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 7دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 3دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 2دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 4دانشیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج
 5استادیار گروه محیط زیست ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 0استادیار گروه باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ساوه
(تاریخ دریافت7295/02/33 :؛ تاریخ پذیرش)7295/00/07 :

چکیده
آلودگی محیط شهری صدمات زیادی را بر گیاهان و جانوران وارد میآورد .در گیاهان ،برگ از حساسترین اندامها به این آلودگیها بهویژه
آلودگی هواست و در محیط آلوده ،ممکن است از نظر ریختشناسی و فیزیولوژیکی تغییراتی داشته باشد .مطالعۀ حاضر بههمنظهور بررسهی
تأثیر تجمع فلزات سنگین در برگ درختان چنار و کاج تهران و پاسخ ریختشناسی (سطح ،رطوبهت و سهطح ویهژۀ بهرگ) و فیزیولوژیه
(مالون دیآلدهید ،پرولین و آنزیم کاتاالز) این گونهها در منطقۀ آلوده (مرکز تهران) و منطقهۀ کهمآلهوده (پهار جنگلهی چیتگهر) انجهام
پذیرفت .به این منظور 30 ،اصله درخت سالم ،متقارن و یکسان از نظر سن و قطر و ارتفاع ،انتخاب و  2برگ از جهت غربی تاج هر درخهت
( 70اصله در منطقۀ کمآلوده و  70اصله در منطقۀ کمآلوده) نمونهبرداری شد .غلظت سرب ،کادمیم و کروم بهطور معنیداری در برگهای
چنار بیشتر از کاج تهران و در منطقۀ آلوده بیشتر از منطقۀ کمآلوده بهدست آمد ) ،)p≤0.05درحالی که غلطت روی در منطقۀ آلوده کمتر
از منطقۀ کمآلوده و در چنار بیشتر از کاج تهران بهدست آمد .سطح برگ و سطح ویژۀ برگ چنار منطقۀ آلوده کمتهر از منطقهۀ کهمآلهوده
بهدست آمد ،ولی تفاوت معنیداری برای کاج تهران مشاهده نشد .درصد رطوبت برگ در ههر دو گونهه در منطقهۀ آلهوده کمتهر از منطقهۀ
کمآلوده بهدست آمد .محتوای پرولین و مالون دیآلدهید در منطقۀ آلوده بیشتر از منطقۀ کمآلوده و در چنهار نیهز بیشهتر از کهاج تههران
گزارش شد و بیشترین فعالیت کاتاالز نیز در چنار منطقۀ آلوده مشاهده شد .با توجه به نتایج تحقیق ،میتوان بیهان کهرد کهه کهاج تههران
بهنسبت مقاومتر بوده است ،ولی از طرف دیگر ،مقدار تجمع آالینده نیز در این گونه کمتر از چنار است .علت احتمالی تأثیرپهذیری بیشهتر
چنار ،جذب زیاد آالیندهها توسط این گونه در مقایسه با کاج تهران است .در نتیجه میتهوان گفهت چنهار ،گونههای بها بهیشانباشهت زیهاد
آالیندههاست ولی بهشدت از نظر ریختشناسی و فیزیولوژیکی تحت تأثیر قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :آلودگی شهری ،پرولین ،سطح ویژۀ برگ ،مالون دیآلدهید.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس09731072990 :

ایمیلattarod@ut.ac.ir :
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مقدمه
بههدون شهه فیههای سههبز و محههیط زیسههت از
اساسیترین عوامل پایهداری حیهات طبیعهی و انسهان
است .ایجاد فیای سبز مناسه در منهاطق شههری و
صنعتی با رعایت اصول و قواعد علمی ،سهب کهاهش
اثرات زیانآور آلودگیهای محیطی مهیشهود .یکهی از
این اصول مهم در ایجاد فیای سبز شهری ،استفاده از
درختان و درختچههای مقاوم به آالیندههای محیطهی
است که عالوه بر پدیدۀ تصهفیه ههوا ،آب و خها  ،در
جلههوگیری از پراکنههدگی صههداهای ناهنجههار و زیبههایی
هرچه بیشتر مناطق شهری و صهنعتی تهأثیر بسهزایی
دارند .از جمله این آالیندههای محیطهی مهیتهوان بهه
سولفات ها ،نیترات های اسیدزا ،دیاکسید گوگرد ،گهاز
ازن و فلزات سنگین موجود در محیط اشاره کهرد کهه
عوامل اصلی زوال گیاهان بهخصوص در مناطق شهری
و صنعتیاند (.)Leghari & Zaidi, 2013
هوای آلوده آسی ههای زیهادی بهه انسهان ،گیاههان و
جانوران وارد میآورد .در گیاهان ،بهرگهها حسهاستهرین
اندام به آلودگی هوا هسهتند ()Leghari & Zaidi, 2013
که ممکن است در محیط آلوده از نظهر مورفولهوژیکی،
یعنی اندازه ،طول ،عرض و مقدار رطوبت تغییهر کننهد
( .)Dineva, 2004مقههدار آب موجههود در انههدامهههای
مختلف گیاه از جمله بهرگ از عوامهل مههم در انجهام
گرفتن همۀ فعالیتهای گیاهی از جمله فتوسنتز است
( .)Jafari, 2014آلههودگی م هیتوانههد گیههاه را از نظههر
فیزیولوژی نیز تحت تهأثیر قهرار دههد .بهرای م،هال،
پراکسیداسیون 7لیپیدهای غشا توسط گونه های فعهال
اکسههیژن ،موجهه آسههی دیههدگی غشههاها ،افههزایش
نفوذپذیری غشا و کاهش پایداری آن میشهود .مهالون
دیآلدهیههد در اثههر پراکسیداسههیون اسههیدهای چههرب
غیراشههباع توسههط گونههههههای فعههال اکسههیژن تولیههد
میشود .تغییهر در پراکسیداسهیون لیپیهدها ،شهاخ
شدت خسارت اکسایشی در موجودات زنهده محسهوب
میشود .بهنظر میرسد دلیل اصلی خسارت شدید بهه
غشای سلولی تولید رادیکال ههای سوپراکسهید (،)O2-º
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پراکسید هیهدروژن ( )H2O2و رادیکهال هیدروکسهیل
( )OHºباشد که در نهایت به پراکسیداسیون لیپیهدهای
غشای سلولی میانجامد .افزایش نفوذپهذیری و کهاهش
پایهههداری غشههها ممکهههن اسهههت سهههب افهههزایش
نشت7الکترولیت ها 3به فیای بینسلولی شود .از ایهنرو
بهمنظور بررسی شهدت خسهارت واردشهده بهه غشهای
سلولی ،مقدار مالون دیآلدهیهد تشهکیلشهده ،تعیهین
شده و به عنوان شاخ تعیین شهدت خسهارت تحهت
شرایط تنش استفاده میشود (.)Borsani et al., 2001
همچنین پرولین بهعنوان ی اسمولیت مهم در تعهدیل
فشار اسمزی سلول ،تحت تهنشههایی ماننهد آلهودگی،
خشکی ،شوری ،نقش اساسی دارد .افزایش این مهاده در
شرایط تنش اسمزی عالوه بر گیاهان ،در دامنۀ وسیعی
از موجودات دیگر م،ل باکتریها ،مخمرها ،بهیمهرگهان
دریایی و جلب ها مشاهده شده است .در واقهع پهرولین
سب پایداری فرم طبیعی پروتئینها مهیشهود و از بهه
هم خوردن شهکل طبیعهی ترکیبهات آنزیمهی ممانعهت
میکند .کاتاالز آنزیمی است که در همۀ موجودات زنده
از جملههههه سههههلولهههههای گیههههاهی ،جههههانوری و
میکروارگانیسم های هوازی یافت مهی شهود و بههعنهوان
یکی از مهمترین آنزیمهای آنتیاکسهیدان ایفهای نقهش
میکند ()Preston et al., 2001; Bloch et al., 2007
و تأثیر مهمی در پاکسازی  H2O2تولیدشده بههوسهیله
فرایندهایی هم چون بتا-اکسیداسیون اسیدهای چرب،
اکسیداسیون در حین تنفس نوری و انتقهال الکتهرون
در زنجیهههههرۀ تنفسهههههی میتوکنهههههدریهههههها دارد
( .)Preston et al., 2001بررسیها نشان دادهانهد کهه
در اثر تنش ،کاتاالز در بیشتر گیاهان افزایش مییابهد
( )Luna et al., 2004و در موارد زیادی هم ثابت میماند
یا حتی کاهش پیدا میکند (.)Turkan et al., 2005
از طههرف دیگههر ،افههزایش فعالیههت آنههزیم کاتههاالز
( )Hakimi, 2015; Pandey et al., 2013و محتهوای
مهالون دیآلدهیهد و پهرولین ( ;Ding et al., 2004
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)Nadgorska-Socha et al., 2011; Singh et al., 2012
تحت تنش آلودگی گزارش شده اسهت .همچنهین کهاهش
اندازۀ بهرگ ()Dineva, 2004; Pourkhabaz et al., 2010
و درصههد رطوبههت بههرگ ( )Chauhan, 2010تحههت
آلودگی شهری بیان شده است.
یکی از مهمترین شاخ های کاشهت درختهان در
محیط شهری ،مقاوم بهودن بهه آلهودگیههای شههری
اسههت .آگههاهی از اینکههه درختههان چقههدر صههفات
مورفولوژی و فیزیولوژیکی خود را بهرای حهذف آثهار
ناشی از تنش تغییر میدهند ،به مها در انتخهاب گونهۀ
مناس ه کم ه م هیکنههد .در شهههر تهههران ،درختههان
چنههههار ( )Platanus orientalisو کههههاج تهههههران
( )Pinus eldaricaاز مههمتهرین گونههههای درختهی
فیای سبز شهری اند که سطح چشمگیری را پوشهش
داده اند .بنابراین مطالعۀ حاضر با هدف شناسایی پاسخ

شکل  -7موقعیت بلوار کشاورز (منطقۀ آلوده) و پار
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ریخههتشناسههی و فیزیولوژیهه ایههن دو گونههه بههه
آلودگیهای محیط شهری در تهران انجام گرفت.
مواد و روشها
منطقة پژوهش

تحقیق حاضر در دو منطقۀ آلوده (بلوار کشهاورز) و
کههمآلههوده (پههار جنگلههی چیتگههر) انجههام گرفههت
(شکل  .)7بنابر آمهار سهازمان کنتهرل کیفیهت ههوای
تهران ( ،)AQCC, 2014بر اساس شاخ های کیفیت
هوا از جمله ذرات معلق و آالیندههای گهازی ،منهاطق
مرکزی شهر از جمله بلوار کشاورز ،از آلودهترین نقها
و مناطق غربی شهر از جمله پار جنگلهی چیتگهر از
پا ترین مناطقاند (جدول .)7

جنگلی چیتگر (منطقۀ کمآلوده) در تهران

جدول  -7میانگین غلظت سالیانۀ آالیندههای هوا در ایستگاههای تهران و مقدار استاندارد تعریفشدۀ آنها برای ایران
ایستگاه
بلوار کشاورز
پار جنگلی چیتگر
استاندارد

)SO2 (ppm
37
74
1

)CO (ppm
3/0
7/8
4

)PM10 (ug/m3
13
15
30

)O3 (ppb
23
27
50

)NO2 (ppb
59
23
37

730

روش پژوهش
نمونهبرداری
نمونه برداری بهرگ ههای چنهار در شههریور 7294
انجام گرفت .به این منظور 30 ،اصهله درخهت سهالم و
متقارن انتخهاب و  2بهرگ از جههت جنهوبی تهاج ههر
درخههت ( 70اصههله در منطقههۀ آلههوده و  70اصههله در
منطقۀ کمآلوده) نمونهبرداری شد .متوسط سن ،ارتفاع
و قطر برابرسینه برای کاج تهران بههترتیه  40سهال،
 8/8متر و  37سانتیمتر و بهرای چنهار بههترتیه 53
سال 79/0 ،متر و  28سانتیمتر است .نمونه های برگ
با پوششی از فویل در نیتروژن مایع ت،بیت و بیدرنگ
به فریزر  -80درجۀ سانتیگراد منتقل شدند.
روش هضم و اندازهگیری نمونههای برگ

 0/35گهههرم از پهههودر ههههر نمونهههه را بشهههر 700
میلیلیتری ریخته و  4میلیلیتر اسید سهولفوری بهه
نمونه اضافه شد؛ بشر پس از چند بهار تکهان دادن بهه
داخههل دسههتگاه  Digesdahlانتقههال داده شههد (دمههای
مورد نظر دستگاه  Digesdahlبرای عصارهگیری440 ،
درجۀ سانتیگراد تنظیم شد) وقتی دمای دسهتگاه بهه
درجۀ مورد نظر رسید ،بشر حاوی نمونه بهه داخهل آن
انتقال داده شد .در این مرحله نمونهها  5دقیقهه درون
دسهتگاه نگههداری شههدند؛ سهپس  72میلهیلیتههر آب
اکسیژنه از قسمت باالی دستگاه بهه آن اضهافه شهد و
پس از مصهرف کامهل آب اکسهیژنه از قسهمت بهاالی
دستگاه بهترتی متعلقهات آن بیهرون آورده شهد و در
نهایت بشر حاوی نمونه از دسهتگاه  Digesdahlخهارج
شد .عصارۀ بهدستآمده پس از سرد شدن ،با اسهتفاده
از آب مقطر دوبهار تقطیهر بهه حجهم  700میلهیلیتهر
رسههید و در نهایههت از کاغههذ صههافی عبههور داده شههد.
محلول بهدستآمده برای سنجش مقدار کروم ،نیکهل،
روی ،مهههس ،سهههرب و کهههادمیم بههها دسهههتگاه ICP
( ،Agilent 4500 Seriesآمریکا) بهکار گرفته شد.
اندازهگیری صفات ریختشناسی

سطح برگ با کاغهذ میلهیمتهری شهفاف (کهالکی)
اندازه گیری شد .درصد رطوبت برگ از اختالف وزن تر
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و خش برگ تقسیم بر وزن تر برگ مطابق رابطهۀ 7
بهدست آمد.
رابطۀ 7

= درصد رطوبت

{ × 700وزن تر برگ( /وزن خش

برگ -وزن تر برگ)}

سطح ویژۀ بهرگ 7از نسهبت سهطح بهرگ بهه وزن
خش برگ بهدست آمد (رابطۀ .)3
رابطۀ 3

وزن خش

برگ  /سطح برگ = SLA

اندازهگیری صفات فیزیولوژیکی

 اندازهگیری پرولینبهمنظور اندازهگیری اسید آمینهۀ پهرولین ،از روش
) Bates et al. (1973استفاده شد .نمونههها بههوسهیلۀ
دستگاه اسهپکتروفتومتر در طهول مهوج  530نهانومتر
قرائت شدند.
 انههدازهگیههری مقههدار پراکسیداسههیون لیپیههدیبراساس تجمع مالون دیآلدهید ()MDA
 0/3گرم نمونۀ برگی در  3میلیلیتر بافر استخراج
( 7 TCAدرصد) هموژن شد و بهمهدت پهانزده دقیقهه
در سانتریفیوژ با سهرعت  72000دور در دقیقهه قهرار
گرفت 7 .میلیلیتر از سوپرناتانت بههدسهتآمهده بها 3
میلههیلیتههر محلههول تیوباربیتوریهه اسههید (5 TBA
درصههد) حههاوی اسههید تههریکلرواسههتی (30 TCA
درصد) مخلو شد و  20دقیقه در حمهام آب جهوش
( 95درجۀ سانتیگراد) قرار گرفت .سپس نمونه هها در
آب یخ قرار گرفتند و با سرعت  70000دور در دقیقهه
بهمدت ده دقیقه سانتریفیوژ شهدند ،تجمهع نمونهه در
طول مهوج  523نهانومتر در دسهتگاه اسهپکتروفتومتر
تعیین شد .غلظت  MDAبا استفاده از ضری تصحیح
 0.155µmol-1cm-1محاسهههبه و بهههراسهههاس واحهههد
 µmolg -1FWبیان شد (.)Heath & Packer, 1968
 اندازهگیری کمّی آنزیم کاتاالزفعالیهههت آنهههزیم کاتهههاالز بههها اسهههتفاده از روش

)Specific leaf area (SLA

1
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) Eising & Gerhardt (1998اندازهگیری شهد .بهرای
ایههن منظههور از  700میلههیلیتههر بههافر فسههفات 0/7
میلیمهوالر و  300میکرولیتهر پراکسهید هیهدروژن 2
درصد برای تهیۀ بافر نهایی کار استفاده شد .سهپس 3
میل هیلیتههر بههافر نهههایی در کههووت ریختههه شههد و 70
میکرولیتر عصاره به آن اضافه شد .در نهایت تجمع هر
نمونهههه پهههس از  7دقیقهههه قرائهههت در دسهههتگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  340نهانومتر و براسهاس
واحد Unit/mg FWمحاسبه و گزارش شد.
روش تحلیل
این تحقیق بهصورت فاکتوریل در قال طرح کامالً
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تصههادفی انجههام پههذیرفت .دادهههها در نههرمافههزار SAS

تجزیه وتحلیل شدند و مقایسۀ میهانگینهها بها آزمهون
دانکن در سطح  5درصد انجام گرفت.
نتایج
غلظت کادمیم ،سرب ،روی و کروم

نتایج تجزیۀ واریانس عناصر کادمیم ،سرب ،روی و
کروم برای کاج تهران و چنهار در منطقهۀ کهمآلهوده و
آلوده نشان داد که این عناصر در سطح گونه و منطقهه
معنیدارند ،ولهی اثهر متقابهل آنهها فقهط بهرای کهروم
معنیدار بود (جدول .)3

جدول  -3تجزیۀ واریانس کادمیم ،سرب ،روی و کروم برای کاج تهران و چنار در مناطق کمآلوده و آلوده
منابع تغییرات

درجه آزادی

منطقه
گونه
گونه×منطقه
خطا

7
7
7
20

میانگین مربعات
کادمیم

سرب

روی

کروم

**0/84
*0/705
0/079ns
0/077

**791/0
*31/0
70/5 ns
2/44

*793
**8773
48ns
20

**5/88
**9/13
** 7/93
0/31

غلظت کادمیم در چنهار ( 0/45میکروگهرم در گهرم)
بیشههتر از کههاج تهههران ( 0/31میکروگههرم در گههرم) و در
a

۰.۸

۰.۸

۰.۷

۰.۷

۰.۶

۰.۳

آلوده

کم آلوده

میکروگرم در گرم

۰.۴

۰.۶

a

۰.۵
b

۰.۴
۰.۳

۰.۲

۰.۲

۰.۱

۰.۱

۰.۰

۰.۰

چنار

کاج تهران

شکل  -3مقایسۀ غلظت کادمیم در برگهای چنار و کاج تهران و در مناطق کمآلوده و آلوده

میکروگرم در گرم

۰.۵

b

منطقۀ آلوده ( 0/0میکروگرم در گهرم) بیشهتر از منطقهۀ
کمآلوده ( 0/7میکروگرم در گرم) بهدست آمد (شکل .)3
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غلظت سهرب در چنهار ( 8/2میکروگهرم در گهرم)
به طور معنیداری بیشتر از کاج تهران ( 5/3میکروگرم
در گرم) و در منطقۀ آلوده ( 70/8میکروگرم در گهرم)

نیز بیشتر از منطقۀ کمآلوده ( 3/8میکروگرم در گهرم)
بهدست آمد (شکل .)2

a

۱۲
a

برگ چنار و کاج تهران...

۱۲
۱۰

۱۰

۴

میکروگرم در گرم

b
۶

۶
b

۲

۲

۰

۰
چنار

۴

میکروگرم در گرم

۸

۸

آلوده

کاج تهران

کم آلوده

شکل  -2مقایسۀ غلظت سرب در برگهای چنار و کاج تهران و در مناطق کمآلوده و آلوده

غلظههت روی در چنههار بهها  18میکروگههرم در گههرم
بیشتر از کهاج تههران بها  30میکروگهرم در گهرم و در
a

میکروگرم در گرم

چنار

کاج تهران

b
a

آلوده

۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

کم آلوده

شکل  -4مقایسۀ غلظت روی در برگهای چنار و کاج تهران و در مناطق کمآلوده و آلوده

بیشترین و کمترین غلظت کروم به ترتی با  2/2و
 0/7میکروگرم در گرم مربو به چنار منطقۀ آلهوده و

کاج تهران منطقۀ کمآلوده بود (شکل .)5

میکروگرم در گرم

b

۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

منطقۀ آلوده با  48میکروگرم در گرم کمتر از منطقهۀ
کمآلوده با  50میکروگرم در گرم بود (شکل .)4
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۵
c
۴

آلوده
۲

d

کم آلوده

a

میکروگرم در گرم

۳

۱

b
۰
کاج تهران

چنار

شکل  -5مقایسۀ غلظت کروم در برگهای چنار و کاج تهران در مناطق کمآلوده و آلوده

صفات ریختشناسی (سطح بررگ ،سرطح ویرژ
برگ و درصد رطوبت برگ)

نتایج تجزیۀ واریانس نشهان داد کهه همهۀ صهفات
بهجز فعالیت آنزیم کاتهاالز در سهطح گونهه و منطقهه

معنیدار بودند ( )p≤0.05و اثر متقابل گونهه و منطقهه
بههرای مههالون دیآلدهیههد و پههرولین معنههیدار نبههود
(جدول .)2

جدول  -2تجزیه واریانس صفات ریختشناسی و فیزیولوژی
منابع تغییر

درجۀ
آزادی

گونه
منطقه
گونه * منطقه
خطا

7
7
7
20

CV %

در مناطق آلوده و کمآلوده

میانگین مربعات
مالون
دیآلدهید

پرولین

کاتاالز

سطح برگ

درصد رطوبت
برگ

سطح ویژۀ
برگ

** 53/08
** 78/15
4/08 ns
2/5
30/47

**30/8
**39/45
5/0 ns
7/35
24/31

**0/000000
0/00078 ns
**0/000030
0/000002
0/0078

**748229/9
**978/42
**979/00
70/35
3/81

**2280/9
**779
**78/15
0/45
7/4

**51780
*58/72
*58/03
9/28
4/42

سههطح بههرگ بههرای چنههار در منطقههۀ آلههوده (305
سههانتیمتههر مربههع) کمتههر از منطقههۀ کههمآلههوده (340
سانتیمتر مربع) بهدست آمد ،ولی تفهاوت معنهیداری
برای کاج تهران بین منطقۀ آلوده ( 0/727سانتیمتهر
مربع) و منطقۀ کهمآلهوده ( 0/721سهانتیمتهر مربهع)
مشاهده نشد (جدول  .)2سهطح ویهژۀ بهرگ چنهار در
منطقۀ آلوده ( 722/1سانتیمتر مربع بر گرم) کمتر از
منطقۀ کمآلهوده ( 722/1سهانتیمتهر مربهع بهر گهرم)

بهدست آمد ،ولی تفاوت معنیداری برای کهاج تههران
بین دو منطقۀ آلوده و کمآلوده مشهاهده نشهد .درصهد
رطوبت بهرگ چنهار در منطقهۀ آلهوده ( 59/8درصهد)
بهههطههور معنههیداری کمتههر از منطقههۀ کههمآلههوده
( 08/0درصد) بهدست آمد .این مقدار برای کاج تهران
در منطقۀ آلوده و غیهرآلهوده بههترتیه  38/1و 23/5
درصد بود (جدول .)4
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جدول  -4صفات ریختشناسی چنار و کاج تهران در مناطق آلوده و کمآلوده (پار جنگلی چیتگر)
چنار آلوده

پارامتر

**

305
59/8
**
722/1

سطح برگ (سانتیمتر مربع)
رطوبت برگ (درصد)
سطح ویژۀ برگ (سانتیمتر مربع بر گرم)

**

صفات فیزیولوژیک (مالون دیآلدهید ،پررولین و
فعالیت کاتاالز)

غلظت مالون دی آلدهید در چنار ( 9/7میکرومهول
در گرم وزن تر) بهطور معنیداری بیشتر از کاج تهران
( 5میکرومول در گرم وزن تر) و در منطقۀ آلوده (8/2

چنار کمآلوده
340
08/0
743/5

کاج آلوده
ns

0/727
38/1
ns
0/057
**

کاج کمآلوده
0/721
23/5
0/055

میکرومههول در گههرم وزن تههر) نیههز بیشههتر از منطقههۀ
کم آلوده ( 5/8میکرومول در گرم وزن تر) بهدست آمد
(شکل .)0

۱۲

۱۲
a
a

۱۰

۴

چنار

میکرومول در گرم وزن تر

b

۶

b

۸
۶
۴

۲

۲

۰

۰

کاج تهران

آلوده

میکرومول در گرم وزن تر

۸

۱۰

کم آلوده

شکل  -0محتوای مالون دیآلدهید ( (MDAدرکاج تهران و چنار در مناطق کمآلوده و آلوده

غلظت پرولین در چنار با  4/5میکرومهول در گهرم
وزن تر ،بیشتر از کاج تهران با  30میکرومول در گهرم
وزن تر و در منطقۀ آلهوده بها  48میکرومهول در گهرم
وزن تر ،کمتر از منطقۀ کمآلوده بها  50میکرومهول در
گرم وزن تر بود (شکل .)1
فعالیت آنزیم کاتاالز کاج تهران در منطقۀ کمآلوده
( 0/0080واحههد آنزیمههی در دقیقههه در میلههیگههرم

پروتئین) کمتر از منطقۀ آلهوده بهود ( 0/0703واحهد
آنزیمی در دقیقه در میلیگرم پهروتئین)؛ ایهن مقهدار
برای چنار نیهز در منطقهۀ کهمآلهوده ( 0/0083واحهد
آنزیمههی در دقیقههه در میل هیگههرم پههروتئین) کمتههر از
منطقههۀ آلههوده ( 0/0770واحههد آنزیمههی در دقیقههه در
میلیگرم پروتئین) گزارش شد (شکل .)8

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال دهم ،شمارۀ  ،3تابستان  ،7291صفحۀ  732تا 721

۶

a

۳

b

۲
۱

a

۵

میکرومول در گرم وزن تر

۴

۶

۴
۳

b

۲
۱

۰

چنار

میکرومول در گرم وزن تر

۵

727

۰

کاج تهران

کم آلوده

آلوده

شکل  -1غلظت پرولین درکاج تهران و چنار در مناطق کمآلوده و آلوده

0.074
a
b

b

0.073
0.070
0.008
0.000
0.004
0.003

واحد آنزیمی در دقیقه در میلیگرم پروتئین

c

0.000

چنار کم آلوده

چنار آلوده

کاج کم آلوده

کاج آلوده

شکل  -8فعالیت آنزیم کاتاالز ( (CATدرکاج تهران و چنار در مناطق کمآلوده و آلوده

بحث
تجمع فلزات سنگین

در تحقیق حاضر ،مقدار کهادمیم در منطقهۀ آلهوده
بیشتر از منطقۀ کمآلوده بههدسهت آمهد .منبهع اصهلی
کهههادمیم در شههههر تههههران وسهههایل نقلیهههه اسهههت.
) Reeves & Baker (2000نشان دادند در جایی کهه
مقدار تجمع کهادمیم در بهرگ درختهان بهیش از حهد
طبیعی باشد ،تجمع سهایر عناصهر مغهذی بها مشهکل
مواجه میشود .در مطالعات پیشهین ،غلظهت طبیعهی

کههادمیم در گیاهههان  0/7تهها  0/5میکروگههرم در گههرم
گهههههزارش شهههههده اسهههههت (;Bowen, 1979
 .)Kabata-Pendias, 1984در مطالعههۀ حاضههر ،مقههدار
تجمع کادمیم در بهرگههای منطقهۀ کهمآلهوده در حهد
خطرنا نیسهت و در دامنهۀ طبیعهی آن بهرای گیاههان
است ،اما در منطقۀ آلوده بیشتر از حد طبیعی است .ایهن
افزایش مقدار کادمیم در منطقۀ آلوده نسهبت بهه منطقهۀ
کمآلوده ،میتوانهد سهب تغییهرات نامناسهبی در جهذب
دیگر عناصر مورد نیهاز گیهاه شهود و گیهاه را بها مشهکل
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مواجه کند ( .)Küpper & Leitenmaier, 2013سهرب
از سمیترین فلزات سنگین است که کاهش جوانهزنی
و رشد گیاهچه در اثر سمیت آن مشاهده شهده اسهت.
افزایش حهدود چههاربرابهری سهرب در منطقهۀ آلهوده
نسبت به منطقۀ کمآلوده مشهاهده شهد .منبهع اصهلی
سههرب در شهههر تهههران ،سههوختن بنههزین سههربدار در
ماشینهاست ( .)Khosropour et al., 2013جابهجایی
و حرکت سهرب در گیهاه کهم اسهت ،یعنهی حرکهت و
انتقال سرب از ریشه بهه انهدام ههوایی خیلهی ضهعیف
است و اغل از طریهق روزنهه هها وارد گیهاه مهیشهود
(.(Günthardt-Goerg & Vollenweider, 2007
بنابراین ،آنچه در برگ های کاج تهران و چنار مشاهده
میشود به مقدار سرب موجود در ههوا مربهو اسهت.
) Pourkhabaz et al. (2010نشان داد که مقدار تجمع
سرب در برگهای چنهار در منطقهۀ شههری (آلهوده) و
روستایی (کمآلوده) تفاوت معنیداری دارد که بها نتهایج
تحقیق حاضر همسوست Kord et al. (2010) .کهاهش
معنیداری را در مقدار سرب در منطقۀ شهاهد نسهبت
به منطقۀ آلوده برای گونۀ کاج تهران مشاهده کردنهد.
کهروم موجهود در محههیط کهه از طریههق فعالیهتهههای
صنعتی ( )Dixit et al., 2002و فعالیت انسهانی ایجهاد
می شود ،از جمله نگرانیههای اصهلی زیسهت محیطهی
است ،زیرا تخلیۀ کروم به محیط زیست خیلی سریعتر
از سهرب و کهادمیم اسهت (.)Zayed & Terry, 2003
گزارش شهده اسهت کهه غلظهت زیهاد کهروم در گیهاه
فعالیت آنزیمهای آنتهیاکسهیدانی را افهزایش و مقهدار
محتههههوای کلروفیلههههی را کههههاهش مههههیدهههههد
( .)Qin et al., 2014مقهدار کهروم در منطقهۀ آلهوده
بیشتر از حد طبیعی ( 0/7تا  0/5میکروگهرم در گهرم)
گزارششده برای گیاه است؛ یکی از دالیل اصلی تغییر
پارامترهای ریختشناسی و فیزیولژی این گونههها در
تهران ،افزایش زیهاد ایهن عنصهر در اثهر فعالیهتههای
صنعتی است Uddin et al. (2015) .بیان کردنهد کهه
گونه های مختلف ،واکنش متفهاوتی بهه مقهدار تجمهع
آالینده دارند .آنها نشان دادند که غلظهت زیهاد کهروم

پاسخ ریختشناسی و فیزیولوژی
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سههب افههزایش فعالیههت آنههزیمهههای آنتهیاکسهیدان و
محتوای پرولین در برگهای  Solanum nigrumشهد،
درحالی که غلظت کم کروم ،سهب رونهد مشهابهی در
 Parthenium hysterophorusشد.
پاسخ ریختشناسی

درخت برای مقابله با تنش آلودگی سطح برگهای
خود را کاهش میدهد تا تبخیرتعرق کمتری از سهطح
برگها انجهام گیهرد ( .)Jiroodnezhad, 2011پهارامتر
سطح برگ برای چنار در منطقۀ آلوده کمتر از منطقهۀ
کمآلوده بود Songsri et al. (2009) .بیان کردنهد کهه
گیاهان مقاومتر به تهنش SLA ،کمتهری دارنهد؛ آنهان
تنش محیطی را عامل محیطی موجد تغییهر در انهدازۀ
سطح ویژۀ برگ برشمردند .سطح ویژۀ برگ شاخصهی
از ضخامت برگ است که اغل در شرایط تنش کاهش
مییابد ( .)Jochner et al., 2015کاهش سهطح بهرگ
در چنار منطقهۀ آلهوده ههمراسهتا بها نتهایج مطالعهات
انجامگرفتهه اسهت ،ولهی در کهاج تفهاوت معنهیداری
مشاهده نشد .کاهش سطح ویژۀ برگ در شرایط تنش
بهدلیل مقاومت و پایداری گیاه در برابهر ایهن شهرایط
است ( .)Songsri et al., 2009در شرایط تنش ،میزان
فتوسنتز گیاه کاهش مییابد و ازآنجها کهه بهرگههای
ضخیمتر ،بهطور معمول تراکم بیشهتری از کلروفیهل و
پروتئین در هر واحد سطح برگ دارنهد و همچنهین از
میزان حجم فتوسنتزی بیشتری نسبت بهه بهرگههای
ناز تر برخوردارند ( ،)Liu & Stutzel., 2004در ایهن
شهرایط ضهخامت بههرگ افهزایش و سههطح ویهژۀ بههرگ
کاهش پیدا میکند .گیاهان دارای سطح ویهژۀ کمتهر،
حجم نیتروژن بیشتر و سلول های مزوفیل بیشتری در
هههر واحههد سههطح دارنههد کههه موج ه آسیمیالسههیون
بیشتری از دیاکسیدکربن میشود که به تولید بیشهتر
زیتوده میانجامهد .کهاهش درصهد رطوبهت بهرگ در
منطقۀ آلوده نسبت به منطقۀ کمآلوده در چنار و کهاج
تهران از دیگر راهکارهای این گونههای درختهی بهرای
مقابله با آلودگی محیط شههری اسهت .مقهدار کهاهش
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رطوبت ( 8/8درصهد) در چنهار بیشهتر از کهاج تههران
( 4/8درصد) بود .یعنی واکنش چنار به تنش آلهودگی
در محههیط شهههری در راسههتای کههاهش آب محتههوای
سلولی سریع تر از کاج تههران اسهت و بهه ایهن تهنش
حسهاستههر اسههت .آب تههأثیر مهمههی در واکههنشهههای
فیزیولوژیکی گیاه دارد .گیاه در حالهت تهنش آلهودگی
مقدار آب موجود در برگها را کاهش میدهد تا انرژی
کمتری برای کنش هها و واکهنشههای داخهل سهلولی
صرف کند ،ولی این امر تا اندازهای سب کاهش رشهد
گیههههاه مهههیشههههود (.)Sawidis et al., 2011
) Joshi & Swami (2007تأثیرپذیری رطوبت بهرگ و
مقههدار کلروفیههل در گونههههههای ،Mangifera indica
 Tectpnia grandis ،Eucaliptus citriodoraو
 Shorea robustaاز آلهههودگی شههههری را در طهههول
سهالههای  3004و  3005بررسهی کردنهد .بیشهترین
ضری مقاومت به آلودگی هوا ( (APTIمربو به گونۀ
 S. robustaو کمترینِ آن مربو به گونهه M. indica
بهترتی با  9/03و  0/10بود.
پاسخ فیزیولوژیک

پههرولین نهههوعی آمینواسههید و آنتههیاکسههیدانی
غیرآنزیمی است که در موجودات زنده بههخصهوص در
گیاهههان تحههت تههنشهههای محیطههی تجمههع مهییابههد
( .)Cvikrová et al., 2013القهای تجمهع پهرولین در
پاسخ به تنش ههای غیهرزنهده ممکهن اسهت بههدلیهل
افههزایش سههنتز مجههدد 7یهها کههاهش تجزیههۀ آن باشههد
( .)Verslues et al., 2014مقهدار تغییهر معنهیدار در
منطقۀ آلوده نشاندهنهدۀ در تهنش توسهط چنهار و
کاج تهران و اسهتفاده از آنتهیاکسهیدانی غیهرآنزیمهی
(پرولین) برای دفع سمیت آالیندههاسهت .در گیاههان
مختلف نتایجی مبنی بر افزایش پهرولین تحهت تهنش
فلزات سنگین گزارش شده اسهت ( ;Hayat al., 2012
 .)Hayat et al., 2013; Sheetal et al., 2016در
تحقیق حاضر ،افزایش تجمع پرولین بههعنهوان نهوعی
آنتیاکسیدان در سطوح باالی تنش ،این فرضیه را کهه

722

پرولین با سمیتزدایهی  ROSسهب تحمهل گیهاه بهه
آالیندهها میشهود تقویهت مهیکنهد .بنهابراین تجمهع
پرولین میتواند بهعنوان شاخصی از تحمهل بهه تهنش
فلزات سنگین مطرح شود7 .
افزایش مقدار  MDAدر منطقهۀ آلهوده نسهبت بهه
منطقۀ کمآلوده گزارش شهد کهه نشهاندهنهدۀ تولیهد
 ROSو پراکسیداسیون لیپیدی بیشتر در این سطح از
تنش است .مطالعات نشهان داده کهه در صهورت بهروز
تههنش در گیههاه ،اولههین محههل در تههنش غشههاهای
سلولیاند و در نتیجه اولین خسارتهای ایجادشهده در
گیاه و بهتبع آن اولین پاسخها به تنش را نیز میتهوان
در غشاهای سهلولی مطالعهه کهرد .از جملهه تغییهرات
صورتگرفته در غشای سلولی میتوان به تغییهر فشهار
اسمزی غشا و در نتیجه پتانسیل غشهایی اشهاره کهرد.
در این صورت توازن تبادل یون ها از غشای سلولی بهه
هم می خورد و خروج یونها از محیط سیتوپالسمی به
محیط آپوپالستی افزایش می یابد که این اتفاق سهب
چروکیدگی سلول می شود و در صورت طوالنی شهدن
تنش ،مرگ گیاه را بههمراه دارد .نشت الکترولیهت هها
ضمن آسهی زدن بهه غشهای سهلولی ،ممکهن اسهت
پراکسیداسیون لیپیهدی را نیهز در پهی داشهته باشهد.
پراکسیداسیون لیپیدی آسیبی اکسیداتیو است که بهر
غشاهای سلولی ،لیپوپروتئین ها و سهایر مولکهولههای
حههاوی لیپیههد تحههت شههرایط تههنش اکسههیداتیو تههأثیر
میگذارد .پراکسیداسهیون لیپیهدی بههدلیهل واکهنش
رادیکال های آزاد با اسیدهای چرب غیراشهباع غشهای
سلولی رخ میدهد .این پدیده سهیال بهودن غشهاهای
بیولوژیکی را کاهش میدههد کهه نتیجهۀ آن افهزایش
نفوذپذیری برای یونهای ت و دوارزشی 3و غیرفعهال
شههههههدن آنههههههزیمهههههههای غشهههههها اسههههههت
( .)Jovanović et al., 2013مالون دیآلدهید محصول
نهایی اکسید شدن لیپیهدهای غشاسهت و زمهانی کهه

de novo synthesis

1

uni- and divalent ions

2
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گیاهان با تنش های اکسیداتیو روبهرو میشوند تجمهع
مههییابههد .غلظههت  MDAاغلهه بهههعنههوان شههاخ
پراکسیداسیون لیپیدی در سطوح تنش مطرح میشود
( .)Ding et al., 2004; Osma et al., 2016غشهاهای
سههلولی گیههاه بهههعنههوان جایگههاههههای اولیههه صههدمات
ناشهههههی از فلهههههزات مطهههههرح مهههههیشهههههوند
( .)Ding et al., 2004در این تحقیهق افهزایش مقهدار
فلزات سنگین در برگ ،سهب افهزایش مقهدار MDA
شد .نتایج مشهابهی در گیهاه  Lonicera japonicaدر
تنش کادمیم (  )Jia et al., 2013و گیاههان زرشه و
ارغهوان در تهنش کهادمیم و سهرب ()Hakimi, 2015
گزارش شده است .تحقیقات نشان داده است که سرب
احتماالً بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مقهادیر ROS
را افزایش و سیسهتم آنتهیاکسهیدانی دفهاع سهلولی را
کههاهش م هیدهههد کههه نتیج هۀ آن ،نبههود تعههادل بههین
رادیکال های آزاد و آنتیاکسیدان هاست .عالوه بر ایهن،
سرب میتواند بهصهورت مسهتقیم بهه دیهوارۀ سهلولی
متصههل شههود و حساسههیت غشهها بههه پراکسیداسههیون
لیپیهدی را افهزایش دههد (.)Jovanović et al., 2013
مقدار تجمع  MDAدر کاج تهران تحت تنش کمتر از
چنار است .تهوان بیشهتر گیهاه بهرای مقابلهه بها ROS
تولیدشده در شهرایط تهنش و حفها سهاختار و عمهل
غشاهای سلولی میتواند دلیل این موضوع باشد.
آنزیم کاتاالز تجزیۀ پراکسید هیدروژن به اکسیژن و

برگ چنار و کاج تهران...

آب را کاتالیز میکند .در تحقیق حاضر ،فعالیهت کاتهاالز
در منطقۀ آلوده بیشتر از منطقۀ کمآلوده بهرای چنهار و
کاج تهران گزارش شد .در مطالعۀ گیاهان تحهت تهنش،
زیرواحههدهای کاتههاالز در سیتوپالسههم یافههت شههدهانههد،
درحالی که سنتز آنزیم در پراکسیزوم کامهل مهیشهود.
بیان ایزوآنزیم های (آیزوزایم ها) ویژهای از کاتاالزها برای
مقابله با تنش اکسیداتیو ناشی از تهنشههای محیطهی،
مهم و ضروری است و در این صورت باید انتظار داشهت
فعالیت کاتاالز طی تنش افزایش یابد تا سهاختار دفهاعی
را در گیاه حفا کند .تهنش آلهودگی ههوای شههری در
تهران سب تجمع  H2O2مهیشهود کهه چنهار و کهاج
تهران برای جلوگیری از تجمع و غلظهت زیهاد  H2O2و
دیگر ROSها در سلول ،فعالیت ایزوآنزیمهای کاتهاالز را
افههزایش مههیدهنههد Hakimi (2015) .نشههان داد کههه
فعالیت کاتاالز تحت تنش سرب و کادمیم در گونهههای
ارغوان و زرش بهشدت افزایش یافت .با توجه به نتایج
تحقیق میتوان بیهان کهرد کهه کهاج تههران بههنسهبت
مقاومتر است ،ولی از طرف دیگر مقهدار تجمهع آالینهده
نیز در این گونه کمتر از چنار است .تأثیرپذیری بیشهتر
چنار ،ممکن است بهدلیل جذب زیاد آالیندههها توسهط
این گونه نسبت به کاج تهران باشد .در نتیجه مهیتهوان
گفت چنار ،گونهای با بیشانباشت زیاد آالینهدههاسهت،
ولی بهشدت از نظر ریختشناسی و فیزیولوژیکی تحهت
تأثیر قرار میگیرد.
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Abstract
Urban pollution can damage animals and plants. Leaf is one of the most sensitive organs to air
pollution, which can be changed morphologically and physiologically under pollution stress. The
present study was conducted to evaluate the accumulation of heavy metals in Platanus orientalis and
Pinus eldarica leaves and also their morphological (leaf area, leaf moisture and specific leaf area) and
physiological (malondialdehid, proline and catalase) responses in the polluted (Center of Tehran) and
non-polluted area (Chitgar Forest Park). For this purpose, 20 healthy tress (10 trees of polluted area
and 10 tress of non-polluted area) with same age, height and DBH were selected. The results showed
the concentration of lead, cadmium, and chromium in the urban area was higher than those obtained in
non-polluted area for Platanus orientalis and Pinus eldarica. Zinc concentration in Platanus orientalis
leaves of polluted area was less than that in non-polluted area, while there was not observed a
significant difference between these areas for Zn in Pinus eldarica needles. Leaf moisture of Platanus
orientalis in polluted area was less than that in non-polluted area, but there was not found a significant
difference for leaf area and specific leaf area. Proline and catalase activity in polluted area were more
than those in non-polluted area for both Platanus orientalis and Pinus eldarica, whereas
malondialdehid in polluted area was more in respect to non-polluted area only for Platanus orientalis.
There was found an increase for malondialdehid in Platanus orientalis leaves in polluted area
compared to non-polluted area, but this value was not significant for Pinus eldarica. According to the
findings, it can be said that Pinus eldarica is relatively more tolerate in respect to Platanus orientalis,
but Platanus orientalis is more stronger in accumulating pollutants, which is the main reason of large
variations of Platanus orientalis compared to Pinus eldarica.
Keywords: Malondialdehid, Proline, Specefic Leaf Area, Urban Pollution.
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