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 1کارشناس ارشد ،گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهران
 2استادیار گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهران
 3دانشيار گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهران
 4کارشناس ارشد جنگلشناسی و اکولوژي جنگل ،مرکز تحقيقات جنگل و مرتع استان کرمانشاه
(تاریخ دریافت1312/12/1 :؛ تاریخ پذیرش)1314/2/11 :

چکیده
اقدامات زیستی ،راهحلهاي کليدي براي مقابله با پدیده گرد و غبارندد و در منداط شدهري بدر درختدان بدهدليدل
داشتن سطح بيشتر نسبت به سایر اندامها ،اهميت بيشتري در پاکسازي ذرات گرد و غبار دارد .هدف از این پژوهش،
مقایسۀ ميزان نشسدت گدرد و غبدار روي سدطح بدر گوندههداي زبدان گنجشد ( ،)Fraxinus rotundifoliaچندار
( )Platanus orientalisو اقاقيا ( )Robinia pseudoacaciaدر استان کرمانشاه بود .مطالعده در شدهرهاي کرمانشداه،
روانسر و پاوه با طبقهبندي اقليمی متفاوت انجام گرفت .نمونهگيري بهصورت تصادفی از ارتفاعات متفاوت تاج هر پایده
و در چهار جهت اصلی جغرافيایی انجام گرفت .نمونههاي بر بهطور کامدل در ب مقطدر شسدته شدد و طدی عمدل
سانتریفيوژ ،ذرات گرد و غبار از محلول جدا و در بون خش شد و سپس وزن بنها بهدست بمدد .بدا کمد ندرمافدراز
 ،Image Jميانگين سطح بر هر گونه بربورد شد .نتایج نشان داد که مقدار نشست سطحی گرد و غبار در بر چندار
( 1/1ميلیگرم در سانتیمتر مربع)؛ زبانگنجش ( 1/145ميلیگرم در سانتیمتر مربع) و اقاقيا ( 1/141ميلیگدرم در
سانتیمتر مربع) تفاوت معنیدار ( )F =66/313دارد .نشست گرد و غبار در پاوه ( 1/183ميلیگرم در سانتیمتر مربع)
بهطور معنیداري ( )F=16/624از دو شهرستان دیگر بيشتر بود .مقددار نشسدت گدرد و غبدار در کرمانشداه و روانسدر
بهترتيب  1/141و  1/153ميلیگرم در سانتیمتر مربع محاسبه شد .نتایج این پژوهش میتواند اولين گام در شدناخت
گونههاي درختی مناسب بهمنظور مقابله با گرد و غبار در نواحی غربی کشور باشد.
واژههای کلیدی :اقاقيا ،چنار ،زبان گنجش  ،گرد و غبار.
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مقایسۀ ميزان نشست گرد و غبار روي سطح بر

مقدمه و هدف
بهطور کلدی گدرد و غبدار موجدود در هدوا ،شدامل
ترکيبات متعدددي از مدواد طبيعدی مانندد ذرات ریدز
خدداک معل د در هددوا و مددواد معدددنی اسددت کدده بددا
جریانهاي ب وهوایی جابهجا میشوند؛ بهعدووه ذرات
حاصل از فرایندهاي انسانی مانند بالیندههاي صدنعتی
و خودروهدددددا را نيدددددز در بدددددر مدددددیگيدددددرد
( .)Harrison and Yin, 2000ایددن پدیددده بدده ید
مشکل جدي محدي زیسدتی مدؤثر بدر تغييدر اقلديم،
پایداري اکوسيستمها ،کيفيت زندگی شهري ،سدومت
و اقتصاد جامعه ،بهویژه در کشورهاي در حدال توسدعه
تبددیل شدده اسدت ( .)Jim and Chen, 2008گدرد و
غبار از طری نيروهاي طبيعی مانند باد ،فعاليدتهداي
بتشفشانی یا فرایندهاي انسانی وارد هواسپهر میشود
( .)Harrison and Yin, 2000این در حالی اسدت کده
بيشترین گرد و غبدار در هواسدپهر بدا خاسدتگاه ذرات
ریزدانه (کمتدر از  111ميکدرون) ر مدیدهدد و ایدن
ذرات ریز در مناط خشد و نيمدهخشد جهدان از
فراوانی بيشتري برخوردارندد (زراسدوندي و همکداران،
 .)1311نواحی غر و جنو غر ایران نيز بدهدليدل
همجوار بودن با بخدش وسديعی از پهندههداي بيابدانی
تحت تأثير این پدیده قرار گرفته اسدت ،مندابع اصدلی
گرد و غبارهاي ورودي ،نواحی بيابانی بهنسبت نزدی
به بن ،مثل صحراي سدوریه ،عدراو و صدحراي شدمال
عربستان است؛ نقش صحراي کبير بفریقا در این ميان
بسيار ناچيز قلمداد میشدود (شاهسدونی و همکداران،
 .)1381شدت و سدرعت بداد ،خشدکی ذرات خداک و
اندددازۀ قطددر ذرات بددر فراوانددی ذرات گددرد و غبددار در
هواسپهر اثرگذار اسدت ( .)Engelstadler, 2001ذرات
معل در هوا با قطر کمتدر از  11ميکدرون ازبنجدا کده
بهراحتی وارد سيستم تنفسی انسان میشدوند ،بسديار
خطرناکاند .مطالعدات نشدان داده اسدت کده افدزایش
غلظت ذرات موجود در هوا با افزایش مر ومير ناشدی
از بيمددداريهددداي تنفسدددی و قلبدددی همدددراه اسدددت

گونههاي زبانگنجش

و...

( .)Samet et al., 2000گرد و غبار بر فتوسنتز ،تنفس
و تعددرو گياهددان تددأثير مددیگددذارد و سددبب جددذ
بالیندههاي گازي در گياه میشدود .بندابراین شدناخت
منددابع گددرد و غبددار ،چگددونگی توزیددع بن و همچنددين
فرایندددهاي مددؤثر در تجمددع ،توزیددع و نشسددت بن در
سددطح شددهرها مددیتوانددد از مهددمتددرین عوامددل در
راهبردهدداي مقددرون بدده صددرفه مدددیریت ،حفا ددت،
بازسازي و نظارت بر محي زیست باشد .نوع و پوشش
گياهی در شدت وقوع گرد و غبدار نقدش مدؤثري دارد
( .)Engelstadler, 2001تدراکم و سداختار گياهدان دو
عامددل کنتددرلکننددده اساسددی در وقددوع و فراوانددی
توفانهاي گردوغبار است .در واقع ایجداد گدرد و غبدار
میتواند نوعی واکنش به تغيير پوشش گيداهی زمدين
باشد که در این زمينه ،فعاليتهداي انسدانی را نيدز در
کنار شرای محيطی هر منطقده بایدد در نظدر گرفدت
( ;Eriksson et al., 1989; Moreno et al., 2003
 .)Urbat et al., 2004ازایددنرو در اکوسيسددتمهدداي
شددهري درک و شددناخت روابد بددين انسددان ،محددي
زیست و درختان ،موجب تسهيل طراحی فضداي سدبز
شدهري و بهبددود کارکردهدداي اجتمدداعی بن مددیشددود
( .)Dwyer et al., 1992طراحددی فضدداي سددبز در
ساختار اهري شهرها عووهبر فراهم بوردن محيطدی
مناسب براي برامش روحی انسان ،در کداهش سدرعت
باد و بلودگی صوتی و همچنين بلودگی هدوا از طرید
جذ و تجمع بالیندهها در ریشه ،ساقه و بدر تدأثير
بسزایی دارد ( .)Gratani et al., 2008بدر درختدان
در مناط شهري بهدليل داشتن سطح بيشدتر نسدبت
به سایر اندامها ،اهميت بيشتري در جذ بلودگیهاي
صوتی و هوایی دارد .ذرات معل موجود در هوا تحدت
تأثير باد و نيروي وزنشان میتوانند بر روي سطح بر
تهنشست و رسو یابند و ذرات ریزتر و بالیندهها نيدز
جذ شوند ( .)Gratani et al., 2008انسان میتواند با
بعضی طدر هداي بدزر مقيداس ،تدأثيرات ندامطلو
توفانهداي گدرد و غبدار را تعددیل کندد و از فراواندی
رخ دداد ،شدددت و اسددتمرار بن بکاهددد .بددهطددور مثددال
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میتوان به طر درختکاري در شمال چين اشاره کدرد
که تا حدود زیادي سبب کاهش فراوانی وقوع ،شدت و
استمرار توفدانهداي گبدی چدين پدس از سدال1161
مدديودي شددده اسددت ( .)Arimoto, 2001اقدددامات
زیستی راهحلهاي کليدي براي مقابله با طوفدانهداي
گرد و غبارند .بدراي نمونده ایجداد پوشدش گيداهی در
مناط بيابانی و ایجاد و توسعۀ موانع اکولوژی مانندد
کمربندهاي جنگلی در نواحی مورد تهدید گرد و غبدار
از جملدده راهحددلهدداي زیسددتی بددهشددمار مددیبیددد
( .)UNEP, 2005این پژوهش با هدف مقایسۀ ميدزان
نشست سطحی گرد و غبار روي سطح بر گونههداي
(،)Fraxinus rotundifolia
زبددددانگنجشدددد
چندددددار ( )Platanus orientalis L.و اقاقيدددددا
( )Robinia pseudoacacia L.در استان کرمانشداه در
غر ایران صورت گرفت.
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مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

بهمنظور مقایسۀ ميزان نشست سطحی غبدار روي
بر گونههداي درختدی کاشدتهشدده در فضداي سدبز
شهري استان کرمانشاه ،سه شهر کرمانشداه ،روانسدر و
پاوه بدا طبقدهبندديهداي اقليمدی متفداوت (براسداس
اقليمنماي دومارتن) انتخا شدند (شدکل  1و جددول
 .)1در هر منطقه اقليمی ،مناسبتدرین پدارک کده در
فاصددله حددداکثر یدد کيلددومتري از ایسددتگاههدداي
هواشناسی قرار داشت ،بهگونهاي انتخا شد که تعداد
کافی درخت مناسب با سن برابر ،سومت کدافی ،تداج
متقارن و بدون بفت داشته باشد.

شکل  -1نقشۀ جغرافيایی مناط مطالعاتی در استان کرمانشاه

براساس دادههاي اقليمی ثبتشده طدی ید دوره
 25ساله ( )1363-1311در ایستگاههداي هواشناسدی
سينوپتي کرمانشاه (' 34°21عرض شدمالی و'43°1
طددول شددرقی) و روانسددر (' 34°43عددرض شددمالی و

' 46°31طدول شددرقی) وتددعيت اقليمددی ،بدداد غالددب،
متوس بارندگی ،دما و رطوبت نسبی مناط بهدسدت
بمد (جدول  .)1براي منطقۀ پداوه از دادههداي روزاندۀ
ثبتشده ی دورۀ  21ساله ( )1331-1311ایسدتگاه
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هواشناسددی ادارۀ راه و شهرسددازي ایددن شهرسددتان
( 35درجه و  2دقيقه عرض شمالی و  46درجده و 21

گونههاي زبانگنجش

و...

دقيقه طول شرقی) استفاده شد (جدول .)1

جدول  -1ویژگیهاي اقليمی مناط کرمانشاه ،روانسر و پاوه در استان کرمانشاه
منطقه

ارتفاع از سطح
دریا
(متر)

متوس بارش
ساليانه±انحراف
معيار (ميلیمتر)

متوس دماي
ساليانه±انحراف معيار
(درجه سانتیگراد)

متوس رطوبت
نسبی±انحراف معيار
ساليانه (درصد)

باد غالب

کرمانشاه
روانسر
پاوه

1311
1381
1561

421±111
515±146
351±163

15±1/86
15±1/83
14±1/32

45±2/1
45±2/8
55±11/5

غربی
شمالغربی
شمال شرقی

گونههای مورد مطالعه و نمونهبرداری

براساس فراوانی گونهها در فضاي سبز شهري سده
منطقددۀ مطالعددداتی مدددذکور ،گوندددههددداي درختدددی
زبانگنجش  ،چنار و اقاقيا براي اجراي ایدن پدژوهش
انتخا شدند .از هر گونده حدداکثر  11پایده ،طدوري
انتخا شد که اثر همپوشانی تاج درخت مجاور وجدود
نداشته باشد .نمونهبرداري از بر درختدان در خدرداد
 1312پس از وقوع ی رخداد  36ساعتۀ گردوغبار در
سطح سه منطقه بهطور همزمان انجام گرفت .بهمنظور
اجراي مطالعات نشست سطحی غبار ،با در نظر گرفتن
اندازه سطح بر هر گونه درختی ،از هر پایه حدداکثر
 151بر جمعبوري شد .نموندهگيدريهدا بدهصدورت
تصادفی از ارتفاعدات متفداوت تداج و در چهدار جهدت
اصلی جغرافيایی هر پایه انجدام گرفدت .سدپس نموندۀ
بر هاي جمعبوريشدده در پاکدتهداي کاغدذي بده
بزمایشددگاه انتقددال یافددت .در مطالعدۀ حاتددر پددس از
شسددتشددوي کامددل نمونددۀ بددر هددا در ب مقطددر
(صادقیروش و خراسانی1383 ،؛ Mandre and Klos,
 ،)1997محلولهاي  51سیسی گردوغبار و ب مقطر
تهيه شد .مقدار  pHنمونههاي غبدار حدلشدده در ب
مقطر هر ی از گونههاي مدورد مطالعده ،جداگانده بدا
دستگاه  pHمتر قرائت شد .بدراي بدربورد مقددار غبدار
رسو یافته ،محلولهاي حاصل بهمدت پنج دقيقده بدا
سرعت  5111دور در دقيقه سانتریفيوژ شدند .سپس،

اقليم
(اقليم نماي
دومارتن)
نيمهخش
مدیترانهاي
مرطو

بهوسيلۀ پیپدت ،ب روي ذرات غبدار برداشدته شدد و
نمونهها در داخدل بون بدهمددت دو سداعت در دمداي
 111درجۀ سدانتیگدراد قدرار داده شددند .در نهایدت
ذرات خش با ترازوي دیجيتالی و دقدت  1/111گدرم
وزن شدند .نمونههاي بر خش و اسدکن شدده و بدا
اسددتفاده از نددرمافددراز  ،Image Jمسدداحت بددر هددا و
ميانگين سطح بر هر ی از گوندههدا بدربورد شدد و
بدین طری مقدار غبار رسو یافته در ميانگين سدطح
بر هر ی از گونهها و مقدار در واحد سطح بنها نيدز
بربورد شد .بناليز بمداري نيدز بدا اسدتفاده از ندرمافدزار
 SPSSو بزمون بماري توکی صورت گرفت.
نتايج
نتایج تحقي نشان داد کده مقددار  pHگدردوغبدار
تهنشستشده بر سطح بر گونههاي زبدانگنجشد ،
چنار و اقاقيا با هم تفاوت معنیداري ندارند (شدکل )2
( )p<1/15و  pHگردوغبار در این منطقه تدا حددودي
قليایی است.
در این بررسی ،ميانگين سطح بر زبانگنجش ،
چنار و اقاقيا بهترتيب  118/3 ،11/6و  1/3سانتیمتدر
مربع محاسبه شد .جدول  ،2ميانگين مقدار گردوغبدار
در واحد سطح بر گونههاي مورد مطالعه در منداط
مختلف را نشان میدهد (.)P<1/15
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شکل -2مقایسه ميانگين ( ±خطاي معيار) مقادیر  pHگردوغبار تهنشستشده بر سطح بر
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زبانگنجش  ،چنار و اقاقيا

جدول -2ميانگين ( ±خطاي معيار) گرد و غبار (ميلیگرم بر سانتیمتر مربع)
در زبان گنجش  ،چنار و اقاقيا در کرمانشاه ،روانسر و پاوه
منطقه

زبانگنجش

چنار
b

1/231±1/112

a

1/112 ±1/116

b

1/131 ±1/115

a

1/133 ±1/116

b

a

کرمانشاه 1/132 ±1/111
روانسر
پاوه

1/131 ±1/113
1/165 ±1/113

اقاقيا

F

1/131 ±1/113

نتایج نشان داد در سدطح شهرسدتانهدا ،ميدانگين
گردوغبار در واحد سطح بر چنار ( 1/1ميلیگدرم در
سانتیمترمربع) بدهطدور معندا داري از دو گوندۀ دیگدر
بيشتر است ( (P<1/15 ،F=66/313که در گوندههداي
زبددانگنجشدد و اقاقيددا بددهترتيددب  1/145و 1/141
ميلیگرم در سانتیمتر مربع محاسبه شدد (شدکل .)3
مطالعددات نشددان داد در بلددودهتددرین مندداط صددنعتی
جنو چين ،بيشترین مقدار غبار در سطح بر گوندۀ
 )12/323 g/m2( M. indicaو کمتددرین مقدددار در
سطح بدر گونده  )2/682 g/m2( B. blakeanaبدوده

a

38/654

a

31/351

a

45/133

1/166 ±1/115

است ( )Jiu et al., 2012که تبدیل واحددها ،اعددادي
نزدی اعداد ما را ارایه میدهند.
نتایج مقایسه ميانگين تهنشست گردوغبار در واحد
سطح براي درختان هر شهرستان نشان مدیدهدد کده
تهنشسدت گدردوغبدار در پداوه ( 1/183ميلدیگدرم در
سانتیمتر مربع) بدهطدور معندیداري از دو شهرسدتان
دیگر بيشتر است ( )P<1/15 ،F=16/624و ميدانگين
تددهنشسددت ذرات در کرمانشدداه و روانسددر بدده ترتيددب
 1/141و  1/153ميلددیگددرم در سددانتیمتددر اسددت
(شکل .)4
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شکل -3ميانگين ( ±خطاي معيار) گردوغبار (ميلیگرم بر سانتیمتر مربع) سطح بر
(حروف غيرمشابه اختوف معنیدار را نشان میدهد)

گونههاي زبانگنجش

و...

زبان گنجش  ،چنار و اقاقيا

شکل -4ميانگين کل ( ±خطاي معيار)گردوغبار سطح بر زبانگنجش ،
چنار و اقاقيا در شهرستانهاي کرمانشاه ،روانسر و پاوه (حروف غيرمشابه اختوف معنیدار را نشان میدهد)

بحث
ویژگیهاي شيميایی گرد و غبار بدا توجده بده pH
بن متفاوت است و بسياري از بنها مانند غبار حاصل از
سنگ معدنهاي اسيدي در تأثيرات شديميایی خنثدی
هستند .گردوغبار حاصل از معدن سنگ به  ،سيمان
و بسياري از گردوغبار جدادهاي بدهشددت قليداییاندد
(.)Farmer, 1993

تدداکنون مطالعددات اندددکی در مددورد کمددیسددازي
عملکرد درختان شهري نسبت به مقدار نشسدت ذرات
انجام گرفتده اسدت (.)Litschke and Kuttler, 2008
توانایی جذ گردوغبار در گونههداي مختلدف یکسدان
نيسدت ( ;Beckett et al., 2000; Yang et al., 2005
 .)Cai 2010; Wang 2011یافتدددددههددددداي
) Liu et al. (2012نشدان داد کده بدا افدزایش شددت
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بلددودگی ميددزان گددردوغبددار در سددطح بددر افددزایش
مییابد .ميزان غبار در واحد سدطح بدر بده سداختار
مورفولوژی بر مانند وجود کرک یدا چرمدی بدودن،
تعداد روزنهها ،و سایر موارد بستگی دارد .رسو ذرات
بر سطح پوشش گياهی بده عوامدل متعدددي وابسدته
است و هميشه قطر و شکل ذرات نمیتواند مهمتدرین
عامل باشد؛ بلکه عوامل اقليمی مانند رطوبت ،سدرعت
و توطم باد نيدز بدر سدرعت رسدو ذرات و عملکدرد
جذ بنهدا بسديار تأثيرگدذار اسدت .همچندين ندوع و
ساختار پوشش گياهی و شکل بر مهمتدرین عوامدل
تأثيرگذار در جدذ ذرات معلد موجدود در هواسدت
( .)Litschke and Kuttler, 2008مهددمتددرین تددأثير
رطوبت هوا بر رسو ذرات رطوبتپسند این اسدت کده
جذ ب سبب تغيير اندازۀ ذرات میشدود و بدا تغييدر
قطدددر ذرات ،عملکدددرد جدددذ تغييدددر مدددییابدددد
( )Winkler 1988و سددرعت رسددو گددردوغبددار در
نزدیکی منبع انتشار گرد و غبدار بيشدتر مدیشدود و بدا
افزایش فاصله ،سرعت رسو ذرات کاهش پيدا میکند.
تحقيقددات Spitsyna and Skripal’Shchikova
) (1992نشان داد که وزن ذرات رسو یافتده بده ازاي
واحد سطح بدا افدزایش فاصدله از منبدع انتشدار ،کداهش
نمایی دارد .بهمنظور افزایش کدارایی پوشدش گيداهی در
پاکسازي هوا باید جریان ذرات (سرعت تهنشست شددن)
به حداکثر برسد و براي رسيدن به این هدف باید سدطو
زیدادي از پوشدش گيدداهی بددا بشددکو هدداي مختلددف در
نزدی ترین فاصلۀ ممکن با منبع انتشار بالیندده طراحدی
شود ( .)Litschke and Kuttler, 2008بهطور کلدی در
سطح وسيع ،رسو ذرات از شکل و سداختار پوشدش
گياهی و شکل بر ها یا سدوزنهدا تدأثير مدیپدذیرد.
مطالعات نشان میدهند رسو ذرات در سوزنیبرگدان
(کاج و سرو) با ساختار تداجی پيچيددهتدر نسدبت بده
پهدددنبرگدددان (صدددنوبر و افدددرا) بيشدددتر اسدددت
( ،)Becket et al., 2000ولدی نداشدتن ارتفداع بلندد،
سددایهپسددند بددودن ،کدداهش نددور رسدديده بدده سددطح
اکوسيستم و مقاومت کم نسبت به بالینددههدا ،سدبب
شده است که استفاده از سدوزنیبرگدان در طدر هداي

3

کدداربردي فضدداي سددبز شددهري ،محدددودتر باشددد
( .)Litschke and Kuttler, 2008تحقيقددددات
) Chamberlain (1967نشان داد کده سدرعت بداد در
نشست ذرات با قطر بيشتر از  11ميکرون بسيار مدؤثر
اسددت و همچنددين سددطو مرطددو سددبب افددزایش
رسوبگذاري میشود .بنابراین باران درحالی که موجدب
شسته شددن غبدار از سدطح بدر و تميدز شددن بن
مددیشددود ،افددزایش رطوبددت سددطحی ،بدده افددزایش
رسوبگذاري میانجامد .مرور منابع نشان داده است که
با افزایش فاصله نسبت به منبع انتشار ذرات گردوغبار،
ميزان این ذرات در هواسپهر کاهش مدییابدد و نتدایج
این تحقي نيز نشان میدهد که در شهرستان پاوه بدا
داشتن فاصلۀ کمتر به مرز غربی کشور و منبع انتشدار
و رطوبت نسبی بيشتر ،نشست سطحی گدردوغبدار بدر
روي پوشددش گيدداهی بيشددتر اسددت .در شهرسددتان
کرمانشاه که نسبت بده دو شهرسدتان دیگدر ،از منبدع
انتشار فاصله بيشتري دارد ،نشست ذرات کمتر اسدت،
چراکه نيروي جاذبۀ زمين سبب کداهش غلظدت ذرات
سددنگينتددر بالینددده در فواصددل دورتددر مددیشددود
(;Nowak, 1994; Beckett et al., 1998
 .)Fowler et al., 2004; Jim and Chen, 2008ازبنجا
که تاکنون مطالعدات انددکی در زميندۀ نشسدت ذرات
گردوغبار انجام گرفتده اسدت ،نتدایج ایدن پدژوهش بدا
پژوهشهاي مشابه که در مدورد گدردوغبدار حاصدل از
کارخانۀ سيمان انجام گرفته مقایسده مدیشدود ،بدراي
نمونه ،صادقیروش و خراسانی ( )1388به این نتيجده
رسيدند که با دورشدن از منبع انتشار ذرات گردوغبدار
ناشی از صنایع سديمان دورتدر ،رسدو ذرات کداهش
مییابد ،همچنين وجود کمربند سبز با ارتفاع  15متدر
از درختددان چنددار نزدیدد کارخان دۀ سدديمان ،بيددانگر
عملکرد عينی و بهينه پوشش گياهی در تصفيۀ هدواي
اطراف کارخانه است .نتایج این تحقي نشدان داد کده
نشست سطحی گردوغبار در واحد سدطح بدر چندار
بهطور معنیداري بيشتر از زبانگنجش و اقاقيا است.
سابقۀ پژوهش نشان میدهد که زبري سدطح بدر هدا
تاثير زیادي بر ميزان نشست ذرات بالینده روي اندواع

...و

گونههاي زبانگنجش
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Abstract
The purpose of this study was to compare the amount of dust deposited on the leaves surface
of Fraxinus rotundifolia, Platanus orientalis, and Robinia pseudoacacia in urban areas of
Kermanshah Province, west of Iran. Kermanshah, Ravansar, and Paveh regions with different
climatic features were selected for sampling. Leaf samples were randomly collected from
different heights of individual trees in four main directions and washed and dust particles of
the solution were dried in an oven and weighed. The leaf area was measured by Image J
software. The results indicated that the amount of dust per unit leaf area of P.orientalis (0.10
mg.cm-2) was significantly different with those of F.rotundifolia (0.045 mg.cm-2) and
R.pseudoacacia (0.04 mg.cm-2) (F=66.703). Significant difference was observed between the
amount of deposited dusts in Paveh (0.087 mg.cm-2) (F=16.624) and those of the other sites
(Kermanshah: 0.041 mg.cm-2 and Ravansar 0.053 mg.cm-2). The results of this study will
open up an avenue for identifying suitable trees for dust filtration in the west of Iran.
Biological activities are underlying strategies against dust storms. The leaves, because of the
larger surface in comparison with other parts of plant organs, are considered important for
atmospheric dust filtration.
Keywords: Dust filtration, Fraxinus rotundifolia, Platanus orientalis, Robinia pseudoacacia.
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