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مقاله پژوهشی

تأثیر پرتو فرابنفش بر رشد ،مورفولوژی و فنولوژی سه رقم گل گندم ()Centaurea cyanus
مهدی رستگار -1حسن مومیوند -*2علیرضا شایگان فر -3عبدالحسین رضایی

نژاد4

تاریخ دریافت5311/60/51 :
تاریخ پذیرش5311/60/72 :

چكيده
در دهههای گذشتهه عاا یتهای انسانی موجب اثرات نامطلوبی بر اتمسفر و الیه ازن اسهراتوسفری و در نهیجه اعزایش میزان پرتو عرابنفش خورشید
در سطح کره زمین بهویژه در ارتفاعات شده است .پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی تأثیر پرتو عرابنفش بر رشد ،خصوصیات مورعو وژی و عنو وژی سه رقم
گل گندم در شترایط گلخانه در سال  7931انجام گرعت .آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قا ب طرح پایه کامالً تصادعی اجرا شد .پرتو عرابنفش
در چهار ستتطح بهعنوان عامل اول (شتتامل :شتتاهد ،پرتو عرابنفش  ،Aپرتو عرابنفش  Bو پرتو عرابنفش  )A+Bو ستته رقم گل گندم (ارقام صتتورتی C.
 ،cyanus var. Kornblume pinkقرمز  C. cyanus var. Kornblume rotو آبی  )C. cyanus var. Kornblume blauبهعنوان عاکهور دوم در نظر
گرعهه شتدند .نهایج نشتان داد که تیمار پرتو عرابنفش  Bو کاربرد همزمان عرابنفش  Aو  Bمنجر به کاهش اغلب صفات مورعو وژی و صفات وابسهه به
رشد و عملکرد گیاه گردید .تیمار پرتو عرابنفش  Aباعث کاهش طول ساقه گلدهنده و وزنتر و خشک بوته در مقایسه با تیمار شاهد گردید .بررسی نهایج
مطا اه حاضر نشان میدهد که کاربرد پرتو عرابنفش  Aمنجر به کاهش تاداد روز تا ظهور او ین غنچه گل و تاداد روز تا باز شدن او ین گل در ارقام گل
گندم نسبت به تیمار شاهد گردید .تیمار پرتو عرابفش  Bباعث گلدهی زودتر گل گندم در مقایسه با عرابنفش  Aگردید .با اینحال سریعترین ورود به عاز
زایشی و گلدهی ارقام گل گندم با کاربرد همزمان عرابنفش  Aو  Bمشاهده شد .با وجود اینکه رقم  Kornblume rotاز رشد رویشی بیشهری برخوردار
بود ،رقم  Kornblume pinkبا داشتتهن تاداد گلهای بیشتتهر ،باالترین عملکرد گل و گلدهی ستتریعتر نستتبت به ستتایر ارقام مورد مطا اه برای کشتتت
مناسبتر است.
واژههای کليدی :تغییرات اقلیمی ،عرابنفش  ،Aعرابنفش  ،Bگیاهان دارویی

مقدمه

4 3 21
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پرتو عرابنفش هشت تا نه درصد طیف خورشید را شامل میشود و
بهد یل داشهن طول موج پائین نسبت به نور مرئی دارای انرژی زیادی
برای نفوذ به باعتها استتت .در میان موجودات زنده ،گیاهان به د یل
نیاز عراوان و اجهنابناپذیرشان به نور برای انجام عهوسنهز ،بیشهر تحت
تتأثیر پرتوهتای عرابنفش قرار می گیرنتد و در نهیجه در مقابل آنها
آستیبپذیرتر هستهند ( .)4این پرتوها بخشی از طیف ا کهرومغناطیسی
بین اشتتتاته  Xو نور مرئی هستتتهنتد که به طور مهداول به پرتوهای
عرابنفش  973-444( Aنتانومهر) ،عرابنفش  084–973( Bنانومهر) و
عرابنفش  744-084( Cنانومهر) تقستتیم میشتتوند .پرتو عرابنفش C
بهطور کامل به وستیله الیه اززن استهراتوسفری جذب میشود ،اما پرتو
 0 ،7و  -4بهترتیب دانش آموخهه کارشتناستی ارشتد علوم باغبانی ،اسهادیار و اسهاد،
گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رسهان ،ایران
)Email: mumivand.h@lu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:

عرابنفش  Aو بخشتتتی از عرابنفش  Bبه ستتتطح زمین میرستتتند و
میتوانند بر بیوستتتفر تأثیرگذار باشتتتند .پرتو عرابنفش  Bزیانبارترین
شکل از نور خورشید است که به سطح زمین میرسد ( .)91اگرچه اززن
استتهراتوستتفری مقدار پرتو عرابنفش  Bکه به ستتطح زمین میرستتد را
تایین میکنتد ،امتا عرج جغراعیتایی ،ارتفتا از ستتتطح دریا ،عوامل
زمینشتتناخهی ،آ ودگیهای جوی ،عوامل آب و هوایی و ستتایر عوامل
نیز بتهطور مانتاداری بر میزان آن تتأثیرگتذار هستتتهند ( .)04امروزه
عاا یتهای صتتناهی بشتتر باعث اعزایش ترکیبات آ ودهکننده اتمستتفر
بهخصتتو ترکیبات ها وژندار شتتده استتت .این ترکیبات بهد یل
پایداری زیادی که دارند به ستطح استهراتوسفر رسیده و باعث تخریب
الیه اززن استتهراتوستتفری میشتتوند .با توجه به اهمیت الیه اززن در
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جلوگیری از تابش عرابنفش به ستطح زمین ،کاهش ضخامت الیه اززن
باعث اعزایش میزان تابش عرابنفش در ستطح زمین شده و مشکالتی
را برای موجودات زنده به وجود آورده است (.)99
گیتاهتان در پاست ت به تابش پرتو عرابنفش محیط واکنشهای
مهفاوتی نشتان میدهند .پاست گیاهان به پرتو عرابنفش به دو صورت
کلی شتامل تحمل اثرات مخرب این تشاشع و یا اجهناب از آن نمایان
میشتتود ( .)71رشتتد باضتتی از گیاهان مثل کدو ،وبیا و استتفناج
نیوز ندی 7توسط تابش عرابنفش بازداشهه میشود ،در صورتیکه رشد
برخی دیگر متاننتد گوجته عرنگی تحریک می شتتتود .برخی دیگر از
گونههای گیاهی مانند کهان و جو نستتبت به تابش عرابنفش بیتفاوت
هستتتهنتد .حستتتاستتتیتت هتای مهفاوت گیاهان مربوط به تفاوت در
ستتتازوکارهای حفاظهی مانند اعزایش ستتتنهز مواد جذبکننده تابش
عرابنفش ،بازتابش عرابنفش ،اعزایش ضتتتخامت کوتیکول و اعزایش
ضتتخامت برگ آنها استتت ( .)3بهطور کلی تغییرات ایجاد شتتده در
مورعو وژی گیاهان توسط اشاه عرابنفش شامل تغییر در شکل ظاهری
برگ ،اعزایش شتتتاخه های جانبی ،کاهش طول میانگره ها ،کاهش
وزن ،کاهش ستطح برگ ،کاهش سطح روزنهای و کاهش ارتفا گیاه
استت .همچنین اشتاه عرابنفش با مهار تقستیم سلو ی موجب کاهش
رشد ،تو یدمثل و عهوسنهز در گیاه میشود (.)74
در مطا اه شتتایگانعر و همکاران ( )90روی ستته گونه آویشتتن
 Thymus fedtschenkoi ،Thymus daenensisو Thymus
 vulgarisمشتخ گردید که پرتو عرابنفش  Bباعث اعزایش رشد و
زود گلدهی آویشتتتن  T. daenensisو کاهش ارتفا  ،ایجاد رشتتتد
مهراکم و رُزت و تاخیر در رشتد و گلدهی آویشن T. fedtschenkoi
شتد .تیمار پرتو عرابنفش  Bباعث اعزایش نسبت برگ به ساقه در هر
ستتته گونته گردید .عالوه براین تیمار همزمان پرتو عرابنفش  Aو
کودهای نانو ،باعث کاهش رشتتد ،تأخیر در گلدهی ،کوتاهقدی و در
نهایت رشتد رُزت آویشتن  T. vulgarisشتد .نهایج حاصتل از بررسی
تأثیر تابش پرتو عرابنفش بر رشد و ماندگاری پس از برداشت سه رقم
رز نشتتان داد که پرتو عرابنفش باعث کاهش رشتتد هر ستته رقم شتتد،
گرچه این تأثیر در ارتفاعات پایینتر شدید تر بود .عالوه براین اعزایش
تابش پرتو عرابنفش باعث تأخیر در گلدهی به مدت  1-74روز گردید.
بتا این وجود پرتو عرابنفش تأثیری بر کاهش مقدار آب و عمر پس از
برداشتت گلهای بریده رز نداشتت ( .)94بررسی نهایج حاصل از تأثیر
تابش طوالنی مدت پرتو عرابنفش  Bروی پنج گونه درخت پهن برگ
شتتامل زبان گنجشتتک ،0توس نقرهای ،9نمدار ،4بلوط قرمز اروپایی 3و
Tetragonia

-

1
expansa
2- Fraxinus excelsior
3- Betula pendula

اعرای شبهچناری 6در سال پنجم نشان داد که میزان عهوسنهز ،تارق و
بازدهی مصتتتر آب در این گونهها تحت تابش عرابنفش  Bکاهش
یاعت .این تغییرات با کاهش چشتتمگیر در ستتطح برگ ،تراکم روزنه،
هدایت روزنهای و راندمان مصتتتر آب همراه بود ( .)79تابش پرتو
عرابنفش  Bدر گیاه سوسن صغیر 1منجر به کاهش وزن و سطح برگ
گیاه شد و با اعزایش شدت تابش این کاهش بیشتر شد (.)0
گل گندم با نام علمی  Centaurea cyanusگیاهی یک ستتتا ه
مهالق به خانواده آعهابگردان ،8به ارتفا حدود  34ستتانهیمهر ،اغلب با
ستتاقه ستتاده یا گاهی منشتتاب ،بهندرت در باال با شتتاخههای راستتت
ایستتتهاده و منههی به یک گل آذین کپه استتتت .برگها دارای کرک
نمتدی هلویی خاکستتتهری کم و بیش انبوه هستتتهند .گلگندم بومی
اروپاستت که عالوه بر اروپا در پاکسهان ،ترکیه ،عراق و ایران نیز رشد
میکند .این گیاه بهعنوان گل بریده برای مصار زینهی کاربرد دارد و
بهد یل تنو رنگی که دارد در باغهای پرورش گل نیز اسهفاده میشود.
گلها به رنگهای صتتورتی ،آبی ،قرمز ،ستتفید ،بنفش ،خاکستتهری و
مشکی دیده میشوند .گلهای این گیاه قابض مالیم است و عرق آن
نیز در گذشتتهه بهمنظور برطر کردن ضتتاف بینایی بهکار می رعهه
است .در طب جدید نیز از گلهای آن بهعنوان مقوی ،محرک و قاعده
آور اسهفاده میکنند ( .)09در پایههایی از این گیاه که گلهای صورتی
رنگ دارند ،به جای پروتوستتیانین ماده رنگی پالرگونین در گل دیده
میشتتود .در گیاه کامل مقدار زیادی پهاس تیم ،اس تید عستتفریک ،تانن،
مادهای با اثر تببر به نام کنیستین و مقدار نسبهاً زیادی منگنز وجود
دارد ( .)93با توجه به اعزایش روزاعزون میزان پرتوهای عرابنفش در
جو کره زمین و نظر به اثرات شتتدید این پرتوها بر گیاهان ،پژوهش
حاضر بهمنظور بررسی تاثیر پرتوهای عرابنفش ( UV-Aو  )UV-Bبر
رشد ،مورعو وژی و عنو وژی سه رقم گل گندم انجام شد.

مواد و روشها
این تحقیق در گلخانه دانشتتکده کشتتاورزی دانشتتگاه رستتهان در
تابستهان و پاییز ستال  7931طراحی و اجرا شد .سازه اصلی گلخانه ها
علزی و پوشتش آنها از ورقههای پلی کربنات تشتکیل شده است .به
منظور خنکستازی عضتای این گلخانهها از ستیسهم عن و پد اسهفاده
میشتود .همچنین جهت تامین گرمای مورد نیاز در طول عصتل سرد
ستال ،بخاریهای گازی دارای عنهای دمنده بهکارگیری شتده است.
دمتای گلختانته در طول دوره انجتام آزمایش در روز  03-01درجه
4- Tilia cordata
5- Quercus robur
6- Acer pseudoplatanus
7- Acorus calamus
8- Asteraceae
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ستانهیگراد و در شتب  73-71درجه ستانهیگراد ،و رطوبت نسبی نیز
برابر با  14درصد بود .ابهدا بذر ارقام گل گندم در سینیهای پالسهیکی
حاوی کوکوپیت کشتت گردید و پس از رسیدن به مرحله دو برگی به
گلدانهای هشت یهری منهقل شدند .این گلدانها به وسیله مخلوطی
از خاک ،کود دامی پوستیده و ماسته به نستبت مساوی  7:7:7پر شده
بودند .خصتتوص تیات عیزیکی و ش تیمیایی خاک گلدانها در جدول ()7
آمده است .این مطا اه بهصورت آزمایش کرتهای خرد شده در قا ب
طرح کامالً تصتتادعی و در ستته تکرار طراحی و اجرا شتتد .تابش پرتو
عرابنفش در چهار ستتطح (شتتامل :شتتاهد یا عدم کاربرد پرتو عرابنفش،
پرتو عرابنفش  ،Aپرتو عرابنفش  Bو پرتو عرابنفش  )A+Bبهعنوان
کرت اصتلی و نو رقم در سه سطح (ارقام صورتی C. cyanus var.
 ،Kornblume pinkقرمز  C. cyanus var. Kornblume rotو آبی
 )C. cyanus var. Kornblume blauبتته عنوان کرت عرعی (در
مجمو  96واحد آزمایشتی) در نظر گرعهه شدند .پس از رسیدن نشاها
به مرحله رشتتدی چهار برگ حقیقی ،تیماردهی توستتط المپهای
ستتاخت شتترکت  Q-Labآمریکا شتترو شتتد .الزم به ذکر استتت که
المپهای  44واتی مورد استتتهفاده در این مطا اه باند پهن 7بوده و
بیش ترین تطبیق را بتتا عرابنفش ( Bدر المتتپهتتای عرابنفش  )Bو
عرابنفش ( Aدر المپهای عرابنفش  )Aدریاعهی از نور خورشتتتید در
ستتطح زمین داشتتهند ،بنابراین بههرین شتتبیهستتازی ممکن را عراهم
میکردند .پیک تابشتتی المپهای عرابنفش  Aبرابر با  937نانومهر و
عرابنفش  Bبرابر  979نانومهر بود .بهمنظور استتهقرار المپها و شتترو
تیمتاردهی ،تادادی پایه علزی نگهدارنده قبالً تهیه و المپها روی
آنها نصب شد .از یک تایمر ا کهریکی نیز جهت تنظیم زمان خاموش
و روشتن شتدن المپها اسهفاده گردید .تیماردهی بهصورت روزانه به
مدت ستته ستتاعت طی روز و از ستتاعت  77تا  74که بیشترین تابش
پرتو عرابنفش خورشتیدی وجود دارد اعمال شتتد .بهمنظور جلوگیری از
تداخل تیمارهای مخهلف ،عاصتتله بین تیمارها بوستتیله یونو یت ایزو ه
گردید ( .)90در طول دوره رشد گیاهان صفات عنو وژیک (تاداد روز تا
ظهور او ین ساقه گل دهنده ،تاداد روز تا ظهور او ین غنچه گل ،تاداد
روز تا باز شتتتدن کامل او ین گل و تاداد روزهای ماندگاری گل روی
بوته) یادداشتت شدند .در پایان آزمایش نیز صفات مورعو وژیک (طول
ستاقه گلدهنده ،تاداد گل ،قطر گل ،ستطح برگ ،سطح روزنه ،تراکم
روزنته ،قطر طوقه ،طول میانگره ،طول و عرج برگ و ارتفا بوته) و
زیتوده 0گیاهی (وزن تر و خشتتک پیکر رویش تی و وزن تر و خشتتک
گل) اندازهگیری شدند.

تجزیه و تحلیل دادهها
1- Broad Band
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تجزیه واریانس دادهها بر استتاس طرح آزمایشتتی مورد مطا اه با
اسهفاده از نرماعزار  Minitabصورت گرعت و مقایسه میانگین تیمارها
نیز با آزمون حداقل تفاوت مانیدار ( )LSDدر سطح پنج درصد انجام
شتتد .برای ترستتیم جداول از نرماعزارهای  Wordو  Excelاستتهفاده
گردید.

نتایج
صفات مورفولوژی

نهایج تجزیه واریانس صتفات مورعو وژی (جدول  )0نشان داد که
اثر پرتو عرابنفش بر صتتتفات ارتفا بوته ،طول میانگره ،قطر طوقه،
عرج برگ ،سطح برگ و طول ساقه گلدهنده مانیدار بود .همچنین
صتتفات ارتفا بوته ،طول میانگره ،طول و عرج برگ ،ستتطح برگ و
طول ستتاقه گلدهنده نیز به طور مانی داری تحت تأثیر نو رقم قرار
گرعهند .اثر مهقابل پرتو عرابنفش و رقم نیز بر صتتفات طول میانگره و
سطح برگ مانیدار شد.
نهایج مقایسه میانگین اثر پرتو عرانبفش بر صفات مورعو وژی گل
گنتدم (جدول  )9نشتتتان داد که بیشترین ارتفا بوته در تیمار پرتو
عرابنفش  Aو شتتتاهتتد و کم ترین آن در تیمتتار پرتو عرابنفش A+B
مشاهده شد .بیشترین و کمترین میزان قطر طوقه بهترتیب مربوط به
تیمتارهای پرتو عرابنفش  A+Bو  Aبود .بیشترین و کمترین عرج
برگ نیز بتهترتیتب مربوط بته تیمار شتتتاهد و پرتو عرابنفش  Bبود.
بیشترین طول ستتاقه گلدهنده نیز در تیماره شتتاهد و کمترین آن در
تیمار پرتو عرابنفش  A+Bبهدست آمد.
نهایج مقایستته میانگین اثر رقم بر صتتفات مورعو وژی گل گندم
نشان داد که بیشترین ارتفا بوته مربوط به رقم Kornblume pink
و کم ترین ارتفتتا بوتتته مربوط بتته رقم  Kornblume blauبود.
بیش ترین طول و عرج برگ در رقم  Kornblume rotو کم ترین
طتول و عترج برگ بتته ترتیتتب در ارقتتام  Kornblume pinkو
 Kornblume blauبهدستتت آمد .بیشترین و کمترین طول ستتاقه
گتتل دهنتتده نیز بتته ترتیتتب مربوط بتته ارقتتام  Kornblume blauو
 Kornblume pinkبود (جدول .)4
نهتایج مقایستتته میانگین اثر مهقابل پرتو عرابنفش و نو رقم بر
صتفات مورعو وژی گل گندم نشان داد که بیشترین طول میانگره در
تیمتار پرتو عرابنفش  Aو رقم  Kornblume blauبه دستتتت آمد.
کتم تتریتن طتول متیتتانگره نیز در تیمتتار پرتو عرابنفش  Bو رقم
 Kornblume rotو تیمار پرتو عرابنفش  A+Bو رقم Kornblume
 pinkبتهدستتتت آمد که تفاوت مانیداری با هم نداشتتتهند .همچنین
بیشترین میزان سطح برگ در تیمار شاهد و رقم Kornblume blau
2- Biomass
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 و دو رقم و کمترین میزان سطح برگ مربوط به تیمار.مانیدار نداشت
.)3  بود (جدولKornblume pink  و رقمA+B پرتو عرابنفش

 درKornblume pink  وKornblume rot مشتاهده شد که با ارقام
 اخهالA  در تیمار عرابنفشKornblume blau تیمار شتتاهد و رقم

 برخی خصوصيات فيزیكی و شيميایی خاک-1 جدول
Table 1- Some physical and chemical properties of soil

بافت خاک

نيتروژن

پتاسيم

کربن آلی

هدایت الكتریكی

Soil texture
)%(
Sandy - clay –loam

N
(%)

K
(ppm)

C
(%)

EC
(dS.m-1)

pH

0.242

362.55

2.81

2.02

7.9

شنی-رسی-ومی

– تجزیه واریانس اثر پرتو فرابنفش بر برخی صفات مورفولوژی سه رقم گل گندم2 جدول
Table 2- ANOVA for the effect of UV radiation on some morphological traits of three Cornflowers cultivars

منابع

درجه

تغيير

آزادی

S.O.V

DF

A
Error A
B
A×B
Error B
C.V (%)

3
8
2
6
15
-

ارتفاع بوته
Height
1219.410**
26.890
253.270**
17.240 ns
32.150
5.511

طول

قطر طوقه

طول برگ

عرض برگ

ميانگره
Internode

Crown
Diameter

Leaf
length

Leaf
width

0.294**
0.015
0.104*
0.065*
0.017
7.811

4.359*
1.010
1.881ns
2.064ns
0.043
9.707

0.517ns
2.198
15.907**
4.209ns
1.985
6.081

0.584**
0.078
0.697**
0.078ns
0.043
8.274

سطح

طول ساقه گل

برگ

دهنده

Leaf
area
6.573**
0.269
1.535*
0.647*
0.166
12.520

Flowering
stem height
803.450**
32.260
71.470*
32.010ns
13.100
7.262

. عدم مانیداری:ns  درصد و3  و7  بهترتیب مانیدار در سطح احهمال:* اثر مهقابل رقم × پرتو عرابنفش؛ ** و:A×B  رقم؛:B  پرتو عرابنفش؛:A
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.

 اثر پرتو فرابنفش بر برخی صفات مورفولوژی گل گندم-3 جدول
Table 3- The effect of UV radiation on some morphological traits of Cornflower

ارتفاع بوته

تيمار فرابنفش

Height
(cm)
115.889a
116.083a
100.333b
92.000c

UV radiation
0
UV A
UV B
UV A+ UV B

قطر طوقه
Crown Diameter
)mm(
9.930bc
9.799c
10.976ab
11.213a

عرض برگ

طول ساقه گل دهنده

Leaf width
(cm)
2.720a
2.580ab
2.121c
2.429b

Flowering stem height
(cm)
61.444a
47.166b
45.555b
39.000c

. درصد اخهال مانیداری ندارند3  در سطح احهمالLSD  براساس آزمون،میانگینهای دارای حرو مشابه در هرسهون
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-4 جدول
Table 4- The effect of cultivar on some morphological traits of Cornflower

رقم
Cultivar
Kornblume pink
Kornblume rot
Kornblume blau

ارتفاع بوته

طول برگ

عرض برگ

طول ساقه گل دهنده

Height
(cm)
110.729a
106.333a
101.167b

Leaf length
(cm)
21.407b
23.553a
23.491a

Leaf width
(cm)
2.373b
2.737a
2.278b

Flowering stem height
(cm)
46.208b
47.583b
51.083a

. درصد اخهال مانیداری ندارند3  در سطح احهمالLSD  براساس آزمون،میانگینهای دارای حرو مشابه در هرسهون
Means with similar letters in each column have no significant difference at the 5% of probability level based on the LSD test.

رستگار و همکاران ،تأثیر پرتو فرابنفش بر رشد ،مورفولوژي و فنولوژي سه رقم گل گندم...
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جدول  –5اثر متقابل پرتو فرابنفش × رقم بر برخی صفات مورفولوژی سه رقم گل گندم
Table 5- The interaction effect of ultraviolet radiation ×cultivar on some morphological traits of Cornflower

سطح برگ

طول ميانگره

Leaf area
)(cm2
4.083a
4.332a
4.720a
2.239bc
2.826b
4.146a
2.611bc
2.781 bc
2.386 bc
2.075c
2.813b
2.744bc

Internode
)(cm
2.000b
1.800bcd
1.966b
1.775bcd
1.966b
2.233a
1.866b
1.500e
1.833bc
1.500e
1.633cde
1.600de

رقم

تيمار فرابنفش

Cultivar

UV radiation

Kornblume pink
Kornblume rot
Kornblume blau
Kornblume pink
Kornblume rot
Kornblume blau
Kornblume pink
Kornblume rot
Kornblume blau
Kornblume pink
Kornblume rot
Kornblume blau

0

UV A

UV B

UV A+ UV B

میانگینهای دارای حرو مشابه در هر سهون ،براساس آزمون  LSDدر سطح احهمال  3درصد اخهال مانیداری ندارند.
Means with similar letters in each column have no significant difference at the 5% of probability level based on the LSD test.

صفات فنولوژی و زیتوده گیاهی

نهایج تجزیه واریانس صفات عنو وژی و زیتوده گیاهی (جدول )6
نشتتان داد که اثر پرتو عرابنفش بر صتتفات وزن تر بوته ،وزن خشتتک
بوته ،وزن خشک برگ ،تاداد گل ،وزن خشک گل ،تاداد روز تا ظهور
او ین غنچته گتل و تاتداد روز تا باز شتتتدن او ین گل مانی دار بود.
همچنین صتتفات وزن تر بوته ،وزن خشتتک بوته ،وزن خشتتک برگ،
وزن خشتک ستاقه ،عملکرد گل ،تاداد گل ،وزن تر گل ،وزن خشتتک
گل ،تاداد روز تا ظهور او ین غنچه گل و تاداد روز تا باز شتتدن او ین
گل به طور مانی داری تحت تأثیر نو رقم قرار گرعهند .اثر مهقابل رقم
و پرتو عرابنفش نیز در هیچ یک از صفات مورد مطا اه مانیدار نبود.
نهایج مقایستتته میانگین اثر پرتو عرانبفش بر صتتتفات عنو وژی و
زیتوده گل گندم (جدول  )1نشتتان داد که بیشترین میزان وزن تر و
خشک بوته مربوط به تیمار شاهد و کمترین آنها مربوط به تیمار پرتو
عرابنفش  Aبود کته اخهال مانیداری بتا تیمار عرابنفش  Bو A+B
نداشت .بیشترین میزان وزن خشک برگ در تیمار شاهد بهدست آمد
و کمترین مقدار آن نیز در تیمار پرتو عرابنفش  Bمشتتتاهده شتتتد که
اخهال مانیداری با تیمار عرابنفش  A+Bنداشتتت .بیشترین مقادیر
مربوط به تاداد گل ،وزن خشتتتک گل ،تاداد روز تا ظهور او ین غنچه
گل و تاداد روز تا باز شتتدن او ین گل مربوط به تیمار شتتاهد بود .در
حا یکه کمترین مقادیر این صتفات در تیمار عرابنفش  A+Bمشاهده
گردید ،اما اخهال مانیداری با تیمار عرابنفش  Bنداشت.
نهایج مقایستته میانگین اثر رقم بر صتتفات عنو وژی و زیتوده گل
گندم نشان داد که بیشترین و کمترین مقادیر بهدست آمده برای وزن
تر گتل و تاتداد روز تتا باز شتتتدن او ین گل بهترتیب مربوط به رقم
1- Lactuca sativa L.
2- Capsicum annum

 Kornblume rotو رقم  Kornblume pinkبود .همچنین بیشترین
میزان وزن تر بوته ،وزن خشتک بوته ،وزن خشک ساقه ،وزن خشک
گل و تاداد روز تا ظهور او ین غنچه گل از رقم  Kornblume rotو
کمترین آن از رقم  Kornblume blauبتهدستتتت آمتتد .بیشترین و
کمترین مقتادیر مربوط بته وزن خشتتتک برگ نیز بهترتیب مربوط به
ارقتام  Kornblume blauو  Kornblume pinkبود .در عین حتتال
بیشترین مقتدار عملکرد گتل و تاتداد گتل مهالق بته گیتاهتتان رقم
 Kornblume pinkو کمترین میزان این صفات نیز مربوط به گیاهان
رقم  Kornblume rotبود (جدول .)8

بحث
نهایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که تیمار پرتو عرابنفش B
و کتاربرد همزمتان عرابنفش  Aو  Bمنجر بته کاهش اغلب صتتتفات
مورعو وژی و صتفات وابسهه به رشد و عملکرد گیاه شامل ارتفا بوته،
طول میانگره ،عرج برگ ،سطح برگ ،طول ساقه گلدهنده ،وزن تر
و خشتک گیاه ،وزن خشک برگ ،وزن خشک گل و تاداد گل گردید.
با این وجود تغییر مانیداری در عملکرد گل خشتتک مشتتاهده نشتتد.
برخال این ،قطر طوقته گیتاه تحتت تتأثیر تیمار پرتو عرابنفش  Bو
کاربرد همزمان عرابنفش  Aو  Bاعزایش یاعت.
نهایج این پژوهش با توجه به کاهش وزن تر و خشتتتک گیاهان و
همچنین کاهش ستتطح برگ بر اثر تابش پرتو عرابنفش  Bنستتبت به
شتتاهد ،با نهایج تحقیقات کریزک و همکاران ( )74در کاهو ،7مهدویان

و همکاران ( )73در علفل 0و همچنین شتتاهبداغلو و همکاران ( )03در
آرتیشو 9همخوانی داشت.
3- Cynara scolymus
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رستگار و همکاران ،تأثیر پرتو فرابنفش بر رشد ،مورفولوژي و فنولوژي سه رقم گل گندم...

مرور منتابع علمی نشتتتان میدهتد کته بتا توجته به نو گونه و
خصتتوص تیات ژنهیکی ،گیاهان واکنشهای نستتبهاً مهفاوتی به UV-B
نشان میدهند؛ اما در اغلب گونههای گیاهی در پاس به پرتو عرابنفش
 Bپتارامهرهتایی نظیر ستتتطح برگ ،زیتوده گیتاهی ،رنگتدانتههتای
عهوستتتنهزی و ارتفا گیاه کاهش و ضتتتخامت برگ و میزان ترکیبات
جذب کننده عرابنفش به طور چشتتمگیری اعزایش مییابد ( .)74برای
مثال پرتو عرابنفش ( )UV-Bباعث کاهش رشتتد طو ی ریشتته و اندام
هوایی گیاه بادرنجبویه ( ،)03کاهش طول اندام هوایی و ریشه جافری
( ،)00کاهش ستتتطح برگ و ارتفا کلزا ( ،)04کاهش ارتفا آویشتتتن
باغی و دنایی( ،)97کاهش ارتفا ستتویا ( ،)44کاهش تاداد ستتاقههای
جانبی ،تاداد گلآذین و ارتفا شتتتمادانی ( )1و کاهش ستتتطح برگ
ستوستتن ( )73گردید .نهایج پژوهشتی که توستتط محمدی و همکاران
( )07بتا هتد بررستتتی تتأثیر طول متدت تابش نور عرابنفش  Bبر
پاستت های مورعو وژیک دو رقم ریحان انجام شتتد ،نشتتان داد که در
بیشتتهرین میزان تابش اشتتاه ماورای بنفش ( 04دقیقه در روز) ،ارتفا
ستتاقه  77/0درصتتد و طول ریشتته  74/7درصتتد در مقایستته با شتتاهد
کاهش و ضتخامت برگ  90/9درصد نسبت به شاهد اعزایش مانیدار
داشت .در حا ی که سطح برگ ،تاداد برگ ،وزن خشک ریشه و ساقه
در اثر طول مدت تابش ،نستبت به شاهد ابهدا اعزایش و سپس کاهش
یاعت.
واکنش رشتدی گیاهان به پرتوهای عرابنفش بسیار مهفاوت است.
در گیاهان مهاددی مشتتاهده شتتده که پرتو عرابنفش  Aتأثیر منفی بر
رشتد گیاهان ندارد .در حا یکه پرتو عرابنفش  Bموجب کاهش سطح
برگ و رشتد گیاهان میشتود .پرتو عرابنفش  Bبه طور مسهقیم باعث
کاهش عاا یت آنزیم روبیسکو و تثبیت کربن ،کاهش تو ید ماده خشک
و نشتتاستتهه و به طور غیر مستتهقیم باعث بستتهه شتتدن روزنهها ،تغییر
ضتخامت برگ و کاهش سطح سایهانداز گیاه می شود که این موضو
می تواند باعث کاهش رشتتتد گیاهان شتتتده و از این طریق در نهایت
منجر به کاهش وزن تر و خشک گیاه گردد ( .)03تخریب رنگدانههای
گیرنده نور (کلروعیل) نیز یکی از عوامل اصتتلی کاهش عهوستتنهز و در
نهیجه کاهش رشتد و عملکرد گیاه تحت تأثیر عرابنفش  Bاست (.)90
در مطتا اته شتتتایگانعر و همکاران ( )90تابش پرتو عرابنفش  Bاثر
مانیداری در کاهش ارتفا آویشن باغی 7و آویشن دنایی 0داشت.
اغلب گیاهان زمانیکه تحت تأثیر پرتو عرابنفش قرار میگیرند ،در
ستاخهمان تشریحی برگ آنها تغییراتی ایجاد میشود که یکی از این
تغییرات کاهش سطح برگ است .احهماالً تابش پرتو عرابنفش  Bباعث
کاهش تقسیم سلو ی ،طویل شدن سلولها و کاهش تاداد سلولهای
1- Thymus vulgaris
2- Thymus daenensis
3- Helianthus annuus
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در حال میهوز میگردد ،از طرعی زمان تقستتتیم ستتتلو ی را نیز کاهش
میدهد .بنابراین ستتلولها عرصتتت کاعی را برای تقستتیم و گستتهرش
ستلو ی پیدا نمیکنند .شتاید این موضو بخاطر محدود کردن ایندول
اسهیک اسید به عنوان یک تنظیم کننده رشد کلیدی در گیاهان باشد.
همچنین پرتو عرابنفش  Bباعث کاهش اکستیداستیون ایندول اسهیک
استتید نیز میشتتود ( ،)90در نهیجه کاهش ستتطح برگ ،طول میانگره،
ارتفا گیاه و ارتفا ستتاقه گل دهنده را به دنبال دارد .نهایج حاصتتل از
این پژوهش در این زمینته بتا نهایج تحقیقات تورونن و همکاران ()96
در گیاه کاج استتکاتلندی ،مهدویان و همکاران ( )73در علفل ،کاتاریا و
همکتاران ( )77در پنبته و شتتتاهبداغلو و همکاران ( )03در آرتیشتتتو
همخوانی داشت.
عالوه بر این تتابش همزمتان پرتوهتای عرابنفش  Aو  Bبتاعث
کاهش ارتفا گیاه ،سطح برگ ،طول میانگره ،ارتفا ساقه گلدهنده و
وزن خشتتتک برگ و گل در مقایستتته با گیاهان تیمار شتتتده با پرتو
عرابنفش  Aو شتتاهد شتتد که با نهایج حاصتتل از تحقیقات رز ( )04در
آعهتاب گردان ،9هاپکینز و همکاران ( )3در گندم ،4آگراول و همکاران
( )7در گندم ،ستتتانهوز و همکاران ( )08در ست تیب زمینی 3و عاروق و
همکاران ( )1در عدسک آبی 6مطابقت داشت.
تیمار پرتو عرابنفش  Aباعث کاهش طول ستتاقه گلدهنده و وزن
تر و خشتتک بوته در مقایستته با تیمار شتتاهد گردید ،با اینحال تأثیر
مانیداری بر ارتفا بوته ،عرج برگ ،وزن خشک برگ ،وزن خشک
گل و تاداد گل نداشتتت .عالوه براین تیمار عرابنفش  Aباعث کاهش
ستتتطتح بترگ و طتول متیتتانگره در ارقتتام  Kornblume rotو
 Kornblume pinkگردیتد ،در حتا یکه هیچ تأثیر مانیداری بر این
صتتفات در رقم  Kornblume blauنداشتتت .پاستت گیاهان به پرتو
عرابنفش  Aمهفاوت و مطا اات موجود اغلب حاوی اطالعات مهناقضی
استتتت ( .)98تادادی از مطا اات گزارش کردهاند که پرتو عرابنفش A
باعث تسریع رشد و تغییر در مورعو وژی گیاهان میشود ( .)9برخال
این برخی دیگر از مطا اات هیچگونه پاستت مانیداری یا اثرات منفی
(به عنوان مثال جلوگیری از تجمع زیتوده یا گستتتهرش برگ) تحت
تابش پرتو عرابنفش  Aگزارش نکردهاند ( )93( ،)74و ( .)44در تطابق
با نهایج تحقیق حاضتر ،ماعی و همکاران ( )78نشان دادند که گیاهان
نانا علفلی تابش دهی شده با عرابنفش  Aبه همراه نور مرئی ،تفاوت
قابل مالحظه ای از نظر ارتفا بوته و ستتطح برگ نستتبت به شتتاهد
نشتتان ندادند .در پژوهشتتی دیگر تابش پرتوهای  UV-Cو UV-
Aباعث کاهش سطح برگ شاهدانه شد.
4- Triticum aestivum
5- Solanum tuberosum
6- Spirodela polyrhiza
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رستگار و همکاران ،تأثیر پرتو فرابنفش بر رشد ،مورفولوژي و فنولوژي سه رقم گل گندم...

این محققان عنوان کردند که گیاه شاهدانه به اشاه  UVحساس
بود و این حساسیت به  UV-Cبیش از  UV-Aبود ( .)06در پژوهش
شتتاهبداغلو و همکاران ( )03اثر کاهشتتی پرتو عرابنفش  Aبر رشتتد و
عملکرد آرتیشتو گزارش شتده استت .بر اساس نهایج حاصل از مطا اه
شتتتایگتانعر و همکتاران ( )90تابش پرتو عرابنفش  Aباعث اعزایش
ارتفا آویشتن دنایی و آویشن باغی شد .در این مطا اه پرتو عرابنفش
 Aتأثیری بر ارتفا آویشتن قرهباغی نداشت ،هر چند طول میانگره را
به صورت مانیداری کاهش داد .این محققان پاس مهفاوت گونههای
مخهلف آویشتن به پرتو عرابنفش را به تفاوت در خصتتوصیات ژنهیکی
گونهها و شترایط اقلیمی خاستهگاه آنها نسبت دادند .بر همین اساس
تفتاوتهتایی کته بین ارقام گل گندم در پاست ت به پرتو عرابنفش A
مشتاهده گردید را میتوان به خصوصیات ژنهیکی مهفاوت آنها نسبت
داد.
بررسی نهایج مطا اه حاضر نشان میدهد که کاربرد پرتو عرابنفش
 Aمنجر 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.
تیمتار پرتو عرابفش  Bبتاعتث گلدهی زودتر گل گندم در مقایستتته با
عرابنفش  Aگردید .با اینحال سریعترین ورود به عاز زایشی و گلدهی
ارقام گل گندم با کاربرد همزمان عرابنفش  Aو  Bمشتاهده شد .نهایج
ما در این بخش با نهایج شتتایگانفر و همکاران ( )90مطابقت داشتتت.
این محققتان گزارش کردند که تیمار عرابنفش  Bبیشترین اثر مثبت
را در زود به گل رعهن آویشتن دنایی و آویشتن قرهباغی داشت .عالوه
براین عنوان کردند که پرتو عرابنفش  Aنیز نستتتبت به تیمار شتتتاهد
موجب گلدهی زودتر گیاهان شتد .مکانیستمها یا سازوکارهای گیاهان
مخهلف در برابر تنش عمدتاً به محل رویش و ژنهیک آنها بستتهگی
دارد .این ستازوکارها دربرگیرنده سته راهبرد اصلی در گیاهان مخهلف
شامل "اجهناب از تنش"" ،تحمل تنش" و "عرار از تنش" است (،70
 .)94عرار از تنش در گیاهان "زودگذر" یا گیاهان ساکن در بیابان دیده
میشود و بیشتر برای عرار یا جلوگیری از برخورد به دوره تنشزا دیده
میشتتود .از جمله عرآیندهای مهم برای کاهش دوره زندگی یا عصتتل
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رشتتد ،عرآیند زود گلدهی در این گیاهان استتت ( .)70بهنظر میرستتد
عرآیند تکمیل رشتتتد و زود گلدهی در گونههای گل گندم تحت تنش
پرتو عرابنفش در مقایسته با تیمار شاهد به نوعی سازوکار این گیاهان
برای "عرار از تنش" باشد.
در مقتایستتته بین ارقتام مخهلف نیز مشتتتاهتده گردیتد کته رقم
 Kornblume rotاز نظر اغلب صفات مورد مطا اه شامل ارتفا بوته،
طول و عرج برگ ،وزن تر و خشک بوته ،وزن خشک ساقه و وزن تر
و خشک گل باالترین مقادیر را به خود اخهصا داد .با این وجود رقم
 Kornblume pinkبا داشتهن تاداد گلهای بیشهر ،باالترین عملکرد
گتتل را در بین ارقتتام نشتتتتان داد .از نظر زمتتان گلتتدهی نیز رقم
 Kornblume pinkستریعتر از ستایر ارقام وارد عاز زایشتی و گلدهی
شتتتد .تفتاوت بین ارقتام و گونتههای مخهلف یک گیاه از ورود به عاز
زایشتی مربوط به مسائل ژنهیکی مخه به هر رقم و گونه است .این
تفاوتها در مطا اه شایگانفر و همکاران ( )90نیز گزارش شده است.
در این مطا اه تیمار عرابنفش منجر به کاهش رشتد و نمو هر سه
گونه گل گندم گردید .با اینحال تیمار عرابنفش  Aکمترین تأثیر منفی
را بر شد و عملکر گل گندم داشت .همچنانکه عرابنفش  Aتأثیری بر
ارتفا بوته ،عرج برگ ،وزن خشک برگ ،وزن خشک گل ،تاداد گل
و عملکرد گل نداشتتت .با توجه به ستتطح انژی کمهر این طیف از پرتو
عرابنفش این نهیجتته قتتابتتل پیش بینی بود .بر خال این تیمتتار ،پرتو
عرابنفش  Bو کاربرد همزمان عرابنفش  Aو  Bمنجر به کاهش رشد و
نمو گل گندم شتدند ،اما تأثیر منفی مانیداری بر عملکرد گل خشک
(به عنوان اندام دارویی اصتلی گل گندم) نداشهند .عالوه براین در همه
تیمارهای عرابنفش گلدهی زودتر گونههای گل گندم مشتتتاهده شتتتد.
بنابراین بهنظر میرسد که وجود پرتو عرابنفش در محیط به د یل اثرات
مثبهی کته بر تو یتد مهتابو یتهای ثانوی و گلدهی زودتر دارد و عدم
تتأثیر منفی قابل توجه آن بر عملکرد گل گیاه ،میتواند به عنوان یک
عاکهور مثبت در نظر گرعهه شتتتود .در پایان ،رقم Kornblume pink
نیز با داشتتتهن تاداد گلهای بیشتتتهر ،باالترین عملکرد گل و گلدهی
سریعتر نسبت به سایر ارقام مورد مطا اه برای کشت مناسبتر است.
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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 UVA 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.
Keywords: Environmental change, Medicinal plants, Ultraviolet A, Ultraviolet B

