که اهرواز از آلرودهتررین کالنشرهره ی جهر

شد (جدو .)0

ق بلی

جدول  .3اطالعات ایستگاههای نمونهبرداریشده در شهر اهواز
شدت ترافیک
کمترافیک

پرترافیک

نام ایستگاه
فاز  9پادادشهر ،خیابان دی
باهنر ،بلوار معلم
شهرک نفت
فلکۀ ساعت
کیانپارس
زیتون ،پارک زیتون

طول جغرافیایی
''48° 88' 50
''48° 88' 54
''48° 88' 59
''48° 88' 97
''48° 88' 95
''48° 88' 58

عرض جغرافیایی
''79° 79' 58
''79° 79' 90
''79° 79' 90
''79° 79' 50
''79° 79' 53
''79° 79' 54

ارتفاع از سطح دریا (متر)
91
98
98
05
91
90



روشپژوهش 

هر گونه که از نظر ش دابی و سالم

ایررن پررژوهش در مهرمرر ه  0395بررهمنظررور جلرروگیری از

بودند و از نظر قطر برابرسینه و ارتف ع نشر دهنردۀ وعرعی

شس وشوی فلزات سنگین توس ب را انج م گرف  .ابتدا بر

درخت و درختچهه این منطقه بودند ،انتخر ب و کدگرذاری

درختر و

شدند .س س در هر ایسرتگ ه  21پ یره از هرگونره برهصرورت

درختچهه از نظر قطرر برابرسرینه و ارتفر ع صرورت گرفر .

ک مال تص دفی انتخر ب و نمونرههر ی برر و خر ک از آنهر

و  31پ یره درختچره از

گرفته شد .در این پژوهش ،بر درخت بررسری شرد ،زیررا

ب زدید عرصهه ی مط لع تی ،بررسی اولیه وععی
س س در هر ایستگ ه 31 ،پ یه درخ

دارای وعرعی

من سربی
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مقصد اصلی آالیندهه ی هوا در گی ه  ،برر آنه سر
برای برداش

[.]02

نمونهه ی بر  ،مقرداری برر از شر خههر ی

زنده از ارتف ع دو ت سه متری از سط زمین و از چه ر سم
ت جپوشش در سه تکرار برداش
به آزم یشگ ه محی زیس

شد [ ]03 ،9و پس از انتق

دانشگ ه آزاد اسالمی واحد اهرواز،

به دو گروه شستهشده ( 61نمونه از هر گونره) و شسرتهنشرده
( 61نمونه از هر گونه) طبقهبندی شدند .نمونههر ی خر ک از
پ ی  21درخ

برهر و  21درختچر کنوکر رپوس از عمرق

صفر ت  01س نتیمتری در ایستگ هه ی مختلرف برداشر

(در

سه تکرار) و در مجموع  021نمونه خ ک به آزم یشگ ه منتقرل
شد.
برای آم دهس زی نمونهه ی برر  ،نیمری از برر هر ی
جمع آوریشده ب استف ده از آب مقطر دیونیزه شس وشرو
شد .نمونه ه بررای خشرک شرد  48 ،سر ع

در آو بر

دم ی  71درج س نتیگراد قرار داده شده و سر س توسر
ه و چینی پودر شرده و بر اسرتف ده از الرک  63میکررو
غرب

شدند [ .]5برای هض نمونرههر ی گیر هی از روش

عص ره گیری خ کستر خشک استف ده [ ]2و مقردار فلرزات
سنگین موجرود در نمونرههر توسر دسرتگ ه ( ICPمرد
 )Varian735اندازهگیری شرد .نمونرههر ی خر ک پرس از
خشک شد در دم ی  61درج سر نتیگرراد برهمردت 24
س ع  ،از الک  63میکرو عبور داده شدند .س س به 1/5
گرم از هر نمون پودرشده بهترتیب دو ت سره قطرره اسرید
کلریدریک یک نرم  1/5 ،میلی لیتر تیزاب سلط نی 0و سره
میلیلیتر هی وکلرو اسید افزوده شد و بشر روی حم م شرن
در دم ی  025درجه قرار گرف  .م یع ح صل پس از عبور
از ک غذ ص فی به حج  25میلیلیتر رس نده شد که در این
حل

نمونره بررای خوانرد توسر دسرتگ ه ( ICPمرد

 )Varian735آم

ده شد [.]04

برای مح سب ف کتور تجمع زیستی ( ،)BCFغلظ
در گی ه بر غلظ

فلز

فلز در خ ک تقسی شد .مقدار بیشرتر از
1. Aqua regia

یک این ف کتور در اندامه ی هروایی ،نشر دهنردۀ قردرت
انتق

فلز از خ ک و تجمع در آ اندام اسر

کره انب شر

فلز در اندامه ی هوایی (م نند بر ) ،نشر دهنردۀ ق بلیر
استخراج گی هی آ فلز توس هر گونه اس

[.]05

روشآماری 
در ایررن پررژوهش ،نرم ر بررود و همگررن بررود دادهه ر
بهترتیب ب توجه به آزمو ه ی کولمروگروف -اسرمیرنوف
و لو بررسی شد .برای مق یس بین می نگین غلظ
در بین تیم ره ی شستهشده و شستهنشدۀ بر

فلزات

و همچنرین

بین من طق پرترافیک و کر ترافیرک از آزمرو  tغیرجفتری
بهره گرفته شد .هم تجزیره وتحلیرل هر آمر ری در سرط
اطمین  95درصد و در نرمافزار ( SPSSنسخه  )22انجر م
پذیرف .

نتایجوبحث 
نمونههایبرگ 
غلظتنیکلوسربدر 
نترر ی نشرر داد کرره میرر نگین غلظرر

فلررزات سررنگین

بررسیشده در بر ه ی شستهنشده بهصرورت معنریداری
بیشتر از بر ه ی شستهشده در هر دو گونه برود (جردو
 .)2براس س جدو  ،2بیشترین درصد اختالف بین مق دیر
غلظ

فلز سرب در بر ه ی شستهشده و شستهنشرده در

منطق ک ترافیک در گون بره ح صرل شرد کره غلظر
سرب در بر

شسرتهشرده  542/4درصرد بیشرتر از برر

شستهنشده بود .در مورد غلظ

نیکرل ،بیشرترین اخرتالف

بررین مقر دیر بررر

شسررتهشررده و شسررتهنشررده در منطقر

ک ترافیک در برر

گونر کنوکر رپوس مشر هده شرد کره

غلظ
بر

فلز نیکل در بر

شستهشده  220/5درصد بیشتر از

شستهنشده بود .کمتر بود مقدار فلرزات سرنگین در

بر ه ی شسته شده نسب

بره شسرته نشرده ،نشر دهنردۀ

وجود آالینده ه ی فلزات سنگین در هوا افرزو برر مقر دیر
موجود در خ ک منطقه اس

[ ]2که نت ی تحقیق ح عر از

این حیث ب برخی مط لع ت [ ]06 ،2همسوس .
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جدول  .3غلظت فلزات سرب و نیکل در برگ گونههای برهان و کنوکارپوس در ایستگاههای مختلف
فلز

نیکل

سرب

سنگین

میانگین غلظت فلز در برگ  ±انحراف معیار (میکروگرم بر کیلوگرم)
منطقه

برهان

پرترافیک
کمترافیک
پرترافیک
کمترافیک

کنوکارپوس

شستهشده

شستهنشده

شستهشده

شستهنشده

9090/9 ± 000b
773 ± 01b
9310/9 ± 058b
9497/9 ± 989/4b

7734 ± 498/3a
9808 ± 974/0a
0330/0 ± 058a
0048/4 ± 787/1a

9581 ± 959b
098/0 ± 84/0b
9359 ± 099/0b
349/0 ± 958/1b

0889/0 ± 007/0a
9181 ± 900/7a
7938/3 ± 777/0a
9840/0 ± 975a

حروف غیرمش به نش دهندۀ معنیدار بود اختالف بین می نگینه ی غلظ

بهمنظور بررسی میر نگین غلظر

شستهشده و شستهنشده اس .

فلزات در بر

هرر عنصرر در برر ،

حد آست ن بر میرسد [ ]0و نمیتوا تفر وت معنریداری

هرر فلرز در دو تیمر ر برر شسرتهشرده و

بین آنه در جرذب عن صرر نیکرل و سررب مشر هده کررد.

شستهنشده بهعنوا مقدار غلظ

آ در بر

در نظر گرفتره

همچنین اختالالت اکوفیزیولوژیکی بر اررر شردت آلرودگی

شد .ب توجه به شکل  ،0غلظر

فلرزات سررب و نیکرل در

تروا جرذب در دو

می نگین غلظر

بر

من طق آلودهتر ،احتم ال سربب شرب ه

دو گونه در من طق ک ترافیک دارای اخرتالف معنریدار

گونه در من طق پرترافیک شده اس  .مقدار است ندارد آالیندۀ

کنوکر رپوس

سرب در گی ه ت  3111میکروگرم بر کیلوگرم تعریرف شرده

بود که در سررب ،غلظر

ایرن فلرز در برر

من طق ک ترافیک بهصورت معنیداری بیشرتر از برهر برود

اس

[]08 ،07؛ ب این توصیف ،مقدار این فلرز در دو گونر

نیکررل در بررر برهرر منرر طق

تح

بررسی در حد مج ز قرار دارد .حد است ندارد نیکل در

ک ترافیک به طور معنی داری بیشتر از کنوک رپوس بره دسر

بر

گی ه نیز  ]09[ 5111ت  01111میکروگرم برر کیلروگرم

آمد ( .)t = 6/45در واقع در من طق پرترافیک ،بهدلیل شردت

[ ]07اس

( ،)t = 01/07امرر غلظرر

زی د آلودگی ،ق بلی

جذب فلزات سرنگین در دو گونره بره
ک ترا ی  سرب
a

می نگین غلظ

300

فلز در بر

900
600

0

a

2000
1500

b

1000

(میکروگرم بر کیلوگرم)

ک ترا ی  نیکل

2500

1200

0
کنوکارپوس

برهان

پرترا ی  نیکل
a

3000

a

2400
1800
1200
600

0
کنوکارپوس

600

1800

500

برهان

2400

(میکروگرم بر کیلوگرم)

کنوکارپوس

برهان

پرترا ی  سرب
a
a

3000

می نگین غلظ

1200

است ندارد ج ی میگیرد.

فلز در بر

b

1500

که بر این اس س ،مقدار این آالینده نیرز در دامنر

0
کنوکارپوس

برهان

شکل  .3غلظت فلزات سرب و نیکل در برگ گونههای برهان و کنوکارپوس در ایستگاههای مختلف .حروف غیرمشابه نشاندهندۀ معنیدار
بودن اختالف بین میانگینهای غلظت فلزات در برگ دو گونه در هر ایستگاه بود.
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نیز غلظ

نمونههایخاک 
غلظتنیکلوسربدر 

فلزات سنگین مس ،سرب ،کب لر  ،کر دمیوم و

فلزات سرب و نیکل در خ ک پ ی هر دو گونره در

روی در منرر طق صررنعتی شررهر آبرر دا بیشررتر از منرر طق

من طق پرترافیک بره صرورت معنری داری بیشرتر از منر طق

پرترافیک و در من طق پرترافیک کمتر از من طق ک ترافیرک

سررب

سررب ،روی ،مرس،

غلظ

ک ترافیک ح صل شد (جدو  .)3می نگین غلظر

این شهر ح صرل شرد [ ]9و غلظر

در منطق ر پرترافیررک در خ ر ک کنوک ر رپوس بررهصررورت

کروم و نیکل در خر ک پر رکهر ی شرهری اهرواز کره در

ح صرل شرد ( )t = 74/31و در

من طق پرترافیک واقع شده بودند ،بیشتر از خ ک پ رکه ی

معنی داری بیشتر از بره

آمرد (036/00

منطق ک ترافیک نیز نتیج مش بهی به دس

=  .)tدرب رۀ فلز نیکل تنه اختالف معنیداری بین دو گونه
در من طق ک ترافیک ح صل شد که غلظ

نیکل در خر ک

برهرر بررهطررور معنرریداری بیشررتر از کنوکرر رپوس بررود
( .)t = 254/94همچنین غلظ

این فلزات در خ ک هر دو

منطقه در محدودۀ حد مج ز آنه قرار دارد که بهترتیب 25
و  08میلیگرم بر کیلوگرم برای سرب و نیکل اس

[.]07

در من طق شهری ،خ ک ه ی کنر ر جر ده ای حر وی مقردار
زی دی از فلزات سنگین بوده و از اینرو ،ش خص من سربی
برای نش

داد و مق یس آلودگی فلزات سنگین در من طق

شهری من طق ک ترافیک بود [.]20
اکتورتجمعزیستی   BCF
نت ی جدو  4نشر مریدهرد کره مقردار فر کتور تجمرع
زیستی درب رۀ فلز سررب در هرر دو گونره کمترر از 1/41
اس  .درب رۀ فلرز نیکرل ،میر نگین هرر دو گونر برهر و
کنوک رپوس بیشتر از  0اس

که نش میدهد این دو گونه

ق ر در برره اسررتخراج فلررز نیکررل از خ ر ک و تجمررع آ در
بر ه ی خود هستند ،هرچند توانر یی گونر کنوکر رپوس
در این مورد بیشتر از بره اس .

ب ترافیک متف وتاند [ .]20 ،21 ،06در دیگرر پرژوهشهر
جدول  .0غلظت فلزات سرب و نیکل در خاک پای گونههای برهان و کنوکارپوس در ایستگاههای مختلف

نیکل

سرب

فلز سنگین

میانگین غلظت فلز در خاک پای گونه  ±انحراف معیار (میکروگرم بر کیلوگرم)

گونه
برهان
کنوکارپوس
برهان
کنوکارپوس

پرترافیک

کمترافیک

0833/8 ± 9001aB
8988/7 ± 9040aA
0340/0 ± 9004aA
7519 ± 358aA

0888 ± 9400/0bB
4750/0 ± 195bA
9034/0 ± 190/8bA
315/9 ± 413/8bB

حروف غیرمش به کوچک ،نش دهندۀ معنیدار بود اختالف بین می نگینه ی غلظ
اس  .حروف غیرمش به بزر

فلزات در خ ک پ ی هر گونه بین ایستگ ه پرترافیرک و کر ترافیرک

نش دهندۀ معنیدار بود اختالف بین دو گونه در هر منطق ترافیکی اس .

جدول  .3مقدار فاکتور تجمع زیستی ( )BCFبرگهای برهان و کنوکارپوس در فلزات سنگین سرب و نیکل
گونه

فلز سنگین
سرب

برهان
نیکل

منطقه
کمترافیک
پرترافیک
میانگین
کمترافیک
پرترافیک
میانگین

BCF

گونه

5/45
5/45
5/45
9/03
5/10
9/99

کنوکارپوس

فلز سنگین
سرب

نیکل

منطقه
کمترافیک
پرترافیک
میانگین
کمترافیک
پرترافیک
میانگین

BCF

5/01
5/04
5/08
9/09
5/15
9/05
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همچنین مقدار عریب تجمع زیستی در هر دو گونه در

فلررزات مررذکور از خرر ک من سررب نیسررتند کرره در دیگررر

من طق ک ترافیک بیشتر از من طق پرترافیک ح صرل شرد کره

ک این دو گونه در استخراج سرب

نش می دهد ب افزایش آلودگی هوا ،ق بلی
انتق فلزات سنگین از خ ک به برر

این گونههر در

پژوهش ه نیز به ق بلی

[ ]2اش ره شده اس  .براس س ی فتههر ی دانشرمندا  ،شربک

کر هش مریی برد .در

پیچیدهای از انتق و فراینده ی تجزیهای در گی هر وجرود

پژوهشی نش داده شرد کره عملکررد گونرههر ی مختلرف

دارد کرره فلررزات غیرعررروری را در کمترررین مقرردار نگرره

گی هی در جذب آالیندهه ی هوا در ایسرتگ ههر ی متفر وت،

میدارند و م نع ایج د آسریب در سرط سرلولی مریشروند.

یکس نیس  ،بلکه بر توجره بره خصوصری ت محیطری (از

بسته به نوع آالینده ،از هر گون گی هی میتوا برای یک یر

جمله شدت آلودگی هوا) تغییر میی بد که مؤیرد ی فترههر ی

چند آالینده بهعنوا گونهه ی من سب در گی هپ الیی اسرتف ده

[ .]22در تضر د بر ی فترههر ی ایرن

گونر گیر هی خ صری،

پرژوهش ح عرر اسر

پرژوهش ،در تحقیقری دربر رۀ درخر

خرزهرره (

Nerium

 )oleanderدر ایت لی نتیجه گرفته شد که ب افرزایش آلرودگی
هوا ،عریب تجمع زیستی در این درخ

افرزایش مریی برد

[ .]23از جمله دالیل ک بود ف کتور تجمع زیسرتی دربر رۀ
فلز سرب در هر دو گونه میتوا گف

که سررع

جرذب

سرب در گی ه  ،پس از ورود ایرن فلرز بره خر ک کر هش
میی بد که دلیل آ تشکیل ترکیب ت ن محلو نظیر کربن ت و
سولف ت اس  .همچنین در صورت جذب توس ریشهه ی
گی ه ،این فلز بره بخرشهر ی بیرونری ریشره ،آپوپالسر

و

دیوارۀ سلولی متصل میشود و کمتر در اختی ر انردام هروایی
قرار میگیرد [ .]05در تأیید این نت ی  ،گفته شده کره سررب
بهدلیل تحرک کمتر نسرب

بره کر دمیوم ،بیشرتر بره جرذب

توس ذرات خ ک تم یل دارد و بهمقدار کر در انردامهر ی
هوایی پوشش گی هی (م نند بر ) تجمع مریی برد [ .]24برر
این اس س بهدلیل کمتر از یک بود فر کتور تجمرع زیسرتی
فلز سرب ،دو گون برهر و کنوکر رپوس بررای اسرتخراج

کرد؛ از سوی دیگرر ،ممکرن اسر

توان یی گی هپ الیی هیچ نروع فلرز سرنگینی را نداشرته ب شرد
[.]25

نتیجهگیری 

براس س ی فته ه ی این پژوهش ،هر دو گون کنوک رپوس و
بره

برای پ الیش خ ک ه ی آلوده به نیکل من سربانرد و

توان یی گون کنوک رپوس بیشتر از برهر
میتوا اظه ر داش

اسر  .بنر براین

که در مق یسه ب برهر  ،کنوکر رپوس

گونه ای من سب تر در پروژه ه ی گی ه پ الیی برای مق بلره بر
آلودگی نیکل در من طق مش به ب منطق پژوهش اس  .البته
در انتخ ب گون من سب برای جنگلکر ری و فضر ی سربز
شهری ،در نظر گرفتن معی ره یی همچو س زگ ری گونره،
نی ز آبی و مق بله بر آفر ت و بیمر ریهر در کنر ر قردرت
گی ه پ الیی سبب استف ده از گونه ه ی من سب ترر در محری
زیس

شهری اهواز مریشرود کره در پرژوهشهر ی آتری

میتوا به آ توجه کرد.
References

[1]. Venkatram, A., and Schulte, N. (2018). Urban Transportation and Air Pollution. Elsevier Press, London.
[2]. Torkashvand, V., Mohammadi Rouzbahni, M. and Babaeinezhad, T. (2018). Survey of heavy metals (Pb, Ni,
Cr, and Cd) bio-accumulation in the leaves of (Albizia lebbek and Eucalyotus camadulensis) (case study: Iran
National Steel Industrial Group). Journal of Neyshabur University of Medical Science, 6(1): 33-43.
[3]. Hashisho, Z., and El-Fadel, M. (2004). Impacts of traffic-induced lead emissions on air, soil and blood lead
levels in Beirut. Environmental Monitoring and Assessment, 93(1-3):185-202.
[4]. Sarwar, N., Imran, M., Shaheen, MR., Ishaque, W., Kamran, MA., Matloob, A., Rehim, A., and Hussain, S.
(2017). Phytoremediation strategies for soils contaminated with heavy metals: Modifications and future
perspectives. Chemosphere, 171: 710-21.

9711  زمستان،4  شمارۀ،37  دورۀ، مجلۀ منابع طبیعی ایران،جنگل و فرآوردههای چوب

083

[5]. Rafati, M., Khorasani, N., Moraghebi, F., and Shirvany, A. (2012). Phytoextraction and Phytostabilization
Potential of Cadmium, Chromium and Nickel by Populus alba and Morus alba Species. Journal of Natural
Environment, 65(2): 181-191.
[6]. Zhang, H., Wang, Z., Zhang, Y., Ding, M., and Li, L. (2015). Identification of traffic related metals and the
effects of different environments on their enrichment in roadside soils along the Qinghai–Tibet highway.
Science of the Total Environment, 521:160-72.
[7]. Sabeti, H. (2009). Forest, Trees, and Shrubs of Iran. Yazd University Press, Yazd.
[8]. Asif, M., Saqibm, M., Yousaf, B., Adnan, M., Yousaf, A., and Ali, A. (2014). Growth and ionic composition
of buttonwood (Conocarpus erectus L.) in response to soil salinity and water stress. Advances in Life
Science and Technology, 19: 43-51.
[9]. Amiri, L., Azadi, R., Rastegarzadeh, S., and Zoufan, P. (2019). Monitoring of concentration of heavy metals in
Conocarpus erectus in different areas of industrial city of Abadan. Journal of Natural Environment, 72(2): 143-157.
[10]. Rafati, M., Mohammadi Roozbahani, M., and Pirmoradi, Z. (2020). Bioaccumulation of some heavy metals
by the soil and leaves of Ziziphus spina-christi in Khouzestan Oxin Steel Company. Iranian Journal of Forest
and Range Protection Research, 17(2): 173-184.
[11]. Rahmani, G., Seyedi, N., Banj Shafiei, A., Raasouli Sadeghiani, M. (2018). Effect of air pollution on leaf
heavy metals concentrations (Fe, Cu, Zn and Mn) of box elder (Acer negundo) and oriental plane (Platanus
orientalis) (Case study: Urmia city). Iranian Journal of Applied Ecology, 6(4):97-107.
[12]. Qin, X., Sun, N., Ma, L., Chang, Y. and Mu, L. (2014). Anatomical and physiological responses of
Colorado blue spruce to vehicle exhausts. Environmental Science and Pollution Research, 21: 11094-11098.
[13]. Pourkhabbaz, AR, Shirvani, Z., and Ghaderi MG. (2015). Biomonitoring of air pollution in urban regions by
Platanus orientalis and Fraxinus excelsior (Case study: Shiraz city). Journal of Environmental Studies, 41(2): 351-60.
[14]. Jackson, ML. (1958). Soil Chemical Analysis. Prentice-Hall, New Jersey, USA.
[15]. Hatamian, A., Rafati, M., and Farsad, F. (2020). Effect of irrigation with wastewater on lead and cadmium
accumulations in the soils and plants of wheat and barley. Journal of Water and Irrigation Management, 9(2):
321-330.
[16]. Gholami, A., Davami, A.H, Panahpour, A., and Amini, H. (2013). Evaluation of Conocarpus erectus plant
as biomonitoring of soil and air pollution in Ahwaz region. Middle-East Journal of Scientific Research,
13(10): 1319-24.
[17]. Kabata-Pendias, A. (2005). Trace Element in Soils and Plants. CRC Press, London.
[18]. Dmuchowski, W., and Bytnerowicz, A. (1995). Monitoring environmental pollution in Poland by chemical
analysis of scots pine (Pinus sylvestris L.) needles. Environmental Pollution, 87(1):87-104.
[19]. Allen, SE. (1989). Analysis of Ecological Materials. 2nd ed. Blackwell Scientific Publications, London,
United Kingdom.
[20]. Ghanavati, N., Nazarpour, A., and Babanejad, T. (2019). Assessing the ecological and health risks of some
heavy metals in roadside soil of Ahvaz. Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public
Health Research, 16(4): 373-90.
[21]. Kaydan, Z., Ghanavati, N., and Nazarpour, A. (2019). Evaluation of soil pollution with heavy metals (Pb,
Zn, Cu, Cr,Ni and V) in Ahvaz Parks. Journal of Health, 10(2): 228-239.
[22]. Sardabi, H., Saleha Shoshtari, MH., Banj Shafiei, S., Ashraf Jafari, A., Toghraie, N., and Shariat, A.
(2013). Investigation on potential of few eucalypt species for absorbing pollutants and reserving them in their
leaves. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(2): 357-72.
[23]. Aboal, JR., Fernandez, JA., and Carballeira, A. (2004). Oak leaves and pines needles as biomonitors of
airborne trace element pollution. Environmental and Experimental Botany, 51: 215-25.
[24]. Bonanno, G., and Lo Giudice, R. (2010). Heavy metal bioaccumulation by the organs of Phragmites australis
(common reed) and their potential use as contamination indicators. Ecological Indicators, 10: 639-645.
[25]. Mortazavi, S., Ghasemi Aghbash, F., and Naderi Motiy, R. (2019). The feasibility of biomonitoring of
heavy metals by wooden species of urban trees. Journal of Forest Research and Development, 5(1): 55-71.

387

Forest and Wood Products, Vol. 73, No. 4, Winter 2021 (Research Original)

Accumulation of heavy metals (lead and nickel) by the soil and leaves of
Albizia lebbeck and Conocarpus erectus from the city of Ahwaz
M. Rafati; Assist., Prof., of Environment, Technical and Engineering Faculty, North Tehran Branch,
Islamic Azad university, Tehran, I.R. Iran
M. Mohammahi Roozbahani; Assist., Prof., of Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad
University, Ahvaz, I.R. Iran
H. Naseri Monfared; M.Sc. Graduated of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz,
I.R. Iran
(Received: 25 January 2020, Accepted: 19 May 2020)

ABSTRACT
In this study, the accumulation of heavy metals included lead and nickel in Albizia lebbeck ((L.)
Benth) tree, and Conocarpus erectus (L.) shrub in urban green space were investigated. To this, two
areas with low and high traffic intensity with three replications were selected in Ahwaz, and random
samples were collected from tree leaves (from 2 to 3 meters height above the ground level) and soil at
the bottom of the species (depth 0 to 10 cm). The results showed that in the low traffic area, the
concentrations of both heavy metals in two species were significantly different, in the case of lead, the
concentration of this metal in the leaf of C. erectus was significantly higher than that of A. lebbeck, but
the concentration of nickel in the leaf of A. lebbeck was significantly higher than that of C. erectus.
Concentrations of lead and nickel in the soil of both species in the high traffic areas were significantly
higher than the low traffic areas. The bioconcentration factor for the lead metal in both species was
less than 1; But, for nickel metal, the mean of bioconcentration factor for both species is greater than
1; indicating that the two species are able to extract nickel from the soil. In summary, it can be stated
that according to the findings of this study, C. erectus is more capable of absorbing nickel than Albizia
lebbeck and can be used in phytoremediation projects in similar areas.
Keywords: Albizia lebbeck, Bioconcentration, Conocarpus erectus, Phytoremediation, Pollutant,
Traffic.
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