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Introduction  It is predicted that the world population will grow to 9.3 billion up to 2050 and urban 

population will grow 73% It means that it will grow from 3.6 billion to 6.3 billion. This huge population need 

abundant food production. Plant factory with artificial light (PFAL) is a closed growing system that is 

insulated against heat and air.. The plant grow in shelves under artificial lighting which are laid horizontal. 

The main goal of PFAL is commercial production of plants, but min PFALS has not commercial goals and is 

used to produce plants in domestic and small sizes. The Plants that are less than 30 cm tall and grow well in 

relatively low light conditions and also at high planting densities, are suitable for plant factory. Therefore, 

plants such as rice, wheat and potatoes are not suitable for cultivation in a plant factory. The main purpose of 

this research is to study the proper light quality for growing radish plant. All light treatments had a significant 

effect on biomass, sugar and photosynthetic pigments of radish. The result showed that the highest amount of 

chlorophyll a was 0.964 and the lowest amount was equal to 0.318 mg/g fresh leaf weight. In chlorophyll b, 

the highest value was 0.666 mg/g and the lowest value was 0.229 mg/g wet weight. The highest and the 

lowest carotenoids were equal to 74.75 mg/g and 30.6 mg/g wet weight. The highest sugar content was 0.717 

μg/g and the lowest was 0.02 μg/g dry weight. The highest fresh and dry weight of the plant were 0.27 g and 

0.014 g, and the lowest were recorded 0.155 and 0.007 g. In this study, plant length was also examined but no 

significant difference was observed between different light treatments. Based on a general conclusion, it can 

be said that the light composition (R2, G0, B1) was the most suitable light regime for use in the designed 

system. 

Materials and methods The plant, studied in this investigation is radish. The place of growth was built 

vertically in 4 floor. Each floor was been divided into two sections. There should be a controller in each 

section, to control the parameters like light time off and on, temperature and moisture. In this method the 

controller was designed by the Fritzing software and then it was built by parts and sensors like DHT 11, 

Arduino UNO, based on ATMEGA328P, Relay module Arduino, data logging shield, driver module RC. The 

programming platform like Arduino was used for writing down the codes to control the other needed 

parameters. In this study 7 different light treatments were used plus sunlight as witness for studing different 

lights effects. These light treatments were developed throw changing the number of 3 lights (red, green, blue). 

LEDs were installed after designing and constructing m-PFAL. According to previous studies which have 

been done in this matter, all LED lights were installed above the shelves, so that the plants can use the proper 

amount of light in vertical state. And some light reflectors were installed beside the plants so that the lower 

leaves can get the proper light. In this study LED light with 7 different optical spectrum composition and 

sunlight as the witness were used. The experimental design was randomized completely design with 8 
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treatments and three replications and all the data analysis were done through SAS software. The average 

comparison was done in Duncan method and probability of 1% and 5%. 

Results and discussion According to results, light regime (R2,G0,B1) has the highest amount of chlorophyll 

“a”, that  has significant difference with the witness and the other treatments. The lowest amount of 

chlorophyll “a” was related to (R1, G0, B0) treatment, that didn't have significant difference with the witness 

and (R1,G1,B1). The highest amount of chlorophyll “b” was related to (R2,G0,B1) treatment, that had 

significant difference with the witness, but in comparison with (R2, G1, B0) and (R1, G0, B2) treatments 

didn't have significant difference. The amount of photosynthesis pigments are higher by using the mixed light 

treatment of blue and red, especially when the red light is more. The highest wet weight was seen in (R2, G0, 

B1) treatment, which didn’t have significant difference with natural light. The lowest wet weight was seen in 

just red light treatment, that was very low in comparison with the other treatments. According to results, dry 

weight of radish is 4-6 percent of its wet weight. In dry weight just like the wet weight, the highest amount 

was for (R2, G0, B1) treatment, that didn’t have significant difference with (R0, G1, B2) and (R1, G0, B0). 

The highest amount of sugar was seen in (R2, G0, B1) treatment, that was very high in comparison with other 

used optical regimes and natural light. Because the production of carbohydrates and sugar has direct relation 

with Photosynthesis, so we can conclude that the state of photosynthesis is more proper in (R2, G0, B1) 

treatment.  

Conclusion In this study, the effective light quality for healthy and faster growth of radish plant in a plant 

factory was investigated. In case of limitations of natural light in greenhouse, multi-floor plantings and plant 

factories, LED lights in optimized quality can be a good alternative light. Also it has been indicated that the 

best light mixture is the red and blue light, when the red light is more than the blue light. And the worst light 

regime was the only red color, which had negative effect on the all parameters. 

Keywords:  Artificial light, Chlorophyll, Light regime, Plant factory, Urban agriculture. 
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 چکیده

. هدف اصلی این پژوهش طراحی و باشدمیفضاهای بالاستفاده  به کارگیری راهکار مناسبی برایمحیط شهری  درتولید مواد غذایی 

که تامین نور مناسب از مهمترین   جا نآ. از باشدمیت استفاده در مناطق شهری ساخت یک کارخانه گیاهی مجهز به نور مصنوعی جه



 

 
 

(، B=1 ،G=0 ،R=2(  ،)R=2, G=1, B=0نوری ) تیمار 8، تعداد شود ی یک کارخانه گیاهی محسوب میهای تاثیرگذار بر کارای ویژگی

(R=1, G=0, B=2( ،)R=0, G=1, B=2( ،)R=1, G=1, B=1( ،)R=0, G=0, B=1 ،)(R=1, G=0, B=0و نور خورش )به عنوان  دی

هفته  5بود که پس از  Raphanus sativus با نام علمی  تربچه مورد استفادهگیاه در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت.  د وشاه

عنوان منبع کالری  بهزمینی که معموال برنج، گندم و سیب مانندگیاهانی  .(Li et al., 2012) شی از و پارامترهای مختلف شد برداشت

. نیستندکارخانه گیاهی تولید در دارند، مناسب جهت پرورش د و گیاهانی که نیاز به مناطق وسیعی نگیرو دام قرار می انسانمورد استفاده 

 ,Kozai)کارخانه گیاهی در ژاپن و کشورهای آسیایی جهت تولید سبزیجات، گیاهان دارویی و نشا مورد استفاده قرار گرفته است 

مشکل این کارخانه گیاهی تا حدودی برای حل  ،استزایی ای موضوع اشتغالاز مشکالت هر جامعه ییک با توجه به اینکه (.2013

های شغلی برای موجب ایجاد فرصت تواندمی کارخانه گیاهی هایی ساده به افراد جامعه،آموزشی ارائهبدین صورت که با  .استمناسب 

 (.Kozai et al., 2019) گرددکیفیت باال انی تازه و با شود و سبب تولید گیاه با محیط کاری امن و دلپذیرلین معلو سالمندان و

در این . ک برنامه کشت ساالنه پرداختندیهای فلورسنت و تحت به تولید کاهو با استفاده از المپ (Ikeda et al., 1991)در تحقیقی  

μE/m محدودهزمان روشنایی در شدت نور در که  طوری به کردندساعت روشنایی استفاده  11از آزمایش 
2
s

 3 5/25، دما 333-513 1-

-غلظت کربن دی ،درصد 5 03تنظیم شد. همچنین رطوبت برابر با درجه سانتیگراد    3 2/23نیز و در دوره خاموشی درجه سانتیگراد 

تنطیم شد.  5/5محلول غذایی برابر با  pHو   ms 3/1متر بر ثانیه، هدایت الکتریکی  5/3 جریان هوا، سرعت  ppm 033 53اکسید 

. همچنین مصرف رسیدگرم  05روز به  20که وزن تازه گیاه در طی  طوری نتایج نشان داد که در شرایط فوق رشد کاهو افزایش یافت به

شد  ساعت گزارشکیلووات 5/2و  1/1ب برابر با ترتیکل به الکتریسیتهزنی گیاه و مصرف  جوانهدوره برای روشنایی در طول  الکتریسیته

در (Kozai et al., 2007)در پژوهشی  د.بوهای سدیم فشار باال درصد کمتر از تجهیزات متعارف با استفاده از المپ 23و  53حدود  که

 یشتریب ینوران یتا انرژ گرفتکشت قرار  هایپانل یکه رو ییهاLEDرو به باال با استفاده از  یاز روش نورده یاهیکارخانه گ کی

توسط  شود،ینم ذبج ینییپا هاینور رو به باال که توسط برگ ،یاهیشود، استفاده کردند. در کارخانه گ جادیا ینییپا هایبرگ یبرا

 شودیبازتاب م یاهیبه سمت جامعه گ رد،گییقرار م اهیگ یتاج پوشش یکه در باال یتوسط بازتابنده نور ایو  شودیباال جذب م هایبرگ

 LEDبه توسعه یک دستگاه جدید بهینه شده با  (Shimizu et al., 2011)در تحقیقی باشد یم دتریمحصوالت مف نیب یکه از نورده

تر گیاهان هدف اصلی بررسی کیفیت نور موثر برای رشد سالم و سریع که در آن برای تولید سبزیجات در یک کارخانه گیاهی پرداختند

ها ) آبی، سبز و قرمز( بر میزان فتوسنتز و رشد کاهو بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان LEDنور توسط ترکیبی از  کیفیت . تاثیربود

ور قرمز و آبی افزایش و در نور ترکیبی کاهش یافت. های قرمز و آبی بیشتر است. طول ساقه در نLEDنور مخلوط با اهو در فتوسنتز ک

با استفاده از منابع موجود در  (Graamansv et al., 2018) در پژوهشی .افتهمچنین وزن تر کاهو در نور قرمز و فلورسنت افزایش ی



 

 
 

مورد تولید کاهو، عملکرد یک کارخانه گیاهی را با یک گلخانه سنتی برای سه منطقه جغرافیایی مختلف مقایسه کردند. با توجه به نتایج 

( نیز بهتر عمل 1100       ها )( حتی از کارآمدترین گلخانه1411       وری انرژی کارخانه گیاهی )اعالم شده، از لحاظ بهره

این پژوهش طراحی و  ازهدف . نیز عملکرد بهتری از خود نشان داد اکسیددیهمچنین از لحاظ منابع مصرفی مانند آب و کربن کرد.

تولید مواد به منظور های محصول تولیدی در آن بر برخی از ویژگی های نوری مختلفرژیم و ارزیابی اثرساخت یک کارخانه گیاهی 

 در این تحقیق از گیاه تربچه استفاده شد.. محیط شهری بود درغذایی 

 هامواد و روش

مدار برای طراحی   Fritzing نرم افزار ،محفظه رشدطراحی برای   Solidworks افزارنرماز با استفاده و ساخت کارخانه گیاهی طراحی 

، ، ماژول رطوبت و دمااندازی کنترلر ،  کدنویسی در آردینیو برای راه گیاه های شاخص برخی بر مصنوعی نور اثرات ارزیابی الکترونیکی

  ها استفاده شد. LEDو  کنترلر،  I2C درایور ماژولماژول رله، 

 ه رشدظمحف و ساخت طراحی

برای  .گردید تقسیم بخشهر طبقه به دو  ،محفظه حجمبه منظور کاهش و ساخته شد طبقه  4به صورت عمودی در  رشد محفظه

که در  محفظه رشدنمای دوبعدی  ،2بعدی و در شکل نمای سه، 1. در شکل استفاده شد Solidworksافزار نرمکشت از فضای  طراحی

 2در شکل باشد که بر حسب میلیمتر میمحفظه  ابعاد همهگیری . واحد اندازه، نشان داده شده استگردیدطراحی  Drawing بخش

 خالی ازکارخانه گیاهی میزان دما و رطوبت برای ارزیابی محفظه رشد و اطمینان از کارکرد صحیح سایر قطعات،  .استنشان داده شده 

گراد و رطوبت درجه سانتی 25 رویگیری دمای اندازهدر این آزمایش  گیری و ذخیره شد.اندازه ساعت 48به مدت  هر ده دقیقهگیاه 

درصد  چهارگراد و به ترتیب دو درجه سانتیدر طی این مدت حداکثر اختالف دما و رطوبت برای سنسورها درصد تنظیم شد.  13 روی

 . دست آمدبه



 

 
 

 

 محفظه رشدسه بعدی طرح  -1شکل 

Fig.1. Three-dimensional design of the growth chamber 

 

       

 طرح دو بعدی محفظه رشد -2شکل 

Fig.2. Two-dimensional design of the growth chamber 

 

 



 

 
 

 DHT-11 گیری دما و رطوبتماژول اندازه

ی اندازه دارای متر و 23باشد. دارای مصرف انرژی کم، انتقال سیگنال به مسافت بیش از گیری دما و رطوبت میاین سنسور برای اندازه

-می ولت 5الی  3 آن ولتاژ ورودی و خروجیدرصد است.   5رطوبت  گیریاندازه دقت و درصد 2 گیری دمادقت اندازهکوچک است. 

 گیری کند.توان اندازهرا می درصد 05الی  5رطوبت بین و گراد درجه سانتی 13الی  -23بین   دمایباشد. 

 ماژول رله

های ای است که پینگونه. این ماژول به شدولت هشت کاناله استفاده  5از رله  کندمیزمان روشنایی و خاموشی را کنترل  این ماژول

 .شوددیجیتال برد آردینو مستقیما به ورودی کنترل رله وصل می

 

 I2C ماژول درایور

بسیار آسان  LCDاستفاده شد. به کمک این درایور راه اندازی  I2Cبا ارتباط  11*2کاراکتری  LCDاز یک ماژول درایور در این طراحی 

 شود.میاستفاده  یآردوینو کمترهای دیجیتال تعداد پینشود و از می

 

 شیلد دیتا الگر

ها و همچنین تنظیم ساعت برای خاموشی و روشنایی از یک شیلد دیتاالگر آردینو استفاده شد. با استفاده از این به منظور ذخیره داده

رود که بعد از قطع شدن برق، کار میهایی به ذخیره کرد. دیتاالگر برای ذخیره داده SDها را بر روی یک حافظه توان فایلشیلد می

 از بین نرود. آناطالعات 

 

 انه گیاهیکارخبرای  کنترلرطراحی و ساخت 

نیاز به  های مورد استفاده جهت تولید نور مصنوعی،روشن و خاموش شدن المپزمان دما، رطوبت و برای کنترل برخی از پارامترها مانند 

از قطعات و سنسورهای و در ادامه  (3شکل ) کنترلر مورد نظر طراحی شد Fritzingافزار ابتدا با استفاده از نرم باشد.یک کنترلر می

DHT-11 برد آردوینو گیری رطوبت و دمابرای اندازه ،UNO  بر پایهATMEGA328P ماژول رله، شیلد دیتاالگر و ماژول درایور ،I2C 

 4شکل  افزار آردوینو استفاده شد.نویسی نرم ترهای مورد نیاز، از محیط برنامههمچنین برای نوشتن کدها جهت کنترل پارام استفاده شد.

 .داده استشده در این پژوهش را نشان  کنترلر استفاده



 

 
 

 

 Fritzingافزار  مدار طراحی شده در نرم -3شکل 

Fig.3. Circuit designed in Fritzing software 

 
 د استفادهرکنترلر مو -4شکل 

Fig.4. The controller used 

 

 تیمارهای رنگی

استفاده شد. این تیمارها از طریق تغییر شاهد  تیمار و از نور خورشید به عنوان تیمار رنگی  0برای بررسی تاثیر نورهای مختلف بر گیاه از 

 یطول همه (.1)جدول  به وجود آمدند نانومتر( 453-533) و آبی متر(ونان 533-553) ، سبزنانومتر( 113-113) قرمزدر تعداد سه رنگ 

LED (. 5)شکل  بودمتر سانتی 33ها حدود و محدوده پوشش آن مترسانتی 13 استفاده های مورد 



 

 
 

 

 برای تولید نور مصنوعی هاLED -5 شکل

Fig.5. LEDs to produce artificial light 

 

 بکاررفته در این آزمایش LEDهای  نسبت المپ -1جدول 

Table 1- The ratio of LED lamps used in this experiment 
 آبی

Blue 

 سبز

Green 

 قرمز 

Red 
 تیمارها

Treatments 
 1تیمار  2 0 1

Treatment 1 

 2تیمار  2 1 0

Treatment 2 
 3تیمار  1 0 2

Treatment 3 
 4تیمار  0 1 2

Treatment 4 
 5 تیمار 1 1 1

5 Treatment 
 6تیمار  0 0 1

Treatment 6 
 7تیمار  1 0 0

Treatment 7 

 )نور طبیعی محیط( شاهد 

Control (natural ambient light) 

 7 تیمار 

Treatment 8 

 اجرای آزمایش و تست با گیاه مدل



 

 
 

ها در قسمت LED یهمه، شدهانجام های . با توجه به پژوهشندشدنصب ها LED، پس از طراحی و ساخت کارخانه گیاهی کوچک

مدت زمان روشنایی و خاموشی به ترتیب بر  .های مورد استفاده بودو گیاه در معرض تابش نور مستقیم المپقرار گرفت  باالیی هر قفسه

 .گیری شدمتر اندازهلوکس تنظیم شد که این مقدار توسط دستگاه لوکس  3333 133 بر نور ساعت تنظیم شد و شدت 8و  11

محل قرارگیری  1شکل  می( در اطراف گیاه استفاده شد.مینیووها )فویل آلهای زیرین گیاه، از بازتابندههمچنین برای رسیدن نور به برگ

LEDاستفاده  کننده آزمایشگاهها از سیستم خنکدما و رطوبت در طول انجام آزمایش ثابت بود و برای تنظیم آن است. ها را نشان داده

ها نصب شدند. LEDهای اول  و سوم و در باالی گیری دما و رطوبت از دو سنسور استفاده شد که در قفسهبرای اندازه همچنین شد.

سنسورها و سایر قطعات مربوط به کارخانه گیاهی کوچک . پس از نصب داده استگیری سنسور دما و رطوبت را نشان  محل قرار 0شکل 

های یکبارمصرف کاشته شد و داخل دستگاه قرار گرفت. همچنین از مورد نظر برای رشد گیاه، بذر گیاه تربچه درون لیوان یو تنظیم دما

از دو هفته و رشد  پسو آب مورد نیاز در اختیار گیاهان قرار گرفت  تنهااستفاده شد. در ابتدا  کشت کوکوپیت و پرلیت به عنوان بستر

ها شد. پس از گذشت پنج هفته اقدام به برداشت تربچه  استفادهگیاهان  منظور تغذیه به نیز شده ی رقیق، محلول غذایهای حقیقیبرگ

همچنین طول گیاه )طول اندام رویشی( در سه مرحله زمانی قرار گرفت. ساعت 24به مدت  گرادیدرجه سانت 43 یدر آون با دما شد و

و  b، کلروفیل a)کلروفیل های فتوسنتزیو همچنین رنگیزه ، قندتر و خشک سپس پارامترهای مختلف مانند وزن گیری شد.اندزه

 گیری گردید.اندازه کارتنوئید(

 

 تولیدکننده نور مصنوعی یهاLED یریمحل قرارگ - 6شکل 

Fig.6. Location of LEDs producing artificial light 



 

 
 

 

 سنسور دما و رطوبت یریمحل قرارگ - 7 شکل

Fig.7. Location of temperature and humidity sensor 

 گیاه ه گیری قندانداز

دقیقه درون حمام آب گرم در دمای  13به مدت  درصد مخلوط شد و 83لیتر اتانول میلی 5با ها  نمونهپس از خشک کردن گیاه تربچه، 

داده شد. دقیقه قرار  13و به مدت دور بر دقیقه  1333چرخش دستگاه سانتریفیوژ با  . سپس محلول ساخته شده درقرار گرفتدرجه   03

سولفوریک رقیق حل لیتر اسید میلی 133در  گرم آنترونمیلی 153مقدار  و ساخته شددر ادامه محلول آنترون  این فرایند چهار بار تکرار و

لیتر محلول میلی 3 و شد مایش ریختهدر لوله آز گیاه تربچه میکرولیتر از عصاره 133مقدار  ،محلول دگیری قن اندازهجهت  سپسشد. 

 گراد در حمام آب جوش قرار درجه سانتی 133دقیقه در درجه حرارت  23دست آمده به مدت ه. مخلوط بگردیداضافه  به آن نترونآ

مقدار قند برحسب  (1) استفاده از رابطهو با  شد نانومتر توسط اسپکتوفتومتر خوانده 123در نهایت جذب عصاره در طول موج  گرفت.

 (.1950let a McCready ,.)آمد دست هبگیاه میکروگرم بر گرم وزن خشک 

مقدار قند( = 
       میزان جذب

       
* )وزن خشک                        (1)           

 های فتوسنتزیگیری رنگیزه اندازه

 403و  4/152، 2/115های در طول موجدست آمده  عصاره متانولی بهجذب و  شداستفاده ها، از حالل متانول گیری رنگیزهجهت عصاره

، روابطدر این  .(Lichtenthaler and Buschmann, 2001)انجام گرفت 2-4با استفاده از روابط  و محاسبات الزمنانومتر خوانده شد 

Ca  کلروفیلa ،Cb  کلروفیلb و C(X+C)  )باشد.می کارتنوئیدها )گزانتوفیل+کاروتن  

Ca (µg/ml) = 16.72 A665.2 – 9.16 A652.4                                                                            (2)  

Cb (µg/ml) = 34.09 A652.4 – 15.28 A665.2                                                                            (3)  



 

 
 

C(x+c) (µg/ml) = (1000 A470 – 1.63 Ca – 104.96 Cb)/221                                                 (4)  

 طرح آماری مورد استفاده

شاهد استفاده  تیمار و از نور خورشید به عنوان با هفت ترکیب طیف نوری LED مصنوعی تولید شده با استفاده از نوردر این پژوهش از 

صورت گرفت.  SASافزار نرمآماری با استفاده از و تجزیه و تحلیل  دتکرار بو 3تیمار و  8شد. طرح مورد استفاده، طرح کامال تصادفی با 

 انجام شد. یک و پنج درصد روش دانکن و در سطح احتمال ازنیز  هامقایسه میانگین

 نتایج و بحث

 بوددار  ، تاثیر تیمارهای بکار رفته بر تمامی صفات مورد ارزیابی به جز طول گیاه، در سطح احتمال یک درصد معنینتایج نشان داد

 (.2)جدول 

 های فتوسنتزی تربچه زیست توده، قند و رنگیزهنوری بر  تیمارهایآنالیز واریانس تاثیر  -2جدول 

Table 2- Analysis of variance of the effect of light diets on biomass, sugar and photosynthetic pigments of 

radish 
 میانگین مربعات

Mean of square 

 طول
length 

 قند
sugar 

 وزن خشک
Dry weight 

 وزن تر
Wet 

weight 

 کارتنوئید
Carotenoid 

 کلروفیل کل

Total 

chlorophyll 

 bکلروفیل 

Chlorophyll 

b 

 aکلروفیل 

Chlorophyll 

a 

درجه 

 آزادی

(df) 

 تغییر منابع

Source of 

variation 

1.13ns 0.168** 0.000017** 0.0046** 718.27** 0.328** 0.065** 0.106** 7 تیمار 
Treatment 

 خطا 16 0.019 0.011 0.057 153.31 0.0006 0.0000015 0.006 0.46
Error 

ضریب  - 22.16 22.54 22.02 22.52 10.61 10.77 22.01 9.13
 تغییرات

Coefficient 

of 

variation 

ns درصد یکدار در سطح احتمال  دار، ** اختالف معنی وجود اختالف معنی عدم 

ns No significant difference, ** Significant difference at the level of one percent probability 

سایر  وداری با شاهد  اختالف معنی بود و aدارای بیشترین مقدار کلروفیل  (R2, G0, B1)نوری  تیمار دست آمده، نتایج به با توجه به

بود که اختالف معنی داری با شاهد و  (R1, G0, B0)نیز مربوط به تیمار  aکمترین مقدار کلروفیل (. 8)شکل  تیمارهای دیگر داشت

  (. 8)شکل نداشت  (R1, G1, B1)تیمار 



 

 
 

 ,R2)بود ولی نسبت به تیمارهای  داربود که با شاهد دارای اختالف معنی (R2, G0, B1)متعلق به تیمار  bبیشترین مقدار کلروفیل 

G1, B0)  و(R1, G0, B2) (. مشابه آنچه در خصوص کلروفیل 0داری نداشت )شکل  تفاوت معنیa  ،کمترین مقدار کلروفیلبیان شدb   نیز

 (.0)شکل نداشت  (R1, G1, B1) تیمار بود که اختالف معنی داری با شاهد و (R1, G0, B0)مربوط به تیمار 

 ,R2, G0)مربوط به تیمار  ،بیشترین میزان کلروفیل کل 13شکل . با توجه به شودگفته می bو  aمجموع دو کلروفیل  بهکلروفیل کل 

B1) به جز دو تیمار  بررسیمورد تیمارهای نوری  یهمهداری نسبت به شاهد و  طور معنی بود که به(R2, G1, B0)  و(R1, G0, B2)،  

 (.13شکل )برتری داشت

 11. شکل استآوری انرژی و استفاده در فتوسنتز باشد که نقش آن جمعگزانتوفیل و کاروتن می هایی مانند رنگیزه کارتنوئید مجموع

با  بود که (R2, G1, B0)بیشترین مقدار کارتنوئید مربوط به تیمار  .داده استرا نشان  ی مختلفتیمارها درمقایسه میانگین کارتنوئید 

 (.11)شکل داشت  در سطح پنج درصد دار معنیاختالف  (R1, G1, B1)و  (R1, G0, B0) ،(R0, G0, B1)شاهد، تیمارهای 

های فتوسنتزی باالتری  رنگیزه دارای ،باشد بیشتر که نور قرمز ویژه زمانی قرمز و آبی به نشان داد که تیمار نوری ترکیبنتایج این بخش 

و یا نسبت نوری مساوی قرمز، سبز و آبی اعمال شود، وضعیت  شود. برعکس اگر تنها از یک طیف نوری آبی یا قرمز استفاده است

-ه که با جذب دیهایی بر روی گیاروزنهزیرا توسعه روزنه ) .خواهد یافتهای فتوسنتزی و به تبع آن میزان فتوسنتز کاهش  زهگیرن

رنگ نسبت به نور مخلوط کمتر است. نور آبی و قرمز بیشترین گیاه در نور تک کند(اکسیدکربن امکان فتوسنتز را برای گیاه فراهم می

سبت بایست به نهای گیاه نسبت به نور قرمز دارد و میتاثیر را در فرآیند فتوسنتز دارند و نور آبی دارای قدرت نفوذ بیشتری در بافت

کند و آن همچنین کلروفیل بیشتر نور سبز جذب نمی برای رشد بیشتر نیاز به حجم نور قرمز بیشتری است. و منطقی از نور آبی بهره برد

ترین نتیجه گرفت، این تیمار نوری مطلوبتوان  می های فتوسنتزی رنگیزه یهمه، از نظر (R2, G0, B1)برتری تیمار  براساس کند.را بازتاب می

های  آبی در افزایش رنگیزه ونور قرمز  که ترکیب دادنیز نشان  (Shimizu et al., 2011) پژوهش نتایجهای فتوسنتزی است. تیمار برای رنگیزه

 . نقش موثری داردفتوسنتزی 



 

 
 

 

 برگ تربچه aتاثیر کیفیت نور بر میزان کلروفیل  -8شکل 

Fig.8. The effect of light quality on the amount of chlorophyll a in radish leaves 

 

 برگ تربچه bتاثیر کیفیت نور بر میزان کلروفیل  -9شکل 

Fig.9. The effect of light quality on the amount of chlorophyll b in radish leaves 

 

 برگ تربچهتاثیر کیفیت نور بر میزان کلروفیل کل  -11شکل 

Fig.10. The effect of light quality on the amount of total chlorophyll in radish leaves 

a 

b b 
b 

bc b 

c 

bc 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1 2 3 4 5 6 7 8
 

C
h

lo
ro

p
h

y
ll

 a
 (

m
g

/g
)

 

Treatment 

a ab 

abc bc 

cd 
bc 

d 

cd 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1 2 3 4 5 6 7 8

C
h

lo
ro

p
h

y
ll

 a
 (

m
g

/g
) 

Treatment 

a 

ab 
abc 

bc 
bdc 

bc 

d 

dc 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

1 2 3 4 5 6 7 8

 T
o
ta

l 
ch

lo
ro

p
h

y
ll

 (
m

g
/g

) 

Treatment 



 

 
 

 

 تاثیر کیفیت نور بر میزان کارتنوئید برگ تربچه -11شکل 

Fig.11. The effect of light quality on the amount of carotenoid in radish leaves 

نور داری با  که اختالف معنی بود (B1 ،G0 ،R2)تیمار  مربوط به بیشترین مقدار وزن تر ،(12دست آمده )شکل  به جیبا توجه به نتا

دست آمد که هکمترین وزن تر نیز در تیمار نوری صرفا قرمز ب نداشت. (B1 ،G1 ،R1)و  (B2 ،G0 ،R1)تیمارهای طبیعی و 

درصد وزن  1الی  4بین تربچه وزن خشک گیاه دست آمده، هاساس نتایج ب رب (.12شکل ) تر بود تمامی تیمارها پایین داری از طورمعنی به

داری با  اختالف معنیبود که  (B1 ،G0 ،R2) مربوط به تیمار وزن خشک در وزن خشک نیز مانند وزن تر بیشترین میزان. بودتر گیاه 

 تواند ینم ییقرمز به تنها ینور فینشان داد که ط جینتا (.13نداشت )شکل  (B0 ،G0 ،R1) و  (B2 ،G1 ،R0) سایر تیمارها به جز 

 طیشرا ینور آب ،ینور فیط کیدر هنگام استفاده از  .دیرا فراهم نما اهیحصول عملکرد مطلوب گ تیرشد و در نها یالزم برا طیشرا

های فتوسنتزی نیز صادق بود  عالوه بر زیست توده، در خصوص رنگیزه. این نتیجه فراهم نمود اهیرشد گ ینسبت به نور قرمز برا یبهتر

 .فراهم کرد اهیفتوسنتز گ یرا برا یبهتر طیقرمز شرا فینسبت به طو طیف آبی 

، B1)مربوط به تیمار  قند گیاه بیشترین میزانمختلف را نشان داده است.  یمارهایدر ت اهیقند گ نیب نیانگیم سهیمقا جینتا 14شکل 

G0 ،R2 )که تولید  از آنجا کار رفته برتری داشت. هنوری ب تیمارهای سایرنور طبیعی و  ،شاهد تیمار داری نسبت به طور معنی بود که به

فتوسنتز نسبت به  تیوضع (B1 ،G0 ،R2) توان گفت که در تیمار مستقیم با کارایی فتوسنتزی دارد لذا می یها و قند ارتباط کربوهیدرات

 گیاه کاهو برهای مختلف نوری  طیفاثر ررسی ب منظور که به یدر پژوهش. داشته است یبهتر تیوضع یمورد بررس یمارهایت ریسا

 های نوری مورد آزمایش داشت ف، کارایی فتوسنتزی باالتری نسبت به طیقرمز و آبی ان داد که ترکیب نورشد، نتایج نش انجام

(Shimizu et al., 2011). که در تیمار  نشان دادهای فتوسنتزی نیز  همراستایی میزان باالی قند و میزان رنگیزه(B1 ،G0 ،R2 )

 .وجود داردنوری  تیمارهای مناسبتری برای جذب نور و انجام فتوسنتز نسبت به سایر شرایط
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 تاثیر کیفیت نور بر میزان وزن تر برگ تربچه -12شکل 

Fig.12. The effect of light quality on the fresh weight of radish leaves 

 

 تاثیر کیفیت نور بر میزان وزن خشک برگ تربچه -13شکل 

Fig.13. The effect of light quality on the dry weight of radish leaves 

 

 تاثیر کیفیت نور بر میزان قند برگ تربچه -14شکل 

Fig.14. The effect of light quality on the sugar content of radish leaves 
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 هاداری بین تیمار، اختالف معنی2با توجه به جدول  .شده است نشان داده 15گیری و نتایج در شکل ول گیاه در سه مقطع زمانی اندازهط

های  المپ تخاب گردد؛ناگر شدت نور مناسبی ا کهنشان داد  مختلف یمارهایدر ت اهیطول گ یابیارزنتایج طول گیاه وجود نداشت.  از نظر

LED  عارضه کشیدگی(legginess) د. در اختالل کشیدگی، ساقه گیاه طویل شده ولی ضعیف و نکن در مقایسه با نور طبیعی ایجاد نمی

ن است عارضه کشیدگی را که به درستی تنظیم نشود ممک نور مصنوعی در صورتی (.Javanmardi, 2010)کیفیت پایین است دارای

 نماید تشدید

 

 تاثیر کیفیت نور بر طول گیاه در سه مقطع زمانی -15شکل 

Fig.15. The effect of light quality on plant length in three time periods 

 کلی گیری نتیجه

های  های طبقاتی و همچنین کارخانه نور طبیعی در فضاهایی مانند گلخانه و کشت ی از نظرمحدودیت یج این پژوهش نشان داد که اگرنتا

اثر  یبررس. نمودنور طبیعی  را جایگزین شده کیفیت بهینه در LEDهای  نور مصنوعی حاصل از المپ توان ازمی ،ایجاد شود گیاهی

که شدت نور قرمز  نسبت به  یدر صورت ینور قرمز و آب بیتربچه نشان داد که ترک اهیگ اتیاز خصوص یبر برخ یمختلف نور یمارهایت

موجود  یانرژ یهمه تواندیم اهیگزیرا  ،دیفراهم نما اهیگ یرا برا یبهتر طیشرا مارهایت گریبا د سهیدر مقا تواند یباشد، م شتریب ینور آب

دلیل بیشتر بودن شدت نور قرمز این است که، نور قرمز دارای قدرت نفوذ کمتری نسبت به نور آبی  .را جذب کند یقرمز و آب یدر نورها

های  ترکیب نور قرمز و آبی در افزایش رنگیزه های گیاه نفوذ کند باید شدت آن را افزایش داد.به همین دلیل، برای آنکه بتواند به بافت است

از نور   استفاده ،یمختلف مورد بررس یمارهایبا ت سهیدر مقا .داشتبرتری نسبت یه سایر تیمارها گیاه  فتوسنتزی، وزن تر و خشک و افزایش قند

و پارامترهای فیزیولوژیکی زیست توده زیادی بر . نور سبز تاثیر داشت یمورد بررس یها بر همه شاخص ینامطلوب ریتاث ،ییقرمز  به تنها

 رسیتواند بر های آینده می پژوهشرسد.  رشد گیاه ضروری به نظر نمی جهتگیری شده نداشت؛ لذا حضور آن در ترکیب نوری  اندازه
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ی و مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین پرداختن به ارزش غذای ،را در گیاهان متنوعویژه رنگ نارنجی و بنفش  های نوری دیگر، به رژیم

 یدگاه تجاری مهم و ارزشمند باشد.تواند از د دارویی گیاهان تحت نور مصنوعی می
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