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 چكيده

 و ساایه  در قرارگرفتاه  هاای برگ .شودمی محسوب گیاهان نمو و رشد هایجنبه از بسیاری بر تأثیرگذار محیطی عوامل ترین مهم از نور

 مختلا   هایشدت تأثیر پژوهش، این در .دهندمی نشان ایروزنه رفتار جمله از هاویژگی یاریبس در هاییتفاوت معمول طور به آفتاب

 240 و 520 ،640 )شااهد،،  1200 ناور  هاای شدت شامل تیمارها .شد بررسی ایگلخانه شرایط تحت رز رقم دو ایروزنه رفتار بر نور

 .شادند  اعماال  رنا   ساب   تورهای از استفاده با ،’گلمیرا‘ و ’ ردوان‘) رز تجاری رقم دو روی که بودند ثانیه در مربع متر بر میکرومول

 تفااوتی  نظار،  این از و بود بیشترین ثانیه در مربع متر بر میکرومول 640 نور شدت در روزنه عرض و طول آمده، دست به نتایج براساس

 نظار،  این از رز رقم دو بین اما نشد، مشاهده نور مختل  هایشدت میان معناداری تفاوت روزنه، تراکم نظر از .نداشت وجود ارقام بین

 ایروزناه  هادایت  اگرچاه  .داشات   ’ ردوان‘ رقم به نسبت بیشتری روزنۀ تعداد  ’گلمیرا‘ رقم کهطوریبه شد، مشاهده معناداری اختالف

 نظار  ایان  از معناداری تفاوت نور تل مخ هایشدت میانگین مقایسۀ داد، نشان درصد 5 سطح در معناداری اختالف رقم دو بین در تنها

 .آمد دستبه نور شدت اف ایش با اف ایشی روند یک تنها و ندادند نشان

 ای.روزنه هدایت روزنه، عرض روزنه، طول دهی،سایه روزنه، تراکم ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 گیاهاان  نماو  و رشاد  بر انکارناپذیری تأثیر محیطی، عوامل

 باا  مطااب   را خودشاان  نماو  و رشد قادرند انگیاه و دارند

 در مهمای  عامال  ویژگای،  ایان  دهند. تغییر محیطی شرایط

 تحات  آنهاا  کاارایی  افا ایش  و هاتنش به آنها تحمل تعیین

 مادت،  هاای جنباه  از تواندمی و ]26[ است محیطی شرایط

  باشد. اهمیت حائ  کمیت و کیفیت

 بلکاه  اسات،  فتوسانت   بارای  اناریی  منبع یک تنها نه نور

 از نماوی  فراینادهای  از تعادادی  بارای  کنندهتحریک عاملی

 .]8[ شاود می محسوب گلدهی شروع تا گرفته بذر زنیجوانه

 کمیات  تأثیر تحت شدت به گیاهان فی یولویی و مورفولویی

 در قرارگرفتاه  هایبرگ واحد، گیاه یک در گیرد.می قرار نور

 بارگ،  سطح در هاییتفاوت معمول طور به آفتاب نور و سایه

 جهات  کلروفیل، محتوای کوتیکول، ضخامت برگ، ضخامت

 .]26[ دهندمی نشان ایروزنه رفتار و هاکلروپالست

 در گاازی  تباادتت  وسیلۀ تریناصلی برگ، هایروزنه

 کاه  اناد  کاوچکی  منافاذ  اعضاا،  این هستند. آوندی گیاهان

 حتت و دارند وجود هابرگ زیرین بخش در معمول طور به

 هاای سالول  باه  موساوم  لوبیاشکل سلول جفت یک کنترل

 اسات  بااز  روزناه  منفاذ  وقتی شوند.می بسته و باز نگهبان،

 آزاد اکسایژن  مقابال،  در و شاده  گیااه  وارد اکسیدکربندی

 شدن بسته و باز برای است ممکن گیاهان عالوه به شود. می

 تاراکم  در تغییار  توساط  را گازی تبادتت سرعت ها،روزنه

 تارین  مهام  .]26[ کنناد  کنتارل  جدیاد  هاای برگ در وزنهر

 تغییار  و آنهاسات  شدن بسته و باز قدرت ها،روزنه ویژگی

 را گاازی  تباادتت  سارعت  هاا، روزناه  گشودگی اندازۀ در

 هاای برگ هایروزنه شدن بسته یا گشودگی کند.می تنظیم

 ناور  شاود. مای  تنظایم  ینتیکی و محیطی عوامل توسط گیاه

 30[ شاود مای  نی  گیاه هایروزنه حرکت در راتیتغیی سبب

 تحات  آنهاا  تغییارات  و هاا روزنه شدن بسته و باز به .]14،

 شاود مای  اطاال   ایروزناه  رفتاار  مختل ، محیطی شرایط

 طول بر ویژهبه نور اثر دربارۀ کمی مطالعات متأسفانه .]12[

 ناور  شادت  دیگار،  طارف  از و دارد وجود روزنه عرض و

 گیاهان 1آناتومی و مورفولویی ساختار بر ریمؤث مهم عامل

 ایان  در اهمیات  حاائ   آناتومیک هایویژگی از یکی است.

 که دهندمی نشان اولیه مشاهدات است. روزنه تراکم ،مورد

 رشاد  بهتاری  ناوری  شارایط  تحات  کاه  گیاهانی هایبرگ

 در رشدیافته گیاهان به نسبت بیشتری روزنۀ تراکم کنند، می

 .]21[ ارندد کمتر نور شدت

 تحت 2هلندی زنب  هایبرگ در روزنه فراوانی بررسی با

 ناور  درصاد  100 و 75 ،37 ،12 متفااوت  ناور  شادت  چهار

 در ساطح،  واحاد  در روزناه  تاراکم  که شد داده نشان کامل،

 دیگار،  ایمطالعاه  در .]21[ است کمتر اندک، نور هایشدت

 هاای شادت  در که 3لوبیا گروه چهار در روزنه تراکم بررسی

 کارده  رشاد  کندل فوت 8000 و 6000 ،4000 ،2000 نوری

 نور شدت در که گیاهانی در روزنه تراکم که داد نشان بودند،

 در کاه  گیاهاانی  برای و بیشتر یافتند، رشد کندل فوت 8000

 .]9[ بود کمتر بودند، کرده رشد کندل فوت 2000 نور شدت

 دتعادا  ناور،  شادت  اف ایش که است شده مشخص همچنین

 و شااخص  روزناه،  تعاداد  و کااهش،  را اپیدرمی هایسلول

 .]8[ دهدمی اف ایش را روزنه اندازۀ

 محیط با گیاه بهتر سازگاری منظور به اکولوییکی نظر از

 فتوسنت  و متابولیسم با باید ایروزنه هدایت زیست،

 را محیط در داده رخ تغییرات باید روزنه باشد. هماهن 

 هدایت تغییر موجب نور شدت در نوسان .]6[ کند درک

 همچنین شود.می ها نوسان شدت و تعداد به بسته ای،روزنه

 سبب تواندمی نی  اتمسفر اکسیدکربندی غلظت تغییرات

 هدایت بیشترین .]14[ شود ایروزنه هدایت تغییرات

 از بیشتر تشعشع در فرنگی گوجه هایبرگ در ایروزنه

 .]7[ دهدمی رخ ثانیه در مربع متر بر میکرومول 400

 تغییر موجب مربع متر بر وات 450 تا 135 از تابش اف ایش

 .]14[ شود می ایروزنه هدایت در
                                                           
1. Anatomy 

2. Iris hollandica 

3. Phaseolus vulgaris L. 
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 از بسایاری  اساسای  عامال  هاا روزناه  اینکه به توجه با

 و گشاودگی  روند، می شمار به گیاه فی یولوییک هایفعالیت

 ارقاام  همچناین  اسات.  مهام  بسایار  گیاه در هاروزنه تراکم

 را خاود  کارایی و فی یولوییک فعالیت حداکثر رز، مختل 

 باروز  دهای ساایه  از درجااتی  یا طبیعی، نور از درصدی در

 بررسای  هادف  باا  حاضار  پژوهش اساس، این بر دهند.می

 در ناور  مختلا   هاای شادت  به رز رقم دو ایروزنه رفتار

 گرفت. انجام گلخانه شرایط
 

 هاروش و مواد .2

 مجها   1رز تجااری  گلخانۀ در 1390 سال طی پژوهش این

 شهرساتان  گلا ار  روساتای  در واقع هیدروپونیک سامانۀ به

 و شمالی دقیقۀ 47 و درجه 35 جغرافیایی )عرض پاکدشت

 گرفات.  انجام شرقی، دقیقۀ 53 و درجه 51جغرافیایی طول

 قرما   رن  دارای ترتیب به 3 ’گلمیرا‘ و 2’ ردوان‘ رز رقم دو

 و ارقاام  انتخااب  در شادند.  نتخااب ا بررسی برای سفید و

 شد. گرفته نظر در نی  آنها بازارپسندی مطالعه، مورد رن 

 هاای شدت در بررسی مورد رز ارقام خرداد، ابتدای در

 در ناور  شادت  تنظایم  منظاور  باه  گرفتند. قرار نور مختل 

 متعل  مختل  بافتی هایتراکم با تورهایی از گلخانه، داخل

 تورهاا  و شاد  گیاری بهره سیرجان تک اتیلنپلی شرکت به

 پاژوهش،  ایان  در اساتفاده  ماورد  آزمایشای  طرح براساس

 شاهریور  انتهاای  تا و ماه چهار آزمایشی دورۀ شدند. نصب

 باود،  رزهاا  گلادهی  هاای دوره از یکی پایان با مصادف که

 فواصل در هابرگ ایروزنه رفتار مدت، این در یافت. ادامه

  شد. بررسی مختل ، زمانی

 خردشاده  هاای کرت آزمایش صورت به حاضر ژوهشپ

 انجاام  تکرار چهار با تصادفی کامل هایبلوک طرح پایۀ بر

 باود  ناور  مختل  هایشدت آزمایش، اصلی فاکتور گرفت.

 دارای کاه  سب رن  تورهای از استفاده با سطح چهار در که

                                                           
1. Rosa hybrida L. 

2. Red One 

3. Gulmira 

 رقم فرعی، فاکتور و شدند اعمال بودند، مختلفی هایتراکم

 شادت  باود.  ، ’گلمیارا ‘ و  ’ ردوان‘ رز )ارقاام  سطح دو در

 )بادون  1200 شاامل  شاد،  اعماال  تیماار  هار  در که نوری

 240 و 520 ،640 شااهد،،  تیماار  عناوان  باه  تور از استفاده

 گلخانه، نور شدت منبع بود. ثانیه در مربع متر بر میکرومول

 نشد. استفاده مصنوعی نور منبع هیچ از و بود خورشید نور

 تاراکم  شاد. می شامل را رز بوتۀ 10 آزمایش، این ارتکر هر

 از کاه  باود  مرباع  متر یک در بوته هفت شامل رز هایبوته

 یاا  چهاارمین  تکارار،  هار  در موجاود  یکسالۀ رز بوته چند

 هاا گیاری انادازه  جهات  تصادفی طور به بالغ، برگ پنجمین

 سیساتم  وسایلۀ باه  روز و شاب  دمای میانگین شد. استفاده

 درجااۀ 27-30 و 15-18 روی ترتیااب بااه کااهپن و پوشااال

 هاای پالساتیک  از نی  گلخانه پوشش شد. حفظ گرادسانتی

  بود. اتیلنیپلی

 

  هاروزنه ارزیابی .1. 2

 استفاده 4وارنیش نیل روش از ها،روزنه ابعاد ثبت منظور به

 و برگ از اپیدرم کردن جدا منظور به اساس، این بر [.25]   شد

 منظور،بدین شد. استفاده شفاف ناخن تک از اسالید، تهیۀ

 ترجیحاً که را مترمیلی 5×10 تقریبی اندازۀ به برگ از بخشی

 و شد پوشانده شفاف ناخن تک از با بود اصلی رگبرگ فاقد

 تیغ، با سپس شود. خشک تا گردید صبر دقیقه 15 تا 10

 یک و شد درآورده چهارگوش یک شکل به آن هایحاشیه

 داده فشار انگشت با و چسبانده آن روی افشف چسب نوار

 که چسبی سپس شود. ملح  چسب به کامالً اپیدرم تا شد

 بود، چسبیده آن به نازکی بسیار شفاف تیۀ صورت به اپیدرم

 با هانمونه تمام شد. چسبانده میکروسکوپی تم روی و جدا

 X40 ب رگنمایی با نوری میکروسکوپ یک از استفاده

 روزنه )تعداد سطح واحد در هاروزنه تراکم نتعیی منظور به

 طول تعیین منظور به X100 ب رگنمایی با و مربع، متر میلی در

 .]25[ شدند ارزیابی روزنه عرض و

                                                           
4. Nail varnish 
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 از عبووری  نور ای،روزنه هدایت گيریاندازه .2. 2

 برگ دمای و برگ

 تحات  بارگ  دمای و برگ از عبوری نور ای،روزنه هدایت

 10 سااعات  در بار یک هفته دو هر ورن مختل  هایشدت

  شد. قرائت 1پرومتر دستگاه از استفاده با 11 تا

 

 آماری هایتجزیه .3. 2

 SAS یآماار  افا ار نارم  از هاا، داده یال لتح و تج یه منظور به

 کماک  باا  هاا میاانگین  ۀمقایسا  و شاد  استفاده ،9 )ویرایش

 پذیرفت. انجام دانکن ایچنددامنه آزمون

 

   بحث و نتایج .3

 و طول ،،1 )جدول آزمایش واریانس تج یۀ نتایج براساس

 نور مختل  هایشدت در معناداری اختالف روزنه، عرض

 نیا   رقام  ثأثیر تحت روزنه تراکم روزنه، طول دادند. نشان

 معنااداری  تاأثیر  نور، شدت مختل  تیمارهای گرفت. قرار

 باین  اتنه و نداشتند ایروزنه هدایت نرخ و روزنه تراکم بر

 دادناد.  نشاان  معنااداری  هاای تفاوت بررسی مورد رقم دو

 قارار  رقام  و ناور  شادت  متقابال  اثار  تحت نی  برگ دمای

 نور مختل  های شدت در روزنه گشودگی وضعیت گرفت.

 است. شده داده نشان 1 شکل در رز رقم دو در

 مرباع  متر بر میکرومول 640 سطح تا نور شدت کاهش

 باا  مقایساه  در  ’گلمیارا ‘ و  ’ ردوان‘ رقام  دو هر در ثانیه در

 ثانیااه،، در مربااع متاار باار میکرومااول 1200) شاااهد تیمااار

 ،،2 )جادول  شاد  روزناه  عارض  و طاول  افا ایش  موجب

 1200 بااه 640 از نااور شاادت افاا ایش بااا کااه درصااورتی

 عارض  و طاول  )شااهد،،  ثانیاه  در مرباع  متر بر میکرومول

 شادت  در دیگار،  طرف از ،.2 )جدول یافت کاهش روزنه

 ساطح  بیشاترین  که ثانیه در مربع متر بر میکرومول 240نور

 از بود. مقدار کمترین روزنه طول بود، شده اعمال دهیسایه

 معنااداری  تفااوت  تیمارهاا  بقیاۀ  باین  روزناه،  عارض  نظر

 بیشاتر  عارض  و طاول  کاه  اسات  ذکر شایان نشد. مشاهده

 رد و هاا،  روزناه  باودن  بااز  و گشودگی دهندۀنشان روزنه،

 باودن  بسته دهندۀنشان آن، کمتر عرض و طول مقابل، نقطۀ

 آنهاست.

 

 1 روزنه تراكم و عرض طول، واریانس تجزیۀ جدول .1 جدول

  از عبوری نور

 برگ
برگ دمای  

 هدایت

ایروزنه   
روزنه تراکم روزنه عرض  روزنه طول   

 درجۀ

 آزادی
تغییرات منابع  

66/1054 ns 02/0 ns 77/3117 ns 79/0 ns 11/11289 ns 79/18974 ns 3 تکرار 
**42/64728  

**10/0  60/50975 ns 87/2 ns 
**48/385967  

**86/300560 نور شدت 3   

48/1656  009/0  20/17298  88/1  18/34980  91/12234  خطا 9 

**46/16718  
**002/0  

*155173  **79/61  58/58719 ns 
**52/473571  رقم 1 

57/1791 ns 
**26/0  14/5242 ns 25/2 ns 45/144953 ns 46/62000 ns 3 نور شدت رقم 

71/1380  01/0  63/22072  3/1  67/46239  227/27923  خطا 12 

ns ، * درصد. 1 و 5 احتمال سطوح در معنادار و غیرمعنادار ترتیب به : ** و 

                                                           
1. Porometer (AP4, Delta-T Devices, UK) 
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  ’گلمیرا‘ رقم (الف

 
   ’ ردوان‘ رقم (ب

 الف( ثانیه؛ بر مربع متر بر میکرومول 240و 520 ،640 )شاهد(، 1200 نور هایشدت در ترتیب به چپ به راست از برگ یهاروزنه .1 شکل
 برابر 100 و 40 بزرگنمایی با  ’ ردوان‘ رقم ب( ؛ ’گلمیرا‘ رقم

 

 رز رقم دو در نور مختلف هایشدت تأثیر تحت صفات اصلی آثار میانگین مقایسۀ .2 جدول

 برگ از عبوری نور
(mol/m2/s) 

 برگ دمای
(C) 

 اینهروز هدایت
(mmol/m2/s) 

 روزنه تراکم
(Stomata/mm2) 

 روزنه عرض
(m) 

 روزنه طول
(m) 

 نور شدت
(mol/m2/s) 

18/168 d 27/0 b 98/542 a 58/9 a 32/2652 b 58/3064 c 240 

64/227 c 33/0 b 54/574 a 36/10 a 69/2643 b 23/3083 cb 520 

79/236 b 26/0 b 31/691 a 99/9 a 66/3105 a 67/3484 a 640 

398a 55/0 a 99/735 a 11a 34/2718 b 59/3202 b 1200 ،شاهد( 

25/256 b 36/0 a 80/555 b 84/8 b 84/2822 a 42/3330 a ‘ردوان ’ 

04/309 a 34/0  b 61/716 a 62/11 a 16/2737 a 12/3087 b ‘گلمیرا’  

 ندارند. یکدیگر با معناداری تفاوت ،دارند یکسانی حروف ستون، هر در که هاییمیانگین
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 هایآسیب از جلوگیری برای روزنه یاد،ز نور شدت در

 شدت هر به هاروزنه معمول طور به شود.می بسته احتمالی

 پیدا سازش آن به نسبت و دهندمی خاص پاسخی نوری،

 یک فی یولوییک هایپاسخ در تغییر یک سازش کنند.می

 .]26[ است جدید محیطی شرایط با مواجهه سبب به موجود

 کند پیدا سازش محیطی شرایط به یتنها در تواندمی روزنه

 به مثبتی پاسخ گشودگی، درجۀ نظر از هاروزنه .]26[

 آستانه، این تا و دهندمی نشان بهینه حد یک تا نور شدت

 در مشابه طور به دهد.می رخ سرعت به روزنه شدن باز

 بسته سرعت گیاه، تحمل از خارج و زیاد نور های شدت

 محیطی عوامل .]1[ یابدمی اف ایش گیاه روزنه شدن

 هایپژوهش در که مؤثرند هاروزنه گشودگی بر متعددی

 باز خالصه، طور به .]3 ،14 ،18[ اند شده مطالعه مختلفی،

 اکسیدکربندی کم های غلظت به پاسخ در روزنه شدن

 گیرد،می صورت زیاد رطوبت و زیاد نور شدت داخلی،

 ادزی هایغلظت در آن، شدن بسته که درحالی

 خشکی و زیاد دمای یا کم رطوبت تاریکی، اکسیدکربن، دی

 اپیدرم از استفاده با اولیه مشاهدات .]33[ دهدمی رخ

 نگهبان هایسلول که دهدمی نشان گیاهان برگ شدۀ ای وله

 و اکسیدکربندی نور، نظیر محیطی عوامل به قادرند

 سازوکارهای که است شده اظهار دهند. پاسخ رطوبت

 اپیدرم در باید محیطی عوامل این تغییرات درک مسئول

 .]11[ باشند واقع برگ

 مقایسه در آن گشودگی و روزنه عرض و طول اف ایش

 مربع متر بر میکرومول 640 تا نور شدت کاهش با شاهد با

 از 1زئاااگ انتین تولیااد بااه تواناادماای حاادودی تااا ثانیااه در

 رخ زیااد  ناور  شادت  در کاه  باشاد  مرباو   2ویوتگ انتین

 گ انتوفیال  چرخاۀ  اج ای از یکی زئاگ انتین .]29[ دهد می

                                                           
1. Zeaxanthin 

2. Violaxanthin 

 اناواع  دیگار  باا  معماول  طاور  باه  که است کلروپالست در

 فوتوای ومری اسایونی  هاای واکنش دستخوش کاروتنوئیدها،

 کااهش  تااریکی  در و اف ایش؛ نور، در رنگی ه این شود. می

 کلروپالسات  لاومن  اسایدیتۀ  به زئاگ انتین محتوای یابد.می

 زئاگ انتین تجمع اسیدی، pH در که طوری به است، وابسته

 موجاب  آبای  و قرما   نور دیگر، طرف از شود.می تحریک

 زئاگ انتین محتوای بنابراین و شود می لومن اسیدیتۀ کاهش

 تحریاک  را روزناه  گشودگی یعنی ؛]28[ دهدمی اف ایش را

 روزناه  شادن  باز از سب  نور و تاریکی که درحالی کند،می

 و کاروتنوئیااد رو ازایاان .]23 ،28[ کناادماای جلااوگیری

 شامار  باه  نگهباان  هاای سالول  آبای  نور گیرندۀ زئاگ انتین،

 حاد  تاا  نگهباان  هاای سالول  زئااگ انتین  محتوای روند. می

 تحریاک  آبای  نور توسط که روزنه هایگشودگی به زیادی

 تیمارشاده  نگهباان  هایسلول عصارۀ است. مرتبط شود،می

 هاینمونه در زئاگ انتین اما است، زئاگ انتین اویح نور، با

 همبساتگی  همچناین  .]28[ نشاد  دیاده  تاریکی در موجود

 و نگهبااان هااایساالول زئاااگ انتین محتااوای بااین دقیقاای

 نگهباان  هاای سلول زئاگ انتین دارد. وجود روزنه گشودگی

 گشاودگی  جهات  در عالمات  یاک  عناوان  باه  است ممکن

 بار  ناور  کیفیات  و کمیات  دو ره .]34[ کند عمل هاروزنه

 هاای  گیاهچاه  فی یولاویی  هاای پاساخ  و روزنه نمو و رشد

 ماول میلای  60 تا نور شدت گیاه، این در دارد. تأثیر 3پنیرباد

 روزناه  طول و عرض بر معناداری تغییر ثانیه بر مربع متر بر

 هام  ثانیه، بر مربع متر بر مولمیلی 90 در اما کند،نمی ایجاد

 .]10[ یابدمی کاهش گیاه این روزنۀ عرض هم و طول

 هاروزنه تراکم در معناداری اختالف حاضر، پژوهش در

 ،؛1 )جادول  نشاد  مشااهده  ناور  مختلا   هاای شدت بین

 شااهد  تیمار در سطح واحد در روزنه تعداد میانگین اگرچه

 روزناه  نمو اساسی، طور به بود. بیشتر نور، شدت )بیشترین
                                                           
3. Withania somnifera 
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 رو ازایان  گیرد؛می قرار نور تشد تأثیر تحت زیادی حد تا

 در اف ایشای  رونادی  ناور،  شدت اف ایش با رسدمی نظر به

 .]10[ باشاد  داشته وجود برگ سطح واحد در روزنه تعداد

 تاراکم  در ماؤثر  و مهام  عوامال  از نور شدت و نور وجود

 شادت  از متاأثر  تنها روزنه تراکم حال، هر به است، ایروزنه

 در قرارگرفتاه  هاای بارگ  است ممکن رو ازاین نیست؛ نور

 و باشند نداشته تفاوتی ایروزنه تراکم نظر از آفتاب یا سایه

 از تواناد می روزنه گشودگی که است آن سبب به اغلب این

 بناابراین  .]9 ،24[ باشاد  متغیار  زیاد بودن باز تا بسته کامالً

 تاراکم  در تغییار  بدون را گازی تبادتت تواندمی برگ یک

 .]16 ،27 ،31[ کند تنظیم روزنه

 باات  فتوسانت ی  فعاال  های شدت تحت 1خردل گیاهان

 باه  نسابت  بیشاتری  روزنۀ فراوانی مربع،، متر بر وات 60)

 مرباع،  متار  بار  وات 6) کمتر نور شدت در روییده گیاهان

 ناوری  ساطوح  در قرارگرفته هایبرگ که طوری به داشتند،

 در پاایین  رینو سطوح در قرارگرفته های برگ دوبرابر بات،

 همچنااین، .]13[ بودنااد روزنااه دارای واحااد، سااطح یااک

 100) زیاد نور شدت شرایط در رشدکرده هایفرنگیگوجه

 در روزنه 30 )حدود بیشتری های روزنه مربع،، متر بر وات

 شدت در روزنه معدودی تعداد به نسبت مربع، مترمیلی هر

 بارگ  یاک  باتیی اپیدرم در مربع، متر بر وات 20) کم نور

 در پاایینی  اپیادرم  در که طوری به داشتند، یافته توسعه کامالً

 ناور  شدت در ترتیب به روزنه 100 و 80 مربع، مترمیلی هر

 .]5[ داشت وجود زیاد و کم

 تاراکم  و طاول  ، ’گلمیرا‘ و  ’ ردوان‘ رز رقم دو بین در

 دادناد  نشاان  معنااداری  تفااوت  درصاد  1 سطح در روزنه

 و طول بیشترین میانگین، مقایسۀ نتایج اسبراس ،.1 )جدول

 دو باین  در اماا  باود،   ’ ردوان‘ رقام  به متعل  روزنه عرض

 باود  ’ ردوان‘ از بیشاتر   ’گلمیارا ‘ رقام  در روزنه تراکم رقم،

                                                           
1. Sinapis alba 

 روزناه  گشودگی که است آن از حاکی امر این ،.3 )جدول

 آنچاه  است. متفاوت رز مختل  رقم دو بین در آن تعداد و

 هایگونه بین در روزنه تعداد تفاوت شده، ناختهش خوبی به

 گوناه  یاک  هاای بارگ  باین  در روزنه تراکم است. مختل 

 .]9[ باشد متفاوت بسیار است ممکن محیطی شرایط دلیل به

 ممکان  ایروزناه  تراکم نظر از رقم دو بین تفاوت همچنین

 یربارا،  در باشاد.  رقام  دو ینتیکی هایویژگی دلیل به است

 دو هاای  برگ پایینی و باتیی سطح در روزنه متراک بررسی

 دو بین در روزنه تراکم که داد نشان 3’گلدی‘ و 2’ماریا‘رقم

 بین در و رقم یک درون برگ سطح دو بین همچنین و رقم

 بار  ایمطالعاه  در .]24[ است متفاوت گیرینمونه هایزمان

 هاای رقام  باین  روزناه  تاراکم  تفااوت  برنج، رقم 55 روی

 Japonica  indica هیبریادهای  و شاد  خصمشا  مختل 

 .]15[ داشاتند  ارقاام  ایان  باین  در را روزناه  تراکم بیشترین

 از رقام  649 علفای  هاای برگ پایینی سطح در روزنه تراکم

 متار میلای  هار  در کاه  شد بررسی نی  4جو جهانی مجموعۀ

 مشااهده  روزناه  64 میانگین طور به و روزنه 98 تا 36 مربع

 به رقم 50 مورد در م رعه در روزنه اکمتر در تفاوت و شد

 .]17[ رسید اثبات

 داد نشاان  نی  برگ از عبوری نور واریانس تج یۀ نتایج

 دو باین  و ناور  مختلا   هایشدت بین در شاخص این که

 ،.1 )جادول  دارد معناداری اختالف درصد 1 سطح در رقم

 ناور  ناوری،  مختلا   تیمارهاای  در ناور  شدت اف ایش با

 افا ایش،  ایان  اگرچاه  یافات؛  افا ایش  نیا   گبر از عبوری

  ’گلمیرا‘ رقم در برگ دمای همچنین .،3 )شکل نبود معنادار

 بیشاتر  ثانیاه  در مربع متر بر میکرومول 1200 نور شدت در

 هاای شادت  در کاه  درحالی ،،4 )شکل بود تیمارها ۀبقی از

 ،ثانیاه  در مرباع  متار  بر میکرومول 240 و 520 ،640 نوری

 .،2 )جدول نشد یافت یکسانی یدمای تفاوت

                                                           
2. Maria 

3. Goldy 

4. Hordeum vulgaris 
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 ایروزنه هدایت نرخ بر رقم و نور شدت متقابل اثر .2 شکل

 

 
 برگ از عبوری نور بر رقم و نور شدت متقابل اثر .3 شکل

 

 
 برگ دمای بر رقم و نور شدت متقابل اثر .4 شکل
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 از معنااداری  اخاتالف  واریانس، تج یۀ جدول براساس

 وجاود  ناور  مختلا   هاای شادت  رد ایروزنه هدایت نظر

 تفااوت  درصاد  5 ساطح  در رقام  دو بین در تنها و نداشت

 اف ایشای  روند یک اگرچه .،1 )جدول شد مشاهده معنادار

 مشااهده  ناور  شادت  اف ایش با همراه ایروزنه هدایت در

 در ایروزناه  هادایت  بیشاترین  که طوریبه ،،2 )شکل شد

 ناور  شادت  رد آن کمتارین  و میکرومول 1200 نور شدت

 .،2)جدول شد مشاهده ثانیه در مربع متر بر میکرومول 240

 روزناه  عارض  و طاول  تغییرات با زیادی حد تا پدیده این

 افا ایش  باا  یعنای  دارد، همخاوانی  ناور  های شدت از متأثر

  است. یافته اف ایش نی  ایروزنه هدایت ،روزنه گشودگی

 شدت توسط عمومی صورت به روزنه گشودگی ۀتوسع

 و شودمی تعیین نگهبان هایسلول در آب تعادل و نور

 فتوسنت  سرعت بر نوری یهاگیرنده طری  از نور شدت

 دتیل از یکی رسدمی نظر به طرفی از .]32[ رداگذمی ثیرأت

 هدایت نوری، مختل  های شدت در پژوهش این در اینکه

 تبدیل که است این نداد نشان معناداری تفاوت ایروزنه

 روزنه گشودگی نگهبان، هایسلول کلروپالست در نوری

 در مشابهی گ ارش کند.نمی تعیین رز رقم دو این در را

 در فتوسنت  .]22[ دارد وجود نی  ذرت در خصوص این

 و شود روزنه گشودگی موجب تواندمی نگهبان هایسلول

 ولی باشد؛ زمینه این در عوامل ترین مهم از یکی شاید

 کلروپالست و نیست چنین موارد ۀهم در هرحال به

 سبب تواندنمی گیاهان برخی در نگهبان های سلول

 گشودگی در نور غالب اثر .]2 ،23[ شود روزنه گشودگی

 کاهش از ناشی غیرمستقیم صورت به ذرت، در روزنه

 فتوسنت  توسط که است سلولی درون اکسیدکربن دی غلظت

 ها گ ارش ردیگ نتایج با که شودمی ایجاد م وفیل در

 .]9 ، 20[ دارد مطابقت

 

 گيرینتيجه .4

 در روزنه عرض و طول که داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 میکرومول 640 تا نور شدت کاهش با شده بررسی رز ارقام

 اف ایش شاهد تیمار با مقایسه در ثانیه در مربع متر بر

 روزنه عرض از بیشتر روزنه طول دیگر، طرف از یابد. می

 روزنه، تعداد نظر از گیرد.می قرار نور شدت ثیرتأ تحت

 نشد، مشاهده نور مختل  هایشدت در معناداری تفاوت

 1200 نور شدت در روزنه تعداد میانگین بیشترین گرچه

 از رز رقم دو شد. مشاهده ثانیه در مربع متر بر میکرومول

 رقم که طوریبه داشتند، معناداری تفاوت روزنه تعداد نظر

 داشت.  ’ ردوان‘ به نسبت بیشتری های روزنه ’یراگلم‘

 اختالف رقم دو بین در تنها اینکه با ایروزنه هدایت

 تفاوت نور مختل  هایشدت نظر از داد، نشان معناداری

 روندی فقط نداشت. وجود ایروزنه هدایت در معناداری

 شد. مشاهده فاکتور این در نور شدت اف ایش با اف ایشی
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