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 چكيده

 دیرشپرتو عرابنفش خو زانیم شیاعزا جهیو در نه یازن اسهراتوسفر هیبر اتمسفر و ال ینامطلوب اثراتموجب  یانسان یهاتیگذشتهه عاا   هایدر دهه
سه رقم  ی و عنو وژیمورعو وژ اتیخصوصرشد، پرتو عرابنفش بر  ریتأث یابیمنظور ارزدر ارتفاعات شده است. پژوهش حاضر به ژهیوبه نیسطح کره زم در

اجرا شد. پرتو عرابنفش  یتصادع کامالً هیدر قا ب طرح پا های خرد شدهکرتصورت به شیانجام گرعت. آزما 7931نه در سال گلخا طیگل گندم در شترا 
 .C ی)ارقام صتتورت ( و ستته رقم گل گندمA+Bعرابنفش  پرتوو  B عرابنفش پرتو ،A عرابنفش پرتوشتتاهد،  :شتتامل) اول عامل عنوانبهچهار ستتطح  در

cyanus var. Kornblume pink قرمز ،C. cyanus var. Kornblume rot یو آب C. cyanus var. Kornblume blau) عنوان عاکهور دوم در نظر هب
منجر به کاهش اغلب صفات مورعو وژی و صفات وابسهه به  Bو  Aو کاربرد همزمان عرابنفش  Bتیمار پرتو عرابنفش نشتان داد که   جیگرعهه شتدند. نها 

تر و خشک بوته در مقایسه با تیمار شاهد گردید. بررسی نهایج دهنده و وزنباعث کاهش طول ساقه گل Aعملکرد گیاه گردید. تیمار پرتو عرابنفش  رشد و
ل در ارقام گل منجر به کاهش تاداد روز تا ظهور او ین غنچه گل و تاداد روز تا باز شدن او ین گ Aدهد که کاربرد پرتو عرابنفش مطا اه حاضر نشان می

ترین ورود به عاز حال سریعگردید. با این Aباعث گلدهی زودتر گل گندم در مقایسه با عرابنفش  Bگندم نسبت به تیمار شاهد گردید. تیمار پرتو عرابفش 
از رشد رویشی بیشهری برخوردار  Kornblume rotکه رقم مشاهده شد. با وجود این Bو  Aزایشی و گلدهی ارقام گل گندم با کاربرد همزمان عرابنفش 

تر نستتبت به ستتایر ارقام مورد مطا اه برای کشتتت های بیشتتهر، باالترین عملکرد گل و گلدهی ستتریعبا داشتتهن تاداد گل Kornblume pinkبود، رقم 
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شود و شامل می را خورشید طیف درصد نه عرابنفش هشت تا پرتو
 انرژی زیادی دارای مرئی نور به نسبت پائین موج طول د یل داشهنبه

 د یل به گیاهان موجودات زنده، میان استتت. در هاباعت به نفوذ برای

تحت  بیشهر عهوسنهز، برای انجام نور به ناپذیرشاناجهناب نیاز عراوان و
ها در مقابل آن و در نهیجه گیرنتد می قرار عرابنفش پرتوهتای  تتأثیر 

(. این پرتوها بخشی از طیف ا کهرومغناطیسی 4هستهند )  پذیرترآستیب 
طور مهداول به پرتوهای و نور مرئی هستتتهنتد که به  Xبین اشتتتاته  

نانومهر( و  973–084) Bنتانومهر(، عرابنفش   444-973) Aعرابنفش 
 Cشتتوند. پرتو عرابنفش نانومهر( تقستتیم می 084-744) Cعرابنفش 

شود، اما پرتو وستیله الیه اززن استهراتوسفری جذب می  کامل به طوربه
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و رستتتند میبه ستتتطح زمین  Bو بخشتتتی از عرابنفش  Aعرابنفش 
بارترین زیان Bتوانند بر بیوستتتفر تأثیرگذار باشتتتند. پرتو عرابنفش می

(. اگرچه اززن 91) رسدمیشکل از نور خورشید است که به سطح زمین 
رستتد را که به ستتطح زمین می Bاستتهراتوستتفری مقدار پرتو عرابنفش 

کنتد، امتا عرج جغراعیتایی، ارتفتا  از ستتتطح دریا، عوامل     تایین می
های جوی، عوامل آب و هوایی و ستتایر عوامل شتتناخهی، آ ودگیزمین

 (. امروزه04)طور مانتاداری بر میزان آن تتأثیرگتذار هستتتهند    نیز بته 

اتمستتفر  کنندههآ ود ترکیبات اعزایش باعث بشتتر های صتتناهیتعاا ی
 د یلبه استتت. این ترکیبات شتتده دارها وژن ترکیبات خصتتو به

تخریب  باعث و رسیده ستطح استهراتوسفر   به دارند که زیادی پایداری
 در اززن هیال اهمیت به توجهشتتوند. با استتهراتوستتفری می  اززن الیه
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 اززن الیه کاهش ضخامت زمین، ستطح  به عرابنفش از تابش جلوگیری
 و مشکالتی شده زمین ستطح  در عرابنفش تابش میزان باعث اعزایش

 (. 99است ) آورده وجود به زنده موجودات برای را
های واکنش محیط عرابنفش تابش پرتو به پاستتت  در گیتاهتان  

ت صوردهند. پاست  گیاهان به پرتو عرابنفش به دو  می نشتان  مهفاوتی
کلی شتامل تحمل اثرات مخرب این تشاشع و یا اجهناب از آن نمایان  

 استتفناج و  وبیا کدو، مثل گیاهان از باضتتی (. رشتتد71شتتود )می

 رشد کهصورتی در شود،می عرابنفش بازداشهه تابش توسط 7یوز ندین

برخی دیگر از  شتتتود.می تحریک عرنگیگوجته  متاننتد   دیگر برخی
 تفاوتبی عرابنفش تابش به نستتبت و جو کهان مانند های گیاهیگونه

به تفاوت در  مربوط هتای مهفاوت گیاهان هستتتهنتد. حستتتاستتتیتت   
 تابش کنندهمواد جذب ستتتنهز مانند اعزایش حفاظهی ستتتازوکارهای

 اعزایش و کوتیکول اعزایش ضتتتخامت عرابنفش، بازتابش عرابنفش،

 در شتتده ایجاد تغییراتطور کلی به(. 3ها استتت )آن برگ ضتتخامت

 شکل ظاهری تغییر در شامل عرابنفش اشاه توسط گیاهان مورعو وژی

 کاهش ها،گرهکاهش طول میان جانبی، هایشتتتاخه اعزایش برگ،

 گیاه ارتفا  کاهش و ایسطح روزنه کاهش برگ، ستطح  کاهش وزن،

 کاهش موجب سلو ی تقستیم  با مهار عرابنفشاستت. همچنین اشتاه   

 (.74)شود می در گیاه عهوسنهز و مثلتو ید رشد،
روی ستته گونه آویشتتن   (90عر و همکاران )شتتایگان مطا اه در

Thymus daenensis ،Thymus fedtschenkoi و Thymus 

vulgaris   عرابنفش پرتو که گردید مشتخ B و رشد شیاعزا باعث 
و کاهش ارتفا ، ایجاد رشتتتد  T. daenensis شتتتنیآو یدهگل زود

 T. fedtschenkoi شنیآودهی مهراکم و رُزت و تاخیر در رشتد و گل 
در هر  ساقه به برگ نسبت شیاعزا باعث B عرابنفش پرتو ماریت. شتد 

 و A عرابنفش پرتو همزمان ماریت نیبرا عالوه. دیگردستتته گونته  
در و  یقدکوتاه ی،دهگل در ریتأخ رشتتد، کاهش باعث نانو، یکودها

 یبررس نهایج حاصتل از  .شتد  T. vulgaris شتن یآو زترُ رشتد نهایت 
ه رقم پس از برداشت سماندگاری رشد و بر عرابنفش  پرتوتابش  ریتأث

شتتد،  هر ستته رقمکاهش رشتتد  عثعرابنفش با پرتورز نشتتان داد که 
 شیاعزا نیبرابود. عالوه  ترشدید ترنییپا اتدر ارتفاع ریثأت نیگرچه ا
. دیروز گرد 1-74به مدت  یدر گلده ریخأعرابنفش باعث ت پرتوتابش 

ز آب و عمر پس ا مقدار کاهش بر یریثأعرابنفش ت پرتو بتا این وجود 
 ریحاصل از تأث جینها یبررس(. 94) شتت ندا های بریده رزگلبرداشتت  

گونه درخت پهن برگ  پنج یرو Bعرابنفش  پرتو مدت یتابش طوالن

 و 3ییاروپا قرمز بلوط ،4نمدار ،9یانقره توس ،0شتتامل زبان گنجشتتک

                                                 
1 - Tetragonia 

expansa

  

2- Fraxinus excelsior  

3- Betula pendula 

 و تارق عهوسنهز، زانیم که داد نشان پنجم سال در 6یچنارشبه یاعرا
 کاهش Bعرابنفش تحت تابش  هاگونه نیا در آب مصتتتر  یبازده

 نه،روز تراکم برگ، ستتطح در ریگچشتتم کاهش با راتییتغ نیا. اعتی
 پرتوبش (. تا79) بود همراه آب مصتتتر  راندمان و ایروزنه تیهدا

منجر به کاهش وزن و سطح برگ  1ریسوسن صغ اهیدر گ Bعرابنفش 
 . (0) شد ترشیکاهش ب نیشدت تابش ا شیبا اعزاو شد  اهیگ

 ستتتا هکی یاهیگ Centaurea cyanus یگل گندم با نام علم

اغلب با  مهر،یستتانه 34به ارتفا  حدود  ،8آعهابگردانمهالق به خانواده 
 راستتت یهاشتتاخه با باال در ندرتبه منشتتاب، یگاه ایستتاده  ستتاقه

کرک  یها داراکپه استتتت. برگ گل آذین کیبه  یمنهه و ستتتهادهیا
 یگندم بومگل انبوه هستتتهند. شیکم و ب یخاکستتتهر ییهلو ینمتد 

رشد  زین رانیعراق و ا ه،یاروپاستت که عالوه بر اروپا در پاکسهان، ترک 
د دارد و ی کاربرنهیمصار  ز یبرا دهیعنوان گل بربه اهیگ نیا .کندیم

شود. یم اسهفادهنیز پرورش گل  یهاکه دارد در باغ یتنو  رنگ لید به
های صتتورتی، آبی، قرمز، ستتفید، بنفش، خاکستتهری و  ها به رنگگل

 نآ عرق و است میمال قابض اهیگ نیا یهاگلشوند. مشکی دیده می
 رعههیم کاربه یینایب ضتتاف کردن برطر  ورمنظبه گذشتتهه در زین

قاعده و محرک ،یمقو عنوانبه آن یهاگل از زین دیجد طب در. است
 یصورت یهاگل که اهیگ نیا از ییهاهیپا در (.09) کنندیم اسهفاده آور

 دهید گل در نیپالرگون یرنگ ماده نیانیپروتوستت یجا به دارند، رنگ
 انن،ت ک،یعستتفر دیاستت م،یپهاستت یادیز مقدار کامل اهیگ در. شتتودیم

 وجود نزمنگ یادیز نسبهاً مقدار و نیست یکن نام به برتب اثر با یاماده
 رد عرابنفش یپرتوها زانیم روزاعزون شیاعزا به توجه با (.93) دارد

 پژوهش اهان،یگ بر پرتوها نیا دیشتتد اثرات به نظر و نیزم کره جو
بر  (UV-Bو  UV-A) منظور بررسی تاثیر پرتوهای عرابنفشبه حاضر

 جام شد.رشد، مورعو وژی و عنو وژی سه رقم گل گندم ان

 

 هاروش و مواد

این تحقیق در گلخانه دانشتتکده کشتتاورزی دانشتتگاه  رستتهان در 
 هاگلخانه یاصل طراحی و اجرا شد. سازه 7931تابستهان و پاییز ستال   

 به .است شده لیتشتک  کربنات یپل یهاورقه از هاآن پوشتش  و یعلز
 ادهاسهف پد و عن سهماز ستی  هاگلخانه نیا یعضتا  یستاز خنک منظور

 سرد عصتل  طول در ازین مورد یگرما نیتام جهت نیهمچن. دوشت می
 .است شتده  یریکارگبههای دمنده دارای عن یگاز یهایبخار ستال، 

 درجه 03-01 روز در انجتام آزمایش  دورهدر طول  ختانته  گل یدمتا 

4- Tilia cordata 

5- Quercus robur 

6- Acer pseudoplatanus 

7- Acorus calamus 

8- Asteraceae 
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ی نیز نسب رطوبت، و گرادستانهی  درجه 73-71 و در شتب  گرادستانهی 
یکی های پالسهابهدا بذر ارقام گل گندم در سینی .بود درصد 14 برابر با

حاوی کوکوپیت کشتت گردید و پس از رسیدن به مرحله دو برگی به  
 یطخلوم لهیبه وس هاگلدان نیا های هشت  یهری منهقل شدند.گلدان

پر شده  7:7:7 یمساو نستبت و ماسته به   دهیپوست  یاز خاک، کود دام
 (7) جدول در هاگلدان خاک ییایمیشتت و یکیزیع اتیخصتتوصتتند. دبو

در قا ب  های خرد شدهکرت شیصورت آزمابه مطا اه نیا .است آمده
 پرتو تابشو اجرا شتتد.  یو در ستته تکرار طراح یطرح کامالً تصتتادع

 ،عرابنفش پرتو کاربرد عدم ای شتتاهد: شتتامل) ستتطح چهار در عرابنفش
 عنوانبه( A+B عرابنفش پرتو و B عرابنفش پرتو ،A عرابنفش پرتو

 .C. cyanus var یصورت ارقام) سطح سه در رقم نو  و یاصتل  کرت

Kornblume pink، قرمز C. cyanus var. Kornblume rot یآب و 
C. cyanus var. Kornblume blau) در)ی عرع کرت عنوانبتته 

 هانشا دنیرس از پس .شدند گرعهه نظر در( یشت یآزما واحد 96 مجمو 
 یهاالمپ توستتط یماردهیت ،یقیحق برگ چهار یرشتتد مرحله به

 که استتت ذکر به الزم. شتتد شتترو  کایآمر Q-Lab شتترکت ستتاخت
بوده و  7پهن باند مطا اه نیا در استتتهفاده مورد یوات 44 یهاالمپ
( و Bعرابنفش  یهتتا)در المتتپ B عرابنفشبتتا  را قیترین تطببیش

 در دیخورشتتتنور  از یاعهیدر( Aعرابنفش  یها)در المپ Aعرابنفش 
 اهمعر را ممکن یستتازهیشتتب نیبههر نیبنابرا داشتتهند، نیزم ستتطح

 و نانومهر 937با  برابر A عرابنفشی هاالمپ یتابشتت کیپ. کردندیم
 شتترو  و هاالمپ استتهقرار منظوربه .بود نانومهر 979 برابر B عرابنفش

 یرو هاالمپ و هیته قبالً نگهدارنده یعلز هیپا یتاداد ،یمتارده یت
وش زمان خام مظیجهت تن زین یکیا کهر مریتا کی. از شدنصب  اهآن

صورت روزانه به هب یماردهیت. دیگرداسهفاده  هاو روشتن شتدن المپ  
ترین تابش که بیش 74تا  77روز و از ستتاعت  یمدت ستته ستتاعت ط
از  یریمنظور جلوگبهوجود دارد اعمال شتتد.  یدیپرتو عرابنفش خورشتت

 زو هیا تیونو ی لهیبوستت مارهایت نیمخهلف، عاصتتله ب یمارهایتداخل ت
 تاداد روز تا) کیصفات عنو وژ اهانی. در طول دوره رشد گ(90) دیگرد

غنچه گل، تاداد  او ین ظهور اد روز تاتادساقه گل دهنده، او ین ظهور 
روی  گل و تاداد روزهای ماندگاری گل نیشتتتدن کامل او  بازروز تا 

)طول  کی وژصفات مورعو زین شیآزما انیشدند. در پا ادداشتت ی( بوته
 تراکم ،، ستطح برگ، سطح روزنه دهنده، تاداد گل، قطر گلستاقه گل 

و ارتفا  بوته( و  طول و عرج برگ انگره،ی، قطر طوقه، طول مروزنته 

و وزن تر و خشتتک  یشتتیرو کری)وزن تر و خشتتک پ یاهیگ 0تودهیز
  .ندشد یریگ( اندازهگل

 
 

 هاداده لیو تحل هیتجز

                                                 
1- Broad Band 

مورد مطا اه با  یشتتیها بر استتاس طرح آزماداده انسیوار هیتجز
 هاماریت نیانگیم سهیصورت گرعت و مقا Minitabاعزار اسهفاده از نرم

در سطح پنج درصد انجام ( LSD) داریبا آزمون حداقل تفاوت مان زین
استتهفاده  Excelو  Word یاعزارهاجداول از نرم میترستت یشتتد. برا

 .دیگرد

 

 نتایج 

 صفات مورفولوژی

نشان داد که  (0 جدول) یمورعو وژ صتفات  انسیوار هیتجز جینها
 وقه،، قطر طانگرهیم طول ،بوته ارتفا بر صتتتفات  عرابنفش پرتواثر 

همچنین . بود داریمان دهندهگل ساقه طولو  برگ سطح برگ، عرج
، ستتطح برگ و طول و عرج برگ طول میانگره، ،بوته ارتفا  صتتفات

قرار  رقمنو   ریتحت تأث یداریمان طوربه زیندهنده طول ستتاقه گل
میانگره و  طول صتتفات بر زین رقم و عرابنفش پرتواثر مهقابل  گرعهند.

 .شد داریمانسطح برگ 

 گل ی وژبر صفات مورعو عرانبفش پرتواثر  نیانگیم سهیمقا جینها
 وپرت ماریتارتفا  بوته در ترین که بیش دادنشتتتان  (9 )جدول گنتدم 

 A+Bعرابنفش  پرتودر تیمتتار  ترین آنکمو و شتتتاهتتد  Aعرابنفش 
ربوط به مترتیب ترین میزان قطر طوقه بهترین و کمبیش مشاهده شد.

ترین عرج ترین و کمبیشبود.  Aو  A+Bتیمتارهای پرتو عرابنفش  
 .بود Bعرابنفش  پرتو و شتتتاهدتیمار مربوط بته   بیت ترتبته نیز  برگ
ر ترین آن ددهنده نیز در تیماره شتتاهد و کمترین طول ستتاقه گلبیش
 دست آمد.به A+B عرابنفش پرتو تیمار

 ندمگ گل یاثر رقم بر صتتفات مورعو وژ نیانگیم ستتهیمقا جینها
 Kornblume pink رقم به مربوطارتفا  بوته  ترینبیشنشان داد که 

بود.  Kornblume blau رقم بتته مربوطارتفتتا  بوتتته  ترینکم و
ترین و کم Kornblume rotرقم  در طول و عرج برگترین بیش

و  Kornblume pink رتیتتب در ارقتتامتبتته طتول و عترج برگ  
Kornblume blau ترین طول ستتاقه ترین و کمبیش .دستتت آمدبه

و  Kornblume blauترتیتتب مربوط بتته ارقتتام دهنتتده نیز بتتهگتتل
Kornblume pink  (.4 )جدولبود 

ر ب مهقابل پرتو عرابنفش و نو  رقم اثر نیانگیم ستتتهیمقا جینهتا 
 در هطول میانگرترین نشان داد که بیشگل گندم  صتفات مورعو وژی 

 دستتتت آمد.به Kornblume blau رقم و A عرابنفش پرتو متار یت
و رقم  Bپرتو عرابنفش  متتاریدر تنیز  طتول متیتتانگره   تتریتن  کتم 

Kornblume rot  پرتو عرابنفش  ماریتوA+B  و رقمKornblume 

pink  همچنین  .داری با هم نداشتتتهندکه تفاوت مانی آمد دستتتتبته
  Kornblume blauرقم  وشاهد  ماریتدر  سطح برگ زانیمترین بیش

2- Biomass 



 1400، پاییز 3، شماره 35)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     414

در  Kornblume pink و Kornblume rotمشتاهده شد که با ارقام  
خهال  ا Aدر تیمار عرابنفش  Kornblume blauتیمار شتتاهد و رقم 

ترین میزان سطح برگ مربوط به تیمار و کمدار نداشت. و دو رقم مانی
 (.3 )جدولبود  Kornblume pinkرقم و  A+Bپرتو عرابنفش 

 
 خاک ییايميش و یكیزيف اتيخصوصبرخی  -1 جدول

Table 1- Some physical and chemical properties of soil 

pH 

الكتریكی هدایت  

EC  
)1-m.S(d 

 کربن آلی
C  

(%)  

 پتاسيم
K  

(ppm) 

 نيتروژن

N  
(%)  

 بافت خاک
Soil texture 

(%) 

7.9 2.02  2.81  362.55 0.242  
Sandy - clay –loam 

 شنی-رسی- ومی

 
 گندم گل رقم سه یمورفولوژ صفات برخی پرتو فرابنفش بر اثر انسیوار هیتجز –2 جدول

Table 2- ANOVA for the effect of UV radiation on some morphological traits of three Cornflowers cultivars 
طول ساقه گل 

 دهنده
Flowering 

stem height 

سطح 

 برگ
Leaf 

area 

 عرض برگ
Leaf 

width 

 طول برگ
Leaf 

length 

 قطر طوقه
Crown 

Diameter 

طول 

 ميانگره
Internode 

 ارتفاع بوته
Height 

درجه 

 آزادی
DF 

منابع 

 تغيير
S.O.V 

803.450** 6.573** 0.584** 0.517ns 4.359* 0.294** 1219.410** 3 A 
32.260 0.269 0.078 2.198 1.010 0.015 26.890 8 Error A 

71.470* 1.535* 0.697** 15.907** 1.881ns 0.104* 253.270** 2 B 

32.010ns 0.647* 0.078ns 4.209ns 2.064ns 0.065* 17.240 ns 6 A×B 

13.100 0.166 0.043 1.985 0.043 0.017 32.150 15 Error B 

7.262 12.520 8.274 6.081 9.707 7.811 5.511 - C.V (%) 

A؛: پرتو عرابنفش B؛: رقم B×A و درصد 3و  7احهمال  در سطح داریترتیب مان: به*و ** ؛پرتو عرابنفش ×: اثر مهقابل رقم ns: یداریمان عدم. 

A: UV radiation؛ B: Cultivar؛ A×B: interaction effect of UV ×cultivar؛ **and *: significant at 1% and 5% of probability levels, 

respectively, ns: non-significant. 

 

 گندم گل یمورفولوژصفات  یبر برخ فرابنفش پرتو اثر -3 جدول
Table 3- The effect of UV radiation on some morphological traits of Cornflower  

 طول ساقه گل دهنده
Flowering stem height  

(cm) 

 عرض برگ
Leaf width  

(cm) 

 قطر طوقه
Crown Diameter 

)mm( 

 ارتفاع بوته
Height  

(cm) 

 تيمار فرابنفش
UV radiation 

61.444a 2.720a 9.930bc 115.889a 0 

47.166b 2.580ab 9.799c 116.083a UV A 

45.555b 2.121c 10.976ab 100.333b UV B 

39.000c 2.429b 11.213a 92.000c UV A+ UV B 

 ندارند. یداریاخهال  مان درصد 3در سطح احهمال   LSDحرو  مشابه در هرسهون، براساس آزمون  یدارا یهانیانگیم
Means with similar letters in each column have no significant difference at the 5% of probability level based on the LSD test. 

 
 اثر رقم بر برخی صفات مورفولوژی گل گندم -4جدول 

Table 4- The effect of cultivar on some morphological traits of Cornflower  

هندهدطول ساقه گل   
Flowering stem height  

(cm) 

 عرض برگ
Leaf width 

 (cm) 

 طول برگ
Leaf length  

(cm) 

 ارتفاع بوته
Height  

(cm) 

 رقم
Cultivar 

b46.208 b2.373 b21.407 a110.729 Kornblume pink 
b47.583 a2.737 a23.553 a106.333 Kornblume rot 
a51.083 b2.278 a23.491 b101.167 Kornblume blau 

 ندارند.داری اخهال  مانیدرصد  3 در سطح احهمال  LSDهای دارای حرو  مشابه در هرسهون، براساس آزمون میانگین
Means with similar letters in each column have no significant difference at the 5% of probability level based on the LSD test. 
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 گندم گل رقم سه یمورفولوژصفات  یبر برخ رقم × فرابنفش پرتومتقابل  اثر –5 جدول
Table 5- The interaction effect of ultraviolet radiation ×cultivar on some morphological traits of Cornflower  

بنفشاتيمار فر  
UV radiation 

 رقم
Cultivar 

 طول ميانگره
Internode  

(cm) 

 سطح برگ
Leaf area  

(cm2) 

0 

Kornblume pink 2.000b 4.083a 

Kornblume rot 1.800bcd 4.332a 

Kornblume blau 1.966b 4.720a 

UV A 

Kornblume pink 1.775bcd 2.239bc 

Kornblume rot 1.966b 2.826b 

Kornblume blau 2.233a 4.146a 

UV B 

Kornblume pink 1.866b 2.611bc 

Kornblume rot 1.500e 2.781 bc 

Kornblume blau 1.833bc 2.386 bc 

UV A+ UV B 

Kornblume pink 1.500e 2.075c 

Kornblume rot 1.633cde 2.813b 

Kornblume blau 1.600de 2.744bc 

 ندارند. یداریاخهال  مان درصد  3در سطح احهمال  LSDحرو  مشابه در هر سهون، براساس آزمون  یدارا یهانیانگیم
Means with similar letters in each column have no significant difference at the 5% of probability level based on the LSD test. 

 

 گیاهی تودهصفات فنولوژی و زی

( 6 ولجد) یاهیگ تودهیز و یعنو وژصفات  انسیوار هیتجز جینها
وزن تر بوته، وزن خشتتک  بر صتتفات عرابنفش پرتونشتتان داد که اثر 

بوته، وزن خشک برگ، تاداد گل، وزن خشک گل، تاداد روز تا ظهور 
مانی دار بود.  او ین غنچته گتل و تاتداد روز تا باز شتتتدن او ین گل   

وزن تر بوته، وزن خشتتک بوته، وزن خشتتک برگ،  صتتفاتهمچنین 
تاداد گل، وزن تر گل، وزن خشتتک وزن خشتک ستاقه، عملکرد گل،   

گل، تاداد روز تا ظهور او ین غنچه گل و تاداد روز تا باز شتتدن او ین 
م اثر مهقابل رققرار گرعهند.  رقمنو   ریتحت تأث یداریمان طوربه گل

 بود.دار نو پرتو عرابنفش نیز در هیچ یک از صفات مورد مطا اه مانی
نو وژی و عبر صتتتفات  عرانبفش پرتواثر  نیانگیم ستتتهیمقا جینها

ترین میزان وزن تر و که بیش دادنشتتان  (1 )جدول گندم گل تودهزی
تو ها مربوط به تیمار پرترین آنخشک بوته مربوط به تیمار شاهد و کم

 A+Bو  Bداری بتا تیمار عرابنفش  بود کته اخهال  مانی  Aعرابنفش 
مد دست آهد بهترین میزان وزن خشک برگ در تیمار شانداشت. بیش

مشتتتاهده شتتتد که  Bترین مقدار آن نیز در تیمار پرتو عرابنفش و کم
ترین مقادیر نداشتتت. بیش A+Bداری با تیمار عرابنفش اخهال  مانی

مربوط به تاداد گل، وزن خشتتتک گل، تاداد روز تا ظهور او ین غنچه 
 رگل و تاداد روز تا باز شتتدن او ین گل مربوط به تیمار شتتاهد بود. د 

مشاهده  A+Bترین مقادیر این صتفات در تیمار عرابنفش  که کمحا ی
 نداشت. Bداری با تیمار عرابنفش گردید، اما اخهال  مانی

 گل ودهتعنو وژی و زیاثر رقم بر صتتفات  نیانگیم ستتهیمقا جینها
وزن  یدست آمده برابه ریترین مقادکم وترین نشان داد که بیش گندم

 به رقم مربوط ترتیببه تتا باز شتتتدن او ین گل تر گتل و تاتداد روز   

                                                 
1- Lactuca sativa L. 

2- Capsicum annum 

Kornblume rot رقم  وKornblume pink ترین همچنین بیش .بود
میزان وزن تر بوته، وزن خشتک بوته، وزن خشک ساقه، وزن خشک  

و  Kornblume rotگل و تاداد روز تا ظهور او ین غنچه گل از رقم 
ترین و . بیشدستتتت آمتتدبته  Kornblume blauترین آن از رقم کم
 ترتیب مربوط بهترین مقتادیر مربوط بته وزن خشتتتک برگ نیز به  کم

بود. در عین حتتال  Kornblume pinkو  Kornblume blauارقتام  
ترین مقتدار عملکرد گتل و تاتداد گتل مهالق بته گیتاهتتان رقم       بیش

Kornblume pink ترین میزان این صفات نیز مربوط به گیاهان و کم
 (.8 )جدولبود  Kornblume rotرقم 

 

 بحث
 Bتیمار پرتو عرابنفش حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که  جینها

منجر بته کاهش اغلب صتتتفات   Bو  Aو کتاربرد همزمتان عرابنفش   
مورعو وژی و صتفات وابسهه به رشد و عملکرد گیاه شامل ارتفا  بوته،  

دهنده، وزن تر طول میانگره، عرج برگ، سطح برگ، طول ساقه گل
شتک گیاه، وزن خشک برگ، وزن خشک گل و تاداد گل گردید.  و خ

داری در عملکرد گل خشتتک مشتتاهده نشتتد.  با این وجود تغییر مانی
و  Bبرخال  این، قطر طوقته گیتاه تحتت تتأثیر تیمار پرتو عرابنفش     

 .اعزایش یاعت Bو  Aکاربرد همزمان عرابنفش 
 هان ونهایج این پژوهش با توجه به کاهش وزن تر و خشتتتک گیا

نستتبت به  Bهمچنین کاهش ستتطح برگ بر اثر تابش پرتو عرابنفش 

، مهدویان 7کاهو( در 74شتتاهد، با نهایج تحقیقات کریزک و همکاران )

( در 03و همچنین شتتاهبداغلو و همکاران ) 0علفل( در 73و همکاران )

 همخوانی داشت. 9شویآرت

3- Cynara scolymus 
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و  کته بتا توجته به نو  گونه    دهتد ینشتتتان م یمنتابع علم  مرور
 UV-Bبه  ینستتبهاً مهفاوت یهاواکنش اهانیگ ،یکیژنه اتیخصتتوصتت

 در پاس  به پرتو عرابنفش یاهیگ یهااغلب گونه دراما  ؛دهندینشان م
B   یهتا رنگتدانته   ،یاهیت گ تودهیستتتطح برگ، ز رینظ ییپتارامهرهتا 

 اتبیترک زانیکاهش و ضتتتخامت برگ و م اهیو ارتفا  گ یعهوستتتنهز
 یبرا.  (74) ابدییم شیاعزا یریگجذب کننده عرابنفش به طور چشتتم

 اندام و ریشتته طو ی رشتتد کاهش باعث (UV-B) پرتو عرابنفش مثال

 یکاهش طول اندام هوایی و ریشه جافر ،(03) هیبادرنجبو اهیهوایی گ
 شتتتنیکاهش ارتفا  آو ،(04)کلزا  ارتفا اهش ستتتطح برگ و ، ک(00)

 یها، کاهش تاداد ستتاقه(44) ایکاهش ارتفا  ستتو ،(97یی)و دنا یباغ
و کاهش ستتتطح برگ  (1) یو ارتفا  شتتتمادان نیآذتاداد گل ،یجانب

و همکاران  یکه توستتط محمد یپژوهشت  جی. نهادیگرد (73)ستوستتن  
بر  Bبنفش عراطول متدت تابش نور   ریتتأث  یبتا هتد  بررستتت   (07)

انجام شتتد، نشتتان داد که در   حانیدو رقم ر کیمورعو وژ یهاپاستت 
ارتفا   ،در روز( قهیدق 04بنفش ) یتابش اشتتاه ماورا زانیم نیشتتهریب

با شتتاهد  ستتهیدرصتتد در مقا 7/74 شتتهیدرصتتد و طول ر 0/77ستتاقه 
 داریمان شیدرصد نسبت به شاهد اعزا 9/90کاهش و ضتخامت برگ  

 و ساقه شهیبرگ، وزن خشک ر دکه سطح برگ، تادا یداشت. در حا 
 و سپس کاهش شیدر اثر طول مدت تابش، نستبت به شاهد ابهدا اعزا 

 . اعتی
واکنش رشتدی گیاهان به پرتوهای عرابنفش بسیار مهفاوت است.  

منفی بر  ریتأث Aدر گیاهان مهاددی مشتتاهده شتتده که پرتو عرابنفش 
موجب کاهش سطح  Bکه پرتو عرابنفش رشتد گیاهان ندارد. در حا ی 

به طور مسهقیم باعث  Bشتود. پرتو عرابنفش  برگ و رشتد گیاهان می 
کاهش عاا یت آنزیم روبیسکو و تثبیت کربن، کاهش تو ید ماده خشک 

یر ها، تغیو نشتتاستتهه و به طور غیر مستتهقیم باعث بستتهه شتتدن روزنه
شود که این موضو  گیاه می اندازهیساکاهش سطح  ضتخامت برگ و 

می تواند باعث کاهش رشتتتد گیاهان شتتتده و از این طریق در نهایت 
 هایرنگدانه بیتخر (.03منجر به کاهش وزن تر و خشک گیاه گردد )

نیز یکی از عوامل اصتتلی کاهش عهوستتنهز و در ( لینور )کلروع رندهیگ
 (.90است ) Bتأثیر عرابنفش  نهیجه کاهش رشتد و عملکرد گیاه تحت 

اثر  Bعرابنفش تابش پرتو  (90عر و همکاران )شتتتایگان مطتا اته   در

 .داشت 0ییدنا شنیآو و 7یباغ شنیدر کاهش ارتفا  آو دارییمان
یرند، در گکه تحت تأثیر پرتو عرابنفش قرار میاغلب گیاهان زمانی

ن شود که یکی از ایها تغییراتی ایجاد میآن ستاخهمان تشریحی برگ 
باعث  Bتغییرات کاهش سطح برگ است. احهماالً تابش پرتو عرابنفش 

های ها و کاهش تاداد سلولکاهش تقسیم سلو ی، طویل شدن سلول

                                                 
1- Thymus vulgaris 

2- Thymus daenensis  

3- Helianthus annuus 

گردد، از طرعی زمان تقستتتیم ستتتلو ی را نیز کاهش در حال میهوز می
ها عرصتتت کاعی را برای تقستتیم و گستتهرش دهد. بنابراین ستتلولمی

کنند. شتاید این موضو  بخاطر محدود کردن ایندول  ستلو ی پیدا نمی 
اسهیک اسید به عنوان یک تنظیم کننده رشد کلیدی در گیاهان باشد. 

ستیداستیون ایندول اسهیک   باعث کاهش اک Bهمچنین پرتو عرابنفش 
، در نهیجه کاهش ستتطح برگ، طول میانگره، (90شتتود )استتید نیز می

ارتفا  گیاه و ارتفا  ستتاقه گل دهنده را به دنبال دارد. نهایج حاصتتل از 
( 96این پژوهش در این زمینته بتا نهایج تحقیقات تورونن و همکاران )  

ر علفل، کاتاریا و ( د73در گیاه کاج استتکاتلندی، مهدویان و همکاران )
( در آرتیشتتتو 03( در پنبته و شتتتاهبداغلو و همکاران ) 77همکتاران ) 

 همخوانی داشت.
بتاعث   Bو  Aعالوه بر این تتابش همزمتان پرتوهتای عرابنفش    

نده و دهکاهش ارتفا  گیاه، سطح برگ، طول میانگره، ارتفا  ساقه گل
رتو وزن خشتتتک برگ و گل در مقایستتته با گیاهان تیمار شتتتده با پ 

( در 04و شتتاهد شتتد که با نهایج حاصتتل از تحقیقات رز ) Aعرابنفش 

، آگراول و همکاران 4گندم( در 3، هاپکینز و همکاران )9گردان آعهتاب 

و عاروق و  3ینیزم بیستتت( در 08، ستتتانهوز و همکاران )گندم در( 7)

 مطابقت داشت. 6یآب عدسک( در 1همکاران )
دهنده و وزن ل ستتاقه گلباعث کاهش طو Aتیمار پرتو عرابنفش 

ر حال تأثیتر و خشتتک بوته در مقایستته با تیمار شتتاهد گردید، با این  
وزن خشک برگ، وزن خشک داری بر ارتفا  بوته، عرج برگ، مانی

باعث کاهش  Aنداشتتت. عالوه براین تیمار عرابنفش  گل و تاداد گل
و  Kornblume rotستتتطتح بترگ و طتول متیتتانگره در ارقتتام     

Kornblume pink   داری بر این که هیچ تأثیر مانیگردیتد، در حتا ی
به پرتو  اهانیگ پاستت نداشتتت.  Kornblume blauصتتفات در رقم 

 یاطالعات مهناقض یمهفاوت و مطا اات موجود اغلب حاو Aعرابنفش 
 Aاند که پرتو عرابنفش از مطا اات گزارش کرده ی. تاداد(98)استتتت 

. برخال  (9) شودیم اهانیگ یدر مورعو وژ رییرشد و تغ عیتسر باعث
 یاثرات منف ای یداریپاستت  مان گونهچیاز مطا اات ه گرید یبرخ نیا

گستتتهرش برگ( تحت  ای تودهیاز تجمع ز یری)به عنوان مثال جلوگ
تطابق  در. (44)و  (93) ،(74اند )گزارش نکرده Aتابش پرتو عرابنفش 

 اهانینشان دادند که گ (78)ران و همکا یحاضتر، ماع  قیتحق جیبا نها
تفاوت  ،یبه همراه نور مرئ Aشده با عرابنفش  یتابش ده ینانا  علفل

از نظر ارتفا  بوته و ستتطح برگ نستتبت به شتتاهد   یقابل مالحظه ا
-UV  و  UV-Cپرتوهای تابش دیگر یپژوهشتتدر . نشتتان ندادند

A.باعث کاهش سطح برگ شاهدانه شد 

4- Triticum aestivum   

5- Solanum tuberosum 

6- Spirodela polyrhiza 
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 421     ...پرتو فرابنفش بر رشد، مورفولوژي و فنولوژي سه رقم گل گندم ریتأثو همکاران، رستگار 

 
حساس  UV که گیاه شاهدانه به اشاهاین محققان عنوان کردند  

(. در پژوهش 06بود )  UV-Aبیش از   UV-C به حساسیت اینبود و 
بر رشتتد و  Aش ( اثر کاهشتتی پرتو عرابنف03شتتاهبداغلو و همکاران )

 همطا اعملکرد آرتیشتو گزارش شتده استت. بر اساس نهایج حاصل از    
 شیاعزا باعث Aعرابنفش تابش پرتو  (90عر و همکتاران ) شتتتایگتان 

بنفش عراپرتو  ی شد. در این مطا اهباغ شنیآویی و دنا شتن یارتفا  آو
A   نداشت، هر چند طول میانگره را  یباغقره شتن یآوتأثیری بر ارتفا

ی هاداری کاهش داد. این محققان پاس  مهفاوت گونهبه صورت مانی
مخهلف آویشتن به پرتو عرابنفش را به تفاوت در خصتتوصیات ژنهیکی  

ها نسبت دادند. بر همین اساس ها و شترایط اقلیمی خاستهگاه آن  گونه
 Aعرابنفش  هتایی کته بین ارقام گل گندم در پاستتت  به پرتو  تفتاوت 

بت ها نستوان به خصوصیات ژنهیکی مهفاوت آنمشتاهده گردید را می 
 داد.

 دهد که کاربرد پرتو عرابنفشبررسی نهایج مطا اه حاضر نشان می
A    منجر بته کتاهش تاداد روز تا ظهور او ین غنچه گل و تاداد روز تا

 باز شتتدن او ین گل در ارقام گل گندم نستتبت به تیمار شتتاهد گردید. 
بتاعتث گلدهی زودتر گل گندم در مقایستتته با    Bتیمتار پرتو عرابفش  

ترین ورود به عاز زایشی و گلدهی حال سریعگردید. با این Aعرابنفش 
مشتاهده شد. نهایج   Bو  Aارقام گل گندم با کاربرد همزمان عرابنفش 

( مطابقت داشتتت. 90ما در این بخش با نهایج شتتایگانفر و همکاران )
ترین اثر مثبت بیش B عرابنفشگزارش کردند که تیمار این محققتان  

وه عالداشت.  باغییی و آویشتن قره دنا شتن یرا در زود به گل رعهن آو
شتتتاهد  مارینستتتبت به ت زین Aعرابنفش  پرتوبراین عنوان کردند که 

 اهانیگ یسازوکارها ای هاستم یمکان .گیاهان شتد زودتر  یموجب گلده
 یبستتهگ هاآن کیو ژنه شیبه محل رو عمدتاً تنش برابر در مخهلف

 مخهلف اهانیگ در یاصل راهبرد سته  رندهیدربرگ ستازوکارها  نیا. دارد
 ،70) است "تنش ازعرار " و "تنشتحمل "، "تنش ازاجهناب " شامل

 دهید ابانیب در ساکن اهانیگ ای "زودگذر" اهانیگ در تنش از عرار(. 94
 دهید زاتنشاز برخورد به دوره  یریجلوگ ایعرار  یبرا ترشیو ب شودیم
 عصتتل ای یزندگ دوره کاهش یبرا مهم یندهایعرآ جمله از. شتتودیم

 رستتدینظر م(. به70استتت ) اهانیگ نیدر ا یزود گلده ندیعرآ رشتتد،
 تحت تنش گندم گل یهاگونهدر  یرشتتتد و زود گلده لیتکم ندیعرآ

 اهانیگ نیسازوکار ا یبه نوع شاهد ماریتبا  سته یپرتو عرابنفش در مقا
 باشد. "عرار از تنش" یبرا

کته رقم   دیت مشتتتاهتده گرد  زیارقتام مخهلف ن  نیب ستتتهیمقتا  در
Kornblume rot بوته، ارتفا  شامل مطا اه ورداز نظر اغلب صفات م 

وزن تر  وزن خشک ساقه و بوته، خشک و تر وزن برگ، عرج و طول
قم ر وجوداین . با داد اخهصا  خود به را ریمقادباالترین و خشک گل 

Kornblume pink کردعملباالترین  ،شهریب یهاتاداد گل نداشته  با 
از نظر زمتتان گلتتدهی نیز رقم  نشتتتتان داد. در بین ارقتتام را گتتل

Kornblume pink  تر از ستایر ارقام وارد عاز زایشتی و گلدهی   ستریع
های مخهلف یک گیاه از ورود به عاز شتتتد. تفتاوت بین ارقتام و گونته   

 نی. ااست گونه و رقم هرمخه  به  یکیبه مسائل ژنه مربوط زایشتی 
 .است شده گزارش زین( 90و همکاران ) گانفریها در مطا اه شاتفاوت
منجر به کاهش رشتد و نمو هر سه   عرابنفش ماریت مطا اه نیا در

 یمنف ریترین تأثکم A عرابنفش ماریتحال این با. دیگونه گل گندم گرد
تأثیری بر  Aکه عرابنفش چنانهمرا بر شد و عملکر گل گندم داشت. 

 تاداد گل ،وزن خشک برگ، وزن خشک گلارتفا  بوته، عرج برگ، 
رتو از پ فیط نیکمهر ا یتوجه به ستتطح انژ باو عملکرد گل نداشتتت. 

رتو بر خال  این تیمتتار، پبود.  ینیبشیقتتابتتل پ جتتهینه نیعرابنفش ا
منجر به کاهش رشد و  Bو  Aرد همزمان عرابنفش و کارب Bعرابنفش 

 داری بر عملکرد گل خشکنمو گل گندم شتدند، اما تأثیر منفی مانی 
عنوان اندام دارویی اصتلی گل گندم( نداشهند. عالوه براین در همه  )به

های گل گندم مشتتتاهده شتتتد. تیمارهای عرابنفش گلدهی زودتر گونه
ت پرتو عرابنفش در محیط به د یل اثرارسد که وجود نظر میبنابراین به

های ثانوی و گلدهی زودتر دارد و عدم مثبهی کته بر تو یتد مهتابو یت   
ن یک تواند به عنواتتأثیر منفی قابل توجه آن بر عملکرد گل گیاه، می 

 Kornblume pinkعاکهور مثبت در نظر گرعهه شتتتود. در پایان، رقم 
ترین عملکرد گل و گلدهی های بیشتتتهر، باالنیز با داشتتتهن تاداد گل

 ر است.تسایر ارقام مورد مطا اه برای کشت مناسبتر نسبت به سریع

 

 منابع

1- Agrawal S.B., Rathore D., and Singh A. 2004. Effect of supplemental Ultraviolet-B and mineral nutrients on growth, 
biomass allocation and yield of wheat (Triticum aestivum L.). Tropical Ecology 45: 315–325. 

2- Agrawal S.B., Singh S., and Kumari R. 2009. Effects of supplemental ultraviolet-b radiation on growth and 
physiology of Acorus calamus L. (sweet flag). Acta biologica Cracoviensia. Series Botanica 51(2): 19-27. 

3- Bernal M., Verdaguer D., Badosa J., Abadía A., Llusia J., Penuelas J., Nunez-Olivera E., and Llorens L. 2015. 
Effects of enhanced UV radiation and water availability on performance, biomass production and photoprotective 
mechanisms of Laurus nobilis seedlings. Environmental and Experimental Botany 109: 264–275. 

4- Booji-James I.S., Dubes S.K., Jansen M.A.K., Edelman M., and Mattoo A.K. 2000. Ultraviolet-B radiation impacts 
light-mediated turnover of the photosystem II reaction center heterodimer in Arabidopsis mutant altered in phenolic 
metabolisms. Journal of Plant Physiology 124: 1275-1283. 



 1400، پاییز 3، شماره 35)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     422

5- Buchholz G., Ehmann B., and Wellman E. 1995. Ultraviolet light inhibition of phytochorome induced flavonoid 
biosynthesis and DNA photolyase formation in mustard cotyledons (Synapis alba L.). Plant Physiology 108: 227-
234. 

6- Damian J. Allen., Nogues S., and Baker N.R. 1998. Ozone depletion and increased UV-B radiation: Is there a real 
threat to photosynthesis? Journal of Experimental Botany 9(328): 1775-1788. 

7- Darras A.I., Demopoulos V., Bali I., and Tiniakou C. 2012. Photomorphogenic reactions in geranium (Pelargonium 
x hortotum) plants stimulated by brief exposures of Ultraviolet-C irradiation. Plant Growth Regulation 68(3): 343-
350. 

8- Farooq M., Shankar U., Ray R.S., Agrawel N., Verma, K., and Hans R.K. 2005. Morphological and metabolic 
alterations in duckweed Spirodela polyrhiza on long term low level chronic exposure. Ecotoxicology and 
Environmental Safety 62: 408–414. 

9- Hopkins L, Bond M.A., and Tobin A.K. 2002. Ultraviolet-B radiation reduces the rates of cell division and 
elongation in the primary leaf of wheat (Triticum aestivum L. cv. Maris Huntsman). Plant Cell and Environment 25: 
617–624. 

10- Horii A., Mccup P., and Shetty K. 2007. Enhancement of seed vigour following insecticide and phenolic elicitor 
treatment. Bioresour Technology 98: 623-632. 

11- Kataria S., P. Dehariya, K. N. Guruprasad and G. P. Pandey. 2012. Effect of exclusion of ambient solar UV-A/B 
components on growth and antioxidant respose of cotton (Gossypium hirsutum L.). Acta Biologica Cracoviensia 
Series Botanica 54(2): 47-53. 

12- Kaur H., Mukherjee S., Baluska F., and Bhatla S. 2015. Regulatory roles of serotonin and melatonin in abiotic stress 
tolerance in plants. Plant Signaling Behavior 10: 1-8. 

13- Keiller D.R., and Holmes M.G. 2001. Effects of long-term exposure to elevated UV-B radiation on the 
photosynthetic performance of five broad-leaved tree species. Photosynthesis Research 67(3): 229-40. 

14- Krizek D.T., Britz S.J., and Mirecki R.M. 1998. Inhibitiry effects of ambient levels of solar UV-A and UV-B 
radiation on growth of cv. New Red Fire Lettuce. Physiologia Plantarum 103: 1-7.  

15- Kumari R., and Agrawal S.B. 2010. Supplemental UV-B induced changes in leaf morphology, physiology, and 
secondary metabolites of an Indian aromatic plant Cymbopogon citratus (D.C.) Staph under natural field conditions. 
International Journal of Environmental Studies 67: 655-675. 

16- Kuś P.M., Jerković I., Tuberoso C.I.G, Marijanović Z., Congiu F. 2014. Corn-flower (Centaurea cyanus L.) honey 
quality parameters: chromato- graphic fingerprints, chemical biomarkers, antioxidant capacity and others. Food 
Chemistry 142: 8-12. 

17- Larkum A.W.D., and Wood W.F. 1993. The effect of UV-B radiation on photosynthesis and respiration of 
phytoplankton, benthic macroalgae and seagrasses, Photosynthesis Research 36: 17-23. 

18- Maffei M., Canova D., Bertea C.M., and Scannerini S. 1999. UV-A effects on photomorphogenesis and essential-
oil composition in Mentha piperita. Journal of Photochemistry and Photobiology 52: 105-110. 

19- Mahdavian K., Ghorbanli M., Kalantari Kh.M., and Mohamadi Gh. 2006. The effect of different UV bands on 
physiological and morphological factors of pepper (Capsicum annum). Iranian Biology Quarterly 19(1): 43-48. (In 
Persian with English abstract) 

20- McKenzie R.L., Aucamp P.J., Bais A.F., Björn L.O., and Ilyas M., 2007. Changes in biologically-active ultraviolet 
radiation reaching the Earth’s surface. Journal of Photochemical and Photobiological Sciences 6(3): 218–231. 

21- Mohammadi V.A., Zarei H., and Mousavizadeh S.J. 2020. Morphological and biochemical responses of basil under 
B- and and lack of irrigation in greenhouse conditions. Journal of Greenhouse Crop Science and Technology 11(1): 
85-101. (In Persian with English abstract) 

22- Mollai S., Abedini M., and Daei Hassani B. 2014. Effect of UV radiation on some physiological parameters of 
parsley (Petroselinum crispum), Thesis for the degree of MA, Plant Science, Plant physiology orientation, Payame 
Noor University of Tabriz. (In Persian) 

23- Mozaffarian V. 2015. Recognition of medicinal and aromatic plants of Iran. Farhang Moaser Publications, Tehran. 
24- Nasibi F., Manouchehri Kalantari K., and Rashidi Ravari M. 2003. Investigation of physiological and morphological 

changes in some growth parameters due to UV-A, UV-B and UV-C UV radiation in rapeseed (Brassica napus). 
Journal of Research and Construction in Agriculture and Horticulture 60: 97-103. (In Persian) 

25- Pourakbar L., and Abedzadeh M. 2014. The effect of UV-B and UV-C radiations on the activity of antioxidant 
enzymes in (Melissa officinalis L.) and the effect of salicylic acid in reducing the stress caused by ultraviolet 
radiations, Plant Biology of Iran 6(21): 23-34. (In Persian with English abstract) 

26- Qandali Doost Z., Hosseini S., and Jamei R. 2010. Investigation of growth parameters and physiological factors of 
Cannabis indica under the influence of different UV bands, National Conference on Biodiversity and its impact on 
agriculture and environment, National Plant Gene Bank of Iran, Urmia, Iran. (In Persian) 

27- Ros J. 1990. On the effect of UV-radiation on elongation growth of sunflower seedlings (Helianthus annuus L.) 
(Thesis) 1-157 in Karlsr, Beitr. Entw.Okophysiol, 8, Tevini, M. (ed.), Bot. Inst. II, Karlsruhe. 

28- Santos I., Fidalgo F., Almeida J.M., and Salema R., 2004. Biochemical and ultrastructural changes in leaves of 



 424     ...پرتو فرابنفش بر رشد، مورفولوژي و فنولوژي سه رقم گل گندم ریتأثو همکاران، رستگار 

potato plants grown under supplementary UV-B radiation. Plant Science 167: 925–935. 
29- Shahbodaghloo A., Azizi A., Sarikhani H., and Rajabi M. 2015. Effects of UV-A radiation on Antioxidant Capacity, 

Cinnarine, and Some Morphological Characteristics of Three Artichoke Cultivars. Journal of Greenhouse Crop 
Science and Technology 7(28): 97-109. (In Persian) 

30- Shavrukov Y., Kurishbayev A., Jatayev S., Shvidchenko V., Zotova L., Koekemoer F., de Groot S., Soole K., and 
Langridge P. 2017. Early Flowering as a Drought Escape Mechanism in Plants: How Can It Aid Wheat Production? 
Frontiers in Plant Science 8: 1-8. 

31- Shayganafar A., Azizi M., and Rasooli M. 2017. Investigation of the effects of different levels of ultraviolet radiation 
with the application of different antioxidant compounds on the morphological, phenological, physiological and 
phytochemical reactions of three species of thyme, Ph.D. Thesis, Horticultural Sciences, Ferdowsi University of 
Mashhad, Mashhad. (In Persian) 

32- Shayganfar A., Azizi M., and Rasouli M. 2018. Various strategies elicited and modulated by elevated UV-B 
radiation and protectant compounds in Thymus species: Differences in response over treatments, acclimation and 
interaction. Industrial Crops and Products 113: 298-307. 

33- Tohidi Moghadam H.R., Sani B., Sheybani H.A., and Modarres Sanavy S.M.A. 2016. Effect of elevated CO2, 
drought stress and ultra violet on quantity and quality characteristics in two autumn cultivars of canola (Brassica 
napus L.). Journal of Environmental Sciences 14(3): 57-72. (In Persian with English abstract) 

34- Torre s., Olsen J, E., Roro A.G., and Terfa M.P. 2014. Effects of UV radiation on growth and postharvest 
characteristics of three pot rose cultivars grown at different altitudes. Scientia Horticulturae 178: 184-191. 

35- Tsormpatsidis E., Henbest R.G.C., Davis F.J., Battey N.H., Hadley P., and Wagstaffe A. 2008. UV irradiance as a 
major influence on growth, development and secondary products of commercial importance in Lollo Rosso lettuce 
‘‘Revolution’’ grown under polyethylene films. Environmental and Experimental Botany 63: 232–239. 

36- Turunen M., Hiller W., Sttich S., Sandermann H., Sutinen M.L, and Norokorpi Y. 1999. The effect of UV exclusion 
on the soluble phenolics of young Scots pine seedlings in the subarctic. Environmental Pollution 106: 219-228. 

37- Ulm R., and Jenkins G. 2015.  Question and answer: How do plants sense and respond to UV-B radiation? BMC 
Biology 13: 1-6. 

38- Verdaguer D., Jansen M.A., Llorens L., Morales L.O., and Neugart S. 2017. UV-A radiation effects on higher plants: 
Exploring the known unknown”. Plant Science 255: 72–81. 

39- Zargari A. 1996. Medicinal Plants Volume III. Institute of Printing and Publishing, University of Tehran. Tehran. 
(In Persian) 

40- Zhang W.J., and Björn L.O. 2009. The effect of ultraviolet radiation on the accumulation of medicinal compounds 
in plants. Fitoterapia 80: 207-218. 

 

  



 1400، پاییز 3، شماره 35)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     424

Effect of UV Radiation on Growth, Morphology and Phenology of Three 

Cornflower Cultivars (Centaurea cyanus) 

 
M. Rastegar1- H. Mumivand2*- A. Shayeganfar3- A.H. Rezaeinejad4 

Received: 05-09-2020 
Accepted: 17-11-2020 

 
Introduction: In the last decades, human activities have had adverse effects on the atmosphere and the 

stratospheric ozone layer, resulting in an increase in the ultraviolet radiation on the ground, especially in highlands. 
Among living organisms, plants are the most exposed to ultraviolet rays due to their high and unavoidable need to 
light for photosynthesis, and are therefore more vulnerable to them. Plants show different responses to ambient 
UV radiation. The response of plants to ultraviolet light is manifested in two general ways, including tolerating 
the destructive effects of this radiation or/and avoiding it. The present study was conducted to evaluate the effect 
of ultraviolet light on growth, morphological and phenological characteristics of three cornflower cultivars under 
greenhouse conditions in 2018. 

Materials and Methods: The experiment was performed as a split plot in a completely randomized design. 
Ultraviolet light was considered as the first factor in four levels (including: control, ultraviolet –A radiation, 
ultraviolet -B radiation and ultraviolet A + B radiations) and three cornflower cultivars (including: ‘Kornblume 
pink’, ‘Kornblume rot’ and ‘Kornblume blau’) as the second factor. The UV treatment was applied by lamps made 
by Q-Lab Co, USA. It should be noted that the 40-watt lamps used in this study were broadband and had the 
highest compliance with ultraviolet B (in the case of UV-B lamps) and ultraviolet A (in the case of UV-A lamps) 
received from the sun on the ground. So they provided the best possible simulation. During the growth period of 
plants, phenological traits were recorded and morphological traits and biomass traits were measured at the end of 
the experiment. 

Results and Discussion: The results showed that UV-B radiation and simultaneous application of UV-A and 
UV-B radiations resulted in the reduction of the most morphological traits and yield traits including plant height, 
internode length, leaf width, leaf area, flowering stem length, plant fresh and dry weight, leaf dry weight, flower 
dry weight and number of flowers. However, flower yield was not affected by ultraviolet radiations. UV-A 
treatment reduced the flowering stem length and fresh and dry weight of plant in compared to the control treatment, 
but it had no significant effect on plant height, leaf width, leaf dry weight, flower dry weight and number of 
flowers. Plants response to ultraviolet radiation is very different. In many species, it has been observed that UV-
A does not have a negative effect on plant growth, while, UV-B reduced the growth and yield of plants. It seems 
that the main reason for the reduction of plant growth and production is prevention of cell division caused by 
ultraviolet radiation. Degradation of plant pigments (chlorophyll) is also one of the main reason of photosynthesis 
decrease led to plant growth and yield reduction. The results of the present study showed that the application of 
UV-A reduced the number of days until the emersion of the first flower bud and the number of days until the 
opening of the first flower in cornflower cultivars compared to the control. UV-B treatment forced cornflowers to 
earlier flowering than UV-A. However, the fastest entry into the reproductive and flowering phase of cornflower 
cultivars was observed with the simultaneous application of UV-A and B radiations. Plants mechanisms against 
environmental stresses mainly depend on their origin and genetic factors. These mechanisms include three main 
strategies including “avoidance”, “tolerance” and “escaping”. One of the most important ways to reduce the life 
cycle is early flowering. It seems that the process of early flowering and completing the growth in cornflower 
species is a kind of stress escaping under ultraviolet radiation stress. 

Conclusion: In this study, ultraviolet radiation reduced the growth and development of all three species of 
cornflowers. However, UV-A treatment showed the least negative effect on flower yield of plants. On the contrary, 
UV-B radiation and simultaneous application of UV-A and UV-B radiations reduced the growth and development 
of cornflowers, but did not have any significant negative effect on the flower yield (as the main useable organ of 
plant). Therefore, it seems that the ultraviolet radiation can be considered as a positive factor due to its positive 
effects on the production of secondary metabolites and early flowering and lack of significant negative effects on 
plant flower yield. Finally, ‘Kornblume pink’ cultivar, with higher flower yield and earlier flowering, is more 
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suitable for cultivation than other cultivars.  
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