فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،10شماره  ،42خرداد و تیرماه 1400

مقاله پژوهشی

اثر صدای ترافیک بر صفات فیزیولوژیک گیاه مریمگلی زینتی Salvia splendens
زهره حقیقی کفاش 1،شهرزاد خرمنژادیان* ،2علیاکبر قطبیراوندی 3و سمیه فرهنگدهقان
 1و 2گروه محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دماوند دماوند
 3گروه علوم و زیست فناوری گیاهی ،دانشکده علوم و فناوری زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
 4مرکز کنترل عوامل زیان آور محیط و کار ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران
(تاریخ دریافت ،1399/08/02 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/11/07 :

چکیده
آلودگی صوتی ترافیک یکی از مهمترین معضالت زیست محیطی در جوامع امروزی بهویژه شهرهای پرجمعیت در سراسر جهان است .هدف
از مطالعه حاضر بررسی اثر صدای ترافیک بر صفات فیزیولوژیک گیاه مریمگلی زینتی میباشد .گیاهان به دو گروه مساوی (شاهد و تیمار)
تقسیم شدند و هر گروه تحت شرایط کنترلشده یکسان در دو اتاق رشد جداگانه بهمدت دو ماه رشد کردند .صدای ترافیک در ساعات اوج
ترافیک در شهر ثبت شد .تجزیه و تحلیل فرکانس بر روی نمونهها در طی فرآیند ضبط انجام شد .گیاهان گروه مواجهه بهمدت  15روز و
روزانه  16ساعت در معرض صدای ترافیک قرار گرفتند ،درحالیکه گیاهان گروه شاهد در سکوت کامل قرار داده شدند .قرارگرفتن در
معرض صدای ترافیک منجر به افزایش میزان کلسیم ،محتوای پراکسید هیدروژن و بهدنبال آن فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان از جمله
کاتاالز ،پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز در مقایسه با گروه شاهد گردید .از طرف دیگر صدای ترافیک بهطور قابل توجهی سبب کاهش
محتوای هورمون ایندول-3-استیک اسید ( )IAAو افزایش محتوای هورمون آبسیزیک اسید ( )ABAگردید .براساس نتایج این مطالعه،
صدای ترافیک با ایجاد آسیب اکسیداتیو و تداخل در تعادل هورمونی میتواند بر رشد و فیزیولوژی گیاه مریمگلی تأثیر منفی بگذارد.
واژههای کلیدی :آبسزیک اسید ،اکسین ،آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،صدای ترافیک ،کلسیم ،گیاه مریمگلی

مقدمه

زیست است ( .)Yang et al., 2011این درحالي است که در

امروزه با توجه به رشد روز افزون جمعيت و تعداد خودروها،

رویارویي با استرسهای محيطي اکثر گياهان بهدليل سکون و

آلودگي صوتي ناشي از عبور ترافيك و بحث بر اثرات این

بيحرکتي خود همچون موجودات دیگر توانایي فرار از

آلودگي و روشهای مقابله با اثرات مخرب آن بر سالمت تمامي

فشارهای ناشي از محيط طبيعي و انسانها را ندارند .به عبارت

موجودات زنده ،از اهميت قابل توجهي برخوردار گردیده است.

دیگر محيط و سبك زندگي ساکن گياهان سبب شده است تا

در این ميان ازجمله مؤثرترین و اقتصادیترین روشهای

در بسياری موارد با شرایط محيطي سختي روبرو گردند .به

کاهش این آلودگي ،پس از کنترل در منبع صوت ،ایجاد

همين دليل در مقایسه با ارگانيسمهای دیگر نسبت به

دیوارهای سبز و استفاده از پوشش گياهي مناسب در محيط

محرکهای محيطي اطرافشان بسيار حساستر عمل مينمایند و

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيkhoramnezhadian@yahoo.com :
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به شبکه سـيگنالدهـي منظم و قوی برای تنظيم فرآیندهای

آنزیم کاتاالز ( )CATدر پرواکسيزوم ،ميتوکندری و

مختلف درطول رشدونمـو و پاسخ به محرکهای محيطي نياز

گلياکسيزومها حضور داشته و توانایي خاموشسازی

دارند .بهطور مثال چندین هزار گونه گياهي به صداهای موجود

توليدشده را دارا است .آنزیمهای پراکسيداز ( )PODدرون

در طبيعت واکنش نشان ميدهند و در هنگام گردهافشاني تنها

سلول در بيوسنتز ليگنين ،تخریب  IAAو تبدیل  H2O2به آب

در جهت فرکانس خاصي که زنبورعسل توليد ميکند به انتشار

دخالت ميکنند .آسکوربات پراکسيداز ( )APXبهعنوان آنزیم

گرده ميپردازند ( .)De Luca and Vallejo-Marin, 2013از

کليدی در چرخه آسکوربات ،در کلروپالستها و سيتوزول

طرف دیگر گياهان ميتوانند مابين ارتعاشات حاصل از

حضور دارد و بهوسيله تبدیل اسيد آسکوربيك به دهيدرو

حشرات گياهخواری همچون کرم ابریشم و ارتعاشات ناشي از

آسکوربات توانایي حذف پراکسيدها را دارا است (

وزش باد تفکيك قائل شده و در مقابل حشرات گياهخوار از

 .)al., 2010نشان داده شده که قرارگرفتن گياه در معرض

سيستم دفاع شيميایي خود استفاده نمایند که بيانگر نقش و

امواج صوتي سبب تغيير بيان ژنهای کاتاالز (،)CAT

اهميت باالی امواج صوتي در سيستم دفاعي گياهان است

فنيلآالنين آمونيالياز ( ،)PALسوپراکسيد دیسموتاز ()SOD

(.)Appel and Cocroft, 2014

پراکسيداز ( )PODو آسکوربات پراکسيداز ( )APXدر گياهان

Zhou et

Xiujuan et al., 2003; Safari et al.,

عموماً از به ارتعاش درآمدن جسمي در محيطهای مادی ایجاد

 .)2013امواج صوتي با فرکانس و شدتهای متفاوت بر روی

شده و بهوسيله تغيير مداوم فشار هوا ،از طریق نوسان ذرات

مکانيسمهای مختلف زیستي گياه از جمله رشد ،تقسيم سلولي،

محيط و انتقال این آشفتگي به یکدیگر منتشر ميگردد.

فعاليتهای آنتياکسيداني ،ميزان کلسيم ،قند ،محتوای ،ATP

مطالعات اخير نشان داده است که بين رفتار گياه و صدا

محتوی هورموني گياهان اثرات گوناگوني ميگذارند

رابطهای وجود دارد .بنابراین ،مانند سایر محرکها ،امواج

( .)Choudhury et al., 2017در مقابله با تنشهای محيطي

صوتي نيز بهعنوان نوعي استرس محيطي به گياهان شناخته

هورمونهای گياهي نقش مهمي را در رشدونمو گياهان ایفا

ميشوند که توانایي تغيير الگوهای رشد و پاسخهای

مينمایند .گزارشات اندکي نشاندهنده تغييرات خاص

Telewski,

هورمونهای گياهي در معرض امواج صوتي در گياهان مختلف

 .)2006مطالعات اخير مؤید این مطلب است که تنشهای

است ( .)Joshi et al., 2019از طرفي دیگر دادهها حاکي از آن

محيطي منجر به توليد گونههای اکسيژن فعال ( )ROSاز جمله

است که امواج صوتي ميتواند به شکل دوسویهای رشد گياهان

رادیکال سوپراکسيد ( ،)O2-رادیکال هيدروکسيل ( )OHو

را تحت تأثير قرار دهد .بهطور مثال اگر چه رشد گياهان

پراکسيد هيدروژن ( )H2O2ميگردد .این درحالي است که

گلخانهای تحت تأثير نوعي صدای موسيقي افزایش یابد.

تجمع  ROSسبب صدمه به بافتهای گياهي و درنهایت مرگ

صداهای آزاردهنده توانایي ایجاد اثرات مخربي همچون اختالل

سلولي ميگردد .در این ميان سيستم آنتياکسيداني کارآمدی در

و کاهش رشد را بر روی گياه دارا هستند (

جهت خنثينمودن تنشهای اکسيداتيو در گياهان وجود دارد

 .)2016این اثرات با توجه به فرکانس و فاصله از منبع صوت

که شامل فعاليتهای آنتياکسيدانهای آنزیمي همچون

ميتواند تغييرات قابل توجهي داشته باشد (

پراکسيداز ،کاتاالز ،سوپراکسيد دیسموتاز و غيره بوده و سيستم

.)Vaidya, 2014

فيزیولوژیك و بيوشيميایي گياهي را دارا هستند (

Alavijeh et al.,

Vanol and

دفاعي غيرآنزیمي نيز شامل آسکوربيك اسيد (ویتامين ،)C

با وجود آنکه مقياس بالقوهای از سراسر جهان در معرض

آلفاتوکوفرول (ویتامين  ،)Eگلوتاتيون ،کاروتنوئيدها و غيره

صدای ترافيك قرار دارند ،اما اطالعات کمي از تأثير این

هستند (.)Nasr, 2013

شرایط صوتي اکولوژیکي جدید و پرمخاطره بر موجودات زنده
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بهویژه پوشش گياهي در معرض شناخته شده است .از طرف

دارای خواص دارویي ارزشمندی همچون ضدتشنج ،تب بر،

دیگر با وجود آنکه گياهان زینتي بخش بزرگي از محصوالت

مسکن اعصاب و دردهای گوارشي ،تقویتکننده حافظه،

مهم اقتصادی را شامل ميشوند ،اما مطالعات انجامشده بر روی

کاهشدهنده فشارخون و قند خون نيز ميباشد.

ناچيز است ( .)Chylinski et al., 2007از طرف دیگر ،نشان

درون اتاقك رشد گياهي در شرایط کنترلشده جدول  1رشد

داده شده که صدای ترافيك ميتواند سبب تقویت سيستم

داده شد .سپس در مرحله  8برگي ،گياهان به دو گروه (کنترل

ایمني گياه گردد؛ این امر سبب اجتناب از بسياری از مشکالت

و تيمار صدای ترافيك) تقسيم و گروه تيمار بهمدت  15روز و

مرتبط با آلودگي محيط زیست و کاهش هزینههای اقتصادی

هر روز  16ساعت در معرض صدای ترافيك قرار گرفتند

حاصل از نگهداری ،آبياری ،کودهای شيميایي و علفکشها

(شکل  .)1این در حالي بود که گروه دیگر (شاهد) در شرایط

ميگردد .این یافتهها بر وجود نياز ضروری درک هر چه بهتر

یکسان و در سکوت قرار گرفت .نمونهها از جوانترین

نقش اکولوژیکي صدا و عواقب آلودگي صوتي بر روی گياهان

برگهایي که در طول تنش رشد کرده بودند؛ جمعآوری شد.

تأکيد مينماید .به همين دليل در تحقيق حاضر برای نخستين

الزم به ذکر است که نمونهگيری بهطور همزمان از گياهان

بار به بررسي اثرات صدای ترافيك بر روی محتوای پراکسيد

تيمارشده با تنش صدای ترافيك و شاهد صورت پذیرفت.

هيدروژن ،فعاليت آنتياکسيداني آنزیم کاتاالز ،پراکسيداز و

جهت تعيين ميزان مواجهه گياهان با صدای ترافيك،

آسکوربات پراکسيداز ،کلسيم و سطح هورمونهای اکسين و

اندازهگيری صدا در پنج نقطه از منطقه مورد مطالعه در شش

آبسزیك اسيد در گياه مریمگلي زینتي که عالوه بر کاربری

روز اول هفته در بازههای زماني معين اوج ترافيك (ساعت 7

زینتي دارای ارزش دارویي ارزشمندی نيز است ،پرداخته شد.

صبح تا  22شب) صورت پذیرفت (.)Naddafi et al., 2008

تا با داشتن تصویری روشن از اثرات آلودگي صوتي بهویژه

شکل صدای ترافيك که توسط دستگاه ضبط و پخش سوني

صدای ترافيك بتوان کمك شایاني به برنامهریزی و

مدل  ICD-SX2000ضبط شد در شکل  2نشان داده شده است.

تصميمگيری در جهت حفظ و نگهداری پوشش گياهي در

بهمنظور اندازهگيری صدا ،از دستگاه آناليزدار مدل

معرض نمود .در عينحال تا کنون در منطقه هيچ تحقيقي به

 450/490ساخت شرکت  Casella-CELانگلستان با قابليت

بررسي اثرات زیستي و فيزیولوژیکي صدای ترافيك بر روی

ثبت مداوم اطالعات استفاده شد .برای اطمينان از صحت

پوشش گياهي شهر تهران صورت نگرفته است که بهنوبه خود

اندازهگيری توسط دستگاه صداسنج ،از کاليبراتور مدل

ضرورت این تحقيق را نشان ميدهد.

 110/1استفاده شد .الزم به ذکر است که صداسنج قبل از

CEL-

CEL-

شروع اندازهگيری و در پایان اندازهگيری ،کاليبره ميشد .ارتفاع
مواد و روشها

استاندارد از سطح زمين برای اندازهگيری صدا 0/5 ،متر تا 0/8

مواد گیاهی ،شرایط رشد و اعمال صدای ترافیک :این

متر و برای ممانعت از انعکاس صدا ،تا حد امکان از موانع

پژوهش در شرایط آزمایشگاهي و کنترلشده برای بررسي

جانبي منعکسکننده فاصله گرفته شد .همچنين از شرایط

اثرات صدای ترافيك روزانه بر روی برخي شاخصههای

اندازهگيری صدا ،سنجش در جهت وزش باد و اندازهگيری در

فيزیولوژیکي مریمگلي زینتي ،که یك گونه گياهي رایج فضای

شرایط خشك و باد کم بود .بهمنظور حذف اثر جریان هوا بر

سبز شهری است ،مریمگلي زینتي ( )Salvia splendensگونهای

روی ميکروفون صداسنج ،از محافظ اسفنجي استفاده شد.

رایج از گلهای یك ساله بهاره و تابستانه با پراکنش وسيع در

صداسنج در هر ایستگاه اندازهگيری ،بر روی شبکه توزین

پوشش فضای سبز شهری است؛ که عالوه بر کاربرد زینتي،

بسامد  Aو سرعت پاسخ  fastتنظيم شد .مدت زمان
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جدول  -1شرایط کنترلشده گیاه شامل روشنایی ،دما ،رطوبت ،شدت نور و نحوه آبیاری در طول اجرای آزمایش
شرایط
آزمایش

تاریکي

روشنایي

دمای روز
°

()h

( )c
8

20±1

25±1

رطوبت

-1

()%

( )μ.s mol.m

()%

47±3

500

 70درصد ظرفيت نگهداری آب خاک

اتاقک رشد2

اتاقک رشد1
آمپليفایر

صدای ترافیک

کليد پاور

اس یکر

سکوت

مریم گلی زینتی

شکل  -1شکل شماتیک از موقعیت و شرایط آزمایش

شکل  -2تصویر صدای ترافیک ضبطشده توسط دستگاه ضبط صوت سونی مدل  ICD-SX2000و در

اندازهگيری در هر ایستگاه  30دقيقه در نظر گرفته شد

نرمافزار Cool Editor Pro 2.1

معادل صدای بدست آمده تقریباً برابر با  73دسيبل بود.

( .)Alimohammadi et al., 2013آناليز طيف فرکانسهای

اندازهگیری میزان پراکسید هیدروژن :محتوای پراکسيد

مرکزی یك اوکتاوباند صدای ترافيك اندازهگيری شده در

هيدروژن ( )H2O2برگ طبق روش ()Velikova et al., 2000

شبکه خطي  Zدر جدول  2نشان داده شده است .ميانگين تراز

تعيين شد .به این منظور 200 ،ميليگرم بافت تازه برگي با 3
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جدول  -2آنالیز طیف فرکانسهای مرکزی یک اوکتاو باند در شبکه خطی

119

Z

فرکانس (هرتز)

8000

4000

2000

1000

500

250

125

64

32

تراز فشار صوت (دسيبل)

55

56/2

66/9

73/1

76/9

78/5

76/2

52/9

54/3

(Mini-

 )and Asada, 1987اندازهگيری شد .در ابتدا  850ماکروليتر از

بهمدت  15دقيقه در  12000دور در دقيقه سانتریفيوژ

 )G, IKA, USAشد 500 .ميکروليتر از روشناور به 500

آسکوربات  0/5ميليموالر (محلول در بافر فسفات پتاسيم 100

ميکروليتر بافر فسفات (با اسيدیته  )7و  1ميليليتر یدید پتاسيم

ميليموالر) بههمراه  150ماکروليتر پراکسيد هيدروژن 2

( 1 )KIموالر اضافه شد .جذب در طولموج  390نانومتر

ميليموالر (محلول در آبمقطر دو بار تقطير) به یك کووت

خوانده و با ضریب خاموشي  0/28براساس منحني استاندارد

کوارتز یك ميليليتری اضافه شده و بهعنوان شاهد

 H2O2در محدوده صفر تا  50نانومول و برحسب نانومول بر

اسپکتروفتومتر در طولموج  290نانومتر بکار رفت .سپس 20

گرم وزن تر محاسبه شد.

ماکروليتر از عصاره آنزیمي استخراجشده (هر تکرار بهصورت

اندازهگیری فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی :بهمنظور

جداگانه) به مخلوط واکنش فوق اضافه شد و فعاليت آنزیم

تهيه عصاره آنزیمي ،مقدار  0/5گرم بافت تازه برگ پودرشده

آسکوربات پر اکسيداز در مدت زمان  180ثانيه و برحسب

بههمراه  30ميليگرم پليوینيل پيروليدین ( )PVPو 2ميليليتر

جذب در دقيقه ترسيم شد .فعاليت ویژه آنزیم آسکوربات

بافر فسفات پتاسيم (شامل فسفات پتاسيم  50ميليموالر و

پراکسيداز بهصورت تعداد ميکرومول  H2O2تجزیهشده در

سدیم متابای سولفيت یك ميليموالر )pH = 7 ،هموژن گردید.

دقيقه در ميليگرم پروتئين محاسبه شد.

مخلوط حاصل بهمدت  30دقيقه در دمای  4درجه سلسيوس

بهمنظور اندازه گيری فعاليت پراکسيداز از روش ( Hagar et

با دور  12000دور در دقيقه سانتریفيوژ شد .روشناور ،پس از

 )al., 1996استفاده گردید .ابتدا  250ماکروليتر از بافر فسفات

تعيين غلظت به روش ( )Bradford, 1976جهت اندازهگيری

پتاسيم به  250ماکروليتر گایاکول  10ميليموالر (محلول در

آنزیمهای آنتياکسيدان استفاده شد.

آب دو بار تقطير) و  34ماکروليتر از پراکسيد هيدروژن 70
Chance and Maehly,

ميليموالر (محلول در بافر فسفات پتاسيم  100ميليموالر) و

 )1955اندازهگيری شد .بدین منظور ابتدا  250ماکروليتر از بافر

 467ماکروليتر آبمقطر استریلشده اضافه شد .از این مخلوط

فسفات پتاسيم  100ميليموالر بههمراه  500ماکروليتر آب

بهعنوان شاهد در دستگاه اسپکتروفتومتر (

مقطر استریل و  250ماکروليتر از پراکسيد هيدروژن 70

 )USAاستفاده شد .سپس  20ماکروليتر از عصاره آنزیمي

ميليموالر (محلول در بافر فسفات پتاسيم) را درون یك کووت

استخراجشده (هر تکرار بهصورت جداگانه) به این مخلوط

کوارتز  1ميليليتری ریخته و در طولموج  240نانومتر بهعنوان

واکنش اضافه شده و فعاليت آنزیم پراکسيداز در مدت زمان

شاهد در نظر گرفته شد .سپس  20ماکروليتر از عصاره آنزیمي

 180ثانيه و در طولموج  470نانومتر خوانده شد .فعاليت آنزیم

استخراجشده (هر تکرار بهصورت جداگانه) به سل حاوی

پراکسيداز بهصورت تعداد ميکرومول  H2O2در دقيقه در

محلول فوق اضافه شده و منحني فعاليت آنزیم کاتاالز در مدت

ميليگرم پروتئين گزارش شد.

فعاليت آنزیم کاتاالز به روش (

UV2100, Unico,

زمان  180ثانيه برحسب جذب در دقيقه ترسيم شد .فعاليت

اندازهگیری میزان عنصر کلسیم :برای اندازهگيری کلسيم

آنزیم بهصورت تعداد ميکرومول  H2O2در دقيقه در ميليگرم

در بافت برگ در دمای  80درجه سانتيگراد بهمدت  48ساعت

پروتئين گزارش شد.

خشك شدند .عناصر معدني پس از هضم در ترکيب اسيدی
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( HNO3-HClO4نسبت حجمي  2به  )1با دستگاه
(

ICP-AES

بر روی مولکولهای زیستي (پروتئين DNA ،و ليپيدها) را

1500, Inductively coupled plasma atomic emission

داشته و منجر به آسيب به سلول گياهي و درنهایت مرگ

 )spectroscopy, Agilent, United Stateاندازهگيری شد.

سلولي گردد (

Krishnamurthy and Rathinasabapathi,

استخراج هورمونها براساس روش ()Michalak et al., 2016

باال ،بهعنوان یکي از مخربترین گونههای واکنشپذیر اکسيژن

انجام گرفت .اندازهگيری ميزان هورمونهای اکسين و آبسزیك

در سلولهای گياهي از اهميت ویژهای برخوردار است .به

اسيد براساس روش ( )Gorka and Wieczorek, 2017با

همين دليل  H2O2بهعنوان یك گونه فعال نسبتاً پایدار اکسيژن،

1000, UV detector 2500 Pump, ( HPLC

عالوه بر داشتن اثرات سمي در سطح سلولي ،توانایي انتشار در

اندازهگیری میزان هورمونهای اکسین و

استفاده از دستگاه

 )Knauer, Germnyصورت پذیرفت.

غشاءهای بيولوژیکي و ایجاد صدمات شدید به متابوليسم گياه،

تيمارها در  9تکرار و بررسي نتایج حاصل از آزمایش

تحت شرایط تنش را دارا است .در شرایط تنش اکسيداتيو ،گياه

براساس شاخص ميانگين  ±انحراف معيار انجام شد .جهت

نيازمند حفظ موازنه توليد و خاموشسازی گونههای اکسيژن

تجزیه و تحليل دادههای بدست آمده از پژوهش ،از

فعال است تا از شدت خسارات احتمالي به مولکولهای

نرمافزارهای آماری  SPSSv22و  Excelاستفاده شد .مقایسه

زیستي و اختالالت متابوليسمي کاسته شود (.)Pal et al., 2020

بين تيمارها و شاهد براساس آزمون  tنمونههای مستقل در

برقراری این تعادل بهعنوان نخستين پاسخ دفاعي سلول نسبت

سطح احتمال ( )P˂0/01و ( )P˂0/05تعيين گردید .رسم

به تنش اکسيداتيو ،با افزایش فعاليت آنتياکسيداني غيرآنزیمي

نمودارها نيز توسط نرمافزار  Excelصورت پذیرفت.

گياه شامل آسکوربيك اسيد (ویتامين  ،)Cآلفاتوکوفرول
(ویتامين  ،)Eگلوتاتيون ،کاروتنوئيدها و سيستم آنتياکسيداني

نتایج و بحث

آنزیمي شامل پراکسيداز ،کاتاالز ،سوپراکسيد دیسموتاز،

محتوای پراکسيد هيدروژن و به تبع آن ،فعاليت آنتياکسيداني

آسکوربات پراکسيداز همراه است (.)Rasoulnia et al., 2013

آنزیمهای کاتاالز ،پراکسيداز و آسکوربات پراکسيداز در

کاتاالز یکي از مهمترین آنزیمهای جمعآوریکننده پراکسيد

معرض صدای ترافيك در مقایسه با گروه شاهد افزایش

هيدروژن به شمار ميآید .طي مواجهه با صدای ترافيك ،به دليل

معناداری در سطح احتمال  P˂0/01نشان دادند (جدول .)3

القاء تنش اکسيداتيو و ایجاد گونههای فعال اکسيژن از جمله

تيمار صدای ترافيك سبب افزایش  111/17درصدی محتوای

 H2O2فعاليت آنزیم کاتاالز افزایش یافت .پراکسيداز نيز از دیگر

پراکسيد هيدروژن 185/05 ،درصدی آنزیم کاتاالز95/57 ،

آنتياکسيدانهای آنزیمي بوده که در هنگام تنش ميزان آن

درصدی آنزیم پراکسيداز 141/33 ،درصدی آنزیم آسکوربات

افزایش ميیابد .پراکسيدازها نقش کليدی را در سمزدایي

پراکسيداز در مقایسه با گروه شاهد گردید.

و حفظ ثبات و پایداری دیواره سلولي گياه ایفا مينمایند

انواع تنشهای محيطي منجر به بروز تنش اکسيداتيو،

H2 O2

(.)Pakzad et al., 2019

افزایش تجمع رادیکالهای آزاد و گونههای اکسيژن فعال

مطابق با یافتههای این تحقيق Wei ،و همکاران ()2012

( )ROSشامل رادیکال سوپراکسيد ( )O2-پراکسيد هيدروژن

افزایش ميزان  H2O2و آنزیمهای کاتاالز و پراکسيداز را در گل

( )H2O2و رادیکال هيدروکسيل ( )OHدر گياهان ميگردد.

ارکيده ( )Dendrobium officinaleو در معرض امواج

پراکسيد هيدروژن از یك سو ميتواند بهعنوان مولکول سيگنال

اولتراسوند گزارش کردند .از طرفي  Xiujuanو همکاران

در ترارساني پيام در پاسخ به گسترهای از عوامل محيطي نقش

( )2003نيز افزایش آنزیمها کاتاالز و پراکسيداز را در معرض

داشته باشد ( .)Chen et al., 2008اما از سوی دیگر توانایي اثر

امواج صوتي  100دسيبل و فرکانس  1000هرتز در گياه گل
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جدول  -3اثر صدای ترافیک بر محتوای پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز در گیاه
مریمگلی زینتی (مقادیر میانگین  9تکرار ±انحراف معیار)
کاتاالز

گروه مورد مطالعه

صدای ترافيك

پراکسيداز

(تعداد واحدهای آنزیم در ميليگرم پروتئين)
24/85±2/8
**

10/71 ± 1/7
**

70/85±3/7

20/96 ± 0/9

(نانومول بر گرم وزن تر)

2/34 ± 0/6
**

5/66 ± 1/1

59/76 ± 5/3
**

126/195 ± 4/9

* و** بهترتيب معنادار در سطح احتمال یك و پنج درصد

داوودی ( )Chrysanthemum morifoliumگزارش نمودند .در

فتوسنتزی نسبت داد ( .)Sanders et al., 2002مطابق با

مطالعهای که توسط  Safariو همکاران ( )2013صورت

یافتههای پژوهش حاضر Alavijeh ،و همکاران ()2016

پذیرفت فعاليت آنزیمهای کاتاالز و آسکوربات پراکسيداز در

افزایش ميزان کلسيم را در گياه لوبيای چشمبلبلي (

گياه فندق ( )Corylus avellana L.تحت تأثير شدت پایين

 )unguiculataرا تحت امواج صوتي متفاوت گزارش نمودند.

فراصوت (( )low-intensity ultrasoundفرکانس  29کيلوهرتز)

همچنين  Yiyaoو همکاران ( )2002افزایش سطح کلسيم

افزایش یافت Li .و همکاران ( )2008افزایش  H2O2و فعاليت

کالوس گل داوودی ( )Chrysanthemumرا در معرض موج

آنزیمهای آنتياکسيداني همچون کاتاالز ،آسکوربات پراکسيداز،

صوتي تراز فشار  100دسيبل و فرکانس  800هرتز گزارش

سوپراکسيد دیسموتاز را در گياه ارکيده (

Dendrobium

Vigna

کردند (.)Yiyao et al., 2002

 )candidumرا تحت تأثير امواج صوتي  100دسيبل و

صدای ترافيك سبب کاهش معنادار هورمون ایندول3-

فرکانس  1000هرتز گزارش کردند .افزایش فعاليت آنزیمهای

استيك اسيد و افزایش معنادار سطح آبسزیك اسيد ()P˂0/01

اکسيدان در کيوی ( )Actinidia chinensisدر معرض امواج

در گياه مریمگلي زینتي و در مقایسه با شاهد گردید (شکل .)4

صوتي نيز گزارش گردیده است (.)Yi et al., 2003

در پاسخ به صدای ترافيك ،کاهش  40/26درصدی ایندول 3

نتایج مطالعه حاضر بيانگر این است که محتوی عنصر
کلسيم در معرض صدای ترافيك در مقایسه با گروه شاهد
افزایش معناداری در سطح احتمال  P˂0/01نشان داده و نسبت
به شاهد به ميزان  21/97درصد افزایش ميیابد (شکل .)3

استيك اسيد و افزایش قابل توجه  911/83درصد در محتوی
آبسزیك اسيد مشاهده گردید.
در مواجهه با تنشهای محيطي ،هورمونهای گياهي نقش
مهم و کليدی را در تنظيم و کنترل رشدونمو گياهان ایفا

کلسيم یکي از عناصر غذایي ضروری گياه به شمار ميرود

مينمایند ( .)Schopfer, 2006به عبارتي هورمونهای گياهي

و نقـش مهمـي در تنظيم رشدونمو گياه ایفا مينماید .کاتيـون

با دخالت در مسيرهای ترارساني عالمت ،عملکرد سریعي از

کلسـيم بهعنوان یك کاتيون دو ظرفيتي ( )Ca+2در ساختار

خود نشان ميدهند و با تنظيم پاسخهای متفاوت منجر به

دیواره و غشای سلول ،یك کاتيون متقابل برای آنيونهای آلي

سازگاری و بقاء گياه در شرایط تنش ميگردند (

و غيرآلي درون واکوئل محسوب ميگردد .از طرفي دیگر با

 .)2018این در حالي است که تا کنون مطالعات اندکي از

توجه به جایگاه کلسيم بهعنوان پيامرساني ثانویه نقش اساسي

بررسي تغييرات سطح هورمونها در معرض امواج صوتي در

را در پاسخ و سازگاری به شرایط محيطي ایفا مينماید

( Tang

Kaya et al.,

دسترس است.

 .)et al., 2020به همين دليل ميتوان اثر مثبت کلسيم در بهبود

هورمون ایندول -3-استيك اسيد ( ،)IAAاکسين اصلي

مقاومت به تنشهای غيرزیستي ،تنظيم فعاليت سيستمهای

توليدی در گياهان شناخته شده است که سبب افزایش تقسيم

آنتياکسيداني ،انباشت اسموليتها ،بهبود محتوی رنگدانههای

سلولي ،طویلشدن کلئوپتيل ،رشد و توسعه برگ ،گسترش
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شکل  -4اثر صدای ترافیک بر محتوای هورمون ایندول- 3-استیک اسید ( )Aو آبسزیک اسید ( )Bدر گیاه مریمگلی زینتی (مقادیر میانگین
 9تکرار ±انحراف معیار ** ،معنیدار در سطح )%1

آوندها ،غالبيت مریستمهای انتهایي ،رشد ریشه ،تشکيل ميوه

معرض امواج صوتي ( 100دسيبل و  800هرتز) مشاهده

ميگردد .از طرفي ایندول 3-استيك اسيد در پاسخ گياه به

کردند که بر روند رشد گياه تأثيرگذار بود .از آنجا که اکسينها

تنشهای زیستي و غيرزیستي نقش بهسزایي را ایفا مينماید

تقریباً عالوه بر دخالت در تمامي مراحل رشد گياه نقش کليدی

( .)Khorrami et al., 2020مطابق با نتایج این مطالعه  Weiو

را نيز در تنظيم تقسيم سلولي ایفا مينمایند (

همکاران ( )2012تغيير ميزان سيتوکنينها و اکسين گل ارکيده

 ،)Scheres, 2008کاهش غلظت ایندول 3-استيك اسيد تحت

( )Dendrobium officinaleرا در معرض امواج اولتراسوند

تنش را ميتوان از علل کاهش رشد و تغيير در توسعه

گزارش کردند Liu .و همکاران ( )2002با استفاده از یك مولد

ساختارهای آناتومي گياهان در معرض صدای ترافيك دانست

تحریك صدا ( )Sound Stimulation Generatorکاهش

که ممکن است بهعلت کاهش بيوسنتز آنها یا احتماالً افزایش

محتوای اکسين گياه خيار ( )Cucumis sativusرا در اثر افزایش

فعاليت آنزیم اکسين اکسيداز باشد.

Benjamins and

فرکانس صوتي اظهار داشتند که با نتایج این مطالعه مطابقت

هورمون آبسزیك اسيد از مهمترین بازدارندههای رشد

داشت Yiyao .و همکاران ( )2002نيز تغييرات آنزیم ایندول-

است که بهطور گسترده در گياهان وجود دارد و فرآیندهایي

 3استيك اسيد اکسيداز و محتوای اکسين گل داوودی را در

همچون رکود بذرها ،جوانهها ،ریزش برگها را کنترل و تنظيم
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 .)Kende, 1992مطالعات اخير بيانگر این است که هورمون

نتایج مطالعه حاضر نشاندهنده آن است که در پي اعمال تنش

آبسزیك اسيد هورمون تنشي است که نقش کليدی را در پاسخ

صدای ترافيك ،سبب القاء تنش اکسيداتيو در گياه مریمگلي

و سازگاریهای گياه به محيطهای تحت تنش ایفا مينماید

زینتي ميشود که این امر منجر به افزایش فعاليت آنتياکسيداني

( .)Pieterse et al., 2012به عبارت دیگر آبسزیك اسيد

آنزیم کاتاالز ،پراکسيداز و آسکوربات پراکسيداز ميگردد.

بهعنوان یك واسطه در واکنشپذیری گياه به محرکهای

بهطور کلي صدای ترافيك با ایجاد آسيب اکسيداتيو و تداخل

محيطي ،عمل مينماید و غلظت آن در هنگام تنشهای

در تعادل هورموني ميتواند بر رشد و فيزیولوژی گياهان تأثير

مکانيکي و شرایط نامساعد افزایش ميیابد (

Lovelli et al.,

منفي بگذارد.

 .)2012این در حالي است که در بسياری از واکنشهای

شایان ذکر است که این یافتهها بر وجود نياز ضروری بر

فيزیولوژیکي تغييرات هورمون آبسزیك اسيد با هورمونهای

درک هر چه بهتر نقش اکولوژیکي صدای ترافيك و عواقب

اکسين ،جيبرلين و سيتوکنين رابطه متقابل و معکوسي دارد

آلودگي صوتي بر روی گياهان تأکيد ميکند با این حال در

( .)Peleg and Blumwald, 2011مطابق با نتایج این پژوهش

جهت نتيجهگيری و تفسير شفافتر در ارتباط با اثرات صدای

 Bochuو همکاران ( )2004افزایش هورمون آبسزیك اسيد را

ترافيك بر روی رشدونمو و طول عمر گياهان تحقيقات

در کالوس گل داوودی را در معرض موج صوتي ( 95دسيبل

گستردهتری توصيه ميگردد ،تا با در دستداشتن هر چه بيشتر

و  1400هرتز) گزارش کردند Meng .و همکاران ()2012

تصویری روشن از اثرات آلودگي صوتي بتوان کمك شایاني به

تحریك و تغيير محتوای کلروفيل و هورمونهای گياهي

برنامهریزی و تصميمگيری در جهت حفظ و نگهداری پوشش

درونزا ایندول 3-استيك اسيد ،جيبرليك اسيد ،زئاتين و

گياهي در معرض نمود.

آبسزیك اسيد را در گياه گوجهفرنگي را در معرض

PAFT

( )Plant Acoustic Frequency Technologyگزارش کردند.

تشکر و قدردانی

 Alavijehو همکاران ( )2016نيز تغيير محتوای هورمونهای

نویسندگان از آقای دکتر محمدرضا منظم اسماعيلپور استاد

اکسين ،جيبرليك اسيد و افزایش آبسزیك اسيد را در گياه

دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ،خانم دکتر آتوسا علي

لوبيای چشمبلبلي را در معرض موسيقيهای گوناگون گزارش

احمدی استادیار پژوهشکده گياهان و مواد اوليه دارویي

کردند .به همين دليل از نتایج مطالعه حاضر ،ميتوان این گونه

دانشگاه شهيد بهشتي برای راهنمایيهای ارزشمندشان و خانم

نتيجه گرفت که در شرایط تنش صدای ترافيك؛ به دليل وجود

مهندس شيری مسئول آزمایشگاه بهداشت محيط دانشگاه تهران

تنش و استمرار آن ،ميزان تجمع آبسزیك اسيد بهطور معناداری

در جهت انجام این تحقيق تشکر و قدرداني مينماید.
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Abstract
Traffic noise pollution is one of the most important environmental problems in today's societies, especially in the
populated cities around the world. The aim of this study was to investigate the effect of traffic noise on physiological
traits of Salvia splendens. Plants were divided into two equal groups (control and treatment) and each group was grown
in two separate growth rooms for two months under the same controlled conditions. Traffic noise was recorded during
peak traffic hours in the city. Frequency analysis was performed on the samples during the recording process. Plants in
the exposed group were exposed to traffic noise for 15 days and 16 hours a day, while the plants in the control group
were placed in complete silence. Exposure to traffic noise led to an increase in calcium content, hydrogen peroxide
content, followed by the activity of antioxidant enzymes such as catalase, peroxidase and ascorbate peroxidase
compared to the control group. On the other hand, traffic noise significantly decreased indole-3-acetic acid (IAA)
content whereas increased the content of Absisic acid (ABA). According to the results of this study, traffic noise by
creating oxidative damage and interference with hormonal balance can have a negative impact on the growth and
physiology of Salvia splendens.
Keywords: Abscisic acid – Auxin – Antioxidant enzymes – Calcium – Traffic noise – Salvia splendens
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