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بررسی مقایسهای تغییرات سطح برگ و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی برگ دو گیاه
درختی کنوکارپوس ( )Conocarpus erectus L.و جمبو ()Syzygium cumini (L.) Skeels.
در اطراف منطقه آلوده صنایع فوالد اهواز
شکوفه انتشاری * ،1معصومه ارس خلجی ،2سیدمنصور سیدنژاد 3و جمیل واعظی
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 1استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
2دانشجوی کارشناسیارشد علوم گیاهی ،دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
 3دانشیار ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهیدچمران اهواز ،اهواز
 4استادیار ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز
تاریخ پذیرش33/6/2:

تاریخ دریافت33/2/11 :

چکیده
وجود کارخانجات صنعتی در کنار شهرها یکی از معضالت آلودگی در این شهرهاست .شناخت و استفاده از
گیاهان مقاوم در فضای سبز کمک شایانی به تصفیه هوای این مناطق میکند .در تحقیق حاضر اثر آلودگی هوای
منطقه صنعتی صنایع فوالد اهواز بهعنوان منطقه آلوده بر روی برخی از فاکتورهای مقاومتی نسبت به تنش در دو
گونه درختی غالب کنوکارپوس و جمبو مورد بررسی قرار گرفت و با نمونههای گیاهی مشابه برداشت شده از
منطقه پاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که در هردو
گیاه سطح برگی در منطقه آلوده نسبت به پاک کاهش در حالیکه میزان قندهای محلول در شرایط آلوده افزایش
معنیداری یافت .در گیاه جمبو میزان پرولین تحت تاثیر آلودگی هوا بهطور معنیداری افزایش یافت .از طرف
دیگر در گیاه جمبو میزان اسیدآسکوربیک ،مآلون دی آلدئید برگ و شاخص مقاومت به آلودگی هوا کاهش ولی
در گیاه کنوکارپوس تنها میزان مآلون دی آلدئید برگ بطور معنیداری افزایش یافت در حالی که آلودگی تاثیر
معنیداری بر سایر پارامترها در این گیاه نداشت .بنابراین می توان نتیجه گرفت هر دو گیاه در محدوده گیاهان
حساس قرار داشته ولی گیاه کنوکارپوس نسبت به جمبو مقاومت بیشتری نسبت به آلودگی هوا در منطقه مورد
مطالعه نشان داد.
واژگان کلیدی :آلودگی هوا ،صنایع فوالد اهواز،

مقدمه

مقاومتSyzygium cumini ،Conocarpus erectus ،

1

تغییر دهد ،باعث آلودگی هوا میگردد .صنایع مختل
از مهم ترین عوام تولیدکننرده آالینردههرا محسرو

مسئله آلودگی هوا یکی از بزرگتررین مشرکالت

میشوند .صنایع فوالد خوزسرتان ،یکری از بزرگتررین

زیستمحیطی شهرهای توسعه یافته و در حال توسعه

غربی ایران است کره از

میباشد .بطورکلی آلودگی هوا بدین صورت تعریر

مراکز صنعتی واقع در جنو

می شود :هر جسم خارجی کره وارد هروا شرود و هرر

عوام اصلی تولید آالیندهها در شهر اهرواز محسرو

عاملی که نسبت معمولی مرواد تشرکی دهنرده هروا را

میشود .تحقیقات نشان داده اسرت آلرودگی هروا بره
وسیله فلزات گاهی باعث از بین رفتن کامر گیاهران

*نویسنده مسئولshenteshari@gmail.com :
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اطرراف مراکرز مولرد آلرودگی گشرته و در نتیجره برر

تحقیقات نشان دادند زمرانی کره غلظرت  SO2در

اکوسیستم آن منطقه اثرات جبران ناپذیری داشته است

گیاه به بیش از حد استاندارد افزایش یابرد ،سرلولهرا

(زرگر .)1373 ،بطورکلی منرابع آلروده کننرده هروا در

ابتدا غیرفعال میشوند (همراه یا بردون پالسرمولیز) و

ایران به چهارگروه :وسای نقلیه موتروری ،صرنایع یرا

سپس میمیرند .در مرورد واکرنش گیاهران نسربت بره

کارخانجات ،منابع گرمایش خانگی و تجاری و منرابع

آالینده ها ،گفته شده است که آنها طری بره دامانردازی

متفرقه نظیر سوزاندن زباله و غیره تقسریم مریشروند.

گرد و غبار و فیلتر کردن هوا ترا یرک نقطره خاصری،

بنابراین میتوان به مهم ترین مرواد آلروده کننرده هروا

آسیب نمیبینند .در واقع گیاهانی که بره آالینردههرای

برردین شرررا اشرراره کرررد :مونواکسرریدکربن ،رات،

خاصی مقاوم هستند میتوانند به پاکسازی هوا از مواد

اکسیدهای گوگرد ،هیدروکربن هرا و اکسریدهای ازت

شیمیایی مضر کمک کنند (کوچک.)1331 ،
گیاهان حساس تحت تاثیرآالینده ها دچرار کمبرود

(محرمنژاد.)1363 ،
گیاهان سربز اولرین حلقره از زنجیرره اکوسیسرتم

رشد و اختالل در رفتارهای بیولوژیکی میشوند ولری

میباشند و هر گونه تاثیر زیانباری برر دنیرای گیراهی

در گیاهان مقاوم با فعال شدن مکانیسرم هرای دفراعی

حیات و سالمت سایر حلقههرای ایرن زنجیرره را بره

شانس آنها برای بقاء در برابررتنش افرزایش مرییابرد

خطررر مرریانرردازد (چرراقری و همکرراران.)1331 ،

(آقایی سربرزه و همکراران Seyyednejad .)1333 ،و

محصرروالت کشرراورزی ممکررن اسررت زمررانی کرره در

 )2111( Koochakبررا آزمایشرری کرره بررر روی گیرراه

معرض غلظتهای باالی آالینده قرار بگیرنرد ،آسریب

اکالیپتوس تحرت شررایط ترنش آلرودگی هروا ،انجرام

ببینند .گستره این آسیب از عالئم ظاهری در اندامهای

دادند ،مشاهده نمودند که گیاه مذکور با کاهش سرطح

هوایی ،تا کاهش در رشد و محصروالت و در نهایرت

برگ و طول دمبرگ خود که احتماالً ناشی از کراهش

مرگ زودرس گیاه مریباشرد .توسرعه و شردت ایرن

نرخ تولید کنندگی برگ و یا پیری آن میباشد ،خود را

آسیب نه تنها به غلظت آالینده خاص ،بلکره بره یرک

با این شرایط سازگار نموده است .طبق مطالعرات Liu

سرری فاکتورهرا ماننرد طررول مردت قررار گرررفتن در

و  )2113( Dingگیاهان به هنگام رویارویی با آلودگی

معررض آالینررده ،گونرره گیرراهی ،مرحلرره نمرروی آن و

هوا ،ابتدا دچار تغییرات فیزیولوژیکی و سرپس دچرار

شرایط محیطی نیز وابسته میباشد .آسریب حاصر از

آسیبهای قاب مشاهده به بررگهرا مریشروند .طبرق

آالینده های هوا به گیاهان بره چنردین طریرق آشرکار

تحقیقررات انجررام شررده توسررط محققررین میررزان

میشود ،آسیب به اندام هوایی ممکن اسرت در مردت

اسیداسکوربیک ،پرولین ،کربوهیدراتهرای محلرول و

زمان کوتاهی بهصورت کشنده بافت که در واقع مرگ

شاخص مقاومت از فاکتورهای تعیین کننرده مقاومرت

سلولی گیاه ناشی از برخی آالیندههاست پدیدار گردد،

گیاهان در برابر تنشهای محیطی میباشند در صورتی

یا ممکن است به آهستگی به صورت یک کلرروز یرا

کره میرزان پرر اکسرید اسریون غشراء و سرطح برگرری

زرد شدن برگی پیشروی کند ،همچنین کراهش رشرد

نشاندهنده میزان حساسیت گیاهان گیاه در برابر تنش

گیاه ایجاد میشرود بطروریکره

اسرت (Khattab and Afifi, 2009; Agbaire, 2009

در بخشهای مختل

;.)Atkin et al., 2000

گیاه ممکن است فورا از بین برود ،اما معموالً تا زمانی

کنوکررارپوس گیرراه زینترری رایررج در منرراطق نیمرره

که متحم آسیب مکرر نشده است ،از پای در نمیآید
(.)Griffiths, 2003

گرمسیری و گرمسریری اسرت کره معمروالً بصرورت
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درختچهای با ارتفاع  1/1تا  4متر دیده میشرود ،ایرن

مواد و روشها

درختچه متعلرق بره تیرره  Combretaceaeمریباشرد.

انتخاب مکان های نمونهبرداری :برا توجره بره اینکره

بهعلت مقاومت و سازگاری با هوای گررم و خشرک،

مراکز صنایع یکی از مهمترین عوام آلوده کننده هروا

تهویه خاک ،زهکشی بد،

به شمار میرود و صرنایع فروالد خوزسرتان از جملره

آلودگی هوا و نیز خاکهای متراکم ،کشت آن اهمیرت

صنایعی به شمار میآید که میزان قاب مالحظره ای از

زیادی در دهه گذشته در کشرور و مخصوصراً اسرتان

آالینده های هوا را وارد محیط میکند ،بهعنروان آلروده

خوزستان پیدا کررده اسرت .رشرد بسریار سرریع ایرن

کننده هوا در نظر گرفته شد .در ایرن تحقیرق ،اطرراف

درختچه یکری دیگرر از عوامر مهمری اسرت کره در

کارخانه صنایع فوالد خوزستان بهعنوان منطقه آلوده و

خاک خشک ،شرایط ضعی

اهمیت آن نقش داشته است (.)Ayoub, 2010

منطقه دانشکده کشراورزی پرس از بررسریهرای الزم

جمبو نام درخت میوهدار و همیشه سربزی اسرت

بهعنوان منطقه پاک (شاهد) در نظر گرفته شد .پس از

ایران میرویرد.

بررسرریهررای اولیرره ،دوگیرراه درخترری کنوکررارپوس

که در شهرها و مناطق ساحلی جنو

ایرن درخرت گرمسریری برا نرام علمری ( Syzygium

( )Conocarpus erectusو جمبررررو (

Syzygium

 )cuminiو از خانواده  Myrtaceaeاست .این درخرت

 )cuminiاز دو منطقه پاک و آلروده برهطرور همزمران

همیشه سبز دارای شاخه و برگ متراکم میباشد که از

انتخا

گردیدند .رویش همزمان این دوگیاه در هر دو

شاخه و برگ آن نیز به عنوان علوفه استفاده میشود.

منطقه پاک و آلوده و نیز گذراندن دو دوره رویشری و

این گیاه از جمله درختان سریع الرشد است کره در 2

زایشی در یک فص رویشی از دالی انتخا

ایرن دو

سالگی میتواند به بلندی بیش از  3متر برسد .از آنجا

گونه گیاهی بود .از هر دو منطقه پاک و آلوده و از هر

که این درخت تاج و منظره زیبایی دارد در بسیاری از

گونه گیاهی 3 ،نمونه برهطرور همزمران و برهصرورت

منراطق برهعنروان درخرت زینتری و سرایهدار اسررتفاده

تصادفی در آبانماه  1311جمعآوری شرده و پرس از

مرریشررود .چررو

آن محکررم اسررت و در مقاب ر آ

انتقال به آزمایشگاه ،برای بررسیهرای فیزیولروژیکی،

استقامت زیادی دارد که در برخی کشرورها از چرو

مورفولوژیکی مورد استفاده قرار گرفتند.

آن برررای سرراخت تررراورس و وسررای و ابررزار آالت

سنجش قندهای محلول برگ :غلظت قندهای محلول

کشاورزی و روستایی و نیز سوخت استفاده مریشرود

با استفاده از روش فن -اسیدسولفوریک محاسبه شرد.

(.)Benherlal and Arumughan, 2007

به ایرن منظرور  1/1گررم مراده خشرک برگری در 11

در این پژوهش با بررسی سطح برگی ،چند فاکتور

میلیلیتر اتانول  31درصد ح گردید ،مخلوط حاص

بیوشیمیایی و شاخص مقاومت به آلودگی در دو گیراه

بهمدت  11دقیقه در  3111rpmسانتریفیوژ گردید ،فراز

درختی کنوکارپوس و جمبو در منطقره آلروده اطرراف

مایع ایجاد شده بهمدت  1ساعت در دمای  11درجره

صنایع فوالد اهواز و مقایسره آن برا گیاهران برداشرت

سانتیگراد قرار داده شد تا اتانول آن تبخیر شود .آنگاه

شده از منطقه پاک (دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید

 2میلیلیتر از محلول حاص به لوله آزمایش منتقر و

چمران) حساسیت یا مقاومت این گیاهران نسربت بره

 1میلیلیتر محلول  1درصد فنر بره آن اضرافه شرد.

آلودگی هوای این منطقه مورد بررسی قرارگرفت.

لولرررههرررا بررره شررردت تکررران داده شررردند ترررا
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محلول ک

 Pمعرف اسیدیته یا pHعصاره برگ

کند .سپس  1میلریلیترر اسیدسرولفوریک

 Rمحتوای نسبی آ

 13درصد به هر نمونه اضافه شد .بعد از  41دقیقره و
تثبیت رنگ نارنجی مای به زرد ،شدت جذ

برگ برحسب درصد

نور در

اندازهگیری غلظت اسید آسکوربیک برگ :ابتردا 1/1

طررول مرروج  431نررانومتر بررا اسررتفاده از دسررتگاه

گرم برگ تازه به همراه  11میلیلیتر محلول  1درصرد

اسپکتروفتومتر انردازهگیرری شرد و غلظرت قنردهای

اسید متافسفریک ساییده و مخلوط حاص بهمدت 21

محلول در هر نمونه با استفاده از منحنی استاندارد برا

دقیقه در  13111rpmدر دمای  4درجره سرانتیگرراد

غلظت  1تا  31بر حسب میلیگرم در لیترر تعیرین و

سانتریفیوژ گردید .سرپس بره  1میلریلیترر از محلرول

سپس در گرم وزن خشک بافت گیاهی محاسربه شرد

رویی نیرز  1/1میلریلیترر از محلرول سردیم 2و 6دی

(.)Hellebust and Graigie, 1978

کلرواینردوفن ( 3 )DCIPمیلریمروالر و  1میلریلیتررر

سنجش پرولین برگ :ابتدا  1/1گرم بافت تازه برگ را

معرف تیواوره  1درصد اضافه کرده و محلول حاصر

در  11میلیلیتر اسیدسولفوسالیسیلیک آبدار  3درصرد

بهمدت  21دقیقه در دمای آزمایشرگاه قررار داده شرد.

کامالً ساییده ،مخلوط یکنواختی تهیه گردید ،مخلروط

سررپس  1میلرریلیتررر معرررف  2و 4دی نیترررو فنیرر

حاص بهمدت  21دقیقه در  3111 rpmسانتریفیوژ و

هیدرازین 11میلیموالر به آن اضافه کرده و نمونرههرا

فراز

گررم  11درجره قررار

از معرف ناین هیدرین استفاده شد .میزان جرذ

بهمدت  1ساعت در حمام آ

رنگی فوقانی که حراوی تولروئن و پررولین اسرت در

داده شدند .سپس  2/1میلیلیتر اسرید سرولفوریک 31

طول موج  121نانومتر خوانده شد .در نهایت غلظرت

درصد به نمونه ها اضافه شد .پرس از  31دقیقره قررار

پررولین بررا اسررتفاده از منحنری اسررتاندارد بررر حسررب

گرفتن در آ

یخ  1میلریلیترر اسرید سرولفوریک 21

میکروگرم بر میلریلیترر محاسربه و در نهایرت مقردار

درصد به آن اضافه و جذ

پرولین براسراس میکرومرول در گررم وزن ترر نمونره

 121نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر خوانده

گیاهی محاسبه گردید (.)Bates et al., 1975

شد و غلظت اسیدآسرکوربیک برا اسرتفاده از منحنری

اندازهگیری اسیدیته ( )pHعصاره برگ :ابتدا  4گررم
برگ تازه در  41میلیلیتر آ

نمونرههرا در طرول مروج

استاندارد بر حسب میلیگررم در گررم وزن ترر بررگ

مقطر ساییده و عصراره

نمونه گیاهی محاسبه شد (.)Smirnoff, 2000

حاص بهمدت  21دقیقره در  3111 rpmسرانتریفیوژ

اندازهگیری غلظت موآلون دی آلدئیود بورگ :بره 1

گردید .سپس محلرول رویری بررای سرنجش  pHبرا

میلیلیتر محلول عصراره اسرتخراج شرده از بررگ1 ،

دستگاه  pHمتر استفاده شد (.)Liu and Ding, 2008

میلیلیتر محلرول  1/1درصرد اسریدتیوباربیتوریک کره

محاسبه شاخص مقاومت به آلودگی هووا در گیاهوان

حاوی اسید تری کلرواستیک  21درصد است ،اضرافه

) :)APTIاین شاخص در رابطه با گیاهان منطقه آلوده بره

گردید .سپس مخلوط حاص در حمرام آ

برا دمرای

منظور تعیین میزان مقاومت گیاهان در برابر آلرودگی هروا

 11درجه سانتیگراد برای مردت  31دقیقره حررارت

بر اساس مطالعه  )2009( Agbaireو فرمول زیر محاسبه

داده شد (مدت زمان حرارت دادن بسیار مهم اسرت و

گردید.

از  31دقیقه نباید بیشتر یا کمتر شود) .بهمنظور توق

APTI = [ A (T+P) + R ] /10

واکنش ،ظرف محتوای مخلوط حرارت داده شرده بره

 APTIمعرف شاخص مقاومت گیاه به آلودگی هواست
 Aغلظت اسیدآسکوربیک برگ بر حسب میلیگرم بر گرم وزنتر برگ

سرعت برای مدت  31دقیقه درون حمام یخ قرار داده

 Tمقدار کلروفی ک برگ بر حسب میلیگرم بر گرم وزنتر برگ

شد .سپس مخلوط حاص با دور  4111 rpmبهمردت
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11دقیقه سانتریفیوژ گردید .سپس بره کمرک دسرتگاه
اسپکتروفوتومتر  ،UV-Visibleجذ

نتایج آماری بدست آمده از اندازهگیریها ،براساس
 3تکرررار و بررا اسررتفاده از نرررمافررزار ) SPSS(20و

مخلوط حاصر

در دو طول  132نانومتر (طرول مروج اختصاصری) و

 MSTATCمورد تجزیه آماری قرارگرفت .برای مقایسه

 611نرانومتر (طرول مروج غیرر اختصاصری) خوانرده

میانگینهای مربوطه از آزمون Independent Samples

شد.جذ

حاص از طول موج دوم از جذ

 Testاستفاده شد .محاسبه احتمال معنیدار بودن تفاوت

حاصر

از طول موج اول کم و سرپس در ضرریب خاموشری

بین میانگینها نیز با استفاده از آزمون دانکن در سرطح

شرده و

 P<1/11انجررام شررد .نمودارهررا برره کمررک نرررمافررزار

مآلون دی آلدئید )111 mM-1Cm-1( ،ضرر

 )2117( Excelرسم شدند.

در نهایت با واحد میلیمرول برر گررم وزن ترر بررگ
محاسبه و گزارش گردید (.)Davey et al., 2005
اندازهگیری سطح برگی :بعد از انتقال نمونههای ترازه

نتایج

به آزمایشگاه و تفکیک برگ و ساقه ،مسراحت سرطح

تغییرات سطح برگ :نتایج حاص از بررسی آلودگی هوا

برگها برحسرب  mm2توسرط دسرتگاه (DELTA-T

بر سطح برگ در هر دو گیاه کنوکارپوس و جمبو نشان

 ،DEVICES) L.T.D AREA METERسررراخت

داد که این پارامتر در هر دو گیاه کاهش یافت و این

انگلسررتان و نرررمافررزار  windiasتعیررین گردیررد ایررن

کاهش از نظر آماری در هر دو گیاه در سطح 1/11

سنجش برای تعداد  11برگ از تمام تکرارها برای هر

معنیدار بود (شک .)1

نمونه انجام شد.

شکل  :1تاثیرآلو دگی هوا برسطح برگ درگیاهان کنوکارپوس و جمبو در دو منطقه پاک و آلوده .دادهها میانگین  3تکرار و
حروف نامشابه ،نشان دهنده اختالف معنیدار ( )P≥1/11میباشد.

تغییرات غلظت قندهای محلول :بررسی نتایج مربوط

که میزان این پارامتر در گیاهان تحت تاثیر آلودگی

به سنجش میزان قندهای محلول برگ در دو گیاه

افزایش یافته و این افزایش از نظر آماری در سطح

کنوکارپوس و جمبو تحت اثر آلودگی هوا نشان داد

 1/11معنیدار بود (شک .)2
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نشریه پژوهشهای اکوفیزیولوژی گیاهی ایران ،شماره پیاپی  ،43سال نهم ،شماره  ،2تابستان  / 3434صفحات22- 44 :

شکل  :2تاثیرآلودگی هوا بر محتوی قندهای محلول در برگ گیاهان کنوکارپوس و جمبو در دو منطقه پاک و آلوده .دادهها
میانگین  3تکرار و حروف نامشابه ،نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P≥1/11میباشد.

تغییرات میزان پرولین برگ :چنانچه در شک

تحت اثر آلودگی هوا در سطح  1/11بطور معنیداری

3

افزایش یافت.

مشاهده میشود میزان پرولین برگ در گیاه جمبو

شکل  :3تاثیرآلو دگی هوا بر محتوی پرولین در برگ گیاهان کنوکارپوس و جمبو در دو منطقه پاک و آلوده .دادهها میانگین 3
تکرار و حروف مشابه ،نشانه عدم معنیداری و حروف نامشابه ،نشانه اختالف معنیداری ( )P≥1/11میباشد.

تغییرات اسیدیته ( )pHعصاره برگ :نتایج مربوط به

سطح  1/11اثرر معنریداری برر ایرن پرارامتر نداشرت

آنالیز آماری میانگینهای مربوط به تاثیر آلودگی بر دو

(شک .)4

گیاه جمبو و کنوکرارپوس نشران داد کره آلرودگی در

شکل  :4تاثیر آلودگی هوا بر  pHعصاره برگ در گیاهان کنوکارپوس و جمبو در دو منطقه پاک و آلوده .دادهها میانگین  3تکرار
و حروف مشابه ،نشانه عدم معنیداری ( )P≥1/11میباشد.
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تغییرات میزان اسید آسکوربیک بورگ :میرزان اسرید

معنریداری در سررطح  1/11بررر ایرن پررارامتر در گیرراه

اسکوربیک در گیاه جمبو تحت تاثیر آلودگی برهطرور

کنوکارپوس نداشت (شک .)1

معنیداری کاهش یافت در حرالی کره آلرودگی تراثیر

شکل  :1تاثیرآلودگی هوا بر غلظت اسیدآسکوربیک در برگ گیاهان کنوکارپوس و جمبو در دو منطقه پاک و آلوده .دادهها
میانگین  3تکرار و حروف مشابه ،نشانه عدم معنیداری و حروف نامشابه ،نشانه اختالف معنیداری ( )P≥1/11میباشد.

تغییرات میزان مآلون دیآلدئید برگ :نتایج نشان داد

کنوکارپوس افزایش و در گیراه جمبرو کراهش یافرت

میررزان م رآلون دی آلدئیررد برررگ ب رهعنرروان شرراخص

(شک .)6

پراکسیداسرریون غشرررا بطرررور معنررریداری در گیررراه

شکل  :6تاثیرآلودگی هوا بر میزان مآلون دیآلدئید در برگ گیاهان کنوکارپوس و جمبو در دو منطقه پاک و آلوده .دادهها میانگین
 3تکرار و حروف نامشابه ،نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P≥1/11میباشد.

شاخص مقاومت به آلودگی هووا :نترایج حاصر از

کاهش معنیدار این پارامتر در گیاه جمبو شد در حالی

محاسبه شاخص مقاومت به آلودگی هوا نشان داد کره

که این عام اثر معنیداری برر شراخص مقاومرت بره

میزان این پارامتر در گیاه کنوکارپوس برابر  1/34و در

آلودگی در گیاه جمبو نداشت (شک .)7

گیاه جمبو برابر  3/13برود .از طرفری آلرودگی باعرث
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نشریه پژوهشهای اکوفیزیولوژی گیاهی ایران ،شماره پیاپی  ،43سال نهم ،شماره  ،2تابستان  / 3434صفحات22- 44 :

شکل  :7تاثیرآلودگی هوا بر شاخص مقاومت به آلودگی هوا در برگ گیاهان کنوکارپوس و جمبو در دو منطقه پاک و آلوده.
دادهها میانگین  3تکرار و حروف مشابه ،نشانه عدم معنیداری و حروف نامشابه ،نشانه اختالف معنیداری ( )P≥1/11میباشد.

مذکور ،با کاهش سطح برگ و طول دمبرگ خود کره

بحث
نتایج حاص از این پژوهش نشران داد کره انردازه

احتماالً ناشی از کاهش نرخ تولید کنندگی بررگ و یرا

گستره سطح برگ در هر دو گیاه کنوکارپوس و جمبو

پیری آن میباشد ،خود را با این شرایط سازگار نموده

جمعآوری شده از منطقه آلوده اطرراف صرنایع فروالد

است .بنابراین احتمال میرود کاهش سرطح بررگ در

اهواز نسبت به گیاهان جمعآوری شده از منطقه پراک

دو گیاه مورد بررسی در این پژوهش نیز نشراندهنرده

اطراف دانشرکده کشراورزی دانشرگاه شرهید چمرران

تاثیر آلودگی و مقاومت گیاهران در برابرر ایرن عامر

اهواز بطور معنیداری کاهش یافته است (شک  .)1در

میباشد.

اکثر گیاهان اندامهای اصرلی تعررب بررگهرا هسرتند،

نترررایج پرررژوهش حاضرررر نشررران داد میرررزان

بنابراین هر گونه کاهش در سطح برگ ،میزان تعرب را

کربوهیدرات های محلرول در گیاهران کنوکرارپوس و

شررده توسررط ریشررههررا را

جمبو در برابر آلودگی هوا بطرور معنریداری افررایش

نگهداری خواهد نمود .در برخی گزارشرات همچرون

یافت که نشاندهنده توانایی هر دو گیاه در مقابلره برا

مطالعات انجام شده توسط  )2114( Dinevaنیز نشان

شرایط تنش مریباشرد .زیررا تجمرع براالی قنردهای

داده شد که طول ،عرض ،سطح بررگهرا و همچنرین

محلول در برگ سبب کاهش پتانسی آبری گیراه و در

طول برگچه هرای درختران نرواحی آلروده شرهری (از

نتیجرره ایجرراد شرریب پتانسرری شررده و از صرردمات

جملره درخترران انجیرر و اوکررالیپتوس) در پاسرخ برره

اکسیداتیو جلوگیری میکند ،همچنین سبب نگهداری

آلررودگی هرروا کرراهش پیرردا کرررده اسررت Naido .و

ساختمان غشا تحت شرایط تنشهای محیطی میشود

 )2114( Chirkootمشاهده کردند که در منطقه آلروده

( .)Li et al., 2003تجمرع ایرن مرواد باعرث تنظریم

تبررادل گازهررا در سررطح برررگ گیرراه مررانگرو حرررا

اسمزی و کاهش از دست دادن آ

سلول و نگهداری

( )Avicennia marinaتحت تاثیر هوای آلوده کراهش

تورژسانس سلولی میشود .گزارش شده است در اثرر

یافت Seyydnejad .و  )2111( Kocchakدر مطالعهای

تیمرار برا غلظرتهرای مختلر

گراز اوزون ،فعالیرت

کره بررر روی گیرراه اوکرالیپتوس تحررت شرررایط تررنش

اکسیژنازی ،ریبولوز  1و  1بیس فسرفات کربوکسریالز

آلودگی هوا انجام دادنرد ،مشراهده نمودنرد کره گیراه

(آنزیم روبیسکو) کاهش مییابد .ایرن امرر مریتوانرد

کرراهش داده و آ

جررذ
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الگوی افزایش تدریجی کربوهیدراتها را نیرز توجیره

این شاخص در گیاه جمبو کاهش یافت امرا در هری

کند ( .)Burri et al., 2006افزایش قندهای محلول در

یک از این دو گیاه ،میزان این تغییرات در سطح 1/11

اندام های هوایی می تواند به دلی تبردی نشاسرته بره

معنیدار نبود .اسیدیته برگ از دیگر فاکتورهای دخیر

قندهای محلول و یا کاهش مصررف آن و یرا کراهش

در تعیین شاخص مقاومت به آلودگی هروا اسرت کره

انتقال ان توسط آوند آبکش باشد .مطالعات نشان داده

تعیینکننده تشکی اسیدآسکوربیک از قندهای هگزوز

است ،میزان کربوهیدراتهای محلول در رویارویی برا

میباشد ،به این ترتیب که افزایش اسیدیته شانس ایرن

گراز کلرر در گیاهران برررگ ریرز نیرز افرزایش یافررت

تبدی را افزایش مریدهرد ،ایرن در حرالی اسرت کره

(.)Tzvetkova and Kolarov, 1996

اسیدیته پایین در برگ گیاه ،رابطهای مستقیم با افزایش

در ایرن پررژوهش مقردار پرررولین در هرر دو گیرراه

حساسیت گیاه نسبت به آلرودگی هروا دارد ( Joshi et

کنوکارپوس و جمبو در پاسخ به ترنش آلرودگی هروا،

 .)al., 2009اسیدآسرکوربیک عمومراً در کلروپالسرت

افزایش یافرت کره نشراندهنرده یرک نروع مکانیسرم

برررگ تجمررع یافترره و غلظررت ایررن مرراده و تغییرررات

مقاومتی در این دو گیاه جهت مقابله با تنش محیطری

اسیدیته ،شدت فتوسنتز را در برگ قویرا تحرت تراثیر

مورد بررسی است .بطرور مشرابه در مطالعره دیگرری

قرار میدهند .برای مثال فتوسنتز در برگ برا اسریدیته

نشان داده شد که مقدار پررولین در دو گیراه کهرور و

پایین کاهش مییابرد ( .)Smirnof, 2000همچنرین در

اوکالیپتوس در پاسخ بره ترنش آلرودگی هروا افرزایش

مقایسه میان این دو گیاه مشاهده گشرت کره در گیراه

یافت (کوچک .)1331 ،از نقشهای فیزیولوژیکی کره

جمبو که مقدار اسیدیته برگ پرایینترر برود ،محتروای

برای افزایش پرولین در زمان تنش مطرا شده اسرت:

کربوهیدرات محلول هم افزایش کمتری نشان داد کره

تنظیم فشار اسمزی ،کراهش اترالف آ  ،حفاظرت از

شاید بیانکننده میرزان کراهش فتوسرنتز در پاسرخ بره

مولکول های پروتئینی و غشاء سلولی است (عباسی و

پایینتر بودن مقدار اسریدیته و نیرز تبردی بخشری از

فهیمی .)1331 ،پرولین پایدارترین اسیدآمینهای اسرت

بازده تثبیت کربن فتوسرنتزی بره اسیدآسرکوربیک در

کرره در برابررر هیرردرولیز اکسرریداتیو مقاومررت کرررده و

پاسخ به افزایش محتروای اسریدیته عصراره برگری در

کمترین اثر بازدارندگی را بر رشرد سرلولهرا در برین

حین تنش در مقایسه با گیاه کنوکرارپوس برود .گفتره

تمام اسیدهای آمینه دارد .به ایرن دلیر  ،ایرن مراده در

شده است که در حضور آالینده های اسیدی ،اسریدیته

گیاهانی که تحت تنش قرار گیرنرد ،تجمرع مرییابرد.

برگ کاهش مییابد و این کاهش در گونههای گیراهی

نقررش آنترریاکسرریدانی پرررولین در توانررایی آن برررای

حساس ،شدیدتر است و مقدار زیاد آ

در بخشهای

غیرفعرال کررردن رادیکررالهرای هیدروکسرری و سررایر

گیاه ،تعادل فیزیولوژیکی محتویات سرلولی را تحرت

ترکیبات فعال مخر

شرایط تنشزا خصوصاً در زمان آلرودگی هروا ،حفر

اکسیداتیوی کره تحرت شررایط

تنش تولید شده و در انتقال الکترون در کلروپالستها

مریکنرد ( .)Joshi et al., 2009بنرابراین عردم تراثیر

و میتوکندریها اختالل ایجاد میکنند ،تظاهر مییابد و

معنیدار آلودگی بر میزان اسیدیته عصاره برگی نشرانه

از این طریق پروتئین ها و غشراها را در برابرر آسریب

مقاومت نسبی این دو گیراه نسربت بره آلرودگی هرای

محافظت میکند (.)Khattab and Afifi, 2009

موجود در منطقه مورد مطالعه میباشد.

طبق نتایج بدست آمده در گیاه کنوکارپوس ،مقدار

بررسی تغییرات مقدار اسید آسکوربیک در برگها

اسیدیته ،در پاسخ به تنش افزایش در حالی که مقردار

نشان داد که تنها در گیاه جمبو میزان این پارامتر بطور
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معنرریداری کرراهش یافررت .اسیدآسررکوربیک یررک

مالون دیآلدئید شاید بتوان نتیجه گرفرت کره در ایرن

آنتیاکسیدان طبیعی درگیاهان است که نقش مهمی در

گیاه پراکسید اسیون چربی های غشرایی باعرث تولیرد

مقاومت به آلودگی به عهده دارد .همچنین این ماده برا

سایر آلدئیدها شده است .از طرفی به نظر میرسد کره

پراکسید هیدروژن واکرنش داده و باعرث حفاظرت از

ارتباطی بین پراکسیداسیون لیپید و تجمرع پررولین در

مری شرود

تنشهرا هسرتند

کاروتنوئیدها در پاسخ به تنشهای مختل

گیاهانی که در تماس با انواع مختل

( .)Joshi et al., 2009همچنین بیران شرده اسرت کره

وجود دارد .اگر یک چنین ارتباطی وجود داشته باشد،

اسیدآسکوربیک یک عام احیرا کننرده قروی بروده و

تجمع پرولین مریتوانرد نقرش مهمری در ممانعرت از

بسیاری ازمکانیسم های دفراعی و فیزیولروژیکی را در

پراکسیداسیون لیپید ناشی از آلودگی فلزات سنگین به

گیاه فعال میکند ،از طرفری قردرت احیاءکننردگی آن

عهده داشته باشد ( .)Wang et al., 2009بنابراین شاید

بطورمستقیم با غلظت آن متناسب است .با ایرن همره

افزایش تولید پرولین در گیاه جمبو در شرایط آلودگی

فعالیت احیاءکنندگی آن وابسته به اسیدیته سلول بروده

عاملی برای حف غشا در برابر تنش موجود است.

و در  pHهای باالتر فعالتر میباشرد ( Agbaire and

شاخص مقاومت به آلودگی هوا ،شاخصی است که

 .)Esiefarienrhe, 2009بنرابراین کراهش میرزان ایرن

توانایی یک گیاه را برای مقابله با آلودگی هروا تعیرین

پارامتر در گیاه جمبو نشاندهنده حساسیت ایرن گیراه

میکند بطوریکه اگر شاخص مقاومت به آلودگی هوا

نسبت به شرایط مح جمعآوری و حساسریت کمترر

بین عدد  1-16باشد ،گیاه حسراس اسرت ( Joshi et

گیاه کنوکارپوس در این شرایط است.

al., 2009؛  .)Joshi and Swami, 2007بنرابراین برا

آالینده ها برر روی گیاهران

توجه به اینکه مقدار شاخص های بدست آمرده بررای

از دیگر اثرات مخر

مررری تررروان از برررین رفرررتن لیپیررردهای سرررلولی و

هر دو گیراه کنوکرارپوس و جمبرو از عردد  16کمترر

اشباع نشده را نام بررد

میباشد میتوان نتیجه گرفت که این دو گیاه در منطقه

پراکسیداسیون اسید های چر

( .)Tiwari et al., 2006مآلون دیآلدئید در اثرر فعرال

آلوده مورد مطالعه از نوع حساس میباشند.

شدن آنرزیم لیپوکسریژناز و پراکسیداسریون لیپیردهای
غشایی ایجاد میشود .با افزایش فعالیرت ایرن آنرزیم،
اسیدهای چر

نتیجهگیری نهایی

غیراشباع تجزیه و مرآلون دی آلدئیرد

بهعنوان نتیجهگیری کلی میتوان گفت با توجه بره

تولید میشود .بنرابراین تشرکی مرآلون دی آلدئیرد از

مقدار شاخص مقاومت به آلودگی هوا محاسربه شرده

عالئم پراکسیداسیون لیپیدها و آسیب غشایی به شمار

بررای دو گیرراه ،گیرراه کنوکرارپوس نسرربت برره جمبررو

میرود ( .)Davey et al., 2005در این تحقیرق مقردار

مقاومت بیشتری نسبت به آلودگی هوا در منطقه مورد

مالون دیآلدئید در گیاه کنوکارپوس در پاسخ به تنش

مطالعه نشان میدهد از طرفی کراهش پراکسیداسریون

افزایش و در گیراه جمبرو کراهش یافرت و از لحرا

غشاء و افزایش پرولین نیز موید این مسراله اسرت .از

آماری ،هر دو گیاه در سطح  1/11معنیدار بود .از این

سوی دیگر هر چند هر دو گیراه در محردوده گیاهران

نتایج میتوان استنباط کرد که افزایش ایرن پرارامتر در

حساس به آلودگی قرار گرفتهاند و تغییررات مشراهده

گیاه کنوکارپوس نشاندهنده آسریب غشرایی بروده در

شررده در فاکتورهررای مورفولرروژیکی و بیوشرریمیایی

حالی که با وجود تنش و عالیرم ترنش ماننرد کراهش

بهعنروان نشرانهای از آلرودگی محریط مرورد آزمرایش

سطح برگی در گیاه جمبو و بر عکس کاهش محتروی

مرریباشررد ولرری حضررور ایررن دو گیرراه در دو منطقرره
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