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چکیده
 آزمایشی،(Petunia × hybrida 'Super cascade Blue') بهمنظور بررسی تأثیر کیفیت و شدت نور بر ویژگیهای رویشی نشای اطلسی
بهصورت فاکتوریل بر پایۀ طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت و نشای این گیاه به مدت چهار هفته تحت تأثیر دو سطح از
 درصد85 : درصد آبی15 ، درصد قرمز100 :درصد آبی0  و نسبتهای نوری40μmol.m-2.s-1  و65μmol.m-2.s-1 شدت نور شامل
 سطح، نتایج بیانگر بیشترین وزنهای تر و خشک برگسار و ریشه. درصد قرمز و نور فلورسنت قرار گرفتند70 : درصد آبی30 ،قرمز
 امکان، همچنین نتایج نشان داد. بود65μmol.m-2.s-1  درصد قرمز با شدت85 : درصد آبی15  قطر ساقه با کاربرد نسبت نوری،برگ
: درصد آبی15 جبران سطح شدت پایین تر نور با کاربرد نسبت خاص نور وجود دارد زیرا صفات مورد بررسی با کاربرد نسبت نوری
 درصد70 :  درصد آبی30 ، درصد قرمز100 : درصد آبی0  در مقایسه با ترکیبهای تیماری40μmol.m-2.s-1  درصد قرمز با شدت85
. با اختالفی معنیدار برتر بود65μmol.m-2.s-1 قرمز و نور فلورسنت با شدت
. نور مصنوعی، نورساخت، کارتنوئید، سبزینه،.دی.ای. ال:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
To investigate the effect of light intensity and light combinations on vegetative characteristics of petunia seedling
(Petunia × hybrida 'Super cascade Blue'), an experiment was conducted as factorial in Completely Randomized
Design with three replications Seedlings were treated for four weeks under two levels of light intensity includes 40
μmol.m-2.s-1 and 60 μmol.m-2.s-1 and three combinations of blue and red spectrum with ratios of 0% blue: 100% red,
15% blue: 85% red, 30% blue: 70% red and Fluorescent light. The result showed that fresh weight and dry weight,
leaf area and stem caliper were superior less than 65 μmol.m-2.s-1 of 15% blue: 85% red ratio. Our results implied that
specific light combination was able to compensate the negative effects of low light intensity because using 15% blue:
85% red ratio with 40 μmol.m-2.s-1 compared to 0% blue: 100% red, 30% blue: 70% red and Fluorescent light at 60
μmol.m-2.s-1 light intensity lead to seedlings with superior vegetative characteristics.
Keywords: Artificial light, carotenoids, chlorophyll, LED, photosynthesis.
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مقدمه
نور از عاملهای محیطی تأثیرگذار بر رشد و نموی
گیاهان است ( .)Currey & Lopez, 2013پاسخدهی
گیاهان در برابر نور موجود در محیط رویش ،به
عملکرد رنگدانههای نورساختی (فتوسنتزی) و
رنگدانههای گیرندة نور بستگی دارد و سطح فعالیت
رنگدانههای یادشده در حضور طیفهای مختلف نور،
متفاوت از یکدیگر است ( Franklin & Whitelam,
 .)2005و بیشترین تأثیر مربوط به حضور نورهای آبی
و قرمز اعالم شده است که میتواند در رشد و سالمت
گیاهان نقش مثبت ایفا کند (.)Nhut et al., 2003
تاکنون گزارشهایی مبنی بر تأثیر مثبت افزایش
مدتزمان حضور نور بر بهبود وضعیت رشد برخی از
گیاهان زینتی ارائه شده است اما چگونگی تأثیر
طیفهای اختصاصی نور و سطح شدت نور بر چگونگی
رشد رویشی نشای گیاهان زینتی کمتر مورد توجه
قرار گرفته است ( .)Fukuda et al., 2016هدف از این
تحقیق بررسی تأثیر سه ترکیب متفاوت از دو طیف
آبی و قرمز به همراه دو سطح از شدت نور در چهار
هفتۀ اولیۀ رشد نشای اطلسی و بررسی کیفیت و
کمیت رشد آنان با استفاده از کاربرد طیفهای
اختصاصی نوری است.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی تأثیر شدت و کیفیت نور بر چگونگی
رشد رویشی نشای اطلسی Petunia×hybrida 'Super
' cascade Blueتحقیقی بهصورت آزمایش فاکتوریل بر
پایۀ طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت.
تیمارها شامل شدت نور در دو سطح mol.𝑚−2 .𝑠 −1
( 40شاهد) و  65mol.𝑚−2 .𝑠 −1و ترکیبهای نوری
در چهار سطح  0درصد آبی 100 :درصد قرمز15 ،
درصد آبی 85 :درصد قرمز و  30درصد آبی 70 :درصد
قرمز و نور فلورسنت (شاهد) بود .شدت نور با دستگاه
نورسنج ال.آی-کُر ) (LI-CORمدل LI-250A
اندازهگیری و از المپهای ال.ای.دی (شرکت
 )SENYANG LIGHTبا طیف قرمز ( 625نانومتر) و
طیف آبی ( 467نانومتر) به شمار  400عدد استفاده
شد که روی صفحههای پلکسیگلس ))Plexiglass

نصب شدند .با استفاده  340عدد المپ قرمز و 60
عدد المپ آبی ،نسبت نوری  15درصد آبی 85 :درصد
قرمز و با کاربرد  280عدد المپ قرمز و  120عدد
المپ آبی نسبت نوری  30درصد آبی 70 :درصد قرمز
به دست آمد .المپهای ال.ای.دی در محفظههای
بسته و به ابعاد  70×60×60سانتیمتر و المپهای
فلورسنت در محفظه به ابعاد  120×60×60سانتیمتر
استفاده شد .برای هر ترکیب تیماری سه سینی کاشت
با  20حفره در نظر گرفته شد که با کوکوپیت مرطوب
پر شدند و در هر حفره یک بذر کاشته شد و سینیها
در دمای  200/5 cو رطوبت  60درصد و اتاقی با
نور طبیعی بهشدت  20mol.𝑚−2 .𝑠 −1قرار گرفتند و
پس از مشاهدة نخستین شواهد جوانهزنی در 90
درصد از حفرههای کاشت ،به محفظههای نوری منتقل
شدند .دمای روزانه  211cو شبانه  161cو
مدتزمان حضور نور از ساعت  6صبح الی  22بود و
پس از گذشت چهار هفته دادهبرداری انجام شد.
اندازهگیری ارتفاع با خطکش ،اندازهگیری وزن تر و
خشک قسمتهای برگسار و ریشه با ترازوی دیجیتالی
با دقت  ،0/001اندازهگیری قطر ساقه از میکرومتر،
اسکن سطح برگ با اسکنر شرکت اچ.پی ( )hpمدل
 G3110و اندازهگیری سطح برگ با نرمافزار ImageJ-
 ،Win32خشککردن بافتها با استفاده از آون با
دمای  70cبهمدت  48ساعت انجام پذیرفت.
استخراج و اندازهگیری سبزینه (کلروفیل)های  b ،aو
کل و کارتنوئیدها با استفاده از روش آرنون ()1949
انجام پذیرفت.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
 Minitab 16انجام شد و برای مقایسۀ میانگینها از
آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد استفاده شد و
رسم نمودار به کمک نرمافزار  Excelانجام شد.
نتایج و بحث
کاربرد نسبت نوری  15درصد آبی 85 :درصد قرمز با
شدت  65mol.𝑚−2 .𝑠 −1در صفات وزن تر کل ،وزن
تر و خشک برگسار و وزن تر و خشک ریشه به ترتیب
منجر به افزایش ،94/85،21/41 ،86/33 ،87/76
 89/79درصدی و در صفات سطح برگ و قطر ساقه
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منجر به افزایش 76/27و 47/97درصدی در مقایسه
با کاربرد نور فلورسنت با شدت 40mol.𝑚−2 .𝑠 −1
(شاهد) شد (جدول  .)1طیفهای آبی و قرمز منجر به
افزایش عملکرد رنگدانههای نورساختی و بهبود
عملکرد آنان و در نتیجه افزایش رشد گیاهان میشوند
) .(Wang et al., 2016با این وجود واکنش گیاهان
مختلف در برابر کاربرد طیفهای آبی و قرمز در محیط
متفاوت از یکدیگر گزارش شده است ( & Randall
 )Lopez, 2014نتایج این پژوهش اگرچه بیانگر تأثیر
مثبت کاربرد نور آبی به همراه قرمز در ویژگیهای مورد
بررسی بود اما افزایش سطح حضور نور آبی تأثیر منفی و
معنیدار در صفات مورد بررسی نشان داد (جدول.)1
بیشترین ارتفاع با کاربرد نسبت نوری 15درصد آبی:
85درصد قرمز با شدت  40mol.𝑚−2 .𝑠 −1و با افزایش
 52/17درصدی نسبت به شاهد بهدست آمد
(جدول .)2فعالیت رنگدانههای کریپتوکروم به دلیل
نقش آنان در تحریک و یا جلوگیری ساخت هورمون
جیبرلین ،در تنظیم ارتفاع هیپوکوتیل نقش مؤثر دارد
( .)Ahmad et al., 2002شدت نور آبی و مدتزمان
حضور آن ( Jeong et al., 2014; Fukuda et al.,
 ،)2016و همچنین حضور نور قرمز به دلیل تحریک
فیتوکرومها ( )Folta & Spalding, 2001در میزان
عملکرد کریپتوکرومها مؤثر است .نتایج این تحقیق
بیانگر کاهش  6/25درصدی ارتفاع تحت شدت نور
 65mol.𝑚−2 .𝑠 −1در مقایسه با شدت نور
 40mol.𝑚−2 .𝑠 −1در نسبت نوری  15درصد آبی:
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 85درصد قرمز بود (جدول  .)2برخی از پژوهشگران
در نتایج بررسیهای خود سطح فعالیت کریتوکرومها و
فیتوکرومها را به هم مربوط و همراهی نور قرمز با آبی
در سطح فعالیت هورمون جیبرلین و ایجاد تغییر در
ارتفاع گیاهان مؤثر میدانند ( Ahmad & Cashmore,
 .)1997با توجه به نتایج به نظر میرسد میزان نور آبی
نقش مؤثرتری از نور قرمز در کاهش ارتفاع داشته
است و افزایش شدت نور نیز این مسئله را تشدید
کرده است (جدول .)2نتایج نشان داد ،صفات وزن کل،
وزن تر و خشک برگسار ،وزن تر و خشک ریشه ،سطح
برگ و قطر ساقۀ نشاهای پرورشیافته تحت نسبت
نوری  15درصد آبی 85 :درصد قرمز با شدت
 40mol.𝑚−2 .𝑠 −1در مقایسه با نمونههای تحت
تیمار نور  100درصد قرمز یا نور فلورسنت با شدت
 65mol.𝑚−2 .𝑠 −1با اختالفی معنیدار بیشتر بود که
این مسئله بیانگر تأثیر جبرانی نوع ترکیب نور برشدت
پایین نور است (جدول .)1به نظر میرسد که نور آبی
با شدت پایین در عملکرد بهتر گیاهان و افزایش وزن
آنان تأثیر مثبت دارد ( ،)Takemiya et al., 2005با
این وجود نتایج این پژوهش نشان داد ،سطح حضور
نور آبی نقش تعیینکننده در ویژگیهای رویشی
نشاهای تحت تیمار داشت بهگونهای که افزایش میزان
آن (نسبت نوری  30درصد آبی 70 :درصد قرمز)
منجر به ضعیفتر شدن نتایج در صفات مورد بررسی
شد و این مسئله در شدت نور پایینتر mol.𝑚−2 .𝑠 −1
 40شدیدتر بود.

جدول  .1مقایسۀ میانگین اثر متقابل شدت و ترکیبهای نور بر صفات مورد بررسی
Table 1. Mean Comparison interaction of light intensity and light combination on studied characteristics
Plant
height
)(cm
2.30c
2.30c
3b
3.2a
0.8f
1de
0.90ef
1.10d

Stem
caliper
)(mm
0.9592c
0.9208d
1.2116a
1.1633b
0.5644e
0.5418f
0.5199g
0.4992h

Leaf
area
)(cm2
2.3104c
2.1954d
4.5120a
4.2867b
0.7466e
0.7099f
0.5774g
0.5487h

Foliage
dry weight
)(mg
24c
22.9d
28.8a
27.6b
3.2e
3.7fg
3.8f
3.5g

Root
dry weight
)(mg
4.9c
4.6d
8.6a
8.3b
0.3f
0.3f
0.5e
0.5e

Root
fresh weight
)(mg
178.277c
167.297d
210.859a
201.001b
5.725f
5.607f
10.802e
10.32e

Foliage
fresh weight
)(mg
799.64c
761.81d
1010.44a
958.31b
121.01e
112.99f
115.29e
109.28f

Total
weight
)(mg
977.9c
929.1d
1221.3a
1160.4b
126.8e
120.6g
126.1f
119.6g

* حرفهای همسان در هر ستون گروه تیمار نشاندهندة نبود اختالف معنیدار در سطح احتمال خطای  5درصد بر پایه آزمون
درصد آبی 100 :درصد قرمز 15: L2 ،درصد آبی 85 :درصد قرمز 30 : L3 ،درصد آبی 70 :درصد قرمز :L4 ،فلورسنت)  : Iشدت

LSD

Light
intensity×Light
component
L1I1
L1I2
L2I1
L2I2
L3I1
L3I2
L4I1
L4I2

است :L .نور (0 :L1

نور (65mol.𝑚−2.𝑠 −1 : I1؛ :I2

.)40mol.𝑚−2.𝑠 −1
 In each column of treatment group, means followed by the same letters are not significantly different (p0.05) based on LSD test.
) L: light (L1: %0Blue: %100Red, L2: %15Blue: %85Red, L3: %30Blue: %70Red, L4: Flourescent) I: light intensity (I1: 65mol.𝑚−2.𝑠 −1, I2: 40mol.𝑚−2.𝑠−1

...  تأثیر ترکیبهای طیفهای آبی و قرمز و شدت نور بر:رشیدی و همکاران

 امکان،نسبت مناسبی از حضور دو طیف آبی و قرمز
 بنابراین.جبران شدت نور پایین محیط وجود دارد
کاربرد نسبتهای خاص از ترکیبهای طیفها بهجای
نور فلورسنت بهمنظور بهبود وضعیت رویشی نشای
.این گیاه قابل پیشنهاد است
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نتیجهگیری کلی

 اگرچه وجود نور آبی منجر،نتایج این تحقیق نشان داد
به بهبود صفات مورد بررسی نشای اطلسی شد اما
افزایش سطح این طیف تأثیر منفی بر صفات یادشده
 همچنین این نتیجه به دست آمد که با انتخاب.داشت
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