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  دهیچک

است. با توجه به  ینکته چالش کی يریچه آن در مناطق گرمساهیبذر و رشد گ یزنکه جوانه بودهرشد  کنددار گل اهیگ کی انتوسیسیل

بر  يديانور ال يهافیو ط ییایاثر عصاره جلبک در یبررسمنظور به ،شیآزما دومطالعه در  نیا ،دهینوع گل شاخه بر نیا يبازارپسند

انجام شد. تصادفی  صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالًهب یو اثر آن بر گلده انتوسیسیل و ماریاچی آرنا دو رقم يهارشد دانهال

در  تریلیلیم 1000و  750، 500، 250، 125 يهادر غلظت دیسف ،قرمز -یقرمز، آب ،یآب ينورها يدارا يدياال يمارهایاول شامل ت شیآزما

عرض  نیشتریاول، ب شیحاصل از آزما جیتکرار انجام شد. طبق نتا هشتبا  ،بدون اعمال تیمار اهدش ماریو ت ییایعصاره جلبک در تریل

روز  60، پس از گذشت دوم شیآزمامشاهده شد. در  يدياال یآب -قرمز یبیقطر برگ در نور ترک نیشتریو ب یبرگ و قطر ساقه در نور آب

 يهاغلظتدر رقم آرنا  نیمشاهده شد. همچن يدياال دیته و طول ساقه در نور سفتعداد غنچه گل در بو نیشتریب این آزمایش از انجام 

در صفات  شیشاهد داشت. افزا مارینسبت به ت يشتریتعداد غنچه گل در بوته ب ،ییایعصاره جلبک در لیتر در لیترمیلی 750و  500

 يدياال یآب -قرمز یبیو نور ترک ی، در نور آبشیآزما دومربوط به هر عرض و قطر برگ، برگ، طول میانگره و ساقه  یکیمورفولوژ

را  ییایعصاره جلبک در تریدر ل تریلیلیم 500و غلظت  ینور آب ماریتوان رقم آرنا تحت تیپژوهش م نیا جیمشاهده شد. با توجه به نتا
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   مقدمه

کی از اهداف کشورهاي در حال توسعه، دستیابی به رشد ی

و گیاهان زینتی از جمله  هااقتصادي پایدار است. گل

که در بسیاري از نقاط ایران قابل تولید بوده،  هستندمحصوالتی 

عنوان د بهنتوانو می هستنداز قابلیت ارزآوري باالیی برخوردار 

صادرات کشور قرار یکی از کاالهاي عمده غیر نفتی در ترکیب 

بریده، شاخهعنوان گل ). لیسیانتوس گیاهی است که به7( ندگیر

کاربرد آن  ولی بیشترینشود بستري و گلدانی پرورش داده می

. موطن اصلی این گیاه مناطق استبریده شاخهبه صورت گل 

اما نقطه گسترش آن  ،مرکزي و جنوب آمریکا و مکزیک است

نژادگران ژاپنی، حات اولیه توسط بهدر ژاپن بود و پس از اصال

به کشورهاي دیگر معرفی شده و امروز از اهمیت زیادي در 

بازارهاي جهانی برخوردار است. لیسیانتوس رتبه باالیی را در 

گل  10ص داده و در بین بریده به خود اختصاهاي شاخهبین گل

بریده در جهان جاي گرفته است و مهمترین برتر شاخه

تولید کننده این گل در دنیا هلند، کنیا و تانزانیا کشورهاي 

با توجه به بازارپسندي این نوع گل شاخه بریده ). 12هستند (

کیفیت گلدهی و بهبود  منظور افزایش تولید، بهبودیمارهایی بهت

هاي اخیر صورت گرفته عمر پس از برداشت این گل طی سال

)، 16اي مختلف (هکه ازجمله این تیمارها کاربرد نور با رنگ

براي افزایش کیفیت و ماندگاري پس از  آمینه کاربرد اسیدهاي

ی هاي کمّویژگی بهبود) براي 13یتوزان (ک) و 18برداشت گل (

هاي انجام پژوهشدر و کیفی لیسیانتوس صورت گرفته است. 

میت و ثر بر افزایش کؤبررسی عوامل محیطی مبه شده بیشتر، 

پرداخته بریده منظور تولید گل شاخهبهکیفیت لیسیانتوس پابلند 

 ییایدر يهاجلبک از که یآل مواد یتنش ضد اثرات .شده است

 داده نسبت ینینیتوکیس يهاتیفعال به عمدتاً ،شوندیم مشتق

 و نیآدن ن،یزآت مانند مختلف يهانینیتوکیس. است شده

 در تنش جادیا به منجر که را آزاد يهاکالیراد ن،ینوپوریآم

 ن،یبتائ نیسیگال. دنکنیم مهار میمستق طوربه شوند،یم هانایگ

 موجب که هستند يمواد جمله از قندها، از یبرخ و تولیمان

مشخص  ).2( شوندیم یاهیگ يهاسلول در ياسمز تعادل جادیا

 بردن باال در یمهم نقش ییایدر جلبک عصاره شده است که

 .)6( دارد ییدارو اناهیگ در یدانیاکسیآنت و ییایمیفتوش باتیترک

 (Filipendula ulmaria) رهیاسپ ییدارو اهانیگ یپاش محلول در

 ییایدر جلبک عصارهبا  (Pittosporum tobira) یژاپن خکیم و

(Ascophyllum nodosum) 5 يهاغلظت با یهفتگ صورتبه 

 ياگلخانه طیشرا در و ياریآب آب با همراه تریل در تریلیلیم 7و

 تیظرف و دهایفالوونوئ ،یکیفنول باتیترک ايمحتو ،شدهکنترل و

  ).6( ه استافتی شیافزا یاهیگ گونه دو هر در یدانیاکس یآنت

 و رشد بر رگذاریثأت و مهم یطیمح عوامل از یکی نور

طور پیوسته به نورهاي محیط گیاهان به. است اهانیگ يولوژیزیف

  یاگرچه محدوده نور مرئدهند. اطراف خود پاسخ می

فتوسنتز  ينور برا فیط نیترعنوان مهمنانومتر) به 400-700( 

اي از طیف اما گیاهان عالی محدوده ،شودیدر نظر گرفته م

نانومتر را  720-780 قرمزنانومتر و مادون 260نوري قرمز 

هاي دهد. هر طول موج از طیفدریافت و به آن پاسخ می

د. نورهاي ننکهاي خاصی را در گیاهان ایجاد میپاسخ ،نوري

براي تحریک الکترون در سیستم فتوسنتزي مؤثرتر  و آبی قرمز

هاي کلروفیل بیشترین میزان جذب نور را زیرا رنگدانه ،هستند

آبی، تک  و قرمز هاي نور دارند. اثرات نورهايدر این طول موج

اي روي رشد و فیزیولوژي طور گستردهرنگ یا ترکیبی، به

 .)8ورد مطالعه قرار گرفته است (هاي مختلف گیاهی مگونه

 تیکم. دارد تیاهم اهیگ يبرا نور تیفیک و تابش مدت شدت،

 واحد در که ینوران امواج مقدار از است عبارت نور شدت ای

 يندهایآفر از ياپاره بر نور شدت. رسدیم سطح واحد به زمان

براي تولید ). 20و  4( گذاردیم اثر فتوسنتز جمله از یاهیگ

توان از هاي بسته به جاي نور خورشید مین در محیطگیاها

 يهاپرفشار، المپ میفلورسنت، سد د،یهالمنابع نوري مانند متال

-به هاLED. ) استفاده کردLED( ساطع کننده نور ودینئون و د

جرم و حجم کم،  ،یطول عمر طوالن ش،یحداقل گرما لیدل

 يادیه زخاص توج يطول موج ها دیتول ساختار حالت جامد و

هاي خاص طیف با طول موج هاLED. را به خود جلب کردند

توانند ابزار آسانی براي درك اثرات طیف نور بر رشد و نور می
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 کاربردکه  شد گزارش یپژوهش در ).8فیزیولوژي گیاه باشند (

 سبب) قرمز و یآب د،یسف( متفاوت رنگ تنوع با يدياال نور

 ايمحتو برگ، تعداد گره،انیم فاصله اه،یگ ارتفاع شیافزا

 و ساقه تازه تودهستیز برگ، عرض ،ياروزنه تراکم ل،یکلروف

 حالتکاهش  و شتریب یمانزنده نسبتافزایش  نیهمچن شه،یر

روي گیاه  در پژوهشی. )4( شد انتوسیسیل دانهال در روزت

 ممکن يدياال ينورها از یبیترک که شده شنهادیپلیسیانتوس 

 طیمح در و بزرگ اسیمق در دیتول و شدر بهبود يبرا است

مطالعات اندکی در  ،طورکلی). به16( دنباش دیمف شده کنترل

ویژه در مورد شرایط بهینه کشت و کار گیاه لیسیانتوس، به

بر این اساس مطالعه  ).3مراحل اولیه پرورش وجود دارد (

منظور بررسی اثر عصاره جلبک دریایی و نورهاي حاضر به

قرمز، سفید و شاهد بر رشد و استقرار  - ، قرمز، آبیمتنوع آبی

گیاهچه لیسیانتوس و بررسی عملکرد گیاه پس از انتقال 

  ها به گلدان انجام شد.گیاهچه

  

  هامواد و روش

هاي نور بررسی اثر عصاره جلبک دریایی و طیف آزمایش اول:

 هاي دو رقم لیسیانتوسدي بر رشد دانهالايال

دي و عصاره جلبک دریایی بر ايثر نور المنظور بررسی ابه

  پابلند آرناهاي دو رقم لیسیانتوس گیاهچه رشد

 (Eustoma grandiflorum cv. Arena) و ماریاچی  

 (E. grandiflorum cv. Mariachi) صورت آزمایشی به

شامل کامال تصادفی با هشت تکرار در قالب طرح فاکتوریل 

 يشرکت ماز دیتول(دي ايال هايبا تیمارهاي چراغیک بوته 

داراي نورهاي ) لوکس 4000 و 2000 ينور شدتبا  رانینور ا

درصد قرمز  70( 70:30قرمز % -، آبی 100، قرمز % 100آبی %

، 500، 250، 125% و پنج غلظت 100درصد آبی) ، سفید  30و 

(تولید  دریایی لیتر در لیتر عصاره جلبکمیلی 1000و  750

بدین منظور انجام شد. و شاهد  پلنت کانادا)آکادین سی شرکت

هاي نشا حاوي بستر بذرهاي دو رقم آرنا و ماریاچی در سینی

ها . سپس دانهالندکشت پیت ماس در شرایط گلخانه کشت شد

با فتوپریود  روز به اتاقک رشد 60در مرحله دو برگی، به مدت 

میکرومول  300شبانه روز با شدت نوري ساعت در  8/16

درجه سلیسیوس انتقال  21مربع بر ثانیه و دماي تون بر مترفو

دي با ايهاي الهاي مجزا که چراغیافتند. گیاهان در قفسه

متري از گیاهان نصب سانتی 50نورهاي مورد نظر در فاصله 

شده بودند، قرار گرفتند و جهت جلوگیري از اختالط نورها هر 

ون سیاه رنگ از قفسه وسیله یک نایله ها، بقفسه حاوي دانهال

ها به اتاقک رشد، یک ماه پس از انتقال دانهال دیگر جدا شد

تیماردهی با عصاره جلبک دریایی آغاز شد. بدین صورت که 

لیتر در میلی 1000و 750، 500، 250، 125هاي هریک از غلظت

صورت روز)، به21روز یکبار(به مدت  3ر لیتر، به فواصل ه

 20ره جلبک دریایی در آب) به میزان کودآبیاري (محلول عصا

لیتر به ازاي هر دانهال استفاده شد. تیمار شاهد در این میلی

مرحله براي هر دو رقم در شرایط گلخانه نگهداري و از آب 

در پایان پس از یک ماه، مقطر جهت کودآبیاري استفاده شد. 

تعداد برگ و میانگره با شمارش، قطر برگ و قطر اول آزمایش 

، عرض برگ، طول ساقه و دیجیتال قه به کمک کولیسسا

گیري شد. متر اندازهمیلی 1/0کش با دقت میانگره با خط

سنج پورتابل شاخص سبزینگی برگ توسط دستگاه سبزینگی

ساخت انگلستان) انجام و سپس میانگین آن ثبت  CL-01(مدل 

  ).6شد (

ي نور هاعصاره جلبک دریایی و طیفبررسی اثر  :دومآزمایش 

هاي دو رقم دي بر فاکتورهاي عملکردي گیاهچهايال

   لیسیانتوس در مرحله گلدهی

اتمام  روز پس از کشت بذرها در سینی نشا و بعد از 60

از هر دو رقم  لیسیانتوس  چهار برگی هاي، دانهالاولآزمایش 

حاوي مخلوط  16هاي سایز (آرنا و ماریاچی) به گلدان

، براي بررسی 2:2:1یکولیت با نسبت کوکوپیت، پرلیت و ورم

. پس از منتقل و در شرایط گلخانه نگهداري شدندعملکرد گیاه 

 گرهگل گیاهان از باالي سومین روز و با ظهور اولین غنچه 30

هاي بوته، ). صفات تعداد کل برگ12سربرداري شدند (

هاي جانبی، غنچه گل طی هاي جانبی، شاخههاي شاخهبرگ
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از سربرداري شمارش شد. طول ساقه اصلی و  پنج هفته پس

گیري شد ساقه جانبی هم در طول پنج هفته با خط کش اندازه

گیري سطح برگ و ریشه به اندازهدر پایان آزمایش، ). 11(

، Image Jوسیله دستگاه اسکنر، اسکن شده و توسط نرم افزار 

  ).21( شدگیري سطح برگ و ریشه اندازه

 و Statistix 8ا استفاده از نرم افزارهاي آماري نتایج ب هیتجز

SAS 9.2 ها براساس آزمون و مقایسه میانگینLSD  در سطح

منظور انجام محاسبات جبري و درصد انجام گرفت. به 5تمال اح

  ) استفاده شد.2016رسم نمودارها از نرم افزار اکسل (نسخه 

  

  نتایج

و نتایج بررسی اثر عصاره جلبک دریایی  آزمایش اول:

هاي دو رقم لیسیانتوس دي بر رشد دانهالايهاي نور الطیف

  مرحله رشد

و  یشدن اثرات متقابل از ذکر اثرات اصل داریتوجه به معن با

(جدول شد  يصفحه خوددار تیمحدود لیدلبهاثرات سه گانه 

1(. 

نتایج اثرات متقابل رقم و نور و عصاره جلبک دریایی بر 

در مرحله رشد نشان داد، یسیانتوس هاي دو رقم لرشد دانهال

بیشترین تعداد برگ در بوته در طیف نوري قرمز در رقم آرنا با 

قرمز در رقم  -افزایش نسبت به شاهد و نور ترکیبی آبی 18/1%

). رقم 2جدول افزایش از تیمار شاهد بود ( 01/9ماریاچی با %

ه قرمز بیشترین قطر برگ را داشت ک -آرنا در نور ترکیبی آبی

افزایش داشت. بیشترین عرض  2/35نسبت به تیمار شاهد %

 31قرمز با % -و آبی 8/52هاي نوري آبی با %برگ در طیف

 3/25افزایش در رقم آرنا نسبت به تیمار شاهد و نور سفید با %

در رقم ماریاچی نسبت به تیمار شاهد مشاهده  24و آبی با %

ماریاچی و  شد. بیشترین تعداد میانگره در بوته در رقم

افزایش نسبت به تیمار شاهد  7/12هاي نوري سفید با %طیف

قرمز  -هاي نور سفید، آبی و آبیمشاهده شد. رقم آرنا در طیف

طول میانگره بیشتري نسبت  6/38و % 7/47، %5/46ترتیب %به

ترتیب در بیشترین و کمترین قطر ساقه به به تیمار شاهد داشت.

ا و نور سفید و رقم آرنا مشاهده شد. تیمار نور آبی و رقم آرن

بیشترین قطر برگ و عرض برگ در رقم ماریاچی و غلظت 

 7/14لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی به ترتیب با %میلی 125

افزایش نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد. بیشترین  1/34و %

لیتر در لیتر عصاره میلی 500قطر ساقه در رقم آرنا و غلظت 

شاهد مشاهده  افزایش نسبت به تیمار 5/15ریایی با %جلبک د

 داري مشاهده نشدتفاوت معنیتعداد میانگره در بوته  در شد.

  ).2(جدول 

 750بیشترین تعداد برگ در تیمار نور قرمز و غلظت 

لیتر در لیتر میلی 250قرمز و غلظت  -لیتر در لیتر و نور آبیمیلی

ش نسبت به تیمار شاهد افزای 4/17% عصاره جلبک دریایی با

لیتر در لیتر عصاره میلی 500و  1000مشاهده شد. در غلظت 

لیتر در لیتر میلی 750قرمز، غلظت  -جلبک دریایی و نور آبی

لیتر در لیتر میلی 250عصاره جلبک دریایی و نور آبی، غلظت 

عصاره جلبک دریایی و نور سفید بیشترین قطر برگ را نشان 

برگ در تیمار شاهد مشاهده شد. بیشترین  داد و کمترین قطر

لیتر در لیتر عصاره جلبک میلی 1000عرض برگ در غلظت 

تیمار شاهد  نسبت به 3/73دریایی و نور آبی حاصل شد که %

بیشتر بود. بیشترین و کمترین تعداد میانگره در بوته در غلظت 

 ترتیب در نوردر لیتر عصاره جلبک دریایی و به لیترمیلی 500

سفید و قرمز مشاهده شد. کمترین طول ساقه در نور قرمز و دو 

لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی میلی 750و  500غلظت 

لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی میلی 250مشاهده شد. غلظت 

لیتر در لیتر میلی 125و نور آبی بیشترین قطر ساقه و غلظت 

قطر ساقه را داشت. عصاره جلبک دریایی و نور سفید کمترین 

لیتر در لیتر عصاره میلی 1000و  125نور قرمز و دو غلظت 

ترتیب بیشترین و کمترین شاخص سبزینگی را جلبک دریایی به

  ).3جدول نشان دادند (

هاي نور بررسی اثر عصاره جلبک دریایی و طیف آزمایش دوم:

  گلدهی دي بر فاکتورهاي عملکردي دو رقم لیسیانتوس در مرحلهايال

شدن اثرات متقابل از ذکر اثرات اصلی،  داریمعنبا توجه به 

  دلیل محدودیت بهجدول تجزیه واریانس و اثرات سه گانه 
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 هاي مختلف نور و عصاره جلبک دریاییثیر تیمارهاي طیفأتجزیه واریانس برخی صفات مورفولوژیک ارقام گیاه لیسیانتوس تحت ت .1جدول 

  منابع تغییرات
درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات

  عرض برگ  قطر برگ  تعداد برگ
تعداد 

  میانگره

طول 

  میانگره
  قطر ساقه  طول ساقه

شاخص 

  سبزینگی

 **3/33ns 13/1** 0/440** 0/208ns 4/81** 34/6** 0/045ns 515  1  رقم

 1/34ns 0/914** 0/194** 1/27* 0/708** 11/8** 1/44** 13/3ns  3  نور

 1/07ns 0/219* 0/127** 0/062ns 0/118* 4/76** 0/455** 16/5ns  4  جلبک دریایی

 *33/2 **0/544 *3/27 *0/237 *2/94 **0/23 **0/65 *3/71  3  رقم*نور

 *23/4 **0/377 *3/788 *0/092 *0/645 **0/340 **1/01 *2/1  4  جلبک دریایی رقم*

 *48/4 **0/209 *3/42 *0/181 *0/851 **0/097 **0/915 *2/39  12  جلبک دریایی نور*

 *36/9 *0/225 **3/88 *0/084 *0/712 **0/061 **0/278 *3/64  12  جلبک دریایی رقم*نور*

 ns 0/216* 0/829* 0/014* 0/029ns 0/018ns 0/003ns 0/007 *2/5  1  شاهد با تیمار

 ns 0/395* 0/02ns 0/06ns 0/033* 0/375ns 0/028ns 9/83ns 6  1  شاهد

  2/17  055/0  931/0  005/0  308/0  022/0 053/0  76/1  84  خطا

  2341  486/0  06/5  308/0  088/0  179/0  28/1  49/2  125  کل

  15  1/27  8/30  4/31  6/25  7/22  1/27  3/16    ضریب تغییرات

n.s است. دارمعنی 1% احتمال سطح در ** و 5% احتمال سطح در دارمعنی  *دار،معنی غیر  

  

  ).4جدول صفحه خودداري شد (

متقابل رقم و نور بیشترین طول ساقه و تعداد برگ  در اثر

 4/11و % 6/47ترتیب با %در بوته در رقم آرنا و نور سفید به

افزایش نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد. بیشترین و کمترین 

ترتیب تحت در شاخه جانبی در رقم ماریاچی بهتعداد برگ 

نسبت به  2/23و کاهش % 18تاثیر نور آبی و قرمز با افزایش %

تیمار شاهد مشاهده شد. بیشترین تعداد شاخه جانبی در بوته در 

در رقم ماریاچی و نور قرمز رقم آرنا و نور سفید و کمترین آن 

کاهش نسبت به تیمار شاهد  3/28افزایش و % 40ترتیب با %به

مشاهده شد. بیشترین تعداد غنچه گل در رقم آرنا و نور سفید و 

 1/58ترتیب با %ماریاچی و نور قرمز بهآن در رقم کمترین 

کاهش نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد  7/72افزایش و %

  ).5جدول (

هاي مختلف عصاره جلبک در اثر متقابل رقم و غلظت

هاي مختلف عصاره دریایی مشاهده شد که رقم آرنا در غلظت

جلبک دریایی طول ساقه بیشتري نسبت به رقم ماریاچی داشت 

لیتر در لیتر و رقم میلی 750ن طول ساقه در غلظت و بیشتری

بیشترین طول ساقه در رقم آرنا و غلظت آرنا مشاهده شد. 

لیتر در لیتر و کمترین آن در رقم ماریاچی و غلظت میلی 1000

ترتیب با افزایش لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی بهمیلی 1000

 اهده شدنسبت به تیمار شاهد مش 7/14و کاهش % 56/8%

  ).5(جدول 

هاي مختلف عصاره جلبک دریایی و اثر متقابل غلظت

تر در لیتر لیمیلی 1000هاي نوري نشان داد که غلظت طیف

ترتیب در نور آبی و قرمز بیشترین و عصاره جلبک دریایی به

 1/26و کاهش % 19کمترین تعداد برگ در بوته را با افزایش %

رتیب در تیمارهاي نور آبی و تنسبت به تیمار شاهد داشت. به

لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی و نور قرمز و میلی 750غلظت 

لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی بیشترین و میلی 1000غلظت 

  و کاهش  7/38کمترین تعداد برگ در شاخه جانبی با افزایش %
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 رشد در مرحله رشد يفاکتورها بر ییایاثرات متقابل رقم و نور، رقم و عصاره جلبک در .2جدول 

  تیمار  رقم

تعداد 

برگ در 

  بوته

  قطر برگ

  )مترمیلی(

  عرض برگ

  )مترسانتی(

تعداد 

میانگره در 

  بوته

طول 

  میانگره

  )مترسانتی(

طول ساقه 

  )مترسانتی(

  قطر ساقه

  )مترمیلی(

شاخص 

سبزینگی 

  (اسپد)

 7/33c 1/96c 0/68d 2/66ab 0/88b 4/16b 1/48bc 30/3bc  شاهد  

 8/13b 2/04c 0/87bc 2/33bc 1/29a 4/76a 0/89d 26/6d  سفید  آرنا

 8/6bc 2/47b 1/08a 2/66ab 1/3a 4/91a 1/69a 28cd  آبی  

 8/4b 2/65a 1/05a 2/4bc 1/22a 4/6a 1/41bc 29/4c  قرمز-آبی  

 8/66a 2/04c 0/98ab 2/6ab 0/87b 3/55bc 1/47b 29/8c  قرمز  

 8bc 1/45e 0/79c 2/66ab 0/93b 3/66bc 1/35c 32/8ab  شاهد  

 8/26b 1/68de 0/99a 3a 0/86b 3/6bc 1/3c 32/4ab  سفید  

 8bc 1/53e 0/98a 2/6ab 0/66bc 3/16c 1/56ab 34/1a  آبی  ماریاچی

 8/73a 1/76d 0/83c 2/86ab 0/87b 4/23ab 1/46bc 32/3ab  قرمز-آبی  

 7/46c 1/59e 0/70d 1/86c 0/58c 2/33d 1/29c 31/6b  قرمز  

            

  عصاره جلبک دریایی

  لیتر در لیتر)(میلی
        

  0  8ab 1/45de 0/79e 2/66a 0/88bc 4/16ab 1/48bc 30/3bc 

  125  8/33ab 1/59de 0/81e 2/25a 1/17a 4/37ab 1/09e 28/6c 

  250  8/33ab 1/76d 0/79e 2/58a 1/08ab 4/58ab 1/44bc 27/8c 

 8/68a 1/62de 1/13ab 2/75a 1/1ab 4/37ab 1/71a 28/8c  500  آرنا

  750  8/76a 1/44e 1/04bc 2/5a 1/08ab 3/58cd 1/3cd 28/7c 

  1000  8/33ab 1/78d 1/21a 2/41a 1/29a 5/12a 1/29cd 28/4c 

  0  7/33b 1/96c 0/68f 2/66a 0/93bc 3/66cd 1/3cd 32/8ab 

  125  8/41a 2/63a 0/97cd 2/66a 0/7cd 3/2cd 1/29cd 34/6a 

 8/33ab 2/01c 0/88de 2/58a 0/89bc 3/87bc 1/25de 33/5a  250  ماریاچی

  500  7/25b 2/4b 0/82e 2/33a 0/7cd 3/12cd 1/43bcd 29/9bc 

  750  8/25ab 2/49ab 0/85e 2/58a 0/64d 2/87d 1/53ab 32/3ab 

  1000  8/33ab 1/98d 0/84e 2/75a 0/79cd 3/58cd 1/51b 32/6ab 

  )، ندارند.LSDدار (بر اساس آزمون حداقل اختالف معنی 5داري در سطح احتمال %هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند تفاوت معنیدر هر ستون میانگین
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 ر و عصاره جلبک دریاییثیر تیمارهاي مختلف نوأتجزیه واریانس صفات عملکردي ارقام گیاه لیسیانتوس تحت ت .4جدول 

 منابع تغییرات
درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات

  طول ساقه
تعداد برگ هر 

  بوته

هاي تعداد برگ شاخه

  جانبی

تعداد شاخه 

  جانبی

طول شاخه 

  جانبی

تعداد غنچه 

  گل

 **15/6ns 25/9** 58/5** 103 **297 **1374  1  رقم

 **11/6 **29/8 **6/43 *56/1 **155 **371  3  نور

 **0/475 *1/41 *2/99 **7/25 *17/8 **242  4  عصاره

5/30 *25/2 *15/5  3  رقم*نور * 0/733* 40/3** 2/76* 

 *0/205 *5/26 *2/27 *9/16 *21/7 **117  4  رقم*عصاره

 **3/1 *4/7 **3/12 *17/3 **23/6 *18/6  12  نور*عصاره

 *1/41 *2/95 *2/16 *18/08 **25/5 *3/62  12  رقم*نور*عصاره

 17/95ns 0/28ns 1/26ns 0/039* 0/006ns 0/59ns  1  شاهد با تیمار

 0/1ns 1/6ns 0/4ns 0/1ns 4/59ns 0/9ns  1  شاهد

1/13  84  خطا  31/6  45/5  00609/0  66/0  003/0  

9/38 113  125  کل  5/18  22/3  17/2  09/5  

8/18    ضریب تغییرات  2/15  6/24  5/35  05/28  4/35  

n.s دار است.معنی 1در سطح احتمال % **و  5% ار در سطح احتمالدمعنی*دار، غیر معنی  

  

نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد. تیمار نور سفید و  18/3%

لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی بیشترین میلی 500غلظت 

تعداد شاخه جانبی در بوته را داشت که از لحاظ آماري در 

نور آبی و غلظت داري با تیمار تفاوت معنی 5سطح احتمال %

لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی نداشت. از سوي میلی 1000

لیتر در لیتر عصاره میلی 1000دیگر، تیمار نور قرمز و غلظت 

جلبک دریایی کمترین تعداد شاخه جانبی در بوته را با کاهش 

ترین و کمترین طول بیشنسبت به تیمار شاهد داشت.  30/4%

 500علق به تیمارهاي نور آبی و غلظت ترتیب متشاخه جانبی به

 250لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی و نور قرمز و غلظت میلی

و  1/30% لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی با افزایشمیلی

نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد. در نور سفید و  9/32کاهش %

تر لیمیلی 750لیتر در لیتر و نورآبی و غلظت میلی 500غلظت 

در لیتر عصاره جلبک دریایی بیشترین تعداد غنچه گل در بوته 

مشاهده شد که از لحاظ آماري تفاوت معنی داري نداشتند و 

کمترین تعداد غنچه گل متعلق به تیمار نور قرمز و غلظت 

 68لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی با کاهش %میلی 1000

  ).6 جدولنسبت به تیمار شاهد مشاهده شد (

 بحث

کنند و موجب به رشد و نمو گیاهان کمک میدي اينورهاي ال

هاي آناتومیکی مربوط به افزایش عملکرد فتوسنتزي و ویژگی

شوند، نور تنها منبع انرژي براي فتوسنتز و آن در رشد اولیه می

ایجاد رشد و نمو در گیاهان است و کیفیت نور اثرات بسیار 

 گسیبر ).9یولوژي گیاهان دارد (اي در مورفولوژي و فیزپیچیده

هاي ) استفاده از چراغ14) و اوزونیس و همکاران (5واال (و ه

رنگی مختلف در چرخه رشد گیاه و فیزیولوژي آن تأثیر زیادي 

و قرمز جذب شده توسط  از این رو نورهاي آبی ،دارد

هاي فتوسنتزي نسبت به سایر نورهاي طیف گسترده رنگدانه

بی موجب افزایش رشد رویشی، باز شدن مؤثر است، نور آ

ها، گسترش سطح برگ، عملکرد فتوسنتزي و سنتز روزنه

د. اگرچه نور قرمز براي انجام فتوسنتز مناسب شوها میآنزیم

طور مطلوب توسعه به توانند بدون نور آبیاست اما گیاهان نمی

ثیر نور آبی، قرمز و أ) ت16یابند. در تحقیقی رونی و همکاران (

دي را بر افزایش سطح برگ و محتواي کلروفیل ايسفید ال

  برگ گزارش دادند و بیشترین عرض برگ گیاه لیسیانتوس را 
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 . اثرات متقابل رقم و نور، رقم و عصاره جلبک دریایی بر صفات عملکردي ارقام گیاه لیسیانتوس در مرحله گلدهی5جدول 

  نور  رقم
طول ساقه 

  متر)(سانتی

  تعداد برگ 

  ر بوتهد

تعداد برگ 

  شاخه جانبی

تعداد شاخه 

  جانبی در بوته

طول شاخه جانبی 

  متر)(سانتی

تعداد غنچه گل در 

  بوته

 17/6c 16/4c 10b 2/4cd 4/8bc 2/2c  شاهد  

 25/9a 18/2a 11/2ab 3/36a 5/35ab 3/48a  سفید  آرنا

 21/3b 17/8b 10/6ab 3ab 5/56a 2/62b  آبی  

 20bc 17/5b 11/1ab 2/76bc 4/72bc 2/4bc  قرمز-آبی  

 18/3c 15/8d 10/2b 2/28cd 5/9a 1/88cd  قرمز  

 17/8c 17/2b 9/6b 2/2cd 5/16ab 2/7b  شاهد  

 19/6bc 16/5c 10/4ab 2/36cd 5/23ab 1/36de  سفید  

 15/4d 16/2c 11/8a 2/16de 5/81a 1/2e  آبی  ماریاچی

 15/5d 15/6d 10/8ab 2/28cd 3/97c 1/36de  قرمز-آبی  

 14/5d 11/2e 7/6c 1/72e 2/2d 0/6f  قرمز  

 عصاره جلبک دریایی

  لیتر در لیتر)(میلی
      

  0  17/6de 16/4cd 10b 2/4b 4/8bc 2/2b 

  125  18/8cd 16/3cd 10/2ab 2/3b 5/55a 2/5ab 

  250  17/6de 15/8de 9/9b 2/3b 4/54bc 2/55ab 

 20/5c 18/1ab 10/9ab 3/1a 5/55a 2/7a  500  آرنا

  750  27/6a 17/5bc 11/6a 3/25a 5/3ab 2/55ab 

  1000  22/8b 19/1a 11/2a 3/3a 5/98a 2/55ab 

  0  17/8de 17/2bc 9/6b 2/2b 5/16ab 2/7a 

  125  16/1ef 15/1def 10/3b 2/05b 4/41c 0/95d 

 16/7ed 15/2def 10/1b 2/15b 4/49bc 1/3d  250  ماریاچی

  500  14/8f 14/3f 9/9b 2/05b 4/28c 1/25d 

  750  18/5cd 14/7ef 10b 2/2b 4/41c 1/2d 

  1000  15f 15/3def 10/8ab 2/2b 3/91c 0/95d 

  )، ندارند.LSDدار (بر اساس آزمون حداقل اختالف معنی 5داري در سطح احتمال %هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

  

و کاروتنوئید  مشاهده کردند. کلروفیل یتحت تیمار نور آب

یندهاي آهاي اصلی فتوسنتزي در فرعنوان رنگدانهبه

فیزیولوژیکی گیاه نقش دارند. تشکیل شدن و عملکرد 

هاي نوري است. تیمار گیاهان با نور ها وابسته به طیفرنگدانه

د. مطالعات شومی bبه  aآبی موجب افزایش نسبت کلروفیل 

  که نور آبی موجب افزایش بیوسنتزدهد نشان می

د که ماده اولیه بیوسنتز شو) میALAآمینولیولینیک ( -5 

هاي اصلی مسیر کلروفیل است. نور آبی در تنظیم بیان ژن

بیوسنتز کلروفیل نقش دارد. از سوي دیگر، نور آبی رشد و نمو 

). نتایج این پژوهش با 19و  10دهد (کلروپالست را افزایش می

فوق همخوانی دارد و بیشترین عرض برگ در این مرحله نتایج 

) 1تحت تیمار نور آبی مشاهده شد. احمدي و همکاران (

آبی موجب  - گزارش کردند که نور قرمز و ترکیب نور قرمز

  و نور قرمز موجب افزایش ارتفاع در گیاه  بیشترین تعداد برگ
  



  و همکاران ياحمدرضا محمد                               1401 زمستان / مچهار/ شماره  دوازدهم ل/ سا وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

10  

  بر صفات عملکردي ارقام گیاه لیسیانتوس در مرحله گلدهی هاي نور و عصاره جلبک دریایی. اثرمتقابل طیف6جدول 
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 17/7efg 16/8cde 9/8c-g 2/3efg 4/88c-g 2/5ab  0  شاهد

  125  21/6bc 17bcd 10/6b-f 2/7b-e 5/33a-e 2/5ab 

  250  21/4bcd 16/6cde 9/6 d-g 2/2efg 5/98ab 2/5ab 

 21/4bcd 18/6abc 12/6ab 3/7a 4/43e-i 2/7a  500  سفید

  750  26/6a 17/1bcd 10c-g 3a-d 5/22a-f 2/5ab 

  1000  22/8b 17/8bcd 11/4a-d 2/7b-e 5/47a-e 1/9abc 

 16/6e-h 16/2def 11b-f 2efg 5/85abc 1/4cde  125  آبی

  250  13/8h 15/7d-h 10/4b-f 2/1efg 4/4e-i 1/3cde 

  500  18/7c-f 14/8e-h 9efg 1/9fg 6/35a 1/5cde 

  750  23/5ab 18/6abc 13/6a 3/4ab 6/08ab 2/7a 

  1000  19/2cde 20a 12/2abc 3/5a 5/75a-d 2/4ab 

 15/5gh 15/9d-g 10/6b-f 2/1efg 4/77c-g 1/7bcd  125  قرمز-آبی

  250  17/4efg 16/2def 10/8b-f 2/5c-f 4/42e-i 2/5ab 

  500  16/7e-h 17/8bcd 11/2b-e 2/7b-e 5/06b-f 2/4ab 

  750  21/2bcd 14/3f-i 9/9d-g 2/1efg 3/47hi 0/9de 

  1000  18/3d-g 18/8ab 12/6ab 3/2abc 4/08f-i 1/9abc 

 16fgh 13/8ghi 8/8fg 1/9fg 4/02f-i 1/3cde  125  قرمز

  250  16/4e-h 13/6hi 9/2d-g 2/1efg 3/27i 1/4cde 

  500  14h 13/6hi 8/9fg 2efg 3/84ghi 1/3cde 

  750  21bcd 14/4f-i 9/8d-g 2/4def 4/65d-h 1/4cde 

  1000  15/2gh 12/4i 8g 1/6g 4/47e-i 0/8e 

بر اساس آزمون  5داري در سطح احتمال %هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند تفاوت معنییمار میانگیندر هر ستون و براي هر ت

  )، ندارند.LSDدار (حداقل اختالف معنی

  

شده است. بیشترین طول ساقه و میانگره و تعداد بادرنجبویه 

هاي انگور رشد یافته تحت تیمار نور قرمز برگ در گیاهچه

که براساس نتایج پژوهش ). در صورتی14اصل شد (دي حايال

حاضر طول ساقه و میانگره تحت تیمار با نور آبی نسبت به نور 

قرمز  -قرمز باالتر بود، البته با تیمار نور سفید و نور ترکیبی آبی

رسد هر دو نور آبی و تفاوت معنی داري نداشت که به نظر می

از هستند. سبزعلیان و قرمز براي افزایش ارتفاع گیاه مورد نی

دي اي) گزارش کردند که نورهاي آبی و قرمز ال17همکاران (
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شوند بلکه موجب فقط به افزایش رشد رویشی محدود نمی

شوند. رونی و افزایش ترکیبات آنتی اکسیدانی در گیاهان نیز می

) بیشترین ضخامت الیه اپیدرمی برگ گیاه 16همکاران (

دي ايیر نورهاي سفید، آبی و قرمز الثألیسیانتوس را تحت ت

ترتیب گزارش دادند. براساس نتایج بیشترین قطر ساقه و برگ به

اساس نتایج  قرمز مشاهده شد. بر -تحت تیمار نور آبی وآبی

آزمایش دوم بیشترین تعداد برگ در کل بوته و شاخه جانبی در 

شاهد  دي، نسبت به تیمارايآبی ال -نورهاي سفید، آبی و قرمز

دي موجب ايمشاهده شد. ترکیبی از نورهاي آبی و قرمز ال

د تا نور آبی الزم براي رشد رویشی و نور قرمز الزم براي شومی

دهد که ژن ). تحقیقات نشان می11و 4د (شومین أرشد زایشی ت

CRY  (حساس به نور آبی) با تعدیل بیوسنتز و انتقال

هاي ل شدن سلولاز طوی  IAAزا مانند هاي دروناکسین

کند اما موجب پهن و بزرگ شدن هیپوکوتیل جلوگیري می

عنوان منبع اولیه نور، از د. همچنین نور قرمز بهشوسلول می

کننده جیبرلین در گیاه و بر هاي تنظیمثیر بر گیرندهأطریق ت

ثیر أتوقف ساخت جیبرلین در بافت بر طویل شدن ساقه ت

دست آمده، بیشترین طول هب ). براساس نتایج22( گذارندمی

دي مشاهده شد. ايساقه و تعداد غنچه گل در نور سفید ال

 1000گل در تیمار نور قرمز و غلظت کمترین تعداد غنچه

دست آمد که نسبت به هلیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی بمیلی

رسد با توجه به نظر مییمار شاهد هم کمتر مشاهده شد. بهت

نانومتر قرار  400-700عال فتوسنتزي در طول موج اینکه دامنه ف

دارد و نورهاي آبی، سفید و قرمز در همین محدوده طول موج 

نوري قرار دارند، موجب افزایش صفات رشدي گیاهان پیش 

تیمار شده با این نورها در مراحل اولیه رشد شده است. نسبت 

د. شوهاي بیشتر میباالي نور آبی به قرمز باعث تولید گل

مثبت نور آبی بر گلدهی گیاهان پیازدار مانند گل  تأثیرمحققان 

منفی  تأثیر). همچنین در تحقیقاتی 8الله را به اثبات رساندند (

نور قرمز بر گلدهی گیاهان خردل و ریحان هندي گزارش شده 

) گزارش کردند که گلدهی 12). نیکبخت و اشرفی (8است (

اما نکته  ،ول روز قرار داردشدت نور و ط تأثیرلیسیانتوس تحت 

حائز اهمیت این است که چنانچه مقادیر مناسبی از مواد غذایی 

هاي در دسترس بوته باشد اثر بسیار مثبتی بر گسترش نظام

اي و مراحل مختلف فاز رویشی و زایشی بوته خواهد ریشه

). عصاره جلبک دریایی حاوي مواد غذایی ماکرو و 3داشت (

هاي رشد چون ها، هورمونمینه، ویتامینآمیکرو، اسیدهاي

اساس نتایج  ). بر23اکسین، جیبرلین و سیتوکینین است (

هاي مختلف عصاره جلبک دریایی بر طول ساقه و غلظت

توان دلیل آن را به داشت و می تأثیرمیانگره و قطر ساقه و برگ 

آنها بر رشد و  تأثیرهاي گیاهی و اندوخته مواد غذایی، هورمون

اساس نتایج بیشترین طول ساقه، طول  و گیاهان نسبت داد. برنم

 1000شاخه جانبی و تعداد برگ در شاخه جانبی در غلظت 

بر این  که لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی مشاهده شد،میلی

ي گیاه بهتر صورت گیرد در نتیجه گیاه از اساس هرچه تغذیه

تایج، بیشترین رشد بهتري برخوردار خواهد بود. بر اساس ن

گل، در تیمارهاي مختلف عصاره جلبک دریایی  تعداد غنچه

نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد. در این پژوهش با افزایش 

صورت ف عصاره جلبک دریایی رشد گیاه بهغلظت مصر

رسد با افزایش غلظت مصرفی نظر میافزایشی بوده است. به

ي بهتر وسعهعصاره جلبک دریایی و به دنبال آن رشد و ت

اي توانسته است از عناصر موجود ها، گیاه از لحاظ تغذیهریشه

ده و در نتیجه موجب رشد بهتر اندام کردر خاك بهتر استفاده 

. همین امر باعث شده است که تعداد شودهوایی گیاه 

ي هاي فرعی نیز روي ساقهي شاخههاي آغازندهمریستم

افزایش در تعداد لیسیانتوس بیشتر تشکیل شود و موجب 

  .شودي فرعی شاخه

  

   نتیجه گیري کلی

هاي نوري مشاهده شد که رقم آرنا در طیفو در اثرمتقابل رقم

 ،دي بیشترین عرض برگ، طول میانگرهايطیف نوري آبی ال

عصاره و قطر ساقه را داشت. نتایج اثرمتقابل رقم و  طول ساقه

لیتر در میلی 500نشان داد که رقم آرنا و غلظت  جلبک دریایی

لیتر عصاره جلبک دریایی تعداد برگ در بوته، تعداد میانگره و 
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در اثر متقابل رقم و نور بیشترین طول قطر ساقه را منجر شد. 

ساقه، تعداد برگ، شاخه جانبی و تعداد غنچه گل در بوته در 

بنابراین با توجه به نتایج  رقم آرنا و نور سفید مشاهده شد.

توان رقم آرنا تحت تیمار نور ر این پژوهش میدست آمده دهب

لیتر در لیتر عصاره جلبک میلی 500دي و غلظت ايآبی ال

   .دریایی را جهت تولید محصول بهتر توصیه کرد
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Abstract 

Lisianthus is a slow-growing flowering plant whose seed germination and growth is a challenge in the tropics. Due to 
the marketability of this type of cut flower, this study was performed in two experiments to investigate the effect of 
seaweed extract (SWE) and LED on the growth of seedlings of two cultivars of lisianthus (namely Ariana and 
Mariachi) and its effect on flowering as a factorial experiment in a completely randomized design. The first experiment 
consisted of LED treatments with blue, red, blue-red, and white light at concentrations of 125, 250, 500, 750 and 1000 
ml/L of seaweed extract and control treatment (no treatment) with 8 replications. According to the results of the first 
experiment, the greatest leaf width and stem diameter were observed in the presence of blue light and the greatest leaf 
diameter was observed in the presence of red-blue combined light. In the second experiment, conducted 60 days after 
the second experiment, the greatest number of flower buds per plant and stem length were observed under the white 
light condition. Also, in Arena cultivar, concentrations of 500 and 750 ml/L of seaweed extract led to a greater number 
of flower buds per plant than the control treatment. Increases in morphological traits of leaf width and diameter, leaf 
length, and internode length were observed upon exposure to blue light and red-blue combined light in both of the 
experiments. Enhancements in most of the morphological traits in both experiments was observed in the presence of 
blue light and red-blue LED combined light. According to the results of this study, it seems that production of Arena 
cultivar in the presence of blue light and a concentration of 500 ml /L of seaweed extract is more feasible than the other 
cultivar and light and seaweed amendments. 
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