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 چكيده

با توجه به اهميت . ترافيك دركشورهاي پيشرفته از جمله ايران آلودگي خاك ، آب و هوا را در پي داشته است توسعه صنعت و گسترش 
هدف از اين تحقيق . آلودگي محيط ، زيست رديابي دائمي آلودگي هوا، خاك و آب در نواحي مبتال به آن الزم است مورد توجه قرار گيرد 

سايت در 5در اين تحقيق نمونه برداري از درخت چنار در. و كنترل آلودگي شهر اصفهان مي باشد استفاده از درخت چنار به منظور كاهش 
شهر اصفهان شامل پارك الله،پارك قلمستان،چهارراه تختي،دروازه شيراز و ناژوان در سه تكرارو در سه مرحله زماني 

وبرگهاي شسته شده وشسته نشده  به طور مجزا مورد تجزيه ، نمونه برداري شده  برگ درخت. انجام شد)ارديبهشت،تير،شهريور(متفاوت
نتايج نشان داد  كه غلظت عناصر نيكل ، منگنز و سرب . آزمايشگاهي قرار گرفت و همچنين گرد وغبار روي سطح برگ نيز اندازه گيري شد

ه توسط سطح برگ زياد بوده و تفاوت آن در برگ درخت چنار  در سايتهاي مختلف تفاوت معني داري ندارد ولي  ميزان گردوغبار جذب شد
 .بطور كلي نتايج نشان مي دهد كه چنار بيو انديكاتور مفيدي مي باشد.در سايتهاي مختلف معني دار مي باشد

.زيست ردياب ، درخت ، فلزات سنگين ، آلودگي هوا و خاك: كلمات كليدي   

 مقدمه

برگهاي خرزهره در ايتاليا نمونه برداري شدند و عناصر ). 1385دبيري،.(يط را گويندآلودگي ، هر گونه تغيير در ويژگيهاي اجزائ متشكله مح
مينگرانس و .(سنگين بر روي آنها مطالعه شد وبه اين نتيجه رسيدند كه جذب عناصر سنگين در مناطق آلوده در اين گياه افزايش مي يابد

هدف ما در اين . 22)ابول وهمكاران.(كنترل كننده هواي محيط شناخته شدنددر تحقيقي دراسپانيا ،برگهاي بلوط وكاج به عنوان 1. 1)روزين
.تحقيق مطالعه بر روي درخت چناروتشخيص پتانسيل كنترل آلودگي مي باشد  

   

___________________________________________________________________________ 
1 -mingorance and rossini                                                                                                                                                                            
2 -aboal at al 
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  مواد و روشها

اواسط ارديبهشت، (در اين تحقيق كه در شهر اصفهان انجام گرفت نمونه درخت چنارمورد مطالعه قرار گرفت كه در سه مرحله زماني متفاوت 
نمونه برداري ) دروازه شيراز ،چهارراه تختي ،پارك الله،پارك قلمستان(تاج درخت از چهار سايت پر ترافيك شهر  3/2از ) تير وشهريور 
سپس .نمونه ها به دو قسمت برگ شسته شده ، برگ شسته نشده جدا گرديد .وسايت ناژوان به عنوان شاهد در نظر گرفته شد انجام گرفت

براي اندازه گيري .  نمونه ها به روش هضم خشك عصاره گيري شده و عصاره هاي  بدست آمده توسط دستگاه جذب اتميك قرائت شدند
دست آمده را توسط كاغذ صافي صاف نموده و ميزان گردوغبار بدست مي آيد كه به ازاي وزن خشك گرد وغبار ،برگها راشسته وعصاره به 

  .  صورت پذيرفت  excleوspss افزارتجزيه تحليل آماري توسط  نرم . برگ سنجيده  مي شود

 نتايج وبحث

مرحله 3يت ذكر شده در نمونه برداري در مقادير جذب عناصرمنگنز، نيكل و سرب در برگ شسته شده وشسته نشده درخت چناردر پنج سا
در مرحله اول نمونه برداري ، مقدار جذب نيكل دربرگ شسته شده درخت چنار در سايتهاي مختلف داراي اختالف . مورد بررسي قرار گرفت

در برگ شسته شده بين در نمونه برداري مرحله دوم . در برگ شسته  نشده، منگنز داراي اختالف معني داري در برگ شد. معني داري شد
در . عناصر در ساينها اختالف معني داري مشاهده نشد ولي در برگ شسته نشده  منگنز ونيكل داراي اختالف معني دار  در سايتها مي باشند

(مرحله سوم نمونه برداري در برگ شسته شده و برگ شسته نشده در سايتها بين عناصر اختالف معني داري مشاهده نشد در ).1اره نمودار شم
جذب . كل مي توان نتيجه گرفت كه از لحاظ زماني، مرحله دوم بيشترين جذب عناصر توسط برگ چنار را به خود اختصاص داده است
(گردوغبارتوسط سطح برگ نيز در نمونه برداري مرحله اول و سوم داراي اختالف معني داري مي باشد  )2نمودار شماره شماره  . 

        

ميزان جذب عناصر سنگين در برگ شسته نشده  چناردر مرحله سوم             -  1   ميزان جذب گردوغبار سطحي در سه دوره زماني متفاوت          - 2                      

).  محل نمونه برداري(سايت پنج دروازه شيراز مي باشدسايت يك ناژوان،سايت دو پارك الله ،سايت سه پارك قلمستان،سايت چهار چهارراه تختي ،  

 نتيجه گيري

.به طور كلي ميتوان نتيجه گرفت كه برگ درخت چنار آلودگي هوا و گرد و غبار را كنترل كرده وكاهش مي دهد  

 منابع

نشر اتحاد تهران.آلودگي محيط زيست .1385.دبيري م- 1  
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Astrac: 

Industrial development and extensive traffic in developing countries like iran created lot pollution in air 
,water and soil. As long as the importance of environment pollution, reduction of air ,water and soil 
pollution is necessary .The aim of  this research is using of  trees for decreasing  and controlling of 
pollution of  isfahan city. In this research treat ments  include planting site of plaintain  (lale , 
ghalamestan , najvan park , takhti intersection and azadi  square) and three times for  after sampling in 
every time ,leaves samples sampling .In every treatment three trees separated into two groups: washed 
and un washed .after that they were analyzed in laboratory .The dust on the surface of leaves was 
measured and so concentration of ni  , mn , and  pb in dry matter of leaves and outcome showed that the 
leaf  highly result in decrease of pollution while it plays a good role in absorbation of dust  . so in overall 
we consider that the plantain tree is a good  bio indicator. 

  Keyword : Bio indicator, tree ,heavy metal , air and soil pollution  
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