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 چکیده
درختچر   و ( Albizia lebbeck (L.) Benth)درخر  برهر     در برر    نیکلسرب و  سنگینپژوهش تجمع فلزات  ایندر 

کر  و   ترافیکشدت  ب ، سه منطقه منظور بدین. شد بررسی شهریفض ی سبز در  (.Conocarpus erectus Lکنوک رپوس )

( و از سرط  زمرین   متر 3ت   2)از ارتف ع  از بر  تص دفی ه یی نمونه ودر شهر اهواز انتخ ب  زی د ترافیکشدت  ب سه منطقه 

غلظر  فلرزات   براسر س نتر ی ،   شد.  آوری جمع بررسیتح  ( در من طق متر س نتی 01)عمق صفر ت   هر گونه پ یخ ک در 

 فلز در برر   اینغلظ  که در مورد سرب،  بود دار معنیاختالف  دارای ترافیک ک در بر  دو گونه در من طق  نیکلسرب و 

 .بوداز کنوک رپوس  بیشتر داری معنی طور بهبره    در بر  نیکلبره   بود، ام  غلظ   از بیشتر داری معنی طور بهکنوک رپوس 

 ترافیک ک از من طق  بیشتر داری معنی صورت به ترافیکدر من طق پر نیزهر دو گونه  پ یدر خ ک  نیکلغلظ  فلزات سرب و 

از  بیشترهر دو گونه  می نگین، نیکلفلز درب رۀ  ، و0فلز سرب در هر دو گونه کمتر از  زیستی. مقدار ف کتور تجمع ح صل شد

بیر     تروا   می بندی جمعدر یک  از خ ک هستند. نیکلق در به استخراج فلز  مذکور ه ی گونه دهد میکه نش    دس  آمد به 0

 تواند میو اس  نسب  به بره    نیکلبیشتری در جذب  ق بلی  دارایاین پژوهش، کنوک رپوس  ه ی ی فتهکرد که ب  توجه به 

 .ک ر گرفته شود بهدر من طق مش به  پ الیی گی ه ه ی پروژهدر 

.Albizia lebbeck، Conocarpus erectus ،پ الیی گی ه ترافیک، آالینده، تجمع زیستی، :کلیدیهایهواژ



مقدمه
و ارتب ط ت، اسرتف ده از   ج یی هج بجوامع به  نی ز افزایشب  

 افزایش روز روزبه شخصی خودروه ی ویژه به نقلیه وس یل

 2131در سر     شرده  بینری  پریش کره   طوری بهاس ،  ی فته

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

 هر ی  آالینرده  تولیرد  اصرلی  منبرع خودروه  خواهد داش . 

 صورت به ه  آالینده ایندر شهره  هستند که  سنگینفلزات 

                                                      
 50933551855  :لفنتمسئول،  ۀنویسند *

 Email: m.rafati.env@gmail.com 

 محرری خررودرو وارد  یاجررزا دیگررر یرر ذرات از اگررزوز 

در  ترافیکری  جری  توس   خودرویی ه ی آالینده. شوند می

خر ک و پوشرش    آلودگیسبب شده و  توزیع ه  راهاطراف 

که  خودرویی ه ی آالینده. از جمله شوند میاطراف  گی هی

 هسرتند  نیکرل ، سرب و قرار دارند سنگینفلزات دست  در 

و انسر   مرورد    طبیعر   بررای  زیر د  بود  سمی دلیل بهکه 

در منرر طق . [0] قرررار دارنررد بسرری ریپژوهشررگرا  توجرره 

از سروخ   ن شی  آلودگی راهاز  بیشترسرب  تولید ،شهری

اسرر .  سررربی هر ی  ریتبرر ، روغررن موتورهر  و  خودروهر  

mailto:m.rafati.env@gmail.com
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ترمرز   سر یش اس  که برر اررر    سنگینیفلز  نیکل همچنین

پمر  روغرن    ویرژه  بره ) نقلیره  وسر یل  خوردگیخودرو و 

از  ترافیرک [. 2] شرود  مری آزاد  شرهری  محری  خودرو( در 

 آلرودگی  .اسر   شهریهوا در من طق  آلودگیاصلی  دالیل

سه تر   از  بیشتر ،ترافیکپر شهریدر من طق  سنگینفلزات 

 روسرت یی برابر من طق ده از  بیشترشهر و حوم   برابر چه ر

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

کره اسرتف ده    اند ی فتهتوسعه  محی از  سنگینحذف فلزات 

و از  نیسر   صررفه  بره  اقتصر دی به لح ظ  ه آناز  برخیاز 

 هر ی  ویژگیبر  منفی، آر ر شن ختی بوم لح ظ به، دیگرطرف 

خ ک دارند.  خصوص به محی  زیستیو  فیزیکی، شیمی یی

، سنگینحذف فلزات  برای گی هیک ربرد پوشش رو  این از

شرده   معرفری  صرفه بهو مقرو   طبیع همگ م ب   راهک ری

در جرذب   گیر هی  ه ی گونهاز  برخیفراوا   ق بلی اس . 

، امک   استف ده از آنه  کننده آلوده ترکیب تعن صر و  انتخ بی

فرراه    پر الیی  زیسر   یر  آلوده  ه ی محی   زیپ کسرا در 

و  ، درخترر  گیرر هیپوشررش  برریندر . [5، 4]کرررده اسرر  

 دیگرر  سروی طرو  عمرر فرراوا  و از     دلیرل  به ه  درختچه

در  شرهری سربز   فض ی اصلیعنصر  عنوا  بهشن خته شد  

ه  از  ه  آالینده .دارند زی دیهوا ک ربرد  آلودگیتحقیق ت 

، شروند  مری  ه  درختچهو  خ ک و ه  از هوا جذب درخت  

 هر ی  انردام هوا در درختر  ،   ه ی آالینده اصلیمقصد  ولی

بررر  اسرر . در واقررع بررر  درخترر      ویررژه برره هرروایی

در من طق  خصوص به سنگیناز عن صر  من سبی ۀدهند تجمع

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

نشر     بررای  من سربی ش خص  نیز گی هیپوشش  ه ی خ ک

  .[6، 5]اس   سنگینفلزات  آلودگیداد  

بره یکری    رااهواز  ،هواشدید اخیر، آلودگی  ه ی س  در 

. ایرن وعرعی    بد  کرده اس شهره ی جه    ترین آلودهاز 

و شرده  اهواز  زیس   محی  پذیری آسیبسبب شکنندگی و 

کمبود . نه ده اس منفی  تأریرشهر  زیستی  محی در پ یداری 

 هر ی  دغدغره از در کالنشهر اهرواز   شهریسبز  فض یسران  

برر جرذب    افرزو  سربز   فض یاس . شهر این  زیستی  محی 

در  اجتمر عی  پ یداری دهی شکل هوا و تلطیف، در ه  آالینده

گررم و   وهروایی  آب شررای  ب  توجه بره   دارد.تأریر هر شهر 

 اسر   عروری گی هیپوشش  من سبخشک اهواز، انتخ ب 

 فضر ی در ک ررفته  به غیربومی گی هی ه ی گونهاز جمله . [2]

جنروب کشرور   در  جنگلکر ری  هر ی  پرروژه و  شرهری سبز 

 ابریشر  ، برهر   ) (خوزست   و هرمزگر    ه ی است  ویژه  به)

 Conocarpus( و کنوکرر رپوس )Albizia lebbeck ،هنرردی

erectus.آسی جنوب  گرمسیریمن طق  بومیبره    ( هستند ،

ت کنو  گسرترش   ولیاس ،  استرالی و شم    استواییمن طق 

 گرمسریری  نیمره از منر طق   بسری ری و در اس   ی فته فراوانی

 ای درختچره کنوکر رپوس   [.7] دارد تکثیرر رشد و  نیزجه   

جنروب  در  فلوریردا  هر ی  جنگرل  بومیاس  که  سبز همیشه

و  ریمنر طق گرمسر  در طور معمو   بهاس  که  آمریک  شرقی

درخر  مقر وم بره     نروعی  عنوا  به و شدهخ ک شور ک شته 

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

جنوب کشور م ننرد خوزسرت  ، بوشرهر و هرمزگر   ک شرته      

جرذب فلرزات   دربر رۀ   انردکی تحقیقر ت  کنرو    ت  .شود می

 گرمسیری در ایرا  نیمهگرمسیری و  ه ی گونهتوس   سنگین

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

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

 Eucalyptus) برهرررر   و اکرررر لی توس هرررر ی گونرررره

camadulensis) اکر لی توس بهترر از   گونر   ، مشخص شد که

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

 غیرصرنعتی ، صرنعتی در من طق  دیگر پژوهشیدر  .[2] اس 

در مرورد  شرهر آبر دا     ترافیرک  کر   غیرصرنعتی و  پرترافیک

سررب،   سنگینفلزات  آلودگی که مشخص شدکنوک رپوس 

در  گیر هی برر پوشرش    رویو  کر دمیوم مس، کروم، کب ل ، 

 بیشترترافیک  ک  من طق و پرترافیک نسب  به صنعتی نواحی

 هر ی  گونهدر  سنگینبر جذب عن صر  ترافیک بن براین ؛اس 

ق برل   ردی ب زیس  نوعیو کنوک رپوس اررگذار بوده  گی هی

. [9] فلرزات اسر    ایرن هوا بره   آلودگی بررسی برایاعتم د 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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جذب فلزات آهن، منگنز،  مقدار بررسیب   محقق  همچنین 

 Ziziphusدرختری کنر ر )  گونر   سرب و کر دمیوم در برر    

spina-christi      در اطراف شرک  فروالد اکسرین خوزسرت )

نش   دادند که بر  این درخ  تنه  ق در به جذب کر دمیوم  

 .[01]از خر ک اسر     0ب  عریب تجمرع زیسرتی بیشرتر از    

در هرر   الزامر    گیر هی گونر   که هر  دهد میمرور من بع نش   

و  نیسر   سرنگین چنرد فلرز    یر   یرک ج ذب  ،و منطقه اقلی 

 سرنگین فلرز   چنرد  ی  یکمنطقه ج ذب  یکدر  ممکن اس 

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

کره  سر   هوا آلرودگی شدت دلیل  به زی دآ  به احتم    دلیل

ولوژیکی گی ه   )تعداد روزنره، مقردار   یبر پ رامتره ی اکوفیز

اررگرذاری  گیر هی(   هر ی  رنگیرزه قنده ی محلو ، پرولین و 

هر ی   پژوهشدر هر منطقه  ب ید رو این؛ از [00]مستقی  دارد 

 شرهری سربز   فضر ی در  کر ربردی  ه ی گونهدرب رۀ  متعددی

 این بود که این پژوهش دیگر دالیل عرورتاز  .گیردانج م 

و  درختری  هر ی  گونره توسر    سرنگین جذب فلزات  ق بلی 

  بر   آ  مق یسر و  پرترافیرک در منر طق   غیربومی ای درختچه

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

جهر     کالنشرهره ی  تررین  آلروده که اهرواز از   آنج اس . از

 فضر ی ک ش  در برای من سب  ه ی گونهشن خ   ،[2] اس 

 عرروری  ،سرنگین ک هش فلرزات   برای ه  جنگلک ریسبز و 

 سرنگین غلظر  فلرزات    بررسری  پرژوهش  این. هدف اس 

و  در برررر  و خررر ک درختررر   برهررر   نیکرررلسررررب و 

و  ترافیرک منر طق پر محردودۀ  کنوک رپوس در  ه ی درختچه

 .اس  اهواز کالنشهر ترافیک ک 

 هاروشموادو

منطقۀتحقیق

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

بر    ه  ایستگ ه .شد بررسیاهواز شهر   پ ینقش  ابتدا  تحقیق

و  تعیینشهر اهواز  شهرداری ترافیکیاستف ده از اطالع ت 

برهر   و کنوکر رپوس    گیر هی پوشرش   دارای ایستگ ه 01

)بر    تص دفی صورت به ایستگ ه، شش ه آن بینانتخ ب و از 

 در نظر گرفتن محدودی  امک نر ت، زمر   و منر بع مر لی(    

ب   میدانیمرحل  مط لع  در  شد. برگزیدهپژوهش  این برای

در منر طق   ایستگ همن طق، سه  جغرافی یی موقعی توجه به 

بررسری   ترافیک ک در من طق  دیگر ایستگ هو سه  ترافیکپر

  .(0)جدو   شد

 در شهر اهواز شده برداری نمونه های ایستگاهاطالعات  .3جدول 

 )متر( دریاارتفاع از سطح  جغرافیاییعرض  جغرافیاییطول  ایستگاهنام  ترافیکشدت 

 ترافیک کم
 91 79° 79' 58'' 48° 88' 50'' دی خیابانپادادشهر،  9فاز 

 98 79° 79' 90'' 48° 88' 54'' باهنر، بلوار معلم

 98 79° 79' 90'' 48° 88' 59'' شهرک نفت

 پرترافیک

 05 79° 79' 50'' 48° 88' 97'' ساعتفلکۀ 

 91 79° 79' 53'' 48° 88' 95'' کیانپارس

 90 79° 79' 54'' 48° 88' 58'' زیتونپارک  ،زیتون



روشپژوهش
از  جلرروگیریمنظررور برره 0395مرر ه پررژوهش در مهر ایررن

ابتدا بر   . انج م گرف  توس  ب را  سنگینفلزات  وشوی شس 

وععی  درختر   و  بررسی اولیه ، مط لع تی ه ی عرصهب زدید 

. صرورت گرفر   از نظر قطرر برابرسرینه و ارتفر ع     ه  درختچه

درختچره از   پ یره  31درخ  و  پ یه 31 ،ایستگ هدر هر س س 

 من سربی  وعرعی   دارایو سالم   ش دابیهر گونه که از نظر 

 وعرعی   ۀدهنرد  نشر    و ارتف ع سینهبودند و از نظر قطر برابر

 کدگرذاری منطقه بودند، انتخر ب و   این ه  درختچهدرخت   و 

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

 هر  آنبرر  و خر ک از    هر ی  نمونره انتخر ب و   تص دفیک مال  

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



 9711 زمستان، 4، شمارۀ 37ۀ ایران، دور طبیعی های چوب، مجلۀ منابع جنگل و فرآورده 083

 

[. 02سر  ] آنه هوا در گی ه  ، برر    ه ی آالیندهمقصد اصلی 

 هر ی  شر خه برر  از   ریادمقر بر ،  ه ی نمونهبرداش   برای

و از چه ر سم   زمیناز سط   متریزنده از ارتف ع دو ت  سه 

و پس از انتق   [ 03، 9]در سه تکرار برداش  شد  پوشش ت ج

 واحد اهرواز،  اسالمیدانشگ ه آزاد  زیس   محی  آزم یشگ هبه 

 نشرده  شسرته ( و گونره نمونه از هر  61) شده شستهبه دو گروه 

خر ک از   هر ی  نمونه .شدند بندی طبقه( از هر گونه نمونه 61)

کنوکر رپوس از عمرق   درختچر    21درخ  برهر   و   21 پ ی

)در مختلرف برداشر     ه ی ایستگ هدر  متری س نتی 01صفر ت  

منتقرل   آزم یشگ هنمونه خ ک به  021و در مجموع  سه تکرار(

 شد.

 هر ی  برر  از  نیمری برر ،   ه ی نمونه س زی آم ده برای

 وشرو  شس  دیونیزهشده ب  استف ده از آب مقطر  آوری جمع

 سر ع  در آو  بر    48، شرد  خشرک  ه  بررای   نمونه. شد

توسر   ه و سر س  قرار داده شد گراد س نتیدرج   71 دم ی

 میکررو   63بر  اسرتف ده از الرک     وشرده  پودر  چینیه و  

گیر هی از روش   هر ی  نمونره هض   برای .[5]شدند غرب   

فلرزات   و مقردار [ 2]استف ده  خشک خ کستر گیری عص ره

)مرد    ICPتوسر  دسرتگ ه    هر   نمونره موجرود در   سنگین

Varian735 )پرس از   خر ک  هر ی  نمونره  .شرد  گیری اندازه

 24مردت   بره  گرراد  سر نتی درج   61 دم یخشک شد  در 

 5/1عبور داده شدند. س س به  میکرو  63س ع ، از الک 

اسرید  سره قطرره    ت دو  ترتیب بهپودرشده نمون  گرم از هر 

و سره   0سلط نی تیزاب لیتر میلی 5/1نرم  ،  یک کلریدریک

حم م شرن   رویافزوده شد و بشر  اسید هی وکلرو لیتر میلی

ح صل پس از عبور  م یعدرجه قرار گرف .  025 دم یدر 

 اینکه در شد رس نده  لیتر میلی 25به حج   ص فیاز ک غذ 

)مرد    ICPخوانرد  توسر  دسرتگ ه    بررای  ح ل  نمونره  

Varian735) [04] آم ده شد. 

غلظ  فلز  ،(BCF) زیستیف کتور تجمع مح سب   برای

از  بیشرتر . مقدار شد تقسی بر غلظ  فلز در خ ک  گی هدر 

                                                      
1. Aqua regia 

قردرت   ۀدهنرد  نشر   ، هروایی  ه ی اندامدر  ف کتور این یک

انتق   فلز از خ ک و تجمع در آ  اندام اسر  کره انب شر     

 ق بلیر   ۀدهنرد  نشر   )م نند بر (،  هوایی ه ی اندامفلز در 

 .[05] اس  آ  فلز توس  هر گونه گی هیاستخراج 

روشآماری

 هرر  دادهنرمرر   بررود  و همگررن بررود  پررژوهش،  ایررندر 

 اسرمیرنوف  -لمروگروف وک ه ی آزمو ب  توجه به  ترتیب به

غلظ  فلزات  می نگین بین  مق یس برایشد.  بررسیو لو  

 چنرین همو  بر نشدۀ  شستهشده و  شسته تیم ره ی بیندر 

 غیرجفتری  tاز آزمرو    ترافیرک  کر  و  پرترافیکمن طق  بین

در سرط    آمر ری  هر   وتحلیرل  تجزیره  هم بهره گرفته شد. 

انجر م  ( 22)نسخه  SPSS افزار نرمدرصد و در  95 اطمین  

 .  پذیرف 

وبحثنتایج

برگهاینمونهدروسربنیکلغلظت

 سررنگینغلظرر  فلررزات  میرر نگین نشرر   داد کرره نترر ی 

 داری معنری  صرورت  به نشده شسته ه ی بر شده در  بررسی

برود )جردو     در هر دو گونه شده شسته ه ی بر از  بیشتر

 مق دیر بیندرصد اختالف  بیشترین، 2براس س جدو   .(2

در  نشرده  شستهو  شده شسته ه ی بر غلظ  فلز سرب در 

بره   ح صرل شرد کره غلظر      گون  در  ترافیک منطق  ک 

از برر    بیشرتر درصرد   4/542 شرده  شسرته سرب در بر  

اخرتالف   بیشرترین ، نیکرل مورد غلظ   بود. در نشده شسته

منطقرر  نشررده در  شسررتهو  شررده شسررتهبررر   مقرر دیر بررین

کنوکر رپوس مشر هده شرد کره     گونر   در برر    ترافیک ک 

از  بیشتردرصد  5/220 شده شستهدر بر   نیکلغلظ  فلز 

در  سرنگین کمتر بود  مقدار فلرزات   .بود نشده شستهبر  

 دهنردۀ  نشر    ،نشرده  شسرته نسب  بره   شده شسته ه ی بر 

 مقر دیر برر   افرزو  در هوا  سنگینفلزات  ه ی آالیندهوجود 

که نت ی  تحقیق ح عر از  [2]موجود در خ ک منطقه اس  

 همسوس . [06 ،2]  تمط لعبرخی این حیث ب  
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 مختلف  های ایستگاهبرهان و کنوکارپوس در  های گونهدر برگ  نیکلت سرب و اغلظت فلز .3جدول 

فلز 

 سنگین
 منطقه

 (کیلوگرمبر  میکروگرم) معیارانحراف  ± غلظت فلز در برگ میانگین

 کنوکارپوس برهان

 نشده شسته شده شسته نشده شسته شده شسته

ب
سر

 

 b000 ± 9/9090 a3/498 ± 7734 b959 ± 9581 a0/007 ± 0/0889 ترافیکپر

 b01 ± 773 a0/974 ± 9808 b0/84 ± 0/098 a7/900 ± 9181 ترافیک کم

نیکل
 

 b058 ± 9/9310 a058 ± 0/0330 b0/099 ± 9359 a0/777 ± 3/7938 ترافیکپر

 b4/989 ± 9/9497 a1/787 ± 4/0048 b1/958 ± 0/349 a975 ± 0/9840 ترافیک کم

 اس .نشده  شستهو  شده شستهغلظ  فلزات در بر   ه ی می نگین بینبود  اختالف  دار معنی ۀدهند نش   غیرمش بهحروف 

غلظر  هرر عنصرر در برر ،      میر نگین  بررسی منظور به

و  شرده  شسرته  برر   تیمر ر غلظر  هرر فلرز در دو     می نگین

گرفتره   در نظردر بر   آ مقدار غلظ   عنوا  به نشده شسته

در  نیکرل ، غلظر  فلرزات سررب و    0ب  توجه به شکل . شد

 دار معنری اخرتالف   دارای ترافیک ک  بر  دو گونه در من طق

 کنوکر رپوس  فلرز در برر    ایرن غلظر   سررب،   بود که در

 برود  از برهر    بیشرتر  داری معنی صورت به ترافیک ک من طق 

(07/01  =t)  برهرر   منرر طق  در بررر  نیکررل، امرر  غلظرر

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

شردت   دلیل به، ترافیکدر واقع در من طق پر (.t=  45/6) آمد

در دو گونره بره    سرنگین جذب فلزات  ق بلی ، آلودگی زی د

 داری معنری تفر وت   توا  نمیو  [0] رسد میبر  آست ن  حد 

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

 آلرودگی بر اررر شردت    اکوفیزیولوژیکیاختالالت  چنینهم

، احتم ال  سربب شرب ه  تروا  جرذب در دو     تر آلودهمن طق 

 ۀآالیندمقدار است ندارد شده اس . در من طق پرترافیک گونه 

شرده   تعریرف  کیلوگرمبر  میکروگرم 3111ت   گی هسرب در 

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

در  نیکلحد است ندارد در حد مج ز قرار دارد.  بررسیتح  

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

دامنر   در  نیرز  آالینده ایناس س، مقدار  ایناس  که بر  [07]

 .گیرد می ج یاست ندارد 

 
 دار معنی ۀدهند نشان غیرمشابهحروف مختلف.  های ایستگاهبرهان و کنوکارپوس در  های گونهدر برگ  نیکلغلظت فلزات سرب و  .3شکل 

 بود.  ایستگاهغلظت فلزات در برگ دو گونه در هر  های میانگین بینبودن اختالف 
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خاکهاینمونهوسربدرنیکلغلظت

هر دو گونره در   پ یدر خ ک  نیکلغلظ  فلزات سرب و 

 قاز منر ط  بیشرتر  داری معنری  صرورت  بره  ترافیکمن طق پر

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

 صررورت بررهدر خرر ک کنوکرر رپوس  پرترافیررکمنطقرر  در 

و در  (t=  31/74از بره   ح صرل شرد )   بیشتر داری معنی

 00/036) آمرد  دس  به یمش به  نتیج نیز ترافیک ک منطق  

 =t .) دو گونه  بین داری معنیتنه  اختالف  نیکلفلز درب رۀ

در خر ک   نیکلغلظ  ح صل شد که  ترافیک ک در من طق 

کنوکرر رپوس بررود  از بیشررتر داری معنرری طررور بررهبرهرر   

(94/254  =t.)  همچنین غلظ  این فلزات در خ ک هر دو

 25ترتیب  بهکه قرار دارد  ه آنحد مج ز محدودۀ منطقه در 

. [07]بر کیلوگرم برای سرب و نیکل اس   گرم میلی 08و 

مقردار   حر وی  ای جر ده کنر ر   ه ی خ ک، شهریدر من طق 

 من سربی ، ش خص رو اینو از  بوده سنگیناز فلزات  زی دی

در من طق  سنگینفلزات  آلودگی  مق یسنش   داد  و  برای

 هر   پرژوهش  دیگرر در  .[20 ،21 ،06]اند  متف وت ترافیکب  

، کر دمیوم و  کب لر  سرب، مس،  سنگینفلزات غلظ   نیز

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

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

غلظر  سررب، روی، مرس،    [ و 9] ح صرل شرد   این شهر

کره در  هر ی شرهری اهرواز     پر رک کروم و نیکل در خر ک  

 ه ی پ رک خ ک از بیشترمن طق پرترافیک واقع شده بودند، 

 .[20]بود ترافیک  ک من طق  شهری

 BCF زیستیتجمع اکتور

کره مقردار فر کتور تجمرع      دهرد  مری نشر     4جدو   نت ی 

 41/1فلز سررب در هرر دو گونره کمترر از     درب رۀ  زیستی

برهر   و  گونر   هرر دو   میر نگین ، نیکرل فلرز  درب رۀ اس . 

دو گونه  این دهد میاس  که نش    0از  بیشترکنوک رپوس 

و تجمررع آ  در از خرر ک  نیکررلقرر در برره اسررتخراج فلررز 

وکر رپوس  کنگونر    توانر یی ، هرچند هستندخود  ه ی بر 

 از بره   اس . بیشترمورد  ایندر 

 مختلف  های ایستگاهدر برهان و کنوکارپوس  های گونه پایدر خاک  نیکلسرب و غلظت فلزات  .0جدول 

 گونه سنگینفلز 
 (کیلوگرمبر  میکروگرم) معیارانحراف  ±گونه  پایغلظت فلز در خاک  میانگین

 ترافیک کم پرترافیک

ب
سر

 

 aB9001 ± 8/0833 bB0/9400 ± 0888 برهان

 aA9040 ± 7/8988 bA195 ± 0/4750 کنوکارپوس

نیکل
 

 aA9004 ± 0/0340 bA8/190 ± 0/9034 برهان

 aA358 ± 7519 bB8/413 ± 9/315 کنوکارپوس

 ترافیرک  کر  و  پرترافیرک  ایستگ ه بینهر گونه  پ یغلظ  فلزات در خ ک  ه ی می نگین بینبود  اختالف  دار معنی ۀدهند نش  کوچک،  غیرمش بهحروف 

 اس . ترافیکیمنطق  دو گونه در هر  بینبود  اختالف  دار معنی ۀدهند نش  بزر   غیرمش بهاس . حروف 

 نیکلسرب و  سنگینبرهان و کنوکارپوس در فلزات  های برگ( BCF) زیستیمقدار فاکتور تجمع  .3جدول 

 BCF منطقه سنگینفلز  گونه  BCF منطقه سنگینفلز  گونه

 برهان

 سرب

  45/5 ترافیک کم

 کنوکارپوس

 سرب

 01/5 ترافیک کم

 04/5 ترافیکپر  45/5 ترافیک پر

 08/5 میانگین  45/5 میانگین

 نیکل

  03/9 ترافیک کم

 نیکل

 09/9 ترافیک کم

 15/5 ترافیکپر  10/5 ترافیکپر

 05/9 میانگین  99/9 میانگین
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در هر دو گونه در  زیستیتجمع  عریبمقدار  چنینهم

ح صرل شرد کره     ترافیک پراز من طق  بیشتر ترافیک ک من طق 

در  هر   گونه این ق بلی هوا،  آلودگی افزایشب   دهد مینش   

. در ی برد  مری از خ ک به برر  کر هش    سنگینانتق   فلزات 

مختلرف   هر ی  گونره کره عملکررد    ه شرد نش   داد یپژوهش

متفر وت،   هر ی  ایسرتگ ه هوا در  ه ی آالیندهدر جذب  گی هی

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

 هر ی  ی فتره  یرد ؤمکه  ی بد می تغییرهوا(  آلودگیجمله شدت 

 ایرن  هر ی  ی فتره . در تضر د بر    [22]پرژوهش ح عرر اسر     

 Neriumدرخر  خرزهرره )  دربر رۀ   در تحقیقری پرژوهش،  

oleander آلرودگی  افرزایش که ب   گرفته شد نتیجه ایت لی ( در 

 ی برد  مری  افرزایش درخ   ایندر  زیستیتجمع  عریبهوا، 

دربر رۀ   زیسرتی بود  ف کتور تجمع  ک  دالیلاز جمله . [23]

 جرذب  سررع  که  گف  توا  میفلز سرب در هر دو گونه 

کر هش  بره خر ک    ایرن فلرز  پس از ورود  ،گی ه  سرب در 

کربن ت و  نظیرن محلو   ترکیب ت تشکیل  آ دلیل که ی بد می

 ه ی ریشهدر صورت جذب توس   همچنین. اس  سولف ت

، آپوپالسر  و  ریشره  بیرونری  هر ی  بخرش فلز بره   این، گی ه

 هروایی انردام   اختی رو کمتر در شود  میمتصل  سلولی ۀدیوار

سررب   گفته شده کره  ،نت ی  این تأییددر  .[05] گیرد میقرار 

بره جرذب    بیشرتر ، کر دمیوم تحرک کمتر نسرب  بره    دلیل به

 هر ی  انردام کر  در   مقدار بهدارد و تم یل توس  ذرات خ ک 

. برر  [24] دی بر  مری )م نند بر ( تجمع  گی هیپوشش  هوایی

 زیسرتی فر کتور تجمرع    از یک بود کمتر  دلیل بهاس س  این

اسرتخراج   بررای برهر   و کنوکر رپوس   گون  فلز سرب، دو 

 دیگرررکرره در  نیسررتندفلررزات مررذکور از خرر ک من سررب   

در استخراج سرب  این دو گونه ک  ق بلی به  نیز ه  پژوهش

  شربک دانشرمندا ،   هر ی  ی فتهبراس س . اس اش ره شده  [2]

وجرود   گی هر   در  ای تجزیه ینده یافراز انتق   و  ای پیچیده

مقرردار نگرره کمترررین را در  غیرعررروریدارد کرره فلررزات 

. شروند  مری  سرلولی در سرط    آسریب  ایج دو م نع دارند  می

 یر   یک برای توا  می گی هیگون  هر  از ،آالیندهبسته به نوع 

اسرتف ده   پ الیی گی همن سب در  ه ی گونه عنوا  به آالیندهچند 

، خ صری  گیر هی گونر   ؛ از سوی دیگرر، ممکرن اسر     کرد

هیچ نروع فلرز سرنگینی را نداشرته ب شرد       پ الیی گی هتوان یی 

[25]  . 

گیرینتیجه
و کنوک رپوس گون  هر دو پژوهش،  این ه ی ی فتهبراس س 

و انرد   من سرب  نیکلآلوده به  ه ی خ ک پ الیش برایبره   

بنر براین  از برهر   اسر .    بیشترکنوک رپوس گون   توان یی

اظه ر داش  که در مق یسه ب  برهر  ، کنوکر رپوس    توا  می

مق بلره بر     برای پ الیی گی ه ه ی پروژهدر  تر من سب ای گونه

پژوهش اس . البته منطق  در من طق مش به ب   نیکل آلودگی

من سب برای جنگلکر ری و فضر ی سربز    گون  در انتخ ب 

س زگ ری گونره،   همچو در نظر گرفتن معی ره یی  شهری،

در کنر ر قردرت    هر   بیمر ری آفر ت و  مق بله بر    و نی ز آبی

 محری  در  ترر  من سب ه ی گونه استف ده ازسبب  پ الیی گی ه

هر ی آتری    کره در پرژوهش   شرود  مری  زشهری اهوا زیس  

 توا  به آ  توجه کرد. می
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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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