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چكیده

آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با  3تکارار در گلخاناة پژوهشای دانشاکدة کشااورزی دانشاگاه صانعتی
اصفهان بر روی گیاهان اسفناج ،در سه دورة زمانی  21 ، 11و  31روز در معرض آالیندههای ناشی از سوختن بنزین انجاام گرفات و
صفات آناتومیکی ،فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی آن ها پس از پایان اعمال تیمارها مقایسه شد .قرار گارفتن  11روزة اسافناج در برابار
آالینده ها ،سبب افزایش معنادار کلروفیل کل و بهبود فتوسنتز شد .گیاهانی که به مدت  31روز در معرض آالیندهها قرار گرفته بودند،
افزایش معناداری در آنتی اکسیدان ،پرولین ،نشت یونی و تعداد روزنه در واحد سطح را نسبت به گیاهان شاهد نشان دادند؛ اماا میازان
کلروفیل کل ،کارتنوئید ،نر فتوسنتز خالص ،هدایت روزنه ای ،کلروفیل فلورسانس ،محتوای نسبی آب برگ ،وزن تر و خشک و طول
روزنه کاهش معنادار نشان داد .منفذ روزنة اسفناجی که  31روز در معرض آالیندهها قرار داشتند ،بهدلیال بساته شادن روزناه در اثار
آالیندهها کوچکتر شدند .مواجهة گیاهان اسفناج با آالیندهها به خصوص مواجهة  31روزه ،سابب باروز واکانشهاای مورفولاوژیکی،
فیزیولوژیکی و آناتومیکی شد که میتوان این واکنشها را بهعنوان سازگاری این گیاه در برابر تنش آلودگی و درنتیجه زندهماندن گیاه
در شرایط تنش آلودگی در نظر گرفت.
كلیدواژه

اسفناج ،آالینده ،خصوصیات آناتومیکی ،فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی

مقدمه

ثااویه وااند اب  ،باعث آثار جدی بیست وحیطی و بهدایتی

با جوجه به اوع سوخت ،گابهوای اصولی خروجوی اگوزوب،

ووییوواد ( .)Kammerbauer & Dick., 2000آلودگی هوا

اکسوووویدهای ایتووووروی ) ،(NOxاکسوووویدهایکووووربن،

یکی اب وشکالت اساسی در کال یهرها بود و کیفیت

اکسیدهایگوگرد) ، (SOXذرات کربن ،فلزات سنگین ،بخار

هوای یهر ،جحت جوووأثیر خرو گوووابهای آالیند اب ونابع

آب و هیدروکربن ها اب ج لوه آلدئیودها ،هیودروکربن هوای

وتحرک و ثابت است که باعث جووأثیر ونفی بر روی سالوت

جکی و هیدروکربن های پلی آروواجیک ،الک ها ،اولفین هوا و

ااسا  ،حیوااات و گیاها وییود (

آلکی ایتری ها هستند که در کنار جعودادی اب آالینود هوای

 .)2009بوینهای کشاوربی که در وماورت وناطق یوهری

* اویسند وسئول:

Uaboi-Egbenni et al.
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هستند ،به طور فزایند ای در وعرض آالینود هوای اایوی اب

روباه و روباة بسته بیشوتر اب ونواطق یواهد بوود .عورض

وسای اقلیه هستند .گیاهوا  ،صودوات بیوادی اب آلوودگی

روباه و طول ونفذ روباه در ونطقة آلود در هر دو گیوا .

اایووی اب گابهووای خروجووی اگووزوب خودروهووا وتح وو

Jacq

وی یواد؛ چو ا ی جوااند اب ونبع آلوودگی بوه جوای دیگور

 divaricataدر وقایسه با جی ار کنترل کاهش یافت.

جابهجا یواد .بوه ه وین دلیو  ،ایون احت وال وجوود دارد،

.)et al., 2003

گیاهاای که در وعورض چنوین آلوودگی هوایی قورار داراود،
اختالالت بسویاری در رواهر کلوی خوود اشوا دهنود کوه
بهعنوا «آسی

 Hameliaو

patens

L.

Tabernaemontana
( Aquil

 Naidooو  )2004( Chirkootوشوواهد کرداوود کووه در
ونطقة آلود  ،جبادل گابها در سطح بور

گیوا

Avicennia

قاب وشاهد » اب آ یاد ووییوود .در واقوع

marinaجحت جأثیر هوای آلود کاهش یافت .آلودگی هووا،

این آسی های قاب وشاهد بر روی گیوا  ،وونعکس کننودة

ووج

افزایش وعنادار پراکسیداسیو غشا در گواة گیواهی

جغییرات فیزیولوییکی است که جوسط آالینود هوا بوه وقووع

اسوطوخودو

وی پیوادد .این جغییرات فیزیولوییکی و کن است به عنووا

اووو ) (Ligustrum vulgare L.کایووته یوود در حایوویة

«آسووی هووای پنهووا » در اظور گرفتووه یووود (

) (Lavandula officinalis Chaix.و بور

& Mandal

خیابووا هووای ونوواطق آلووود و پوواک جهوورا یوود و فعالیووت

 .)Mukherji., 2000اگراای در ووورد جرکیبوات آالینود هوا

آازیم های آاتی اکسیدا (کاجواالب ،پراکسویداب و آسوکوربات

وجود دارد ،بیرا یواهدی وجوود دارد کوه پاسوخ گیوا بوه

پراکسیداب) در درجات وختلفی در وناطق آلوود اسوبت بوه

وخلوط چند آالیند  ،و کن است با پاسخ گیا به آالیند ای

وناطق پاک افوزایش یافوت (قربواالی و ه کوارا .)1322 ،.

وتفاوت باید .به طوور وروال یوک سواعت قورار گورفتن در

آالیند های وسای اقلیه ،فتوسنتز را جحت جأثیر قرار ویدهد

وعرض جرکیبی اب گابهای  SO2به ویزا 1310ویکروگرم بر

بروب جنش اکسیداجیو در گیاها وییوود (

و سب

Patidar

وتروکع

و  NO2با غلظت  940ویکروگرم بر وتروکعو ،

 .)et al., 2016جحقیقوات بسوویار ااوودکی در رابطووه بووا اثوور

به آسی

برگی اادک ااماویود ،در حوالی کوه هویو یوک اب

آالیند های خودرو بر روی سبزیمات برگی بوه خصووص

اشداد

اسفنا اامام گرفته است .اظر به اینکه حموم چشو گیری

( .)Kostka-Rick & Mannin., 1993گیاهووا وختل و ،

اب کشت اسفنا  ،به خصوص در ایرا  ،در فضای آباد و در

اسبت به آلودگی هوا ،حساسیتهای وتفاوجی اشا ویدهند

کنار جاد ها و یا وکا های آلوودة یوهری ااموام ووییوود،

و جحت جأثیر سوءآالیند ها ،دچار ک بود رید و اخوتالل در

برای آگاهی اب جأثیرات این اوع آالیند ها بور ویژگوی هوای

رفتارهای بیولوییکی وییواد و در برابر جنشهای وحیطی،

راهری و فیزیولوییکی ایون گیوا  ،اقودام بوه بررسوی آثوار

با وکاایسمهای دفاعی ،یااس خوود را بورای بقواء افوزایش

آالیند های خودرو ،بور روی خصوصویات وورفولوییوک و

ویدهند ( .)Capelo et al., 2012گزارشهای بیوادی وبنوی

فیزیولوییک گیا اسفنا ید.

گابها به جنهایی ،در این غلظتها سب

ایماد آسی

بر آثار آالینود هوا بور آاواجووی ،فیزیولوویی و وورفولوویی
گواوههوای وختلو

گیاهوا وجوود دارد (

Tiwari et al.,

مواد و روشها

 .)2006; Ahmad et al., 2003اه یوت روباوه در حفاروت

این پژوهش به صورت فاکتوریو و در قالو

گیاها در برابر آالیند های هوا بررسوی یود و اشوا داد

جصادفی با  3جکرار در گلخااة پژوهشی دااشکدة کشاوربی

ید که بسته ید روباه ها ،بوه حفاروت گیاهوا در برابور

دااشووگا صوونعتی اصووفها اامووام یوود 12 .واحوود گلخااووة

Majernik & Mansfield.,

کوچک ( طول 100 :سوااتیوتور ،عورض  70سوااتیوتور و

 .)1970اتایج بررسی اشا داد که در ونطقوة آلوود  ،جعوداد

ارجفاع 70 :سااتی وتر) و کورة اع الکنندة آالیند بوهونظوور

آسی

آلودگی ک ک وویکنود (

طورح کواوالً

اثر آالیندههای ناشی از سوختن بنزین بر برخی ...
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ااتقال آالیند های اایی اب سوختن بنزین ساخته ید .بوذور

 470اااووتر برای کاروجنوئید قرائوت یود (

اسوفنا رقوم Spinacia oleraceae var. viroflayبوهطوور

 .)1987ویووزا فلورسووااس کلروفیوو  ،جوسووط دسووتگا

وستقیم در گلدا های سطلی ی ار  4که با آویختة واسوه و

فلورسااس کلروفی وتور (وودل  OS-30Pسواخت یورکت

خاک با اسبت  1:2پر ید بوداد کشت یداد .بافت خواک

 Opti-scienceااگلستا ) ااداب گیری ید و اسوبت

پس اب اامام آبوایش لووی ینی جعیین ید که  pHآ 2/32

(بوووابد فوجویوووی یایی فوجوسیسوووتم دو) گوووزارش یووود.

و  ECآ برابر با  271ویکروبی نس بر وتور گوزارش یود.

جوسوط دسوتگا

ویوزا یوون گووزارش یود  22/02درصوود ،ویووزا ر

17

فاکتورهای وربوط به جبادالت گابی بور
قاب ح

Lichtenhaler,

Fv/Fm

ااداب گیری فتوسنتز (ودل  LCiساخت یورکت

درصد و ویزا سویلت آ  14 /92درصود اشوا داد یود.

 ADC Bioscientific Ltdااگلستا ) در بر کواوالً جوسوعه

به ونظور جمزیه وجحلی گابهوای خروجوی و جعیوین ویوزا

یافته در هر جکرار ااداب گیری ید .ویزا پرولین با اسوتفاد

غلظت آالینود هوای اایوی اب سووختن بنوزین ،اب دسوتگا

اب روش  Batesااداب گیری ید و قرائت در طول وو 220

 VARIOPLUS MRUاستفاد ید .غلظتهای آالیند های

اوااووتر صووورت گرفوت ( .)Bates et al., 1973سوونمش

اایی اب سوختن بنزین ،طبق جدول  1بود.

فعالیوت آاوزیم کاجواالب بوا اسوتفاد اب روش جغییور یافتوه و

گیاهچه های اسفنا در ورحلة  4برگی یک بار صوبح و

اصالح یدة  )1924( Aebiو بوا ردیوابی اسوپکتوفوجووتری

یک بار بعدابرهر در وعرض آالیند ها به ودت سه سواعت

جمزیة  H2O2در طول وو  240اااووتر ااوداب گیوری یود.

پیووک سوواعات آلووودگی هوووای یووهری) قوورار

فعالیت آسکوربات پراکسیداب با استفاد اب روش جغییر یافته

ویگرفتند و پس اب این سه سواعت ،بورای جهویوه ،پویوش

و اصالح ید بهصورت اسپکتروفوجووتری و با ااداب گیری

پالستیکی گلخااه بردایته ویید .گلخااوههوای اسوفنا در

کاهش جذب در طول وو  290اوااووتر جخ وین بد یود

و به صورت جداگااه به وودت 10

( .)Nakano & Asada, 1981سوونمش فعالیووت آاووزیم

(براسووا

سه سطح بواای وختل

 ChanceوMaehly

روب 20 ،روب و  30روب در وعرض آالیند ها با غلظتهوای

گایاکول پراکسیداب با اسوتفاد اب روش

ذکر ید قرار ویگرفتند و پس اب پایا دورة اع ال آالیند ،

بوا ک وی جغییور جعیوین یود (.)Chance & Maehly, 1955

اقدام به ااداب گیری پاراوترهای وورد ااداب گیری یود و بوا

صفات آااجوویکی جوسط ویکروسکوپ اوری وشواهد و اب

گیاها یاهد ه ا سطح که در وعرض آالینود هوا ابوداود

طریق ارمافزار  ،Edn-2طول روباه ااداب گرفته یود .بورای

وقایسه یداد .بهونظور ااداب گیری وحتوای اسبی آب بر ،

وشاهدة آواد چوبی ،آبکش و سلولهای پارااشیم ،اب روش

اب روش  Ritchieو ه کارا ( ،)1990ویزا اشت یوای به

را آویزی وضاع

اسوتفاد یود .آاوالیز آوواری داد هوای

روش  Luttsاامووام یوود ( .)Lutts et al., 1995ویووزا

وربوط به ج اوی صفات ،به ک ک ارمافزار آواری

Statistix

آبووو حوداق اخوتالف

کلروفی ک و کارجنوئید بر ها به روش لیشوتنتالر جوسوط

 8و وقایسة ویااگین ها بر اسوا

حالل استو صد در صد استخرا ید و ویزا جذب اوور

وعنادار ( )LSDدر سطح احت ال  2درصد اامام ید.

در دو طول ووو  221 /2و  244/2بورای کلروفیو کو و
جدول  .5تجزیهوتحلیل گازهای خروجی از کوره و غلظت آنها

گاب خروجی

NO
)(ppm

NO2
)(ppm

Nox
)(ppm

SO2
)(ppm

CO2
)(%

CH4
)(mg/m3

CO
)(ppm

O2
)(%

غلظت

0

1

1

3±22

0/7

7

102±10

20
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نتایج

بوداد کاهش وعنادار  11/27و  12/20درصودی (یوک -1

اثر آالینده هوای خوادرو بور صوفا

ماریالواکی ی و

ب) اسبت به گیاها یاهد اشا داداد .ویزا وحتووای آب
اسبی بر

ییزیالاکی ی اسفناج
وب جر و خشک اادام هوایی ،وحتووای اسوبی آب بور

در بووا هوای  20و  30روب بوهجرجیو

 4/97و

 13/24درصد کاهش وعنادار اسبت به گیاها یواهد اشوا

و
قرار

داد (یک  .) -1در بین  3بوا اع ال آالینود  ،بیشوترین

گرفتند؛ بهطوری که وب جر ااودام هووایی گیاهواای کوه 30

افزایش اشت یوای اسوبت بوه گیاهوا یواهد ،وربووط بوه

روب در وعرض آالیند ها قرار گرفته بوداد کواهش وعنوادار

گیاهاای بود که  30روب در وعرض آالیند هوا قورار دایوتند

 13/49درصدی (یک  - 1ال ) ،و وب خشوک گیاهواای

(یک  -1د).

اشت یوای ،جحت جأثیر آالیند ها در بوا های وختل

 20و  30روب در وعرض آالیند ها قرار گرفتوه

که به جرجی

b

cd bc

20
de e

15
10
5

وزن تر اندام هوایی(گرم)

a

a
c

b

c

c c

1
0.5

0
20

30

0
30

10

زمان (روز)

b

a ab

40
20
0
30

10

د

د

25

a
b

20
bc bc

bc c

15
10
5

نشت یونی(درصد)

c

80
60

20

20

10

زمان (روز)

محتوای نسبی آب برگ(درصد)

ج

b a

1.5

وزن خشک اندام هوایی(گرم)

الف

25

ب

2

0
30

20

10

زمان (روز)

زمان (روز)

شکل  .۱اثر متقابل میزان آالینده و زمان مواجهه با آالینده بر وزن تر اندام هوایی (الف) ،وزن خشک اندام هوایی (ب)،
میزان محتوای آب نسبی (ج) ،نشت یونی (د).

وحتوای کلروفی کو  ،کارجنوئیود و ویوزا فلورسوااس

روبة گیاها اسفنا بوا آالینود هوا سوب

افوزایش وعنوادار

کلروفی گیاها اسفناجی که به وودت  30روب در وعورض

وحتوای کلروفی اسبت به گیاهوا یواهد یود (یوک -2

آالیند ها قرار گرفته بوداد ،اسبت به گیاها یواهد کواهش

ال ) .وواجهة  20روبة گیاها با آالیند ها ،جغییر وعنواداری

وعنادار اشا داداد (یک  -2الو  ،ب و ) .وواجهوة 10

در هیوکدام اب صفات اشا اداد.
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شکل  .۲اثر متقابل میزان آالینده و زمان مواجهه با آالینده بر میزان کلروفیل کل (الف) ،کارتنوئید (ب)
فلورسانس کلروفیل (ج).
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شکل  .3اثر متقابل میزان آالینده و زمان مواجهه با آالینده بر میزان فتوسنتز (الف) ،هدایت روزنهای (ب)
دیاکسیدکربن زیر روزنهای (ج).
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جحوت جوأثیر

افزایش وعنادار در ویزا پرولین گیاهوا اسوفنا قورار

قرار گرفت .ویوزا فتوسونتز

گرفته در وعرض آالیند در هر سه بوا وواجهه ،اسبت بوه

 ،هدایت روباهای و دی اکسیدکربن بیر روباهای در

گیاها یاهد وشاهد ید (یک  -4ال ) .ویوزا فعالیوت

گیاهاای که به وودت  10روب در وعورض آالینود هوا قورار

آاووزیم کاجوواالب گیاهووا اسووفنا طووی وواجهوة  30روب بووا

گرفته بوداد ،اسبت به گیاها یاهد افزایش وعنوادار یافوت

آالیند ها (یک  -4ب) ،و فعالیت آازیمهوای آسوکوربات

کواهش

پراکسیداب ( یک  ) - 4و گایاکول پراکسیداب (یوک -4

آالیند ها در بوا های وختل
خال

اوا وواجهة  30روبة گیاهوا بوا آالینود هوا ،سوب

وعنیدار این صفات ید (یوک  -3الو  ،ب و ) .ویوزا

د) گیاها طی وواجهوة  20و  30روب  ،اسوبت بوه گیاهوا

هدایت روباه ای در گیاها  20روب  23/29درصود اسوبت

یاهد افزایش وعنادار اشا داد.

به گیاها یاهد کاهش وعنادار یافت (یک  -3ب).
ب
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شکل  .4اثر متقابل میزان آالینده و زمان مواجهه با آالینده بر میزان پرولین (الف) ،فعالیت آنزیم کاتاالز (ب) ،فعالیت آنزیم آسکوربات
پراکسیداز(ج) ،فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز(د).

اثر آالیندههای خودرو بر صدات آناتومیکی اسدناج
صفات وربوط به جعداد و طول روباه جحت جأثیر آالیند هوا
در بوا های وختل

قرار گرفت .جعداد روباة گیاهواای کوه

وعناداری در طول روباه وشاهد اشد (یک  -2ب).
دهااة روباه ایز جحوت جوأثیر آالینود هوا در بووا هوای
وختل

قرار گرفت بهطوریکوه 2دهااوة روباوه در گیاهوا

به ودت  20و 30روب در وعورض آالینود هوا قورار گرفتوه

یاهد اسفنا و گیاها اسفناجی که ک ترین بووا وواجهوه

بوداد ،افزایش وعنادار  21/22و  22/20درصدی اسوبت بوه

با آالیند ها را دایتند کواوالً بواب اسوت (یوک  -2الو

و

گیاها یاهد اشا داداد (یوک  -2الو ) .طوول روباوة

یک  -2ب) .اوا دهااوة روباوه در گیاهوا اسوفناجی کوه

گیاها طی وواجهة  30روب با آالیند هوا ،کواهش وعنوادار

بیشترین بوا وواجهه بوا آالینود هوا را دایوتند ،بابیودگی

اسبت به گیاها یاهد اشا داد اوا در سایر بوا هوا جغییور

بسیار ک تری دارد (یک .) -2
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شکل . 1اثرمتقابل میزان آالینده و زمان مواجهه با آالینده بر تعداد روزنه (الف) ،طول منفذ روزنه اپیدرم باالیی(ب).

ب

ج

الف

شکل  .6تصویر میکروسکوپی روزنة گیاهان شاهد اسفناج با بزرگنمایی ×( 41الف) ،روزنة اسفناج قرار گرفته در معرض آالینده به مدت
 51روز با بزرگنمایی ×( 41ب) ،روزنة اسفناج قرار گرفته در معرض آالینده به مدت  61روز با بزرگنمایی × ( 41ج).

شکل  .7تصویر آوند چوب ،آبکش و پارانشیم اسفناج قرار گرفته در معرض آالینده به مدت  61روز با بزرگنمایی ×( 41الف)
به مدت  51روز با بزرگنمایی ×( 41ب).

جفاوت وعناداری بین آواود چووب ،آبکوش و پارااشویم
گیاها اسفناجی که بیشترین بووا وواجهوه بوا آالینود هوا

درصد اسبت به گیاها یاهد کاهش وعنادار یافت .کواهش
وب جر ساقه ،و کون اسوت بوه علوت و ااعوت اب جشوکی
بافوت برگوی بایود (.)Chauhan, 2010

دایتند (یک  -7ال ) با گیاهاای که ک ترین بوا وواجهوه

کلروفی و آسوی

با آالیند ها را دایتند (یک  -7ب) وشاهد اشد.

قربواالی و ه کووارا ( )1322اشوا داداوود کوه در حضووور
آالیند هوای هووا ،وب جور و خشوک بور هوا در اقاقیوا و

بحث

خربهر بهطور وعناداری کاهش یافت .وواد سو ی در دود،

وب جر و وب خشک ااودام هووایی گیاهوا اسوفنا طوی
وواجهة 30روب بوا آالینود هوا ،بوهجرجیو

 13/49و 12/20

سووب

کوواهش ویووزا ریوود و در اتیمووه وب گیاهووا

گوجهفراگی ید که در وعرض ونبع جولید کننودة دود قورار
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گرفته بوداد ( .)Chukwu &Adams, 2016اسودی اسو

و

ااوطلوب آالیند های هوا بر روی غشواهای سولولی ااموام

ه کووارا ( )1393اشووا داداوود کووه کاهش سطح بر

و

ید است که اتایج به دست آود اب ایون پوژوهش را جأییود

کاهش هدایت روباه ای و اختالل در اع وال فیزیولوییکوی

ویکنند ( .)Tomassini et al., 1977ویزا اشوت یووای در

کاهش جم ع وادة خشک

بر های گیاها  Brachylaena discolorکه ازدیوکجورین

گیا بهویژ فرآیند فتوسنتز ،سب

در اادام هوایی ید .عدم دسترسوووی گیا به دیاکسیدکربن

فاصله را به وناطق آلودة صنعتی دایوتند ،بیشوتر اب گیاهوا

بهعنوا پوویش وادة ساخت آسی یالتهای فتوستزی اب یک

یاهد بود (.)Areington et al., 2015

سو و افزایش جنفس اب سویی دیگور ،ووج

کاهش رید و

جم ع وادة خشک در اادام هواییید.

وحتوای کلروفی ه ة گیاها اسفنا که بیشترین بووا
وواجهه با آالیند ها را دایتند ( 30روب) ،اسبت بوه گیاهوا

ویزا وحتوای اسبی آب گیاها اسفنا کوه  30روب در

یاهد  20/21درصد کاهش وعنوادار اشوا داد .کواهش در

وعرض آالیند ها قرار دایوتند ،اسوبت بوه گیاهوا یواهد،

غلظت کلروفی  ،و کن است به علت افزایش فعالیت آازیم

13/24درصوود کوواهش وعن وادار یافت.کوواهش وحتوووای آب

کلروفیالب باید که به اوبة خود ،غلظت کلروفی در گیاها

اسبی ،وضعیت فیزیولوییکی آیفته در گیاهوا را بوه دلیو

را جحت جأثیر قرار ویدهد (.)Mandal & Mukherji, 2000

& Ramakrishnaiah

کاهش ویزا کلروفی جحت جونش آلوودگی وسوای اقلیوه،

وجووود آلووودگی اشووا ووویدهوود (

 .)Somashekar, 2003کاهش وعنادار ویزا وحتوای اسوبی

به کلروپالست در اثر گواههای

آب بر

بهطور ع د اایی اب آسی

گیاها اسفناجی کوه بیشوترین بووا وواجهوه بوا

اکسیژ فعال است ( .)Patidar et al., 2016بیشترین کاهش

آالیند ها را دایتند ،اشا دهندة پاسخ این گیاها به جونش

در راگیز های فتوسنتزی گیاها جوتفراگوی ،در گیاهواای

آلودگی است .وواجهوة  30روب گیاهوا اسوفنا در برابور

SO2 ،CO

گابهای آالیند  ،سب

وسدود یود روباوههوا یود و در

وشاهد ید که در وعرض بیشترین دوب گابهای

و  NOXقرار گرفته بوداد ( .)Muneer et al., 2014گیاهوا

اتیمه ویزا جعرق بر ها کاهش یافته است .در ه ین راستا

گنوودم و خووردل ریوود یافتووه در ونوواطق آلووود  ،کوواهش

( )Swami et al., 2004اشا داداد که کاهش وحتووای آب

چش گیری در ویزا کلروفی ک و کارجنوئیود خوود اشوا

اسبی گواه های گیاهی ،بهدلی اثور آالینود هوا بور سورعت
جعرق در بر ها است .ویزا وحتووای اسوبی آب بور

داداد ( .)Chauhan., 2010بر اسا

اتایج بوهدسوت آوود ،

در

ویزا وحتوای کلروفی ک گیاها اسوفنا کوه  10روب در

گیاهووا قوورار گرفتووه در کنووار جوواد هووای یوولوغ ،کوواهش

وعرض آالیند ها قورار دایوتند ،اسوبت بوه گیاهوا یواهد

Kiran Kumar

افزایش وعنادار  12/22درصدی اشا داد .در ه ین راسوتا،

 )et al., 2016که با اتوایج بوهدسوت آوود حاصو اب ایون

 Kammerbauerو  )2000( Dickاشا داداود کوه حضوور

وعناداری اسبت به گیاها یاهد اشا داد (
پژوهش وطابقت دارد.
ویزا اشت یوای بر

گابهای خروجی اگزوب ،سب

افزایش  12درصودی جولیود

گیاها اسفنا طی وواجهوة 30

راگدااههای فعال فتوسنتزی ید .اتیمة وشابه در آبوایشوی

روب با آالیند ها ،افزایش وعنوادار  44/03درصودی اسوبت

دیگور کوه بور روی اثور  NO2بور  Pisum sativum L.در

به گیاها یاهد اشا داد .احت االً وواجهة  30روب گیاهوا

یرایط آبوایشگاهی اامام گرفت وشاهد یود (

اسفنا با آالینود هوا ،سوب

جولیود  ROSو ایمواد آسوی

Horsman

 .)& Wellburn, 1975اب طرفووی سووولفور ،کووه جووزوی اب

اکسیداجیو در گیاها اسفنا ید  ،و به غشای سلولی آ هوا

جرکیبووات ووجووود در آالینوود هووا اسووت ،جووزء سوواختاری

وارد کرد است .لذا ویزا الکترولیت بیشتری اب غشا

اسوویدهای آوینووه ،پووروجئینهووا ،ویتوواوین و کلروفیو اسووت

خار ید .وطالعوات دهوه هوای گذیوته کوه بور روی اثور

( .)Maugh, 1979بووا جوجووه بووه اتووایج بووهدسووت آووود اب

آسی
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جحقیقات ذکر ید  ،به اظر وی رسود کوه احت واالً گابهوای

دریافووت کوورد و ا ویجواانوود بووا جوجووه بووه حضووور جوونش

ووجود در آالیند ها ،در گیاها اسفناجی که ک ترین بووا

اکسیداجیو ،به ااودابة کوافی بهور بورداری یوواد .ه چنوین

افوزایش ویوزا

ه ااطور که در این پژوهش اشوا داد یود ،روباوههوا در

وواجهه با آالینود هوا را دایوته ااود ،سوب

راگیز های فتوسنتزی ید اسوت .کارجنوئیودها دسوتهای اب

واکنش به آالیند های خروجی درجه های باالی بسته یود

راگدااه های طبیعی وحلول در چربی هستند و اقش وه وی

را اشا داداد کوه ه وین بسوته یود روباوه سوب

افوت

در فرآیندهای فتوسنتزی ایفا ویکنند .کارجنوئیدها بوهعنووا

ع لکرد فتوسنتز و در اتیمه اسوبت  Fv/Fmیود و ویوزا

راگیز های ک کی و جاابی در گیاها ع

ویکنند ( Joshi

فلورسااس کلروفی کاهش یافته است که با

جحقیوق ( Glaz

 .)& Swami, 2009در ایوون پووژوهش ،ویووزا کارجنوئیوود

 )et al., 2004وطابقت دارد .در جحقیقی که در وناطق آلوودة

گیاها اسفناجی کوه  30روب در وعورض آالینود هوا قورار

یوووهری صوووورت گرفوووت ( ،)Saarinen., 1993ویو وزا

دایتند ،کاهش وعنی دار  12/14درصدی اسبت بوه گیاهوا

فلورسااس کلروفی گیا  Pinus sylvestrisک تر اب گیاهوا

یاهد اشا داداد .کاهش کارجنوئیدها ،پیاودهای جودی در

ونطقة با آلودگی ک تر گزارش ید که ه راستا با اتوایج بوه

راگدااووههووای کلروفیلووی را در پووی

دارد (‐Siefermann

 .)Harms, 1987کاهش کارجنوئیدها ،و کن است بوه علوت

دست آود اب این پژوهش است.
ویزا جبادالت گابی بر

اب قبی ارخ فتوسنتز ،هدایت

کاهش کلروفی باید ،بیرا کارجنوئید ،ااریی اوری را بورای

روباه ای و ویزا دیاکسیدکربن بیر روباوهای ،در گیاهوا

استفاد در فتوسنتز جذب ویکنود و کلروفیو را اب آسوی

اسفنا که بیشترین بوا وواجهه بوا آالینود هوا را دایوتند،
 39/21 ،12/22و 4/22

اوری وحافظت وویکنود ( .)Kostka-Rick et al., 1993بوا

اسبت به گیاهوا یواهد بوهجرجیو

جوجه به اتایج حاص ید اب این پوژوهش ،کواهش ویوزا

درصد کاهش اشا داد .کاهش در ویژگیهای جبادل گوابی
به روباه در اثور

کلروفی ک در گیاها اسفناجی که بیشترین بوا وواجهوه

در این جحقیق ،و کن است به دلی آسی

با آالیند ها را دایوتند ،کواهش ویوزا کارجنوئیود را جوجیوه

وواجهة بلندوودت گیاهوا اسوفنا بوا گابهوای آالینود و

ویکنود و بوا اتوایج  Marschnerو )1922( Rimmington

ه چنین بسته ید روباه در گیاهاای اسفناجی که  30روب

وطابقت دارد.

در وعرض گابهای آالیند قرار گرفتهااد باید که این بسوته

پاراوتر ع لکرد کوااتووی فتوسیستم دو ،وشخصة خوبی

ید روباه ،بوه کواهش هودایت روباوه ای و اهایتواً ویوزا

برای جعیوووووین جفاوت بین یرایط کنترل و جنش اسوووووت

فتوسنتز ونمر ید .در ه ین راستا ایز اح دی و بیکر اشا

( .)Zelatev & Yordanov, 2004جحت یرایط جنش ،اسبت

داداد که کاهش هدایت روباهای ،سب

 Fv/Fmکاهش وییابد کووه این کاهش ،به علت فعالیت کم

به فضای بین سلولی وییود و در اتیمه فتوسنتز را وحدود

وراکز واکنش فتویی یایی دو و کاهش پروجئینهای وسئول

وویکنود (اح وودی و بیکور .)1379 ،سویاحی و ه کوارا

ح

الکترو آب به کلروفی  aاست

( Saarinen & Liski,

کاهش ااتشار CO2

( )1394ایوز احت وال داداود کوه در اثور جونش آالینود هوا،
بسته وییواد و جعرق و وبادلوة گرووایی و

 .)1993در این پژوهش ویزا فلورسااس کلروفیو گیاهوا

روباههای بر

اسفناجی که به ودت  30روب در وعورض آالینود هوا قورار

جبادل دیاکسیدکربن کاهش ووییابود و در اتیموه سورعت

دایتند 2/22 ،درصد کاهش وعنادار اسبت به گیاها یواهد

فتوسنتز کاهش پیدا ویکند .در ونطقة آلود  ،جبادل گابها در

اشا داد .کاهش  Fv/Fmجحت جنش گابهای آلوود کننود ،

سطح بر

گیوا  Avicennia marinaجحوت جوأثیر هووای

و کوون اسووت بووهدلیوو غیرفعووال یوود وراکووز واکوونش

آلود کاهش یافت و سرعت فتوسنتز ایز بوا وسودود یود

فوجوسیستمها باید که وقدار اخسوتین اب ااوریی اووری را

روباهها کاهش یافت ( .)Naidoo & Chirkoot, 2004ویزا
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جبادالت گوابی گیاهوا اسوفنا کوه بوه وودت  10روب در

( .)Miller et al., 2010فعالیوت آاوزیم کاجواالب در گیاهوا

وعرض آالیند ها قورار دایوتند ،اسوبت بوه گیاهوا یواهد

 Jatropha integerrimaو  Cassia surattensisو گیووا

افزایش وعنادار اشا داد .در ه وین راسوتا ،وحققوا اشوا
داداد که حضور گابهای خروجی اگزوب ،سب

 Pyracantha crenulataواریتووة  kansuensisواقووع در

افزایش 12

وناطق آلود  ،اسبت به وناطق پاک ،افزایش وعنادار پیدا کرد

فعال فتوسنتزی یود ( 2000

که با اتایج حاص اب این پژوهش وطابقوت دارد (رفوری و

 .)Kammerbauer & Dick.,وی بیوا کورد کوه افوزایش

اب بین

درصدی در جولید راگدااههای

ه کارا  .)1392 ،آازیم آسکوربات پراکسیداب ،سب

کلروفی و کن است به دلی جذب  NO2به پیشسوابهای

برد پراکسید هیودروی در جونش اکسویداجیو ،در گیاهوا ،

ایترویای باید .اب طرفی سوولفور کوه جوزوی اب جرکیبوات

جلبکها و چنودین سویااو بواکتری ووییوود (

ووجود در آالیند ها است ،یک جزء ساختاری اب اسویدهای

 .)Saxena, 2000ایوون جزئووی اب چرخووة آسووکوربات-

آوینوه ،پوروجئینهوا ،ویتواوین و کلروفیو اسوت (

Maugh,

& Sairam

گلوجاجیو است که وااند جاروبگر یک های فعال اکسویژ

 .)1979با جوجه به اتایج به دسوت آوود اب جحقیقوات ذکور

ع

ید  ،به اظور ووی رسود کوه احت واالً جرکیبوات ووجوود در

برابر یک های فعال اکسیژ (پراکسید هیدروی ) درهنگوام

افزایش ویزا راگیز هوای

در وعرض قرار گرفتن گیاهوا در برابور آالینود هوا جولیود

فتوسنتزی در گیاها اسفنا ید و در اتیمه ویزا فتوسنتز

وووییووود ( .)Miyake et al., 1993افووزایش آسووکوربات

آالیند ها ،در  10روب اول ،سب
ایز افزایش پیدا کرد است.

ویکند و به اظر ویرسد برای حفاروت اب گیاهوا در

پراکسیداب در دو گیا اسوطوخودو

اوو واقوع در

و بور

در ج ووام بوووا هووایی کووه گیاهووا اسووفنا در وعوورض

وناطق آلود اتایج این پژوهش را جأیید ویکنود (قربواالی و

آالیند ها قرار گرفتند ،جولید پرولین اسبت به گیاها یواهد

ه کوووارا  .)1322 ،پراکسووویدابها بوووا کووواهش سوووطوح

افزایش وعنادار پیدا کرد .درصد افزایش پرولین در گیاهوا

هیدروپراکسیداب به خوبی اب ایماد آسوی

در وعرض آالیند اسبت به گیاها یاهد در روبهوای ،10

رادیکالهای آباد در گیاها جلووگیری وویکننود .وعوروف

1/21 ،1/12و  2/01برابور بوود کوه

است که این آازیم فعالیت خود را هنگوام قورار گورفتن در

 20و  30روب بهجرجیو

برگوی اایوی اب

اشا دهندة یک اوع وکاایسم وقاووتی در ایون گیوا بورای

وعرض جنش اکسیداجیو افزایش ویدهد (

وقابله با جنش است که با اتایج  Patidarو ه کارا ()2012

 .)1987در بررسووی کووه بوور روی گیاهووا دولپووهای کووه در

وطابقووووت دارد .افووووزایش در وحتوووووای پوووورولین در

کنار جوادة پور جرافیوک و بوا آلوودگی بواال

گیا  Callistemon citrinusو دو گیا کنوکارپو

فواص وختل

Mehlhorn et al.,

و ج بوو

کشووت یوود بوداوود ،اشووا داد یوود کووه ویووزا فعالیووت

که در وعرض وناطق آلوود قورار دایوتند اشوا داد یود

پراکسیداب گیاهاای که ازدیکترین فاصله را به ونبع آلوودگی

است (ااتشاری و ه کارا ( )1393؛

Seyyednejad et al.,

.)2009

دایتند ،بیشتر اب گیاها فواص دورجر بود (

Sarkar et al.,

 .)1986ه چنووین افووزایش آاووزیم پراکسوویداب در گیاهووا

در گیاها اسفناجی که  30روب در وعورض آالینود هوا

 Ricinus communis L.که در وعرض آالیند هوای وسوائط

بوداد ،افزایش فعالیت آازیم کاجاالب بوه وقودار  1/32برابور،

اقلیة یهری قرار گرفته بوداد اسبت به گیاها یاهد اشوا

آسکوربات پراکسیداب به ویوزا  22/01درصود و گایواکول

داد ید (.)Kammerbauer & Dick, 2000

پراکسیداب به ویزا  2/72برابر اسبت به گیاها یاهد اشا
داد ید .آلودگی هوا ،جولید  ROSدر سلول های گیواهی را
افزایش ویدهد و سب

ایمواد جونش اکسویداجیو ووییوود

افزایش جعداد سلولهای روباة سطح بر های ج عیت
آلود  ،وی جوااد یک جوسعة فیزیولوییکی جوسط گواوه هوای
گیاهی باید جا بتوااند در یرایط ااخویایند بیستوحیطوی

اثر آالیندههای ناشی از سوختن بنزین بر برخی ...
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که جوسط ویزا باالی آلودگی در ونطقه ایمواد یود اسوت

اینکه گاب بتوااد اب اپیودرم عبوور کنود ( .)Heath, 1980در

سالم ب ااند ( .)Sukumaran, 2014بهاظر ویرسود گیاهوا

پژوهشی ،بسته ید سادة روباه دربارة گیا ،Boerhaavia

اسفناجی که به ودت  30روب در وعورض آالینود هوا قورار

 Amaranthusو  Cephalandraجحووت جوونش آلووودگی و

گرفتند ،بوا افوزایش جعوداد روباوه ،اووعی سیسوتم دفواعی

ه چنین گرفتگی روباه در گیا  Neriumو بر هوای گیوا

ایمادکرد ااد جا هم وااع کاهش فعالیتهای فتوسنتزی و هم

 Tabernaemonatanaوشهود بود ( .)Mandal, 2006اشوا

وااع آسی

به روباهها یواد .وطالعات ویکروسکوپ اوری

در گیاهووا  Nyctanthes ،Terminaliaو

Quisqualis

اشا داد که در وقایسه با بر های گیاهوا کنتورل ،جعوداد
روباه به طور چش گیری در گیاها ونواطق آلوود افوزایش

داد یدکه در ونطقة آلود  ،جعداد روباه و روباة بسته ،بیشوتر
اب یاهد بود؛ در حالیکه جعداد روباة بسته در ونطقة یاهد یا
کنترل ،بسیار ک تر گزارش ید (.)Amulya et al., 2015
آواد چوبی و آبکش بزر

و جوسعه یافته درگیا ا واة

یافته بوود ( .)Rai, 2016وطالعوات ویکروسوکوپی آاواجووی

ونطقة آلود  ،و کن است بهعنووا عاوو حفوارتی در ایون

و آااجووی ساقه و وشخصههای اپیدروی بر  ،افزایش

گیاها به خصوص در حالت ااوطلوب راهر یواد.کواهش

جعداد روباة بر های گیاهاای که در کنار جاد رید کرداد

دسته جات آوادی ،ونمر به کاهش اق و ااتقاالت آالیند ها

را اشووا داد ( .)Lakshmi, 2010طووول روباووه در گیاهووا

به گیا وییوود ( .)Lorestani et al., 2014در ووورد گیوا

اسفناجی که به ودت  30روب در وعرض آالیند هوا بوداود،

اسفنا  ،جفاوت قاب ذکری بین گیاهاای که بیشوترین بووا

اسبت به گیاها یاهد  12/22درصد کاهش وعنادار یافوت.

وواجهه با آالینود هوا را دایوتند و گیاهواای کوه کومجورین

جحقیقوات وشوابه بور روی گیاهووا واقوع در ونواطق آلووود

وواجهه با آالیند ها دایتند وشاهد اشد .در ه ین راستا در

یهری ،کاهش طول ونفذ روباه را در گیاهوا ایون ونواطق

وطالعهای کوه بور روی اثور آالینود هوای خوودرو بور روی

بر

اسبت به گیاها یواهد اشوا وویدهود (

Lata & Divya,

 .)2010; Amulya et al., 2015کاهش طول ونافذ روباه در
سطح فوقاای بر

بادوما ) (Solanum melongenaاشوا

داد ید و بیا ید که این کاهش ،احت االً سابگاری اصلی

فیزیولووویی و آاوواجووی گیاهووا

officinale

،Guaiacum

 Eucalyptus sp.و  Ficus bengalensis L.اامام گرفوت،
هیو آسی

و یا جغییرات آااجوویک اشا داد

اشود ( Jahan

.)& Zafar Iqbal, 1992

و وهم اسبت بوه آلوودگی اایوی اب دود اسوت .بوا در اظور
گرفتن آثار یناخته یدة اادابة ونافذ روباه بر جریا گاب به

نتیجهگیری کلی

بر ها ،پیشنهاد ید که کاهش وشاهد ید در طول حفر ،

اتایج به خوبی اشا داداد که وواجهوة گیاهوا اسوفنا بوا

ووییوود را

بروب برخی اب واکونش هوای فیزیولووییکی،

بتوااد حمم آالیند های گوابی کوه وارد بور

آالیند ها سب

کاهش دهد و بنابراین و کن است بهعنوا وعیوار حفوارتی

وورفولوووییکی و آااجوویووک در گیاهووا اسووفنا یوود کووه

در برابر وحیط بیست آلوود جلقوی یوود و در اتیموه آثوار

وی جوا این واکنشها را به عنووا سوابگاری ایون گیوا در

وخرب آالیند ها را کاهش دهد (.)Gupta et al., 1986

برابر جنش آلودگی بهونظور جطابق یا وقابله با یرایط جنش و

ونفذ روباة گیاها اسفناجی کوه بیشوترین وواجهوه بوا

دراتیمه باد وااد گیا در یورایط جونش آلوودگی در اظور

آالیند هوا را دایوتند ،بوه دلیو بسوته یود روباوه در اثور

گرفوووت .افوووزایش وعنووویدار در صوووفات آاوووزیمهوووای

آالیند ها کوچکتر یداد .گابهای آالیند اب را روباهها بوه

آاتیاکسیداای ،پرولین ،اشت یوای و جعداد روباه در واحود

درو گیا وارد وییواد و بهطور واضح ،بسته ید روباههوا

سطح ،در گیاها اسفنا  30روب اسبت بوه گیاهوا یواهد

ارسید به گیا وییود ،وگر

وشاهد ید که بیشترین افزایش در این بابة بوواای وربووط

باعث کم ید آسی

یا آسی

133

دورة 34



شمارة 3



زمستان 6431

به فعالیت آازیم گایاکول پراکسیداب ( 2/72برابور) و بعود اب

ید .اب بین  3بوا وواجهة آالیند در این جحقیق ،بیشوترین

آ ویووزا پوورولین ( 2/01برابوور) بووود .در بووین صووفات

جغییر صفتها در رابطه با گیاها  30روب وشاهد ید .قرار

آااجوویکی ،بیشترین درصد جغییر در بوا  30روب وربوط به

گرفتن  10روبة گیاها اسفنا در برابر آالینود هوا ،سوب

جعداد روباه ( 22/20درصد) اشا داد ید .کاهش وعنوادار

افزایش وعنادار وحتووای کلروفیو کو ( 12/22درصود) و

در صفات کلروفی ک  ،کارجنوئید ،صفات وربوط به جبوادل

افزایش ارخ فتوسونتز ( 29/07درصود) اسوبت بوه گیاهوا

گابی بر

(به غیر اب دیاکسیدکربن بیر روباهای) ،ویوزا

یوواهد یوود کووه دلیو آ را بایوود در جرکیبووات ووجووود در

فلورسااس کلروفی  ،وحتوای اسوبی آب بور  ،وب جور و

آالیند ها و اقوش  CO2در فراینود فتوسونتز و ایوز حضوور

وب خشووک و طووول روباووه ،در گیاهووا اسووفنا  30روب

ایتوووروی و سوووولفور ووجوووود در گابهوووای  NO2و

اسبت به گیاها یاهد وشاهد ید .بیشترین کاهش وربوط

جستوجو کرد.

SO2

به ویزا هدایت روباهای ( 39/21درصد) و ک ترین کاهش
وربوط به ویزا کروفی فلورسااس( 2/22درصود) وشواهد
منابع
اح دی ،ع ،.و بیکر ،د.آ .1379 .عواو روباهای و غیرروباهای وحدود کننودة فتوسونتز درگنودم دریورایط جونش خشوکی .وملوة علووم
کشاوربی ایرا .222-213 :)4( 31،
اسدی اس  ،. ،حسیبی ،پ ،.روینفکر ،ح ،.و وسکر بایی ،م .1393 .اثر جنش یوری بر رید ،فتوسنتز ،جبادالت گابی و فلئورسااس
کلروفی در ارقام چغندرقند  Beta vulgaris L.در ورحلووةگیاهچ ای جحت یرایط کنترل ید  .اشریة پووژوهشهووای براعی ایرا :)4(12 ،
.231-221
ااتشاری ،ش ،.ار
بیویی یایی بر

خلمی ،م ،.سویداژاد
دو گیا درختی کنوکارپو

 .م ،.و واعظوی .1393 . ،بررسوی وقایسوهای جغییورات سوطح بور

و برخوی فاکتورهوای

(  )Conocarpus erectus L.و ج بو ( )Syzygium cumini L.در اطراف ونطقة آلودة صونایع

فوالد اهواب .فیزیولویی وحیطی گیاهی (پژوهشهای اکوفیزیولویی گیاهی ایرا ).33-22 :)2( 9 ،
سیاحی ،. ،وسکر بایی ،م ،.حسیبی ،پ .و ی یلی ،م .1394 .اثر ریزگردها بور فلورسوااس کلروفیو و خصوصویات فتوسونتزی ایشوکر
( ) Saccharum officinarum L.دراهواب ،اشریة پژوهشهای جولید گیاهی.293-277 :)3(22 ،
رفری ،ط ،.بی خوف جربتی ،م ،.وراقبی ،ف ،.و رضوویباد  ،ر .1392 .بررسی اثرات آلودگی هوا بر برخی اب یاخ

هوای فیزیولوییکی

گیا  Pyracantha crenulataواریتة  kansuensisدر دو ونطقة پاک و آلودة جهرا  .اشریة فیزیولویی وحیطی گیاهی.24-72: )42( 11 ،
قرباالی .م ،.ونفرد ،ا ،.بخشی خاایکی ،غ .ر ،.و یزداای ،ک .1322 .جأثیر آلودگی هوا بر روی پراکسیداسیو غشا و فعالیت آازی وی آاوزیمهوای
آاتی اکسیدا (کاجاالب ،پراکسیداب و آسکوربات پراکسیداب) در اسطوخودو

و بر او در جهرا  .گیا و بیستبوم.70-29 :)19(2 ،

قرباالی ،م ،.بخشی خاایکی ،غ .ر ،.و باکند ،ب .1322 .بررسی اثر آالیند های هوای یوهر جهورا بور وب جور و خشوک ،غلظوت پورولین،
کربوهیدراتهای وحلول ،جعداد روباه ،کرک و سلولهوای اپیودروی در دو گیوا خربهور  Robinia pseudoacacia L.و اقاقیوا

Nerium

 . oleander L.براعت و باغباای.34-22 :77 ،
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