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The effect of CO2 enrichment on Leaf anatomical traits of two Ficus ornamental species  3 

Introduction: Since the beginning of the Industrial Revolution, the indiscriminate consumption 4 
of fossil fuels has led to a dramatic increase in the concentration of atmospheric carbon dioxide. 5 
Over the past few decades, the concentration of atmospheric carbon dioxide has increased from 6 
280 to 370 ppm and is expected to increase by about 1.8 ppm each year. Carbon dioxide, such as 7 

light, appropriate temperature, water and nutrients, is one of the essential nutrients needed by 8 
plants, which is currently less than required by plants. In general, plants need to absorb water 9 
from the soil and carbon dioxide from the atmosphere and use it in photosynthesis, which This is 10 

done by absorbing carbon dioxide through the through the pores. In general, stomatal properties 11 
have a major influence on the response of plants to carbon dioxide treatment. Leaf  morphology, 12 
including stomatal density, may have a significant effect on the response of plants to carbon 13 

dioxide. There seems to be a great deal of variation among plant species in terms of how stomata 14 
density changes with increasing CO2 concentration. The opening and closing of the stomata 15 

through carbon dioxide absorption, regulates the amount of water wasted when adverse 16 
environmental conditions. In fact, increasing carbon dioxide in plants reduces stomatal 17 
conductance and transpiration, increases water use efficiency, photosynthesis rate and higher 18 

light utilization efficiency. 19 

Materials and Methods: This study was conducted as a split plot experiment based on a 20 

completely randomized design with three replications in the research greenhouse of Ferdowsi 21 
University of Mashhad. Treatments included three concentrations of carbon dioxide (380 ppm as 22 

control, 700 and 1050 ppm) as the main plot and two species of ornamental ficus (Benjamin and 23 
Elastic) as sub plots. At first, cuttings were rooted in boxes containing washed sand infused with 24 

carbendazim for 8 weeks. After rooting, the cuttings were transferred to culture media containing 25 
appropriate soil mixture and exposed to different concentrations of carbon dioxide for 16 weeks. 26 

Were affected. Mean daily temperature of 25 and mean night temperature of 18 ° C and 65% 27 
humidity were considered equal for all treatments. Then, after the treatments, Stomatal traits 28 

were measured. 29 

Results and Conclusion: The results showed that high concentrations of carbon dioxide can 30 
affect the anatomical traits of Ficus ornamental species. In this study, the results obtained from 31 
the analysis of variance of the studied traits showed that the effect of different concentrations of 32 
carbon dioxide was not significant only for the stomatal index, but for other traits studied in this 33 

study, the main effect of carbon dioxide concentration was significant at 1% probability 34 
level.The results showed that the traits of stomata diameter in plant species and different 35 
concentrations of carbon dioxide were significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 36 

Also with increasing the concentration of carbon dioxide the diameter of the stomatal decreased 37 
so that the highest stomatal diameter was related to the concentration of 380 ppm and the lowest 38 
to the concentration of 1050 ppm. In fact, increasing the concentration of carbon dioxide from 39 
the level of 380 to 1050 ppm led to a decrease of 19.91 percent in the diameter of the stomatal . 40 
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Increasing the concentration of carbon dioxide in the environment of plants, initially increases 1 

the slope of the concentration of carbon dioxide between the surrounding air and the chamber 2 
under their stomata, and then more carbon dioxide through the pores leads to a decrease in the 3 
slope due to the abundance of carbon dioxide in the chamber below the stomata, This action 4 

reduces the diameter of the stomatal. As the concentration of carbon dioxide increased the 5 
stomatal cell density and stomatal area. Among the high concentrations of carbon dioxide the 6 
concentration of 700 ppm affected most of the traits, including stomatal diameter, stomatal area, 7 
epidermal cell density, stomach length and stomach width. though there was no significant 8 
difference between high concentrations of carbon dioxide (700 and 1050 ppm).According to the 9 

results of this study, it seems that anatomical traits are influenced by environmental factors and 10 
are not recognized as a hereditary factor. Among the species, the elastica species showed the 11 

most reaction to carbon dioxideal. 12 

Conclusion: In general, clarifying the stomatal response to carbon dioxide concentration is 13 

important for understanding the stomatal physiology and gas exchange between vegetation and 14 
the In general, stomatal properties have a major influence on the response of plants to carbon 15 
dioxide treatment. Carbon dioxide at appropriate concentrations can increase growth and also 16 

affect the stomach properties to allow the plant to adapt to environmental conditions. 17 

Keywords: anatomical characteristics, Benjamin, carbon dioxide, Elastica 18 
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 2 گونه فیکوس زینتی اکسید کربن برصفات آناتومیکی برگ دوبررسی اثر غنی سازی دی

(Ficus elastica and Ficus benjamina) 3 در شرایط گلخانه 

 4 

 5 

 6 فر تهرانی علی گلدانی؛ مرتضی شور؛ محمود زمردی؛ ناهید

10.22067/JHS.2023.61791.0DOI:  7 

 8 چکیده

اکسیدکربن اتمسفر طی چند دهه گذشته افزایش یافته غلظت دیباشد. اکسید کربن یکی از گازهای موجود در اتمسفرمیدی 9 

های مختلف رود که این افزایش روی گیاهان موثر واقع شود. به منظور ارزیابی اثرات غلظتنتظار میاست. بنابراین ا 10 

کربن بر برخی صفات آناتومیکی دو گونه فیکوس زینتی )فیکوس بنجامین و فیکوس االستیکا( یک آزمایش اکسیددی 11 

کده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. ی طرح کامال تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشاسپلیت پالت بر پایه 12 

 13 033، شاهدعنوان به پی پی ام 083غلظت  (اکسید کربن شامل دو گونه فیکوس زینتی و سه غلظت دی ی موردنظرتیمارها

نظیر تراکم روزنه، تراکم سلولهای اپیدرمی، عرض روزنه،  ، هشت صفت آناتومیکیبودند. در این آزمایش )امپیپی 0303و  14 

. نتایج نشان گردیدارزیابی  بر روی گیاهان مورد نظر طول روزنه، شاخص روزنه، مساحت روزنه، مساحت اپیدرم و قطر روزنه 15 

کربن اکسیدام دیپیپی 033غلظت قرار گرفت.  که تقریبا تمام صفات مورد مطالعه تحت تاثیر دی اکسید کرینداد  16 

میانگین بیشترین تاثیر را بر صفت مساحت روزنه داشت. ام پیپی 033غلظت  بیشترین تاثیر را بر صفات مورد مطالعه داشت. 17 

همچنین این نتایج نشان درصد نسبت به میانگین شاهد افزایش یافت.  10و  88/80عرض روزنه و تراکم روزنه به ترتیب  18 

ربوط به گونه فیکوس االستیکا م ، مساحت روزنه و قطر روزنهتراکم سلولهای اپیدرمیکه بیشترین میانگین تراکم روزنه،  داد 19 

های مورد بررسی، گونه فیکوس االستیکا نسبت به گونه فیکوس بنجامین در تمامی صفات برتری نشان هدر بین گون بود. 20 

در واقع پاسخ روزنه ها به تغییرات محیطی به صفاتی همچون قطر روزنه، تراکم روزنه، شاخص روزنه، اندازه سلولهای  داد. 21 

 22 یاه و جو شرکت می کنند. ذ روزنه و سطح برگ مربوط است که در تبادالت گازی بین گنافمحافظ و م

 23 اکسید کربن و صفات آناتومیکی: االستیکا، بنجامین، تراکم روزنه، دیکلید واژه

 24  مقدمه
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ر اکسید کربن اتمسفهای فسیلی منجر به افزایش چشمگیری در غلظت دیرویه سوختاز شروع انقالب صنعتی مصرف بی 1 

ام افزایش یافته و پیش یپپی 003به  883اکسید کربن اتمسفر از اخیر غلظت دیی طوری که طی چند دهههشده است. ب 2 

اکسیدکربن رود که غلظت دیانتظار می .(03و  8) ام بر غلظت آن افزوده گرددپیپی 8/0شود که در هر سال حدود بینی می 3 

 4 .(0و  0) ام افزایش یابدیپپی 0333تا  633( و تا پایان قرن حاضر به 6ن حاضر )ام تا اواسط قرپیپی 003به  003جو از 

(. برای نمونه 8) اکسیدکربن اتمسفر به طور وسیعی در بسیاری از مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفته استتغییر در غلظت دی 5 

 6 ایروزنه هدایت گیرد،می قرار باال غلظت با ناکسیدکربدی دهد زمانی که گیاه در معرضنتایج برخی از آزمایشات نشان می

 7 تراکم روزنه، قطر همچون صفاتی به آنها ایروزنه هدایت و محیطی تغییرات به هاروزنه پاسخ واقع در یابد.کاهش می

 8 هایپارامتر مهمترین ازکه  باشدمی مربوط برگ سطح و روزنه منافذ و محافظ هایاندازه سلول روزنه، شاخص روزنه،

( نشان دادند 0) همکاران چنگ و). 80و  0) باشدمی مؤثر اتمسفر و گیاه بین گازی تبادالت بر که باشدمیاکوفیزیولوژیک  9 

 10 برنج عملکرد و خشک وزن باعث افزایش گرادسانتی درجه 08 شبانه دمای با اکسیدکربن همراهام دیپیپی 683که غلظت 

 11 هایگلتولید  افزایش ام سببیپپی 0033 تا 033 میزان به کربن داکسیدی غلظت افزایش ،ای دیگرمطالعه در شود.می

در جه  08و شبانه  88تحقیقات نشان داد که تحت شرایط درجه حرارت روزانه  (.01شد) ی ابر و ی جعفر ، یبا ز رعنا زینتی 12 

 13 هاداری در تراکم روزنهزایش معنیروز باعث اف 03ام به مدت یپپی 0333کربن به اکسیدگراد، افزایش غلظت دیسانتی

 14 در  .(00) شددرصد در گل رز  0/00درصد شاهد( و تراکم سلولهای اپیدرمی به میزان  6/81درصد نسبت به  0/68)

 15 در و درصد 80 میزان به پیاز در عملکرد افزایش ام سببیپپی 133 تا 833 غلظت تا اکسیدکربنید افزایش دیگر آزمایشی

 16 و اتمسفر کربنیداکسی( و د83) رطوبت (،03) نور کیفیت ،(1) نور شدت (.00) گردید شاهد گیاهان به بتنس درصد 8هویج 

 17 که دهدمی نشان باشند. این مطالعاتمی عوامل این تاثیر تحت آن شاخص و روزنه تراکم  که دهدیم نشان( 6) آن افزایش

 18 و پاندی کهدر حالی (88) یابدمی کاهش کربناکسیددی ظتغل افزایش در نتیجه ،گیاهی هایگونه در هاتعداد روزنه

 19 . مطالعاتیابدمی ازدیاد کربناکسیددی غلظت افزایش با ها روزنه که تراکم دادند نشان (0) تیلور و فرس و (06) همکاران

 20 رد. بهدا گیاهان رشد قمناط و رشد عادت گونه، به بستگی هاروزنه تراکم کربن براکسیددی افزایش اثر که دهندمی نشان

 21 بین در ایروزنه هایپارامتر به پاسخ یابد،می کربن افزایشاکسیددی که هنگامی برنج، رقم چهار بین در تفاوت عنوان مثال

 22 . است متغیر آنها

در  های باالا غلظتاکسید کربن بو گونه فیکوس زینتی تحت شرایط دیناتومیکی دآبه منظور مطالعه صفات  این پژوهش، 23 

 24 دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. 

 25 مواد و روش ها

 26 مایش اسپلیت پالت بر پایه طرح کامال تصادفی با سه تکرارآزقالب  درق این تحقی :مواد گیاهی و شرایط رشد

 27 083اکسید کربن ) سه غلظت دیتیمارها شامل . دانشگاه فردوسی مشهد انجام شددانشکده کشاورزی گلخانه تحقیقاتی در

به  گونه فیکوس زینتی )فیکوس بنجامین  و فیکوس االستیکا( دوام( به عنوان کرت اصلی و پپی 0303و  033اهد(، )ش 28 

یک  استفاده گردید. های مورد نظر از یک سیستم کامال خودکاراکسیدکربن با غلظت. برای تنظیم دیبود عنوان کرت فرعی 29 
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 1 کیلویی 03 هایداد و با استفاده از کپسولروز و شب انجام میبه ترتیب در  فتوسل دستور روشن و خاموش شدن را

گرفت. با استفاده از کربن و شیرهای برقی و تایمرهایی که درمسیر قرار داده شده بودند تزریق گاز صورت میاکسیددی 2 

2CO های ر داخل باکسهفته د 8ها به مدت ابتدا قلمه گیری شد.اندازهکربن در طول روز اکسیدمتر پرتابل غلظت دی 3 

های زایی به بستربعد از ریشهزایی قرار گرفتند و حاوی ماسه شسته وضدعفونی شده با قارچکش کاربندازیم جهت ریشه 4 

 5 های مختلفغلظت هفته تحت تاثیر 06و به مدت منتقل شده  8:0:8زراعی: ماسه: خاکبرگ  به نسبت خاک  کشت حاوی

گراد برای کلیه درجه سانتی 08حرارت شبانه رجه و متوسط د 80رجه حرارت روزانه متوسط د کربن قرار گرفتند.اکسیددی 6 

ساعت تاریکی بود. رطوبت  08ساعت روشنایی و  08زمایش آتیمارها یکسان درنظر گرفته شد. فتوپریود با توجه به زمان  7 

 8 . مایش ثبت شدآزگیری و درطول درصد اندازه 60 نسبی به طور متوسط حدود

که مجهز به  لپلاسکا گیاه استفاده گردید و با استفاده از یک پنجمها از برگ برای اندازه گیری روزنه: ری هااندازه گی 9 

های مدرج موسوم به الم توما قرار بود، الیه نازکی از سطح رویی برگ جدا و با پنس آن را روی الم 80تیغ جراحی شماره  10 

 11 ها بر حسب واحد میکرومترصویربرداری، ابتدا طول و سپس عرض روزنهداده و با استفاده ازیک میکروسکوپ با قابلیت ت

-ها نیز از همین روش استفاده شد و مقادیر در یک میلیگیری تراکم سلولهای اپیدرمی و روزنهجهت اندازه محاسبه گردید. 12 

 13  (.0) گیری شاخص روزنه از فرمول زیر استفاده گردیدبرای اندازه متر مربع ثبت گردید.

    SI=[(S/E+S)] *100   14 

 E   وS سطح میلیمتر مربع و روزنه در واحد و تعداد سلولهای اپیدرمی بیانگر SI  15 می باشد.  )%(شاخص روزنه 

ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گردید. و کلیه میانگین Jmp8های این پژوهش توسط نرم افزار آنالیز آماری داده 16 

 17  استفاده گردید. Excelافزار ز از نرمها نیبرای رسم نمودار

 18 نتایج و بحث

کربن تنها اکسیدهای مختلف دیکه اثر غلظت دادآمده از جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان  نتایج بدست 19 

ربن کاکسیدولی در مورد سایر صفات مورد بررسی در این پژوهش اثر اصلی غلظت دی بودهندار معنیدرمورد شاخص روزنه  20 

گیاهی و  هایگونهدر  هاکه صفت قطر روزنه دادنتایج نشان  (.0)جدول  نددرصد معنی دار بود 0در سطح احتمال  21 

در حالی که برهمکنش (. 0دار بود )جدول درصد معنی 0و  0به ترتیب در سطح احتمال  کربناکسیدهای مختلف دیغلظت 22 

با میانگین  فیکوس االستیکا براین اساس گونه (.0)جدول صفت نداشتاکسیدکربن با گونه گیاهی تاثیری بر این غلظت دی 23 

همچنین با افزایش غلظت  (.0)شکل  برتری نشان داد نسبت به گونه فیکوس بنجامین میکرومتر مربع 000/038 24 

ظت ام و کمترین آن به غلپیپی 083که بیشترین قطر روزنه به غلظت کاهش یافت بطوری قطر روزنه، کربناکسیددی 25 

پی پی ام منجر به کاهش  0303به  083ام مربوط بود. در واقع افزایش غلظت دی اکسید کربن از سطح پیپی 0303 26 

ها میانگین صفت مساحت روزنه بردرصد 0کربن در سطح احتمالاکسیداثر اصلی غلظت دیدر صدی قطر روزنه شد.  10/01 27 

داری مشاهده نشد کربن تفاوت معنیاکسیدآن با غلظت دی های گیاهی و برهمکنش، ولی در بین گونهدار بودمعنی 28 
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بیشترین تاثیر را بر صفت مساحت روزنه داشت. به این ترتیب با افزایش غلظت ام پیپی 033غلظت . (0)جدول 1 

به کربن اکسیددرصد افزایش یافت ولی با افزایش غلظت دی 06/00ام، مساحت روزنه پیپی 033به  083کربن از اکسیددی 2 

 3 (.8)جدولام، مساحت روزنه کم شد پیپی 0303

کربن در سطح اکسیدهای متفاوت دینتایج مربوط به صفت تراکم روزنه نشان داد که اثر ساده گونه گیاهی و غلظت  4 

وس براین اساس گونه فیک (. 0 دار نبود )جدولکربن معنیاکسیددار بود ولی اثرات متقابل گونه و دیدرصد معنی0احتمال  5 

 6 ) با برگ های کوچکتر( میلیمتر مربع نسبت به گونه بنجامین 000/00با میانگین  ) با برگ های بزرگتر و پهن( االستیکا

های بین غلظتهای روزنه افزوده شد، هرچند کربن بر تراکم سلولاکسیدافزایش غلظت دی با .(0برتری نشان داد )شکل  7 

به این ترتیب با افزایش غلظت . دار بودفقط نسبت به شاهد معنی و نشدشاهده داری مکربن تفاوت معنیاکسیدباالی دی 8 

(. نتایج تجزیه واریانس 0درصد افزایش یافت )شکل  00/16پی پی ام، تراکم روزنه  0303به  083کربن از سطح اکسیددی 9 

درصد  0بن در سطح احتمال کراکسیدبرای صفت تراکم سلولهای اپیدرمی نشان داد که اثرات ساده گونه گیاهی و دی 10 

(.0دار بود )جدول معنی 11 
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 2 گونه فیکوس زینتی صفات مورد بررسی در دو تجزیه واریانس -0 جدول

 Table 1- the analysis of variance for measured traits of two ornamental Ficus species 3 

 4 

دار می باشد.   بیانگر عدم اختالف معنی  ns و ا درصد 0مال خطای به ترتیب معنی دار در سطح احت *** و  و  5 

ns,**,* Non significant and significant of 1 and 5 percent of probability, respectively. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 تیمار
treatment 

 درجه آزادی
Df 

 روزنه قطر
Stomata 

Diameter  

 روزنه احتمس

Stomata area 

 

 روزنه تراکم
Stomata 

density 

 

   اپیدرمی سلولهای تراکم

Epidermal cell density  

 روزنه شاخص
Stomata 

index 

 

 اپیدرم مساحت
Epidermal area 

 

 روزنه طول
Stomata length 

 

 

  روزنه عرض

Stomata Width 

 

 

 ** Co2 2 7480.66 ** 754911666 ** 153.50 ** 597.17 ** 3.767 ns 501047360 ** 411.808 ** 335.21 دی اکسید کربن

 1Error   6 128.28 86940070 2.33 6.61 7.267 6803339.5 48.70 14.882خطای کرت اصلی

 Species 1 1233.39 * 2270360.3 ns 84.50 ** 180.50 ** 4.22 ns 165957053 * 0.33ns 58.970 ns ه گون

بناکسیدکرگونه * دی  Co2×  

Species 
2 56.52 ns 106125404 ns 8.16 ns 4.17 ns 7.81 ns 64439627 ns 34.74 ns 29.150 ns 

 2Error   6 167.17 38516538 2.11 1.28 10.13 14268058 27.21 20.76 خطای کرت فرعی
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 1 گونه فیکوس زینتی گیری شده دوصفات اندازه گونه و دی اکسید کربن بر  میانگین اثرات ساده مقایسه -2جدول   

Table 2- Mean comparison of species and Co2 on measured traits of two ornamental Ficus species 2 

 3 

 4 

  5 

                                                      6 

 7 

 8 

 9 

 10 داری ندارند.ری مطابق آزمون دانکن تفاوت معنیباشند از نظر آماکه دارای حروف مشابه میهایی در هر ستون میانگین

     Means in the same column followed by the same letter were not significantly different at the 5% level. 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 تیمار

treatment 

 مساحت روزنه

Stomata area 

)2(µm 

 تراکم سلولهای اپیدرمی

Epidermal cell density 

(mm2) 

 مساحت اپیدرم

Epidermal area 

(µm2) 

 Benjamina - 25.67 b 88471.58 bبنجامین 

 Elastica - 32.00 a 94544.42 aاالستیکا 

 ppm 58012.25 b 17.33 b 81001.81 b 380 امپیپی 083

 ppm  76207.99 a 35.17 a 95910.93 a 700امپیپی033

 ppm 62302.12 b 34.00 a 97611.27 a 1050  امپیپی0303
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 1 

 2 اکسید کربن بر قطر روزنهاثر دی -8شکل                                                                                         اثر گونه بر قطر روزنه -0شکل         

rThe Effect of Species on Stomata Diamete-Figure1       on Stomata Diameter2 The Effect of Co-Figure2 3 

                                                                         4 

 5 

 6 اکسید کربن بر تراکم روزنهاثر دی -0شکل                گونه بر تراکم روزنه اثر -0شکل      

 The Effect of Species on Stomata Density -gure3Fi      tyon StomataDensi 2The Effect of Co -Figure4   7 

 8 

 9 

 10 

 11 
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 1 روزنه عرضاکسید کربن بر اثر دی -6شکل                        طول روزنهبر  بناکسید کردی اثر -0شکل     

 Lengthon Stomata  2of CoThe Effect  -Figure3      Widthon Stomata  2of CoThe Effect  -Figure4   2 

 3 

با گونه فیکوس بنجامین با  متر مربع تراکم بیشتری در مقایسهمیلی 08بر این اساس گونه فیکوس االستیکا با میانگین  4 

-پی 0303و  033کربن )غلظت اکسید. اگرچه بین سطوح باالی دی(8جدول ) متر مربع داشته است میلی 660/80میانگین  5 

ام پیپی 0303های اپیدرمی در سطح داری مشاهده نشد اما نتایج حاکی از کاهش جزئی تراکم سلولام( اختالف معنیپی 6 

های داری را در بین گونهتجزیه واریانس میانگین صفت مساحت اپیدرم تفاوت معنی(. 8ام است )جدول پیپی 033نسبت به  7 

نشان داد اما برهمکنش این دو  درصد 0و  0به ترتیب در سطح احتمال  کربناکسیدهای مختلف دیمورد آزمایش و غلظت 8 

 9 میکرومتر مربع نسبت 080/10000با میانگین تیکا گونه فیکوس االس بر این اساس (.0)جدول تاثیری بر این صفت نداشت

از طرف دیگر با افزایش  (.0)جدول برتری نشان داد میکرومتر مربع 080/88000با میانگین  به گونه فیکوس بنجامین 10 

داری مشاهده کربن تفاوت معنیاکسیدهای باالی دیکربن بر مساحت اپیدرم افزوده گردید اما بین غلظتاکسیدغلظت دی 11 

ام پیپی 0303به  083کربن از اکسیدکه با افزایش غلظت دیطوریهب ،بودند دارتنها نسبت به تیمار شاهد معنی نگردید و 12 

 13  (.8)جدولدرصد افزایش یافت  03/83مساحت اپیدرم 

های گونهدار بود ولی در بین درصد معنی 0کربن در سطح احتمال اکسیدمختلف دیهایصفت طول روزنه در تیمار غلظت 14 

ام پیپی 033. غلظت (0)جدولدار مشاهده نشد کربن تفاوت معنیاکسیدگیاهی مورد آزمایش و بر همکنش آن با غلظت دی 15 

بر طول روزنه ها افزوده  با افزایش غلظت دی اکسیدکربن اکسیدکربن بیشترین تاثیر را بر صفت طول روزنه داشت.دی 16 

دار کربن تفاوت معنیاکسیدهای باالی دیولی بین غلظتوزنه مشاهده گردید. درصدی در طول ر 01/08افزایش  و گردید. 17 

های گیاهی و داری بین گونهصفت عرض روزنه، تفاوت معنی برای(. 0دار بود. )شکل نبود و تنها نسبت به شاهد معنی 18 

 19 0در سطح احتمال  سیدکربناکغلظت دی سادهتنها اثر نشد، اکسیدکربن مشاهده های مختلف دیبرهمکنش آنها با غلظت

داری مشاهده نشد و تنها نسبت به شاهد کربن تفاوت معنیاکسیدهای باالی دیبین غلظت .(0)جدولدار بود درصد معنی 20 

کربن از اکسیدای که با افزایش غلظت دیام بیشترین تاثیر را بر عرض روزنه داشت به گونهپیپی 033دار بود. غلظت معنی 21 

هرچه به غلظت  ،درصدی را نشان داد 88/80. در واقع یک افزایش عرض روزنه افزوده شدام، پییپ 033به  083 22 

 23 .(6شکل)عرض روزنه کم شد کربن افزوده شد اکسیددی

که با افزایش غلظت  باشدمی هادر حال حاضر بیشترین مطالعات کنترل محیطی مربوط به بهبود وضعیت روزنه 24 

شوند که به نوبه ی خود بر رشد با افزایش این گاز، تراکم روزنه ها تحت تاثیر واقع می .شودکربن ایجاد میاکسیددی 25 
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کربن محیط اطراف گیاهان، در ابتدا باعث افزایش شیب غلظت اکسیدافزایش غلظت دی (.8) گیاهان موثر واقع می شود 1 

ها کربن از طریق روزنهاکسیدشود و در ادامه ورود بیشتر دیکربن بین هوای اطراف و اتاقک زیر روزنه آنها میاکسیددی 2 

این عمل باعث کمتر شدن قطر  کربن در اتاقک زیر روزنه شده واکسیدمنجر به کاهش شیب غلظت به علت فراوانی دی 3 

ز هوای اطراف گرفته اکسیدکربن را اهای خود را باز نگه داشته تا از طریق آنها دیشود. چرا که گیاهان روزنهروزنه گیاه می 4 

ها توام است ب طی فرایند تعرق از طریق روزنهآاین عمل با از دست دادن  های فتوسنتزی کنند.و وارد فضای اطراف آنزیم 5 

نها آنه زکربن در اتاقک زیر رواکسیدبنابراین هنگامی که غلظت دی شود.ب میآکه خود منجر به تلفات بیش از اندازه  6 

( نیزدر 06. پاندی وهمکاران )جلوگیری کنند آب نگه دارند تا از اتالف بیهوده تر های خود را بستهنهیابد، روزافزایش می 7 

 8 آزمایشی بر روی گل رز به نتایج مشابه ای دست یافتند.

ای است، بنابراین زمانی تحت تاثیر عوامل ای به غیر روزنهدهنده نسبت سلولهای روزنه نجا که شاخص روزنه نشانآاز  9 

شود که تعداد روزنه در واحد سطح افزایش یابد اما تعداد سلولهای اپیدرمی ثابت باقی ف محیطی این شاخص زیاد میمختل 10 

ام تاثیر پیپی 033به  083اکسیدکربن از های خود نشان دادند که افزایش غلظت دی( در یافته06) پاندی و همکاران بماند. 11 

که چنانچه گیاهان رز در معرض غلظت باالی  ن آنها اظهار داشتندهمچنی چندانی بر شاخص روزنه گل رز نداشت. 12 

آید. در این پژوهش نیز با افزایش غلظت ها پدید میداری در تراکم روزنهاکسیدکربن قرارگیرند افزایش معنیدی 13 

همچنین  اشت.ها افزایش یافت که با نتایج این تحقیق مطابقت دپی پی ام تراکم روزنه 0303کربن به میزان اکسیددی 14 

کربن با اکسیدهای اپیدرمی هنگامی که گیاهان در معرض دیها و سلولمحققان نشان دادند در رز با افزایش تراکم روزنه 15 

-های اپیدرمی مییابد که منجر به افزایش تقسیم سلولی در سلولافزایش می 0هاگیرند، آغازیدن روزنهغلظت باال قرار می 16 

های اپیدرمی، مساحت اپیدرم، طول کربن تراکم روزنه، تراکم سلولاکسیدبا افزایش غلظت دینیز  گردد. در این تحقیق 17 

باعث افزایش در  Brassicaاکسیدکربن در ارقام روزنه و عرض روزنه افزایش یافت. در دیگر تحقیقات، افزایش غلظت دی 18 

( و اپرتی و 0) داس(. 80و  0وانی دارد )طول روزنه ) طول و عرض( سلولهای محافظ شد که با نتایج تحقیق حاضر همخ 19 

ارقام کلم و برنج گزارش  اکسیدکربن با غلظت باال را به ترتیب در( افزایش در طول روزنه را تحت شرایط دی83) همکاران 20 

 21 محققان نشان دادند که صفات آناتومیکی گیاهان نظیر تراکم روزنه، تراکم نمودند که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.

این نتایج با  شود.سلولهای اپیدرمی و طول روزنه تحت تاثیرعوامل محیطی بوده و به عنوان یک عامل وراثتی شناخته نمی 22 

همچنین افزایش معنی داری در تراکم سلول های اپیدرمی، هنگامی که  (.83) نتیجه این تحقیق کامال سازگاری داشت 23 

گیرند، به وجود می آید که نتیجه مستقیم آن، افزایش تقسیم سلولی و گیاهان تحت شرایط دی اکسید کربن باال قرار می  24 

-که می ی استتراکم روزنه در سطح برگ بسته به گونه گیاهافزایش حجم سلولی می باشد که از نتایج ما حمایت می کند.  25 

ای بسیاری از لحاظ تراکم ههای گیاهی تفاوترسد که در بین گونهبنظر می (.80) نیز مرتبط باشد یهاتواند با اکوتیپ گی 26 

مختلف های که تیمار استها مالحظه شدهمایشآزدر برخی از  داشته باشند.د کربن وجواکسیدروزنه نسبت به افزایش دی 27 

از نتایج این تحقیق حمایت های برنج و لوبیا شد که ام( موجب افزایش تراکم روزنه برگپیپی 133تا  063) کربناکسیددی 28 

درصد از اپیدرم برگ را  0و  باشدمیهای مزوفیلی و محیط روزنه مدخل بزرگی برای تبادل گاز بین سلول .(01) کندمی 29 

تعداد در ذرت  قرار دارند. سطح دو در ذرت روی هر وجود دارند.دو سطوح برگ رویی و پشتی  و روی هراست  اشغال کرده 30 

در حالی که تعداد  ،کربن تقریبا کاهش یافته بوداکسیدام دیپیپی 033های رشد کرده در غلظت سلولهای اپیدرمی در برگ 31 

                                                           
1- Stomatal initiation 
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کوچکترین و بزرگترین سلول اپیدرمی به ترتیب روی سطوح پشتی  کربن قرار نگرفته بود.اکسیدروزنه تحت تاثیر غلظت دی 1 

تراکم  شده بود.اکسیدکربن مشاهده ام دیپیپی 033های رشد کرده در غلظت ام و سطح رویین برگپیپی 003در غلظت  2 

ام در مقایسه با گیاهان شاهد بیشتر بود. پیپی 033های گیاهان رشد کرده در غلظت ای روی سطوح رویی برگروزنه 3 

همچنین با افزایش غلظت  .کمی باالتر از گیاهان شاهد بود امپیپی 033ذرت رشد کرده درغلظت  در ایروزنه مساحت 4 

 5 .(08) وده گردیدکربن بر مساحت اپیدرم افزاکسیددی
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