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 چکیده
 است دارویی گیاهان از متنوعی هایجنس دربرگیرنده نعناعیان خانواده آیند.می بشمار اقتصادی ارزش با منابعی همواره دارویی گیاهان

 ،خانوادهاین  گیاهان باالی دارویی و اقتصادی اهمیت به توجه با ند.شو می داده پرورش یتجار صورت به باال، بازارپسندی لیدلبه که
از  LED مصنوعی نورهای از استفاده هستند.در نعناعیان  تولید افزایش برای نوین هایشیوه بکارگیری پی در همواره کنندگان، تولید

 چگونگی شناخت هدف با حاضر تحقیق اساس، همین بر است.جمله راهکارهای نوین در افزایش تولید محصوالت باغی و دارویی 
 محیط شش تحتهای گیاهی گونه پژوهش، این در درآمد. اجرابه، نعناع فلفلی و پونه معمولی نعناع یگونهسه  عملکرد بر نور تأثیر

 شاهد بعنوان گلخانه محیط و فلورسنت المپ نور نیز و LED هایالمپ از شده ساطع سفید، آبی، و قرمز ترکیب ،آبی ،قرمز نوری:

 تأثیر دهندهنشان نتایج شد. انجام سال دو در تکرار سه با تصادفی کامالً طرح بصورت محیط، هر در آزمایش شدند. داده پرورش
آبی همراه با -های نوری قرمز، قرمزمحیط بود. تحقیق در شدهبررسی مختلف مورفوفیزیولوژیک صفات بر نوری هایمحیط دار معنی

نتایج مقایسه  ور برخوردار بود.کگلخانه دارای بیشترین عملکرد تر و خشک، و محیط نوری مجهز به نور سفید از کمترین میزان صفات مذ

مقایسه میانگین اثر  .، برتر بودندکلیه صفات مورد مطالعه از نظرهای نعناع فلفلی و پونه نسبت به نعناع معمولی گونهدادها نشان میانگین
های نسبت به سایر محیط آبی-قرمز نور گلخانه و نوری و نعناع معمولی در محیط فلفلی نعناعنیز بیانگر برتری رشد  محیط و متقابل گونه
 کشت یطشرا در نعناع سه گونه تولید برای انتخاب بهترین آبی و قرمز ترکیب و قرمز نورهای داد نشان نتایج مجموع درنوری بود. 

 ند.باش می LED نور از استفاده با یطبقات

 
  .رویشی پیکره خشک و تر وزن مصنوعی، نور نعناعیان، خانواده پونه، کلیدی: های واژه
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ABSTRACT 
Medicinal plants have long been recognized as valuable sources economically and pharmacologically. The family of 
Lamiaceae comprises a wide range of plants, which are commercially cultivated for their medical usage. Due to high 
marketability, producers continually investigate to maximize yield and productivity of these plants. Photoregulation is an 
effective strategy to improve productivity of plants. In the present work, we have studied the effect of different LED light 
treatments on morpho-physiological response of three different mint species including mint, peppermint and pennyroyal 
plants. The light treatments included red LED, blue LED, combined red and blue LEDs, and white emitted from fluorescent 
or LED lights in different growth chambers. A greenhouse environment was also considered and served as the control. The 
experiment was conducted in a completely randomized design with three replicates in two consecutive years. The results 
indicated a significant difference among the light treatments regarding all morpho-physiological traits. Red and red-blue 
LED as well as greenhouse led to maximal fresh and dry biomass (yield), whereas white LED caused the least performance. 
Mean comparisons showed that that peppermint and pennyroyal were superior as compared to mint, for all studied traits. 
Mean comparison interaction effect of species and environment showed that peppermint and mint had the greatest fresh 
biomass under greenhouse and red-blue LED. In conclusion, red LED and combined red and blue LED were the best choice 
for production in three mint species using LEDs in vertical farming systems.    
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 مقدمه

 كه هستند طبیعی منابع و ذخایر وجز دارویی گیاهان

 مدرن و سنتی طب در شده فرآوری یا خام صورت به

 مورد دام و انسان بیماریهای رماند جهت صنعتی

 های گونه تنوع و تعداد نوع، .گیرند می قرار استفاده

 هر جغرافیایی موقعیت و شرایط براساس گیاهی

 با ایران كشور .(Fallahi, 2008) است متفاوت منطقه

 از ناشی كه اقلیمی باالی تنوع بودن دارا به توجه

 از عظیمی منابع از است، آن خاص جغرافیایی موقعیت

 ترین مهم جمله از است. برخوردار دارویی گیاهان

 برخوردار باالیی بازارپسندی از كه ایران دارویی گیاهان

 نعناعیان خانواده به متعلق گیاهان است،

(Lamiaceae) خانواده این گیاهان برد. نام توان می را 

 ضد خواص با ای عصاره از یعال منبع عنوان به

 در .ندباش می مطرح یقو یدانیاكس یآنت و یاییباكتر

 انواع (عنعنا اهانیگ) Mentha جنس ،خانواده نیا

 را گونه( 30-25 )حدود معطر اهانیگ از یمختلف

 از ژنوتیپ چندین و گونه پنج ایران در د.شو می شامل

 ییغذا عیصنا در هاگونه نیا .دارد وجود جنس این

 لیدل به و دنشو می استفاده ها هیادو و عطر طعم، یبرا

 یتجار صورت به شانعملکرد و اسانس یمحتوا

 ;Abbaszadeh et al., 2009) ندشو می داده پرورش

Abdel-Hameed et al., 2018.) اهمیت به نظر 

 بزرگ تولیدكنندگان دارویی، گیاهان باالی اقتصادی

 و ها آن بیشتر تولید برای تالش در همواره دنیا

 دارویی موثره مواد از باالتری میزان به دستیابی

 تركیبات از استفاده ژنتیکی، تنوع از استفاده باشند. می

 جمله از بافت كشت هایتکنیک و مختلف كودی

 باالتر تولید به دستیابی برای متداول های روش

 اخیر، های سال در اند. بوده مطرح همواره محصول

 نه كلیدی فاكتوری بعنوان نور ویژه نقش به محققان

 بلکه گیاهان، عملکرد افزایش و فتوسنتز پدیده در تنها

 تاكید گیاه دیگر مختلف و مهم تركیبات بیوسنتز در

  .(Fan et al., 2013) اند كرده

 قرمز  موج  طول با نورهای فتوسنتز، واكنش در

 نانومتر( 480-380) یآب و نانومتر( 600-800)

 گیاهان رشد در را كارایی باالترین و ثیرأت بیشترین

  طول فقط گیاهان اغلب .(Darko et al., 2014) دارند

 آن از و نمایندمی جذب را نانومتر 700-400یها موج

 ,.Masiha et al)  نمایندمی استفاده فتوسنتز در

  قابل نور توسط گیاه رشد كشاورزی، در .(2006

 هایسیستم ابداع با محققان د.شو می محدود دسترس

 كه را ها موج طول از دسته آن مصنوعی، نور كنترل

 قرار گیاه اختیار در ند،شو می فتوسنتز افزایش سبب

 تولید، ظرفیت افزایش برای ترتیب بدین ؛دهندمی

 نور از استفاده با رشد حال در هایسیستم كنترل

 رشد یبرا امروزه بطوریکه گردید رایج و ابداع مصنوعی

 دیودهای از خاص كمیت و باكیفیت گیاهان

LED (light emidding dioeds ) نور كننده ساطع

-100 حدود LED های المپ شود. می استفاده وفور به

 هایافته دارند. را فتوسنتزی فعال تشعشع از درصد 80

 تحریک با تواندمی LED نور كه دهندمی نشان

 در را دارویی موثره تركیبات تولید گیاه، متابولیسم

 یاندازه .(Darko et al., 2014) ببخشد بهبود ها آن

 و سرد تابشی دمای طوالنی، عمر طول دوام، كوچک،

 خاص یها موج طول انتخاب امکان آوردن فراهم نیز

 پرورش منظوره ب را ها LED ،موردنظر گیاه برای

 برتری دیگر نوری منابع بسیاری به نسبت گیاهان

 هایدیود سیستم .(Abraham et al., 2004) استداده

 آبی، نظیر نور اجزای اساس بر اغلب نور كننده ساطع

 نوری مختلف منابع از تركیبی ای قرمز مادون و قرمز

 ای قرمز هایLED مکمل با همراه فلوئورسنت نور مانند

  .(Brazaitytė et al., 2009) ندشو می طراحی آبی

 نظیر گیاهانی پرورش برای LEDییروشنا منبع از

 یفرنگ توت و یفرنگ گوجه فلفل، اسفناج، تربچه، كاهو،

در  .(Brazaitytė et al., 2009) است شده  استفاده نیز

بشکل مکمل  از این منابع نوریهای داخلی، پژوهش

 ;Rashidi et al., 2017در پرورش گیاهان زینتی )

Shahkaram et al., 2020 كشت بشکل مجزا در ( و یا

 استفاده شده (Asadi et al., 2018) ایدرون شیشه

در  LEDنورهای  است و نتایج حاكی از اثربخشی

 Saeboe et گزارش طبق اند.افزایش و بهبود تولید بوده

al. (1995) و Macedo et al. (2011) آبی نور طیف 

 افزایش را مزوفیل هایسلول و اپیدرم ضخامت

 و برگ ضخامت قرمز نور طیف كهدرحالی ،دهد می

 .Massa et al دهد.می كاهش را اسفنجی بافت
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 هافیتوكروم تحریک در را LED قرمز نور اثر (2007)

 نیز Li & Kubota (2009) آزمایشی در كردند. گزارش

 نور این یرتأث تحت را كاهو گیاه در فنول افزایش

 تحت قرمز كلم آنتوسیانین همچنین كردند. مشاهده

 .(Wu et al., 2007) است یافته  یشافزا نور این اثر

 نور درصد كه است  داده نشان مطالعات از برخی نتایج

 در كاروتنوئید تجمع میزان بر مسقیمی تأثیر آبی

 Naznin et) دارد فلفل و ریحان كلم، اسفناج، كاهو،

al., 2019 .)Mirzahosseini et al. (2019) گزارش 

 -مدل گیاه عنوان هب -آرابیدوبسیس گیاه در كه كردند

 تركیبی LED نور تحت هاینمونه در زخم به تحمل

 نورهای از بهتر (درصد 30) آبی + (درصد 70) قرمز

LED ،دباش می آبی و سفید قرمز. 

 هایمحیط در دهد می نشان تحقیقات نتایج

 جهت آبی و قرمز نور همزمان حضور شده كنترل

 آنتی ظرفیت و هارنگدانه میزان رشد، افزایش

 این بر افزون است. ضروری ها سبزی در اكسیدانی

 گیاهان به بسته نیاز مورد آبی و قرمز نورهای درصد

 ینا با .(Naznin et al., 2019) است متفاوت مختلف،

 یآب و قرمز ینورها یبترك كه رسد یم نظر به حال

 كشت یژهبو یاهانگ كشت یدجد یها روش یبرا

 به نظر باشد. یازن مورد شهری كشاورزی و طبقاتی

 خانواده گیاهان باالی دارویی -اقتصادی اهمیت

 نقش به توجه با نیز و شهری كشاورزی در نعناعیان

 عملکرد بر نوری مختلف های طیف و نور انکارناپذیر

 مختلف تركیبات به واكنش در تفاوت و دارویی گیاهان

 تأثیر چگونگی بررسی هدف با حاضر تحقیق ،LED نور

 آن به وابسته صفات و تولید بر نوری مختلف های طیف

، (Mentha spicata L)معمولی نعناع  یگونه سه در

 M. longifolia) پونه و( .M. piperita Lنعناع فلفلی )

L.) درآمد. اجرا به  

 

 هاروش و مواد
 آزمایشی طرح و گیاهی مواد

 یک، معمولی نعناع ژنوتیپ یک از حاضر پژوهش در

 مزرعه در كهپونه  ژنوتیپ یک و فلفلی نعناع ژنوتیپ

 ،بودند  شده یرتکث اصفهان صنعتی دانشگاه اناری باغ

 و 10 دهانه قطر با هاییگلدان در كشت شد. استفاده

 درصد 30 پرلیت، درصد 20 حاوی مترسانتی 12 عمق

 هر در و .شد  انجام زراعی خاک درصد 50 و ماسه

 و شد كشت متر یسانت 4 طول به ریزوم قطعه 3 گلدان

 شش در گیاهان این گلدان، در رشد ماه یک از پس

 -2 نانومتر(، 650-665) قرمز -1 شامل نوری محیط

 درصد( 70) قرمز تركیب -3 نانومتر(، 460-475) آبی

 -5 نانومتر(، 380-760) سفید -4 درصد(، 30) آبی و

 مزرعه )گلخانه گلخانه شرایط -6 و فلورسنت المپ نور

 حدوداً نور شدت با (اصفهان صنعتی دانشگاه اناری باغ

 طیف ثانیه، بر مترمربع بر فوتون مول یکروم 300

 ساعت 2/7 آفتابی ساعات میانگین خورشید، نور كامل

 متوسط و درصد 60 حدود نسبی رطوبت روز، در

 گراد سانتی درجه 25 و 30 ترتیب به شب و روز دمای

  شدند. داده پرورش -شاهد عنوان به -

  LED هایالمپ از اول نوری محیط چهار 

(OSRAM, Germany) با انکوباتورهایی شرایط در 

 اسپادانا، تجهیز آروین شركت ساخت -لیتر 120 حجم

 چهار این در نور شدت شد. استفاده -ایران اصفهان،

 مول یکروم 300 فلورسنت نوری محیط نیز و محیط

 در روشنایی ساعت 18 و ثانیه بر مترمربع بر فوتون

 27 تا 25 دامنه در انکوباتورها دمای بود. انکوباتور

 دو هر ها گلدان آبیاری شد. تنظیم سانتی گراد درجه

 نیاز مورد مواد تأمین جهت و گرفت صورت بار یک روز

 فلورالای تغذیه محلول بار یک روز ده هر گیاهان

(Cifo company, Italy)  به هزار در یک غلظت با 

  .شد داده گیاهان

 تر وزن استولن، تعداد ساقه، تعداد ارتفاع، صفات

 مقطع سطح رویشی، پیکره خشک وزن رویشی، پیکره

 كاروتنوئید، ،bكلروفیل ،a كلروفیل سبزینگی، ساقه،

 (1394-1395) سال دو در نوری تیمار ماه دو از پس

 جمله از هاعملیات تمامی گرفتند، قرار ارزیابی مورد

 بوته ارتفاع شدند. تکرار مجددا دوم سال در كشت

 تا گلدان كف از گیریاندازه سه میانگین برحسب

 مقطع سطح گیریاندازه در آمد. بدست ساقه انتهای

 با گیریاندازه و انتخاب ساقه سه گلدان هر در ساقه

 بعد و انجام سوم میانگره وسط از دیجیتال كولیس

 از استفاده با گیاه سبزینگی شد. محاسبه میانگین

-Chlorophyll Meter SPAD مدل) SPAD دستگاه
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502. Japon) گیریاندازه برگ سه روی گلدان هر از و 

 و a، b های كلروفیل غلظت شد. گیریمیانگین و

 & Lichtenthaler روش اساس بر كاروتنوئیدها غلظت

Wellburn (1983) اسپکتروفتومتر دستگاه كمک با و 

(Model: U-1800, Hitachi) با و شد گیریاندازه 

 گرم بر گرم میلی حسب بر مربوطه های فرمول كمک

 گردید. گزارش (mg/g Fw) تر وزن

 

 یآمار یها لیتحل و هیتجز

 گلخانه محیط بر عالوه اینکه به توجه با آزمایش این در

 نور انکوباتور یک و LED نور مجزا انکوباتور چهار (شاهد)

 ،ندگرفت قرار استفاده مورد تکرار داشتن بدون فلورسنت

 نظر در محیط یک عنوان به كدام هر گلخانه و ورهاانکوبات

 قالب در آزمایش كشت نوری، محیط هر در ند.شد گرفته

 1394) پیاپی سال دو در تکرار سه با تصادفی كامالً طرح

 هاداده تجزیه بنابراین، شد. انجام مجزا بصورت (1395 و

 نوری های محیط و سال دو برای مركب تجزیه بصورت

 تیمار بعنوان گونه گیاهی و اصلی فاكتورهای عنوان به

 وتحلیل یهتجز شد. انجام محیط و سال هر درون فرعی

 رویه اساس بر و 4/9 نسخه SAS افزار نرم با هاداده

ANOVA آزمون از استفاده با هامیانگین مقایسه و LSD 

 Excel افزارنرم با نیز متقابل اثرات نمودارهای .شد انجام

 برای تنها LSD آزمون كه است بذكر الزم شدند. ترسیم

 دار معنی آنها مربعات میانگین كه گرفت انجام صفاتی

 بود. شده

 

 بحث و نتایج

-محیط اثر داد نشان سال دو در واریانس تجزیه نتایج

 )جدول است بوده دار معنی صفات كلیه بر ورین های

 اثرات روی بر اخیر هایسال در شده انجام مطالعات .(1

 و گیاهان روی بر LED نوری های سیستم مثبت

 ها سیستم این كه، است داده نشان ها میکروارگانیسم

 برای را مرئی های موج طول از باال نوری شدت با منابع

 محیطی بسته شرایط تحت گیاهان اقتصادی رشد

 آبی، نورهای شامل عمده طور به كه كنند می فراهم

 هستند سفید نور همچنین و قرمز و آبی تركیب قرمز،

(Astolfi et al., 2012). مختلف هایگونه بین تفاوت، 

 میزان و رویشی پیکره خشک وزن صفات برای جز به

 .(1 )جدول بود دار معنی صفات سایر برای ،كاروتنوئید

های نوری مورد ارزیابی برای صفات بین گونه و محیط

 پیکره تر وزن استولن، تعداد ه،قسا تعداد ارتفاع،

داری اثر متقابل معنی گیاه سبزینگی میزان و رویشی

  (.1 )جدول وجود داشت

 محیط در عناعهای نگونه متقابل اثرات مقایسه با

 در كه دشو می مالحظه (A-1 )شکل نوری مختلف های

 نور در گیاه ارتفاع فلفلی نعناع و معمولی نعنای گونه دو

 نور كه رسد می نظر به پونه در .بود مساوی سفید و قرمز

 نور و است نبوده كافی ارتفاع افزایش برای تنهایی به قرمز

 كافی رشدكه مخلوطی از كلیه نورهای مرئی است،  سفید

 هم دلیل همین به احتماالً و كند می فراهم را ساقه

 سفید نور در گیاه ارتفاع با  LED سفید نور در گیاه ارتفاع

 بین میانگین مقایسه آزمون .است شده رابرب فلورسنت

بیشترین  فلفلی نعناعكه  داد نشان های مورد مطالعهگونه

كه با نتایج  (3 )جدول داد اختصاص خود به ارتفاع بوته را

 شرایط به ها ژنوتیپ متفاوت پاسخ سایر محققان مبنی بر 

 & Giovannetti)مطابقت دارد  مختلف نوری

Gianinazzi-Pearson, 1994).  

 محیط و گونه متقابل اثرات حاصل نتایج بررسی

 مقدار بیشترین بوته، ارتفاع مورد در كه بود آن از حاكی

 و داشت سفید و قرمز نوری هایمحیط در فلفلی نعناع را

 ارتفاع میزان كمترین دارای شاهد محیط در گونه سه هر

  محیط و گونه متقابل اثر هایمیانگین مقایسه .ندبود

 هامحیط همه در را یکسانی روند گونه سه هر داد نشان

 شد دیده حاضر مطالعه در (.A-1 )شکل دادند نشان

 بیش ارتفاعی خالص قرمز نور تحت یافته پرورش گیاهان

 (.2)جدول شتنددا آبی -قرمز حتی و آبی نور از

Wheeler et al. (1991) آبی موج طول كردند گزارش 

 حالی در ،گرددمی گیاه هایمیانگره شدن كوتاه باعث

 نوری هایرنگیزه توسط باال قرمز مادون نور دریافت كه

 بنابراین د.شو می ها میانگره طول افزایش به منجر

 گیاهان برخی برای قرمز مادون و آبی طیف بین تعادل

 نور اند داده نشان متعددی مطالعات است. الزم بسیار

 كه نور گیرنده های كریپتوكروم بر تأثیرگذاری با آبی

 طول كاهش باعث هستند، گیاه ارتفاع كنترل مسئول

 ,.Kaiser et al) گردیدند ساقه طول و هامیانگره

2019; Nazanin et al., 2019). 
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عناع ن، معمولینعناع فیزیولوژیک -بر برخی صفات مورفو گونه گیاهی، سال و های نورینتایج تجزیه واریانس اثر محیط .1جدول 

  پونه فلفلی و
Table 1. Analysis of variance of the effects of light environment (Env.), year, and plant species (plant Spp) on some 

morpho-physilogical traits of mint, peppermint and pennyroyal 
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Year 1 4859** 811** 4.19** 3553** 265** 39.8** 105 * 2.07 ** 0.10 ** 0.22 ** 

Rep (year) 4 106 20.2 0.15 293 14.8 2.38 7.74 0.029 0.01 0.001 

Env. 5 2545** 125** 0.96** 1233** 79.1** 14.1** 193 ** 0.30 ** 0.06 ** 0.03 ** 

Year×Env. 5 284** 114** 0.17 n.s 427** 19.9** 4.01n.s 77.7 ** 0.13 n.s 0.02 * 0.02 n.s 

Rep (year×Env) 20 56.3 17.9 0.13 45.8 4.25 1.51 19.3 0.08 0.01 0.01 

Plant Spp. 2 2350** 433** 3.26** 829** 4.01n.s 42.5** 337 ** 0.25 * 0.04 * 0.01 n.s 
Year× Plant Spp. 2 1447** 118** 0.56** 2425** 89.1** 3.76 n.s 11.9 n.s 0.10 n.s 0.01 n.s 0.01 n.s 

Env.× Plant Spp. 10 140* 62.1** 0.55** 183** 4.58n.s 2.62 n.s 44.8 * 0.02 n.s 0.002 n.s 0.004 n.s 

Year× Env. × Plant Spp. 10 217** 63.3** 0.10 n.s 55.5n.s 7.07n.s 2.11 n.s 29.8 n.s 0.09 n.s 0.01 n.s 0.01 n.s 
Error 48 67.4 19.4 0.11 41.6 4.34 2.23 17.25 0.06 0.01 0.01 

n.s :** 1% و 5دار در سطح احتمال كمتر از  ، وجود اختالف معنیدار بدون تفاوت معنی، * و  .% 

n.s, *, **: Non-significant and significant difference at α<0.05 and 0.01, respectively. 

 
 فیزیولوژیک نعناع معمولی، نعناع فلفلی و پونه-مورفوصفات برخی  نوری بر های مختلفمحیطاثر مقایسه میانگین  .2جدول 

Table 2. Mean comparison for the effect of different light environments on on some morpho-physilogical traits of 

mint, peppermint and pennyroyal 
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Control 25.0e 17.3 a 0.78b 36.1a 7.30 a 5.15a 39.3a 0.63b 0.21c 0.17c 

Red 51.6b 13.2 b 2.06 a 36.5 a 8.02 a 4.90a 34.1b 0.78ab 0.26bc 0.22bc 

Blue 45.4c 13.4 b 0.56 b 19.6 b 4.14 bc 3.12c 35.3b 0.67b 0.21c 0.20c 
Red:Blue 36.1d 13.5 b 1.83a 35.6 a 7.14a 4.01b 40.8a 0.71b 0.23c 0.20bc 

White 58.2a 9.2 c 0.39b 20.0 b 2.90 c 3.36bc 32.3b 0.94a 0.32ab 0.28a 

Fluorescent 48.8bc 11.7 bc 0.56b 24.2 b 4.41b 3.22bc 34.2b 0.94a 0.34a 0.25ab 

 ندارند.% 5در سطح احتمال داری  اختالف معنی LSDآزمون  بر اساسهایی كه دارای حداقل یک حرف مشترک باشند، در هر ستون میانگین
Means with similar letter in each column, are not significantly difference (α<0.05) based on Least Significant Difference (LSD) test. 

 

 نشان داد مختلف هایمحیط میانگین مقایسه

 محیط در و بیشترین ،شاهد محیط در ساقه تعداد

 با (.2 )جدول بود كمترین فلورسنت و سفید نوری

 تعداد بیشترین شد مشخص هاگونه میانگین مقایسه

 .(3 )جدولاست هداد اختصاص خود به پونه را ساقه

 )شکل های نوریمحیطو   بین گونه متقابل اثر بررسی

B-1) پونه در داد نشان ساقه تعداد صفت برای 

 آن از پس و شاهد محیط در ساقه تعداد بیشترین

 نعناع دراست. حاصل شده آبی-قرمز نوری محیط

 در و داشت را ساقه تعداد ینبیشتر شاهد محیط فلفلی

از لحاظ این صفت  هامحیط بین تفاوتی معمولی نعناع

 بروز عوامل مهمترین از یکی رسدمی بنظر نشد. دیده

 نوری تیمارهای از ناشی هورمونی تغییرات فوق نتایج

 تعادل نهایتاً كه دباش می آزمایش در شده گرفته بکار

 است.داده سوق فوق نتایج حصول بسمت را هومورنی

 باعث LED قرمز نور كه اندداده نشان پژوهشگران

  LED آبی نور و شده جیبرلین هورمون تولید افزایش

 Ouyang et) دارد دنبال هب را اكسین هورمون افزایش

al., 2015). نورهای تأثیر همچنین LED سایر بر 

 آبسیزیک و سیتوكینین جمله از گیاهی های هورمون

 ,.Pashkovskiy et al) است شده گزارش هم اسید

 تأثیر بیانگر متعددی های آزمایش نتایج .(2016

 جمله از دباش می گیاهان در صفت این بر ها هورمون

 سبب سیتوكینین هورمون كه استشده گزارش

 استشده اسطوخودوس گیاه در ساقه تعداد افزایش

(Peyvandi et al, 2015). اثر دیگری پژوهشگران 



 یرانیا پونه و نعناع کیولوژیزیمورفوف صفات بر  LED  نور مختلف های فیط ریتأثخزائی و همکاران:  466

 

 ساقه درتولید را سیتوكینین و اكسین مختلف تركیبات

 تلگرافی پیچ یا پروانش ایشیشه درون كشت در

(Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) بررسی 

 لیتر در گرم میلی 7 كه داد نشان آنها آزمایش .كردند

BAP لیتر در گرم میلی یک همراه به  NAA شدت به 

  .(Yuan et al., 1999) كندمی تحریک را زاییساقه

 نعناع در كه گرددمی مالحظه B-1 شکل به توجه با

 تعداد افزایش به منجر خصوص به قرمزLED  نور معمولی

 موجود خطای به توجه با تاثیر این ولی ،شد ساقه

 شاهد تیمار در ساقه تعداد نیز پونه در .نشد دار معنی

 فلفلی عنعناگونه  در تنها .بود یکسان آبی -قرمز وتیمار

را  ساقه تعداد كاهشدر مقایسه با شاهد،  ی نوریرهااتیم

 متقابل اثر نوعی رسدمی نظر به نابراینب بهمراه داشتند. 

 .است تأثیرگذار باره این در نور و گیاهی گونه بین
بر صفت  محیط وگیاهی  گونهدار بودن اثر متقابل  معنی

 مطالعه نتایجتعداد ساقه در بوته مؤید این ادعاست. 

 انجام مقاله دراین موجود گونه سه روی بر كه دیگری

 گونه اسانس، میزان همانند صفاتی در كه داد نشان شد،

 های محیط به پاسخ در مختلفی الگوهای دارای گیاهی

 (.Sabzalian et al., 2014) ندباش می مختلف نوری

 و قرمز نوری های محیط ،استولن تعداد نظر از

 استولن تعداد یدار معنی طور به آبی و قرمز مخلوط

 با .(2 )جدول داشتند هامحیط سایر به نسبت بیشتری

 نعناع و پونه شد مشخص هاگونه میانگین مقایسه

 تعداد معمولی نعناعنسبت به  یدار معنی طور به فلفلی

 اثر بررسی در .(3 )جدول داشتند یبیشتر استولن

 نتایج استولن، تعداد صفت برای محیط و گونه متقابل

 بیشترین دارای قرمز نوری محیط پونه در دادند نشان

 تعداد بر مختلف نوری شرایط بود. استولن تعداد

 یدار معنی تاثیر معمولی نعناع در تولیدشده استولن

 نعناع در نامبرده صفت بر نوری شرایط ولی ،نداشت

 محیط به مربوط آن مقدار بیشترین و بود مؤثر فلفلی

 در كه همانطور رسدمی نظر به .بود آبی-قرمز نوری

 تحت هورمونی تغییرات شد گفته نیز ساقه تعداد مورد

 نتایج به منجر استفاده، مورد نوری تیمارهای تأثیر

 باعث قرمز نور شد ذكر كه همانطور است.شده فوق

 ,.Ouyang et al) دشو می جیبرلین تولید تحریک

 استولن تولید افزایش دتوان می خود نوبه به كه( 2015

 هایبررسی در همچنین باشد. داشته همراه به را

 تحت هااستولن تعداد افزایش نیز دیگری محققین

 & Firozeh) است شده گزارش جیبرلین تأثیر

Korkan, 1978). و گونه متقابل اثر  میانگین مقایسه 

ها از تاثیر پذیری متفاوت گونههنده د نشان  محیط

تعداد استولن  لحاظ صفتهای مختلف نوری از محیط

  (.C-1 )شکلباشد می

های وزن تر و خشک پیکره رویشی در محیط

داری  شاهد، قرمز و تركیب قرمز و آبی به طور معنی

با  .(2ند )جدول محیط دیگر بیشتر بود سه از

پیکره شد وزن تر  مشخص هاگونهمقایسه میانگین 

داری از  طور معنی پونه و نعناع فلفلی به رویشی

بررسی  در(. 3)جدول  نعناع معمولی بیشتر بود

از طریق تحلیل  پیکره رویشیوزن تر  هایمیانگین

(، نیز مشاهده D-1و محیط )شکل  گونهاثر متقابل 

مقادیر را  محیط نوری قرمز بیشتریندر پونه شد 

خود اختصاص داد كه نشان  برای صفات مذكور به

قرمز برتری  LEDمی دهد در این گونه نور 

ای از نظر رشد نسبت به شرایط گلخانه  مالحظه قابل

  معمولی ایجاد كرده است.

 
 یزیولوژیک ف-برخی صفات مورفواز لحاظ پونه  ، نعناع فلفلی ومعمولینعناع  گونهسهمقایسه میانگین  -3جدول 

Table 3- Mean comparison of mint, peppermint and pennyroyal for some morpho-physiological traits  
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M. longifolia (mint) 42.5b 16.4a 1.47a 31.2a 2.72b 37.19a 0.84a 0.27a 
M. piperita (peppermint) 53a 13.4b 1.50a 31.6a 4.39a 38.31a 0.81a 0.29a 
M. spicata (pennyroyal) 37.1.6c 9.4c 0.11b 23.1b 4.76a 32.50b 0.68b 0.22b 

 ندارند.% 5در سطح احتمال داری  اختالف معنی LSDآزمون بر اساس هایی كه دارای حداقل یک حرف مشترک باشند، در هر ستون میانگین
Means with similar letter in each column, are not significantly difference (α<0.05) based on Least Significant Difference (LSD) test. 
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A)  
 

B)  

C)  

 

D)  

E)  

های نوری به ترتیب بر روی صفات ارتفاع، تعداد ساقه، تعداد استولن، وزن تر و خشک پیکره و محیط گونهاثر متقابل . 1شکل 

 باشد. در سطح پنج درصد می LSDدار با آزمون  رویشی و میزان سبزینگی. حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنی

Figure 1. The interaction effect of Plant Species×Environment on plant’s height, stem number, number of stolons, 

shoot fresh weight and leaf greenness, respectively. Means with similar letter, are not significantly difference 

(α<0.05) based on Least Significant Difference (LSD) test. 
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 نوری و نعناع معمولی در محیط فلفلی در نعناع

وزن تر یزان م بیشترین آبی-قرمز نور شاهد گلخانه و

 دهد می نشان مطلب اینپیکره رویشی مشاهده گردید. 

 در خورشید نور با رقابت قابلیت LED نور شرایط  كه

 دیگر بیان به .باشد می دارا نعناع رشد نظر از را گلخانه

-قرمز و قرمز نورهای كه دهدمی نشان مطالعه این نتایج

 كه اندنموده ایجاد گلخانه شرایط مشابه عملکردی آبی

 این با مرتبط هایویژگی سایر به توجه با امر این

 و شهری كشاورزی و طبقاتی كشت همانند تکنولوژی

 است. توجیه قابل بسیار آب مصرف توجه قابل كاهش
 داد نشان محیط و گونه متقابل اثر میانگین مقایسه

 تحتها گونه در رویشی پیکره تر وزن میانگین مقادیر

 .بود متفاوتی الگوهای دارای مختلف، هایمحیط تأثیر

Kim et al. (2004) از گیریبهره با آزمایشی در 

 آبی و قرمز LED های المپ از حاصل نور -1 تیمارهای

 همراه به آبی و قرمز LED های المپ از حاصل نور -2

 نور -4 و سبز فلورسنت نور -3 سبز فلورسنت نور

 رشد قرمز، و آبی نور تركیب دادند نشان سفید فلورسنت

 تولید در را نوری تركیب این و داده افزایش را كاهو گیاه

 انجام مطالعات كردند. توصیه گیاه یباصرفه و اقتصادی

 9 در داد نشان Ouzounis et al. (2016) توسط شده

 اضافه قرمز نور به كه آبی نور فرنگی،گوجه ژنوتیپ

 موجب و دارد گیاهی توده زیست بر مثبت اثر دشو می

 افزایش باعث و پایین برگ ریزش یا پیچش كاهش

 یا آبی نور جذب درصد د.شو می محلول پروتئین غلظت

 در است. درصد 90 یباًتقر گیاهان برگ توسط قرمز

 قرمز نور یرتأث تحت شدت به گیاه فیزیولوژی و نمو نتیجه

 روی بر شده  انجام های آزمایش نتایج گیرد.می قرار آبی یا

-قرمز نور به مجهز رشد هایاتاقک در یافته پرورش نعناع

 با مقایسه در LED نور كه است داده نشان LED آبی

 فتوسنتز نعناع، اسانس افزایش زمین در كشت شرایط

 ,.Sabzalian et al) است داشته همراه به را تر وزن و گیاه

نتایج تحقیقی بر روی سه كلون مختلف نعناع  .(2014

های نوری فلفلی نیز نشان داد الگوی پاسخ به محیط

ها با هم ن تر در بین این كلونمختلف برای صفت وز

 (.Heydarizadeh, 2014متفاوت است )

 هایمحیط در یدار معنی طوربه ساقه مقطع سطح

 بود بیشتر نوری های محیط سایر از قرمز نور و شاهد

 كردند گزارش نیز Hosseini et al. (2019) .(2 دول)ج

 ها ساقه ترینضخیم بنفش، و سبز ریحان واریته دو در كه

 نور تیمار در ها ساقه تریننازک و LED قرمز نور تیمار در

نشان ها گونه میانگین مقایسه شدند. مشاهده LED آبی

گونه  دو از یدار معنی طوربه صفت، این لحاظ از پونه داد

  .(3 )جدول شتدا كمتری میانگین دیگر

 و شاهد های محیط را یسبزینگ میزان بیشترین

 دادند اختصاص خود به آبی -قرمز نوری تركیب

 نشان Son & Oh (2013) تحقیقات نتایج .(2)جدول

 یافته پرورش درگیاهان برگ سبزینگی میزان داد

 تیمارهای با مقایسه در آبی نور فاقد تیمارهای تحت

 در یابد. می یدار معنی كاهش قرمز، و آبی نور تركیب

 بطور فلفلی نعناع و پونه سبزینگی حاضر، پژوهش

 این .(3 )جدول بود معمولی نعناع از تربیش یدار معنی

 شد دیده نیز b و aكلروفیل مقدار صفات مورد در روند

 ژنوتیپ دو Son & Oh (2013) مطالعه در (.3)جدول

 به متفاوتی هایپاسخ سبزینگی میزان نظر از كاهو

 های یافته با كه دادند نشان LED نور مختلف تركیبات

 متفاوت هایپاسخ بیانگر و داشته همخوانی ما

 است. نور كیفیت به گیاه یک مختلف های ژنوتیپ

 نشان محیط و گونه متقابل ثر میانگینمقایسه  بررسی

 محیط به مربوط پونه در سبزینگی میزان بیشترین داد

 بود شاهد محیط به مربوط فلفلی نعناع در و آبی-قرمز

 .شتندا یدار معنی تفاوت آبی-قرمز محیط با البته كه

 نشان (E-1 )شکل محیط وگونه  متقابل اثر همچنین،

 با صفت این در محیط، ازها گونه تأثیرپذیری روند داد

 برگ فتوسنتزی هایرنگیزه واقع در .بود متفاوت هم

 سرعت كننده تعیین فاكتورهای ترینمهم از یکی

 گیاهان در دانه و خشک ماده عملکرد و فتوسنتز

 ندیفرا آغاز یبرا .(Gholami, 2018) هستند

 است، الزم دو هر قرمز و آبی موج طول ، یفتوسنتز

 یآب نور مثالً .ستین برابر موج طول دوهر نقش اما

 یها برگ كلروفیل ییجابجا و دیتول در یمهم نقش

 .(Briggs & Christie, 2002) كندیم فایا اهیگ

 سفید نور تحت كلروفیل تجمع كه است شده مشخص

LED نوردهی تحت گیاه كه زمانی و یابدمی كاهش 

 این گیردمی قرار نانومترLED ( 475- 464 ) آبی

 نور تحت نتیجه این حالیکه در گردد،می جبران كاهش
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 .(Lawrence, 2006) است نشده گزارش LED قرمز

 گیاهان، دارشدنرنگدانه مانند فرآیندهایی

 و گیاه برگ جابجایی سایه، از اجتناب های پاسخ

 بیوسنتز ها،روزنه بازشدن كلروپالست، تحریکات

 نور، از گیاه تأثیرپذیری نتیجه كاروتنوئیدها و كلروفیل

 دباش می قرمز مادون و قرمز آبی، هایرنگ خصوص به

 گیردمی صورت نوری هایگیرنده واسطه به كه

(Ruberti et al., 2012). جذب و فتوسنتز فرآیند در 

 به گیاهی های رنگدانه سایر كلروفیل، بر عالوه نوری،

 نیز (phycobilins) ها فایکوبایلین و كاروتنوئیدها ویژه

 از ایپیچیده مجموعه فرآیند، این ند.باش می موثر

 جذب با تنها نباید و دباش می متعدد هایرنگدانه پاسخ

 & Langhans) شود گرفته اشتباه كلروفیل طیفی

Tibbitts, 1997). حاضر، پژوهش نتایج اساسبر 

 سفید، هایمحیط در a كلروفیل میزان بیشترین

 و سفید هایمحیط در b كلروفیل قرمز، و فلورسنت

 و سفید هایمحیط در كاروتنوئید و فلورسنت

 a های كلروفیل میزان .(2)جدول شد دیده فلورسنت

 نعناع از یدار معنی طوربه فلفلی نعناع و پونه bو

 میزان مشابه روند كه ،(3)جدول بود بیشتر معمولی

 Naznin et) محققان سایر یافته مشابه و بود یسبزینگ

al., 2019)، كه داد نشان نیز پژوهش این نتایج 

 هایكیفیت به متفاوتی هایپاسخ مختلف های گونه

  دهند.می نور مختلف

 مختلف های طیف روی بر گسترده تحقیقات نتایج

 LED نورهای مقایسه در كه است داده نشان نوری

 قرمز نور گلخانه(، محیط حضور )بدون یکدیگر با مختلف

 برگ سطح و ارتفاع خشک، و تروزن افزایش با كلی بطور

  دهد می افزایش را گیاه رشد گیاهان،

(Heo et al., 2012; Johkan et al., 2010; Son & Oh, 

2013; Wang et al., 2009.) جای به آبی نور كه، حالی در 

 عملکرد بر را خود تأثیر توده، زیست بر مستقیم تأثیر

 دارد هاكلروپالست توسعه و كلروفیل تشکیل فتوسنتزی،

(He et al., 2017; Johkan et al., 2010; Savvides et 

al., 2012; Son & Oh, 2013;. Wang et al., 2009). در 

 نور تیمار شد گزارش ،Hosseini et al. (2019) مطالعه

 ریحانسبز و بتفش  های رقم رشد كاهش به منجر آبی

 رشد مانع آبی نور كه اند كرده گزارش محققین .شد

 از مانع كه هایی ژن بیان دتوان می و دشو می سلولی

 & Banerjee) كند تنظیم را ندشو می ساقه كشیدگی

Batschauer, 2005; Sabzalian et al., 2014; 

Shimazaki et al., 2007.) 

 

 یکل یریگجهینت

 پیکره خشک و تر وزن نعناع گیاه در اینکه به توجه با

 و زراعی اهداف ترین اصلی از اسانس میزان نیز و رویشی

 نوری هایمحیط حاضر آزمایش در ند،باش می اصالحی

 بیشترین دارای شاهد محیط كنار در قرمز و آبی-قرمز

 مطالعه موردهای گونه در رویشی پیکره خشک و تر وزن

 این نداشتند. هم با یدار معنی تفاوت نظر این از و بودند

 شرایطی در نعناع هایگونه تولید امکان داد نشان نتیجه

 رشد های اتاق و )انکوباتورها ندارد وجود خورشید نور كه

 كشاورزی نوین هایروش در همچنین و آزمایشگاهی(

 عملکرد اینکه بدون دارد، وجود طبقاتی كشت و شهری

 بدلیل كند. پیدا كاهش سنتی های گلخانه به نسبت گیاه

 گیاه آب مصرف میزان LEDنورهای از استفاده با اینکه

 زمان و سطح واحد ازاء به تولید و یابد می كاهش بشدت

 باالیی اقتصادی صرفه كه رود می انتظار د،شو می تسریع

 همچنین باشد. داشته وجود  LEDنورهای از استفاده در

 عملکرد میزان تا بگیرد صورت باید تکمیلی ایمطالعه

 مقایسه شاهد با مختلف نوری شرایط رها دگونه اسانس

 نورهای اقتصادی ارزش است ممکن صورت این در گردد،

LED نتایج اساس بر حال این با .شود توجیه روشنی به 

 -قرمز نوری هایمحیط گفت توان می پایه، تحقیق این

 شکل به نعناع یاهگ پرورش برای جایگزینی قرمز و آبی

 یگزینجا و یشهر یكشاورز در یطبقات یدجد

 برای محیط ترینمناسب و بوده معمولی های گلخانه

 آیند.می بشمار آن خانواده نعناعیان و نعناع تولید

 
REFERENCES  
1. Abbaszadeh, B., Aliabadi Farahani, H., Valadabadi, S.A. & Moaveni, P. (2009). Investigation of 

variations of the morphological values and flowering shoot yield in different mint species at Iran. 

Journal of Horticulture and Forestry, 1(7), 109–112. 



 یرانیا پونه و نعناع کیولوژیزیمورفوف صفات بر  LED  نور مختلف های فیط ریتأثخزائی و همکاران:  470

 
2. Abdel-Hameed, E.S.S., Salman, M.S., Fadl, M.A., Elkhateeb, A. & El-Awady, M. A. (2018). 

Chemical composition of hydrodistillation and solvent free microwave extraction of essential oils 

from Mentha piperita L. growing in Taif, Kingdom of Saudi Arabia, and their anticancer and 

antimicrobial activity. Oriental Journal of Chemistry, 34(1), 222–233.  

3. Abraham, E.M., Huang, B., Bonos, S.A. & Meyer, W.A. (2004). Evaluation of drought resistance for 

Texas bluegrass, Kentucky bluegrass, and their hybrids. Crop Science, 44(5), 1746–1753. 

4. Asadi, A., Kafi, M., Nabati, J. & Goldani, M. (2018). Effect of different light sources in in vitro on 

growth, morphology and minituber production of potato (Solanum tuberosum L.) in hydroponic 

conditions Iranina Journal of Horticulture Science. 48(4), 933-941.(In Farsi). 

5. Astolfi, S. Marianello, C., Grego, S. & Bellarosa, R. (2012). Preliminary investigation of LED 

lighting as growth light for seedlings from different tree species in growth chambers. Notulae 

Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 40(2), 31–38. 

6. Banerjee, R. & Batschauer, A. (2005). Plant blue-light receptors. Planta, 220(3), 498–502. 

7. Brazaitytė, A., Duchovskis, P., Urbonavičiūtė, A., Samuolienė, G., Jankauskienė, J., Kazėnas, V. & 

Breivė, K. (2009). After-effect of light-emitting diodes lighting on tomato growth and yield in 

greenhouse. Sodininkystė Ir Daržininkystė, 28(1), 115–126. 

8. Briggs, W.R. & Christie, J.M. (2002). Phototropins 1 and 2: Versatile plant blue-light receptors. 

Trends in Plant Science, 7(5), 204–210.  

9. Darko, E., Heydarizadeh, P., Schoefs, B. & Sabzalian, M.R. (2014). Photosynthesis under artificial 

light : the shift in primary and secondary metabolism, Philosophical Transactions of Royal Society, 

369, 20130243. 

10. Fan, X., Xu, Z., Liu, X., Tang, C., Wang, L.W. & Han, X. (2013). Effects of light intensity on the 

growth and leaf development of young tomato plants grown under a combination of red and blue 

light. Scientia Horticulturae, 153, 50–55.  

11. Fallahi, J., Ebadi, M.T. & Ghorbani, R. (2008). The effects of salinity and drought stresses on 

germination and seedling growth of clary (Salvia sclarea). Environmental Stress in Crop Sciences, 

1(1), 57-67. (In Farsi). 

12. Firozeh, P. & Korkan, M. (1978). The effect of gibberellic acid hormone in strawberry stolon 

production. Iranian Journal of Agriculture Science, 2, 1–5. (In Farsi). 

13. Gholami Zali, A. (2018). Effects of irrigation regime and foliar-applied proline on growth, 

physiological characteristics and yield of fennel. PhD Thesis. Isfahan University of Technology, 

Isfahan, Iran (In Farsi). 

14. Giovannetti, M., & Gianinazzi-Pearson, V. (1994). Biodiversity in arbuscular mycorrhizal fungi. 

Mycological Research, 98(7), 705–715.  

15. He, J., Qin, L., Chong, E.L.C., Choong, T.W. & Lee, S.K. (2017). Plant growth and photosynthetic 

characteristics of Mesembryanthemum crystallinum grown aeroponically under different blue- and 

red-LEDs. Frontiers in Plant Science, 8, 1–13.  

16. Heo, J.W., Kang, D.H., Bang, H.S., Hong, S.G., Chun, C.H. & Kang, K.K. (2012). Early growth, 

pigmentation, protein content, and phenylalanine ammonia-lyase activity of red curled lettuces grown 

under different lighting conditions. Korean Journal of Horticultural Science and Technology, 30(1), 6–12.  

17. Heydarizadeh, P. (2014).The study of mycorrhizal symbiosis and light quality effects on growth 

parameters and essential oil of Persian mint. PhD Thesis. Isfahan University of Technology. Isfahan, 

Iran (In Farsi). 

18. Hosseini, A., Zare Mehrjerdi, M., Aliniaeifard, S. & Seif, M. (2019). Photosynthetic and growth 

responses of green and purple basil plants under different spectral compositions. Physiology and 

Molecular Biology of Plants, 25(3), 741–752.  

19. Johkan, M., Shoji, K., Goto, F., Hashida, S. & Yoshihara, T. (2010). Blue light-emitting diode light 

irradiation of seedlings improves seedling quality and growth after transplanting in red leaf lettuce. 

HortScience, 45(12), 1809–1814.  

20. Kaiser, E., Ouzounis, T., Giday, H., Schipper, R., Heuvelink, E. & Marcelis, L.F.M. (2019). Adding 

blue to red supplemental light increases biomass and yield of greenhouse-grown tomatoes, but only 

to an optimum. Frontiers in Plant Science, 9, 1–11.  

21. Kim, H.H., Goins, G.D., Wheeler, R.M. & Sager, J.C. (2004). Green-light supplementation for 

enhanced lettuce growth under red- and blue-light-emitting diodes. HortScience, 39(7), 1617–1622. 

22. Langhans, R. & Tibbitts, T.W. (1997). Plant growth chamber handbook. Iowa: Iowa State Univ. 

Press: North Central Region Research Publication. 

23. Lawrence, B. M. (2006). Mint: The Genus Mentha. CRC Press. 

24. Li, Q. & Kubota, C. (2009). Effects of supplemental light quality on growth and phytochemicals of 

baby leaf lettuce. Environmental and Experimental Botany, 67(1), 59–64. 



 471 1400تابستان ، 2 ة، شمار52 ة، دورایران باغبانیعلوم  

 
25. Lichtenthaler, H.K. & Wellburn, A.R. (1983). Determinations of total carotenoids and chlorophylls a 

and b of leaf extracts in different solvents. Biochemical Society Transactions, 11(5), 591–592.  
26. Macedo, A.F., Leal-Costa, M.V., Tavares, E.S., Lage, C.L.S. & Esquibel, M.A. (2011). The effect of 

light quality on leaf production and development of in vitro-cultured plants of Alternanthera 
brasiliana Kuntze. Environmental and Experimental Botany, 70(1), 43–50. 

27. Masiha, S., Esmaeilpour, B. & Shekari, F. (2006). The physiology crops. Zanjan University Press. 
Zanjan. (In Farsi). 

28. Massa, G.D., Emmerich, J.C., Morrow, R.C., Bourget, C.M. & Mitchell, C.A. (2007). Plant-growth 
lighting for space life support: A review. Gravitational and Space Research, 19(2), 19–30. 

29. Mirzahosseini, Z., Shabani, L., Sabzalian, M.R. & Dayanandan, S. (2019). Comparative 
physiological and proteomic analysis of Arabidopsis thaliana revealed differential wound stress 
responses following the exposure to different LED light sources. Environmental and Experimental 
Botany, 169, 103895.  

30. Naznin, M.T., Lefsrud, M., Gravel, V., & Azad, M.O.K. (2019). Blue light added with red LEDs 
enhance growth characteristics, pigments content, and antioxidant capacity in lettuce, spinach, kale, 
basil, and sweet pepper in a controlled environment. Plants, 8(4).  

31. Ouyang, F., Mao, J., Wang, J., Zhang, S., & Li, Y. (2015). Transcriptome analysis reveals that red 
and blue light regulate growth and phytohormone metabolism in Norway spruce [Picea abies (L.) 
Karst .]. PLOS ONE, 1–19. 

32. Ouzounis, T., Heuvelink, E., Ji, Y., Schouten, H., Visser, R., & Marcelis, L.F.M. (2016). Blue and 
red LED lighting effects on plant biomass, stomatal conductance, and metabolite content in nine 
tomato genotypes. Acta Horticulturae, 1134, 251–258.  

33. Pashkovskiy, P.P., Kartashov, A.V, Zlobin, I.E., Pogosyan, S.I., & Kuznetsov, V.V. (2016). Blue 
light alters miR167 expression and microRNA-targeted auxin response factor genes in Arabidopsis 
thaliana plants. Plant Physiology and Biochemistry, 104, 146–154.  

34. Peyvandi, M., Kazemi, L., & Majd, A. (2015). Effect of different cytokinins on micropropagation of 
Lavandula vera. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 28(2), 257–263. (In Farsi). 

35. Rashidi, A., Tehranifar A. & Nemati, S.H. (2017). The effect of blue and red spectrum combinations 
and light intensity on vegetative growth of Petunia seedling. Iranian Journal of Horticulture Science. 
48(2), 443-446. (In Farsi). 

36. Ruberti, I., Sessa, G., Ciolfi, A., Possenti, M., Carabelli, M. & Morelli, G. (2012). Plant adaptation to 
dynamically changing environment: the shade avoidance response. Biotechnology Advances, 30(5), 
1047–1058.  

37. Sabzalian, M. R., Zahedi, M., Agharokh, M., Sahba, M.R. & Schoefs, B. (2014). High performance 
of vegetables, flowers, and medicinal plants in a red-blue LED incubator for indoor plant production. 
Agronomy for Sustainable Development, 34(4), 879–886.  

38. Saeboe, A., Krekling, T. & Appelgren, M. (1995). Light quality affects photosynthesis and leaf 
anatomy of birch plantlets in vitro. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 41(2), 177–185. 

39. Savvides, A., Fanourakis, D. & Van Ieperen, W. (2012). Co-ordination of hydraulic and stomatal 
conductances across light qualities in cucumber leaves. Journal of Experimental Botany, 63(3), 
1135–1143. 

40. Shahkaram, L., Khaleghi, A., Khadivi, A. & Solgi, M. (2020). Effects of long-day treatment using 
different supplemental light intensities on quantitative and qualitative traits of Rosa hybrida ‘Dolce 
vita. Iranian Journal of Horticulture Science. 51(2), 403–412. (In Farsi).  

41. Shimazaki, K., Doi, M., Assmann, S. M. & Kinoshita, T. (2007). Light regulation of stomatal 
movement. Annual Review of Plant Biology, 58(1), 219–247.  

42. Son, K. H., & Oh, M. M. (2013). Leaf shape, growth, and antioxidant phenolic compounds of two 
lettuce cultivars grown under various combinations of blue and red light-emitting diodes. 
Horticulture Science, 48(8), 988–995. 

43. Wang, H., Gu, M., Cui, J., Shi, K., Zhou, Y. & Yu, J. (2009). Effects of light quality on CO2 assimilation, 
chlorophyll-fluorescence quenching, expression of Calvin cycle genes and carbohydrate accumulation in 
Cucumis sativus. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 96(1), 30–37. 

44. Wheeler, R.M., Mackowiak, C.L. & Sager, J.C. (1991). Soybean stem growth under high-pressure 
sodium with supplemental blue lighting. Agronomy Journal, 83(5), 903–906. 

45. Wu, M.C., Hou, C., Jiang, C.M., Wang, Y., Wang, C., Chen, H.H. & Chang, H.M. (2007). A novel 
approach of LED light radiation improves the antioxidant activity of pea seedlings. Food Chemistry, 
101(4), 1753–1758.  

46. Yuan, Q., Xu, H., & Hu, Z. (1999). Two-phase culture for enhanced alkaloid synthesis and release in 
a new airlift reactor by Catharanthus roseus. Biotechnology Techniques, 13(2), 107–109.  

 


