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 چکیدٌ

بسیازی اش گیاَان قادزود تعدادی اش آالیىددٌ َدای محی دی زا اش طسیدد اوددامُای َدًایی خدًد بدٍ خػدًظ بسگُدا  جدر  ي دز            

 العدٍ تععدیه   َدد  اش ایده م  . لرا شیست زدیابی با گیاَان زيضی مفید بدسای تممدیه آالیىددٌ َدای َدًا اسدت      . خًد ذخیسٌ ومایىد

يیطگددی فیصیًلددًضی ي بیًضددیمیایی بددسن آ میددصان آ  وسددبی ، میددصان  4..گًوددٍ َددای متحمددل ي هسدداظ بددٍ آلددًدگی َددًا اسددت

وتدای   .يمیصان آسکًزبیک اسید بسای محاسدبٍ میدصان ضداخع تحمدل آلدًدگی َدًا مدًزد اسدتفادٌ قدساز گسفدت            pHکلسيفیل کل،

اش گًودٍ َدای متحمدل مدی      .بدٍ آلدًدگی َدًا  َسدتىد     ي گًودٍ شزضدک هسداظ    متحمدل  وًشي خسشَسٌ وطان داد کٍ گًوٍ َای 

 .استفادٌ کسدي ضُسی تًان  بسای کاَص آلًدگی ًَا دز مىاطد غىعتی 

 آسکًزبیک اسید –کلسيفیل –گًوٍ َای متحمل -ضاخع تحمل آلًدگی ًَا-آالیىدٌ َای ًَا :ياضگان کلیدی 

 مقدمٍ

یش تقبضننبی انننف ی و توسننیه سننفیی ای تننبدی ثیشنن فیر تنناییف را در ا ننزایش صنننی ی سننبزی م گننبس ثننب رسنن فز شنن فمب،ا زا

ایفمسن قی  از رفینب ثفر نب و اینف  ینف      : آلنودری منوا ثنه دو صنور  ثنف روی ریبمنبن اینف منی رن ارد          .آلودری موا داش ه است

ی جنن ة و ریبمننبن سننرگ ثننفی زیننبدی را ثننفا   .( 1989اسنن وثینو و م رننبران،) مسنن قی  از رفیننب اسننیذی کننفدن خننب    

تواننبیی روننه منبی رینبمی     (. 2008ایسنرجیذو و م رنبران،  )تج ی آالینذه مب  فام  منی کنننذ تنب آلنودری منوا را کنبمش دمننذ       

در ارتجننبب ثننب تآ نند آالینننذه مننب تننب حننذ زیننبدی م خننبو  اسننت و ثننه ثفخننی از  بک ورمننبی ثیوشننی یبیی ،  یزیولننو یری و     

رننزارز شننذه اسننت کننه ریبمننبن زمننبنی کننه در میننف  آالینننذه   (. 2008بتی ،پبراجبپننبتی و تفی نن)مور ولننو یری ثسنن گی دارد

دوم ننر و ) مننبی مننوا یننفار مننی ریفنننذ ، یجنند از نشننبن دادن آسننیت فننبمفی ، ت ییننفا   یزیولننو یری را تجفثننه مننی کننننذ   

 (.1990م ربران،
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آلنودری منوا ین      شنبخآ تآ ند  .عرس الی د ریبمبن نسجت ثه آلودری موا توسن  شنبخآ آلنودری منوا تیینیر منی شنود       

ایننر . ( 1983سننینو و را ننو ،) شننبخآ اسننت کننه توانننبیی ریننبه را ثننفای مجننبرزه در مقبثنند آلننودری مننوا تییننیر مننی کنننذ   

تیینیر منی   ( pHآسنرورثی  اسنیذ، کوفو یند، مقنذار رروثنت نسنجی و       )ختوصنیت ثیوشنی یبیی ثنفی     4شبخآ ثنف اسنب    

پفاجبپننبتی و )ن نسننجت ثننه آلننودری مننوا ت ییننف مننی کنننذ    ثننب ت ییننف ایننر  بک ورمننب حسبسننیت و مقبومننت ریبمننب    . شننود

ریبمبن ثنب شنبخآ تآ ند ثیشن ف م آ ند ثنه آلنودری منوا مسن نذ و ثنه عننوان  یو نف ثنفای کنبمش آلنودری                (. 2008تفی بتی،

سنینو و را نو   ) ریبمبن ثنب شنبخآ تآ ند ک  نف ثنفای نشنبن دادن مینزان آلنودری منوا ثنه کنبر منی روننذ             .موا ثه کبر می رود

ثنننبثفایر تییننیر رونننه مننبی م آ نند و حسننب  ثننفای کننبمش ثننبر آلننودری در منننبرب صنننی ی و شنن فی ام یننت    (. 1983،

 .زیبدی دارد

 مًاد ي زيضُا

 6/37ب ًتن  32ْ 15´ 5/31اصخ بن ثیر  ًمر بر وایی در جنوة  فثی  3ثبغ رونه شنبسی  والد مجبرکه در مسبح ی ثبلغ ثف ایر مربلیه در

ایر ثبغ ثب مذف شنبخت ان خبة ث  فثر رونه مبی  .است رول شفیی 51ْ 25´ 2/25و ً 51ْ 25´ 5/19ً  و ثیر، عف  شفیی 32ْ 15´

ن ونه مبی ثفری .میوی م ف است 140آة وموای ایر منرقه خش  و میزان ثبرز سبالنه آن .ریبمی سبزربر ثب منرقه احذاث رفدیذ

آسنرورثی   اسنیذ    ، میزان آة نسجی ،کوفو یند کند و  pHویژری  4. رونه درخ چه ثه آزمبیشگبه من قد شذ 4ج ی آوری شذه از 

روننه منبی م آ ند و    ( . 1983سنینو ورا نو،  )مآبسجه شذ شبخآ تآ د آلودری موا س س.درن ونه مبی ثفری انذازه ریفی شذ
گیر در مف رفوه مقبیسه میبن. انجبس شذ 18ویفایش  SPSSمآبسجب  آمبری ثب نفس ا زار. ( 2008لیئو و دینو،.)حسب  تیییر شذنذ

 .صور  رف ت 05/0از رفیب آزمون دانرر و درسرگ 
 

 وتای 

ثیشنن فیر و ک  ننفیر میننزان آة نسننجی .مینننی دار شننذه اسننت 05/0میننزان آة نسننجی ثننفای رونننه مننبی موردمربلیننه در سننرگ 

سنجت ثنه   ن خفزمنفه ثنف اسنب  مینزان آة نسنجی روننه       .ثنه دسنت آمنذه  اسنت      زرشن  و  خفزمنفه ثه تفتیت ثفای رونه مبی 

 .سبیف رونه مبی مورد مربلیه دارای تآ د ثیش فی نسجت ثه آلودری موا می ثبشذ

ثننه تفتیننت    pHثیشنن فیر  و ک  ننفیر .مینننی دار شننذه اسننت  001/0ثننفای رونننه مننبی مننورد مربلیننه در سننرگ   pHمیننزان 

ث جنود منی ثخشنذ ، در    ثیشن ف مقبومنت ثنه آلنودری منوا را       pH .ثنه دسنت آمنذه اسنت     زرشن   وسنه رننو   ثفای رونه مبی 

رنزارز شنذه   (. 2008لیئنو ودیننو،  )ک  نف م جسن گی خنوثی  ثنب حسبسنیت ثنه آلنودری منوا نشنبن داده اسنت             pHحبلیرنه  

مبننننذال و )ثنننفی کننن  ثبشنننذ ، شنننفای  اسنننیذی ثیشننن فی را ثنننه وجنننود  منننی آورد    RWCزمنننبنی کنننه  اسنننت کنننه
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  pHثنب ک  ننفیر مینزان آة نسنجی دارای ک  نفیر      زرشن  دراینر مربلینه نیننز مشنبمذه منی شنود کننه روننه       .(2011م رنبران، 

 .است

سنینو و  )ریبمبنی که کوفو یند را ح نی در مآنی  آلنوده حخنک منی کنننذ ، ثنه عننوان روننه مقنبوس در ن نف رف  نه منی شنونذ               

ثیشنن فیر و ک  ننفیر میننزان .مینننی دار شننذه اسننت 001/0میننزان کوفو ینند ثننفای رونننه مننبی ریننبمی در سننرگ   (.2007ورمننب،

 .مشبمذه شذ زرش ورونه  سه رنوکوفو ید ثه تفتیت دررونه 

ثیشنن فیر و ک  ننفیر میننزان  . مینننی دار نشننذه اسننت  01/0میننزان آسننرورثی  اسننیذ ثننفای رونننه مننبی ریننبمی در سننرگ      

 ..ثود خفزمفهو  نوزت در رونه مبی آسرورثی  اسیذ ثه تفتی

ثیشنن فیر وک  ننفیر .مینننی دار شننذه اسننت 001/0شننبخآ تآ نند آلننودری مننوا ثننفای رونننه مننبی مننورد مربلیننه در سننرگ   

 زرشن  م نبن رنور کنه مشنبمذه منی شنود،رونه       .مآبسنجه شنذه اسنت    زرشن  و  خفزمنفه میزان آن ثه تفتینت در روننه منبی    

ثننود و ثننف ایننر اسننب  ثننه عنننوان یبیی و م چنننیر شننبخآ تآ نند آلننودری مننوا دارای ک  ننفیر میننزان ویژرننی مننبی ثیوشننی 

ثننفای رونننه   APTIکننه نشننبن دمنننذه ایننر مروننت اسننت کننه ویژرننی مننبی ثیوشننی یبیی و .رونننه حسننب  شنننبخ ه مننی شننود

  .دارای ن بیج یرسبنی ثفای تیییر تآ د آن ثه آلودری موا  می ثبشنذ زرش 
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Abstract: 

most of plants can absorb and accumulate air pollutants in their leaves ,bio monitoring is an 

useful method for evaluation of air pollutants.The goal of this study  is to determinate  tolerant 

and sensitive plant species to air pollution.4 Four physiological and biochemical parameters  

such as  leaf relative water content (RWC), ascorbic acid (AA) content, total leaf chlorophyll 

(TCh), and leaf extract pH were used to compute air pollution tolerance index.The results show 

that  Nerium   oleander  and Thuja   orientalis  are tolerance and Berberis  vulgaris is sensitine to 

air pollution. 

Keywords:Air pollutants, Air pollution tolerance index,Tolerant species,Leaf total. 

chlorophyll; Ascorbic acid 
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