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  چکیده 

ن شوند و همچنیهای آبی و قرمز که باعث رشد و توسعه بهتر گیاهان میبا توجه به اهیمت نور تکمیلی و طول موج

دانی به صورت یک آزمایش گلکلسیم و فسفر و اثرات مثبت بر روی گیاه گوجه فرنگی تحقیق حاضر  حضور عناصر

 3های خرد شده بر پایه طرح کامال تصادفی با ، در قالب آزمایش کرتدر گلخانه شت بدون خاکتحت شرایط ک

تیمار تغذیه  2نور آبی و  %16نور قرمز +  %06نور آبی و  %06نور قرمز+  %06)شاهد(، نور طبیعی شامل:  یتیمار نور

ها(  و اری کالفومیت )مخلوطی از کلسیم و فسفر به همراه سایر ریز مغذی: عدم محلول پاشی با کود تجشامل

 گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد محل تکرار در 3 در هزار در 2محلول پاشی با غلظت 

ا به فاکتوره . بر اساس نتایج بدست آمده، نور تکمیلی و تغذیه بر تمامیاجرا شدپایه ریزی و  09در دی ماه سال 

اثر مثبتی گذاشتند. تعداد میوه تحت تاثیر اثر متقابل نور  %9نسبت طول به قطر میوه در سطح احتمال  استثنا

تکمیلی و تغذیه نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. نور تکمیلی بر قطر میوه اثر گذار بود، به طوری که نسبت به 

یت توانست بر روی سفتی بافت میوه به تیمار شاهد روند افزایشی داشت. همچنین محلول پاشی توسط کالفوم

ای آبی هتوان گفت که نور تکمیلی )ترکیبی از طول موجبنابراین میواسطه حضور کلسیم و فسفر اثر مثبتی داشت. 

و قرمز( به همراه محلول پاشی کود تجاری کالفومیت تاثیر مثبتی در رشد و توسعه میوه گوجه فرنگی تحت شرایط 

                                   د.  ای دارگلخانه

 های كلیدیواژه

         نور آبی، نور قرمز، کالفومیت، فیتوکروم، گوجه فرنگی

  مقدمه

یاری ای بسای، کشت گوجه فرنگی به منظور مصرف تازه خوری مهم ترین کشت گلخانههای گلخانهدر میان سبزی

(. همچنین 1) رسدمیکیلوگرم در سال  06( و مصرف سرانه آن در برخی کشورها به 10از کشورهای اروپایی است )

ده ها و ترکیبات فنولیکی در جهان به طور گسترگوجه فرنگی به علت داشتن مقدار باالیی آنتی اکسیدان، ویتامین

 نوری خاصی باشد. نور آبیها و حسگرهای تواند وابسته به تنظیم کنندهفتوسنتز می (.4باشد )ای مورد استفاده می

ت تواند اثر مثبشوند که هر کدام از آنها میهایی میو قرمز باعث به کار انداختن حسگرهای نوری متفاوت و بیان ژن

توان چنین نتیجه گرفت که وجود هر دو طول موج )آبی و (. بنابراین می7یا منفی بر رشد و توسعه گیاه بگذارد )

باشد و به همین علت در حال حاضر بیشتر تحقیقات بر روی رسیدن به یک ترکیب قرمز( برای گیا ضروری می

 (.6نوری مناسب متمرکز شده است )
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 ها مواد و روش

لدانی به صورت یک آزمایش گ به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی کالفومیت به همراه  نور تکمیلی، پژوهش حاضر 

 3های خرد شده بر پایه طرح کامال تصادفی با لب آزمایش کرت، در قادر گلخانه شت بدون خاکتحت شرایط ک

تیمار تغذیه  2نور آبی و  %16نور قرمز +  %06نور آبی و  %06نور قرمز+  %06)شاهد(، نور طبیعی شامل:  یتیمار نور

 و ها( : عدم محلول پاشی با کود تجاری کالفومیت )مخلوطی از کلسیم و فسفر به همراه سایر ریز مغذیشامل

 گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد محل تکرار در 3 در هزار در 2محلول پاشی با غلظت 

وجود گلدان  90که در مجموع ، گلدان 11 شاملهر واحد آزمایشی  .اجرا شدپایه ریزی و  09در دی ماه سال 

های مورد استفاده از نوع گلدان کاشته شد. 206 نشا گوجه فرنگی رقم هیبریدعدد در هر گلدان یک  .داشت

پیت  %06. بستر کشت گیاه، مخلوطی شامل ندمتر بودسانتی 06متر و ارتفاعسانتی 36پالستیکی با قطر دهانه 

 Huchmuth (1995)  از محلول غذاییجهت تغذیه بود.  پرالیت %26کوکوپیت و حدود  %06ماس به همراه 

 و پمپکرد و توسط با توجه به مراحل رشدی در این محلول غذایی تغییر می  درصد عناصر غذاییاستفاده شد. 

 روز پس از استقرار آنها 26بعد از انتقال گیاهچه و  شد.داده می قرار گیاهان اختیار در ایقطره آبیاری سیستم

در ابتدای انتقال جهت اعمال تیمارهای نوری روز یکبار صورت گرفت، همچنین  10هر  کالفومیتمحلول پاشی با 

های آبی و لوکس با طول موج 9666با شدت نور  LEDهای از المپ ایه، مجموعواحد آزمایشیدر هر گیاهچه 

مدت زرد و سفید )آفتابی( مورد استفاده قرار گرفتند.  LEDهای در واحد آزمایشی شاهد، المپ استفاده شد.قرمز 

برای تمام واحدها به طور  ساعت 0زمان غروب به مدت ی از ها جهت افزایش طول دوره روشنایروشنایی المپ

صورت گرفت  JMP8های آماری با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده .گردیداعمال یکسان توسط یک تایمر 

انجام شد. صفاتی که در این آزمایش  % 9و  1در سطح احتمال   LSDها با استفاده از آزمون و مقایسه میانگین

 میلی متر( 61/6توسط دستگاه کولیس با دقت )قطر میوه  -2تعداد میوه  -1مورد بررسی قرار گرفتند، عبارتند از: 

سفتی بافت میوه )توسط دستگاه  -0 میلی متر( 61/6توسط دستگاه کولیس با دقت )نسبت طول به قطر میوه  -3

 نترومتر بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع(پ
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اثر  (p<0.05)بر روی تعداد میوه ( اثر متقابل نور تکمیلی و تغذیه 1با توجه به نتایج بدست آمده در جدول )

آبی به همراه تیمار محلول پاشی کالفومیت بیشترین  %16قرمز+  %06معناداری داشت. به طوری که تیمار نوری 

نور قرمز توانایی کنترل تغییرات نوری در دستگاه فیتوکروم را دارد . (1)نمودار تعداد میوه را نسبت به شاهد داشت

به همین میزان هر چه تعداد گل  شود.دهی در گیاه میگل (. اثر نور قرمز بر روی رنگدانه فیتوکروم باعث11)

 حققینسایر میابد. که با نتایج افزایش یابد، تحت شرایط مساعد محیطی تعداد میوه تولید شده نیز افزایش می

(. به طوری که بیشترین 1اثر معناداری گذاشت )جدول (p<0.05)نور تکمیلی بر قطر میوه (. 3) داشتمطابقت 

نتایج آبی بدست آمد و نسبت به شاهد روند افزایشی داشت.  %16قرمز+  %06قطر میوه تحت پوشش نور تکمیلی 

نور (. 2یابد )دهد که با افزایش میزان نور قرمز، قطر میوه گوجه فرنگی نیز افزایش میسایر تحقیقات نشان می

بر اساس نتایج بدست آمده در جدول (. 1غذیه بر نسبت طول به قطر میوه اثر معناداری نگذاشتند )جدولتکمیلی و ت

اثر معناداری بگذارد.  (p<0.05)( محلول پاشی و تغذیه با کود تجاری کالفومیت توانست بر سفتی بافت میوه 1)

لسیم نقش کهایی که با کالفومیت محلول پاشی شده بودند، نسبت به تیمار شاهد سفتی بیشتری داشتند. میوه

ها دارد، به طوری که تیمار با کلسیم در سیب سبب افزایش میزان سفتی و ها و سبزیمهمی در حفظ کیفیت میوه

وسعه سلول و فرآیندهای داخلی، نقش عمده کلسیم در پایداری دیواره سلولی، ت(. 8عمرماندگاری شده است )

شود. در این بین میزان پایداری دیواره سلولی و پایداری غشاهای پایداری غشا سلولی و تنظیم اسمزی دیده می

سلولی، ارتباط نزدیکی با میزان سفتی گوشت میوه دارد. در این رابطه که اثر مثبت کلسیم بر میزان سفتی بافت 

 (. 5،9ت زیادی صورت گرفته است که نتایج این تحقیق مطابقت دارد )دهد تحقیقامیوه را نشان می
 

 

 

هاتجزیه واریانس داده -1جدول  

 تعداد میوه درجه آزادی منابع تغییرات
 

 قطر میوه
 

نسبت طول به 
 قطر میوه

 سفتی بافت میوه

  12ns 8.31ns 0.002ns 3.8ns 6 بلوک

  21.5ns 338.62* 0.008ns 1.17ns 2 نورتکمیلی

  *4.5ns 7.39ns 0.006ns 46.08 1 تغذیه

هتغذی×نورتکمیلی  2 85.16* 3.97ns 0.004ns 3.51ns  

  1.96 0.008 54.5 9.11 6 خطا آزمایش

 
*: Significant at P < 0.05. **: Significant at P < 0.01. ns: not significant. 
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 (p<0.05)مقایسه میانگین اثر متقابل نور تکمیلی و تغذیه بر تعداد میوه  -1نمودار 

 

 

 بندیگیری و جمعنتیجه
 

واند تتوان نتیجه گرفت که حضور نور تکمیلی به خصوص طول موج آبی و قرمز میبر اساس نتایج بدست آمده می

وز و شدت نور کم است داشته باشد. به های زمستان که طول رآثار مثبتی در رشد و نمو گیاهان به خصوص در ماه

های قرمز و آبی به کارگیری یک برنامه غذایی  مکمل آن هم به صورت محلول پاشی جهت مدیریت همراه طول موج

 توان در شرایط کنترل شده )گلخانه( رشد و نمو گیاه را بهینه کرد. گرسنگی پنهان در گیاهان می
 

 

 تشکر و قدردانی 

نویسندگان این مقاله از موسسه کشاورزی عنبری )تولید و توزیع بذور اصالح شده( به ویژه جناب آقای علی عنبری 

همکاری داشتند، سپاس و همچنین محلول تجاری کالفومیت   206که در تهیه بذور گوجه فرنگی رقم هیبرید 

 کنند. اری میگز
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