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 .1عضو هيئت علمي دانشكدۀ كويرشناسي ،دانشگاه سمنان
(تاريخ دريافت 1394/3/8 :تاريخ تصويب)1395/9/17 :

چکيده
ساختارهای عظیم گیاهی بر پایۀ فرآیند فتوسنتز بنا نهاده شده ا ست .در این پژوهش اثرات شدتهای مختلف نور بر فتو سنتز برگ ،تعرق ،جذب و
هدایت روزنهای  CO2برر سی شد .اندازهگیری تبادالت گازی در یک جنگل د ست کا شت زبانگنج شک اروپایی ( )Fraxinus excelsiorدر اروپای
مرکزی واقع در پارک ملی  Hainichآلمان ،صورت گرفت .نرخ خالص فتو سنتز ( ،)Aنرخ تعرق ( ،)Eهدایت روزنهای  ،)Gs( CO2غلظت  CO2بین
سلولی ( )Ciو ...برای برگهای شش پایه زبانگنج شک با ا ستفاده از د ستگاه  LC-pro Plusاندازهگیری شد .نتایج ن شان داد که میزان حداکثر
جذب خالص حدود  6/7کیلوگرم  CO2بر هکتار در ساااعت بوده اساات .حداکثر شاادت نور اسااتفاده شااده برای فتوساانتز در تحقیق حاضاار 696
میکرومول بر مترمربع بر ثانیه بود که با توجه به روند صعودی نرخ فتوسنتز به نظر میرسد حداکثر نرخ فتوسنتز در مقدارِ  PPFکمی بیش از 696
باشد .نرخ تعرق و هدایت روزنهای  CO2نیز در تمام پایههای اندازهگیری شده با افزایش شدت نور بهطور نمایی افزایش داشته است و حداکثر آن در
بی شترین مقدار  PPFتابش شده یعنی  696میکرومول بر مترمربع بر ثانیه بوده ا ست .بر ا ساس نرخ فتو سنتزی ثابت شد که گونۀ زبانگنج شک
موردبررساای ،گونهای نیمه نورپسااند بوده (نقطۀ جبران نوری=  10/6میکرومول بر مترمربع در ثانیه) که میتواند نقش گونهای سااایهپسااند را در
جنگلهای اروپای مرکزی (حداکثر شدت فتوسنتز=  )3/5ایفا نماید .گونۀ مزبور سهم زیادی نیز در جذب کربن در اکوسیستم جنگلی اروپای مرکزی
دارد؛ بهطوریکه جذب کربن سااااالنۀ آن برابر با  1324گرم بر مترمربع در هرساااال اسااات که حدود  2/5برابر میانگین کل گونههای موجود در
اکوسیستم نامبرده است.
کليد واژگان :دیاکسید کربن ،نرخ فتوسنتز ،تثبیت کربن ،تعرق ،زبانگنجشک معمولی ،سایهپسند

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس+982333335404 :

ایمیلa.sadeghipour@semnan.ac.ir :
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 .1مقدمه
محیطزیساات جهانی بهساارعت در حال تغییر اساات؛
بهخصاااو غلظت دمای هوا که سااااالنه در حال افزایش
است ( .)Archontoulis et al., 2005غلظت  CO2اتمسفر
زمین از  CO2 280 ppmو در زمان آغاز انقالب صااانعتی
افزایش یافته و به ساااط فعلی خود در حدود 370 ppm
رسیده است .ساالنه نیز همچنان حدود  1/8 ppmبه مقدار
این غلظاات در جو افزوده میشاااود .بااا توجااه بااه این
افزایش سااط  CO2انتظار میرود که درجۀ حرارت حداکثر،
حدا قل و م یانگین ج هانی نیز  3تا  4در جۀ ساااانتیگراد
افزایش یابد .این عوامل کلیدی ،رشاااد و کارایی گیاه را که
ساارآغاز آن فتوساانتز اساات تحت تأثیر قرار داده و به این
ترتیب مهمترین فرآیند در عالم گیاهان و درنتیجه بقای تمام
اشااا کال ح یات بر روی کرۀ زمین را تغییر مید هد .در جۀ
حرارت به علت نقش فراگیری که در تنظیم نرخ واکنش های
بیوشااایمیایی ،ریختزایی گیاهان و تبادل انرژی و گاز CO2
م یان گ یاه و جو دارد ،بر میزان فتوسااانتز تأثیر می گذارد
(.)Archontoulis et al., 2005; da Silva et al., 2013
گاایاااهااان ناایاااز بااه مااحاادودۀ مااطاالااوب ای از درج اۀ
حرارت برای فتوسااانتز دارنااد کااه فراتر از این محاادوده،
جذب کربن ،کاهش نشااااان مید هد .مثالً برای گو نۀ
 Hibiscus cannabinusثابت شاااده اسااات که این اتفاق
ز مانی میاف تد که در جۀ حرارت برگ از  26به  40در جه
افااازایاااش یااااباااد (.)Archontoulis et al., 2005
ساااط تابش نیز یکی دیگر از فاکتورهای مهم اکولوژیکی
اساات که نرخ جذب دیاکسااید کربن را تعیین میکند.
در شاااادت نور باال ) (photoinhibitionیا پایین ،میزان
انت شار  CO2از هوا به روزنه ،عامل ا صلی جذب  CO2ا ست
( ;Archontoulis et al., 2005; Lambers et al., 2008
 .)Mengistu et al., 2011; Taiz et al., 2015بخشاای از
نور خور شید که برای ت شکیل ساختارهای عظیم گیاهی
حائز اهمیت است ،گسترۀ طیفی وسیعی نداشته ( 400تا
Photosynthetically Active Radiation

1

 700نانومتر) و در فیزیولوژی گیاهی ،تحت عنوان تشعشع
فعال فتو سنتزی 1یا  PARنامیده می شود .ت شع شع فعال
فااتااوساااانااتاازی ماامااکاان اساااات از نااظاار اناارژی
) (W m–2و یا کوانتوم ( )mol m–2 s–1بیان شود .در واقع
 ،PARاندازهگیری نوعی از تابش اسااات که معیار خوبی
بارای اناادازهگایاری نارخ فاتاوسااااناتاز ماحسااااوب
میشااود ( ;Lambers et al., 2008; Taiz et al., 2015

 .)Nobel, 2009در حقیقت ،هنگامیکه  PARبر اسااااس
واحااد کوانتومی خود بیااان میشاااود ،از اصااا طال
و یژه )Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD
اسااتفاده میشااود .با اینحال ،پیشاانهاد شااده اساات که
اسااتفاده از واژه تراکم یا  Densityمتوقف شااود و تنها به
ذکر  PPFاکتفا شود؛ زیرا در سیستم استاندارد بینالمللی
واحاادهااا ( )SIترا کم می توانااد برای ساااا ط و یااا
حجم مورداسااتفاده قرار گیرد ( ;Lambers et al., 2008

.)Taiz et al., 2015
بهطورکلی ،رشاااد و توساااعۀ گیاهان حاصااال یندین
فرآیند فیزیولوژیکی است که بهواسطۀ خصوصیات ژنتیکی
و شرایط محیطی کنترل می شود و قابلیت د ستر سی به
نور برای گیاهان یکی از مهمترین عواملی ا ست که ر شد و
توساااعۀ گونههای موجود در جنگل را محدود میکند .نور
قابلد سترس نیز بهنوبۀ خود نرخ خالص فتو سنتز را تحت
تأثیر قرار داده و این نرخ نیز تا ا ندازۀ ز یادی بساااتگی
به گونۀ گیاهی ،دما PPF ،و ساااایر شااارایط محیطی دارد
(.)Mehraj et al., 2014; Taiz et al., 2015
زبانگنجشاااک معمولی یا اروپایی ( common ashیا
 )European ashبا نام علمی  Fraxinus excelsior L.از
خانوادۀ  Oleaceaeبوده که در سراسر اروپا پراکنش دارد .در
اروپا از شرق شبهجزیرۀ ایبری تا بخشهای مرکزی روسیه و
از مناطق مدیترانهای جنوب اروپا تا شامالیترین حد حضاور
آن در نروژ (عرض جغرافیااایی ׳ )63˚ 40پراکنش دارد
( .)Wardle, 1961; Dobrowolska et al., 2011در آ سیا
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نیز در مناطق قفقاز و ایران (ناحیۀ روی شی هیرکانی) و بنا

هدف از پروژۀ حا ضر اندازهگیری نرخ فتو سنتز ،شدت

بر گزارشهایی در شمال آفریقا نیز ،این گونه بهطور بومی
حضاااور دارد .ایران شااارقیترین حد پراکنش این گونه از
زبانگنج شک مح سوب میگردد .کمترین و بی شترین حد
ارتفاعی رویش آن از  450متر از ساااط دریا در مناطق
پساااات بری تان یا تا  1650متر در والیز واقع در جنوب
سوئیس ا ست .درحالیکه در ایران تا ارتفاع  2200متر از
ساااط دریا حضاااور مییابد ( .)Fraxigen, 2005ازجمله
ویژگی هایی که این گو نه را ج هت جن گل کاری در ارو پا
موردتوجه زیادی قرار داده سااارعت رشاااد زیاد ،تحمل
شرایط ا سترسهای آبی ،سهولت ا ستقرار نونهال و نهال،
زندهمانی باال در مراحل اولیۀ استقرار ،خوا ویژۀ یوب و
ارزش تجاری یوب آن ا ست که کمتر گونۀ درختی ینین
ویژگیهایی را بهطور همزمان ارائه میدهد .در بساایاری از
کشورهای اروپا به صورت دست کاشت و در مقیاس وسیع
کاشته میشود و در بریتانیا دومین درخت پهنبرگی است
که بهوفور در جن گل کاری مورداسااات فاده قرار میگیرد
(.)Kerr & Cahalan, 2004; Dobrowolska et al., 2011
آلمان ،دانمارک ،سااوئد ،فرانسااه ،اتریش ،بلژیک ،رومانی،

تبخیر و تعرق برگ و هدایت روزنهای دیاکساید کربن در
شدتهای مختلف نور تابیده شده بر سط برگ درختان
زبانگنجشک اروپایی تحت شرایط کنترلشده و استاندارد
بوده ا ست Fraxinus excelsior .یکی از گونههای ترکیب
اصاالی جنگلهای اروپا اساات که گسااترۀ پراکنش آن به
جنگل های هیرکانی شااامال ایران نیز میرساااد .درواقع
تحقیق حاضااار برای اولین بار به فیزیولوژی گو نۀ مزبور
پرداخ ته و جای گاه و ارزش آن را در فرآی ند تثب یت CO2
مشخص مینماید.

یک ،بلغارستان ،اسلواکی و ...از جمله کشورهایی هستند
که در جن گل کاری ها به این گو نه تو جه ز یادی دار ند
()Dobrowolska et al., 2011؛ یراکه اسااتقرار پایههای
جنگلکاری شده با آن بسیار راحتتر و سریعتر از راش و
بلوط در اروپا است ( .)Kerr & Cahalan, 2004ریشههای
زبانگنجشک عموماً بهشدت میکوریزی است و همزیستی
اندومیکوریزی با آربوساااکوالرها دارد .وی یندین مثال از
میکوریزهای آربوساکوالر که باع افزایش رشاد گونههای
زبانگنجشاااک میشاااوند را ذکر نمود و اذعان کرد که
اساااتراتژی تلقی ویژهای برای افزایش کارایی ن هال های
زبانگنجشک در جنگلکاری وجود دارد که باع موفقیت
نهال کاری آن ها میگردد ( .)Kerr & Cahalan, 2004به
هر ج هت ،گو نۀ مزبور یک گو نۀ  post-pioneerبوده که
پس از گونه های پیشاااگام بهراحتی در جنگل های اروپا
مستقر میگردد (.)Bacles et al., 2005

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفي منطقۀ مورد مطالعه
منط قۀ مورد م طال عه در پارک ملی  Hainichآل مان
( )Hainich National Parkدر غرب  Thuringiaواقع شده
اسااات .موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه واقع در
عرض جغرافیایی ״ 33׳ 51˚ 5شمالی و طول ״ 6׳10˚ 24
شاارقی اساات .پارک ملی هاینیش متشااکل از گونههای
پهنبرگ خزان کننده ،در سااال  1997باهدف حفاظت از
جنگلهای راش اروپا ،احداث شااد .در این اکوساایسااتم
جنگلی طبیعی ،بیشااترین فراوانی گونههای یوبی پس از
راش اروپایی ( )Fagus sylvaticaمربوط به زبانگنج شک
( ،)Fraxinus excelsiorممرز ( ،)Carpinus betulusافرا
( )Acer pseudoplatanusو نااماادار ( Tilia cordataو
 )T. platyphyllosاسااااات ( ;Mölder et al., 2006
.)Rajmis et al., 2009

 .2.2روش کار
در این مطالعه  6درخت دسااات کاشااات ( 12سااااله)
زبانگنجشاک اروپایی ( )Fraxinus excelsiorبه ارتفاع 2
متر ،در پارک ملی هاینیش انتخاب شااد .از هر درخت5 ،
برگ بالغ و سااااالم بهطور تصااااادفی انت خاب گرد ید
( .)Fukuzawa et al., 2012برای ایجاد محیط اسااتاندارد
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)Li-Cor, Lincoln, England( Analysis System
استفاده شد .اندازهگیری ویژگیهای فیزیولوژیک برگهای
درختان زبانگنجشااک در شاادتهای مختلف نور ( PAR
 )of leafو در شاارایط محیط اسااتاندارد کامالً مشااابه که
تو سط د ستگاه مزبور ایجاد شده بود ،صورت گرفت .کلیۀ

کااه در داخاال اتاااقاک این دساااتگاااه قرارگرفتااه و در
معرض شدتهای نور واقع می شود 6/25 ،سانتی مترمربع
بود .نرخ خالص فتوسااانتز ( ،)Aنرخ تعرق ( ،)Eهدا یت
روزنهای  ،)Gs( CO2غلظت  CO2بین سلولی ( ،)Ciدرجۀ
حرارت برگ ( ،)Tlدمای اتاقک اندازهگیری ( ،)Tchتابش
دریافتی در ساااط برگ ( ،)Qleafغلظت  CO2اتمسااافر

اندازهگیری ،از دساااتگاه  LC Pro+یا Leaf Chamber

پارامترهای فیزیولوژیکی موردبررسااای با اساااتفاده از این
دساااتگاه در هر  60ثانیه یک بار و به مدت  5دقیقه (5
مرتبه) در  10شااادت نور مختلف اندازهگیری شاااد .این
شدت نورهای کنترل شده به ترتیب عبارت بودند از :شدت

( ،)Crefغلظت  H2Oاتم سفر ( ،)erefف شار بارومتری ()P
برای هر خوانش از برگ ،ثبت گردید .کلیۀ اندازهگیری ها
در تاریخ  15شهریور  6( 1390سپتامبر  )2011صورت
گرفت .شکل  1نحوۀ قرار دادن برگ در اتاقک اندازهگیری

609 ،522 ،435 ،348 ،261 ،174 ،87 ،44 ،0
و  .µmol m-2 s-1 696مساحت سطحی از هر برگ درخت

و شااایوۀ اندازهگیری پارامترهای فیزیولوژیکی برگ را با
استفاده از دستگاه  LC Pro+نشان میدهد.

الف

ب

شكل  .1الف) نحوۀ اندازهگیری پارامترهای فیزيولوژيكي برگ با استفاده از دستگاه  ،LC Pro+ب) قرار دادن برگ در اتاقك اندازهگیری

 .3نتايج
جدول  1نتایج میانگین ( ±انحراف معیار) پارامترهای
فیزیولوژیکی اندازهگیری شااده در درختان زبانگنجشااک

موردبررسی به همراه مقادیر حداقل و حداکثر مشاهدهشده
را نشاااان مید هد .ن تایج همبساااتگی پیرساااون م یان
پارامتر های فیزیولوژیکی ا ندازهگیری شاااده در درخ تان
مزبور نیز در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  .1میانگین ( ±انحراف معیار) پارامترهای فیزيولوژيكي* اندازهگیری شده در درختان زبانگنجشك موردبررسي
شماره درخت

eref

Cref

Tch

U

Tl

Ci

p

Gs

E

A

پایۀ 1

1/70±0/62 0/066±0/02 0/43±0/09 333/0±17/5 986/8±0/31 200/5±0/04 17/1±0/37 16/8±0/37 384/8±2/71 11/7±0/56

پایۀ 2

2/77±1/26 0/083±0/02 0/51±0/18 310/0±30/3 985/5±1/04 200/5±0/06 18/1±1/19 17/8±0/97 377/3±6/14 13/3±0/82

پایۀ 3

3/27±1/64 0/102±0/01 0/87±0/18 304/9±31/6 983/9±0/08 200/5±0/07 20/7±0/73 20/4±0/49 370/4±1/33 13/4±0/30

پایۀ 4

2/67±1/47 0/082±0/01 0/82±0/11 302/2±34/8 983/5±0/39 200/5±0/05 21/2±0/45 20/9±0/23 369/3±1/35 12/9±0/23

پایۀ 5

2/20±1/80 0/079±0/02 0/80±0/21 312/7±45/7 983/1±0/14 200/5±0/07 21/6±0/50 21/3±0/28 370/4±4/43 13/2±0/08

پایۀ 6

2/78±1/19 0/054±0/03 0/54±0/19 277/5±38/4 981/0±0/06 200/6±0/07 20/7±0/10 20/4±0/23 376/0±3/51 12/8±0/12

میانگین 2/70±1/13 0/078±0/02 0/66±0/24 306/7±36/7 984/0±1/88 200/5±0/06 19/9±1/79 19/6±1/75 374/7±6/53 12/86±0/72

مجموع

حداقل

10/96

364/2

16/44

16/74

200/4

981/0

237/6

0/31

0/03

0/07

حداکثر

14/80

389/6

21/70

22/40

200/7

987/0

417/2

1/17

0/12

4/24

*  :Aنرخ خالص فتوساانتز ( :E ،)μmol m-² s-¹نرخ تعرق ( :Gs ،)mmol m-² s-¹هدایت روزنهای  :Ci ،)mol m-² s-¹( CO2غلظت  CO2بین ساالولی (،)vpm
 :Tlدرجۀ حرارت برگ ( :Tch ،)°Cدمای اتاقک اندازهگیری ( :Qleaf ،)°Cتابش دریافتی در سااط برگ ( :Cref ،)μmol m-² s-¹غلظت  CO2اتمساافر (،)vpm
 :erefغلظت  H2Oاتمسفر ( :P ،)mBarفشار بارومتری (.)mBar

جدول  .2همبستگي پیرسون میان پارامترهای فیزيولوژيكي† اندازهگیری شده در درختان زبانگنجشك
پارامترهای

A

Gs

E

Ci

p

Tl

Tch

Qleaf

Cref

* 0/260

** 0/578

** 0/541

-0/115 ns

** -0/464

** 0/586

** 0/568

* 0/273

** -0/713

rp

0/045

0/000

0/000

0/380

0/000

0/000

0/000

0/035

0/000

** -0/379
0/003

** -0/501
0/000

** -0/738
0/000

** 0/333
0/009

** 0/557
0/000

** -0/828
0/000

** -0/816
0/000

* -0/265
0/041

1

Sig.
rp

** 0/664
0/000
0/227 ns

** 0/683
0/000
0/243 ns

** 0/614
0/000
** 0/697

** -0/345
0/007
* -0/283

-0/109 ns
0/408
** -0/805

* 0/262
0/043
** 0/992

0/136 ns
0/299

1

0/081
* 0/306

0/062
* 0/323

0/000
** 0/757

0/029
* -0/320

0/000
** -0/800

0/000

0/017
-0/232 ns
0/075

0/012
0/078 ns
0/554

0/000
** -0/334
0/009

0/013
** 0/439
0/000

0/000

** -0/844
0/000

0/017 ns
0/898

-0/163 ns
0/212

** 0/472
0/000
** 0/442

** -0/816
0/000

1

0/000
1

فیزیولوژیک

Sig.
rp

0/136 ns

* -0/265
0/041
* -0/816

** 0/992

0/299
* 0/262

0/000
** -0/828

1

** -0/800
0/000

0/000
** -0/805
0/000

0/043
-0/109 ns
0/408

0/000
** 0/557
0/000

1

** 0/439
0/000

* -0/320
0/013

* -0/283
0/029

** -0/345
0/007

** 0/333
0/009

** -0/816

-0/163 ns
0/212
0/017 ns

** -0/334
0/009
0/078 ns

** 0/757
0/000
* 0/323

** 0/697
0/000
0/243 ns

** 0/614
0/000
** 0/683

** -0/738
0/000
** -0/501

** 0/442

0/000
** 0/472

0/898
** -0/844

0/554
-0/232 ns

0/012
* 0/306

0/062
0/227 ns

0/000
** 0/664

0/000
** -0/379

rp

0/000

0/000

0/000

0/075

0/017

0/081

0/000

0/003

Sig.

1

1

1

Sig.
rp
Sig.
rp
Sig.
rp
Sig.
rp
Sig.
rp
Sig.
rp
Sig.

eref
Cref
Qleaf
Tch
Tl
p
Ci
E
Gs
A

 :rpآمارۀ ضریب همب ستگی پیر سون :* ،وجود اختالف معنیدار آماری در سط  :** ،%95وجود اختالف معنیدار آماری در سط  :ns ،%99عدم وجود اختالف
معنیدار آماری.
*  :Aنرخ خالص فتو سنتز ( :E ،)μmol m-² s-¹نرخ تعرق ( :Gs ،)mmol m-² s-¹هدایت روزنهای  :Ci ،)mol m-² s-¹( CO2غلظت  CO2بین سلولی (،)vpm
 :Tlدرجه حرارت برگ ( :Tch ،)°Cدمای اتاقک اندازهگیری ( :Qleaf ،)°Cتابش دریافتی در سااط برگ ( :Cref ،)μmol m-² s-¹غلظت  CO2اتمساافر (،)vpm
 :erefغلظت  H2Oاتمسفر ( :P ،)mBarفشار بارومتری (.)mBar
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شااد .شااکل  2تغییرات نرخ خالص فتوساانتز برگ را در
شدتهای مختلف نور تابشی بر سط برگ نشان میدهد.

پس از آنااالیز دادههااا ،منحنیهااای پاااساااخ نوری
( )Light response curvesبرای گونۀ موردمطالعه تر سیم

محدوده

محدوده

محدوديت )CO2

محدوديت نور

5
4

حداکثر

نقطه جبران نوری

شدت فتوسنتز

(جذب =CO2مصرف )CO2

2
1

نرخ تنفس تاريكي

)A (μmol m-² s-¹

3

0
696

609

522

435

348

261

174

87

0

44

-1

)Qleaf (μmol m-² s-¹
شكل  .2تغییرات نرخ خالص فتوسنتز برگ در شدتهای مختلف نور تابشي

برگ نشان میدهد.

شکل  3تغییرات غلظت  CO2موجود در ف ضاهای بین
سلولی برگ را در شدتهای مختلف نور تاب شی بر سط

450
400

300

)Ci (vpm

350

250
200
696

609

522

435

348

261

174

87

44

0

)Qleaf (μmol m-² s-¹
شكل  .3تغییرات غلظت  CO2بین سلولي در شدتهای مختلف نور در سطح برگ

شااا کل  4تغییرات هدا یت روز نهای  CO2برگ را در
شاادتهای مختلف نور تابیدهشااده بر سااط برگ نشااان
میدهد.
ینانچه مالحظه میگردد افزایش شاادت نور از صاافر تا
 87میکرومول بر مترمربع در سااااا عت ،شاااادت فرآی ند

فتوسنتزی را با شیب تندی افزایش میدهد (شکل  .)2این
بخش را تحت عنوان محدودیت نور مینامند .تا این شاادت
از نور ،دیاکسااید کربن موجود در فضااای بین ساالولی به
دلیل افزایش فرآیند فتوسااانتز ،بهشااادت کاهش مییابد؛
یراکه  CO2موجود در فضااای بین ساالولهای اساافنجی
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بنابراین از شااادت تشاااعشاااع  87به باالتر ،شااایب مثبت
منحنیهای تعرق گیاه (شکل  )5به همراه غلظت  CO2بین
ساالولی (شااکل  )3و همچنین هدایت روزنهای (شااکل )4
م شاهده میگردد .با افزایش شدت نور تابیده شده بر سط
برگ ،هدایت روزنهای  CO2برگ و نیز تبخیر و تعرق سط
برگ افزایشیافته بهطوریکه در شاادت  696میکرومول بر
مترمربع در ثانیه مقدار دو خصوصیت فیزیولوژیکی مزبور به
حداکثر میرساااد؛ جایی که حداکثر نرخ فتوسااانتز نیز
مشاهده میگردد.

مزوفیل ،وارد ساالولها و درنتیجه وارد پالسااتهای موجود
در سلولها میشود؛ بنابراین یک شیب کاهش غلظت CO2
در فضااای بین ساالولی ایجاد میگردد (شااکل  .)3به دنبال
این شیب کاهشی ،هدایت روزنهای همگام با افزایش شدت
نور از  87میکرومول بر مترمربع در سااااعت به باال ،افزایش
می یا بد .در اثر این پد یده ،م قدار بیشاااتری از  CO2وارد
ف ضای بین سلولی شده و از طرفی به دلیل افزایش شدت
تشااعشااع اعمالشااده ،نیاز به خنک شاادن و دفع بخارآب
موجود در فضای بین سلولی ،توسط گیاه احساس میگردد؛

0.12

0.1

0.06
0.04

)Gs (mol m-² s-¹

0.08

0.02
0
696

609

522

435

348

261

174

87

44

0

)Qleaf (μmol m-² s-¹
شكل  .4تغییرات هدايت روزنهای  CO2برگ در شدتهای مختلف نور در سطح برگ

مختلف تابش نور بر سط برگ را نشان میدهد.

شاااکل  5تغییرات نرخ تعرق برگ در شااادتهای

1
0.8

0.4
0.2
0
696

609

522

435

348

261

174

87

44

)Qleaf (μmol m-² s-¹
شكل  .5تغییرات تعرق در شدتهای مختلف تابش نور بر سطح برگ

0

)E (mmol m-² s-¹

0.6
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اطراف برگ در شدتهای مختلف نور نشان میدهد.

شکل  6تغییرات غلظت  CO2موجود در ف ضاهای بین
ساالولی برگ را نساابت به سااط  CO2موجود در فضااای

450

Cref
Ci

400

vpm

350
300
250
200
696

609

522

348

435

261

174

87

0

44

)Qleaf (μmol m-² s-¹
شكل  .6تغییرات غلظت  CO2موجود در فضاهای بین سلولي برگ نسبت به سطح  CO2موجود در فضای اطراف برگ در شدتهای مختلف نور

تابش نور نشان میدهد.

شااکل  7تغییرات نرخ تعرق نساابت به سااط H2O

موجود در فضاااای اطراف برگ را در شااادتهای مختلف
)eref (mBar

)E (mmol m² s¹

16

12

8

4

0
696

609

522

435

348

261

174

87

44

0

)Qleaf (μmol m-² s-¹
شكل  .7تغییرات نرخ تعرق نسبت به سطح  H2Oموجود در فضای اطراف برگ در شدتهای مختلف تابش نور

 .4بحث و نتيجهگيری
گونۀ زبانگنج شک اروپایی که یکی از گونههای ا صلی
جنگلهای هیرکانی مح سوب شده و یوب با ارز شی نیز

تولید میکند ،سااااالنه در ساااط جنگلهای اروپا ،برای
جن گل کاری بسااا یار مورد تو جه قرار دارد .این گو نه ،در
جنگلهای نیوزلند ،آمریکا و کانادا نیز کا شته شده ا ست
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()Kerr & Cahalan, 2004؛ این در حالی اسااات که در

خطی و شاایبی تند اساات) ،مقدار فتوساانتز به نرخ انتقال

ایران جهت احیای جنگلهای مخروبه شمال کشور بیشتر
از پلت ،تو سکا و بلوط ا ستفاده می شود و کمتر توجهی به
این گونۀ ارزشمند میشود.
تأثیر نور بر رشد درخت زبانگنجشک اروپایی پیچیده
است و بستگی به فاکتورهای مختلفی ازجمله سن درخت
و د ستر سی به آب دارد .نیاز نوری زبانگنج شک متفاوت
بوده و وابساااتگی زیادی به مرحلۀ رویشااای آن اسااات.
بهطوریکه نهالها و پایههای جوان مقاوم به سایه هستند
ا ما با افزایش سااان ،به تدریج نورپسااا ند میشاااو ند
( .)Dobrowolska et al., 2011عالوه بر این زبانگنجشک
اروپایی در رویشاگاههای با شادت نور بیشاتر نیز پراکنش
دارد .بهعنوانمثال در جنوب اروپا و در منطقۀ مدیترانه با
جوامع دو گونۀ نورپساند از زبانگنجشاک موجود در اروپا
ی ع نی  F. angustifolia Vahlو  F. ornus L.ه مراه
میگردد که این موضوع دامنۀ زیاد نیاز نوری زبانگنجشک
اروپایی را نشان میدهد (.)Dobrowolska et al., 2011
ارت باط م یان جذب کربن و هدا یت روز نهای معمو ًال
برای تخمین نساابت بهرهوری کربن به هدر رفت آب بکار

الکترون م حدود میشاااود که بهنو بۀ خود به م قدار نور
قابلدساااترس م حدود میگردد .با افزایش بیشاااتر نور،
فتوساانتز محدود به  CO2میشااود تا جایی که منحنی به
یک نقطۀ اشااباع نوری میرسااد که در آن نرخ فتوساانتز
( )Aبه افزایش بی شتر سط  PPFپا سخی نمیدهد و به
ظاارف ایاات کااربااوکساااایاالااه شاااادن راباایسااااکااو
( )carboxylation capacity of Rubiscoیا سوختو ساز
تریوز فساافات ( )triose phosphate metabolismمحدود
میشااود (.)Taiz & Zeiger, 2010; Taiz et al., 2015
برای گونۀ موردمطالعه ،با افزایش شدت نور از صفر تا 87
میکرومول بر مترمربع در ساعت ،شدت فتو سنتز با شیب
ت ندی افزایش می یا بد (در بخش م حدود یت نور) .تا این
شدت نور ،دیاک سید کربن موجود در ف ضای بین سلولی
روبه کاهش اسااات؛ یراکه  CO2موجود ،وارد سااالولها و
درنتیجه پال ستهای موجود در سلولها می شود؛ بنابراین
یک شیب کاهش غلظت  CO2در فضای بین سلولی ایجاد
میگردد .به دنبال این شااایب کاهشااای ،هدایت روزنهای
همگام با افزایش شااادت نور از  87میکرومول بر مترمربع

میرود و بهواسااطۀ آن کارایی مصاارف آب واقعی گیاهان
ارزیابی میگردد.
با افزایش تشااعشااع فعال فتوساانتزی ( ،)PARمحافظ
استروما ،قلیاییتر میشود که به فعال شدن آنزیم رابیسکو

در سااعت به باال ،افزایش مییابد .در اثر این پدیده ،مقدار
بی شتری از  CO2وارد ف ضای بین سلولی شده و از طرفی
به دلیل افزایش شدت ت شع شع اعمال شده ،نیاز به خنک
شدن و دفع بخارآب موجود در فضای بین سلولی ،تو سط

و ا فزا یش تو لیااد  NADPHو  ،ATPم ن جر می گردد
()Taiz & Zeiger 2010؛ بنابراین فتو سنتز و جذب CO2
نیز افزایش خواهد داشت .در رابطۀ جذب  CO2فتوسنتزی
و نور ،ابتدا یک افزایش خطی به یشم میخورد .سپس به
نقطۀ جبران نوری در یک سط خا صی از  PPFمیر سد
که در آن جذب  CO2و تنفس (جذب  = CO2تغییر شکل
 )CO2به تعادل میرسد .شیب بخش خطی نمودار ،کارایی
حداکثر نوری فتوسااانتز را (معموالً بین  0/04-0/06مول
گاااز  CO2باار مااول فااوتااون) نشااااان ماایدهااد
( .)Taiz & Zeiger, 2010; Taiz et al., 2015در این بخش
از منحنی پاساااخ (بخش ابتدایی نمودار که دارای رابطۀ

گیاه اح ساس میگردد؛ بنابراین از شدت ت شع شع  87به
باالتر ،شیب مثبت منحنیهای تعرق گیاه به همراه غلظت
 CO2بین سااالولی و همچنین هدایت روزنهای مشااااهده
میگردد .با افزایش شادت نور تابیدهشاده بر ساط برگ،
هدایت روزنهای  CO2برگ و نیز تبخیر و تعرق سط برگ
افزایش یاف ته بهطوری که در شااادت  696میکرومول بر
مترمربع در ثان یه م قدار دو پارامتر مزبور به حداکثر
میرسااد؛ جایی که حداکثر نرخ فتوساانتز نیز مشاااهده
میگردد.
برگهای تاج درخت زبانگنجشک و نهالهای مسنتر،
از برگهای جوان نونهالها ،نهالهای جوان و شااااخههای
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جوانه حاصل از جست حتی هنگامیکه در نور کامل رشد
کرده باشااند قابلتمایز هسااتند .در شاااخههای بالغ ،تنها
برگهای رویش یافته در نور ،توساااعه مییابند درحالیکه
در شاخههای جوان هم برگهای ر شدکرده در نور ( sun
 )leavesو هااام رشااااادکااارده در ساااااایاااه
( )shade leavesموجود میباشااند .تفاوت آناتومی این دو

گیاهان سایهپسند ،عالوه بر برخورداری از نقطۀ جبران
نوری کمتر ،حداکثر نرخ فتو سنتز پایینتری در مقای سه با
گیاهان نورپسند دارند .بهعنوانمثال در پژوهش انجامشده
توساااط  )1979( Harveyدر  PPFحدود  699برای گونۀ
سایهپ سند ( Asarum caudatumنوعی زنجبیل وح شی)
حااادود  10و بااارای گاااوناااۀ ناااورپساااااناااد

نوع برگ در عدم حضور پارانشیم نردهای مزوفیل برگ ،در
د ستۀ دوم از برگهای نامبرده ا ست؛ درحالیکه در د ستۀ
اول ،دو ردیف از این پارانشاایمها ،در برگ حضااور دارند.
توا نایی ن هال های جوان برای تول ید برگ های م قاوم به

 Atriplex triangularisدر حدود  µmol m–2 s–1 24بوده
اساات؛ این در حالی اساات که حداکثر شاادت فتوساانتز
ثبت شده برای گونۀ زبانگنج شک موردمطالعه در شدت
 696میکرومول بر مترمربع در ثان یه بوده که در حدود

سایه ،آنها را قادر میسازد تا در زیر تاج درختان سرور به
ماادت ساااااالاایااان دراز زنااده باااقاای بااماااناانااد
( .)Kerr & Cahalan, 2004داشااتن ینین ویژگیای در
درختان زبانگنجشاااک اروپایی آن ها را تبدیل به گونۀ

 4/24میکرومول بر مترمربع در ثانیه اساات (متوسااط کل
نمونهها= .)3/5بر اسااااس مطالعۀ  Fukuzawaو همکاران
( )2012در ینین شااادتی از نور ،نرخ فتوسااانتز گو نۀ
 Jatropha curcasحدود  19میکرومول بر مترمربع در

سااایهپسااندی کرده که میتواند خصااوصاایات درختان
نورپسند را نیز از خود بروز دهد.
نق طۀ جبران نوری برای برگ گ یا هان  C3و  C4تقری ب ًا
برابر اساات .در دمای 20درجۀ سااانتیگراد و غلظت CO2

ثانیه اساات .نتایج تحقیق  Mengistuو همکاران ()2011
نرخ فتوساانتز برای گونۀ درختی Boswellia papyrifera
در شدت  696میکرومول بر مترمربع در ثانیه در دو دامنۀ
ارت فاع از ساااط در یای کم ( 810تا  990متر) و ز یاد

حاادود  370ماایااکاارومااول باار مااول ،نااقااطااۀ
جبران نوری برای گ یا هان  C3معموالً در  PPFم عادل 8
تا  16میکرومول بر مترمربع در ثان یه و برای گ یا هان C4
نیز در  4تا  14میکرومول بر مترمربع در ثان یه ات فاق
میافتد .حد پایینی این دامنه ،برای گیاهان ساایهپساند و
یا برگهای قرارگرفته در سایه است و حد باالیی نیز برای
گیاهان نورپ سند و یا برگهای قرارگرفته در نور م ستقیم
اساات ( .)Nobel, 2009قابلذکر اساات که  PPFنور کامل
خورشاااید برای گیاهان نورپساااند  2000میکرومول بر
مترمربع در سااااعت اسااات .برگ هایی که در بخش های
فوقانی تاج گیاهان قرار دارند میتوانند در روزهای ابری و
یا هنگام غروب آفتاب به نقطۀ جبران نوری خود برسااند.
نقطۀ جبران نوری برای گونۀ زبانگنجشاااک موردمطالعه
 10/6میکرومول بر مترمربع در ثانیه به دسااات آمد .نرخ
تنفس تاریکی برای گو نۀ مزبور نیز  0/29میکرومول بر
مترمربع در ثانیه است.

( 1400تااا  1650متر) بااه ترتیااب حاادود  11و 19
میکرومول بر مترمربع در ثانیه را نشان میدهد.
حداکثر شااادت فتوسااانتز برای گونۀ زبانگنجشاااک
موردم طال عه در  699 PPFبهطور متوساااط برابر با 3/5
میکرومول بر مترمربع در ثان یه بوده که م عادل جذب
خالص حدود  6/7کیلوگرم  CO2در هکتار در هر ساعت و
یا جذب ( Cکربن) برابر با  1324گرم بر مترمربع در
هر سال ( )g m-2 yr-1ا ست .طی مطالعۀ انجام شده تو سط
 Knohlو همکاران در پارک ملی هاینیش در سال ،2003
متوساااط جذب خالص کربن گو نه های موجود در این
اکوسیستم جنگلی برابر با  480تا  g C m-2 yr-1 580بوده
اسااات که گونۀ مزبور حدود  2/5برابر میزان میانگین کل
گونه های موجود در این پارک در جذب کربن مشاااارکت
دارد.
بر اساس دادههای این تحقیق ،شرایط محیطی مطلوب
برای گونۀ موردمطالعه عبارت بود از  PPFحدود ~ 700
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...جذب کربن و تبادالت گازی برگ درخت زبانگنجشک

.مترمربع در هرسال است

 تقدير و تشکر.5
نویساااندگان بر خود الزم میدانند که از مسااائولین
محترم دپارتمان گیاه شنا سی جنگل و فیزیولوژی درختی
 را جهت انجامLC Pro+ دانشااگاه گوتینگن که دسااتگاه
 صمیمانه تشکر،این پروژه در اختیار نویسندگان قراردادند
.نمایند

 درجۀ حرارت مطلوب، میکرومول بر مترمربع در ثانیه200
 درجۀ سانتیگراد در فشار بارومتریک حدود22  تا17 بین
 همچنین بر اساااس نرخ فتوساانتزی ثابت. میلی بار983
 گونهای نیمه نورپ سند،شد که گونۀ زبانگنج شک مزبور
 میکرومول بر مترمربع در10/6=بوده (نق طۀ جبران نوری
)Shade plant( ثانیه) که میتواند نقش گونهای سایهپسند
) در جنگلهای اروپای3/5=را (حداکثر شاادت فتوساانتز
 گونۀ مزبور نقش مهمی در جذب کربن.مرکزی ایفا نماید
) در اکوسااایساااتم جنگلی مزبور داردCarbon uptake(
 گرم بر1324 بهطوریکه جذب کربن سااااالنه آن برابر با
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