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 چکیدٌ

بىابزایه بزای سالُای سیاد، تُدیدی جدی . ، سیزا در محیط پایدار َستىد  ضىاختٍ می ضًودآالیىدٌ َای خاظ   بٍ عىًانفلشات سىگیه 

کم َشیىٍ بزای سديدن فلشات سىگیه اس خاک ي ًَا ، استفادٌ اس تکىیک سیست یک ريش مًثز ي . بزای  محیط سیست بٍ ضمار می ريود

در ایه مطالعٍ  اثرز آلرًدگی   . در ایه ريش اس گیاَان بزای کاَص غلظت فلشات سىگیه در مىاطق آلًدٌ استفادٌ می کىىد.ردیابی است

گًوٍ گیاَی در باغ  6ل ي آسکًربیک اسید کل در صىعتی  بز ريی غلظت  فلشات سىگیه مس ، ريی ، ویکل يسزب ي میشان کلزيفیل ک

ای گیاَی در ایه مىطقٍ صىعتی بٍ ویکل آلًدٌ َستىد  وتایج وطان داد کٍ گًوٍ.گًوٍ ضىاسی مجتمع فًالدمبارکٍ مًرد بزرسی قزار گزفت

 .ي َمچىیه گًوٍ خزسَزٌ بٍ عىًان گیاَی با بیطتزیه جذب ویکل ضىاختٍ ضد

 آسکًربیک اسید،کلزيفیل ،فلشات سىگیه ،آلًدگی ًَا :ياصگان کلیدی

 مقدمٍ

اًٍووذر ٍ  )ّوچٌوویي دیگوور هَخووَدا  زًووذُ ااوور هووی  وو اردرثب عٌبصوور ظووٌگیي ثوور رٍی  یبّووبى آلووَد ی خووبب، آة ٍ ا وعوو 

عٌبصور هَخوَد در ا وعو ر در ًْبیو  ثوِ صوَر  ترًٍؽعو  خؽون یوب ترًٍؽعو   ور رٍی ظوغ  خوبب              (. 2006دٍرظبى،

 ( . 2004دیجَ  ٍ ّوکبراى،)یب  یبّبى قرار هی  یرد 

عٌووَاى زیعوو   . ْووبی  یبّووبى ثووِثووِ دلیووژ ٍیص ووی ّووبی هب ووبٍ  خوو ة ثر ووی ، دوووس عٌبصوور ظووٌگیي  َظووظ ثر ْووب ،ثر  

تلوسا  ظوٌگیي ثورای  یبّوبى ثعویبر ظووی ّعوبٌذٍ خو ة ٍ  دووس          (. 2005کلیون، )ردیبة آلوَد ی ّوَا ثوِ کوبر هوی رًٍوذ      

ؼوووبرهب ٍ )ی هَرتَلووَشیکی ، تیسیَلوووَشیکی ٍ ثیَؼوویویبیی هوووی ؼووَد   آًْووب در ثبتبْووبی  یوووبّی ثبعووا ایدوووبد ٍاکٌؽووْب    

  .( 2009ّوکبراى،

ظوغ  ایوي اظویذ زهوبًی کوِ  یوبُ در هیوره آ یٌوذُ         . کون کوبّػ هوی یبثوذ      Hpآظوکَرثین در   قذر  احیبکٌٌوذ ی اظویذ    

در  یبّووبى ٍ در  کلورٍز یکووی از ًؽووبًِ ّوبی ظوووی  تلوسا  ظووٌگیي   .(1977کیلور ٍ اظووچَا ر، ) ّوب اظوو  ، کوبّػ هووی یبثووذ   
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ثٌوبثرایي هدوذار کلرٍتیوژ هوی  َاًوذ ثوِ        (. 2007دٍ وبًالر، )هْوبر آًوسین اظو     ًبیدِ خلَ یری از ثیَظوٌبس کلرٍتیوژ ثوِ دلیوژ     

 .( 2001هک برلي ٍ ثَرچ  ،)عٌَاى ؼبخص ظوی  تلساظب بدُ ؼَد
اارا  تلسا   ثر عالئن ظلَلی در هدیبض کَچکبر .ظوی  تلسا  در هدیبض کالى ثر رؼذ ٍ عالئن ثر ی هؽبّذُ هی ؼَد

 بایر هعبدین ین تلس  ثر  .عالئن هؽبّذُ ؼذُ در ظغ  کالى یب ظلَلی ٍ کبّػ رؼذ اارا  خبًجی عوژ  تلسا  ّعبٌذ .اظبَار اظ 
اظ   در غلظ   ثب ی هط ، کِ عالئن ریؽِ ای آؼکبر.یکی از ایي  بایرا  هببثَلیعوی  اار ثر تبَظٌبس اظ . هببثَلیعن   یبُ اظ 

ٍلی ثر تبَظٌبس خبلص .کبّػ هی یبثذ bثِ کلرٍتیژ  aٍلی کبّػ رؼذ دیذُ ًوی ؼَد، کژ هحبَیب  کلرٍتیژ ٍ ًعج  کلرٍتیژ 

در غلظبْبی ثب ی هط از خبرج  یبُ ، کِ رؼذ ظرکَة هی ؼَد، هحبَیب  کلرٍتیژ کوبرؼذُ ، ظرتی  تبَظٌبسی .   بایری ًذارد
 (.1388 ذیي، )دارد ٍ اتسایؽی درهیساى  دسیِ کبرٍ ٌَئیذّب دارد   IIثر تبَظیعبن کبّػ یبتبِ ٍ  بایر ثبزدارًذ ی 

ین  بایر .دلیژ ایي ظوی  ًیس خبیگسیي ؼذى هط ثِ خبی هٌیسین در هَلکَلْبی کلرٍتیژ ٍ ثِ  جس آى کبّػ تبَظٌبس اظ 
تسایػ ًرخ پیری ثرگ ثِ ٍاظغِ آظیت اکعیذا یَی خبًجی ثبزدارًذ ی تبَظٌبسی هط ، اتسایػ  َلیذ رادیکبل ّبی آزاد ٍ ثٌبثرایي ا

ّویي ا  بق ٌّگبم  هعوَهی  ثب رٍی ًیس ثِ ٍاظغِ  خریت .ظوی  یًَی ثب یَى هٌگٌس ًیس ثبعا کبّػ تبَظٌبس هی ؼَد.اظ 
 (. 1388 ذیي،) رخ هی دّذ I ٍIIتبَظیعبن  

ثووِ ٍیووصُ در .هسیوو  ثووِ حعووبة آیووذ  َاًووبیی  یووبُ ثوورای اتووسایػ  دوووس عٌبصوور در ثبتبْووبی آًْووب هووی  َاًووذ یوون    
رٍؼْبی رتس آلوَد ی زیعوبی هوی  َاًوذ هوَار ثبؼوذ کوِ هٌدور ثوِ  ویسکوردى هکبًْوبی آلوَدُ از عٌبصور  ظوٌگیي ثوِ ٍظویلِ                 

درب اظبظووی شًبیکووی ٍ تیسیَلووَشیکی هدبٍهوو  ثووِ تلووسا  ظووٌگیي ، ثوورای اًبخووبة  ًَووِ ّووبی هٌبظووت    . یبّووبى هووی ؼووَد

ثٌووبثرایي از  یبّووبى . آ یٌووذ ی ثووب تلووسا  ظووٌگیي ّعووبٌذ ، اّویوو  زیووبدی دارًووذ خْوو  رٍیووػ  ووبُ ّووبیی کووِ در هیووره 

 . ( 1388 ذیي،)  دوس دٌّذُ قَی هی  َاى ثِ هٌظَر اظب بدُ هدذد در آ یٌذُ زدایی ثعیبری از هٌبعق اظب بدُ کرد

 مًاد يريضُا

 6/37ب ً  32ْ 15´ 5/31اص ْبى ثیي  ًاقس در خٌَة غرثی ّکببر ٍ 3ثبغ  ًَِ ؼٌبظی تَ د هجبرکِ در هعبحبی ثبلغ ثر ایي هغبلیِ در 

ایي ثبغ ثب ّذف ؼٌبخ  اًبخبة ثْبرثي  ًَِ ّبی  .اظ  عَل ؼرقی 51ْ 25´ 2/25ٍ ً 51ْ 25´ 5/19ٍ ثیي  ً، عره ؼرقی 32ْ 15´

ًوًَِ ّبی ثر ی .ر اظ هیلی هب 140آة ٍَّای ایي هٌغدِ خؽن ٍ هیساى ثبرغ ظب ًِ آى . یبّی ظبز بر ثب هٌغدِ احذاث  ردیذ

تلوس   4ٍ غلظو    آظکَرثین  اظیذ کلرٍتیژ کژ ٍثیَؼیویبیی ٍیص ی  2. ثِ آزهبیؽگبُ هٌبدژ ؼذ  یبّی ًَِ  6خوس آٍری ؼذُ از 

 SPSSهحبظجب  آهبری ثب ًرم اتوسار  .درًوًَِ ّبی ثر ی اًذازُ  یری ؼذثب رٍغ ّضن خؽن  رٍی، هط، ًیکژ ٍ ظرةظٌگیي 

 .صَر   رت  05/0هدبیعِ هیبًگیي در ّر  رٍُ از عریق آزهَى داًکي ٍ درظغ  . اًدبم ؼذ 18ٍیرایػ 

 وتایج 

اظ  کِ ثعبگی ثِ  ًَِ ّبی  یبّی  ppm 30اظ  ٍ ظغ  ظوی   ppm 2-20غلظ  هَرد قجَل هط ثرای  یبّبى در رًح 

 .هیٌی دار ًؽذُ اظ  05/0یِ در ظغ غلظ  هط ثرای  ًَِ ّبی  یبّی هَرد هغبل . (1984پٌذیبض ٍ پیَ رٍظکب،-کبثب ب )دارد 
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غلظ  هط در  ًَِ ّبی  یبّی هَرد . ثیؽبریي هیساى هط در  ًَِ خرزّرُ ٍ کوبریي غلظ  در  ًَِ کبج  ْراى ثَدُ اظ 

 .هغبلیِ در رًح قبثژ قجَل اظ 

ظوی اظ    mg/kg 300-400رٍی ین از اخرای ضرٍری ّساراى پرٍ ئیي در  یبّبى اظ  ،ا ر چِ آى در هدذارّبی  

هیٌی دار ؼذُ  05/0غلظ  رٍی ثرای  ًَِ ّبی  یبّی در ظغ  .(2007ثرادلی ٍ ّوکبراى،)کِ ثِ  ًَِ ّبی درخبی ثعبگی دارد 

 23/11-22/21غلظ  رٍی در  ًَِ ّبی  یبّی در هحذٍدُ .ثیؽبریي غلظ  رٍی در کبج ٍ کوبریي غلظ  در اًبرپرپر ثَد.اظ 

mg/kg   اظ. 

. اظ mg/kg 10-100ٍ غلظ  ثیػ از حذ  5/1، در  یبُ هرخس  3، حذاکثر1/0-1هدذار عجییی ًیکژ در ثرگ  یبّبى 

ثر ایي اظبض غلظ  ًیکژ در  .(1977پیط ٍ ثٌبَى خًَس،)هبدُ خؽن  یبّی اظ   mg/kg 3-50حذ آلَد ی ًیکژ در هحذٍدُ 

هیٌی دار ًؽذُ  05/0ثرای  ًَِ ّبی  یبّی در ظغ   غلظ  ًیکژ . ًَِ ّبی هَرد هغبلیِ در هحذٍدُ آلَد ی اظ 

 .ثَدکبج  ْراى ٍ کوبریي غلظ  در  ًَِ خرزّرُ ثیؽبریي هیساى ًیکژ در  ًَِ .اظ 

پٌذیبض ٍ -کبثب ب )اظ   mg/kg 30-300ٍ  3،10ثر عجق هغبلیب  هیساى عجییی ، ًرهبل ٍ ظوی ظرة ثرای  یبّبى 

ثیؽبریي غلظ  ظرة .هیٌی دار ؼذُ اظ  001/0ّبی  یبّی هَرد هغبلیِ در ظغ   غلظ  ظرة ثرای  ًَِ .(1984پیَ رٍظکب،

ظوی  ًجَدُ اظ  ٍ تدظ در  غلظ  ظرة در  ًَِ ّبی هَرد هغبلیِ درحذ.در  ًَِ اقبقیب ٍ کوبریي غلظ  در  ًَِ ثلَط ثَد

 .ثَدُ اظ ( mg/kg 10)ثیػ از هیساى ًرهبل  اقبقیب ًَِ 

ثیؽبریي هیساى کلرتیژ کژ در .هیٌی دار ًؽذُ اظ   05/0ّبی  یبّی هَردهغبلیِ  در ظغ   هیساى کلرٍتیژ کژ ثرای  ًَِ

هیساى آظکَرثین اظیذ ثرای  ًَِ ّبی هَرد هغبلیِ درظغ  .ثَدُ اظ  کبج  ْراى ًَِ  خرزّرُ ٍ کوبریي  غلظ  در  ًَِ 

 ًَِ کبج ٍاقبقیب اخبالف . هیساى در اقبقیب ثَد ٍکوبریي خرزّرُ در ثیؽبریي هیساى آظکَرثین اظیذ.هیٌی دار ؼذُ اظ  001/0

 .هیٌی د ار ًذاؼبٌذ
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 وتیجٍ گیزی کلی
کوِ هوی  َاًوذ ًبؼوی از ٍرٍد ًیکوژ ثوِ ا وعو ر در ترایٌوذ         . ًَِ هوَرد هغبلیوِ در حوذ آلوَد ی ثوَدُ اظو        6غلظ  ًیکژ در 

کووِ ًؽووبى دٌّووذُ ایووي . ثیؽووبریي غلظوو   ًیکووژ  ٍ کلرٍتیووژ را دارا هووی ثبؼووذ ًَووِ خرزّوورُ .. د هجبرکووِ ثبؼووذ َلیووذ در تووَ

ثوِ دلیوژ زیوبد    . ًکبِ اظ  کِ ایي  ًَِ ثِ عٌَاى  ًَِ ای ثوب ثیؽوبریي هیوساى خو ة ًیکوژ از هحویظ آلوَدُ ؼوٌبخبِ هوی ؼوَد           

ثٌوبثرایي ایوي  ًَوِ هیبَاًوذ ثورای ردیوبثی تلوس        .ژ  ور اظو    ثَدى هیساى کلرٍتیژ ، ایي  ًَوِ ًعوج  ثوِ ظوبیر  ًَوِ ّوب هبحوو       

 .ًیکژ در هحیظ آلَدُ ثِ کبر رٍد
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Abstract: 

Heavy metals are known as specific pollutants because they are stable in the environment. So for 

many years, they are a serious threat to the environment.Biomonitoring is the most effective and 

low-cost method for removing heavy metals from soil and air. In this method, plants are used to 

reduce heavy metals concentration in polluted areas. In this study, the effects of industrial 

pollution on Pb, Ni, Pb, Cu, and Zn accumulation, ascorbic acid content, total leaf chlorophyll, 

were investigated in 6 plant species in Botanic Garden of Mobarakeh Steel Company .The result 

shows that studied plant species are contaminated with nickel. Also Nerium oleander was known 

as the most absorbent of nickel. 

Keyword: Air pollution, Heavy metals, Total chlorophyll, Ascorbic acid. 
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