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چكيده

پراکنش آالیندههای سمی و سرطانزای ناشی از حملونقل وسایل نقلیه و دود حاصل از کارخانههای صنعتی ازجملهه عوامهل عمهد
آلودهکنند هوا در شهر تهران به شمار میآیند .یکی از راهکارهای مقابله با آالیندههای هوا ،کاشت درختان مقاوم در معابر عمهومی و
جادههاست .مقاومت گیاهان نسبت به آالینده های هوا توسط شاخص مقاومت به آلودگی هوا ( )APTIاندازهگیری میشهود .ازهیایش
این شاخص نشانة مقاومت بیشتر گیاه به آلودگی هوا است .در این پژوهش APTI ،در سه گونهة درختهی تهوف سه ید ،آسهمان دار و
بیدمجنون در اواخر زصل تابستان سال  6931ارزیابی شد .بدین منظور از  4منطقه کالنشهر تهران اعم از مناطق میردامهاد ،پونه ،
انقالب و آزادی (مناطق 3،1،6،9شهرداری)نمونههای برگی جمه آوری شهد .سه ب بها انجهام سهنجشههای بیوشهیمیایی هموهون
اندازهگیر ی مییان اسید آسکوربی و کلروزیل کل به کم دستگاه اس کتروزتومتر و تعیهین pHعصهارهههای برگهی و انهدازهگیهری
محتوای نسبی آب در برگهای درختان موردمطالعه ،شاخص  APTIمحاسبه شد .نتایج حاصل از این بررسی نشهان داد کهه درخهت
توف س ید با شاخص  APTIبیشتر ( )64/56بهطور معناداری نسبت بهه  APTIدرختهان آسهمان دار ( )66/58و بیهدمجنون ()66/44
مقاومت بیشتر دارد .با توجه به این نتایج ،به نظر میرسد کاشت این درخت برای بهبود کی یت ههوای کهالنشههر تههران در زصهل
تابستان و اوایل پاییی مناسب باشد.
كليدواژه

آسمان دار ،بید مجنون ،درخت توف س ید ،شاخص مقاومت به آلودگی هوا ( ،) APTIکالنشهر تهران

چهارمین فاکتور اصلی مرگومیرهاست

(.(She et al., 2017

 .1سرآغاز
از بین تعاریف مختلف برای آلودگی هووا در یوت تعریوف

آالیندههای منانق شهری به دو گروه منابع آالینده ناشی از

میتوان گفت که آلودگی هوا عبارت است از حضوور یوت

فعالیت انسانی و منابع نبیعی منوفان ،گردوغبار تقسویمبنودی

یا چند آالینده یا ترکیبی از آنها در هووای آزادممیوی  1و

میشوند .منابع آالینده ناشوی از فعالیوت انسوانی بوه دو گوروه

هوای داخل ساختمانها و منازل 2در مقوادیر مختلوف و در

منابع آالینده سیار یا متیرک مثل خودرو ،وسایل نقلیه سونگین

مدتزمانی خاص که زندگی راحت یا برخورداری از اموال

و منووابع آالینووده ثابووت مثوول منووابع خووانگی ،منووابع صوونعتی و

را برای آنها مختل میسازدم. Wark & Warner, 1981

شیمیایی تقسیمبندی مویشووند .آالینودههوایی کوه در منوانق
3

آلودگی هوا آثار سوئی بر سالمت انسان داشوته و سوب

شهری هسوتند شوامل ارات معلوق بوا انودازههوای  2/5و11

شیوع بیماریهایی همچوون سورنان ریوه و ناهنجواریهوای

میکرون ،ازن ،دیاکسید سولفور ،مونواکسید نیتروژن ،سور و

دستگاههای قلبی  -عروقی میشوود .در چوین آلوودگی هووا

جز آالیندههای ثانویوه هسوتند
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و در اثر احتراق ناقص سوخت وسوایل نقلیوه و کارخانوههوا و

انتخا

منابع ثابت ناشی از فعالیت انسان ایجواد مویشووند م & Wark

بزرگ مدنظر باشد و بهعنوان معیار ارزیابی در توسعه کمربند

. Warner, 1981; Seinfeld & Pandis, 2016

سبز در شهرها استفاده شود.

گیاهان یکی از عوامل مییطی مؤثر در جذ

آالیندههوا

هسووتند و در مووواردی بووهعنوووان مخووزن در کوواه

سووط

گونه های گیواهی بورای کاشوت آنهوا در شوهرهای

در این پژوه

بهمنظور ارزیابی مقاومت برخی از درختان

کاشته شده در شهر تهران نمونهبرداری از درختوان از  4منطقوه

آالینوودههووا در میوی زیسووت بووه شوومار موویآینوود و نقو

شهر و از سه گونه درختی شوامل تووت سوفید م Morus alba

برجستهای در حفظ تعادل اکولوژیکی میی زیسوت دارنود

 ، L.آسوومان دار ) Ailanthus altissima (Mill.)Swingleو

م . Selmi et al., 2016گیاهووان در مقایسووه بووا دیگوور

بیدمجنون م Salix babylonica L.که بوا فراوانوی بیشوتری در

موجودات همچون جانوران و انسانها نسبت به آالیندههای

شهر تهوران وجوود دارد صوورت گرفوت توا بوا انودازهگیوری

).(Swami & Chauhan, 2015

شاخص تیمل آلودگی هوا م APTIدر آنهوا ،حساسویت یوا

گووازی مقوواو توور هسووتند

آالیندههای مختلف میتوانند بهنور مسوتقیم بور گیاهوان از

مقاومت آنها در برابر آلودگی هوا تعیین شود.

نریق برگها یا بهنور غیرمستقیم از نریوق اسویدی کوردن
خاک تأثیر بگذارند ) .(Swami & Chauhan, 2015گیاهوان

 .2مواد و روش بررسی

کووه در معووری آالینوودههووا قوورار موویگیرنوود قبوول از بووروز

 .1.2توصیف مناطق موردمطالعه
تهران با مساحت  011کیلومترمربوع 22 ،منطقوه شوهرداری

آشووکار موویگردنوود) (Dohmen et al., 1990همچنووین

دارد که در این پژوه

چهار سایت از شهر شوامل خیابوان

واکن های متفاوت از حساسیت تا مقاومت نسبی متوسو

میرداماد در منطقه  3بهعنوان سایت ،1خیابوان میورزا بابوائی

آسی های قابل مشواهده ،متیمول تیییورات فیزیولووژیکی

را بروز میدهند.

در منطقه  5مپونت بهعنوان سایت  ،2خیابان کارگر شمالی

و مقاومت نسبی خو

گیاهانی که در مقابل آلودگی هوا مقاومت دارند آن را در

در منطقه 6بهعنوان سایت  3و پایانوه مسوافربری آزادی در

ریخت و ظاهر خود و نیز در سطوح مختلف فیزیولوژیکی و

شودند .بور

منطقه 9بهعنوان سایت 4بورای مطالعوه انتخوا

بیوشیمیایی نشان میدهند همچنین مقاومت در سطوح اخیور

اسوووا

در پاسو هووای فتوسوونتزی ،تنفسووی و واکوون هووای آنزیمووی

م ، http://www.airnow.tehran.irآالینده اصلی شهر تهران

قابلردیابی استم . Rai et al., 2013میققان با کمت برخوی

ارات معلق و از نووع ارات  2/5میکورون بووده و در بوین

از همین فاکتورهوای فیزیولووژیکی و بیوشویمیایی بوه کموی

منانق مورد مطالعه در این پژوه  ،پایانة مسافربری آزادی

دادههووووای شوووورکت کنتوووورل کیفیووووت هوووووا

سازی و اندازهگیری میزان تیمل گیاهان نسوبت بوه آلوودگی

بیشترین میزان آلودگی و خیابوان پونوت کمتورین میوزان را

4

بهعنووان سوایت پور آلووده و

هوا پرداخته و شاخصی به نا شاخص تیمل آلوودگی هووا

م(APTIرا معرفی کردند که میتواند در کنار دیگر معیارها در

نشان داده اند و به این ترتی

سایت کم آلوده در این تیقیق منظور شدهاند.

شکل  .1معرفی مناطق و محلهای مورد نمونهبرداری در شهر تهران

ارزیابی شاخص مقاومت به آلودگی هوا در سه گونة درختی ...
اعظم سلیمی و حامد دادخواه آغداش

شکل  .2نمایش میانگین غلظت آالیندههای هوای شهر تهران طی روزهای شهریور 1931
(برگرفته از گزارش سازمان کنترل کیفیت هوا)http://www.airnow.tehran.ir
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شکل  .3غلظت ذرات معلق (با اندازة  2/5میکرون) در هریک از مناطق مورد مطالعه در تابستان 6331
(برگرزته از گیارش سازمان کنترل کی یت هوا)http://www.airnow.tehran.ir

 .2.2نمونهبرداری گیاهی
پس از انتخوا

از کاغذ صافی واتمن عبور داده و جذ

میولهوای نمونوهبورداری ،از هور یوت از

نوری میلوول بوه

دسوت آمووده بووا اسووتفاده از دسووتگاه اسوپکتروفتومتر

UV

درخووتهووای توووت سووفید م ، Morus alba L.آسوومان

Visibleموودل  ،Perkin Elmerدر نووولموووپهووای663/2

دار) (Ailanthus altissima (Mill.)Swingleو بیود مجنوون

نانومتر و  646/0نوانومتر انودازهگیوری شود .از اسوتون 01

م Salix babylonica L.تعداد چهار پایه با سن و قطر برابر

درصوود بووهعنوووان میلووول شوواهد بوورای تنظوویم دسووتگاه

و نمونوهبورداری

اسپکتروفتومتر استفاده شد .برای انجا میاسبات مربوط به

و عموق متفواوت آن

تعیین میزان کلروفیل ،aکلروفیل bو کلروفیل کول) (a+bبور

درختان در 26شهریور 1396صورت گرفت .از هور پایوه31

حس و

میل ویگوور بوور لیتوور از رواب و زی ور اسووتفاده شوود

برگ برداشوت شود و بوه منظوور آنالیزهوای بیوشویمیایی و

).(Lichtenthaler, 1987

سینه یکسان به صورت تصوادفی انتخوا
برگ از آنهوا از سوط تواپ پوشو

فیزیولوژیکی نمونههای برگی روی ی به آزمایشگاه منتقول

م1
م2

شده شستشو داده شده و برخی از آنالیزهای بیوو شویمیایی

م3

شد .در همان روز ،تعدادی از نمونوههوای برگوی برداشوت
روی آنها انجا گرفت و آ

حاصل از شستشوی برگهوا

و نیز بقیة برگ هوا در دموای-21درجوه در یخچوال فریوزر
اخیره شدندم. Achakzai et al., 2017
 .3.2سنجش میزان کلروفیل
برای سنج

میزان کلروفیلها ،نخست برگهای سالم ،بالغ

و بدون جراحت تفکیت شده سپس بوا تورازوی دیجیتوالی
توزین شد .برگهای توزین شوده بوا اسوتون 01درصود در
داخل هاون چینی سائیده شد .هموژن حاصل از برگهوا را

Chl.a (mg.ml-1) =12.5 A663.2-2.79 A646.8
Chl.b (mg. ml-1) =21.51 A646.8-5.1 A663.2
-1

Chl. (a+b) (mg. ml ) = Chl.a + Chl.b

در معادلووههووای بوواال  A646.8و  A663.2بووه ترتیوو
نشاندهندة میزان جذ

نوری در نولمووپهوای  646/0و

 663/2است .غلظت کلروفیل با توجه بوه حجوم عصواره و
وزن نمونهها بر اسا

واحد میلیگر بر گر وزنتور م

mg

 g-1 FWبیان شد.
5

 .4.2درصد محتوای نسبی آب
میتوای نسبی آ
ارائوه شوده توسو

برگ گیاهان موردمطالعه براسا

فرمول

(Liu & Ding, 2008; Zhang et al.,

) 2016میاسبه شد مرابطه . 4

ارزیابی شاخص مقاومت به آلودگی هوا در سه گونة درختی ...
اعظم سلیمی و حامد دادخواه آغداش

م4

RWC = [(FW- DW)/(TW –DW)] *100

در این فرمول  FW،معرف وزن تازه؛ DWمعورف وزن

با استفاده از منینی استاندارد بر حس
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 mg.g-1Fwمیاسبه

شد م.(De Pinto et al., 1999

خشت بورگ وTWمعورف وزن اشوباعشوده بورگ کوه 24
ساعت در آ
آ

دیونیزه خوابانده شده است .میتووای نسوبی

برگ با قرار دادن مقادیر بوه دسوت آموده در فرموول 4

 .7.2انددداز گیددری شددا

تحمددل آلددودگی

هوا)(APTI
شاخص تیمل آلودگی هوای گونه گیاهی با اسوتفاده از

تعیین شد که به درصد بیان میشود.

فرمول ارائهشوده توسو م Singh et al., 1991تعیوین شود
 pH .5.2برگ

مرابطه . 5

بوورای انوودازهگیووری  pHبوورگ1/5 ،گوور از بوورگهووای

م5

جمعآوریشده از هر درخت را ریز کرده و در هاون چینوی

که در این فرمول A ،میتوای اسوید اسوکوربیت بورگ

دیونیزه سائیده شد .میلول حاصل

برحسوو mg.g-1Fw؛ ، Tمیتوووای کلروفیوول کوول بوورگ

را به مدت  15دقیقه با  3111دور سوانتریفوژکرده و pHآن

برحسوو mg.g-1Fw؛pH ، Pعصوواره بوورگ و  ،Rدرصوود

میتوی  51میلیلیتر آ

با pHمتر ساخت شرکت فن آزما گستر سنج

میتوای نسبی آ

شد.

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

برگ است.

 .6.2غلظت اسید آسکوربیک برگ

.8.2تجزیه و تحلیل آماری

اندازهگیری غلظت اسید آسوکوربیت بورگ بور نبوق رو

آزمای ها بهصورت فاکتوریل در قال

) (De pinto et al.,1999انجووا شوود .رو

عموول بوودین

نورح بلووک کوامالً

تصووادفی و بووا  3تکوورار انجووا شوود .بوورای تجزیووة آموواری

صورت است که نخست  1/5گر برگ تازه را به همراه 11

از SPSSورژن  24و برای رسم شکلها از نر افوزار2113

میلیلیتر میلول  5درصد اسید متافسوفریت سواییده سوپس

Excelاستفاده شد .مقایسه میانگینها بوا اسوتفاده از آزموون

مخلوط حاصل به مودت 15دقیقوه در  11111gسوانتریفیوژ

دانکن در سط احتمال p<1/15انجا شد.

شد .سپس  1/3میلیلیتر از عصاره سانتریفیوژ شده بوا 1/55
میلیلیتر بوافر فسوفات پتاسویم و  1/3میلویلیتور آ

مقطور

توس ورتکس بهنور کامل مخلوط و بوه مودت  11دقیقوه
در دمووووای اتوووواق قوووورار داده شد.سووووپس  1/6میلووووی
لیترتریکلرواسوووتیت اسو وید  11درصووود 1/6 ،میلووویلیتووور
ارتوفسووفریت  44درصوود و  1/6میلوویلیتوور دی پیریوودیل 4
درصد و  11میکرولیتر  1/3FeCl3درصد م w/vبه میلوول
اضافه شد و به مدت  21دقیقه در بون مواری بوا دموای 41
درجة سانتی گوراد قورار گرفوت .پوس از نوی ایون مودت،
میتوی لولههای آزمای

توسو ورتکوس مخلووط شود و

مجدداً به مدت  21دقیقه در بن ماری بوا دموای  41درجوة
سانتیگراد قرار داده شد .در نهایوت میوزان جوذ

نوور در

نول موپ  525نانومتر خوانده شد و میزان اسیدآسکوربیت

 .3نتایج
 .1.3کلروفیل کل در برگ
میزان کلروفیل کل درخت توت سفید ،در سایتهوای 3 ،2
و  4به نور معنا داری نسبت به سایت 1بیشتر بود .بیشوترین
میووزان کلروفیوول در سووایت  4و کوومتوورین آن در سووایت 1
مشاهده شد مشکل  . 3همچنین در درخت آسومان دار ،در
سایتهای 1و  3به نور معناداری نسبت به سایتهوای 2و
 4بیشتر بود .بیشترین میزان کلروفیل در سایت  2و کمترین
آن در سووایت  1مشوواهده شوود مشووکل  . 3در درخووت
بیدمجنون ،میزان کلروفیل کل در سایتهای  1و 2اخوتالف
معنا داری نداشتند .درحالیکه در سایت  4به نور معنا داری
نسبت به سایت  3بیشتر بود .بیشوترین میوزان کلروفیول در
سایت  4و کمترین آن در سایت 2مشاهده شد مشکل . 3
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شکل  .9مقایسه تأثیر تنش آلودگی هوا بر میزان کلروفیل کل درختان توت سفید( ،)M.albaآسمان دار) )A.altissimaو بید مجنون
( )S. babylonicaدر سایتهای (1میرداماد)(2 ،پونک)( 9 ،انقالب) و ( 4آزادی)شهر تهران .میانگینهایی كه حداقل یک حرف مشترك
دارند از نظر آماري اختالف معناداري ندارند(.)p <5 /55دادهها Mean ± SEرا نشان میدهند.
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شکل .4مقایسة تأثیر تنش آلودگی هوا بر  pHعصارههای برگی در درختان توت سفید( ،)M.albaآسماندار) )A.altissimaو بید مجنون
( )S.babylonicaدر سایتهای (1میرداماد)(2 ،پونک)( 9 ،انقالب) و ( 4آزادی)شهر تهران .میانگینهایی كه حداقل یک حرف مشترك
دارند از نظر آماري اختالف معناداري ندارند ( .)p <5 /55دادهها Mean ± SEرا نشان میدهند.

 pH .2.3عصار های برگی

مشکل . 4در درخت بیودمجنون ،بوین هور  4سوایت موورد

در درخت توت سفید ،بیشترین pHبرگ مربوط به سایت 4

مطالعه اختالف معناداری مشاهده نشد .بیشوترین  pHبورگ

بود در حالی که ایون پوارامتر در سوه سوایت دیگور موورد

در سووایت 1و کوومتوورین آن در سووایت  4مشوواهده شوود

مطالعووه م2،1و 4تفوواوت معنوواداری نداشووتند مشووکل. 4

مشکل . 4بر اسا

دادههای ارائهشده ،درخت تووت سوفید

همچنین در درخت آسمان دار ،در سایتهای 1و  3بهنوور

بیشترین مقدار  pHرا داشت .همچنین نسوبت بوه درختوان

معنا داری نسبت به سایت های 2و  4بیشتر بود بیشترین

pH

برگ در سایت  3و کمترین آن در سوایت  2مشواهده شود

دیگرpHعصارة برگی آن به pHخنثی نزدیتتر است.

ارزیابی شاخص مقاومت به آلودگی هوا در سه گونة درختی ...
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 .5.3درصد محتوای نسبی آب
درصد میتوای نسوبی آ بورگ درخوت تووت سوفید ،در

 .4.3میزان آسکوربیک اسید در برگ
میتوای آسکوربیت اسوید بورگ در درختوان تووت سوفید،

سایتهای 2و  4بهنور معناداری نسبت به سایتهای 1و 3
بیشتر بود مشکل  . 6در درخت آسمان دار ،سایت  1نسبت

آسوومان دار و بیوود مجنووون در سووایتهووای 3و  4بووهنووور
معناداری نسبت به سایتهوای 1و  2بیشوتر بوود .بیشوترین

به سایت  2اختالف معناداری نداشت درحالیکوه سوایت 4

میووزان آسووکوربیت اسووید در سووایت  4و کوومتوورین آن در

نسبت به دیگر سایتها بیشترین درصد میتوای آ

سایت های 1و  2مشاهده شد.همچنین درخت توت سوفید،

نسوبی

را داشت مشکل . 6در درخت بیدمجنون ،سوایت  1نسوبت
به سایت  2تفاوت معناداری در درصد میتووای آ نسوبی

در سایت  4بیشوترین میوزان آسوکوربیت اسوید را در بوین
گونههای موردمطالعه نشان داد مشکل. 5

نداشت درحالیکه بیشترین درصد میتوای نسبی آ

بورگ

در سایت  4مشاهده شد مشکل. 6
b
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Ascorbic acid concentration (mg.g)1Fw
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شکل  .5مقایسه تأثیر تنش آلودگی هوا بر غلظت آسکوربیک اسید برگ در درختان توت سفید( ،)M.albaآسمان دار) )A. altissimaو بید
مجنون ( )S. babylonicaدر سایتهای (1میرداماد)(2 ،پونک)( 9 ،انقالب) و ( 4آزادی)شهر تهران .میانگینهایی كه حداقل یک حرف
مشترك دارند از نظر آماري اختالف معناداري ندارند( .)p <5 /55دادهها Mean ± SEرا نشان میدهند.
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شکل .1مقایسة تأثیر تنش آلودگی هوا بر درصد محتوای نسبی آبیبرگ در درختان توت سفید( ،)M. alba.آسمان دار) )A. altissimaو بید
مجنون ()S.babylonicaدر سایتهای (1میرداماد)(2 ،پونک)( 9 ،انقالب) و ( 4آزادی)شهر تهران .میانگینهایی كه حداقل یک حرف
مشترك دارند از نظر آماري اختالف معناداري ندارند ( .)p <5 /55دادهها Mean ± SEرا نشان میدهند.
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APTI

نسبت بوه دیگور سوایتهوا بوهنوور معنواداری بیشوتر بوود

درخووت توووت سووفید از نظوور شوواخص  ،APTIدر بووین

مشکل . 5در درخت بیدمجنون ،این شاخص در سایتهای

سایت های 1و  2اختالف معنا داری نداشت درحوالیکوه در

 3و  4نسبت به سایتهای  1و  2بهنوور معنواداری بیشوتر
3

سایت  4نسبت به دیگر سایتها بیشترین شواخص تیمول

بود مشکل . 5درخت توت سفید بیشترین شاخص

آلودگی را نشان داد مشکل  . 5در درخوت آسومان دار ،در

را در بین درختان مورد مطالعه داشت درحالیکوه درختوان

بین سایتهوای 1و  2و  4اخوتالف معنواداری در شواخص

بید مجنون و آسمان دار کمترین شاخص  APTI3را داشتند.

APTI

تیمل آلودگی هوا مشاهده نشود درحوالیکوه در سوایت 3
25
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20
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شکل .7مقایسه ارزش  APTIدرختان توت سفید ( ،)M.albaآسمان دار) )A.altissimaو بید مجنون ( )S.babylonica.در سایتهای
(1میرداماد)(2 ،پونک)( 9 ،انقالب) و ( 4آزادی)شهر تهران .میانگینهایی که حداقل یک حرف مشترك دارند از نظر آماری اختالف معناداری
ندارند ( .)p <5 /55دادهها Mean ± SEرا نشان میدهند.

آن درسایت های پر آلوده 3و 4کاه

یافت .این مویتوانود

 .4بحث
در پژوه حاضر سه گونه درختی توت سفید ،آسمان دار

نشان دهندة تیمل اندک آسمان دار در برابرآلودگی باشود.

و بید مجنون در  4منطقه شهری بوا میوزان آلوودگی هووای

مطالعات نشان داده است که گیاهان با میزان کلروفیل باالتر

مختلف مقادیر کلروفیل متفاوتی را نشان دادند کوه در ایون

میتوانند به آلودگی هوا مقاو تر باشوند

میان بیشترین مقادیر کلروفیل کل 5 /1و 6/4مربوط به توت

) .Pathak et al., 2011بسوویاری از تیییوورات رشوودی و

سفید در سایت های  4و  3و کمترین مقادیر کلروفیول کول

فیزیولوژیکی در گیاهان که در اثر آالینودههوای هووا ایجواد

3 /26و  2/52مربوط به بید مجنون در سایتهای 1و 2بود.

میشوند پاس هایی برای جبران تن های مییطوی هسوتند

رفتار درخت آسمان دار با توت سفید و بیودمجنون تفواوت

بوه

دارد .با افزای

میزان آلودگی هووا ،میوزان کلروفیول تووت

;(Agarwal, 1986

که نوعی استراتژی برای کوم کوردن آسوی هوای تون
حسا

میآیند م . Woo et al., 2007تن

آلودگی هووا در

سفید و بید مجنون بیشتر شود و در سوایت  4بوه بیشوترین

بعضی گیاهان باعث افزای

وزن تور و خشوت بورگهوای

میزان خود رسید اما در درخت آسماندار با انودک افوزای

آلوووده و در نتیجووه موج و

کلروفیوول موویگردنوود

آلودگی مسایت  2میزان کلروفیل افزای

یافت .ولی میزان

افووزای

م . Seyyednejad et al., 2011افزای

کلروفیل در گیاهوان

ارزیابی شاخص مقاومت به آلودگی هوا در سه گونة درختی ...
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در معری آلودگی هوا میتوانود نشوانة تیمول و مقاوموت
بیشتر آنها نسبت به این تون

Singh & Verma,

3و 4بیشووترین میووزان اسووید آسووکوربیت را داشووتند .اسووید

. 2007در مطالعات مختلف مقادیر باالی کلروفیل در بورگ

آسکوربیت آنتیاکسیدانی است که گیاهوان را از تهدیودات

گیاهوان

باشوند م

در پژوه

حاضر درختان مورد مطالعه در سایت هوای

Taraxacum officinal, Plantago lanceolata,

میی زیسوتی همچوون آلوودگی هووا میافظوت مویکنود

 Betula pendula,Robinia pseudoacaciaدر سوایتهوای

).(Keller & Schwager, 1977; Lima et al., 2000

آلوده در اثر ترافیت سنگین و متأثر از فعالیتهوای صونعتی

همچنووین عاموول احیووا کننووده قوووی بوووده و بسوویاری از

;Agbaire & Esiefarienrhe, 2009

مکانیسمهای دفاعی و فیزیولوژیکی را در گیاه فعال میکند.

مشووواهده شووود

;. Nadgórska–Socha et al., 2017
در پژوه

از نرفی قدرت احیاکنندگی آن متناس

حاضر درخت توت سفید بوا توال

با غلظوت آن بووده

بورای

و فعالیت احیاکنندگی آن وابسته بوه  pHسولول بووده و در

تنظیم pHخنثی و قلیایی مقاومت مناسوبی را نسوبت بوه دو

 pHهای بواالتر فعوال

اسوت م Agbaire & Esiefarienrhe,

گونة درختی دیگور نشوان داد .درختوان آسومان دار و بیود

 2009در ضمن مقودار زیواد اسوید آسوکوربیت در بورگ

مجنون  pHنزدیت به هم را نشان دادند که pHآنها تقریبواً

گیاهان جمعآوری شوده از جملوه

اسیدی و به مقدار تقریبی  5/5بوود pH .خنثوی در درخوت

در سووایتهووای بووا ترافیووت سوونگین،گزار

توت نخستین نتیجه از نوع خود است که بوا قلیوایی شودن

) Nadgórska–Socha et al., 2017که این یافته با پژوه

 pHبرگ منجور بوه افوزای

مقاوموت گیواه مویگوردد .در

سایت های آلوده 3و 4بهویژه در سوایت  3تووت

سوفیدpH

Taraxacum officinale

شووده اسووت

حاضوور مطابقووت دارد .در مطالعووهای نشووان داده شوود کووه
گیاهووانی از جملووه

Ailanthus altissima, Fraxinus

عصاره برگی را در حدود  5حفظ کرده است .در حالی کوه

 sogdiana, Rosa chinensisبوا میوزان آسوکوربیت اسوید

pH

بیشتر نسبت به میی پر آلوده مقاومت بیشتری نسوبت بوه

تیت تأثیر چه عواملی در گیاه تیییر مویکنود قابول بیوث

آلودگی هوا نشان دادند م . Zhang et al., 2016ایون یافتوه

است pH .برگ تعیین کننوده تشوکیل آسوکوربیت اسوید از

حاضر که درخوت تووت سوفید در سوایتهوای

دو درخت دیگر کامالً  pHاسیدی را نشان دادند .اینکه

قندهای هگزوز است همچنین  pHباال سب

تبودیل بیشوتر

قند هگزوز به آسکوربیت اسید میشود کوه دارای خوواص

با پژوه

آلوده اسید آسکوربیت بیشتر دارند همخوانی دارنود .نتوای
بهدستآمده از این پژوه

با نتای دیگور میققوان کوه بوا

آنتوویاکسوویدانی اسووت ) .(Joshi et al., 2009بعضووی از

افزای

عملکردهای آنزیمی در pHباال نسبت به pHخنثی بیشوتر و

اسید آسکوربیت افزای

بهتر است و در ضمن تنظیم  pHدر کده بندی سلولی برای

et al., 1995; Krishnaveni, 2013; Kaur & Nayyar,
. 2014

ترافیووت اجووزای سوولولی مثوول وزیکووولهووا ،پووروتئینهووا و
مولکولهای کوچت ضروری است

;(Swami et al., 2004

) .Escobedo et al., 2008; Rai et al., 2013نفوووا
آالیندهها pHدرونسلولی را اسیدی میکنند که در گونههای
حسا

بیشتر مشاهده میشود .بیشترین ارز

برگی در برگ های قاصدک در جنو

 pHعصوارة

لهستان ثبت شد کوه

با داشتن بیشترین pHدارای مقاومت بیشتر به آلوودگی هووا

میزان تن ها مقوادیر آنتویاکسویدانت هوا همچوون
مییابد همخوانی دارد م

Mächler

در ایوون پووژوه  RWCتوووت سووفید و بیوودمجنون در
سایت آلوده 4تفاوت معناداری نودارد .از ایون جنبوه تووت
سفید و بید مجنون با هم دیگر مشابه هستند کوه مویتوانود
نشانه ای از واکن

بهتر این درختان نسبت به آلوودگی هووا

باشد .اما آسمان دار کمترین میزان آ

نسبی را در سایت 4

نشان داده است و می تواند دلیلی بر حساسیت این درخوت
باشد .مقدار نسبی آ برگ در گیاهان هرچوه بیشوتر باشود

بودنوود ) .(Nadgórska–Socha et al., 2017ایوون اموور بووا

گیوواه در مواجووه بووا توون هووای غیوور زیسووتی بهتوور تعووادل

حاضر که توت سفید بوا بیشوترین اسویدیته دارای

فیزیولوژیت خود را حفظ مویکنود بنوابراین مویتوانود در

پژوه

مقاومت بیشتر به آلودگی هوا است مطابقت دارد.

مقابل آلودگی هوا نسبتاً مقاو باشود

(Verma, 2003; Rai
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میووزان کربوهیوودراتهووا و دیگوور

گروه گیاهان با مقاومت نسبی متوس نسبت به آلودگی هوا

متابولیت ها باعث کاه پتانسیل اسمزی میشود در نتیجه
آن  RWCافزای مییابد .نتای به دست آمده در مورد این

نبقهبندی میشود ،درحالیکه درخت بید مجنون و آسومان
دار بووه ترتیو بووا شوواخصهووای  11/0و  11/44در گووروه

پارامتر در سایت های آلوده در این درختان مطابق بوا نتوای
دیگوور میققووان اسووت م

;Prajapati & Tripathi, 2008

. Govindaraju et al., 2012

حسا

قرار میگیرند .همچنین با مقایسه شکل مربووط بوه

نتای  APTIدر سایت پر آلوده تهران درخوت تووت سوفید
مقاومت بسیاری را نسبت به دو درخوت آسومان دار و بیود

پاندی و همکاران م 2115گیاهان حسا و مقواو بوه
آلوودگی هووا را بوور اسووا معیووار  APTIبووهصووورت زیوور
گروه بندی کردند .گیاهان با مقدار  APTIبین 31-15مقاو ،
بین  16-13با مقاومت متوسو  ،بوین  13-1حسوا

و بوا

مجنون نشان داده است و بودین ترتیو
مقاو به آلودگی هوا قرار میگیرد.
با توجه به نتیجه این پژوه

در گوروه گیاهوان

درخت توت سفید گزینه

مناسبی برای کاشت در تهران برای مبارزه با آلودگی هووای

معیار کمتر از یت خیلی حسا معرفی شودند .بور اسوا
این معیار توت سفید بیشوترین شواخص  APTIرا در میوان

فصلی تابستان و اوایل پاییز است.
برای کاشت این درخت در منانق مختلوف تهوران الز

درختان مورد مطالعه نشوان داد کوه نسوبت بوه دو درخوت

است که به معیارهای دیگوری نیوز ازجملوه نیواز آبوی ایون

دیگوور مقاومووت متوسووطی بووه آلووودگی هوووا دارد .مقووادیر

درخت ،میزان تعرق آن ،میزان مقاوموت در برابور حشورات

APTIدر درختان آسمان دار ،بیدمجنون و تووت سوفید بوه

ازجمله شته و مگس سفید ،میزان نگوه داری آالینوده هوا در

Pandey et al.,

سط برگ توجه شود .همچنین نهالهای آن بورای آزموون
حداکثر تیمل در مقابل آلودگی هوا در گلخانههای مناس

ترتیوو  11/44،11/01و  14/05بووود م
 . 2015شووواخص  APTIدر درختوووان موووورد مطالعوووه در
سایت های آلوده به خصووص سوایت  4افوزای

معنواداری

داشت و در این سایتها درختان بیشوترین مقاوموت را بوه
آالینده های هوا از خود نشان دادند .نبقهبندی درخت توت
سفید با شاخص  14/05به عنوان درخت با مقاومت متوس
با نتای  Nadgorska-Sochaو همکاران م 2115که گیاهان
 P. lanceolataو Robinia pseudoacaciaبا شاخصAPTI

بین  16-12را بوه عنووان گیاهوان بوا مقاوموت متوسو بوه

با نراحی صیی و اجورای نورح آزموای هوای متناسو
بررسی شوند.
تشکر و قدردانی
از گووروه علووو گیوواهی دانشووکدة علووو زیسووتی دانشووگاه
خوارزمی تهران که در انجا این پژوه کمال همکواری و
مشارکت را داشتند تشکر و قدردانی میشود.

آلودگی هوا در نظر گرفتهاند همخوانی دارد.
یادداشتها
 .5نتیجهگیری
با توجه به معیار بندی ارائهشده توس پانودی و همکواران
م 2115و گووزار

سووازمان کیفیووت هوووای شووهر تهووران،

درخت توت سفید بوا شواخص تیمول آلوودگی 14/05در

1. out door
2. in door
)3. Particulate Matter(PM
)4. Air Pollution Tolerance Index (APTI
)5. Relative water content (RWC
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