
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 

  
  
  
  
  
  

 برگ مگنتومترينوين  روش از استفاده با تهران شهرآالن يهوا آلودگي بندي پهنه
 ,Al, As, Fe, Co, Cr, Cu, Mn( فلزاتو تفسير آناليز شيميايي آلودگي  درختي هاي

Ni, Pb, Zn(   
  

  شناسي و اآتشافات آشور، مسئول آزمايشگاه محيط و ديرين مغناطيس سازمان زمينحبيب عليمحمديان
  دانشگاه سمنان ،، عضو هيئت علمي گروه جنگلداريمالشاهي مريم

  
 بر غيرمستقيمي و مستقيم آثار آه است بيستم قرن در ويژه به بشر، فّعالّيت پيامدهاي از هوا آلودگي
طوري  به رود؛ مي شمار به جهان هايشهر ترين آلوده از يکي تهران شهر. دارد آن پيرامون محيط و انسان

با استفاده از  پژوهشاين  در. اصلي آلوده است هايسال با يك يا چند مورد از آاليندهروز از  ١٢٠آه 
هاي شهر  درختي موجود در خيابان ي آوري نمونه از سه گونه و جمع مغناطيسي پذيرفتاريروش نوين 

اي ه نمونه. شد اقدام شهر تهران ي گانهودو بيستمناطق  در هواآلودگي  ميزانبندي  به پهنه ،تهران
 ،)Pinus eldarica( تهران آاج و) Fraxinus excelsior( ، زبان گنجشك)Morus alba(برگي سه گونه توت 

ها،  آردن برگ از خشك پسو  شدآوري  شهر تهران جمع ي ودوگانه بيستنقطه واقع در مناطق  ١٠٠از 
 به ،آمده دست هو درنهايت با استفاده از نتايج ب شدگيري  ميزان پذيرفتاري مغناطيسي در آنها اندازه

 دهدنشان مي پژوهشآمده از اين  دست نتايج به. شد پرداخته تهران شهر آلِّ در هوا آلودگي بنديپهنه
 مناطق بين در. آيندمي شمار به مناطق ترين از آلوده تهران، شرق جنوب در واقع مناطق آه

 نتايج بههمچنين با توّجه . مناطق تشخيص داده شدند ترينآلوده ١۵ و ١۴ هاي، منطقهگانهودو بيست
 گفتني. تهاي بررسي شده داشته اسبين گونه در را آلودگي جذب بيشترين توت ي گونه ،پژوهش
 در پيشين مطالعات نتايج با تهران شهر ي گستره مگنتومتري بندي پهنه از آمده دست به نتايج آه است
. دندر فصل پاييز همخواني آامل دار غالب بادهاي جهت همچنين و مونواآسيدآربن گازبندي  پهنه مورد
بوده و  توت ي گونه در SIسيستم  در سامانه بين الملليميزان پذيرفتاري  باالترين متوّسط طوري آه به

  .است m3 kg( ۴٩٨ 6-10(برابر  مقدار آن
آه پراآنش همگني در ) Morus alba(در اين تحقيق جهت بررسي ميزان آلودگي، گونه توت همچنين

در  Al, As, Fe, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Znسطح شهر تهران دارد انتخاب شد و مقدار فلزات سنگين 
نقطه نمونه گيري در  ١٠٠براي اينكار . گانه شهر تهران مورد اندازه گيري قرار گرفت ٢٢هر يك از مناطق 

هاي  در ابتدا برگ .انجام شد ١٣٨٨در مهرماه سال  نمومه گيري .آل سطح شهر در نظر گرفته شد
گونه ذآر شده از نقاط مورد نظر در سطح شهر جمع آوري شده و سپس بعد از آماده سازي نمونه ها، 

نتايج نشان . گرديد اقدام به اندازه گيري ميزان غلظت فلزات سنگين مورد نظر ICPبا استفاده از دستگاه 
هم  .نواع فلزات در قسمت هاي مرآزي، جنوب و جنوب شرق تهران استدادند آه بيشترين تمرآز ا

چنين در بين عناصر مختلف آلومنيوم و آهن بيشترين آلودگي را دارا هستند بطوريكه حتي حداقل ميزان 
  .بوده، از حد استاندارد آن باالتر مي باشد ٣ديده شده از عنصر آهن آه در منطقه 

 
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

