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چكیده
گرد و غبار یکی از مهمترین منابع آالینده هوا در شهر اهواز میباشد .نتایج آنالیز  ICP – MSبسیاری از نمونههای گرد و غبار موجود در شهر اهواز نشان میدهد که
میزان فلزات سنگینی مانند آرسنیک ،سرب ،روی ،نیکل در این نمونهها بیشتر از میزان طبیعی آنهاست .به منظور بررسی پتانسیل گونههای گیاهی شهر اهواز در جذب
فلزات سنگین موجود در گرد و غبار ،سه گونه با فراوانی بیشتر به نامهای اوکالیپتوس ( ،)Eucalyptus camaldulensis dehnhانجیرمعابد ( )Ficus religiosa L.و
کونوکارپوس ( )Conocarpus erectus L.در نظر گرفته شدند .این نمونه ها جهت تعیین غلظت فلزات سنگین توسط فلورسانس اشعه ایکس ( )XRFمورد تجزیه قرار
گرفتند .به منظور بررسی آلودگی نمونههای خاک به فلزات سنگین ،فاکتور غنیشدگی و جهت بررسی ارتباط بین جذب فلزات از خاک به وسیله برگها فاکتور غلظت
محاسبه شد .با توجه به حضور همه ی فلزات سنگین مورد مطالعه در گرد و غبارهای وارده به شهر اهواز و وجود رابطه مستقیم بین غلظت فلزات در نمونههای خاک و برگ
درختان با غلظت آنها در نمونه های گرد و غبار ،میتوان احتمال داد که گرد و غبار یکی از عواملی است که در تغلیظ فلزات سنگین در گونههای مورد مطالعه نقش داشته
است .از سوی دیگر مقایسه غلظت فلزات سنگین در برگ درختان ،نشان می دهد که پتانسیل جذب این فلزات متفاوت است .در نهایت میتوان چنین نتیجهگیری نمودکه
پتانسیل جذب فلزات سنگین در گونه های گیاهی مورد مطالعه به قرار ذیل است :فیکوس<کونوکارپوس<اوکالیپتوس.

کلمات کلیدی :گرد و غبار ،فلزات سنگین ،اهواز ،گونه های گیاهی
این مطلب است که میزان فلزات سنگینی مانند آرسنیک ،سرب ،روی ،نیکل و

مقدمه

کبالت در این نمونهها بیشتر از میزان طبیعی آن است (زراسوندی.)1388 ،
آلودگی هوا یک مشکل جدی در نواحی مسکونی و صنعتی دنیا است

فلزات سنگین به عنوان یکی از انواع آالیندههای اصلی در محیط مورد توجه

( .)Kambezidis and Melas., 2003صنایع ،وسایل نقلیه موتوری و سیستم

هستند ،زیرا تأثیر قابل توجهی بر کیفیت اکولوژیکی دارند ( Saster et al.,

گرمایش مرکزی ساختمانها ،مهمترین منابع آالینده هوا به شمار می روند

 .)2002آلودگی فلزات سنگین بر تولید و کیفیت محصوالت غذایی و کیفیت

( .)Mudd and Koslowski., 1975شهر اهواز به عنوان مرکز استان

جو و آبها تأثیر گذاشته و سالمتی و زندگی حیوانات و انسانها را تهدید می-

خوزستان ،دومین شهر بزرگ ایران از لحاظ وسعت پس از تهران و پنجمین

کند ( .)Kumar, 2008انتقال فلزات سنگین از اتمسفر به خاک و گیاهان به

شهر بزرگ ایران از نظر جمعیت میباشد .این شهر به دلیل منابع غنی نفت و

وسیله گرد و غبار ،ریزش کلی و فرآیندهای گازی یا جذب سطحی هواویزها

گاز ،صنایع پتروشیمی ،صن ایع بزرگ فلزی و غیر فلزی ،سلولزی و برق و نیز

اتفاق میافتد ( .)Anderson et al., 1978گیاهان میتوانند فلزات سنگین را از

شرایط آب و هوای گرم و مرطوب در اکثر فصول سال دارای آلودگی هواست .در

خاک و هوا جذب کرده و بدین طریق باعث پاالیش محیط شوند ( Knezevic

این میان گرد و غبار ،از دیگر آالیندههای هوا در شهر اهواز است که می توان

 .) et al., 2009بر این اساس درختان به عنوان یک گونه گیاهی اصلی برای

علت اصلی وقوع آن را ،همجواری این شهر با بیابانهای غرب و وجود منابع و

پایش زیستی به کار میروند (پورخباز .)1387 ،هدف از این مقاله ،بررسی

کانون های گرد و غبار در کشورهای همجوار مانند عراق و عربستان ،دخالت بشر

پراکندگی ،میزان جذب و پتانسیل سه گونهی گیاهی کونوکارپوس ،فیکوس

در طبیعت و مدیریت نامناسب دانست .نتایج بررسیها بر روی نمونههای زیادی

) انجیر معابد) و اوکالیپتوس در جذب فلزات سنگین موجود در گرد و غبار می-

از گرد و غبار موجود در شهر اهواز و خاکهای نزدیک مرز ایران و عراق مؤید

باشد.
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شکل  .1منطقه مورد مطالعه و محدوده نمونه برداری (دانشگاه شهید چمران اهواز)

پس از کنار زدن آلودگیهای سطحی ،از خاک سطحی (عمق  )1-5cmوعمقی

مواد و روشها

(عمق  )25-30cmبه مقدار کافی نمونهبرداری شد .الزم به ذکر است ،ترکیب

نمونه برداری و روش تجزیه

زمین شیمی گرد وغبارهای وارده به استان خوزستان از طریق آنالیز ( – ICP

از آنجاییکه گیاهان قادرند فلزات سنگین را از طریق روزنهی برگها و

 )MSنمونههای گرد وغبار طی  14روز وقوع پدیدهی گرد و غبار از تاریخ

ریشهها جذب کنند (،)Wang and Schaap., 1988; Malecka et al., 2008

 88/2/3تا  88/5/22توسط زراسوندی ( )1388تعیین شده که مبنای مطالعهی

جهت بررسی پتانسیل گونههای گیاهی مورد مطالعه در جذب فلزات سنگین

حاضر قرار گرفته است .به منظور آمادهسازی نمونههای برگ ،ابتدا این نمونهها

ناشی از پدیده گرد و غبار ،پس از وقوع گرد و غبار در تاریخ  6مهرماه  1389و

در دمای اتاق خشک شدند ،سپس به مدت  3روز در اون در دمای  50درجه

تهنشست آن ،اقدام به جمعآوری نمونههای مورد نظر یعنی برگ و خاک از هر

سانتی گراد گذارده شدند .در نهایت جهت تهیه خاکستر از آنها ،نمونههای

سه گونهی مورد مطالعه شد .مکان نمونهبرداری به دو علت دانشگاه شهید

برگ به قطعات کوچکتری تقسیم شدند و پس از انتقال به بوتههای چینی ،هر

چمران (اهواز) در نظر گرفته شد :الف– تنوع پوشش گیاهی موجود در دانشگاه

نمونه به مدت  5ساعت در دمای  450درجه سانتی گراد در کوره قرار داده

شهید چمران ب -فاصله داشتن این مکان با مراکز پرترافیک و صنعتی شهر.

شد .نمونه های خاک نیز پس از خشک شدن در دمای اتاق به منظور یکدست

نمونهبرداری از برگ هر درخت از ارتفاع  1تا  1/5متری سطح زمین انجام

شدن از الک  Mesh 60عبور داده شدند .در نهایت این نمونهها جهت تعیین

گرفت و سپس این نمونهها در پاکتهای کاغذی نگهداری شدند تا فساد آنها

غلظت فلزات سنگین با استفاده از فلورسانس اشعه ایکس ( )XRFمورد تجزیه

به حداقل برسد .نمونهبرداری از خاک هر گونه نیز بدین ترتیب انجام گرفت که

قرار گرفتند که نتایج آن ها در جدول ( )1و ( )2آورده شده است.
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جدول  .1غلظت فلزات سنگین در برگ گونههای مورد مطالعه بر حسب ppm
Pb

Zn

Cu

Sr

As

Co

Zr

V

Cr

Ni

توضیحات

کد نمونه

شماره نمونه

13

345

62

1646

1

2

189

18

6

131

برگ اوکالیپتوس

LE

7

8

33

15

4184

2

3

409

5

3

29

برگ فیکوس

LF

8

5

221

29

2690

1

5

275

13

7

63

برگ کونوکارپوس

LC

9

جدول  .2غلظت فلزات سنگین در نمونههای خاک بر حسب ppm

Pb

Zn

Cu

Sr

As

Co

Zr

V

Cr

Ni

توضیحات

کد نمونه

شماره نمونه

16

66

28

417

1

3

115

68

136

101

خاک سطحی اوکالیپتوس

Ets

1

19

119

23

416

2

1

111

65

155

90

خاک عمقی اوکالیپتوس

Ess

2

14

28

15

389

34

4

75

33

107

54

خاک سطحی فیکوس

Fts

3

8

61

34

429

2

1

113

62

120

111

خاک عمقی فیکوس

Fss

4

8

34

13

409

1

2

88

35

158

53

خاک سطحی کونوکارپوس

Cts

5

15

37

16

400

2

1

79

36

210

49

خاک عمقی کونوکارپوس

Css

6

عنصر در نمونههای مورد مطالعه بر اساس استاندارد کردن عنصر مورد نظر در

تعیین  pHو بافت خاک

مقابل یک عنصر مرجع میباشد .عناصر مرجع مورد استفاده معموال ،Fe ،Al
به منظور بررسی تحرک عناصر در ستون خاک ،دو پارامتر مهم یعنی

 K ،Sr ،Si ،Tiوغیره هستند ( (Yongming et al., 2006; Hao et al.,

pHو بافت خاک ( )Selim and Spark, 2001به ترتیب به روش تهیه گل

 .2007فاکتور غنیشدگی مطابق رابطهی زیر محاسبه میشود )Kartal et al.,

اشباع و روش هیدرومتری اندازهگیری شدند.

:(2006
EF =(CX/CRef)sample / (CX/CRef)Crust

بررسی آلودگی خاک

غلظت عنصر مورد اندازه گیری CX :

جهت تعیین میزان آلودگی خاک به عناصر سنگین در یک منطقه،
بایستی میزان غلظت عناصر در آن منطقه با یک استاندارد شناخته شده مقایسه

غلظت عنصر مرجعCRef :

شود .بهترین نوع مقایسه ،مقایسه با استانداردهای موجود برای همان منطقه
میباشد ،زیرا شرایط زمینشناسی و اقلیمی گوناگون در نقاط مختلف دنیا،

غلظت عنصر مرجع بر اساس دادههای کراسکف و کیبرد در پوسته قاره

غلظتهای متفاوتی را ایجاد میکند .در کشور ما به دلیل عدم وجود استاندارد

ای محاسبه شده است (کراسکف و کیبرد .)1377 ،به منظور تعیین منشای

خاص برای درجه آلودگی خاک ،از استانداردهای موجود در دیگر کشورها و یا

طبیعی یا انسانزاد فلزات سنگین در خاک ،فاکتور غنیشدگی عناصر در نمونه

استانداردهای جهانی استفاده می شود (دلیجانی و همکاران .)1388 ،در این

های خاک محاسبه شد ()Garcia et al., 2006; Mingorance et al., 2007

مطالعه از استاندارد  USEPAو میانگین جهانی استفاده شد .عالوه بر استاندارد

که نتایج آن در جدول( )3مشاهده میشود.

های ذکر شده ،یکی از مهمترین روشهای محاسباتی جهت تعیین درجه غنی
شدگی فلزی یا درجه آلودگی خاکها ،رسوبات و گرد وغبارها ،محاسبهی فاکتور
غنیشدگی ( )Enrichment Factor, EFمی باشد .فاکتور غنیشدگی یک
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جدول  .3مقادیر فاکتور غنیشدگی ( )EFنمونههای خاک

Pb

Zn

Cu

Sr

As

Co

Zr

V

Cr

Ni

شماره نمونه

3/66

2/55

1/34

3/62

1/5

0/12

2

1/43

3/94

3/82

نمونه 1

4/86

5/34

1/19

3/5

3/5

0/33

2/15

1/56

5/03

3/80

نمونه 2

7/33

2/55

1/79

6/8

122/72

1/06

3

1/62

7/16

4/67

نمونه 3

1/8

2/32

1/49

3/62

3/09

0/11

1/92

1/31

4

4/02

نمونه 4

4/33

3/13

1/49

7/21

3/6

0/53

3/57

1/75

10/66

4/67

نمونه 5

8/66

3/83

2/08

7/83

8/18

0/3

3/55

1/93

15/75

4/78

نمونه 6

جدول  .4فاکتورهای غلظت ( )CFمحاسبه شده برای گونه های مورد مطالعه

Pb

Zn

Cu

Sr

As

Co

Zr

V

Cr

Ni

توضیحات

0/81

5/22

2/21

3/94

1

0/66

1/64

0/26

0/04

1/29

خاک سطحی -برگ اوکالیپتوس

0/68

2/89

2/69

3/95

0/5

2

1/70

0/27

0/03

1/45

خاک عمقی -برگ اوکالیپتوس

0/57

1/17

1

10/75

0/05

0/75

5/45

0/15

0/02

0/53

خاک سطحی -برگ فیکوس

1

0/54

0/44

9/75

1

3

3/61

0/ 08

0/03

0/26

خاک عمقی -برگ فیکوس

0/62

6/50

2/23

6/57

1

2/5

3/12

0/37

0/04

1/18

خاک سطحی -برگ کونوکارپوس

0/33

5/97

1/81

6/72

0/5

5

3/48

0/37

0/03

1/28

خاک عمقی -برگ کونوکارپوس

( )pH<7کاهش مییابد ( .)Dunn, 2007از طرفی مطابق شکل ) ،)2بافت

فاکتور غلظت

خاک این گونه لومی سیلتی است که جزء خاکهای میانبافت محسوب میشود
نظر به اینکه گیاهان قادر به جذب فلزات سنگین از خاک و هوا می

و دارای مقدار مناسبی رس ) 23/33درصد( میباشد؛ بنابراین عناصر مورد نظر

باشند ،به منظور بررسی ارتباط بین جذب فلزات از خاک به وسیله برگ ها،

احتماال توسط رس ها ،جذب سطحی شده و عمدتا در افق های سطحی تجمع

فاکتور غلظت ) (Concentration Factor, CFمحاسبه شد که نتایج آن در

مییابند ( .)Kabata-Pendias and Pendias., 2001از سوی دیگر با وجود

جدول ( )4آورده شده است CF .شاخصی است که توانایی یک گیاه را در جذب

 pHقلیایی خاک ،علت باالتر بودن غلظت اکثر فلزات در خاک عمقی گونههای

و انتقال فلزات از خاک به گیاه تعیین میکند و طبق رابطهی زیر تعریف می

فیکوس و کونوکارپوس احتماال در رابطه با بافت خاک میباشد؛ زیرا بافت خاک

شود (:)Olowoyo et al., 2010

این گونهها بر اساس شکل ( ) 2به ترتیب شنی لومی و شنی (بافت سبک) است
که درصد ذرات ماسه در آنها به ترتیب  85/41و  94/79درصد میباشد.

CF= {M}plant / {M}soil

بنابراین چون قسمت اعظم این خاکها از ذرات ماسه که قابلیت کمی در جذب

غلظت فلز در گیاه {M}plant:

عناصر دارند ،تشکیل یافته ( )Guo and Zhou., 2006و به علت کم بودن
مقدار کانیهای رسی )،)McLaren and Crawford., 1973; Ladonin,1996

غلظت کلی فلز در خاک{M}soil: :

بحث

در اثر عوامل مختلفی مانند آبشویی (بارش ،آبیاری( و یا حتی رطوبت موجود در
خاک این فلزات به راحتی متحرک شده و در افقهای پایینتر تجمع مییابند
همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،غلظت فلزات سنگین در

(زیگل .)1387 ،در بسیاری از موارد نیز افزایش تحرک فلزات سنگین در خاک-

خاک سطحی و عمقی هر گونه با گونهی دیگر متفاوت است که میتوان علت

های با  pHقلیایی را به علت پیوند آنها با مواد آلی محلول گزارش کردهاند

این تفاوت را با استفاده از  2پارامتر اندازهگیری شده ،یعنی  pHو بافت خاک،

) . (Kaschel et al., 2002به طور کلی هر کدام از فلزات سنگین در خاک

تفسیر کرد .باالتر بودن غلظت اکثر فلزات در خاک سطحی اوکالیپتوس ،احتماال

دارای گونههای مختلفی است که درشرایط مختلف ،قابلیت تحرک متفاوتی دارد

در ارتباط با  pHخاک است؛ زیرا تحرک فلزات سنگین در  pHهای قلیایی

( .)Huang, 1975باالتر بودن غلظت فلزات سنگین در افقهای سطحی معموال
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در ارتباط با جذب شدید این عناصر به وسیله رسها ،هیدروکسیدهای آهن و

اصلی فلزات هوابرد میباشد ) ،(Nadal et al., 2004به منظور بررسی آلودگی

منگنز و مواد آلی است که در نتیجهی آن تحرک عناصر در خاک محدود می-

نمونه های خاک به فلزات سنگین ،نتایج مربوط به آنالیزهای انجام شده بر روی

شود ( . )Kabata-Pendias and Pendias., 2001چون خاک محل ته نشست

نمونههای خاک (جدول )2با استانداردهای ارائه شده در (جدول  )6مقایسه شد.

جدول .5میزان  pHنمونههای خاک

نمونه های خاک

pHمیزان

خاک اوکالیپتوس

8/52

خاک فیکوس

8/25

خاک کونوکارپوس

8/28

شکل  .2موقعیت نمونه های خاک به لحاظ بافت

جدول  .6مقادیر غلظت فلزات سنگین ( )ppmاز دیدگاه استاندارد ) )USEPA, 1983و میانگین جهانی)(Pope et al., 2005

استاندارد

Ni

Cr

V

Zr

Co

As

Sr

Cu

Zn

Pb

USEPA

40

100

100

300

8

5

200

30

50

10

میانگین جهانی

33/7

84

108

-

8

11/3

278

25/8

59/8

29/2

105

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته

زمستان  ،90شماره  2جلد 1

غلظت  Cr ،Niو  Srدر همهی نمونههای خاک بیش از استاندارد

نمونههای خاک نیز غلظت کمتری نشان میدهند .در مواردی که غلظت فلزات

 USEPAو میانگین جهانی و غلظت  Co ،Zr ،Vدر تمامی نمونههای خاک

در گرد و غبار بیشتر از غلظت آنها در نمونه های خاک باشد ،احتماال گرد و

کمتر از استانداردهای نامبرده میباشد .غلظت  Asتنها در نمونهی  3بسیار

غبار در تغلیظ این فلزات در خاکها به ویژه خاکهای سطحی که تحت تاثیر

باالتر از استاندارد  USEPAو میانگین جهانی است .غلظت  Cuدر نمونهی

گرد و غبارهای اخیر بودهاند ،در مقایسه با سایر فلزات نقش موثرتری داشتهاند؛

شماره  1و  4بیشتر از میانگین جهانی و تنها در نمونهی  4غلظت آن بیشتر از

بنابراین ذرات  TSPدر افزایش غلظت  As ،Znو  Coدر نمونه  1و  ( 2شکل 2

استاندارد  USEPAمیباشد .میزان  Znدر نمونههای خاک شماره  2 ،1و 4

الف و پ)؛  Znو  Coدر نمونه  ( 3شکل  2ث )؛  As ،Pb ،Znو  Coدر نمونه

بیش از میانگین جهانی و استاندارد  USEPAاست و سایر نمونههای خاک

4و( 5شکل  2چ و خ)؛ و  As ،Coو  Znدر نمونه ( 6شکل  2د) نقش مؤثرتری

دارای مقدار  Znکمتر از این  2استاندارد هستند .غلظت  Pbدر همهی نمونه-

داشتهاند ،در حالی که ذرات  PM10در تغلیظ  Asو  Znدر نمونه ( 1شکل 2

های خاک کمتر از میانگین جهانی و در نمونههای  3 ،2 ،1و  6بیش از

ب)؛  Coو Znدر نمونه  2و ( 6شکل  2ت و ذ)؛  Znدر نمونه ( 3شکل  2ج)؛

استاندارد  USEPAمیباشد .جدول ( )3نشان میدهد که در میان همهی

 Pb ،Coو  Znدر نمونه ( 4شکل  2ح)؛  Pb ،As ،Coو  Znدر نمونه ( 5شکل

فلزات ،تنها ضریب غنی شدگی  Coدر تمام نمونههای خاک کمتر و یا مساوی

 2ر) نقش موثرتری داشتهاند .غلظت  Co ،Asو ( Pbشکل  2الف و ب)؛ ،Co

 1است؛ بنابراین منشا این عنصر در  6نمونه خاک کامال طبیعی یا پوستهای

 Cuو ( Pbشکل  2ث و ج) ؛  ) Pb ،As ،Cu ،Coشکل  2ر) و ،As ،Cu ،Co

میباشد .در بین همه نمونههای خاک ،تنها  Asدر نمونه  3و  Crدر نمونه  5و

 Pbو( Niشکل  2خ) در گرد و غبار تقریبا مشابه با غلظت آنها در نمونههای

 6دارای ضریب غنیشدگی بیشتر از  10می باشند که نشان دهنده منشا

خاک سطحی میباشد .با توجه به این نکته که محل نمونهبرداری دور از مراکز

انسانزاد آنهاست .سایر عناصر در تمام نمونههای خاک ،دارای ضریب غنی

صنعتی و معدنی و مراکز پرترافیک میباشد میتوان احتمال داد که گرد و

شدگی کمتر از  10میباشند که مبین منشا طبیعی آنهاست( Liu et al.,

غبارهای اخیر در مقایسه با عوامل دیگر در تغلیظ این عناصر در خاک سطحی

 ، )2003; Suzuki et al., 2008اما چون ضریب غنی شدگی آنها باالتر از 1

نسبت به سایر عناصر نقش موثرتری داشتهاند .غلظت  Asدر گرد و غبار در

( EFکامال طبیعی) است ،عوامل دیگری بر روی غلظت آنها تاثیر گذاشتهاند .با

نمونههای  ppm 2/21 TSPو در ذرات  ppm 1/2 PM10میباشد؛ در حالی

توجه به اینکه حضور همه فلزات سنگین مورد مطالعه در گرد و غبارهای وارده

که در نمونه خاک شماره  (3شکل  2ث و ج) ،غلظت آن  ppm 34است که در

به شهر اهواز به اث بات رسیده است ،بنابراین گرد و غبار به عنوان یکی از

مقایسه با سایر نمونههای خاک ،غلظت بسیار بیشتری نشان میدهد .با توجه

منشاهای احتمالی است که می تواند در غنی شدگی عناصر مختلف در خاک

به پایین بودن غلظت  Asدر نمونه (4شکل  2چ و ح) که خاک عمقی همین

نقش داشته باشد .در مورد عناصر ( Asدر نمونه  )3و ( Crدر نمونه  5و  )6که

گونه(فیکوس) میباشد ،بعید به نظر میرسد که غنی شدگی این عنصر در خاک

دارای منشا انسانزاد هستند ،میتوان احتمال داد که کاربرد سم ها یا آفتکش-

سطحی ناشی از سنگ مادر یا زمینه خاک باشد بلکه احتماال به علت استفاده

ها ،کودهایی که دارای مقادیر باالیی از این عناصر هستند و همچنین آب مورد

اخیر از آفتکشها یا کودهای شیمیایی است که غلظت باالیی از  Asداشتهاند

استفاده برای آبیاری باعث غنی شدگی این عناصر در نمونههای خاک شدهاند

( ،)Peryea, 1998به گونهای که این عنصر فرصت کافی برای تحرک یافتن و

(  .)Kitagishi and Yamane., 1981; Peryea, 1998به منظور بررسی تاثیر

مهاجرت به افقهای پایینتر را نداشته است؛ در نتیجه غنی شدگی آرسنیک در

گرد و غبار در تغلیظ فلزات سنگین در خاک گونههای مورد مطالعه ،میانگین

خاک سطحی ،ارتباط کمی با گرد و غبار دارد .در میان همه فلزات ،میانگین

غلظت فلزات سنگین در گرد و غبار در اندازههای PM10و  TSPبا غلظت آنها

غلظت  Zrدرگرد و غبار ،تفاوت قابل مالحظهای با نمونههای خاک نشان می-

در نمونههای خاک مقایسه شد (شکل .)2این شکل نشان میدهد که بین

دهد که احتماال نشان دهنده این موضوع است که نقش گرد و غبار در تغلیظ

غلظت فلزات سنگین در نمونههای گرد و غبار و غلظت آنها در نمونههای خاک

این عنصر در مقایسه با سایر عناصر در نمونههای خاک بسیار کم است و مقدار

رابطه مستقیمی وجود دارد ،به گونهای که عناصر  V ،Cu ،Cr ،Ni ،Sr ،Znکه

باالی این عنصر در خاک احتماال ناشی از سنگ مادر میباشد (Kabata-

دارای بیشترین غلظت در گرد و غبار هستند ،در نمونههای خاک نیز غلظت

.)Pendias and Pendias., 2001

بیشتری دارند و فلزات  Asو  Coکه غلظت کمتری در گرد و غبار دارند در
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شکل .2ارتباط غلظت فلزات سنگین در نمونه های گرد و غبار ( PM10و  )TSPبا نمونه های خاک
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ادامه شکل . 2ارتباط غلظت فلزات سنگین در نمونه های گرد و غبار( PM10و  )TSPبا نمونه های خاک
شکل ( )3میانگین غلظت فلزات سنگین در گرد و غبار ( PM10و(TSP

 Crدر نمونه های  ppm 23/2 TSPو در ذرات  13/87 PM10می باشد،

با غلظت این عناصر در نمونههای برگ را مقایسه میکند .این شکل نشان می-

درحالیکه در برگ هر سه گونهی گیاهی و به ویژه برگ فیکوس غلظت کمی

دهد که بین غلظت عناصر در گرد و غبار و غلظت آنها در برگ هر سه گونهی

نشان میدهد .این موضوع مبین این است که احتماال یا گونههای گیاهی مورد

مورد مطالعه رابطه مستقیمی وجود دارد ،به گونهای که عناصری مانند ،Sr ،Ni

مطالعه از جذب این عنصر خودداری کردهاند ) (Gzik et al., 2003و یا اینکه

 Cuو  Znکه در برگ هر سه گونهی گیاهی در مقایسه با سایر عناصر غلظت

این عناصر در خاک به شکلی که برای گیاهان قابل جذب و زیست دسترس

باالتری دارند ،در نمونههای گرد و غبار نیز غلظتهای قابل توجهی دارند و

پذیر باشند ،نبوده اند ( ;Selim and Spark, 2001; Garcia et al., 1996

عناصری مانند  Coو  Asکه در برگ این گونهها غلظت کمتری دارند ،در

 .)James and Barlett, 1983در مواردی که غلظت فلزات در گرد و غبار

نمونههای گرد و غبار نیز دارای غلظت کمتری میباشند .عنصر  Zrدر برگ هر

بیشتر از غلظت آنها در برگ هاست ،احتماال گرد و غبار در تغلیظ این فلزات در

سه گونه گیاهی د ارای غلظت باالیی است درحالی که غلظت آن در گرد و غبار

برگ ها در مقایسه با سایر فلزات نقش بیشتری داشته است؛ بنابراین ذرات TSP

حداکثر  ppm 2/22میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نقش گرد و غبار

در تغلیظ  As ،Co ،Crدر اوکالیپتوس (شکل )3a؛  Zn ،As ،Co ،V ،Cr ،Niو

در افزایش غلظت  Zrدر برگ در مقایسه با سایر فلزات کمتر بوده و احتماال

 Pbدر فیکوس (شکل )3c؛ و  Zn ،As ،V ،Crو  Pbدر کونوکارپوس (شکل

غلظت باالی  Zrدر برگها ناشی از غلظت باالی آن در زمینهی خاک میباشد

 )3eدر مقایسه با سایر فلزات نقش بیشتری داشتهاند ،درحالیکه ذرات PM10

که نتایج آنالیز خاک گونههای مورد مطالعه نیز این موضوع را تصدیق میکند.

نیز در تغلیظ  Zn ،As ،Co ،Crدر اوکالیپتوس (شکل )3b؛  Pb ،Zn ،V ،Crدر

بعضی از عناصر با وجود اینکه غلظت نسبتا باالیی در ذرات گرد و غبار دارند ،در

فیکوس (شکل )3d؛ و  Zn ،As ،Crو  Pbدر کونوکارپوس (شکل  )3fنقش

برگ گونههای مورد مطالعه غلظت کمی نشان میدهند .به عنوان مثال غلظت

موثرتری داشته اند.
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شکل  .3بررسی غلظت فلزات سنگین در نمونه های گرد وغبار ( PM10و  )TSPبا برگ گونه های مورد مطالعه

جدول ) (4و ) (2نشان میدهد که در هر سه گونهی گیاهی ،عناصری

 Zn ،Cu ،Sr ،Asو Pb؛ و کونوکارپوس در  Cu ،Sr ،As ،Co ،Zr ،Niو Zn

که در خاک سطحی غلظت باالتری دارند ،دارای فاکتور غلظت کمتری از خاک

غنی شدهاند و در نتیجه این گونهها به عنوان گونههای فراانباشتگر برای عناصر

سطحی به برگ میباشند و بالعکس؛ بنابراین عناصر  Sr ،Co ،Zr ،V ،Niو

نامبرده محسوب میشوند .از سوی دیگر ،اوکالیپتوس و کونوکارپوس از جذب

Cuدر اوکالیپتوس؛  As ،Coو  Pbدر فیکوس؛ و  Co ،Zr ،Niو  Srدر

 V ،Crو  Pbو فیکوس از جذب  Cr ،Niو  Vپرهیز کردهاند و بنابراین این

کونوکارپوس که در خاک سطحی نسبت به خاک عمقی غلظت باالتری دارند

گونهها دفع کننده یا غیرجاذب برای عناصر مذکور میباشند .به منظور تعیین

(جدول  ،) 1دارای فاکتور غلظت کمتری از خاک سطحی به برگ می باشند

غلظتهای سمی فلزات سنگین در برگ گونههای مورد مطالعه ،غلظت فلزات

(جدول  .)4سایر عناصر که در خاک عمقی غلظت باالتری دارند ،فاکتور غلظت

سنگین در برگ بالغ گونههای مختلف گیاهی (جدول )7با غلظت آنها در برگ

کمتری از خاک عمقی به برگ دارند .این موضوع نشان میدهد که فاکتور

گونههای مورد مطالعه (جدول )1مقایسه گردید .غلظت  4عنصر  Zr ،V ،Niو

غلظت فلزات با افزایش غلظت خاک ،کاهش می یابد و جذب و انتقال فلزات به

 Srدر برگ هر سه گونهی گیاهی در محدودهی سمی قراردارد؛ غلظت  Crو

برگ ها با غلظت خاک متناسب نیست .اگر فاکتور غلظت عناصر (خواه از خاک

 Znدر او کالیپتوس و کونوکارپوس در محدودهی سمی و در فیکوس در

سطحی به برگ و خواه از خاک عمقی به برگ) بیشتر یا مساوی  1باشد ،نشان

محدودهی طبیعی است؛ غلظت  Cuو  Pbدر فیکوس و کونوکارپوس در

می دهد که گیاه در عناصر غنی شده است ( گیاه فراانباشتگر)؛ و در صورتی که

محدوده طبیعی و در اوکالیپتوس در محدودهی سمی قرار میگیرد .غلظت Co

کمتر از  1باشد ،نشان دهندهی این است که گیاه از مکش عنصر پرهیز کرده

در هر سه گونهی مورد مطالعه در محدوده سمی قرار نمیگیرد اما از حد

است (گیاه غیرجاذب یا دفع کننده)) .(Olowoyo et al., 2010بنابراین،

طبیعی که برای گونه های مختلف در نظر گرفته شده نیز بیشتر است .در این

اوکالیپتوس در عناصر  Co ،Zn ،Cu ،Sr ،Zr ،Niو As؛ فیکوس در ،Co ،Zr

میان غلظت  Asدر هر سه گونه کمتر از محدوده سمی و در اوکالیپتوس و
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کونوکارپوس در محدوده طبیعی و در فیکوس نیز کمی از محدوده طبیعی

 pH – 3و بافت خاک دو پارامتر مهم در بررسی تحرک عناصر در ستون خاک

بیشتر میباشد .از سوی دیگر جدول ( )1نشان میدهد که در اوکالیپتوس،

میباشند؛ به گونهای که باالتر بودن غلظت فلزات سنگین در افقهای سطحی

عناصر  Zn ،Cu ،V ،Niو  Pbدارای بیشترین غلظت؛  Crدارای غلظت

معموال در ارتباط با  pHقلیایی خاک و جذب شدید عناصر به وسیله رسها

حدواسط و  Co ،Zrو  Srدارای کمترین غلظت در مقایسه با دو گونه دیگر می-

میباشد.

باشند .در فیکوس ،عناصر  As ،Zrو  Srدارای بیشترین غلظت؛  Coو  Pbدارای

 – 4محاسبهی فاکتور غلظت از خاک سطحی و عمقی به برگ گونههای مورد

غلظت حدواسط و  Zn ، V ،Cr ،Niو  Cuدارای کمترین غلظت در مقایسه با

مطالعه نشان میدهد که اوکالیپتوس در عناصر  Co ،Zn ،Cu ،Sr ،Zr ،Niو

دو گونهی دیگر میباشند .در کونوکارپوس Cr ،و  Coدارای بیشترین غلظت؛

As؛ فیکوس در  Zn ،Cu ،Sr ،As ،Co ،Zrو Pb؛ و کونوکارپوس در ،Zr ،Ni

 Zn ،Cu ،Sr ،Zr ،V ،Niدارای غلظت حدواسط و  Pbدارای کمترین غلظت در

 Cu ،Sr ،As ،Coو  Znغنی شدهاند و در نتیجه این گونهها به عنوان گونههای

مقایسه با دو گونهی دیگر هستند .بنابراین با توجه به حضور همهی این عناصر

فراانباشتگر برای عناصر نامبرده محسوب میشوند.

در گرد و غبار و تکرار این پدیده در سالهای اخیر میتوان احتمال داد که گرد
و غبار در تغلیظ فلزات سنگین در برگ گونههای مورد مطالعه و ایجاد غلظت-

 - 5غلظت  Zn ،Cu ،V ،Niو  Pbدر اوکالیپتوس؛  As ،Zrو  Srدر فیکوس؛ و

های سمی در آنها نقش داشته است.

 Crو  Coدر کونوکارپوس در مقایسه با گونههای دیگر بیشتر است و این
موضوع مبین آن است که هر یک از گونههای مورد مطالعه در جذب فلزات

جدول .7غلظت تقریبی عناصر کمیاب در برگهای بالغ گونههای مختلف برحسب

سنگین خاصی ،پتانسیل بیشتری نشان میدهند اما در یک مقایسه کلی با در

(Kabata-Pendias and Pendias., 2001( ppm

نظرگرفتن غلظت همه فلزات سنگین در برگ گونههای مورد مطالعه میتوان
اظهار داشت که پتانسیل گونههای گیاهی مورد بررسی در جذب فلزات سنگین

بیش از اندازه یا سمی

طبیعی یا مناسب

عناصر

10-100

0/1–5

Ni

5-30

0/1–0/5

Cr

جدول ) (4و ) (2نشان میدهد که در هر سه گونهی گیاهی ،عناصری که در

5-10

0/2–1/5

V

خاک سطحی غلظت باالتری دارند ،دارای فاکتور غلظت کمتری از خاک

15

-

Zr

سطحی به برگ میباشند و بالعکس؛ بنابراین عناصر  Sr ،Co ،Zr ،V ،Niو

15-50

0/02–1

Co

Cuدر اوکالیپتوس؛  As ،Coو  Pbدر فیکوس؛ و  Co ،Zr ،Niو  Srدر

5-20

1-1/7

As

کونوکارپوس که در خاک سطحی نسبت به خاک عمقی غلظت باالتری دارند

30

-

Sr

(جدول  ،) 1دارای فاکتور غلظت کمتری از خاک سطحی به برگ می باشند

20-100

5-30

Cu

(جدول  .)4سایر عناصر که در خاک عمقی غلظت باالتری دارند ،فاکتور غلظت

100-400

27-150

Zn

کمتری از خاک عمقی به برگ دارند .این موضوع نشان میدهد که فاکتور

30-300

5-10

Pb

غلظت فلزات با افزایش غلظت خاک ،کاهش می یابد و جذب و انتقال فلزات به

مختلف به این ترتیب است :فیکوس<کونوکارپوس<اوکالیپتوس.

برگ ها با غلظت خاک متناسب نیست .اگر فاکتور غلظت عناصر (خواه از خاک
سطحی به برگ و خواه از خاک عمقی به برگ) بیشتر یا مساوی  1باشد ،نشان
می دهد که گیاه در عناصر غنی شده است ( گیاه فراانباشتگر)؛ و در صورتی که

نتیجهگیری

کمتر از  1باشد ،نشان دهندهی این است که گیاه از مکش عنصر پرهیز کرده
 – 1بین غلظت فلزات سنگین در نمونههای گرد و غبار و غلظت آنها در

است (گیاه غیرجاذب یا دفع کننده)) .(Olowoyo et al., 2010بنابراین،

نمونههای خاک و برگ هر سه گونهی مورد مطالعه رابطه مستقیمی وجود دارد؛

اوکالیپتوس در عناصر  Co ،Zn ،Cu ،Sr ،Zr ،Niو As؛ فیکوس در ،Co ،Zr

بنابراین با توجه به تکرار گرد و غبار در سالهای اخیر ،این پدیده یکی از

 Zn ،Cu ،Sr ،Asو Pb؛ و کونوکارپوس در  Cu ،Sr ،As ،Co ،Zr ،Niو Zn

منشاهای احتمالی است که در غنی شدگی فلزات سنگین در خاک و برگ

غنی شدهاند و در نتیجه این گونهها به عنوان گونههای فراانباشتگر برای عناصر

درختان نقش دارد.

نامبرده محسوب میشوند .از سوی دیگر ،اوکالیپتوس و کونوکارپوس از جذب
 V ،Crو  Pbو فیکوس از جذب  Cr ،Niو  Vپرهیز کردهاند و بنابراین این

 – 2بعضی از عناصر مانند  Crبا وجود اینکه غلظت نسبتا باالیی در ذرات گرد و

گونهها دفع کننده یا غیرجاذب برای عناصر مذکور میباشند .به منظور تعیین

غبار دارند ،در برگ هر سه گونه گیاهی و به ویژه فیکوس غلظت کمی نشان

غلظتهای

میدهند؛ این موضوع مبین این است که احتماال یا گونههای گیاهی مورد
مطالعه از جذب این عنصر خودداری کردهاند و یا اینکه این عناصر در خاک به
شکلی که برای گیاهان قابل جذب و زیست دسترس پذیر باشند ،نبودهاند.
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