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W środowisku naturalnym rośliny narażone są na wiele niekorzystnych czynników, które zakłócają przebieg 
procesu fotosyntezy, a to prowadzi w konsekwencji do zahamowania ich wzrostu, rozwoju i obniżenia plonu 
użytkowego. Od wielu lat prowadzone są badania, dotyczące oddziaływania niekorzystnych warunków środo-
wiska na przebieg reakcji w fazie fotosyntezy zależnej od światła oraz reakcji biochemicznych, prowadzących 
do asymilacji dwutlenku węgla w fazie fotosyntezy niezależnej od światła. Do niedawna większość informacji 
uzyskiwano przy zastosowaniu kosztownych i czasochłonnych pomiarów wymiany gazowej roślin (asymilacji 
dwutlenku węgla lub wydzielania tlenu). Ostatnio wzrosło znaczenie metod badania reakcji fazy fotosyntezy  
zależnej od światła za pomocą pomiarów fluorescencji chlorofilu. Te biofizyczne metody mogą w wielu przy-
padkach zastąpić wcześniej wymienione techniki pomiarowe, dostarczając wielu cennych informacji w bardzo 
krótkim czasie. Pomiary fluorescencji są łatwe w wykonaniu i niedestrukcyjne, a dostępna aparatura pomiarowa 
jest względnie tania. Wymienione zalety pomiarów fluorescencji chlorofilu oraz pośrednia możliwość oceny 
stanu fizjologicznego badanych roślin w warunkach stresowych zadecydowały o wyborze tej techniki pomiaro-
wej, jako głównego narzędzia badawczego w przedstawianej monografii. Głównym celem niniejszej pracy było 
wykorzystanie analizy mierzonych sygnałów fluorescencji chlorofilu do badania zmian stanu energetycznego 
fotoukładu II w procesie przekształcania labilnej energii fotonów w stabilną energię wiązań chemicznych, szcze-
gólnie w warunkach, gdy proces ten jest zakłócany przez czynniki stresowe. Przeprowadzone badania miały 
na celu ocenę oddziaływania 16 abiotycznych czynników stresowych na przebieg reakcji fotosyntezy w rośli-
nach należących do dwóch zróżnicowanych odmian jęczmienia Hordeum vulgare L. Badane rośliny poddano 
działaniu następujących czynników stresowych: niskiej i wysokiej fotosyntetycznie aktywnej radiacji (PAR), 
niskiej i wysokiej temperatury, suszy, zasoleniu, Diuronu (herbicydu – inhibitora fotosyntezy), związków kadmu 
i ołowiu oraz niedoborowi składników mineralnych (wapnia, siarki, magnezu, potasu, azotu, fosforu i żelaza). 
Badania przeprowadzono w szklarni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz w Laborato-
rium Bioenergetyki Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii. Wykazano zróżnicowanie odmianowe w mecha-
nizmach tolerancji/odporności oraz strategii przemiany energii świetlnej w energię chemiczną (tzw. siłę asymila-
cyjną) u badanych roślin jęczmienia pod wpływem stresorów. Rośliny odmiany Arabi Aswad charakteryzowały 
się większą niż rośliny odmiany Arabi Abiad odpornością na zwiększone promieniowanie fotosyntetycznie 
czynne, wysoką i niską temperaturę, zasolenie oraz niedobór azotu. Natomiast rośliny odmiany Arabi Abiad 
wykazywały większą tolerancję na obecność ołowiu, niedobory potasu, magnezu, siarki, żelaza i wapnia oraz 
zmniejszone promieniowanie fotosyntetycznie czynne. Podobną reakcję dla obu badanych odmian zanotowano 
w przypadku obecności kadmu, diuronu oraz niedoboru fosforu. Przeprowadzone badania umożliwiły wyodręb-
nienie parametrów fluorescencji chlorofilu, które mogą być zastosowane jako wskaźniki odporności jęczmienia 
na stresy środowiskowe. W przypadku większości zastosowanych czynników stresowych notowano zwiększenie 
ilości energii traconej w postaci ciepła (parametry DIO/RC, DIO/CS, φDO), któremu towarzyszyło zmniejszenie 
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Wykaz stosowanych skrótów i oznaczeń

Symbol Znaczenie
1O2 tlen singletowy
3Chl* stan tripletowy chlorofilu
ABA kwas abscysynowy
ABS strumień fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki barwników anteno-

wych
ABS/CS strumień fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki barwników anteno-

wych w przeliczeniu na przekrój poprzeczny próbki (CS)
ABS/RC strumień fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki chlorofilu w przeli-

czeniu na centrum reakcji (RC)
ADP adenozynodifosforan
AL światło aktyniczne
Area (AM) pole powierzchni nad krzywą indukcji fluorescencji chlorofilu proporcjo-

nalne do wielkości puli zredukowanych akceptorów w PSII
ATP adenozynotrifosforan
C3 rośliny typu C3
C4 rośliny typu C4
CAM rośliny metabolizmu kwasowego
CAT katalaza
Chl a, b chlorofil a i b
CP43, CP47 kompleksy białkowo-chlorofilowe, zawierające cząsteczki chlorofilu a  

i β-karotenu, budujące anteny PSII
CS wzbudzona powierzchnia fotosyntetycznej próbki
Cyt b6 f kompleks cytochromowy b6 f
D1 i D2 polipeptydy w centrum reakcji fotoukładu II
DCMU 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik
DFABS wskaźnik sił napędzających przepływ energii w PSII 
DFRC ilościowy parametr, mówiący o potencjale struktury, związany z gęstością 

centrów reakcji w przeliczeniu na chlorofil
DFϕPO jakościowy parametr, mówiący o potencjale pierwotnej reakcji fotoche-

micznej (transport elektronów przed QA
–)

DFψO jakościowy parametr, mówiący o potencjale transportu elektronów odby-
wającego się poza QA

–

DI/CS rozpraszanie cieplne energii wzbudzenia w przeliczeniu na CS
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DI/RC rozpraszanie cieplne energii wzbudzenia w przeliczeniu na RC
ET/CS tempo transportu elektronów w przeliczeniu na CS
ET/RC tempo transportu elektronów w przeliczeniu na RC 
ETR tempo transportu elektronów na świetle
Fd ferredoksyna
Feo feofityna
FL fluorescencja
FM fluorescencja maksymalna
FM’ fluorescencja maksymalna na świetle
FO fluorescencja początkowa
FO’ fluorescencja początkowa na świetle
FO/FM straty zaabsorbowanej energii w antenach barwnikowych
FP maksymalna fluorescencja przy danym natężeniu światła
FS, FT fluorescencja stacjonarna na świetle
FV fluorescencja zmienna
FNR reduktaza ferredoksyna – NADP+

FR światło dalekiej czerwieni
FV/FM = φPo maksymalna wydajność kwantowa PSII
FV/FO maksymalna efektywność reakcji rozkładu wody po donorowej stronie 

PSII, wydajność kompleksu wydzielającego tlen
I820nm transmisja 820 nm
I-P faza przebiegu krzywej przejściowej fluorescencji chlorofilu, wyrażająca 

redukcję przenośników elektronów na akceptorowej stronie PSI, na przy-
kład ferredoksyny (Fd) czy innych pośrednich akceptorów

IR promieniowanie podczerwone
J-I faza przebiegu krzywej przejściowej fluorescencji chlorofilu, wyrażająca 

redukcję przenośników elektronów, na przykład wtórnego akceptora elek-
tronów (QB), plastochinonu (PQ), cytochromu (Cyt) i plastocyjaniny (PC)

karboksylaza
PEP

karboksylaza fosfoenolopirogronianowa

kN stała reakcji niefotochemicznych
kP stała reakcji fotochemicznych
LED dioda elektroluminescencyjna
LHCI kompleksy antenowe związane z PSI
LHCII kompleksy antenowe związane z PSII
N liczba obrotów, tj. liczba aktów redukcji QA w czasie od 0 do TFM
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NAD+ dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, forma utleniona
NADH dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, forma zredukowana
NADP+ fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego, forma utleniona
NADPH fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego, forma zredukowana
NPQ wygaszanie niefotochemiczne
O-J faza przebiegu krzywej przejściowej fluorescencji chlorofilu, wyrażająca 

redukcję plastochinonu QA na akceptorowej stronie PSII
OEC kompleks uwalniający tlen
P680 centrum reakcji fotoukładu II
P680* wzbudzone centrum reakcji fotoukładu II
P680+ zredukowane centrum reakcji fotoukładu II
P700 centrum reakcji fotoukładu I
P700+ zredukowane centrum reakcji fotoukładu I
PAR fotosyntetycznie aktywna radiacja (400–700 nm)
PC plastocyjanina
PEP fosfoenolopirogronian
PGA kwas 3-fosfoglicerynowy
PI wskaźnik funkcjonowania PSII
PIABS wskaźnik funkcjonowania PSII obliczony na podstawie absorpcji energii
POX peroksydaza 
PPFD gęstość strumienia fotosyntetycznych fotonów [μmol·m–2·s–1]
PPW pojemność polowa wodna
PQ plastochinon w stanie utlenionym
PQH2 plastochinon w stanie zredukowanym (plastochinol)
PSI fotoukład I 
PSII fotoukład II
QA plastochinon związany z białkiem D2
QB  plastochinon związany z białkiem D1
qN wygaszanie niefotochemiczne
qP wygaszanie fotochemiczne
Rfd wskaźnik funkcjonowania PSII
RC centrum reakcji
RC/ABS wskaźnik wydajności wyrażany jako gęstość centrów reakcji (RC) w prze-

liczeniu na chlorofil (Chl)
RC/CS gęstość centrów reakcji redukujących plastochinon QA w przeliczeniu na 

CS
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RFT reaktywne formy tlenu
RuBisCO karboksylaza/oksygenaza rybulozo-1,5-bisfosforanu
RuBP rybulozo-1,5-bisfosforan
SM znormalizowana całkowita powierzchnia nad krzywą O-J-I-P 
SFIABS wskaźnik zależności funkcji od struktury, informujący o sile oddziaływania 

wewnętrznych czynników sprzyjających przebiegowi reakcji w PSII
SOD dysmutaza ponadtlenkowa
TFM czas uzyskania maksymalnej fluorescencji (FM)
Td tioredoksyna
test JIP
(O-J-I-P)

test służący do analizy mierzonego sygnału fluorescencji chlorofilu

TR przepływ przechwytywanej energii wzbudzenia
TR/CS przepływ przechwytywanej energii wzbudzenia w przeliczeniu na CS 
TR/RC przepływ przechwytywanej energii wzbudzenia w przeliczeniu na RC
TyrZ tyrozyna
Vj liczba zamkniętych RC w stosunku do ich całkowitej liczby
Yield wydajność reakcji fotochemicznych w PSII w warunkach świetlnych
ΔV/ΔtO szybkość zamykania centrów reakcji PSII
ϕDO kwantowa wydajność rozpraszania energii
ϕEO kwantowa wydajność transportu elektronów
ϕO/(1 – ϕO) wskaźnik reakcji świetlnych 
ϕPSII aktualna wydajność PSII na świetle
ψO wydajność, z jaką ekscyton wychwytywany przez RC przesuwa elektron 

w łańcuchu elektronów poza QA
–

ψO/(1 – ψO) stosunek elektronów opuszczających układ do elektronów kumulowanych 
w układzie QA

–



1. Wstęp i cel pracy

Rośliny narażone są na działanie wielu niekorzystnych stresowych czynników 
środowiska, które powodują zaburzenia funkcjonowania aparatu fotosynte-
tycznego, prowadząc w konsekwencji do ograniczeń w procesach wzrostu, 
rozwoju i plonowania. Od wielu lat prowadzone są badania, których celem jest 
poznanie i wyjaśnienie wpływu środowiskowych czynników stresowych na 
przebieg procesu fotosyntezy oraz funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego. 
Dotychczas większość informacji uzyskiwano za pomocą pomiarów wymiany 
gazowej (CO2, H2O, O2), natomiast ostatnio wzrasta znaczenie oceny stanu 
fizjologicznego aparatu fotosyntetycznego za pomocą pomiaru fluorescencji 
chlorofilu (λmax = 685 nm), pochodzącej w 95% z fotoukładu II (PSII). Pomiar 
fluorescencji chlorofilu jest prosty, nieinwazyjny, tani i szybki (w zależności 
od metodyki trwa od paru sekund do kilku minut). Analiza krzywej indukcji 
fluorescencji chlorofilu pozwala ocenić stan fizjologiczny niektórych kom-
ponentów fotoukładu II, przenośników łańcucha transportu elektronów oraz 
współdziałanie fotochemicznych reakcji fazy fotosyntezy zależnej od światła 
z reakcjami biochemicznymi w fazie niezależnej od światła. Ścisłe powiąza-
nie i dostosowanie szybkości tych reakcji jest warunkiem wysokiej spraw-
ności całego procesu fotosyntezy (Murkowski 2002, van der Tol i in. 2009). 
Technika pomiaru sygnału fluorescencji chlorofilu jest czułą metodą, pozwa-
lającą na wykrywanie zmian w ogólnym statusie bioenergetycznym aparatu 
fotosyntetycznego w roślinach i fitoplanktonie. Dotyczy to bezpośrednio lub 
pośrednio wszystkich etapów fazy zależnej od światła procesu fotosyntezy: 
rozkładu wody, transportu elektronów, powstawania gradientu pH w błonach 
tylakoidów i syntezy ATP.

W ostatnich latach, oprócz analizy sygnałów fluorescencji chlorofilu, do 
wyróżnienia odpowiedzi aparatu fotosyntetycznego na czynniki stresowe wyko-
rzystuje się test JIP (Antal i Rubin 2008), który służy do uzyskania szczegółowej 
informacji na temat struktury i funkcji aparatu fotosyntetycznego (głównie zwią-
zanego z PSII) i pomaga wyjaśnić, krok po kroku, przepływ energii przez foto-
układ II oraz transport elektronów. Ten rodzaj analizy umożliwia  zrozumienie 
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zależności między biofizyczną stroną fotosyntezy i sygnałami fluorescencyj-
nymi. Przedstawione zależności, opisujące aspekty biofizyczne oraz architekturę 
aparatu fotosyntetycznego, są zgodne z teorią przepływu energii w błonach tyla-
koidów między kompleksami barwników fotosyntetycznych w PSII.

Celem wykonanych doświadczeń było zbadanie reakcji aparatu fotosynte-
tycznego jęczmienia (na przykładzie dwóch lokalnych odmian syryjskich) na 
działanie abiotycznych czynników stresowych: wysokiej i niskiej temperatury, 
wysokiego i niskiego napromienienia, suszy, niedoboru niektórych składników 
mineralnych, zasolenia, metali ciężkich oraz herbicydów. W badaniach wyko-
rzystano pomiar fluorescencji chlorofilu, szczegółową analizę jej sygnału oraz 
rejestrację zmian stanu bioenergetycznego PSII (test JIP).

Celem badań było również wykazanie przydatności metody pomiaru flu-
orescencji chlorofilu do monitorowania odpowiedzi PSII na czynniki stresowe, 
scharakteryzowanie poszczególnych parametrów fluorescencji chlorofilu oraz 
ocena ich przydatności jako wiarygodnych biomarkerów tolerancji na stresy śro-
dowiskowe dwóch odmian jęczmienia, które wybrano jako przykładowe rośliny 
zbożowe.



2. Przegląd literatury

2.1. Pomiar fluorescencji chlorofilu

Do identyfikacji stanów stresowych roślin stosuje się wiele metod badawczych. Do 
najbardziej precyzyjnych należą metody oparte na badaniu metabolizmu, a wśród 
nich fotosyntezy, która wykazuje dużą wrażliwość na działanie stresów. W fazie 
fotosyntezy zależnej od światła zarówno fotoukład II (PSII), jak i inne składniki 
aparatu fotosyntetycznego mogą ulec zablokowaniu, a także odwracalnemu lub 
całkowitemu uszkodzeniu. Zahamowana zostaje wówczas produkcja energii che-
micznej (ATP) i reduktantów (NADPH), co zmniejsza efektywność wykorzystania 
zaabsorbowanej energii świetlnej i sprawność całego procesu fotosyntezy. Taka 
sytuacja inicjuje działanie mechanizmów rozpraszania nadmiaru pochłoniętej 
energii świetlnej, a jednym z nich jest fluorescencja chlorofilu (ryc. 1).

Oświetlając fragment tkanki asymilacyjnej, uprzednio zaadaptowanej do ciem-
ności, uzyskuje się krzywą indukcji fluorescencji (FL) chlorofilu. Jej charakte-
rystyczny przebieg może dostarczyć wielu informacji o funkcji oraz strukturze 
aparatu fotosyntetycznego (Kautsky i Hirsch 1931, Lichtenthaler i Rinderle 1988, 
Bolhàr-Nordenkampf i Öquist 1993, Schreiber i in. 1994, Krupa i Baszyński 1995, 
Skórska 2000, Maxwell i Johnson 2000, Murkowski 2002, Sayed 2003, Fracheboud 
i Leipner 2003, Kalaji i Guo 2008, Kalaji i Łoboda 2009). W ostatnich latach pomiar 
FL chlorofilu staje się coraz bardziej popularną metodą oceny wpływu czynników 
stresowych na fotosyntezę. Jest to prosta, niedestrukcyjna, tania i szybka metoda 
pomiarowa, która pozwala badać przebieg reakcji fazy fotosyntezy zależnej od 
światła, a także pośrednio oszacować zawartość chlorofilu w badanej próbce 
tkanki. Udoskonalone techniki pomiarów FL chlorofilu umożliwiają badania na 
różnych poziomach funkcjonalnych fotosyntezy (barwników, pierwotnych reakcji 
świetlnych, reakcji transportu elektronów, ciemniowych reakcji enzymatycznych 
w stromie i powolnych procesów regulacyjnych), a pośrednio określać również 
stan fizjologiczny badanych roślin.

Wymienione zalety oraz możliwości pomiarów FL chlorofilu przyczyniły 
się do tego, że omawiana metoda badawczo-pomiarowa upowszechniła się jako 
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użyteczna technika w badaniach struktury i funkcji aparatu fotosyntetycznego. 
Technika pomiarów fluorescencji chlorofilu jest wykorzystywana przez hodow-
ców roślin, biotechnologów, fizjologów roślin, rolników, ogrodników, leśników 
i ekofizjologów.

Analiza wartości parametrów FL chlorofilu może służyć jako precyzyjne narzę-
dzie do badania bezpośredniej reakcji fotosyntezy w niekorzystnych warunkach 
środowiska oraz pośredniej oceny ich oddziaływania na rośliny (Kuckenberg i in. 
2009). Stosując odpowiednio dobrane techniki fluorymetryczne, można badać 
reakcje roślin na: wysoką i niską temperaturę, jakość i intensywność promieniowa-
nia, stres wodny i solny, herbicydy z grupy inhibitorów fotosyntezy, metale ciężkie, 
fitotoksyczne zanieczyszczenia pyłowe i gazowe gleby i atmosfery (Fracheboud 
i Leipner 2003, Dai i in. 2009). Badania mogą być wykonywane zarówno na poje-
dynczych roślinach (także transgenicznych i z hodowli in vitro), jak i na całych 
ekosystemach w celu ocenienia ich tolerancji na pojedyncze lub całe zespoły czyn-
ników stresowych oraz ich potencjalnej produktywności (Bolhàr-Nordenkampf 
i Öquist 1993, Schreiber i in. 1994, Krupa i Baszyński 1995, Maxwell i Johnson 
2000, Strasser i in. 2000, Murkowski 2002). Pomiar FL chlorofilu pozwala na 
wykrycie działania danego stresu, zanim wystąpią widoczne objawy zewnętrzne 
– więdnięcie, nekrozy i chlorozy, bądź objawy możliwe do detekcji innymi meto-
dami – pomiary wymiany gazowej roślin i zmiany zawartości chlorofilu (Devi 
i Prasad 1996, Roschina i Melnikova 1996, Kalaji i Pietkiewicz 2004, Kalaji 
i Guo 2008, Tsimilli-Michael i Strasser 2008, Kuckenberg i in. 2009).

Energia wietlna 

Ciep o

Fluorescencja
chlorofilu Fotochemia 

RYCINA 1. Losy energii świetlnej pochłanianej przez liść

E = fluorescencja Chl + fotochemia + ciepło = 1
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Fluorescencję chlorofilu wykazują wszystkie organizmy, które posiadają zdolność 
do fotosyntezy: rośliny wyższe, glony, porosty i sinice. Techniki badawcze wykorzy-
stujące fluorescencję chlorofilu znalazły zastosowanie w biologii roślin (Prasil i in. 
1992), biotechnologii (Takahashi i in. 2007), ekologii (Reigosa i Weiss 2001, Chernev 
i in. 2006), fizjologii i ochronie roślin (Merz i in. 1996), bioenergetyce (Wrochna 
i in. 2007), rolnictwie (Murkowski 2002), ogrodnictwie (Flexas i in. 2002, Burzyński 
i Żurek 2007), leśnictwie (Mohammed i in. 1995, Percival i in. 2006), nasiennictwie 
(Jalink i in. 1998), hodowli roślin (Kalaji i Pietkiewicz 2004, Rykaczewska i in. 2004, 
Kalaji i Guo 2008), przechowalnictwie warzyw i owoców (Nedbal i in. 2000) oraz 
technologii żywności i przetwórstwie (Kuckenberg i in. 2008). Pomiary FL chloro-
filu są pomocne przy określaniu jakości owoców, warzyw i kwiatów oraz w wyborze 
właściwego momentu do wprowadzenia ich do sprzedaży (Merz i in. 1996, Nedbal 
i in. 2000). Za pomocą detekcji FL chlorofilu można określić stopień dojrzałości 
nasion (Jalink i in. 1998), jakość wody (Romanowska-Duda i in. 2005) oraz osza-
cować allelopatyczne efekty oddziaływania wtórnych metabolitów na wzrost i roz-
wój roślin (Devi i Prasad 1996, Roschina i Melnikova 1996). Obecnie pomiary FL 
chlorofilu należą do najważniejszych metod, które wykorzystywane są w progra-
mach hodowlanych jako indykatory wskaźników fizjologicznych skorelowanych ze 
wzrostem i rozwojem roślin oraz plonem uzyskiwanym w naturalnych warunkach 
stresowych (Kalaji i Guo 2008). Parametry fluorescencji chlorofilu są zalecane jako 
wiarygodne biomarkery do selekcji odmian pod kątem tolerancji na niektóre grupy 
herbicydów, na przykład mocznikowych, triazynowych i diazynowych (Devine i in. 
1993, Dewez i in. 2008). Zastosowanie nowej techniki statystyczno-matematycz-
nej (tzw. sieci neuronowych) w naukach o roślinach wykazało, że pomiar krzywych 
indukcji FL chlorofilu jest jedną z najbardziej obiecujących technik do automatycz-
nej identyfikacji gatunków roślin (Codrea i Nevalainen 2004). 

Obrazowanie (imaging) FL chlorofilu może być stosowane zarówno w skali 
mikroskopowej, jak i w wielkoskalowej zdalnej ocenie (remote sensing) – Lawson 
i inni (2002), Moya i Cerovic (2004). Pomiary FL chlorofilu mają także szeroki 
zakres zastosowań – od badań na poziomie gospodarstwa rolnego do zaawanso-
wanych badań naukowych prowadzonych przez instytucje takie, jak NASA (Kalaji 
i Łoboda 2009).

W ostatnich latach urządzenia pomiarowe (np. PEA Senior lub M-PEA – 
Hansatech Instruments, Anglia) pozwalają na jednoczesny pomiar FL chlorofilu 
oraz transmisji 820 nm (I820nm). Zmiany w transmisji I820nm dotyczą stanu utlenie-
nia-redukcji trzech komponentów związanych z PSI: plastocyjaniny (PC), centrum 
reakcji PSI (P700) i ferredoksyny (Fd). Pomiary te pozwalają na monitorowanie 
przepływu elektronów przez PSI i oddziaływanie tego przepływu na natężenie 
sygnału fluorescencji chlorofilu w PSII (Tóth i in. 2005, Schansker i in. 2006, 
Kalaji i Łoboda 2009). 
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Utlenienie P700 powoduje wzrost absorbancji w zakresie długości fal 
800–850 nm (Klughammer i Schreiber 1991) i obniżenie transmisji (ryc. 2). 
W tym zakresie długości fal także PC i Fd powodują zmiany w absorbancji. 
Promieniowanie 820 nm nie jest z zakresu fotosyntetycznie aktywnej radiacji 
(PAR), zatem obserwacja zmian absorbancji lub transmisji w tym zakresie jest 
dogodnym sposobem rejestracji utlenienia i redukcji P700 i PC (Harbinson i Wo-
odward 1987, Harbinson i Hedley 1993, Schreiber i in. 1998).

2.2. Test JIP

Powiązania między reakcjami fazy fotosyntezy zależnej od światła i FL chlorofilu 
z PSII można analizować za pomocą aplikacji nowoczesnego testu JIP (OJIP) 
wykorzystywanego do szczegółowych analiz mierzonego sygnału fluorescencji 
chlorofilu. Test ten jest oparty na teorii przepływu energii w błonach tylakoidów 
(Strasser i in. 2000). Teoria ta pozwala na stworzenie prostych algebraicznych 
równań, wyrażających równowagę między przypływem i odpływem całkowitej 
energii dla każdego analizowanego układu barwników fotosyntetycznych, oraz 
pozwala na uzyskanie informacji dotyczących prawdopodobieństwa rozdziału 
zaabsorbowanej energii. Równania te pozwalają scharakteryzować energetyczną 

RYCINA 2. Przykładowa krzywa zmian indukcji transmisji 820 nm (I820nm)

Elektrony pochodzące z PSII

P700, PC

P700+, PC+

P700, PC

0,01 0,1 1 10 100 1000 10000
Czas [ms]
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komunikację między jednostkami PSII, zwaną również „grouping” lub „connec-
tivity” i „overall grouping probability”, która opisuje wszystkie drogi tej komuni-
kacji (Kalaji i Guo 2008). Ocena stanu fizjologicznego aparatu fotosyntetycznego 
jest wykonywana na podstawie analiz kilku grup parametrów mierzonych i wyli-
czanych, tzw. specyficznych i fenomenologicznych przepływów energii, oraz na 
podstawie analizy wydajności PSII i frakcji centrów reakcji (RCs), które nie są 
zdolne do redukcji pierwotnego stabilnego akceptora PSII (QA). Są one nazywane 
absorbentami ciepła lub „milczącymi centrami”. „Milczące centra reakcji” (silent 
reaction centers – RCsi) to centra reakcji, które nie redukują QA ani też nie prze-
noszą energii wzbudzenia z powrotem do anten energetycznych. Odpowiadające 
im PSII nie wnoszą wkładu w zmienną fluorescencję, która jest tak mała, jak 
w PSII z otwartymi centrami reakcji (ryc. 3). Centra te są reaktywowane po ustą-
pieniu stresu, który je wywołał. Analizowane są także: funkcje frakcji powolnych 
centrów reakcji – ponownie otwierających się (slow re-opening – RCs), które nie 
mogą redukować wtórnego plastochinonowego akceptora QB, oraz prawdopodo-
bieństwo przepływu energii między poszczególnymi komponentami PSII.

RYCINA 3. Stany, w których mogą się znaleźć akceptory elektronów w zależności od natężenia pro-
mieniowania (Kalaji i Łoboda 2009 – zmodyfi kowane)
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RYCINA 4. Uproszczony schemat przepływu elektronów w antenie energetycznej należącej do 
PSII (Szweykowska 1997 – zmodyfi kowane). Reakcja rozdzielenia ładunków związana jest z efek-
tem tunelowania elektronów, czyli zapoczątkowanym absorpcją światła przeniesieniem elektronów 
między kofaktorami wewnątrz kompleksów rdzeniowych fotosystemów (Noy i in. 2006)

Cząsteczka chlorofilu (lub innego barwnika fotosyntetycznego), znajdu-
jąca się w antenie energetycznej fotosystemu II (LHCII), ulega wzbudzeniu po 
absorbcji fotonu z zakresu PAR (ryc. 4). Elektron walencyjny w cząsteczce tego 
barwnika przechodzi z poziomu podstawowego na wyższy poziom energetyczny. 
Wzbudzona cząsteczka chlorofilu (X1) przekazuje energię wzbudzenia na drodze 
rezonansu do sąsiedniej cząsteczki chlorofilu (X2) i powraca do stanu podstawo-
wego. Warunkiem koniecznym takiego sposobu przekazu energii wzbudzenia jest 
to, aby maksimum widma absorpcji X2 było położone w zakresie fal dłuższych 
w porównaniu z maksimum wzbudzenia barwnika X1. Taki transfer związany 
jest zawsze z pewną stratą przekazywanej energii. Im mniejsza jest odległość 
dzieląca cząsteczki barwników, między którymi zachodzi proces przeniesie-
nia energii wzbudzenia, tym większe jest prawdopodobieństwo jej transportu. 
Efektywność przekazywania energii wzbudzenia między cząsteczkami chlo-
rofilu jest bliska 100%, natomiast między cząsteczką karotenoidu i cząsteczką 
chlorofilu jest niższa (Hall i Rao 1999).

W efekcie rozdzielenia ładunków we wzbudzonym centrum reakcji PSII 
(P680*) wysokoenergetyczny elektron redukuje feofitynę (Feo–) i następ-
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nie zostaje bardzo szybko (po 0,4 ns) przeniesiony na plastochinon QA 
(P680+ Feo– QA → P680+ Feo QA

– ). Plastochinon QA zlokalizowany na białku D2 
jest pierwszym stabilnym akceptorem elektronów w PSII (Hankamer i Barber 
1997). W tym czasie utleniona cząsteczka chlorofilu P680+ zostaje zneutralizo-
wana przez elektron odebrany od tyrozyny (TyrZ) z kompleksu rozszczepiania 
wody na donorowej stronie PSII (TyrZ P680+ → TyrZ+ P680). Po kilkunastu 
milisekundach elektron z QA zostaje przetransportowany na QB (drugorzędowy 
akceptor – plastochinon związany z białkiem D1 w miejscu QB), co pozwala na 
przyjęcie kolejnych elektronów w miejscu QA (ryc. 5) – Strasser i inni (2005).

Nazwa testu JIP (OJIP) pochodzi od poszczególnych umownych punktów 
na krzywej indukcji, w których mierzony jest sygnał fluorescencji (ryc. 5 i 6). 
W fazie O-J następuje stopniowa redukcja plastochinonu QA, pierwotnego 
akceptora elektronów w PSII. Faza J-I odpowiada redukcji następnych przeno-
śników elektronów: wtórnego akceptora elektronów QB, plastochinonu (PQ), 
cytochromu (Cyt b6 f ) i plastocyjaniny (PC). Zwiększenie wydajności FL chlo-
rofilu w fazie I-P jest miarą redukcji przenośników elektronów na akceptoro-
wej stronie PSI: ferredoksyny (Fd), innych akceptorów pośrednich oraz NADP. 
W warunkach stresowych (wysoka temperatura, zbyt duże napromieniowanie 
lub deficyt azotu) następuje inhibicja procesu rozszczepiania wody i zabloko-

RYCINA 5. Redukcja plastochinonów podczas poszczególnych faz testu JIP (OJIP) (Strasser i in. 2005 
– zmodyfi kowane)

Czas [ms]
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wany zostaje transport elektronów między OEC i tyrozyną (Strasser i in. 2005). 
W takiej sytuacji na krzywej indukcji FL chlorofilu w obszarze 200–300 μs poja-
wia się lokalne maksimum (punkt K), które informuje o zakłóceniach w procesie 
rozkładu (rozszczepienia) wody.

Analiza O-J-I-P pozwala zrozumieć zależność między strukturą i funkcją 
aparatu fotosyntetycznego oraz oszacować witalność roślin (Strasser i in. 2000, 
2004). Wykonanie testu polega na dokonaniu pomiarów sygnału FL chlorofilu 
w krótkich odstępach czasowych, zaczynając od 40–50 μs, a kończąc przed 1 s. 
Główne pomiary w teście wykonywane są po: 50 μs, 100 μs, 300 μs, 2 ms, 30 ms 
oraz 1 s. Pozwala to na obliczenie wskaźników testu JIP (np. ABS/CS, TR/CS,
ET/CS, RC/CS i DI/CS), które są wykorzystywane do oceny funkcjonowania PSII. 
Szybkość transportu elektronów przez PSII jest uzależniona między innymi od 
zapotrzebowania na: wysokoenergetyczne elektrony w reakcjach fazy zależnej od 
światła, energię w fazie niezależnej od światła oraz produkty fotosyntezy przez 
roślinę, co z kolei zależy od kondycji rośliny i od wpływu różnych czynników 
zewnętrznych, szczególnie o działaniu stresowym. Test JIP, rozszerzając możliwo-
ści metody pomiaru FL chlorofilu, pozwala w stosunkowo krótkim czasie określać 
wpływ różnych czynników stresowych na proces fotosyntezy (Srivastava i in. 1999, 
Strasser i in. 2000). Parametry charakteryzujące absorpcję energii PAR oraz trans-
port elektronów używane w teście JIP dzielą się na: specyficzne, jeśli są wyrażane 
w przeliczeniu na centrum reakcji (RC), oraz fenomenologiczne, jeśli są wyrażane 
w przeliczeniu na wzbudzoną powierzchnię (CS) fotosyntetycznej próbki. Test JIP 
obejmuje również inne grupy parametrów, jak na przykład wskaźniki funkcjono-
wania, szybkości przepływu energii, wydajności – kwantowej i względnej, wskaź-
niki struktury i funkcji oraz liczbę obrotów redukcji centrów reakcji (ryc. 7).

RYCINA 6. Krzywa indukcji fl uorescencji chlorofi lu z zaznaczonymi poszczególnymi fazami O-J-I-P 
przy 3000 μmol fotonów·m–2·s–1 podczas jednosekundowego pomiaru (Strasser i in. 2005 – zmodyfi ko-
wane)

Czas [ms]



RY
C

IN
A

 7
. S

ch
em

at
 p

od
su

m
ow

uj
ąc

y 
te

st
 J

IP
: s

tru
m

ie
ni

e 
en

er
gi

i (
sz

er
ok

ie
 s

trz
ał

ki
) 

i i
ch

 r
oz

w
id

le
ni

a,
 w

 ty
m

: o
dp
ły

w
y 

st
ru

m
ie

ni
 e

ne
rg

ii 
w

 k
ie

-
ru

nk
u 

za
ch

ow
an

ia
 e

ne
rg

ii 
(s

za
re

 s
trz

ał
ki

), 
od

pł
yw

y 
st

ru
m

ie
ni

 e
ne

rg
ii 

w
 k

ie
ru

nk
u 

gr
om

ad
ze

ni
a 

(n
p.

 d
Q

A– /d
t) 

lu
b 

ro
zp

ra
sz

an
ia

 e
ne

rg
ii 

(b
ia
łe

 s
trz

ał
ki

); 
w

yd
aj

no
śc

i (
w
ąs

ki
e 

st
rz

ał
ki

) d
efi

 n
io

w
an

e 
ja

ko
 st

os
un

ki
 st

ru
m

ie
ni

 e
ne

rg
ii 

i d
al

ej
 p

ow
ią

za
ne

 z
 sy

gn
ał

am
i fl

 u
or

es
ce

nc
ji 

w
yb

ra
ny

m
i z

 k
rz

yw
ej

 O
-J

-I
-P

. 
W

yd
aj

no
śc

i o
dn

os
zą

 si
ę 

do
 p

oc
zą

tk
ow

yc
h 

w
ar

un
kó

w
 (w

sz
ys

tk
ie

 c
en

tra
 re

ak
cj

i R
C

s s
ą 

ot
w

ar
te

, s
ta

n 
oz

na
cz

on
y 

in
de

ks
em

 d
ol

ny
m

 O
) f

ot
os

yn
te

ty
zu

-
ją

cy
ch

 p
ró

be
k,

 z
na

jd
uj
ąc

yc
h 

si
ę 

w
 o

kr
eś

lo
ny

m
 st

an
ie

 fi 
zj

ol
og

ic
zn

ym
 (n

p.
 z

aa
da

pt
ow

an
e 

do
 c

ie
m

no
śc

i).
 W

sk
az

an
o 

po
ch

od
ne

 sp
ec

yfi
 c

zn
yc

h 
st

ru
m

ie
ni

 
en

er
gi

i (
st

ru
m

ie
ni

e 
en

er
gi

i o
dn

ie
si

on
e 

do
 R

C
 w

 p
oc

zą
tk

ow
yc

h 
w

ar
un

ka
ch

) z
 w

yd
aj

no
śc

i k
w

an
to

w
yc

h 
(w

yd
aj

no
śc

i w
yr

aż
on

e 
na

 p
od

st
aw

ie
 a

bs
or

pc
ji 

– 
st

ru
m

ie
ni

e 
en

er
gi

i w
 p

rz
el

ic
ze

ni
u 

na
 A

B
S)

. S
tru

m
ie

ni
e 

en
er

gi
i o

dn
os

zą
 si
ę 

do
 a

bs
or

pc
ji 

(A
B

S)
, p

rz
ec

hw
yt

yw
an

ia
 (T

R
O
) –

 re
du

kc
ji 

fe
ofi

 ty
ny

 (P
he

o)
 

i p
la

st
oc

hi
no

nu
 (Q

A
), 

tra
ns

po
rtu

 e
le

kt
ro

nó
w

 (E
T O

) z
 Q

A
 d

o  m
ię

dz
ys

ys
te

m
ow

yc
h 

ak
ce

pt
or

ów
 e

le
kt

ro
nó

w
 (E

A
) i

 re
du

kc
ji 

ko
ńc

ow
yc

h 
ak

ce
pt

or
ów

 p
o 

st
ro

ni
e 

ak
ce

pt
or

ow
ej

 P
SI

 (R
E O

) (
Yu

su
f i

 in
. 2

01
0 

– 
zm

od
yfi

 k
ow

an
e)

Sp
ec

yf
ic

zn
e 

pr
ze

p
yw

y 
(w

 p
rz

el
ic

ze
ni

u 
na

 R
C

) w
yp

ro
w

ad
zo

ne
 z

 w
yd

aj
no

ci
kw

an
to

w
yc

h 
(p

rz
ep

yw
y 

w
 p

rz
el

ic
ze

ni
u 

na
 A

B
S)

 p
rz

y 
w

yk
or

zy
st

an
iu

 A
B

S/
R

C
, 

do
w

ia
dc

za
ln

ie
 o

kr
e

la
ny

ch
 n

a 
po

ds
ta

w
ie

 n
as

t
pu

j
ce

go
 w

zo
ru

: 
/

(
)

/
4(

)
 

, 
gd

zi
e

 
/

O
O

O
O

K
O

O
J

J
J

O

A
B

S
TR

R
C

TR
M

V
t

F
F

R
C

TR
A

B
S

R
C

V
V

F
F

P

E

R

Po
  =

  
Po

  
 

=
O

T
R

A
B

S
 

= 
M0

FF
1

=
Po

 =
Po

 (1
V

0)

E
o =

 
Po

 . 
o

=
O

E
T

A
B

S
  

= 
 

MJ

FF
1

  =
 

Pj
 =

Po
 (

1
V

J)

R
o =

 
Po

 . 
o .

 
o

=
O

R
E

A
B

S
  

= 
 

MI

FF
1

 =
 

Pi
 =

 
Po

 (1
V

I)

=
O O

R
E ET

 
= 

I
M M

J

(F
F

)
(F

F
) =

 
)

V
1(

)
V

1(

JI

=
O O

ET TR
=

M
J

M
O

(F
F

)
(F

F
) =

)
V

1(
J

Pr
ze

ch
w

yt
yw

an
ie

(T
ra

pp
in

g)
(p

ie
rw

ot
na

 fo
to

ch
em

ia
): 

re
du

kc
ja

 P
he

o 
i Q

A

E
le

kt
ro

n
T

ra
ns

po
rt:

 re
du

kc
ja

 
ak

ce
pt

or
ów

 e
le

kt
ro

nó
w

 
(E

A
) m

i
dz

ys
ys

te
m

ow
eg

o

R
ed

uk
cj

a 
ko

co
w

yc
h

ak
ce

pt
or

ów
 (p

o 
ak

ce
pt

or
ow

ej
 st

ro
ni

e 
PS

I)
 

E
T

T
R

-E
T

R
E

E
T

-R
E

T
R

A
B

S-
T

R Q
B
 P

Q
 C

yt
 P

C

Fd
 N

A
D

P

C
hl

*

Ph
eo

 Q
A

A
B

S

Z
da

rz
en

ia
 

St
ru

m
ie

ni
e 

en
er

gi
i -

ro
zw

id
le

ni
a 

st
ru

m
ie

ni
a 

en
er

gi
i –

 
St

os
un

ki
 st

ru
m

ie
ni

 e
ne

r g
ii

Z
w

i
ze

k 
z 

sy
gn

a
am

i
flu

or
es

ce
nc

ji
D

ef
in

ic
je

 w
yd

aj
no

ci

Mx

FF
1

 =
 

Px
 =

Po
 (1

V
X
)

ak
tu

al
na

 w
yd

aj
no

 k
w

an
to

w
a

w
 k

a
dy

m
 m

ie
js

cu
 x

 
w

ed
ug

 P
ai

llo
tin

 (1
97

6)
 



22 Oddziaływanie abiotycznych czynników stresowych na fl uorescencję chlorofi lu...

2.3.  Wpływ abiotycznych czynników stresowych 
na funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego 
roślin

2.3.1. Wprowadzenie

Rośliny podczas ontogenezy modyfikują przebieg procesów fizjologicznych, 
a ich wzrost i rozwój jest w części uwarunkowany wpływem czynników środo-
wiska (Starck 2009). Również rośliny uprawiane w strefie klimatu umiarkowa-
nego napotykają na fluktuacje warunków środowiska, na przykład temperatury 
(włączając w to stresy niskiej i wysokiej temperatury) czy radiacji (niskiej i wy-
sokiej), wywierające znaczący wpływ na procesy fizjologiczne i rozwój tych 
roślin (McKersie i Leshem 1994).

Podczas optymalnego przebiegu procesów fizjologicznych (np. fotosynteza, 
oddychanie) są wytwarzane reaktywne formy tlenu – RFT (reactive oxygen spe-
cies – ROS), takie jak: ponadtlenki, nadtlenki, wolne rodniki czy tlen single-
towy (Gusmão i in. 2009). W warunkach stresowych ilość RFT zwykle znacznie 
zwiększa się i może mieć miejsce stres oksydacyjny (Sampath-Wiley i in. 2008). 
Wszelkie niekorzystne warunki środowiska podczas zależnej od światła fazy 
fotosyntezy mogą wywołać wystąpienie stresu oksydacyjnego. Kompleksy ante-
nowe dostarczają zbyt dużo energii, co prowadzi do nadprodukcji wzbudzonych 
stanów tripletowych chlorofilu (3Chl*). Przeniesienie energii z tych wzbudzonych 
cząsteczek 3Chl* na cząsteczki O2 tworzy silnie reaktywny tlen singletowy (1O2). 
Ta wysoce reaktywna forma tlenu może spowodować fotooksydację chlorofilu 
(głównie P680) i nieodwracalną degradację innych składników aparatu fotosyn-
tetycznego (np. białka D1) oraz peroksydację lipidów błonowych przez redukcję 
nadtlenków lipidowych do hydroksynadtlenków (Penuelas i Munne-Bosch 2005, 
Lauriano i in. 2006). Rośliny odporne lub zaaklimatyzowane do różnego rodzaju 
stresów, w szczególności wysokiej radiacji i suszy, wykazują zwiększoną zdol-
ność do „zmiatania” RFT w porównaniu z roślinami wrażliwymi na czynniki 
stresowe (Streb i Feierabend 1999, Streb i in. 2008). 

2.3.2. Stresy świetlne

Światło w zakresie fotosyntetycznie czynnej radiacji (PAR, 400–700 nm) jest 
źródłem energii koniecznej dla życia roślin, jednakże zbyt duże lub niskie natę-
żenie takiego promieniowania może być czynnikiem stresowym, który powo-
duje fotoinhibicję i zaburza funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego (Strizh 
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i in. 2005, Palencar i in. 2009). W czasie dnia jakość i wielkość PAR często ule-
gają zmianie, a roślina „stara” się zachować równowagę między konwersją ener-
gii promienistej a ochroną aparatu fotosyntetycznego przed fotoinhibicją oraz 
naprawą ewentualnych uszkodzeń (Demmig-Adams i in. 1995, Bertamini i Ne-
dunchezhian 2003). Pomimo zrozumienia szkodliwego wpływu stresu świetl-
nego na wymianę gazową, zawartość chlorofilu, ultrastrukturę chloroplastów 
i aktywność enzymatyczną nadal brak jest zadowalającego poglądu na całość 
reakcji aparatu fotosyntetycznego na ten rodzaj stresu. 

Absorpcja światła w roślinach jest regulowana poprzez cieplne rozproszenie 
zaabsorbowanej energii fotonów w sposób pozwalający na przekazywanie do 
fotosystemów porcji energii koniecznych do wytworzenia w reakcjach fotoche-
micznych produktów (tzw. siły asymilacyjnej), które zostaną w pełni wykorzy-
stane w procesie asymilacji CO2 (Demmig-Adams i in. 1995, Ruban i Horton 
1995, Horton i in. 1996). W warunkach wysokiej radiacji następuje nadmierny 
dopływ fotonów do systemów antenowych, co generuje nadmiar stanów wzbu-
dzonych w centrach reakcji PSII i fotoinhibicję reakcji fazy zależnej od światła. 
Jest ona rezultatem fotouszkodzeń lub utraty białka D1, występujących wtedy, 
gdy poziom syntezy białka D1 nie jest na tyle wysoki, aby pokryć straty związane 
z jego degradacją. Niektóre doniesienia sugerują, że fotoinhibicja wynika przede 
wszystkim z tworzenia fotochemicznie nieaktywnych centrów reakcji PSII, które 
przemieniają energię wzbudzenia w ciepło (Bertamini i Nedunchezhian 2003, 
Redondo-Gómez i in. 2009). Wyróżnia się dwa rodzaje fotoinhibicji – całkowitą 
i przejściową. Całkowita fotoinhibicja jest spowodowana fotouszkodzeniami 
aparatu fotosyntetycznego i występuje głównie u roślin rosnących w cieniu po 
ich ekspozycji na silne światło. Fotoinhibicja przejściowa jest powiązana z pro-
cesem rozproszenia (dyssypacji) energii i występuje głównie u roślin rosnących 
w pełnym słońcu (Osmond 1994, Cai i Xu 2002). 

Nasłonecznione i zacienione liście, pochodzące z roślin umieszczonych 
w warunkach dużego i małego natężenia światła, znacząco różnią się jakościo-
wym składem barwników chlorofilowych, przenośników elektronów, ultrastruk-
turą chloroplastów i natężeniem fotosyntezy. Liście rozwijające się w warunkach 
silnego światła charakteryzują się chloroplastami zaadaptowanymi do wyższego 
poziomu asymilacji CO2, przypadającego na jednostkę powierzchni liścia i chlo-
rofilu w porównaniu z liśćmi z roślin z zacienienia (Lichtentaler i Babani 2004). 
Liście nasłonecznione mają mniejszą zawartość chlorofilu a i b na jednostkę 
powierzchni liścia, większy stosunek zawartości chlorofilu a do b, mniej kom-
pleksów antenowych PSII (LHCII) i niższy stopień upakowania tylakoidów 
w porównaniu z liśćmi z zacienienia. Ultrastruktura chloroplastów z warunków 
nasłonecznienia charakteryzuje się mniejszymi i węższymi stosami tylakoidów 
gran oraz większymi plastoglobulami w porównaniu z ultrastrukturą chloropla-
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stów z zacienienia (Lichtentaler 2007). Wyniki Cai i Xu (2002) wskazują na 
to, że zastosowanie umiarkowanego natężenia światła powoduje u soi Glycine 
max L. odwracalną fotoinhibicję PSII, podczas gdy zbyt silne światło powoduje 
zniszczenie (nieodwracalne uszkodzenia) PSII. Podczas działania na rośliny sil-
nego światła zmieniają się proporcje w zawartości trzech karotenoidów cyklu 
ksantofilowego – zeaksantyny, anteraksantyny i wiolaksantyny (Brugnoli i in. 
1998). U jęczmienia wysoka radiacja indukuje wzmożoną akumulację zeaksan-
tyny, której obecność zwiększa rozpraszanie cieplne zaabsorbowanej energii, co 
stanowi ochronę aparatu fotosyntetycznego przed niebezpieczną nadprodukcją 
energii wzbudzenia w fotosyntetycznych centrach reakcji (Hartel i in. 1996). 
Podwyższony poziom rozpraszania cieplnego jest sygnalizowany poprzez wzrost 
niefotochemicznego wygaszania fluorescencji chlorofilu.

W ultrastrukturze aparatu fotosyntetycznego duże natężenie światła powo-
duje monomeryzację dimerów PSII, które migrują do lamelli tylakoidów stromy 
w celu degradacji uszkodzonych białek D1. Odwracalna regulacja PSII częściej 
jednak pociąga za sobą dysocjację niektórych LHCII niż utratę białka D1 lub 
monomeryzację dimerów PSII. Sugeruje się, że dezaktywowane centra reakcji 
PSII lub centra wygaszania energii mogą bezpiecznie rozpraszać nadmierną ilość 
energii wzbudzenia i w ten sposób normalnie funkcjonujące centra reakcji PSII 
chronione są przed fotouszkodzeniami (Anderson i Aro 1994, Critchley i Russell 
1994, Guo i in. 1996, Hong i Xu 1997). Odporność PSII na duże natężenie świa-
tła u pszenicy może być wspomagana także poprzez intensyfikację cyklicznej 
fosforylacji (Kreslavski i in. 2008).

Pomiary parametrów fluorescencji chlorofilu są wykorzystywane do monito-
rowania reakcji PSII na zmiany natężenia światła (Cai i Xu 2002, Allahverdiyeva 
i in. 2009, Sofo i in. 2009) oraz jego składu widmowego (Gilbert i in. 2009). 
Większe wartości wygaszania niefotochemicznego zaobserwowane w roślinach 
oliwki Olea europaea L. wystawionych na działanie silnego światła dowodzą, 
że rośliny te były zdolne do sprawniejszej regulacji fotowzbudzenia na drodze 
rozpraszania ciepła poprzez cykl ksantofilowy (Johnson i in. 1993, Demmig-
-Adams i in. 1995). Drzewa oliwkowe z warunków zacienienia charakteryzowały 
się lepszym wykorzystaniem światła. Wyrażało się to przez wzrost wygaszania 
fotochemicznego i zmniejszone rozpraszanie cieplne. Te obserwacje potwierdziła 
również analiza krzywej świetlnej fotosyntezy roślin z zacienienia. Mniejsze 
wartości oddychania ciemniowego dowodzą, że zacienione rośliny wykorzystują 
w procesie fotosyntezy większą ilość zaabsorbowanej energii świetlnej (Sofo 
i in. 2009). Również u jęczmienia pomiar wygaszania niefotochemicznego jest 
polecany jako miernik stopnia fotoinhibicji, ponieważ wskazuje na uszkodzenia 
centrów reakcji oraz ochronne rozpraszanie energii w kompleksach antenowych 
PSII (Walters i Horton 1991).
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2.3.3. Stresy temperaturowe

Zmiany klimatyczne spowodowane w głównej mierze przez wzrost globalnej 
temperatury stawiają problem stresu cieplnego jako jednego z głównych czyn-
ników ograniczających produktywność roślin, a w konsekwencji produkcję 
biomasy (Boyer 1982, Hall 2001). Fotosyntetyczna aktywność chloroplastów 
jest uważana za funkcję komórki najbardziej wrażliwą na wysoką temperaturę 
(Yordanov i in. 1986, Sharkey i Schrader 2008). Podwyższenie temperatury 
powoduje zmiany we właściwościach redukcyjno-utleniających akceptorów PSII 
i zmniejsza sprawność fotosyntetycznego transportu elektronów w obu fotoukła-
dach (Murkowski 2002).

Pod wpływem temperatury, która różni się znacznie od uznanej za opty-
malną dla danego gatunku, można zaobserwować liczne zmiany między innymi 
płynności błon cytoplazmatycznych (Morgan-Kiss i in. 2006). Zwykle pod-
czas stresu wysokiej temperatury obserwuje się zwiększenie przepuszczalności 
błon, zmniejszoną aktywność wydzielania tlenu wskutek częściowego uszko-
dzenia kompleksu manganowego, zmiany w konformacji białek błonowych, 
otwarcie kanałów jonowych, redystrybucję specyficznych lipidów w obrębie 
błon i zmiany w oddziaływaniach między lipidami (Santarius 1980, Havaux 
i in. 1996). Gounaris i inni (1984) oraz Kota i inni (2002) zaobserwowali, 
że wysoka temperatura może doprowadzić do tworzenia błon jednowarstwo-
wych. 

Ekspozycja roślin na podwyższoną temperaturę prowadzi do poważnych 
zmian w strukturze błon tylakoidów i ich fotosyntetycznej aktywności w liściach 
pszenicy Triticum aestivum L. (Kreslavski i in. 2008), a także zmian w hete-
rogenności centrów reakcji PSII u jęczmienia Hordeum vulgare L. (Bukhov 
i Carpentier 2000). Podwyższona temperatura indukuje zwiększenie ilości gran 
w stosach, częściowe oddysocjowanie LHCII z kompleksu PSII, a także inne 
zmiany w strukturze i składzie lipidów oraz w strukturze białek błon tylakoidów 
w jęczmieniu (Kota i in. 2002) i grochu Pisum sativum L. (Velitchkova i in. 
2009).

Na poziomie funkcjonalnym zbyt wysoka temperatura przede wszystkim 
uszkadza kompleks uwalniający tlen, następnie inne elementy PSII, wiązanie 
węgla przez RuBisCO, system generujący ATP oraz powoduje rozpad i agregację 
białek w centrum reakcji PSII. Badania wskazują, że umiarkowany stres ciepła nie 
powoduje poważnych uszkodzeń PSII, hamuje natomiast jego procesy napraw-
cze – synteza de novo białka D1 (Allakhverdiev i in. 2008). U Arabidopsis pod 
wpływem wysokiej temperatury notowano wzmożenie cyklicznego przepływu 
elektronów w PSI, zwiększoną redukcję P700 i zwiększenie udziału otwartych 
centrów reakcji PSII (Zhang i Sharkey 2009).
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Stres cieplny powoduje zmiany w mierzonych wartościach parametrów 
fluorescencji chlorofilu. U jabłoni Malus domestica Borkh. w odpowiedzi na 
podwyższoną temperaturę zmniejszyła się wartość stosunku zredukowanych 
akceptorów (plastochinonów) QA

– do centrów reakcji oraz iloraz zredukowanych 
akceptorów (plastochinonów) QB

– do zredukowanych akceptorów QA
–. Notowano 

również zmniejszenie maksymalnej wydajności kwantowej PSII i zwiększenie 
fluorescencji początkowej (Chen i in. 2009). Podczas stresu cieplnego u połu-
dniowoafrykańskich sukulentów zaobserwowano utratę wydajności katalitycz-
nej RuBisCO oraz zmniejszenie wartości wskaźnika funkcjonowania PSII. 
Powyższe zmiany były powiązane z redukcją puli funkcjonalnych (aktywnych) 
centrów reakcji PSII oraz spowolnieniem transportu elektronów w przeliczeniu 
na wzbudzoną powierzchnię fotosyntetyczną liścia (Musil i in. 2009).

Podczas działania na roślinę zbyt wysoką temperaturą następują również 
zmiany w przebiegu krzywej O-J-I-P. Widoczny na krzywej indukcji fluorescencji 
chlorofilu wzrost w punkcie K (po czasie 300 μs) jest dobrze udokumentowanym 
objawem wystąpienia stresu cieplnego, interpretowanego jako rozłączenie kom-
pleksu uwalniającego tlen i transportu elektronów między feofityną i pierwot-
nym akceptorem elektronów QA (Strasser i in. 2000, Lazár 2006). Bezpośrednią 
przyczyną wzrostu FL w punkcie K jest sytuacja, gdy odpływ elektronów z P680 
do akceptorów PSII przewyższa dopływ elektronów z donorowej strony PSII do 
P680. Na wzrost FL w punkcie K mają również wpływ zmiany w powiązaniach 
energetycznych między fotoukładami II (De Ronde i in. 2004).

Niska temperatura jest w pewnych szerokościach geograficznych waż-
nym czynnikiem ograniczającym plony (Yang i in. 2009). Jest to najbardziej 
powszechny czynnik stresowy na półkuli północnej podczas zimy i wczesnej 
wiosny, szczególnie gdy niska temperatura połączona jest z silnym promienio-
waniem, co może powodować degradację struktury tylakoidów i zakłócenia 
reakcji w fazie fotosyntezy zależnej od światła (Murkowski 2002). Niska tem-
peratura silnie hamuje przebieg reakcji fazy fotosyntezy niezależnej od światła 
(Öquist i in. 1987, Yu i in. 2002). Zmniejszenie wydajności fotosyntetycznej 
roślin w warunkach fotoinhibicji może być także skutecznym mechanizmem 
regulacyjnym, pozwalającym unikać uszkodzeń PSI i PSII (D’Ambrosio i in. 
2006). Niska temperatura prowadzi do ograniczenia fotosyntezy również na 
skutek częściowego przymknięcia aparatów szparkowych, zahamowania trans-
portu elektronów i metabolizmu węglowodanów oraz utrudnionego załadunku 
floemu (Savitch i in. 1997, Allen i Ort 2001, Huang i Guo 2005). Stres chłodu 
bardzo często ma negatywny wpływ na aparat fotosyntetyczny roślin, powodując 
zaburzenia syntezy cukrów, ograniczając wykorzystanie fosforanów i obniżając 
efektywność fotofosforylacji w wyniku spowolnionego transportu elektronów 
(Savitch i in. 1997). Prowadzi to do zmniejszenia stosunku ADP/ATP i zwiększa 
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prawdopodobieństwo fotoinhibicji (Öquist i in. 1987, Labate i Leegood 1988, 
Godde i Bornman 2004). 

W porównaniu z warunkami optymalnymi rośliny narażone na chłód wyka-
zują zmniejszoną wydajność syntezy sacharozy i spowolniony recykling fos-
foranów w procesie fotofosforylacji (Labate i Leegood 1988). Zmiany tempe-
ratury mogą zmniejszyć aktywność niektórych enzymów. Długotrwałe oddzia-
ływanie niskiej temperatury może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu 
kompleksu rozkładu wody i doprowadzić do inaktywacji RuBisCO. U winorośli 
Vitis vinifera L. zaobserwowano, że utrata aktywności PSII podczas chłodu spo-
wodowana jest dysfunkcją białek D1 i 33kDa (Bertamini i in. 2006).

Stres chłodu powoduje zmiany w wartościach parametrów fluorescencji 
chlorofilu. W sadzonkach pelargonii Pelargonium L’Hér. podczas stresu niskiej 
temperatury Druege i Kadner (2008) zaobserwowali zmniejszenie maksymalnej 
wydajności kwantowej PSII i wzrost wygaszania niefotochemicznego. W rośli-
nach balsamki ogórkowatej Momordica charantia L. poddanej stresowi chłodu 
zaobserwowano zmniejszenie zawartości chlorofilu, obniżenie maksymalnej 
efektywności reakcji rozkładu wody po donorowej stronie PSII i wygaszania 
fotochemicznego oraz zmniejszenie wydajności otwartych centrów reakcji PSII 
(Yang i in. 2009).

Znane są gatunki roślin, które tolerują warunki obniżonej temperatury i wyka-
zują niższą fotoinhibicję PSII. Dla grochu tolerującego stres chłodu zaobserwo-
wano niewielkie zmiany w wartościach mierzonych parametrów fluorescencji 
chlorofilu (Streb i in. 2008). Odporne na chłód odmiany żyta Secale cereale L. 
charakteryzują się większą zawartością askorbinianu i glutationu, co pozwala 
im na zwiększoną zdolność utrzymania pierwotnych akceptorów elektronów 
w PSII w stanie utlenienia (Streb i Feierabend 1999). Rośliny przystosowane 
do warunków chłodu posiadają zdolność utrzymania dużej wydajności procesu 
fotosyntezy dzięki zwiększonej aktywności enzymów cyklu Calvina i wydajnej 
syntezie cukrów, a więc reakcji warunkującej wykorzystanie wysokoenergetycz-
nych elektronów z PSI (Huner i in. 1993).

2.3.4. Metale ciężkie

Metale ciężkie stanowią poważny problem środowiskowy, gdyż ograniczają 
produktywność roślin i zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt (Titov i in. 1996, 
Burzyński i Kłobus 2004, Burzyński i Żurek 2007, Ekmekçi i in. 2008, Janik i in. 
2008, Qian i in. 2009). Duże stężenie metali ciężkich (kadmu, ołowiu) w środo-
wisku wzrostu roślin może doprowadzić do nagromadzenia się tych szkodliwych 
pierwiastków w tkankach roślinnych i przy pewnej wartości będzie hamowało 
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 proces fotosyntezy na różnych poziomach strukturalnych i funkcjonalnych 
(Mishra i Dubey 2005). Pomimo dobrze udokumentowanych szkodliwych wpły-
wów metali ciężkich na procesy fotochemiczne i fizjologiczne (Clijsters i van 
Assche 1985, Krupa i Baszyński 1995, Sujak 2005, Romanowska i in. 2006, 
Kalaji i Łoboda 2007) nie ma w literaturze jednoznacznego obrazu reakcji 
aparatu fotosyntetycznego na ten rodzaj stresu. Na ogół duże stężenia ciężkich 
metali utrudniają fotosyntezę, ale wpływ poszczególnych metali może być spe-
cyficzny dla danego gatunku rośliny, a nawet odmiany (Küpper i in. 1996, 2002, 
Wierzbicka 1999, Antosiewicz 2005, Romanowska-Duda i in. 2005, Sharma 
i Dubey 2005). Uważa się, że PSI jest bardziej tolerancyjny na działanie metali 
ciężkich niż PSII (Shcolnick i Keren 2006, Romanowska i in. 2006, Tuba i in. 
2010) oraz że to właśnie w PSII (na donorowej stronie) istnieje wspólne miejsce 
działania metali ciężkich (Küper i in. 1996, Joshi i Mohanty 2004).

Kadm (Cd) stanowi jedno z bardziej toksycznych zanieczyszczeń powietrza, 
gleby i wody, a jego nadmierna ilość powoduje szkody we wszystkich orga-
nizmach żywych. W środowisku źródłem kadmu są między innymi nawozy 
fosforanowe oraz przemysłowe produkty odpadowe (Romanowska i in. 2006, 
Kalaji i Łoboda 2007). Pierwiastek ten nie wpływa na zawartość barwników 
fotosyntetycznych. W badaniach na siewkach rzepaku Brassica napus L., rosną-
cego dwa tygodnie w obecności kadmu, nie obserwowano istotnych zmian 
w zawartości chlorofilu a, chlorofilu b i karotenoidów (Janeczko i in. 2005). 
Kadm negatywnie wpływa natomiast na wydajność fotochemiczną procesu 
fotosyntezy. Szczególnie wrażliwy na jego działanie jest PSII, a jego funkcje 
zostają zaburzone w znacznie większym stopniu niż PSI (Mallick i Mohn 2003). 
Badania dowodzą, że kadm oddziałuje zarówno na donorową, jak i akceptorową 
stronę PSII. Po stronie donorowej jego obecność hamująco wpływa na działanie 
kompleksu uwalniającego tlen, po stronie zaś akceptorowej hamuje transport 
elektronów z QA

–  do QB
– (Sigfridsson i in. 2004). Pierwiastek ten zaburza trans-

port elektronów poprzez degradację oligomerycznej struktury LHCII. Obecność 
jonów kadmu zwiększa udział rozproszonej energii wzbudzenia w postaci ciepła, 
co określane jest jako wygaszanie niefotochemiczne (Janeczko i in. 2005, Janik 
i in. 2008). Zastosowanie szczegółowej analizy sygnału FL chlorofilu w bada-
niach na rzepaku wykazało, że w obecności kadmu następowało zmniejszenie 
specyficznych przepływów energii w przeliczeniu na wzbudzaną powierzchnię 
fotosyntetyzującej próbki. Zmniejszeniu uległ wskaźnik RC/CS, ETO/CS oraz 
aktywność kompleksu uwalniającego tlen (Janeczko i in. 2005). Najmniej wraż-
liwym na obecność kadmu parametrem wydaje się być FV/FM, który określa mak-
symalną wydajność kwantową PSII. Odporność roślin na kadm jest połączona ze 
zdolnością do zmiatania RFT, uruchamianiem mechanizmów ochronnych, takich 
jak aktywacja enzymów antyoksydacyjnych, szczególnie peroksydazy (Ekmekçi 
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i in. 2008) oraz syntezą związków wykazujących działanie antyoksydacyjne, na 
przykład glutationu (Streb i in. 2008).

Także ołów (Pb) oddziałuje szkodliwie na organizmy roślinne (Moustakas 
i in. 1994). Źródłem ołowiu w glebie i roślinach jest przede wszystkim emisja 
z zasilanych węglem kamiennym elektrowni, benzyna oraz technologie prze-
mysłowe (Mishra i Dubey 2005). Pierwiastek ten powoduje zmiany w procesie 
oddychania, zwiększenie zawartości ATP oraz stosunku ATP/ADP, wynikające 
głównie z mitochondrialnej produkcji tego wysokoenergetycznego związku 
(Romanowska i in. 2002). Jony ołowiu zmniejszają w chloroplastach aktywność 
asymilacji CO2, podwyższając poziom fotooddychania. Wynika to z faktu, że 
oksygenazowa aktywność RuBisCO jest znacznie mniej wrażliwa na działanie 
ołowiu w porównaniu z aktywnością karboksylazową tego enzymu (Poskuta in. 
1996). Intensyfikuje on syntezę ABA, co wpływa na zmniejszenie przewodności 
szparkowej (Parys i in. 1998, Sharma i Dubey 2005). Zmniejszenie wydajno-
ści fotosyntezy w roślinach narażonych na działanie ołowiu jest efektem zabu-
rzeń w ultrastrukturze chloroplastów i składzie lipidowym błon tylakoidowych 
i zmniejszenia syntezy chlorofilu i karotenoidów (Sharma i Dubey 2005). Ołów 
zaburza pobieranie związków mineralnych koniecznych do prawidłowego funk-
cjonowania procesu fotosyntezy, takich jak magnez i żelazo, powoduje również 
dysocjację polipeptydów kompleksu uwalniającego tlen i eliminację Ca, Cl 
i Mn z tego kompleksu (Sharma i Dubey 2005, Pál i in. 2006, Romanowska i in. 
2006). Podczas stresu spowodowanego obecnością ołowiu wykazano u roślin 
jęczmienia odmiany Arabi Aswad słabsze maksima I oraz P na krzywej O-J-I-P 
w porównaniu z kontrolą oraz pojawienie się punktu K (Kalaji i Łoboda 2007). 
Może to być związane z inhibicją transportu elektronów między kompleksem 
wydzielającym tlen a centrum reakcji PSII (Strasser i in. 2005, Wu i in. 2008). 
W badaniach stresu spowodowanego obecnością ołowiu stwierdzono, że absorp-
cja i dyssypacja (rozpraszanie) strumieni energetycznych w obrębie PSII były 
duże, natomiast strumienie wychwytu energii i transportu elektronów były małe 
(Lazár i Jablonsky 2009).

2.3.5. Stres solny

Zasolenie gleby jest poważnym problemem i staje się głównym czynnikiem 
stresowym, który ogranicza wzrost i produktywność roślin, szczególnie na tere-
nach pustynnych i półpustynnych, gdzie stężenie soli może być bliskie stężeniu 
w wodzie morskiej (Kalaji i Pietkiewicz 1993, Shannon 1998, Allakhverdiev 
i in. 2000, Santos 2004). Szkodliwe działanie stresu solnego jest wynikiem 
niskiego potencjału osmotycznego roztworu glebowego, zmian w pobiera-
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niu składników pokarmowych oraz specyficznego wpływu jonów sodowego 
i chlorkowego modyfikowanego przez stężenie soli i warunki wzrostu (Kalaji 
i Pietkiewicz 1993, Marschner 1995). Początkowe efekty zwiększającego 
się stężenia soli są bardzo podobne do obserwowanych podczas stresu suszy 
– obniżenia potencjału wody w liściach, który powoduje pogorszenie przewod-
ności szparkowej, i zmniejszenia wydajności fotosyntezy (Kalaji i Nalborczyk 
1991, Baker i Rosenqvist 2004, Naumann i in. 2007, He i in. 2009).

Reakcja roślin na stres zasolenia zależy od wielu czynników, takich jak: 
ekspresja odpowiednich genów, stadium rozwojowe czy nagromadzenie glicy-
nobetainy, która ochrania aparat fotosyntetyczny przez stabilizację zewnętrz-
nych białek kompleksu PSII (Murata i in. 1992, Belkhodja i in. 1994). Ashraf 
i Harris (2004) zaobserwowali, że zasolenie wzmaga syntezę zeaksantyny 
w warunkach zwiększonego natężenia światła. Zeaksantyna odpowiada za 
intensyfikację procesów rozpraszania nadmiaru zaabsorbowanej energii i tym 
samym za ochronę aparatu fotosyntetycznego przed fotoinhibicją. Stres zasole-
nia powoduje zmniejszenie wyniku syntezy chlorofilu (Santos 2004), aktywno-
ści RuBisCO (Kalaji i Pietkiewicz 1993, Delfine i in. 1999) oraz innych enzy-
mów, takich jak: chloroplastowej fruktozo-1,6-bisfosfatazy, aldolazy fruktozo-
-1,6-bisfosforanu oraz fosforybulokinazy (Yang i in. 2008). Zaburzeniom ulega 
transport elektronów od centrów reakcji do puli plastochinonu (Strasser i in. 
2000, Reigosa i Weiss 2001). Zgodnie z pracą Schreibera i innych (1994) oraz 
Pereiry i innych (2000), kompleks rozkładający wodę jest jednym z bardziej 
wrażliwych elementów w fotosyntetycznym łańcuchu transportu elektronów. 
Zmniejszenie jego wydajności wynika najczęściej z zaburzeń w transporcie 
elektronów. Również Fricke i Peters (2002) stwierdzają, że podczas stresu 
zasolenia zmniejsza się osmotyczne pobieranie wody i z tego powodu może 
dochodzić do zmniejszenia wartości parametru FV/FO. Zmiany obserwuje się 
także na poziomie parametrów fluorescencji chlorofilu i funkcjonowania PSII. 
W warunkach zasolenia centrum reakcji PSII wykazuje mniejszą sprawność 
wychwytu energii, spowodowaną przypuszczalnie oddysocjowaniem kom-
pleksu zbierającego światło LHCII od PSII (Havaux 1993). Zaburzenie wydaj-
ności PSII notowano na przykład u jęczmienia Hordeum vulgare L. (Belkhodja 
i in. 1994, Kalaji i Guo 2008). Zmniejszenie maksymalnej wydajności kwan-
towej PSII, a także wzrost wygaszania niefotochemicznego notowano między 
innymi u: jęczmienia (Kalaji i Rutkowska 2004), ryżu Oryza sativa L. (Cha-um 
i in. 2009), tytoniu Nicotiana tabacum L. (Yang i in. 2008), pomidora Solanum 
Lycopersicum (Zribi i in. 2009), a nawet niektórych halofitów, jak na przykład 
Sarcocornia fruticosa L. (Redondo-Gómez 2009). W roślinach pomidora (He 
i in. 2009, Zribi i in. 2009) i siewkach ogórka Cucumis  sativus L. podczas 
stresu zasolenia zmniejszone były również: wydajność PSII na świetle, efek-
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tywność transportu elektronów oraz wydajność otwartych centrów reakcji PSII 
na świetle (Zhang i in. 2009).

2.3.6. Niedobory składników mineralnych

Niedobór określonego składnika mineralnego (N, P, K, Ca, Mg, S lub Fe) zabu-
rza sprawne funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego, powoduje zmniejszenie 
wydajności fotochemicznej PSII oraz zmiany w wartościach parametrów fluore-
scencji chlorofilu (Sharma i Swarup 1988, 1989, Smethurst i in. 2005).

Dostępność azotu (N) jest głównym czynnikiem limitującym wzrost i plono-
wanie roślin. Azot jest jednym z głównych składników budulcowych organizmu 
roślinnego, wchodzi w skład białek i kwasów nukleinowych oraz innych związ-
ków organicznych, takich jak: chlorofil, hem, alkaloidy i aminy (Masclaux-
-Daubresse i in. 2010). Azot jest również podstawowym składnikiem wielu 
elementów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy. 
Duża jego część jest zlokalizowana w chloroplastach liści, a błony tylakoidów 
zawierają od jednej czwartej do jednej piątej całego azotu zawartego w liściach. 
Niedobór tego makroelementu prowadzi do zmian w błonach tylakoidów i zabu-
rza ich prawidłowe funkcjonowanie, następuje przyspieszone starzenie się chlo-
roplastów i pojawiają się plastoglobule (Correia i in. 2005, Wu i in. 2006). Azot 
obecny jest ponadto w kompleksach fotosyntetyzujących RuBisCO (Lambers 
i in. 1998), enzymach cyklu Calvina, w chlorofilu i karotenoidach (Correia i in. 
2005) i z tego też powodu efektywność fotosyntezy jest silnie hamowana przez 
niedobór azotu (Field i Mooney 1986, Ciompi i in. 1996, Tuffers i in. 2001). 
Niedobór tego pierwiastka powoduje nie tylko zmniejszenie wydajności foto-
syntezy, ale przyczynia się do spadku poziomu transpiracji, przewodności szpar-
kowej, zawartości chlorofilu, karotenoidów i stężenia cukrów rozpuszczalnych 
(Ciompi i in. 1996, Huang i in. 2004). W rezultacie niedostatecznego zaopatrzenia 
rośliny w azot zmniejsza się pula akceptorów elektronów w PSII, a także maleje 
aktywność RuBisCO i karboksylazy fosfoenolopirogronianowej – karboksylazy 
PEP (Correia i in. 2005).

Fosfor (P) jest jednym z podstawowych pierwiastków koniecznych do 
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Mimo że w litosferze znajdują się 
znaczące ilości tego pierwiastka, jego dostępność dla roślin jest niewielka 
i przeważnie występuje jego niedobór. Fosfor jest głównym składnikiem wielu 
ważnych cząsteczek zaangażowanych we wzrost roślin oraz kontrolę kluczo-
wych reakcji enzymatycznych podczas glikolizy, syntezy skrobi i przemiany 
dwutlenku węgla (Marschner 1995). Nawet niewielki brak fosforu w tkankach 
rośliny powoduje zwiększenie zawartości chlorofilu w liściach. Przy większym 
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deficycie tego pierwiastka stwierdza się zmiany w strukturze gran i tylako-
idów, a także w kompleksach chlorofilowo-białkowych, pochłaniających ener-
gię PAR, i powodujące zmniejszenie aktywności PSII (Foyer i Spencer 1986). 
Fosfor w roślinach stanowi nie tylko niezbędny składnik wielu związków 
organicznych i enzymów, ale także niezwykle ważnych wysokoenergetycz-
nych związków fosforanowych typu ADP lub/i ATP (Corbridge 1995). ATP jest 
głównym przenośnikiem energii w wielu procesach zachodzących w komórce, 
takich jak: fotosynteza, oddychanie, ruchy aparatów szparkowych, transport 
organicznych substancji rozpuszczonych przez biomembrany. Do syntezy ATP 
z ADP wymagana jest obecność nieorganicznego fosforu (Terry i Ulrich 1973). 
Niedobór fosforu negatywnie wpływa na regenerację NADPH (Marschner 
1995), zmniejsza wydajność kwantową i karboksylacyjną fotosyntezy (Rao 
i in. 1990), a także wydajność transportu elektronów (Lauer i in. 1989, Jacob 
i Lawlor 1991, Warren i in. 2002, Wu i in. 2006). Istnieje wiele badań potwier-
dzających przydatność zastosowania testu JIP do oszacowania aktywności/
wydajności PSII w roślinach poddanych stresowi niedoboru związków mine-
ralnych, między innymi fosforu (Tsimilli-Michael i in. 1995, 1996, Srivastava 
i Strasser 1996, 1997, van Rensburg i in. 1996, Strasser 1997, Kruger i in. 
1997, Ouzounidou i in. 1997, Ripley i in. 2004). Wielu badaczy potwierdziło 
przydatność testu JIP do oszacowania wydajności fotosyntetycznej roślin, gdyż 
parametry testu zostały w ich pracach skorelowane z wartościami parametrów 
wymiany gazowej oraz parametrami wzrostu roślin (Strasser i in. 2000, Ripley 
i in. 2004, van Heerden i in. 2004).

Potas (K) jest istotnym czynnikiem w osmoregulacji komórki, jego jony 
są konieczne w utrzymaniu gradientu pH w błonach tylakoidowych (Pottosin 
i Schonknecht 1996). Przy niedoborze potasu zwiększają się opory szparkowe 
i dyfuzja dwutlenku węgla przez szparki jest ograniczona. Potencjał osmotyczny 
przeciętnej komórki liścia waha się od –2 do –0,5 MPa, choć w skrajnych przy-
padkach, na przykład w czasie suszy glebowej, wartość ta zmniejsza się nawet 
do –20 MPa. Niski potencjał soku komórkowego jest wówczas uwarunkowany 
dużym stężeniem jonów potasu lub substancji łatwo rozpuszczalnych w wo-
dzie – cukrów, aminokwasów itp. Potas jest aktywatorem ponad 50 enzymów, 
uczestniczy między innymi w transpiracji (Horiguchi 1984, Marschner 1995, 
Tomemori i in. 2002), utrzymywaniu równowagi jonowej, a także spełnia ważną 
rolę w wytwarzaniu przez rośliny węglowodanów (Starck i Gabryś 1998, Kocoń 
2005, Mikiciuk i Mikiciuk 2008) oraz fotosyntetycznej asymilacji dwutlenku 
węgla, szczególny zaś wpływ ma na funkcje RuBisCO. W liściach soi, z mniej-
szą zawartością potasu, inkubowanych w roztworze soli potasowej stwierdzono 
zwiększoną aktywność tego enzymu (Lauer i in. 1989). W procesie fotosyntezy 
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aktywacyjna rola potasu wobec licznych enzymów oraz w syntezie ATP ma 
prawdopodobnie dużo większe znaczenie niż kontrolowanie funkcji aparatów 
szparkowych (http://www.ipipotash.org). Istnieje niewiele doniesień o wpływie 
deficytu potasu na wydajność aparatu fotosyntetycznego i funkcjonowanie foto-
systemu II, jednak wiadomo, że w warunkach niedoboru jonów potasu następuje 
znaczne zmniejszenie wartości niektórych parametrów fotosyntezy, takich jak 
efektywność transportu elektronów i maksymalna wydajność kwantowa PSII 
(Tuffers i in. 2001). 

Siarka (S) jest konieczna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin (Thomas 
i in. 2003, Podleśna 2005a). Jest ona pobierana ze środowiska w postaci jonu 
SO4

2–, redukowana w liściach z udziałem ATP i włączana w skład grup sufhydry-
lowych aminokwasów: cysteiny, cystyny i metioniny (Hell i Rennenberg 1998, 
Lawlor 2001, Droux 2004, Kaczor i Zuzańska 2009). Dodatkowo siarka jest 
bardzo ważna w procesie powstawania węglowodanów i tłuszczów (Biskupski 
i in. 2003), fotosyntezie, biosyntezie chlorofilu i licznych białek (Dietz 1989, 
Wielebski 2000). Jako jedną z istotniejszych, określa się rolę siarki w proce-
sach detoksykacyjnych w odniesieniu do metali ciężkich i ksenobiotyków oraz 
udział w reakcjach redoks (Chen i Huerta 1997, Droux 2004, Podleśna 2005b, 
Dubuis i in. 2005). Siarka wchodzi także w skład glutationu, który pełni funk-
cję antyoksydanta w warunkach stresowych (Starck 2002). Niedobór siarki 
może poważnie ograniczać asymilację dwutlenku węgla i zawartość RuBisCO 
u pszenicy (Gilbert i in. 1997) oraz buraka cukrowego Beta vulgaris L. (Terry 
1976). Dla roślin zbożowych siarka jest kluczowym pierwiastkiem we wcze-
snych fazach ich rozwoju, gdyż jej niedobór powoduje żółknięcie liści i zaha-
mowanie ogólnego wzrostu (Hitsuda i in. 2005). Przy braku siarki w środo-
wisku wzrostu znacznie zmniejsza się powierzchnia asymilacyjna i zawartość 
chlorofilu a i b (Khurana i Chiralekha 2002). Niedostateczna zawartość siarki 
w glebie wyraźnie ogranicza plonowanie jęczmienia, silnie wpływając na czyn-
niki kształtujące plon tego zboża (Hawkesford 2000, Barczak i Majcherczak 
2008). Badania na jęczmieniu nie wykazały zależności między dostępnością 
siarki a zmianami w wartościach parametrów fluorescencji chlorofilu, takich 
jak wygaszanie fotochemiczne czy efektywność transportu elektronów (Vitale 
i in. 2008). Najbardziej znaczący wpływ na zmniejszenie asymilacji dwutlenku 
węgla miał niedobór siarki w połączeniu z niedoborem azotu. Obserwowano 
wtedy zmniejszone wygaszanie na drodze fotochemicznej i podwyższenie 
poziomu wygaszania niefotochemicznego, a także zmniejszenie zawartości 
glutationu i cysteiny. Niedobór siarki (w połączeniu z niedoborem azotu) nie 
powodował zmiany w poziomie maksymalnej wydajności kwantowej PSII 
(Vitale i in. 2008). 
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Wapń (Ca) jest pierwiastkiem, który odgrywa podstawową rolę w utrzyma-
niu struktury komórki, odporności na stresy (susza, niska i wysoka temperatura, 
porażenie patogenami) oraz transdukcji sygnałów w komórce (Hao i in. 2008). 
Wapń w komórkach roślinnych ma ponadto znaczenie regulacyjne i jest bez-
pośrednio zaangażowany w kilka etapów procesu fotosyntezy. Prawdopodobnie 
reguluje aktywność fosfataz, biorących udział w cyklu redukcji dwutlenku węgla, 
oraz chloroplastowej kinazy NAD+ przez białko kalmodulinę (Brand i Becker 
1984). Wapń pełni funkcję również w działaniu kompleksu rozkładu wody 
w PSII, a także w funkcjonowaniu centrów reakcji PSII i transporcie elektronów 
(Homann 2005). Jony wapnia, obok jonów magnezu i chloru, są niezbędnymi 
elementami w syntezie kompleksu rozkładu wody (De Riso i in. 2006). Metodą 
absorpcji atomowej ustalono, że błony PSII zawierają dwa do trzech związanych 
jonów wapnia w przeliczeniu na centrum P680. Stwierdzono też, że jony wapnia 
są zlokalizowane bardzo blisko kompleksu manganu. Kwestią dyskusyjną pozo-
staje rola jonów wapnia jako ochrony kompleksu manganu oraz ich udział w wy-
dzielaniu tlenu. Związanie jonów chloru z PSII wymaga uprzedniego związania 
go z wapniem. Obecne wyniki wykazują, że z jednym dimerem manganu jest 
związany jeden jon wapnia i jeden chloru (Ananyev i Dismukes 1997, Cinco i in. 
2002). U oliwki Olea europaea L. w warunkach niedoboru wapnia obserwuje się 
znaczne obniżenie maksymalnej wydajności fotochemicznej PSII w porównaniu 
z roślinami dobrze zaopatrzonymi w ten składnik. Niedobór wapnia negatywnie 
wpływa na absorpcję energii świetlnej, jej dystrybucję między fotoukładami II i I, 
transport elektronów oraz wydzielanie tlenu (Tattini i Traversi 2009). Większość 
dotychczasowych badań wskazuje na to, iż należy poświęcić więcej uwagi roli 
wapnia zarówno w fazach fotosyntezy zależnych, jak i niezależnych od światła 
(Homann 2005). 

Jony magnezu (Mg) są głównymi składnikami cząsteczek chlorofilu, a w ro-
ślinach dobrze zaopatrzonych w ten pierwiastek aż 6% jonów Mg2+ znajduje 
się w cząsteczkach chlorofilu a i b (Scott i Robson 1990a, b, Marschner 1995). 
Magnez wpływa na stopień upakowania tylakoidów (Fork 1986), chloroplasto-
wego mRNA, na przykład RNA białka D1 w fotosystemie II (Horlitz i Klaff 
2000), aktywuje wiele enzymów procesu fotosyntezy oraz procesów akumulacji 
i dystrybucji węglowodanów i załadunku floemu (Black i Cowan 1995, Laing i in. 
2000, Cowan 2002). Od obecności manganu zależy także prawidłowy przebieg 
fotofosforylacji cyklicznej i niecyklicznej, odbywającej się w chloroplastach. Jest 
również aktywatorem niektórych etapów cyklu pentozowego, w którym zachodzi 
odtwarzanie rybulozo-1,5-bisfosforanu – akceptora dwutlenku węgla w procesie 
fotosyntezy (Shaul 2002). Jednym z pierwszych objawów niedoboru magnezu jest 
zmniejszenie wydajności fotosyntetycznej, głównie z powodu silnych powiązań 
tego pierwiastka z budową i funkcjonowaniem chloroplastów i chlorofilu (Laing 



Przegląd literatury 35

i in. 2000). Badania wykazały jednak, że brak magnezu limituje intensywność 
procesu asymilacji dwutlenku węgla, zanim jeszcze nastąpi zmniejszenie zawar-
tości chlorofilu. Negatywne oddziaływanie niedoboru magnezu na funkcjonowa-
nie chloroplastów można wykryć, śledząc zmiany, jakie zachodzą w wartościach 
parametrów fluorescencji chlorofilu (Smethurst i in. 2005).

Żelazo (Fe) jest pierwiastkiem o dużym znaczeniu w funkcjonowaniu 
roślin wyższych. Stymuluje proces syntezy chlorofilu, a zawierające je fer-
redoksyna i cytochromy są ważnymi roślinnymi porfirynami, gdyż gwaran-
tują przekształcanie zaabsorbowanej energii świetlnej w wysokoenergetyczne 
związki chemiczne. Ferredoksyna bierze udział w powstawaniu związku wyso-
koenergetycznego NADPH, natomiast cytochromy pośredniczą w powstaniu 
ATP (Pereira i in. 2009). Niedobór żelaza powoduje zmiany w strukturze oraz 
funkcjonowaniu aparatu fotosyntetycznego roślin wyższych (Terry i Abadía 
1986, Abadía 1992). Brak dostępnego dla roślin żelaza w środowisku wzrostu 
powoduje zmniejszenie wydajności fotosyntezy (Terry 1980) przez zmniejsze-
nie ilości fotosyntetyzujących jednostek na danej powierzchni próbki (Spiller 
i Terry 1980) oraz zmniejszenie aktualnej wydajności PSII w przeliczeniu na 
wspomniane jednostki (Morales i in. 1998). Jednym z bardziej charaktery-
stycznych objawów niedoboru żelaza w liściach jest ich żółknięcie spowodo-
wane zmniejszeniem zawartości chlorofilu (Morales i in. 1990, 1994, Abadía 
i Abadía 1993, Bertamini i in. 2002, Molassiotis i in. 2006). W chlorotycznych 
liściach obserwuje się utratę aktywności PSII i zmniejszenie sprawności trans-
portu elektronów. Znacząca utrata funkcjonalności PSII jest spowodowana 
zmniejszeniem zawartości białka D1 oraz białka 33kDa w kompleksie roz-
kładu wody (Bertamini i in. 2002). W składzie tylakoidów powoduje również 
zmiany stosunku zawartości fotosystemu II i fotosystemu I, a także w skła-
dzie lipidów błon (Abadía 1992). Dane sugerują, że niedobór żelaza powoduje 
zmiany jakościowe i ilościowe w niektórych kompleksach białkowych, takich 
jak: PSI CC, LHCI 680, D1, CP43 i LHCII (Bertamini i in. 2002, Ferraro 
i in. 2003). Inni autorzy sugerują indukowaną przez deficyt żelaza obecność 
nowego białka pigmentowego oraz zmniejszenie efektywności fotosystemu II 
związane z częściowym odłączeniem wewnętrznych kompleksów antenowych 
PSII od centrów reakcji – pomiary przy użyciu techniki fluorescencji chlorofilu 
(Morales i in. 2001). Zmniejszenie aktywności PSII pod wpływem niedoboru 
magnezu sygnalizują zmniejszone wartości parametrów fluorescencji chloro-
filu – FV/FM i FV/FO (Bertamini i in. 2002, Molassiotis i in. 2006). Niedobór 
żelaza w mniejszym stopniu wpływa na aktywność PSI. W liściach roślin 
rosnących w warunkach niedoboru żelaza obserwuje się zwiększenie aktywno-
ści dysmutazy ponadtlenkowej przy jednoczesnym zmniejszeniu aktywności 
katalazy (Molassiotis i in. 2006).
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2.3.7. Susza

Większość prognoz dotyczących zmian klimatu przewiduje niedobór wody na 
wielu obszarach na całym świecie (Rampino i in. 2006) i to zjawisko uzasadnia 
wzmożenie badań związanych z reakcją roślin na stres suszy. W ostatnich latach 
susza i zjawiska z nią związane stały się problemem rolnictwa w północnej czę-
ści kontynentu europejskiego. W polskich warunkach glebowo-klimatycznych 
susza jest jedną z głównych przyczyn zmniejszenia plonów (Stankiewicz 2007). 
Dotychczasowe badania były skupione na fizjologicznych i biochemicznych 
procesach odpowiedzi roślin na suszę, bowiem ich zrozumienie jest ważne dla 
zabiegów hodowlanych ukierunkowanych na specyficzne szlaki metaboliczne. 
W ostatnich latach większą uwagę przykłada się do badań z obszaru biologii 
molekularnej, jednak nadal niewystarczające jest powiązanie wiedzy o procesach 
subkomórkowych z przebiegiem reakcji fizjologicznych u roślin w warunkach 
stresu suszy (Munné-Bosch i in. 2009). Właściwie prowadzony biomonitoring, 
sygnalizujący o wystąpieniu stresu suszy, ma znaczenie dla rozwoju zrównowa-
żonego rolnictwa i ogrodnictwa, w tym szczególnie dla upraw sztucznie nawad-
nianych (Peuelas i Filella 1998). 

Metoda detekcji fluorescencji chlorofilu jest używana do monitoringu wystą-
pienia stresu suszy u roślin, a analiza uzyskanych parametrów dostarcza waż-
nych informacji o przebiegu reakcji fotosyntezy w warunkach deficytu wody 
w tkankach i organach (Bolhàr-Nordenkampf i Öquist 1993, Schweiger i in. 
1996, Yordanov i in. 1997, Hura i in. 2007). Jak dotąd brak jest jednoznacznych 
opinii o oddziaływaniu suszy na funkcje aparatu fotosyntetycznego ocenianego 
na podstawie zmian w wartościach parametrów fluorescencji chlorofilu (Hura 
i in. 2007, Guóth i in. 2009a, b, Munné-Bosch i in. 2009).

Susza zdecydowanie szkodliwie oddziałuje na wydajność procesu fotosyntezy, 
na co wpływ mają zarówno ograniczenia związane z funkcjonowaniem aparatów 
szparkowych, jak i prawidłowym przebiegiem akumulacji oraz transportu asy-
milatów (Monteiro i Prado 2006, Rampino i in. 2006, Yin i in. 2006, Hura i in. 
2007, Zhou i in. 2007). Podczas adaptacji do stresu suszy rośliny uruchamiają 
mechanizmy zapobiegające negatywnym skutkom deficytu wody (Medrano i in. 
2002, Chaves i Oliveira 2004). Brak wody ogranicza metabolizm węgla oraz 
wykorzystanie produktów fazy zależnej od światła, skutkiem czego duża ilość 
absorbowanej energii świetlnej nie może zostać przekształcona w energię che-
miczną, a to może prowadzić do uszkodzeń PSII (Matorin i in. 1982, Kicheva 
i in. 1994, Cornic i Masacci 1996, Muller i Whitsitt 1996, Yin i in. 2006). Deficyt 
wody wpływa też negatywnie na zawartość chlorofilu (Wright i in. 2009, Zheng 
i in. 2009). Zmniejszenie wydajności procesu fotosyntezy w roślinach jęczmie-
nia podczas stresu suszy może być spowodowane zmniejszeniem zawartości 
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pierwiastków N, P, K i Fe (Hussein i in. 2009) oraz zaburzeniami w struktu-
rze i funkcji błon tylakoidów. Następuje zwiększona defosforylacja białek PSII 
i szybka fosforylacja białek kompleksów zbierających światło (LHCII), na przy-
kład b4 i CP29 (Liu i in. 2009). Z jednej strony wykazano, że stres suszy może 
powodować destrukcję białek D1 i D2 (Oukarroum i in. 2007), jednak z drugiej 
strony wiadomo, że PSII jest stosunkowo odporny (w porównaniu z PSI) na defi-
cyt wodny i wpływ tego stresu na przebieg reakcji fotochemicznej przejawia się 
tylko w warunkach przedłużającej się i głębokiej suszy (van Rensburg i Kruger 
1993, Souza i in. 2004, Lauriano i in. 2006). 

Podczas badań różnych ekotypów kokosa Cocos nucifera L. Gomes i inni 
(2008) zauważyli, że w warunkach suszy następuje zmniejszenie absorpcji ener-
gii świetlnej i maksymalnej wydajności kwantowej PSII, spowolnienie transportu 
elektronów oraz zmniejszenie wydajności karboksylacji. Zmniejszenie mak-
symalnej wydajności kwantowej PSII podczas deficytu wody zaobserwowano 
również u pszenicy (Paknejad i in. 2007, Guóth i in. 2009a, b), oliwki (Sofo i in. 
2009), winorośli (Wright i in. 2009), a także w liściach pustynnych krzewów 
(Hamerlynck i Huxman 2009, Peeva i Cornic 2009). W przypadku tych ostat-
nich roślin zaobserwowano również ograniczenie asymilacji dwutlenku węgla 
oraz zahamowanie transportu elektronów (Peeva i Cornic 2009). Ograniczenie 
asymilacji dwutlenku węgla może wywołać nierównowagę między aktywnością 
fotochemiczną PSII a zapotrzebowaniem na NADPH. Prowadzi to do wzmożo-
nej generacji aktywnych form tlenu i w konsekwencji do zwiększonej podatności 
na fotodestrukcję (Ohashi i in. 2006). W naturalnych warunkach, gdy wysoki 
poziom napromieniowania i podwyższona temperatura wiążą się z deficytem 
wodnym, może dojść do chronicznej fotoinhibicji (Souza i in. 2004).

2.3.8. Herbicydy

Herbicydy są środkami stosowanymi w celu ograniczenia obecności roślin nie-
pożądanych i zwiększenia plonu roślin uprawianych. Zaburzają one procesy 
fizjologiczne zarówno roślin docelowych, jak i upraw, na których są stosowane. 
Toksyczność herbicydów oddziałujących na PSII polega na przyłączeniu sub-
stancji biologicznie czynnej herbicydu do specyficznego białka D1 i blokowaniu 
transportu elektronów. Szkodliwość powodowana przez te herbicydy wynika 
jednak nie tylko z zagłodzenia rośliny, ale także z powstałej nadprodukcji RFT, 
powodującej uszkodzenia lipidów błon (Schuler i Rand 2008). Jedną z takich 
substancji biologicznie czynnych jest izoproturon stosowany do ochrony traw 
jednorocznych (np. jęczmienia czy pszenicy). Związek ten jest inhibitorem 
fotosyntezy (Achhireddy i in. 1985, Dopierała 2008) i powoduje zakłócenia 
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w syntezie barwników, co prowadzi do dekoloryzacji chwastów i ich zamiera-
nia (http://www.bayercropscience.pl). Analiza sygnału fluorescencji chlorofilu, 
pochodzącego z roślin traktowanych izoproturonem, wskazuje przede wszyst-
kim na inaktywację PSII i radykalne hamowanie transportu elektronów (Singh 
i in. 1997, Dewez i in. 2008).

2.4. Jęczmień Hordeum vulgare L.

Jęczmień Hordeum vulgare L. jest rośliną zbożową o bardzo długiej histo-
rii uprawy. Był uprawiany przez pierwsze cywilizacje na świecie w regio-
nie „żyznego półksiężyca” (ryc. 8) i w trudnych warunkach Basenu Morza 
Śródziemnego. Charakteryzuje się specyficznymi mechanizmami tolerancji na 
abiotyczne stresy środowiskowe, co ma istotne znaczenie dla jego hodowli 
i uprawy w krajach europejskich. Powierzchnia uprawy jęczmienia na świecie 
w 2009 roku wynosiła 54 mln ha (www.fao.org).

RYCINA 8. Pierwotna lokalizacja uprawy jęczmienia na Bliskim Wschodzie (Harlan i Zohary 1966 
– zmodyfi kowane)

Ozime odmiany jęczmienia Arabi Aswad i Arabi Abiad należą do grupy naj-
starszych odmian lokalnych (landraces), uprawianych w wyżej wymienionym 
rejonie do dnia dzisiejszego. Cieszą się dużym uznaniem wśród rolników i ho-
dowców, między innymi z uwagi na ich wierność plonowania (fidelity). Znane 
są jako Arabi Abiad (o białych ziarniakach) – odmiana powszechnie uprawiana 
na terenach o korzystniejszych opadach (od 250 do 350 mm), i Arabi Aswad 
(o czarnych ziarniakach) – odmiana powszechna w warunkach opadów mniej-
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szych niż 250 mm. Znaczna heterogenność fenotypowa i genotypowa występuje 
zarówno między lokalnymi odmianami zebranymi na polach u różnych rolników 
(nawet gdy noszą tę samą nazwę), jak i między poszczególnymi roślinami na 
polu tego samego rolnika (Parzies i in. 2004).

Odmiany Arabi Aswad i Arabi Abiad stanowią cenne źródło materiału gene-
tycznego w światowych programach hodowli jęczmienia (Ceccarelli i in. 1987, 
Baum i in. 2007). Są to wyłącznie dwurzędowe formy przeznaczane na paszę 
dla zwierząt – ziarno i słomę (Ceccarelli i in. 1995). Ziarno tych odmian cha-
rakteryzuje się bardzo dobrą żywotnością – kilkadziesiąt lat (Parzies i in. 2000), 
a słoma – wysoką jakością (www.icarda.org). Odmiany te są odporne na różne 
stresy abiotyczne, przy czym większą odporność wykazuje odmiana A. Aswad, 
szczególnie na stres niskiej temperatury, dużego napromieniowania słonecznego 
i suszy (van Oosterom i in. 1993, Ceccarelli i Grando 1999). Natomiast nie-
znane są reakcje aparatu fotosyntetycznego tych odmian na wymienione stresy. 
Podobieństwa i różnice między odmianami A. Abiad i A. Aswad przedstawiono 
w tabeli 1. Odmiana A. Abiad charakteryzuje się większa siłą wzrostu i odpor-
nością na mróz niż odmiana A. Aswad. Pomimo iż odmiana A. Abiad ma więk-
szą masę tysiąca ziaren, jej ostateczny plon ziarna jest mniejszy niż odmiany 
A. Aswad.

TABELA 1. Charakterystyka odmian A. Aswad i A. Abiad

Cecha
Arabi Aswad Arabi Abiad

średnia ±SD zakres średnia ±SD zakres
Siła wzrostua 3,01 ±0,09 1,35–4,48 3,69 ±0,10 0,98–4,94
Uszkodzenia mrozoweb 2,10 ±0,06 1,02–3,08 3,26 ±0,08 1,58–4,68
Dni do kłoszeniac 147,4 ±0,22 141,5–153,0 147,7 ±0,14 145,03–150,4
Dni do dojrzałościc 171,9 ±0,30 168,8–177,6 173,8 ±0,28 168,8–178,5
Czas nalewania ziarna [dni] 24,5 ±0,26 19,50–30,5 26,1 ±0,35 20,5–30,5
Wysokość roślin [cm] 52,1 ±0,47 40,9–61,8 43,1 ±0,46 33,4–53,4
Plon ziarna [kg·ha–1] 1769 ±36 944–2480 1542 ±40 920–2324
Zawartość białka [%] 10,5 ±0,05 9,7–11,6 10,6 ±0,06 9,9–11,9
Zawartość lizyny [%] 0,43 ±0,00 0,41–0,45 0,43 ±0,00 0,40–0,46
Masa tysiąca ziaren [g] 35,7 ±0,29 31,1–43,5 41,9 ±0,35 34,6–47,9
Liczba korzeni 5,7 ±0,06 4,4–7,1 6,2 ±0,05 5,0–7,4
Długość korzeni [mm] 55,8 ±1,23 37,16–86,3 69,1 ±1,11 43,3–99,3
Długość koleoptyla [mm] 47,5 ±0,44 39,4–55,4 52,4 ±0,55 41,4–61,4

a 1 – słabo, 5 – dobrze.
b 1 – minimum, 5 – maksimum.
c Dni od wschodu.

Źródło: Ceccarelli i Grando 1999 – zmodyfi kowane.



3. Materiał i metody

3.1. Materiał roślinny

W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń wykonanych w latach 2000–2008, 
dotyczących wpływu kilku abiotycznych czynników stresowych na wydaj-
ność fotosyntezy oraz funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego w siewkach 
jęczmienia. Doświadczenia przeprowadzono w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie oraz w Laboratorium Bioenergetyki Uniwersytetu 
Genewskiego w Szwajcarii.

W doświadczeniach użyto dwóch odmian jęczmienia Hordeum vulgare L.: 
Arabi Abiad (A. Abiad) i Arabi Aswad (A. Aswad). Nasiona użyte w doświad-
czeniach zostały dostarczone przez Międzynarodowy Ośrodek Badań Rolniczych 
w Obszarach Suchych ICARDA (International Center for Agricultural Research 
in the Dry Areas) z Aleppo w Syrii.

3.2. Warunki wzrostu roślin

3.2.1. Warunki kontrolne

Umieszczone na szalkach Petriego ziarniaki jęczmienia kiełkowały w ciemności 
przez 72 h. Następnie siewki przenoszono do szklanych pojemników o pojem-
ności 1 dm3, zawierających zmodyfikowaną pożywkę Hoaglanda (tab. 2 i 3). 
Wyjątek stanowiły siewki, u których aplikowano stres suszy. Umieszczano je 
wówczas w plastikowych doniczkach o pojemności 1,5 dm3, jako substrat gle-
bowy zastosowano mieszaninę piasku, torfu i kompostu w stosunku 1 : 1 : 1 
(v : v : v). Rośliny umieszczano w sterowanej komputerowo szklarni. Warunki 
klimatyczne w szklarni były podobne zarówno w doświadczeniach  wykonanych 
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TABELA 2. Skład pożywek do kultur wodnych (w cm3 roztworu podstawowego o stężeniu l mol·dm–3 
rozpuszczonego w l dm3 pożywki)

1-molowy roztwór podstawowy
Rodzaj pożywki

pełna –N –P –K –S –Ca –Mg –Fe
Ca(NO3)2 · 4H2O 4 – 4 4 4 – 4 4
KNO3 6 – 6 – 6 6 6 6
MgSO4 · 7H2O 2 2 2 2 – – – 2
NH4H2PO4 2 – – 2 2 2 2 2
Mg(NO3)2 · 6H2O – – – – – 4 – –
MgCl2 · 6H2O – – – – 1 – – –
Na2SO4 – – – – – 2 1 –
NaNO3 – – – 6 – – – –
CaCl2 – 4 – – – – – –
KCl – 2 – – – – – –
NaH2PO4 – 2 – – – – – –
NH4NO3 – – 1 – – – – –
1% cytrynian żelaza 1 1 1 1 1 1 1 –
Mikroskładniki (roztwór A – tab. 3) 1 – 1 1 – 1 1 1
Mikroskładniki (roztwór B – tab. 3) – 1 – – 1 – – –

Źródło: Chołuj 1998.

TABELA 3. Skład roztworów soli zawierających mikroskładniki

Sole zawierające mikroskładniki
Ilość [g·dm–3 H2O]

roztwór A roztwór B
H3BO3 2,85 2,85
MnSO4 · 4H2O 1,10 –
ZnSO4 · 7H2O 0,28 –
CuSO4 · 5H2O 0,10 –
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O 0,02 –
NaCl 3,12 3,12
MnCl2 · 4H2O – 0,93
ZnCl2 – 0,13
CuCl2 · 2H2O – 0,07
MoO3 – 0,002

Źródło: Chołuj 1998.

w Polsce, jak i w Szwajcarii. Średnia temperatura dnia/nocy wynosiła odpo-
wiednio 26/18°C, długość dnia 16 h, względna wilgotność powietrza 50–
–60%, a maksymalne napromienienie PPFD 1400 μmol·m–2·s–1 (lampy sodowe 
Philips High Pressure Sodium 600 W/230 V, Gavita, Norwegia).
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3.2.2. Warunki stresowe

Po 11 dniach wzrostu (14 dni po kiełkowaniu) siewki jęczmienia poddano 
działaniu 16 rodzajów abiotycznych czynników stresowych. W celu ustale-
nia podobnego poziomu badanego stresu (z wyjątkiem niedoboru składników 
mineralnych) przeprowadzono wstępne doświadczenie (pilotażowe), w którym 
określono, jaki poziom danego stresu powoduje 50-procentową redukcję wzro-
stu siewek po 14 dniach od kiełkowania. Rodzaje oraz poziomy zastosowanych 
abiotycznych czynników stresowych przedstawiono w tabeli 4.

TABELA 4. Zestawienie badanych abiotycznych czynników stresowych i metoda osiągnięcia wymaga-
nego poziomu 50-procentowej redukcji wzrostu po 14 dniach od kiełkowania

Czynnik stresowy Rodzaj czynnika stresowego Poziom czynnika stresowego

Światło
niska PAR PPFD 200 μmol·m–2·s–1

wysoka PAR PPFD 1800 μmol·m–2·s–1

Temperatura
niska średnia temperatura (dzień/noc) 

10/6°C

wysoka średnia temperatura (dzień/noc) 
38/20°C

Metale ciężkie
kadm CdCl2 (stężenie 25 μM)
ołów Pb(NO3)2 (stężenie 50 μM)

Zasolenie NaCl 120 mM

Niedobór makroskładników
i mikroskładników
(tab. 2)

azot pełna pożywka –N
fosfor pełna pożywka –P
potas pełna pożywka –K
siarka pełna pożywka –S
wapń pełna pożywka –Ca

magnez pełna pożywka –Mg
żelazo pełna pożywka –Fe

Susza niedobór wody 30% polowej pojemności 
wodnej

Herbicyd Diuron 

substancja biologicznie
czynna:

DCMU – 3-(3,4-dichlorofe-
nylo)-1,1-dimetylomocznik, 

Sigma-Aldrich
stężenie: 
200 μM

aplikacja dolistna
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3.3. Pomiary 

3.3.1. Terminy pomiarów

Doświadczenia wykonywano w 3- lub 4-tygodniowym cyklu wzrostu roślin. We 
wszystkich doświadczeniach pomiary były wykonane w dwóch terminach – po 
1. dniu oraz po 7 dniach od aplikacji stresu. Pierwszy pomiar miał na celu obser-
wację natychmiastowej reakcji fazy świetlnej w liściach siewek jęczmienia na 
badany czynnik stresowy, a drugi – dalszą obserwację tych zmian. W doświad-
czeniach dotyczących suszy oraz niedoboru składników mineralnych stosowano 
4-tygodniowy cykl wzrostu i w tych przypadkach pomiary wybranych parame-
trów wykonano w dodatkowych terminach (tab. 5).

TABELA 5. Terminy wykonywania pomiarów

Rodzaj czynnika stresowego
Terminy pomiaru (dni od aplikacji stresu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Światło (niska i wysoka PAR) X X
Temperatura (niska i wysoka) X X
Metale ciężkie X X
Zasolenie X X
Niedobory składników mineralnych X X X X X X X X X
Susza X X X X X
Herbicyd X X

3.3.2. Stosowana aparatura

W badaniach używano 4 rodzajów fluorymetrów (ryc. 9):
− HandyPEA (Handy Plant Effi ciency Analyzer) fi rmy Hansatech Instruments 

Ltd. (King’s Lynn, Norfolk, Wlk. Brytania), do pomiaru bezpośredniej fl uore-
scencji chlorofi lu,

− FMS-2 (Fluorescence Measurement System) fi rmy Hansatech Instruments 
Ltd. (King’s Lynn, Norfolk, Wlk. Brytania), do pomiaru modulowanej fl uore-
scencji chlorofi lu,

− FluorCam 800MF (Kinetics Multispectral Fluorescence Imaging System) 
fi rmy Photon Systems Instruments (Brno, Czechy), do obrazowania fl uore-
scencji chlorofi lu,

− PEA Senior fi rmy Hansatech Instruments Ltd. (King’s Lynn, Norfolk, 
Wlk. Brytania) do jednoczesnego pomiaru fl uorescencji chlorofi lu i transmi-
sji 820 nm.
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Ponadto w doświadczeniu dotyczącym wpływu niedoboru składników mine-
ralnych mierzono względną zawartość chlorofilu przy użyciu chlorofilometru 
SPAD 502 (Minolta, Japonia). Wyżej wymieniona aparatura była stosowana 
w różnych doświadczeniach w zależności od rodzaju zastosowanego stresu oraz 
dostępności danego urządzenia (tab. 6).

TABELA 6. Stosowana aparatura w zależności od aplikowanego czynnika stresowego

Rodzaj czynnika stresowego
Metody pomiaru

HandyPEA FMS-2 FluorCam 
800MF

PEA 
Senior SPAD

Światło (niska i wysoka PAR) X
Temperatura (niska i wysoka) X
Metale ciężkie X
Zasolenie X X
Niedobory składników mineralnych X X
Susza X X X
Herbicyd X X

3.3.3. Metody prezentacji wyników

Uzyskane w doświadczeniach wyniki przedstawiono jako średnie arytmetyczne 
w procentach w stosunku do roślin kontrolnych.  Jest to uzasadnione tym, że 
w większości przypadków przedstawienie wartości liczbowych uzyskanych 

RYCINA 9. Rodzaje fl uorymetrów użytych w badaniach: a – HandyPEA, b – FMS-2, c – FluorCam 
800MF, d – PEA_Senior

a b

c d
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dla roślin z warunków kontrolnych i poddanych działaniu badanego stresu 
utrudniłoby odczytywanie i analizowanie powstałych zmian w bezwzględnych 
wartościach mierzonych lub obliczonych parametrów. W celu ułatwienia inter-
pretacji i przejrzystości prezentowanych wyników dla każdego stresu z szeregu 
wyznaczonych parametrów wybrano najbardziej reprezentatywne i wyraźnie 
wskazujące na zmiany wydajności fotosyntezy. Wyniki uzyskane po analizie 
za pomocą testu JIP przedstawiono w postaci krzywych przejściowej fluore-
scencji chlorofilu (tab. 7). Aplikacja testu JIP (duża liczba analizowanych para-
metrów) jest uzasadniona faktem, że pod wpływem niektórych niekorzystnych 
warunków środowiska mierzone standardowo parametry fluorescencji chloro-
filu nie wykazują znaczących zmian (Strasser i in. 2000).

TABELA 7. Parametry fl uorescencji chlorofi lu wybrane w celu prezentacji wpływu poszczególnych 
czynników stresowych na wydajność i funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego siewek jęczmienia 
odmian A. Abiad i A. Aswad

Rodzaj stresu Mierzone parametry

Światło (niska i wysoka PAR)
SFIABS, SM, φO/(1 – φO), ψO/(1 – ψO), ABS/RC, TRO/RC,
ETO/RC, DIO/RC, krzywe przejściowej fl uorescencji 
chlorofi lu, DFABS, DFRC, DFφPO, DFψO

Temperatura (niska i wysoka)

ABS/RC, φDO, DIO/RC, TFM, Area, FV/FO, ψO, φEO, N, kP, 
TRO/RC, ETO/RC, SFIABS, RC/ABS, φO/(1 – φO), ψO/(1 – ψO), 
PIABS, krzywe przejściowej fl uorescencji chlorofi lu, DFABS, 
DFRC, DFφPO, DFψO

Metale ciężkie TFM, Area, Vj, φPO, ψO, φDO, ABS/RC, TRO/RC, ETO/RC, 
DIO/RC, SFIABS, RC/ABS, PIABS

Zasolenie

TFM, Area, FV/FM, FV/FO, FO’, FM’, φPSII, ETR, qP, NPQ, 
Rfd, ΔV/ΔtO, Vj, ψO, φEO, φDO, SM, N, SM/TFM, SumK, kN, kP, 
ABS/RC, TRO/RC, ETO/RC, DIO/RC, SFIABS, RC/ABS, PIABS, 
ABS/CS, TRO/CS, ETO/CS, DIO/CS, krzywe przejściowej 
fl uorescencji chlorofi lu, DFABS, DFRC, DFφPO, DFψO

Niedobory składników mineralnych

TFM, Area, FV/FM, FV/FO, ΔV/ΔtO, Vj, ψO, φEO, φDO, SM, N, kP, 
RC/CS, ABS/CS, TRO/CS, ETO/CS, DIO/CS, SFIABS, RC/ABS, 
φO/(1 – φO), ψO/(1 – ψO), PIABS, ABS/RC, TRO/RC, ETO/RC, 
DIO/RC, względna zawartość chlorofi lu (indeks zieloności), 
krzywe przejściowej fl uorescencji chlorofi lu, DFABS, DFRC, 
DFφPO, DFψO

Susza

Area, FV/FM, PI, krzywe przejściowej fl uorescencji chlorofi lu 
oraz transmisji, przebieg indukcji fl uorescencji chlorofi lu 
mierzony w tzw. trybie PAM, obrazowanie fl uorescencji 
chlorofi lu (FO, FM, FP, FM

L1-L4, FM
LSS, FM

D1-D5, NPQLss, qPLss)

Herbicyd

ABS/CS, TRO/CS, ETO/CS, DIO/CS, TFM, Area, FV/FO, 
FO/FM, φPO, ψO, φEO, φDO, SM, N, RC/CS, ABS/RC, TRO/RC, 
ETO/RC, DIO/RC, SFIABS, PIABS, DFABS, krzywe przejściowej 
fl uorescencji chlorofi lu oraz transmisji
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3.4. Zastosowane techniki

3.4.1. Bezpośrednia fl uorescencja chlorofi lu i parametry 
uzyskane z testu JIP

Pomiary bezpośredniej fluorescencji chlorofilu wykonano fluorymetrem 
HandyPEA na środkowej części dojrzałej blaszki liściowej, na próbkach 
o powierzchni 4 mm2, za pomocą specjalnych klipsów. Dla każdej kombina-
cji doświadczalnej wykonano po 10 pomiarów kolejno dla 1., 2. i 3. liścia 
(30 powtórzeń). Przed pomiarem siewki jęczmienia przetrzymywano przez 
45–60 min w ciemności, w temperaturze pokojowej. Pomiaru dokonano według 
standardowego protokołu zalecanego przez producenta aparatu, przy natężeniu 
impulsu światła 3500 μmol·m–2·s–1 i czasie jego trwania 1 s (ryc. 10 i 11).

RYCINA 10. Protokół (1 impuls) wykonania pomiarów za pomocą fl uorymetru HandyPEA

W protokole przedstawionym na rycinie 10 uwzględniono następujące war-
tości pomiarowe: 1 impuls (flash) wysycającego czerwonego światła o fali 
długości 650 nm (LED); intensywność światła nasycającego (saturation light): 
3500 μmol (fotonów)·m–2·s–1; czas pomiaru: 1 s; wzmacnianie sygnału (gain): 
automatycznie.

W protokole przedstawionym na rycinie 11 uwzględniono następujące war-
tości pomiarowe: 2 impulsy (flash) wysycającego czerwonego światła o fali 
długości 650 nm (LED); intensywność światła nasycającego (saturation light): 
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3500 μmol (fotonów)·m–2·s–1; czas pomiaru: 1 s × 2 z interwałem 5 s ciemności; 
wzmacnianie sygnału (gain): automatycznie.

Po obu impulsach mierzono następujące parametry: FO – fluorescencję 
początkową (zerowa), FM – fluorescencję maksymalną, FV = FM – FO – fluore-
scencję zmienną, FV/FM – maksymalną wydajność PSII, TFM – czas uzyskania FM,
PIABS (PI) – wskaźnik funkcjonowania PSII, Area (AM) – pole powierzchni nad 
krzywą indukcji fluorescencji chlorofilu.

Szczegółową analizę mierzonych sygnałów fluorescencji chlorofilu prze-
prowadzono za pomocą testu JIP opracowanego w Laboratorium Bioenergetyki 
Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii, wykorzystując oprogramowanie 
Biolyzer wersji 3.0.6. Wyniki uzyskane po analizie za pomocą testu JIP przedsta-
wiono w postaci krzywych przejściowej fluorescencji chlorofilu, tabel i wykre-
sów radarowych (w grupach parametrów) lub modeli liściowych.

Krzywa przejściowej fluorescencji chlorofilu (ryc. 12) składa się z trzech 
podstawowych faz:
− fazy O-J, odzwierciedlającej redukcję plastochinonu QA na akceptorowej 

stronie PSII,
− fazy J-I, odzwierciedlającej redukcję następnych przenośników elektronów: 

wtórnego akceptora elektronów QB, plastochinonu (PQ), cytochromu (Cyt) 
i plastocyjaniny (PC),

− fazy I-P, odzwierciedlającej redukcję przenośników elektronów na akceptoro-
wej stronie PSI: akceptorów pośrednich, ferredoksyny (Fd) i NADP.

RYCINA 11. Protokół (2 impulsy) wykonania pomiarów za pomocą fl uorymetru HandyPEA
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Fazy te wyznaczone są kolejnymi etapami:
J – przejście cząsteczek PQ ze stanu zredukowanego w stan utleniony,
I – ponowne utlenienie PQH2

+ przez Cyt b6 f,
P – inaktywacja reduktazy ferredoksyny NADP+ (FNR).

Wykres radarowy (ryc. 13) przedstawia względne odchylenia od kontroli 
(grubszy okrąg o wartości 100%) parametrów testu JIP danej kombinacji, na 
przykład rośliny (buraka cukrowego), będącej pod wpływem stresu (niedobór 
magnezu) w środowisku wzrostu. Parametry są tu pogrupowane pod kątem 
szybkości przepływu energii, wydajności kwantowej, specyficznego przepływu 
energii (w przeliczeniu na centrum reakcji), względnych i fenomenologicznych 
przepływów (w przeliczeniu na powierzchnię próbki lub wzbudzoną powierzch-
nię fotosyntetyzującą) oraz wskaźników funkcjonowania PSII.

Modele liściowe (ryc. 14) przedstawiają przepływy energii w próbce kon-
trolnej – A, lub w warunkach stresu – B. Względne wartości tych przepływów 
są przedstawione za pomocą szerokości odpowiadających strzałek. Model 
membranowy (z lewej strony) reprezentuje specyficzne aktywności wyrażone 
w przeliczeniu na centrum reakcji (RC). Średnia wielkość anteny jest ozna-
czona jako ABS/RC. Absorpcja i wychwytywanie energii przez nieredukujące 
centra PSII są przedstawione w postaci skośnie zakreskowanych części strza-
łek ABS/RC i TR/RC. Model liściowy (z prawej strony) przedstawia  wielkości 
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RYCINA 12. Krzywe przejściowej fl uorescencji chlorofi lu z zaznaczonymi kolejnymi fazami i etapami 
O-J-I-P odpowiadającymi redukcjom poszczególnych przenośników elektronów
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Specyficzne przep ywy energii 
(na centrum reakcji RC) 

Sta e reakcji 

Liczba
obrotów 

Wydajno
kwantowa
i wzgl dna

Szybko ci
przep ywu energii 

Wska niki
funkcjonowania 

Wska niki
struktury i funkcji 

Fenomenologiczne przep ywy 
(na powierzchni  próbki lub 

wzbudzon  powierzchni
fotosyntetyzuj c  próbki CS) 

RYCINA 13. Poszczególne grupy parametrów opisywanych przez test JIP przedstawione w postaci 
wykresu radarowego

RYCINA 14. Parametry fl uorescencji chlorofi lu opisywane przez test JIP przedstawione w postaci 
modeli membranowych i liściowych. Wszystkie wartości mogą być przedstawione przy minimalnej 
(O) lub maksymalnej (M) fl uorescencji chlorofi lu, na przykład ETO lub ETM (Kalaji i Łoboda 2009 
– zmodyfi kowane)
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fenomenologiczne wyrażone w przeliczeniu na wzbudzoną powierzchnię 
fotosyntetyzującą (CS). Nieredukujące centra reakcji są przedstawione w po-
staci czarnych, a centra aktywne (redukujące QA) w postaci białych kółek. 
Intensywność zabarwienia liści w modelu liściowym wskazuje na stężenie 
chlorofilu w badanej próbce.

Dane otrzymywane bezpośrednio we fluorescencyjnym teście JIP:
FO – minimalna fluorescencja, gdy wszystkie centra reakcji PSII są otwarte 

(utlenione),
FM – maksymalna fluorescencja, gdy wszystkie centra reakcji PSII są zamknięte 

(zredukowane),
FT – fluorescencja po czasie t, od chwili włączenia światła aktynicznego (AL),
FP (FP ≅ FM) – fluorescencja maksymalna podczas fazy P,
TFM – czas [ms] niezbędny do osiągnięcia maksymalnej fluorescencji (FM),
AM (Area) – powierzchnia nad krzywą indukcji fluorescencji.

Parametry fluorescencji obliczane z danych pomiarowych:
FV = FM – FO – maksymalna zmienna fluorescencja, 
FV/FO – maksymalna efektywność reakcji rozszczepiania wody (także wydzie-

lania tlenu) na donorowej stronie PSII, wyznaczana po adaptacji ciemnio-
wej; kompleks ten jest uważany za najbardziej wrażliwy element w foto-
syntetycznym łańcuchu transportu elektronów,

VJ = (FJ – FO)/(FM – FO) – względna zmiana fluorescencji podczas fazy J (po 
2 ms), informuje o liczbie zamkniętych RC w stosunku do całkowitej 
liczby RC, które mogą być zamknięte,

SM = AM/(FM – FO) – znormalizowana całkowita powierzchnia ponad krzywą 
O-J-I-P (odzwierciedla wielokrotność redukcji QA),

N = (SM/SS) = SMMO (1/VJ) – liczba obrotów, tj. redukcji QA w czasie od 0 do 
TFM, mnożnik N wskazuje krotność redukcji QA w czasie od 0 do TFM,

SM/TFM – wskaźnik energii wzbudzenia otwartych centrów reakcji w czasie od 0 
do TFM, tj. w czasie potrzebnym do ich całkowitego zamknięcia.

Specyficzne przepływy energii w przeliczeniu na QA – zredukowane centrum 
reakcji PSII (Specific energy fluxes per QA – reducing PSII reaction center):
ABS/RC = MO(1/VJ)(1/φPO) – przepływ zaabsorbowanej energii przez jedno 

aktywne centrum reakcji (RC), stosunek centrów reakcji aktywnych do 
nieaktywnych, 

RC/ABS = ChlRC/(1 – ChlRC) – wskaźnik wydajności wyrażany jako gęstość 
centrów reakcji (RC) w przeliczeniu na chlorofil (Chl),

TRO/RC = MO(1/VJ) – wychwyt energii przez jedno aktywne centrum reakcji 
(RC), przy t = 0,
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ETO/RC = MO(1/VJ)ψO – szybkość transportu elektronów przez jedno aktywne 
centrum reakcji (RC), przy t = 0,

DIO/RC = (ABS/RC) – (TRO/RC) – całkowite rozproszenie energii nieprze-
chwyconej przez centrum reakcji RC w postaci ciepła, fluorescencji 
i transferu do innych układów, przy t = 0.

Wydajności lub przepływy energii (Yields or flux ratios):
ψO ≡ ETO/TRO = (1 – VJ) – prawdopodobieństwo (przy t = 0) transportu elek-

tronów poza QA
– , czyli wydajność, z jaką ekscyton wychwytywany przez 

RC przesuwa elektron w łańcuchu elektronów poza QA
–,

ψO/(1 – ψO) = ETO/(TRO – ETO) – ψ z definicji jest wyrażone jako ET/TR 
i dlatego ψO/(1 – ψO) = ET/(TR – ET), a TR – ET oznacza elektrony, 
które są pompowane do układu QA

–  i tam są kumulowane, czyli wyrażenie 
ψO/(1 – ψO) oznacza stosunek elektronów opuszczających układ do elek-
tronów kumulowanych w układzie, ta kumulacja (dQA

– /dt lub akumulacja 
netto QA

– ) odpowiada za wzrost sygnału fluorescencji, parametr opisuje 
wydajność transportu elektronów odbywającego się poza QA

– ,
φPO ≡ TRO/ABS = [1 – (FO/FM)] = FV/FM – maksymalna wydajność kwantowa 

pierwotnych reakcji fotochemicznych (przy t = 0), świadcząca o prawdo-
podobieństwie wychwytywania energii zaabsorbowanych fotonów (czyli 
ekscytonów migrujących po antenie) przez centra reakcji PSII; w przy-
padku stresu świetlnego lub wywołanego wysoką temperaturą stwierdza 
się zwykle zmniejszenie φPO,

φPO/(1 – φPO) = FV/FO – wskaźnik wydajności pierwotnej reakcji fotochemicznej 
(transport elektronów przed QA

– ),
φEO = ETO/ABS = [1 – (FO/FM)]ψO = φPOψO – kwantowa wydajność transportu 

elektronów, przy t = 0,
φDO ≡ 1 – φPO = FO/FM – kwantowa wydajność rozpraszania energii, przy t = 0.

Fenomenologiczne przepływy energii przeliczone na wzbudzaną powierzch-
nię fotosyntetyzującej próbki (Phenomenological energy fluxes per excited cross 
section – CS):
ABS/CSX – absorpcja energii w przeliczeniu na wzbudzaną powierzchnię 

fotosyntetyzującej próbki (CS) i na chlorofil (Chl) w czasie zero (t = 0) 
lub w czasie FM – jest to liczba fotonów absorbowana przez anteny 
energetyczne, należące do aktywnych i nieaktywnych centrów reak-
cji PSII; ta wielkość jest związana ze stężeniem chlorofilu w bada-
nej próbce, dlatego że absorpcja (ABS) równa się wszystkim drogom 
wygaszania energii pomnożonym przez stężenie chlorofilu, gdzie: ABS 
= (kN + kP)·(Chl), kp – stała reakcji fotochemicznych, kN – stała reakcji 
niefotochemicznych,
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ABS/CS ≈ FO – absorpcja energii w przeliczeniu na wzbudzaną powierzchnię 
fotosyntetyzującej próbki (CS), równa w przybliżeniu FO,

TRO/CSX = φPO(ABS/CSX) – przepływ przechwytywanej energii wzbudzenia 
przez PSII fotosyntetyzującej próbki (CS), przy t = 0,

ETO/CSX = φEO(ABS/CSX) – transport elektronów przez PSII fotosyntetyzują-
cej próbki (CS), przy t = 0,

DIO/CSX = (ABS/CSx) – (TRO/CSX) – rozpraszanie cieplne energii wzbudzenia 
przez PSII fotosyntetyzującej próbki (CS), przy t = 0.

Wskaźniki funkcjonowania przy t = 0 i gęstość aktywnych centrów reakcji 
PSII (Performance indexes at t = 0 and density of reaction centers):
PI = (γO/1 – γO)(φO/1 – φO)(ψO/1 – ψO), gdzie: (γO/1 – γO) – właściwości anten 

wychwytujących energię (ChlRC/Chlantena), (φO/1 – φO) – wydajność 
wychwytywania energii, (ψO/1 – ψO) – transport elektronów QA,

OPO
ABS

OPO

RCPI
ABS 1

 – wskaźnik funkcjonowania PSII w stosunku do

absorpcji.

Siła napędzająca fotosyntezy – logarytmy wskaźników funkcjonowania PI 
przy t = 0 (Driving forces – logarithms of performance indexes at t = 0):

OPO
ABS ABS

OPO

RCDF log(PI ) log log log
ABS 1

 – wskaźnik sił

napędzających przepływ energii w PSII w stosunku do absorpcji; potencjał 
sił napędzających w PSII decyduje o odległości przeniesienia elektronu 
(Gunner i Alexov 2000) i posiada trzy składowe: 

DFRC = log(RC/ABS) – ilościowy parametr, mówiący o potencjale struktury 
związanym z gęstością centrów reakcji w przeliczeniu na chlorofil,

DFφPO = log(φPO/(1 – φPO)) = log FV/FO – jakościowy parametr, mówiący o po-
tencjale pierwotnej reakcji fotochemicznej (transport elektronów przed 
QA

– ),
DFψO = log(ψO/(1 – ψO)) = log(1 – Vj)/Vj – jakościowy parametr, mówiący 

o potencjale transportu elektronów odbywającego się poza QA
–  (Goltsev 

i in. 2003).

Wskaźniki struktury i funkcji (Structure-function indexes):
SFIABS = (ChlRC/Chltot)φPOψO – wskaźnik zależności funkcji od struktury, infor-

muje o sile oddziaływania wewnętrznych czynników sprzyjających reak-
cji fotochemicznej w PSII, gdzie: Chltot – całkowita zawartość chlorofilu, 
Chltot = Chl antenowy + ChlRC.
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3.4.2. Modulowana fl uorescencja chlorofi lu

Pomiary modulowanej fluorescencji chlorofilu przeprowadzono za pomocą flu-
orymetru FMS-2 na próbkach (o powierzchni 7 mm2) zlokalizowanych w środ-
kowej części dojrzałej blaszki liściowej. Dla każdej kombinacji doświadczalnej 
wykonano po 10 pomiarów kolejno dla 1., 2. i 3. liścia (30 powtórzeń). Pomiarów 
dokonano na podstawie standardowych protokołów zalecanych przez producenta 
aparatu.

W protokole przedstawionym na rycinie 15 uwzględniono następujące para-
metry pomiarowe: wzmacnianie sygnału (gain): 50; szybkość pulsowania świa-
tła modulowanego (MOD): 2 (w pięciostopniowej skali); czas pomiaru: 3,2 s; 
1 impuls (flash) wysycającego światła (halogenowego); intensywność światła 
wysycenia (saturation light): 15 300 μmol (foton)·m–2·s–1; czas naświetlania 
próbki (illumination period): 0,7 s; intensywność światła aktynicznego (actinic 
light): 800 μmol (foton)·m–2·s–1.

RYCINA 15. Przykładowy protokół pomiarów za pomocą fl uorymetru FMS-2 parametrów FM’ oraz 
φPSII

Mierzono następujące parametry: FM’ – fluorescencję maksymalną na świetle; 
FS – fluorescencję stacjonarną na świetle; φPSII = Yield – wydajność reakcji 
fotochemicznych w PSII w warunkach świetlnych (Genty i in. 1989).

Po 30-minutowej adaptacji roślin w ciemności mierzono minimalną flu-
orescencję (FO) i uruchomiono impuls światła wysycającego w celu pomiaru 
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 maksymalnej fluorescencji (FM). Następnie włączono światło aktyniczne w celu 
adaptacji roślin do światła i uruchomienia procesu fotosyntezy i mierzono flu-
orescencję maksymalną (FP). Po upływie kilku minut, po uzyskaniu stabilnego 
procesu fotosyntezy (równowaga fazy zależnej i niezależnej od światła), mie-
rzono fluorescencję stacjonarną na świetle (FT). Włączono impuls światła wysy-
cającego w celu pomiaru maksymalnej fluorescencji na świetle (FM’ ), a następnie 
wyłączono światło aktyniczne i uruchomiono światło dalekiej czerwieni w celu 
aktywacji PSI i pomiaru fluorescencji minimalnej po adaptacji roślin na świetle 
(FO’ ). Na podstawie wyżej mierzonych parametrów oprogramowanie fluoryme-
tru obliczyło wartości fotochemicznego (qP) i niefotochemicznego (qN) wyga-
szania fluorescencji chlorofilu.

W protokole przedstawionym na rycinie 16 uwzględniono następujące para-
metry pomiarowe: wzmacnianie sygnału (gain): 50; szybkość pulsowania światła 
modulowanego (MOD): 3 (w pięciostopniowej skali); czas pomiaru FV/FM: 2,5 s; 
1 impuls (flash) wysycającego światła (halogenowego); intensywność światła 
wysycenia (saturation light): 14 400 μmol (foton)·m–2·s–1; czas naświetlania 
próbki (illumination period): 0,7 s; intensywność światła aktynicznego (actinic 
light): 1200 μmol (foton)·m–2·s–1.

RYCINA 16. Przykładowy protokół pomiarów za pomocą fl uorymetru FMS-2 parametrów FO, FM, FP, 
FT, FM’ , FO’ , qP, qN, ETR oraz Rfd

FO

FM FP

FT
FM’

FO’
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Mierzono i obliczono następujące parametry: FO – fluorescencję począt-
kową (zerową) po adaptacji roślin w ciemności, FM – fluorescencję maksy-
malną po adaptacji roślin w ciemności, FV – fluorescencję zmienną po ada-
ptacji roślin w ciemności, FV/FM – maksymalną wydajność kwantową PSII,
FP – maksymalną fluorescencję przy danym natężeniu światła, FT – fluorescen-
cję stacjonarną na świetle, FO’ – fluorescencję początkową (zerową) na świetle, 
FM’ – fluorescencję maksymalną na świetle, qP = (FM’ – FS)/(FM’ – FO) – wygasza-
nie fotochemiczne, qN = (FM – FM’ )/(FM – FO) – wygaszanie niefotochemiczne, 
ETR = Yield · 0,84 · 0,50 · PPFD – efektywność transportu elektronów.

Ponadto wyliczono wskaźnik witalności PSII (Rfd), według definicji Lich-
tenthalera i Miehego (1997): Rfd = (FP – FS)/FS lub (FM – FS)/FS, gdzie: FP lub FM 
– maksymalna fluorescencja w zależności od stopnia redukcji (niepełna bądź 
całkowita), a FS lub FT – stacjonarny stan fluorescencji. Aby określić dynamikę 
zmian wskaźnika Rfd, należy wyliczyć ten parametr dla każdego impulsu wysy-
cającego podczas analizy wygaszenia. Wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie 
FP i FS dla każdego z impulsów. Został powiązany z ogólną witalnością roślin, 
dlatego też nazywany jest indeksem żywotności roślin.

3.4.3. Obrazowanie fl uorescencji chlorofi lu

W niektórych eksperymentach (herbicyd i susza) dokonano pomiaru różnych 
parametrów fluorescencji chlorofilu oraz ich obrazowania za pomocą fluoryme-
tru FluorCam 800MF. Pomiary wykonano na trzech losowo wybranych blasz-
kach liściowych z każdej kombinacji w trzech powtórzeniach. Obrazowanie 
próbek (ryc. 17) wykonano przy użyciu oprogramowania FluorCam 7.0 (wersja 
1.0.0.164) po wyborze protokołu wielokrotnego naświetlania światłem wysyca-
jącym (multi-flashes).

Przykładowy protokół do pomiaru wielokrotnego naświetlania światłem 
wysycającym (multi-flashes) w tzw. trybie PAM (PAM-mode, Pulse amplitude 
modulated) przedstawia rycina 18.

Protokół pomiarowy charakteryzował się następującym przebiegiem:
– po adaptacji roślin w ciemności przez 5 s włączono impuls światła wysycają-

cego o natężeniu 3750 μmol·m–2·s–1 przez 300 ms w celu dokonania pomiaru 
wartości maksymalnej wartości chlorofi lu FM, 

– w 17. s od rozpoczęcia pomiaru uruchomiono światło aktyniczne o natężeniu 
1200 μmol·m–2·s–1 i fali długości 630 nm i mierzono wartość parametru FP,

– począwszy od 26. s pomiaru, co 12 s aplikowano impuls światła wysycenia 
o natężeniu 3750 μmol·m–2·s–1 i czasie trwania 300 ms w celu pomiaru kolej-
nych punktów FM

L1 – FM
L4,



Ciemnowiat o aktyniczne Ciemno

Impulsy wysycaj ce Impulsy dalekiej czerwieni 

RYCINA 17. Przykładowe obrazowanie zmian sygnału fl uorescencji za pomocą fl uorymetru FluorCam 
w trybie pomiaru wielokrotnego naświetlania (symbole i skróty jak w tabeli 8)

RYCINA 18. Wzór protokołu dokonania pomiarów za pomocą fl uorymetru FluorCam w trybie 
wielokrotnego naświetlania po adaptacji roślin na świetle (L1, …, L4) i w ciemności (D1, …, D3) 
 (www.psi.cz) w celu uzyskania wielofazowej krzywej przebiegu fl uorescencji (indeks Lss ozna-
cza fl uorescencję w stanie stacjonarnym, w ten sposób oznacza się każdy parametr mierzony pod 
koniec przebiegu krzywej Kautsky’ego, korespondujący z ostatnim impulsem światła aktynicznego; 
indeks Ln stosuje się w odniesieniu do parametrów mierzonych podczas odpowiednich wysycają-
cych impulsów światła, gdzie n = 1, 2, 3…, w zależności od liczby zastosowanych impulsów światła 
– przed ostatnim impulsem; pozostałe symbole i skróty jak w tabeli 8)
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– po upływie kolejnych 12 s (w 76. s pomiaru) wyłączono światło aktyniczne 
i wraz z impulsem światła wysycenia zaaplikowano impuls światła dalekiej 
czerwieni o fali długości 735 nm i czasie trwania 300 ms w celu uzyskania 
wartości parametru FM

Lss,
– następnie w ciemności nadal aplikowano podwójne impulsy (światło wysy-

cające + daleka czerwień) z zachowaniem interwału czasowego wynoszącego 
12 s w celu pomiaru wartości kolejnych punktów FM

D1 – FM
D5.

TABELA 8. Parametry mierzone oraz obliczane przez oprogramowanie za pomocą systemu do obrazo-
wania fl uorescencji chlorofi lu FluorCam 

Symbol Formuła Nazwa Opis

FO mierzone fl uorescencja minimalna
po adaptacji w ciemności

QA utlenione (qp = 1), 
niefotochemiczne wygaszanie 

zerowe (NPQ = 0)

FM mierzone fl uorescencja maksymalna
po adaptacji w ciemności

QA zredukowane (qp = 0), 
niefotochemiczne wygaszanie 

zerowe (NPQ = 0)

FM
Dn mierzone

chwilowa maksymalna 
fl uorescencja podczas 

wygaszania w ciemności

QA zredukowane (qp = 0), 
niefotochemiczne wygaszanie 

(NPQ > 0)

FM
Ln mierzone maksymalna fl uorescencja 

podczas adaptacji na świetle

QA zredukowane (qp = 0), 
niefotochemiczne wygaszanie 

(NPQ > 0)

FM
Lss mierzone stacjonarna fl uorescencja 

maksymalna na świetle

QA zredukowane (qp = 0),
maksymalne 

niefotochemiczne wygaszanie 
(NPQmax)

FP mierzone maksymalna fl uorescencja 
przy danym natężeniu światła

lokalne maksimum FL, 
wynikające z szybkiej 

redukcji puli plastochinonu 
i powolnego ponownego 

utlenienia oraz wygaszania 
niefotochemicznego

NPQLss (FM – FM
Lss)/FM

Lss stacjonarne wygaszanie 
niefotochemiczne

stacjonarny stan wygaszania 
niefotochemicznego

(Horton i Ruban 1992)

qPLss (FM
Lss – FT

Lss)/
/(FM

Lss – FO
Lss)

współczynnik wygaszania 
fotochemicznego w stanie 

stacjonarnym

oszacowanie frakcji 
otwartych centrów reakcji 

PSII PSIIotwarte/
/(PSIIotwarte + PSIIzamknięte)

(Horton i in. 1996)
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3.4.4. Jednoczesny pomiar fl uorescencji chlorofi lu i transmisji 
820 nm (I820nm)

Jednoczesnego pomiaru transmisji 820 nm oraz fluorescencji chlorofilu dokonano 
przy użyciu prototypowego fluorymetru PEA Senior (Hansatech Instruments 
Ltd, Norfolk, UK), pozwalającego na określenie wpływu procesów transportu 
elektronów w PSI na fluorescencję chlorofilu. Maksymalne natężenie światła 
wzbudzenia wynosi 1800 μmol foton·m–2·s–1 i pochodzi od czterech czerwonych 
LED. Światło używane do pomiaru zmian stanu utlenienia – redukcji P700 i PC, 
jest światłem modulowanym (33,3 kHz), z filtrem dla długości fali 830 ±20 nm, 
i pochodzi od OD820 LED (Opto Diode Corp.). Transmitowane promieniowanie 
o fali długości 820 nm jest odbierane przez detektor po drugiej stronie badanego 
fragmentu liścia. Pierwszy punkt pomiarowy dla fluorescencji chlorofilu wystę-
puje po 20 μs, a dla zmian transmisji – po 400 μs. Pomiary przeprowadzono 
na podstawie standardowych protokołów zalecanych przez producenta aparatu. 
Protokół do pomiaru transmisji przedstawia rycina 19.

RYCINA 19. Protokół wykonania pomiarów za pomocą fl uorymetru PEA Senior fi rmy Hansatech 
Instruments Ltd. 
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3.5. Statystyczne opracowanie wyników

Uzyskane dane doświadczalne opracowano statystycznie za pomocą jedno- lub 
dwuczynnikowej analizy wariancji, w której badanym czynnikiem był rodzaj 
stresu (np. susza, zasolenie, ciężkie metale). W celu określenie istotności różnic 
między średnimi obiektowymi wyznaczono najmniejsze istotne różnice Tukey’a, 
przy poziomie istotności α = 0,05 (NIR = 0,05). Do statystycznych analiz danych 
zastosowano program Statistica 5.0 (Statsoft) i MS Excel 2003 (Firma Microsoft), 
który wykorzystano także do sporządzania wykresów.



4. Wyniki

4.1.  Oddziaływanie wysokiej i niskiej 
fotosyntetycznie aktywnej radiacji

W porównaniu z roślinami kontrolnymi (maksymalne napromienienie PPFD 
1400 μmol·m–2·s–1, SFIABS = 1,815 jedn. wzgl.) wskaźnik zależności funkcji od 
struktury SFIABS u roślin jęczmienia, rosnących przez jeden dzień przy niskim 
poziomie fotosyntetycznie aktywnej radiacji (PAR), nie uległ zmianie u żadnej 
z odmian (ryc. 20A). Po siedmiu dniach wzrostu w warunkach niskiego poziomu 
PAR wskaźnik SFIABS był znacznie mniejszy zarówno dla odmiany A. Abiad, jak 
i A. Aswad (w przypadku tej ostatniej jego wartość wynosiła 0,18 jedn. wzgl. 
– ryc. 20A). Wskaźnik ten nie uległ zmianie u odmiany A. Aswad, rosnącej przez 
jeden dzień w warunkach wysokiej PAR, zmniejszył się natomiast do 1,29 (jedn. 
wzgl.) dla siewek odmiany A. Abiad (ryc. 20B). Po siedmiu dniach wzrostu przy 
wysokiej PAR znaczące zmniejszenie wartości tego wskaźnika obserwowano 
tylko u odmiany A. Abiad (ryc. 20B). 

W warunkach niskiej fotosyntetycznie aktywnej radiacji po jednym dniu 
wartość znormalizowana całkowitej powierzchni ponad krzywą O-J-I-P (SM) 
była mniejsza u obu badanych odmian (o ponad 30%) w porównaniu z kontrolą 
(tab. 9). Wskaźnik ten dla roślin rosnących przez siedem dni przy niskiej PAR był 
mniejszy od kontroli w przypadku odmiany A. Aswad (o 43%). Z kolei u roślin 
przetrzymywanych przez jeden dzień w warunkach wysokiej PAR zaobserwo-
wano zmniejszenie wskaźnika SM o 32% u odmiany A. Abiad, natomiast rośliny 
odmiany A. Aswad nie wykazywały istotnej zmiany w wartości tego parame-
tru. Gdy siewki rosły przez siedem dni przy wysokim poziomie PAR, wartość 
wskaźnika u odmiany A. Aswad również nie odbiegała od kontroli, natomiast 
u odmiany A. Abiad zwiększyła się o ponad 130% (tab. 9).

Wskaźnik reakcji świetlnych (φO/(1 – φO)) po jednym dniu w warunkach 
niskiej lub wysokiej PAR nie zmienił się u badanych odmian (tab. 9). Rośliny 
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odmiany A. Aswad, rosnące przez siedem dni w warunkach obniżonej PAR, 
wykazywały zmniejszoną o ponad 80% w stosunku do wartości kontrolnej 
wartość φO/(1 – φO), natomiast u odmiany A. Abiad wartość tego parametru 
zmniejszyła się o ponad 30%. Odwrotną reakcję odmian notowano podczas 
stresu wysokiego promieniowania świetlnego. Wskaźnik reakcji świetlnych dla 
odmiany A. Aswad był prawie taki sam jak w kontroli, natomiast u odmiany 
A. Abiad uległ zmniejszeniu o 80% w porównaniu z roślinami kontrolnymi.

Po jednym dniu od poddania roślin stresowi stosunek elektronów opuszcza-
jących układ do elektronów kumulowanych w układzie QA

– (ψO/(1 – ψO)) zmniej-
szył się w porównaniu z kontrolą o 40% jedynie u siewek odmiany A. Abiad, 
rosnących przy wysokiej PAR (tab. 9). Po siedmiu dniach od poddania stresowi 
niskiej PAR zmniejszone wartości wskaźnika ψO/(1 – ψO) wykazywały siewki 
jęczmienia obu odmian. Przy wysokiej PAR wartość ψO/(1 – ψO) zmniejszyła się 
o 30% dla odmiany A. Abiad.

Po jednym dniu oddziaływania obniżonym lub podwyższonym poziomem 
PAR zaobserwowano, że krzywe przejściowej fluorescencji chlorofilu zareje-
strowane w liściach roślin z obu badanych odmian były podobne do krzywych 
fluorescencji chlorofilu z roślin kontrolnych (dane nieprezentowane).

A B

RYCINA 20. Wskaźnik zależności funkcji od struktury SFIABS dla roślin jęczmienia odmian A. Abiad 
i A. Aswad rosnących w warunkach kontrolnych (maksymalne napromienienie PPFD 1400 μmol·m–2·s–1) 
przez 1 dzień i 7 dni: A – w niskiej PAR (PPFD 200 μmol·m–2·s–1), B – dla roślin jęczmienia w wysokiej 
PAR (PPFD 1800 μmol·m–2·s–1)
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Po siedmiu dniach wzrostu w warunkach niskiej PAR krzywe dla odmiany 
A. Abiad przypominały krzywe roślin kontrolnych, aczkolwiek w fazach 
odzwierciedlających redukcję przenośników elektronów na akceptorowej stro-
nie PSI, na przykład ferredoksyny (Fd), innych pośrednich oraz NADP (faza 
I-P), przebiegały nieco niżej (mniejsza wartość FM – ryc. 21). Krzywe flu-
orescencji dla roślin odmiany A. Aswad w takich samych warunkach uległy 
większym zmianom w porównaniu z kontrolnymi. W początkowych fazach 
korespondujących z redukcją plastochinonu QA na akceptorowej stronie PSII 
(faza O-J) przebiegały na znacznie wyższym (wyższa FO), a w końcowych (I-P) 
znacznie niższym poziomie niż u roślin kontrolnych (mniejsza wartość FM).

Po siedmiu dniach wzrostu w warunkach wysokiej PAR krzywe charak-
teryzujące przejściową fluorescencję chlorofilu u roślin odmiany A. Aswad 
były podobne do krzywych fluorescencji u liści z kontroli, natomiast u roślin 
odmiany A. Abiad krzywe te przebiegały płasko, wszystkie fazy O-J-I-P były 
słabo wyrażone, a FM miała małą wartość (ryc. 21).

Analiza specyficznych strumieni energii przeliczonych na centrum reakcji 
(RC), wyrażonych na modelu membranowym (ABS/RC, TRO/RC, ETO/RC 
i DIO/RC) po jednym dniu oddziaływania obu stresów radiacyjnych, nie wyka-
zała istotnych różnic między roślinami poddanymi tym stresom a roślinami 
kontrolnymi (dane pominięto).

Po siedmiu dniach wzrostu w warunkach niskiej PAR rośliny odmiany 
A. Abiad wykazywały o 20% większą wartość rozpraszania cieplnego
(DIO/RC) niż rośliny kontrolne oraz większą liczbę nieaktywnych centrów reak-
cji. U odmiany A. Aswad wartość parametru DIO/RC była znacznie większa 
w stosunku do kontroli, odnotowano też więcej nieaktywnych centrów reak-
cji. U tej odmiany wartości parametrów charakteryzujących wychwytywanie 

TABELA 9. Niektóre parametry fl uorescencji chlorofi lu (mierzone po adaptacji roślin w ciemno-
ści) dla roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach niskiej (PPFD 200
μmol·m–2·s–1) lub wysokiej (PPFD 1800 μmol·m–2·s–1) PAR przez 1 dzień i 7 dni (wyniki przedsta-
wiono w % w stosunku do kontroli)

Rodzaj 
stresu

Czas 
działania 

stresu

Arabi Abiad Arabi Aswad

SM φO/(1 – φO) ψO/(1 – ψO) SM φO/(1 – φO) ψO/(1 – ψO)

Niska 
PAR

1 dzień 69a 94a 92a 74a 80a 91a

7 dni 85a 69a 71a 57b 12b 57b

Wysoka 
PAR

1 dzień 68b 83a 66b 98a 88a 80a

7 dni 233a 22b 70b 106b 88a 97a

Wartości oznaczone tą samą literą (w obrębie mierzonego parametru, rodzaju stresu i terminu pomiarowego) 
nie różnią się istotnie (p < 0,05).
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RYCINA 21. Dynamika zmian indukcji przejściowej fl uorescencji chlorofi lu dla roślin jęczmie-
nia odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach kontrolnych (maksymalne PPFD 1400
μmol·m–2·s–1) oraz po 7 dniach w warunkach stresu niskiej (PPFD 200 μmol·m–2·s–1) lub wysokiej 
(PPFD 1800 μmol·m–2·s–1) PAR

i transport elektronów w przeliczeniu na centrum reakcji (TRO/RC, ETO/RC) 
były mniejsze niż w kontroli i u odmiany A. Abiad (ryc. 22).

Po siedmiu dniach wzrostu w warunkach wysokiej PAR u roślin odmiany 
A. Abiad odnotowano mniejsze wartości parametrów, które charakteryzują 
przechwytywanie zaabsorbowanej energii (TRO/RC), oraz zwiększenie warto-
ści rozpraszania cieplnego (DIO/RC). W porównaniu z kontrolą znacznie zwięk-
szyła się liczba nieaktywnych centrów reakcji. Natomiast u roślin odmiany 
A. Aswad wszystkie badane parametry pozostawały na poziomie zbliżonym 
do kontroli (ryc. 22).

Wskaźnik sił napędzających (DFABS), świadczący o potencjalnej odległości 
przeniesienia elektronu, po jednym dniu od zastosowania stresów świetlnych 
zmniejszył się istotnie jedynie w przypadku odmiany A. Abiad poddanej stre-
sowi wysokiej PAR (ryc. 23A). Po siedmiu dniach wskaźnik DFABS odmiany 
A. Abiad wykazywał wrażliwość zarówno na stres niskiej, jak i wysokiej PAR. 
W przypadku odmiany A. Aswad istotne zmniejszenie DFABS nastąpiło po sied-
miu dniach stresu niskiego napromieniowania (ryc. 23B).
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RYCINA 22. Model membranowy przedstawiający specyfi czne przepływy energii w przeliczeniu na 
centrum reakcji (RC) u roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach kon-
trolnych (PPFD 1400 μmol·m–2·s–1) oraz po 7 dniach oddziaływania niskiej (PPFD 200 μmol·m–2·s–1) 
lub wysokiej (PPFD 1800 μmol·m–2·s–1) PAR: ABS/RC – strumień fotonów zaabsorbowanych przez 
cząsteczki barwników antenowych w przeliczeniu na RC, TRO/RC – przepływ przechwytywanej 
energii wzbudzenia w przeliczeniu na RC, ETO/RC – tempo transportu elektronów w przeliczeniu 
na RC, DIO/RC – rozpraszanie cieplne energii wzbudzenia w przeliczeniu na RC (każda wartość jest 
reprezentowana przez rozmiary strzałek, ich powierzchnie ograniczone wewnętrznymi pionowymi 
liniami wskazują na udział aktywnych centrów reakcji, natomiast białe pola – na udział centrów 
nieaktywnych)
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RYCINA 23. Wskaźnik sił napędzających PSII (DFABS) (logarytmy wskaźników funkcjonowania 
PI przy t = 0) dla roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad oddziaływania niskiej (PPFD
200 μmol·m–2·s–1) lub wysokiej (PPFD 1800 μmol·m–2·s–1) PAR: A – po 1 dniu, B – po 7 dniach
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Analiza składowych wskaźnika sił napędzających w PSII w stosunku do 
absorpcji (DFABS) w warunkach stresu niskiej PAR przez 1 dzień wykazała 
zmniejszenie składowej DFφPO (potencjał pierwotnej reakcji fotochemicznej) 
u odmiany A. Aswad (ryc. 24B). Podwyższony poziom PAR wpłynął istot-
nie na zmniejszenie DFψO (potencjał transportu elektronów odbywającego 



66 Oddziaływanie abiotycznych czynników stresowych na fl uorescencję chlorofi lu...

się poza QA
– ) zarówno u roślin odmiany A. Abiad, jak i u odmiany A. Aswad 

(ryc. 24A, B), z tym że u roślin odmiany A. Abiad zmniejszenie to było bar-
dziej widoczne (ujemna wartość tego parametru).

Trwający siedem dni stres niskiego poziomu PAR spowodował zmniejsze-
nie parametru DFφPO (potencjał pierwotnej reakcji fotochemicznej) oraz DFψO 
(potencjał transportu elektronów odbywającego się poza QA

– ) u obu odmian 

RYCINA 24. Siły napędzające w PSII (logarytmy wskaźników funkcjonowania PI przy t = 0) po 1 dniu 
oddziaływania niskiej (PPFD 200 μmol·m–2·s–1) lub wysokiej (PPFD 1800 μmol·m–2·s–1) PAR dla roślin 
jęczmienia: A – odmiany A. Abiad, B – odmiany A. Aswad
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(ryc. 25A, B). W reakcji na niski poziom PAR u roślin odmiany A. Aswad 
znacząco zmniejszył się również parametr DFRC (potencjał struktury związany 
z gęstością centrów reakcji w przeliczeniu na chlorofil – ryc. 25B). Istotne 
zmniejszenie odnotowano podczas oddziaływania wysokiego poziomu PAR dla 
wszystkich składowych wskaźnika sił napędzających PSII (DFRC, DFφPO, DFψO) 
tylko u odmiany A. Abiad (ryc. 25A). 

RYCINA 25. Siły napędzające w PSII (logarytmy wskaźników funkcjonowania PI przy t = 0) po 
7 dniach oddziaływania niskiej (PPFD 200 μmol·m–2·s–1) lub wysokiej (PPFD 1800 μmol·m–2·s–1) PAR 
dla roślin jęczmienia: A – odmiany A. Abiad, B – odmiany A. Aswad
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4.2. Oddziaływanie wysokiej i niskiej temperatury

Strumień fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki chlorofilu w przeliczeniu 
na centrum reakcji (ABS/RC) wzrósł nieznacznie u roślin obu badanych odmian 
w porównaniu z roślinami kontrolnymi zarówno po jednym dniu, jak i po sied-
miu dniach oddziaływania niską temperaturą (tab. 10). Wartość ABS/RC roślin 
odmiany A. Abiad, rosnących w warunkach wysokiej temperatury, zwiększyła 
się 3-krotnie po jednym dniu i 2-krotnie po siedmiu dniach. Po jednym dniu 
wartość parametru ABS/RC roślin odmiany A. Aswad w warunkach wysokiej 
temperatury była zbliżona do wartości w kontroli, a po siedmiu dniach zwięk-
szyła się 4-krotnie.

Kwantowa wydajność rozpraszania energii (φDO) nie zwiększyła się znacząco 
u roślin żadnej z badanych odmian w warunkach niskiej temperatury. W przy-
padku wysokiej temperatury notowano 3–4-krotne zwiększenie φDO w porówna-
niu z roślinami kontrolnymi u odmiany A. Abiad zarówno po jednym dniu, jak 
i siedmiu dniach, a u roślin odmiany A. Aswad zwiększenie φDO zaobserwowano 
dopiero po siedmiu dniach oddziaływania stresu (tab. 10).

TABELA 10. Dystrybucja energii w aparacie fotosyntetycznym roślin jęczmienia odmian A. Abiad 
i A. Aswad rosnących w warunkach niskiej (średnia temperatura dzień/noc 10/6°C) i wysokiej (średnia 
temperatura dzień/noc 38/20°C) temperatury przez 1 dzień i 7 dni (wyniki przedstawiono w % wartości 
kontrolnych) 

Rodzaj 
stresu

Czas 
działania 

stresu

Arabi Abiad Arabi Aswad

ABS/RC φDO DIO/RC ABS/RC φDO DIO/RC

Niska 
temperatura

1 dzień 113a 123a 139a 101a 108b 110b

7 dni 117a 120a 140a 109a 117a 127a

Wysoka 
temperatura

1 dzień 333a 389a 1295a 99b 102b 101b

7 dni 234a 262b 613b 409b 345a 1410a

Wartości oznaczone tą samą literą (w obrębie jednego parametru, danego stresu i terminu pomiarowego) nie 
różnią się istotnie (p < 0,05).

Traktowanie siewek jęczmienia niską temperaturą spowodowało u obu 
odmian zwiększenie rozpraszania w postaci ciepła energii nieprzechwyconej 
przez centrum reakcji (DIO/RC). Przyrost ten był większy o 40% w przypadku 
roślin odmiany A. Abiad w porównaniu z kontrolą zarówno po jednym dniu, jak 
i po siedmiu dniach, natomiast dla odmiany A. Aswad wartość tego parametru 
zwiększyła się w stosunku do kontroli o 10% po jednym dniu, a o 27% po sied-
miu dniach oddziaływania tego stresu. W warunkach stresu wysokiej temperatury 
wartość DIO/RC zwiększyła się znacznie (6–14-krotnie) u obu odmian, z wyjąt-
kiem roślin odmiany A. Aswad poddanych stresowi przez jeden dzień (tab. 10).
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Po jednym dniu oddziaływania stresu niskiej temperatury większość bada-
nych wskaźników fluorescencji chlorofilu, przedstawionych na wykresach 
radarowych, uległo zmniejszeniu. U roślin odmiany A. Abiad zmniejszenie to 
wynosiło średnio 30%, z wyjątkiem gęstości centrów reakcji w przeliczeniu na 
chlorofil (RC/ABS) i przepływu przechwytywanej energii wzbudzenia w prze-
liczeniu na centrum reakcji (TRO/RC), które pozostały prawie takie same jak 
w kontroli (ryc. 26A). Wskaźnik PIABS wykazywał najmniejszą wartość (40% 
wartości kontrolnej) spośród wszystkich mierzonych wskaźników.

Z analizy danych wynika, że pod wpływem trwającego przez jeden dzień 
stresu wysokiej temperatury wskaźniki fluorescencji chlorofilu u roślin odmiany 
A. Abiad zmniejszyły się w stosunku do roślin kontrolnych (ryc. 26A). Wydajność 
transportu elektronów (ψO) – poza QA

–, oraz TRO/RC przekraczały 60% odpo-
wiednich wartości kontrolnych. Parametr RC/ABS stanowił u tej odmiany 30% 
wartości kontrolnej. Szybkość transportu elektronów przez aktywne centra reak-
cji (ETO/RC) oraz stosunek elektronów opuszczających układ QA

– do elektronów 
w nim kumulowanych (ψO/(1 – ψO)) zmniejszyły się do 40–45% w porównaniu 
z kontrolą. Niewiele ponad 10% wartości kontrolnych wyniosły wartości kwan-
towej wydajności transportu elektronów (φEO) i stałej reakcji fotochemicznych 
(kp). Poniżej 10% kontroli pozostawały natomiast parametry TFM, FV/FO, wskaźnik 
zależności funkcji od struktury PSII (SFIABS), liczba obrotów, czyli ilość redukcji 
QA w czasie od 0 do TFM (N), oraz wskaźnik reakcji świetlnych (φO/(1 – φO)). 
Wartości wskaźników PIABS i Area zmniejszyły się najbardziej – do 1% wartości 
kontrolnej.

Na wydajność aparatu fotosyntetycznego roślin odmiany A. Aswad niewielki 
wpływ miało jednodniowe oddziaływanie zarówno niskiej, jak i wysokiej tem-
peratury (ryc. 26B). Jedynie ψO/(1 – ψO), czyli stosunek elektronów opuszcza-
jących układ QA

– do elektronów w nim kumulowanych oraz wartości wskaźnika 
funkcjonowania PSII (PIABS) w warunkach niskiej temperatury były mniejsze 
o 30% od wartości wyznaczonych dla roślin kontrolnych.

Po siedmiu dniach wzrostu roślin odmiany A. Abiad w warunkach niskiej tem-
peratury niekorzystnie zwiększyła się wartość wskaźnika TFM (79% powyżej kon-
troli). Zmniejszeniu uległy wartości parametru określającego pole powierzchni 
nad krzywą indukcji fluorescencji chlorofilu (Area) oraz wskaźnika funkcjono-
wania PSII (PIABS) – odpowiednio do 69 i 58% wartości obserwowanych u roślin 
rosnących w temperaturze optymalnej (ryc. 27A).

Stres wysokiej temperatury, trwający siedem dni, spowodował u roślin 
odmiany A. Abiad znaczne wydłużenie czasu koniecznego do osiągnięcia mak-
symalnej fluorescencji (TFM) – o 190% w stosunku do kontroli, oraz zwięk-
szenie ilości redukcji QA w czasie od 0 do TFM (N) – o 230% w porównaniu 
z roślinami kontrolnymi (ryc. 27A). Niewielkiemu zmniejszeniu w porówna-
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RYCINA 26. Wykres radarowy wybranych parametrów fl uorescencji chlorofi lu po 1 dniu stresu niskiej 
(średnia temperatura dzień/noc 10/6°C) i wysokiej (średnia temperatura dzień/noc 38/20°C) tempera-
tury dla roślin jęczmienia: A – odmiany A. Abiad, B – odmiany A. Aswad, wyniki przedstawiono w % 
w stosunku do kontroli
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niu z kontrolą uległy wartości parametrów: Area, ψO/(1 – ψO) oraz wydajność, 
z jaką ekscytony wychwytywane przez centrum reakcji przesuwają elektrony 
poza QA

– (ψO). W granicach wartości, stanowiących 50% wartości kontrolnych, 
pozostawała kwantowa wydajność transportu elektronów (φEO) i gęstość cen-
trów reakcji w przeliczeniu na chlorofil (RC/ABS) oraz stała reakcji fotoche-
micznych (kP). Po siedmiu dniach stresu wysokiej temperatury do 20% kontroli 
zmniejszyły się: maksymalna efektywność reakcji rozkładu wody po donoro-
wej stronie PSII (FV/FO), wartości wskaźnika reakcji świetlnych (φO/(1 – φO)) 
i wskaźnika zależności funkcji od struktury PSII (SFIABS). Wartość wskaźnika 
funkcjonowania PSII (PIABS) uległa zmniejszeniu do 6% wartości kontrolnej.

Wartości wskaźników charakteryzujących wydajność aparatu fotosyntetycz-
nego roślin odmiany A. Aswad, rosnących przez siedem dni w warunkach stresu 
niskiej temperatury, były prawie takie same lub nieco mniejsze w porównaniu 
z odpowiednimi wartościami wyznaczonymi dla roślin kontrolnych (ryc. 27B). 
Wyjątkiem jest parametr PIABS, którego wartość zmniejszyła się do 73% war-
tości kontrolnej. 

Stres wysokiej temperatury spowodował u odmiany A. Aswad zwiększenie 
wskaźników TFM i N – odpowiednio o 79 i 105% w porównaniu z kontrolą 
(ryc. 27B). Zmniejszoną do 70% wartość wykazywał parametr informujący 
o liczbie elektronów opuszczających układ w stosunku do elektronów kumulo-
wanych w układzie zredukowanego plastochinonu QA

– (ψO/(1 – ψO)). Wartości 
zmniejszone do 25–30% kontroli zaobserwowano dla pola powierzchni nad 
krzywą indukcji fluorescencji chlorofilu (Area), kwantowej wydajności trans-
portu elektronów (φEO) i wskaźnika określającego gęstość centrów reakcji do 
zawartości chlorofilu (RC/ABS). Wartości poniżej 10% kontroli wykazywały 
następujące parametry: maksymalna efektywność reakcji rozkładu wody po 
donorowej stronie PSII (FV/FO), stała reakcji fotochemicznej (kP), wskaźnik 
zależności funkcji od struktury PSII (SFIABS) oraz wskaźnik reakcji świetlnych 
(φO/(1 – φO)). Wartość wskaźnika funkcjonowania PSII (PIABS) zmniejszyła się 
do 2% kontroli.

Krzywe przejściowej fluorescencji chlorofilu obu odmian po jednym dniu 
traktowania niską temperaturą były prawie takie same jak u roślin kontrolnych 
(dane nieprezentowane). Po jednym dniu oddziaływania wysokiej temperatury 
krzywa dla odmiany A. Abiad była płaska, bez wyróżnialnych faz O-J-I-P, 
natomiast krzywa odmiany A. Aswad była taka sama jak w kontroli (dane 
nieprezentowane). Krzywe przejściowej fluorescencji chlorofilu obu odmian 
rosnących przez siedem dni w niskiej temperaturze przypominały krzywe 
roślin kontrolnych PSI, aczkolwiek ostatnie fazy, które odpowiadają redukcji 
przenośników elektronów na akceptorowej stronie PSI (I-P) wykazywały war-
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RYCINA 27. Wykres radarowy wybranych parametrów fl uorescencji chlorofi lu po 7 dniach stresu 
niskiej (średnia temperatura dzień/noc 10/6°C) i wysokiej (średnia temperatura dzień/noc 38/20°C) 
temperatury dla roślin jęczmienia: A – odmiany A. Abiad, B – odmiany A. Aswad, wyniki przedsta-
wiono w % w stosunku do kontroli
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tości mniejsze niż w kontroli (ryc. 28). W warunkach wysokiej temperatury 
krzywe dla roślin obu odmian uległy modyfikacji w porównaniu z krzywymi 
dla roślin kontrolnych. Ich wartości w początkowej fazie (O-J), odpowiadają-
cej redukcji plastochinonu QA na akceptorowej stronie PSII, były większe, a w 
końcowej fazie (J-I i I-P) znacznie mniejsze niż w kontroli – krzywe przebie-
gały prawie płasko.

RYCINA 28. Dynamika zmian indukcji przejściowej fl uorescencji chlorofi lu u roślin jęczmienia odmian 
A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach kontrolnych (średnia temperatura dzień/noc 26/18°C) 
oraz po 7 dniach w warunkach stresu niskiej (średnia temperatura dzień/noc 10/6°C) i wysokiej (śred-
nia temperatura dzień/noc = 38/20°C) temperatury

W warunkach stresu wysokiej temperatury wartość wskaźnika sił napędza-
jących (DFABS), dotyczącego potencjalnej odległości przeniesienia elektronu, 
istotnie zmniejszyła się dla odmiany A. Abiad, niezależnie od długości trwa-
nia stresu (1 dzień czy 7 dni). Odmiana ta wykazała również wrażliwość na 
początkowy stres chłodu (ryc. 29A, B). Wskaźnik DFABS dla odmiany A. Aswad 
wykazywał zmniejszoną wartość jedynie w przypadku zastosowania siedmio-
dniowego stresu wysokiej temperatury (ryc. 29B).
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RYCINA 29. Wskaźnik sił napędzających w PSII (DFABS) (logarytmy wskaźników funkcjonowania 
PI przy t = 0) dla roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad po oddziaływaniu niskiej (średnia 
temperatura dzień/noc 10/6°C) i wysokiej (średnia temperatura dzień/noc 38/20°C) temperatury: 
A – 1 dzień, B – 7 dni
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Zastosowanie jednodniowego stresu niskiej temperatury spowodowało 
zmniejszenie wartości parametru DFψO (potencjał transportu elektronów odby-
wającego się poza QA

– ) u obu badanych odmian (ryc. 30A, B). W przypadku 
odmiany A. Abiad poddanej działaniu wysokiej temperatury zaobserwowano 
zmniejszenie wartości wszystkich składników wskaźnika sił napędzających 
w PSII w stosunku do absorpcji (ryc. 30A). U odmiany A. Aswad nie było 
żadnych istotnych zmian (ryc. 30B).
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RYCINA 30. Siły napędzające w PSII (logarytmy wskaźników funkcjonowania PI przy t = 0) po 
1 dniu stresu niskiej (średnia temperatura dzień/noc 10/6°C) i wysokiej (średnia temperatura dzień/noc 
38/20°C) temperatury dla roślin jęczmienia: A – odmiany A. Abiad, B – odmiany A. Aswad
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RYCINA 31. Siły napędzające w PSII (logarytmy wskaźników funkcjonowania PI przy t = 0) po 
7 dniach stresu niskiej (średnia temperatura dzień/noc 10/6°C) i wysokiej (średnia temperatura dzień/
/noc 38/20°C) temperatury dla roślin jęczmienia: A – odmiany A. Abiad, B – odmiany A. Aswad
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Parametr DFφPO uległ znaczącemu zmniejszeniu u obu badanych odmian 
w siódmym dniu stresu temperaturowego – zarówno niskiej, jak i wysokiej 
temperatury (ryc. 31A, B). W tym terminie pomiarowym wysoka temperatura 
miała negatywny wpływ na wszystkie analizowane parametry (DFRC, DFφPO 
i DFψO) zarówno dla odmiany A. Abiad, jak i A. Aswad. 
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4.3. Oddziaływanie kadmu i ołowiu

Dodanie soli kadmu do środowiska wzrostu roślin już w pierwszym dniu stresu 
spowodowało u obu badanych odmian duże zmiany w mierzonych parametrach 
wydajności fotoukładu II. Względna zmiana fluorescencji podczas fazy J (po 
2 ms), informująca o liczbie nieaktywnych centrów reakcji (Vj), oraz kwantowa 
wydajność rozpraszania energii wyznaczona w początkowym punkcie pomiaru 
(φDO) zwiększyła się zarówno u A. Abiad, jak i A. Aswad (ryc. 32). Po siedmiu 
dniach oddziaływania kadmu parametry te pozostały na tak samo wysokim 
poziomie jak w pierwszym terminie dla odmiany A. Abiad, natomiast u odmiany 
A. Aswad dokonanie odczytu mierzonych parametrów okazało się niemożliwe 
ze względu na całkowite obumarcie roślin. Wartość parametru ψO (prawdopodo-
bieństwo transportu elektronów poza QA

– przy t = 0) znacznie zmniejszyła się po 
jednym oraz po siedmiu dniach dla odmiany A. Abiad (odpowiednio o 40 i 20% 
w stosunku do kontroli). Zerowe wartości tego parametru zaobserwowano dla 
odmiany A. Aswad. Maksymalna wydajność kwantowa pierwotnych reakcji 
fotochemicznych przy t = 0 (φPO) w przypadku obu odmian i w obu terminach 
pomiarowych została drastycznie zmniejszona przez działanie kadmu do warto-
ści bliskich zeru.
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RYCINA 32. Wybrane parametry (Vj, φPO, ψO, φDO) fl uorescencji chlorofi lu roślin jęczmienia odmian 
A. Abiad i A. Aswad rosnących w obecności kadmu (CdCl2 o stężeniu 25 μM) przez 1 dzień i 7 dni
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Obecność kadmu w środowisku wzrostu roślin wpłynęła istotnie na 
zmianę wartości większości wyznaczanych parametrów obu odmian (ryc. 33). 
W przypadku odmian A. Aswad możliwe było dokonanie odczytu tylko przy 
pomiarach parametru określającego przepływ przechwytywanej energii wzbu-
dzenia w przeliczeniu na centrum reakcji (TRO/RC) po pierwszym dniu stresu. 
Dla wszystkich pozostałych parametrów (zarówno po jednym, jak i po siedmiu 
dniach stresu) odczyt okazał się niemożliwy ze względu na całkowite obumar-
cie roślin tej odmiany. Jednodniowy stres spowodowany obecnością kadmu 
nie wpłynął na wartość parametru TRO/RC u odmiany A. Abiad. Spowodował 
natomiast znaczne spowolnienie tempa transportu elektronów w przeliczeniu 
na centrum reakcji (ETO/RC) – o 50%, oraz wskaźnika zależności funkcji od 
struktury (SFIABS) – do wartości niemożliwych do odczytu. Odczyt parametru 
SFIABS okazał się niemożliwy dla odmiany A. Abiad również po siedmiu dniach 
działania kadmu, a dwa pozostałe parametry (TRO/RC, ETO/RC) uległy znacz-
nemu zwiększeniu.

RYCINA 33. Wybrane parametry (TRO/RC, ETO/RC, SFIABS) fl uorescencji chlorofi lu roślin jęczmienia 
odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w obecności kadmu (CdCl2 o stężeniu 25 μM) przez 1 dzień 
i 7 dni
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U obu badanych odmian po jednym dniu oddziaływania stresu spowodo-
wanego obecnością kadmu zaobserwowano gwałtowne zmniejszenie wartości 
czasu koniecznego do osiągnięcia FM (TFM), puli zredukowanych  akceptorów 
w PSII (Area) oraz gęstości centrów reakcji (RC/ABS) – tabela 11. Jednocześnie 
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u obu odmian nastąpiło znaczne zwiększenie strumienia fotonów zaabsorbo-
wanych przez cząsteczki chlorofilu (ABS/RC), a także rozpraszania cieplnego 
energii wzbudzenia (DIO/RC), przy czym zmiany te były wyraźniej zaznaczone 
u odmiany A. Abiad. U obu odmian wartości wskaźnika funkcjonowania PSII 
(PIABS) były tak małe, że ich odczyt nie był możliwy. 

TABELA 11. Wybrane parametry fl uorescencji chlorofi lu roślin jęczmienia odmian A. Abiad 
i A. Aswad rosnących w obecności kadmu (CdCl2 o stężeniu 25 μM) przez 1 dzień i 7 dni

Rodzaj 
stresu

Czas 
działania 

stresu

Arabi Abiad Arabi Aswad

TFM Area ABS/
RC

RC/
ABS

DIO/
RC PIABS TFM Area ABS/

RC
RC/
ABS

DIO/
RC PIABS

Kontrola
1 dzień

280 37176 2,5 4,0 0,5 19,6 280 37176 2,5 4,0 0,5 19,6
Kadm 2,3 4,0 357 0,03 355 – 1,6 2,0 272 0,04 270 –
NIR0.05 27 2560 39,0 0,7 21,3 – 21,8 1971 32,3 0,7 19,4 –
Kontrola

7 dni
280 34783 2,5 4,0 0,5 25,7 280 34783 2,5 4,0 0,5 25,7

Kadm 2,9 3,0 563 0,02 559 – – – – – – –
NIR0.05 35,2 4222 37,6 0,8 31,9 – – – – – – –

Trwający siedem dni stres oddziaływania kadmu spowodował obumarcie 
roślin odmiany A. Aswad, dlatego nie był możliwy odczyt żadnego z badanych 
parametrów (tab. 11). U roślin odmiany A. Abiad zaobserwowano gwałtowne 
zmniejszenie wartości parametrów TFM, Area, RC/ABS oraz dalsze zwiększe-
nie wartości ABS/RC i DIO/RC. Również po siedmiu dniach oddziaływania 
kadmu na rośliny tej odmiany nie było możliwe dokonanie odczytu wartości 
parametru PIABS.

Obecność ołowiu w środowisku wzrostu roślin nie wpłynęła istotnie na 
żaden z mierzonych parametrów w przypadku odmiany A. Abiad, natomiast 
u odmiany A. Aswad spowodowała zarówno w pierwszym, jak i siódmym dniu 
zwiększenie względnej zmiany fluorescencji podczas fazy J (Vj) – rycina 34. 
Znacząco zwiększyła się również wartość kwantowej wydajności rozpraszania 
energii (φDO), ale tylko po siedmiu dniach oddziaływania ołowiu. Tygodniowy 
okres wzrostu pod wpływem stresu tego metalu ciężkiego spowodował u roślin 
odmiany A. Aswad znaczące zmniejszenie w stosunku do wartości kontrolnych 
parametru φPO, natomiast wartości ψO uległy zmniejszeniu także w pierwszym 
terminie pomiarowym.

W pierwszym terminie pomiarowym po dodaniu soli ołowiu do środowi-
ska wzrostu roślin (do roztworu hydroponiki) u żadnej z badanych odmian nie 
zaobserwowano istotnych zmian w wychwycie energii wzbudzenia w prze-
liczeniu na centrum reakcji (TRO/RC) oraz w tempie transportu elektronów 
w przeliczeniu na centrum reakcji (ETO/RC). Po pierwszym dniu wartości 
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RYCINA 34. Wybrane parametry (Vj, φPO, ψO, φDO) fl uorescencji chlorofi lu roślin jęczmienia odmian 
A. Abiad i A. Aswad rosnących w obecności ołowiu (Pb(NO3)2 o stężeniu 50 μM) przez 1 dzień
i 7 dni

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

je
d
n
. 
w

z
g
l.

Ołów

1. dzień stresu 7. dzień stresu

Kontrola A. Abiad A. Aswad

Vj φPO ψO φDO φDOψOφPOVj

RYCINA 35. Wybrane parametry (TRORC, ETO/RC, SFIABS) fl uorescencji chlorofi lu roślin jęczmie-
nia odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w obecności ołowiu (Pb(NO3)2 o stężeniu 50 μM) przez 
1 dzień i 7 dni
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wskaźnika zależności funkcji od struktury (SFIABS) znacząco zmniejszyły się 
jedynie u odmiany A. Aswad (ryc. 35). Znaczącemu zwiększeniu w stosunku 
do wartości kontrolnych po siedmiu dniach działania soli ołowiu u odmiany 
A. Abiad uległy wartości parametrów TRO/RC oraz ETO/RC. Przepływ prze-
chwytywanej energii wzbudzenia w przeliczeniu na centrum reakcji (TRO/RC) 
zwiększył się również u odmiany A. Aswad, podczas gdy tempo transportu 
elektronów (ETO/RC) nie różniło się u tej odmiany istotnie w porównaniu z ro-
ślinami rosnącymi w warunkach kontrolnych. U obu odmian w drugim termi-
nie pomiarowym zmniejszyła się wartość wskaźnika SFIABS. Wyraźniej było to 
zaznaczone u odmiany A. Aswad – wartość SFIABS dla roślin poddanych działa-
niu ołowiu wyniosła 0,3, podczas gdy u roślin kontrolnych – 2 (ryc. 35).

W pierwszym terminie pomiarowym obecność jonów soli ołowiu spowo-
dowała istotne zmniejszenie puli zredukowanych akceptorów w PSII (Area) oraz 
zmniejszenie wartości wskaźnika funkcjonowania PSII (PIABS) u obu badanych 
odmian (tab. 12). Zarówno u roślin odmiany A. Abiad, jak i odmiany A. Aswad 
zaobserwowano zwiększenie rozpraszania cieplnego energii wzbudzenia
(DIO/RC). Odmiana A. Aswad wykazała większe zmiany wielkości mierzonych 
parametrów niż odmiana A. Abiad. 

TABELA 12. Wybrane parametry fl uorescencji chlorofi lu roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad 
rosnących w obecności ołowiu (Pb(NO3)2 o stężeniu 50 μM) przez 1 dzień i 7 dni

Rodzaj 
stresu

Czas 
działania 

stresu

Arabi Abiad Arabi Aswad

TFM Area ABS/
RC

RC/
ABS

DIO/
RC PIABS TFM Area ABS/

RC
RC/
ABS

DIO/
RC PIABS

Kontrola

1 dzień

280 37176 2,5 4,0 0,5 19,6 280 37176 2,5 4,0 0,5 19,6

Ołów 270 28968 2,7 3,6 0,6 15,2 270 19955 3,0 3,3 0,8 9,1

NIR0,05 r.n. 3238 r.n. r.n. 0,1 3,6 r.n. 3753 r.n. r.n. 0,2 4,2

Kontrola

7 dni

280 34783 2,5 4,0 0,5 25,7 280 34783 2,5 4,0 0,5 25,7

Ołów 280 24034 3,3 3,0 0,9 13,7 230 6449 7,1 1,4 4,3 0,9

NIR0,05 r.n. 2878 0,8 0,9 0,2 10,4 r.n. 3264 3,3 1,6 2,9 6,9

r.n. – różnica nieistotna.

Tygodniowe oddziaływanie ołowiu w środowisku wzrostu roślin skutkowało 
u obu odmian istotnym zmniejszeniem wartości parametrów świadczących 
o wielkości puli zredukowanych akceptorów w PSII (Area), gęstości centrów 
reakcji (RC/ABS), a także zmniejszeniem wskaźnika funkcjonowania PSII 
(PIABS) – tabela 12. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie wartości rozpraszania 
cieplnego energii wzbudzenia (DIO/RC) oraz strumienia fotonów zaabsorbo-
wanych przez cząsteczki chlorofilu (ABS/RC) zarówno dla odmiany A. Abiad, 
jak i odmiany A. Aswad.
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4.4. Oddziaływanie stresu solnego

Czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnej fluorescencji (TFM) przez rośliny 
jęczmienia, rosnące w warunkach stresu zasolenia przez jeden dzień, uległ nie-
znacznemu skróceniu w porównaniu z kontrolą u odmiany A. Aswad, a był taki 
sam jak w kontroli w przypadku odmiany A. Abiad (ryc. 36). Po siedmiu dniach 
stresu zasolenia TFM dla roślin odmiany A. Aswad przedłużył się w porównaniu 
z kontrolą (do 600 ms), natomiast zmniejszenie jego wartości do 190 ms nastą-
piło u roślin odmiany A. Abiad (ryc. 36).
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RYCINA 36. Czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnej fl uorescencji chlorofi lu TFM (mierzony po 
adaptacji roślin w ciemności) roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach 
kontrolnych i w warunkach stresu zasolenia (NaCl o stężeniu 120 mM) przez 1 dzień i 7 dni

Wielkość puli zredukowanego plastochinonu (Area) zmniejszyła się do 85% 
u odmiany A. Aswad, rosnącej w warunkach zasolenia przez jeden dzień, w po-
równaniu z kontrolą (tab. 13), a u odmiany A. Abiad pozostała prawie taka sama 
jak u roślin kontrolnych. Bardzo małe wartości tego parametru stwierdzono po 
siedmiu dniach działania stresu zasolenia u odmiany A. Abiad (10% wartości 
kontrolnej), a u roślin odmiany A. Aswad uległ on zmniejszeniu do 65% wartości 
u roślin kontrolnych.

Maksymalna wydajność kwantowa PSII (FV/FM) roślin znajdujących się przez 
jeden dzień w warunkach zasolenia nie uległa zasadniczej zmianie (tab. 13). 
Dalsze działanie tego stresu spowodowało nieznaczne zmniejszenie tej wydaj-
ności u odmiany A. Aswad, natomiast bardzo duże – aż do 25% wartości kontro-
lnej, u odmiany A. Abiad.

W pierwszej dobie zasolenie spowodowało nieznacznie zmniejszenie wydaj-
ności kompleksu rozszczepiającego wodę po donorowej stronie PSII (FV/FO) u ro-
ślin obu odmian – do 95% wartości kontrolnych (tab. 13). Istotne  zmniejszenie 
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TABELA 13. Wybrane parametry fl uorescencji chlorofi lu roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad 
rosnących w warunkach stresu zasolenia (NaCl o stężeniu 120 mM) przez 1 dzień i 7 dni (wyniki wyra-
żono w % w stosunku do kontroli)

Odmiana Czas działania stresu Area FV/FM FV/FO

Arabi Abiad
1 d 99a 99a 95a

7 d 9b 25b 7b

Arabi Aswad
1 d 85a 99a 96a

7 d 65a 90a 66a

Wartości oznaczone tą samą literą (w obrębie jednego parametru w danym terminie) nie różnią się istotnie 
(p < 0,05).

RYCINA 37. Początkowa fl uorescencja chlorofi lu po adaptacji na świetle (FO’ ) liści roślin jęczmienia 
odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach kontrolnych i w warunkach stresu zasolenia 
(NaCl o stężeniu 120 mM) przez 1 dzień i 7 dni
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wartości FV/FO siewki jęczmienia wykazały po siedmiu dniach od poddania ich 
stresowi zasolenia. Najmniejszą wartość zaobserwowano w przypadku roślin 
odmiany A. Abiad (poniżej 10% kontroli), natomiast wartość tego wskaźnika 
u odmiany A. Aswad zmniejszyła się do 66%.

Po jednym dniu wzrostu w warunkach zasolenia u żadnej z odmian wartości 
fluorescencji początkowej na świetle (FO’ ) nie zmieniły się znacząco w sto-
sunku do wartości obserwowanej w kontroli (ryc. 37). Trwający siedem dni 
stres zasolenia spowodował znaczące zwiększenie wartości parametru FO’  u od-
miany A. Abiad. Podczas gdy kontrolna wartość tego parametru wyniosła 360 
jedn. wzgl., to dla roślin odmiany A. Abiad zaobserwowano wartość 670 jedn. 
wzgl. Początkowa fluorescencja na świetle (FO’ ) dla roślin odmiany A. Aswad, 
rosnących przez siedem dni w warunkach zasolenia, nie odbiegała znacząco od 
kontroli.
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Po pierwszym dniu działania stresu zasolenia u żadnej z badanych odmian 
nie zaobserwowano znacznego zwiększenia wartości parametru wygaszania 
niefotochemicznego (NPQ) w stosunku do kontroli (ryc. 38). Trwający sie-
dem dni wzrost roślin w warunkach zasolenia spowodował zwiększenie war-
tości parametru, mówiącego o wygaszaniu niefotochemicznym u obu odmian. 
Podczas gdy wartość parametru NPQ u roślin z warunków kontrolnych wynio-
sła 0,3 jedn. wzgl., to stres zasolenia spowodował jej zwiększenie u odmiany 
A. Abiad do 0,45 jedn. wzgl., a u odmiany A. Aswad do 0,8 jedn. wzgl.

RYCINA 38. Wygaszanie niefotochemiczne fl uorescencji chlorofi lu po adaptacji na świetle (NPQ) liści 
roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach kontrolnych i w warunkach 
stresu zasolenia (NaCl o stężeniu 120 mM) przez 1 dzień i 7 dni
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Po jednym dniu działania stresu zasolenia na siewki jęczmienia wartości 
większości parametrów wyznaczanych po adaptacji próbki na świetle pozo-
stawały zbliżone do kontrolnych. U żadnej z odmian nie zmieniły się wartości 
fluorescencji maksymalnej (FM’ ), wydajności reakcji fotochemicznych w PSII 
(φPSII) oraz tempa transportu elektronów (ETR). Dla odmiany A. Abiad nie 
zmienił się również parametr wygaszania fotochemicznego (qP) oraz wskaź-
nik witalności PSII (Rfd) – rycina 39. W porównaniu z kontrolą u odmiany 
A. Aswad zwiększyły się wartości parametrów qP oraz Rfd (odpowiednio 
o 26 i 41%).

Po siedmiu dniach działania stresu zasolenia u odmiany A. Abiad zaobser-
wowano znaczne zmniejszenie wartości Rfd i qP (do 10% wartości kontrolnych). 
Wartości φPSII i ETR wyniosły średnio 44% wartości tego parametru u roślin 
kontrolnych, a wartości FM’  – 64%. W przypadku odmiany A. Aswad zaobserwo-
wano zmniejszenie o średnio 15% w porównaniu z kontrolą parametrów φPSII, 
ETR i qP oraz o 25% parametru Rfd. Dla tej odmiany nastąpiło znaczne zmniej-
szenie parametru FM’ , którego wartość wyniosła tylko 38% wartości kontrolnej 
(ryc. 40). 
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Słupki oznaczone tą samą literą (w obrębie jednego parametru) nie różnią się istotnie (p < 0,05).

RYCINA 39. Parametry fl uorescencji chlorofi lu po adaptacji na świetle liści roślin jęczmienia odmian 
A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach stresu zasolenia (NaCl o stężeniu 120 mM) przez 1 dzień, 
wyniki wyrażono w % w stosunku do kontroli
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Słupki oznaczone tą samą literą (w obrębie jednego parametru) nie różnią się istotnie (p < 0,05).

RYCINA 40. Parametry fl uorescencji chlorofi lu po adaptacji próbki na świetle u roślin jęczmienia 
odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach stresu zasolenia (NaCl o stężeniu 120 mM) przez 
7 dni, wyniki wyrażono w % w stosunku do kontroli
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RYCINA 41. Dynamika zmian indukcji fl uorescencji chlorofi lu roślin jęczmienia odmian A. Abiad 
i A. Aswad rosnących w warunkach kontrolnych lub w warunkach stresu zasolenia (NaCl o stężeniu 
120 mM) przez 7 dni

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0,00001 0,0001 0,001 0,01 0,1 1

F
lu

o
re

s
c
e

n
c
ja

 c
h

lo
ro

fi
lu

 [
je

d
n

. 
w

z
g

l.
]

Czas [s]

Kontrola-A.Abiad Kontrola-A.Aswad

NaCl-A.Abiad NaCl-A.Aswad

O

J

I

P

W przebiegu krzywych indukcji przejściowej fluorescencji chlorofilu po jed-
nym dniu działania stresu zasolenia nie stwierdzono istotnych zmian u żadnej 
z badanych odmian (dane nieprezentowane).

Po siedmiu dniach działania stresu zasolenia krzywa O-J-I-P odmiany 
A. Aswad wykazywała przebieg podobny do kontroli, aczkolwiek o znacznie 
mniejszych wartościach faz wskazujących na redukcję wtórnego akceptora elek-
tronów QB, plastochinonu (PQ), cytochromu (Cyt) i plastocyjaniny (PC) (J-I) 
oraz na redukcję przenośników elektronów na akceptorowej stronie PSI (I-P). 
Krzywa indukcji przejściowej fluorescencji chlorofilu dla odmiany A. Abiad 
była prawie płaska i charakteryzowała się większą wartością FO, a mniejszą FM 
w porównaniu z kontrolą (ryc. 41).

Po jednym dniu stresu zasolenia większość wartości parametrów, charakte-
ryzujących stan i funkcjonowanie PSII, była zbliżona do wartości kontrolnych 
(dane nieprezentowane). Stres zasolenia zmniejszył wartość wskaźnika funkcjo-
nowania PIABS u roślin obu odmian do 78 i 95% wartości kontroli, odpowiednio 
dla odmiay A. Aswad i A. Abiad (dane nieprezentowane).
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Aplikacja NaCl przez siedem dni spowodowała istotne zróżnicowanie war-
tości wszystkich badanych parametrów w porównaniu z analogicznymi para-
metrami roślin kontrolnych (ryc. 42). W przypadku roślin odmiany A. Aswad 
istotnie większe były: wskaźnik rozproszenia zaabsorbowanej energii w przeli-
czeniu na centrum reakcji (DIO/RC), szybkość zamykania centrów reakcji PSII 
(ΔV/ΔtO), kwantowa wydajność rozpraszania energii (φDO) oraz stała reakcji 
niefotochemicznych (kN). W porównaniu z kontrolą zmniejszyły się natomiast: 
kwantowa wydajność transportu elektronów (φEO), wskaźnik energii wzbu-
dzenia otwartych centrów reakcji w czasie od 0 do TFM (SM/TFM), wskaźnik 
funkcjonowania PSII (PIABS) i gęstość centrów reakcji w przeliczeniu na chlo-
rofil (RC/ABS). W przypadku roślin odmiany A. Abiad, rosnących w warun-
kach zasolenia, zmiany analizowanych wskaźników były silniej wyrażone, na 
przykład wartość PIABS u roślin odmiany A. Aswad zmniejszyła się do 40%, 
a u odmiany A. Abiad uległa redukcji do 0. Wartości takich parametrów, jak 
DIO/RC, ABS/RC i φDO, były większe o ponad 250%, a ΔV/ΔtO i kN o 150% niż 
wartości tych parametrów u roślin kontrolnych. Wszystkie inne wskaźniki były 
mniejsze od tych, które stwierdzono u roślin kontrolnych (φEO i SumK nawet 
o ponad 50%).

RYCINA 42. Wykres radarowy wybranych parametrów charakteryzujących PSII roślin jęczmienia 
odmian  A. Aswad i A. Abiad poddawanych przez 7 dni działaniu stresu zasolenia (NaCl o stężeniu 
120 mM), wyniki przedstawiono w % w stosunku do kontroli
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RYCINA 43. Model liściowy przedstawiający fenomenologiczne przepływy energii na wzbudzoną 
powierzchnię próbki (CS) u roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach 
kontrolnych i przez 7 dni w warunkach stresu zasolenia (NaCl o stężeniu 120 mM): ABS/CS – strumień 
fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki barwników antenowych w przeliczeniu na CS, przybli-
żony za pomocą FO, TRO/CS – przepływ przechwytywanej energii wzbudzenia w przeliczeniu na CS, 
ETO/CS – tempo transportu elektronów w przeliczeniu na CS, DIO/CS – rozpraszanie cieplne energii 
wzbudzenia w przeliczeniu na CS (wartości przedstawiono w postaci rozmiaru właściwego wskaźnika 
– strzałki, puste kółka przedstawiają zredukowane QA – aktywne, otwarte centra reakcji, czarne kółka 
przedstawiają niezredukowane QA – nieaktywne centra reakcji, a natężenie koloru liścia odzwierciedla 
zawartość chlorofi lu, którą wyznaczono pośrednio, według programu Biolyzer)

Kombinacja Arabi Abiad Arabi Aswad 
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Rośliny kontrolne obu odmian wykazywały podobne wartości parametrów 
dotyczących przepływu strumieni energii obliczonych na podstawie prze-
kroju poprzecznego mierzonej próbki, przedstawionych na modelu liściowym 
(ABS/CS, TRO/CS, ETO/CS i DIO/CS). U obu odmian rosnących przez jeden 
dzień w warunkach zasolenia parametry te były podobne do kontroli (dane 
nieprezentowane). Rośliny obu odmian rosnących przez siedem dni w warun-
kach stresu zasolenia wykazywały znacznie wolniejsze tempo transportu 
elektronów (ETO/CS) i mniejszy udział energii wzbudzenia przechwytywa-
nej przez centra reakcji (TRO/CS) niż rośliny kontrolne, a także posiadały 
wiele nieaktywnych centrów reakcji (ryc. 43). Rośliny odmiany A. Abiad 
miały znacznie większe wartości energii zaabsorbowanej przez cząsteczki 
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barwników antenowych (ABS/CS) i rozpraszania cieplnego energii wzbu-
dzenia (DIO/CS) niż rośliny kontrolne i rośliny odmiany A. Aswad. Siewki 
obu odmian charakteryzowały się także zmniejszoną względną zawartością 
chlorofilu, przy czym w większym stopniu było to zaznaczone u odmiany 
A. Abiad.

Istotne zmiany wskaźnika sił napędzających (DFABS) w przypadku stresu 
zasolenia zaobserwowano jedynie po siedmiu dniach od jego aplikacji 
(ryc. 44). Wskaźnik ten dla roślin odmiany A. Aswad zmniejszył się o 30% 
w stosunku do kontroli, natomiast w przypadku odmiany A. Abiad jego war-
tość była bardzo mała (20% wartości kontrolnej) i zbliżona do tej obserwo-
wanej po jednym dniu oddziaływania stresu zasolenia (ryc. 44).

RYCINA 44. Wskaźnik sił napędzających w PSII (DFABS) dla roślin jęczmienia odmian A. Abiad 
i A. Aswad po 1 dniu oraz po 7 dniach w warunkach stresu zasolenia (NaCl o stężeniu 120 mM)
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Trwający jeden dzień stres zasolenia istotnie zmienił jedynie wartość para-
metru DFψO (potencjał transportu elektronów odbywającego się poza QA

– ) 
u odmiany A. Aswad (ryc. 45A). Po siedmiu dniach oddziaływania stresu sol-
nego u odmiany A. Abiad zmniejszeniu uległy wszystkie składowe wskaźnika 
sił napędzających PSII (DFRC – potencjał struktury związany z gęstością cen-
trów reakcji w przeliczeniu na chlorofil, DFφPO, DFψO), natomiast u odmiany 
A. Aswad istotne zmniejszenie zaobserwowano jedynie w przypadku parametru 
DFφPO (potencjał pierwotnej reakcji fotochemicznej – ryc. 45B).
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RYCINA 45. Siły napędzające w PSII (logarytmy wskaźników funkcjonowania PI przy t = 0) dla roślin 
jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad w warunkach stresu zasolenia (NaCl o stężeniu 120 mM): 
A – po 1 dniu, B – po 7 dniach
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4.5.  Oddziaływanie niedoborów składników 
mineralnych

Wyniki badań, dotyczące stresów niedoborów mineralnych, zostały pogrupo-
wane według podobieństwa reakcji poszczególnych parametrów wydajności 
fotosystemu II. 

Podczas trwającego 14 dni stresu niedoboru składników mineralnych u obu 
badanych odmian zaobserwowano podobne zmiany we względnej zawartości 
chlorofilu. U roślin kontrolnych względna zawartość chlorofilu (indeks zielono-
ści) zwiększała się wraz z czasem trwania doświadczenia i ich rozwojem (ryc. 46 
– patrz kolorowa wkładka). Po 14 dniach w siewkach kontrolnych względna 
zawartość chlorofilu wynosiła 40,5 jedn. SPAD. Wykres względnej zawartości 
chlorofilu przebiegał podobnie w przypadku niedoboru żelaza (–Fe), aczkolwiek 
na nieco niższym poziomie (30–37 jedn. SPAD). Po 14 dniach doświadczenia 
z niedoborem żelaza względna zawartość chlorofilu w liściach wyniosła 37,8 
jedn. SPAD. W przypadku niedoboru fosforu (–P) względna zawartość chlorofilu 
utrzymywała się na stałym poziomie – wyższym od kontroli (38 jedn. SPAD), aż 
do 10. dnia trwania doświadczenia, po tym czasie nastąpiło zmniejszenie zawar-
tości tego barwnika do 34.

Nieznaczne zwiększenie zawartości chlorofilu podczas dwóch tygodni 
doświadczenia wystąpiło także w przypadku niedoboru siarki (–S), natomiast 
zarówno niedobór wapnia (–Ca), jak i azotu (–N) spowodował w badanych 
siewkach zmniejszenie zawartości chlorofilu. Przy braku azotu względna zawar-
tość chlorofilu (indeks zieloności) wynosiła 26,1 jedn. SPAD, a stres niedoboru 
wapnia spowodował zmniejszenie zawartości chlorofilu do 22 jedn. SPAD. 
Największe zmiany w zawartości chlorofilu zaobserwowano w przypadku nie-
doboru magnezu (–Mg) i potasu (–K). W obu przypadkach początkowa względna 
zawartość barwnika wynosiła średnio 31 jedn. SPAD i po tygodniu zmniejszyła 
się do połowy tej wartości. Zmniejszona zawartość barwnika fotosyntetycznego 
(14 jedn. SPAD) utrzymywała się do ostatniego dnia trwania doświadczenia.

Dla obu badanych odmian jęczmienia nastąpiły w czasie trwania doświad-
czenia jednakowe zmiany w parametrze określającym maksymalną wydajność 
kwantową PSII (FV/FM). Dla roślin kontrolnych wartość FV/FM przez 14 dni trwa-
nia doświadczenia utrzymywała się na stałym poziomie – średnio 0,82 (ryc. 47 
– patrz kolorowa wkładka). Niedobór wapnia, azotu i fosforu spowodował po 14 
dniach zmniejszenie wartości FV/FM do 0,72. Wydajność kwantowa PSII silnie 
reagowała na niedobory magnezu i potasu. Po pierwszym tygodniu doświad-
czenia, w którym zastosowano niedobory tych pierwiastków, wartość FV/FM 
zmniejszyła się do 0,67 i 0,61, odpowiednio dla niedoboru magnezu i potasu. 
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W kolejnych dniach wartości tego parametru w obu przypadkach ulegały nie-
wielkim wahaniom w zakresie 0,62–0,68. Po 14 dniach doświadczenia FV/FM dla 
niedoboru magnezu wynosiła 0,58, a dla niedoboru potasu 0,53.

Czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnej fluorescencji (TFM) przez rośliny 
obu badanych odmian jęczmienia, rosnących w warunkach stresu niedoborów 
różnych składników mineralnych przez jeden dzień, uległ w nieznacznym stop-
niu skróceniu bądź wydłużeniu w porównaniu z kontrolą w przypadku niedoboru 
azotu, fosforu, siarki i potasu (tab. 14). Brak żelaza w pożywce spowodował 
zwiększenie wartości tego parametru w roślinach obu badanych odmian, przy 
czym dla A. Aswad jedynie o 78%, a u odmiany A. Abiad aż o 150% w porów-
naniu z roślinami kontrolnymi. Czas osiągnięcia maksymalnej fluorescencji 
wydłużył się znacznie (do 285%) u odmiany A. Abiad także przy niedoborze 
magnezu. Natomiast brak magnezu nie wpłynął znacząco na wartość tego para-
metru u odmiany A. Aswad. Po jednym dniu niedoboru wapnia TFM uległ zwięk-
szeniu o 78% w stosunku do kontroli u A. Abiad, a u roślin A. Aswad zmniejszył 
się do 89%.

Po jednym dniu stresu niedoborów poszczególnych składników mineralnych 
wartości wskaźnika Area nie zmniejszyły się u odmiany A. Abiad, z wyjątkiem 
niedoboru potasu (tab. 14), a u odmiany A. Aswad były mniejsze średnio o 40% 
w porównaniu z kontrolą. Najmniejsze wartości Area (50% wartości kontrol-
nych) wystąpiły u roślin odmiany A. Aswad przy niedoborze żelaza. 

Po jednym dniu przebywania roślin w warunkach niedoboru składników 
mineralnych wydajność kompleksu rozszczepiającego wodę po donorowej stro-
nie PSII (FV/FO) była mniejsza u roślin obu odmian (od 10 do 20%) w porów-
naniu z kontrolą (tab. 14). Najmniejszą wartość zaobserwowano w przypadku 
roślin odmiany A. Aswad (78%) poddanych stresowi niedoboru magnezu.

TABELA 14. Wybrane parametry fl uorescencji chlorofi lu roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad 
rosnących w warunkach niedoborów składników mineralnych przez 1 dzień (wyniki zostały przedsta-
wione w % w stosunku do kontroli) 

Kombinacja
Arabi Abiad Arabi Aswad

TFM Area FV/FO TFM Area FV/FO

–N 100a 87a 91a 92a 89a 91a

–P 107a 81a 85a 103a 78a 90a

–K 85a 72a 82a 85a 64b 90a

–S 107a 87a 84a 96a 70b 83a

–Ca 178a 84a 88a 89b 65b 83a

–Mg 285a 84a 84a 103b 61b 78b

–Fe 250a 87a 83a 178b 53b 81a

Wartości oznaczone tą samą literą (w obrębie jednego parametru między odmianami) nie różnią się istotnie 
(p < 0,05).
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Po jednym dniu w warunkach niedoboru magnezu (–Mg), wapnia (–Ca) i siarki 
(–S) u odmiany A. Aswad najistotniejsze zmiany obserwowano dla szybkości zamy-
kania centrów reakcji PSII (ΔV/ΔtO) i rozpraszania cieplnego energii wzbudzenia 
(DIO/CS). Uległy one zwiększeniu o 25–30% w stosunku do kontroli w przypadku 
niedoboru siarki i wapnia, a o 40% w stosunku do kontroli przy braku magnezu 
(ryc. 48). Również w przypadku odmiany A. Abiad nastąpiło nieznaczne zwiększe-
nie wymienionych parametrów. Każdy z omawianych niedoborów (siarka, magnez 
i wapń) spowodował u odmiany A. Aswad zmniejszenie wartości o 30–40% w sto-
sunku do kontroli parametrów stanowiących o liczbie obrotów, tj. ilości redukcji QA 
w czasie od 0 do TFM (N), całkowitej znormalizowanej powierzchni ponad krzywą 
O-J-I-P (SM), sile oddziaływania wewnętrznych czynników sprzyjających przebie-
gowi reakcji PSII (SFIABS) i wskaźnika funkcjonowania PSII (PIABS). W przypadku 

RYCINA 48. Wykresy radarowe wybranych parametrów charakteryzujących PSII roślin jęczmienia 
odmian A. Aswad i A. Abiad poddawanych przez 1 dzień działaniu niedoboru wapnia (–Ca), siarki 
(–S), magnezu (–Mg) i azotu (–N), wyniki przedstawiono w % w stosunku do kontroli
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niedoboru azotu (–N) wartości większości parametrów, charakteryzujących stan 
i działanie PSII, były zbliżone do wartości kontrolnych, zaobserwowano jedynie 
zmniejszenie wartości parametru PIABS.

W przypadku braku fosforu (–P) u obu odmian zaobserwowano po jednym 
dniu jednakowe zwiększenie wartości ΔV/ΔtO i DIO/CS o 25–30% w porównaniu 
z kontrolą, a także zmniejszenie parametru SFIABS o 20% oraz parametru PIABS 
o 40% w porównaniu z kontrolą (ryc. 49). U odmiany A. Aswad obserwowano 
również 20-procentowe zmniejszenie parametrów SM i N. Podobne rezultaty 
uzyskano w przypadku traktowania roślin przez jeden dzień niedoborem potasu 
(–K) i żelaza (–Fe). W przypadku niedoboru żelaza dla odmiany A. Aswad obser-
wowano zwiększenie parametrów: ΔV/ΔtO, DIO/CS oraz φDO, oraz zmniejszenie 

RYCINA 49. Wykresy radarowe wybranych parametrów charakteryzujących PSII roślin jęczmienia 
odmian A. Aswad i A. Abiad poddawanych przez 1 dzień działaniu niedoboru fosforu (–P), potasu (–K) 
i żelaza (–Fe) oraz wykres przedstawiający wartości uśrednione dla wszystkich stresów niedoboru, 
wyniki przedstawiono w % w stosunku do kontroli
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parametrów: PIABS (50% wartości kontrolnej) oraz SM i N (60% wartości kontro-
lnej). Podobny obraz na wykresie radarowym otrzymano po uśrednieniu warto-
ści przedstawionych parametrów dla wszystkich stresów niedoboru, trwających 
jeden dzień. U roślin obu odmian nastąpił średnio 20-procentowy wzrost para-
metrów ΔV/ΔtO i DIO/CS oraz 15-procentowy wzrost φDO. U odmiany A. Aswad 
o ponad 20% w stosunku do roślin kontrolnych zmniejszyła się wartość SM oraz 
N, podczas gdy u odmiany A. Abiad wartości tych parametrów pozostawały bez 
zmian. U obu badanych odmian zmniejszeniu do 80% wartości w kontroli uległy 
parametry SFIABS, φO/(1 – φO) i ψO/(1 – ψO), a parametr PIABS – do 60% wartości 
w kontroli.

Analiza składowych wskaźnika sił napędzających w PSII w stosunku do absorp-
cji (DFABS) po trwającym jeden dzień stresie niedoboru fosforu (–P), a także stre-
sie niedoboru potasu (–K) wykazała u obu badanych odmian istotne zmniejszenie 
wartości parametru DFψO – potencjału transportu elektronów odbywającego się 
poza QA

–  (ryc. 50). Parametr DFψO uległ istotnemu zmniejszeniu również w przy-
padku niedoboru azotu (–N), ale tylko w roślinach odmiany A. Abiad. 

Po jednodniowym niedoborze magnezu (–Mg) i żelaza (–Fe) u roślin odmiany 
A. Abiad obserwowano znaczące zmniejszenie wartości składowej DFψO. Brak 
żelaza w pożywce powodował u roślin tej odmiany zmniejszenie wartości para-
metru DFφPO – potencjału pierwotnej reakcji fotochemicznej (ryc. 51). Niedobory 
siarki (–S), wapnia (–Ca), magnezu i żelaza u odmiany A. Aswad spowodowały 
znaczące zmniejszenie wartości parametru DFψO. Składowa określająca poten-
cjał pierwotnej reakcji fotochemicznej (DFφPO) okazała się u odmiany A. Aswad 
wrażliwa tylko na niedobory żelaza i magnezu.

Dynamika zmian indukcji przejściowej fluorescencji chlorofilu po jednym 
dniu działania stresu niedoborów składników mineralnych nie zmieniła się 
u żadnej z badanych odmian (dane nieprezentowane). 

Po siedmiu dniach działania stresu krzywe O-J-I-P dla odmian A. Aswad 
i A. Abiad wykazywały najmniejsze odchylenie w charakterze przebiegu w po-
równaniu z kontrolą w przypadku niedoborów fosforu, siarki i azotu. Dla obu 
odmian charakteryzowały się jednak znacznie mniejszymi wartościami prze-
biegu fazy, odzwierciedlającej redukcję wtórnego akceptora elektronów QB, pla-
stochinonu (PQ), cytochromu (Cyt) i plastocyjaniny (PC) (J-I), oraz w tej części 
przebiegu, która wyraża redukcję przenośników elektronów na akceptorowej 
stronie PSI, na przykład ferredoksyny (Fd), innych pośrednich oraz NADP (I-P) 
– rycina 52. Krzywa przejściowej fluorescencji chlorofilu przy niedoborze żelaza 
dla odmiany A. Abiad miała podobny do kontroli charakter przebiegu, aczkol-
wiek o znacznie mniejszych wartościach I-P, natomiast dla odmiany A. Aswad 
miała prawie gładki przebieg i trudno było na niej zaobserwować punkty charak-
terystyczne dla standardowej krzywej O-J-I-P.
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RYCINA 50. Siły napędzające w PSII (logarytmy wskaźników funkcjonowania PI przy t = 0) dla 
roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad po jednodniowym niedoborze: azotu (–N), fosforu (–P) 
i potasu (–K), NIR na poziomie istotności 0,05

Po siedmiu dniach działania stresów niedoboru magnezu, wapnia i potasu oraz 
w przypadku uśrednionych wyników krzywe przejściowej fluorescencji chloro-
filu odmiany A. Aswad wykazywały prawie gładki przebieg i trudno było na nich 
zaobserwować jakikolwiek punkt charakteryzujący standardową krzywą O-J-I-P 
(ryc. 53). W przypadku odmiany A. Abiad krzywe przy niedoborze magnezu 
i wapnia oraz krzywe uśrednione dla wszystkich niedoborów miały podobny do 



RYCINA 51. Siły napędzające w PSII (logarytmy wskaźników funkcjonowania PI przy t = 0) dla 
roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad po jednodniowym niedoborze siarki (–S), wapnia (–Ca), 
magnezu (–Mg) i żelaza (–Fe), NIR na poziomie istotności 0,05
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RYCINA 52. Dynamika zmian indukcji fl uorescencji chlorofi lu dla roślin jęczmienia odmian A. Abiad 
i A. Aswad rosnących w warunkach niedoboru azotu (–N), fosforu (–P), siarki (–S) i żelaza (–Fe) przez 
7 dni
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RYCINA 53. Dynamika zmian indukcji fl uorescencji chlorofi lu dla roślin jęczmienia odmian A. Abiad 
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kontroli charakter przebiegu, aczkolwiek o znacznie mniejszych wartościach faz 
J-I i fazy I-P. Przy niedoborze potasu krzywa dla odmiany A. Abiad była prawie 
płaska przy niemal tej samej wartości FO.

Rośliny kontrolne obu odmian wykazywały podobne wartości parametrów 
specyficznych strumieni energii przeliczonych na centrum reakcji (RC), wyra-
żonych na modelu membranowym –  ABS/RC, TRO/RC, ETO/RC i DIO/RC 
(ryc. 54). Dla roślin rosnących w warunkach niedoborów poszczególnych pier-
wiastków przez jeden dzień parametry te nie ulegały zmianie w stosunku do 
roślin kontrolnych (dane nieprezentowane).

Niewielkie zwiększenie wartości parametrów, świadczących o wielkości stru-
mienia fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki chlorofilu (ABS/RC), prze-
pływie przechwytywanej energii wzbudzenia (TRO/RC) wraz ze zwiększeniem 
udziału nieaktywnych centrów reakcji i rozpraszaniu cieplnym energii wzbu-
dzenia (DIO/RC), przy niezmienionym w stosunku do kontroli tempie transportu 
elektronów, zanotowano dla odmiany A. Aswad, pozostającej przez siedem dni 
pod działaniem stresu niedoboru azotu (–N). U odmiany A. Abiad niedobór tego 
pierwiastka spowodował zwiększenie parametru ABS/RC i udziału nieaktywnych 
centrów reakcji oraz 4-krotny wzrost rozpraszania cieplnego energii wzbudzenia, 
przy niezmienionej wartości ETO/RC (ryc. 54). U roślin obu odmian rosnących 
w środowisku z niedoborem potasu (–K) obserwowano zwiększenie wartości 
przeważającej liczby parametrów. Zanotowano ponad 2-krotne zwiększenie 
parametrów ABS/RC oraz TRO/RC, z jednoczesnym zwiększeniem udziału nie-
aktywnych centrów reakcji. Znacznie większe wartości w stosunku do kontroli 
osiągał również parametr informujący o rozpraszaniu cieplnym energii wzbu-
dzenia (DIO/RC) – ponad 8-krotnie i 12-krotnie większe w stosunku do kontroli 
odpowiednio u A. Abiad i A. Aswad. Udział nieaktywnych centrów reakcji rów-
nież uległ zwiększeniu, a przede wszystkim u roślin odmiany A. Aswad. U obu 
odmian natomiast zmniejszeniu w stosunku do kontroli uległo tempo transportu 
elektronów (ETO/RC). Brak fosforu nie wpłynął znacząco na zmiany omawia-
nych parametrów u żadnej z odmian.

U obu badanych odmian siedmiodniowy niedobór wapnia i siarki powodował 
zmiany parametrów, określających specyficzne przepływy strumieni energii. 
W przypadku braku wapnia zwiększyły się wartości strumienia fotonów zaab-
sorbowanych przez cząsteczki chlorofilu (ABS/RC), przepływu przechwytywa-
nej energii wzbudzenia (TRO/RC) i rozpraszania cieplnego energii wzbudzenia 
(DIO/RC) przy jednoczesnym zwiększeniu udziału nieaktywnych centrów reak-
cji (ryc. 55). W stosunku do kontroli u obu odmian spowolnieniu uległo tempo 
transportu elektronów (ETO/RC). W przypadku niedoboru siarki w środowisku 
wzrostu u obu badanych odmian obserwowano nieznaczne zwiększenie warto-
ści ABS/RC, TRO/RC i DIO/RC.
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Kombinacja Arabi Abiad Arabi Aswad 
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RYCINA 54. Model membranowy przedstawiający specyfi czne przepływy energii w przeliczeniu na 
centrum reakcji (RC) u roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach opty-
malnych (kontrola) oraz po 7 dniach stresu niedoboru azotu (–N), fosforu (–P) i potasu (–K): ABS/RC 
– strumień fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki barwników antenowych w przeliczeniu na RC, 
TRO/RC – przepływ przechwytywanej energii wzbudzenia w przeliczeniu na RC, ETO/RC – tempo 
transportu elektronów w przeliczeniu na RC, DIO/RC – rozpraszanie cieplne energii wzbudzenia w 
przeliczeniu na RC (każda wartość jest reprezentowana przez rozmiary strzałek, a ich powierzchnie 
ograniczone wewnętrznymi pionowymi liniami wskazują na udział aktywnych centrów reakcji, nato-
miast białe pola – na udział centrów nieaktywnych)
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Kombinacja Arabi Abiad Arabi Aswad 

Kontrola

–S

–Ca

ABS/RC

 TRo/RC

DIo/RC

ETo/RC

 ABS/RC

 TRo/RC

 DIo/RC

ETo/RC

ABS/RC

 TRo/RC

DIo/RC

ETo/RC

ABS/RC

 TRo/RC

DIo/RC

ETo/RC

ABS/RC

 TRo/RC

DIo/RC

ETo/RC

ABS/RC

 TRo/RC

 DIo/RC

ETo/RC

Po siedmiu dniach działania stresu niedoboru żelaza i magnezu u obu 
odmian nastąpiło zwiększenie wartości parametru ABS/RC z jednoczesnym 
zwiększeniem udziału nieaktywnych centrów reakcji. Parametr ten u odmiany 
A. Aswad okazał się wrażliwszy na niedobór żelaza, a u odmiany A. Abiad 
– na niedobór magnezu. Większą wartość w stosunku do kontroli osiągał także 
parametr DIO/RC – przy niedoborze żelaza był ponad 4-krotnie i 12-krotnie, 
a przy braku magnezu 6-krotnie i 3-krotnie większy odpowiednio dla roślin 
A. Abiad i A. Aswad (ryc. 56). Udział nieaktywnych centrów reakcji w przy-

RYCINA 55. Model membranowy przedstawiający specyfi czne przepływy energii w przeliczeniu na  
centrum reakcji (RC) u roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach opty-
malnych (kontrola) oraz po 7 dniach stresu niedoboru siarki (–S) i wapnia (–Ca): ABS/RC – strumień 
fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki barwników antenowych w przeliczeniu na RC, TRO/RC 
– przepływ przechwytywanej energii wzbudzenia w przeliczeniu na RC, ETO/RC – tempo transportu 
elektronów w przeliczeniu na RC, DIO/RC – rozpraszanie cieplne energii wzbudzenia w przeliczeniu 
na RC (każda wartość jest reprezentowana przez rozmiary strzałek, a ich powierzchnie ograniczone 
wewnętrznymi pionowymi liniami wskazują na udział aktywnych centrów reakcji, natomiast białe pola 
– na udział centrów nieaktywnych)
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Kombinacja Arabi Abiad Arabi Aswad 
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RYCINA 56. Model membranowy przedstawiający specyfi czne przepływy energii w przeliczeniu na 
centrum reakcji (RC) u roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach opty-
malnych (kontrola) oraz po 7 dniach stresu niedoboru magnezu (Mg) i żelaza (–Fe): ABS/RC – strumień 
fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki barwników antenowych w przeliczeniu na RC, TRO/RC 
– przepływ przechwytywanej energii wzbudzenia w przeliczeniu na RC, ETO/RC – tempo transportu 
elektronów w przeliczeniu na RC, DIO/RC – rozpraszanie cieplne energii wzbudzenia w przeliczeniu 
na RC (każda wartość jest reprezentowana przez rozmiary strzałek, a ich powierzchnie ograniczone 
wewnętrznymi pionowymi liniami wskazują na udział aktywnych centrów reakcji, natomiast białe pola 
– na udział centrów nieaktywnych)

padku odmiany A. Aswad dużo bardziej zwiększył się przy niedoborze żelaza, 
a u odmiany A. Abiad – przy braku magnezu. W porównaniu z kontrolą (z wy-
jątkiem niedoboru magnezu u roślin odmiany A. Abiad) zmniejszeniu uległa 
wartość parametru ETO/RC.

Czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnej fluorescencji (TFM) przez 
rośliny obu odmian jęczmienia, rosnące przez siedem dni w warunkach nie-
doborów składników mineralnych, jedynie w przypadku niedoboru azotu uległ 
znacznemu wydłużeniu w porównaniu z kontrolą (tab. 15).
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TABELA 15. Wybrane parametry fl uorescencji chlorofi lu roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad 
rosnących w warunkach niedoborów składników mineralnych przez 7 dni (wyniki przedstawiono w % 
w stosunku do kontroli) 

Kombinacja
Arabi Abiad Arabi Aswad

TFM Area FV/FO TFM Area FV/FO

–N 179a 51b 42b 143b 88a 65a

–P 100a 87a 78a 96a 74b 71a

–K 107a 16a 14a 93b 7a 10a

–S 104a 86a 82a 104a 88a 66b

–Ca 104a 31a 32a 79b 14b 39a

–Mg 93a 44a 54a 100a 13b 20b

–Fe 100a 43a 48a 86b 4b 7b

Wartości oznaczone tą samą literą (w obrębie jednego parametru między odmianami) nie różnią się istotnie 
(p < 0,05).

Po siedmiu dniach wzrostu roślin największe zmniejszenie wartości parame-
tru Area przy niedoborze potasu i żelaza zaobserwowano u odmiany A. Aswad 
(odpowiednio do 7 i 4% w stosunku do kontroli – tab. 15). Małe wartości Area 
(13 i 14%) wystąpiły u tej odmiany także podczas niedoboru wapnia i magnezu. 
W przypadku odmiany A. Abiad wartości tego parametru utrzymywały się w gra-
nicach 30–50% w stosunku do kontroli przy niedoborze azotu, wapnia, magnezu 
i żelaza. Znaczny negatywny wpływ na wielkość puli zredukowanego plastochi-
nonu u odmiany A. Abiad miał deficyt potasu.

Wydajność kompleksu rozszczepiającego wodę na donorowej stronie PSII
(FV/FO) była wrażliwa na większość zastosowanych stresów mineralnych. Wartość 
tego parametru zmniejszyła się w stopniu istotnym u roślin odmiany A. Aswad 
przy niedoborze potasu, magnezu i żelaza, natomiast u roślin odmiany A. Abiad 
– tylko przy deficycie potasu (tab. 15). Brak azotu, magnezu i żelaza w środowi-
sku wzrostu odmiany A. Abiad spowodował zmniejszenie FV/FO średnio do 48% 
wartości kontrolnych, natomiast niedobór wapnia do 31%. Brak wapnia u od-
miany A. Aswad wpłynął na zmniejszenie parametru FV/FO do 39%, a zubożenie 
pożywki w azot lub siarkę skutkowało zmniejszeniem wartości tego parametru 
średnio do 65,5% wartości notowanej u roślin z warunków kontrolnych. 

Po siedmiu dniach niedoboru fosforu (–P) zarówno u odmiany A. Aswad, 
jak i A. Abiad nastąpiło zmniejszenie średnio o 20% wartości następujących 
parametrów: gęstości centrów reakcji (RC/CS, RC/ABS), wskaźnika struk-
tury i funkcji (SFIABS), wskaźnika reakcji świetlnych (φO/(1 – φO)) i stosunku 
elektronów opuszczających układ do elektronów kumulowanych w układzie 
QA

– (ψO/(1 – ψO)) – rycina 57. U obu odmian aż o ponad 50% w stosunku do 
kontroli zmniejszył się wskaźnik funkcjonowania (PIABS). Natomiast średnio 



Wyniki 105

RYCINA 57. Wykresy radarowe wybranych parametrów charakteryzujących PSII roślin jęczmienia 
odmian A. Aswad i A. Abiad poddanych przez 7 dni działaniu niedoboru fosforu (–P), azotu (–N), 
potasu (–K) i magnezu (–Mg), wyniki przedstawiono w % w stosunku do kontroli
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o 25% zwiększyły się u siewek obu odmian: szybkość zamykania centrów 
reakcji PSII (ΔV/ΔtO), kwantowa wydajność rozpraszania energii (φDO), ilość 
redukcji QA w czasie od 0 do TFM (N) oraz rozpraszanie cieplne energii wzbu-
dzenia (DIO/CS).

Siewki odmiany A. Abiad, pozostające pod wpływem stresu niedoboru azotu 
(–N), wykazywały zwiększenie wartości trzech parametrów fluorescencji chloro-
filu: φDO – o ponad 50% w stosunku do kontroli), oraz DIO/CS i ΔV/ΔtO – o ponad 
100% wartości kontrolnej. Dla odmiany A. Aswad wartości parametrów: φDO, 
DIO/CS i ΔV/ΔtO, były większe od kontroli średnio o 50%. Wartość  wskaźnika 
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funkcjonowania PIABS po siedmiu dniach wzrostu w pożywce zubożonej o azot 
dla odmiany A. Aswad zmniejszyła się do 50%, a dla odmiany A. Abiad – do 12% 
wartości kontrolnej. W przypadku odmiany A. Abiad także nastąpiło znaczne 
zmniejszenie parametrów φO/(1 – φO) i SFIABS – odpowiednio do 41 i 32% warto-
ści kontrolnej, oraz parametrów: ψO/(1 – ψO), RC/ABS, RC/CS i kP (stała reakcji 
fotochemicznych) – średnio do 55% wartości obserwowanych dla roślin kon-
trolnych. W przypadku odmiany A. Aswad wartości tych samych parametrów 
zmniejszyły się średnio o 20% w porównaniu z kontrolą.

Niedobór potasu (–K) u obu odmian powodował radykalne (do 1–5% warto-
ści kontrolnej) zmniejszenie wartości parametrów SFIABS i PIABS, natomiast do 
10–25% wartości kontrolnej zmniejszyły się wartości parametrów: φEO (kwan-
towa wydajność transportu elektronów), RC/ABS, ψO/(1 – ψO) oraz φO/(1 – φO). 
Niedobór potasu powodował u obu odmian 2,5-krotne zwiększenie ΔV/ΔtO i po-
nad 3-krotne zwiększenie φDO. Ponadto u odmiany A. Abiad zaobserwowano 
ponad 4-krotne zwiększenie wartości parametru DIO/CS, a u roślin odmiany 
A. Aswad wartość tego parametru zwiększyła się do 2,5-krotności wartości kon-
trolnej. 

U odmiany A. Aswad obserwowano znacznie wyraźniejsze zwiększe-
nie parametrów: ΔV/ΔtO, φDO i DIO/CS, powodowane niedoborem magnezu 
(–Mg). Przy braku tego pierwiastka zaobserwowano także zmniejszenie SFIABS
i φO/(1 – φO) do 13–20% kontroli u odmiany A. Aswad i 40–50% u odmiany 
A. Abiad oraz parametrów: RC/CS, ETO/CS, TRO/CS i ψO/(1 – ψO), do 30–39% 
i 60–70% wartości kontrolnych odpowiednio u A. Aswad i A. Abiad. Parametr 
PIABS pod wpływem siedmiodniowego niedoboru magnezu zmniejszył się u od-
miany A. Aswad o 97%, a u odmiany A. Abiad o 77% w stosunku do kontroli.

Na wykresach radarowych, przedstawiających wybrane parametry fluore-
scencji chlorofilu, wykazano, że niedobór żelaza (–Fe) powodował zwięk-
szenie wartości parametrów: ΔV/ΔtO, φDO i DIO/CS, u obu badanych odmian, 
przy czym były one od 1 do 3 razy większe w przypadku odmiany A. Aswad. 
U roślin tej odmiany niedobór spowodował także zmniejszenie do 1–5% war-
tości kontrolnej parametrów: SFIABS, PIABS i φO/(1 – φO), a także do 15–25% 
parametrów RC/CS i ETO/CS (ryc. 58). W przypadku odmiany A. Abiad więk-
szość wartości tych parametrów zmniejszyła się do 40% kontroli, jedynie PIABS 
zmniejszył się prawie o 84% w stosunku do wartości tego parametru u roślin 
kontrolnych. 

Obraz zmian wartości parametrów fluorescencji chlorofilu po siedmiu dniach 
stresu niedoboru siarki (–S) jest podobny do stresu niedoboru fosforu. U obu 
odmian nastąpiło zmniejszenie do 20–25% wartości parametrów, informujących 
o gęstości centrów reakcji (RC/CS, RC/ABS), przepływie przechwytywanej 
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energii wzbudzenia (TRO/CS), tempie transportu elektronów (ETO/CS) oraz 
wskaźnika zależności funkcji od struktury PSII (SFIABS). W stosunku do kon-
troli zmniejszył się także wskaźnik funkcjonowania PIABS – u roślin odmiany 
A. Aswad i A. Abiad odpowiednio o 50 i 43%.

Podobnie jak siedmiodniowy stres niedoboru potasu czy azotu na wybrane 
parametry fluorescencji chlorofilu wpłynął niedobór wapnia (–Ca). U roślin 
obu odmian nastąpiło znaczne  zwiększenie wartości parametrów φDO i ΔV/ΔtO, 
a w przypadku odmiany A. Abiad także parametru DIO/CS (ponad 2-krotny 

RYCINA 58. Wykresy radarowe wybranych parametrów charakteryzujących PSII roślin jęczmienia 
odmian  A. Aswad i A. Abiad poddanych przez 7 dni działaniu niedoboru wapnia (–Ca), siarki (–S) 
i żelaza (–Fe), a także uśrednione wyniki dla wszystkich stresów niedoboru, wyniki przedstawiono 
w % w stosunku do kontroli
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w stosunku do kontroli). Przy niedoborze wapnia u odmiany A. Aswad zmniej-
szyły się wartości parametrów RC/CS i PIABS (odpowiednio do 13 i 7% wartości 
kontrolnej). Natomiast wartości parametrów: SFIABS, ETO/CS, ψO/(1 – ψO) oraz 
φO/(1 – φO), zmniejszyły się do 20–40% wartości kontrolnej, a parametrów: φEO, 
ψO i RC/ABS, do 50% tej wartości. U odmiany A. Abiad wartość PIABS zmniej-
szyła się do 4% wartości kontrolnej, SFIABS – do 17%, ψO/(1 – ψO), φO/(1 – φO), 
ETO/CS i φEO – do 27–36%, a RC/ABS, RC/CS i ψO – do 50–60% wartości tych 
parametrów u roślin kontrolnych.

Uzyskane wyniki wskazują, że niedobory biogennych pierwiastków wpły-
nęły głównie na zwiększoną szybkość zamykania centrów reakcji PSII (ΔV/ΔtO), 
kwantową wydajność rozpraszania energii (φDO) oraz efektywność cieplnego 
rozpraszania energii wzbudzenia (DIO/CS). U roślin obu odmian w znacznym 
stopniu zmniejszyła się wydajność kwantowa oraz tempo transportu elektronów 
(φEO, ETO/CS), a także zmalały wartości wskaźników struktury i funkcjonowania 
PSII (PIABS, SFIABS).

Analiza składowych wskaźnika sił napędzających w PSII w stosunku do 
absorpcji (DFABS) po siedmiu dniach niedoboru azotu (–N) i  potasu (–K) wyka-
zała istotne zmniejszenie wszystkich składowych wskaźnika sił napędzających 
PSII (DFRC – potencjał struktury związany z gęstością centrów reakcji w przeli-
czeniu na chlorofil, DFφPO – potencjał pierwotnej reakcji fotochemicznej DFψO 
– potencjał transportu elektronów poza QA

– ) tylko u odmiany A. Abiad (ryc. 59). 
W przypadku tej odmiany zaobserwowano również zmniejszenie parametru 
DFφPO po zastosowaniu stresu niedoboru fosforu (–K). W przypadku odmiany 
A. Aswad zaobserwowano, że na stres niedoboru azotu i fosforu wrażliwa była 
jedynie składowa, określająca potencjał pierwotnej reakcji fotochemicznej 
(DFφPO). Natomiast trwający jeden dzień stres niedoboru potasu spowodował 
znaczące zmniejszenie wartości wszystkich analizowanych parametrów (DFRC, 
DFφPO, DFψO).

U odmiany A. Aswad, poddanej przez siedem dni działaniu niedoboru wapnia, 
magnezu oraz żelaza, obserwowano istotne zmniejszenie wszystkich parametrów 
(DFRC, DFφPO, DFψO) wskaźnika sił napędzających PSII (ryc. 60). Natomiast 
w przypadku niedoboru siarki u tej odmiany zaobserwowano zmniejszenie jedy-
nie parametru DFφPO. Wszystkie składowe wskaźnika sił napędzających uległy 
istotnemu zmniejszeniu u odmiany A. Abiad po zastosowaniu siedmiodniowego 
stresu niedoboru wapnia. Brak żelaza lub magnezu w środowisku wzrostu sie-
wek jęczmienia odmiany A. Abiad spowodował zmniejszenie wartości parame-
trów DFφPO oraz DFψO. Niedobór siarki miał negatywny wpływ wyłącznie na 
parametr określający potencjał pierwotnej reakcji fotochemicznej (DFφPO).



Wyniki 109

Kontrola (A. Abiad)

–N (A. Abiad)

Kontrola (A. Aswad)

–N (A. Aswad)

Kontrola (A. Abiad)

–P (A. Abiad)

Kontrola (A. Aswad)

–P (A. Aswad)

Kontrola (A. Abiad)

–K (A. Abiad)

Kontrola (A. Aswad)

–K (A. Aswad)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

DFRC DFφPO DFψO

Składowe wskaźnika sił napędzających w PSII 

DFRC DFφPO DFψO

Składowe wskaźnika sił napędzających w PSII 

DFRC DFφPO DFψO

Składowe wskaźnika sił napędzających w PSII 

je
d
n
. 
w

z
g
l.

NIR0.05

–N

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

je
d

n
. 
w

z
g

l.

NIR0.05

–P

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

je
d
n
. 
w

z
g
l.

NIR0.05

–K

RYCINA 59. Siły napędzające w PSII (logarytmy wskaźników funkcjonowania PI przy t = 0) dla roślin 
jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad po siedmiodniowym niedoborze azotu (–N), fosforu (–P) i po-
tasu (–K), NIR na poziomie istotności 0,05



RYCINA 60. Siły napędzające w PSII (logarytmy wskaźników funkcjonowania PI przy t = 0) dla roślin 
jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad po siedmiodniowym niedoborze siarki (–S), wapnia (–Ca), 
magnezu (–Mg) i żelaza (–Fe), NIR na poziomie istotności 0,05
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4.6. Oddziaływanie stresu suszy

Pierwsze dni (od 1. do 7. dnia) działania suszy (30% PPW) nie miały istot-
nego wpływu na wartości podstawowych parametrów fluorescencji chlorofilu 
– wskaźnika funkcjonowania PSII (PIABS) oraz wielkość puli zredukowanego 
plastochinonu (Area) – tabela 16. Po siedmiu dniach doświadczenia wpływ 
suszy uwidocznił się w przypadku parametru Area tylko dla odmiany A. Abiad 
(61 600 bit·ms–1 dla roślin kontrolnych oraz 54 015 bit·ms–1 dla roślin podda-
nych stresowi suszy). Podczas gdy wartość parametru Area dla roślin kontro-
lnych utrzymywała się przez cały okres doświadczenia na stałym poziomie 
(50 000–60 000 bit·ms–1), to w przypadku roślin poddanych stresowi suszy war-
tość tego parametru zaczęła się znacząco zmniejszać dziesiątego dnia. W tym 
czasie dla odmiany A. Aswad wartość Area wyniosła 49 552 bit·ms–1, a dla 
A. Abiad – 43 226 bit·ms–1. Po 13 dniach stresu suszy wartość Area u odmiany 
A. Abiad wyniosła ponad 42 000 bit·ms–1, a u odmiany A. Aswad – ponad 
46 000 bit·ms–1. Pierwsze zmiany dla parametru PIABS zostały zanotowane dzie-
siątego dnia aplikacji stresu suszy i tylko w przypadku odmiany A. Aswad. 
W ostatnim terminie pomiarów parametr ten uległ znacznemu zmniejszeniu 

TABELA 16. Podstawowe parametry fl uorescencji chlorofi lu u roślin jęczmienia odmian A. Abiad 
i A. Aswad poddanych działaniu stresu suszy przez 13 dni

O
dm

ia
na

W
ar

un
ki

 w
zr

os
tu

1. dzień 4. dzień 7. dzień 10. dzień 13. dzień

FV/FM PIABS Area FV/FM PIABS Area FV/FM PIABS Area FV/FM PIABS Area FV/FM PIABS Area

A
ra

bi
 A

bi
ad

ko
nt

ro
la

0,81a 2,29a 57400a 0,81a 3,30a 54825a 0,82a 3,31a 61600a 0,81a 3,28a 54491a 0,82a 3,05a 58753a

su
sz

a

0,81a 2,54a 58600a 0,81a 3,48a 57277a 0,82a 3,39a 54015b 0,81a 3,12a 43226b 0,81a 2,73b 42534b

A
ra

bi
 A

sw
ad

ko
nt

ro
la

0,80a 1,86a 60600a 0,80a 2,86a 59152a 0,81a 2,91a 59386a 0,81a 2,94a 54993a 0,81a 2,76a 57805a

su
sz

a

0,80a 1,95a 56000a 0,80a 2,72a 56344a 0,81a 2,80a 59034a 0,79a 2,25b 49552b 0,79a 2,30b 46669b

Wartości oznaczone tą samą literą (w obrębie jednego parametru między odmianami) nie różnią się istotnie 
(p < 0,05).
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u obu badanych odmian. W dniach wykonywania pomiarów wartość parame-
tru określającego maksymalną wydajność kwantową PSII (FV/FM) nie uległa 
zmianie, co wskazuje na fakt, że parametr ten nie jest dobrym wskaźnikiem 
oddziaływania suszy na rośliny jęczmienia.

Pomiary sygnału fluorescencji chlorofilu, pochodzącego z podwójnego 
impulsu po adaptacji roślin w ciemności, zostały dokonane w pięciu terminach 
(1, 4, 7, 10 i 13 dzień) po aplikacji stresu suszy. Z uwagi na brak różnic w noto-
wanym sygnale fluorescencji w kolejnych terminach (1, 2, 3 i 4) poniżej przed-
stawiono analizę sygnałów rejestrowanych w pierwszym i ostatnim dniu trwania 
stresu suszy (ryc. 61). W pierwszym terminie nie zanotowano istotnych różnic 
w przebiegu krzywych fluorescencji chlorofilu między roślinami kontrolnymi 
a poddanymi suszy (dla obu odmian) po aplikacji pierwszego oraz następują-
cego po nim w 5-sekundowym odstępie drugiego impulsu światła wysycającego 
(saturation light).

Krzywa sygnału dla roślin kontrolnych zmieniła się po zastosowaniu dru-
giego impulsu światła wysycającego w obu terminach pomiarowych. Zmiany te 
dotyczyły fazy O-J (faza odzwierciedlająca redukcję plastochinonu QA na akcep-
torowej stronie PSII), w której punkty O i J miały większe wartości, a ten ostatni 
pojawił się na krzywej znacznie później. Obserwowano również zanik punktu I, 
wskazującego na ponowne utlenienie PQH2

+ przez Cyt b6 f.
Po upływie 13 dni stresu suszy krzywe mierzonych sygnałów fluorescencji 

chlorofilu przebiegały na niższym poziomie w porównaniu z pierwszym termi-
nem pomiarowym (zarówno po pierwszym, jak i po drugim impulsie światła). Po 
tym czasie tylko w przypadku odmiany A. Abiad zanotowano znaczne zmniej-
szenie wartości w porównaniu z pozostałymi kombinacjami doświadczalnymi 
(roślinami kontrolnymi oraz roślinami odmiany A. Aswad, będącymi pod wpły-
wem stresu suszy).

Krzywe przejściowej fluorescencji chlorofilu zarówno dla roślin kontrolnych, 
jak i poddanych stresowi suszy wykazywały charakterystyczny przebieg z za-
chowaniem poszczególnych faz O-J-I-P. Wartość parametru FO była taka sama 
dla kontrolnych roślin oraz obu odmian poddanych działaniu suszy (ryc. 62). 
Wartość parametru FM była taka sama jak w kontroli w przypadku odmiany 
A. Aswad, natomiast rośliny odmiany A. Abiad poddane stresowi suszy wyka-
zywały zmniejszenie wartości tego parametru. W przypadku odmiany A. Abiad, 
rosnącej w warunkach niedoboru wody, krzywa przejściowej fluorescencji chlo-
rofilu wykazywała znacznie mniejsze wartości niż w przypadku kontrolnych 
roślin tej odmiany. 

Po 13 dniach stresu suszy wykonano jednoczesny pomiar parametrów flu-
orescencji chlorofilu oraz transmisji przy 820 nm. U obu odmian, zarówno 
w przypadku roślin kontrolnych, jak i pozostających pod wpływem działania 
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RYCINA 62. Dynamika zmian: A – indukcji fl uorescencji chlorofi lu, B – transmisji, przy długości fali 
820 nm dla roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad poddanych działaniu suszy
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stresu suszy, impuls czerwonego światła indukował utlenienie P700 oraz PC 
(obniżenie transmisji widoczne na wykresie). Po początkowym utlenieniu 
P700 oraz PC nastąpiła ich ponowna redukcja spowodowana napływem elek-
tronów z PSII.

Analiza wydajności przetwarzania energii zaabsorbowanych fotonów 
PAR na energię chemiczną na podstawie przebiegu wielofazowej krzywej 
fluorescencji, mierzona w tzw. trybie PAM (PAM-mode, Pulse Amplitude 
Modulated), wykazała, że w 13. dniu stresu suszy rośliny odmiany A. Aswad 
osiągnęły większą wydajność reakcji fotosyntezy w porównaniu z wydajnością 
reakcji u odmiany A. Abiad (ryc. 63 – patrz kolorowa wkładka). U odmiany 
A. Abiad rejestrowano prawie całkowity zanik reakcji aparatu fotosyntetycz-
nego na impulsy światła wysycającego zarówno na świetle, jak i w ciemności. 
Obserwowano też wzrost straty energii świetlnej w postaci ciepła (FO do 600 
jedn. wzgl.) oraz zmniejszenie zdolności do redukcji puli plastochinonowej 
(FM do 750 jedn. wzgl.), fotochemicznego i niefotochemicznego wygaszania 
fluorescencji chlorofilu (ryc. 63A). W przypadku roślin odmiany A. Aswad 
poddanych działaniu stresu suszy obserwowano podobny do kontroli przebieg 
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krzywej sygnału fluorescencji  chlorofilu podczas włączania impulsów światła 
czerwonego (na świetle i w ciemności) oraz światła czerwonego wraz ze świa-
tłem dalekiej czerwieni (po wyłączeniu światła aktynicznego), ze zwiększo-
nymi wartościami części parametrów (ryc. 63B). Rejestrowano bardziej efek-
tywną redukcję plastochinonów (większa wartość FM po aplikacji pierwszego 
impulsu wysycającego w ciemności) oraz podwojoną w stosunku do kontroli 
wartość parametru FO. Wartości maksymalnej fluorescencji chlorofilu, mie-
rzone na świetle podczas kolejnych impulsów L1, L2, L3, L4 (FM

L1, FM
L2, FM

L3, 
FM

L4) i w ciemności podczas kolejnych impulsów D1, D2, D3, D4, D5 (FM
D1, FM

D2, 
FM

D3, FM
D4, FM

D5), były większe w przypadku roślin traktowanych suszą (ryc. 63B). 
Zmiany w wartościach poszczególnych parametrów dla roślin poddanych dzia-
łaniu stresu suszy zostały zobrazowane dla odmiany A. Abiad (ryc. 64A – patrz 
kolorowa wkładka) i A. Aswad (ryc. 64B – patrz kolorowa wkładka). Do 
wykonania zdjęć posłużyły wycinki ze środkowych części blaszek liściowych, 
zmiany wartości przedstawiono za pomocą zmian natężenia kolorów, a do ich 
odczytywania służy skala umieszczona nad poszczególnymi obrazami.

4.7. Oddziaływanie herbicydu

Analiza uzyskanych wyników wykazała podobne reakcje fotosystemu II 
(odzwierciedlone w zmianach sygnałów fluorescencji chlorofilu) w pierwszym 
dniu po podaniu dolistnie herbicydu Diuron (DCMU) o stężeniu 200 μmol oraz 
po siedmiu dniach od jego zastosowania. Poniżej przedstawiono wyniki dla 
pomiarów po siedmiu dniach od aplikacji herbicydu. 

Strumień fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki chlorofilu (ABS/CS) 
i przepływ przechwytywanej energii wzbudzenia (TRO/CS) po siedmiu dniach 
wzrostu obu odmian w środowisku z herbicydem pozostawały zbliżone do war-
tości kontrolnych (ryc. 65). Zdecydowanie różne od kontroli było tempo trans-
portu elektronów (ETO/CS), które w przypadku odmiany A. Abiad było 4-krot-
nie, a w przypadku odmiany A. Aswad 3-krotnie wolniejsze. Zwiększeniu uległa 
natomiast wartość rozpraszania cieplnego energii wzbudzenia (DIO/CS), która 
dla odmiany A. Abiad wynosiła o 30%, a dla A. Aswad o 57% więcej niż u kon-
troli. Liczba nieaktywnych centrów reakcji wzrosła po traktowaniu herbicydem 
jedynie u odmiany A. Aswad. U żadnej z odmian nie zmieniła się względna 
zawartość chlorofilu.

Aplikacja herbicydu spowodowała hamowanie transportu elektronów mię-
dzy QA i QB. Świadczy o tym płaski przebieg krzywej na odcinku J-I-P dla obu 
badanych odmian w przypadku zastosowania dwóch następujących po sobie 
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impulsów światła (ryc. 66). Krzywa sygnału dla roślin kontrolnych zmieniła się 
po zastosowaniu drugiego impulsu światła wysycającego. Zmiany te dotyczyły 
fazy O-J (faza odzwierciedlająca redukcję plastochinonu QA na akceptorowej 
stronie PSII), w której punkty O i J miały nieco większe wartości, a ten ostatni 
pojawił się na krzywej znacznie później. Obserwowano również zanik punktu I, 
wskazującego na ponowne utlenienie PQH2

+ przez Cyt b6 f.
Krzywe przejściowej fluorescencji chlorofilu miały typowy przebieg, z za-

chowaniem wszystkich punktów O-J-I-P dla kontrolnych roślin obu badanych 
odmian (ryc. 67). Dla roślin obu odmian poddanych działaniu herbicydu zaob-
serwowano takie same wartości FM, jak w przypadku kontroli, natomiast wartość 
FO dla odmiany A. Aswad pozostawała taka sama jak w kontroli, a dla odmiany 

RYCINA 65. Model liściowy przedstawiający fenomenologiczne przepływy energii na wzbudzoną 
powierzchnię próbki (CS) u roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad rosnących w warunkach 
optymalnych (kontrola) oraz traktowanych herbicydem Diuron: ABS/CS – strumień fotonów zaab-
sorbowanych przez cząsteczki barwników antenowych w przeliczeniu na CS, TRO/CS – przepływ 
przechwytywanej energii wzbudzenia w przeliczeniu na CS, ETO/CS – tempo transportu elektronów 
w przeliczeniu na CS, DIO/CS – rozpraszanie cieplne energii wzbudzenia w przeliczeniu na CS (war-
tości przedstawiono w postaci rozmiaru właściwego wskaźnika – strzałki, puste kółka przedstawiają 
zredukowane QA – aktywne, otwarte centra reakcji, czarne kółka przedstawiają niezredukowane QA 
– nieaktywne centra reakcji, a natężenie koloru liścia odzwierciedla zawartość chlorofi lu, którą wyzna-
czono pośrednio, według programu Biolyzer)

Kombinacja Arabi Abiad Arabi Aswad 

Kontrola

Herbicyd

 ABS/CS

TRo/CS

DIo/CS

ETo/CS

 ABS/CS

TRo/CS

DIo/CS

ETo/CS

DIo/CS

ETo/CS
TRo/CS

 ABS/CS
ABS/CS

ETo/CS

DIo/CS

 TRo/CS
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RYCINA 66. Dynamika zmian indukcji fl uorescencji chlorofi lu pochodzącego z podwójnego impulsu 
światła wysycającego dla roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad poddanych działaniu her-
bicydu Diuron
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RYCINA 67. Dynamika zmian indukcji fl uorescencji chlorofi lu oraz dynamika zmian transmisji przy 
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A. Abiad była nieco większa. W przypadku działania herbicydu zaobserwowano 
nagły, znaczny wzrost przebiegu krzywej fluorescencji chlorofilu oraz zanik cha-
rakterystycznych punktów J i I.

W przypadku traktowania roślin herbicydem wykonano jednoczesny pomiar 
parametrów fluorescencji chlorofilu oraz transmisji przy 820 nm. U obu odmian, 
zarówno w przypadku roślin kontrolnych, jak i pozostałych, traktowanych herbi-
cydem impuls czerwonego światła indukował początkowe utlenienie P700 oraz 
PC (obniżenie transmisji widoczne na wykresie – ryc. 67). Po początkowym 
utlenieniu P700 oraz PC w przypadku roślin kontrolnych nastąpiła ich ponowna 
redukcja spowodowana napływem elektronów z PSII. W przypadku roślin obu 
odmian, pozostających pod wpływem działania herbicydu, po początkowym 
utlenieniu P700 i PC następowało dalsze zmniejszenie transmisji. Nie wystąpiła 
ponowna redukcja P700 i PC, co świadczy o zablokowanym transporcie elektro-
nów z PSII.

Na rycinie 68 przedstawiono zmiany w wartościach wybranych parame-
trów fluorescencji chlorofilu u obu badanych odmian jęczmienia po siedmiu 
dniach od podania herbicydu. U odmiany A. Abiad zanotowano 20-procen-
towy, a u odmiany A. Aswad 30-procentowy wzrost w stosunku do kon-
troli parametrów: strat zaabsorbowanej energii w antenach barwnikowych
(FO/FM), kwantowej wydajności rozpraszania energii (φDO), strumienia fotonów 
zaabsorbowanych przez cząsteczki chlorofilu (ABS/RC) i przepływu prze-
chwytywanej energii wzbudzenia (TRO/RC). Wydłużenie czasu koniecznego 

RYCINA 68. Wykres radarowy wybranych parametrów charakteryzujących PSII roślin jęczmienia 
odmian A. Aswad i A. Abiad poddanych przez 7 dni działaniu herbicydu Diuron, wyniki przedstawiono 
w % w stosunku do kontroli
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do  osiągnięcia FM (TFM) dla odmiany A. Abiad kształtowało się na poziomie 
140% wartości kontrolnej, a dla odmiany A. Aswad – 178% wartości kontrol-
nej. Nastąpiło również zwiększenie wartości parametru informującego o udziale 
rozpraszania cieplnego w bilansie wykorzystania energii wzbudzenia (DIO/RC). 
W stosunku do kontroli u roślin odmiany A. Abiad zwiększył się on o 33%, 
a u odmiany A. Aswad – o 64%. Wartości wskaźnika zależności funkcji od struk-
tury PSII (SFIABS), wydajności przesunięcia elektronu w łańcuchu elektronów 
poza QA

–(ψO) oraz wartości wskaźnika sił napędzających w PSII (DFABS) zmniej-
szyły się u obu odmian do 19–25% wartości kontrolnej. Wartości wskaźnika 
funkcjonowania PSII (PIABS) u obu odmian zmalały pod wpływem działania 
herbicydu do 9% wartości wyznaczonych dla roślin kontrolnych. Jednocześnie 
u odmiany A. Abiad znormalizowana całkowita powierzchnia ponad krzywą
O-J-I-P (SM) oraz ilość redukcji QA w czasie od 0 do TFM (N) zmniejszyły się 
o 74% w stosunku do kontroli, a u odmiany A. Aswad – o 55%. Zaobserwowano 
także znaczne zmniejszenie puli zredukowanych akceptorów w PSII (Area) 
i tempa transportu elektronów (ETO/RC) odpowiednio do 21 i 26% wartości 
kontrolnych u odmiany A. Abiad oraz 35 i 32% wartości kontrolnych u odmiany 
A. Aswad.



5.1. Wprowadzenie

Celem badań było określenie reakcji aparatu fotosyntetycznego jęczmienia na 
działanie następujących stresów abiotycznych: silnego i słabego napromienienia, 
wysokiej i niskiej temperatury, związków metali ciężkich (soli kadmu i ołowiu), 
zasolenia, niedoboru wybranych składników mineralnych, suszy oraz herbicydu 
inhibitora fotosyntezy. Przebieg reakcji fotosyntezy badano za pomocą pomiaru 
fluorescencji chlorofilu, szczegółowej analizy uzyskanych sygnałów oraz reje-
stracji zmian stanu bioenergetycznego PSII, wykorzystując test JIP. Badania prze-
prowadzano na roślinach jęczmienia, należących do dwóch lokalnych odmian 
pochodzenia syryjskiego – Arabi Abiad i Arabi Aswad. W przeprowadzonych 
badaniach podjęto próbę wyodrębnienia charakterystycznych cech fizjologicz-
nych związanych z funkcjonowaniem fotosystemu II i świadczących o poziomie 
tolerancji badanych odmian na wybrane stresy abiotyczne. Cechy te mogą słu-
żyć jako wiarygodne biomarkery oceny stanu fizjologicznego roślin, rosnących 
w zróżnicowanych warunkach środowiska.

W doświadczeniach wykorzystano pomiary sygnałów fluorescencji chlorofilu 
przeprowadzone za pomocą różnych technik – bezpośredniej fluorescencji (pro-
tokoły jedno- i wieloimpulsowego światła wysycającego) i modulowanej fluore-
scencji chlorofilu (protokoły jedno- i wielofazowego przebiegu krzywej) oraz jej 
obrazowania, a także jednoczesnego pomiaru fluorescencji chlorofilu i transmi-
sji 820 nm. Przemiany zaabsorbowanej energii świetlnej w obu fotosystemach 
analizowano za pomocą testu JIP, który umożliwił uzyskanie szczegółowych 
informacji na temat przepływów energii między poszczególnymi komponentami 
PSII oraz ich funkcjonowaniem w całym procesie fotosyntezy.

Rośliny w naturalnych warunkach są narażone na różne stresy abiotyczne, na 
przykład wysoką i niską temperaturę, niedobór składników odżywczych, zasole-
nie, suszę, stres świetlny i oksydacyjny. Rośliny lądowe są organizmami pozba-
wionymi zdolności ruchu i nie są w stanie unikać stresów, zmieniając  siedlisko, 

5. Dyskusja
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dlatego rozwinęły specyficzną strategię „radzenia sobie” z niesprzyjającymi 
warunkami środowiska (Golan i in. 2004). W toku ewolucji rośliny wykształ-
ciły mechanizmy zintegrowanych reakcji w przebiegu procesu fotosyntezy, które 
maksymalizują wykorzystanie energii świetlnej (Paul i Foyer 2001). Jednakże 
rosnąc w warunkach naturalnych, dość często są one narażone na „kryzysy ener-
getyczne” z powodu niekorzystnych wpływów niektórych elementów środowi-
ska (Starck 2008). Sytuacja taka występuje na przykład, gdy roślina zaabsorbuje 
więcej energii świetlnej, niż może przetworzyć na energię chemiczną w procesie 
fotosyntezy. Powstały brak równowagi energetycznej powoduje inicjację lub 
aktywizację specyficznych mechanizmów dostosowawczych. W odpowiedzi na 
sygnały środowiskowe mogą następować zmiany stanu redoks w PSII (Huner 
i in. 1998, Kramer i in. 2004). Badania wykazały, że najbardziej przydatną 
metodą detekcji i kontroli takiego stanu nierównowagi energetycznej w aparacie 
fotosyntetycznym jest pomiar sygnału fluorescencji chlorofilu (Nedbal i Whit-
marsh 2004).

5.2. Stresy świetlne

Światło, a dokładniej promieniowanie fotosyntetycznie czynne (PAR, 400–
700 nm) jest najważniejszym czynnikiem energetycznym, który warunkuje pro-
ces fotosyntezy, a także inicjuje biosyntezę chlorofilu i fotomorfogenezę (Hall 
i Rao 1995). Ilość zaabsorbowanej energii świetlnej w procesie fotosyntezy 
jest zależna od intensywności tego światła i jego natężenia (Long i in. 1994, 
Buchner i Ewingen 2009). Ilość i jakość PAR często zmienia się w ciągu dnia 
i rośliny zmuszone są utrzymywać równowagę między efektywną przemianą 
energii świetlnej w procesach fotochemicznych i ochroną aparatu fotosyntetycz-
nego przed skutkami stresu świetlnego. W przypadku powstałych fotodestrukcji 
uruchamiane są procesy naprawcze (Bailey i in. 2004). Rola poszczególnych 
elementów PSII w ochronie fotosyntetycznej maszynerii przed nadmiarem świa-
tła została opisana w wielu pracach badawczych (Evans 1973, Schreiber 1986, 
Strasser i in. 2000, Force i in. 2003, Bruce i Vasil’ev 2004, Kalaji i Rutkowska 
2004, Quiles i López 2004), jednakże szczegółowy przebieg rozpraszania nad-
miaru energii z udziałem różnych specyficznych mechanizmów komórkowych 
nie jest w pełni poznany. 

Przeprowadzone badania wykazały, że mniejsze zmiany w funkcjonowa-
niu PSII wystąpiły u roślin rosnących w warunkach obu stresów świetlnych 
(duże i małe natężenie napromieniowania) przez 1 dzień aniżeli przez 7 dni. 
Dzięki zastosowaniu techniki fluorescencji chlorofilu uchwycono zmiany 
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w  bioenergetyce PSII bezpośrednio po zastosowaniu warunków stresowych 
(1 dzień). Zasadnicze zmiany notowano w wartościach parametru SFIABS, wska-
zującego na relację między strukturą i funkcją PSII, oraz parametru SM (cał-
kowitej znormalizowanej powierzchni nad krzywą O-J-I-P), który informuje 
o wielkości puli plastochinonów, a tym samym o ilości energii potrzebnej do 
redukcji wszystkich centrów reakcji w PSII (Bussotti i in. 2007). Wartości tych 
parametrów w przypadku roślin odmiany A. Abiad zmniejszyły się bardziej niż 
u roślin jęczmienia odmiany A. Aswad (tab. 9, ryc. 20). Po 7 dniach stresu wystą-
piły dodatkowe uszkodzenia, objawiające się zmianami wartości wskaźnika 
reakcji świetlnych i liczbą elektronów opuszczających układ QA

–, co jest zgodne 
z badaniami Strassera i innych (2000). Powyższe reakcje były też zróżnicowane 
w zależności od badanej odmiany. Rośliny A. Abiad były bardziej wrażliwe na 
trwający 7 dni stres wysokiej PAR niż rośliny A. Aswad, podczas gdy w przy-
padku niskiej PAR było odwrotnie (tab. 9, ryc. 20 i 21). Wyniki te znalazły 
potwierdzenie przy analizie modeli membranowych, obrazujących specyficzne 
strumienie energii przeliczone na centrum reakcji, oraz potencjałów lub sił napę-
dzających w PSII, decydujących o odległości przeniesienia elektronu (Gerst i in. 
1994, Gunner i Alexov 2000) – ryciny 22, 23B i 25 A, B.

Uważa się, że podniesienie zdolności do fotosyntezy zmniejsza ryzyko wystą-
pienia fotouszkodzeń, podczas gdy zmiany w stechiometrii fotosystemów służą 
optymalizacji wykorzystania światła (Clijsters i van Assche 1985, Bailey i in. 
2001, Walters 2005, Garstka 2007). Podczas stresu spowodowanego wysoką 
PAR jednym z mechanizmów, chroniących fotosyntetyczny łańcuch transportu 
elektronów przed nadmierną redukcją, jest reakcja Mehlera, która działa jako 
mechanizm rozpraszający energię (Powles 1984). Innym ważnym mechanizmem 
ochronnym, który zapobiega skutkom nadmiernego promieniowania PAR, jest 
cykl ksantofilowy (Horton i in. 1996, Niyogi 1999). W warunkach zacienienia 
lub przy słabym świetle w antenach barwnikowych występuje wiolaksantyna, 
która jest barwnikiem wydajnie przekazującym energię wzbudzenia (ekscytony) 
na cząsteczki sąsiednich barwników. Pod wpływem silnego promieniowaniu PAR 
i zakwaszenia wnętrza tylakoidu wiolaksantyna przekształca się w zeaksantynę, 
która wzbudzona nie jest w stanie przekazać tego stanu na sąsiednie barwniki 
i uzyskaną energię rozprasza w postaci ciepła. Opisana przemiana wiolaksantyny 
w zeaksantynę jest procesem odwracalnym (Long i in. 1994, Schindler i Lichten-
thaler 1996, Demmig-Adams i in. 1998, Bugos i in. 1999).

W prowadzonych badaniach zaobserwowano, że rozpraszanie cieplne było 
niespodziewanie duże w przypadku utrzymywania roślin odmiany A. Aswad 
przez 7 dni w warunkach obniżonej PAR (ryc. 22). Można przypuszczać, że 
zwiększenie wartości minimalnej fluorescencji wskazuje na zdolność do kom-
pensowania nadmiaru energii świetlnej drogą rozpraszania cieplnego (ryc. 21). 
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W przeciwieństwie do odmiany A. Aswad, rośliny odmiany A. Abiad wykazy-
wały zdolność do efektywnego wykorzystania energii świetlnej jedynie w przy-
padku jej niewielkiej intensywności (200 μmol·m–2·s–1), podobnie jak w pracach 
Schindlera i Lichtenthalera (1996) oraz Taiza i Zeigera (1998). Efekt taki może 
być związany ze zwiększeniem rozmiaru anten w PSII (Chernev i in. 2005), 
liczbą kompleksów antenowych PSII i gran tylakoidów (Walters i Horton 1994, 
Bailey i in. 2001, Walters 2005), zmianami w kompleksach antenowych LHCI, 
zmniejszeniem stosunku chlorofilu a/b lub zwiększeniem aktywności fotooddy-
chania (Brestič i in. 1995, Tanaka i Tanaka 2000, Muraoka i in. 2000).

Zmiany zaobserwowane u odmiany A. Abiad pod wpływem trwającego 7 dni 
stresu podwyższonej PAR (ryc. 22, 23B i 25A) mogą być wynikiem nadmiernej 
redukcji plastochinonów, co prowadzi do zmniejszenia absorpcji (Harrison i Al-
len 1992). Natomiast zmniejszone wychwytywanie energii w centrach reakcji 
jest efektem transportu jej nadmiaru do centrów reakcji w fotosystemie II (Horton 
i in. 1996, Finazzi i in. 2002), co powoduje fotoinhibicję po akceptorowej stronie 
PSII (Baroli i Melis 1998).

Większa suma sił napędzających w PSII świadczy o większej wydajności 
przebiegu reakcji fotochemicznych oraz mniejszym rozpraszaniu energii w po-
staci ciepła (Zhou 2010). Obserwując wskaźnik sił napędzających zarówno dla 
roślin kontrolnych, jak i poddanych stresowi, widać zwiększenie jego wartości 
po 7 dniach prowadzenia doświadczenia (ryc. 23B). Jest to spowodowane zwięk-
szeniem wartości jednego ze składników – DFφPO, świadczącego o potencjale 
pierwotnej reakcji fotochemicznej (procesy utleniania/redukcji, zachodzące 
w centrach reakcji – ryc. 25A, B), i wynika z rozwoju aparatu fotosyntetycz-
nego, postępującego wraz ze wzrostem siewek. Przeprowadzona szczegółowa 
analiza zarówno poszczególnych składników sumy sił napędzających (DFφPO, 
DFψO i DFRC), jak i samej sumy (DFABS) po 1 dniu zastosowania stresów świetl-
nych wykazała wrażliwość odmiany A. Abiad na podwyższoną PAR (ryc. 23A 
i 24A). Po 7 dniach natomiast obraz sił napędzających w PSII potwierdził więk-
szą wrażliwość odmiany A. Aswad na stres niskiej PAR, a odmiany A. Abiad na 
stres wysokiej PAR (ryc. 23B i 25B).

W warunkach nadmiernego dopływu PAR następuje spowolnienie transportu 
elektronów oraz częściowa degradacja białka D1 (Horton i in. 1996, Baroli i Melis 
1998). Zwiększa się również prawdopodobieństwo tworzenia tlenu singletowego 
(1O2) wywołane zmniejszeniem puli plastochinonów, co może także przyspieszać 
degradację białka D1 (Long i in. 1994, Adir i in. 2003). Dla większości roślin, 
rosnących w warunkach, w których nie stwierdzono występowania stresu śro-
dowiskowego, maksymalna wydajność kwantowa PSII wynosi 0,83 (Björkman 
i Demmig 1987). Mniejsze wartości tego parametru wskazują na uszkodzenia 
centrów reakcji PSII i spowolnienie transportu elektronów (Basu i in. 1998). 
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Sugeruje to przydatność tego parametru do oceny oddziaływania stresów świetl-
nych (He i in. 1996, Basu i in. 1998, Seppänen 2000). W doświadczeniu Forcego 
i innych (2003) stwierdzono jednak, że po 24 godzinach aplikacji każdego ze 
stresów świetlnych nie zaobserwowano istotnych zmian w wydajności kwan-
towej PSII. Istotne zmiany parametru FV/FM nastąpiły po 7 dniach stresu, kiedy 
dochodzi już do uszkodzeń PSII (Bruce i Vasil’ev 2004, Kalaji i Łoboda 2009).

Podsumowując, można stwierdzić, że zarówno stres wysokiej, jak i niskiej 
PAR negatywnie wpływa na aktywność PSII jęczmienia, efekt ten zależy jednak 
od czasu trwania stresu oraz badanej odmiany. Pewne parametry fluorescencji 
chlorofilu, takie jak SM, są bardzo dobrymi wskaźnikami zmian aktywności 
PSII w bardzo krótkim czasie (1 dzień) od zastosowania zmian w intensywno-
ści światła (tab. 9). We wczesnej identyfikacji wpływu stresów świetlnych na 
aparat fotosyntetyczny roślin jęczmienia pomocny jest także wskaźnik SFIABS 
– zależności funkcji od struktury (ryc. 20), oraz parametr informujący o siłach 
napędzających w PSII (ryc. 23B). Do wczesnego wykrywania zmian w wyniku 
zaniżonej bądź nadmiernej PAR nie zaleca się natomiast stosowania wskaźników 
φO/(1 – φO) i ψO/(1 – ψO) (tab. 9) oraz analizy fenomenologicznych przepływów 
energii, powiązanych z jej absorpcją, wychwytywaniem oraz transportem elek-
tronów (ryc. 22), gdyż wartości tych parametrów ulegały zaburzeniom dopiero 
po dłuższym okresie oddziaływania stresu (7 dni). Mimo faktu, że obie badane 
odmiany pochodzą z tego samego rejonu geograficznego i przez bardzo długi czas 
były uprawiane jako odmiany lokalne, badania wykazały, że odmiana A. Aswad 
wykazuje większą tolerancję na wysoką PAR, podczas gdy odmiana A. Abiad 
jest bardziej tolerancyjna na obniżony poziom PAR. To sugeruje, że każda z tych 
odmian posiada inne mechanizmy kompensowania stresu świetlnego, i wyja-
śnia, dlaczego preferowaną do uprawy odmianą jest mniej wymagająca odmiana 
A. Aswad, natomiast A. Abiad uprawiana jest na obszarach o bardziej korzyst-
nych warunkach środowiskowych.

5.3. Stresy temperaturowe

Po jednym dniu oddziaływania stresu niskiej temperatury większą tolerancję 
wykazywały rośliny odmiany A. Aswad, co wskazuje na ich zdolność do zwięk-
szania maksymalnej wydajności fotosyntetycznej w warunkach obniżonej tem-
peratury (Adams i in. 2001). Przyczyną tego jest prawdopodobnie zwiększone 
rozpraszanie energii cieplnej w wyniku intensyfikacji cyklu ksantofilowego 
(Demmig-Adams i in. 1996) lub/oraz zwiększenie zawartości białka PsbS (Li 
i in. 2000). Pozwala to na ograniczenie tworzenia się reaktywnych form tlenu, 
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co przy współudziale mechanizmu utrzymującego prawidłową płynność błon 
zapewnia zwiększoną tolerancję niskiej temperatury (Morgan-Kiss i in. 2006).

Wyniki doświadczeń potwierdziły zwiększoną tolerancję na obniżoną tempe-
raturę u roślin odmiany A. Aswad, u których wartości większości wyznaczonych 
parametrów pozostawały na poziomie wartości kontrolnych (tab. 10, ryc. 26B, 
29A i 30B). Oddziaływanie niskiej temperatury przez 1 dzień w zróżnicowany 
sposób modyfikowało kolejne etapy przemiany energii w PSII u odmiany 
A. Abiad (ryc. 26A). Po 7 dniach stresu niskiej temperatury rośliny odmiany 
A. Abiad wykazywały większe wartości parametru TFM, który informuje o wiel-
kości niezredukowanej puli plastochinonu (Lichtenthaler i in. 2004). U obu 
odmian nastąpiło zmniejszenie wartości parametru PIABS, co wskazuje, że są one 
stosunkowo wrażliwe na przedłużający się wpływ stresu chłodu (ryc. 27A, B). 

Pod wpływem podwyższonej temperatury u obu odmian nastąpiło zwiększe-
nie fluorescencji początkowej (ryc. 28), co jest prawdopodobnie związane z mo-
nomeryzacją (Takeuchi i Thornber 1994, Garab i in. 2002) lub oddysocjowa-
niem LHCII od centrów reakcji (Schreiber i Armond 1978, Yamane i in. 1997). 
Ducruet i Lemoine (1985) oraz Havaux (1989) sugerują, że w takim przypadku 
może występować ciemniowa redukcja QA. Natomiast Sazanov i inni (1998) oraz 
Yamane i inni (2000) w swoich doświadczeniach wykazali, że w takich sytuacjach 
dochodzi do wzmożonego odpływu elektronów z plastochinonów. Rośliny obu 
odmian jęczmienia wykazywały wrażliwość na działanie podwyższonej tempe-
ratury (tab. 10, ryc. 26–31). Wynika to z faktu, że wysoka temperatura może 
powodować uszkodzenia poszczególnych elementów tylakoidów, co prowadzi 
do zmniejszenia aktywności PSII (Harding i in. 1990, Weng i Lai 2005), a także 
zmniejszenia fluorescencji. Według Ilika i innych (2003), sygnał fluorescencji 
pochodzi w tym przypadku głównie z cząsteczek chlorofilu uwolnionych ze zde-
gradowanych kompleksów białkowych, które w lipidach błon tylakoidów tworzą 
połączenia o niskiej fluorescencji.

Jednodniowe działanie wysokiej temperatury nie spowodowało zmian w cza-
sie potrzebnym do uzyskania maksymalnej fluorescencji u odmiany A. Aswad, 
natomiast gwałtowny spadek tego parametru nastąpił u odmiany A. Abiad 
(ryc. 26A, B). Większe od kontrolnych wartości TFM odnotowano po 7 dniach 
stresu podwyższonej temperatury zarówno dla odmiany A. Abiad, jak i A. Aswad. 
Reigosa i Weiss (2001) sugerują, że takie zmiany uwarunkowane są zablokowa-
niem transferu energii z centrów reakcji do plastochinonu. Poza zmianami w TFM 
u obu odmian zaobserwowano również zwiększenie wartości parametru N, infor-
mującego o postępie redukcji QA w czasie od 0 do TFM (ryc. 27A, B), co sugeruje 
uruchomienie mechanizmu przełamania efektu stresu przez wydłużenie czasu 
koniecznego do pełnej redukcji (Strasser i in. 2000). Po 1 dniu stresu odmiana 
A. Abiad wykazywała również znaczne zmniejszenie wartości  wskaźnika sił 
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napędzających w PSII oraz jego składowych (DFRC, DFφPO i DFψO), podczas 
gdy u odmiany A. Aswad zmiany w tych parametrach pojawiły się po 7. dniu 
traktowania stresem (ryc. 29A, B).

Podczas traktowania roślin wysoką temperaturą nie było możliwe wyznacze-
nie na krzywej przebiegu fluorescencji punktu K (ryc. 28), którego pojawienie 
się jest typowe podczas oddziaływania tego stresu. Według Strassera i innych 
(2005), jego zanik wskazuje na uszkodzenia kompleksu rozkładu wody powstałe 
pod wpływem zbyt wysokiej temperatury. Zmiany na tym etapie przebiegu krzy-
wej mogą świadczyć o wystąpieniu nierównowagi między redukcją QA w PSII 
a intensywnością jego ponownego utleniania. Dochodzi do tego prawdopodob-
nie wskutek przekazania przez TyrZ jednego elektronu do P680+, a ponowne 
rozdzielenie ładunków po przeniesieniu elektronu z QA na QB prowadzi do aku-
mulacji P680+ lub szybkiej rekombinacji ładunków (Strasser 1997).

Parametrem przydatnym w ocenie przebiegu krzywych fluorescencji jest 
powierzchnia ponad krzywą – Area, gdyż uwzględnia wszystkie zmiany między 
punktami FO i FM, które nie są brane pod uwagę podczas porównania tych dwóch 
wartości lub ich ilorazu (Kalaji i Łoboda 2009). Małe wartości Area u obu bada-
nych odmian podczas stresu niskiej i wysokiej temperatury – z wyłączeniem 
stresu chłodu u odmiany A. Aswad (ryc. 27A, B i 28), wskazują na zmniejszenie 
rozmiaru puli zredukowanych akceptorów w PSII (głównie QA). Podobne spo-
strzeżenia, dotyczące parametru Area, poczynili Schreiber i inni (1989), w przy-
padku gdy zablokowany był transport elektronów z centrów reakcji do plasto-
chinonu. W przeprowadzonym doświadczeniu, opisanym w niniejszej pracy, 
badane odmiany jęczmienia wykazały również znaczne zmniejszenie wartości 
parametru FM (ryc. 28), co – podobnie jak w badaniach Schreibera i Neubauera 
(1987) – może być efektem cieplnej inaktywacji kompleksu rozkładu wody.

Siewki obu odmian poddane stresowi wysokiej temperatury wykazywały 
mniejsze niż kontrolne wartości FV/FO, natomiast podczas stresu niskiej tempera-
tury parametr ten znacząco zmniejszył się tylko w przypadku odmiany A. Abiad 
(ryc. 26A, B). Może to wskazywać na ograniczenia wydajności kompleksu roz-
kładu wody i uwalniania tlenu z PSII (Murkowski 2002). Wyniki potwierdzają 
wnioski z badań Rapacza (2007) oraz Straussa i innych (2006), którzy wykazali, 
że jednym z bardziej wrażliwych parametrów na działanie stresów jest wskaź-
nik funkcjonowania PSII (ryc. 26 i 27). Parametr ten został wprowadzony przez 
Strassera i innych (1999), Srivastava i innych (1999) oraz Tsimilli-Michael i in-
nych (2000), a według definicji podanej w tych pracach, wskaźnik ten wynika 
z wyrażeń typu (pi /(1 – pi), gdzie pi (i = 1, 2, ..., n) stanowi rozkład, prawdopo-
dobieństwo bądź frakcję. Tego typu wyrażenia są dobrze znane w chemii, gdzie pi 
reprezentuje na przykład frakcję elementów zredukowanych, a (1 – pi) – frakcję 
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elementów utlenionych, natomiast wyrażenie log (pi /(1 – pi) określa potencjał sił 
napędzających do reakcji redoks – równanie Nernsta (Strasser i in. 2001).

Efekt oddziaływania każdego ze stresów zależał od czasu jego trwania, a na 
podstawie analizy parametrów charakteryzujących aktywność PSII zaobser-
wowano, że reakcja aparatu fotosyntetycznego była zróżnicowana w zależno-
ści od rodzaju zastosowanego stresu. Opisane wcześniej zwiększenie wartości 
TFM, a także zmiany PIABS w przypadku odmiany A. Abiad sugerują, że aparat 
fotosyntetyczny tej odmiany jest mniej odporny na oddziaływanie stresu niskiej 
i wysokiej temperatury (ryc. 26 i 27). Badania umożliwiły wybór parametrów 
fluorescencji chlorofilu, które dla roślin jęczmienia, znajdujących się pod wpły-
wem określonego stresu związanego z temperaturą, były najbardziej zmienione 
w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Najwcześniej efekt oddziaływania stresu 
na aktywność PSII można było zaobserwować w przypadku wysokiej tempe-
ratury, gdy większość mierzonych bądź obliczonych parametrów wykazała, że 
obie odmiany są wrażliwe na ten stres. Całkowita redukcja plastochinonów QA 
na akceptorowej stronie PSII (faza O-J) oraz wygaszanie fluorescencji, kontrolo-
wane przez donorową stronę PSII i charakteryzujące aktywność systemu rozkładu 
wody (faza J-I), były zmniejszone pod wpływem działania wysokiej temperatury 
u obu odmian jęczmienia (ryc. 28). Mimo tego odmiana A. Aswad wydaje się być 
nieco bardziej odporna na wysoką temperaturę, ponieważ po 1 dniu stresu nie 
wykazywała znaczących zmian w parametrach specyficznych strumieni energii 
– TRO/RC, ETO/RC i DIO/RC (tab. 10, ryc. 26B) oraz w parametrach opisujących 
potencjał napędzania transportu elektronów w PSII (ryc. 29–31).

5.4. Oddziaływanie metali ciężkich

Obecność w środowisku podwyższonego poziomu soli kadmu już po 1. dniu 
znacząco wpłynęła na badane parametry u obu odmian jęczmienia. Nastąpiło 
znaczne zmniejszenie wartości (poniżej 1% w porównaniu z kontrolą) następu-
jących parametrów: wskaźnika zależności funkcji od struktury, maksymalnej 
wydajności kwantowej pierwotnych reakcji fotochemicznych (ryc. 32 i 33), 
czasu osiągnięcia maksymalnej fluorescencji, wielkości puli zredukowanych 
akceptorów w PSII, gęstości centrów reakcji oraz wskaźnika funkcjonowania 
PSII (tab. 11). Wszystkie zaobserwowane zmiany świadczą o destrukcyjnym 
wpływie kadmu, powodującym  zahamowanie aktywności PSII, destrukcję 
lipidów błon i systemów białek antenowych LHCII oraz kompleksu wydziela-
jącego tlen (Joshi i Mohanty 2004, Janik i in. 2010). Zmniejszona  wydajność 
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PSII u obu badanych odmian może być, zgodnie z sugestiami Vassileva i Ma-
nołova (1999), wynikiem utrudnionej redukcji QA. Natomiast Strasser i inni 
(2000) podali, że jest to wynikiem spowolnienia procesu utleniania zreduko-
wanego QA.

U odmiany A. Aswad notowano zerowe wartości również w przypadku 
wychwytywania energii przez centra reakcji, transportu elektronów i wydajności 
przesuwania elektronów poza QA

– (ryc. 32 i 33). Wyniki są podobne do uzyska-
nych przez Vassileva i innych (2004), którzy zaobserwowali u roślin jęczmienia 
zahamowanie przez kadm transportu elektronów. Według McGratha i innych 
(2001), gwałtowne zmiany w parametrach opisujących specyficzne strumienie 
energii (ABS/RC, TRO/RC i ETO/RC) mogą wynikać z faktu, że kadm z pew-
nymi grupami związków organicznych (takimi jak białka) tworzy wiązania 
kowalencyjne, powodując zahamowanie ich normalnej funkcjonalności. Duże 
znaczenie na przykład w przypadku aktywności plastocyjaniny ma zwłaszcza 
oddziaływanie kadmu z grupami –SH białek (Franco i in. 1999). Obie badane 
odmiany po 1 dniu działania soli kadmu charakteryzował gwałtowny wzrost 
parametrów cieplnego rozpraszania energii wzbudzenia (DIO/RC, φDO – tab. 11, 
ryc. 32). Hetherington i inni (1998) zaobserwowali, że intensyfikacja tego pro-
cesu odbywa się głównie na poziomie barwników fotosyntetycznych z powodu 
zakwaszenia środowiska wewnątrz tylakoidów, wynikającego z silnego energe-
tycznego pobudzenia błony. Większość zmian w wydajności aparatu fotosynte-
tycznego odmiany A. Abiad pogłębiła się po 7 dniach trwania stresu obecności 
kadmu, natomiast rośliny odmiany A. Aswad uległy obumarciu.

Jony ołowiu obecne w środowisku wzrostu roślin przez 7 dni spowodowały 
u obu badanych odmian istotne zmniejszenie wartości parametru Area, określa-
jącego wielkość puli zredukowanych akceptorów w PSII, a także zmniejszenie 
gęstości centrów reakcji (tab. 12). Natomiast wskaźnik funkcjonowania PSII 
(PIABS – tab. 12) oraz wskaźnik zależności funkcji od struktury PSII (SFIABS 
– ryc. 35) uległy negatywnemu wpływowi ołowiu już po 1 dniu jego oddziały-
wania. Wszystkie wymienione zmiany były wyraźniej zaznaczone u odmiany 
A. Aswad, u której nastąpiło również zmniejszenie wartości φPO i ψO, a zwięk-
szeniu uległ parametr świadczący o kwantowej wydajności rozpraszania ener-
gii (φDO – ryc. 34). Podobnie jak w badaniach Kalaji i Łobody (2007) oraz 
Qufei i Fashui (2009), stwierdzono, że absorpcja i dyssypacja (rozpraszanie) 
strumieni energetycznych w obrębie PSII były duże, natomiast strumienie 
wychwytu energii w centrach reakcji i transportu elektronów w dalszej części 
łańcucha przenośników nie zmieniły się znacząco. Należy podkreślić, że ołów 
w niewielkim stopniu oddziałuje na fotosyntetyczny transport elektronów 
(Parys i in. 1998).
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Biorąc pod uwagę reakcje obu odmian na badane sole metali ciężkich, stwier-
dzono, że zarówno odmiana A. Abiad, jak i A. Aswad jest wrażliwa na stres 
kadmu. Natomiast na stres spowodowany obecnością soli ołowiu w środowisku 
wzrostu dużo bardziej tolerancyjna okazała się odmiana A. Abiad. Uzyskane 
wyniki wskazują na to, że jony ołowiu są mniej toksyczne dla aparatu fotosyn-
tetycznego w porównaniu z jonami kadmu, i wyjaśniają, dlaczego rośliny jęcz-
mienia znacznie lepiej znoszą zanieczyszczenie ołowiem niż kadmem (Liu i in. 
2010). Pod wpływem obu stosowanych metali ciężkich po 1. dniu zmianom ule-
gły wartości parametrów specyficznych strumieni energii w PSII, a także wskaź-
nika zależności funkcji od struktury PSII (SFIABS) oraz wskaźnika wydajności 
PSII (PIABS), co może sugerować ich przydatność w monitorowaniu wpływu 
kadmu i ołowiu na rośliny. 

5.5. Stres solny

Większość parametrów fluorescencji chlorofilu, badanych po 1 dniu oddziaływa-
nia stresu zasolenia (NaCl o stężeniu 120 mM), pozostała niezmieniona zarówno 
u odmiany A. Abiad, jak i A. Aswad (tab. 13, ryc 36–39, 44 i 45A). Natomiast 
wyniki uzyskane po 7 dniach aplikacji stresu wykazały, że odmiana A. Aswad 
jest zdecydowanie bardziej tolerancyjna na stres zasolenia w porównaniu z od-
mianą A. Abiad. O większej tolerancji odmiany A. Aswad świadczą mniejsze 
niż u roślin drugiej odmiany zmiany wartości takich ważnych parametrów, jak 
na przykład: maksymalna wydajność kwantowa PSII, wielkość puli zredukowa-
nych plastochinonów i wydajność kompleksu rozkładającego wodę po donoro-
wej stronie PSII (tab. 13). W warunkach stresu zasolenia zmniejszeniu uległa 
powierzchnia nad krzywą fluorescencji chlorofilu, co według Strassera i innych 
(2000) świadczy o zahamowanym transporcie elektronów z centrów reakcji do 
plastochinonów. Rezultaty badań wskazują, że w warunkach tego stresu rośliny 
odmiany A. Aswad zachowały większą liczbę aktywnych centrów reakcji PSII 
zdolnych do redukcji akceptorów elektronów (ryc. 43). Na poważne uszkodzenie 
(fotochemiczną inaktywację) centrów reakcji aparatu fotosyntetycznego jęcz-
mienia odmiany A. Abiad wskazuje gwałtowne zmniejszenie (do 25% wartości 
obserwowanej u roślin rosnących w warunkach optymalnych) kwantowej wydaj-
ności PSII mierzonej po adaptacji w ciemności (tab. 13), a także zmniejszenie 
wydajności reakcji fotochemicznej po adaptacji na świetle (ryc. 40). Zmiany tych 
wskaźników mogą być spowodowane przez wzrost wygaszania niefotochemicz-
nego (Maxwell i Johnson 2000), a zgodnie z obserwacjami Basu i innych (1998) 
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są również wynikiem zakłócenia transportu elektronów w PSII. Podobne rezul-
taty zmniejszenia wartości parametru FV/FM oraz spowolnienie transportu elek-
tronów uzyskali Misra i inni (2006), a także Netondo i inni (2004), odpowiednio 
u fasoli i kapusty, a także różnych odmian sorga. Większe wartości fluorescencji 
minimalnej zarówno po adaptacji w ciemności (ryc. 41), jak i na świetle (ryc. 37) 
w przypadku roślin odmiany A. Abiad, rosnących przez 7 dni w warunkach zaso-
lenia, mogą wynikać z kilku przyczyn. Jedną z nich jest zwiększenie się liczby 
nieaktywnych centrów reakcji, uniemożliwiające przeniesienie elektronów poza 
QA. Inną przyczyną, na którą wskazuje Havaux (1993), jest niewielki transfer 
energii z kompleksów absorbujących energię do centrów reakcji fotosystemu II, 
spowodowany oddysocjowaniem LHCII od PSII. Nagromadzenie nieaktywnych 
centrów reakcji w PSII (ryc. 43) może wpływać także na znaczne zmniejszenie 
wartości fluorescencji maksymalnej, obserwowane po 7 dniach stresu zasole-
nia u odmiany A. Abiad (ryc. 41). Według Rintamaki i innych (1995), notowane 
zmiany mogą być powodowane również przez degradację białka D1.

Zaprezentowany model przepływu strumieni energii, obliczonych na pod-
stawie przekroju poprzecznego mierzonej próbki, wykazał, iż pomimo tego, że 
poddane stresowi rośliny odmiany A. Abiad charakteryzował wyższy niż u od-
miany A. Aswad poziom strumienia fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki 
barwników antenowych, znacząco wolniejsze okazało się tempo transportu 
elektronów mierzone po adaptacji próbki w ciemności (ryc. 43), a także po ich 
adaptacji na świetle (ryc. 40). Podobnie jak w badaniach Delfine i innych (1999), 
u odmiany A. Abiad zaobserwowano znacznie większą liczbę nieaktywnych cen-
trów reakcji, co może być związane ze zwiększeniem się rozpraszania zaabsorbo-
wanej energii w postaci ciepła. Taki wniosek potwierdzają zwiększone wartości 
parametrów wydajności procesów rozpraszania niefotochemicznego, uzyskane 
dzięki aplikacji testu JIP (DIO/CS, DIO/RC i φDO – ryc. 42 i 43). Podobne wyniki, 
świadczące o zwiększonym wygaszaniu niefotochemicznym oraz wolniejszym 
tempie transportu elektronów po adaptacji roślin kukurydzy na świetle, podda-
nych stresowi zasolenia, otrzymali Kalaji i Rutkowska (2004).

Trwający tydzień stres zasolenia znacznie wpłynął również na zmniejsze-
nie: wskaźnika funkcjonowania PSII, wskaźnika sił napędzających w PSII oraz 
jego poszczególnych składowych – DFRC, DFφPO i DFψO (ryc. 42, 44 i 45). 
Wyznaczane po tym czasie wartości powyższych parametrów potwierdzają 
większą wrażliwość odmiany A. Abiad. Zmniejszeniu uległy również wszyst-
kie składowe wskaźnika sił napędzających PSII – potencjał struktury związany 
z gęstością centrów reakcji w przeliczeniu na chlorofil, potencjał pierwotnej 
reakcji fotochemicznej oraz potencjał transportu elektronów odbywającego się 
poza QA

– . U roślin odmiany A. Aswad zaobserwowano zmniejszenie wartości 
tych parametrów (ryc. 45A, B), ale w znacznie mniejszym stopniu. Silniejsze 
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oddziaływanie stresu solnego na funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego 
odmiany A. Abiad znalazło swoje potwierdzenie w znacznym zmniejszeniu 
wartości parametru PIABS – poniżej 1% wartości kontrolnej (ryc. 42). Podobne 
efekty wpływu zasolenia na wartość tego wskaźnika notowano w badaniach 
Belkhodja i innych (1999).

Stres solny znacząco wpłynął na wartości parametrów fluorescencji chloro-
filu, charakteryzujących funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego badanych 
odmian jęczmienia po 7 dniach od jego aplikacji, co wskazuje na to, że nie można 
polecać tej techniki do oceny stresu solnego po krótkim czasie jego działania. 
Większa tolerancja roślin odmiany A. Aswad na szkodliwy nadmiar jonów Na+ 
i Cl – może wynikać z większej aktywności enzymów antyoksydacyjnych. Tezę 
taką mogą potwierdzić obserwacje poczynione przez Mittova i innych (2002) 
oraz Jebara i innych (2010), z których wynika, że tolerancja na zasolenie jest 
większa u roślin, które charakteryzują się zwiększoną aktywnością dysmutazy 
ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy akorbinianowej (APX) oraz peroksydazy 
gwajakolowej (POD). 

Pierwotna reakcja aparatu fotosyntetycznego odgrywa kluczową rolę w póź-
niejszym kształtowaniu mechanizmów tolerancji na stres solny (Kalaji i Na-
lborczyk 1991). Zasolenie wpłynęło negatywnie na aktywność aparatu foto-
syntetycznego roślin jęczmienia, a jego efekt zależał od czasu jego trwania i od 
odmiany, która została poddana jego działaniu (Jiang i in. 2006a). W niektórych 
pracach (Jiang i in. 2006b) po aplikacji stresu zasolenia notowane są wczesne 
zmiany w przebiegu przemiany gazowej – przewodności szparkowej oraz inten-
sywności fotosyntezy. Wydaje się, że pomiary wymiany gazowej, pomimo ich 
czasochłonności, mogą być najbardziej przydatnymi wskaźnikami we wcze-
snej ocenie wpływu stresu zasolenia (Jiang i in. 2006b, Moradi i Ismail 2007). 
Przeprowadzone badania pozwoliły natomiast wyodrębnić grupy parametrów 
fluorescencji chlorofilu, których wartości zostały najbardziej zmienione pod-
czas przedłużającego się (7 dni) działania stresu zasolenia. Zaobserwowano 
podwyższenie poziomu absorpcji strumienia fotonów przez barwniki antenowe 
i rozpraszania cieplnego oraz zwiększenie liczby nie aktywnych centrów reakcji 
i spowolnienie tempa transportu elektronów, natomiast wychwytywanie energii 
wzbudzenia przez centra reakcji pozostało na stałym poziomie (ryc. 43). Wyniki 
pokazują, że analiza testu JIP może przyczynić się do lepszego zrozumienia odpo-
wiedzi aparatu fotosyntetycznego badanych odmian jęczmienia, a także innych 
roślin, ważnych pod względem ekonomicznym na stres zasolenia. Poza zwykle 
stosowanym przy takiej ocenie parametrze FV/FM, który odzwierciedla kwantową 
wydajność PSII, warto brać pod uwagę również inne, takie jak: wskaźnik funk-
cjonowania PSII, wydajność kompleksu uwalniającego tlen czy czas potrzebny 
do osiągnięcia maksymalnej fluorescencji.
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5.6.  Stresy powodowane przez niedobory składników 
mineralnych

5.6.1. Azot

Niedobór azotu wpływa na znaczne zmniejszenie względnej zawartości chloro-
filu. Po 7 dniach uprawy roślin obu odmian w takich warunkach zaobserwowano 
w ich liściach zmniejszenie względnej zawartości chlorofilu do 50% zawarto-
ści wyznaczanych w roślinach, rosnących na pożywce zawierającej wszystkie 
składniki (ryc. 46). Mała zawartość tego barwnika fotosyntetycznego w liściach 
roślin poddanych stresowi mineralnemu utrzymywała się do ostatniego dnia 
prowadzenia doświadczenia (14 dni). Podobny efekt zaobserwowali Masojídek 
i inni (2000), Shangguan i inni (2000) oraz Huang i inni (2004). Autorzy, opi-
sujący efekty braku azotu w środowisku wzrostu na pierwotne reakcje fotoche-
miczne w PSII i zawartość chlorofilu, podkreślali znaczne zmniejszenie wartości 
maksymalnej wydajności kwantowej PSII (Kao i Forseth 1992, Masojídek i in. 
2000, Shangguan i in. 2000, Huang i in. 2004). Zostało to również potwierdzone 
w opisywanym eksperymencie, w czasie którego badano reakcję aparatu foto-
syntetycznego odmiany A. Abiad i A. Aswad na niedostateczne zaopatrzenie 
w azot. Wartość parametru FV/FM dla roślin obu odmian, rosnących bez dodatku 
azotu, wyniosła po 14 dniach 0,70, podczas gdy dla roślin z warunków kontrol-
nych utrzymywała się przez cały okres trwania doświadczenia na poziomie 0,80 
(ryc. 47). 

O zakłóceniach w przebiegu reakcji fotochemicznych w PSII świadczyły 
również zmiany w rozdziale zaabsorbowanej energii świetlnej. W roślinach 
obu badanych odmian jęczmienia poddanych przez 7 dni stresowi niedoboru 
azotu, mimo zwiększenia się wartości parametrów świadczących o absorpcji 
i przechwytywaniu energii (ABS/RC i TRO/RC), notowano niezmienioną war-
tość poziomu transportu elektronów. Znacznemu zwiększeniu uległy natomiast 
wartości wskaźników cieplnego rozpraszania energii (DIO/RC, DIO/CS i φDO), 
udziału nieaktywnych centrów reakcji (RC/ABS i RC/CS) oraz szybkości zamy-
kania centrów reakcji PSII (ΔV/ΔtO) – ryciny 54 i 57. Wymienione zmiany były 
większe w przypadku odmiany A. Abiad. Lu i Zhang (2000) oraz Huang i inni 
(2004), badając niedobór azotu odpowiednio u kukurydzy i ryżu, stwierdzili, 
że przy zwiększeniu absorpcji energii niezmieniony pozostaje poziom trans-
feru energii, a następuje wzrost wygaszania niefotochemicznego. Autorzy tych 
prac sugerują, że jest to rezultat pełnego wysycenia łańcucha transportu elek-
tronów powodowany niedostatecznym wykorzystywaniem reduktorów w cyklu 
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Calvina. Podobne wnioski, na podstawie zwiększania się wartości parametrów 
wygaszania niefotochemicznego oraz zmniejszenia ilości energii potrzebnej do 
fotochemicznego wysycenia procesu fotosyntezy, uzyskali w swoich pracach 
Kao i Forseth (1992) oraz Masojídek i inni (2000).

Analiza dynamiki zmian fluorescencji chlorofilu po 7 dniach niedoboru azotu 
u odmian A. Abiad i A. Aswad wykazała obniżony poziom redukcji przenośni-
ków elektronów na akceptorowej stronie PSI – ferredoksyny, innych pośrednich 
oraz NADP (ryc. 52). O obniżonym poziomie redukcji także po stronie PSII 
świadczy zmniejszenie wielkości puli zredukowanych plastochinonów (para-
metr Area), szczególnie u odmiany A. Abiad (tab. 15). Inne wyniki podali Lu 
i Zhang (2000), którzy u kukurydzy poddanej stresowi niedoboru azotu zaob-
serwowali zwiększenie frakcji zredukowanego QA. Natomiast Shangguan i inni 
(2000) po analizie parametrów fluorescencji chlorofilu stwierdzili, że niedobór 
azotu powoduje zmniejszenie wydajności PSII oraz potencjalnych możliwości 
konwersji energii fotonów w procesach fotochemicznych.

Większość uzyskanych wyników wskazuje na to, że na niedobór azotu w śro-
dowisku wzrostu bardziej odporna jest odmiana A. Aswad. Część parametrów 
uległa nieznacznemu zmniejszeniu u tej odmiany już po 1 dniu od zastosowania 
zubożonej w azot pożywki (wskaźniki funkcjonowania PSII – PIABS i SFIABS), 
natomiast po 7 dniach trwania doświadczenia ich wartości pozostawały na wyż-
szym poziomie w stosunku do kontroli niż analogiczne wartości tych parame-
trów u odmiany A. Abiad. 

5.6.2. Fosfor

Podczas 14 dni badania wpływu wywieranego przez niedobór fosforu na wydaj-
ność aparatu fotosyntetycznego jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad nie 
stwierdzono w ich liściach zmian we względnej zawartości chlorofilu (ryc. 46). 
Podobnie Oosterhuis i inni (2008) nie stwierdzili zmian w zawartości barwni-
ków fotosyntetycznych u badanych roślin bawełny. Niedobór fosforu powodo-
wał u obu odmian jęczmienia zmniejszenie maksymalnej wydajności kwantowej 
PSII do 0,70 po 12 dniach trwania eksperymentu, podczas gdy u roślin kontrol-
nych wartość tego parametru przez cały okres trwania doświadczenia wynosiła 
0,80 (ryc. 47). Wpływ niedoboru fosforu w środowisku wzrostu na zmniejszenie 
wartości parametru FV/FM zaobserwowano także w pracach Conroya i innych 
(1986), Plesniăr i innych (1994), Loustau i innych (1998) oraz Oosterhuis i in-
nych (2008). Niektórzy autorzy informowali natomiast o braku zmian w war-
tościach FV/FM (Lima i in. 1999) bądź o zmianach, które następowały dopiero 
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po dłuższym oddziaływaniu stresu niedoboru fosforu (Xu i in. 2007). Redukcja 
maksymalnej wydajności kwantowej PSII świadczy o wpływie niedoboru tego 
pierwiastka na pierwotne procesy absorpcji energii fotonów oraz transportu elek-
tronów (Sharkey 1985, Brooks 1986, Conroy i in. 1986, Heineke i in. 1989, 
Lauer i in. 1989, Jacob i Lawlor 1991). 

Wrażliwość siewek jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad na brak fos-
foru w pożywce zaobserwowano już po 1 dniu oddziaływania tego niedoboru. 
Nastąpiło pogorszenie relacji struktury do funkcji PSII oraz zmniejszenie 
wskaźnika funkcjonowania PSII (ryc. 49). Dalsze zmniejszenie wskaźnika PIABS 
notowano u obu odmian po 7 dniach wzrostu w warunkach niedostatecznego 
zaopatrzenia w fosfor (ryc. 57). Zmniejszenie wartości tego wskaźnika, będące 
pierwszym objawem niedoboru fosforu u sorga, potwierdzili również Ripley 
i inni (2004). Zaobserwowali oni jednoczesne spowolnienie szybkości transportu 
elektronów oraz zwiększenie strat energii w postaci ciepła. Podobne rezultaty 
uzyskali Plesniăr i inni (1994) oraz Xu i inni (2007). Brooks (1986) oraz Heineke 
i inni (1989) sugerują, że jest to zwrotny efekt spowodowany zmniejszonym 
zapotrzebowaniem na wysokoenergetyczne elektrony przy braku ich ostatecz-
nych akceptorów. Furbank i inni (1987), Robinson i Giersch (1987), Lauer i inni 
(1989) oraz Fredeen i inni (1990) jako prawdopodobne wyjaśnienie tego zja-
wiska podają zmniejszoną syntezę ATP, spowodowaną zmniejszeniem stężenia 
fosforu nieorganicznego w stromie chloroplastów. Badania przeprowadzone na 
jęczmieniu odmian A. Abiad i A. Aswad potwierdziły wystąpienie zmian poten-
cjału i transportu elektronów, odbywającego się poza QA

– już po 1 dniu niedo-
boru fosforu (ryc. 50). Zmniejszona zdolność do wykorzystania zaabsorbowanej 
energii w procesie transportu elektronów może prowadzić do tworzenia wolnych 
rodników lub powstania reaktywnych form tlenu, powodujących dalsze upośle-
dzenie funkcji PSII (Asada 1999, Møller 2001, Xu i in. 2007). W doświadczeniu 
przeprowadzonym na siewkach jęczmienia, poddanych stresowi niedoboru fos-
foru, potwierdzono również zwiększone cieplne rozpraszanie energii wzbudze-
nia (ryc. 49 i 57), wcześniej zaobserwowane przez Osmonda i innych (1997), 
Ripleya i innych (2004) oraz Xu i innych (2007). U badanych siewek jęczmienia 
odmian A. Abiad i A. Aswad niedobór fosforu spowodował również zmniejsze-
nie wydajności kompleksu wydzielającego tlen, co potwierdziło podobne obser-
wacje u Plesniăr i innych (1994) oraz Limy i innych (1999). 

Analiza dynamiki zmian fluorescencji chlorofilu w badaniach Ripleya i innych 
(2004) nad wpływem długotrwałego niedoboru fosforu wykazała nieznaczne 
zwiększenie wartości fluorescencji początkowej oraz zmniejszenie wartości 
w fazie J-P. W przeprowadzonych badaniach wpływu 7-dniowego niedoboru 
fosforu na funkcjonowanie PSII u obu odmian jęczmienia stwierdzono znacznie 



Dyskusja 135

 mniejsze wartości przebiegu fazy, wyrażającej redukcję przenośników elektro-
nów na akceptorowej stronie PSI, na przykład ferredoksyny, innych pośrednich 
oraz NADP (I-P) – rycina 52. Podobne obserwacje, dotyczące zmniejszonej 
wydajności redukcji pierwotnego akceptora elektronów w PSII, wykazali w swo-
ich badaniach Plesniăr i inni (1994).

Przeprowadzone badania nie wykazały różnic we wrażliwości roślin obu 
badanych odmian na niedobór fosforu. Jego brak w pożywce nie wpłynął na 
zawartość chlorofilu, a zmniejszenie wartości parametru FV/FM nastąpiło dopiero 
po 12 dniach od rozpoczęcia eksperymentu (ryc. 47). Należy zaznaczyć, że nie-
którzy badacze nie zaobserwowali żadnych zmian tego wskaźnika (Lima i in. 
1999) i dlatego też FV/FM nie może być polecanym parametrem do wczesnej 
oceny wpływu niedoboru fosforu na wydajność aparatu fotosyntetycznego. 
Wskaźnikiem, którego wartość zmieniła się w stosunku do kontroli znacząco 
już w 1. dniu nieobecności fosforu w środowisku wzrostu był PIABS oraz poten-
cjał transportu elektronów poza QA

– . Również badania Ripleya i innych (2004), 
w których znaczące zmiany PIABS zostały skorelowane z parametrami: wzrostu, 
produkcji biomasy, wymiany gazowej i fotosyntezy, potwierdziły przydatność 
tego wskaźnika we wczesnej ocenie niedoboru fosforu.

5.6.3. Potas

W przeprowadzonych badaniach wykazano, że niedobór potasu miał zdecydo-
wanie szkodliwy wpływ na względną zawartość chlorofilu w liściach siewek 
jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad. Już po 8 dniach stresu zawartość chlo-
rofilu zmniejszyła się do 30% jego zawartości u roślin rosnących w warunkach 
pełnego odżywienia mineralnego i taka tendencja utrzymywała się aż do końca 
trwania doświadczenia – 14 dni (ryc. 46). Z badań Zhao i innych (2001) wynika, 
że brak potasu negatywnie oddziaływał również na ultrastrukturę chloroplastów. 
Uszkodzenia struktury fotosystemu II mogą wynikać w dużej mierze z od-
działywania reaktywnych form tlenu powstających z powodu deficytu potasu 
(Weng i in. 2007). Badania własne przeprowadzone na jęczmieniu, jak również 
doświadczenia prowadzone przez Degl’innocentiego i innych (2009) – także na 
jęczmieniu, oraz Wenga i innych (2007) na ryżu potwierdziły, że niedobór potasu 
powodował zwiększenie cieplnego rozpraszania energii w miarę  blokowania 
transportu elektronów w łańcuchu przenośników. Zarówno u odmiany A. Abiad, 
jak i A. Aswad zaobserwowano zmniejszoną wydajność transportu elektronów 
(ETO/RC, DFABS i φEO), a także zmniejszony udział aktywnych centrów reak-
cji (RC/ABS i ΔV/ΔtO) przy jednoczesnym zwiększeniu wartości parametrów 
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rozpraszania cieplnego (φDO, DIO/RC i DIO/CS) – ryciny 49, 50, 54, 57 i 59. 
Wszystkie te zmiany były większe w przypadku odmiany A. Aswad. Weng i inni 
(2007) wykazali, że nadmiar wzbudzenia z wysokoenergetycznych elektronów 
może być przenoszony na tlen bądź może stymulować proces fotooddychania. 
Autorzy ci zarejestrowali u roślin poddanych stresowi niedoboru potasu również 
zwiększenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych. 

Analiza dynamiki zmian fluorescencji chlorofilu u obu badanych odmian 
jęczmienia wykazała, że niedobór potasu spowodował znaczne zmniejszenie 
maksymalnej fluorescencji przy niewielkich zmianach w wartości minimalnej 
fluorescencji. Na krzywych przejściowej fluorescencji chlorofilu nie można było 
zaobserwować żadnego z punktów charakterystycznych dla standardowej krzy-
wej O-J-I-P (ryc. 53). Było to spowodowane zmniejszeniem wartości parametru 
Area, czyli puli zredukowanych plastochinonów, oraz znacznym zmniejszeniem 
maksymalnej wydajności kwantowej PSII. Wartość tego parametru u roślin 
jęczmienia, rosnących przy optymalnym zaopatrzeniu w potas, wynosiła 0,80, 
natomiast w roślinach, rosnących przez 14 dni w warunkach niedoboru tego pier-
wiastka, uległa zmniejszeniu do 0,50 (ryc. 47). Tak znaczne zmniejszenie warto-
ści parametru FV/FM, będące rezultatem niedostatecznego zaopatrzenia w potas, 
zaobserwowali także w swoich badaniach Yang i inni (2006). Również wartości 
wskaźników struktury i funkcji oraz funkcjonowania PSII zmniejszyły się do 5% 
wartości kontrolnych w takich warunkach wzrostu roślin obu odmian jęczmienia 
(ryc. 49 i 57), co świadczy o zaburzeniach w efektywności reakcji fotochemicznej 
w fotosystemie II.

Na niedobór potasu większą wrażliwość wykazały rośliny odmiany A. Aswad. 
Z wielu badań wynika, że pierwiastek ten odgrywa szczególną rolę w funkcjo-
nowaniu systemu przenośników elektronów w PSII (badania własne, Weng i in. 
2007, Degl’innocenti i in. 2009), a parametrami polecanymi do wczesnej oceny 
wpływu niedoboru tego pierwiastka na funkcjonowanie PSII są: FV/FM, SFIABS 
i PIABS oraz Area.

5.6.4. Siarka

Deficyt siarki w środowisku wzrostu roślin obu badanych odmian jęczmienia 
miał niewielki wpływ na zmiany wartości parametrów, charakteryzujących 
absorpcję i przepływy zaabsorbowanej energii (ABS/RC, TRO/RC i ETO/RC). 
Jedynie w przypadku odmiany A. Aswad zaobserwowano zwiększenie cieplnego 
rozpraszania energii wzbudzenia (ryc. 55 i 58). Zmniejszeniu uległ także poten-
cjał transportu elektronów poza QA

– (ryc. 51). Zwiększenie cieplnego  rozpraszania 
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energii u roślin, w których środowisku wzrostu występował niedobór siarki, 
zaobserwowali również Plesnicăr i inni (2000).

Analiza dynamiki zmian w początkowej fazie indukcji fluorescencji chlorofilu 
dla obu odmian jęczmienia, rosnących przy deficycie siarki, wykazała zmniejsze-
nie wartości redukcji przenośników elektronów na akceptorowej stronie PSI, na 
przykład ferredoksyny, innych pośrednich oraz NADP (I-P). Odnotowano rów-
nież mniejszą wartość maksymalnej fluorescencji, co świadczy o zmniejszeniu 
puli zredukowanych akceptorów w PSII i zmniejszonej wydajności kompleksu 
wydzielającego tlen (tab. 14 i 15). Podobne rezultaty, dotyczące zmian wartości 
parametrów fluorescencji chlorofilu, uzyskali Pingzhao i Lei (2006). Oni również 
zaobserwowali zmniejszenie zawartości chlorofilu i zmniejszenie maksymalnej 
wydajności kwantowej PSII. Żółknięcie liści pod wpływem deficytu siarki, cha-
rakterystyczne dla roślin o zmniejszonej zawartości chlorofilu, zaobserwował 
także Imsande (1998). Badania nad siewkami jęczmienia, których środowisko 
wzrostu zostało zubożone o siarkę, wykazały u obu odmian niewielkie zmiany 
we względnej zawartości chlorofilu (ryc. 46) po 1 dniu, natomiast nawet przedłu-
żający się stres deficytu siarki nie zmienił w znaczącej mierze wartości parametru 
FV/FM u badanych odmian (ryc. 47). Doświadczenie przeprowadzone w ramach 
niniejszej pracy wykazało nieznacznie większą tolerancję na niedobór siarki 
u odmiany A. Abiad. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność wskaźnika 
funkcjonowania PSII do wczesnej oceny wpływu niedoboru tego pierwiastka na 
wydajność fotosyntetyczną roślin. U odmiany A. Aswad, wrażliwszej na deficyt 
siarki, już po 1 dniu oddziaływania tego stresu nastąpiło znaczne zmniejszenie 
wartości PIABS (ryc. 48).

5.6.5. Wapń

W badaniach nad wpływem niedoboru wapnia na wydajność aparatu fotosyn-
tetycznego u obu odmian jęczmienia stwierdzono, że pierwiastek ten ma zna-
czący wpływ na zawartość chlorofilu w liściach. Indeks zieloności u roślin 
rosnących w środowisku pozbawionym wapnia wynosił mniej niż połowę jego 
wartości u roślin kontrolnych (ryc. 46). Przedłużający się stres niedoboru wap-
nia wpływał negatywnie na maksymalną wydajność kwantową PSII, zarówno 
u odmiany A. Abiad, jak i A. Aswad (ryc. 47). Pozostaje to w zgodzie z wyni-
kami badań innych autorów (Schmitz-Eiberger i in. 2002, Qiu i in. 2002), któ-
rzy zaobserwowali istotny wpływ zaopatrzenia w wapń na syntezę chlorofilu 
oraz wartość parametru FV/FM. Negatywny wpływ niedoboru wapnia u roślin 
obu badanych odmian jęczmienia zanotowano po 7 dniach trwania ekspery-
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mentu, porównując wskaźniki struktury i funkcji PSII z danymi kontrolnymi 
(ryc. 58). Należy zaznaczyć, że u odmiany A. Aswad wartości tych parametrów 
zmniejszyły się już po 1 dniu stresu (ryc. 48).

Schmitz-Eiberger i inni (2002) zaobserwowali, że pod wpływem niedoboru 
wapnia zmniejszeniu uległa maksymalna fluorescencja chlorofilu. Również 
w badaniach własnych przeprowadzonych na roślinach jęczmienia analiza prze-
biegu indukcji fluorescencji potwierdziła to spostrzeżenie. Krzywe indukcji 
odmiany A. Aswad wykazywały prawie płaski przebieg, na obniżonym pozio-
mie bądź ze znacznie mniejszymi wartościami fazy I-P i zmniejszoną wartością 
FM, a roślin odmian A. Abiad – w znacznie wydłużonym czasie potrzebnym do 
osiągnięcia maksymalnej fluorescencji (ryc. 53 i tab. 14). U obu odmian zaobser-
wowano zmniejszenie wydajności kompleksu wydzielającego tlen (tab. 14 i 15). 
Wrażliwość tego kompleksu na niedostateczne zaopatrzenie w wapń potwier-
dzają Maksymiec i Baszyński (1999), którzy stwierdzili także, że wapń ma duże 
znaczenie również dla statusu redoks pierwotnego akceptora elektronów w PSII 
oraz dla procesu transportu elektronów. Zmiany w przebiegu pierwotnej reakcji 
fotochemicznej u jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad potwierdzają, że u obu 
tych odmian stres niedoboru wapnia spowodował zmniejszenie puli zredukowa-
nych akceptorów w PSII (tab. 14 i 15), natomiast zmniejszenie całkowitej znor-
malizowanej powierzchni ponad krzywą O-J-I-P nastąpiło tylko dla odmiany 
A. Aswad (ryc. 48 i 58). Pomiary wartości parametrów fluorescencji chlorofilu 
u obu odmian jęczmienia, rosnących w środowisku zubożonym o wapń, wyka-
zały, że w stosunku do roślin kontrolnych zmniejszeniu uległy: tempo transportu 
elektronów w przeliczeniu na centrum reakcji i przekrój poprzeczny próbki, 
kwantowa wydajność transportu elektronów, wydajność transportu elektronów 
poza QA

– oraz stosunek elektronów opuszczających układ QA
– do elektronów w nim 

kumulowanych (ryc. 55 i 58). Niedobór wapnia miał negatywny wpływ rów-
nież na potencjały, wchodzące w skład wskaźnika sił napędzających PSII (DFRC, 
DFφPO i DFψO) – rycina 60. Ramalho i inni (1995) oraz Maksymiec i Baszyński 
(1999) stwierdzili, że deficyt wapnia wpływał na zwiększenie strat zaabsorbowa-
nej energii poprzez wzrost wygaszania niefotochemicznego przy jednoczesnym 
obniżeniu poziomu wygaszania fotochemicznego. Potwierdzają to wyniki badań 
własnych, które wykazały, że niedobór wapnia u roślin obu odmian znacznie 
zwiększył udział nieaktywnych centrów reakcji (RC/ABS i RC/CS) oraz spowo-
dował znaczne zwiększenie wartości parametrów cieplnego rozpraszania energii 
wzbudzenia (DIO/RC, DIO/CS i φDO), przy jednocześnie zwiększonym strumieniu 
fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki chlorofilu i zwiększonym przepły-
wie przechwytywanej energii wzbudzenia (ryc. 55 i 58).

Badania nad wpływem niedoboru wapnia na wydajność aparatu fotosynte-
tycznego roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad potwierdziły ważną rolę 
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tego pierwiastka w stabilizacji cząsteczek chlorofilu oraz utrzymaniu wydajności 
fotosyntetycznej PSII na dobrym poziomie. Wyniki badań wykazały, że odmianą 
bardziej wrażliwą na brak wapnia w środowisku wzrostu jest odmiana A. Aswad, 
a parametrami, które mogą służyć do wczesnej oceny deficytu wapnia, są PIABS 
oraz parametry świadczące o efektywności transportu elektronów i rozpraszania 
cieplnego energii w fotosystemie II.

5.6.6. Magnez

Zubożenie pożywki o jony magnezu zmniejszyło zawartość chlorofilu w bada-
nych siewkach jęczmienia obu badanych odmian. Po 14 dniach trwania eks-
perymentu zawartość chlorofilu zmniejszyła się do 1/3 zawartości w roślinach 
z kontroli (ryc. 46). Deficyt magnezu spowodował już w 4. dniu prowadzenia 
doświadczenia znaczne zmniejszenie wartości parametru maksymalnej wydaj-
ności kwantowej PSII, który u obu odmian wynosił 0,60, podczas gdy u roślin 
w warunkach pełnego odżywienia mineralnego utrzymywał się na poziomie 0,80 
(ryc. 47). Mehne-Jakobs (1996) w swoich badaniach również zaobserwowała 
objawy żółknięcia, towarzyszące zmniejszonej zawartości chlorofilu, natomiast 
Dreyer i inni (1994) oraz Yong i inni (2005) wraz z obniżonym poziomem chlo-
rofilu stwierdzili jednoczesne zmniejszenie wartości FV/FM. W badaniach wła-
snych wpływu niedoboru magnezu na wydajność aparatu fotosyntetycznego 
jęczmienia, wyznaczając parametry fluorescencji chlorofilu, stwierdzono, że 
większą wrażliwość wykazywały rośliny odmiany A. Aswad, u których już po 
1 dniu oddziaływania stresu zaobserwowano zmniejszenie (o 30–40% w sto-
sunku do kontroli) wskaźników struktury i funkcjonowania PSII. Podczas trwa-
nia całego eksperymentu wartości tych parametrów ulegały zmniejszeniu u obu 
odmian, a szczególnie u odmiany A. Aswad. Pod koniec eksperymentu ich war-
tości wynosiły poniżej 5% wartości kontrolnych (ryc. 48 i 57). Analiza przebiegu 
indukcji fluorescencji potwierdza opinię, że rośliny odmiany A. Abiad wyka-
zują większą tolerancję na ten czynnik stresowy (przebieg indukcji zbliżony do 
przebiegu u roślin z warunków kontrolnych z nieco tylko obniżonym poziomem 
fazy I-P). W przypadku bardziej wrażliwych roślin odmiany A. Aswad krzywa 
indukcji wykazywała prawie płaski przebieg i trudno było na niej zaobserwo-
wać jakikolwiek punkt, charakteryzujący standardową krzywą O-J-I-P (ryc. 53). 
Znacząco zmniejszyła się pula zredukowanych akceptorów w PSII (bardzo mała 
wartość parametru Area – tab. 15).

Podobnie jak wyniki badań wielu autorów (Laing i in. 2000, Hermans i in. 
2004, Yong i in. 2005), również dane z badań własnych przeprowadzonych 
na roślinach jęczmienia wskazywały na spowolnienie transportu elektronów 
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w przeliczeniu na przekrój poprzeczny badanej próbki oraz na centrum reak-
cji wraz ze zwiększeniem udziału nieaktywnych centrów reakcji oraz zwięk-
szeniem szybkości zamykania centrów reakcji (ryc. 48, 56 i 57). Badania nad 
wpływem niedoboru magnezu na wydajność przemian zaabsorbowanej energii 
w aparacie fotosyntetycznym wykazały, że deficyt tego pierwiastka w znacznym 
stopniu zmniejsza wartości składowych wskaźnika sił napędzających transport 
elektronów: potencjału transportu elektronów odbywającego się poza QA

– , poten-
cjału pierwotnej reakcji fotochemicznej oraz potencjału struktury związanego 
z gęstością centrów reakcji w przeliczeniu na chlorofil (ryc. 60). Jednocześnie 
zaobserwowano zmniejszenie wartości wskaźnika reakcji świetlnych i wydaj-
ności kompleksu wydzielającego tlen, co świadczy o wystąpieniu nadmiaru 
energii wzbudzenia, prowadzącej do wzmożonej produkcji reaktywnych form 
tlenu i zwiększonej aktywności enzymów antyoksydacyjnych (Yong i in. 2005). 
Przeprowadzona analiza parametrów fluorescencji chlorofilu u roślin jęczmienia 
odmiany A. Abiad i A. Aswad poddanych stresowi niedoboru magnezu wyka-
zała, że duża część nadmiaru zaabsorbowanej energii była przekazywana na 
procesy wygaszania niefotochemicznego. Już po 1 dniu trwania doświadczenia 
zanotowano zwiększenie kwantowej wydajności rozpraszania energii oraz roz-
praszania cieplnego energii wzbudzenia w przeliczeniu na przekrój poprzeczny 
badanej próbki  (ryc. 48). Potwierdza to obserwacje Baillon i innych (1988), 
Lainga i innych (2000) oraz Yonga i innych (2005), którzy u roślin rosnących 
w środowisku z deficytem magnezu stwierdzili wyraźne zmniejszenie wartości 
parametrów wygaszania fotochemicznego oraz zwiększenie wartości wskaźni-
ków wygaszania niefotochemicznego. 

Większość uzyskanych wyników wskazuje, że na niedobór magnezu w śro-
dowisku wzrostu bardziej odporna jest odmiana A. Abiad. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że parametrami najbardziej przydatnymi do wczesnej oceny defi-
cytu magnezu są: maksymalna wydajność kwantowa PSII, wskaźnik funkcjono-
wania PSII oraz wszystkie parametry obrazujące wygaszanie niefotochemiczne 
(DIO/RC, DIO/CS i φDO).

5.6.7. Żelazo

Tygodniowy wzrost roślin jęczmienia w pożywce zubożonej w żelazo spo-
wodował zmiany w przebiegu krzywych przejściowej fluorescencji chloro-
filu. Z analizy przebiegu indukcji fluorescencji dla odmiany A. Abiad wynika 
zmniejszona redukcja przenośników elektronów na akceptorowej stronie PSI 
– ferredoksyny, innych pośrednich oraz NADP (mniejsze wartości fazy I-P), 
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natomiast dla odmiany A. Aswad krzywa miała prawie płaski przebieg i trudno 
było na niej zaobserwować punkty charakterystyczne dla standardowej krzywej 
O-J-I-P (ryc. 52). Takie rezultaty w przypadku tej odmiany były spowodowane 
zmniejszeniem puli zredukowanych akceptorów w PSII już po 1 dniu od zasto-
sowania niedoboru żelaza (tab. 14). W tym samym terminie u obu badanych 
odmian zaobserwowano znaczące wydłużenie czasu potrzebnego do osiągnięcia 
maksymalnej fluorescencji (tab. 14). Podobne objawy niedoboru żelaza sygnali-
zowane zmianami w wartościach parametrów Area i TFM zaobserwowali Morales 
i inni (1991, 1999, 2001) oraz Belkhodja i inni (1998). Większość autorów jest 
zgodna co do tego, że niedobór żelaza w środowisku wzrostu roślin ma znaczący 
wpływ na spowolnienie tempa transportu elektronów, zmniejszenie wydajności 
wygaszania fotochemicznego i zwiększenie wygaszania niefotochemicznego 
(Abadía i in. 1998, Morales i in. 1999, 2000, Ferraro i in. 2003). Badania własne 
przeprowadzone na dwóch odmianach jęczmienia (A. Abiad i A. Aswad) podda-
nych działaniu stresu niedoboru żelaza w środowisku wzrostu wykazały bardzo 
zbliżone rezultaty. Zanotowano znaczne zwiększenie wartości parametrów roz-
praszania cieplnego energii wzbudzenia (DIO/RC, DIO/CS i φDO) przy jednocze-
snym znaczącym (do 50%) spowolnieniu tempa transportu elektronów (ETO/RC
i ETO/CS) i zmniejszeniu wartości składowych wskaźnika sił napędzających 
w PSII – potencjału struktury związanego z gęstością centrów reakcji w prze-
liczeniu na chlorofil, potencjału pierwotnej reakcji fotochemicznej i potencjału 
transportu elektronów, odbywającego się poza QA

– (ryc. 49, 51, 56, 58 i 60).
Mimo iż większość danych literaturowych (Abadía i in. 1998) wskazuje na 

zmniejszenie zawartości chlorofilu w liściach pod wpływem deficytu żelaza, to 
w badaniach własnych nie zaobserwowano podobnych objawów (ryc. 46). Bez 
zmian pozostawała również wartość parametru FV/FM (ryc. 47). Podobne efekty 
przedstawili w swojej pracy przeglądowej Abadía i inni (1998), a w pracy 
doświadczalnej – Morales i inni (2000), którzy zauważyli, że wydajność 
PSII zostaje trwale zmniejszona tylko w przypadku krytycznych niedoborów 
żelaza. 

Wyniki badania wpływu niedoboru żelaza na wydajność fotosyntetyczną PSII 
roślin jęczmienia wskazują na to, że odmianą bardziej odporną na tego typu stres 
jest A. Abiad. Stwierdzono również, że najszybciej reagującymi na stres nie-
doboru żelaza parametrami u obu badanych odmian jęczmienia były: wskaźnik 
zależności funkcji od struktury oraz wskaźnik funkcjonowania PSII (ryc. 49). 
Deficyt żelaza w sposób zdecydowanie negatywny wpłynął również na wydaj-
ność kompleksu wydzielającego tlen (tab. 14), co według Bertaminiego i innych 
(2002) może być spowodowane naruszeniem struktury białek w centrum reakcji 
PSII oraz w kompleksie rozkładu wody. 
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5.7. Stres suszy
Przeprowadzone badania wykazały, że stres suszy w pierwszych dniach (od 1. do 
7. dnia) nie powodował znaczących zmian w wydajności aparatu fotosyntetycz-
nego żadnej z badanych odmian (tab. 16, ryc. 61). Przedłużający się stres suszy (10 
oraz 13 dni) spowodował zmniejszenie puli zredukowanych akceptorów w PSII 
i wartości wskaźnika wydajności PSII. Na podstawie zmian w wartościach para-
metru PIABS van Heerden i inni (2007) wskazali na negatywną korelację między 
spadkiem dostępności wody a wartościami tego wskaźnika. Z kolei Oukarroum 
i inni (2007) określili różnice odmianowe pod względem odporności na stres 
suszy u 10 odmian jęczmienia, wykazując, że deficyt wody ma niewielki wpływ 
na maksymalną wydajność kwantową pierwotnych reakcji fotochemicznych. 
W badaniach własnych tolerancji roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad 
na przedłużający się stres suszy (do 14 dni) potwierdzono, że nie miał on wpływu 
na wartość parametru FV/FM (tab. 16). Dane literaturowe wskazują na to, że więk-
szość czynników stresowych, oddziałujących na aparat fotosyntetyczny, powo-
duje zmniejszenie ilorazu FV/FM, natomiast niektórzy autorzy potwierdzają jego 
niezmienność podczas postępującej suszy (Kaiser 1987, Souza i in. 2004, Guóth 
i in. 2009a, Peeva i Cornic 2009). Również Ohashi i inni (2006) zaobserwowali, 
że stres suszy nie spowodował zmian w wartościach parametru FV/FM i nie wpły-
nął także na tempo transportu elektronów. W przypadku badanych odmian jęcz-
mienia obserwacje te potwierdził jednoczesny pomiar parametrów fluorescencji 
chlorofilu oraz transmisji przy 820 nm, który wykonano po 13 dniach oddzia-
ływania suszy. Pomiar wykazał, że zarówno u roślin odmiany A. Abiad, jak 
i A. Aswad susza nie spowodowała zaburzeń w procesie transportu elektronów 
(ryc. 62). Niektórzy autorzy sugerują, że sprawny transport elektronów, zmniej-
szający ryzyko uszkodzeń fotosystemu (przez ograniczenie szkodliwych stanów 
wzbudzonych), jest uwarunkowany zwiększonym ilorazem zawartości chlorofilu 
a do chlorofilu b i tym samym mniejszą liczbą anten barwnikowych, absorbują-
cych energię słoneczną w przeliczeniu na powierzchnię badanej próbki. U roślin 
jęczmienia lokalnych odmian syryjskich wystawionych na działanie stresu suszy 
przejawiało się to w jasnozielonym kolorze liści (Watanabe i in. 1995).

Szczegółowych informacji na temat bezpośredniego lub pośredniego oddzia-
ływania suszy na aktywność fotosyntetyczną roślin dostarcza analiza zmian 
kinetyki fluorescencji chlorofilu (Oukarroum i in. 2007, Guo i in. 2008, Razavi 
i in. 2008, Longenberger i in. 2009). Dla zbadania reakcji na stres suszy aparatu 
fotosyntetycznego roślin jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad zastosowano 
technikę pomiaru, opierającą się na dwóch impulsach światła wysycającego. 
Analiza otrzymanego sygnału po 1 dniu oddziaływania stresu nie wykazała 
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istotnych różnic między roślinami poddanymi działaniu suszy i roślinami kon-
trolnymi (ryc. 61). Trwająca 13 dni susza spowodowała, że krzywe mierzonych 
sygnałów fluorescencji dla roślin odmiany A. Abiad przebiegały na znacząco 
niższym poziomie, co wiązało się również ze zmniejszeniem wartości maksy-
malnej fluorescencji chlorofilu zarówno po pierwszym (redukcja), jak i po dru-
gim impulsie światła (reredukcja) – rycina 61. Podobne rezultaty zaobserwowali 
Oukarroum i inni (2009) u roślin jęczmienia poddanych stresowi suszy, aczkol-
wiek głównie dla fazy I-P (redukcja przenośników elektronów na akceptorowej 
stronie PSI), a zróżnicowanie kinetyki fluorescencji wynikało z różnego stopnia 
tolerancji poszczególnych odmian. 

Znaczące zmiany w intensywności fluorescencji chlorofilu mogą, według 
wielu badaczy (Schweiger i in. 1996, Buschmann i Lichtenthaler 1998, 
Buschmann i in. 2000, Oukarroum i in. 2009), świadczyć o uszkodzeniach 
PSI, PSII oraz kompleksów barwnikowo-białkowych zlokalizowanych przy 
centrach reakcji obu fotosystemów. U odmian jęczmienia poddanych stresowi 
suszy może na to wskazywać analiza przebiegu wielofazowej krzywej fluore-
scencji chlorofilu w tzw. trybie PAM (PAM-mode, Pulse Amplitude Modulated). 
Niewielkie zwiększenie natężenia fluorescencji minimalnej oraz zmniejszenie 
fluorescencji maksymalnej, obniżenie wygaszania fotochemicznego i wzrost 
niefotochemicznego zarejestrowano tylko u roślin odmiany A. Abiad poddanej 
działaniu stresu suszy przez 13 dni, co potwierdza jej zdecydowanie większą 
wrażliwość na niedobór wody w porównaniu z odmianą A. Aswad (ryc. 63A, 
B). Podobne zmiany w wartościach parametrów wygaszania niefotochemicz-
nego w warunkach skrajnej suszy obserwowali: Souza i inni (2004), Peeva 
i Cornic (2009) oraz Efeoğlu i inni (2009).

Wrażliwość odmiany A. Abiad potwierdzono głównie przez analizę krzywych 
przebiegu fluorescencji chlorofilu (ryc. 61, 63A, B). Większość z badanych 
parametrów nie uległa negatywnemu wpływowi suszy. Deficyt wody nie miał 
żadnego wpływu na parametr FV/FM. Obserwacja ta pozostaje w zgodzie z wie-
loma wynikami badań prowadzonych na roślinach zbożowych (Subrahmanyam 
i in. 2006, Hura i in. 2007, Oukarroum i in. 2007, Guóth i in. 2009a, b), które 
 wskazują również na zależność zmniejszenia wydajności fotosyntezy w warun-
kach stresu suszy przede wszystkim od zmniejszenia przewodności szparko-
wej. El Hafid i inni (1998) wykazali ponadto, że przedłużający się stres suszy 
powoduje zmniejszoną aktywność fotosyntetyczną mezofilu, dlatego sądzi się, 
że głównymi czynnikami określającymi tolerancję roślin zbożowych na suszę 
są między innymi: zmniejszona czułość na zmiany poziomu CO2, zmniejszone 
pobieranie CO2 netto w relacji do utraty wody oraz odporność aparatów szpar-
kowych.
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W związku z tym, że podczas stresu suszy nie obserwowano dużych zmian 
w przebiegu reakcji fotochemicznych, absorpcji energii świetlnej, transporcie 
elektronów, a także przemianie energii w błonach tylakoidów, można sądzić, że 
zaabsorbowana energia zostaje przekazana na inne znane (np. reakcja Mehlera) 
i nieznane dotąd szlaki przemian niefotochemicznych (Kalaji i Łoboda 2009). 
Z tego też względu metoda pomiaru fluorescencji chlorofilu nie może być pole-
cana do wczesnej oceny wpływu stresu suszy u roślin zbożowych. 

5.8. Wpływ herbicydu

Powszechne stosowanie herbicydów ma na celu kontrolowanie rozprzestrze-
niania się niepożądanych roślin w uprawach. Herbicydy oddziałują zarówno 
na docelową grupę roślin, jak i na różne inne gatunki przez zaburzanie ich 
procesów fizjologicznych (Chesworth i in. 2004, Schuler i Rand 2008). Istnieje 
pogląd, że fitotoksyczne oddziaływanie herbicydów – inhibitorów fotosyntezy 
(herbicydy PSII) nie wynika z „zagłodzenia” rośliny, ale z wytworzenia nad-
miernej ilości reaktywnych form tlenu, powodujących uszkodzenia lipidów 
błon (Hess 2000). W przypadku oddziaływania herbicydów na fotosystem 
II ich toksyczność polega w głównej mierze na przyłączeniu się cząsteczek 
substancji aktywnej do specyficznego białka D1 związanego funkcjonalnie 
z plastochinonem QB (pierwotnym stabilnym akceptorem w PSII) i zabloko-
waniu fotosyntetycznego transportu elektronów (Devine i in. 1993, Hall i Rao 
1995). Skutki takiego oddziaływania można łatwo wykrywać, stosując techniki 
pomiaru fluorescencji chlorofilu i dlatego są one dobrym narzędziem, pozwa-
lającym na ustalenie stopnia tolerancji bądź wrażliwości danego gatunku 
na określony herbicyd (Harris i Camlin 1988, Schreiber i in. 1994, Skórska 
i Swarcewicz 2006a, Skórska i Murkowski 2009).

Już po 1 dniu aplikacji herbicydu zaobserwowano u jęczmienia odmian 
A. Abiad i A. Aswad bardzo podobne reakcje fotosystemu II i zmiany w natę-
żeniu mierzonych sygnałów fluorescencji chlorofilu. Mimo że stwierdzono 
silne fitotoksyczne oddziaływanie tego herbicydu na funkcjonowanie aparatu 
fotosyntetycznego obu badanych odmian jęczmienia, to wartości wszystkich 
wyznaczonych parametrów były zróżnicowane między roślinami odmian 
A. Aswad i A. Abiad. Najistotniejsze różnice odnotowano, analizując trans-
port elektronów. Znacznie zmniejszyły się: wartość parametru świadczącego 
o wydajności, z jaką elektron przesuwany jest poza QA

– , kwantowa wydaj-
ność transportu elektronów oraz wartość wskaźnika sił napędzających w PSII 
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(ryc. 68). Inne parametry, odzwierciedlające tempo transportu elektronów, 
których wartości uległy zmniejszeniu po zastosowaniu herbicydu zarówno 
u odmiany A. Abiad, jak i A. Aswad, to przepływy energii w przeliczeniu na 
centrum reakcji i w przeliczeniu na przekrój poprzeczny badanej próbki (ryc. 
65 i 68). Uzyskane wyniki potwierdzają obserwacje Jansena i innych (1993), 
Halla i innych (1999) oraz Hessa (2000), którzy stwierdzili, że związki nale-
żące do tej grupy herbicydów (herbicydy PSII) zaburzają efektywność reakcji 
fotochemicznej w PSII przez przyłączenie swojej cząsteczki do domeny pla-
stochinonowej w białku chloroplastowym D1 i blokowanie transportu elektro-
nów. Zablokowanie transportu elektronów w przypadku roślin traktowanych 
herbicydem przejawiało się także w zmniejszeniu wartości parametru ETR, 
który mierzony jest po adaptacji na świetle (Schreiber i in. 1994, Murkowski 
2002, Skórska i Swarcewicz 2006b). Efekt zahamowania transferu elektronów 
wskutek działania herbicydu można stwierdzić także na podstawie analizy 
poszczególnych faz na krzywej indukcji fluorescencji chlorofilu. Wielu bada-
czy określa fazę O-J jako odzwierciedlającą przebieg redukcji plastochinonu 
QA na akceptorowej stronie PSII (Boisvert i in. 2006). W doświadczeniu prze-
prowadzonym na roślinach dwóch odmian jęczmienia (A. Abiad i A. Aswad) 
zaobserwowano płaski przebieg krzywej na odcinku J-P oraz zanik punktu I, co 
wskazuje na brak ponownego utlenienienia PQH2

+ przez Cyt b6 f po zastosowa-
niu dwóch następujących po sobie impulsów światła (ryc. 66). Opisany efekt 
potwierdza wcześniejsze wnioski, że chwastobójczy związek DCMU hamuje 
transport elektronów między QA i QB.

Wiadomo, że hamowanie przepływu elektronów między QA i QB uniemożli-
wia wykorzystanie zaabsorbowanej energii fotonów w procesach fotochemicz-
nych i prowadzi do zwiększenia jej rozpraszania w procesach niefotochemicz-
nych (Ralph 2000). W badaniach własnych, dotyczących wpływu herbicydu 
na wydajność aparatu fotosyntetycznego roślin jęczmienia odmian A. Abiad 
i A. Aswad, zaobserwowano zwiększenie wartości parametrów świadczących 
o cieplnym rozpraszaniu energii wzbudzenia (DIO/RC i DIO/CS) – ryciny 65 
i 68. U obu badanych odmian zmniejszyła się pula zredukowanych akceptorów 
w PSII, całkowita znormalizowana powierzchnia ponad krzywą O-J-I-P oraz 
ilość redukcji QA w czasie od 0 do TFM. W stosunku do roślin niepoddanych 
działaniu herbicydu zarówno u odmiany A. Abiad, jak i A. Aswad traktowa-
nych Diuronem znacznie zwiększyła się wartość parametru TFM, który infor-
muje o czasie potrzebnym do uzyskania maksymalnej fluorescencji (ryc. 68).

W przeprowadzonym doświadczeniu, podobnie jak w badaniach Tóth 
i innych (2005), u roślin poddanych działaniu herbicydu nie zaobserwowano 
znaczących zmian wartości maksymalnej fluorescencji chlorofilu, co wska-
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zuje na fakt, że wartość ta nie zależy od statusu redoks puli plastochinonowej 
(Kurreck i in. 2000). W badaniach własnych, po wykonaniu jednoczesnego 
pomiaru  parametrów fluorescencji chlorofilu oraz transmisji przy 820 nm 
(pomiar strumienia elektronów przepływających przez fotosystem I), u obu 
odmian jęczmienia (A. Abiad i A. Aswad), zarówno w przypadku roślin kontro-
lnych, jak i pozostających pod wpływem działania herbicydu, zaobserwowano 
prawidłowe utlenienie centrum reakcji PSI (P700) oraz plastocjaniny (PC) – 
rycina 67. Następnie w przypadku roślin kontrolnych obserwowano ponowną 
redukcję P700 i PC, spowodowaną napływem elektronów z PSII, natomiast 
w przypadku roślin obu odmian, pozostających pod wpływem działania her-
bicydu, nie wystąpiła ponowna redukcja tych przenośników, co jednoznacz-
nie świadczy o zablokowanym transporcie elektronów z PSII (ryc. 67). Jest 
to zgodne z pracami Tóth i innych (2005) i Tóth (2006), w których jednocze-
sny pomiar fluorescencji chlorofilu i elektronów przepływających przez PSI 
wykazał, że w próbkach traktowanych DCMU pula plastochinonu pozostawała 
utleniona podczas pulsu światła, podczas gdy w próbkach kontrolnych poziom 
maksymalnej fluorescencji odpowiadał w pełni zredukowanym akceptorom 
w łańcuchu transportu elektronów. 

U żadnej z odmian jęczmienia testowanych na fitotoksyczność Diuronu nie 
zmieniła się względna zawartość chlorofilu (ryc. 65). Taki brak zmian bądź 
zwiększenie zawartości chlorofilu następuje głównie dzięki tworzeniu się 
chloroplastów charakterystycznych dla roślin rosnących w zacienieniu, któ-
rych tylakoidy wykazują wyższy stopień upakowania, i jest jednym ze sposo-
bów umożliwiających kompensację zmniejszonej wydajności fotosyntetycznej 
(Teisseire i in. 1999). 

Znaczna liczba prac, dotyczących wpływu DCMU na wydajność aparatu 
fotosyntetycznego, wskazuje na to, że herbicyd spowodował znaczne zmniej-
szenie maksymalnej wydajności kwantowej PSII i dlatego parametr FV/FM 
uznawany jest jako właściwy do oceny reakcji roślin na działanie preparatów 
z grupy herbicydów mocznikowych (Hall i Rao 1995, Scarlett i in. 1999, Haynes 
i in. 2000, Korres i in. 2003, Chesworth i in. 2004). Doświadczenie przeprowa-
dzone na siewkach jęczmienia odmian A. Abiad i A. Aswad nie potwierdziło 
jednak tych obserwacji. Nie notowano bowiem zmian w parametrze maksymal-
nej wydajności kwantowej pierwotnych reakcji fotochemicznych (ryc. 68) ani 
w parametrach minimalnej i maksymalnej fluorescencji chlorofilu, od których 
zależy wartość ilorazu FV/FM (ryc. 66). Murkowski (2002), Yordanowa i inni 
(2001) oraz Skórska i Murkowski (2009) również nie zaobserwowali więk-
szych zmian w wartościach parametru FV/FM w porównaniu z innymi bada-
nymi wskaźnikami wydajności aparatu fotosyntetycznego i uznali jego drugo-



Dyskusja 147

rzędność w przypadku oceny wpływu herbicydu na strukturę i działanie PSII. 
Przeprowadzone badania jednoznacznie wykazały, że najbardziej wiarygodne 
i przydatne do oceny wpływu herbicydów z grupy inhibitorów fotosyntezy na 
aparat fotosyntetyczny testowanych roślin są: parametry związane z proce-
sem transportu elektronów (ψO, φEO, ETO/CS i ETO/RC), wskaźnik zależności 
funkcji od struktury PSII (SFIABS) oraz wskaźnik funkcjonowania PSII (PIABS) 
– rycina 68. Z badań własnych wynika, że do oceny fitotoksyczności DCMU 
celowe jest również wyznaczenie wartości Area, co potwierdzają Korres i inni 
(2003).



6. Podsumowanie 
i wnioski

Uzyskane w niniejszej pracy wyniki wykazały zróżnicowanie reakcji aparatu 
fotosyntetycznego dwóch syryjskich odmian jęczmienia w zależności od zasto-
sowanych czynników stresowych. Wykazano, że szczegółowa analiza sygnału 
fluorescencji chlorofilu (test JIP) jest przydatna do uzyskania dodatkowych 
informacji, dotyczących przemiany energii świetlnej w fotosystemie II pod 
wpływem stresów. Badania pozwoliły na wybranie takich parametrów flu-
orescencji chlorofilu, które mogłyby być zalecane do oceny wpływu często 
spotykanych czynników stresowych we wczesnym okresie wzrostu roślin jęcz-
mienia (tab. 17).

Niezależnie od zastosowanego czynnika stresowego (z wyjątkiem niedoboru 
wody) zwiększenie wartości obserwowano dla grupy parametrów związanych 
z ilością energii traconej w postaci ciepła (DIO/RC, DIO/CS i φDO). Jednocześnie 
zmiany te towarzyszyły zmniejszeniu wartości parametrów, opisujących struk-
turę (SFIABS) i funkcjonowanie PSII (PIABS) oraz tempo transportu elektronów 
(ETO/CS i ETO/RC) – tabela 17. Charakterystyczne zmiany obserwowano 
natomiast w dynamice przebiegu fluorescencji chlorofilu w zależności od 
zastosowanego czynnika stresowego, na przykład stresy niedoborów skład-
ników mineralnych powodowały zmiany w fazie odzwierciedlającej redukcję 
przenośników elektronów na akceptorowej stronie PSI – akceptorów pośred-
nich, ferredoksyny oraz NADP (faza I-P). Jedynie w przypadku stresu nie-
doboru wody nie było możliwe wyszczególnienie parametrów, wskazujących 
na charakterystyczne zmiany w wydajności i funkcjonowaniu fotosystemu II 
(tab. 17).

Niniejsza praca sugeruje, że dalsze pogłębione badania, mające na celu 
określenie zmian w wydajności pracy aparatu fotosyntetycznego u roślin pod-
danych niektórym stresom abiotycznym (np. suszy czy zasoleniu), powinny 
uwzględniać pomiary wymiany gazowej roślin i określenie aktywności enzy-
matycznej w biochemicznym etapie fotosyntezy. Badając wpływ niedoboru 
składników mineralnych oraz stresu zasolenia, należałoby przeprowadzić 
stosowne analizy chemiczne w celu określenia zawartości danego składnika 
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TABELA 17. Zmiany wartości mierzonych oraz obliczonych za pomocą testu JIP parametrów fl uore-
scencji chlorofi lu identyfi kujących wpływ badanych abiotycznych czynników stresowych na wydaj-
ność aparatu fotosyntetycznego roślin jęczmienia

Zastosowany abiotyczny 
czynnik stresowy

Parametry
zwiększenie wartości zmniejszenie wartości

Światło
niska PAR – SM, SFIABS

DFABS, φO/(1 – φO), ψO/(1 – ψO)

wysoka PAR – SFIABS
DFABS, φO/(1–φO), ψO/(1–ψO)

Temperatura
niska – PIABS

wysoka – PIABS
faza O-J, faza J-I

Metale ciężkie
kadm ABS/RC, DIO/RC SFIABS, PIABS

TR/RC, ET/RC, φPo

ołów φDO
SFIABS, PIABS

Area, RC/ABS

Zasolenie NaCl ABS/CS
DIO/RC ET/RC, FV/FM, FV/FO, PIABS, Area

Niedobór 
makro-
i mikro-

skladników

azot DIO/RC, DIO/CS, φDO

PIABS, SFIABS, zawartość chlorofi lu, 
FV/FM

wartości fazy I-P

fosfor φDO, DIO/CS PIABS, SFIABS
DFφPO, DFψO, wartości fazy I-P

potas φDO, DIO/RC, DIO/CS
zawartość chlorofi lu, FV/FM, PIABS, 

SFIABS, Area
ETO/RC, DFABS, φEO

siarka – PIABS
wartości fazy I-P, Area, FV/FO

wapń DIO/RC, DIO/CS, φDO

zawartość chlorofi lu, FV/FM, PIABS, 
SFIABS

wartości fazy I-P, Area, ETO/RC, 
ETO/CS, φEO

magnez DIO/RC, DIO/CS, φDO

zawartość chlorofi lu, FV/FM, PIABS
wartości fazy I-P, Area, ETO/CS, 

ETO/RC

żelazo DIO/RC, DIO/CS, φDO
TFM

PIABS, SFIABS, FV/FO
wartości fazy I-P, Area, ETO/CS, ETO/

RC, DFABS

Susza niedobór wody – Brak

Herbicyd diuron TFM

ETO/CS, ETO/RC, ψO, φEO, transmisja, 
PIABS, SFIABS

DFABS, płaski przebieg krzywej na 
odcinku J-P oraz zanik punktu I, Area

Uwaga: Pogrubioną czcionką oznaczono parametry, których wartości uległy znacznym zmianom w krótkim 
czasie (1 dzień) od zastosowania czynnika stresowego.
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w tkankach  roślinnych. Korzystne byłoby także uwzględnienie w badaniach 
ekofizjologicznych jednoczesnego oddziaływania kilku stresów, gdyż w wa-
runkach naturalnych najczęściej występują zespoły czynników stresowych.

Na podstawie powyższych rozważań można sformułować następujące 
wnioski:

1. Wykazano zróżnicowanie reakcji aparatu fotosyntetycznego u roślin 
odmian jęczmienia, pochodzących z tej samej strefy klimatycznej, uprawianych 
w tych samych warunkach agrotechnicznych i poddanych identycznym streso-
rom.

2. Różnice odmianowe dotyczą szczególnie mechanizmów dostosowaw-
czych i strategii przemiany energii świetlnej w energię biochemiczną (tzw. siłę 
asymilacyjną ATP i NADPH) w fazie fotosyntezy zależnej od światła, co wyka-
zano przy użyciu metod biofizycznych z wykorzystaniem detekcji fluorescencji 
chlorofilu i analizy uzyskanych parametrów.

3. Reakcje fazy świetlnej fotosyntezy u odmiany Arabi Aswad są w porów-
naniu z odmianą Arabi Abiad w mniejszym stopniu hamowane w warunkach 
zwiększonego promieniowania fotosyntetycznie czynnego, wysokiej i niskiej 
temperatury, zasolenia oraz niedoboru azotu.

4. Aparat fotosyntetyczny odmiany Arabi Abiad wykazywał większą toleran-
cję na: niedobory potasu, siarki, wapnia, magnezu, żelaza, zmniejszone natężenie 
promieniowania fotosyntetycznie czynnego, a także obecność związków ołowiu 
w strefie korzeniowej.

5. Modyfikacja przebiegu reakcji fotosyntezy jest podobna u obu odmian 
jęczmienia w warunkach niedoboru fosforu, obecności kadmu i herbicydu.

6. Analiza sygnału fluorescencji chlorofilu, pochodzącego z fotoukładu II, 
parametrów wyliczonych z testu JIP oraz pomiarów transmisji w zakresie 
820 nm, pozwala na wyróżnienie parametrów, umożliwiających identyfikację 
wczesnych zmian w procesach absorpcji energii świetlnej i transportu elektro-
nów, które występują pod wpływem krótkotrwałego działania różnych stresorów 
i mogą być wykorzystywane przez hodowców jęczmienia jako biowskaźniki do 
selekcji.

7. Wskaźnik funkcjonowania fotosystemu II obliczony na podstawie absorp-
cji energii świetlnej oraz wskaźnik zależności funkcji od struktury PSII są para-
metrami szczególnie czułymi, gdyż ich istotne zmiany uwidaczniały się po krót-
kotrwałym działaniu stresów.

8. Metody wyznaczania parametrów fluorescencji chlorofilu nie pozwalają 
na ocenę zmian wydajności aparatu fotosyntetycznego, będących skutkiem nie-
doboru wody, gdyż w warunkach suszy nie występują istotne zmiany niezależnie 
od czasu działania stresu.
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9. Badania, mające na celu określenie zmian w wydajności pracy apa-
ratu fotosyntetycznego u roślin poddanych niektórym stresom abiotycznym 
(np. suszy czy zasoleniu), powinny być rozszerzone o pomiary wymiany 
gazowej roślin i aktywności enzymatycznej w biochemicznym etapie foto-
syntezy.

10. Bardziej szczegółowe badania wpływu niedoboru składników mineral-
nych oraz stresu zasolenia powinny uwzględniać analizy chemiczne, dotyczące 
ich zawartości w tkankach.

11. Rozszerzone badania aklimatyzacyjne i ekofizjologiczne powinny 
uwzględniać jednoczesne działania kilku stresów (efekty multistresowe), gdyż 
w warunkach naturalnych najczęściej występują zespoły kilku czynników.
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Summary

Influence of abiotic stress factors on chlorophyll fluorescence in selected 
varieties of barley (Hordeum vulgare L.) plants. Plants growing in the field are 
subjected to many unfavourable growing conditions which may lead to abnormal 
functioning of the photosynthetic apparatus. Consequently, limitations of plant 
growth, development and yield are observed. For many years, researchers have 
tried to understand and clarify the impact of different environmental factors 
on the photosynthetic process. Previously, the majority of the information 
about this issue has been obtained using time-consuming and capital intensive 
methods like measurement of plant gas exchange (CO2 assimilation). In recent 
years, however, we have seen the increasing importance of the chlorophyll 
fluorescence measurement technique in the assessment of the physiological 
state of the photosynthetic apparatus. This tool, now partially substitutes for the 
plant gas exchange techniques, not least because it is rapid and easy to perform, 
non- destructive, minimally invasive and relatively low cost. These were the 
reasons to select chlorophyll fluorescence measurement as a crucial tool for 
the experimental work of this research. Additionally, chlorophyll fluorescence 
measurement brings much additional information as it allows a detailed analysis 
of the measured signals and observations of changes in the bioenergetic state of 
Photosystem II (PSII).

The study evaluated the effect of 16 abiotic stresses on the functioning of the 
photosynthetic apparatus of two barley landraces (cvs. Arabi Abiad and Arabi 
Aswad). The stresses examined were: low and high intensity of Photosynthetic 
Active Radiation, low and high temperature, drought, salinity, herbicide, heavy 
metals (cadmium and lead), deficiency of macro-and micronutrients (calcium, 
sulphur, magnesium, potassium, nitrogen, phosphorus and iron). The experiments 
were conducted in growth chambers and greenhouses of Warsaw University of 
Life Sciences – SGGW and in the Laboratory of Bioenergetics University of 
Geneva in Switzerland.

The results showed that, there is a varietal differences in the mechanisms 
of tolerance/resistance and strategies for the conversion of light energy into 
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chemical energy (known as the strength of assimilation) in the studied barley 
cultivars under the influence of stressors. Cultivar Arabi Aswad characterized 
by higher resistant to increased photosynthetically active radiation, high and low 
temperature, salinity and nitrogen deficiency than cv. Arabi Abiad. However, 
the plants cv. Arabi Abiad showed a higher tolerance to the presence of lead, 
deficiency of potassium, magnesium, sulphur, iron and calcium, and reduced 
photosynthetically active radiation. A similar reaction for both cultivars was 
observed in the presence of cadmium and Diuron, and phosphorus deficiency. 
This study allowed assessment of the suitability of some chlorophyll fluorescence 
parameters as reliable biomarkers for environmental stress tolerance. For most 
of the applied stress factors an increase of energy amount dissipated as heat 
(parameters DIO/RC, DIO/CS, φDO), accompanied by a reduction in the values 
of parameters describing the rate of electron transport (ETO/CS, ETO/RC) and 
structure changes (SFIABS ) and the functioning of PSII (PIABS) were observed. 
Only under drought stress, it was impossible to provide a selection of parameters 
which can identify the characteristic changes in the functioning of PSII. The study 
showed that barley cultivars possess various strategies to overcome different type 
of stress. 
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