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Abstract
plants through the roots with a considerable amount of
ground contact To provide basic resources for food
preparation, whereas the amount of heavy elements in
their environment than is required to induce the adaptive
response or of the process .Inseparability of the elements,
but the fixation or inactivation of plant tissue can be
refined. Mineral contaminants that can be refined by
flora containing nitrate, phosphate, chromium, copper,
iron, manganese, molybdenum, zinc, cadmium and
cobalt. In this study special attention to four trees
Fraxinus spp., Platanus spp., Robinia pseudo-acacia and
Cupressus arizonica in residential landscaping plant
originated during the spring, summer and autumn, and
Indicator
mechanisms
of
physiological
and
environmental stress tolerance and the possibility
accumulator of copper has been studied. The results
showed that levels of copper in the soil, plant, and it has
allowed the city several times. strategy analysis revealed
that different plants against metal toxicity are used.
Levels of chlorophyll a and b and the weight of dry air
herbal plant species in the most meaningful way and the
ratio was reduced in the town. Conversely, accumulation
of Cu in leaves and branches. Do plants have a
significant increase in the green zone of the plant. Based
on studies in the three seasons of growth and
accumulation of copper in organs of air species - plant
studied, Ash (Fraxinus spp.) main way accumulator, in
order to reduce the risks of toxic heavy metal was
detected in the environment.
Keywords: Copper toxicity, Green-space trees, Metal
accumulation, Tolerance mechanism

چکیده
گیاهان از طریق ریشهها با حجم قابل توجهی از بستر زمین در تماس هستند تا منابع
 در صورتیکه مقدار عناصر در محیط زندگیشان،اولیه برای ساخت غذا را تأمین کنند
 این عناصر.بیش از حد نیاز باشد وادار به پاسخهای سازشی شده یا از بین میروند
 کادميوم و، روي، موليبدن، منگنز، آهن، مس، كروم، فسفات،سنگین همانند نيترات
 ولي از طريق تثبيت يا غيرفعال شدن در بافتهاي گياهي،كبالت تجزيه ناپذير بوده
 در اين تحقيق توجه ويژهای به چهار گونه درختی زبانگنجشک.قابل پا يال ش ميباشند
Robinia pseudo-(  اقاقیا،Platanus spp)(  چنار،Fraxinus spp.)(

 موجود در فضای سبز کارخانهCupressus arizonica)(  و سرونقرهایacacia)
 تابستان و پاييز شده و شاخص،مس و شهرک مسکونی سرچشمه در طی فصول بهار

- فیزیولوژیکی و مکانيسمهای تحمل تنش محيطی و امکان بيش،های مورفولوژیکی
 نتايج نشان داد که سطح مس در خاک.انباشتگری عنصر مس مورد بررسی قرار گرفت
کارخانه و شهرک به چندين برابر سطح مجاز آن رسیده عالوه براین عنصر سایر
عناصر در خاک اطراف کارخانه تغلیظ مس و شهرک مجاور بیشتر بوده ولی این
 در کل گياهان استراتژیهای.افزایش در مقایسه با افزایش عنصر مس ناچیز است

 و وزن خشکb  وa  سطح کلروفيل.متفاوتی را برعليه سميت فلزی بکار میبرند
اندامهای هوائی در اکثر گونههای گياهی محوطه کارخانه به نحو معنیدار و شاخصی
 برعکس ميزان انباشت عنصر.نسبت به گونههای موجود در شهرک کاهش يافته بود
مس در برگها و شاخهها اين گياهان دارای افزايش معنیداری در فضای سبز کارخانه
 براساس مطالعات انجام گرفته در اين سه فصل رشد و تجمع.نسبت به شهرک داشت
 درخت زبانگنجشک گونهی،مس در اندامهای هوائی گونههای گياهی مورد بررسی
 بمنظور کاهش خطرات سميت اين عنصر سنگين در محيط زيست،اصلی انباشتگر
.منطقه شناسايی شد
، سميت عنصر مس، گونههای گياهی فضای سبز، تجمع فلزی:کلمات کليدی
مکانيسم مقاومت و تحمل
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مقدمه و کلیات

پوشش گیاهی اطراف و حتی شهرک مجاور آنرا

فلزات از ترکيبات طبيعی خاک میباشند .تعدادی از

تحت تأثیر قرار میدهد .در این مطالعه چهار گونه

فلزات سنگين مانند عناصر غذايی کم مصرف مورد
نياز گياهان میباشند .فلزاتی مانند مس و آهن در
غلظتهای بسيار کم برای تکميل زندگی گياهان
ضروری هستند .تاکنون  60فلز سنگين شناسايی شده

درختی زبان گنجشگ ،چنار ،سرو نقرهای و اقاقیا که
در فضای سبز شهرک و کارخانه کشت شده مورد
بررسی واقع شدند .در فضای سبز دو منطقه محوطه
کارخانه و داخل شهرک گیاهان از نظر تأثیرات مس

است .آلودگی بيوسفر توسط سميت فلزات با شروع

بر شاخصهای مورفولوژیکی و مکانیسمهای تحمل

انقالب صنعتی به شدت سرعت گرفته است .در

تنش محیطی و امکان بیش انباشتگری این فلز مورد

نتيجه فعاليت انسان مانند معدنکاری ،ريختهگری

ارزیابی قرار گرفتند .در خاكهاي آلوده به فلزات

تهای
فلزات ،آبکاری فلزات ،توليد انرژی از سوخ 

سنگين ،گونههاي خاصي از گياهان توانا يي

فسيلی ،مصرف کودها ،فاضالب و آفتکشها ،زباله-

سازگاري و جذب زياد فلزات سنگين را دارند.

های شهری و غيره ،آلودگی فلزات را به يکی از

امروزه با آگاهي بشر از مضرات آلودگي محيط

مشکالت طاقت فرسای محيطی تبديل کرده است.

زيست ،استفاده از اين گياهان در پاكسازي خاكهاي

تجمع بيش از حد فلزات سنگين برای اکثر گياهان

آلوده در روش گياه پا يال شي ()Phytoremediation

سميت ايجاد میکند .هنگامیکه يونهای فلزات

بسيار مورد توجه قرار گرفته است .اين روش بسيار

سنگين در سطوح باال در محيط وجود داشته باشند،

ساده و مفيد و بدون استفاده از هرگونه مواد شيميا يي

بيش از اندازه توسط ريشه گياه جذب و به اندامهای

و روشهاي مصنوعي ،با كاشت گياهان مفيدي از

یشودکه منجر به صدمات
گياهی منتقل و انباشته م 

گروه گياهان مناسب براي فضاي سبز كه توانا يي

متابوليسمی و کاهش رشد میشود .آلودگی آب و

جذب مواد آ يال نده را دارند ،به تدريج آلودگي را در

خاک به فلزات سنگين مشکل عمدهای برای محيط و

منطقه كاهش داده و محيطي سالم ايجاد ميكند .با اين

سالمت انسان ايجاد کرده است .بهعالوه ،باال بودن

روش عالوه بر ايجاد فضاي سبز و زيبا ،به پا يال ش

غلظت فلزات در خاکهای آلوده باعث کاهش

هوا و محيط زيست كمك شاياني خواهد شد.

فعاليت ميکروبی ،کاهش حاصلخيزی خاک و کاهش

اهمیت عنصر مس :مس هم كي

رشد،

عنصر ريز مغذي

عملکرد میشود ( .)Yan-de et al, 2007منطقه مورد

براي گياه و هم فلز سنگيني است ( Thomas et al,

مطالعه این تحقیق شامل کارخانه مس سرچشمه و

 .)1998اين عنصر

مصرف نقشي مهم در

شهرک مسکونی که در پنج کیلومتری کارخانه قرار

همانندسازي  CO2و سنتز آدنوزینتریفسفات

گرفته ،میشد .خاک این ناحیه بدليل مجاورت با

() ATPايفا ميكند و جزي از پروتئينهاي متعدد

عنصر مس برخوردار است.

مخصوص ًاًا پروتئينهاي درگير در زنجيره انتقال

معدن مس سرچشمه یکی از بزرگترین مجتمعهای

الكترون فتوسنتزي (پالستوسيانين) و زنجیره تنفسي

یگردد و فعالیتهای
صنعتی معدنی جهان محسوب م 

(سيتوكروم اکسیداز) میباشد ( Cholvadova et al,

صنعتی آن تا مسافت زیادی فضای منطقه از جمله

 .)1999ميزان جذب مس از خاك به وسيله گياهان

معدن از سطح با يال

مك
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به توانا يي گياهان در انتقال فلز از سطح تماس خاك

ميزان بارندگی در ارتفاعات  ۵۵۰ميلیمتر در سال

و ريشه و ميزان كل مس موجود در خاك بستگي

گزارش شده و سرعت باد در اين ناحيه گاهی به ۱۰۰

دارد (.)Agata and Ernest, 1998

یرسد.
کيلومتر در ساعت م 

سمیت مس :سميت مس بواسطه تمايل زياد به

زمان و مکان انجام آزمايش :در فصول بهار ،تابستان

گروههای سولفيدريل است که میتوانند فعاليت

و پاييز سال  89 31و  1390نسبت به جمع آوري

آنز مي ها را از طريق تأثير بر ساختمان سوم پروتئينها

اندامهای هوائی درختان زينتی و خاک بستر رويش

تغيير دهند .همچنين ديده شده در اثر سميت مس

اين گياهان که در فضای سبز کارخانه مس و شهرک

پراکسيداسيون ،تجزيه ليپيدهای غشاء و بخصوص

مسکونی سرچشمه پرورش يافته بودند ،اقدام گرديد.

غشاء کلروپالستی تحريک میشود .غلظتهای باالی

مواد گياهی و نحوهی نمونهگیری :گونههاي گياهي

مس قادر به تأثير بر روی واکنشهای فتوسيستم  IIو

مورد نمونهگيری در اين تحقيق مطابق جدول  1شامل

نهايت ًاًا کاهش انرژی گرمايی و کاهش کارايی

درختان زبان گنجشک ،چنار ،اقاقیا و سرو نقرهای

واکنشهايی فتوسنتزی میشود ( Orcutt et al,

بود .برای اندازهگيری صفات مختلف حداقل  5نمونه

.)1986

از نقاط مختلف گياه مورد نظر بطور كامل از برگهای

مکانیسم مقاومت به مس :گیاهانی که در محیطهای
آلوده به مس میرویند ،انواع مکانیسمهای دفاعی را
در مقابل سمیتزایی آن انجام میدهند .از میان
گیاهان ،ژنوتیپهای مقاوم در برابر مس بهتر قادر به
حفاظت از خود در مقابل اختالل در خود تعادلی و
آسیبهای سلولی هستند ،که این اقدامات را با
یاکسیداتیوی به عنوان
برانگیختن القاء آنزیمهای آنت 
یک پاسخ معمول در مقابل تأثیرات سمی فلزات
سنگین انجام میدهند (.)Prasad et al, 2001
فرآیند پژوهش
منطقه مورد مطالعه :معدن مس سرچشمه با
مختصات "  ۵۵ ° ۵۲ ' ۲۰طول شرقی و " ۲۹ ° ۵۶ ' ۴۰
عرض شمالی در  ۱۶۰کيلومتری جنوب غربی استان
کرمان و  ۵۰کيلومتری شهر رفسنجان قرار دارد.
ارتفاع اين ناحيه از سطح دريا بهطور متوسط ۲۶۲۰
متر است و بلندترين نقطهی آن از سطح دريا ۳۲۸۰
متر ارتفاع دارد .تغييرات ساليانهی درجهی حرارت در
یباشد.
اين ناحيه از  - ۱۵تا  +۳۲درجهی سانتیگراد م 

سالم و جوان و همچنين شاخهها برداشت گرديد.
جدول  :1نام انگلیسی ،علمی و خانواده گونههای در ختی

Table 1: Trees sampled, english, scientific and family
name
English name
Ash
Plane
False acacia
Cupressus

Scientific name
Fraxinus spp.
Platanus spp.
Robinia pseudo-acacia
Cupressus arizonica

Family
Oleaceae
Platanaceae
Fabaceae
Cupressaceae

نحوهی نمونهبرداری از خاک :خاك مورد آزمايش
مربوط به محيط اطراف رويش گياهان بود که در اين
تحقيق از عمق  40 -05cmخاک نمونهها برداشت
گرديد .صفات مورد ارزيابی شامل:
سنجش عنصر مس در بافت گياهی :برای آناليز
عنصر مس موجود در نمونهها ،ابتدا بافت گياهي
ًال تميز کرده و سپس قسمتهای
برداشت شده را کام ًال
برگ و شاخه را از هم جدا نموده و آنگاه نمونهها
داخل آون با حرارت  85درجه سانتيگراد به مدت 4
ساعت قرار گرفتند .پس از خشک شدن کامل ،برگها
و شاخهها به ظرفی از جنس پلی تترا فلور اتيلن
) )PTFEکه مخصوص نگهداری استاندارد بافتهای
گياهی است ،منتقل شدند .برای استفاده در آناليز
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عناصر ،اين اندامهای گياهی توسط هموژنايزر به

سولفات منيزيم و  0/5ميلیليتر استون  % 100اضافه

پودر تبديل و مخلوط شدند .جهت اندازهگيری عنصر

کرد مي و آنقدر در هاون سابيد مي تا خميری حاصل

فلزي بر روی  2/5گرم از اين پودر گياهی در ظرف

گرديد .هاون مربوط را داخل ظرف آب و يخ قرار

 0/5ميلیليتر از اسيد نيتريک با غلظت  65درصد4 ،

داده و آزمايشگاه را تا امکان تاريک کرد مي تا فعل و

ميلیليتر از اسيد کلريدريک  37درصد و  1/5ميلی-

انفعاالت شيميايی به حداقل برسد .سپس به آن 5

ليتر از اسيد فلوریدریک () FHبا غلظت  48درصد

ميلیليتر استون  % 80اضافه کرده و از عصاره صاف

اضافه شد و داخل آون قرار گرفت تا هضم انجام

شده حاصل  0/5 ccدر داخل لوله آزمايش ريخته و

شود .بعد از اين مرحله اين محلول از کاغذ واتمن

در داخل سانتريفيوژ با  0052دور در دقيقه به مدت 2

 No:541عبور داده و صاف شد ،سپس اجازه داده شد

دقيقه قرار داد مي  .بعد از آن مقدار  1ccاز اين عصاره

تا تبخير صورت گيرد و بر باقی مانده مجدد ًاًا  1ميلی-

هموژن (سوپرناتانت) را داخل لولههای دستگاه

ليتر اسيد کلريدريک  25درصد و اسيد نيتريک اضافه

اسپکتروفتومتر ريخته و در طول موجهای

گرديد .برای تعيين سطح عنصر از جذب اتمی

نانومتر برای کلروفيل  aو  366نانومتر برای کلروفيل

استفاده شد ،که در آن براساس شدت تابش

 bميزان جذب نور قرائت شد و از فرمولهای زير

برافروختگیاتم هر عنصر ،غلظت آن عنصر تعيين

کلروفيل  aو  bبدست آمد .الزم به ذکر است که

میشود .از محلول استاندارد برای تعيين غلظت نمونه

دستگاه قبل از آزمايش کاليبره گرديد ( Silvius et al,

مجهول استفاده گرديد .هر آزمايش سه بار تکرار شد

.)1977. Cholvadova et al, 1999

(.)Florence et al, 2002
سنجش عنصر مس در بافت خاک :نمونه خاك ابتدا
خشك شده و با  HCL+HNO3+HCLO4با سبت
( 1:1:3حجم به حجم) طبق روش )Auan (1988

هضم شدند و محلول استخراجي براي تعيين غلظت
عنصر مس استفاده گرديد .براي تعيين غلظت عنصر
قابل دسترسي از روش ) Tessier (1979كه طي آن 2
گرم خاك با آب دوبار تقطير به مدت  4ساعت
مخلوط شده و پس از سانتريفيوژ مايع رو يي جهت
كار با جذب اتمی مورد استفاده قرار ميگيرد ،استفاده
شد ( Tessier et al, 1979. Van-Assche et al,

.)1990
تع يي ن مقدار کلروفيل  aو  :bجهت اندازه گيری
کلروفيل  aو  bابتدا  0/5گرم برگ از هر نمونه
انتخاب و درون هاون چينی ريخته و به آن  0/5گرم

647

Chl.b(mgl-1)=(12/25×A663 – 2/79×A647) × D
Chl.a(mgl-1)=(21/5×A647 – 5/1×A663) × D

اندازهگيری وزن خشک بافتهای گياهی :برای
اندازهگيری وزن خشک برگ و شاخه ،نمونههای
مورد نظر را در داخل ظروف آلومينيومی به مدت 8
ساعت در آون با دمای  104درجه سانتيگراد قرار داده
شدند تا وزن خشک آنها به دست آيد ( Alloway,

.)1995
آناليز دادهها و محاسبات آماری :دادههای به دست
آمده با طرح فاکتوریل مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفتند .آناليز دادهها با استفاده از نرم افزار  SASو
رسم نمودار در  Excelصورت پذيرفت و مقايسه
ميانگينها با آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد.
برای فهم بهتر مطالب و همچنين مقايسه گياهان از
نظر تأثيرات آلودگی و اثر انباشت عنصر مس در
بافتهای هوائی بر روی وزن خشک و سطح

پايش آلودگي مس روی چند گونه درختی 47 ...

کلروفيل  aو  ،bمناطق مورد مطالعه به دو مکان

فصول بهار ،تابستان و پاییز مشاهده گردید که مقدار

تقسيمبندی گرديد .در این تقس می بندی شهرک

تجمع این عنصر در خاک مکانهای مورد مطالعه

مسکونی مکان  1و کارخانه مکان  2میباشد.

تفاوت معنیداری را داشته که بیشترین تجمع مس در

نتایج و بحث

خاک بستر رشد درختانی که در کارخانه رشد یافته

مقایسه مقدار تجمع عنصر مس در برگ چهار گیاه
مورد مطالعه در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز نشان
داد که برگ درختان زبانگنجشک و چنار در مقایسه
با برگ درختان سروتقرهای و اقاقیا بیشترین مقدار این

بودند تشخیص داده شد (جداول  3 ،2و  .)4طبق
مقایسات میانگین خاک بستر رشد درخت زبان-
گنجشک در این سه فصل ،بیشترین میزان مس را در
بافت خود انباشت کرده بود (شکل .)2

عنصر را در اندامهای خود انباشت کرده بودند (شکل
 .)1طبق اندازهگیری میزان عنصر مس در شاخه
درختان دو مکان مورد بررسی مشخص شد که تجمع
این عنصر در شاخه درختان در فصول مختلف رشد
متفاوت بوده است .بطوریکه در فصل بهار بین
درختان مختلف و در دو مکان کارخانه و شهرک،
میزان تجمع مس در شاخه تفاوت معنیداری را نشان
داد (جدول  )2در حالی که در فصل تابستان که به

شکل  :1میانگین مقدار عنصر مس در برگ درختان

Fig. 1. Average amount of Cu in the leaves

علت رشد شاخهها و حرکت عنصر مس به سمت
بافتهای در حال رشد و توسعه موجب رقیق شدن
این عنصر در بافتهای شاخه گشته بود ،تفاوت
معنیداری در بین شاخه درختان مختلف مشاهده
نگردید (جدول  .)3در فصل پاییز به علت ریزش
برگها ،گیاهان برای حفظ و ذخیره عناصر مورد نیاز
از جمله عنصر مس ،مجدد ًاًا این عناصر را به درون
بافتهای شاخه انتقال داده ،در این فصل رشد
انباشت عنصر مس در بین گیاهان مورد مطالعه
اختالف معنیداری را نشان داد (جدول  .)4براساس

شکل  :2میانگین مقدار مس خاک

Fig 2. Average amount Cu soil

مقایسات میانگین انجام گرفته ،شاخه درخت زبان-

مقدار کلروفیل  aو  bدر برگ درختان چنار و

گنجشک در مقایسه با شاخه دیگر درختان ،غلظت

سرونقرهای بر خالف توانایی این گیاهان در انباشت

بیشتری از این عنصر را در بافتهای خود انباشت

غلظت زیادی از عنصر مس در فصول مورد مطالعه،

کرده بود (جداول  6 ،5و  .)7مطابق اندازهگیری مقدار

در اثر سمیت این عنصر کاهش معنیداری را نشان

عنصر مس در خاک دو مکان کارخانه و شهرک در

داد (جداول  3 ،2و  .)4درخت اقاقیا با ممانعت از
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تجمع زیاد مس در بافتهای هوائی خود باعث شد

قرار گرفته بودند ،نشان داد که درخت اقاقیا با اجتناب

که در مقایسه با سایر درختان سطح باالتری از

از جذب و انباشت زیاد مس به درون بافتهای خود

کلروفیل  aو  bرا در برگها خود دارا باشد (شکل 3

در مقایسه با دیگر درختان ،بیشترین مقدار وزن

و . )4

خشک برگ و شاخه را داشته بود (جداول  6 ،5و .)7

شکل  :3میانگین مقدار کلروفیل a

Fig. 3. Average chlorophyll a values
شکل  :4میانگین مقدار کلروفیل b

مقایسه نسبت مقدار وزن خشک اندامهای هوائی بین

Fig. 4. Average chlorophyll b values

چهار درخت مورد مطالعه که در فصول بهار ،تابستان
و پاییز در معرض غلظتهای متفاوتی از عنصر مس
جدول  :2تجزیه واریانس صفات در فصل بهار و در مکان

Table 2: Analysis of variance characteristics in the spring in place
میانگین مربعات
وزن خشک
شاخه

)(mg/g.dw
124.501ns
*1108.837
*
167.281

وزن خشک
بر گ

کلروفیلB

کلروفیل a

مس خاک

مس شاخه

بر گ م س

درجه

م نب ع

)(mg/g.dw
**223.544

)(mg/g.Fw

)(mg/g.Fw

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

آزادی

*2.016

*0.854

**107106.041

*93779.019

147705.766ns

3

گی ا ه

**246.514

*1.118

*o.895

**27734.613

*103487.586

**91740.528

3

مکان گیاه

28.416

0.398

0.288

3705.562

17791.708

3835.896

خ طا

** * ،و  nsبترتیب نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح  %5 ،%1و عدم وجود تفاوت معنی دار میباشد.

**: Significantly different (pr<0.01) *: Significantly different (pr<0.05), ns: nonsignificantly
جدول  :3خالصه تجزیه واریانس برای صفات در فصل تابستان و در مکان

Table 3: Analysis of variance for characteristics in the summer in place
وزن خشک شاخه

وزن خشک برگ

)(mg/g.Fw

کلروفیلB

)(mg/g.Fw

)(mg/kg

)(mg/kg

) (mg/kgمس برگ

آزادی

م نب ع

**1070.414

**158.185

**0.354

**0.553

138062.243ns

33145.194ns

140089.138ns

3

گی ا ه

47.254ns

23.978ns

**0.098

0.038ns

**20517.409

42713.111ns

**16289.388

3

مکان گیاه

13.610

0.022

0.018

1104.66

15716.833

1370.416

)(mg/g.dw

)(mg/g.dw

کلروفیل a

درجه

مس خاک

مس شاخه

** * ،و  nsبترتیب نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح  %5 ،%1و عدم وجود تفاوت معنی دار میباشد.

**: Significantly different (pr<0.01) *: Significantly different (pr<0.05), ns: nonsignificantly

خ طا
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جدول  :4تجزیه واریانس برای صفات در فصل پاییز و در مکان

Table 4: Analysis of variance for characteristics in the fall in place
میانگین مربعات
وزن خشک
شاخه

وزن خشک برگ
)(mg/g.dw

)(mg/g.dw

 aکلروفیل

 Bکلروفیل

)(mg/g.Fw

)(mg/g.Fw

مس خاک)(mg/kg

مس شاخه )(mg/kg

درجه

مس برگ)(mg/kg

آزادی

**548.532

150.210ns

**0.546

**0.515

147284.694ns

**28909.806

**133817.388

3

105.965ns

**17.335

0.064ns

0.066ns

31407.361ns

19859.389ns

19886.472ns

3

172.250

1.360

0.063

0..30

854.833

8745.417

88.0

م نب ع
 /گیاه
گی ا ه
مکان
خ طا

** * ،و  nsبترتیب نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح  %5 ،%1و عدم وجود تفاوت معنی دار میباشد.

**: Significantly different (pr<0.01) *: Significantly different (pr<0.05), ns: nonsignificantly
جدول  :5مقايسه ميانگين برای صفات در فصل بهار و در مکان

table 5: To compare the traits in the spring and in places
صفات
وزن خشک شاخه

وزن خشک برگ

)(mg/g.dw
156.375 a

کلروفیلB

)(mg/g.Fw
3.912 ab

)(mg/g.dw
54.050 b

کلروفیل a

مس خاک

)(mg/g.Fw
3.96 a

مس برگ

مس شاخه

تعداد

گی ا ه
زبان گنجشک

)(mg/kg
675 a

)(mg/kg
691 b

)(mg/kg
746.75 a

4

137.250 a

67.800 a

4.397 a

4.23 a

557.50 b

775.25 b

745.75 a

4

چنار

152.825 a

48.400 b

3.007 b

3.04 b

417.75 c

691.50 b

372.25 c

4

سرونقرهای

139.400 a

68.425 a

4.465 a

4.30 a

374.752 c

824.75 a

485 b

4

اقاقیا

جدول  :6مقايسه ميانگين برای صفات در فصل تابستان و در مکان

table 6: To compare the traits in the summer and in places
 / Traitsصفات

وزن خشک

وزن خشک برگ

 ChlbکلروفیلB

 Chlaکلروفیل a

مس خاک

مس شاخه

 Leafمس برگ

/تعداد

 /Plantگیاه

61.475 b

4.212 b

4.10 b

722 a

688 a

745 a

4

زبان گنجشک

134.525 a

57.575 bc

3.832 c

3.59 c

619.50 b

658.50 a

735.76 a

4

چنار

118.125 b

55.275 c

3.757 c

3.632 c

508.25 c

640 a

453.75 b

4

سرونقرهای

100.175 c

71.900 a

4.565 a

4.462 a

309 d

572.50 a

371.50 c

4

اقاقیا

 dwشاخه

branch
)(mg/g.dw
141.025 a

dw leaf
)(mg/g.dw

)(mg/g.Fw

)(mg/g.Fw

Soil Cu
)(mg/kg

Branch Cu
)(mg/kg

)Cu (mg/kg

N

جدول  :7مقايسه ميانگين برای صفات در فصل پاییز و در مکان

table 7: To compare the traits in the fall and in places
 /Traitsصفات

وزن خشک شاخه
)(mg/g.dw
140.250 a

وزن خشک برگ

)(mg/g.Fw
3.730 b

کلروفیلB

)(mg/g.Fw
3.732 b

)(mg/g.dw
54.450 b

کلروفیل a

مس خاک

)(mg/kg
834 a

مس شاخه

مس برگ

تعداد

گی ا ه
زبان گنجشک

)(mg/kg
679.50 a

)(mg/kg
757.50 a

4

133.500 a

48.775 c

3.702 b

3.392 c

723 b

533.75 a

839.75 a

4

چنار

111.325 b

50.025 c

3.55 b

3.567 bc

578.75 c

539.25 a

523 b

4

سرونقرهای

126.675 ab

65.375 a

4.440 a

4.302 a

424.75 d

632.50 a

491.25 b

4

اقاقیا

بر اساس نتايج تجمع عنصر مس در خاک کارخانه که

پخش ذرات عناصر سنگين معلق در هوا و نشست

در مکان  2واقع شده بودند در مقايسه با خاک شهرک

بيشتر اين عناصر در این مکان میشود .به طور کلي

مسکونی بيشتر بود .مهمترین دليل برای این یافته

در خاکهاي غير آلوده به مس ميزان آن  2تا 250

غلظت زياد این عنصر در خاک کارخانه این است که

ميلي گرم بر کيلوگرم ميباشد ،اما در مناطق آلوده

منطقه اصلی پخش آلودگی در ناحيه مرکزی کارخانه

ميزان آن در خاک تا  0053ميليگرم بر کيلوگرم

واقع شده ،عالوه براين ،باد غالب منطقه که به سمت

م
يرسد ( .)Alloway, 1995در نتیجه با توجه به

کارخانه شروع به وزيدن میکند ،باعث پراکندگی و

نتایج اندازهگیریها ،خاک هر دو مکان مورد نمونه-
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برداری مقدار مسی بیش از حد استاندارد برای خاک-

لیپیدهای غشائی از جمله غشای کلروپالستها

های غیرآلوده را دارا بودند .در دو گونه درختی

(.)Sandmann et al, 1983. Mattoo et al, 1986

 Planeو  Ashمقدار مس در شاخهها از برگها کمتر

نسبت داده شده است .در این بررسی درخت False

است و اما در  False acaciaو  Cupressusبرگها

 acaciaدر مقایسه با دیگر درختان در این سه فصل

یدهد ،مقدار
دارای مس بیشتری هستند .نتایج نشان م 

رویش مقدار کمتری از عنصر مس را در برگهای

مس در شاخهها و برگها براساس گونه گیاهی تغ یی ر

خود انباشت کرده بود که اين اجتناب موجب عدم

میکند .در برگ و شاخه تمام گونهها نسبت عنصر

سميت مس بر روی سطح کلروفيل  aو  bدر برگها

مس در محوطه کارخانه مس  3-2برابر همان گیاهان

گشته بود .مس میتواند از طریق اعمال اثرات زیان

در شهرک سرچشمه است .توانایی  Ashدر انباشت

بار بر فرآیندهای فیزلوژیکی مهم موجب ناهنجاری-

عناصر سنگین از جمله مس و کادمیوم در بافتهای

هایی در رشد و نمو گیاه شود ( .)Yruela, 2005در

هوائی بخصوص برگها در مقایسه با بسیاری از

مورد کاهش رشد مشاهده شده در گیاهان مورد

درختان همانند  False acaciaتوسط تعدادی از

آزمایش ،در گزارشهای متعددی بیان شده که غلظت

محققین دیگر نیز گزارش شده است .مقایسه گونهها

زیاد مس در محلول غذایی موجب کاهش وزن تر و

نشان میدهد که درخت  Ashدر محوطه کارخانه در

خشک ریشه و اندام هوایی گیاه Faust et (Bentgrass

شاخههای خود و سپس در برگهایش بیش از سایر

 ،)al, 2000ذرت ( ،)Chaffai et al, 2005آفتابگردان

گونهها عنصر مس را جمع کرده است .در این دو

( )El-Tayeb et al, 2006و همچنین کاهش رشد

مکان ترتیب انباشتگری عنصر مس در برگها و

ریشه و ساقه در گیاه علفی  Chloris gayanaشده

False

است ( .)Sheldon et al, 2004در این تحقیق سمیت

 acaciaو نهایت ًاًا  Cupressusبود .با این حال مقدار

مس موجب کاهش وزن خشک برگ و شاخه در

مس در هیچ کدام از درختان به مقدار استانداردی که

درخت  Cupressusگشت .تصور میشود که اتصال

بتوان آنها را بیش انباشتگر نامید نرسید ( Icrcl,

 Cu2+به صورت مستق می یا با جایگزینی قسمتی از

 .)1987از اثرات مهم افزایش مس در بافتها ،سمیت

 Ca2+دیواره سلول انعطاف پذیری آن را کاهش داده

آن بر کلروفیل است که از یک طرف باعث کاهش

در نتیجه موجب کاهش رشد برگ و شاخه در حضور

تولید آن و از طرف دیگر باعث افزایش تخریب آن

مس اضافی میشود ( .)Sossé et al, 2004با این

میشود ( .)Prasad et al, 2001تأثیر سمیت مس بر

وجود درخت  Ashبا اينکه در مقایسه با سه گونه

روی مقدار کلروفیل بسته به گونه درختی کام ًال
ًال

درختی دیگر مقدار زيادتری از عنصر مس را درون

متفاوت بود .سمیت مس عامل اصلی کلروز و نکروز

بافتهای هوائی خود انباشت کرده و همچنين ميزان

در  Planeبود ( .)Reichman, 2002کاهش در مقدار

تجمع این عنصر در خاک اطراف محل رويش اين

کلروفیل به افزایش تولید اتیلن ( Mattoo et al,

درختان زياد بود اما با استراتژی خاصی مانع از اثر

 .)1986القای کمبود آهن ( Florence et al, 2002.

سميت غلظت باالی مس بر روی فعاليت و سنتز

همچنین شاخهها به ترتیب،Plane ،Ash :

 .)Prasad et al, 2001و یا تحریک پراکسیداسیون

پايش آلودگي مس روی چند گونه درختی 15 ...

پروتئينهای درون بافتی شده بود و در نتيجه دارای

عنصر مس در هیچ کدام از گونههای درختی به مقدار

وزن خشک برگ و شاخه بيشتری بود.

استانداردی که بتوان آنها را بعنوان گیاهان بیش-

نتیجهگیری کلی

انباشتگر تلقی کرد ،نرسید.

این مطالعه که در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز انجام
گرفت ،نشان میدهد که توان انباشتگری مس در
درخت زبانگنجشک بیشتر از سایر گونههای گیاهی
مورد مطالعه میباشد و این گیاه دارای باالترین
غلظت عنصر مس در اندامهای هوائی خود بوده که
با هرس شاخ و برگ و خاکستر کردن این اندامها
میتوان به کاهش آلودگی محیط زیست منطقه کمک
زیادی را کرد .در بین چهار گونه درختی چنار ،اقاقیا،
زبان گنجشک و سرونقرهای ،درخت زبانگنجشک
مقدار مس بیشتری را در برگها و شاخههای خود
انباشت کرده ،که در بین سایر درختان از قدرت
انباشتگری باالتری برخوردار است .همچنین این گونه
درختی دارای سازگاری مناسبی با محوطه کارخانه و
شهرک سرچشمه است و نسبت به سایر گونههای
مورد مطالعه از زیبایی بیشتری در هر دو منطقه
برخوردار است .در نتیجه برای کاهش آلودگی می-
توان از این گونه گیاهی در فضای سبز هر دو محوطه
استفاده کرد .مقایسه نتایج حاصل از اندازهگیری مقدار
مس در گیاهان نشان میدهد که توان انباشتگری مس
در گونه سرونقرهای نسبت به سایر گونهها کمتر است
و این گونه درختی در مقایسه با سایر درختان قادر با
انباشت مقدار کمی از این عنصر در اندامهای هوائی
خود میباشد .مشاهدات ما در هر دو منطقه نشان
میدهد که درخت سرونقرهای سازگاری کمی با

شرایط این مناطق دارد ،زیرا این گونه درختی نمی-

تواند غلظت باالئی از مس را در اندامهای خود
انباشت کرده و به کاهش آلودگی محیط زیست منطقه
کمک کند .الزم به ذکر است که در این تحقیق مقدار
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