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  دهیچک

باعث شده کا موبع نل   بسیا  خلبی بفا  اهداف کحقیقاکی باشود. اندازه کلچک، روام باال و طلل  LEDها  المپپیشرفت  ر  کنولولی  

هایی هستود که بتلان آنها  ا به عولان یک موبع نل   مواسب بفا  گیاهان به کا  بفر. بف ها گزیوهعمف طلالنی، همچوین خوک بلرن المپ

 3ها  خفر شده بف پایه طفح کامال کصارتی با ، ر  قاوب آزمایش کفتر  گلخانه ش  بدون خاکشفایط ککح  آزمایش گلدانی این اساس 

  عدم محللل کیما  کغذیه شررام  2نل  آبی و  %06نل  قفمز +  %06نل  آبی و  %06نل  قفمز+  %06)شرراهد ، نل  طبیعی شررام     کیما  نل 

 کنفا  ر  3 ر  هزا  ر  2و محللل پاشی با غلظ  ها  سفف به همفاه سایف  یز مغذ و ت جا   کاوفلمی  )مخللطی از کلسیمکپاشری با کلر 

با کلجه به نتایج بدس  آمده کیما ها  نل  . اجفا شردپایه  یز  و   گلخانه کحقیقاکی رانشرنده کشراو ز  رانشر اه تفروسری مشرهد مح 

له را   نداشتود. وزن خشک مییف میله و ر صد ماره خشک میله اثف معوکنمیلی و کغذیه )محللل پاشی با کاوفلمی   بف تاکتل ها  وزن ک

کح  کاثیف نل  کنمیلی و اثف متقاب  نل  کنمیلی و کغذیه قفا  گفت  و نسرب  به کیما  شرراهد،  وند اتزایشرری راش .  %5ر  سرح  اتتمال 

کلان نتظا  راش  که کا بفر . بوابفاین میراش را   یمعو بف  نسب  گلش  به بذ  ر  میله اثف %5همچوین نل  کنمیلی ر  سرح  اتتمال 

که هم ر  مصفف کازه خل   و هم ر  جه تفن ی و اتزایش میزان گلش  آن، رهی ر  بلکه گلکلاند باعث بهبلر میلهنل  کنمیلی و کغذیه می

 کلاند مفید باشد، اثف ب ذا ر. صوایع کبدیلی می
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   . مقدمه1

 LED. شلند می کش  ها LED و تلل سو  ها  چفاغ مانود اونتفینی ها  چفاغ کح  باغبانی محصرلالت از بسریا   امفوزه

ها، خصلصیات ها و بات  . کیفی  نل  بف  شد سللل4,9) هستود محبلب بسریا  گیاهی محصرلالت کشر  بفا  خصرل  به ها

 تفن ی گلجه .8,6باشرررود )گیاهان کاثیف گذا  می مل تلولیینی و تیزیلولیینی صرررفات محصرررلالت، عملنفرتتلسررروتز  و 

(Solanum lycopersicum L.  شررلرمی پفو ش باز مزا ع ر  نیز و هاگلخانه ر  جهان سررفکاسررف ر  که اسرر  گیاهی گلنه یک .

 0 از کن میلیلن 050 جهان تفن ی گلجه میله عملنفر 2600 سررال ر . اسرر  Solanaceae خانلاره به متعلق تفن ی گلجه

، جه  مصررفف کازه خل   و تفآو   )کهیه  ب و سررس  اسررتفاره  موظل ه چودبه صررل ت  تفن ی گلجه . 5) بلر هنتا  میلیلن

 و تتلسوتز ر  صل ت ملاجه با کمبلر تسفف کحقیقات بسریا  زیار  ر   ابحه با نقش مهم تسفف ر  گیاهان و اثفات موفی بف  شدشرلر. می

ها را ر. به طل  مثال کیما  با کلسرریم ر  میله ها و سرربز کلسرریم نقش مهمی ر  تفک کیفی  میلههمچوین  . 1,11انجام گفتته اسرر  )

با کلجه به اهمی  نل ها  آبی و قفمز  بف این اساس  .7) سیب سبب تفک سفتی، اتزایش ویتامین ث، کاهش ر  اکسید کفبن و اکیلن شد

ها ر   شد و کلسعه گیاه با استفاره از کلر به عولان نل  کنمیلی و همچوین عواصرف  مث  کلسریم و تسفف و همچوین نقش مهم  یز مغذ 

 . فریدیز  گپایه   کلوید محصلوی با کیفی بفا    شد  بف سی و کعیین بهتفین شفایطهدف کحقیق تاضف با  کجا   کاوفلمی  ،

 هامواد و روش1-1

  بدون شکح  شفایط کبه صل ت یک آزمایش گلدانی  بف سی کاثیف محللل پاشی کاوفلمی  به همفاه  نل  کنمیلی، پژوهش تاضف  جه 

نل  قفمز+  %06)شاهد ، نل  طبیعی شام     کیما  نل  3ها  خفر شده بف پایه طفح کامال کصارتی با ، ر  قاوب آزمایش کفتر  گلخانه خاک

  عدم محللل پاشی با کلر کجا   کاوفلمی  )مخللطی از کلسیم و تسفف کیما  کغذیه شام  2نل  آبی و  %06نل  قفمز +  %06نل  آبی و  06%

وسی گلخانه کحقیقاکی رانشنده کشاو ز  رانش اه تفر مح  کنفا  ر  3 ر  هزا  ر  2ها   و محللل پاشی با غلظ  به همفاه سایف  یز مغذ 

ر  هف گلدان  .وجلر راش گلدان  50که ر  مجملع ، گلدان 01 شام هف واتد آزمایشی  .اجفا شدپایه  یز  و  05ر  ر  ماه سال  مشهد

 06متف و ا کفاعسانتی 36ها  مل ر استفاره از نلع پالستینی با قحف رهانه گلدان کاشته شد. 206 نشا گلجه تفن ی  قم هیبفیدعدر یک 

از محللل جه  کغذیه بلر.  پفالی  %26کلکلپی  و تدور  %06پی  ماس به همفاه  %06. بستف کش  گیاه، مخللطی شام  ندلرمتف بسانتی

کفر و کلسط ر صد عواصف غذایی  با کلجه به مفات   شد  ر  این محللل غذایی کغییف میاستفاره شد.  Huchmuth (1995)  غذایی

محللل پاشی با   وز پس از استقفا  آنها 26بعد از انتقال گیاهچه و  شد.راره می قفا  گیاهان اختیا  ر  ا قحفه آبیا   سیستم و پمپ

 ا ه، مجملعواتد آزمایشیر  هف ر  ابتدا  انتقال گیاهچه جه  اعمال کیما ها  نل    وز ینبا  صل ت گفت ، همچوین  00هف  کاوفلمی 

ز ر و سفید  LEDها  ر  واتد آزمایشی شاهد، المپ استفاره شد.ها  آبی و قفمز لل ملجولکس با ط 5666با شدت نل   LEDها  از المپ

بفا  کمام  ساع  0زمان غفوب به مدت ها جه  اتزایش طلل رو ه  وشوایی از مدت  وشوایی المپ)آتتابی  مل ر استفاره قفا  گفتتود. 

صل ت گفت  و مقایسه  JMP8ها  آما   با استفاره از نفم اتزا  کجزیه و کحلی  راره .گفریداعمال واتدها به طل  ینسان کلسط یک کایمف 

صفاکی که  و جه   سم نملرا  از نفم اتزا  اکس  استفاره شد. انجام شد. % 5و  0ر  سح  اتتمال   LSDها با استفاره از آزملن میان ین

وزن خشک  -2گفم اندازه گیف  شد   60/6زن کف میله )کلسط کفازو ریجیتاوی و -0ر  این آزمایش مل ر بف سی قفا  گفتتود، عبا کود از  

ر صد ماره خشک میله )بف  -3کعیین گفرید  ساع ،  01ر جه سانتی فار به مدت  22ها ر  آون با رما  پس از  قفا  رارن نملنهمیله )

 نسب  گلش  به بذ   -0  0اساس تفمفملل 

 

 066×وزن نملنه کف  /وزن نملنه خشک   –)وزن نملنه کف  =.  ر صد ماره خشک میله 0تفملل 
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 گیری و بحثنتیجه 0-1

له و ر صد ماره   کیما ها  نل  کنمیلی و کغذیه )محللل پاشی با کاوفلمی   بف تاکتل ها  وزن کف می0بف اسراس نتایج بدس  آمده )جدول

کح  کاثیف نل  کنمیلی و اثف متقاب  نل  کنمیلی و کغذیه قفا   %5اتتمال را   نداشتود. اما وزن خشک میله ر  سح  خشک میله اثف معوی

سررب  گلشرر  به بذ  ر  میله اثف بف  ن %5گفت  و نسررب  به کیما  شرراهد،  وند اتزایشرری راشرر . همچوین نل  کنمیلی ر  سررح  اتتمال 

آبی و کیما  محللل  %06قفمز +  %06  نل   گفم مفبلط به کیما 03/2بیشررتفین میزان وزن خشررک میله  . 0را   گذاشرر  )جدولمعوی

بیشتفین نسب   . 3که با سرایف کحقیقات جه  اتزایش میزان وزن خشرک کح  کیما  نل   قفمز محابق  راشر  )  پاشری کاوفلمی  بلر

کاهش میزان بذ  اتزایش میزان تجم گلش  میله و مشراهده شرد.  22/20آبی به میزان  %06قفمز +  %06گلشر  به بذ  ر  کیما  نل   

این نل   کلاند نشان رهوده اثفاتزایش گلش  میله کح  کاثیف نل  قفمز می. وابسته به کیما  نل   بلر که میزان طیف قفمز ر  آن بیشتف بلر

هد که رنتایج سایف کحقیقات نشان می . 10شلر. )رهی و کحفیک کلوید میله ر  گیاه میبف  و   ن دانه تیتلکفوم باشد که باعث گ 

بوابفاین اسرررتفاره از   .2یابد )و تجم گلشررر  میله نیز اتزایش می  ان نل  قفمز، قحف میله گلجه تفن یبا اتزایش میز

 کلاند راشرررته باشرررد، بهها  مختلف اثفات متفاوکی بف  و  میله گلجه تفن ی میکیما ها  نل   گلناگلن با نسرررب 

کلاند اثفات معوی را   بف  و  قفمز به همفاه ر صررد  از نل  آبی میرهود اسررتفاره از نل  طل   که نتایج نشرران می

 میله گلجه تفن ی راشته باشد. 

 

 

هاکجزیه وا یانس راره -0جدول  

 وزن تر میوه درجه آزادی منابع تغییرات

 

 وزن خشک میوه

 

ده ادرصد م

 خشک میوه

نسبت گوشت به 

 بذر  میوه

  *256.8ns 1.51ns 0.0004ns 671.81 6 بلوک

  *423.44ns 8.91* 0.0003ns 512.11 2 نورتکمیلی

  82.99ns 3.74ns 0.001ns 9.25ns 1 تغذیه

هتغذی×نورتکمیلی  2 259.52ns 3.89* 0.031ns 7.67ns  

  35.29 0.0008 0.69 238.54 6 خطا آزمایش

 

*: Significant at P < 0.05. **: Significant at P < 0.01. ns: not significant. 
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 (p<0.05) وزن خشک میلهمقایسه میان ین اثف متقاب  نل  کنمیلی و کغذیه بف  -0نملرا  
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Abstract 
Advances in LED technology have made it an excellent source for research purposes. Small size, long 

durability and long life, as well as the coolness of the lamps, are options that can be used as a good 

source of light for plants. Accordingly, a pot experiment under non-soil cropping conditions in a 

greenhouse was used as a split plot experiment based on a completely randomized design with three 

light treatments including: natural light (control), 60% red light + 40% light blue and 90% Red light + 

10% light blue and 2 nutritional treatments including: lack of spraying with calfomite commercial 

fertilizer (a mixture of calcium and phosphorus with other micro-nutrients) and spraying with a 

concentration of 2,000 per 3 replicates at the site of the research greenhouse of the faculty Agriculture 

of Ferdowsi University of Mashhad was established and implemented. According to the results, 

supplemental light and nutritional treatments (foliar application with calfumite) had no significant effect 

on fresh weight and fruit dry matter. The dry weight of fruit at 5% probability level was influenced by 

supplementary light and complementary light and nutritional interactions and increased trend toward 

control treatment. Also, the supplementary light had a significant effect on the ratio of meat to seed in 

the 5% probability level. Therefore, it can be concluded that the use of supplementary light and nutrition 

can improve the yield of tomato plants and increase the amount of meat that can be useful in both fresh 

and in vitro fertilization. 

Keywords: LED light, calfomyth, tomato 
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