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چکیده
نور عامل مهمی برای رشد و نمو گیاهان است .در مناطقی که در آن منبع نور طبیعی خورشید برای رشد گیاهان کافی نیست ،از مناابع ناور
مکمل استفاده میشود .منابع نور سنتی مانند المپ سدیم فشار باال ( )HPSو دیگر المپهای متال هالید نه تنها کارایی باالیی ندارند ،بلکه
گرمای تابش باالیی نیز تولید میکنند .راهحلهای جدید برای استفاده از سیستمهای نوری کارآمد به لحاا انارژی در گلناناههاا بایساتی
توسعه یابند .تحوالت اخیر در زمینه فناوری منابع نور مصنوعی ،افق جدیدی را برای سیساتمهاای ناوری بسایار پایادار و کارآماد در الا
المپهای  LEDبرای روشنایی گلنانهها باز کرده است .در این مقاله به بررسی کارایی المپهای  LEDبهجای منابع سنتی در گلناناههاا
پرداخته شده است .در یک بررسی مقایسهای در راستای تجزیه و تحلیل ا تصادی از المپهای سنتی و المپهاای  LEDنشاان داده شاده
است که استفاده از المپهای  LEDبا کاهش هزینههای تولید محصوالت کشاورزی در درازمدت (باا توجاه باه اینکاه الماپهاای LED

بهرهوری انرژی باالیی داشته و هز ینهی تعمیر و نگهداری آن پایین و عمر مفید آن طوالنی است) نسبت به نمونههای سنتی بسیار مقرون
بهصرفهتر خواهد بود .بهمنظور بررسی پاسخ گونههای خاص گیاهی به طول موجهای منتلف  LEDبهعنوان یک جاایگزین مناسا بارای
منابع نوری ،مطالعه جامعی صورت گرفته است .با این حال مطالعات علمی د یقتری برای درک اثر طیفهاای منتلاف ناوری تولیاد شاده
توسط المپهای  LEDدر فیزیولوژی گیاهان و نوآوریهای فنی برای طراحی و ارائهی منبع نور کارآمد به لحا انارژی باا طیاف مناسا
برای رشد مطلوب گونههای منتلف گیاهی مورد نیاز است.
واژههای کلیدی
انرژی ،رشد گیاه ،گلخانه ،المپ سدیم فشار باال ( ،)HPSالمپ  ،LEDمحصوالت کشاورزی و نور.
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 .1مقدمه

 LEDاز جنبههای مهم به ترخیر افتادن استفاده از ایان فنااوری

فنااوری الماپهاای  (Light Limited Diode) LEDاساساا

در سیستم روشنایی گلنانهها اسات .باا ایان حاال توساعه ایان

رویکرد متفاوت و کارآمدی در مصرف انرژی در صانعت گلناناه

فناوری و تولید انبوه (براساس تقا ای بااال عماومی و خصوصاا

نسبت به المپ سدیم فشار بااال ( )HPSکاه درحاال حا ار در

صنایع گلنانهای) ،سرمایه و هزینههای عملیاتی استفاده از ایان

گلنانهها مورد اساتفاده ارار مایگیارد در پایش گرفتاه اسات

المپها را در آینده باه طاور ابال تاوجهی کااهش خواهاد داد

).(Mitchell et al., 2012: 6; Morrow, 2008: 1947

;(Morrow, 2008: 1947; Massa & Kim, 2008: 1951

 LEDیک نوع از دیودهای نیمههادی باوده کاه اجاازه کنتارل

) .Vänninen et al., 2010: 393طراحی صحیح سیستم نوری

ترکی طیف و شدت نور را در جهت رشد و توساعه مورفولاوژی

 LEDمیتواند کارایی عملکرد را بسیار افزایش داده و طول عمر

(شکلشناسی) گیاه و در فرایندهای فیزیولوژیکی منتلاف مانناد

فراتار از هار منباع ناوری را فاراهم ساازد

گلدهی یا بهرهوری فتوسنتز فراهم مایآورد

(Bourget, 2008:

) .1944تحقیقات روی منابع روشنایی  LEDبرای رشد گیاهاان

(Yeh & Chung,

)LED .2009: 2175ها توانایی تولید میزان باالی ناور و تولیاد

تقریبا به مدت  0دهه است که آغاز شده است.

گرمای تابشی کم را داشته و برای سالها نور خروجی اثاربنش

روشنایی  LEDدر گیاهان منتلاف نتاایخ خاوبی را نشاان داده

خود را حفظ میکنند .ایان در حاالی اسات کاه در الماپهاای

است که نظر باه بهارهوری حاداکرر و کیفیات غاذای مطلاوب

رشتهای یا فلورسنت عالوه بر اینکه میبایست بهصورت دورهای

میتوان راه را برای گسترش پذیرش فناوری  LEDدر روشنایی

تعویض صورت گیرد ،مصرف مقدار ابل توجه انرژی الکتریکای

گلنانه در آینده هموار کرد .ایان مقالاه خالصاهای از تحقیقاات

(Tennessen et al., 1994:

انجا شده روی گیاهان (فتوسنتز ،رشد ،ارزش غذایی و گلدهی)

) .85المپهای  LEDبهدلیل نداشتن رشته مانناد الماپهاای

با بهکار بردن سیستمهای ناوری  LEDرا فاراهم کارده و روی

رشتهای و فلورسنت نمیسوزند و با توجه به تولید گرمای تابشی

پاسخ به سوأالت مهم زیر تمرکز نموده است:

گرمای زیادی را نیز تولید میکند

پایین ،میتوانند نزدیک به گیاه رار گرفته و میزان نور باالیی را

-

تولید کنند ).(Barta et al., 1992: 141

درا باید سیستمهای روشنایی  LEDنسبت به مناابع
سنتی ترجیح داده شوند؟

 LEDیک دستگاه حالت جامد است که میتواند باه راحتای باا

-

سیسااتمهااای کنتاارل دیجیتااالی یکهاردااه شااده و در نتیجااه

درا باید از ترکی طیفای و باهصاورت ابال تنظایم
استفاده کرد؟

برنامههای روشنایی پیچیده مانند شدت یا ترکی طیفی منتلف

-

در مراحل نموی منتلف گیاه را امکانپذیر و تسهیل نمایاد .ناور

دالشهای عماده بارای سیساتمهاای

ناوری LED

دیست؟

به روشهای بسیار پیچیدهای فیزیولوژی و رشد گیاهان (گلدهی
و کارایی فتوسانتزی) را تحات تارثیر ارار مایدهاد

 .2ساختار و خصوصیات المپهای LED

& (Olle

) .Virsile, 2013: 223کیفیاات و کمیاات نااور ساایگنالین

انرژی یکی از عوامل مهم در صانعت گلناناه اسات کاه ساب

گیرناادههااای نااوری خاااص (فیتااوکرو هااا ،ساایتوکرو هااا و

میشود حدود  02تا  92درصد از کل هزینههای تولیاد باه ایان

فیتوتروپینها) که بیان تعداد زیادی از ژنها را تغییار مایدهناد

بنش اختصاص یاباد

تحت ترثیر رار میدهاد

(Brumfield, 2007: 24; Langton et

) .al., 2006: 1روشنایی متناس با محصول یاک ارورت در

(Li & Kubota, 2009: 59; Lin et

).al., 2013: 86

صنعت گلنانه است ،باه خصاوص در منااطقی کاه دوره ناوری

استفاده از  LEDبه عنوان منبع نوری ناه تنهاا مایتواناد بارای

فصلی (طول روز طبیعی) در نوسان بوده و نور کافی بارای رشاد

بهینهسازی کیفیت نور برای گیاهان و فراینادهای فیزیولاوژیکی

مطلوب گیاه وجود ندارد.

منتلف آنها مؤثر باشد ،بلکه برای ایجااد یاک سیساتم کنتارل

امروزه المپهای سدیم فشار باال ( )HPSبیشترین منباع ناوری

دیجیتالی و یک سیستم روشنایی کارآمد باه لحاا انارژی نیاز

مورد استفاده در صنعت گلنانه را تشکیل میدهند .الماپهاای

میتواند مفید وا ع گردد .هزینههای باالی سیستمهای روشنایی

سدیم فشار باال در درجه حرارت باال (بیشاتر از 022درجاه) کاار
19

شماره سی و نهم ،بهار و تابستان 9315
میکنند ،در نتیجه مقدار ابل توجهی حرارت تابشی ( رماز دور)
در محیط اطراف آزاد میشاود ).(Opdam et al., 2005: 517
به همین دلیل المپهای سدیم فشار باال نمیتوانناد باه میازان
کافی باه گیااه نزدیاک شاده و بایساتی سیساتم تهویاه بارای
جلوگیری از افزایش بیش از حد دما در نزدیک گیاه فراهم باشد.
بنابراین فناوری جدیدی که بهطور ابل توجهی مصارف بارو و
تولید گرمای تابشی را برای روشنایی در گلناناه کااهش داده و
باعث افزایش کیفیات محصاول (رشاد و ارزش غاذایی) شاود،
عال همندی زیاد صنعت گلنانه را برانگینته اسات

(Leperen

شکل  .1ساختار کلیدی یک المپ LED

).et al., 2008: 1407

تا آنجا که به بهرهوری مربوط میشود المپهای رشتهای کمتار

LEDها نشاندهندهی یک رویکرد کارآمد انرژی برای روشنایی

از  1درصد انرژی الکتریکی ورودی را به نوری تبدیل میکند در

گلنانهها هستند که مزایای فنی بسیار بیشتری نسبت باه مناابع

حالی کاه LEDهاای تجااری باا کاارایی بایش از  12درصاد،

نوری سنتی با رشتههای شکننده ،الکترود یا المپهای پر شاده

پتانسیل بسیار عظیمای را در کاارایی مصارف انارژی در تولیاد

بااا گازهااای تحاات فشااار دارنااد ).(Bourget, 2008: 1944

روشنایی دارند )LED .(Keefe, 2007: 11ها میتوانند مزایای

LEDها همچنین دارای پتانسایل بسایار مناسابی بارای ایفاای

منتلفی را در مقابل منابع نوری سنتی برای صانعت گلناناهای

نقشهای منتلف در روشنایی گلنانهها هستند.

باههماراه داشاته باشاند

 LEDبااه معنااای دیااود ساااطعکننااده نااور اساات .دیودهااای

):Vänninen et al., 2010: 393

;(Massa & Kim, 2008: 1951

ساطعکننده نور دروا ع جزو خانوادهی دیودها هستند؛ دیودها نیز

 .1کاهش مصرف انرژی تا  02درصد در مقایسه با مناابع

زیرگروه نیمههادیها بهشمار می آیند .خاصیتی که LEDها را از

نوری سنتی؛

سایر نیمههادیها متمایز می سازد این است که با گذر جریاان از

 .0تعویض سریع و ماندگاری باال؛

آنها مقداری انرژی به صورت نور از آنها ساطع می شاود .سااختار

 .9کاهش مصرف کابل و در نتیجه کاهش هزینه و وزن؛
 .1کااارایی کوانتااومی نساابی باااال ( :)RQEنااور رمااز

کلیاادی یااک  LEDشااامل یااک تراشااه (مااادهی نیمااههااادی

باالترین  RQEرا داشته و بدین معنی است که بااالترین

ساطعکننده نور) ،یک ال سرب بهعنوان سارپوش و کهساولی
که سرپوش را حفاظت میکناد مایشاود (شاکل )1

کارایی را در فتوسانتز دارد ،ناور آبای  02الای  01درصاد

& (Yeh

کارایی نور رمز را دارد؛

) .Chung, 2009: 2175توصیف د یق مکانیاک کوانتاو کاار

 .1درجه حرارت پایدار در داخل اتا ک رشد و گلنانه؛

LEDها فراتر از این مقاله است .شایان ذکر است کاه LEDهاا

 .6ابلیت کنترل ترکی طیفی از طول موجهای آبی ،سبز

میتوانند نوری با طیف وسیع (سافید) یاا محادوده طاول ماوج

و رمز و مادون رمز؛

خاص (رنگی) بنا به برنامه مورد نظر بهعنوان مرال بارای پاساخ

 .0کاهش تنش گرما برای گیاهان؛

باه گیاهاان تولیاد نمایناد ) .(Nanya et al., 2012: 261در

 .1کاهش دور آبیاری و تعمیر نگهداری تهویه؛

LEDها هدر رفت انرژی بهصورت حرارت بسیار کام باوده کاه

 .3طول عمر ،ابلیت اطمینان و اندازه کودک.

این خصوصیت برای روشناییهای با شدت باال بسیار مهم است،

 .3چگونه نور روی رشد گیاهان تأثیر میگذارد؟

زیرا منبع نور را میتوان تا حد ممکن به سطح محصاول ،بادون

گیاهان در سراسر طول عمر خود از جوانه زدن ،گلدهی و تولیاد

خطاار گرمااای باایش از حااد و سااوخت گیاهااان ،نزدیااک کاارد

بذر به ناور نیااز دارناد .ساه پاارامتر اصالی ناور کاه در صانایع

).(Bourget, 2008: 1944

گلنانهای مورد توجه رار میگیرند عبارتند از :کیفیت ،کمیات و
مدت زمان نور .هر سه پارامتر اثرات متفاوتی روی عملکرد گیااه
دارند ).(Nishio, 2000: 539
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مقدار نور (شدت) :مقدار یا شدت نور پارامتر اصالی اسات کاه

اوزون زمین مسادود شاده و باههماین دلیال باه ساطح زماین

روی فتوساانتز (یااک واکاانش فتوشاایمیایی کلروپالسااتهااای

نمیرسد.

سلولهای گیاهی که در آن انرژی نور برای تبدیل  Co2اتمسفر

 012تا  911نانومتر (اشعه ماوراء بنفش  :)Bایان بناش از ناور

بر کربوهیدرات استفاده میشود) ترثیر میگذارد.

خیلی مضر نبوده ،اما باعث رن پریدگی گیاهان میشود.

کیفیت نور (توزیع طیفی) :کیفیت نور اشاره باه توزیاع طیفای

 911تا  912نانومتر (ماوراء بنفش  :)Aایان محادوده هایث اثار

تابش بهعنوان مرال مناطق طول موج مرئی یا نامرئی یا رماز و

مربت یا منفی روی رشد گیاه ندارد.

سبز و آبی و غیره دارد .برای فتوسنتز گیاهان به نور رمز و آبای

 912تا  122نانومتر (ماوراء بنفش  /Aنور مرئی) :آغاز طیف ناور

پاسخ میدهند .توزیع طیف نور همچنین روی شاکل یاا گلادهی

مرئی بوده و درآن روند جذب نور توساط رنگداناههاای گیااهی

بوته ترثیر میگذارد.

(کلروفیل و کاروتنوئید) آغاز میشود.

مدت زمان نوور (روز) :دوره ناوری عمادتا روی گلادهی تارثیر

 122تا  122نانومتر (نور مرئی) :شامل ناور آبای ،بانفش و سابز

میگذارد .زمان گلدهی در گیاهان را میتوان با تنظیم دوره نوری

میباشد و بیشینه جذب بهوسیله کلروفیل در این محدوده اتفااو

کنترل کرد.

میافتد که ترثیر زیادی روی رشد رویشی و فتوسنتز دارد.

گیاهان همه طول موجهای نور (نور خورشید) را جذب نمیکنناد

 102تا  612نانومتر (نور مرئی) :این طیف شامل بانادهای سابز،

به عبارت دیگر گیاهان در جذب طول موج مناس با توجاه باه

زرد و نارنجی میباشد .در این محادوده جاذب کمتاری توساط

نیازشان بسیار گزینشی عمل میکنند ،مهمترین بنش از طیاف

رنگدانههای گیاه صورت میگیرد و ترثیر کمتاری نیاز بار رشاد

نوری برای گیاهان  122تا  022نانومتر است که بهعنوان تاابش

رویشی و فتوسنتز گیاه دارد.

فعال فتوسنتزی ( )PARشناخته شده است .این محدوده مرباوط

 612تا  002نانومتر (نور مرئی) :شامل ناور رماز باوده و مقادار

به بیشتر و کمتر طیف مرئی برای دشم انساان اسات

زیادی از جذب در این محدوده صورت میگیرد.

(Chen,

) .2014کلروفیل (کلروفیل  aو  )bنقش مهمای را در فتوسانتز

 002تا  1222نانومتر (مادون رمز) :جوانهزنی و گلدهی بهوسیله

ایفا میکنند .در گیاهان رنگدانههای فتوسنتزی دیگری نیز مانند

این محدوده تحت ترثیر رار میگیرد ،اما جذب در این محادوده

کاروتنوئیدها ،بتاکاروتن ،لیکوپن و غیره وجود دارند که در جاذب

محدود میشود.

نور شرکت کرده و ترثیر مهمی در فتوسنتز دارند (شکل .)0

بیش از  1222نانومتر (فرو سرخ) :همه جذب در این محدوده باه
گرما تبدیل میشود.
محققان در سراسر جهان در حاال بررسای و آزماایش ترکیباات
منتلف طیف نوری برای بهینهسازی رشد گیاه هستند.
 LED .4بهعنوان منبع نوری گیاهان
LEDها بهعنوان منبع نوری گیاهی بیش از  02سال پیش برای
پرورش کاهو زیر نور  LEDرمز و الماپهاای فلورسانت آبای
مورد استفاده رار گرفات ) .(Bula et al., 1991: 203دنادین
گزارش رشد موفق گیاهاان زیار ناور  LEDرا ترییاد مایکنناد

شکل  .2طیف جذبی رنگ دانههای گیاهی

(Tanaka et al., 2000: 5344; Yanagi & Okamoto,

طیف تابش خورشیدی بهطور عمده شامل سه بنش است :اشعه

) .1997: 223ترکی های منتلف طیفی بهمنظور مطالعه اثر نور

ماوراء بنفش  ،UVنور مرئی و رمز دور.

بر رشد و نمو گیاهان استفاده شده و حاکی از آن بوده است کاه

 022تا  012نانومتر (ماوراء بنفش  :)Cاین بنش از طیف بهدلیل

گیاهااان درجااه باااالیی از انعطااافپااذیری فیزیولااوژیکی و

رسمیت باالی آن برای گیاهان مضر است UVC .توساط الیاه

شکلشناسی را به تغییرات کیفیت طیاف ناور نشاان مایدهناد
11
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(Barreiro et al., 1992: 97; Sims & Pearcy Nishio,

نشاان داده شااده اساات Miznue .و همکاااران ( )0211و لاای و

) .2000: 539نور رمز ( 612تا  002نانومتر) برای نمو دساتگاه

همکاران ( )0210گزارش کردند که LEDهای آبی ( 112و 106

فتوسنتزی و فتوسنتز الز است در حالی که ناور آبای ( 122تاا

نانومتر) در ترکی با LEDهای رمز در گیاه کلم دینای باعاث

 122نانومتر) نیز برای سنتز کلروفیل ،نمو کلروپالست ،باز شدن

افزایش میزان کلروفیال مایگاردد

روزنهها و فتومورفوژنز اهمیت دارد

& (Li et al., 2012: 262

) Goins .Mizuno et al., 2011: 179و همکااران ()1330

(Akoyunoglou & Anni,

گزارش دادند که گند میتواند تحت نور  LEDرمز به تنهاایی

).1984: 397; Senger, 1982: 911
دندین آزمایش باغبانی روی گیاه سی زمینی ،تربچه

درخه زندگی خود را کامل کند ولای گیاهاان در معرفای

(Yorio

LED

) et al., 2001: 380و کاهو ) (Stutte et al., 2009: 79نشان

رمز و با مقداری نور آبی گیاهاان بزرگتار و مقادار بیشاتری از

داده که نور آبی ( 122تا  122نانومتر) برای زیست توده و سطح

دانههای کامل را تولید خواهند کرد ).(Goins et al., 2001: 1

برگ بیشتر الز است ،با این حال طاول ماوجهاای منتلاف از

آزمایشات مشابهی نشان داده اسات کاه ارزش غاذایی و بهباود

رن هاای رماز ( 632 ،612 ،602 ،662ناانومتر) و آبای (،192

محتوای آنتیاکسیدان در گیاهاان سابز باا افازایش کاروتنوئیاد

 101 ،162 ،112نانومتر) ممکان اسات اثارات نااهمگونی روی

) ،(Lefsrud et al., 2008: 2243ویتاامین (Li et al., C

(Saebo et

) ،2012: 262آنتوساایانین ) (Stutte et al., 2009: 79و

al., 1982: 911; Goins et al., 2001: 1; Li et al., 2012:

پلیفنالهاا ) (Johkan et al., 2012: 128افازایش ماییاباد.

) .262نشان داده شده که نور  LEDمادون رمز ( 022تاا 001

دندین گزارش حاکی از آن بوده است که پاسخ گیاهاان (مانناد

نانومتر) که فراتر از  PARاست برای حمایت از رشد و فتوسانتز

رشد ،زمان گلدهی و متابولیتهای ثانویه) متناس با کیفیت نور

(Stutte et al., 2009: 79 & Goins et al.,

اختصاصای گوناه مایباشااد .جادول  1خالصاهای از تحقیقااات

گیاهان منتلف بسته به گونه گیاهی داشاته باشاد

الز اسات
).2001: 1

منتلف را که روی گونههای منتلف گیاهی برای مطالعاه تارثیر

همانطور که توسط  Goinsو همکاران ( )0221گزارش شاده،

طول موجهای خاص (با بهکار بردن LEDها بهعنوان منبع ناور)

عملکرد زیست توده کاهو توسط  LEDرمز با طول ماوج 662

بر فیزیولوژی گیاهان انجا شده است نشان میدهد.

تا  632نانومتر افزایش یافتاه اسات ).(Goins et al., 2001: 1

نور سبز نیز به رشد و نمو گیاه کمک میکناد .ایان مو اوع باا

 Stutteو همکاران ( )0223اثر  LEDبا نور رمز ( 612نانومتر)

دندین آزمایش تریید شده است Johkom .و همکاران ()0210

را با  LEDمادون رمز ( 092نانومتر) در فیزیولوژی برگ کااهو

که LEDهای سبز با  PPFباال (  )300μmolm Sبرای رشد

مقایسه کردند ) .(Stutte et al., 2009: 79نتایخ نشان داد کاه

کاااهو مااوثرترین هسااتند ).(Johkan et al., 2012: 128

استفاده از مادون رمز( 092نانومتر) با رمز ( 612ناانومتر) شاده

 Nrichovasو همکاران ( )0210نشان دادند که LEDهای باا

باعث افزایش طول برگ و در مجموع زیست توده شد .در حاالی

نور سبز ( 121تا  192نانومتر) در ترکیا

باا الماپهاای HPS

که محتوای آنتوسیانین و پتانسیل آنتیاکسیدان آن کااهش داد،

بهترین کمک را به رشد خیار میکنناد

(Novičkovas et al.,

 Mizunoو همکاااران ( LED )0211رمااز ( 612نااانومتر) را

) )0221( Folta .2012: 723تاارثیر نااور  LEDساابز (101

بهعنوان تنها منبع نوری برای کلم برگ رمز مورد استفاده ارار

نانومتر) بر جوانهزنی گیاهچه ارابیدوپسیس را مورد ارزیابی ارار

دادند و نتایخ آنها نشاان از افازایش محتاوای آنتوسایانین در آن

داد و نشان داد که نهالهای رشد یافته زیر نور LEDهای سبز و

داشت ) .(Mizuno et al., 2011: 179عالوه بر این ،رمز دور

رمز و آبی طویلتر از آنهایی هستند کاه زیار ناور رماز (692

( 091نانومتر) با نور  LEDرمز ( 662نانومتر) روی فلفال دلماه

نانومتر) و آبی ( 102نانومتر) بهتنهایی رشاد کاردهاناد

گیاهان بلندتر و با زیست توده سا

-2 -1

(Folta,

ه بیشتری نسبت به نور LED

) LED .2004: 1407آبی و رمز تحت مکمل ناور سابز رشاد

رمز بهتنهاایی تولیاد مایکناد ).(Brown et al., 1995: 808

کاهو را بهبود میبنشند ) .(Kim et al. 2004: 1617نور سابز

اثرات مربت نور آبی ( )122-122در ترکی با ناور  LEDرماز

بهتنهایی برای رشد گیاهان کافی نباوده ،زیارا کمتارین میازان

روی رشد گیاهان و ارزش غذایی آنها در دنادین آزماایش

جذب توسط گیاهان را دارد اما و تی که در ترکیا باا نورهاای

رن

16
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رمز ،آبی یا فروسرخ نور سبز بهکار برده میشود مطمئنا ترثیرات

ارائه طول موج بهینه رشد گونههای منتلف گیاهی بسایار مفیاد

فیزیولوژیکی مهمی را نشان مایدهاد .تحقیقاات بیشاتر بارای

است .یافتههای مطالعات پاساخ گیاهاان باه طیافهاای ناوری

مطالعه سطح مورد نیازی از فوتون سبز برای رشد مطلاوب گیااه

منتلف میتواند در طراحی سیستم نوری کارآمد برای گونههای

مورد نیاز است .آزمایشهای با طاول ماوجهاای منتلاف سابز،

خاص گیاهی کاربرد داشته باشد.

رمز ،آبی و رمز دور (که بهوسیله LEDها ارائه میشوند) برای
جدول  .1تأثیر منابع مختلف نور  LEDبر فیزیولوژی برخی از گیاهان
گیاه

منبع نور

تأثیر روی فیزیولوژی گیاهان

منبع

خردل هندی

 LEDرمز ( 691و  662نانومتر)
 LEDآبی ( 162نانومتر)

ترخیر در گلدهی در مقایسه با ترکی  691نانومتر 162 +
نانومتر

Tarakanov et al., 2012: 171

کلم

 LEDرمز ( 662نانومتر)

افزایش محتوای آنتوسیانین

Li et al., 2012: 262

کاهو

 LEDرمز ( 611نانومتر)

افزایش  6درصدی محتوای فنول

Li & Kubota, 2009: 59

گوجه

 LEDرمز ( 662نانومتر)

افزایش عملکرد گوجه

Lu et al., 2012: 63

کلم

 LEDرمز ( 612نانومتر پیش درمانی با نور
سفید فلورسنت)

افزایش آنتیاکسیدان  Luteinو محتوای کلروفیل a, b

Lefsrud et al., 2008: 2234

کاهو  ،پیاز سبز

 LEDرمز ( 691نانومتر) و نور طبیعی

کاهش محتوای نیترات

Samuolienė et al., 2009: 1857

 LEDرمز ( 691نانومتر) با المپ HPS

افزایش محتوای ویتامین  Cدر خردل ،اسفناج و پیازده

Bliznikas et al., 2012: 85

کاهو

 LEDرمز ( 691نانومتر) با المپ HPS

افزایش  01/1درصدی در محتوای فنل کل
 99/1درصدی در توکوفنولها
 10/1درصدی در ند
 11/1درصدی در ظرفیت آنتیاکسیدانی
اما کاهش در محتوای ویتامین C

Samuolienė et al., 2012: 701

کاهو

 LEDرمز ( 692نانومتر) با المپ HPS

افزایش غلظت نیترات در نو برگ سبز کاهو ( 10/1درصد) و
کاهش در برگ رمز ( 16/0درصد) و برگ سبز کاهو (02/2
درصد)

Samuolienė et al., 2011: 271

کاهو

 LEDرمز ( 692نانومتر) با المپ HPS

افزایش فنل کل

Žukauskas et al., 2011: 291

فلفل شیرین

رمز ( 662نانومتر) و رمز دور ( 091نانومتر)
کل  PPfدر  922میکرومول نگهداری میشوند

با افزودن نور مادون رمز ،افزایش در ارتفاع گیاهان و زیست
توده سا ه

Brown et al., 1995: 808

کاهو قرمز

 LEDرمز ( 612نانومتر) و رمز دور (092
نانومتر)

کل زیست توده افزایش یافته اما آنتوسیانین و ظرفیت
آنتیاکسیدان کاهش یافته

Stutte et al., 2009:79

کاهو قرمز

 LEDرمز ( 612نانومتر) با  LEDآبی (112
نانومتر)

افزایش در محتوای آنتوسیانین ،آنتیاکسیدان بالقوه و سطح
برگ

Stutte et al., 2009:79

خردل سفید،
اسفناج ،پیاز
سبز
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ترکی  LEDآبی با LEDهای رمز و سبز،
تما  PPFنگهداری شده در  922میکرومول

افزایش فتوسنتز خالص و تعداد روزنه در هر میلیمتر

Lu et al., 2012:63

کلم

فقط LEDهای آبی ( 102نانومتر)12 ،
میکرومول

افزایش محتوای کلروفیل و طول سا ه و برگ

Mizuno et al., 2011:179

کلم چینی

 LEDآبی ( 162نانومتر11 ،درصد از کل تابش)
با رن رمز( 662نانومتر) کل  PPFدر 12
میکرومول

افزایش غلظت ویتامین  Cو کلروفیل

Li et al., 2012:262

کاهو

LEDهای آبی ( 106نانومتر 192 ،میکرومول)

افزایش  91درصدی آنتوسیانین و  10درصدی کاروتنوئیدها

Li & Kubota, 2009: 59

گوجه فرنگی

رمز ( 662نانومتر) و آبی ( 112نانومتر) در
نسبتهای منتلف

نسبت باالتر آبی /رمز ( )2:1باعث کاهش طول سا ه شده
است

Nanya et al., 2012: 261

خیار

آبی ( 111نانومتر)

کاربرد  LEDآبی بههمراه المپ  HPSکل زیست توده را
افزایش داده اما عملکرد محصول را کاهش میدهد

Ménard et al., 2006: 291

کاهو قرمز

LEDهای سبز  102 ، 192و  112نانومتر
استفاده شده و کل  PPFبه ترتی  022 ،122و
 922میکرومول بود

LEDهای سبز با  PPFباال ( 922میکرومول) بیشترین اثر را
در باال بردن رشد کاهو داشتند

Johkan et al., 2012: 128

LEDهای سبز ( 121و  192نانومتر11 ،
میکرومول) با المپ  32( HPSمیکرومول)

 192نانومتر اثر مربت بر توسعه تجمع رنگدانههای فتوسنتزی
در خیار را نشان داد در حالی که  121نانومتر باعث افزایش
سطح برگ ،زیست تودهی تر و خشک در گوجه فرنگی و فلفل
دلمهای شد

Samuolienė et al., 2012: 885

LEDهای سبز ( 121و  192نانومتر11 ،
میکرومول) با المپ  32( HPSمیکرومول)

 121و  192نانومتر ،هر دو منجر به افزایش سطح برگ ،وزن
تر و خشک شد

گوجه فرنگی
گیالسی

گوجه فرنگی،
فلفل دلمهای،
خیار

خیار

NovičKovas et al., 2012: 723

 .5پتانسیل LEDها در پرورش گل

( Prپاسخ به نور رمز) و ( Pfrپاسخ به نور رماز دور) :ایان دو

گیاهااان زینتاای در دنیااا از اهمیاات ا تصااادی باااالیی برخااوردار

رنگدانه به یکدیگر تبدیل میشوند Pr .تحت نور رماز باه Pfr

میباشند .گلهای شاخه بریده و گلدانی بازار وسیعی در سراسار

تبدیل شده و  Pfrبا نور رمز دور به  Prتبدیل مایشاود .فار

جهان دارندLED .ها نیز با ارائه یک طیف نوری مناس (کیفیت

فعالی که باعث گلدهی میشود  Pfrاست Pr .بهطور طبیعای در

و مدت زمان نور) میتوانند نقاش کلیادی را در پارورش گال و

گیاهان تولید میشود .نسبت  PRبه  Pfrو تی که گیاهاان ناور

گیاهان زیستی داشته باشند.

(روز) را دریافت میکنند در تعادل و موازناه اسات ،زیارا  Prباه

نور سیکل زندگی گیاهان را کنترل مایکناد .بادین معنای کاه

وسیله نور رمز به  Pfrتبدیل شده و  Pfrنیز به وسیله نور رمز

تشنیص سیکل ش و روز را برای گیاهان فراهم میکند و این

دور باه  Prتبادیل مایشاود (شاکل  .)9تبادیل  Pfrباه  Prدر

سیکل زندگی اندا زایی را تحت تارثیر ارار مایدهاد .بناابراین

واکنش تاریکی نیز امکانپذیر میباشد .بنابراین تااریکی (شا )

نسبت نور رمز و رمز دور نقش مهمی در تنظیم گلدهی دارناد

که به طاور اصالی روی نسابت  Prباه  Pfrتارثیر مایگاذارد،

(Simpson & Dean, 2002: 285 & Yanovsky & Kay,

تعیااینکننااده زمااان گلاادهی در گیاهااان اساات

) .2002: 308گلدهی در گیاهان بهطور عمده توسط فیتوکرو ها

).Thomas, 1982: 898 & Smith, 1982: 481

(گروهی از رنگدانههای گیاهی) کنترل میشود که در دو شاکل
صورت میگیرد.
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شکل  .3تبدیل فیتوکرومها به یکدیگر توسط نور قرمز و قرمز دور

گیاهان براساس طول روز یا دوره نوری مورد نیاز بارای گلادهی
به دو گروه اصلی تقسیم میشوند

اگر طول ش از حد معینی کوتاهتر باشد گل ننواهند داد (مانند

(Žukauskas et al., 2011:

داوودی).

87; Downs & Thomas, 1982: 898 & Evans, 1976:

ب .گیاهان روز بلند ( :)Long day plants-LDPگیاهان روز

):207

بلند برای گلدهی به روز بلند و ش کوتاه احتیاج دارند .بنابراین

الف .گیاهان روز کوتاه ) :(Short day plants-SDPگیاهان

آنها را میتوان ش کوتاه نامید .طول ش برای آنها نباید از حد

روز کوتاه برای گلدهی به روز کوتاه ،و دروا ع به ش بلند نیاز

معینی بلندتر باشد (مانند کاهو و سی زمینی).

دارند .بنابراین میتوان آنها را «ش بلند» نامید .دنین گیاهانی

شکل  .4گیاهان روز کوتاه و روز بلند و تاثیر طول دوره تاریکی و روشنایی در گلدهی آنها

وا ح است که گیاهان روز بلند نیاز به نور بیشتر (عموما بیش از

برای دنین گیاهان روز بلند افزایش ناور ماادون رماز ( 022تاا

 11ساعت روشنایی) برای گلدهی دارند و اعدتا منبع نور طیاف

 )122به نور رمز ( 622تا  )022باهمنظاور گساترش طاول روز

وسیع (المپهای رشتهای و سدیم با فشار باال) شادت بااالتر از

باعث شاروع گلادهی و رشاد مایشاود

نیاز برای گلدهی را ارائه مینمایناد و نتیجاه آن مصارف مقادار

) Runkle .2001: 275و  )0211( Mengالمااپهااای 112

زیادی انرژی الکتریکی میباشاد .روشانایی  LEDیاک گزیناه

وات رشتهای و  11وات رمز ،سافید و رماز دور ( LEDتولیاد

کارآمد انرژی برای تنظایم گلادهی در گیاهاان زینتای روز بلناد

شده بهوسیله فیلیهس) را برای مطالعه گلدهی در گیاهان منتلف

اساات ،زیاارا LEDهااا اناارژی کمتااری مصاارف نمااوده و طااول

استفاده نمودند و دریافتند که گلدهی و جواناهزنای گیاهاان زیار

موجهای خاصی از نور را که مورد نیاز میباشد ارائه مینماید.

المپهای  11وات  LEDفیلیهس ( رمز ،سفید ،رمز دور) بسیار
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مشابه گیاهانی است که زیر المپهای رشاتهای  112وات ارار

ترتی دادند که در آن گوجه فرنگی تولید شده در طول ساال در

دارناد )LED .(Meng & Runkle, 2014هاا ( رماز ،سافید و

زیر نور المپهای سنتی  HPSو المپهای LEDهای رماز و

رمز دور) به اندازه المپهای سنتی توانستهاند مؤثر وا ع شاوند،

آبی مقایسه شده است ) .(Kacira, 2011: 19نتاایخ نشاان داد

اما LEDها کارایی باالتری دارند زیرا آنها تنهاا  11وات انارژی

که عملکرد گوجه فرنگی در زیر نور المپهای  LEDبرابر است

الکتریکی را در هر المپ مصرف میکنند .کارایی انرژی باالتر و

با عملکرد این محصول در زیر نور المپهاای سانتی  .HPSدر

طول عمر بیشتر مهمتارین مزایاای LEDهاا در کشات و کاار

حالی که المپهای  LEDفقاط  01درصاد الماپهاای سانتی

گلنانهای گیاهان زیستی است.

مصرف دارند ).(Mitchell et al., 2012: 6
المپهای سنتی  HPSتنها  92درصد از انارژی دریاافتی را باه

 .6تجزیوه و تحلیوول اقتصووادی المووپهووای  LEDدر

نور ابل استفاده تبدیل میکنند و بقیه باهصاورت گرماا از باین

گلخانه

میرود .در حالی که LEDها میتوانند بیش از  12درصاد آن را

صنایع گلنانه بهطور ماداو بارای ارائاه محصاوالت (سابزی و

تبدیل نموده و آن را برای طول موجهای خاصی بهینه کنند .این

زینتی) که مورد نظر مشتری باشد با دالش یمت مناسا باازار

مو وع صرفهجویی ابل توجهی در انرژی و در نتیجه در هزینه

روبهرو هستند .به منظور کنترل هزینههای تولیاد ،گلناناهدارهاا

را نشان داده که میتواند تولید با هزینه کم را در فضای ر اابتی

باید باه فکار پایاداری مناابع و امکاناات ماورد نیااز در کشات

صنعت گلنانه به وجاود آورد .عاالوه بار ایان اثارات کمیات و

گلنانهای باشند .گر کردن (حفظ دماای مطلاوب) و روشانایی

کیفیت نور بر رشد گیاه نیز میتواند نقش مهمای را در بهباود و

(فتوپریود) مهمترین عوامل هزینهای در میان سایر نیازمنادیهاا

بهرهوری کلی ایفا نماید ).(Nelson & Bugbee, 2013

(مانند محیط کشت /بذرها و لماه هاا /کاود و ماواد شایمیایی)
هستند .یک ابزار کارآمد انرژی میتواند هزینهی تولید سبزیجات

 .7هزینههای عملیاتی  LEDو HPS

و گلهای زینتی را کاهش دهد .امروزه بازار گلنانهای بهمنظاور

همانطور که اخیارا توساط  Runkleو  Mengگازارش شاده

ترمین تقا ای سبزیجات (بهویاژه خاارج از فصال) و گالهاای

است ،یک المپ  112 HPSوات و یاک الماپ  11 LEDوات

زینتی به سرعت در حال رشد اسات .در مقیااس جهاانی ،داین

اثر مشابهی روی الگوی گلادهی گیاهاان دارد .بناابراین باهکاار

بیشترین تولید محصوالت گلنانهای را دارا است در حالی که در

بااردن یااک  11 LEDوات باارای گیاهااان گلنانااهای بساایار

اروپااا ،اسااهانیا بزرگتاارین تولیاادکنناادهی ساابزیجات گلنانااهای

ا تصادی خواهد بود ).(Meng & Runkle, 2014

میباشاد

محاسااابهی هزیناااههاااای عملیااااتی  LEDو  HPSبااارای

(Shinomura et al., 2000: 147; Gomez et al.,

تولیدکنندگان گلنانهای در زیر آورده شده است:

) .2013: 93نتایخ یک تحقیق باغبانی منتشر شده توسط وزارت

-

ا تصاد ،کشاورزی و ناوآوری هلناد نشاان مایدهاد کاه گوجاه

ا میانگین زماان روشانایی (در زمساتان) در گلناناه16 :
ساعت در روز؛

فرنگی ،خیار و کااهو بیشاترین تولیادات کشااورزی باه وسایله
-

صاانعت گلنانااه در اروپااا هسااتند ) .(Voss, 2011تحقیقااات

برو مصارف شاده توساط الماپ  112 HPSوات0/1 :
کیلووات ساعت در روز؛

ا تصادی گزارش کردهاند که  01تا  91درصد از هزینههای تولید

-

کشت گوجهفرنگی ،برای کنترل گرما و ترمین نور مصارف شاده

برو مصارف شاده توساط الماپ  11 LEDوات2/00 :
کیلووات ساعت در روز؛

است و صنایع گلنانهای بهدنبال یک روش جدید کارآمد انارژی

-

مصرف برو ساالنه ( 106 :)HPSکیلووات ساعت؛

باارای کاااهش هزینااههااای تولیااد هسااتند )LED .(Idemهااا

-

مصرف برو ساالنه ( 12/9 :)LEDکیلووات ساعت؛

میتوانند با بهرهوری بااالی انارژی و طاول عمار زیااد راهحال

-

هزینه برو ساالنه 36962 :ریال برای الماپ 112 HPS
وات؛

مناسبی برای روشنایی گلنانهها در نظر گرفته شوند.
-

مطالعات متعددی روی نقش LEDها در تولیادات گلناناههاای

هزینه برو ساالنه 1199 :ریاال بارای الماپ 11 LED
وات.

تجاری ارائه شده است .دانشمندان در دانشگاه پوردو آزمایشی را
12
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فناوری  LEDتوانایی انعطافپذیری زیادی را در دورههای تولید

تحلیلهای ا تصادی بهو او نشاان مایدهناد کاه LEDهاا

بهمنظور انطباو شرایط ناوری باا نیازهاای خااص گیاهاان دارا

میتوانند هزینههای برو مصرفی در گلنانهها را کااهش داده و

میباشد .استفاده از المپهای  LEDافق جدیدی را در بهرهوری

سرمایهگذاری انجا شده برای این سیستمهای ناوری در طاول

انرژی در گلنانهها و در نتیجه هزیناههاای تولیاد سابزیجات و

دورهی عملیات ،بهعنوان سود به صنایع گلنانه برخواهد گشات.

گلهای زینتی ارائه نموده است.

المپهای  LEDدارای طول عمر بسیار بااال و مصارف انارژی
بسیار پایین هستند .باهعناوان مراال هار الماپ  11 LEDوات
نوری معاادل یاک الماپ متاالهالیاد  112وات بارای فرایناد
فتوسنتز مفید است .دروا ع میتوان المپ  LEDرا بهدلیل شاار
نوری باال و گرمای تابشی کمی که تولید میکناد ،در فاصالهای
نزدیک به گیاه نص کرد که در نتیجه میازان تمرکاز ناور روی
گیاه بسیار باال می رود و از هدررفت انارژی جلاوگیری باهعمال
میآید .این تمرکز نوری موج رشد بهتر و بیشتر گیاه میشاود.
اما در المپهای متالهالید بهدلیل تولید حرارت باال مایبایسات
در فاصله مناسبی نسبت به گیااه نصا شاود .عاالوه بار ایان،
بهینهسازی کیفیت طیفی نور تولیدی توسط LEDها عاالوه بار
بهبود رشد گیاهان (بهرهوری فتوسنتزی ،ارزش غذایی و تنظایم
گلدهی) ،کارایی انرژی الکتریکی را بهطور ابل توجهی افازایش
داده و مصرف برو را کاهش میدهد .بهعنوان مراال آزمایشاات
اخیاار روی گوجااهفرنگاای نشااان داده اساات کااه تولیدکنناادگان
میتوانند با استفاده از الماپهاای  LEDباا کااهش  01تاا 92
درصااد در هزینااهی تولیااد ،عملکاارد مشااابهی در مقایسااه بااا
المپهای سنتی و مرسو در گلنانهها داشته باشند.
به هرحال ،برای استفاده از پتانسیل المپ  LEDبهعناوان یاک
منبع نوری در صنایع گلنانه ،نیاز باه تحقیقاات بیشاتری بارای
شناخت هر ده بیشتر فرایندهای فیزیولوژیکی و پاسخ گیاهان به
نور تولیدی توسط المپهای  LEDاسات .طیافهاای منتلاف
نوری اثرات متفاوتی بر رشد گیاهان دارناد .بیشاترین مطالعاات
روی اثارات تاابش  LEDباار روی فیزیولاوژی گیاهاان شااامل
المپهای  LEDرمز ،رمز دور و آبی بهعنوان منبع اصلی ناور
است .المپ سبز در فتوسنتز بهعنوان نور ناکارآمد در نظر گرفتاه
می شود ،در حاالی کاه حتای فتوسانتز ناکارآماد حااص از ایان
المپها میتواند در توسعه و تنظیم رشد با الماپ رماز و آبای
مشارکت داشته باشد .با این وجود ،تحقیقات بیشتری برای درک
نقش الماپهاای سابز در توساعه تنظیماات گیااهی ،گلادهی،
جوانهزنی ،باز شدن روزنهها و تنظیم طاول گیاهاان الز اسات.
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