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 چكيده
در جريان اين جنگ تحت تأثير مستقيم و غير مستقيم .  جنگ خليج فارس بين دو آشور همسايه ايران، عراق و آويت اتفاق افتاد1370در تاريخ دي ماه

تحقيق اخير در راستاي اثبات ورود آلودگي به ايران و برآورد قسمتي از .  اري از آشورهاي جهان صدمه ديده است بسيمحيط زيستها  آالينده
آنزيمي نگاري درختان جنگلي و نيز واکنشهاي  گاهدر اين پژوهش از مطالعات  . انجام شده استهرمزگاناستان در  رويشگاه جالبيخسارات وارده در 

نمونه هاي قبل و بعد از تأثير به منظور تعيين زمان و نيز ميزان آلودگي .  استفاده شده است (Prosopis cineraria)رانيکه در مورد گونة کهور اي
به آلودگي در اين ناحيه  درختان حرا  بيشترنتايج به دست آمده حاآي از آن است آه از نظر واآنش آنزيمي،. ندآلودگي با دوره آلودگي مقايسه شده ا

مطالعات آنزيمي از نظر آيفي با .  ساله آاهش يافته است15پاسخ داده و ميزان رويش درختان آهور نسبت به ميانگين ) 1371( سال بعدسال بروز و
  . انجام شده استMotticمطالعات دندروآرنولوژي با استفاده از يك لوپ و يك رايانه مجهز به نرم افزار  ,آمك دستگاه ژل الكتروفورز

  
   رويش و کهور،نگاري  گاه، پراکسيداز، آلودگي،نزيمآ: کلمات کليدي

  
Consideration of pollution influences related to Persian Gulf War by means of 

enzymatic and dendrochronological studies in the Jalabi region at the Hormozgan 
province located in south of Iran 

 
Abstract 
During Persian Gulf War some different amounts of pollution were influenced many courtiers of the world. This 
Study was carried on in order to establishment of pollution arrival to Iran territory and damage assessment to 
environment of Iran. In this research peroxidase were studied (qualitatively and quantitatively) as a sensitive enzyme 
to environmental stress. The qualitative study was done by PAGE method and the quantitative studies were done by 
spectrophotometric method. Moreover dendrochronology techniques were used for analysis of annual growth rate 
between before war year and after war year. The study was done on the 20 individuals of Cashaw (Prosopis cineraria) 
in the Jalabi region at the Hormozgan province located at the south of Iran.  
Results included on the decreasing process in the annual growth rings per 1992 (after war year) whereas its 
precipitation amount was more than the regional average precipitation. In addition enzymatic pattern of the trees 
shows stress happening during a short period after war year. Totally it could be demonstrated the pollution has 
arrived to the Iran’s territory during the Persian Gulf War. Moreover the used methodology could be used as suitable 
method for founding the pollution influence in the terrestrial ecosystems.    
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  مقدمه
 گسترةناشي از جنگ آشورها تحت تأثير سالحهاي مخرب جديد از مرزهاي محدود جغرافيايي گذشته و آثار امروزه 

در حقيقت اآوسيستم طبيعي بسياري از آشورها تحت تأثير جنگ آشورهاي  .نمايد مي زمين را آلودهکرة وسيعي از سطح 
بافت % 35، تحت تأثير جنگ خليج فارس حداقل )1998( زارعاسماعيلي وبر اساس مطالعات .  بيند مجاور آسيب مي

اي گسترش اين   ماهواره  عكس1267 با استفاده ازتفسير 1999پوري در سال  اميني). 12(بيولوژيك ايران آسيب ديده است
ه گزارش سازمان محيط زيست حاآي از آن است آ). 4،5( آلودگي را در وسعت زيادي از خاك ايران ثابت آرده است

  ). 5 و 4 ،3(  استان آشور، باران سياه باريده است16عالوه بر اثرات مستقيم ناشي از جنگ خليج فارس، حداقل در 
.  اند  اخير آنزيمها به عنوان شاخص حساس به تحوالت محيطي آه گياهان متأثر از آنها هستند معرفي شدهيانطي سال

بين سه آنزيم ).  9 و7 ،2( رار گرفته اندق بيشتر مورد مطالعه زمينهر اين تغييرات آنزيمهاي پراآسيداز، آميالز و آاتاالز د
تحت تأثير آليه تنشهاي ).  6( نامبرده پراآسيداز بيشتر از سايرين به عنوان شاخص تحوالت اآولوژيك معرفي شده است

                                                            
  حتقيقات جنگلها  و مراتع کشورعضو هيئت علمي موسسة  1
 ابع طبيعي دانشگاه راناستاديار دانشکدة من 2
 کارشناس ارشد موسسة حتقيقات جنگلها و مراتع کشور  3



 

 

 دو آنزيم پراآسيداز و آاتاالز با دو يا منفي فيزيولوژي، ماده سمي آب اآسيژنه در بافتهاي گياهي باال رفته و) نرمال( مثبت
در اين فرايند آنزيم پراآسيداز با افزايش درصد آب و آنزيم آاتاالز با . نمايند فرم شيميايي متفاوت آنها را از محيط دور مي

  ). 10(آنند  افزايش درصد آب و اآسيژن گياه را جهت پاآسازي محيط بافتها آمك مي
اولين بار اين تحقيقات روي درختاني در .  دانست) گاه نگاري(د پدر علم دندروآرنولوژي بي ترديد آندرو داگالس را باي

در ايران اين تحقيقات به صورت علمي توسط پورطهماسبي در . آشور انگليس  و منطقه آريزوناي آمريكا انجام شده است
ن به عنوان تصفيه آالينده ها ثابت شده در تحقيقات متعددي نقش گياها). 1(  روي درختان ارس انجام شده است1380سال 
در اين تحقيق درختان به ). 8و11( اند گياهان بارها به عنوان شاخص تحوالت محيطي مورد مطالعه قرار داده شده.  است

  .اند عنوان تاريخ بيولوژي تحوالت محيطي معرفي شده
  روش تحقيق

ابتدا با روش نمونه برداري در اين . گان مطالعه شدند پايه از درختان حرا در منطقة جالبي هرمز20در اين پژوهش 
تا ) 1368(سالهاي رويش از دو سال قبل از بروز حادثه هاي رويشي سن تقريبي درخت محاسبه و سپس  استفاده از گره

و کمي آنزيم پراآسيداز از نظر آيفي با استفاده از اين مطالعات .  شدند گيري عصاره تفكيك و هر يك جداگانه 1381سال 
و براي مطالعات کمي از دسنگاه اسپکتروفوتومتر از دستگاه ژل الكتروفورز عمودي شد که براي مطالعات کيفي آن انجام 

ون آامال خرد و بعد از عصاره گيري جهت هاهاي شاخه در  ابتدا بعد از تفكيك سالهاي رويش نمونه.  استفاده شده است
هاي مورد نظر به صورت ديسك نمونه   قطورتر پايهةاز شاخنگاري نيز  ات گاهبراي مطالع. ندمطالعات آنزيمي آماده شد

ديسكهاي گرفته شده از مقطع عرضي شاخه به آرامي خشك و براي وضوح بيشتر با آاغذ سمباده .  برداري به عمل آمد
ك لوپ چشمي متصل به آامپيوتر در دو جهت عمود بر مرآز، دواير ساليانه از سال  به آمك يسپس. ندصاف و صيقلي شد

  ).11،1( پس از تطابق زماني مورد تجزيه و تحليلي قرار گرفتنتايج ه و  اندازه گيري شد1380 تا سال 1366
  :             بحث و نتيجه گيري
 حاکي از بروز تنش 1380 سالهاي پيش از جنگ تا سال در طي آهور ايزوآنزيمي درختان الگوهاي نتايج مطالعات کيفي

همچنين بروز تنش ديگري .  دهد  است که با تغييرات کمي آنزيم پراکسيداز تطابق نشان مي70 و 71 ،72در طي سالهاي 
يتواند به دهد ولي اين نتايج با نتايج کمي تطابق کاملي ندارد که اين امر م  نيز نشان مي77 و 78  ،79را نيز در سالهاي 

نگاري نيز مويد افت چشمگير ميزان رويش در سال  از سوي ديگر نتايج مطالعات گاه. داليل متفاوت فيزيولوژيک باشد
اين در حالي است که ميزان بارندگي در اين ال بيشتر از .  است که مطابق با سال پس از بارش باران سياه است1371

عالوه بر اين نتايج .  نيز حاکي از اثر آلودگي بر کاهش ميزان رويبش استميانگين بارش منطقه بوده است و همين امر
نگاري نشان  فوق در ساير درختان نيز تکرار شد و بيشتر درختان اثر آلودگي را در الگوهاي آنزيمي و نيز نمودار گاه

لهاي قبل و پس از آن مويد  با ميانگين رويش در سا1371از سوي ديگر مقايسة ميانگين ميزان رويش در سال . اند داده
توان نتيجه گرفت که با استفاده از اين گونه مطالعات  به طور کلي مي.  درصد بوده است95معني دار بودن اختالف در سط 

از آنجا که درختان تنها موجوداتي . توان زمان ورود آلودگي به اکوسيستم و نيز درصد ميزان آلودگي را تعيين کرد مي
توانند وقايع بيولوژيکي را در خود ثبت کنند امکان استفاده از اين روش در  هاي رويشي مي ل داشتن حلقههستند که به دلي

  .مطالعة بسياري از آسيبهاي زيست محيطي وارد بر اکوسيستمهاي طبيعي وجود دارد



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در حلقه هاي رويشي درخت مورد مطالعه در سالهاي قبل و پس  تصوير و الگوي ايزوآنزيمي پراکسيداز -1نمودار شمارة 
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