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 (11/2/1314 ؛ تاریخ پذیرش:1/12/1312)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 دليدل بده  درختدان  بدر   شدهري  منداط   در و غبارندد  و گرد دهیپد با مقابله براي کليدي هايحلراه ،زیستی اقدامات

هدف از این پژوهش،  .ددار غبار و گرد ذرات سازيپاک در بيشتري اهميت ها،اندام سایر به نسبت بيشتر سطح داشتن

، چندار  (Fraxinus rotundifolia) هداي زبدان گنجشد    سدطح بدر  گونده   ي روگدرد و غبدار    نشسدت ميزان  ۀمقایس

(Platanus orientalis( و اقاقيا )Robinia pseudoacacia) مطالعده در شدهرهاي کرمانشداه،     بود. در استان کرمانشاه

هر پایده  متفاوت تاج  صورت تصادفی از ارتفاعاتبه گيرينمونهمتفاوت انجام گرفت.  بندي اقليمیروانسر و پاوه با طبقه

و طدی عمدل    شسدته شدد   مقطدر  طور کامدل در ب  به هاي بر . نمونهگرفت ر چهار جهت اصلی جغرافيایی انجامو د

 افدراز بدا کمد  ندرم    دست بمدد. و سپس وزن بنها بهشد و در بون خش  ذرات گرد و غبار از محلول جدا  ،سانتریفيوژ

Image Jچندار   در بر  نشست سطحی گرد و غبارنتایج نشان داد که مقدار . شدد بربور ، ميانگين سطح بر  هر گونه

در  گدرم ميلی 141/1( و اقاقيا )متر مربعسانتی گرم درميلی 145/1) گنجش زبان؛ (متر مربعسانتیگرم در ميلی 1/1)

 (متر مربعسانتی گرم درلیمي 183/1) نشست گرد و غبار در پاوه ( دارد.  F=313/66) دارمعنی ( تفاوتمتر مربعسانتی

روانسدر   در کرمانشداه و  گدرد و غبدار  نشسدت   بيشتر بود. مقددار  دو شهرستان دیگر( از F=624/16) داريمعنی طوربه

تواند اولين گام در شدناخت  . نتایج این پژوهش میمتر مربع محاسبه شدسانتیگرم در ميلی 153/1و  141/1ترتيب  به

 مقابله با گرد و غبار در نواحی غربی کشور باشد. منظوربههاي درختی مناسب گونه

 .غبار گرد وزبان گنجش ،  ،چنار ،اقاقيا های کلیدی: واژه
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 و هدف مقدمه

طور کلدی گدرد و غبدار موجدود در هدوا، شدامل       به

ترکيبات متعدددي از مدواد طبيعدی مانندد ذرات ریدز      

خدداک معلدد  در هددوا و مددواد معدددنی اسددت کدده بددا   

عدووه ذرات  به ؛شوندجا میههوایی جابو ب هاي یانجر

هاي صدنعتی  یندهاي انسانی مانند بالیندهاحاصل از فر

  دگيدددددرو خودروهدددددا را نيدددددز در بدددددر مدددددی  
(Harrison and Yin, 2000) . یددایددن پدیددده بدده  

 تغييدر اقلديم،   ثر بدر ؤمشکل جدي محدي  زیسدتی مد   

ها، کيفيت زندگی شهري، سدومت  پایداري اکوسيستم

ویژه در کشورهاي در حدال توسدعه   به ،اد جامعهو اقتص

گدرد و   .(Jim and Chen, 2008) شدده اسدت  تبددیل  

هداي  انند باد، فعاليدت غبار از طری  نيروهاي طبيعی م

 دشو هاي انسانی وارد هواسپهر میدینایا فربتشفشانی 

(Harrison and Yin, 2000) . در حالی اسدت کده   این

ر بدا خاسدتگاه ذرات   هواسدپه  ترین گرد و غبدار در بيش

دهدد و ایدن   ميکدرون( ر  مدی   111تدر از  مریزدانه )ک

خشد  جهدان از   ذرات ریز در مناط  خشد  و نيمده  

برخوردارندد )زراسدوندي و همکداران،     بيشتريفراوانی 

دليدل  غر  و جنو  غر  ایران نيز بده  (. نواحی1311

هداي بيابدانی   همجوار بودن با بخدش وسديعی از پهنده   

پدیده قرار گرفته اسدت، مندابع اصدلی    تحت تأثير این 

نزدی   نسبتبهگرد و غبارهاي ورودي، نواحی بيابانی 

مثل صحراي سدوریه، عدراو و صدحراي شدمال     ، به بن

نقش صحراي کبير بفریقا در این ميان  است؛عربستان 

شدود )شاهسدونی و همکداران،    بسيار ناچيز قلمداد می

بداد، خشدکی ذرات خداک و     (. شدت و سدرعت 1381

قطددر ذرات بددر فراوانددی ذرات گددرد و غبددار در   ۀانددداز

ذرات  .(Engelstadler, 2001) اسدت هواسپهر اثرگذار 

بنجدا کده   ميکدرون از  11تدر از  ممعل  در هوا با قطر ک

، بسديار  شدوند میراحتی وارد سيستم تنفسی انسان  به

مطالعدات نشدان داده اسدت کده افدزایش       ند.اخطرناک

مير ناشدی  وا افزایش مر غلظت ذرات موجود در هوا ب

 هددداي تنفسدددی و قلبدددی همدددراه اسدددتاز بيمددداري

(Samet et al., 2000).  گرد و غبار بر فتوسنتز، تنفس

جددذ  و سددبب  گددذاردمددیو تعددرو گياهددان تددأثير  

 ن شدناخت بندابرای شدود.  هاي گازي در گياه می بالینده

چنددين بن و هممنددابع گددرد و غبددار، چگددونگی توزیددع 

بن در  نشسددت و توزیددع، در تجمددعیندددهاي مددؤثر افر

تددرین عوامددل در   توانددد از مهددم سددطح شددهرها مددی 

هدداي مقددرون بدده صددرفه مدددیریت، حفا ددت،   راهبرد

نوع و پوشش  زیست باشد. بازسازي و نظارت بر محي 

گياهی در شدت وقوع گرد و غبدار نقدش مدؤثري دارد    

(Engelstadler, 2001    تدراکم و سداختار گياهدان دو .)

کننددده اساسددی در وقددوع و فراوانددی   عامددل کنتددرل 

در واقع ایجداد گدرد و غبدار    وغبار است. هاي گرد وفانت

تواند نوعی واکنش به تغيير پوشش گيداهی زمدين   می

هداي انسدانی را نيدز در     فعاليتزمينه، باشد که در این 

 محيطی هر منطقده بایدد در نظدر گرفدت    کنار شرای  

(Eriksson et al., 1989; Moreno et al., 2003; 

Urbat et al., 2004هدداي در اکوسيسددتم رو(. ازایددن

 شددناخت روابدد  بددين انسددان، محددي شددهري درک و 

تسهيل طراحی فضداي سدبز   ، موجب زیست و درختان 

شددود شدهري و بهبددود کارکردهدداي اجتمدداعی بن مددی 

(Dwyer et al., 1992).   طراحددی فضدداي سددبز در

محيطدی   بوردنبر فراهم ساختار  اهري شهرها عووه

برامش روحی انسان، در کداهش سدرعت    برايمناسب 

باد و بلودگی صوتی و همچنين بلودگی هدوا از طرید    

 تدأثير ها در ریشه، ساقه و بدر   جذ  و تجمع بالینده

(. بدر  درختدان   Gratani et al., 2008سزایی دارد )ب

سدبت  تر ندليل داشتن سطح بيشد در مناط  شهري به

هاي جذ  بلودگی درتري بيشها، اهميت به سایر اندام

صوتی و هوایی دارد. ذرات معل  موجود در هوا تحدت  

توانند بر روي سطح بر  تأثير باد و نيروي وزنشان می

ها نيدز  ابند و ذرات ریزتر و بالیندهینشست و رسو  ته

تواند با انسان می(. Gratani et al., 2008) جذ  شوند

 ندامطلو  رات تدأثي مقيداس،  هداي بدزر   بعضی طدر  

و از فراواندی   کندد هداي گدرد و غبدار را تعددیل     وفانت

طددور مثددال داد، شدددت و اسددتمرار بن بکاهددد. بددهرخدد
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کاري در شمال چين اشاره کدرد  توان به طر  درخت می

هش فراوانی وقوع، شدت و کا سببکه تا حدود زیادي 

 1161هداي گبدی چدين پدس از سدال     وفدان تاستمرار 

(. اقدددامات Arimoto, 2001) مدديودي شددده اسددت 

هداي  ابله با طوفدان مق برايهاي کليدي حلزیستی راه

در نمونده ایجداد پوشدش گيداهی      ند. بدراي گرد و غبار

موانع اکولوژی  مانندد   ۀمناط  بيابانی و ایجاد و توسع

هاي جنگلی در نواحی مورد تهدید گرد و غبدار  کمربند

  بیدددشددمار مددیهدداي زیسددتی بددهحددلراه از جملدده

(UNEP, 2005.) ميدزان   ۀهدف مقایسبا  این پژوهش

 هداي سطح بر  گونهروي نشست سطحی گرد و غبار 

 ، (Fraxinus rotundifolia) گنجشدددد  زبددددان

 ( و اقاقيدددددا .Platanus orientalis L) چندددددار

(Robinia pseudoacacia L.)  در کرمانشداه استان در 

 .صورت گرفتغر  ایران 

 ها مواد و روش

 پژوهش ۀمنطق

ميزان نشست سطحی غبدار روي   ۀور مقایسمنظبه

شدده در فضداي سدبز    هداي درختدی کاشدته   بر  گونه

شهري استان کرمانشاه، سه شهر کرمانشداه، روانسدر و   

متفداوت )براسداس    یمد ياقل يهدا يبندد پاوه بدا طبقده  

و جددول   1دومارتن( انتخا  شدند )شدکل   ينما مياقل

در تدرین پدارک کده    ، مناسبیمي(. در هر منطقه اقل1

هدداي ایسددتگاه فاصددله حددداکثر یدد  کيلددومتري از  

اي انتخا  شد که تعداد  گونههواشناسی قرار داشت، به

کافی درخت مناسب با سن برابر، سومت کدافی، تداج   

 متقارن و بدون بفت داشته باشد.

 

 کرمانشاه استان در مطالعاتی مناط  جغرافيایی ۀنقش -1 شکل

 

ده طدی ید  دوره   شهاي اقليمی ثبتبراساس داده

هداي هواشناسدی   ( در ایستگاه1363-1311ساله ) 25

  43°1'عرض شدمالی و  34°21'سينوپتي  کرمانشاه )

عددرض شددمالی و  34°43'طددول شددرقی( و روانسددر ) 

طدول شددرقی( وتددعيت اقليمددی، بدداد غالددب،   31°46'

دسدت  متوس  بارندگی، دما و رطوبت نسبی مناط  به

 ۀهداي روزاند  از داده پداوه  ۀ(. براي منطق1بمد )جدول 

( ایسدتگاه  1331-1311ساله ) 21 ۀ  دوریشده ثبت
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 راه و شهرسددازي ایددن شهرسددتان    ۀهواشناسددی ادار

 21درجده و   46عرض شمالی و  دقيقه 2درجه و  35)

 .(1)جدول  دشطول شرقی( استفاده  دقيقه

 نشاههاي اقليمی مناط  کرمانشاه، روانسر و پاوه در استان کرماویژگی -1 جدول

 اقليم

 نماي اقليم)

 (دومارتن

 غالب باد

 متوس  رطوبت

 انحراف معيار±نسبی

 (درصد) ساليانه

متوس  دماي 

 انحراف معيار ±ساليانه

 (گراد سانتی)درجه 

متوس  بارش 

انحراف ±ساليانه

 متر( معيار )ميلی

سطح  از ارتفاع

 دریا 

 (متر)

 منطقه

 رمانشاهک 1311 421±111 15±86/1 45±1/2 غربی خش  نيمه

 روانسر 1381 515±146 15±83/1 45±8/2 غربیشمال ايمدیترانه

 پاوه 1561 351±163 14±32/1 55±5/11 شمال شرقی مرطو 

 

 برداری  های مورد مطالعه و نمونهگونه

ها در فضاي سبز شهري سده  براساس فراوانی گونه

هددداي درختدددی عددداتی مدددذکور، گوندددهمطال ۀمنطقددد

ایدن پدژوهش    اجراياقاقيا براي گنجش ، چنار و  زبان

طدوري   ،پایده  11انتخا  شدند. از هر گونده حدداکثر   

انتخا  شد که اثر همپوشانی تاج درخت مجاور وجدود  

برداري از بر  درختدان در خدرداد   نداشته باشد. نمونه

غبار در وگرد ۀساعت 36  رخداد یپس از وقوع  1312

منظور بهزمان انجام گرفت. طور همسطح سه منطقه به

سطحی غبار، با در نظر گرفتن  مطالعات نشست اجراي

هر گونه درختی، از هر پایه حدداکثر   اندازه سطح بر 

صدورت  هدا بده  گيدري بوري شد. نمونده بر  جمع 151

تصادفی از ارتفاعدات متفداوت تداج و در چهدار جهدت      

 ۀ. سدپس نموند  گرفدت اصلی جغرافيایی هر پایه انجدام  

هداي کاغدذي بده    ه در پاکدت شدد بوريهاي جمعبر 

حاتددر پددس از  ۀدر مطالعدد افددت.یبزمایشددگاه انتقددال 

هددا در ب  مقطددر بددر  ۀشددوي کامددل نموندد شسددت

 ,Mandre and Klos؛1383روش و خراسانی،  )صادقی

غبار و ب  مقطر وسی گردسی 51هاي (، محلول1997

شدده در ب   هاي غبدار حدل  نمونه pHد. مقدار شتهيه 

جداگانده بدا   ، رد مطالعده هاي مدو گونهمقطر هر ی  از 

بدربورد مقددار غبدار     بدراي  متر قرائت شد. pHدستگاه 

مدت پنج دقيقده بدا   هاي حاصل بهافته، محلولیرسو 

دور در دقيقه سانتریفيوژ شدند. سپس،  5111سرعت 

پدت، ب  روي ذرات غبدار برداشدته شدد و     پی ۀوسيلبه

 يدر دمدا مددت دو سداعت   ها در داخدل بون بده  نمونه

ت ید گدراد قدرار داده شددند. در نها   سدانتی  ۀدرج 111

گدرم   111/1ذرات خش  با ترازوي دیجيتالی و دقدت  

خش  و اسدکن شدده و بدا    هاي بر وزن شدند. نمونه

هددا و ، مسدداحت بددر Image Jافددراز اسددتفاده از نددرم

هدا بدربورد شدد و      از گونده یميانگين سطح بر  هر 

افته در ميانگين سدطح  ی   مقدار غبار رسوین طریبد

ها نيدز  ها و مقدار در واحد سطح بنگونه   ازیبر  هر 

افدزار  ز بدا اسدتفاده از ندرم   يد بربورد شد. بناليز بمداري ن 

SPSS   .و بزمون بماري توکی صورت گرفت 

 

 نتايج

 غبدار وگدرد  pH مقددار کده  نتایج تحقي  نشان داد 

 گنجشد ، زبدان  هايگونه بر  سطح بر شدهنشست ته

 (2 شدکل ) ندارند داريمعنی تفاوت هم با اقاقيا و چنار

(15/1p<) وpH  غبار در این منطقه تدا حددودي   وگرد

 .قليایی است

 گنجش ،زبان بر  سطح ميانگين بررسی، این در

 متدر سانتی 3/1و  3/118 ،6/11ترتيب به اقاقيا و چنار

 غبدار وگرد مقدار ميانگين ،2 جدول. شد محاسبه مربع

 منداط   در مطالعه مورد هايگونه بر  سطح احدو در

  (.>15/1P) دهدیم نشان را مختلف
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 گنجش ، چنار و اقاقياشده بر سطح بر  زباننشستغبار تهوگرد pH مقادیر خطاي معيار( ±) ميانگين مقایسه -2لشک

 

 متر مربع( گرم بر سانتیگرد و غبار )ميلی خطاي معيار( ±) ميانگين -2جدول

 کرمانشاه، روانسر و پاوه در زبان گنجش ، چنار و اقاقيا در

F منطقه گنجش زبان چنار اقاقيا 

654/38 112/1±231/1a 113/1± 131/1b 111/1± 132/1 a کرمانشاه 

351/31 115/1± 131/1a 116/1± 112/1b 113/1± 131/1a روانسر 

133/45 115/1± 166/1a 116/1± 133/1b 113/1± 165/1a هپاو 

 

هدا، ميدانگين   نتایج نشان داد در سدطح شهرسدتان  

 گدرم در ميلی 1/1غبار در واحد سطح بر  چنار )وگرد

دیگدر   ۀداري از دو گوند  اطدور معند  ( بده مترمربعسانتی

هداي  در گونده  که >F، 15/1(P=313/66تر است )شبي

 141/1و  145/1ب ترتيددگنجشدد  و اقاقيددا بدده زبددان

 .(3)شدکل   محاسبه شدد ع متر مربسانتیگرم در  ميلی

تددرین مندداط  صددنعتی نشددان داد در بلددوده مطالعددات

 ۀبيشترین مقدار غبار در سطح بر  گوند  ،جنو  چين

M. indica ( g/m
و کمتددرین مقدددار در  (2323/12

blakeana B. ( g/mسطح بدر  گونده   
بدوده   (2682/2

ها، اعددادي  که تبدیل واحدد  (Jiu et al., 2012) است

 دهند.  ارایه می را نزدی  اعداد ما 

غبار در واحد ونشست گردنتایج مقایسه ميانگين ته

دهدد کده   نشان مدی  سطح براي درختان هر شهرستان

 گدرم در ميلدی  183/1غبدار در پداوه )  ونشسدت گدرد   ته

داري از دو شهرسدتان  عندی طدور م ( بده مربع مترسانتی

و ميدانگين   (>F، 15/1P=624/16دیگر بيشتر است )

ذرات در کرمانشدداه و روانسددر بدده ترتيددب   نشسددتتدده

 اسددت متددر سددانتیگددرم در ميلددی 153/1و  141/1

  .(4)شکل 
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 مربع( سطح بر  زبان گنجش ، چنار و اقاقيا  مترگرم بر سانتیغبار )ميلیوخطاي معيار( گرد ±) ميانگين -3شکل

 دهد(دار را نشان می)حروف غيرمشابه اختوف معنی

 

 

 گنجش ، غبار سطح بر  زبانوخطاي معيار(گرد ±) ن کلميانگي -4لشک

 دهد(دار را نشان میمشابه اختوف معنیهاي کرمانشاه، روانسر و پاوه )حروف غيرچنار و اقاقيا در شهرستان

 

 بحث
 pHهاي شيميایی گرد و غبار بدا توجده بده    ویژگی

 از حاصل غبار مانند بن متفاوت است و بسياري از بنها
در تأثيرات شديميایی خنثدی   اسيدي  هايعدنم سنگ
 سيمان به ، سنگ معدن از حاصل غباروگرد. هستند

 ندد اقليدایی  شددت بده  ايجداده  غباروگرد از بسياري و

(Farmer, 1993).  

سددازي تدداکنون مطالعددات اندددکی در مددورد کمددی 
نشسدت ذرات  مقدار عملکرد درختان شهري نسبت به 

(. Litschke and Kuttler, 2008) انجام گرفتده اسدت  
هداي مختلدف یکسدان    غبار در گونهوتوانایی جذ  گرد

 ;Beckett et al., 2000; Yang et al., 2005نيسدت ) 

Cai 2010; Wang 2011.) هدددددايیافتددددده  
Liu et al. (2012)       نشدان داد کده بدا افدزایش شددت
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غبددار در سددطح بددر  افددزایش وبلددودگی ميددزان گددرد
واحد سدطح بدر  بده سداختار      یابد. ميزان غبار در می
رفولوژی  بر  مانند وجود کرک یدا چرمدی بدودن،    وم

رسو  ذرات ها، و سایر موارد بستگی دارد. تعداد روزنه
بر سطح پوشش گياهی بده عوامدل متعدددي وابسدته     

تدرین  تواند مهماست و هميشه قطر و شکل ذرات نمی
اقليمی مانند رطوبت، سدرعت   عواملبلکه  ؛عامل باشد

وطم باد نيدز بدر سدرعت رسدو  ذرات و عملکدرد      و ت
جذ  بنهدا بسديار تأثيرگدذار اسدت. همچندين ندوع و       

تدرین عوامدل   ساختار پوشش گياهی و شکل بر  مهم
 سدت  ر در جدذ  ذرات معلد  موجدود در هوا   ثيرگذاأت
(Litschke and Kuttler, 2008 .)تددرین تددأثير مهددم

کده  پسند این اسدت  رطوبت هوا بر رسو  ذرات رطوبت
شدود و بدا تغييدر    ذرات می ۀتغيير انداز سببجذ  ب  

  یابددددقطدددر ذرات، عملکدددرد جدددذ  تغييدددر مدددی   
(Winkler 1988) غبددار در وسددرعت رسددو  گددرد  و

و بدا  شدود  مدی نزدیکی منبع انتشار گرد و غبدار بيشدتر   
 کند.  افزایش فاصله، سرعت رسو  ذرات کاهش پيدا می

 Spitsyna and Skripal’Shchikova تحقيقددات

بده ازاي  یافتده  نشان داد که وزن ذرات رسو  (1992)
واحد سطح بدا افدزایش فاصدله از منبدع انتشدار، کداهش       

یی پوشدش گيداهی در   امنظور افزایش کدار نمایی دارد. به
نشست شددن(  پاکسازي هوا باید جریان ذرات )سرعت ته

سدطو   براي رسيدن به این هدف باید  و به حداکثر برسد
هدداي مختلددف در ش گيدداهی بددا بشددکو زیدادي از پوشدد 

ممکن با منبع انتشار بالیندده طراحدی    ۀترین فاصلنزدی 
طور کلدی در  به .(Litschke and Kuttler, 2008) شود

سطح وسيع، رسو  ذرات از شکل و سداختار پوشدش   
پدذیرد.   هدا تدأثير مدی   ها یا سدوزن شکل بر  گياهی و

برگدان  دهند رسو  ذرات در سوزنیمطالعات نشان می
تدر نسدبت بده    پيچيدده  )کاج و سرو( با ساختار تداجی 

 برگدددان )صدددنوبر و افدددرا( بيشدددتر اسدددت     پهدددن
(Becket et al., 2000     ،ولدی نداشدتن ارتفداع بلندد ،)

پسددند بددودن، کدداهش نددور رسدديده بدده سددطح   سددایه
هدا، سدبب   اکوسيستم و مقاومت کم نسبت به بالیندده 

هداي   برگدان در طدر  شده است که استفاده از سدوزنی 

 کدداربردي فضدداي سددبز شددهري، محدددودتر باشددد     
(Litschke and Kuttler, 2008 .)تحقيقددددات 

Chamberlain (1967) در بداد  سدرعت  کده  داد نشان 
 مدؤثر  بسيار ميکرون 11 از بيشتر قطر با ذرات نشست
 افددزایش سددبب مرطددو  سددطو  همچنددين و اسددت

 موجدب  که درحالی باران بنابراین. شودمی رسوبگذاري
 بن شددن  تميدز  و بدر   سدطح  از غبدار  شددن  هشست
 افددزایش بدده، سددطحی رطوبددت افددزایش، شددود مددی

مرور منابع نشان داده است که  .انجامدمی رسوبگذاري
غبار، وبا افزایش فاصله نسبت به منبع انتشار ذرات گرد

و نتدایج   یابدد مدی سپهر کاهش اميزان این ذرات در هو
هرستان پاوه بدا  ش در دهد کهاین تحقي  نيز نشان می

به مرز غربی کشور و منبع انتشدار   کمتر ۀداشتن فاصل
غبدار بدر   وو رطوبت نسبی بيشتر، نشست سطحی گدرد 

اسددت. در شهرسددتان   رتروي پوشددش گيدداهی بيشدد  
کرمانشاه که نسبت بده دو شهرسدتان دیگدر، از منبدع     

، اسدت تر نشست ذرات کمانتشار فاصله بيشتري دارد، 
کداهش غلظدت ذرات    سببن زمي ۀچراکه نيروي جاذب

  شددودتددر بالینددده در فواصددل دورتددر مددی   سددنگين
(Nowak, 1994; Beckett et al., 1998; 

Fowler et al., 2004; Jim and Chen, 2008جابن(. از 
نشسدت ذرات   زميندۀ که تاکنون مطالعدات انددکی در   

اسدت، نتدایج ایدن پدژوهش بدا       گرفتده غبار انجام وگرد
غبدار حاصدل از   ودر مدورد گدرد  هاي مشابه که پژوهش
 بدراي  ،شدود سيمان انجام گرفته مقایسده مدی   ۀکارخان

( به این نتيجده  1388روش و خراسانی )نمونه، صادقی
غبدار  واز منبع انتشار ذرات گرد شدنبا دوررسيدند که 

سديمان دورتدر، رسدو  ذرات کداهش      ناشی از صنایع
متدر   15 سبز با ارتفاع کمربند، همچنين وجود یابدمی

بيددانگر  ،سدديمان ۀاز درختددان چنددار نزدیدد  کارخاندد 
 يهدوا  ۀيتصف در یاهيگ پوشش نهيبه و ینيع عملکرد
. نتایج این تحقي  نشدان داد کده   است کارخانهاطراف 

 غبار در واحد سدطح بدر  چندار   ونشست سطحی گرد
. و اقاقيا است گنجش داري بيشتر از زبانطور معنیبه
هدا  دهد که زبري سدطح بدر    ن میپژوهش نشا ۀسابق

ت بالینده روي اندواع  تاثير زیادي بر ميزان نشست ذرا



 و... گنجش هاي زبانگرد و غبار روي سطح بر  گونه نشستزان يم ۀمقایس  8

 

 Beckett et al., 1998; Jim andدارد ) مختلف درخت

Chen, 2008   تدر و  کوچد   ۀ(. بر  درختدان بدا اندداز
غبار بيشتري در واحد وتواند گرد)خشن( می سطح زبر

تدر و بدا سدطح صداف     هاي بدزر  سطح نسبت به بر 
 ,.Liu and Peart 2012 Han et al) کنددد جددذ 

امروزه یکی از راهکارهداي مهدم بدراي بهبدود     (. ;2002
هداي شدهري، اسدتفاده از    کيفيت هدوا در اکوسيسدتم  

طراحی فضاي سدبز   منظوربههاي درختی مناسب گونه
 Mcpherson et al., 1997; Nowak etشهرهاسدت ) 

al., 2006; Jim and Chen, 2008ه هدف ه بوجتا ( و ب
درختی مناسدب بدا بن    ۀکاشت در هر منطقه باید گون

 Beckett et al., 1998; Nowak andانتخدا  شدود )  

Dwyer, 2000که تاکنون پژوهشی در کشدور   بنجا(. از
نگرفتده   غبدار انجدام  وميزان نشسدت ذرات گدرد   دربارۀ

توانددد اولددين گددام در  اسددت، نتددایج ایددن پددژوهش مددی
 مقابلده بدا    بدراي  بهداي درختدی مناسد   شناخت گونه

طدور کده    . همدان غبار در نواحی غربی کشور باشدوگرد
نسدبت بده   ایدن منطقده    چنار در ۀگون نتایج نشان داد
   گنجش  عملکرد بهتري دارد.اقاقيا و زبان
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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. 
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