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ASPECTE PRIVIND EFICIENŢA FOTOSISTEMULUI II AL UNOR SPECII DE 
PLANTE SINANTROPE DIN ORAŞELE PITEŞTI ŞI MIOVENI  
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Introducere 
În condiţiile mediului urban, plantele sinantrope sau antropofile sunt supuse unui stres 

ambiental puternic (nivel de poluare ridicat, temperaturi crescute, precipitaţii mai reduse, 
modificări ale pH-ului solului, fertilizare în exces sau lipsa fertilizării, alte presiuni antropice - 
irigare, cosire, călcare etc.). Astfel, plantele sinantrope sunt obligate să găsească strategii de 
supravieţuire, care pot fi evidenţiate şi prin înregistrarea intensităţii principalelor procese 
fiziologice (fotosinteză, respiraţie, transpiraţie). În general, au fost efectuate numeroase şi 
interesante studii referitoare la efectul factorilor de mediu asupra proceselor fiziologice la 
speciile de plante care prezintă importanţă economică (pomi şi arbuşti fructiferi, ornamentali, 
cereale etc.). Funcţionarea fotosistemului II (FS II) este unul dintre cei mai sensibili indicatori ai 
stresului ambiental al plantelor. Schimbările în activitatea FS II pot fi înregistrate prin măsurarea 
florescenţei clorofilei. Parametrii fluorescenţei sunt sensibili la factorii de stres ambiental. 
Conform datelor din literatura de specialitate, până în prezent s-a demonstrat că fluorescenţa 
clorofilei este influenţată de aprovizionarea cu apă a plantelor (OOGREN, 1990), nutriţia 
minerală (CHIŢU et al, 2005), îngheţuri (MOHAMMED et al., 1995) şi intensitatea luminii 
(FLEANCU şi CHIŢU, 2005; COLOM et al., 2002). 

 
 

Material şi metodă 
Experimentele au fost realizate la şase specii de plante sinantrope: Cichorium intybus L., 

Conyza canadensis (L.) CRONQ., Erigeron annuus L. (PERS.), Lactuca serriola TORN., 
Polygonum aviculare L. şi Echinochloa crus-galli (L.) BEAUV., specii dominante pe terenurile 
virane din localităţile Piteşti, Mioveni şi Mărăcineni (martor). La cele şase specii au fost 
efectuate măsurători ale fluorescenţei clorofilei, testul OJIP şi testul NPQ - pentru aprecierea 
eficienţei fotosistemului II (FS II).  

Parametrii fluorescenţei clorofilei – testul OJIP (Chlorophyll Fluorescence Induction 
Kinetics) şi testul NPQ (Non-photochemical Quenching) – au fost măsuraţi cu ajutorul 
fluorometrului FluorPen FP 100. Cu ajutorul testului OJIP s-au determinat şi calculat 25 de 
indicatori. Toate determinările au fost realizate în condiţii de teren, temperatura şi umiditatea 
aerului fiind înregistrate cu un datalogger electronic de tip Mannix DL8829. Pentru stabilirea 
legăturilor corelative s-au utilizat coeficienţii de corelaţie simpli. Metoda statistică de prelucrare 
a datelor experimentale aplicată a fost analiza varianţei pentru experienţe polifactoriale, iar testul 
de stabilire a semnificaţiei statistice a fost Duncan pentru nivelul de confidenţă de α=0,05.    

 
 

Rezultate şi discuţii 
Fluorescenţa clorofilei reprezintă un indicator al conversiei energiei în procesul de 

fotosinteză, oferind informaţii cu privire la eficienţa fotosistemului II (FS II). Cele 155 de valori 
ale eşantionului reprezintă numărul total de determinări ale indicatorilor Fo, Fj, Fi, Fm, Fv, 
Fm/Fo, Fv/Fo şi Fv/Fm (din cei 25 de indicatori luaţi în studiul general). Fv/Fm este un indicator 
al eficienţei maxime a transferului energiei de excitaţie şi se calculează cu ajutorul formulei:             
Fv/Fm = (Fm-Fo)/Fm. Media eşantionului pentru Fv/Fm sau raportul dintre amplitudinea 
variaţiei fluorescenţei şi fluorescenţa maximă a fost de 0.741, fiind apropiată de valoarea 
maximă a raportului Fv/Fm (0.80-0.83), ceea ce indică o stare de funcţionare normală a centrilor 
de reacţie ai FS II. În afara mediei, pentru determinarea tendinţei centrale, au mai fost calculate 
şi mediana – valoarea unei serii statistice ordonate care împarte termenii seriei în două părţi, 
respectiv 0.741 – şi modul – valoarea cu frecvenţa cea mai mare, respective 0.749. Amplitudinea 
maximă a variaţiei a fost de 0.403 (minima a fost de 0.439 şi maxima de 0.842), iar abaterea 
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medie pătratică a fost de 0.0668. Coeficientul de asimetrie a avut valoarea de -2.032, iar 
coeficientul de boltire (excesul) a avut o valoare de 5.350. 
    Histograma asociată redă distribuţia frecvenţei valorilor indicatorului Fv/Fm pe clase (figura 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 1. Distribuţia valorilor Fv/Fm pe clase 
 
 

Media este reprezentativă pentru eşantion numai dacă este acceptată normalitatea. 
Normalitatea a fost testată prin testul Shapiro-Wilk, valoarea indicatorului W (0.821) 
determinând acceptarea acesteia.  
 În tabelul 1 sunt prezentate datele obţinute în urma calculării coeficienţilor de corelaţie 
simpli dintre indicatorii fluorescenţei clorofilei. Se constată existenţa unor corelaţii foarte 
semnificative, pozitive şi negative, între indicatorii analizaţi. În toate cazurile, pragul de 
semnificaţie este p < 0,01.  

Tabelul 1 
Matricea de corelaţii (coeficient Pearson) dintre unii indicatori ai fluorescenţei determinaţi pe 

frunze adaptate la întuneric 
 Fo Fj Fi Fm Fv Fm/Fo Fv/Fo Fv/Fm 

N 155 155 155 155 155 155 155 155
Fo 1 0.884** 0.568** 0.460** 0.235** -0,491** -0.491** -0.471**
Fj 0.884** 1 0.746** 0.647** 0.470** -0.214** -0.214** -0.147
Fi 0,568** 0,746** 1 0,950** 0,888** 0,359** 0,359** 0.388**

Fm 0.460** 0.647** 0.950** 1 0.971** 0.528** 0.528** 0.523**
Fv 0.235** 0.470** 0.888** 0.971** 1 0.711** 0.711** 0.700**

Fm/Fo -0.491** -0.214** 0.359** 0.528** 0.711** 1 1.000** 0.938**
Fv/Fo -0.491** -0.214** 0.359** 0.528** 0.711** 1.000** 1 0.938**
Fv/Fm 

 
-0.471** -0.147 0.388** 0.523** 0.700** 0.938** 0.938** 1

 
Analizând figura 2, care redă variaţia eficienţei maxime a FS II adaptat la întuneric în 

funcţie de specie, pe niveluri constante ale mediului în care s-au efectuat determinările, s-a 
constat, pe media experienţei, existenţa a două clase omogene pentru valorile calculate ale 
Fv/Fm. Prima clasă de valori cuprinde cinci specii, iar în cea de-a doua s-a încadrat specia 
Echinochloa crus-galli, având cea mai scăzută eficienţă a FS II (0.687). Specia Echinochloa 
crus-galli se comportă bine în condiţiile de la Piteşti, în asfalt, spre deosebire de efectul mediu, 
condiţii care sunt mai puţin favorabile pentru speciile Erigeron annuus şi Lactuca serriola 
(depăşind ca eficienţă a FS II speciile Erigeron annuus şi Lactuca serriola, care, în medie, au 
avut valori ale Fv/Fm mari). În condiţiile de la Piteşti, în sol, Conyza canadensis are cea mai 
mare valoare a Fv/Fm, semnificativ diferită de a celorlalte specii care se comportă uniform.  

În condiţiile de la Mioveni, în asfalt, diferenţele dintre specii s-au accentuat, specia 
Conyza canadensis înregistrând o scădere a eficienţei FS II faţă de tendinţa medie. În condiţiile 
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de Mioveni, în sol, s-a păstrat tendinţa din medie, cea mai slabă eficienţă a FS II prezentând-o 
specia Echinochloa crus-galli. În condiţiile de la Mioveni, în sol, s-a amplificat efectul speciei 
asupra Fv/Fm, speciile Erigeron annuus şi Polygonum aviculare fiind mai puţin eficiente, iar 
specia Echinochloa crus-galli mai eficientă în ceea ce priveşte activitatea fotosistemului II, 
adaptat la întuneric (Fv/Fm), faţă de tendinţa medie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Variaţia eficienţei maxime a FS II adaptat la întuneric în funcţie de specie, pe niveluri 
constante ale mediului în care s-au efectuat determinările 

Concluzii 
Fluorescenţa clorofilei reprezintă o metodă precisă care poate oferi informaţii imediate cu 

privire la folosirea şi disiparea energiei în cadrul FS II. Eficienţa FS II în condiţii de adaptare la 
întuneric (Fv/Fm) a avut valori mai mari în cursul perioadei de determinare în cazul speciilor 
Conyza canadensis, Cichorium intybus, Erigeron annuus, Lactuca serriola, Polygonum 
aviculare şi în condiţiile de la Mărăcineni (martor), mediul urban exercitând o influenţă 
nefavorabilă, prin reducerea Fv/Fm, pe media speciilor. Specia Echinochloa crus-galli a fost 
puternic influenţată negative de condiţiile de la Mioveni, în sol, prezentând cea mai mică valoare 
a Fv/Fm. Indicatorul Fv/Fm s-a corelat cel mai intens negativ cu Fo (r = -0.471**) şi cel mai 
intens pozitiv cu Fv (r = 0.700**). Valoarea medie pe întreaga experienţă a fost 0.741 faţă de 
valoarea optimă (0.830), ceea ce indică un uşor stres ambiental. 
 

Bibliografie 
1. ATANASIU. L., 1984, Ecofiziologia plantelor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 
2. CHIŢU, E., CHIŢU, V., FILIPESCU L., CALOGREA  M., HOROROI A., 2005, Evaluarea deprecierii 

calităţii merelor în perioada păstrării prin determinarea fluorescenţei clorofilei, Lucrări ştiinţifice ale 
USAMV Iaşi, vol. I, I.S.S.N. 1454 -7376:513-518 

3. CHIŢU, E., IONITA, A.D., CIRJALIU-MURGEA, M., CHIŢU, V., FILIPESCU, L., 2009, Evaluation of 
Foliar Nutritive Fluids Effect on Apple Photosystem II Efficiency using Chlorophyll Fluorescence, Buletin 
USAMV, nr. 66(1-2), Horticulture 

4. COLOM, M.R., PINI PRATO, E., GIANNINI, R., 2002, Chlorophyll fluorescence and photosynthetic 
response to light in 1 year-old needles during spring and early summer, Trees (17):207-210 

5. COSMULESCU, S., BACIU, A., GRUIA, M., 2008, Physiological Changes in Black Currant Cultivars 
under Suboptimal Culture Conditions, Buletin USAMV, vol 65(1), Horticulture 

6. FLEANCU, M., CHIŢU, V., 2005, Aspecte privind utilizarea fluorescenţei clorofilei în studierea influenţei 
factorilor de mediu asupra fotosintezei la măr, Lucrări  ştiinţifice  USAMV, Iaşi, XLVII, I (48):645-652. 

7. MAXWELL K., JOHNSON G., 2000, Chlorophyll fluorescence – a practical guide, Journal of 
experimental Botany, vol. 51, No. 345: 659-668. 

8. MOHAMMED, G.H., BINDER, W.D., GILLIES, S.L., 1995, Chlorophyll fluorescence: a review of its 
practical forestry applications and instrumentation, Scandinavian Journal of Forest Research, 10:483-510. 

9. OOGREN, E., 1990, Evaluation of chlorophyll fluorescence as a probe for drought stress in willow leaves,  
Plant Physiology 93:1280-1285 

10. SCHREIBER U., 1997, Chlorophyll fluorescence and photosynthetic energy conversion: Simple 
introductory experiments with the Teaching-Pam chlorophyll fluorometer, Heinz Walz GmbH, Germany, 
P. 1-68. 


