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چکیده
آلودگی هوا بر رشد و کیفیت درختان در فضای سبز شهری تأثیر بسزایی دارد ،زیررا صردما

مزمنری

در اثر جذب مداوم آالیندهها ایجاد میشود .امروزه ایجاد فضای سربز مناسرد در منراطه شرهری موجرد
کاهش صدما

زیانآور آلودگیهای محیطی میشود .این پژوهش باهدف بررسی ترأثیر آلرودگی هروا برر

مقدار هیدرا های کربن و پرولین درخت چنار ( )Platanus orientalis L.در سرط شرهر ارومیره انجرام
شد .برای این منظور پنج پارک بوستان برا درجره آلرودگی متفراو

در سرط شرهر ارومیره در دو مرحلره

(مردادماه  12و اردیبهشتماه  )13مورد بررسی قرار گرفت .در هر پارک پنجپایه تقریباً همسال از این گونه
انتخاب شدند .نمونههای برگ از هر پایه در سه مقطع ارتفاعی و از شاخههرای بیرونری برداشرت شردند و
مقدار پرولین و هیدرا های کربن در دو مرحله اندازهگیری شدند و ارتباط آنها با غلظت آالیندههای هروا
شامل  CO ،SO2 ،NH3 ،O3و  PM10مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از آن است که در هرر دو زمران
مقدار هیدرا های کربن و پرولین گونههای مورد بررسری در منراطه آلروده بیشرتر از منطقره شراهد برود.
همبستگی مثبت هیدرا های کربن و پرولین برا آالینردههای  NH3 ،O3و  PM10در هرر دو مرحلره (برهجز
همبستگی پرولین با  NH3در مرداد  ،)12در سط  9درصد معنیدار بود.
واژههای کلیدی :آلودگی هوا ،پرولین ،چنار ،هیدرا های کربن.
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*
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مقدمه

یافتن کربوهیدرا ها از برگ به محرل مرررف ،سربد

یکی از عوامل تهدیدکنندۀ پوشرش گیراهی در منراطه

بروز پاسخهای پیچیرده در سرطوف فیزیولروویکی نیرز

شهری ،آلودگی هوا و گازهرای آالینرده اسرت کره برا

مررریشرررود ( .)Burke, 2007قنررردهای محلرررول از

غلظتهای مختلف در فضای شهرها پراکنردهانرد و بره

اسمولیتهای سازگار هستند که در شرای تنش تجمع

همراه عوامل اقلیمی و انسانی آثار مخربری را برر روی

یافته و ممکن است بهعنوان عامل اسمزی و یا محراف

پوشش گیاهی ایجاد میکنند .در مقابل ،پوشش گیراهی

اسمزی عمل نمایند که در حالت اول افزایش قندها در

نیز با توجه به کارکردهای زیستمحیطی سبد کراهش

اثر تنش با تنظیم اسمزی و نگهداری توروسران

و در

گازهرای آالینرده مریشرود (.)Rashidi et al., 2011

حالت دوم برا پایردار کرردن غشراها و پرروتئینهرا در

گیاهان نیز ضمن اینکه میتوانند تا اندازهای در کراهش

ارتبررراط اسرررت (.)Ingram and Bartlet, 1996

آلررودگی هرروا مرررثر باشررند ،تحررت تررأثیر آالینرردهها

 Ghorbanliو همکررراران ( )2007بررره بررسررری اثرررر

قرارگرفته و آسید میبینند .گیاهان مختلف نسربت بره

آالیندههای هوای شهر تهران روی دو گیاه خرزهرره و

آلودگی هروا حساسریتهای متفراوتی نشران میدهنرد

اقاقیررا پرداختنررد ،آنهررا نمونررههررای برررگ از دو گیرراه

( Ghorbanli et al., 2007; Van Breusgem et al.,

خرزهره (برگ پنجم هرر شراخه) و اقاقیرا (بررگهرای

 .)2001تنش آلودگی هروا نیرز ماننرد دیگرر تنشهرای

شرراخههررای میررانی درخررت) از منطق ر پرراک و آلرروده

محیطرری موجررد ایجرراد رادیکالهررای آزاد اکسرریژن

جمعآوری کرده و مورد آزمایش قرار دادند و بره ایرن

میشود .مقردار ایرن رادیکالهرای آزاد در سرلولهای

نتیجرره رسرریدند کرره پرررولین در دو گیرراه مرروردنظر در

گیاهی بهوسیله فعالیت آنتیاکسیدانها کنترل میشود و

منطقررهی آلرروده نسرربت برره منطقررهی پرراک افررزایش و

این ظرفیت به اندازه تحمل گیاه به ترنش بسرتگی دارد

کربوهیرردرا های محلررول در خرزهررره افررزایش و در

( .)Farooq et al., 2009از واکنش گیاهان تحت تأثیر

اقاقیرررا کررراهش یافرررت .در پژوهشررری خروصررریا

استرسهای محیطی از قبیل استرس خشرکی ،شروری،

فیزیولوویکی چهرار گونر اکرالیستوس را تحرت ترنش

سنگین و گازهای آالینده میتوان بره

خشکی مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که افزایش

افزایش اسیدآمینه پرولین ،پروتئین و کربوهیدرا هرای

تنش خشکی منجر به افزایش اندازه پررولین ،قنردهای

محلول اشاره کررد ( Shariat et al., 2010; Bamniya

محلررول ،کرراهش رنرر ریزههررای گیرراهی و کرراهش

.)et al., 2012; Salama et al., 2011

مشخرههرای رشرد میشرود( Shariat and Assareh,

از بین اسیدهای آمینه ،پرولین پایردارترین آنهاسرت و

 Salama .)2008و همکاران ( )2011نیز کاهش انردازه

حداقل بازدارندگی را برای رشد سلول دارد .شراید بره

کلروفیل ،کاراتنوئید ،قندهای غیر احیرا ،قنردهای کرل،

همین دلیل بیش از دیگرر اسریدهای آمینره برا شررای

پروتئین و لیسید را در گون  Datura innoxiaدر مناطه

مطلوب سلول مطابقرت داشرته و در شررای نامسراعد

آلرروده برره  NO2 ،SO2 ،O3نسرربت برره منطقررهی شرراهد

تجمع آن بیشتر است .پررولین منبرع نیترروون و کرربن

گزارش کردند.

برای رشد و ترمیم گیاه و یک پاالیندهی رادیکرالهرای

درخت چنار با علمی  Platanus orientalisاز خانواده

آزاد نیز محسوب میشود ( .)Levitt, 1980تنش عالوه

 Platanaceaeاست و جزء درختان پهنبررگ و خرزان

بر ایجاد اختالل در رشد و در نتیجر آن عردم جریران

کننده نیمکره شمالی محسوب میشرود .چنرار درخرت

آلودگی به فلزا
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آلودگی کمتر از منطقره  Dدر

بزرگ و زیبایی است با تنه مسرتقل ،تراجی گسرترده و

 -منطقه  Cو  Bبا شد

شاخههای قوی داشته و این ویژگیها موجد شدهانرد

پارک ساحلی الغدیر و ائللرباغی (بره ترتیرد واقرع در

تا چنار در ردیف مهمترین درختان سایهدار پارکهرا و

بلوار امامت و والفجر)

حاشیه خیابانها قرار گیرد .در ایرران درخرت چنرار از

 -منطقه  Aبهعنوان منطقره شراهد در پرردی

اهمیررت ویررژهای برخرروردار برروده و هسررت .در حررال

دانشگاه ارومیره (واقرع در خیابران شرهید بهشرتی) برا

شرهری

حاضر نیز مهمترین گون مورد استفاده در فضرای سربز

کمترین شد

شهری ،چنار است ( .)Aftab Talab, 2007با توجه بره

نمونهبرداری بره روش انتخرابی در هرر پرارک و پرنج

اهمیت آلودگی هروا و ترأثیر آن برر سرالمت انسران و

درخت از گون مورد بررسری برا صرفا

حتیاالمکران

گیاهان ،توجه به مسئله آالیندهها و واکنش گونرههرای

همسن ،سالم ،دارای تاج متقارن و بردون آفرت انجرام

مختلف گیاهی در رویارویی با غلظتهای گوناگون آن

شد .نمونهبرداری از برگ درختان در تابستان (مردادماه

حررائز اهمیررت اسررت .در ایررن بررین ،فهررم پاسررخهررای

 )9312و بهار سال بعرد (اردیبهشرتماه  )9313انجرام

فیزیولوویک درختان شهری در برابر این آلودگیها بره

گرفررت .نمونررههای برررگ از هررر پایرره در سرره مقطررع

امکان معرفی گونههای مقاوم کمک مریکنرد .ازایرنرو

ارتفاعی و از شاخههای بیرونی برداشت شد .همچنرین

مقردار اسریدآمینه پررولین و

مشخرههای قطر برابرسینه ،ارتفاع و قطر تاج درختران

هیدرا های کربن درخت چنار ،در برابر آلودگی هروا

موردنظر نیز اندازهگیری شد .نمونههای هوا شرامل ،O3

بررسی شد.

 CO ،SO2 ،NH3و  PM10بالفاصله از هرر پرنج منطقره

در این پژوهش تغییررا

با استفاده از دستگاههای سنجندۀ سیار (دستگاه پرتابرل

مواد و روشها

 LSIبرای اندازهگیری گازهای آالینده و دستگاه پرتابل

منطقه مورد بررسی

 TSIبرای اندازهگیری ذرا

مناطه مورد پژوهش در استان آذربایجان غربی در شهر

حجاب) و با سه تکررار انجرام گرفرت و انردازهگیری

عرض شمالی و  22درجه و  23دقیقه ترا  25درجره و

هیدرا های محلول کربن و پرولین در هرر دو مرحلره

 25دقیقه طول شرقی و ارتفاع از سط دریا  9363مترر
قرار دارد .ابتدا با استفاده از اطالعا

انجام گرفت.

سازمان حفاظرت

محتوای پرولین آزاد در برگ نمونههرا برر طبره روش

محی زیسررت و فضررای سرربز اسررتان ( Anonymous,

 Batesو همکاران ( )1973سنجیده شد و برای اندازه-

2013؛  )Anonymous, 2012و برا بررسریهای اولیره،
تعداد  5پارک با درجه آلودگی متفاو

گیرررری قنرررد از روش  Duboisو همکررراران ()1956

( A, B, C, D,

استفاده شد.

 )Eدر سط شهرستان ارومیه انتخاب شد.
 -منطقه  Eبا باالترین شد

معلره) و ایسرتگاه پرایش

دائررم هرروا (واقررع در پررارک سرراحلی الغرردیر و پررارک

ارومیه ،بین  30درجه و  6دقیقه تا  38درجه و  1دقیقه

تجزیهوتحلیلهای آماری با اسرتفاده از نرمافرزار SPSS

آلودگی هوا به نرام پرارک

(نسخه  )98انجام شد .برای این منظور از آنالیز تجزیره

کوثر (واقع در نزدیکی پایانهی شهری)
 -منطقه  Dبا شد

آلودگی

واریان

آلودگی کمتر از منطقه  Eدر پارک

و از آزمون مقایسره میرانگینهرای دانکرن در

سط احتمال  15درصد استفاده شد .رسم نمودارها بره

حجاب (واقع در فلکه مدرس)

کمک نرمافزار ( Excelنسخه  )2090صور
999

گرفت.
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نتایج

ازن بهجز پرارک ائللربراغی در بقیره منراطه (پرردی ،

مقایسه آالیندههای هوا در مناطق مطالعاتی در مردادمااه

الغدیر ،حجاب و کوثر) معنیدار نبوده است .در رابطره

 1332و اردیبهشتماه 1333

با آالیندههای آمونیاک و دیاکسید گوگرد ترأثیر زمران

با توجه بره دادههرای بهدسرتآمده در مردادمراه 9312

در هر پنج منطقه معنیدار نبود.

اندازه آالینردههرای ازن ،ذرا

آنالیز آماری عوامل مورد آزمایش

معلره کوچرکتر از 90

جدول  2تجزیه واریان

میکرون و مونوکسید کربن در پارک کوثر (آلرودهتررین

مشخرههای هیدرا های

شررهر (منطقرره

کربن و پرولین گون چنار در مرحله اول (مردادماه

شاهد) کمترین مقدار را به خود اختراص داده اسرت.

 )9312و دوم (اردیبهشتماه  )9313را نشان میدهد.

همچنین مقدار گاز آالیندهی آمونیاک در پارک الغردیر

هر دو شاخص مورد بررسی بین مناطه مختلف با

شرهر کمتررین مقردار را

 9درصد اختالف

منطقرره) بیشررترین مقرردار و در پررردی

بیشترین مقدار و در پرردی

سط

آلودگی متفاو  ،در سط

دارد .مقدار دیاکسید گوگرد نیز در پنج منطقه یکسران

معنیداری دارند.

بوده است .در اردیبهشرتماه  9313برهطورکلی مقردار

مقایسه غلظت هیدراتهای کربن تحت تأثیر آلودگی هوا

معله کوچکتر

میانگین غلظت هیدرا های کربن گون چنار در پارک

از  90میکرررون و مونوکسررید کررربن در پررارک کرروثر

کوثر (آلودهترین منطقه) در مررداد  12و اردیبهشرتماه

شرهر

 13به ترتید  25/03و  23میلیگررم در هرر گررم وزن

(منطقه شاهد) کمترین مقدار را به خود اختراص داده

خشک برگ دارای بیشترین مقدار و در پردی

شهری

است و مقدار گاز آالیندهی دیاکسید گوگرد در پرارک

دانشررگاه ارومیرره (منطقررهی شرراهد) در مرررداد  12و

گازهای آالیندهی ازن ،آمونیاک ،ذرا

(آلودهترین منطقه) بیشترین مقردار و در پرردی

ائللرباغی و الغدیر بیشترین مقردار و در پرردی

اردیبهشتماه  13به ترتید برا  96/08و  33/02میلری-

شرهر

کمترین مقدار را دارد (جدول .)9

گرم کمتررین مقردار را دارا اسرت .همانگونره کره در

تأثیر زمان بر اندازه غلظت آالیندههای هوا

شکل  9مشاهده میشود میانگین غلظت هیردرا هرای

اندازه گاز آالینده ازن ،آمونیاک و دیاکسید گروگرد در

کربن در چنار تحت تأثیر آلودگی هوا افزایش یافرت و

اردیبهشتماه  9313نسبت بره مردادمراه  9312در هرر

ایررن افررزایش در مرررداد و اردیبهشررتماه در سررط 5

پنج منطقه افزایش داشرته اسرت و مقردار ذرا

درصد معنیدار بود .همچنین مقدار غلظرت هیردرا -

معلره

کوچکتر از  90میکرون در اردیبهشتماه  9313نسبت

های کربن گونر چنرار در اردیبهشرتماه  13بیشرتر از

شهر و پارک ائللربراغی

مردادماه  12است و این اخرتالف در دو زمران در هرر

به مردادماه  9312بهجز پردی

پنج منطقه معنیدار بوده است.

در بقیه منراطه افرزایش داشرته اسرت .نترایج آزمرون t

جفتی نشان داد که تأثیر زمان بر مقدار غلظرت آالینرده

992

مقدار هیدراتهای کربن و پرولین برگ درخت چنار ،در شرایط تنش آلودگی هوا (پژوهش موردی :شهرستان ارومیه)

جدول  -9میانگین دادههای آلودگی هوا در مناطه مطالعاتی در مردادماه  9312و اردیبهشت 9313
Table 1. Mean of air pollution data in study areas in August 2013 and May 2014
)O3(ppm

)PM10(µg/m3

)NH3(ppm

)SO2(ppm

منطقههای
مورد بررسی
Study areas

پردی

مرداد 12

اردیبهشت 13

مرداد 12

اردیبهشت 13

مرداد 12

اردیبهشت 13

مرداد 12

AUG
2013

MAY
2014

AUG
2013

MAY
2014

AUG
2013

MAY
2014

AUG
2013

0.073

0.086b

2.93*b

3.6

25.33b

23b

0.3

)CO(ppm

اردیبهشت

مرداد

13

12

MAY
2014

AUG
2013

0.33

1.5

اردیبهشت 13
MAY
2014

2.066c

Pardis

ائللرباغی

0.073

0.09b

3.3a

3.66

45.33ab

34.66b

0.4

0.3

2.833c

-

Ellarbaghi

الغدیر

0.086

0.11ab

3.4a

3.7

34.66b

63a

0.4

0.3

3.933b

6.3

Alghadir

حجاب

0.08

0.126a

3.33a

3.66

46ab

66.66a

0.3

0.33

7.5

5.500a

Hejab

کوثر

0.096

0.133a

3.3a

3.86

58a

70.66a

0.3

0.33

7.9

6.066a

Kosar

میانگینهای دارای حروف غیرمشترک در هر ستون ،از نظر آماری اختالف معنیدار در سط  5درصد هستند (آزمون دانکن) .در مردادماه
 12مقدار  SO2در همه مناطه یکسان بود و  COدر پارک ائللرباغی بنا به یکسری مشکال

در دستگاه سنجنده اندازهگیری نشد.

Means with dissimilar letters in each column, represent significant differences, α= 5% (Duncan analysis). In
August 2013 amount of SO2 was the same in all regions and amount of CO in Ellarbaghi Park by a series of
problems in the sensor device was not measured.

جدول  -2تجزیه واریان

عوامل مورد آزمایش گون چنار در پنج منطقه با درجه آلودگی متفاو

در مردادماه  9312و

اردیبهشتماه 9313
Table 2. Analysis of variance in tested factors of Platanus species in five regions with different
pollution rate in August 2013 and May 2014
میانگین مربعا
درجه آزادی
منبع تغییرا
صفا
زمان
Time

Source
تیمار

df

Mean Squared

Attributes

4

**56.55

هیدرا های کربن

خطای آزمایش

20

Carbohydrates

Error

Treatment

کل

0.944

24

مرداد 9312

Total

AUG 2013

تیمار

4

پرولین

خطای آزمایش

20

Proline

Error

**0.069

Treatment

کل
Total

993

24

0.009

2  شماره،1  جلد،مجله پژوهش و توسعه جنگل

.2 ادامه جدول
میانگین مربعا

Continued table 2.
منبع تغییرا

درجه آزادی

Mean Squared

df

Source
تیمار

85/8**

4

0.009

19

صفا

زمان

Attributes

Time

Treatment
خطای آزمایش

هیدرا های کربن

Error

Carbohydrates

کل

23
85/8**

4

0.681

19

Total

9313 اردیبهشت

تیمار

MAY 2014

Treatment
خطای آزمایش

پرولین

Error

Proline

کل

23

Total

. درصد9 **معنیدار بودن در سط

Concentration of carbohydrates (mg/gDw)

)mg/gDw( های کربن

غلظت هیدرا

** Significant differences, α= 1%.

45
40

پردی
Pardis

ائللرباغی

الغدیر

Ellarbaghi

Alghadir

حجاب
Hejab

42.2

a
43

37.5

35.2

33.02

30

20

c

Kosar d

e

35

25

b

کوثر

a

b
c

22.03

24

a

a

24.6 25.03

16.78

15
10
5
0

12 مرداد

13 اردیبهشت

August 2013

May 2014

 و اردیبهشتماه12 میانگین غلظت هیدرا های کربن چنار در اثر آلودگی هوا در دو مرحله (اواخر مرداد

 تغییرا-9 شکل

 درصد بین5  حروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سط. ) در پنج منطقه با درجه آلودگی متفاو13
 درصد5  در ضمن اختالف مقدار هیدرا های کربن در دو زمان در همهی مناطه در سط.)میانگینها است (آزمون دانکن
.معنیدار بوده است
Figure 1. Mean changes of carbohydrates concentration of Platanus orientalis by effect of air
pollution at two stages (end of August 2013 and May 2014) in five regions with different degrees of
pollution. Dissimilar letters represent significant differences, α= 5% (Duncan analysis). The difference
between amounts of carbohydrate in all regions was significant, α= 5%.
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مقایسه غلظت پرولین تحت تأثیر آلودگی هوا

مشاهده میشود میانگین غلظت پرولین در چنار تحت

میانگین غلظت پرولین گون چنار در پارک کوثر

تأثیر آلودگی هوا افزایش یافت و این افزایش در

(آلودهترین منطقه) در مردادماه  12و اردیبهشتماه 13

مردادماه و اردیبهشتماه در سط

 5درصد معنیدار

به ترتید  0/85و  0/80میلیگرم در هر گرم وزن

بود .همچنین اندازه غلظت پرولین گون چنار در

شهری

اردیبهشتماه  13بیشتر از مردادماه  12است و این

دانشگاه ارومیه (منطقهی شاهد) در مردادماه  12و

اختالف در دو زمان بهجز پارک حجاب در بقیهی

اردیبهشتماه  13به ترتید با  0/55و  0/58میلیگرم

مناطه معنیدار نبوده است.

خشک برگ دارای بیشترین مقدار و در پردی

کمترین مقدار را دارا است .همانگونه که در شکل 2
کوثر

Alghadir Hejab

ائللرباغی
Ellarbaghi
a
0.85

Pardis

0.9
0.8
b
0.55

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

غلظت پرولین ()mg/gDw

b
b 0.65
b
0.59 0.61

b
b 0.63
b 0.61
0.58

1

)Concentration of Proline (mg/gDw

a
a
0.87
0.85

Kosar

حجاب

الغدیر

پردی

0

مرداد 12

اردیبهشت 13

August 2013

May 2014

شکل  -2تغییرا

میانگین غلظت پرولین چنار در اثر آلودگی هوا در دو مرحله (اواخر مرداد  12و اردیبهشتماه  )13در پنج

منطقه با درجه آلودگی متفاو  .حروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سط  5درصد بین میانگینها است
(آزمون دانکن) .در ضمن اختالف مقدار پرولین در دو زمان بهجز پارک حجاب در بقیهی مناطه معنیدار نبوده است.
Figure 2. Mean changes of proline concentration of Platanus orientalis by effect of air pollution at two
stages (end of August 2013 and May 2014) in five regions with different degrees of pollution.
Dissimilar letters represent significant differences, α= 5% (Duncan analysis). The difference between
amounts of proline in all regions except Hejab park was significant, α= 5%.

ارتباط بین آالیندههای هوا و عوامل فیزیولوژیکی

درصد نشان داد( .جدول  .)3در اردیبهشتماه  13هر

در مردادماه  ،12هیدرا های کربن با آالیندههای ازن،

دو شاخص مورد اندازهگیری با آالیندههای ازن،

معله همبستگی مثبت و معناداری

معله همبستگی مثبت و معنیداری

آمونیاک و ذرا

دارد که ازاینبین ذرا

آمونیاک و ذرا

معله بیشترین همبستگی را به

در سط  9درصد نشان داد.

خود اختراص داده است .پرولین نیز با آالینده ازن و
ذرا

معله همبستگی مثبت و معنیداری در سط 9
995
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جدول  -3ضراید همبستگی پیرسون مشخرههای اندازهگیری شده با آالیندههای هوا
Table 3. Pearson correlation coefficients of characteristics measured with air pollution
O3

هیدرا های کربن

NH3

**0.587

PM10

NH3

O3

مرداد 12

اردیبهشت 13

Aug 2013

May 2014

**0.624

**0.914

**0.773

**0.964

PM10

**0.900

Carbohydrates

پرولین

0.389

**0.576

**0.890

**0.625

**0.850

**0.720

Proline

نقش ایفا میکنند ( .)Hoekstra et al., 2001در اثر

بحث
دادهها،

تنش ،بهعلت تداخل واکنشهای آبسیزیک اسید و

با توجه به نتایج بهدستآمده از آنالیز واریان

مقدار هیدرا های کربن در گون چنار تحت تأثیر

ایندول استیک اسید ،مقدار ایندول استیک اسید

آلودگی هوا افزایش یافته است .افزایش قندهای

کاهشیافته و در نتیجه ،توسعهی سلولی کاهش مییابد

تنش میتواند به جابجایی کمتر

و این امر سبد کاهش تبدیل کربوهیدرا های محلول

آنها از برگ ،مررف کمتر آنها در اثر کاهش رشد و

به پلی ساکاریدهای ساختاری مانند سلولز و همی

دیگری چون هیدرولیز نشاسته نسبت داده

سلولز میشود و بهاینترتید قندهای محلول در گیاه

شود ( .)Kameli and Losel, 1993هیدرا های کربن

تجمع پیدا میکنند ( .)Homaei, 2002از سوی دیگر

بهعنوان محافظتکنندههای اسمزی در تنظیم اسمزی

انباشتگی قندهای محلول در برگها ممکن است به

سلول نقش دارند و در پاسخ به تنشهای محیطی

دلیل مهار بارگذاری آوند آبکش و یا تحریک فعالیت

تجمع مییابند .تعیین مقدار قندهای محلول ممکن

آنزیم ساکارز -فسفا

سینتاز تحت تنش باشد

است روشی مفید در انتخاب گونههای مقاوم به تنش

(.)Huber and Huber, 1996

محلول تحت شرای
تغییرا

نتایج حاصله مطابه یافتههای  Bamniyaو

باشد ( .)Pagter et al., 2005در پژوهش حاضر اندازه

همکاران ( )2012است که به بررسی مشخرههایی

هیدرا های کربن در پارک کوثر نسبت به پردی
شهر در مرداد  12و اردیبهشت  13به ترتید  9/21و

مانند مقدار کربوهیدرا

 9/3برابر افزایشیافته است .با توجه به نتایج

آن با آالیندههایی مانند RSPM ،SPM ،NO2 ،SO2

اردیبهشتماه

پرداختند .همچنین  Ghorbanliو همکاران ( )2007در

افزایشیافته بود که در پژوهش حاضر نیز اندازه

بررسی اثر آالیندههای  CO ،O3 ،NO2 ،SO2و PM10

هیدرا های کربن افزایش معنیداری را نسبت به

روی دو گون خرزهره و اقاقیا به این نتیجه رسیدند که

مرحله اول (مردادماه  )12نشان میدهد .قندها در

در نتیجه افزایش آلودگی هوا کربوهیدرا های محلول

دیگر بهطور مستقیم دخالت کرده و در

در خرزهره افزایش یافت که مطابه با یافتههای این

غشاء سلولی در گیاهان

پژوهش است و در گیاه اقاقیا کاهش یافت که با نتایج

بهدستآمده

سنتز ترکیبا

مقدار

آالیندهها

تولید انروی ،پایداری و ثبا

در
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این پژوهش تناقض دارد.

دو واریتره حسراس و مقراوم گنردم مشراهده شرد کره

Shariat and Assareh

) (2008بیان کردند که افزایش تنش خشکی روی گون

افزایش کربوهیردرا های محلرول در رقرم مقراوم بره

اکالیستوس منجر به افزایش مقدار قندهای محلول

کمبود آب شاخص مناسدتری ،در مقایسه با پررولین،

میشود.

برای نشان دادن پتانسیل مقاومت به ترنش کمبرود آب
است.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقدار
هیدرا های کربن با افزایش آلودگی هوا افزایش

افزایش هیدرا های کربن با یافتههای  Xuو

معنیداری داشته که با یافتههای بررسیهای Bagheri

همکاران ( )2006در گیاه  Lonicera japonicaنیز

) and Rusta (2012مطابقت دارد ،آنها نیز افزایش

مطابقت دارد .همچنین  Sairamو همکاران ()2002

تنش

بیان کردهاند که تجمع قندهای محلول در رقم مقاوم به

قلیائیت در واریته کلمقمری را گزارش کردند .در

شوری گیاه گندم بیشتر از رقم حساس به این تنش

اندازه هیدرا های کربن محلول تحت شرای
بررسی خروصیا

است.

فیزیولوویکی اکالیستوس توس

) Verma and Singh (2006به این نتیجه رسیدند که

در این پژوهش مشخص شرد کره انردازه پررولین

تنش کمبود آب سبد افزایش قندهای محلول این

تحت تأثیر آلودگی هروا افزایشیافتره اسرت؛ کره ایرن

گونه میشود که با یافتههای حاصل از این پژوهش

افزایش در مردادماه  12و اردیبهشتماه  13در سط 5

مطابقت دارد.

درصد معنیدار بود .در این پرژوهش بیشرترین انردازه

در پژوهش حاضر هیدرا های کرربن در هرر دو

انباشت پرولین در گیاه چنار در پارک کوثر در مردادماه

معلرره

 12و اردیبهشتماه  13به ترتید  0/85و  0/80میلری-

همبستگی مثبت و معنریداری نشران دادنرد ،در نتیجره

گرم در هر گرم وزن خشک بررگ اسرت .در پرژوهش

میتوان گفت با افزایش آالیندههای شرهری هیردرا -

حاضر محتوای پرولین در برگ گون مورد بررسری در

های کرربن نیرز افزایشیافتره اسرت و یرک ارتبراط و

منطقهی آلروده افرزایش یافرت .در حقیقرت مکانیسرم

همبستگی مثبت بین بیشتر آالیندههرا و هیردرا هرای

متابولیکی بهمنظور مقابله با تنش آلودگی هوا منجر بره

کربن وجود دارد .کربوهیردرا هرای محلرول هرم در

افزایش میزان آنزیم پرولین شده است ( Shariat et al.,

مرداد  12و هم در اردیبهشرت  13برا افرزایش غلظرت

.)2010

مرحلرره بررا آالینرردههررای ازن ،آمونیرراک و ذرا

آالیندههرا رونرد افزایشری نشران دادنرد .نترایج  Tajiو

 Ghorbanliو همکرراران ( )2007در بررسرری اثررر

همکاران ( )2002نیز در راستای ایرن پرروهش اسرت،

آالیندههای هوای شهر تهرران ( CO ،O3 ،NO2 ،SO2و

آنها نیز همبستگی مثبتی بین انباشتگی کربوهیردرا -

 )PM10روی دو گون خرزهره و اقاقیا بره ایرن نتیجره

هررای محلررول و تحمررل برره تررنش گررزارش کردنررد.

رسیدند که انردازه پررولین در منطقرهی آلروده (منطقره

 Seyednejadو همکرررررراران ( )2012در بررسرررررری

آزادی) نسبت بره منطقره پراک (پرارک سرخهحررار)

فیزیولوویکی دو گیاه پنیررک گرل ریرز و

افزایشیافته است که مطرابه یافترههرای ایرن پرژوهش

جو هرز در شرای آلودگی هوا (صرنایع فروالد اهرواز)

اسررت .افررزایش انرردازه پرررولین توس ر  Ghorbanliو

افزایش غلظت کربوهیردرا هرای محلرول را گرزارش

همکرراران ( )2007در بررسرری اثررر تررنش خشررکی بررر

کردند .در تحقیه ) Kameli and Losel (1993بر روی

ترکیدهای آنتیاکسیدان در گیاه دارویی کتران Linum

خروصیا
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 usitatissimum L.نیز گزارششده است که نتایج ایرن

نقش این اسیدآمینه در گیاهان تحت تنش بهعنوان یک

تحقیه را تأیید میکند Bahernik .و همکراران ()2007

فرایند سازگاری جای بحث دارد .بسریاری از محققران

در تحقیه اثر تیمارهای مختلف آبیاری شرامل آبیراری

همبستگی مثبتی بین ظرفیت انباشتگی پرولین و تحمل

در حد ظرفیت زراعی در طری دورهی رویشری ،ترنش

بره ترنش گرزارش کرردهانرد ()Kumar et al., 2003؛

Parthenium

درحالیکه برخی ارزش این مرواد محلرول را برهعنوان

 argentatum Gray.پی بردند با افزایش نقردار ترنش،

شاخص مثبتی برای تحمل به تنش به چالش کشیدهاند

مقدار پرولین افزایش یافت .در تحقیه حاضر نیز اندازه

( .)Heuer, 2003در این پژوهش نیز همبستگی مثبرت

پرولین در مناطه آلروده بیشرتر از منطقرهی پراک بروده

و معنیداری بین پرولین با بیشرتر آالینردههرا مشراهده

است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقردار

شد .گزارشهای متعددی مبنری برر وجرود همبسرتگی

پرولین با افزایش آلودگی هروا افرزایش داشرته کره برا

مثبت بین انباشت پرولین و سرازش بره شررای ترنش

یافتههای ) Shabanian and Cheraghi (2013مطابقت

اسمزی در گیاهان وجرود دارد ( Bohnert and Shen,

سرنگین از قبیرل

1998؛  )Kuznetsov and Shevyakova, 1999کرره

سرب ،روی ،کادمیوم و منگنز شهر سنندج روی برگ-

مریررد نتررایج ایررن پررژوهش اسررت Seyednejad .و

های گونههای چنار شرقی ،نارون ،ون ،سرو خمررهای

همکاران ( )2012نیز اعالم کردنرد یکرونرد افزایشری

و کاج سریاه در منطقره آلروده و پراک ،بره ایرن نتیجره

بین پرولین و آلرودگی هروا وجرود دارد .در پژوهشری

رسیدند که پرولین در منطقره آلروده نسربت بره منطقره

اسرررترس سرررمیت نیکرررل روی گیاهررران سررریروزه

شاهد در هر پرنج گیراه مرورد نظرر افرزایش مرییابرد.

( )Catharanthus roseus L.مورد بررسی قرار گرفت

Eucalyptus

نتایج حاکی از آن بود که افزایش غلظرت نیکرل منجرر

 globulusدر مقابررل کمبررود آب گررزارش شررده اسررت

به افزایش محتروای پررولین مریشرود ( Idrees et al.,

(Shariat and Assareh .)Verma and Singh, 2006

 .)2013همچنرین ) Golbaz Hagh (2011در بررسری

) (2008بیان کردند که افزایش تنش خشکی منجرر بره

خروصریا

فیزیولروویکی آفترابگردان ( Helianthus

افررزایش مقرردار پرررولین ،قنرردهای محلررول و کرراهش

 )annuus L.بیان کرد که تابش اشعهی ماورای برنفش

مشخرههای رشد در چهار گون اکالیستوس میشود که

موجد افرزایش اسریدآمینه پررولین مریشرود .تجمرع

با نتیجه تحقیه حاضر مطابقت دارد.

پرولین در برگ گیاهان تحت ترنش افرزایش مرییابرد،

مالیرررم و ترررنش شررردید روی گیررراه

دارد ،آنها در بررسری ترنش فلرزا

همچنین افزایش اندازه پرولین در گونر

در تحقیه حاضر بهطورکلی پرولین در گون چنار

ولی ارقام از این نظر باهم اختالف دارنرد ( Mamnoei

معله همبستگی مثبت و معنری-

 .)and Seyed Sharifi, 2010نتررایج حاصررل از ایررن

داری در سط  9درصد نشان داد .در نتیجره مریتروان

پژوهش نشان داد که مقدار پرولین با افرزایش آلرودگی

گفت با افزایش آالیندههای شرهری اسریدآمینه پررولین

هوا افزایش داشته که برا یافترههرای Siripornadulsil

نیز افزایشیافته است و یک ارتباط و همبستگی مثبرت

) (2002مطابقررت دارد .پرررولین در بهبررود تررنشهررای

بین بیشتر آالیندههرا و پررولین وجرود دارد .انباشرتگی

محیطی مانند تنشهرای فلرزا

سرنگین در گیاهران و

پررررولین یکررری از اولرررین فراینررردهای بیوشررریمیایی

میکروارگانیسمها نقش مهمی ایفا میکند و احتمراالً در

مشاهدهشده در گیاهان عرالی تحرت ترنش اسرت؛ امرا

سررلولهررای تحررت تررنش ،نقررش آنتیاکسرریدانی دارد.

با آالینده ازن و ذرا
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مشابه برای گونههای دیگری که در جنگلداری شرهری

سنگین بیشتر

. تکرار شود،مورد استفاده قرار میگیرند

افزایش مقدار پرولین در تنشهای فلزا

گزارششده است که میتروان بره افرزایش پررولین در
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Abstract
Air pollution severely damages tree growth and quality in urban areas due to constant absorption of
pollutants by plants. It has been clearly substantiated that urban green landscapes considerably
decrease environmental pollution. This study aimed to evaluate the effect of air pollution on
carbohydrate and proline contents in oriental plane (Platanus orientalis L.) trees in Urmia city. For
this purpose, five parks of supposedly different levels of pollution were sampled in two phases (i.e.
August 2013 and May 2014). Five plane trees of relatively the same age were selected in each park.
Leaf samples were collected from the outer branches of trees at three height levels. The carbohydrate
and proline contents of the leaves, measured in two steps, were correlated with the level of O3, NH3,
SO2, CO and PM10. The results indicated that, except for proline with NH3 in August 2013, the
amounts of carbohydrates and proline were significantly (α=1%) higher with increasing air pollution.
Keywords: Air pollution, Proline, Oriental plane, Carbohydrates.
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