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اثر آلودگی هوای شهر تهران بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی
برگ چنار ()Platanus orientalis L.
سیدهمهدخت مداح
گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار
امام خمینی (ره) شهرری ،تهران  ،ایران
تاریخ پذیرش59/8/59 :

تاریخ دریافت59/6/03 :

چکیده
درخت چنار یکی از درختان مهم در فضای سبز شهر تهران است که در سالهای اخیر تحت تاثیر آلوودگی
شدید هوای تهران دچار خزان زود هنگام شده است .در پژوهش حاضر بهمنظور مشخص شدن علت این پدیده
صفاتی نظیر سطح برگ وزن خشک ،هدایت روزنه ،مقاومت روزنه ،رطوبت نسبی برگ ،غلظت نسبی کلروفیل،
مقادیر عناصر کلسیم ،منیزیوم ،سرب و کادمیوم مورد سنجش قرار گرفت .برگ درختان چنار در اواخور بهوار از
سه منطقه شهر تهران با مقادیر متفاوت آلودگی هوا ،پارک صدرا (منطقه پاک) ،پارک المهدی (منطقه آلوده  )1و
پارک اوستا (منطقه آلوده  )2جمعآوری شد .نتایج نشان داد آلودگی هوا موجب کاهش معنیدار سوطح بورگ و
افزایش هدایت روزنه در منطقه آلوده پارک المهدی گردید .همچنین بیشترین مقدار منیزیم و سرب در برگهای
چنار منطقه آلوده ی پارک اوستا مشاهده شد .بیشترین مقدار کادمیوم نیز به برگهای پارک صدرا تعلو داشوت.
در مورد سایر صفات نیز اختالف معنیداری بین مناط مختلف مشاهده نشد .با توجه به نتایج کسوب شوده در
تحقی حاضر به نظر میرسد درخت چنار توان جذب فلزات سنگین را دارد.
واژههاي کلیدي :آلودگی هوا  ،تغییرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ،چنار ()Platanus orientalis L.

مقدمه

5

سالیانه بر آلودگی این شهر افزوده شده است .انتخواب

آلووودگی محوویز زیسووت یکووی از بزرگتوورین و

گیاهان متناسب بوا محویز ،در طراحوی فضوای سوبز،

حادترین معضلهای جهان امروز است .آلوودگی هووا

بسیار کارامد است .درختان با توجه بوه عمور طووالنی

عبارت است از وجود هر نوو آالینوده اعوم از جامود،

خود بهعنوان موجوودات زنوده ،مویتواننود بهتورین و

مایع و گاز در هوا به مقدار و در مدت زمانی که کیفیت

دقیو توورین شوواخص بوورای تحقی و روی توونشهووای

زندگی را برای انسان و دیگر جانداران به خطر اندازد و

محیطی باشند ( .)Aliahmad Koroori, 1999بهترین و

آثار باستانی و اموال خسوارت وارد آورد ( Joodi,

سازگارترین درخت در تهران قدیم ،درخت چنار بود،

یا به

اما امروزه آلودگی شدید هوای تهران سبب شده است

.)2005
با توجه به جمعیوت زیواد و موقعیوت جغرافیوایی

که درختان چنار به تدریج از بین بروند و محیز بورای

شهر تهران و نیز افزایش روز افزون خودروهوا در آن،

زیست اینگونه زیبا که روزگاری سومبل تهوران بوود،
نامساعد شود (.)Pourkhabbaz et al., 2010

*نویسنده مسئولs.m.maddah@iausr.ac.ir :
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ترکیوه  2000برابور بیشوتر از

چنار درختی است از سرده  Platanusکه بومی نیمکره

منطقه صنعتی گازیانتو

شمالی است .درخت چنار از جمله درختانی است کوه

نواحی شاهد بود و غلظت کادمیوم در برگ گیاه اقاقیوا

اگر شرایز محیز برای آن مناسب باشد عمور و رشود

مناط آلوده  00برابر بیشتر از نواحی پاک بوده اسوت.

زیادی دارد .درختوی زیبوا کوه پوسوت آن بوهصوورت

به این ترتیب برای پایش سرب مویتووان از خرزهوره

نامنظمی از ساقه جداشده ودر نتیجه تنه درخت سوفید

اسوووتفاده نموووود .در مطالعوووه صوووورت گرفتوووه روی

به نظر میرسد برگهوا پنجوهایوی شوکل ودارای 5-7

robur،Fraxinus exelsiore

لوب است میووههوای فندقوه آن در دسوتجات کوروی

 pseudoplatanusو

شکل اجتما یافتهاند (

robusta

،Queacus

Acer

 Popolusتوسوووووز

 Martensو ،)2002( Van Nevelتوانوووایی جوووذب

Sabeti, 1994; Mozaffarian,

کادمیوم ،مس ،کروم و سورب توسوز انودامهوای ایون

.)1994 and 2004
آلودگی هوا موجب صودمه و آسویب بوه بورگ و

گیاهان بررسی گردید و معلوم شد کوه درختوان زبوان

روزنووههووا و پیووری زود رگ بوورگهووا موویگووردد

گنجشک ،بلوط و افرا دارای مقوادیر معموولی از ایون

( .)Seyyednejad et al., 2011پژوهشهای متنوو بور

فلزات در بافتهای خود بوده اما صنوبر  5توا  8برابور

روی گیاهان مختلوف نشوان داده اسوت آلوودگی هووا

بیشتر از بقیه گونهها کادمیوم و روی را در انودامهوای

موجب کاهش سطح برگ ،وزن خشک و غلظت انوا

خود بخصوص برگها جمع میکند.

کلروفیوولهووا  ،کاروتنوئیوودها و پووروتئین بوورگهووا

 )2000( Naidoo & Chirkootبیان داشتند که در

Doganlar et al., 2011; Govindaraju et

اثر آالیندههای هوا ،مبادله گازهوا در سوطح بورگ کوم

al., 2010; Kapoor et al., 2012; Salama et al.,
.)2011; Kumar, 2015; Seyyednejad et al., 2011

میشود و سرعت فتوسنتز با مسودود شودن روزنوههوا

مویگوردد(

کاهش مییابد .همچنین  )2000( Kurtevaبا بررسوی

در مطالعهای که  Ghorbanliو همکواران ()2007

صفات مورفولوژیکی در  5درخت و درختچوه تحوت

برروی اثر آالیندههای هوای شهر تهوران بور دو گونوه

تأثیر انوا آلودگیهای صنعتی بین سالهای  1881توا

خرزهره و اقاقیوا انجوام دادنود ،مشوخص گردیود کوه

 1888نشان داد صفت مورفولووژیکی "سوطح بورگ"

آلودگی هوا باعث کاهش معنیدار وزن تور و خشوک

میتواند به عنوان مهمترین شاخص اندیکاتور آلودگی

در اقاقیا و خرزهره گردیوده و باعوث افوزایش تعوداد
سلولهای روزنه بطور

هوا مورد استفاده

معنیداری کاهش یافت.

با توجه به افوزایش الوودگی هووای شوهر تهوران،

دو عنصر ضروری منیزیووم و کلسویم در فعالیوت

خزان زودرگ و از بین رفوتن درختوان چنوار کوه بوه

آنزیم ها نقش دارنود ،همچنوین منیزیووم در مولکوول

فراوانی در این شهر کاشوته شوده اسوت ،در پوژوهش

کلروفیل و کلسیم در دیواره اسکلتی وجود دارنود .دو

حاضر به بررسی برخی خصوصیات مورفولووژیکی و

عنصر سنگین و سمی کادمیوم و سرب در آالینده های

فیزیولوژیکی درخت چنار در مناط مختلف تهران بوا

محیز زیست وجود دارند که موجب کاهش فتوسونتز
و رشود گیاهوان موی گردنود (

قرارگیرد.

میزان آلودگیهای متفاوت در اواخر بهار پرداخته شود

;Gisbert et al., 2003

تا ضمن مشخص شدن صفاتی کوه موجوب مقاوموت

;.)Chibuike et al., 2014 Ebrahimzadeh, 2000
 Kayaو همکووارانش ( )2010نشووان دادنوود ،کووه

این گیاه شده است صفات آسیبپذیر آن نیز مشخص
گردد.

غلظت سرب برگ در گیاهان اقاقیا و خرزهره واقع در
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مواد و روشها

غرب تهران تعیین گردید .در ایون منواط سوه پوارک

مناط مورد مطالعه :بوه منظوور یکسوان بوودن نسوبی

انتخاب شد زیورا آبیواری و رسویدگی بوه گیاهوان در

شوورایز جغرافیووایی ،آب و هوووا و ارتفووا  ،منوواطقی از

پارکها ،برخالف حاشیه خیابانها ،بهطور مرتب انجام

غرب تهران بوه سومت مرکوز آن انتخواب گردیود .بوا

میشود .پارک صدرا در شهرک صدرا باالی استادیوم

استفاده از نقشه روزانه آلودگی هوای شهر تهوران کوه

آزادی (منطقه )22بهعنوان منطقه پاک یا با آلودگی کم،

در سایت شرکت کنترل کیفیوت هووای تهوران منتشور

پارک المهدی به عنوان منطقه آلوده  1خوار از طور

میشد و نیز از بررسی اطالعات  1ایستگاه این شرکت

ترافیک ،واقع درشرق میدان آزادی (منطقوه  ،)8پوارک

در غرب تهران از بین  22ایستگاه آن در سوطح شوهر،

اوستا واقع در خیابوان انقوالب بوین خیابوان توحیود و

مناط آلوده و پاک یا با آلودگی کم شهر تهران از نظر

جمالزاده (منطقه  ،)11بهعنوان منطقوه آلووده  2داخول

آالینودههوایی ماننود ( )SO2O3 ,NO2, CO2, PM10در

طر ترافیک انتخاب شدند.

شکل  :5مناطقی که نمونهبرداری از آنها انجام شده است.
جدول  :5موقعیت ایستگاههای سنجش غلظت آالیندههای شرکت کنترل کیفیت هوا در غرب شهر تهران
ردیف

نام ایستگاه

1

پارک رز

2

شهرداری منطقه10

2

شهرداری منطقه11

0

تهرانسر

5

دانشگاه صنعتیشریف

1

میدان فتح

منطقه

آدرگ ایستگاه
انتهای اتوبان شهید حکیم پارک رز جنب
نگهبانی
تقاطع یادگار امام و آزادی داخل ورزشگاه
یادگار امام پشت فنس آتش نشانی
خیابان قزوین شهرداری منطقه  11جنب
پارکینگ
تهرانسر بلوار گلها اداره کل هواشناسی استان
تهران
دانشگاه صنعتی شریف ،جنب کارگاههای
آموزشی
فتح م.آزادی،م.فتح ،ستاد مدیریت بحران جنب
ساختمان اداری
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نو

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی
51 11 0 .28

شهرداری

ایستگاه

22

ترافیکی

25 00 22 .588

10

ترافیکی

25 01 50 .80

51 21 28 .81

11

مسکونی

25 00 22 .72

51 22 22 .00

21

مسکونی

25 02 01 .172

51 12 52 .152

2

مسکونی

25 02 21 .281

51 20 00 .811

8

ترافیکی

25 00 02 .75

51 20 15 .12
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جمععآ روري ومووععههععا :بوورگهووای درخووت چنووار

درخووت سوونجش گردیوود .ایوون دسووتگاه بوور اسوواگ

( ،)Platanus orientalis L.در توواری  5خوورداد موواه

مقودار نووور عبوور کوورده از بورگ ،در دو طووول موووجی

 ،1282قبوول از توونش خشووکی ناشووی از هوووای گوورم

که جذب کلروفیول در آنهوا متفواوت هسوت غلظوت

تابسووتان از سووه پووارک در منوواط مختلووف تهووران

را نشان میدهد ،بایود توجوه داشوت کوه عودد

جمعآوری شد .در هور منطقوه  5پایوه درخوت چنوار

به هیچ عنووان مقودار کلروفیول را مشوخص نمویکنود

تقریبا مشابه از نظر قطر و محل استقرار انتخواب شود.

بلکه تخمینوی از غلظوت کلروفیول را نشوان مویدهود.

برگهوای تقریبوا بوال و سوالم ،از ارتفوا  1/5متوری

این عودد همبسوتگی بواالیی بوا مقودار کلروفیول بورگ

درخت وان انتخوواب گردیوود .پووس از سوونجش صووفات

دارد ( 10 .)Azizi et al., 2011گوورم از بوورگهووای

فیزیولوژیکی هدایت روزنه ،مقاومت روزنوه ،رطوبوت

تووازه ،توووزین و بووه موودت  72سوواعت در دمووای 75

برگ و غلظت کلروفیل  SPADآنها بور روی درخوت،

درجوه سووانتیگووراد در آون قورار داده شوود سوونس وزن

برگها برای انجام سایر سنجشها جمع آوری گردید.

خشک آنها تعیین گردید.

SPAD

مورفولععععوژیک و

سصفا مقدار عصا ر گیعاه و خعا  :از بورگهوای

فیزیولععوژیک  :سووطح  10بوورگ از هوور منطقووه بووا

خشک شده که در باال به آن اشواره شود و نیوز نمونوه

دسووتگاه )area meter cl-203 (CID Bio-Science

خاکهای سه منطقه با استفاده از دستگاه

انوودازه گیووری شوود .بووه کمووک دسووتگاه هوودایت سوونج

به روش  )2008( Pichtel Bradwayبوه کموک اسوید

leaf

سووولفوریک  88درصوود و آب اکسوویژنه  20درصوود

 Eijkelkampهلنووودی) ،هووودایت روزنوووه ،مقاوموووت

عصارهگیری انجام شد .و در نهایت با استفاده از روش

روزنووه ،و رطوبووت نسووبی  5بوورگ بوور روی درخووت

اسوووونکتروفوتومتری بووووه کمووووک دسووووتگاه

روش سععععصفا عععع ا

روزنوووووه (

SC-J

Model

prometer

(Absrption/AAS/England/PG-990

مووورد سوونجش قوورار گرفووت .همچنووین بووا اسووتفاده از

Digesdahl

ICP

)Atomic

SPAD-502plus,Konica

غلظووت عناصوور سوونگین سوورب و کووادمیوم و عناصوور

 )Minoltaغلظوت نسوبی کلروفیول هموان بورگهوا بور

ضروری کلسیم و منیزیوم در هر یک از عصارههوا ی

روی

حاصل از برگها و خاک تعیین گردیود .همچنوین بوا

دسوووتگاه کلروفیووولمتووور (

انتقووال خوواک بووه آزمایشووگاه خاکشناسووی مشخصووات
فیزیکوشیمیایی و بافت خاکهای برداشت شوده از 10
سانتیمتری سطح خاک سه منطقه به شور جودول 2
گزارش شد.
جدول  :2خصوصیات فیزیکی خاک و مقدار عناصر سرب و کادمیوم برحسب  ppmدر خاک سه منطقه در سه منطقه
رگ

ماسه

سیلت

pH

EC

پارک صدرا

%28

%28

%20

7/0

0/72

Ca
ppm
0/802

Mg
ppm
2/81

Pb
ppm
1/200

Cd
ppm
0/187

پارک المهدی

%20

%00

%21

7/7

0/80

0/002

2/81

1/22

0/0205

پارک اوستا

%11

%10

%20

7/1

0/71

5/805

2/21

0/108

0/071

منطقه
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بر اساگ جدول تجزیه واریانس شماره  ،2تحت

آزمایش در قالب طر بوهطورکامول تصوادفی در 5
تکرار به اجرا درآمد و تجزیه و تحلیل آماری دادهها بوا

تأثیر آلوودگی هووا مقوادیر صوفات سوطح بورگ و

استفاده از نرمافوزار آمواری  )SAS( version 9.1انجوام

هوودایت روزنووه درختووان چنووار در منوواط مختلووف بووا

Two Way

یکدیگر اختالف معنی دار در سطح  1درصد داشوتند و

 Anovaو مقایسه میوانگینهوا بور اسواگ آزموون چنود

صفات وزن خشوک ،مقاوموت روزنوه ،رطوبوت نسوبی

دامنهای دانکن انجام شد.

بوورگ و غلظووت نسووبی کلروفیوول بووه روش SPAD

گرفت .تجزیوه واریوانس دادههوا بوا روش

معنیدار نبود.
وتایج
جدول  :0جدول تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برگ درختان چنار در سه منطقه
منابع

درجه

تغییرات

آزادی

تیمار

2

سطح برگ
**

82/02

وزن خشک
ns

0/5582

هدایت روزنه
**

مقاومت روزنه
ns

11200

2/88

غلظت

رطوبت برگ
ns

کلروفیل
ns

187/1

0/882

خطا

8

0/587

0/2108

121/0

2/22

187/1

5/028

CV

-

15/88

18/0

22/12

27/18

20/0

1/58

** و * :میانگین مربعات بهترتیب در سطح 1و 5درصد معنیدار هستند= ns .اختالف میانگینها معنیدار نیست.

براساگ جدول  ،0مقایسوه میوانگینهوای صوفات

با دو منطقه دیگر اختالف معنیدار داشوت و کمتورین

مورفولوژیکی و فیزیولووژیکی بورگ نشوان داد ،بورگ

مقدار هدایت روزنه مربوط به بورگ چنارهوای پوارک

چنارهووا در پووارک المهوودی ( منطقووه آلوووده  )2دارای

صدرا به میوزان  mmol/m2s 82/7بوود .بوین میوانگین

کمترین سطح به میزان  8/18سانتیمترمربوع بودنود .از

وزن خشک ،مقاومت روزنه ،رطوبوت نسوبی بورگ و

طرفووی بیشووترین میووزان هوودایت روزنووه بووه میووزان

غلظت کلروفیل گیاهوان در منواط مختلوف اخوتالف

 mmol/m2s 187/27مربوط به پارک المهدی بوود کوه

معنیداری وجود نداشت (جدول .)0

جدول :4مقایسه میانگینهای صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برگ درختان چنار در سه منطقه
سطح برگ

وزن خشک

هدایت روزنه

مقاومت روزنه

درصد

غلظتکلروفیل

Cm2

g

mmol/m2S

m2S/mol

رطوبت برگ

SPAD

صدرا(پاک)

15/8 ±0/222a

2/00±0/077 a

82/7±1/85 b

10/21±1/007 a

01/0 ±2/727a

20/87±0/072 a

المهدی(آلوده)1

8/18±1/008 b

2/85 ±0/512a

187/27 ±5/28a

1/78 ±0/712a

52/8 ±2/157a

21/1 ±1/001 a

اوستا(آلوده)2

11/20 ±1/10a

2/55 ±0/01 a

128/88±18/8 b

11/08 ±0/272a

28/8 ±11/2 a

20/5 ±1/112 a

مناط

میانگین تیمارهایی که دارای حروف مشابه میباشند ،براساگ آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصود دارای تفواوت معنویداری
نیستند .میانگین  ±انحراف معیار

سرب و کادمیوم در سطح  5درصد معنویدار بوود .در

بررسووی جوودول تجزیووه واریووانس مقوودار عناصوور

حالی که مقادیر عناصر کلسیم معنیدار نبود.

(جدول )5نشان میدهد بین مناط مختلوف اخوتالف
غلظت عنصر منیزیووم در سوطح  1درصود و غلظوت
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مقایسه میانگین غلظتهوای عناصور در جودول 1

 1/07±0/120به بورگهوای درخوت چنوار در پوارک

نشان داد از بین عناصر پرمصرف کلسیم و منیزیم تنهوا

اوستا تعل داشت کوه بوهطوور معنویداری نسوبت بوه

غلظت منیزیوم بهطوور معنویدار در بورگهوای چنوار

برگهای چنار پارک المهدی با کمترین مقودار سورب

پووارک اوسووتا بووا مقوودار  ppm 2/22 ±0/11بیشووترین

بوه میوزان  ppm 0/872±0/117بیشوتر بوود .بیشووترین

مقدار را داشوت و کمتورین میوانگین غلظوت منیزیووم

مقدار کادمیوم به میزان  ppm 0/17 ±0/120در پوارک

مربوط بوه بورگهوای چنوار پوارک صودرا بوه میوزان

صدرا مشاهده شد که با مقدار آن در پارک المهدی به

 ppm 1/05±0/108است.

میزان  ppm0/157 ±0/128در سطح  5درصد اختالف

ضوومن بررسووی غلظووت فلووزات سوونگین سوورب و
کادمیوم ،بیشترین میانگین غلظت سرب به میزان

معنیدار داشت (جدول .)0-1

ppm

جدول  :9تجزیه واریانس عناصر برگ درختان چنار در سه منطقه
درجه آزادی

Ca

Mg

Pb

Cd

منابع تغییرات
تیمار

2

0/18127 ns

**1/888

*0/00885

*0/000175

خطا

8

0/127

0/00182

0/001801

0/000052

ضریب تغییرات

-

8/78

0/087

0/22

0/07

**و*  :میانگین مربعات بهترتیب در سطح  1و  5درصد معنیدار هستند.
 :Nsاختالف میانگینها معنیدار نیست.

جدول  :6مقایسه میانگین عناصر برگ درختان چنار در سه منطقه
فاکتور

Ca

Mg

Pb

Cd

صدرا (پاک)

2/0± 0/010a

1/05±0/0108c

1/005±0/251ab

0/170±0/120a

المهدی (آلوده)1

2/82±0/001a

2/10±0/125b

0/872±0/117b

0/157±0/128b

اوستا (آلوده)2

2/17±0/052a

2/22±0/112a

1/07±0/120a

0/110±0/015ab

میانگین تیمارهایی که دارای حروف مشابه میباشند ،بر اساگ آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد دارای تفاوت معنیداری
نیستند .میانگین  ±انحراف معیار

برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بودند .بوه

بحث
نتووایج بررسووی برخووی صووفات مورفولوووژیکی و

نظر میرسد در پژوهش حاضر تا اواخر بهار آلوودگی

فیزیولوووژیکی بوورگ در ایوون پووژوهش نشووان داد تنهووا

هوا تأثیر چندانی بر میزان کلروفیل برگ سنجش شوده

میانگین صفات هدایت روزنه و سوطح بورگ تفواوت

با روش SPADنداشته است کوه بوا نتوایج  Kapoorو

معنیداری را بین مناط مختلف نشان دادند .تحقیقات

همکووواران ( )2012بووور روی گیووواه

نشان داده است آلودگی هوا در مناط صنعتی بیشتر از

 integrifolia L.و  Govindarajuو همکواران ()2010

مناط شهری است .در بسویاری از پوژوهشهوا ماننود

در گیاهووان  Cassia siamea Lamkو

بررسووی  Doganlarو همکوواران ( Kapoor ،)2011و

 longifolia Sonnو  Acacia longifolia Wildکوه بوه

همکوووواران ( )2012و  Govindarajuو همکوووواران

کاهش میزان کلروفیل اشاره نمودند مغوایر موی باشود.

( ،)2010که مناط آلوده صنعتی و شوهری بوا منواط

البته این مغوایرت مویتوانود بوه سوبب تفواوت روش

پاک مورد مقایسه قورار دادنود شواهد تغییورات بیشوتر

سنجش کلروفیل باشد چون در این پژوهش از روش-
67

Holoptelea

Polyalthia

اثر آلودگی هوای شهر تهران بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی...

های استخرا و سنجش با اسونکتروفتومتری اسوتفاده

تخریب برگ چنار تحت تأثیر بوارانهوای اسویدی در

نشده است .همچنین به احتمال زیاد زرد شدن بورگ-

برگهای جوان بیشتر از برگهای پیور اسوت و مقودار

های این گیاه در اواخر مرداد و شهریور ماه در سوال-

زیتوده برگ و هدایت روزنه تحت توأثیر بوارانهوای

های اخیر پس از مواجه شدن با تونشهوای کوم آبوی

اسوویدی قوورار نگرفووت .در پووژوهش حاضوور نیووز وزن

تابستان به همراه آلودگی هوا است.

خشک برگ چنار تحت تأثیر آلودگی هوا قرار نگرفت
ولی هدایت روزنه افزایش یافت.

 Leghariو  )2012( Zaidiضووومن بررسوووی
ریختشناسی برگ  12گیواه معموولی رشود یافتوه در

 Salamaو همکوواران ( )2011ضوومن بررسووی اثوور

مناط آلوده شهری و غیر آلووده اطوراف شوهر کویتوه

هوای آلوده بر روی گیاه  Datura innoxia Mill.نشان

پاکسووتان نشووان دادنوود کووه مسوواحت بوورگ در همووه

دادند آلودگی هوا موجوب کواهش سوطح بورگ ،وزن

گونههای گیاهی مورد بررسی در مناط آلووده نسوبت

خشک و غلظت کلروفیل در این گیاه شد کوه کواهش

بووه منوواط غیرآلوووده کوواهش معنوویداری داشووتهانوود.

سطح برگ همسو و بقیه یافتههای تحقی فوق مغوایر

همچنین آنها مشخص نمودند که این کاهشها در طی

با نتایج این تحقی است.

فصلهای مختلف متفاوت بوده و بیشترین کواهش در

 Robinsonو همکوواران ( )1888نیووز بیووان کردنوود

تابستان و سنس پاییز و کمترین کاهش در بهوار دیوده

بسوویاری از آلووودگیهووای اتمسووفری حتووی وقتووی در

شد .در بررسی حاضر نیز که در آخر بهار انجوام شود

غلظتهای نسبتا کم باشوند ،ممکون اسوت در کنتورل

کوواهش سووطح بوورگ فقووز در منطقووه آلوووده  1پووارک

دستگاه روزنه ایی دخالت کنند بنوابراین توانوایی بهوم

المهدی بهطور معنویدار مشواهده شود .ممکون اسوت

ریخووتن تعووادل آب بوورگ وگیوواه را دارنوود .اگرچووه

اعمال طر ترافیک در مناط مرکزی شهر مانند منطقه

غلظتهای باالی آالیندههایی مانند  SO2و  O3معمووال

آلوده  2پارک اوستا توانسته در کاهش اثورات مخورب

موجب بسته شدن روزنهها میشود اما در غلظتهوای

آلووودگی هوووا در ایوون منطقووه نسووبت بووه میوودان

پایین اغلوب هودایت روزنوه کواهش موییابود .نتوایج

آزادی(منطقه آلووده )1کوه خوار از محودوده طور

پژوهش حاضر نشان داد آلودگی هوا در پارک المهدی

ترافیک بوده ولی منطقهای پر رفت وآمد اسوت ،مووثر

باعث افزایش معنیدار هودایت روزنوه در بورگهوای

بوده باشد.

چنار شده اسوت ..در ایون راسوتا بوه نظور موی رسود

در بررسی  Wuytackو همکاران ( ،)2010نشوان

آلودگی هوا موجب افزایش از دست رفوتن آب گیواه

داده شد درختان بید سفید کوه در محویزهوای بسویار

گردیده است .شاید یکی از دالیل زود زرد شودن ایون

آلوده رشد کردهاند ،توسز تشکیل روزنوههوای بیشوتر

گیاه نیز ادامه این روند در تابستان است که چون با کم

ولی کوچکتر سازش یافتوهانود کوه موجوب افوزایش

آبی همراه میشوود شودت از دسوت دادن آب بیشوتر

مقاومت روزنهای مویشوود کوه مغوایر بوا نتوایج ایون

شده و فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه تحت تأثیر قورار

پژوهش است .همچنین بررسیهای آنها نشوان داد کوه

موویگیوورد .در مطالعووه  Robinsonوهمکوواران ()1888

زیتوده برگ و زیتوده ساقه بید سفید بین دو منطقوه

مشخص شد هدایت روزنه و میزان خشکی برگهوای

آلوده و پاک مورد مطالعه ،اختالف معنیداری نداشتند

 Fagus sylvaticaدر محوویز بووا  CO2افووزایش یافتووه

که با نتوایج ایون تحقیو همسوو اسوت .همچنوین در

بهطور معنیداری بیشتر از محیزهای با  CO2محودود

تحقی  Neufeldو همکاران ( )1885مشخص گردیود

است .احتماال باال بودن غلظوت  CO2در منطقوه آلووده
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پارک المهدی موجب افزایش هدایت روزنوه گردیوده

دلیل این امر میتواند کرکدار بودن برگها باشد که بوا

اسووت .همچنووین  Abeyratnnو )2001( Ileperuma

نتوایج ایوون تحقیو همسووو اسوت .در تحقیقووی دیگوور

نشان دادند پهنا و طول منافذ روزنههای برگهای بال

 Doganlarو همکوواران ( )2011بووه مطالعووه اثوورات

گیاه  Argyreia populifoliaدر منواط آلووده کواهش

آلودگی هوا در مناط شهری و صنعتی بر میزان برخی

یافتند.

فلزات سنگین در برگ چندین درخت و درختچوه در

طب نتایج بدست آمده بیشترین مقدار منیزیووم در

آنتالیای ترکیه پرداختند .نتایج ایون بررسوی نشوان داد

برگهای چنار پارک اوستا وجود دارد .با توجه به اینکه

مقدار آلومینیوم و مس در برگ گیاهان شهری و مقدار

ایوون عنصوور در مرکووز مولکووول کلروفیوول قوورار دارد.

سرب ،کادمیوم و روی در برگ گیاهان مناط صونعتی

احتمال دارد کلروفیلها در ایون گیواه تجزیوه شوده و

بیشتر بود .با توجه به نتایج این محققین ایون احتموال

منیزیوم آنها در برگ انباشته شده اسوت و یوا آلوودگی

وجود دارد که نواحی غربی تهران تحت تواثیر منواط

مانع ساخت مولکوولهوای کلروفیول شوده و موجوب

صنعتی خار شهر واقع در غرب تهوران قورار داشوته
باشووووند .در

تجمع منیزیم گردیده باشد.

بررسووووی  Havhannisyanو Nersisyan

همچنین در این تحقی مشخص شد در برگهوای

( )2008نیز نشوان داده شود کوه از میوان شوش گونوه

چنار پارک اوستا بیشترین مقدار سرب و در برگهوای

درختی مورد بررسی در ایروان ارمنستان ،برگهای سه

چنار پارک صدرا بیشترین مقدار کادمیوم انباشته شوده

گونهی اقاقیا ،صنوبر و زبان گنجشک بیشترین جوذب

است در حالی که کمتورین مقوادیر ایون دو عنصور در

سرب را از هوا داشتند و نسبت به سرب مقاوم بودند.

پارک المهدی وجود داشت .بیشترین مقودار سورب و

نتایج تحقی حاضر نشان داد برگهای درخوت چنوار

کادمیوم در برگهای اقاقیای پوارک صودرا و کمتورین

نیز توان جذب سرب را دارند اما این که این تووان توا

مقادیر آنها در پارک المهدی مشاهده شود .بوارزتورین

چه میزان میباشد نیاز به بررسی های بیشتر و دقی تور

مورد مصرف کادمیوم در ترمز ماشینها موی باشود بوا

دارد.

توجه به اینکه پارک صدرا در حاشیه خروجی اتوبوان
وتیفهگیري وهای

ازادگان و خروجی به شهرک قورار گرفتوه احتمواال در
این محل به علت تغییر سرعت ،ماشینهوا مجبوور بوه

در پژوهش حاضر مشخص گردید آلودگی هوا توا

ترمز شدید می باشوند .ایون موضوو مویتوانود دلیول

اواخوور بهووار توواثیر کمتووری بوور برخووی خصوصوویات

توجیه مقدار کوادمیوم بواالتر در درختوان ایون پوارک

مورفولوووژیکی و فیزیولوووژیکی دارد امووا ایوون مووورد

باشد.

تغییرات زمینه را برای آسیبهای بعدی فراهم میکنود

 Aftabtalabدر سال  ،1287تووان زیسوت پواالیی

و با ادامه آلوودگی هووا ،تغییورات و آسویبهوا ماننود

سووورب و کوووادمیوم در نهوووالهوووای دو سوووالهی

کاهش سطح برگ بیشتر میگردد .به طوری که در این

چنار( )Platanus orientalisرا مورد بررسی قورار داد.

پژوهش آلودگی هوا موجوب کواهش معنویدار سوطح

نتووایج نشوواندهنووده بردبوواری ایوون درختووان در برابوور

برگ و افزایش هدایت روزنه شد ولی تاثیری بور وزن

غلظتهای باالی آالینده و توانایی برگهوا در جوذب

خشک ،مقاومت روزنه ،رطوبوت نسوبی بورگ ،مقودار

این آالیندهها بود .میزان جوذب سورب و کوادمیوم در

کلسیم و غلظت کلروفیول نداشوت .بیشوترین مقودار

برگ چنار در آخر خرداد کمتر از آخور مهور بوود کوه

منیزیوم و سرب در برگهای چنار منطقه الووده پوارک
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 اما بیشترین مقدار کوادمیوم مربووط.اوستا مشاهده شد
 به نظور. پارک صدرا بود،به برگهای چنار منطقه پاک
میرسد درخت چنار تووان جوذب فلوزات سونگین را
 به این ترتیب بهتور اسوت بوه منظوور درک بهتور.دارد
تاثیرات آلودگی هوا بر این گیاه بررسیهای جوامع تور
در فصول مختلف صورت گیورد توا راههوای مناسوب
.جهت حفظ پوشش گیاهی شهرها اتخاذ گردد
تشکر و قدرداو
تحقی فوق با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسوالمی
 بدینوسیله از آن،واحد شهرری به اجرا در آمده است
. تقودیر و تشوکر بوهعمول مویآیود،واحد دانشوگاهی
همچنین از جناب آقای دکتر فرهنوگ مراقبوی و آقوای
مهندگ ساسوان فرهنگیوان و سورکار خوانم مهنودگ
فرناز افدیوده کوه موا را در انجوام ایون تحقیو یواری
.نمودند کمال تشکر را داریم
References
Abeyratne, V.D.K. and Ileperuma, O.A
.)2006(. Impact of ambient air pollutants
on the stomatal aperture of Argyreia
populifolia. Ceylon Journal of Science
(Biological Sciences). 35(1):9-15.
Aftabtalab, N. (1387). Evaluation of
phytoremediation of lead and cadmium
in sycamore and cypress, MA thesis,
Natural Resources Faculty of Tehran
University, Department of Forestry and
Forest Economics, Degree in Forest
Science and Forest Ecology.
Aliahmad Koroori, S. (1999). Proceedings
of the study of the enzyme reaction to
changes in environmental factors in
forest trees. Research Institute of Forests
and Rangelands Publication. p 333.
Azizi,
g.,
Alimoradi,
L.
and
Syahmargovi,
A.
(2011).
The
relationship between chlorophyll meter
number with the content of chlorophyll,
photosynthesis and leaf Nitrozhen in
Soya. (Glycine max L.). Journal of Plant
Research. 23 (3):211-215.
67

66-51 : صفحات/ 5431  پاییز،34  شماره، سال یازدهم،نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی

Neufeld, H.S., Jeprnsteat, J.A. and
Haines, B.L. )1985(. Direct foliar
effects of simulated acid rain .I.
Damage, growth and gas exchenge. New
Phytologist. 99(3): 389-405.
Pitchel, J. and Bradway, D.J. )2008(.
Conventional crops and organic
amendments for Pb, Cd and Zn
treatment at a severely contaminated
site.
Bioresource
Technology.
99(5):1242-1251.
Pourkhabbaz, A., Rastin, N., Olbrich, A.,
Langenfeld-Heyser, R. and Polle, A.
)2010(. Influence of environmental
pollution on leaf properties of urban
plane trees, Platanus orientalis L.
Bulletin
of
Environmental
Contamination and Toxicology.8 5:251255.
Sabeti, H. (1994). Forest trees and shrubs
of Iran, Yazd University. p 810.
Salama, HMH., Al-Rumaih, MM. and
Al-Dosary, MA. )2011(. Effects of
Riyadh cement industry pollutions on
some physiological and morphological
factors of Datura innoxia Mill. Plant
Saudi Journal of Biological Sciences.
18:227–237.
Seyyednejad, SM., Niknejad, M.,
Koochak, H. )2011(. A Review of some
different effects of air pollution on
plants.
Research
Journal
of
Environmental Sciences. 5:302-309.
Robinson, M.F., Heath, J. and Mansfield,
T.A. )1998(. Disturbances in stomatal
behaviour caused by air pollutants.
Journal of Experimental Botany.
49:461–469.
Wuytack, T., Verheyen, K., Wuyts, K.,
Kardel, F., Adriaenssens, S. and
Samson, R. )2010(. The potential of
biomonitoring of air quality using leaf
characteristics of white willow (Salix
alba L.). CLIMAQS Workshop ‘Local
Air Quality and its Interactions with
Vegetation’ January 21-22, Antwerp,
Belgium.

Kapoor, CS., Bamniya, BR. and Kapoor,
K. )2012(. Natural and effective control
of air pollution through plants- studies
on a tree species:Holoptelea integrifolia
L. Mitig Adapt Strateg Glob Change.
17: 793–803.
Kaya, G., Okumus, N. and Yaman, M.
)2010(. Lead, Cadmium and Copper
concentration in leaves of Nerium
oleander L. and Robinia pseudoacacia
L. as biomonitors of atmospheric
pollution. Fresenius Environmental
Bulletin. 19(4a):98-103.
Kumar Rai, P. (2015). Biodiversity of
roadside plants and their response to air
in an pollution Indo-Burma hotspot
region: implications for urban ecosystem
restoration. Journal of Asia-Pacific
Biodiversity. 9(1): 47–55.
Kurteva, M. )2004(. Bioindication ability
of tree and shrub species under
industrial environmental pollution.
Nature montenegrina, Podgric.7(2): 485503.
Leghari, S.K. and Zaidi, M.A. )2013(.
Effect of air pollution on the leaf
morphology of common plant species of
QUETTA city. Pakistan Journal of
Botany. 45(1): 447-454.
Mertens, J., Van Nevel, L., Schrijver,
A.D. and Piesschaert, F. )2007). Tree
species effect on the redistribution of
soil metals. Environmental Pollution.
149:173-181.
Mozaffarian, V. (1994). Vegetation
Classification Volume II: Dicotyledons .
Nashr-e-Danesh Emrooz Publications. P
610.
Mozaffarian, V. ( 2004). Trees and shrubs
of
Iran.
Farhang-e-Moaser
Publications.p 991.
Naidoo, G. and chirkoot, D. )2004(. The
effects of coal dust on photosynthetic
performance of the mangrove. Avicennia
marina in Richards bay, South Africa.
Enviromental Pollution. 127:359-366.

67

