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تغییرات اقلیمی ناشی از گازهای گلخانه ای، به طور فزاینده ای، درختان 
را در معرض خشکی و گرمای شدید قرار داده است. به هر حال، این 
سؤال که افزایش غلظت CO2 اتمسفر، چگونه بر واکنش فیزیولوژیکی 
است.  بحث برانگیز  بسیار  می گذارد،  تأثیر  تنش  تحت  درختان 
دی اکسید کربن به عنوان اساسی ترین ماده مغذی گیاهان شناخته شده 
است. گیاهان با استفاده از مکانیسم فتوسنتز، از نور خورشید، برای 
تبدیل CO2 و آب به کربوهیدرات ها و زیست توده استفاده می کنند. 
باال  با این حال دوره های خشکی و گرما، سطح تنش را در درختان 
برده و دسترسی ریشه آنها را به آب دچار مشکل می کند، لذا، درختان 
برای کاهش تلفات تبخیر، روزنه برگ های خود را می بندند، درنتیجه 

CO2 کمتری از هوا جذب می کنند.

این روابط، توسـط محققان اکوفیزیولوژی 
کارلسـروهه فنـاوری  مؤسسـه  گیاهـی 
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New Phytologist مجله  در  آن  نتایج  و 

منتشر شد. ایشان به همراه دانشمندان دانشگاه 
غلظت  افزایش  اثرات  وین،  دانشگاه  و  مونیخ 
کاج  آب  مصرف  کارایی  و  فتوسنتز  بر   CO2

در  را   )Pinus halepensis( مدیترانه ای 
شرایط خشکی و گرمای شدید ارزیابی کردند.

 CO2 آنها بذرهای درخت کاج مدیترانه ای را در دو شرایط عادی
ام(  پی  پی  CO2 )421 و 867  قابل توجه  و  باال  با غلظت  اتمسفر، 
کشت کردند. در ادامه تعدادی از درختان یک و نیم ساله به طور عادی 
و مناسب آبیاری شده و تعدادی دیگر، به مدت یک ماه بدون آبیاری 
و در شرایط خشکی قرار داده شدند. سپس محققین این درختان را 
ده  مدت  طول  در  و  کاشته  باال،  فناوری  با  کنترل شده ای  محیط  در 
افزایش دادند.  روز، دمای محیط را از 25 به 40 درجه سانتی گراد 
آب  و  گاز  تبادل  میزان  مداوم  به طور  دانشمندان  تحقیق،  دوره  طی 
درختان را اندازه گرفته و آسیمیالت های حیاتی تولیدی درختان را 

تجزیه و تحلیل کردند.
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در شرایط گرما و خشکی شدید، درختان به دشواری 
از سطوح باالی CO 2 بهره مند می شوند

ترجمه:خلیلکریمزادهاصل*
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بر اساس یافته های این تحقیق، درختان، با افزایش دما و غلظت 
بیشتری داشتند،  بهره وری در مصرف آب  تلفات آب کمتر و   ،CO2

ولی تحت این شرایط، جذب خالص کربن، به طور قابل توجهی کاهش 
تأثیر   CO2 افزایش  و  منفی  اثرات  باال  دمای  عالوه بر این،  یافت. 
تأثیرات  از جمله  گذاشت.  درختان  متابولیکی  کارکرد های  بر  مثبتی 
شرایط  در  ریشه  پروتئین های  پایداری  افزایش  شده،  مشاهده  مفید 
یادشده بود. دکتر نادین روهر )Nadine Ruehr(، رئیس آزمایشگاه 
غلظت  افزایش  تأثیر  »به طور کلی،  می گوید:  گیاهان  اکوفیزیولوژی 
بود؛  متوسط  نسبتًا  درختان،  تنش  از  ناشی  واکنش های  بر   CO2

میزان  به  متابولیکی  کارکردهای  این  و خشکی،  گرما  افزایش  با  اما 
نتیجه  یافته  این  از  یافتند.  کاهش  چشمگیری 
اتمسفر،   CO2 غلظت  افزایش  که  می گیریم 
اقلیمی  شدید  شرایط  از  ناشی  تنش  نمی تواند 

)گرم و خشک( را در درختان جبران کند.«
تحلیلی:  علمی  اخبار  تخصصی  دبیر 
روی  زمین  گرمایش  و  اقلیمی  تغییرات 
اثر  زنده  موجودات  از  مختلف  گروه های 
با  مرتبط  دو عامل  می گذارد. گرما و خشکی 
هم و منتج از تغییرات اقلیمی، برای آنها بسیار 
موجودات  بیشتر  توانایی  هستند.  آسیب رسان 
آنها  و  نبوده  کارا  کمبود آب، چندان  و  برابر گرما  در  مقاومت  برای 
این  می کند.  روبه رو  انقراض  وسیع تر،  سطح  در  و  مرگ  خطر  با  را 
به  جابه جایی  امکان  کوتاه مدت  در  که  گیاهان  خصوص  در  امر 
است.  خطرناک تر  بسیار  ندارد  وجود  آنها  برای  باالتر  عرض های 
کار  به  بحران  از  نجات  برای  را  خود  مکانیسم های  تمام  بنابراین 
می بندند و در این راه اسیر وسوسه دی اکسید کربن اضافی نمی شوند!
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