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  چکیده
ها می تواند به عنوان راهکاری برای کاهش زمان تولید، بهبود قدرت رشد و همچنین  ازی دی اکسید کربن در گلخانهغنی س

 حاضر به منظور قی تحقنده،ی آی در سال هاطی کربن محدی اکسی غلظت دشی با توجه به افزایاز طرف. افزایش کیفیت گیاه باشد
) .Amaranthus tricolor L (ینتی چهار کربنه آمارانتوس زاهی گکی صفات مورفولوژی بر برخکربن دی اکسی دشی  افزاری تاثیبررس

 ی پ700، )شاهد( ام ی پی پ380 غلظت 3 کربن استفاده شده عبارت بودند از دی اکسیسطوح د.  انجام شدی گلخانه اطیدر شرا
. اجرا شد  سه تکراردر مشهد یگاه فردوس دانشیکشاورز در دانشکده ی ام که به صورت طرح کامل تصادفی پی پ1050 ام و یپ

 سطح و تعداد اه،ی ارتفاع گشه،ی وزن خشک ر،یی کربن در صفات وزن خشک اندام هوادی اکسی دی گازشی نشان داد افزاجینتا
 خشک وزن ام صفات ی پی پ1050 به 380 کربن از دی اکسی گاز دشی افزابی ترتنیبد.  دار شدیمعن% 1برگ در سطح احتمال 

. دی را سه برابر بهبود بخششهی داد و وزن خشک رشیافزا% 16، 32، 86 برابر بی و تعداد برگ به ترتاهی ارتفاع گ،ییام هوااند
بنابر .  دادشیافزا)  امی پی پ380(نسبت به شاهد % 34 سطح برگ را زی ام نی پی پ750 کربن تا سطح دی اکسی غلظت دشیافزا
  . باشدی مؤثر مینتی چهار کربنه آمارانتوس زاهی گکی بهبود صفات مورفولوژ کربن دردیس اکی دشی فوق افزاجینتا
  

 .شهی وزن خشک ر،ییارتفاع ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک اندام هوا: یدیکلواژگان 
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   مقدمه
اکثر ارقام آن . اده تاج خروس است چهار کربنه از خانویاهی گAmaranthus tricolor L. یبا نام علم) آمارانتوس، افروز(زلف عروس 

اگر تک بوته و درون چمن کاشته شوند به خاطر برگ .  باشندی رنگ، دو رنگ و سه رنگ مکی دارند و به صورت ی رنگیبرگ ها
واد  از مری فقی نا مناسب مثل خاک هاطی خانواده در پاسخ به شرانی اناهای گییتوانا.  آورندی به وجود می منظره جالبن،ی رنگیها

 و فراموش شده در مناطق دی جدی را به عنوان محصولاهانی گنی ا،ی و مقاومت به خشکادی تابش ز،ی حرارتعی محدوده وس،یمغذ
 طی مقاوم به شرااهی گکی خانواده تاج خروس می توانند به عنوان ینتی زاهانی رسد گیمبه نظر ). 9( خشک مطرح کرده است مهین

  .دنری قرار گعیستفاده وس مورد ای سبز شهریتنش در فضا
 کربن، متان، دی اکسی گاز دی هر روزه مقدار قابل توجهری در دو قرن اخی صنعتی هاتی فعالشی و افزاتیبا رشد جمع

غنی سازی دی از طرفی .  شوندی در جو اضافه میعی طبی گازهای به موجودی و ازن تروپوسفرتروی نی هادیکلروفلوروکربن، اکس
انه ها می تواند به عنوان راهکاری برای کاهش زمان تولید، بهبود قدرت رشد و همچنین افزایش کیفیت گیاه اکسید کربن در گلخ

 درجه 32 پی پی ام دی اکسید کربن همراه با دمای شبانه 680نشان دادند که غلظت ) 3( چنگ و همکاران .استفاده شود
 با گاز دی اکسید کربن در ی سازیاثرات مشابه دیگری در اثر غن .سانتیگراد باعث افزایش وزن خشک و عملکرد گیاه برنج گردید

 شی ممکن است با افزازی نC4 ی فتوسنتزری با مساهانیگ .برخی ارقام رز، گوجه فرنگی، گل استکانی و بنفشه آفریقایی بدست آمد
 غلظت افزایش شده انجام بررسی طی .)6( تنش داشته باشند طی رشد در شراشی افزاجهی فتوسنتز و در نتشی کربن، افزادی اکسید

 نیهمچن. )4 (شد درصد 22 و 37میزان به ترتیب به کربنه چهار و کربنه سه های گونه در فتوسنتز افزایش موجبدی اکسید کربن 
 ار یرشد صفات و فتوسنتز دار یمعن طور به ، کربنه چهار اهانیگ یبعض در طیمح کربن دیاکس ید شیافزا کرد گزارش) 8 (پورتر
. شد ومسیب یدرصد 25 شیافزا به منجر Amaranthus retroflexus کربنه چهار هرز علف در کربن دیاکس ید شیافزا .داد شیافزا
 بوته هر برگ سطح و خشک وزن برابر، دو تا طیمح کربن دیاکس ید شیافزا زین Amaranthus Hypochondriacusیزراع اهیگ در
ظت دی اکسید کربن موجب افزایش تخصیص زیست توده به ریشه می شود، اما این نتیجه در هرچند که افزایش غل. داد شیافزا را

هم چنین به نظر می رسد این پدیده بیشتر از آنکه به افزایش غلظت دی اکسید کربن مربوط شود به . همه مطالعات صادق نیست
 مشاهده 430 گزارش منتشر شده و 70 به روی بیش از )1(زواره و همکاران با توجه بررسی کیم بال . کمبود نیتروژن وابسته است

 با این .افزایش می دهد% 33 گونه گیاهی نشان دادند که دو برابر نمودن غلظت دی اکسید کربن عملکرد گیاهان را تا 37مربوط به 
برای نمونه . ره نمی برندحال دیده می شود که تمام اندام های یک بوته به یک میزان از اثر کودی جو غنی از دی اکسید کربن به

 که نشان دهنده تسهیم ماده خشک بین اندام های زیرزمینی و R/Sافزایش غلظت دی اکسید کربن باعث شده است که نسبت 
از موارد مورد مطالعه  % 5/37هوایی است، در بیشتر گیاهان مورد مطالعه افزایش یافته و در مواردی بسیار زیاد بدون تغییر و در 

، با افزایش غلظت دی اکسید کربن عملکرد گیاه )C4 (طی آزمایشات دوساله اتمن و همکاران روی گیاه سورگوم). 1(د کاهش یاب
) Zea mays(ذرت گیاه چهار کربنه  ی و همکاران روومطالعات مارک .در کرت های با خاک خشک افزایش نشان داد% 15حدود 

 دی تولی ذرت، خصوصا در مناطق خشک که رطوبت خاک برادی بر تولیت کربن اثر مثبدی اکسی غلظت دشینشان داد که افزا
 طی در شراشهی مطالعات خود مشاهده نمودند رشد ری و همکاران طجاردیپر . داشتستی و مناسب نی کافC3 ی زراعاهانیگ

 به حالت شهیحجم ر طول و شی از حالت افزالی تبدلی مثل سورگوم به دلC4 اهانیر گد کربن حداقل دی اکسی غلظت دشیافزا
با توجه به افزایش دی اکسید کربن در سالهای آینده و تاثیر مثبت آن بر رشد، این آزمایش به منظور  .ابدی یحفظ بقا کاهش م

  .بررسی اثر افزایش دی اکسید کربن بر صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی انجام شد
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  مواد و روش 
دانـشگاه فردوسـی     یکـشاورز  دانـشکده ی  قـات یتحق گلخانـه  در 1389 تابستان و بهار دربه صورت طرح کامل تصادفی       پژوهشاین  

 1050 پی پی ام،     700 پی پی ام به عنوان شاهد،        380(تیمارهای آزمایش شامل سه سطح دی اکسید کربن         . مشهد به اجرا در آمد    
 در نظـر    1: 1: 2: 4خاکبرگ بود که به نـسبت       خاک گلدان حاوی خاک زراعی، ماسه، کود حیوانی و          . و در سه تکرار بود    ) پی پی ام  
  .  درجه سانتیگراد در شب تنظیم شد18 درجه سانتیگراد در طول روز و 33دمای محیط حدود . گرفته شد

  : اعمال تیمار دی اکسید کربن
م زمـان   تیمار های مختلف دی اکسید کربن در زیر پالستیک به صورت جداگانه طراحی و غلظت دی اکسید کـربن توسـط سیـست                      

ایـن سیـستم بـه طـور اتوماتیـک عمـل کـرده و بـا         . سنج پرتابل با توجه به حجم داخل اتاقک ها کنترل شد CO2  سنج با دستگاه
لذا با استفاده از زمـان سـنج هـای تعبیـه            . استفاده از یک سلول نوری در شب خاموش و با افزایش شدت نور در روز روشن می شد                 

بـه منظـور کنتـرل دقیـق میـزان دی           . اتاقک هاغلظت های مورد نظر، به اتاقک ها تزریق می شـد           شده در جعبه فرمان و نیز حجم        
اکسید کربن، در اتاقک های حاوی گاز دی اکسید کربن کالیبراسیون سیستم مذکور به صورت روزانه توسط دستگاه پرتابـل انـدازه                      

  .انجام پذیرفت) AZ77535مدل (گیری دی اکسید کربن 
  :هشد یابیارز صفات

 از  پـس . شـد ی  ریـ گ اندازه شهیر طول و بوته ارتفاع ،برگ تعداد مذکور اهیگ کیمورفولوژ صفاتی  بررس منظور به در انتهای آزمایش  
متـر    و بر اساس میزان افزایش حجم آب نسبت به حالت اولیه بر حـسب سـانتی                 مدرج  ، حجم ریشه توسط استوانه     ها شستشو ریشه 
 درجـه   75 سـاعت در دمـای       48 وزن خشک به مـدت       گیری  جهت اندازه  اهی گ یی و اندام هوا   یشهسپس ر . یدگیری گرد  مکعب اندازه 

  . شدیریگ برگ اندازه  دستگاه سطحتوسطنیز  رگب سطح .گراد به آون منتقل شدند سانتی
 توسـط  هـا  میانگین مقایسات کلیه وEXCEL  و MSTATC افزارهای نرم توسط پژوهش این های داده آماری آنالیز: یآمار زیآنال

  .گردید انجام درصد 5در سطح احتمال  LSD آزمون
  

  نتایج و بحث
 متفـاوت  هـای  غلظـت  بـین  که داد نشان، ارتفاع گیاه، تعداد و سطح برگ        هوایی اندام و ریشه خشک وزن به مربوط واریانس تجزیه

فزایش دی اکسید کربن اختالف معنی داری بر        این در حالی است که ا     . )p>01/0( اختالف معنی داری وجود دارد       کربن دیاکسی  د
، ارتفـاع، تعـداد و      )هـوایی  انـدام  و ریـشه  (گیاه خشک وزن بر کربن دیاکس ید غلظت افزایش با. صفات حجم و طول ریشه نداشت     

 بنکـر  دیاکـس ی  د سـطح  نیبـاالتر  در کهی  اهانیگ در  و ریشه  ییهوا اندام خشک وزنمیانگین   اساس براین. شد افزوده سطح برگ 
 .)1شـکل   (یافت شیافزا)  پی پی ام380(  گرم نسبت به میانگین شاهد  83/1 و 35/5 برابربه ترتیب    داشتند قرار ) پی پی ام   1050(

). 1جـدول ( سـانتیمتر افـزایش یافـت        94/13 پی پی ام دی اکسید کربن، ارتفاع ساقه نسبت بـه شـاهد               1050در غلظت   همچنین  
 پی پی ام،    700افزایش غلظت دی اکسید کربن تا     با  . نسبت به شاهد بهبود داد    % 16 نیز برابر    افزایش دی اکسید کربن تعداد برگ را      

 پی پی ام دی اکسید کربن، سـطح         1050 درصد نسبت به میانگین شاهد افزایش یافت، در حالی که غلظت             34میانگین سطح برگ    
دی اکـسید کـربن    نشان داده است که )2( و همکاران نتایج مطالعه بوکر). 1جدول( درصد کاهش داد 6/15را نسبت به شاهد  برگ

، ازدیاد غلظت دی اکسید کربن تخـصیص مـاده         )C4(بطوریکه در گیاه سویا     . های هوایی موثر است     بر تخصیص ماده خشک به اندام     
ن چهـار کربنـه   هرچند گزارشی از تاثیر دی اکـسید کـربن بـر ارتفـاع گیاهـا     . خشک را به ترتیب در ریشه، ساقه و برگ افزایش داد      

 پی پی ام ارتفاع ساقه گلهـای داودی، ژربـرا و   1000 -1500مشاهده نشد ولی گزارش شده است افزایش دی اکسید کربن تا سطح    
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از آنجا که یک رابطه مثبت بین افزایش سرعت رشد با زمـان ظهـور و توسـعه          .  سانتیمتر نسبت به شاهد افزایش داد      10افوربیا را تا    
د دارد، افـزایش غلظـت دی اکـسید     برگ های آنها وجو   

کربن از طریق افزایش سرعت رشد، باعث افزایش تعداد         
پارامترهای رشدی نظیر سطح برگ را به دلیل افزایش آسیمیالسیون برگی و افـزایش فتوسـنتز، افـزایش                  و  ) 5(برگ آنها می گردد     

 اگرچه). 7(می دهد 
  زن خشک ریشه و اندام هواییتأثیر غلظت های متفاوت دی اکسید کربن بر و - 1شکل 

  
اکسید کربن تأثیر معنی داری بر طول و حجم ریشه نداشت، اما مطالعات نشان داده است دی اکـسد کـربن در    در این پژوهش دی

  . می گردد4 و پپرومیا3، ماگنولیا2، کامپانوال1 پی پی ام باعث طویل شدن ریشه گیاهانی نظیر بگونیا2000 تا 1000غلظت 
 

  ینتیز آمارانتوس کیمورفولوژ صفاتبرخی  بر کربن دیاکسی د متفاوت سطوح ریتاث -1 جدول         
غلظت دی اکسید 

  کربن

 حجم ریشه

  )سانتیمتر مکعب(
طول ریشه 

  )سانتیمتر(
  تعداد

  برگ
 سطح برگ

  )بوته /سانتیمتر مربع (
  هارتفاع ساق

  )سانتیمتر(

٣٨٠ ppm ٧٧/۶   ٩۶/٢٧   ١١/۴٩ b ۵٠/۴٣١  b ٩۴/۴٢  b 
٧٠٠ ppm ٧٧/٨   ۶۶/٢۴   ۴۶ b  ۶۶/۵٧٩  a  ٧٧/۴۶  b 
١٠۵٠ ppm ٨٣/٧   ٢۶  ٢٢/۵٧ a ٣۶۴ b  ٨٨/۵۶  a 

 ns ns ** ** ** 

 . می باشدداری معن  بیانگرعدم اختالف ns ودرصد 5 و 1 احتمال سطح در داری معن بیترت به* و          **

                                                 
1 Begonia × hiemalis 
2 Campanula isophylla 
3 Magnolia sieboldii 
4 Peperomia glabella 
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  مراجع
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Abstract 
 
Today, carbon dioxide enrichment in greenhouses can be used as a strategy to reduce production time, 
improve plant growth and increase quality. However, the increased concentration of carbon dioxide in the 
coming years, in order to study the effect of increasing carbon dioxide on some morphological 
characteristics ornamental Amaranth (Amaranthus tricolor L.) was conducted in greenhouse conditions. 
The experiment was randomized complete design with 3 level carbon dioxide (350, 700 and 1050ppm) 
and 3 replications that done in Faculity of Agriculture in Ferdowsi University of Mashhad. Results 
showed that rising carbon dioxide in shoot dry weight, root dry weight, plant height, leaf area and leaf 
number was significant at the 1% level. With increase carbon dioxide concentration from 380 to 1050 
ppm, shoot dry weight, plant height and leaf number increased 86, 32 and 16% respectively and improved 
root dry weight. Increasing concentrations carbone dioxide to 700 ppm increased leaf area to 34% 
compared to control (380 ppm). So rising carbon dioxide is effective in improvement of morphological 
traits in ornament amaranth.  
 
Keywords: leaf area, leaf number, root dry weight, shoot height, shoot dry weight, stomatal conductance 
 
 

 


