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چکیده
افزایش دیاکسيدکربن اتمسفر به عنوان یکی از مشخصههای تغيير اقليم به ميزان زیادی بر بهرهدهی جهاایی بخاش کشاای زی امار مایگااا د
بنابراین هدف از ایجام این پژیهش بر سی امرات افزایش گاز گلخایهای دیاکسيدکربن بر پاسا دادی ایادامهاای هاوایی ی زیرزمينای دی قام گا
ليزیایتوس د درایط کشت هيد یپویيک است این تحقيق د گلخایه تحقيقاتی دایشکده کشای زی دایشگاه فردیسی مشهد د قالب آزمایش کرتهاای
خرد دده بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرا ایجام دد تيما ها دام سه غلظت دیاکسيدکربن  ۳۸۰به عنوان داهد  ۷5۰ی  ۱۰5۰پیپیام ی دی قم
گ داخه بریده ليزیایتوس  Yolde Whiteی  GCREC-Bluبود با توجه به یتایج میتوان اینگویه بيان دادت که امر تيما دیاکسيدکربن بار ا تفاا
طول ميایگره یزن خشک ساقه ی یشه سطح ی حجم یشه ی یسبت یشه به ساقه د سطح احتمال  ۱د صد معنیدا دد ی د بين دی قم تنها از یظار
یزن خشک ساقه تفایت معنیدا ی د سطح احتمال  5د صد مشاهده دد امر متقاب دیاکسيدکربن ی قم بر یی هيچ یک از صافات ماو د مطالعاه
تأمير معنیدا ی یدادت د یک یگاه کلی افزایش دیاکسيدکربن موجب افزایش تمامی پا امترهای ددی بخش هوایی ی زیرزمينی گيااه ليزیاایتوس
دد ی بيشترین ی کمترین تأمير د تمامی صفات به ترتيب مربوط به غلظت  ۱۰5۰پیپیام ی داهد بود د یتيجه تغييرات گاز دیاکسيدکربن د اتمسافر
میتواید تأميرات بسيا چشمگيری بر یی گياه بگاا د که بدین ترتيب میتوان برخی امرات تغيير اقليم د آینده ا بر یی کيفيت توليد تجا ی گ هاای
داخه بریده پيشبينی ی بر سی یمود
واژههای کلیدی :گاز گلخایهای ميایگره یزن هيد یپویيک

مقدمه

1

با دد جمعيت ی افزایش فعاليتهای صنعتی د دی قرن اخير هار
یزه مقاااادیر قابا ا تاااوجهی گازهاااای دیاکسااايدکربن متاااان
کلریفلاو یکربن اکسايدهای یيتاری ی ازن تریپوسافری باه موجاودی
گازهای طبيعی د جو اضافه میدود ی تغيير کلی گازهاای گلخایاهای
د جو موجب افزایش یا کاهش تشعشعات ی یدی کره زماين خواهاد
دد ( )۱4یکی از مهمترین گازهای گلخایه ای که توسط ایسان به جو
ها میداود دیاکسايدکربن اسات ( )۱4افازایش دیاکسايدکاربن
اتمسفر ی دیگر مشخصههای تغيير اقليم به ميزان زیادی بر بهرهدهای
جهایی بخش کشای زی امر میگاا د به همين دلي بخش بز گای از
 ۳ 2 ۱ی  -4به ترتيب کا دناس ا دد گياهان زینتی دایشيا استاد ی دایشجوی
دکتری تخصصی گياهان زینتی گریه علوم باغبایی دایشگاه فردیسی مشهد
(* -یویسنده مسئول)Email: shoor@ferdowsi.um.ac.ir :
DOI: 10.22067/jhorts4.v31i4.49233

تحقيقات د بخش کشای زی به بر سی ی پيشبينی امرات تغيير اقلايم
بر توليدات ز اعی اختصاص یافته است ( )9آیچه مسلم است یاکنش
متفایت گياهان د درایط تغييار غلظات دیاکسايدکربن اسات ایان
یاکنشها دام تغييرات عملکارد ی ییژگایهاای دادی ی تغييار د
یسبت بخش هوایی به یشه ی به عبا ت دیگر اختصاص مواد خواهد
بود ( (2۱دد بيشتر گياهان با دی برابر دادن ساطح دیاکسايدکربن
 ۳۰تا  6۰د صد افزایش مییابد ( )۷افزایش غلظات دیاکسايدکربن
باعث افزایش طول ی تراکم یشه به ییژه د قسامت ساطحی خاا
میدود ( )۱بوکر ی همکا ان ( )2یشان دادید کاه دیاکسايدکربن بار
تخصيص ماده خشک به ایدام هوایی مؤمراست به طو یکه د گيااه
سویا ازدیاد غلظت دیاکسيدکربن تخصيص ماده خشک ا به ترتيب
د یشه ساقه ی برگ افزایش داد زیا ه ( )2۱یشاان داد کاه غلظات
دیاکسيدکربن امر مثبت ی معنیدا ی بار بهباود ميازان تجماد مااده
خشک د ژیوتيبهای کنجد دادت به طو یکه افزایش غلظات دی
اکسيدکربن ميایگين توليد مااده ا  ۱۸د صاد افازایش داد همچناين
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افزایش غلظت دیاکسيدکربن منجر به افازایش  ۱۳د صادی یسابت
یشه به ایدام هوایی دد یتایج یک آزمایش یی گا هاای جعفاری
( )Tagets sppاباری ( )Ageratum sppی عناا زیباا ( Gaillaria
 )sppیشان داد که با افزایش غلظت  CO2صرفیظر از یو گویههای
مو د بر سی یزن خشک افزایش معنیدا ی دادات ( )۱۸پریچاا د ی
همکا ان ( )۱5با بر سی امر افزایش دیاکسيدکربن یی دد یشاه
د گياه سو گوم د یافتند که افزایش دیاکسايدکربن باعاث افازایش
دد طول ی ضخامت یشه گردید
از سوی دیگر پری ش گياهان د بسترهای کشت به دلي مزایای
متعدد یظير کنترل تغایه گياه کاهش بریز بيما یها ی آفات ی افزایش
کميت ی کيفيت محصول یسبت به کشات خااکی د حاال گساترش
است خصوصيات مواد مختلف مو د استفاده به عنوان بستر کشت به
طو مستقيم ی غيرمستقيم بر داد گيااه ی تولياد محصاول امار دا د
( )۱9همچنين د کشو هایی که با محدیدیت آب کشای زی مواجهاید
یش هيد یپویيک میتواید به عنوان یکی از ماؤمرترین اههاا بارای
مصرف بهينه آب کشای زی باداد مایسان ( )۱۱بياان کارد مقادا
مصرف یزایه آب د اغلب سيستمهای بدین خا بين  ۰/25تا ۱/25
ليتر د متر مربد است از بسترهای غيرخاکی میتوان باه ماوا د زیار
ادا ه کرد :پرليت باعث افزایش زهکشی بستر کشت ی بهباود تهویاه
آن میدود ( )۱۰کوکوپيت از یسبتهاای مساایی ليگناين ی سالولز
تشکي دده ی غنی از پتاسيم ی عناصر کام مصارف باه ییاژه آهان
منگنز یی ی مس میبادد ( )۱۷صابری ( )۱6یشان داد که اساتفاده
از کوکوپيت ی زئوليات باعاث افازایش غلظات پتاسايم ی منيازیم د
داخسا ه ی ميوه گوجه فریگی چری دد
د بين گ های داخه بریده یکی از زیباترین گ ها با گلبرگهای
چين خاو ده د یا هاای سافيد آبای ی بانفش ليزیاایتوس اسات
ليزیااایتوس بااا یااام علماای  Eustoma grandiflorumاز خااایواده
 Gentianaceaeبومی آمریکای دامالی دا ای ایاوا یاک سااله دی
ساله یا چند سالههای کوتاه عمر است دا ای برگهای متقابا تخام
مرغی دک ی بدین دمبرگ ی گاهی ساقه آغوش ی به ی سبز مای
به خاکستری است گ ليزیایتوس به صو ت کم پر ی پرپار د ایادازه
های کوچک متوسط ی بز گ د اداکال پهان لولاهای ی زیگولاهای
دیده میدود (.)۳
بنابراین برای پيشبينی درایط تغيير اقليم د آیناده کشاای زی از
جمله توليد تجا ی گ های داخه بریاده ززم اسات یاکانش داد ی
عملکرد گياهان مختلف به این تغييرات مو د بر سی قرا گيرد بادین
ترتيب این پژیهش جهت بر سی یاکنشهای ددی بخش هاوایی ی
زیرزمينی دی قم گ ليزیایتوس د درایط کشت هيد یپویيک ایجاام
دد
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مواد و روشها
این تحقيق د گلخایه تحقيقااتی دایشاکده کشاای زی دایشاگاه
فردیسی مشهد د قالب آزمایش کرتهای خرد دده (اسپليت پاالت)
بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرا ایجام دد تيما ها دام ساه
غلظت دیاکسيدکربن  ۳۸۰به عنوان داهد  ۷5۰ی  ۱۰5۰ميلیگرم د
ليتر )به عنوان کرت اصلی) ی دی قام گا دااخه بریاده ليزیاایتوس
 Yolde Whiteی ( GCREC-Bluبه عنوان کرت فرعی) بود برای
تنظيم دیاکسيدکربن با غلظتهای مو د یظر از یک سيساتم کاامالً
خودکا استفاده گردید یک فتوس دستو یدن ی خاموش ددن ا به
ترتيب د یز ی دب ایجاام مایداد ی باا اساتفاده از کپساولهاای 5۰
کيلویی دیاکسيدکربن ی ديرهای برقی ی تایمرهایی که د مسير قرا
داده دده بودید تز یق گاز صو ت گرفت با دیاکسيدکربن متر پرتابا
(مدل  )AZ77535غلظت دیاکسيدکربن د طول دی ه ایدازهگياری
دد .بدین منظو یشاها د مرحلاه داش برگای از دارکت توساعه ی
تجهيز کشتهای گلخایهای ایران خریادا ی داده ی ساپس د بساتر
حایی کوکوپيت ی پرليت به یسبت  ۱:۱کشت ی د اتاقکهای تز یاق
دیاکسيدکربن قرا گرفتند طول دی ه تز یاق گااز  2مااه باود دماا
طوبت یسبی ی ددت یو د گلخایه توسط سنسو هایی که به سيستم
مرکزی گلخایه متص بود کنترل گردید به گویهای که دمای داب ی
یز به ترتيب د حد  ۱9ی  ۳2د جه سایتیگاراد ی طوبات یسابی د
محدیده  % 6۰ - ۷۰حفظ دد
به منظو ایدازهگيری ا تفا ساقه ی فاصله ميایگره از خطکاش ی
جهت ایدازهگيری قطر ساقه از کوليس دیجيتالی استفاده گردید قطار
ساقه ی طول ميایگره از سه قسمت پایين ميایی ی بازیی گياه ایادازه-
گيری دد حجم یشه توسط استوایه ی بار اسااس ميازان حجام آب
یسبت به حالت ایليه محاسبه دد د مرحله بعاد باه یسايله دساتگاه
اساکنر یشاه ) (Win DIAS Image Analysisساطح یشاه
ایدازهگيری دد د یهایت بخاش زیرزمينای ی ایادام هاوایی گياهاان
جهت ایدازهگيری یزن خشک به مدت  ۷2ساعت د دمای  ۷5د جاه
سایتیگراد به آین منتق ی یزن خشک یشه ی ایدام هوایی با ترازیی
دیجيتالی مدل  GF-300با دقت  ۰/۰۰۱مو د ایدازهگيری قرا گرفتند
د یهایت آیاليز آما ی دادهها بوسيله یارمافازا  Jmp8ی مقایساه
ميایگين دادهها توسط آزمون  LSDد سطح احتمال  5د صاد ایجاام
دد

نتایج
یتایج تجزیه یا یایس حااکی از تاأمير معنایدا ( )p<0.01تيماا
دیاکسيدکربن بر تمامی صفات به جز قطر ساقه اسات د ابطاه باا
تيما قم تنها د مو د صفت یزن خشاک سااقه تفاایت معنایدا ی
( )p<0.05بين دی قم ليزیایتوس دیده دد امر متقاب دیاکسيدکربن
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ی قم بر یی هيچ یک از صفات مو د مطالعه تأمير معنیدا ی یدادت
(جدیل )۱
ارتفاع ساقه

با افزایش غلظت دیاکسيدکربن ا تفا گياه افازایش یافات باه
طو یکه بيشترین مقدا ( ۱۳4/99سایتیمتر) مربوط به غلظت ۱۰5۰
پیپیام ی کمترین مقدا ( ۱۱9/44سایتیمتر) مربوط به ( ۳۸۰دااهد)
پیپیام بود (دک )1a
قطر ساقه

یتایج حاص از تجزیه یا یایس برای صفت قطر ساقه یشاان داد
که قطر ساقه تحت تأمير هيچ یک از تيما های دیاکسيدکربن ی قم
ی امر متقاب این دی تيما قرا یگرفت (جدیل )۱
طول میانگره

طول ميایگره تحت تأمير دیاکسيدکربن یید افزایشی یشان داد
گرچااه بااين دی غلظاات  ۷5۰ی  ۱۰5۰پاایپاایام اخااتالف معناایدا ی
مشاهده یشد اما تفایت این دی غلظت با داهد چشامگير باود (داک
)1b
وزن خشک ساقه

یزن خشک ساقه بين دی قم گياهی اختالف معنایدا ی یشاان
داد باار ایاان اساااس گویااه  GCREC-Blueاز یزن خشااک ساااقه
بيشتری یسبت باه گویاه  Yolde Whiteبرخاو دا باود (داک )2
همچنين با افزایش غلظت دیاکسيدکربن یزن خشک ساقه به طاو
معنیدا ی یید افزایشی یافت بيشترین یزن خشک د غلظت ۱۰5۰
پی پی ام با مقدا ( 22/46گرم) سپس ( 2۱/2۷گرم) مرباوط باه ۷5۰
پیپیام ی کمترین مقدا با ( ۱۱/۳۸گرم) مربوط به تيماا دااهد باود
(دک )1c
سطح ی حجم یشه :با توجه به یتایج مقایساه مياایگين ساطح ی
حجم یشه با افزایش غلظت دیاکسيدکربن افزایش یافت به طو ی-
که د مو د هر دی صفت به ترتيب بيشترین ی کمترین سطح ی حجام
یشه د غلظت  ۱۰5۰پیپیام ی تيماا دااهد مشااهده داد (داک
)1d,e
یزن خشک یشه :افزایش غلظت دیاکسيدکربن تاا ساطح ۷5۰
پیپیام تفایت معنیدا ی با تيما داهد یدادت اما ساطح  ۱۰5۰پای
پیام از این یظر تفایت معنادا ی با دی سطح دااهد ی  ۷5۰پایپایام
یشان داد (دک )1f
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a

b

d

f

c

e

شکل  -1نشان دهنده اثر دیاکسیدکربن بر صفات ارتفاع ساقه ) ،(aطول میانگره ) ،(bوزن خشک ساقه ) ،(cسطح ریشه ) ،(dحجم ریشه ) (eو
وزن خشک ریشه ) (fمیباشد .ستونهایی که دارای حروف مشابه میباشند ،از نظر آماری مطابق آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد تفاوت
معنیداری ندارند
Figure 1- The effect of Co2 on plant height (a), internode length (b), shoot dry weight (c), root area (d), root volume (e) and
root dry weight (f). Means in the same column followed by the same letter were not significantly different at the 5% level
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شکل  -2اثر رقم بر میزان وزن خشک ساقه در لیزیانتوس
ستونهایی که دا ای حریف مشابه میبادند از یظر آما ی مطابق آزمون  LSDد سطح احتمال  5د صد تفایت معنیدا ی یدا ید
Figure 2- The effect of variety on shoot dry weight of Eustoma grandiflorum
Means in the same column followed by the same letter were not significantly different at the 5% level

شکل  -3اثر تیمار دیاکسیدکربن بر نسبت ریشه به ساقه در لیزیانتوس
ستونهایی که دا ای حریف مشابه میبادند از یظر آما ی مطابق آزمون  LSDد سطح احتمال  5د صد تفایت معنیدا ی یدا ید
Figure 3- The effect of Co2 on root/shoot ratio in Eustoma grandiflorum
Means in the same column followed by the same letter were not significantly different at the 5% level
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یسبت یشه به ساقه :تيما دیاکسيدکربن باعث افازایش یسابت
یشه به ساقه گياه ليزیایتوس گردیاد باه طاو یکاه ایان یسابت د
غلظتهای  ۷5۰ی  ۱۰5۰پیپیام یسابت باه یکادیگر فاقاد اخاتالف
معنادا اما یسبت به داهد دا ای اختالف معنادا ی بودید (دک )۳

بحث
امر غلظت دیاکسيدکربن د گياه کنجد بر صافات ا تفاا بوتاه
تعداد ی طول ميان گره معنیدا بود بطو یکه ا تفا بوته تعداد گاره
ی طول ميان گره کنجد باا افازایش غلظات دیاکسايدکربن افازایش
یافت د گياه کنجد بيشترین ا تفا ی تعداد گره د غلظات ۷5۰ppm
دیاکسيدکربن ی کمتارین آن د غلظات  ۳6۰ ppmدیاکسايدکربن
حاص دد ( )4کمالی ی همکا ان ( )۸د بر سی امار دیاکسايدکربن
بر گ تکمه یشان دادید که افزایش ساطوح دیاکسايدکربن موجاب
افزایش ا تفا گياه ی قطر ساقه گردید که با یتایج فوق مطابقات دا د
د مطالعه مو تنس ) (۱۳بر یی سه قم از گيااه بنفشاه آفریقاایی ی
داییدی تحت دیاکسايدکربن باه غلظاتهاای ( ۳۳5دااهد) ی 9۰۰
ميکریليتر د ليتر چنين بيان دادت کاه باا افازایش دیاکسايدکربن
افزایش یزن خشک همراه با بارگهاای بيشاتر ی بز گتار د بنفشاه
آفریقایی ی ایجاد ساقه ضخيم تر ی طویا تار د دااخههاای جاایبی
داییدی مشاهده گردید یاکنش مختلف گياهاان یسابت باه افازایش
غلظت دیاکسيدکربن دام  :یماو بارگهاای ضاخيم تار ی بز گتار
افزایش داخهدهی افزایش تعداد گرهها تغيير یسبت یشه باه سااقه
افزایش دد ی عملکرد د گياهان چها کربناه ساو گوم Sorghum
 bicolor moenchمیبادد ()6
مو تنس ( )۱2د مطالعهای یشان داد که غلظت  ۱۰۰۰تاا 2۰۰۰
پیپی ام دی اکسيدکربن باعث طوی ددن یشه گياهایی مایند بگویيا
کامپایوز ماگنوليا ی پپریميا میگردد ضمن اینکه د صد یشهزایای ا
د ميخک داییدی عشقه ی پال گویيوم افزایش داد آیدالو ی همکا ان
( )۱گزا ش کردید که افزایش غلظت دیاکسيدکربن باعاث افازایش
طول ی تراکم یشه به ییژه د قسمت سطحی خا میدود پریچا د
ی همکا ان ( )۱5یشان دادید که دد یشه د درایط افزایش غلظات
دیاکسيدکربن د گياهان چها کربنه کاهش مییابد به طو یکاه د
گياهی یظير سو گوم طول ی حجم یشه به علت حفاظ بقااک کااهش
یافت د گزا دی امر غلظت دیاکسيدکربن بار ساطح یشاه د تاا
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خریس ی کنجد معنیدا بود به طو یکه حداکثر آن برای تا خریس
د غلظت  ۳6۰پیپیام ( 6۸۰۳ميلیمتر مربد) ی کمترین سطح یشاه
د غلظت  ۷5۰پیپیام ( ۳۸2۰ميلیمتر مرباد) مشااهده داد اماا د
کنجد حداکثر ی حداق سطح یشه به ترتيب برای غلظاتهاای ۷5۰
پیپیام دیاکسيدکربن ی  ۳6۰پیپیام دیاکسيدکربن برابر باا ۳2۰9
ی  ۱۳۱۸ميلیمتر مربد بدست آماد افازایش غلظات دیاکسايدکربن
باعث توليد بيشتر ی افزایش سرعت توسعه یشه د گيااه ساه کربناه
میدود (گاریفين ی همکاا ان ( )5آیادالو ی همکاا ان) (۱گلادایی ی
همکا ان ( ))4مطابق مطالعه گلدایی ی همکا ان ( )4با ازدیااد غلظات
دیاکسيدکربن حجم یشه گياه کنجد افزایش یافات حاداکثر آن د
غلظت  ۷5۰پیپیام دیاکسيدکربن ( ۰/۷6سایتیمتر مکعب) ی حداق
آن د غلظت  ۳6۰پی پی ام دیاکسيدکربن ( ۰/5۸سایتیمتر مکعب)
مشاهده دد یای ی همکا ان ( )2۰گزا ش کردید طول قطر ی حجم
یشه گياهچههای گوجه فریگی به طاو معنایدا ی باا افازایش دی
اکسيدکربن افزایش یافت
افزایش دیاکسيدکربن ميزان تثبيت کربن د گياهان سه کربنه ا
افزایش داده ی تخصيص کربن بيشتر به یشههاا منجار باه افازایش
زیستتوده یشه میدود ( )5به یظر می ساد طویا دادن یشاه ی
افزایش عمق یفوذ یشه حاکی از یياز گياه جهت جااب ماواد غااایی
خا ی تأمين دد ایدام هوایی مای باداد بناابراین افازایش غلظات
دیاکسيدکربن باعث توسعه ی یفوذپایری بيشتر یشه گيااه د خاا
میگردد
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Introduction: One of the climate change sign is variation in greenhouse gases in the Earth's atmosphere.
Carbon dioxide is the most important greenhouse gas that is released into the atmosphere by humans. It is
expected that addition of carbon dioxide could effect the energy balance and global climate. Climate change is
effective on agricultural productions. It is clear that different plants have different responses to Co 2 variation.
These responses are consisting of yield, growth characteristic and variation in root/shoot ratio of plants. On the
other hand, using growing media are expanding for plants because of their advantages such as plants nutrient
control, reducing the incidence of diseases and pests and increasing the quantity and quality rather than soil
cultivation. Properties of various materials as substrates influence directly or indirectly on plant growth and crop
production. Hydroponic method can be considered as one of the important methods to optimize water use in
agriculture, especially in many countries are located in arid and semi-arid regions that have water crisis.
Lisianthus is one of the most beautiful flowers with folded petals in white, blue and purple. I-ts scientific name is
Eustoma grandiflorum from the family of Gentianaceae and native to North America. It has variety of annual,
biennial or short-lived perennial. The aim of this study was to explore the effect of Co 2 enrichment on growth
response of aboveground and belowground of Eustoma grandiflorum under increasing of Co2 greenhouse gases
in hydroponic culture.
Materials and Methods: The experiment was done as a split-plot based on completely randomized
experimental design with three replications at greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad. The treatments
were consists of three concentrations of carbon dioxide (380 as controls, 750 and 1050 ppm) as main plots and
two cultivars Yodel white and GCREC-blue as subplots. Some characteristic such as plant height, internode
length, root volume, root area, root and shoot dry weight were measured. Data were analyzed by JMP software
Version 8 using analysis of variance (ANOVA) and significant differences between means were determined by
using LSD test at P < 0.05.
Results and Discussion: The results of analysis of variance indicated that the effect of Co 2 treatment was
significant (p<0.01) for all measured traits except shoot diameter. The effect of cultivars was significant only on
shoot dry weight (P<0.05). In other words between two cultivars, Eustoma grandiflorum was significantly
different only in shoot dry weight. The interaction effect of carbon dioxide and cultivars was not significant on
studied traits. According to our results with increasing of carbon dioxide the amount of plant height, internodes
length, shoot dry weight, root area, root volume, root dry weight and root/ shoot ratio were increased. The
highest and lowest of each traits was observed in 1050 ppm of carbon dioxide and control (380 ppm),
respectively. The effect of cultivars on shoot dry weight was significant and Yolde white has more shoot dry
weight than Gcrec Blue variety. Other studies showed that increasing of carbon dioxide concentration in

Sesamum indicum increased plant height, number of nodes and node length. Kamali et al. (2004)
reported that carbon dioxide on Gomphrena globosa had significant effect on plant height and shoot
diameter Increasing of Co2 could increase carbon fixation in C3 plants and transition of carbon to
roots lead to increased root biomass. It seems that the root elongation and increasing penetration of
plant roots into the soil is due to absorb nutrients to supply shoot growth. Thus, carbon dioxide
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concentration increased development of plant roots in the soil.
Conclusion: Increasing of carbon dioxide could improve growth of aboveground and belowground of
Eustoma grandiflorum. Application of 1050 ppm carbon dioxide had most effect on all traits. So,

variation of carbon dioxide in the atmosphere could have significant effects on the plants. From these
results, it can be predicted some future effects of climate change on the quality of commercial
production in cut flowers.
Keywords: Greenhouse gases, Hydroponic, Internode, Weight

