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چکیده
ارزيابي تغييرات صفات کاربردی گياه در طول گراديان ارتفاعي برای درک سازگاری جوامع و پاسخ آنها به تغييرات اقليمي بسيار
مفيد است .بهمنظور بررسي تأثير اين تغييرات بر پاسخهای ريختشناسي و فيزيولوژيکي راش ( ،)Fagus orientalis Lipskyنمونهبرداری
برگ در نيمي از جهتهای شمالي و جنوبي تاج درختان اين گونه در سه ارتفاع  7655 ،555و  7555متری از سطح دريا در جنگلهای
ماسال استان گيالن انجام شد .نتايج نشان داد که ويژگيهای ريختشناسي برگ در بين جمعيتها و ويژگيهای فيزيولوژيکي برگ در بين
و درون جمعيتها ،اختالف معنيداری داشتند .با افزايش ارتفاع از سطح دريا ،مقدار سطح برگ ،سطح ويژه برگ و محتوای آب نسبي
نمونههای جمعآوریشده از دو نيمه تاج درختان افزايش يافت ،اما از ارتفاع دوم به بعد ،از مقدار اين ويژگيها کاسته شد .مقدار کلروفيل ،a
 ،bکلروفيل کل و کاروتنوئيد در سه ارتفاع مختلف در نيمه شمالي تاج درختان از نيمه جنوبي بيشتر بود .مقدار کاروتنوئيد نيز با افزايش
ارتفاع (از ارتفاع پايين تا ارتفاع باال) در هر دو نيمه تاج درختان افزايش يافت .ميانگين بيشترين تأثيرپذيری از محيط برای ويژگيهای
فيزيولوژيکي در نيمه شمالي به کاروتنوئيد ( )5/2و در نيمه جنوبي به نسبت کلروفيل  )5/04( a/bاختصاص يافت .در بين ويژگيهای
ريختشناسي ،بيشترين ميانگين تأثيرپذيری از محيط در نيمههای شمالي و جنوبي تاج درختان در محتوای آب نسبي مشاهده شد (بهترتيب
 5/07و  .)5/9ميانگين تأثيرپذيری ويژگيهای فيزيولوژيکي در طول گراديان ارتفاعي ،روند افزايشي داشت و نيز مقدار بيشتری نسبت به
ويژگيهای ريختشناسي نشان داد .نتايج اين پژوهش نشان داد که جمعيتهای راش با تغيير در ويژگيهای برگ در ارتفاعات مختلف به
تغييرات محيطي پاسخ ميدهند.
واژههای کلیدی :تأثيرپذيری از محيط ،سازگاری ،کلروفيل ،گراديان ارتفاعي ،گيالن ،ويژگيهای برگ.

مقدمه
در سالهای اخير ،پژوهشهای زيادی درباره اثرات تغيير

اقليم بر بومسازگانهای طبيعي انجام شده است ( Bradshaw

 .)& Holzapfel, 2006; Parmesan, 2006همراه با افزايش
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ارتفاع ،عوامل محيطي ازجمله دما ،رطوبت ،فشار هوا و
مقدار تابش نور خورشيد تغيير ميکنند .همراه با تغيير در
عوامل محيطي ،تغيير در ساختار و فيزيولوژی گياهان نيز در
طول گراديان ارتفاعي مشاهده شده است ( Lykholat et al.,
 .)2016پي بردن به چگونگي مکانيسم سازگاری و پاسخگويي
گياهان به اين تغييرات از اهداف اصلي علمهای فيزيولوژی
گياهي و بومشناسي است ( .)Grahame et al., 2006حفاظت
بسياری از جوامع که از نظر اقتصادی ،بومشناختي،
جنگلشناسي يا ژنتيکي اهميت دارند ،بسيار ضروری است.
اگرچه رطوبت و دما ،دو عامل مهم در شکلدهي ساختار يک
اقليم هستند ،اما عوامل ارتفاع از سطح دريا ،مقدار و چگونگي
تابش نور خورشيد و جهتهای جغرافيايي نيز ميتوانند
تأثيرگذار باشند (.)Vitasse et al., 2010
متأسفانه در ايران بهدليل عدم وجود سابقه مطالعاتي پيوسته
از وضعيت گذشته شرايط محيطي گياهان ،واکنش گياهان
(درختان جنگلي) به پديدههای گرما و خشکي و چگونگي
تحول آنها ،امکان اين بررسي را با مشکل مواجه کرده است،
بنابراين هرگونه مطالعه بايد با تکيه بر شرايط موجود انجام
شود .بهدليل عدم توزيع مناسب پايگاهها يا ايستگاههای
هواشناسي در مناطق مختلف ،اطالعات کافي از نظر تأثير
تغييرات دما و رطوبت بر عملکرد درختان در دست نيست .از
اينرو ،با استفاده از انتخاب گونههای مناسبي که امکان
گسترش آنها در ارتفاعات مختلف وجود دارد ،ميتوان با
بررسي دقيق عوامل فيزيولوژيکي مؤثر ،پاسخگويي درختان را
نسبت تغييرات محيطي بررسي کرد .تغييرات ارتفاعي ،عامل
بسيار مهمي برای بررسي ويژگيهای گياهان در راستای پي
بردن به ماهيت سازشپذيری درازمدت آنها است .با توجه به
اينکه عامل تأثيرپذيری از محيط باعث پايداری افراد يک
جمعيت در برابر نوسانات کوتاهمدت محيطي ميشود ،ممکن
است تأثيرپذيری بتواند افراد جمعيت را در مقابل اثرات
درازمدت تغييرات اقليمي نيز حفظ کند ( Jump & Peñuelas,
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.)2005
برگ بهعنوان اصليترين بخش فتوسنتزی گياهان،
سريعترين واکنس را نسبت به تغييرات محيطي از خود نشان
ميدهد .پاسخ ويژگيهای عملکردی برگ ميتواند
استراتژیهای انطباقپذيری ويژه گياهان را در شرايط خاص
محيطي نشان دهد .تأثيرپذيری از محيط بهعنوان يکي از
مهمترين تواناييهای موجود زنده بهصورت تغيير در
ويژگي های فيزيولوژی در پاسخ به تغيير در شرايط محيطي
است و مطالعه آن ميتواند نقش کليدی در پيشبيني عملکرد و
توزيع گونههای مختلف در شرايط محيطي مختلف داشته باشد
( .)Gratani, 2014پژوهشهای گوناگوني نشان دادند که
ويژگيهای عملکردی برگ درختان در پاسخ به تغييرات
ارتفاعي تغيير ميکند Guo .و همکاران ( )6572با بررسي
سازگاری  Abies georgeiدر ارتفاعات مختلف ( 9555تا
 4955متر) گزارش کردند که اختالف معنيداری بين
ويژگيهای عملکردی و نيز ويژگيهای فيزيولوژيکي برگ اين
گونه در ارتفاعهای مختلفي وجود داشت .آنها بيان کردند که
ارتفاع  4755متر ،مناسبترين ارتفاع برای رشد A. georgei
بود Rajsnerová .و همکاران ( )6570نيز پاسخهای
ريختشناسي و فيزيولوژيکي راش اروپايي ( Fagus
 )sylvaticaرا در قسمتهای بااليي و پاييني تاجپوشش
درختان از ارتفاع  455تا  7755متر بررسي کردند .نتايج اين
پژوهش ،سازگاری زياد درختان راش را نسبت به عوامل
محيطي نشان داد .همچنين ،همراه با افزايش ارتفاع ،برگهای
قسمت پاييني تاجپوشش به کسب صفات مشابه با تاجپوشش
بااليي تمايل داشتند .پژوهشگران مذکور بيان کردند که
تأثيرپذيری برگها ميتواند منجر به تغيير قابل مالحظهای در
فتوسنتز کل تاجپوشش جنگل و تعادل کربن پوشش گياهي
شود.
راش ( )F. orientalis Lipskyازجمله گونههای اصلي و
ارزشمند جنگلهای هيرکاني است که بهعلت برخي
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ويژگيهای فيزيولوژيکي ،اثرات ارزندهای بر بومسازگان اين
جنگلها داشته است ،بهطوریکه در دامنههای ارتفاعي  555تا
 6555متر از سطح دريا ،يکي از گونههای اصلي جنگلهای
هيرکاني محسوب ميشود ( .)Ahmadi et al., 2009پي بردن
به قابليت سازگاری گونههای مهم جنگلي مانند راش در طول
گراديان ارتفاعي بسيار اهميت دارد .در پژوهش پيشرو،
سازگاری راش نسبت به تغييرات محيطي در طول تغييرات
ارتفاعي بررسي شد و هدف اصلي ،ارزيابي تغييرات
ريختشناسي و سازگاری فيزيولوژيکي سه جمعيت راش در
ارتباط با تغييرات محيطي در طول گراديان ارتفاعي بود .نتايج
اين پژوهش ميتواند برای ارزيابي انطباقي گونههای چوبي
نسبت به تغييرات آبوهوايي مفيد باشد.

مواد و روشها
برای انجام اين پژوهش ،سه رويشگاه راش در امتداد يک
گراديان ارتفاعي در جنگلهای سری پنج شهرگاه ،حوضه

آبخيز  76ماسال در استان گيالن انتخاب شد .منطقههای مورد
بررسي در محدوده عرض جغرافيايي  95° 74′تا 79′ 65″
 95°و طول جغرافيايي  40° 00′ 79″تا  49° 56′واقع شده
است .ميانگين درجه حرارت ساالنه اين منطقه  67/9درجه
سانتيگراد ،ميانگين بارش ساالنه  962ميليمتر ،ميانگين دمای
هوا در طول دوره رويش  62/2درجه سانتيگراد و مقدار
بارندگي در اين دوره  994ميليمتر است .از آنجاييکه هدف
اين پژوهش ،بررسي تغييرات برگ در طول گراديان ارتفاعي
بود ،بنابراين با توجه به دامنه ارتفاعي راش ،سه جمعيت در
محدودههای ارتفاعي ( 555پايينبند)( 7655 ،ميانبند) و
 7555متر (باالبند) از سطح دريا مشخص شد (جدول  ).)7در
هر دامنه ارتفاع 65 ،درخت سالم بهطور تصادفي انتخاب شد.
در مردادماه ،از قسمت مياني تاج هر درخت ،از دو نيمه شمالي
(سايه) و جنوبي (آفتاب) ،نمونهبرداری برگ انجام شد
(.)Hatziskakis et al., 2011

جدول  -1مشخصات منطقه مورد مطالعه
ارتفاع از سطح دریا (متر)

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

شیب (درصد)

جهت عمومی

( 555پايينبند)

95° 72′ 95″

40° 04′ 7″

60-95

شمال -شمال شرقی

( 7655ميانبند)

95° 75′ 45″

40° 05′ 67″

90-45

شرقی -جنوب شرقی

( 7555باالبند)

95° 70′ 25″

40° 00′ 95″

25-20

شمال -شمال شرقی

ويژگيهای ريختشناسي برگ شامل سطح برگ ( )cm2با
استفاده از نرمافزار ( ImageJنسخه  )7/44اندازهگيری شد .سطح
ويژه برگ با استفاده از رابطه  7محاسبه شد ( Zhong et al.,
:)2014
رابطه ()7

که در آن LA :سطح برگ بر حسب سانتيمتر مربع و LW

وزن تر برگ بر حسب گرم است.
برای محاسبه وزن ويژه برگ ،ابتدا نمونههای برگ در
داخل آون در دمای  55درجه سانتيگراد بهمدت  56ساعت
نگهداری شده و سپس وزن شدند .وزن ويژه برگ براساس
رابطه  6محاسبه شد (.)Stojnić et al., 2016
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رابطه ()6
که در آن DW :وزن خشک برگ بر حسب گرم و LA

سطح برگ بر حسب سانتيمتر مربع است.
برای اندازهگيری محتوای آب نسبي ،وزن برگ تر با
استفاده از ترازوی ديجيتال با دقت  5/5557اندازهگيری شد و
بهعنوان وزن تر ( )FWدرنظر گرفته شد .سپس نمونهها بهمدت
 76ساعت در قوطيهای حاوی آبمقطر قرار داده شدند تا
بهحالت اشباع خود برسند .نمونهها در اين حالت نيز توزين
شدند تا وزن اشباع ( )TWبهدست آيد .درنهايت ،نمونههای
اشباعشده بهمدت  40ساعت در آون در دمای  05درجه
سانتيگراد قرار گرفتند و وزن خشک ( )DWآنها اندازهگيری
شد .محتوای آب نسبي ( )RWCبا استفاده از رابطه  9بهدست
آمد (.)Villar-Salvador et al., 2004
رابطه ()9
مقدار کلروفيل و کاروتنوئيد براساس روش )7925( Arnon
اندازهگيری شد .در اين روش ،استخراج عصارهها و اندازهگيری
مقدار جذب عصارهها توسط اسپکتروفتومتر  UV-VISدر طول
موجهای  240 ،405و  229نانومتر خوانده شد .سپس ،وزن تر
با استفاده از رابطههای مربوط مقدار کلروفيل و کاروتنوئيد
برحسب ميليگرم بر گرم محاسبه شد .مقدار پرولين براساس
روش  Batesو همکاران ( )7959اندازهگيری شد .در اين روش،
مقدار جذب عصاره استخراجشده در طول موج  065نانومتر
خوانده شد .ميانگين شاخص تأثيرپذيری از محيط ( )PIبرای هر
متغير از تفاوت بين کمترين و بيشترين مقادير ميانگين تقسيم بر
حداکثر ميانگين محاسبه شد (.)Valladares et al., 2000
برای تجزيه و تحليل داده ها ،ابتدا نرمال بودن داده ها با
استفاده از آزمون کولموگروف -سميرنوف بررسي شد .با

توجه به اينکه اين پژوهش در قالب يک طرح آماری
آشيانه ای ( )Nested ANOVAطرح ريزی شده بود ،تجزيه
واريانس داده ها با استفاده از رويه  GLMدر نرم افزار SAS
انجام شد .همچنين ،به منظور مقايسه ميانگين مشخصه های
اندازه گيریشده از آزمون چنددامنه ای دانکن در سطح
اطمينان  90درصد استفاده شد.

نتایج
نتايج تجزيه واريانس صفات فيزيولوژيک بين جمعيت ها
نشان داد که کلروفيل  ،bنسبت کلروفيل  a/bو کاروتنوئيد
با هم اختالف معني داری داشتند ( .)p < 5/50همچنين ،از
نظر کلروفيل  ،bکلروفيل کل ،نسبت کلروفيل  a/bو
کاروتنوئيد اختالف معني داری بين نمونه های نيمه های
شمالي و جنوبي تاج درختان در درون جمعيت ها وجود
داشت ( .)p < 5/50تجزيه واريانس ويژگي های
ريخت شناسي نيز اختالف معني داری را در مورد ويژگي ها ی
سطح برگ ،سطح ويژه برگ ،وزن ويژه برگ و محتوای آب
نسبي بين جمعيت ها نشان داد (p < 5/50؛ جدول .)6
نتايج مقايسه ميانگين ويژگيهای فيزيولوژيک در بين سه
جمعيت در جدول  9ارائه شده است .اين يافتهها نشان داد که
مقدار کلروفيل  ،b ،aکلروفيل کل و پرولين از ارتفاع  555به
 7655متر کاهش يافت و دوباره از ارتفاع  7655به 7555
متر ،روند افزايشي داشت .همچنين ،مقدار کاروتنوئيد با
افزايش ارتفاع ،روند افزايشي داشت.
نتايج مقايسه ميانگين ويژگيهای ريختشناسي نشان داد
که از ارتفاع  555تا  7655متر ،مقدار سطح برگ ،سطح ويژه
برگ و محتوای آب نسبي افزايش يافته و دوباره با افزايش
ارتفاع از مقدار آنها کاسته شد .همچنين ،ويژگيهای
ريختشناسي در ارتفاع اول با ارتفاع دوم و سوم ،اختالفي
معنيدار داشتند ( ،)p < 5/50اما بين ارتفاعهای دوم و سوم،
اختالف معنيداری مشاهده نشد (جدول .)4
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جدول  -2نتایج آزمون تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیولوژیکی و ریختشناسی برگ درختان راش در امتداد تغییرات ارتفاعی
ميانگين مربعات
ويژگيهای فيزيولوژيکي

900/59

0922/0

7/49ns

5/5554

سطح برگ

کلروفيل a

*9472/0

7552/9ns

6/50ns

محتوای آب نسبي
256/5ns

02/29ns

7999/9ns

0/02ns

سطح ويژه برگ

5/5552 5/5566

5/57ns

*6/0

*5/556

9/0ns

*4/29* 94225/5* 69790/9* 7704/9

وزن ويژه خشک

خطا

کلروفيل b

5/554

5/9

4/69

799/59

کلروفيل کل

جمعيت × جهت

6

5/550ns 5/557ns 5/559ns

5/0ns

*75/9* 5/557

659/0ns

نسبت کلروفيل a/b

جهت

7

5/554* 5/5554* 5/552ns

*4/59ns 5/5556* 5/2

کاروتنوئيد

جمعيت

6

5/552* 5/557ns

پرولين

منبع تغييرات

درجه آزادی

ويژگيهای ريختشناسي

* معنيدار در سطح اطمينان  90درصد؛  nsغيرمعنيدار

جدول  -3نتایج آزمون مقایسه میانگین دانکن برای ویژگیهای فیزیولوژیکی برگ درختان راش در بین جمعیتها
ويژگيهای فيزيولوژيکي
ارتفاع از سطح
دريا (متر)

کلروفيل a

کلروفيل b

کلروفيل کل

(ميليگرم در گرم

(ميليگرم در گرم

(ميليگرم در گرم

برگ تر)

برگ تر)

برگ تر)

5/76±5/559a

5/4±5/56a

6/64±5/74a

5/90±5/56a

6/92±5/67b

5/59±5/559b

5/90±5/56a

6/52±5/60b

5/54±5/552b

555

5/65±5/56

7655

5/62±5/57a

5/59±5/50b

7555

5/65±5/57a

5/7±5/50b

a

نسبت کلروفيل a/b

کاروتنوئيد

پرولين

(ميليگرم در گرم

(ميليگرم در گرم

برگ تر)

برگ تر)

5/57±5/57a

0/05±5/56a
4/97±5/29a
2/55±5/07a

حروف التين متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنيدار در سطح اطمينان  90درصد است.

جدول  -4نتایج آزمون مقایسه میانگین دانکن برای ویژگیهای ریختشناسی برگ درختان راش در بین جمعیتها
ارتفاع از سطح دريا

ويژگيهای ريختشناسي
سطح برگ

سطح ويژه برگ

وزن ويژه برگ

(سانتيمتر مربع)

(سانتيمتر مربع/گرم)

(گرم/سانتيمتر مربع)

555

09/55±9/00a

656/79±76/09a

5/554±5/5556a

60/54±6/24a

7655

799/67±2/00b

995/52±70/29b

5/559±5/5556b

95/22±6/79b

7555

799/64±9/0ab

952/57±75/45b

5/559±5/5557b

95/62±7/09b

(متر)

حروف التين متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنيدار در سطح اطمينان  90درصد است.

محتوای آب نسبي

تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر ...
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شمال

bc bc

b

5.76

bc c

5.75
5.50
5.52
5.54
5.56

7555

555

ارتفاع از سطح دريا (متر)
شمال

9.0

bc

abc

ab

9.5

a

6.0

تر)

7.0
7.5
5.0

7655

7555

5.5

555

ab ab

5.50
5.54

ab
a
b

5.59
5.56
5.57

7555

7655

555

5.55

کاروتنوئيد (ميليگرم در گرم برگ تر)

b

ارتفاع از سطح دريا (متر)

ab

a

ab

b

555

7655

a

a

جنوب

شمال
a

7555

a

a

7655

ارتفاع از سطح دريا (متر)

a

555

0
5
2
0
4
9
6
7
5

پرولين (ميليگرم بر گرم برگ تر)

5.52

ab

جنوب

5.05
5.40
5.45
5.90
5.95
5.60
5.65
5.70
5.75
5.50
5.55

ارتفاع از سطح دريا (متر)

شمال

b

شمال

7555

ارتفاع از سطح دريا (متر)
جنوب

700

تر)

6.5

a

1200
ارتفاع از سطح دريا (متر)

1700

نسبت کلروفيل ( a/bميليگرم بر گرم برگ

c

4.5

a

a

a

a

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

کلروفيل کل (ميليگرم بر گرم برگ

bc

جنوب

7655

5.55

کلروفيل ( bميليگرم برگرم برگ تر)

a

5.74

جنوب

کلروفيل ( aميليگرم برگرم برگ تر)

جنوب

5.72

شمال
a

شکل  -1نتایج مقایسه میانگین ویژگیهای فیزیولوژیک برگ درختان راش در جهتهای شمالی و جنوبی درون جمعیتها (ستونهایی که
دارای حداقل یک حرف مشترك هستند ،مطابﻖ آزمون دانکن ،تفاوت معنیداری در سطح اطمینان  59درصد نداشتند).

نتايج مقايسه ميانگين درون جمعيتها در کلروفيل  aنشان
داد که مقدار کلروفيل در نمونههای جمعآوریشده از نيمه
شمالي تاج درختان در هر سه جمعيت مورد مطالعه در

ارتفاعهای  7655 ،555و 7555متر از نيمه جنوبي بيشتر بود
(بهترتيب  5/65 ،5/9و  5/60ميليگرم در گرم برگ تر).
مقدار کلروفيل  aدر نمونههای جمعآوریشده از دو طرف تاج
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درختان از ارتفاع  555تا  7655متر کاهش يافت و دوباره از
ارتفاع  7655تا  7555متر افزايش يافت ،اما اختالف
معنيداری بين نمونهها مشاهده نشد .همچنين ،بيشترين مقدار
کلروفيل کل و کلروفيل  bدر نمونههای جمعآوری شده از نيمه
شمالي تاج درختان در ارتفاع اول ( 555متر) و بيشترين مقدار
نسبت کلروفيل  a/bدر نمونههای جمعآوریشده از نيمه جنوبي
تاج درختان در جمعيت دوم ( 7655متر) مشاهده شد .مقايسه
ميانگين مقدار کاروتنوئيد حاکي از آن بود که همراه با افزايش
ارتفاع ،مقدار کاروتنوئيد در هر دو نيمه افزايش يافت .مقدار
پرولين در نيمه شمالي تاج درختان از ارتفاع  555به 7655
متر کاهش يافت و از ارتفاع  7655متر تا  7555متر اضافه
شد ،اما اين مقدار در نيمه جنوبي تاج درختان همراه با افزايش
ارتفاع از سطح دريا ،افزايش يافت (بهترتيب  0/57 ،4/0و

میانگین

1700متر

 2/69ميليگرم در گرم برگ تر) (شکل .)7
در بين ويژگيهای ريختشناسي ،بيشترين تأثيرپذيری از
محيط ( )5/97در بين نمونههای بررسيشده در نيمه شمالي در
محتوای آب نسبي و در ارتفاع دوم ( 7655متر) مشاهده شد.
همچنين ،بيشترين تأثيرپذيری از محيط ( )5/90در نيمه
جنوبي در ارتفاع اول ( 555متر) و برای ويژگي محتوای آب
نسبي مشاهده شد (شکل  .)6ميانگين تأثيرپذيری ويژگيهای
ريختشناسي در جهتهای شمالي و جنوبي تاج درختان،
بيشترين تغييرات را در نيمه شمالي و جنوبي برای محتوای آب
نسبي نشان داد (بهترتيب  5/07و  .)5/9همچنين ،نمونههای
جمعآوریشده از نيمه جنوبي تاج درختان ،بيشترين
تأثيرپذيری از محيط را نشان دادند (شکل .)6

۱.۲

700متر

7655متر

۱.۰

۰.۶
۰.۴

تأثيرپذيری از محيط

۰.۸

۰.۲
۰.۰

جنوبي

شمالي

محتوای آب نسبي

جنوبي

شمالي

وزن ويژه ی خشک

جنوبي

شمالي

سطح ويژه ی برگ

جنوبي

شمالي

سطح برگ

ويژگيهای ريختشناسي

شکل  -2مقدار تأثیرپذیری از محیط در برخی از ویژگیهای ریختشناسی برگهای قرارگرفته در نیمه شمالی و جنوبی تاج درختان راش

در بين صفات فيزيولوژيک ،بيشترين تأثيرپذيری از محيط
( )5/02در بين نمونههای بررسيشده در نيمه شمالي در مقدار

کاروتنوئيد و در طبقه اول ارتفاعي مشاهده شد .در نيمه جهت
جنوبي تاج درختان ،بيشترين تأثيرپذيری از محيط ( )5/97در

تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر ...
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ارتفاع دوم و برای کلروفيل  bبهدست آمد .نتايج ميانگين
تأثيرپذيری از محيط در جهتهای شمالي و جنوبي تاج
درختان نشان داد که ميانگين بيشترين تغييرات در نيمه شمالي
برای کاروتنوئيد ( )5/2و در نيمه جنوبي برای نسبت کلروفيل
ميانگين

 )5/04( a/bمشاهده شد .همچنين ،نمونههای بررسيشده از
نيمه جنوبي تاج درختان در جمعيتهای مختلف ،بيشترين
تأثيرپذيری را نسبت به تغييرات ارتفاع از خود نشان دادند
(شکل .)9
 7655متر

 7555متر

۱.۰

 555متر

۰.۹
۰.۸
۰.۶
۰.۵
۰.۴
۰.۳

تأثيرپذيری از محيط

۰.۷

۰.۲
۰.۱
۰.۰

جنوبي

شمالي

پرولين

جنوبي

شمالي

کاروتنوئيد

جنوبي

شمالي

جنوبي

کلروفيل a/b

شمالي

کلروفيل کل

جنوبي

شمالي

کلروفيل b

جنوبي

شمالي

کلروفيل a

ويژگيهای فيزيولوژيکي
شکل  -3مقدار تأثیرپذیری از محیط در برخی از صفات فیزیولوژیک برگها در نیمه شمالی و جنوبی تاج درختان راش

نتايج تأثيرپذيری از محيط در ويژگيهای ريختشناسي و
فيزيولوژيکي برگ درختان راش در طول گراديان ارتفاعي
نشان داد که با افزايش ارتفاع از  555تا  7655متر ،ميانگين
تأثيرپذيری از محيط برای ويژگيهای ريختشناسي برگ
افزايش ،اما از ارتفاع  7655تا  7555متر کاهش يافت.
بيشترين تأثيرپذيری از محيط ( )5/50برای ميانگين

ويژگيهای مذکور در ارتفاع دوم مشاهده شد (جدول .)0
همچنين ،همراه با افزايش ارتفاع ،ميانگين تأثيرپذيری از
محيط در ويژگيهای فيزيولوژيکي افزايش يافت (بهترتيب
 5/04 ،5/54و  .)5/05ميانگين تأثيرپذيری از محيط
ويژگيهای فيزيولوژيکي در طول گراديان ،مقدار بيشتری
نسبت به ويژگيهای ريختشناسي نشان داد (جدول .)0
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جدول  -9مقدار تأثیرپذیری از محیط ویژگیهای برگ درختان راش در طبقات ارتفاعی مختلف
ويژگي برگ

ارتفاع از سطح دريا (متر)

ريختشناسي
فيزيولوژيکي

555

7655

7555

سطح برگ

5/59

5/56

5/26

سطح ويژه برگ

5/29

5/54

5/27

وزن ويژه خشک

5/29

5/54

5/27

محتوای آب نسبي

5/90

5/97

5/97

ميانگين

5/55

5/50

5/29

کلروفيل a

5/57

5/05

5/00

کلروفيل b

5/27

5/59

5/07

کلروفيل کل

5/00

5/27

5/24

نسبت کلروفيل a/b

5/570

5/00

5/29

کاروتنوئيد

5/99

5/92

5/04

پرولين

5/00

5/50

5/02

ميانگين

5/54

5/04

5/05

بحث

ماوراء بنفش در ارتفاعات باال را کاهش دهد ( Guo et al.,

عدم نفوذ نور يکسان از تاج درختان به داخل تودههای
جنگلي باعث بهوجود آمدن تغييرات مختلفي در درختان
ميشود ( .)Rajsnerová et al., 2015در پژوهش پيشرو،
نتايج مربوط به مقدار تغييرات ويژگيهای ريختشناسي در
بين جمعيتهای راش حاکي از وجود اختالف معنيداری در
سطح اطمينان  90درصد بود (جدول  .)6نتايج مقايسه ميانگين
ويژگيهای ريختشناسي در بين جمعيتها نشان داد که مقدار
سطح برگ ،سطح ويژه برگ و محتوای آب نسبي تا ارتفاع
دوم افزايش يافته و در ارتفاع سوم از مقدارشان کاسته شد
(جدول  .)4کاهش سطح برگ در ارتفاعات باالتر از سطح
دريا ،ضخيمتر شدن برگها و افزايش بهرهوری از نور ميتواند
استرسهای ناشي از عوامل فيزيکي مانند دمای کم و اشعه

 .)2016پژوهش  Guoو همکاران ( )6572حاکي از آن بود که
ويژگيهای سطح برگ و وزن ويژه خشک برگ بهطور قابل
توجهي تحت تأثير گراديان ارتفاعي قرار دارند .همچنين ،سطح
برگ با افزايش ارتفاع کاهش يافت ،اما وزن ويژه خشک برگ
از ارتفاع  9555تا  4755متر کم شد و از ارتفاع  4755متر
دوباره مقدار اين ويژگي در پاسخ به فاکتور ارتفاع افزايش
يافت .مقدار وزن ويژه خشک برگ نشاندهنده ميزان
بهرهبرداری گياه در يک زيستگاه است ( Poorter et al.,
 .)2009اين ويژگي ميتواند بهعنوان شاخص واحدهای
حفاظتي در واحد سطح مورد توجه قرار گيرد و به جذب کربن
مرتبط است ( .)Gratani et al., 2012وزن ويژه خشک
بهواسطه عواملي مانند شدت نور ،درجه حرارت و مواد مغذی
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قابل دسترس ،تغييرپذير است (.)Poorter et al., 2009
همچنين ،زياد بودن وزن ويژه خشک در ارتفاعات پايين
ميتواند دليلي بر وجود دمای زياد در ارتفاعات پايين در
مقايسه با ارتفاعات باالتر باشد .در حقيقت ،مقادير زياد وزن
ويژه خشک از طريق ايجاد محدوديت برای تعرق برگ،
عملکرد حفاظتي را فراهم ميکند ( Sletvold & Ågren,
 .)2012درواقع ،برگهای با وزن ويژه خشک بيشتر،
حساسيت بهنسبت بيشتری نسبت به تغييرات پتانسيل آب از
خود نشان ميدهند و با بستن روزنهها باعث حفظ آب در
برگ ميشوند و از اين طريق ،محتوای آب برگ افزايش
مييابد ( .)Gratani, 2014از سوی ديگر ،برگهای با وزن
ويژه خشک کمتر ،ظرفيت جذب کربن بيشتری دارند.
 Taguchiو  )6557( Wadaبيان کردند که تغييرات بهوجود
آمده در صفات برگ ،نشاندهنده پاسخ انطباقي به شرايط رشد
است که باعث حفظ توازن کربن در مناطق کوهستاني ميشود،
بنابراين کم بودن وزن ويژه خشک در ارتفاعات باالتر تا حدی
ميتواند نرخ بيشتر فتوسنتز را نسبت به ارتفاعات پايينتر
توجيه کند (.)Wright et al., 2004
يکي از ويژگيهای اصلي ريختشناسي که در پاسخ به
تغييرات نوری تغيير ميکند ،سطح ويژه برگ است ( Gratani,
 .)2014نتايج پژوهش پيشرو حاکي از آن بود که برگهای
جمعآوریشده در سمت نور (نيمه جنوبي) ،محتوای آب نسبي
بيشتری نسبت به برگهای رشدکرده در سايه (نيمه شمالي)
داشتند .همچنين ،نتايج مقدار تأثيرپذيری از محيط نشان داد که
ويژگي محتوای آب نسبي برگ ،بيشترين ميانگين تغييرات در
برگهای جمعآوریشده از سمت نورگير تاج و سايه را داشت
(بهترتيب  5/9و ( )5/07شکل  .)6با توجه به اينکه در بين
صفات بررسيشده ،ويژگي محتوای آب نسبي ،بيشترين
تأثيرپذيری از محيط را نشان داد ،از اينرو ميتوان ذکر کرد
که اين ويژگي ،عامل مهمي در توصيف صفات برگ راش
نسبت به تغييرات آبوهوايي است Poulos .و همکاران
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( )6576در بررسي تغييرات ويژگيهای چهار گونه کاج در
طول گراديان ارتفاعي نتيجه گرفتند که محتوای آب نسبي،
تغييرات بيشتری نسبت به تغييرات ارتفاعي داشت .همچنين،
اين ويژگي ،اثرپذيری بيشتری نسبت به تغييرات محيطي نشان
داد .بهطور کلي مقادير زياد محتوای آب نسبي بهعنوان
شاخص تحمل تنش درنظر گرفته ميشود ( Toscano et al.,
.)2016
نتايج تجزيه واريانس ويژگيهای فيزيولوژيکي در بين
جمعيتها حاکي از وجود اختالف معنيداری بين برخي از
صفات بود (جدول  .)6نتايج مطالعات پيشين نيز اختالف
معنيداری را بين ويژگيهای فيزيولوژيکي در پاسخ به
تغييرات محيطي نشان دادهاند .بهعنوان مثال Guo ،و همکاران
( )6572در جمعيتهای مختلف  A. georgeiدر ارتفاعهای
مختلف و  Rajsnerováو همکاران ( )6570در دو جمعيت
مختلف راش اروپايي به نتايج مشابهي دست يافتند.
در پژوهش پيشرو ،کاهش محتوای کلروفيل  b ،aو
کلروفيل کل در ارتفاع دوم نسبت به ارتفاع اول مشاهده شد
(جدول  .)9کاهش در محتوای کلروفيل ممکن است بهعلت
استرسهای واردشده به درخت در ارتفاع دوم باشد .نتايج
مطالعه  Lykholatو همکاران ( )6572در مورد محتوای
کلروفيل  ،b ،aکلروفيل کل و نسبت کلروفيل  a/bدر دو گونه
بلوط ( )Quercus roburو ون ( )Fraxsinus exсelsiorدر
طول تغييرات ارتفاعي نشان داد که با افزايش ارتفاع ،محتوای
اين پارامترها دستخوش تغييرات شدند .همچنين ،با افزايش
ارتفاع ،محتوای کلروفيلهای  b ،aو کلروفيل کل در بلوط
افزايش يافت و در گونه ون کم شد .در پژوهش پيشرو ،نتايج
تجزيه واريانس ،اختالف معنيداری را در محتوای کلروفيل ،a
کلروفيل کل ،نسبت کلروفيل  a/bو کاروتنوئيد در درون
جمعيتها نشان داد (جدول 6؛ شکل  .)7انباشت کلروفيل  aو
 bدر نمونههای جمعآوریشده از دو نيمه شمالي و جنوبي تاج
درختان باعث افزايش کلروفيل کل در دو نيمه تاج درختان از
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ارتفاع دوم تا ارتفاع سوم شد .همچنين ،با افزايش ارتفاع،
نسبت کلروفيل  a/bدر دو نيمه شمالي و جنوبي تاج درختان
افزايش يافت که نشاندهنده تشديد انباشت کلروفيل  bاست.
 Caudleو همکاران ( )6574نشان دادند که مقدار زياد نسبت
کلروفيل  ،a/bشاخصي برای سازگاری گياه با خشکي است.
در پژوهش پيشرو ،نسبت زياد کلروفيل  a/bدر نيمه جنوبي
ميتواند در نتيجه نرخ بيوسنتز کلروفيل در برگها با افزايش
نور و دما باشد .در همين زمان ،تجمع کلروفيل در نيمه شمالي
با توجه به تغييرات محيطي انجامشده در طول گراديان ارتفاعي
کاهش يافت .نتايج اين پژوهش با نتايج  Rajsnerováو
همکاران ( )6570در رابطه با تغييرات مقدار کلروفيل برگ
درختان راش اروپايي در تغييرات ارتفاعي و موقعيت
تاجپوشش همخواني دارد .در پژوهش پيشرو ،بيشترين
محتوای کاروتنوئيد برگ در ارتفاع باال ( 7555متر) و در
نمونههای جمعآوریشده از نيمه شمالي تاج درختان مشاهده
شد .مقدار زياد کاروتنوئيد در برگها باعث جذب بيشتر اشعه
 UV-Bدر ارتفاعات باالتر ميشود (.)Caldwell et al., 1980
همچنين ،محتوای زياد کاروتنوئيد در ارتفاعات باالتر ميتواند
بخشي از نور را جذب کند تا از مولکولهای کلروفيل
محافظت کند ( .)Guo et al., 2016کم بودن مقدار کاروتنوئيد
در ارتفاعات پايين کمک ميکند تا جذب انرژی نور کم شود و
از واکنشهايي که منجر به کاهش بهرهوری فتوسنتز در نور
زياد و پراکسيداسيون ميشود ،جلوگيری کند ( Rajsnerová et
.)al., 2015
مقدار اسيدآمينه پرولين در نمونههای بررسيشده در دو
نيمه شمالي و جنوبي تاج درختان اختالف معنيداری را نشان
نداد .همچنين ،ميانگين تأثيرپذيری از محيط برای پرولين در
نيمه جنوبي نسبت به نيمه شمالي بيشتر بود .اين موضوع بيانگر
آن است که گرمای دريافتي برگها در نيمه جنوبي باعث
افزايش غلظت پرولين شد .نتايج تأثيرپذيری از محيط
ويژگيهای ريختشناسي و فيزيولوژيکي نشان داد که ميانگين
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تأثيرپذيری از محيط ويژگيهای فيزيولوژيکي بيشتر از
ويژگيهای ريختشناسي بود (جدول  .)0اين نتايج نشاندهنده
اهميت پالستيستي فيزيولوژيکي برای سازگاری گياهان در
مقابله با تغييرات محيطي است ( .)Matos et al., 2009نتايج
پژوهش پيشرو با نتايج مطالعات  Guoو همکاران (،)6572
 Grataniو همکاران ( )6552و  Valladaresو همکاران
( )6555همسو است Valladares .و همکاران ( )6555با
مطالعه  72گونه درختچهای جنگلهای باراني گزارش دادند که
ميانگين تأثيرپذيری ويژگيهای فيزيولوژيکي بيشتر از
ويژگيهای ريختشناسي بود .بررسي اثرپذيری ريختشناسي
و فيزيولوژيکي از محيط در گونههای  Crepis pygmaeaو
 Isatis apenninaنشان داد که اين گونهها ،تأثيرپذيری
فيزيولوژيکي بيشتری نسبت به تأثيرپذيری ريختشناسي در
سطح جمعيت و در سطح گونه داشتند ( Gratani et al.,
.)2012
نتايج تأثيرپذيری صفات از محيط نشان داد که اکثر صفات
بررسيشده در ارتفاعات باالتر ،بيشترين مقدار تأثيرپذيری را
داشتند .اين موضوع ميتواند نشاندهنده پتانسيل راش در
حرکت بهسمت جمعيتهای باالتر در پاسخ به تغيير در شرايط
محيطي باشد ( .)Gratani et al., 2012بهطور کلي ميتوان
گفت که موقعيت قرارگيری برگها بر روی تاج درختان و
تفاوت در مقدار نور دريافتي نيمه شمالي و جنوبي تاج
درختان ميتواند از عوامل تغيير در فعاليت عملکردی و تفاوت
در محتوای فيزيولوژيکي برگ در پاسخ به تغييرات ارتفاعي
باشد .جمعيتهای راش با تغيير در ويژگيهای برگ در
ارتفاعات مختلف به تغييرات محيطي پاسخ ميدهند .درنتيجه،
اين گونه ظرفيت زيادی در مقابله با شرايط تغييريافته برای
تاجپوشش فراهم ميکند.
بهطور کلي ميتوان بيان کرد که ويژگيهای ريختشناسي
و فيزيولوژيکي برگ راش در پاسخ به تغييرات محيطي واکنش
نشان دادند و دستخوش تغيير شدند .همچنين ،به استناد نتايج
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Abstract
Assessing the changes in plant functional traits along the gradients is useful to understand their
adaptation and response to the global and local environmental drivers. In order to determine the
effect of elevation on morphological and physiological responses of oriental beech (Fagus
orientalis Lipsky), samples of leaves were collected from southern and northern parts of trees
crown at 700 m, 1200 m and 1700 m a.s.l in Masal forests of Guilan province. Analysis of variance
showed a significant difference among the morphological and physiological characteristics between
the populations (p < 0.05). The results also showed that the leaf area, specific leaf area and relative
water content of the samples collected from the two parts of crowns increased with the increasing
elevation and decreased from 1200m to 1700m. Furthermore, Chlorophyll a, chlorophyll b, total
chlorophyll and carotenoid content in three different altitudes were higher in northern part of the
crown of the trees. The results of the mean comparison of carotenoid contents showed that with
increasing altitude (from low to high altitude), the amount of carotenoid in both parts of the crown
increased. Moreover, the plasticity in northern and southern directions of the crowns suggested that
highest plasticity on the northern direction was observed for carotenoids (0.6), whereas it was 0.84
in the southern half for the ratio of Chl a/Chl b. In terms of morphological properties, the highest
average impact of the plasticity in the northern and southern parts of the crown were observed in the
relative water content (respectively, 0.81 and 0.9). The average physiological plasticity increased
among elevation gradients and showed higher values than morphological traits. Conclusively, the
results of this study showed that beach populations respond to environmental changes by changing
in leaf traits at different altitudes.
Keywords: Adaptation, clorophyll, elevation gradient, Guilan, leaf traits, plasticity.

