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پاسخهایبیوشیمیاییوفیزیولوژیکدرختانکاجوچنار 

یهایشهریدرتهران 
بهآلودگ 
یرامزاده4ولیالحکیمی
اسماعیلخسروپور،1پدرامعطارد،2انوشیروانشیروانی،3ویلمابا 

5

 5دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهران ،کرج
 2دانشيار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهران ،کرج
 9استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهران ،کرج
 4استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج
 1استادیار گروه باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ساوه
(تاریخ دریافت5934/51/51 :؛ تاریخ پذیرش)5931/2/51 :

چکیده 
آلودگیهای محيط شهری صدمات زیادی بر انسان ،گياهان و جانوران وارد م یکن د .در گياه ان ،ب ر ه ا و گ له ا
حساسترین اندام به این آلودگیها هستند .وقتی گياه تحت تنش آل ودگی ق رار م یگي رد ف رمه ای مولک ولی فع ال
اکسيژن ( )ROSزیاد میشوند و گياه از نظر فيزیولوژیکی و بيوشيميایی ب رای مقابل ه ب ا آل ودگی واک نش م یده د.
مطالعۀ حاضر بهمنظور بررسی تأثير آلودگیهای محيط شهری بر فعاليت آنزیمهای سوپراکسيد دیسموتاز ،آس کوربات
پراکسيداز ،گایاکول پراکسيداز  ،کلروفيل و کاروتنوئيد بر درختان کاج تهران و چنار در ش هر ته ران انج ام گرف ت.
نتایج نشان داد مقدار فعاليت سوپراکسيد دیسموتاز در کاج تهران در منطقۀ کمآلوده ،کمت ر از منطق ۀ آل ودۀ ش هری
بود؛ این مقدار برای چنار نيز در منطقۀ کمآلوده کمتر از منطقۀ آلوده گزارش شد .بيشترین و کمترین فعالي ت آن زیم
آسکوربات پراکسيداز بهترتيب در کاج آلوده و چنار کمآلوده مشاهده شد .فعاليت آن زیم گای اکول پراکس يداز در ک اج
تهران بيشتر از چنار بود و مقدار این آنزیم در هر دو گونه در منطقۀ آلودۀ شهری بيشتر از پارک جنگلی چيتگ ر ب ود،
بهطوری که کمترین و بيشترین فعاليت این آنزیم مربوط به چنار کمآلوده و کاج آلوده بود .مقدار کلروفي ل  aو ک ل و
کارتنوئيد در منطقۀ آلودۀ شهری برای هر دو گونه بيشتر از پارک جنگلی چيتگر بود ،ام ا کلروفي ل  bاز نظ ر آم اری
تفاوت معنیداری نداشت .بهطور کلی در شرایط تنش ،ميزان توليد رادیکالهای آزاد افزایش مییابد ،بنابراین فعالي ت
آنتیاکسيدانها تأثير مهمیدر تحمل تنش و سميتزدایی و کاهش خسارت ناش ی از رادیک اله ای آزاد دارد .ه ر دو
گونه برای مقابله با آلودگی فعاليت آنزیمی خود را افزایش میدهند و همچن ين مق دار کلروفي ل و کاروتنوئي د را ک م
میکنند .بنابراین میتوان نتيجه گرفت که آلودگی شهر تهران در حدی است که میتواند سبب تغيير برخی از ص فات
بيوشيميایی و فيزیولوژیکی چنار و کاج تهران شود.
واژههای کلیدی :آلودگی ،سوپراکسيد دیسموتاز ،کلروفيل ،گایاکول پراکسيداز ،گونههای فعال اکسيژن.


*نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس12192229144 :

ایميلattarod@ut.ac.ir:
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مقدمهوهدف
آلودگیهای محيط شهری بهویژه آلودگی هوا یکی
از معضالت ش هرهای ص نعتی و ب زر مانن د ته ران
است .منشأ آلودگیهای هوا در اوایل انق الب ص نعتی،
اغلب صنایع و سوخت زغالسنگ بود .اما در سده های
بيستم و بيست ویک م ،عل ت آل ودگی ه وا در ش هرها
حملونقل درون شهری است .سوخت های فس يلی در
حملونقل و صنعت از یک طرف و فرایندهای ص نعتی
با مصرف مواد خام و محصوالت توليدی از طرف دیگر،
از عوامل عمدۀ آل ودگی ه ای انس ان س اخت هس تند.
ترافي ک ج ادهای ،دلي ل اص لی کيفي ت ب د هواس ت
( .)Brophy et al., 2007عم دۀ آالین دهه ای ش هر
تهران عبارتاند از مونواکسيد کربن ( ،(COاکسيدهای
س ولفور ( ،(SOxاکس يدهای نيت روژن ( )NOXو ذرات
معلق ( )PMکه  01درصد آنها توسط سوخت اتومبيل
و بقيه توسط کارخانهها و وس ایل گ رمکنن دۀ من ازل
ایجاد میشوند (مالشاهی و همکاران.)5932 ،
آالیندهها ب ر انس ان ،گياه ان و ج انوران ص دمات
زیادی وارد می کنند .در گياهان ،ب ر حس اس ت رین
اندام به آلودگیهای مح يط ش هری ب هوی ژه آل ودگی
هواس ت ) .)Leghari and Zaidi, 2013وقت ی گي اه
تحت تنش آلودگی قرار میگي رد ف رمه ای مولک ولی
فعال اکسيژن ( 5)ROSزیاد میشود .ای ن گون هه ا در
جری ان فعالي ته ای انتق ال الکت رون عم دتا در
کلروپالست و ميتوکندری توليد میشوند و خود سبب
ایجاد آثار سمی مختلف در گياهان مانند کاهش رشد،
کاهش محتویات کلروفي ل و فتوس نتز ،مه ار فعالي ت
آنزیمی ،آسيب به مولکول های زیستی مانند ليپي دها،
پ روتئينه ا و اس يدهای نوکلئي ک ب هوی ژه ،DNA
پراکسيداسيون 2غشای سلولی میش وند ک ه از دس ت
دادن یونها و آسيب به اندامکهای مهم سلولی نظي ر
کلروپالس ته ا و ميتوکن دریه ا را در پ ی دارد
 5گروهی از رادیکالهای آزاد هستند که براساس ات م مرک زی اکس يژن نامگ ذاری
شدهاند و میتوان به سوپراکسيد و هيدروکسيل در این گروه اشاره کرد.
2
Peroxidation
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( .)Mishra et al., 2006گياهان برای مقابل ه ب ا ای ن
گونه ها دارای سازوکار دفاعی آنت یاکس يدان هس تند.
ش واهد فيزیول وژیکی و ژنتيک ی ب هروش نی مش خ
کردهاند که سيستم آنتیاکسيدان گياه یک ج زء مه م
از س ازوکارهای حف ا تی در براب ر ت نش اس ت
( .)Sairam and Srivastava, 2001سيس تم
آنتی اکسيدان گياه ش امل آن زیم ه ا و متابولي ت ه ای
غيرآنزیمی آنتیاکسيدان است ( .)Foyere, 1994ای ن
آن زیمه ا ش امل سوپراکس يد دیس موتاز ،پراکس يداز،
کاتاالز و آن زیمه ای چرخ ۀ گلوت اتيون آس کوربات
ش امل آن زیمه ای آس کوربات پروکس يداز ،دهي درو
آسکوربات ردوکتاز ،مونو دهيدرو آسکوربات ردوکت از و
آنزیمهای گلوتاتيون رداکتاز اس ت (.)Foyere, 1994
متابوليت های غيرآنزیمی که ب ه تنه ایی ی ا هم راه ب ا
آنزیم های آنتی اکسيدان سبب غيرفعال ش دن  ROSو
کاهش خسارات ناشی از آنها م یش وند ،ش امل اس يد
آسکوربيک ،گلوت اتيون ،فالون ون ه ا ،آنتوس يانين ه ا،
ترکيبات فنوليک ،ویتامين  Eو کاروتنوئي دها هس تند
( .)Xin et al., 2000فعاليت آنزیمهای آنتیاکسيدان و
مي زان متابولي ته ای آنت یاکس يدانی تح ت ت أثير
ت نشه ای محيط ی اس ت (.)Mishra et al., 2006
واکنش آنزیمها و متابوليتهای آنتیاکسيدان به ش دت
تنش و مدت زمان اعمالشدۀ آن ،نوع گون ه و ژنوتي ،
همچن ين س ن و مرحل ۀ رش د گي اه بس تگی دارد
(.)Mishra et al., 2006
آنزیم سوپراکسيد دیسموتاز واکنش دیسموتاسيون
رادیکال سوپراکس يد هي دروژن و اکس يژن را کات اليز
میکند .این آنزیم در سلول اولين خط دفاعی در براب ر
 ROSهاس ت (.)Foyere, 1994س پ آن زیم
آسکوربات پراکسيداز با تجزیۀ  H2O2به  ،H2Oدرخ ت
را در مقابل خطرهای تنش حفظ میکند .اندازهگي ری
تغييرات غلظت این آنزیم میتواند شاخ مهمی برای
تشخي مق دار ت نش باش د (.)Parida et al., 2004
آنزیم گایاکول پراکسيداز گليکوپروتئين ه ایی هس تند
که در سيتوسول ،دیوارۀ سلولی و واکوئل قرار دارن د و
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از اکسيداسيون ترکيبات فنل ی مانن د گای اکول ب رای
سم زدایی و تجزیۀ  H2O2استفاده می کنن د .ترکيب ات
فنلی مانند گایاکول بهعنوان دهندۀ الکترون ب ه H2O2
عمل میکنند ( .)Asada, 1992ای ن آن زیم ع الوه ب ر
فعاليت آنتیاکسيدانی در چوبیشدن 1دیوارۀ س لولی و
تنظيم رشد نيز نقش دارد (.)Mittler et al., 2004
از طرف دیگر ،محتوای کلروفيل بر عاملی مه م
در تعيين رفيت فتوسنتزی بر محسوب میش ود و
کاهش محتوای کلروفي ل ب ه عن وان ی ک عام ل غي ر
روزنه ای می تواند س بب ک اهش رفي ت فتوس نتزی
ب ر ش ود ( .)Hossain et al., 2003کاروتنوئي دها
رنگدان هه ای آل ی تتراترپنوئي د 2هس تند ک ه در
کلروپالست و کروموپالست گياهان و دیگر موج ودات
قادر به فتوسنتز مثل جلبکها ،بعضی از ب اکتریه ا و
قارچها وجود دارد .از مه مت رین کاروتنوئي دهایی ک ه
خاصيت آنتی اکسيدانی دارد ،م ی ت وان ب ه بتاک اروتن
اشاره کرد .این ترکيبات ني ز مش ابه آنتوس يانينه ا از
گياهان در برابر تنش های محيطی محافظت میکنن د
(.)Reyes et al., 2007
مق دار کلروفي ل ک ل و فعالي ت آن زیمه ای
آنت یاکس يدان ب هترتي ب از جمل ه پارامتره ای
فيزیولوژیکی و بيوشيميایی مهمی هستند که به عنوان
فاکتورهای متغير تحت ت أثير آل ودگی ه وا م یتوان د
معيار مناسبی برای تشخي ت نش آل ودگی باش ند
)Baek and Woo (2010) .(Baek and Woo, .2010

در تحقيقی در کرۀ جنوبی بهمنظور تأثير آلودگی ه وا
بر ب ر گون ۀ  Erythrina orientalisدریافتن د ک ه
مقدار کلروفيل کل در منطقۀ غيرآلوده بيشتر از منطقۀ
آلوده بود ،اما فعاليت آنزیمهای آنتیاکسيدان در منطقۀ
آلوده نسبت به منطق ۀ غيرآل وده بيش تر ب ود .یک ی از
مهمترین شاخ های کاشت درختان در محيط شهری
مقاوم بودن به آلودگی های شهری است .این که ب دانيم
درختان چقدر صفات بيوشيميایی و فيزیول وژیکی خ ود
را برای حذف آثار ناشی از تنش تغيير م یدهن د ،م ا را
Lignification
Tetraterpenoid

1
2
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در انتخاب گونۀ مناسب کمک میکند .در ش هر ته ران
درختان چن ار ( )Platanus orientalisو ک اج ته ران
( (Pinus eldaricaاز مه مت رین گون هه ای درخت ی
فضای سبز شهری هستند که سطح شایان ت وجهی را
پوشش داده اند .بنابراین مطالعۀ حاضر بهمنظور بررسی
پاس خ فيزیول وژیکی و بيوش يميایی ای ن دو گون ه ب ه
آلودگیهای محيط شهری در تهران انجام گرفت.
موادوروشها 
منطقةتحقیق 

این تحقيق در دو منطقۀ آل وده (بل وار کش اورز) و
کمآلوده (پارک جنگلی چيتگ ر) انج ام گرف ت .طب ق
گزارش سازمان کنترل کيفيت هوای تهران ( )5939و
براساس شاخ های کيفيت هوا از جمله ذرات معل ق
و آالیندههای گازی ،مناطق مرکزی شهر از جمله بلوار
کشاورز جزو آلوده ت رین نق اط و من اطق غرب ی ش هر
تهران ازجمله پارک جنگلی چيتگ ر ج زو پ اک ت رین
نقاط منطقه هستند.
نمونهگیری 


نمونه گيری س وزن ک اج ته ران و ب ر چن ار در
شهریور  5934انجام گرفت .برای این منظور 21 ،اصله
درخت از هر گونه و  9بر از جهت جن وبی ت اج ه ر
درخ ت ( 51اص له در منطق ۀ آل وده و  51اص له در
منطقۀ کم آلوده) بررسی شد .متوس ط س ن ،ارتف اع و
قطر برابر سينه برای کاج ته ران ب هترتي ب  41س ال،
 4/0متر و  51سانتیمتر و برای چنار ب هترتي ب 521
سال 53/1 ،متر و  11سانتی متر است .نمونه های بر
با پوششی از فویل در نيتروژن مایع تثبيت و بالفاص له
به فریزر  -01درجه سانتیگراد منتقل شدند.
اندازهگیریپروتئین 

استخراجپروتئینکل 

اس تخراج پ روتئين ک ل ش امل آن زیمه ای
آنت یاکس يدان و س نجش آنه ا براس اس روش
) Giannopolitis and Ries (1977انجام گرفت .کلي ۀ
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مراحل استخراج در دمای  4±5درجۀ س انتیگ راد در
داخل یخ انجام گرفت .بع د از ق رار دادن نمون هه ا در
داخل هاون چينی مق داری نيت روژن م ایع روی آنه ا
ریخته شده و نمونه ها توسط هاون ب ه خ وبی س ایيده
ش د و ب ه حال ت پ ودر درآم د .ف الکونه ای 51
ميلیليتری برحسب نمونه ها عالمتگذاری و در داخل
نيت روژن م ایع ق رار داده ش دند 1/21 .گ رم از پ ودر
حاصل با استفاده از ترازوی دیجيت ال وزن ش ده و ب ه
فالکون ها منتقل شد ،سپ به آن  2/1ميلیليتر ب افر
استخراج 5افزوده شد .پ از دو دقيقه ورتک  2پ ودر
نمونهها و بافر استخراج ،نمونهها بهم دت  51دقيق ه و
در دمای  4درجه با  59111 × gسانتریفيوژ شدند .در
نهایت محلول رویی 9بهدستآمده در داخل تيوبه ای
جداگانۀ  5/1ميلی ليتری ریخته و داخل نيتروژن مایع
فریز شدند .استخراج همۀ نمونهه ا در م دت کوت اهی
انجام گرف ت و هم واره از ب افر ت ازه اس تفاده ش د .از
عصارۀ به دست آمده برای خواندن مقدار پروتئين کل و
سنجش کمی فعاليت آنزیم های گای اکول پراکس يداز،
آسکوربات پراکسيداز استفاده شد.
اندازهگیریغلظتپروتئین 


از دستگاه پليت ریدر برای اندازهگيری غلظت پ روتئين
استفاده شد .برای این منظور 5 ،ميلیليتر محلول بردف ورد
داخل تيوبهای  5/1ميلی ریخته و س پ  11ميکروليت ر
به آن عص اره اض افه ش د و پ از  21دقيق ه ج ذب در
طولموج  131نانومتر اندازهگيری شد.
یمها 
سنجشفعالیتآنز 
سنجشفعالیتآنزیمسوپراکسیددیسموتاز 

اندازهگيری فعاليت سوپراکس يد دیس موتاز براس اس
925رابطۀ 5

روش ) Dhindsa et al. (1982انجام گرفت .فعاليت این
آنزیم بهصورت فوتومتریک بررسی م یش ود .ب افر اص لی
واکنش شامل بافر فس فات (511 )pH=7/0ميل یم والر،
متي ونين  52ميل یم والر ،نيتروبل و تترازولي وم 71
ميکروموالر 511 EDTA ،ميکروموالر و ترایتون ایک -
 21 511درصد بود .از ب افر اص لی ب ه ه ر چاه ک 231
ميکروليت ر اض افه ش د .س پ از ب افر ریب وفالوین 2
ميکروموالر 1 ،ميکروموالر ب ه مخل وط واک نش اض افه و
دستگاه در ط ولم وج  111ن انومتر ک اليبره ش د .ب رای
سنجش هر نمون ه 51 ،ميکروليت ر از عص ارۀ پروتئين ی
استفاده شد .این واکنش براس اس مي زان احي ای ن وری
نيتروبلوتترازوليوم و توانایی آنزیم سوپراکس يد دیس موتاز
در ممانعت از این واکنش بررسی گردید.
سنجشفعالیتآنزیمآسکورباتپراکسیداز

مق دار فعالي ت ای ن آن زیم ب ا روش
) Ranieri et al. (2003سنجيده شد .در اث ر واک نش
بين آسکوربات پراکسيداز و اسيد آسکوربيک و ،H2O2
دهيدروآسکوربات توليد می شود که در طول موج 231
ن انومتر قرائ ت ش د .مح يط واک نش ح اوی 111
ميکروليت ر از  1/5 EDTAميل یم والر5111 ،
ميکروليتر بافر فسفات  11ميلی م والر (411 ،)pH=7
ميکروليت ر اس يد آس کوربيک  1/1ميل یم والر411 ،
ميکروليتر  91 H2O2درص د و  11ميکروليت ر عص ارۀ
آنزیمی بود .سنجش فعاليت آنزیم در طول  7دقيقه با
فواص ل زم انی  21ثاني های ثب ت ش د .آس کوربات
پراکسيداز با استفاده از آسکوربات که بهعنوان دهن دۀ
الکترون عمل می کند ،براس اس رابط ۀ  H2O2 5را ب ه
آب تبدیل میکند:

Dehydroascorbate (C6H6O6) +2 H2O

Ascorbate (C6H8O6) + H2O2

1

Extraction buffer
Vortex
3
Supernatant
2
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فعاليت ویژۀ آنزیم به صورت ميکرومول آس کوربات
اکسيدشده در دقيقه در ميلیگرم پروتئين گزارش شد
()oxidized min-1 mg-1 protein µmol ascorbate
(رابطۀ .)2
رابطۀ 2

)

( ⁄

 :Uواح د آنزیم ی :∆A290 ،تف اوت مي زان ج ذب
مخلوط واک نش در زم ان ش روع و پای ان واک نش:l ،
با توجه ب ه ض ریب  H2O2در رابط ه تعي ين م یش ود
ک ه مع ادل  5اس ت :df ،ف اکتور رقي قکنن ده (،)10
 :tم دت زم ان واک نش ( 421ثاني ه) :Vs ،حج م
نمون ه (در ای ن آزم ایش براب ر  11ميکروليت ر ب ود)،
 : εض ریب خاموش ی براب ر :l ،2/0 mM-1cm-1
طول مسير عبور ن ور از مخل وط واک نش (براب ر ی ک
است).

رابطۀ 9

رابطۀ 4

سنجشفعالیتآنزیمگایاکولپراکسیداز 

فعالي ت آن زیم گای اکول پراکس يداز ()GPX
در دم ای  21درج ۀ س انتیگ راد ب ه روش
) Chance and Maehly (1955اندازهگيری شد .ن وع
و مواد الزم برای س نجش آن زیم گای اکول پراکس يداز
ش امل  9111ميکروليت ر ب افر فس فات (11 )pH=7
ميل ی م والر 51 ،ميکروليت ر  91 H2O2درص د9 ،
ميکروليت ر محل ول گای اکول  211ميل یم والر و 11
ميکروليتر عصارۀ آنزیمی بود .دستگاه اس پکتروفتومتر
روی  471نانومتر تنظيم و ب ا محل ول ک مآل وده ک ه
شامل همۀ مواد ذکرشده بهاستثنای عصارۀ آنزیم ب ود،
ک اليبره ش د .فعالي ت آن زیم ب هم دت  1دقيق ه و در
فاصله های زمانی  21ثانيهای ثبت شد .آنزیم گای اکول
پراکس يداز ب ا اس تفاده از ترکيب ات فنل ی گای اکول
بهعنوان دهندۀ الکترون براساس رابطۀ  9زی ر  H2O2را
به آب تبدیل میکند:

Tetraguiaicol + 8 H2O

فعاليت ویژۀ آنزیم به ص ورت ميکروم ول گای اکول
اکسيدشده در دقيقه در ميلیگرم پروتئين گزارش شد
()oxidized min-1 mg-1 protein µmol guaiacol.
(رابطۀ .)4
)

( ⁄

 :Uواح د آنزیم ی :∆A470 ،تف اوت مي زان ج ذب
مخلوط واکنش در زم ان آغ از و پای ان واک نش :l ،ب ا
توجه به ضریب  H2O2در رابطه تعيين میش ود ک ه 4
است :Vt ،حجم مخلوط واکنش (در این آزمایش براب ر
 9119ميکروليت ر ب ود) :df ،ف اکتور رقي ق کنن ده
( :t ،)11/21م دت زم ان واک نش ( 911ثاني ه)،
 :Vsحجم نمونه (در این آزمایش  11ميکروليتر ب ود)،
 :εضریب خاموش ی براب ر  : l ،21/1 mM-1cm-1ط ول
مسير عبور نور از مخلوط واکنش (برابر یک است).
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4 guiaicol + 4 H2O2

اندازهگیریمحتوایکلروفیلوکاروتنوئید 


ان دازهگي ری محت وای کلروفي ل ب ا روش
) Arnon (1967انجام گرفت .بدین ترتيب که ابت دا 1/5
گرم نمونۀ برگی گياهان کنترل و تحت تنش را در ه اون
چينی با  9ميلیليتر استون  01درص د ک امال س ایيده و
حجم نهایی عصاره به  51ميلیليتر افزایش یافت .س پ
عصاره با اس تفاده از س انتریفيوژ ب هم دت  51دقيق ه ب ا
سرعت  1111 × gصاف شد .از دس تگاه اس پکتروفتومتر
( )Shimadzu UV-160برای اندازهگيری مي زان ج ذب
نمونهها استفاده شد .ابتدا دستگاه با اس تون  01درص د
صفر شده و سپ ميزان جذب عصاره استخراجشده در
طولموجهای  141نانومتر 119 ،نانومتر  401 ،نانومتر و
 151نانومتر با دستگاه اسپکتوفتومتر خوانده شد .سپ
ب ا اس تفاده از رابط هه ای زی ر کلروفي ل ( aرابط ۀ ،)1
کلروفي ل ( bرابط ۀ  ،) 1کلروفي ل ک ل (رابط ۀ  )7و
کاروتنوئيد (رابطۀ  )0محاسبه شد.
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رابطۀ 1

 = [(12.7× A663)– (2.69× A645)]×V / 1000× Wميلیگرم کلروفيل  aدر هر گرم بر

تر

رابطۀ 1

 = [(22.9× A645)– (4.69× A663)]×V / 1000× Wميلیگرم کلروفيل  bدر هر گرم بر

تر

رابطۀ 7

 = [(20.2× A645) + (8.02× A663)]×V / 1000× Wميلیگرم کلروفيل کل در هر گرم بر

رابطۀ 0

تر

 = 7.6×(A480)- 14.9 × (A510) × V/1000×Wميلیگرم کاروتنوئيد در هر گرم بر

در رابطه های باال A ،مي زان ج ذب در ط ولم وج
مورد نظر V ،حجم نهایی استون  01درص د برحس ب
ميلیليتر و  Wاندازۀ بر تازه برحسب گرم است.
یهوتحلیلآماری 
تجز 

پژوهش حاضر با استفاده از طرح فاکتوریل (ک امال
تص ادفی) در س طح  31درص د ب ا ن رماف زار SAS
تجزیهوتحليل شد .مقایسۀ ميانگين داده ها با اس تفاده
از آزمون دانکن انجام گرفت.
نتایج
تجزیۀ واریان نشان داد ک ه اخ تالف معن یداری
بين دو منطقۀ کمآل وده و آل وده و همچن ين ب ين دو
گونۀ کاج تهران و چنار در صفات بررس یش ده وج ود
دارد (جدول  .)5مقایسۀ ميانگين دادهها نشان داد ک ه
فعاليت آنزیم سوپراکس يد دیس موتاز ک اج ته ران در
منطقۀ کمآلوده ( 1/1144واحد آنزیم ی در دقيق ه در
ميل یگ رم پ روتئين) کمت ر از منطق ۀ آل وده ب ود
( 1/1140واح د آنزیم ی در دقيق ه در ميل یگ رم
پروتئين)؛ این مقدار برای چنار نيز در منطقۀ کم آلوده
کمتر از ( 1/1194واحد آنزیمی در دقيقه در ميلیگرم
پ روتئين) منطق ۀ آل وده ( 1/1145واح د آنزیم ی در
دقيقه در ميلیگرم پروتئين) گ زارش ش د (ش کل .)5
بيش ترین و کمت رین فعالي ت آن زیم آس کوربات
پراکسيداز به ترتيب در کاج آلوده ( 1/1139ميکرومول
آسکوربات اکسيدشده در دقيقه در ميلیگرم پروتئين)

تر

و چن ار ک مآل وده ( 1/1119ميکروم ول آس کوربات
اکسيدشده در دقيقه در ميلیگرم پ روتئين) مش اهده
شد (شکل  .)2فعاليت آن زیم گای اکول پروکس يداز در
کاج تهران بيشتر از چنار بود و مقدار این آنزیم در هر
دو گون ه در منطق ۀ آل ودۀ ش هری بيش تر از پ ارک
جنگلی چيتگر بود ،بهطوری که حداقل و حداکثر ای ن
آنزیم مربوط به چنار کم آلوده ( 1/ 1/1114ميکرومول
گایاکول اکسيدشده در دقيقه در ميلیگرم پروتئين) و
کاج آلوده ( 1/1131ميکروم ول گای اکول اکسيدش ده
در دقيقه در ميلیگرم پ روتئين) ب ود .ش کل  4نش ان
داد که مقدار کلروفيل  aو کل و کارتنوئيد در منطق ۀ
آلودۀ شهری بيشتر از پارک جنگلی چيتگ ر ب ود ،ام ا
کلروفيل  bاز نظر آماری تفاوت معنیداری نداشت.
بحث 
فعالیتآنزیمسوپراکسیددیسموتاز 

فعاليت سوپراکس يد دیس موتاز در س طح گون ه و
منطق ه در س طح احتم ال  5درص د معن یدار اس ت.
مقدار این آنزیم در هر دو گونه ،در منطقۀ آلوده بيشتر
از کمآلوده است .همچنين مق دار ای ن آن زیم در ک اج
بيش تر از چن ار اس ت .آن زیم سوپراکس يد دیس موتاز
به عنوان اولين خط دفاعی سيستم آنت یاکس يدانی در
مقابل  ROSفعال شده و سبب تبدیل رادیکال  O20ب ه
 H2O2میشود ،در ادامه  H2O2ایجادش ده ب ه مولک ول
آب و اکسيژن تجزیه میش ود ک ه ای ن عم ل توس ط
آنزیم کاتاالز انج ام م یش ود (.)Gratao et al., 2005
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جدول  -5تجزیۀ واریان
منابع
تغييرات

درجۀ
آزادی
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صفات بررسیشده برای کاج تهران و چنار در منطقۀ کمآلوده و آلوده
ميانگين مربعات
سوپراکسيد
دیسموتاز

کلروفيل a

کلروفيل b

کلروفيل کل

کاروتنوئيد

منطقۀ

5

**1/11110215

**1/11150291

**1/11111522

**1/3507111

**1/11171

**1/1401

**1/11111

گونه

5

**1/11111432

*1/11115217

**1/11112549

**1/2507111

**1/72171

**0/4271

**1/29719

گونه× منطقۀ

5

1/11111971ns

1/11111550 ns

**1/11111733

**/19171111

.

1/1171 ns

5/41211 ns

**59/1204

1/11111215

1/11111154

1/115771

1/119115

1/51529

خطا

آسکوربات
پراکسيداز

گایاکول
پراکسيداز

1/11111421
*

1/11577101

ns

**نشانۀ معنیداری در سطح  5درصد است؛ نشانۀ معنیداری در سطح  1درصد است؛ نشانۀ نبود تفاوت معنیدار است.

a

۰.۰۰5

d

۰.۰۰4
پروتئین

۰.۰۰3
۰.۰۰2
۰.۰۰1

واحدآنزیمیدردقیقهدرمیلیگرم

c

b

۰.۰۰۶

۰.۰۰۰
چنارکمآلوده چنارآلوده کاجکمآلوده کاجآلوده

شکل  -5مقایسۀ فعاليت آنزیم سوپر اکسيد دیسموتاز ( )SODدرکاج تهران و چنار در مناطق کمآلوده و آلوده
حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار بين تيمارهاست.

b

d

۰.۰۰۸
۰.۰۰۶
۰.۰۰4

دقیقه در میلیگرم پروتئین

c

۰.۰1۰

۰.۰۰2

میکرومول آسکوربات اکسید شده در

a

۰.۰12

۰.۰۰۰
چنار کم آلوده

چنار آلوده

کاج کم آلوده

کاج آلوده

شکل  -2فعاليت آنزیم آسکوربات پراکسيداز ( (APXدرکاج تهران و چنار در مناطق کمآلوده و آلوده
حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار بين تيمارهاست.
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c
b

۰.۰۰۸
۰.۰۰۶
۰.۰۰4
۰.۰۰2
۰.۰۰۰

درمیلیگرمپروتئین

d

۰.۰1۰

میکرومولگایاکولاکسیدشدهدردقیقه

a

۰.۰12

چنارکمآلودهچنارآلوده کاجکمآلوده کاجآلوده

شکل  -9فعاليت آنزیم گایاکول پراکسيداز ( (GPXدرکاج تهران و چنار در مناطق کمآلوده و آلوده 
حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار بين تيمارهاست.

شکل  -4مقایسۀ مقدار کلروفيل و کاروتنوئيد در بر های کاج تهران و چنار در منطقۀ کمآلوده و آلوده
حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار بين تيمارهاست.
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هر دو گونه برای مقابله ب ا آل ودگی ه وا ،فعالي ت
آنزیم  SODرا بهعنوان سازوکار بيوش يميایی اف زایش
میدهند .تحقيق ات زی ادی ،اف زایش مق دار  SODدر
اندامهای مختلف گياهان فاکتور مؤثری ب رای بررس ی
ميزان مقاومت و فعالي ت گي اه در ح ذف  ROSاس ت
(;Koricheva et al., 1997; Dineva, 2004
 .)Qin et al., 2014فعاليت این آنزیم بيش تر از چن ار
است .یعنی کاج تهران به شرایط تنش آلودگی شهری
بيشتر حساس است .
فعالیتآنزیماسکورباتپروکسیداز 

فعاليت آنزیم آسکوربات پراکسيداز در کاج تهران و
چنار در منطقۀ آلوده بيشتر از کمآلوده است .اف زایش
فعالي ت  APXس بب تجزی ۀ بيش تر  H2O2و تحم ل
بيش تر گي اه در براب ر ص دمات اکسایش ی القاش ده
ب هوس يله ت نش م یش ود .ژنه ای  APXو APX
سيتوسولی که پاسخدهندۀ تنشهای محيطی از قبي ل
آلودگیاند ،تأثير مهمی در حفا ت اج زای س لولی در
برابر تنش اکسایشی دارند و میتوان از طریق اف زایش
بيان ژن  ،APXتحمل گياهان را نسبت به ت نشه ای
اکسایش ی اف زایش داد ( .)Jin et al., 2006از ط رف
دیگ ر محص ول واک نش فعالي ت آن زیم سوپراکس يد
دیس موتاز ( )SODیعن ی  H2O2سوبس ترای فعالي ت
 APXاست بنابراین  H2O2می تواند نق ش س يگنال را
ب رای الق ای  APXایف ا کن د (.)Faize et al., 2011
افزایش فعاليت این آنزیم در دو گونه در منطقۀ آل ودۀ
شهری نشان از تحت تأثير قرار گ رفتن ای ن ص فت و
مقابلۀ گياه با تنش مربوط است .فعاليت این آن زیم در
شرایط تنش آلودگی شهر تهران در کاج تهران بيش تر
از چنار است که نشاندهن دۀ حساس يت بيش تر ک اج
تهران نسبت به چنار به آلودگی شهری است.
فعالیتآنزیمگایاکولپراکسیداز 
فعاليت این آنزیم بهدلي ل ت نشه ای زیس تی ،در
منطقۀ آلودۀ شهری بيش تر از پ ارک جنگل ی چيتگ ر
است .پراکسيدازهای گياهی به س بب ت أثير در ح ذف
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ROSها و فرایندهای خيلی مه م فيزیول وژیکی نظي ر
ليگنين ی ش دن و کاتابوليس م اکس ين
( ،)Chaitanya et al., 2004ب هعن وان نش انگرهای
بيوش يميایی تح ت ت نشه ای محيط ی اس تفاده
میشوند .مشخ شده که  ،GPXایندول  -9اس تيک
اسيد ( )IAAرا تجزیه م یکن د و ب ا تجزی ۀ  H2O2در
دفاع گياه در برابر تنشه ای زن ده و ني ز در بيوس نتز
ليگن ين ت أثير دارد (.)Gill and Tuteja, 2010
پراکسيدازها ازجمل ه  GPXدر سيتوپالس م س لولی و
آپوپالس م یاف ت م یش وند و در دامن ۀ وس يعی از
فرایندهای مرتبط با رشد و توس عۀ گي اه ت أثير دارن د
( .)Tayefi-Nasrabadi et al., 2012اف زایش فعالي ت
آن زیمه ای  GPX ،APXو  PPOتح ت ت نش
نشاندهندۀ این است که این آنزیمها ت أثير زی ادی در
حذف ROSها دارند .نت ایج تجزی ۀ واری ان فعالي ت
آنزیم  GPXنشان میدهد که بين گون ه ه ا و منطق ه
کم آلوده و آلوده اختالف معنی دار در س طح  5درص د
وجود دارد ،اما بين اثر متقابل آنها تف اوت معن یداری
مشاهده نش د .ت نش ه ای زیس تی از جمل ه آل ودگی
می تواند سبب افزایش فعاليت آن زیم  GPXش ود ک ه
ممک ن اس ت در پاس خ ب ه اف زایش تولي د  ROSدر
سلول ها باش د .ام ا در ط ول دورۀ س ازگاری گي اه ب ا
محيط ،فعاليت آنزیم  GPXدر گياهان بع د از تط ابق
نسبی س لول ب ا ش رایط آل ودگی اف زایش م ییاب د و
درنتيج ه خس ارت س لولی ب ه کمت رین مق دار خ ود
میرسد .فعاليت آنزیم در درختان منطقۀ آلوده بي انگر
سنتز بيش تر آن زیم  GPXدر وض عيت ت وازن جدی د
سلولی گياهان در جهت مهار ROSها در سلول اس ت.
در تنش شدید رادیکالهای سوپراکسيد توس ط آن زیم
سوپراکس يد دیس موتاز ب ه  H2O2تب دیل م یش ود.
افزایش فعاليت این آنزیم سبب تولي د  H2O2بيش تری
میشود که برای سلول سمی اس ت و ب هس رعت بای د
توسط سيستم دفاع آنتی اکسيدانی ب ه آب و اکس يژن
تجزیه ش ود ( .)Guo et al., 2007ب رای ای ن منظ ور
گياه ب رای تجزی ۀ  H2O2اض افی از س ایر آن زیمه ای
آنتیاکسيدان کم ک م یگي رد .مق دار  H2O2در ک اج
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تهران در شرایط تنش بيشتر از چنار است ،بنابراین ک اج
تهران فعاليت تم امی آن زیمه ای آنت یاکس يدانی را ب ه
نسبت بيشتری از چنار افزایش میده د .در ای ن اس اس
میتوان گفت یک ی از دالی ل اف زایش فعالي ت  GPXدر
گياهان تح ت ت نش اف زایش فعالي ت  SODاس ت .از
طرف دیگ ر  GPXب ا کات اليز اکسيداس يون الک له ای
سيناميل 5ک ه مرحل ۀ نه ایی تولي د ليگن ين اس ت ،در
چ وبش دگی ت أثير دارد (.)Quiroga et al., 2000
گياهان برای اینک ه جل وا از دس ت دادن آب از طری ق
دیوارۀ س لولی را در ت نش بگيرن د ،س نتز ليگن ين را
اف زایش م یدهن د ( .)Garcia et al., 2000نت ایج
آنزیمی همسو با یافت هه ای )Doğanlar and (2011
 Atmacaو ( Baek and Woo (2010است.

محتوایکلروفیلوکاروتنوئید 
مقادیر کلروفي ل  aو ک ل و کارتنوئي د در منطق ۀ
آلودۀ شهری کمتر از پارک جنگلی چيتگ ر اس ت ،ام ا
کلروفيل  bاز نظ ر آم اری تف اوت معن یداری ن دارد.
کاهش کلروفيل تحت تنش سبب کاهش خس ارت ب ه
سيستم فتوسنتزی گياه به عل ت اف زایش تولي د ROS
می شود .تحت ت نش ،ک اهش کلروفي ل و ک م ب ودن
مقادیر آن در اث ر کاس ته ش دن  ،ROSممک ن اس ت
صفت مفيدی باش د ( .)Kranner et al., 2002مي زان
کلروفيل در مراحل اوليۀ تنش به منظور افزایش فرایند
فتوسنتز و تولي د ان رژی ب رای تولي د متابولي ته ای
دفاعی ممکن است افزایش یابد .این افزایش کلروفي ل
ممک ن اس ت در اث ر اخ تالل در انتق ال الکت رون از
فتوسيستم  IIبه فتوسيستم  Iو گيرندۀ اصلی الکت رون
( )NADP+باشد و سبب انتقال الکت رون ب ه مولک ول
اکسيژن و در نهایت توليد  ROSبيشتر شود؛ از ای نرو
بهعنوان یک ی از س ازوکار ه ای ترجيح ی گياه ان در
حفظ و ثب ات س اختارهای خ ود ،مق دار کلروفي ل را
کاهش میدهد که بهنظر میرسد ب ه م وازات فعالي ت
آنزیمهای آنتیاکسيدانی است تا س بب مه ار اف زایش

Cinnamyl alcohols

1

ب يش از ح د  ROSش ود .مق دار کلروفي ل  bدر دو
منطق ه تف اوت معن یداری ن دارد ک ه ب ا نت ایج
) Qin et al. (2014مطابق ت دارد .پ م یت وان از
نتایج استنباط کرد که ای ن ت نش در مح يط ش هری
شدید است و هر دو گونه مقدار کلروفيل و کاروتنوئيد
خود را به طور معن یداری ک اهش دادن د ت ا در براب ر
تنش شدید ناشی از آلودگی مقاومت کنند.
در شرایط تنش آل ودگی ش هری مق دار گون هه ای
فعال اکسيژن در دو گونۀ ک اج ته ران و چن ار اف زایش
مییاب د .ک اج ته ران و چن ار در ش هر ته ران فعالي ت
آنزیمه ای آنت یاکس يدان بيش تر و مق دار کلروفي ل و
کاروتنوئيد کمت ری نس بت ب ه پ ارک جنگل ی چيتگ ر
دارن د .فعالي ت آن زیمه ای س وپر اکس يد دیس موتاز،
آسکوربات پراکس يداز و گای اکول پراکس يداز ب هعن وان
فاکتورهای مه م ت نش زیس تی و غيرزیس تی در ک اج
تهران بيشتر از چنار است که نش اندهن دۀ حساس يت
بيشتر کاج تهران نسبت به چنار است .مقدار کلروفيل و
کاروتنوئيد در چنار بيش تر از ک اج ته ران اس ت .ک اج
تهران در کل نسبت به آلودگی شهری حساستر اس ت،
ول ی راهبرده ای خ وبی از جمل ه اف زایش فعالي ت
آنزیم های آنتی اکسيدانی و کاهش کلروفيل و کاروتنوید
دارد که با چن ين م وقعيتی س ازگار ش ده اس ت ،ول ی
ممکن است در شرایط آلودگی شدیدتر با مشکل مواجه
شود .ميزان حساس و مقاوم بودن گونههای ن امبرده در
جنگلکاری شهری متخصصان فضای سبزی و نهاده ای
مربوط را در انتخاب گونۀ مناسب کمک میکند.
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Abstract
Air pollution has advers impacts on human beings, animals and plants. Leves and flowers are
the most sensetive part of plants which are used as bioindicator under air pollution stress.
Reactive Oxygen Species (ROS) increases in stress conditions, subsequently, plants have
various changes in their physiological and biochemical properties in response to air pollution.
The present study was conducted to investigate the effects of air pollution on superoxide
dismutase (SOD), ascorbate peroxidase (APX), and guaiacol peroxidase (GPX) activities as
well as chlorophyll and carotenoid contents of Pinus eldarica and Platanus orientalis leaves
in Tehran. Results showed that SOD activity of Pinus eldarica in unpolluted area was less
than that in polluted area, and also this value for Platanus orientalis in unpolluted area was
less than that in polluted area. The highest and lowest APX activity was found in Pinus
eldarica of polluted area and Platanus orientalis of unpolluted area, respectively. In addition,
GPX activity of Pinus eldarica was more than that of Platanus orientalis and this value in
polluted area was more than unpollluted area for both species so that its maximum and
minimum was respectively found in Pinus eldarica of polluted area and Platanus orientalis of
unpolluted area. chlorophyll a, total chlorophyll, and carotenoid in polluted area was more
than that in unpolluted area, while this value was not statistically significant for chlorophyll b.
In general, free radicals are increased under stress conditions. Hence, the activity of
antioxidants has significan impacts on alleviating the damages of ROS. Enzyme activity was
increased, while chlorophyll and carotenoid content were decreased in both spices under
pollurtion stress. It can be concluded that Tehran has high concentration of pollutants which
can change biochemical and physiological properties of tree leaves.
Keywords: Air pollution, Ascorbate peroxidase, Chlorophyll, Guaiacol peroxidase, Reactive
Oxygen Species.
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