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 چکیده

در قالن   ، آزمایشنیالطین سننل  نشای زنی بذر و خصوصیات رویشیهای جوانهشاخصبر  منظور مطالعه اثر کیفیت نوربه

 85 +آبنی  درصند 15قرمز، ) در چهار سطح ترکی  نور تیمارهای مورد استفاده شام  .شد تکرار انجام سهباطرح کامال تصادفی 

تنرین درصند بیشنتایج این آزمایش نشان داد که  .بودند (های فلورسنتور المپقرمز و ن درصد 70+آبی  درصد 30قرمز، درصد

ارزش حنداکرر (، 81/68زنی )ارزش جوانه (،21/9زنی روزانه )جوانه(، میانگین 87/41زنی )سرعت جوانه (،درصد 63زنی )جوانه

 36/0) چهخشن  سناقه وزن تنرینبنیش دسنت آمند.هکاربرد نور قرمز بن با( 66/2زنی )زمان جوانهترین میانگین کمو ( 50/7)

 گرممیلی 3/0) چهخش  ریشهترین وزن ، بیشقرمز درصد 85 +آبی درصد15 با کاربرد نور قرمز و ترکی (در گیاهچه گرممیلی

 هچو ریشنه چهتنرین طنول سناقهقرمز، بنیش درصد 85 +آبی درصد 15و  قرمزدرصد  70+آبی درصد 30با ترکی ( در گیاهچه

و  چهتنرین مینزان قنند مللنول ریشنه، بنیشقرمنز درصند 85 +آبی  درصد15 ترکی  قرمز و نوربا ر( متسانتی 03/3و  18/1)

تنرین مدندار بیش، قرمز درصد 85 +آبی  درصد 15 ترکی  قرمز و نوربا  گرم وزن تازه( در گرممیلی 54/72و  37/63) چهساقه

 30گرم در گرم وزن تنر( بنا ترکین یلیم 44/0) کارتنوئید،گرم در گرم وزن تر(میلی 84/0و  47/0، 37/0)و ک   a ،bکلروفی  

 30( با ترکین درصد 04/71و  درصد 09/60)چه و ساقهچه اکسیدانی ریشهترین فعالیت آنتیبیشقرمز،  درصد 70+آبی  درصد

 65/8و  40/4) چهو سناقه چهریشنه فنلنیترین ملتویات بیش ،قرمز درصد 85 +آبی  درصد 15 و قرمزدرصد  70+آبی  درصد

نتایج این دست آمد. هب قرمز درصد 85 +آبی  درصد 15و قرمز  درصد 70+آبی  درصد 30 با ترکی  در گرم وزن تازه( گرممیلی

های نورهای آبنی و الطی  با کاربرد ترکی های سنل گیاهچه یزنی و رویشهای جوانهآزمایش بیانگر امکان بهلود یافتن شاخص

 قرمز در مدایسه با نور المپ فلورسنت بود.
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 مقدمه

 گیاهی (Valeriana officinalis)الطی  سنل 

مصرف ریشه و ریزوم  است که ساله، علفی و داروییچند

 کاهش دلی  وجود برخی ترکیلات شیمیایی دربه آن

 فعالیتخوابی و های روحی، بیمانند تنش یمشکالت

 et Circosta) ثراعالم شده استمؤهای سرطانی سلول

., 2010et al., 2007; Murphy al) . از جمله ترکیلات

برخی توان به می دارویی استخراج شده از این گیاه

 اسیدهای والرنی ها همانند ترپنوئیدمشتدات سزکوئی

(Valerenic acids)، همانند  استرهای ایریدوئید

و سایر مواد حاص  از  (Valepotriates) هاوالپوتریات

 آمینواسیدها ،(Baldrinal) بالدرینال تجزیه آنان همانند

و  (Glutamine)گلوتامین  ،(Arginine) نینیآرجهمانند 

آلکالوئیدها برخی مشتدات  و(  (Tyrosineتیروزین

(Alkaloids) اشاره کرد (Houghton, 1999; 

Ekhteraei Tousi et al., 2010; Lei et al., 2012.) 
 تکریر گیاهان دارویی کشت بذرهای یکی از روش

سازگاری  دلی زنی بذرها بهدرصد پایین جوانه است و

از جمله مشکالت  دارند با شرایط ملیطی که اکولوژی 

 ,.Kaur et al) اعالم شده است انتولید انلوه این گیاه

1999; Dini Torkamani et al., 2013) .کنون سعی تا

بر آن بوده است تا با استفاده از تیمارهای پرایمینگ از 

گ ینپرایمگ، یناسموپرایمینگ، هیدروپرایم جمله

و هورمون پرایمینگ تلت شرایط معمولی و ماتریکس 

زنی بذر گیاهان دارویی مختلف های جوانهزا، شاخصتنش

 Badalzadeh et) را افزایش دهندو رشد گیاهچه آنان 

al., 2017). 

نور از جمله عوام  ملیطی است که کیفیت و کمیت 

در گیاهان  زنی بذر و رشد گیاهچهدر چگونگی جوانهآن 

 Anjah et al., 2013; Lone) ثیرگذار استٔ  مختلف تا

et al., 2014). و دهای مختلف نور را توسط گیاهان، طیف

های فتوسنتزی یعنی رنگدانه های گیاهیگروه از رنگدانه

ها و ها و فیکوبیلینکارتنوئیدها، همانند کلروفی 

ها ها، کریپتوکرومهای گیرنده نوری یعنی فیتوکرومرنگدانه

های مختلف کنند و حضور طیفها دریافت میو فتوتروپین

یاد شده را تلت های نوری گیرندهنور، میزان فعالیت 

 Takemiya et al., 2005; Runkle) دهدثیر قرار میٔ  تا

and Heins, 2006; Ohadi et al., 2009.) نظر به

نور قرمز اثر مرلتی  در بذرهای حساس به نور، سد کهرمی

دارد و (Pfr) ها گیری نوع فعال فیتوکرومشک  در تلری 

های ها ندش فعالی در تلدی  نور به سیگنالاین رنگدانه

 ;Ohadi et al., 2009) کنندداخلی )بیوشیمیایی( ایفا می

Chen and Chory, 2011.) های رنگدانه عالوه بر

ثیر ٔ  تا، چگونگی که گیرنده نور قرمز هستند فیتوکروم

ها و فتوتروپین مانندهای گیرنده طیف نور آبی رنگدانه

مورد زنی بذر گیاهان های جوانهها بر شاخصکریپتوکروم

 ,Moe and Heins) قرار گرفته است توجه پژوهشگران

1990; Hopkins and Huner, 2004 .) از نتایج برخی

 (Far red) نور آبی را همانند نور قرمز دور ،هاآزمایش

 ,Wareing) اندزنی معرفی کردهدارای اثر منفی بر جوانه

1958; Poppe, 1998). هانتایج برخی از آزمایش اام 

حاکی از اثر مرلت نور آبی در افزایش آنزیم نیترات 

ردوکتاز و در نتیجه افزایش جذب نیترات توسط جنین و 

زنی افزایش متابولیسم آن و افزایش کیفیت و کمیت جوانه

 ;Rajasakhar and Sopory, 1985) بوده است

Quinones et al., 1999; Lara et al., 2014). 

و ها تلت شرایط متفاوت حضور ها و کریپتوکرومفیتوکروم

توانند عملکرد یکدیگر را تشدید یا تضعیف نور میکیفیت 

  به همین دلی احتماالً .(Castillon et al., 2009) نمایند

اند توآبی و قرمز می مانندهای مختلف نور کاربرد طیف

زنی بذر جوانه هایشاخصفاوتی را در تغییر نتایج مت

 داشته باشد. همراهگیاهان مختلف به

ای و ساختار تغییراتی در مواد ذخیرهزنی در طی جوانه

دهد تنا منواد منورد نیناز بنرای روی میبیوشیمیایی بذرها 

منظنور تنفس و ساخت سایر ترکیلات جدید مورد نیناز بنه

 ،رونندکنه اینن  تدسیم سلولی و توسعه رویان تولیند شنود

در ایننن مسننئله  و دهنندارزش غننذایی بننذرها را تغییننر می

 سننویا از انننواع لگومینننه مانننند ارقننام برخننیبننذرهایی 

(Glycine max)عنندس ،(Lens culinaris) نخننود ، 

(Cicer arietinum)لوبینننا ، (Phaseolus vulgaris) و 

 گننندممانننند ، غننالت (Pisum sativum) نخننود فرنگننی

(Triticum aestivum)جننو ، (Hordeum vulgare) و 

 ماننند و بنذر برخنی سنلزیجات (Avena sativa) ینوالف

 Lupinus) بناقال مصنری و (Medicago sativa) یونجه

albus) 2005 ,. مطرح شده است)et alFrias ( . وان عنبه

دلیننن  فعالینننت بنننه ، فنلینننمرنننال غلظنننت ترکیلنننات 

Dicko ) اندمورد توجه قرار گرفته ،که دارند اکسیدانینتیآ

et al., 2005; Lopez-Amoros, et al., 2006) . بنا
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 افنزایش  فنلینزنی، غلظنت ترکیلنات جوانه فرآیندانجام 

 مشنخص نیسنت ثر در آن بنه وونوحؤعوامن  منیافته که 
(., 2009; Cevallos and Cisneros, et alDuenas 

2010). 

 جه به مداالتی که در حال حاور در دسترس استبا تو

زنی و رشد گیاهچهر نور بر جوانهاطالعاتی ملنی بر نلوه اث

 ،هدف از اینن آزمنایش. وجود ندارد الطی گیاه سنل های 

بننا اسننتفاده از   نورهننای مختلنف ترکیننثینر ٔ  ابررسنی تنن

سننل  زنی بذرهای جوانهشاخص های آبی و قرمز، برطیف

و  قرمننز هنناینور الطینن  اسننت تننا عننالوه بننر نلننوه اثننر

ثیر سطوح مختلنف حضنور ننور آبنی بنر ٔ  ا،چگونگی تآبی

مورد بررسنی آن  گیاهچهو رشد  زنیو کمیت جوانه کمیت

 قرار گیرد. 
 

 ها مواد و روش

ر بن هنای مختلنفنور ثینر ترکین ٔ  ابررسی تمنظور به

الطی ، چننه سنننل هزنی و رویننش گیاهای جوانننهشنناخص

تکنرار و دو سنه  تصادفی بنا صورت طرح کامالًآزمایشی به

مشنناهده در هننر تکننرار در دانشننکده کشنناورزی دانشننگاه 

پذیرفت. انجام  1398فردوسی مشهد در فروردین ماه سال 

ن تهینه شند و قلن  از بذرها از شرکت پاکنان بنذر اصنفها

ثانینه بنا مللنول  60مندت ها، بنهدیشگیری در پتریقرار

و سپس سه مرتله با آب مدطر  درصد 5هیپوکلریت سدیم 

با هیپوکلریت سندیم نیز ها دیشپتریشستشو داده شدند. 

قطر . ودعفونی و با آب مدطر شستشو داده شدند درصد 5

درون هنر کندام از  .ودمتنر بنمیلی 90ها دیشدهانه پتری

قرار گرفنت و  1، ی  ورقه کاغذ واتمن شماره هادیشپتری

لیتر آب مدطر مرطوب شد. در هر پتری میلی 5هر کاغذ با 

طور تصادفی انتخاب شده بود در بذر که به 50دیش تعداد 

های نوری مورد منظور ساخت نسلتردیف چیده شد. به 5

آبی  درصد 30قرمز،درصد  85 +آبی  درصد 15قرمز، نیاز )

هنننای ال.ای.دی )شنننرکت از المپ قرمنننز( درصننند 70+

SENYANG LIGHT)  نننانومتر و  625بننا طیننف قرمننز

برای اختالط دقین   .نانومتر استفاده گردید 467آبی  طیف

المنپ بنر روی  400و مناس  دو طیف آبی و قرمز، تعداد 

نصنن   (Plexiglass)گلس صننفلاتی از جنننس پلکسننی

 60عندد المنپ قرمنز و  340گردید که با در نظر گنرفتن 

 ترکین گلس، عدد المپ آبی بر روی ی  صنفله پلکسنی

عدد المپ  280قرمز و با کاربرد درصد 85 +آبی درصد 15

ای جداگاننه عدد المنپ آبنی بنر روی صنفله 120قرمز و 

دست آمند. بنرای هقرمز ب درصد 70 +آبیدرصد  30ترکی 

 وات 36 سنننت سننفید از ینن  عنندد المننپتهیننه نننور فلور

  .شداستفاده 

 زنی های جوانهروابط محاسباتی شاخص -1 جدول
Table 1. Equation of germination indices 

 منابع مورد استفاده
(References) 

 رابطه
(equation) 

 شاخص
(Index) 

رابطهشماره   
(Equation 

number) 

Panwar and Bhardwaj, 2005 
 زنیدرصد جوانی

Germination percentage 
GP= 

n

N
  ×100 

(1) 

Hartmann et al., 2005 
 زنی روزانهمیانگین جوانه

Mean Daily Germination 
MDG=  

GP

T
 

(2) 

Kulkarni et al., 2007 
 زنی میانگین زمان جوانه

Mean Time to Germination MTG=
𝛴(ni.ti)

Σn
 

(3) 

Hartmann et al., 2005 
 ارزش حداکرر
Peak Value 

PV= 
𝑛𝑎

𝑇𝑎
 

(4) 

Hartmann et al., 2005 
 ارزش جوانه زنی

Germination Value 
GV=PV×MDG 

(5) 

Kulkarni et al., 2009 

 
 سرعت جوانه زنی

Germination rate 
GR=𝛴

𝑛𝑖

𝑡𝑖
 

(6) 

n        زده در طی دوره      =تعداد ک  بذرهای جوانهN     تعداد بذرهای کاشته شده=DW=   وزن خشT=زنیطول ک  دوره جوانه 

ni  تعداد بذرهای جوانه زده در ی  فاصله زمانی مشخص=tiزنی  =تعداد روزهای پس از شروع جوانهnaحداکرر تعداد تجمعی= 

 na=تعداد روز برای رسیدن به ندطه Taزنیبذر در اوج جوانه
n=Total of germinated seeds during period, N=Number of sowed seeds, T=Total germination period, ni=The number 

of germination seeds at an interval of distinct period, ti=The number of days after the start of germination, 

na=Maximum number of seeds in germination peak, Ta=The number of days to reach na point
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های موجود در ثیر سایر طیفٔ  امنظور جلوگیری از تبه

ملیط آزمایش و افزایش دقت در نلوه بررسی عملکرد 

های زنی، المپهای جوانههای آبی و قرمز بر شاخصطیف

-های بسته و بهال.ای.دی و المپ فلورسنت در ملفظه

منلع نور در طی آزمایش مورد استفاده قرار عنوان تنها 

ها یکسان دیشها در سطح پتریگرفتند. شدت نور ملفظه

میکرومول بر متر مربع بر ثانیه در نظر گرفته  20و برابر

 شد.

گیری شدت نور از دستگاه منظور تنظیم و اندازهبه

استفاده  250A-LIمدل  COR-(LI( کُر-نورسنج ال.آی

میزان دو چه حداق  بهزنی خروج ریشهانهگردید. معیار جو

زنی بذرها در این برای ارزشیابی نلوه جوانه متر بود ومیلی

استفاده شد.  1به شرح جدول  هاییرابطه پژوهش از

هایی که سه هفته عمر گیاهچه گیری وزن خش اندازه

انجام شد.   001/0داشتند با استفاده از ترازو با دقت 

درجه  575ها از آون با دمای یاهچهکردن گبرای خش 

برای استخراج  ساعت استفاده شد. 24مدت به سلسیوس

از روش  کارتنوئید، ک  و a ،bهای ملتویات کلروفی 

. در این زیر استفاده شد روابطو  (Arnon, 1964)آرنون 

وزن تر نمونه  Wحجم نمونه استخراج شده و  Vروابط 

 Saini, Wellburn, 1983Lichtenthaler and ;) است

2006). 

 V/1000W6452.69 (A-) 663) =12.7 (A1-(mg.gFWa C × ((  7)رابطه 

 V/1000W6632.69 (A-) 6451) =22.9 (A-Cb (mg.gFW × ((8)رابطه 

 V/1000W663) + 8.02 (A645) =20.2 (A1-(mg.gFWT C × (( 9)رابطه 

480) =7.6 (A1-Carotenoid (mg.gFW (- A) 51014.9 × ((10)رابطه 

VD/1000W 
از طری   اکسیدانیآنتیگیری فعالیت اندازه ایبر

از روش  های فعالگیری ظرفیت تخری  رادیکالاندازه

استفاده شد و ظرفیت تخری   (Aebi, 1984)ایلی 

 :گردیدهای فعال با استفاده از رابطه زیر ملاسله رادیکال

)جذب نمونه شاهد/ جدب نمونه مورد ×  100(11)رابطه 

های جذب نمونه شاهد( = درصد تخری  رادیکال –ارزیابی 

  فعال

ها از روش سینگلتون و نمونه گیری فن  ک برای اندازه

استفاده شد. در  (Singleton and Rossi, 1965) روسی

عنوان استاندار استفاده و این روش از اسید گالی  به

ی فن  ک  بر اساس معادل اسید گالی  بر حس  املتو

برای گیری شد. گرم در گرم وزن تازه نمونه اندازهمیلی

گرم نمونه برگی میلی 500های مللول گیری قنداندازه

لیتر میلی 10توزین شد. سپس طی دو مرحله توسط 

ها استخراج عصاره صورت پذیرفت. عصاره درصد 95اتانول 

دور در دقیده سانتریفیوژ  3500 دقیده در 15مدت به

ها اوافه لیتر معرف آنترون به نمونهمیلی 3شدند. سپس 

دقیده دمای آب جوش، میزان  10گردید و پس از اعمال 

نانومتر قرائت شد. برای تهیه مللول  630جذب نور در 

استاندارد در این آزمایش از گلوکز خالص استفاده گردید. 

، 75، 50، 25، 0های غلظتترتی  برای این منظور به

ام تهیه و پیپی 500و  400، 300، 200، 150، 100

ها اوافه شد. مطاب  این روش سپس معرف آنترون به آن

دقیده در حمام آب جوش  10مدت ها بهگیری، نمونهاندازه

قرار گرفتند و در نهایت میزان جذب نور در طول موج 

 نانومتر قرائت شد. 630

افزار نرم از استفاده با آزمایش، از حاص  هایداده

JMP8 استفاده با هامیانگین مدایسه .شد و تللی  تجزیه 

 ملاسلات با و درصد 5 احتمال سطحر د LSD آزمون از

 گرفت. انجام Excel افزارنرم از استفاده

 

 و بحث نتایج

 زنیهای جوانهشاخص

کنه  هنا نشنان دادنتایج حاص  از تجزیه وارینانس داده

زنی در سنطح های جواننهثیر کیفینت ننور بنر شناخصٔ  ات

نتنایج جندول  (.2دار بنود )جندولمعننی درصد 1احتمال 

 63زنی )تنرین درصند جواننهبیانگر بنیش مدایسه میانگین

زنی (، مینانگین جواننه87/41زنی )جواننه (، سنرعتدرصد

(، ارزش حنداکرر 81/68زنی )(، ارزش جواننه21/9روزانه )

( بننا 66/2زنی )ین میننانگین زمننان جوانننهتننر( و کننم50/7)

زنی بنذر های جوانهشاخص (.4کاربرد نور قرمز بود )جدول 

 گینردثیر کیفیت و کمینت ننور قنرار میٔ  اگیاهان تلت ت

(Anjah, et al., 2013; Lone, et al., 2014).  اثنر

زنی بننذرهای مرلننت نننور قرمننز در بهلننود ووننعیت جوانننه

حساس به نور امری اثلات شده اسنت. حضنور طینف ننور 

گنردد می (Pfr)قرمز منجر به ساخت فرم فعال فیتنوکروم 

-Ortega) زنی بنذرها الزم اسنتکه حضور آن برای جوانه

Base and Arechiga, 2007).  با بررسنی نتنایج جندول

و افنزایش  شخص شد که کاربرد نور آبیمدایسه میانگین م

های ننوری منورد مطالعنه، اثنر میزان حضور آن در ترکی 

 (. 3)جدول زنی داشتهای جوانهدار بر شاخصمنفی معنی
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 1 الطیبزنی سنبلهای جوانهشاخص بر کیفیت نوراثر تجزیه واریانس  -2جدول 

Table 2.Analysis of variances (Mean sqares) of light combinationseffects on germination indices of valerianseed 2 

S.O.V 
 منابع تغییرات

 

درجه 

 آزادی

 

 میانگین مربعات
Mean square 

 زنیدرصد جوانه
سرعت 

 زنیجوانه

میانگین 

زنی جوانه

 روزانه

 زنیارزش جوانه
میانگین زمان 

 زنیجوانه

ارزش 

 حداکرر

 

 چهطول ساقه چهطول ریشه

وزن خش  

 چهساقه

 

وزن خش  

 چهریشه

df 
Germination 

percentage 
Germination 

rate 
Mean daily 

germination 
Germination 

value 
Mean time to 

germination Peak value Radiclelength Plumulelength 

Plumule 

dry 

weight 

Radicle dry 

weight 

Light 0.0160** 0.0062* 0.5597** 0.4649** 8.28** 0.89** 1446.25** 8.02** 262.65** 1336.57** 3 نور 

Error 0.0018 0.0009 0.0082 0.0200 0.1270 0.0610 3.24 0.1742 1.48 1.54 8 خطا 

CV% (وری  تغییرات٪)  15.28 9.67 16.78 6.96 6.46 7.58 4.23 5.88 4.07 3.15 

 3 باشدمیدار در سطح احتمال پنج درصد و ی  درصد ترتی  بیانگر وجود اختالف معنی* و ** به
.0.01, respectivelyp0.05 and pmeans significant difference at  and   4 

 5 الطیبگیاهچه سنبل برخی خصوصیات بیوشیمیاییبر  کیفیت نورتجزیه واریانس اثر  -3جدول 

Table 3.Analysis of variances (Mean sqares) of light combinations effects on some biochemical traits of valerian seedling 6 

S.O.V 
 منابع تغییرات

 

درجه 

 آزادی

df 

 میانگین مربعات
Mean square 

 کارتنوئید bکلروفی   aکلروفی   کلروفی  ک 
قند مللول 

 چهساقه

قند مللول 

 چهریشه

فعالیت 

دانی یاکسآنتی

 چهساقه

فعالیت 

دانی یاکسآنتی

 چهریشه

فن  ک  

 چهساقه

فن  ک  

 چهریشه

Total 

chlorophyll 

Chlorophyll 

a 

Chlorophyll 
b 

Carotenoids 

Plumule 

soluble 

sugar 

Radicle 

soluble 

sugar 

Plumule 

antioxidant 

activity 

Radicle 

antioxidant 

activity 

Plumule 

total 

phenolic 

compound 

Radicle 

total 

phenolic 

compound 

Light 2.64** 6.18** 31.35** 69.16** 8.56** 34.27** 0.0427** 0.0706** 0.0661** 0.2883** 3 نور 

Error 0.0124 0.2497 1.21 1.46 0.8041 0.6359 0.00010 0.00010 0.00005 0.00014 8 خطا 

CV% 
وری  

 (٪تغییرات)
 1.90 1.99 3.67 2.77 1.16 1.44 1.85 1.92 7.58 3.09 

 7 .باشدمی و ی  درصد درصد احتمال پنج دار در سطحترتی  بیانگر وجود اختالف معنی* و ** به
0.01, respectivelyp0.05 and pmeans significant difference at  and   8 
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 1 الطیبگیاهچه سنبل زنیجوانههای بر شاخص کیفیت نوراثر مقایسه میانگین  -4جدول

Table 3.Mean comparison of light combinationseffects on germination indices of valerian seed 2 

 زنیسرعت جوانه زنیدرصد جوانه تیمار نوری
زنی میانگین جوانه

 روزانه
 زنیارزش جوانه

میانگین زمان 

 زنیجوانه

ارزش 

 حداکرر
 چهطول ریشه
(cm) 

 چهطول ساقه
(cm) 

وزن خش  

 چهساقه

(mg) 

وزن خش  

 چهریشه

(mg) 

Light treatment 
Germination 

percentage 
Germination 

rate 
Mean Daily 

Germination 
Germination 

Value 
Mean Time to 

Germination Peak Value Radicle 

length 

Plumule 

length 

Plumule 

dry weight 
Radicle dry 

weight 

R a63.00 a41.87 a9.21 a68.81 c2.66 a7.50 c2.48 a1.18 ab0.30 bc0.18 

85%R+15%B b51.33 b30.03 b7.32 b50.15 bc3.12 b6 a3.03 b0.44 a0.36 a0.30 

70%R+30%B c22.66 b28.57 c6.51 c33.03 b3.26 c5.01 b2.75 c0.22 a0.35 ab0.26 

F c20.50 c19.06 d5.33 d17.89 a3.98 d3.55 d2.10 bc0.34 b0.26 c0.14 

 3 دار ندارند.اختالف معنی  p<0.05در سطح احتمال   LSD هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند بر اساس آزموندر هر ستون، میانگین
Means with the similar letter(s) in each column show insignificant difference according to LSD test, p<0.05 4 

R ،نور قرمز :B نور آبی و :F5 : نور المپ فلورسنت 

 6 

اگرچنننه گیرننننده اصنننلی طینننف آبنننی در گیاهنننان  7 

 Hopkins 8) اندها معرفی شندهها و فتوتروپینکریپتوکروم

and Huner, 2004; Runkle and Heins, 2006; 9 
Jeong, et al., 2014) .ننور آبنی های پنایین امنا شندت 10 

ها و ساخت فرم فعنال فیتنوکروم تواند فعالیت فیتوکروممی 11 

(Pfr)  زنی را های جواننهو در نتیجه شناخصرا تغییر داده 12 

 Poppe, et al., 1998; 13) ثیننر قننرار دهنندٔ  اتلننت تنن

Castillon, et al., 2009). 14 

هنای فعنال و تواند اثنرات متفناوتی بنر فرمنور آبی می 15 

داشته باشد که نتیجه  Bو فیتوکروم  Aغیرفعال فیتوکروم  16 

آن واکنننش متفنناوت بننذر گیاهننان مختلننف در مللنن   17 

 Wareing, 1958; Poppe et al., 18) اسنتزنی آنان جوانه

1998; Goggin et al., 2008; Castillon et al., 19 
 Malcoste, et 20) مالکوست و همکناران در مطالعه. (2009

al., 1972) در رابطه با بذر گیناه نمنوفیال (Nemophila 21 

insignif)، جاکوبسنن و همکناران (Jacobsen et al., 22 

 Jala, 23) جناال در مورد بذر در حنال رکنود گنندم، (2013

 Nepenthes 24) گیننناه نپنتننیسدر مننورد بننذر  (2011

mirabilis)  و تننانو(Tanno, 2006)  در رابطننه بننا بننذر 25 

بننه  (Laportea bulbifera) گینناه الپننورتی دارپوشننش 26 

در اثر افزایش میزان حضور ننور آبنی  زنی بذرکاهش جوانه 27 

اشنناره شننده اسننت. در حننالی کننه راجاسنناخار و سننوپوری  28 

(Rajasekhar and Sopory, 1985)  در رابطنه بنا بنذر 29 

و رانننندال و جیننن   (Sorghum bicolor) سنننورگوم 30 

(Ranade and Gil, 2016)  در مورد بذر کاج اسکاتلندی 31 

(Pinus sylvestris) بنر  بنه اثنر مرلنت حضنور ننور آبنی 32 

 33 اند. زنی اشاره کردهخصوصیات جوانه

 34 چهچه و ساقهطول ریشه

 35 اثرنتایج حاص  از تجزیه واریانس نشان داد که 

درصد 1 در سطح احتمال چهکیفیت نور بر طول ساقه 36 

نتایج مدایسه میانگین نشان داد  (.2)جدول  بوددار معنی 37 

نور  از تیمار متر(سانتی 18/1چه )ترین طول ساقهبیش که 38 

افزایش از در مدایسه با نور فلورسنت  حاص  شد کهقرمز  39 

. کاربرد نور آبی و افزایش رخوردار بوددرصدی ب 18/71 40 

همراه چه را بهدار طول ساقهسطح حضور آن، کاهش معنی 41 

آبی + درصد  15 هایبا کاربرد ترکی  کهطوریبه داشت. 42 

، طول قرمزدرصد  70آبی + درصد  30و قرمزدرصد  85 43 

درصد نسلت به نور  35/81و  71/62 ترتی به چهقهسا 44 

 45 (.4)جدول  کاهش یافت قرمز

کاهش ارتفاع هیپوکوتی  خیار  در برخی مطالعات به 46 

(Cucumis sativus) و کاهو (Shinkle and Jones, 47 

 Shimizu et 48) (.Chrysanthemums spp)داوودی ،(1988

al., 2006)، آرابیدوپسیس(Arabidopsis thaliana) 49 

(Folta and Spalding, 2001)  و 50 

 Islam et 51)  (Euphorbia pulcherrima)الدنسولبنت

al., 2012) 52 افزایش ارتفاع هیپوکوتی  بادمجان و 

(Solanum melongena) (Hirai et al., 2006)  و 53 

 Fukuda and Olsen, 54) (Petunia hybrida) اطلسی

در اثر نور آبی گزارش شده است. وجود نورهای  (2011 55 

توکروم و های کریپتوکروم و فیآبی و قرمز، فعالیت رنگدانه 56 

 57 ایندهند. ثیر قرار میٔ  اهمکنش آنان را تلت تبر

 58 های دخی  درتوانایی اثرگذاری بر فعالیت ژن هارنگدانه

 59 ها را دارندهای فعال و یا غیرفعال جیلرلینگیری فرمشک 

 60 نتیجه برهمکنش این دو گروه غلظت این هورمون و میزان
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ها است که در نهایت ارتفاع گیاهچه را تعیین از رنگدانه 1 

 Ahmad and Cashmore, 1997; Ahmad 2) کنندمی

et al., 2002; Fukuda and Olsen, 2011.) 3 
کیفیت  اثرنتایج حاص  از تجزیه واریانس نشان داد که  4 

دار معنی درصد 5در سطح احتمال  چهنور بر طول ریشه 5 

متر( سانتی 03/3چه )ترین طول ریشهبیش(. 2)جدول  بود 6 

ترین در قرمز و کم درصد 85آبی+  درصد 15در ترکی   7 

دست آمد. افزایش سطح همتر( بسانتی 10/2نور فلورسنت ) 8 

 9 قرمزدرصد  70درصد آبی +  30و کاربرد ترکی   نور آبی

در  (درصد 24/9) چهدار طول ریشهمنجر به کاهش معنی 10 

قرمز شد. نور درصد  85آبی + درصد  15مدایسه با ترکی   11 

خصوص در نواحی ماورا بنفش از طری  تلری  هآبی ب 12 

منجر به رشد  (phototropin-1)ها فعالیت فتوتروپین 13 

شود تا از سطح خاک به عم  بروند و ها میعمودی ریشه 14 

 15 .سطح دور شوند از خشکی

 16 چهچه و ریشهساقه وزن

ثینر ٔ  اتها نشان دادنتایج حاص  از تجزیه واریانس داده 17 

 18 5چه در سنطح احتمنال خشن  سناقهکیفیت نور بنر وزن

 19 درصد 1چه در سطح احتمال و بر وزن خش  ریشه درصد

بررسننی نتننایج جنندول مدایسننه  (.2دار بننود )جنندولمعننی 20 

 21 26/0)چه ترین وزن خش  ساقهکم میانگین نشان داد که

چه تنرین وزن خشن  ریشنهگرم در گیاهچنه( و کنممیلی 22 

ورسنت ر گیاهچه( متعل  به تیمار نور فلگرم دمیلی 14/0) 23 

 24 56/0چه )تنرین وزن خشن  سناقه(. بنیش4جندول بود )

 25 85+آبنی  درصد15گرم در گیاهچه( با کاربرد ترکی  میلی

 26 درصند 30دار بنا ترکین  قرمز بدون اختالف معننی درصد

تنرین وزن خشن  بیشدست آمد. هقرمز ب درصد 70+آبی  27 

 28 درصند 15گرم در گیاهچه( با ترکین  میلی 3/0چه )ریشه

 29 30دار با نسنلت قرمز بدون اختالف معنی درصد 85 +آبی 

 30 (.4جدول دست آمد )هقرمز ب درصد 70+آبی  درصد

هنا، کلروفی توسننتزی از جملنه های ففعالیت رنگدانه 31 

افننزایش وزن تننوده گینناهی  هننا درینندها و فیکوبلینئکارتنو 32 

هنای مختلنف ها در طیفثر است و فعالیت این رنگداننهؤم 33 

 Franklin and 34) باشنندمتفنناوت از یکنندیگر می ،نننور

Whitelam, 2005; Hirai et al., 2006).  بنا توجنه بنه 35 

و  a های کلروفین رنگداننهحداکرر جذب و فعالیت که این 36 

 37 گینرددر حضور نورهای قرمز و آبنی انجنام می b کلروفی 

(Brown et al., 1995; Nhut et al., 2003)  و حضنور 38 

های آبی، قرمز و قرمز دور منجر به تلری  و افزایش طیف 39 

ها و یا های گیاهی از جمله فتوتروپینفعالیت دیگر رنگدانه 40 

بننابراین  .(Folta et al., 2005)شنود هنا میکریپتوکروم 41 

توان انتظنار داشنت کنه کناربرد نورهنای آبنی و قرمنز، می 42 

افزایش عم  فتوسنتز و توسعه و رشد گیاهان را به همنراه  43 

 44 (Fan et al., 2013; Islam et al., 2012)داشته باشند

هنای دار وزناگرچه نتایج این آزمایش بیانگر افزایش معنی. 45 

های آبی و قرمنز ه با کاربرد طیفچساقه چه وخش  ریشه 46 

هنای آبنی و در مدایسه با نور فلورسنت بود اما کاربرد طیف 47 

-تواند نتایج متفناوتی بنهقرمز در مورد گیاهان مختلف می 48 

اثر مرلت نورهای آبی  برخی از ملددان،همراه داشته باشد.  49 

 50 تربچنه، (Lactuca sativa) و قرمز در افزایش وزن کناهو

(Raphanus sativus)، اسفناج (Spinacia oleracea) 51 

کردننند گننزارش را  (Capsicum annum) فلفنن  دلمننه و 52 

(Brown et al., 1995; Pinho et al., 2004; Yorio 53 
et al., 2001;). ثیر نور ٔ  اها نیز به عدم تبرخی از پژوهش 54 

 Cope and 55) گنندم ا وآبی در افنزایش وزن تربچنه، سنوی

Bugbee, 2013)  آن در وزن بنفشننه  منفننیاثننر و یننا 56 

(Viola arvensis)  جعفننریگنن  و (Tagets erecta) 57 

 Heo et al., 2002; Randall and 58) اننداشناره کرده

Lopez, 2014). 59 

دهنند کننه های اخیننر نشننان میتلدیدننات در سننال 60 

ثیر کیفیت نور ٔ  افیزیولوژی و توسعه ریشه گیاهان تلت ت 61 

کیفیت نور (Van Gelderen et al., 2018)گیرد قرار می 62 

هنای عنوان نوعی سنیگنال در سناخت و انتدنال هورمونبه 63 

اگرچه حضنور  باشد.می ثیرگذارٔ  اگیاهی از جمله اکسین ت 64 

ثر اعالم شنده اسنت ؤها مدر توسعه ریشه نور سفید و قرمز 65 

اما ندش دقی  آنان و همچننین جایگناه ننور آبنی در اینن  66 

 Kumar and 67) خوبی مشنخص نشنده اسنتمیان هنوز به

Panigrahi, 2019). 68 

 69 کارتنوئیدو  هاکلروفیل محتوای

هنای دار کاربرد طیفنتایج این آزمایش بیانگر اثر معنی 70 

)جندول  بود کارتنوئیدو  هاکلروفی  ایملتو برآبی و قرمز  71 

گرم بر گنرم در میلی a (06/0کلروفی   ادیرترین مدکم. (3 72 

، گرم بر گنرم در وزن تنر(میلی 41/0) bکلروفی  ،وزن تر(  73 

و گننرم بننر گننرم در وزن تننر( میلی 18/0کلروفینن  کنن  ) 74 

گرم بر گرم در وزن تر( با کاربرد نور میلی 17/0ید )ئکارتنو 75 

های در مینان رنگداننه (.1شنک ) دسنت آمندهفلورسنت ب 76 

ها ندننش مهمننی در کارتنوئینندو  b فتوسنننتزی، کلروفینن  77 

Agarwal)دارنند  aجذب نور و انتدنال آن بنه کلروفین   78 
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and Pendy, 2004). ها جاذب نور آبی هسنتند کارتنوئید 1 

شنود که انرژی حاص  از جذب آن در فتوسنتز استفاده می 2 

(Franklin and Whitelam, 2005) های پایین از شدت 3 

ها را بنه تواند وونعیت قرارگینری کلروپالسنتنور آبی می 4 

دهد تا حداکرر جنذب شک  عمود بر زاویه تابش نور تغییر  5 

تواند اثری مرلت بر انجنام شود که این مسئله مینور انجام  6 

 Sakai et al., 2001; 7) همراه داشته باشدفتوسنتز گیاه به

Adams et al., 2008). 8 

 9 چهچه و ساقهقند محلول ریشه میزان

کیفیت  نشان داد که اثرنتایج حاص  از تجزیه واریانس  10 

چه در سنطح چه و سناقهنور بر میزان قنند مللنول ریشنه 11 

 12 میزان ترین(. بیش3بود )جدول دار درصد معنی 1احتمال 

 13 85آبنی +  درصند 15 نوری ترکی  ازچه قند مللول ساقه

-گرم در گرم وزن تنازه( و بنیشمیلی 54/72قرمز ) درصد 14 

طننور مشننترک از بننهچه ول ریشنهلننقننند مل میننزان تنرین 15 

 16 85آبنی + درصند  15 و ترکی  ننورینور قرمز  ایتیماره

 17 22/63و  37/63ترتین  هنای بنهبنا میانگینقرمنز  درصند

ایج . نتن(1)شنک   دست آمندهبگرم در گرم وزن تازه میلی 18 

کنناربرد ترکیلننی خنناص از  ایننن آزمننایش نشننان داد کننه 19 

 20 درهای آبنی و قرمنز در مدایسنه بنا ننور فلورسننت، طیف

چه چه و سناقهمللنول در ریشنهای افزایش تجمنع قننده 21 

های آبنی و قرمنز که طیفجاییاز آن .(1بود )شک  ثرتر ؤم 22 

های فتوسننتزی ثینر را در فعالینت رنگداننهٔ  اترین تنبیش 23 

انجنام عمن   توان انتظار داشت که با حضور آنان،دارند، می 24 

مدایسنه بنا سنایر فتوسنتز و سناخت قنندهای مللنول در  25 

. (Pan and Chen, 1992) ترکیلات ننوری افنزایش یابند 26 

در رابطه با کشنت  (Shin et al., 2008) شین و همکاران 27 

و لنین و  (Doritaenopsis)ای گیناه ارکینده درون شیشه 28 

 29 و وجیچوکنا و همکناران (Lin et al., 2013) همکناران

(Wojciechowska et al., 2015)  در رابطنننه بنننا 30 

 31 همزمننان حضننور اثربخشننی بننه نیننزهای کنناهو گیاهچننه

 32 مللنول قنندهای سناخت افزایش در قرمز و آبی هایطیف

 33 شنت.دا همخنوانی آزمنایش این نتایج با که اندکرده اشاره

 et Li 34) لنی و همکناران مطالعنات در که بود حالی در این

al., 2017)  افنزایش قنندهای  ننور قرمنز دراثر بخشی به 35 

 36 و (.Gossypium hirsutum L) گیاهچنه کتنان مللنول

ننور  بخشیربه اث (Wang et al., 2015) وانگ و همکاران 37 

گیاهچننه دم مارمولنن  در افننزایش قننندهای مللننول زرد  38 

(Houttuynia Cordata)  اگرچه اثر نور  شده است.اشاره 39 

توان ناشی از افنزایش عمن  فتوسننتز، بر رشد ریشه را می 40 

ها و تلری  رشد آننان ساخت قندها و انتدال آنان به ریشه 41 

ثیر کیفینت تااما   (Van Geldern et al., 2018)دانست  42 

مسنیرهای دیگنری نینز نور بر ساخت قندهای مللنول، از  43 

 44 از دهد و از نظر برخنیثیر قرار میٔ  اهارا تلت ترشد ریشه

فعالینت فاکتورهنای تعناملی  قندهای مللول پژوهشگران، 45 

Interacting Factors -(Phytochromeهنا را فیتوکروم 46 

(PIFs)) تولیند  کند و فعالینت اینن فاکتورهناتلری  می 47 

همراه جیلرلین را بههای گیاهی از جمله اکسین و هورمون 48 

 et al., 2012; Lastdrager et al(Sairanen  49,. دارد

 50 ،ثر اسنتؤزایی منکه اکسنین در ریشنهجاییاز آن .(2014

، بنابراین شرایطی که منجر به افزایش غلظت قنندها شنود 51 

ها و رشد آننان ندنش مرلنت گیری ریشهتواند در شک می 52 

 53 . (Correa et al., 2005)داشته باشد 

 54 اکسیدانیلی و فعالیت آنتیترکیب فن

ت کیفی اثر نتایج حاص  از تجزیه واریانس نشان داد که 55 

اکسنیدانی لنی و فعالینت آنتیترکیلنات فن لتنواینور بر م 56 

دار بود معنیدرصد  5چه در سطح احتمال ساقه چه وریشه 57 

نور آبی  ترکی  نتایج این آزمایش نشان داد که(. 3)جدول  58 

اکسنیدانی و دار فعالینت آنتیقرمز منجر به افزایش معنیو  59 

 60 چه شندسناقهچه و افزایش حضور ترکیلات فنلی در ریشه

در رابطنه  (Lee et al., 2014) لی و همکناران (.1)شک   61 

وو و  ،(Fagopyrum esculentum)جواننه گنندم سنیاهبا 62 

در رابطه با گیاهچنه نخنود  (Wu et al., 2007)همکاران  63 

) et alBliznikas ,. فرنگننی و بلیزنیکنناس و همکنناران 64 

) Anethumدر رابطننه بننا گیاهننان بننال  شننوید  (2012 65 

graveolens) و جعفننری (Petroselinum crispum)، 66 

ها را بنا اکسنیدانترین مددار فن  کن  و تجمنع آنتیبیش 67 

 68 کنیم و همکناران دسنت آوردنند.هب کاربرد نور قرمز مکم 

(Kim et al., 2014) 69 فرنگیگوجنه در رابطه بنا گیاهچنه 

(Solanum lycopersicum) ترین مددار فن  نیز به بیش 70 

ها بنا کناربرد ننور آبنی اشناره آنتی اکسنیدانک  و تجمع  71 

 72 یجنهبنا نت دست آمده در اینن آزمنایشهکردند. اما نتیجه ب

گنزارش کردنند که  (Son et al., 2012) سان و همکاران 73 

 74 از اکسنیدانیو فعالینت آنتی فنلنیباالترین مددار ترکیلات 

فرنگی و ارقنام در گیاهچنه گوجنه و قرمنز نور آبنی ترکی  75 

مطابدنت داشنت.  ،آینددسنت میکاهو بنهمختلف گیاهچه  76 

چه و واکنننش متفنناوت سنناقهنتننایج ایننن آزمننایش بیننانگر  77 

چه در برابر افزایش سطح حضنور ننور آبنی و مینزانریشه 78 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815001259#!
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-بنه ،اکسنیدانی بنودو فعالینت آنتی فنلنیتجمع ترکیلات  1 

نور آبی منجر به چه افزایش سطح حضور که در ساقهنلوی 2 

اکسننیدانی و ملتویننات دار فعالیننت آنتیکنناهش معنننی 3 

چه مشناهده اما این مسئله در ریشه ،ترکیلات فنلی گردید 4 

 5 نشد.

  

  

 

: نور Fو : نور آبی B: نور قرمز ، R.  الطیبسنبل هایگیاهچهشیمیایی بیوبر برخی خصوصیات  ینور ترکیباتاثر  -1 شکل

 فلورسنت
Figure 1. Light combination effects on some biochemical traits of valerianseedlings. R: Red light, B: Blue 

light and  F: Fluorescent light 
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همچنین تلت کاربرد نور فلورسننت کنه در ترکیلنات  1 

چه و ی نور آبنی اسنت، فنن  کن  سناقهاطیفی خود ملتو 2 

ها تلنت ننور قرمنز چه بیش از زمانی بود که گیاهچهریشه 3 

سنان و  در همنین ارتلناط، (.1شنک  ) رشد کنرده بودنند 4 

و  (Son et al., 2012; Son and Oh, 2013) همکناران 5 

در رابطنه بنا  (Stutt et al., 2009)اسنتات و همکناران  6 

 7 گننزارش کردننند کننه اهوهای گوجننه فرنگننی و کننگیاهچننه

ایش ترکیلنات افزایش درصد حضور نور آبی منجنر بنه افنز 8 

. شندتیمنار اکسنیدانی گیاهنان تلنت و فعالیت آنتی فنلی 9 

حاوی مدادیری از نور آبی اسنت در  نور سفید که همچنین 10 

و تجمننع  اکسننیدانیآنتیفعالیننت  ،مدایسننه بننا نننور قرمننز 11 

 12 ثینر طینفٔ  اعلت ت .تری را موج  شدبیش فنلییلات ترک

گوننه تفسنیر شنده اینن ،فنلیبر افزایش ترکیلات  نور آبی 13 

ش بنفنزدین  بنه مناورا نور آبنی هایاست که اصوال طیف 14 

 15 .شنودننوعی تننش ملسنوب  ،تواند هماننند آنمیاست و 

افزایش مددار ترکیلنات  توانندزنده میزنده و غیرهای تنش 16 

همنننراه داشنننته بنننههنننای گیاهنننان در بافنننت را فنلنننی 17 

های گیناهی بنرای سنلول  (Dicko et al., 2005).باشند 18 

های فعنال های ناشنی از حضنور گوننهجلوگیری از آسنی  19 

 20 فنلیو تولید ترکیلات  اکسیدانیآنتیهای اکسیژن، فعالیت

 et ; Kim ., 2005et alDicko 21) دهندخود را فزایش می

al., 2014) در میوه  فنلیزارش شده است که اسیدهای گ 22 

 Bian 23) یابندگی با تابش اشعه یو وی افزایش منیفرنگوجه

et al., 2014). ،نظنر بنه با توجه بنه نتنایج اینن آزمنایش 24 

از جمله  های ثانویهساخت متابولیتنور آبی در  که رسدمی 25 

 26 باشد.  مؤثر اکسیدانیهای آنتیو فعالیت فنلیترکیلات 

هننای هننوایی ینن  گینناه دارای ها همانننند بخشریشننه 27 

با توجه  هاهای مختلف نور هستند و تلری  گیرندهگیرنده 28 

ها کیفیت نور دریافتی در چگونگی رشند و عملکنرد ریشنه 29 

اثر مدت زمان حضور نور بنر ترکیلنات مختلنف . است مؤثر 30 

 Scutellaria 31) های گیناه قاشند مختلف در ریشنه فنلی

lateriflora)  گزارش شده است((Marsh et al., 2014. 32 

در مدایسننه بننا سنناختارهای هننوایی گینناه، نلننوه عملکننرد  33 

 34 .خوبی مشخص نشده استها در برابر نور هنوز بهریشه

 35 

 36 گیری کلینتیجه

نورهای آبی و کاربرد  نشان داد کهژوهش پ نتایج این 37 

و  زنی بذر، کیفیت رشد رویشیهای جوانهبر شاخص قرمز 38 

 39 الطی سنل  و رویشی گیاهچههای شیمیایی برخی ویژگی

زنی بذرها و عملکرد کیفیت و کمیت جوانهبود.  مؤثر 40 

 41 خش یش در صفاتی همچون وزن مورد آزما هایگیاهچه

چه و ریشهو قند فن  ک  ملتویات  ،چهو ساقه چهریشه 42 

چه به چه و ساقهاکسیدانی ریشهفعالیت آنتیچه، ساقه 43 

و سطح حضور نور آبی  نور آبی و قرمز نسلت ترکیلی 44 

اگرچه افزایش سطح حضور نور آبی، منجر  .بستگی داشت 45 

طور ک  کاربرد نورهای اما به ،به کاهش برخی صفات شد 46 

عنوان که بههای فلورسنت قرمز و آبی در مدایسه با المپ 47 

 48 گیرد،مورد استفاده قرار می صنوعی متداولمنابع نور م

با کیفیت باالتر و خصوصیات رویشی هایی گیاهچه 49 

 50 تر تولید کرد.مناس 

 51 

 52 قدردانی و تشکر

دانشکده کشاورزی مسئول آزمایشگاه وسیله از بدین 53 

 54 .ددگردانشگاه فردوسی مشهد قدردانی می

 55 
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Abstract 10 

To investigate the effect of light quality on germination indices and some vegetative traits of 11 
valerian seedlings, a research was conducted as completely randomized design with three replications 12 
and light combinations in four levels (R light, 15% B + 85% R , 30% B + 70% R and fluorescent light) 13 
were used. The results showed that the highest percentage of germination (63%), germination rate 14 
(%41.87), mean daily germination (9.21), germination value (68.81), peak value (7.50) and lowest 15 
mean time to germination (2.66) were obtained under R light.The highest dry weight of plumule (0.36 16 
mg/seedling) were obtained under R light and 15%B + 85%R ratio. The highest dry weight of radicle 17 
(0.3 mg/seedling) were acquired under30%B + 70% R and 15%B + 85%R ratios. The highest length 18 
of plumule and radicle (1.18 and 3.03 cm, respectively) were obtained under R light and 15%B + 19 
85%R ratio. The highest amount of radicle and plumule soluble sugar (63.37 and 72.54 mgg-1 FW, 20 
respectively) were acquiredunder R light and 15%B + 85%Rratio. The highest amount of chlorophyll 21 
a, b, totalchlorophyll (0.37, 0.47, 0.84 mg g-1FW, respectively) and carotenoids (0.44 mg g-1 FW) were 22 
obtained under 30%B + 70%Rratio, the highest amount of radicle and plumule antioxidant activity 23 
(60.09% and 71.04%) under 30%B + 70%R and 15%B + 85%Rratios and the highest amount of 24 
radicle and plumule phenolic compounds (4.40 and 8.65 mg g-1 FW, respectively) under 30%B + 25 
70%R and 15%B : 85%Rratios were obtained. The results of this experiment showed that it is possible 26 
to improve germination indices and biochemical and vegetative traits of valerian seedlings by the 27 
usage of the R and B spectra compare with fluorescent light. 28 
 29 
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