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چکیده

نتایج و تحلیل

هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر نورهای  ،LEDقرمز ( ، )Rآبی ( ،)Bسفید ( )Wبرصفات
رشدی گیاه درمنه خزری بود .نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه تحت تأثیر نور سفید
حاصل شد .بیشترین وزن خشک شاخساره و ریشه در گیاهان شاهد گلخانه مشاهده شد.
بیشترین تعداد برگ در شرایط نور قرمز مشاهده شد ،اگرچه سطح آنتیاکسیدان در این مطالعه
تحت تاثیر تیمارهای نور  LEDقرار نگرفت .بر اساس نتایج نشان دادگیاه درمنه خزری تحت
تأثیر نور سطح آنتیاکسیدان خود را تغییر نمیدهد ،اگرچه ارتفاع گیاه و تعداد برگ آن کامالً
تحت تأثیر نوع نور  LEDاست.

مقدمه
گیاه دارویی  Artemisia annuaگیاهی یکساله و متعلق به خانواده
 Asteraceaeاست .گونههای مختلف جنس درمنه برای درمان بیماریها مانند
ماالریا ،هپاتیت و سرطان مورد استفاده قرار میگیرند .گونه A. annuaتنها منبع
تجاری تولید ترکیب ارزشمند آرتمیزینین است.
در سالهای اخیر استفاده از دیودهای پخش نور یا المپهای  LEDبسیار مورد توجه
قرار گرفته است .از مزایای استفاده از این المپ ها بجای المپهای فلورسنت میتوان
به راندمان باال ،هزینه کمتر ،انرژِی بیشتر ،طول عمر بیشتر ،طول موج خاص ،تنطیم
نور از نظر کمی و کیفی و تولید گرمای کمتر اشاره کرد ( .)3نورهای  LEDعالوه بر
تاثیر بر کمیت و کیفیت متابولیتهای ثانویه ،سبب ایجاد تغییرات مورفولوژیک و
فیزیولوژیک در گیاهان میشود .)1( .استفاده از المپ  LEDبا ترکیب نور قرمز و آبی
سبب افزایش درصد اسانس و فعالیت آنتیاکسیدانی ( )2و افزایش تولید اسانس
( )Sabzalian et al, 2014در گیاه نعناع فلفلی ،افزایش تعداد برگ و ساقه در
بادرنجبویه شد .همچنین در گیاه بادرنجبویه بیشترین محتوای کلروفیل و
متابولیتهای ثانویه در گیاهان رشد یافته تحت نور قرمز گزارش شد ( .)1
با توجه به مزایای استفاده از المپهای  LEDبعنوان روش کمهزینه و دوستدار
محیط زیست ،این دسته از پژوهشها ضرورت مییابد .پژوهش حاضر به منظور
بررسی تاثیر طیفهای مختلف نور  LEDبر خصوصیات رشدی و میزان آنتیاکسیدان
گیاه درمنه خزری مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها
این پژوهش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.
تیمارهای نوری شامل نور قرمز ،نور آبی ،نور سفید ،شاهد (بدون نور در گلخانه) و گیاهان
رشد یافته در شرایط خارج از گلخانه (فضای آزاد) بودند .نورها بر روی پایههای آلومنیومی
نصب شده بودند و به فاصله  1متری باالی گیاهان قرار داده شدند .برای جلوگیری از
تداخل ،تیمارهای نوری با صفحات پالستیکی مشکی رنگ از هم جدا شدند .تیمارهای
نوردهی بصورت مکمل انجام شد .شش هفته پس از کاشت ،صفات رشدی از جمله :ارتفاع
گیاه ،تعداد برگ ،طول میانگره ،وزن خشک شاخساره و ریشه اندازهگیری شد .میزان
عملکرد نسبی فلورسانس کلروفیل توسط دستگاه فلورسانس و میزان آنتیاکسیدانی بر
اساس روش ( )Ferreira et al, 2013با اندکی تغییرات سنجیده شد.
این پژوهش در قالب طرح کامال تصادفی با  4تکرار اجرا گردید .تجزیه و تحلیل آماری با
استفاده از نرمافزار  SASو مقایسه میانگین با آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر
سطح احتمال  %5انجام شد.

جدول -1مقایسه میانگین تاثیر طیفهای مختلف نور بر صفات رشد گیاه درمنه A. annua
آنتی اکسیدان
درصد
90.08a
90.07a
90.07a
91.15a
91.02a
1.95

طول
وزن خشک
وزن خشک
تعداد برگ
میانگره
شاخساره
ریشه
سانتیمتر
گرم
39.7a
1.9ab
1.45a
0.7b
41.7b
34.8b
1.7b
1.37a
0.49bc
50.0b
31.8bc
1.6b
0.53b
0.35bc
81.7a
29.3c
2.3a
0.47b
0.12c
22.3c
27.3c
1.06c
1.85a
1.53a
37.3b
4.76
0.54
0.52
0.5
13.8
حروف یکسان در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی داری است.
ارتفاع

تیمار
نور سفید
نور آبی
نور قرمز
شاهد مزرعه
شاهد گلخانه
)LSD (0.05

بر اساس نتایج مقایسه میانگین بدست آمده از این پژوهش (جدول  )1بیشترین
ارتفاع گیاه مربوط به تیمار نور سفید (39.7سانتیمتر) بود بیشترین طول
میانگره مربوط به گیاهان رشد یافته در خارج گلخانه ( 2.3سانتیمتر) بود که
تفاوت معنیداری با گیاهان تحت تیمار نور سفید ( 1.9سانتیمتر) نداشتند.
بیشترین وزن خشک شاخساره و ریشه مربوط به گیاهان شاهد رشد یافته در
گلخانه بود ،اگر چه در صفت وزن خشک شاخساره بین گیاهان رشد یافته تحت
تیمارهای نوری آّبی و سفید تفاوت معنیداری وجود نداشت .بیشترین تعداد
برگ ( )81.7به گیاهان رشد یافته تحت تیمار نوری قرمز اختصاص یافت که با
سایر تیمارها تفاوت معنیداری داشتند.

نتیجه گیری
در مطالعه حاضر استفاده از نور تکمیلی  LEDتاثیر معنیداری و مثبتی بر کلیه صفات
رشدی اندازه گیری شده نشان داد .بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به طیف رنگی سفید
بود .بیشترین وزن خشک شاخساره متعلق به تیمارهای نوری آّبی و سفید بود که با
گیاهان شاهد تفاوت معنیداری نداشتند .تیمار طیف نوری قرمز موثرترین تیمار در
تعداد برگ بود .بطور کلی طیف نوری آبی و سفید نسبت به قرمز تاثیر بیشتری در
بهبود صفات رشدی داشتند اگر چه نورقرمز تنها در صفت تعداد برگ موثرترین تیمار
بود و گیاهان شاهد گلخانه در صفت وزن خشک شاخساره تفاوت معنیداری با
تیمارهای نور سفید و آبی نداشتند .از آنجایی که تاثیر نور LEDبر اساس نوع گونه
گیاهی و رقم متفاوت است .نتایج این پژوهش نشان میدهد بررسی تاثیر مثبت نور
 LEDدر گیاه درمنه خزری نیاز به مطالعات بیشتر دارد و توصیه میشود کمیت و
کیفیتهای متفاوت نور LEDدر این گیاه مورد بررسی قرار گیرد .نتاج مطالعه حاضر
میتواند مقدمه برای انجام پژوهشهای بعدی در این زمینه باشد.
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