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چکیده
فلزات سنگين مهم چون سرب  ،بخشي از آالينده هايي هستند كه توسط خودرو ها توليد شده و جريان ترافيكي باعث انتشار آنها در محيط
شهري مي شود .به منظور مطالعه ميزان آلودگي درختان حاشيه خيابان ها و تعيين پارامتر ترافيكي مؤثر بر مقدار سرب در برگ درخت
چنار شهر رشت برا ي مطالعۀ موردي انتخاب شده در اين شهر از چهار ايستگاه در حاشيۀ خيابان هاي شهر از نظر پرترافيك و كم ترافيك
انتخاب شدند.عوامل ترافيكي شامل سه ايستگاه پرترافيك با توجه به حجم ترافيك در روز و در ماه و يك ايستگاه كم ترافيك انتخاب
شدند.روش كار به اين صورت بود كه  06پايه از گونه چنار در فواصل  06متري به طور تصادفي و از كل محدوده تاج درخت براي تعيين
ميزان جذب فلز سنگين سرب انتخاب شد و از هر نمونه 06 ،گرم جهت بررسي ميزان سرب جذب شده مورد آزمايش قرار گرفت.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه جذب سرب توسط گونۀ درختي چنار در سه ايستگاه پرترافيك و ايستگاه شاهد ،ايستگاه خيابان تختي از
نظر ميزان جذب سرب بيشترين ميزان ( )92/30ppmرا نسبت به سه ايستگاه ديگر داشت .بنابراين گونه چنار ،گونۀ مناسبي براي حاشيۀ
خيابانها در محدودۀ شهري مي تواند باشد .نتايج اين تحقيق مي تواند در مديريت حمل و نقل و كنترل ترافيك شهري و معماري و طراحي
شهري و كاشت گونۀ چنار مورد استفاده قرار گيرد.
واژه هاي كلیدي  :آلودگي هوا ،محيط زيست شهري ،فلزات سنگين ،آلودگي ترافيكي ،شهر رشت ،چنار.
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Investigation on the adsorption of heavy metal in lead in a plane
species in traffic areas in Rasht
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Siroos Bidarigh 2
Seyed Yousef Torabian3
Abstract
Important heavy metals such as lead are part of the pollutants produced by vehicles and the traffic flow
causes them to be released into the urban environment. In order to study the pollution rate of street
margin trees and determining the traffic parameter affecting the amount of lead in plane tree of Rasht
city, a case study was selected in this city from four stations on the outskirts of the city for traffic and
low traffic. Traffic factors including three superficial stations based on traffic volume per day and per
month and a low traffic station. The method was used to determine that 60 species of plane tree at 30
meters intervals were randomly selected from the total tree crown area to determine the amount of
adsorption of heavy lead metal which was selected from each sample with amount of 10 grams to test
the absorbed lead content.
The results of this study showed that lead absorption by plane tree species in three stations and control
station, Takhti St. Station had the highest amount of lead (29.53 ppm) than the other three stations.
Therefore, the plane tree species can be a suitable type for the margin of streets in the urban area. The
results of this research can be used in transportation management and urban traffic control and urban
design and urban design and planting.
Key words: Air Pollution, Urban Environment, Heavy Metals, Traffic Pollution, Rasht, Plane tree
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مقدمه
با افزايش صنعتي شدن شهرها و آلودگي هوا با انواع فلزات

پارامترهاي مختلفي براي انتشار آالينده هاي خودرويي در

سنگين و آاليندههاي ديگر گياهان نيز هم چون موجودات ديگر

محيط اثر دارند كه در مقياس بزرگ در بر گيرنده پارامترهاي

تحت تأثير اين آلودگي قرار ميگيرند .درختان فضاي سبز شهر

مربوط به شرايط خياباني ،ترافيكي و محيطي هستند(.)3

و مناطق صنعتي كه توسط اين آالينده ها به طرق مختلف تحت

پارامترهاي خياباني كه مربوط به شرايط فيزيكي و معماري راه

تأثير قرار ميگيرند .و مكانيسم هاي پاسخ متفاوتي را در برابر

هاست شامل طول ،شيب  ،عرض تنگه و عمر خيابان  ،ارتفاع

تنش ناشي از فلزات سنگين خاک آب و هواي اطراف دارند (.)0

متوسط و عمر ساختمانهاي اطراف  ،عرض پياده رو  ،تعداد

انتخاب گونه هاي درختي مقاوم به آالينده هاي هوا ميتواند

خطوط حركت  ،نوع پوشش سبزه و ارتفاع گياهان اطراف هر

تأثير بسزايي در باال بردن كيفيت هوا در شهرک هاي صنعتي

خيابان  ،سايبان خيابان و نسبت ديدگاهي هستند (.)0

گردد( .)01،9به طور كلي همه گياهان قادر به جذب فلزات

جرايان ترافيكي ،هواي اطراف راهها را كه حاوي ذرات آالينده

سنگين مي باشند و اما درختان نقش موثرتري در جذب فلزات

هاي فلزات سنگين است به جريان مي اندازد ( .)01از آنجا كه

موجود در محيط هاي شهري داشته و مي توانند مناطق

اين جريان عمدتاً عمود بر محور خيابان است در برخورد با هر

مسكوني و مراكز تجمع انساني را در مقابل اثرات نامطلوب آنها

يك از عوامل فيزيكي ياد شده مي تواند حالت هاي مختلفي به

محافظت نمايند.)00(.

خود بگيرد و نهايتاً روند توزيع آالينده ها در حاشيه راهها را

با افزايش نياز جوامع به جابجايي و ارتباطات ،استفاده از وسايل

متأثر كند.)1،01،03( .

نقليه به ويژه خودروهاي شخصي رو به افزايش يافته است به

هدف از اين بررسي اندازه گيري ميزان آلودگي برگ گونه

طوري كه براساس پيش بيني انجام شده در سال  9696ميالدي

درختي چنار به فلز سنگين سرب و همچنين بررسي ميزان اثر

حدود  236ميليون وسيله نقليه در جهان وجود خواهد داشت.

عوامل مختلف ترافيكي بر مقدار اين آلودگي و تعيين مقدار

خودروها عموماً منابع اصلي توليد آالينده هاي فلزات سنگين در

كلروفيل برگ درختان چنار در مناطق شهري تحت اثر فلز

شهرها هستند كه اين آالينده ها به صورت ذرات از اگزوز يا

سنگين سرب مي باشد.

ديگر اجزاء خودرو وارد محيط مي شوند( .)09آالينده هاي

مواد و روش ها

خودرويي توسط جريان ترافيكي در اطراف راه ها توزيع شده و

در اين تحقيق ابتدا 06پايه از گونه چنار با توجه به نقشه شهر به

باعث آلودگي خاک و گياه آن نواحي مي شوند .سرب و كادميوم

عنوان سه ايستگاه آلوده و يك ايستگاه به عنوان ايستگاه شاهد

از دست آالينده هاي خودرويي هستند كه به دليل سميت زياد

از نظر حجم ترافيكي انتخاب شدند معيار انتخاب اين ايستگاه ها

براي طبيعت و انسان مورد توجه محققين بسياري قرار گرفته

با توجه به فاصله اين ايستگاهها از يكديگر و نيز با توجه به ميزان

اند سرب عموماً در نتيجه استفاده از سوختهاي بنزيني سرب دار

ترافيك در طول روز و ماه و فاصله خودرو ها تا پياده رو در

وارد محيط شهري مي شوند .در سال هاي اخير به دليل حذف

حاشيه خيابان انتخاب شدند و با توجه به گزارشات شهرداري

سرب از بنزين و ورود آن به محيط شهري كاهش چشمگيري

خيابان تختي ،شريعتي و معلم از نظر حجم ترافيكي به عنوان

داشته است اما همچنان انباشت پيشين آن در محيط باقي مانده

ايستگاههاي آلوده و بلوار گيالن به عنوان ايستگاه شاهد در نظر

است.كادميوم نيز در تاير خودروها وجود دارد و از طريق

گرفته شد.در هر ايستگاه  96عدد درخت چنار انتخاب گرديد

استهالک خودروها و انتشار ترافيكي به محيط شهري وارد مي-

درختان هر ايستگاه با ميانگين سن  13سال و ارتفاع متوسط

شود.
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 90/3متر و ميانگين تاج پوشش  36درصد انتخاب شد فاصله

برگها ،ترتيبي اتخاذ شد تا برگهاي انتخابي از كل محدوده گياه

درختان با جاده به طور متوسط  9متر مي باشد.

باشند .در خصوص نمونهبرداري از شاخهها نيز به نحوي عمل

با توجه به اينكه وضعيت آلودگي ناشي از فلزات سنگين به دليل

گرديدكه در هر يك از گونهها ،تعدادي شاخه به دقت از محل

تردد وسائط نقليه در تمام نقاط شهر يكسان نميباشد لذا نمونه-

اتصال به تنه برداشت شوند .به منظور نمونهبرداري از ريشههاي

برداري ميبايست شاخصي از وضعيت شهر باشد بهه نحهوي كهه

سطحي نيز در هر يك از گونههاي مورد مطالعه ،تعدادي ريشه

مقادير مختلف آلودگي (حداقل ،حهداكرر و متوسهط) را مهدنظر

سطحي از اطراف گياه برداشت ميگردد ()9

قرار دهد .جهت دستيابي به هدف فوق ايسهتگاههايي از منهاطق

برگ و ساقه و ريشه هاي سطحيدرختان پس از برداشت با آب

مختلف شهر (با توجه به وضهعيت ترافيك)تهيهه شهده اسهت ،

شسته شد ،سپس در آون با دماي  76درجه سانتيگراد خشك

همچنههين منطقهههاي كههه ميههزان آلههودگي آن داراي كههاهش

شدند ( .)2مقدار سرب در نمونه هاي گياهي پس از هضم نمونه

محسوسي است به عنوان رويشگاه شاهد در نظر گرفته شهده تها

ها به روش هضم خشك با دستگاه جذب اتمي تهيه شد.داده

مبناي مقايسه با ساير مناطق قرار گيرد(.)7، 0

هاي بدست آمده از آزمايشات گياه در نرم افزار SPSS

سپس با استفاده از گزارشات سهازمان پهارکهها و فضهاي سهبز

سازماندهي شدند .جهت تجزيه وتحليل داده ها ابتدا براي آناليز

شهرداري و نيز انجام عمليات خيابان گردشي گونه درختي چنار

دادهها جهت تعيين ميزان تجمع فلز در اندام هوايي و ريشه گياه

در هر ايستگاه شناسايي شده وانتخاب گرديدتا بتهوان مقايسهه-

از آزمون آناليز واريانس دو طرفه و ابتدا داده ها مورد آزمون

هاي الزم را در بين آنها انجام داد  ،دامنه نمونههبهرداري نيهز بهه

كلموگروف اسميرنوف قرار گرفت تا مشخص گردد داده ها از

نحوي تنظيم ميشود كه درفصل تابسهتان باشهد بهدين ترتيهب

توزيع نرمال پيروي ميكنند و به منظور مقايسه اثر غلظت سرب

نمونهبرداري در پايان هر ماه از برگ و ساقه و ريشه سطحي به

بر اندام برگ و ساقه و ريشه سطحي از آزمون دانت استفاده

علت مجاورت مستقيم با محيط اطراف و با فاصله زماني هر 06

شد.

روز يكبار صورت ميپذيرد .الزم به ذكر است كه جههت كهاهش

نتایج

خطاي نمونهبرداري ،هر نوع آزمايش با  0تكرار انجام ميپذيرد .

نتايج آناليز داده در آزمون كلموگروف اسميرنوف نشان داد كه

در هر رويشگاه با توجه به جهت باد غالب ،يك ترانسكت ا با

داده ها از توزيع نرمال پيروي ميكنند (سطح معني داري 3

طول  03متر انتخاب شده و نمونهبرداري از برگها ،ساقه ها و

درصد ) .نتايج ميزان غلظت سرب در نمونه هاي ساقه و برگ

ريشههاي سطحي گونهها به صورت كامالً تصادفي انجام مي-

درختان چنار گرفته شده در شكل شماره  0درج شده است .بر

پذيرد .بر اين اساس در هر رويشگاه و در هر فصل ،براي هر يك

اساس اين شكل ايستگاه تختي به عنوان ايستگاه آلوده ،بيشترين

از گونههاي مورد مطالعه ،نمونههاي برگ ،شاخه و ريشههاي

ميزان آلودگي را دارا مي باشد مقدار ميانگين جذب سرب در

سطحي تهيه و پس از كد گذاري ،درون پاكتهاي كاغذي قرار

ايستگاه تختي برابر 17/0 ppmميباشد .در شكل شماره ،0

داده شده و به آزمايشگاه انتقال يافت(.)9

حداقل ميزان جذب سرب در چهار ايستگاه ،ايستگاه شماره دو

در هر يك از گونهها ،نمونههاي برگ به دقت از محل دمبرگ

(شاهد) با ميزان حداقل سرب 96ppmنسبت به سه ايستگاه

جدا گرديد .همچنين با توجه به وضعيت و طرز قرار گرفتن

ديگر ،داراي كمترين ميزان آلودگي مي باشد.

بررسي ميزان جذب فلز سنگين سرب در گونه درختي…

10

شکل -5مقایسه نمودارمیانگین در چهار ایستگاه مختلف (بر حسب  ) ppmدر اندام برگ درختان چنار

شکل  -1مقدار كل سرب در چهار ایستگاه مختلف در درختان چنار ( ساقه و برگ و ریشه سطحی ) (بر حسب ) ppm
جدول  -5آزمون دانت بین شاهد و بقیه ایستگاه ها آزمون دانت در سطح  1درصد
معنی داري

اشتباه از انحراف معیار

اختالف میانگین

دانتt (2-sided)a

6/610

0/990

0/990

9

0

*6/661

0/990

9/099

9

0

*6/660

6/069

6/337

1 9
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حدود اعتماد دانت در سطح  3درصد ( ايستگاه شريعتي ،0

ايستگاه شماره (9شاهد) به علت انحراف معيار پايين ،مي توان

ايستگاه بلوار گيالن  ،9ايستگاه تختي  ، 0ايستگاه معلم )1

نتيجه گرفت آلودگي سرب و درنتيجه جذب آن در همه جاي

شكل شماره  9نشان دهنده اين است كه ايستگاه تختي با

اين ايستگاه تقريبا يكسان است.

مقدار 037/33 ppmداراي بيشترين مقدار كل جذب سرب در

در جدول شماره  ، 0آزمون دانت ،يك گروه را به عنوان شاهد

نمونه هاي گرفته شده است در حاليكه ايستگاه شاهد داراي

انتخاب مي كند و بقيه گروه ها را با آن مقايسه مي كند كه

كمترين مقدار كل جذب سرب مي باشند.بنابراين نتيجه مي

ايستگاه شماره ( 9شاهد) ،با بقيه ايستگاه ها مقايسه شده است،

نسبت به دو

نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه ايستگاه شاهد با

گيريم ،ايستگاه معلم داراي ترافيك كمتري

ايستگاه شريعتي و تختي است و آلودگي سرب كمتري دارد .

ايستگاه شريعتي از نظر آماري تفاوت معني داري دارد (سطح

درنتيجه در ايستگاه تختي جذب سرب توسط برگهاي درختان

معني داري  3درصد )  ،همچنين ايستگاه شاهد با ايستگاه

بصورتي است كه نشان دهنده آلودگي سرب بيشتر در بعضي از

تختي و ايستگاه معلم از نظر آماري تفاوت معني داري

بخش هاي آن ايستگاه نسبت به بخش هاي ديگر است اما در

دارد(حدود اعتماد  3درصد).

شکل -3مقدار كلروفیل كل در برگ درختان چناردر ایستگاه هاي مختلف
مقدار انباشت سرب در كلروفيل كلدر درختان چنار اثر گذار

شاهد بوده و به ترتيب در خيابان تختي-شريعتي-معلم و بلوار

است با افزايش مقدار سرب در برگ درختان ميزان كلروفيل كل

گيالن كاهش مي يابد .از آنجايي كه محيط نقش مهمي در

آن كاهش مي يابد مقدار كلروفيل كل در ايستگاه تختي كه

جذب سرب توسط گونه هاي گياهي دارد .به نظر مي رسد با

بيشترين مفدار جذب سرب را دارد به مقدار  1/9ميلي گرم به

توجه به باالتر بودن غلظت سرب موجود در هوا در رويشگاه

گرم مي رسد (شكل .)0

تختي در مقايسه با ساير رويشگاه ها ،ميزان جذب سرب در برگ

بحث

گونه مورد مطالعه در اين ايستگاه بيشتر بوده است در تحقيقات

در اين تحقيق مالحضه گرديد كه ميزان غلظت سرب بر برگ

بيان شده است كه ميزان جذب سرب توسط گياهان متناسب با

گونه مورد مطالعه در رويشگاه هاي آلوده بيشتر از رويشگاه

غلظت آن در محيط افزايش مي يابد( )0غلظت فلزات سنگين

بررسي ميزان جذب فلز سنگين سرب در گونه درختي…
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سرب و كادميوم در خاک سطحي خيابانها مورد بررسي قرار

اكرر فلزات سنگين نقش مهمّي در واكنشهاي فيزيولوژيك

گرفت و در  07سايت اندازهگيري شد نتايج نشان مي داد

گياهان ندارند اما به علت شباهت شيميايي آنها با عناصر

كاهش تدريجي غلظت فلزات سنگين در خاک با افزايش

ضروري ،امكان جذب آنها توسط گياهان وجود دارد .به طور كلي

فاصله از خيابان بود و مقدار سرب موجود در خاک كامال با

همه گياهان قادر به جذب فلزات سنگين ميباشند وليكن

ترافيك در ارتباط مي باشد()00،07

درختان نقش مؤثرتري در جذب فلزات موجود در محيطهاي

درختان چنار در مناطق شهري از عناصر زنده به حساب مي

شهري داشته و ميتوانند مناطق مسكوني و مراكز تجمع انساني

آيند و به عنوان شاخص زنده به وضوح در برابر تفييرات زيست

را در مقابل اثرات نامطلوب آنها محافظت نمايند .از اين رو

محيطي حساسيت نشان داده اند و ممكن است در برابر الودگي

كاهش اين نوع آلودگي از طريق توسعه و گسترش پوشش

بيش از حد رويش آنها به تدريج كاهش يافته و اين كاهش

گياهي از جمله روشهايي است كه ميتواند سهم بسزايي در

رويش در سالهاي متوالي باعث مي شود كه جذب آلودگي در

كاهش آاليندهها و اثرات سوء ناشي از آنها داشته باشد

آنها نسبت به گونه هاي ديگر كمتر شود.)7( ..

منابع

مطالعات نقش فصول و ماه هاي مختلف را در ميزان جذب سرب
در درختانFraxinus excelsior Mill.

و Pinus

-0

بيات ،ف .0076 ،.تعيين مقدار سرب در هوا ،آب،
گياه و خاک اطراف مجتمع ذوب فلزات .پايان نامه

 eldarica Lدر شهر تهران نشان ميدهد كه بيشتر ،ميزان

كارشناسي ارشد رشته مهندسي بهداشت ،دانشگاه

جذب سرب در فصل تابستان صورت مي پذيرد( 9و .)00

تهران 099 ،صفحه.

كتابچۀ سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري تهران نيز
بيشترين ميزان جذب سرب را در فصل تابستان و در شهريور
گزارش دادند.نتايج حاكي از اين است ميزان سرب موجود در
برگ درختان چنار در مناطق پرترافيك (  ) 00/2 ppmبه
مراتب بيشتر از مناطق كم ترافيك ( ) 3/00 ppmاست.)2(.
تيمار سرب برميزان كلروفيل در برگ گياه Phaseolus
 vulgarisتاثير گذاشته و مقدار آن كاهش مي يابد كه با
نتايج تحقيق حاضرشباهت دارد(.)06موضوع آلودگي و ارائه
راهكارهاي مناسب به منظور كاهش آلودگي هم چون كاشت
گونه مناسب براي جذب سرب و نيز ايجاد فضا سبز بيشتر از
اهداف عمده مي توان به شمار آورد .توليد اكسيزن و جذب
فلزات سنگين با استفاده از گياهان به خصوص درختان مي تواند
بر كيفيت هوا تأثير بسزايي داشته باشد(.)09
از نتايج اين تحقيق مي تواند پيشنهاد داد در انتخاب گونه بايد
دقت شود و نيز گونه چنار مي تواند گونه مناسبي باشد هم
چنين در مراكز حساس مرل بيمارستان ها و كودكستان ها در
كاشت گونه براي جذب آلودگي بايد دقت كرد.
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