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چكیده
در مناطق خشک ،کمبود آب یکی از عوامل اصلی محدودیت تولید محصول است .بهطوریکه در این مناطق ،میزان آب در دسترس جهت
کشتوزرع به شدت پایین است؛ بنابراین علاوه بر مدیریت آب باید با یکسری از روشها بر خشکی غلبه کرده و تولید محصول داشت.
علیرغم اینکه دزهای شدید اشعه فرابنفش بر گیاهان و جانوران دارای اثرات مضری است ولی دزهای خفیف اشعه فرابنفش راهکار مناسبی
است تا حساسیت گیاه را به تنشهای محیطی منجمله خشکی کاهش داد .بهطوریکه در اثر اعمال اشعههای خفیف  UV-Aو ،UV-B
سازوکارهای دفاعی اعم از آنزیمی و غیرآنزیمی نسبت به شاهد (بدون اعمال اشعه فرابنفش) افزایش مییابد و سبب بهبود صفات
فیزیولوژیکی میگردد و از سویی بر صفات کمی و کیفی محصول تولیدی اثر مثبت دارد .علیرغم اینکه در بیشتر موارد تنش خشکی و
اشعه فرابنفش بهصورت مجزا اثرات زیانباری بر گیاه دارند ولی برهمکنش دو عامل فوق به طور همافزایی عمل میکند تا سازوکارهای
دفاعی را در گیاه القا کنند ،بهطوریکه اعمال اشعه فرابنفش موجب شد تا آسیبهای احتمالی وارد شده توسط تنش بعدی (مثل خشکی)
بر گیاه کاهش یابد.
واژههای کلیدی :اشعه فرابنفش ،تنش خشکی ،سازوکارهای دفاعی ،کیفیت محصول ،گیاهان زراعی ،مناطق خشک

مقدمه

پرتو فرابنفش ،1تشعشع الکترومغناطیسی با طول موج کوتاه

یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی کشاورزی در

و در محدوده  022الی  022نانومتر میباشد که بین اشعه ایکس

سالهای اخیر ،تولید غذا با مصرف آب کمتر میباشد .این

و نـور مرئی قـرار دارد و بـرای چشم انسان غیرقابلمشاهده

موضوع بهخصوص در کشورهایی که با محدودیت منابع آبی

می باشد .طیف فرابنفش به سه دسته اصلی تقسیم شده است:

(مانند ایران) روبرو هستند دارای اهمیت ویژهای است .تنش

 -1طول موج بلند ( 512( )UV-Aتا  022نانومتر) -0 ،طول

خشکی از مهمترین فاکتورهای تنشزای محیطی است که تولید

موج متوسط ( 082( )UV-Bتا  512نانومتر) و  -5طول موج

و بقای گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهد .واکنش گیاهان به

کوتاه ( 022( )UV-Cتا  082نانومتر) .میزان دریافت اشعه

تنش خشکی بسته به گونه گیاهی ،شدت و مدت تنش و

فرابنفش در سطح زمین به فاکتورهای مختلفی من جمله

همچنین مرحـله نمـوی متفاوت اسـت ( Bohnert and

عوامل اتمسفری ،غلظت لایه اوزون ،رطوبت هوا ،زاویه تابش

 .)Jensen, 1996; Ghorbanli et al., 2013در سالهای اخیر،

نور خورشید نسبت به زمین ،غلظت ذرات گردوغبار ،پوشش

بحران کمآبی با گرمتر شدن کره زمین وضعیت حادتری به خود

ابر و پستیوبلندی زمین بستگی دارد .همچنین با افزایش

گرفته است و بهسرعت در حال گسترش در سطح جهان میباشد

ارتفاع از سطح زمین و کاهش عرض جغرافیایی ،شدت آن به

( .)Mousavi et al., 2010پیشبینی میشود که یکسوم

مقدار زیادی افزایش مییابد ( .)Zhang and Björn, 2009

جمعیت جهان در سال  0202میلادی با تهدید کمآبی و شرایط
خشکی مواجه میشوند (.)Mahkouti, 2016

)1. Ultraviolet radiation (UV
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در جدول  1مشخصات پرتوهای مختلف فرابنفش قابل

و فسفولیپیدها در غشاءهای سلولی میشوند که این امر منجر به

مشاهده است .خورشید ساطع کننده هر سه نوع پرتو

برهم زدن تعادل متابولیسمی در سلولها ،مختل شدن اعمال

فرابنفش میباشد و پرتوی  ، UV-Cبیشترین میزان انرژی را

طبیعی سلولها و در نهایت مرگ سلولها و گیاه میشوند

دارد ،اما مقدار  UV-Cرسیده به سطح زمین خیلی کم است

( .)Asada, 1999; Bischof et al., 2002بهطورکلی دامنه

زیرا این طیف از فرابنفش توسط لایه اوزون در اتمسفر جذب

وسیعی از پاسخهای بیوشیمیایی ،فیزیولوژیکی ،مورفولوژیکی،

میشود ( ،)Katerova et al., 2009ولی این احتمال وجود

آناتومیکی ،فنولوژیکی و رشدی در گیاهان به اثرات اشعه

دارد که بهخاطر اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از

فرابنفش نسبت داده شده است .در گیاهان این اشعه سبب

فعالیتهای بشر و افزایش ترکیبات آلودهکننده اتمسفر به ویژه

آسیب به  ،DNAازدسترفتن ساختار کلروپلاست ،کاهش مقدار

کلروفلوروکربنها،1

رنگیزههای فتوسنتزی ،کاهش هدایت روزنهای و بازده فتوسنتزی

ترکیبات

من جمله

هالوژندار
0

گاز
5

هیدروکلروفلوروکربنها و متیل بروماید سبب نازک شدن و

( ،)Ranjbarfordoei et al., 2011کاهش سنتز پروتئین و

تخریب لایه اوزون گردد که در این صورت میزان رسیده از

تخریب آن ( )Kargar Khorrami et al., 2013و افت تولید

اشعه فوق بهخصوص  UV-Cبه سطح زمین افزایش مییابد.

زیستتوده در گیاه میشود ( Lutz et al., 2005; Salama et

دراین بین ،بررسی های موقری و خسروی ( Movaghari and

 .)al., 2011; Daeihassani et al., 2017دراینارتباط رنجبر و

 ) Khosravi, 2014نشان داد که در ایران در حدود  20 ،0و

موسوی ( )Ranjbar and Mousavi, 2018طی تحقیقات خود

 00درصد از مساحت کشور به ترتیب از شاخص پرتوی

بر روی گیاه کاهو اظهار کردند که شدت فتوسنتز ،هدایت

فرابنفش متوسط ،زیاد و خیلی زیاد برخوردار هستند.

روزنهای،

فتوسنتزکننده

به طوریکه استان های حاشیه دریای خزر دارای شاخص

(کلروفیلهای  aو  )bبا قرارگرفتن در معرض اشعه فرابنفش به

متوسط ،نیمه شمالی کشور دارای شاخص زیاد و استانهای

طور قابلتوجهی کاهش یافت .پور اکبر و عابدزاده ( Pourakbar

جنوبی کشور دارای شاخص خیلی زیاد پرتوی فرابنفش بودند.

 )and Abedzadeh, 2014گزارش کردند که پرتوهای  UV-Bو

این امر نشانگر تحت تأثیر قرار گرفتن وسعت زیادی از کشور

( UV-Cپس از  6برگی و به مدت  12روز بهصورت یک روز در

ایران در پرتوی فرابنفش است که می تواند باعث بیماریهای

میان و هر بار به مدت  02دقیقه برای  UV-Bو  8دقیقه برای

پوستی ،چشمی ،تخریب ماده ژنتیکی ،اختلال در سیستم

 )UV-Cباعث کاهش وزن تر و خشک ،کاهش رشد طولی ریشه

ایمنی بدن و پیری زودرس در انسان گردد.

و اندام هوایی و افـزایش میـزان مالون دیآلدئید شدند.

شدت

تنفس

و

رنگدانههای

دزهای شدید اشعه فرابنفش (بهویژه  )UV-Cبهمانند

دراینبین ،تغییرات ایجاد شده در مورفولوژی گیاهان توسط

تنشهای محیطی (مانند تنش خشکی) بر گیاهان و جانوران

اشعهی فرابنفش شامل تغییر در شکل برگ ،افزایش شاخههای

دارای اثرات تخریبی است .آثار اشعه فرابنفش بر گیاهان به علت

جانبی ،کاهش میان گرهها ،کاهش وزن ،کاهش سطح برگ و

نیاز دائمی آنها به نور خورشید و عدم قابلیت حرکت (جابهجایی)

کاهش ارتفاع گیاه میباشد ( )Horii et al., 2007که همگی

اجتنابناپذیر است .مطالعات انجام شده روی گونههای گیاهی

آنها در نهایت بازدهی فتوسنتزی و میزان محصول تولیدی را

مختلف آشکار کرده که دزهای شدید اشعه فرابنفش باعث تولید

تحت تأثیر قرار میدهند و سبب کاهش عملکرد کمی و کیفی

گونههای فعال اکسیژن 0مانند اکسیژن منفرد ،آنیون سوپراکسید،

میشوند.

پراکسید هیدروژن و رادیکالهای هیدروکسیل و غیره میشوند.

اگرچه طیفهای شدید اشعه فرابنفش بهعنوان یک عامل

این گونههای فعال اکسیژن قابلیت واکنشپذیری زیادی با

مخرب شناخته شده است ،اما برخی از مطالعات نشان داده که

بیومولکولهای زیستی دارند بهطوریکه سبب تخریب پروتئینها

دزهای خفیف اشعه فرابنفش (انرژی معادل با  2/2-9کیلوژول بر
مترمربع بسته به نوع اشعه) حساسیت گیاه را به تنشهای

)1. Chlorofluorocarbons (CFCs
)2. Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs
)3. methyl bromide (MeBr
)4. Reactive oxygen species (ROS

محیطی منجمله خشکی ( )Katerova and Prinsen, 2008و
شوری ( )Ouhibi et al., 2014کاهش میدهد .لازم به ذکر
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استفاده از اشعه فرابنفش به عنوان راهکاری جهت بهبود کارایی فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ...

است که دز اشعه فرابنفش به -1 :میزان انرژی تشعشع تابیده

مقاومت در برابر تنش نقش مثبت داشته باشد ،میتوان با صرف

شده (که رابطه عکس با طول موج دارد) -0 ،نوع اشعه فرابنفش

کمترین هزینه ،گیاهانی تولید کرد که در طی فصل رشد در

( UV-B ، UV-Aو  )UV-Cو  -5مدتزمان قرارگیری در

مزرعه ،بیشترین مقاومت را به کمبود آب نشان دهند و به این

معرض تشعشع دارد .البته مرحله فنولوژیک گیاه هم هنگام تابش

طریق از کاهش عملکرد تا حدود زیادی جلوگیری شود .باتوجهبه

اشعه فرابنفش اهمیت دارد که سبب واکنش مختلف در گیاهان

موارد فوق ،تأثیر دزهای خفیف پرتوهای فرابنفش بهعنوان

و بهدستآمدن نتایج متفاوت در تحقیقات گوناگون میشود؛

راهکاری جهت بهبود کارایی فرایندهای فیزیولوژیکی و

بنابراین درصورتیکه کاربرد دزهای پایین اشعه فرابنفش بر ایجاد

بیوشیمیایی در شرایط تنش مورد بررسی قرار میگیرد.

جدول  -0مشخصات انواع پرتو فرابنفش
Table 1- Specifications of UV types

نام پرتو

علامت اختصاری

طول موج

مقدار انرژی

Ray name

Symbol

)Wavelength (nm

)Amount of energy (photons

پرتو فرابنفش A

UV-A

315-400

3.10-3.94 eV

پرتو فرابنفش B

UV-B

280-315

3.94-4.43 eV

†C

UV-C

200-280

4.43-12.4 eV

پرتو فرابنفش

† پرتو فرابنفش  Cتوسط لایه اوزون جذب می شود ولی با توجه به آسیب های زیست محیطی بشر ،این لایه در برخی از نقاط کره زمین تحلیل رفته و صدمات پرتو فوق
نمایانگر میشود.

اثرات اشعه فرابنفش بر سازوکارهای دفاعی و

تنشهای محیطی غلبه کنند .بهعبارتدیگر مقابله گیاه با انواع

فعالیتهای بیوشیمیایی

تنشهای محیطی به مقدار زیادی بستگی به این دارد که مقدار

دزهای خفیف اشعه فرابنفش سبب تحریک سازوکارهای

گونههای فعال اکسیژن توسط سیستم دفاع آنتیاکسیدانی پایین

دفاعی در گیاه میشود که این موضوع در جهت حفاظت گیاه در

نگهداشته شود و از طرفی از میزان تولید آنها کاسته شود

مقابل تنش میباشد .این سازوکارهای دفاعی که گیاه از طریق

( .)Katerova et al., 2012; Daneshmand, 2013بر همین

آنها قادر است بر اثرات مضر تنشها غلبه کند شامل)1( :

اساس در ابتدا به تأثیر اشعه فرابنفش بر سازوکارهای آنزیمی و

سازوکارهای آنزیمی (فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز،

میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی پرداخته میشود و سپس

پراکسیداز ،کاتالاز ،گلوتاتیون ردوکتاز و غیره) و ( )0سازوکارهای

سازوکارهای غیرآنزیمی مورد بررسی قرار میگیرند.

غیرآنزیمی (تولید آنتیاکسیدانهایی مانند آسکوربیک اسید،
گلوتاتیون،

آلفا-توکوفرول،1

کاروتنوئیدها،

آنتوسیانینها،

اثرات اشعه فرابنفش بر سازوکارهای آنزیمی

فلاونوئیدها ،آلکالوئیدها و غیره) میباشد ( Katerova et al.,

در ارتباط با تأثیر نوع اشعه فرابنفش بر روی سازوکارهای

 .)2012در شکل  ،1اثر پرتو فرابنفش بر روی مولکولهای

آنزیمی ،نتایج تحقیقات رسایی ( )Rasaei, 2018بر روی

زیستی ،اجزای

گوجهفرنگی نشان داد که در اثر اعمال اشعههای خفیف UV-A

سلولی و پاسخهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی و راهبردهای

و  UV-Bو همچنین  0( UV-Cکیلوژول بر مترمربع در روز)

تعدیلی و مکانیسمهای ترمیمی قابل مشاهده است .این تغییرات

سرعت فعالیت آنزیمهای پراکسیداز ،کاتالاز و سوپر اکسید

میتواند در ایجاد مقاومت در برابر انواع تنشهای محیطی نقش

دیسموتاز نسبت به شاهد (بدون اعمال اشعه فرابنفش) به ترتیب

داشته باشد و گیاهان از این طریق قادرند که بر اثرات مضر انواع

افزایش و کاهش یافت .همچنین رفیع نیا ( )Rafinia, 2012در
مطالعات خود گزارش کرد که میزان ترکیبات جاذب فرابنفش و

1. α-tocopherol

رسایی و همکاران
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فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی مانند آسکوربات پراکسیداز،

اثرات اشعه فرابنفش بر سازوکارهای غیرآنزیمی

کاتالاز و گالایکول پراکسیداز تحت تأثیر اشعهی  UV-Bو یا

کاروتنوئیدها جزء سازوکارهای غیرآنزیمی گیاه در شرایط

تنش خشکی افزایش نشان دادند .میزان حساسیت و نوع پاسخ

تنشهای محیطی میباشند .گیاه بهمنظور مقابله با تنشهای

گیاهان به اشعه فرابنفش در هر یک از مراحل مختلف رشد و نمو

اکسیداتیو ،محتوای این رنگدانه را افزایش میدهد .ازآنجاکه

گیاه ممکن است تغییر پیدا کند (.)Wang et al., 2008

کاروتنوئیدها نقش مؤثری در حفظ غشاءهای کلروپلاستی و دیگر

بررسیها نشان داد که اشعه  UV-Aو  UV-Bسبب افزایش

غشاءهای فتوسنتزی دارند ،پس کاهش آن میتواند منجر به

سازوکارهای دفاعی منجمله افزایش سرعت فعالیت آنزیمهای

کاهش ،کند و یا متوقف شدن فعالیتهای فتوسنتزی در گیاه

پراکسیداز ،کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز شده است ،بهطوری

گردد ( .)Saleh, 2007در این مورد ،خلیلی و همکاران ( Khalili

سبب کنترل یا حذف مؤثر گونههای فعال اکسیژن شده و میزان

 )et al., 2019گزارش کرد که تابش اشعه  UV-Aبه مدت 9

آسیب به غشاء را توسط این ترکیبات کم و پایداری غشاء سلولی

روز سبب افزایش  00درصدی مقدار کاروتنوئیدها در گیاه درمنه

را در پی داشته است .درحالیکه اشعه  UV-Cاثرات مخربی بر

کوهی شد .همچنین ایبانز و همکاران ()Ibañez et al., 2017

گیاهچههای

در مطالعه ارقام گوجهفرنگی بیان کردند که کاربرد اشعه

گوجه فرنگی داشت ( .) Rasaei, 2018افزایش سرعت فعالیت

فرابنفش  UV-Bسبب افزایش محتوای کاروتنوئیدها در برگ

آنزیمهای آنتی اکسیدان در معرض اشعه فرابنفش قبلاً در

گردید .آقاییزاده قوشچی و همکاران ( Aghaiezadeh

گیاهان زراعی و دارویی مانند سیب زمینی ( Santos et al.,

 )Ghoushchi et al., 2015در مطالعات خود بر روی ذرت

 ،)2004فلفل قلمی ( )Hosseini Sarghein et al., 2012و

گزارش کردند که از بین صفات فیزیولوژیک موردمطالعه فقط

بادرنجبویه (  )Pourakbar and Abedzadeh, 2014گزارش

محتوای کاروتنوئیدها در گیاهان تحت تنش اشعه فرابنفش

شده است .حسینی سرقین و همکاران ( Hosseini

نسبت به گیاهان شاهد (بدون تنش فرابنفش) افزایش یافت.

 ) Sarghein et al., 2012طی بررسی های خود بر روی فلفل

تأثیر اشعه فرابنفش در افزایش محتوای کاروتنوئیدها در اغلب

قلمی عنوان کردند که فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی

گیاهان به اثبات رسیده است که این مورد در ارتباط با نقش آن

در تیمار

در حفاظت از ساختارهای فتوسنتزی در برابر اثرات مضر و

فرابنفش با  UV-Aو مخصوصاً  UV-Cافزایش یافت.

مخرب این اشعه میباشد ( Balouchi et al., 2008; Salama

دراین بین تحت تأثیر اشعه  UV-Cسرعت فعالیت آنزیم

.)et al., 2011; Piri et al., 2011; Prado et al., 2012

سرعت

فعالیت

آنزیمهای

آسکوربات پراکسیداز

1

آنتیاکسیدانی

و گایکول پراکسیداز

0

گایکول پراکسیداز و در اثر اشعههای  UV-Aو UV-C

علاوه بر کاروتنوئیدها ترکیبات دیگری مثل آنتوسیانینها،

سرعت فعالیت آسکوربات پراکسیداز به طور قابل توجهی

ترکیبات فنولیک و فلاونوئیدها در زمره سازوکارهای غیرآنزیمی

افزایش یافتند .به نظر می رسد که پرتوهای فرابنفش بر روی

جای میگیرند .نقش کلیدی آنتوسیانینها در محافظت گیاه در برابر

ژن هایی که در سنتز آنزیمهای آنتی اکسیدانی دخیل هستند

تنش اکسیداتیو ثابت شده است ( .)Gao, 2004بر اساس نتایج

تأثیر گذاشته و رونویسی آنها را افزایش می دهد و از طرفی

بدست آمده از تحقیقات رسایی ( )Rasaei, 2018محتوای

ممکن است با تحریک تولید گونه های فعال اکسیژن به عنوان

آنتوسیانینها در اثر اعمال اشعههای خفیف فرابنفش  UV-Aو

سیگنالی عمل نماید که فعالیت آنزیم های فوق را افزایش

 UV-Bو همچنین  UV-Cافزایش یافت .احتمال ًا افزایش محتوای

دهد .این موارد نشان می دهد که دزهای اشعه فرابنفش به

آنتوسیانینها تحت شرایط فرابنفش بهعنوان یکی از سازوکارهای

مانند واکسن عمل می کند و موجب تحریک مکانیزمهای

دفاعی در گیاه صورت میگیرد .قناتی و همکاران ( Ghanati et al.,

آنزیمی می شود و گیاه را در برابر تنش های احتمالی بعدی

 )2006بر این عقیده هستند که افزایش مقدار آنتوسیانین و فلاونوئید

مانند کمآبی آماده مینماید.

در گیاه نشاندهنده راهبرد دفاعی گیاه در برابر پرتوهای فرابنفش
باتوجهبه خواص آنتیاکسیدانی این ترکیبات است .در این مورد
)1. Ascorbate peroxidase (APX
)2. Guaiacol peroxidase (GPOX

گزارش شده است که بیان ژنهای بیوسنتز آنتوسیانینها توسط
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اشعه فرابنفش تنظیم میشود بهطوریکه اشعه فرابنفش بهعنوان

مانند آنتوسیانینها و فلاونوئیدها شد .همچنین افزایش مقاومت به

یک محرک محیطی بر محتوای آنتوسیانینها تأثیرگذار است

تنش شوری همراه با تجمع سیستمهای آنتیاکسیدانی غیر آنزیمی

( Wang et al., 2009; Guo and wang, 2010; Li et al.,

در بذرهای کاهو پرایم شده با اشعه  UV-Cمشاهده شده است

 .)2014از طرفی ،ترکیبات فنیل پروپانوئیدی مانند مشتقات

(.)Ouhibi et al., 2014

هیدروکسی سینامیک اسید و فلاونوئیدهایی مانند فلاوونها،

اشعههای خفیف فرابنفش سنتز پلیآمینها و پروتئینهای
5

فلاوونولها و نیز آنتوسیانینها باعث جذب اشعه فرابنفش میشوند

شوک حرارتی که قسمتی از سیستمهای دفاعی طبیعی در گیاه

( .)Hoque and Remuss, 1999تجمع بالای این ترکیبات و

هستند را نیز فعال میکنند .این ترکیبات سبب میشوند که

رنگیزهها در اپیدرم و یا واکوئل گیاهانی که در معرض اشعه فرابنفش

گیاهان در مقابل تنشهای بعدی محافظت شوند .تحقیقات نشان

واقع شدهاند ،از جمله پاسخهای گیاهی در برابر این تنش محسوب

داده است که اعمال اشعه فرابنفش باعث سنتز پروتئینهای

میشود ( .)Buer et al., 2010آنتوسیانینها از ترکیبات فنولی

پاسخدهنده به تنش میشود که این پروتئینها از طریق ترمیم

مشتق شده از مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها هستند .پس تحت تأثیر

مولکولهای آسیبدیده ،گیاه را در شرایط تنش مقاوم میکنند

اشعه فرابنفش فعالیت آنزیم فنیلآلانین آمونیالیاز 1و آنزیم کالکون

( .)Casati et al., 2005دراینارتباط برخی از محققین بیان

سنتاز 0که هر دو نقش اساسی در بیوسنتز فلاونوئیدها دارند ،افزایش

کردند که دزهای پایین ( UV-Bکمتر از یک میکرو مول بر

مییابد ( ،)Liu, 2012; Liu et al., 2013; Liu et al., 2015که

مترمربع در ثانیه) ضمن اینکه به  DNAآسیب نمیرساند بلکه

به طور مستقیم سبب افزایش فلاونوئیدها میگردد و به طور

سبب تحریک واکنشهای حفاظتی و پاسخهای فتومورفوژنیک

0

غیرمستقیم افزایش آنتوسیانینها را در پی دارد که هر دو این

میشود که بر افزایش مقاومت گیاه به انواع تنشهای محیطی

ترکیبات خاصیت فیلتر کردن اشعه فرابنفش را دارند ( Gould et

تأثیرگذار است ( ;Ballare´ et al., 1991; Kim et al., 1998

.)al., 2008

Boccalandro et al., 2001; Suesslin and Frohnmeyer,

در واقع کاربرد دزهای پایین اشعه فرابنفش تغییراتی را در

 .)2003دراینبین ،دهیدرینها گروهی از پروتئینها هستند که

متابولیتهای ثانویه مثل ترکیبات فنولیک و فلاونوئیدها ایجاد

بهعنوان چپرونها در تنظیم اسمزی ،حفظ پایداری

میکند که نقش این ترکیبات ،حفاظت از گیاه در مقابل تنشهای

ماکرومولکولها در پروتوپلاسم ،پایداری وزیکولها ،پروتئینها و

محیطی میباشد ( .)Katerova and Prinsen, 2008در این راستا،

ساختار غشایی تحت شرایط تنش نقش اساسی دارند ( Poulson

رنجبر و موسوی ( )Ranjbar and Mousavi, 2018اعلام کردند که

 .)et al., 2006پس افزایش این ترکیب در کاهش خسارات

تراکم آنتوسیانینها در برگ کاهو با اشعه فرابنفش 6( UV-B

ناشی از تنش مهم و کلیدی است.

ساعت در روز با شدت  7/52کیلوژول بر مترمربع به مدت  52روز)
و یا بهصورت ترکیبی با کادمیوم افزایش یافت .نوری و همکاران

اثرات اشعه فرابنفش بر صفات فیزیولوژیكی

( )Noori et al., 2012طی بررسیهای خود روی یونجه تاجی بیان

نتایج متفاوتی در مورد تأثیر اشعه فرابنفش بر صفات

کردند که ایجاد تغییرات فیتوشیمیایی شامل تغییر در نوع و تعداد

فیزیولوژیکی مختلف منجمله محتوای رنگدانههای فتوسنتزی،

فلاونوئیدها ،جزو واکنشهای دفاعی گیاه در برابر پرتوی UV-C

محتوای نسبی آب برگ ،حداکثر کارایی فتوشیمیایی

است .دایی حسنی و همکاران ( )Daeihassani et al., 2017در

فتوسیستم  ،IIپایداری غشاء سلولی و غیره بدست آمده است

بررسی تأثیر تنش اشعه فرابنفش  5( UV-Cدقیقه در روز با شدت

که به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرد و به طور خلاصه نتایج

 10کیلوژول بر مترمربع به مدت  10روز) بر پاسخهای مختلف

تحقیقات برخی از محققین در این زمینه در جداول  5 ،0و 0

فیزیولوژیک در گیاه تربچه بیان کردند که پرتوی  UV-Cباعث

ارائه شده است.

افزایش میزان فنول کل ،آمینواسید کل و ترکیبات جاذب فرابنفش
)1. Phenylalanine ammonia-lyase (PAL
)2. Chalcone synthase (CHS

)3. Heat shock proteins (HSPs
4. Photomorphogenic responses

رسایی و همکاران
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شکل  -0اثر پرتو فرابنفش بر روی مولکولهای زیستی ،اجزای سلولی و پاسخهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی و راهبردهای تعدیلی و مکانیسمهای
ترمیمی ()Häder et al., 2015
Figure 1- Effect of ultraviolet radiation on biological molecules, cellular components and physiological and biochemical responses
)and modulation strategies and restorative mechanisms (Häder et al., 2015

ساریخانی

 )and Mousavi, 2018در بررسی اثر تیمارهای اشعه  UV-Bو

در

ارتباط

با

رنگیزههای

فتوسنتزی،

( )Sarikhani, 2014طی بررسی نعناع فلفلی دریافت که تابش

کادمیوم بر صفات فیزیولوژیک گیاه کاهو گزارش کردند که در

اشعه  UV-Aبا شدت  7/2میکرو مول بر مترمربع در ثانیه به

گیاهان قرار گرفته در معرض اشعه فرابنفش ،محتوای

مدت  1و  0ساعت تأثیری بر محتوای کلروفیل  b ،aو کل

رنگدانههای فتوسنتزی مخصوصاً کلروفیلهای  aو  bبه طور

نداشته و سبب کاهش آنها نشد ولی تابش اشعه فوق به مدت 0

چشمگیری کاهش یافت .ارمرود و هاله ( Ormrod and Hale,

ساعت سبب کاهش محتوای کلروفیل  b ،aو کل به ترتیب به

 ،)2000لوتز و همکاران ( )Lutz et al., 2005و آقاییزاده

میزان  01/9 ،29/8و  20/2درصد نسبت به شاهد شد .همچنین

قوشچی و همکاران ( Aghaiezadeh Ghoushchi et al.,

کاهش رنگدانههای فتوسنتزی در گیاه آرتیشو با تابش اشعه

 )2015نیز کاهش رنگدانههای فتوسنتزی را تحت تأثیر اشعه

 UV-Aبه مدت  0 ،1و  0ساعت توسط شاهبداغلو و همکاران

فرابنفش در گیاه بیان کردند .دراینارتباط ،نتایج تحقیقات

( )Shahbodaghlo et al., 2017گزارش شده است .درحالیکه

رسایی ( )Rasaei, 2018نشان داد که تحت تأثیر طیفهای

نونز-اولیورا و همکاران ()Nuñez-Olivera et al., 2006

مختلف فرابنفش محتوای کلروفیل  b ،aو کل در برگهای

دریافتند که محتوای کلروفیل و کاروتنوئیدها در انگور تیمار شده

گوجهفرنگی کاهش یافت .بااینحال برای کلروفیل کل بین شاهد

با  UV-Bافزایش یافت .در مقابل ،رنجبر و موسوی ( Ranjbar

و اشعه فرابنفش  UV-Aو  UV-Bاختلاف آماری وجود نداشت و

استفاده از اشعه فرابنفش به عنوان راهکاری جهت بهبود کارایی فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ...
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اشعه  UV-Cکمترین میزان صفت فوق را به خود اختصاص داد .از

خسارت باعث تخریب غشاء و خروج آب و مواد معدنی از سلول و

علل کاهش رنگدانههای فتوسنتزی میتوان به تخریب رنگدانهها و

در نتیجه کاهش محتوای نسبی آب برگ میشود ،پس در نتیجه

جلوگیری از مسیرهای بیوسنتز آنها تحت اشعه فرابنفش اشاره کرد

باعث کاهش پایداری غشاء سلولی میگردد .باتوجهبه اینکه در

( .)Noori et al., 2012تحقیقات دایی حسنی و همکاران

شرایط تنش کمآبی ،میزان آب در دسترس گیاه تقلیل مییابد و

( )Daeihassani et al., 2017بر روی تربچه نشان داد که میزان

از سوی دیگر اشعه  UV-Cنسبت به بقیه اشعههای فرابنفش

رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل  b ،aو کل) ،محتوای قندها و

دارای طول موج کوتاه و پرانرژی تر است و ممکن صدماتی را به

پروتئینهای محلول در اثر اعمال اشعه  UV-Cکاهش یافت .این

غشاءهای سلولی وارد کند .پس ترکیب این دو عامل منجر به

نتایج متفاوت که از تحقیقات گوناگون بدست آمده است احتمالاً

آسیبهای چشمگیری در گیاه میگردد و تقلیل محتوای نسبی

بهخاطر نوع گیاه و پرتوی فرابنفش مورد استفاده باشد ،اما

آب برگ را در پی خواهد داشت.

بهطورکلی اشعه  UV-Cاثرات مخربی بر رنگدانههای فتوسنتزی
نسبت به اشعههای  UV-Aو  UV-Bدارد.

حداکثر کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم  ،IIیکی از مهمترین
شاخصهای مؤثر در بررسی بازده فتوسنتزی است .نتایج حاصل

محتوای بالاتر آب نسبی برگ 1به معنی توانایی برگ در

از تحقیقات رسایی ( )Rasaei, 2018نشان داد که حداکثر

حفظ مقادیر بیشتر آب در شرایط تنش است .محتوای نسبی آب

کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم  IIدر شرایط آبیاری کامل و

بالاتر برگ ممکن است از طریق قابلیت تنظیم اسمزی و یا

تحت عدم تابش (شاهد) و تابش اشعه فرابنفش  UV-Aو UV-

توانایی ریشه در جذب آب حاصل شود .در این مورد ،نتایج

 Bبدست آمد درحالیکه کمترین میزان آن در شرایط تنش

حاجی حسینلو و همکاران ()Hagihosseinlo et al., 2016

کمآبی و تابش  UV-Cحاصل شد .با توجه به اینکه در شرایط

روی گیاه کدو نشان داد که محتوای نسبی آب برگ در تنش

آبیاری مطلوب شرایط فیزیولوژیکی و رشدی گیاه مطلوب است

توأم خشکی و اشعه  UV-Bدر مقایسه با تنش خشکی بیشتر

احتمالاً پرتوی خفیف  UV-Aو  UV-Bبه مانند یک محرک

بود .پولسون و همکاران ( )Poulson et al., 2006طی تحقیقات

عمل کرده که این امر در افزایش حداکثر کارایی فتوشیمیایی

خود نشان دادند که اشعه فرابنفش در محدوده  UV-Bاثرات

فتوسیستم  IIمؤثر بوده ولی در شرایط تنش رطوبتی تابش

خشکی را از طریق کاهش هدر روی آب گیاه تعدیل میکند .در

پرتوی  UV-Cبهخاطر نوع و خاصیت این طول موج اثرات

مقابل ،رفیع نیا ( )Rafinia, 2012طی تحقیقات خود بر روی

خسارت را دوچندان کرده است .پرتوی اشعه خفیف  UV-Aو

یونجه گزارش کرد که محتوای نسبی آب برگ در شرایط تنش

 UV-Bبر روی گشودگی روزنهها تأثیر مثبت دارد که این امر

خشکی ،تحت تأثیر اشعه  UV-Bو یا ترکیب دو تنش نسبت به

سبب افزایش دسترسی گیاه به دیاکسیدکربن و افزایش فعالیت

گیاهان شاهد کاهش یافت .بر اساس نتایج رسایی ( Rasaei,

آنزیم رابیسکو کربوکسیلاز-اکسیژناز 0و افزایش کارایی سیستم

 )2018مشخص شد که در شرایط آبیاری کامل کاربرد اشعه

فتوسنتزی گیاه میشود و همچنین اشعه  UV-Aو  UV-Bدر

 UV-Aو  UV-Bبه میزان  0کیلوژول بر مترمربع سبب افزایش

شرایط آبیاری مطلوب منجر به افزایش محتوای کلروفیل و

محتوای نسبی آب برگ شد ،درحالیکه در شرایط تنش کمآبی

کاروتنوئیدها میگردد پس ظرفیت فتوسنتزی افزایش یافته و

کاربرد اشعه  UV-Cبا همین میزان انرژی سبب کاهش محتوای

منجر به افزایش کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم  IIنسبت به

نسبی آب برگ گوجهفرنگی نسبت به شاهد شد .این امر مؤید

شاهد میشود .تحقیقات رحیمزاده کاروانسرا (Rahimzadeh-

این مطلب است که در شرایط عدم محدودیت رطوبتی ،اعمال

 )Karvansara, 2019نشان داد که اشعه  UV-Bسبب کاهش

پرتوی خفیف  UV-Aو  UV-Bبر محتوای نسبی آب برگ

کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم  IIدر چغندرقند شد که افزایش

مثبت است ولی در شرایط تنش کمآبی ،اعمال پرتوی  UV-Cاثر

شدت تشعشع فوق از  5/200به  9/106کیلوژول بر مترمربع

مضری بر صفت فوق دارد .احتمالاً اشعه  UV-Cبه دلیل شدت

موجب کاهش  50درصدی صفت فوق گردید.

)1. Relative water content (RWC

)2. Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco

رسایی و همکاران
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Table 2- Effects of positive and negative of UV-A ray on characteristics of physiological, biochimical and plant yield

نوع

طول موج

مدتزمان
شدت

اشعه

(نانومتر)

Ray
type

Wavelength
)(nm

Intensity

Duration of
placement

قرارگیری

UV-A

380

2.75 V/m2

20 min/day
)(for 8 day

UV-A

-

18.9
KJ/m2.day

For 15 day

UV-A

362

-

20 min/day
)(for 12 day

مرحله رشدی
Developmental
stage

نوع گیاه

اثرات

منبع

Plant type

Effects

Reference

پس از پهن شدن
دومین برگ سه
برگچهای

سویا

After spreading
the second leaf

رشد رویشی
Vegetative
growth

رشد رویشی
Vegetative
growth

UV-A

+
نور
خورشید
UV-A
+
نور
خورشید

365

360

7.5
uM/m2.s

-

4 h/day

4 h/day (for
)40 day

گیاهچه
Seedling

گیاهچه
Seedling

( Glycine
)max L.

فلفل قلمی
( Capsicum

)longum

 عدم تأثیر بر محتوای کاروتنوئید وکلروفیل  b ،aو کل.
 عدم تأثیر بر محتوای فلاونوئید وآنتوسیانین.
 عدم تأثیر بر ترکیبات جاذب اشعهفرابنفش در برگ.
 کاهش میزان پروتئینها (در اندامهوایی و ریشه).
 افزایش فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز.

بامیه
( Hibiscus
esculentus
)L.

نعناع فلفلی
( Mentha
)piperita

آرتیشو
( Cynara

)scolymus L.

 عدم تأثیر بر صفات مرفولوژیکی وفیزیولوژیکی گیاه.
 کاهش سطح برگ و محتوایکلروفیل  b ،aو کل.
 افزایش ترکیبات فنلی و محتوایاسانس.
 کاهش وزن تر و خشک گیاه. کاهش کلروفیل  b ،aو کل. کاهش میزان سینارین برگ. افزایش محتوای فنل کل ،فلاونوئید وظرفیت آنتیاکسیدانی.

Enteshari et
al., 2005

Hosseini
Sarghein et
al., 2012

Kargar
Khorrami et
al., 2013

Sarikhani,
2014

Shahbodaghlo
et al., 2017
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Table 3- Effects of positive and negative of UV-B ray on characteristics of physiological, biochimical and plant yield

نوع

طول موج

مدتزمان
شدت

اشعه

(نانومتر)

Ray
type

Wavelength
)(nm

Intensity

Duration of
placement

قرارگیری

UV-B

312

1.15 V/m2

20 min/day
)(for 8 day

UV-B

-

-

60 min/day

UV-B

312

-

20 min/day
)(for 12 day

UV-B

280-315

7.35
KJ/m2.day

6 h/day (for
)30 day

مرحله رشدی
Developmental
stage

نوع گیاه

اثرات

منبع

Plant type

Effects

Reference

پس از پهن شدن
دومین برگ سه
برگچهای

سویا

After spreading
the second leaf

ابتدای سنبله رفتن
تا آخر گلدهی
Start heading to
end of
flowering

رشد رویشی
Vegetative
growth

گیاهچه
Seedling

( Glycine max

)L.

گندم دوروم
( Triticum
)turgidum L.
بامیه
( Hibiscus
esculentus
)L.

کاهو
( Lactuca
)sativa

 عدم تأثیر بر محتوایکاروتنوئید و کلروفیل کل.
 افزایش محتوای فلاونوئید وآنتوسیانین.
 افزایش ترکیبات جاذب اشعهفرابنفش در برگ.
 کاهش کلروفیل  b ،aو کل. افزایش میزان آنتوسیانین ،فلاونوئیدو کاروتنوئید.
 کاهش وزن تر و خشک برگ ،ساقهو ریشه.
 کاهش کلروفیل  aو کاروتنوئید. کاهش محتوای پروتئین و قندهایمحلول.
 کاهش سرعت فتوسنتز ،هدایتروزنهای ،شدت تنفس و تراکم
آنتوسیانین.

Enteshari et
al., 2005

Balouchi et
al., 2008

Kargar
Khorrami et
al., 2013

Ranjbar and
Mousavi,
2018
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ادامه جدول 3
Table 3 continuation

نوع

طول موج

مدتزمان
شدت

قرارگیری

اشعه

(نانومتر)

Ray
type

Wavelength
)(nm

Intensity

UV-B

312

-

20 min/day
(for 15 day,
a day in
)between

UV-B

-

-

20 min/day
)(for 15 day

UV-B

312

-

1 h/day (for
)14 day

UV-B

-

25
uV/cm2

60 min/day

UV-B

-

9.126
KJ/m2.day

For 7 day

Duration of
placement

مرحله رشدی
Developmental
stage

نوع گیاه

اثرات

منبع

Plant type

Effects

Reference

پس از مرحله 6
برگی

بادرنجبویه
( Melissa

After the 6
leaves stage

رشد رویشی (پس
از  6برگی)
Vegetative
growth (after
the 6 leaves
)stage

رشد رویشی
Vegetative
growth

ابتدا تا اواخر
گلدهی
From
beginning to
end of
flowering

رشد رویشی
Vegetative
growth

)officinalis L.

بادرنجبویه
( Melissa
)officinalis L.

کتان
( Linum
usitatissimum
)L.

کلزا پاییزه
( Brassica

)napus L.

چغندرقند
( Beta
)vulgaris

 کاهش طول ساقه و ریشه و وزن ترو خشک گیاه.
 افزایش میزان پراکسید هیدروژن ومحتوای مالون دیآلدئید در ساقه و
ریشه.
 افزایش فعالیت آنزیمهای گایکولپراکسیداز ،آسکوربات پراکسیداز و
کاتالاز در ساقه و ریشه.
 کاهش میزان رنگیزههای فتوسنتزی(کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید) ،میزان
قندها و پروتئینهای محلول.
 افزایش میزان فعالیت فنیلآلانینآمونیالیاز و ترکیبات جاذب فرابنفش.
 کاهش میزان رنگدانههایفتوسنتزی ،میزان قند محلول و میزان
پروتئین محلول (در اندام هوایی و
ریشه).
 افزایش میزان مالون دیآلدئید وآنزیمهای آنتیاکسیدانی منجمله
آسکوربات پراکسیداز ،گایکول
پراکسیداز (در اندام هوایی و ریشه).
 کاهش تعداد خورجین در بوته،تعداد دانه در خورجین ،وزن هزار دانه
و عملکرد دانه.
 کاهش عملکرد روغن. کاهش عملکرد کوانتومی فتوسیستم.II
 افزایش میزان فلاونوئید وآنتوسیانین.
 کاهش ارتفاع و وزن تر و خشکاندام هوایی.
 کاهش سرعت فتوسنتز ،محتوایکلروفیل نسبی ،رنگدانههای
فتوسنتزی ،محتوای قندهای محلول و
کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم .II
 افزایش مقدار فلاونوئیدها و ترکیباتفنلی کل.
 افزایش فعالیت آنزیمهایآنتیاکسیدانی ،محتوای بتائینها
(بتانین و بتاگزانتین) ،محتوای
پروتئین کل ،اسمولیتهای سازگار،
محتوی پرولین ،گلایسین بتائین و
اسیدهای آمینه آزاد.
 سبب هیچگونه شکستی در DNAنشد ولی موجب تغییر الگوی
الکتروفورتیکی پروتئینها شد.

Pourakbar
and
Abedzadeh,
2014

Pourakbar
and
Abedzadeh,
2015

Shiati et al.,
2016

Tohidi
Moghadam et
al., 2016

RahimzadehKarvansara,
2019

رسایی و همکاران
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Table 4- Effects of positive and negative of UV-C ray on characteristics of physiological, biochemical and plant yield

نوع
اشعه

طول موج

شدت

مدتزمان
قرارگیری

مرحله رشدی
Developmental
stage

نوع گیاه

اثرات

منبع

Plant type

Effects

Reference

سویا

Wavelength
)(nm

Intensity

Duration of
placement

UV-C

254

2.66 V/m2

3 min/day
)(for 4 day

پس از پهن شدن
دومین برگ سه
برگچهای

UV-C

-

-

60 min/day

ابتدای سنبله رفتن
تا آخر گلدهی

UV-C

-

17.2
KJ/m2.day

For 8 day

UV-C

254

-

10 min/day
)(for 12 day

UV-C

-

17.2
KJ/m2.day

8 min/day
(for 15 day,
a day in
)between

UV-C

-

40
uV/cm2

60 min/day

UV-C

254

12 KJ/m2

3 min/day
)(for 14 day

UV-C

-

2 KJ/m2

3 min/day
)(for 3 day

Ray
type

After spreading
the second leaf

Start heading to
end of
flowering

رشد رویشی

Vegetative
growth

رشد رویشی

( Glycine max
)L.

گندم دوروم
( Triticum
)turgidum L.

فلفل قلمی
( Capsicum
)longum

بامیه

Vegetative
growth

( Hibiscus
esculentus
)L.

پس از مرحله 6
برگی

بادرنجبویه

After the 6
leaves stage

ابتدا تا اواخر
گلدهی

From
beginning to
end of
flowering

رشد رویشی

Vegetative
growth

( Melissa
)officinalis L.

کلزا پاییزه
( Brassica
)napus L.

تربچه
( Raphanus
)sativus L.

گوجهفرنگی
 0-2برگی

4-5 leaves satge

( Solanum
lycopersicum
)L.

 کاهش محتوای کاروتنوئید وکلروفیل  b ،aو کل.
 افزایش مقدار فلاونوئید وآنتوسیانین.
 افزایش ترکیبات جاذب اشعهفرابنفش در برگ.
 کاهش کلروفیل  b ،aو کل. کاهش محتوای فلاونوئید وکاروتنوئید.
 افزایش میزان آنتوسیانین. کاهش میزان پروتئینها (در اندامهوایی و ریشه) و قندهای محلول (در
اندام هوایی).
 افزایش میزان مالون دیآلدئید وفعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان بویژه
آسکوربات پراکسیداز و گایکول
پراکسیداز.
 کاهش طول و وزن تر و خشکریشه و ساقه.
 کاهش وزن تر ،خشک و سطح برگو صفات مرفولوژیکی برگ.
 کاهش میزان رنگیزههای فتوسنتزی(کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید) ،محتوای
پروتئین و قندهای محلول.
 کاهش طول ساقه و ریشه و وزن ترو خشک گیاه.
 افزایش میزان پراکسید هیدروژن ومحتوای مالون دیآلدئید در ساقه و
ریشه.
 افزایش فعالیت آنزیمهای گایکولپراکسیداز ،آسکوربات پراکسیداز و
کاتالاز در ساقه و ریشه.
 کاهش تعداد خورجین در بوته،تعداد دانه در خورجین ،وزن هزار دانه
و عملکرد دانه و عملکرد روغن.
 کاهش عملکرد کوانتومی فتوسیستم.II
 افزایش میزان فلاونوئید وآنتوسیانین.
 کاهش وزن خشک ساقه و ریشه وسطح برگ.
 کاهش کلروفیل  b ،aو کل. کاهش میزان قندهای محلول ومیزان پروتئین.
 افزایش مقدار کاروتنوئید ،فلاونوئید وآنتوسیانین.
 افزایش میزان فنل کل ،پرولین واسیدهای آمینه آزاد.
 کاهش محتوای آب نسبی برگ،وزن خشک شاخساره و سطح برگ.

Enteshari et
al., 2005

Balouchi et
al., 2008

Hosseini
Sarghein et
al., 2012

Kargar
Khorrami et
al., 2013

Pourakbar
and
Abedzadeh,
2014

Tohidi
Moghadam et
al., 2016

Daeihassani
et al., 2017

Rasaei et al.,
2020
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کاهش در میزان کـارایـی فتوشیمیـایی فتـوسیستم  IIتحت

مواد درون سلولی شده است .در تحقیق دیگری ،مهدویان و

اشعههای فـرابنفش (مخصوصاً  )UV-Cبهخاطر این است که

همکاران ( )Mahdavian et al., 2006در بررسی اثر طول

اشعه  UV-Cباعث تولید بیش از حد گونههای فعال اکسیژن

موجهای مختلف اشعه فرابنفش بر جوانهزنی و پارامترهای رشدی

شده و آنها باعث تخریب غشاء به ویژه غشاء تیلاکوئیدی شدهاند

گیاه فلفل عنوان کردند که اشعه  UV-Aنقش زیانباری بر رشد

که این امر سبب کاهش فتوسنتز و کاهش انتقال الکترون گشته

گیاه فوق ندارد درحالیکه اشعههای  UV-Bو  UV-Cاثرات

است که پیامد آن کاهش  Fmو کاهش کارایی فتوشیمیایی

مخرب و زیانباری دارند .از سویی ،حسینی سرقین و همکاران

فتوسیستم  IIاست و همچنین بخاطر تأثیر مخرب و منفی این

( )Hosseini Sarghein et al., 2012بیان کردند که حساسیت

اشعه بر روی پروتئینهای  D1و  D2در فتوسیستم  IIاست.

گیاه فلفل قلمی به اشعهی  UV-Cبیشتر از  UV-Aاست .در

دراینارتباط ،اولسن و همکاران ( )Olsson et al., 2000و

تحقیق دیگری اظهار شده که حتی پرایمینگ بذر با استفاده از

توحیدی مقدم و همکاران ( Tohidi Moghadam et al.,

دزهای پایین  UV-Aو  UV-Bمیتواند رشد ،پایداری غشاء

 )2016بیان کردند که کاهش در میزان کارایی فتوشیمیایی

سلولی و برخی از صفات فیزیولوژیکی (مانند وزن تر کل،

فتوسیستم  IIتحت اشعه فرابنفش نشاندهنده آسیب به

محتوای نسبی آب برگ ،ارتفاع ساقه و محتوای کلروفیل کل) را

پروتئینهای  D1و  D2در فتوسیستم  IIاست و با تخریب

در گیاهچههای نخود فرنگی بهبود بخشد ( Jalali-Honarmand

کلروفیل ،ممکن است منجر به کاهش بازده کوانتومی و یا افت

.)et al., 2015

ظرفیت فتوسنتزی در گیاه شود .برخی از پژوهشها ،رابطه
متقابل بین تنش خشکی و پرتوهای فرابنفش را در گیاهان ثابت

اثرات اشعه فرابنفش بر تنظیمکنندههای رشد گیاهی

کرده است به طور مثال این پرتوها میتوانند شدت تنش خشکی

علاوه بر تأثیر اشعه فرابنفش بر صفات فیزیولوژیکی و فعالیتهای

را در گیاهان از طریق کاهش میزان از دست دادن آب گیاه با

بیوشیمیایی ،برخی از تحقیقات نشان میدهد که این اشعه بر

کاهش هدایت روزنهای و سطح برگ ،کاهش داده و به تأخیر

تنظیمکنندههای رشد گیاهی نیز اثرگذار است .بهطوریکه کاتروا

بیندازند ( .)Nogues et al., 1998دراینبین ،بهطورکلی مطالعه

و پرینسن ( )Katerova and Prinsen, 2008دریافتند که

روند فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در کنار وضعیت آبی و

تابش  0/0و  15/5کیلوژول بر مترمربع از اشعه  UV-Bسبب

پایداری غشاء سلولی در شرایط تنشهای محیطی میتواند

افزایش غلظت اکسین در گیاه نخود میشود؛ بنابراین قرارگرفتن

دیدگاههای فیزیولوژیک مناسبی را برای محققین در توجیه رفتار

گیاهان در معرض دزهای پایین اشعه فرابنفش باعث افزایش

گیاهان در مواجهه با تنش فراهم سازد.

تقسیم سلولی و میزان زنده ماندن سلولها در شرایط تنش می-

غشاءها ی سلولی یکی از اجزای مهم سلول هستند که نقش

شود ( .)Casati et al., 2005همچنین صادقی و همکاران

کلیدی در فرایندهای متابولیسمی دارند .بیان شده که حفظ

( )Sadeghi et al., 2010طی بررسیهای خود گزارش کردند

پایداری غشاء در اندامکها طی شرایط تنش ،نشانهای از وجود

که در کشت درون شیشهای آلوئهورا ،بهمنظور تحریک تولید

سازوکارهای کنترلی در تحمل به تنش است ( Ramak et al.,

شاخساره بیشتر میتوان از اشعه  UV-Cاستفاده کرد و از این

 .)2015در مورد تأثیر اشعههای مختلف فرابنفش بر روی

طریق شاخسارههای بیشتری تولید میشود.

پایداری غشاء سلولی نتایج متفاوتی به دست آمده است،
بهطوریکه بررسیهای رسایی ( )Rasaei, 2018مؤید این مطلب

اثرات اشعه فرابنفش بر کاهش اثرات مخرب تنش
کمآبی

ولی بین اشعه فرابنفش  UV-Aو  UV-Bو همچنین شاهد

در بررسیهای مختلف ،نتایج متفاوتی در مورد برهمکنش اشعه

اختلافی وجود نداشت .احتمالاً اشعه فرابنفش  UV-Cکه اشعهای

فرابنفش و تنش کمآبی گزارش شده است .این اثرات متفاوت

با طول موجهای کوتاه و پر انرژی است بر یکپارچگی غشاء

احتمالاً در ارتباط با گونه ،شرایط آزمایش و تنش اعمال شده

سلولی تأثیر منفی گذاشته و سبب تجزیه غشاء و در نهایت نشت

میباشد ( .)Conner et al., 2002اثر تنش خشکی و اشعه

بود که پایداری غشاء سلولی در اثر اشعه  UV-Cکاهش یافت

رسایی و همکاران
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فرابنفش بسته به شدت تنش ،مدت تنش و مرحله رشدی گیاه

 )2006در بررسی آرابیدوبسیس رشد یافته تحت تابش UV-B

متفاوت است .بهطوریکه در مواردی تابش اشعه فرابنفش سبب

( 6کیلوژول بر مترمربع) دریافتند که این گیاهان نسبت به

افزایش مقاومت گیاه به تنش کمآبی میشود و در برخی دیگر

گیاهانی که تحت تابش  UV-Bنبودند ،به خشکی متحملتر

نیز سبب حساسیت گیاه میگردد .احتمالاً افزایش مقاومت در

بوده همچنین سرعت فتوسنتز آنها دوبرابر بیشتر و محتوای

نتیجهی افزایش سازوکارهای اجتناب و تحمل در گیاه میباشد

نسبی آب در آنها  10درصد بیشتر بود .آنها همچنین بیان کردند

( .)Bandurska et al., 2013بهطوریکه ،براوو و همکاران

که این گیاهان دارای سه برابر محتوای پرولین بیشتر بودند و

( )Bravo et al., 2012نشان دادند که تیمار گوجهفرنگی با

تحمل به تنش خشکی در آنها ،در ارتباط با کاهش هدایت

اشعه  UV-Cبطور معنیداری محتوای آنتیاکسیدان و فنول را

روزنهای ،افزایش محتوای پرولین ،سنتز دهیدرینها ،اسمولیتها

در مقایسه با شاهد افزایش داد که این افزایش در نتیجهی

یا ترکیبات بیوشیمیایی است که در مجموع تحمل گیاه را به

فعالشدن مسیرهای بیوسنتز فنولیک میباشد .از طرفی ،تولید

خشکی افزایش میدهند .نوگوس و همکاران ( Nogues et al.,

پروتئینهایی مشابه با پروتئینهای شوک حرارتی در واکنش به

 )1998نیز دریافتند که تابش اشعهی  UV-Bشدت تنش

اشعه  UV-Bدر گیاهچههای لوبیا ،نشان میدهد که تابش اشعه

خشکی را در گیاه نخود کم میکند که این کاهش در ارتباط با

 UV-Bمیتواند تحمل به تنش دمای بالا را تحریک کند

کاهش سرعت هدر روی آب است .نتایج بررسیهای نژاد

( .)Nedunchezhian et al., 1992در تحقیق دیگری مشخص

علیمرادی و منوچهری کلانتری ( Nezhad Alimoradi and

گردید که در شرایط آبیاری کامل تابش اشعه فرابنفش  UV-Aو

 )Manouchehri Kalantari, 2008نشان داد که جوانهزنی

 UV-Bبیشترین و در شرایط تنش کمآبی در مرحله رویشی

بذور گندم در شرایط تنش ،تحت تأثیر پیش تیمار اشعه

تابش اشعه  UV-Cکمترین پایداری غشاء سلولی را در پی

فرابنفش (اشعه  UV-Cبه مدت  5روز و هر روز  12دقیقه)

داشتند ( .)Rasaei, 2018این امر مؤید واکنش متفاوت طیف-

افزایش پیدا میکند .آنها اشاره کردند که احتمالاً اشعه  UV-Cبا

های خفیف فرابنفش در شرایط مختلف رطوبتی است .میزان

اثر بر آنزیم بتا  1و  5گلوکوناز( 1یکی از آنزیمهای ضروری برای

نشت الکترولیتها ،خسارت ناشی از تنشهای محیطی مخصوصاً

جوانهزنی) و گسستگی پوست ،افزایش جذب آب و تبادلات گازی

خشکی را به غشاء سلولی نشان میدهد و میزان پایداری غشاء

در نهایت جوانهزنی را بهبود میبخشد .همچنین نتایج آنها نشان

سلولی بهعنوان شاخصی از تحمل به تنش ارائه شده است

داد که اشعه  ،UV-Cمحتوای مواد مؤثر در تنظیم اسمزی را

( .)Shiferaw and Baker, 1996دراینارتباط ،محمودنیا

افزایش داده و از میزان نشت یونی در سطوح متوسط و بالای

میمند و همکاران ()Mahmoudnia Meymand et al., 2013

شوری میکاهد .بهطوریکه کاهش نشت یونی از طریق اثر بر

گزارش کردند که میزان نشت الکترولیت در شرایط تنش خشکی

ساختار و عملکرد غشاء میباشد .در آزمایشی دیگر هنگامیکه

نسبت به عدم تنش افزایش معنیداری داشت که این امر نشانگر

بذرهای لوبیا قرمز در معرض اشعه فرابنفش در محدوده  002تا

آسیبهای ناشی از تنش بر غشاءهای سلولی است .اسچمیدت و

 022نانومتر (همه اشعههای فرابنفش شامل  UV-B ،UV-Aو

همکاران ( )Schmidt et al., 2000محتوای بیشتر دهیدرینها

 )UV-Cقرار گرفتند میزان وزن تر و وزن خشک گیاهچههای

را در گیاهان رشدیافته تحت دزهای کم فرابنفش نشان دادند که

حاصل از آنها افزایش یافت (.)Peykarestan and Seify, 2012

در تنظیم اسمزی ،حفظ پایداری ماکرومولکولها در پروتوپلاسم،

نتایج حاصل از تحقیقات رضوی زاده و احسان پور

پایداری وزیکولها ،پروتئینها و ساختار غشایی تحت شرایط

( )Razavizadeh and Ehsanpour, 2004نشان داد که تابش

تنش نقش اساسی دارند ( ;Wise and Tunnacliffe, 2004

پرتوی  UV-Cبه مدت  62دقیقه تحمل به تنش اسموتیک را

)Poulson et al., 2006؛ بنابراین یکی از دلایل افزایش پایداری

افزایش داده و از اثرات تنش خشکی در محیطهای کشت حاوی

غشاء تحت تابش اشعه  UV-Aو  UV-Bمیتواند همین افزایش

0

 12و  02درصد پلیاتیلن گلایکول میکاهد و آنها این اثر را به

دهیدرینها باشد که موجب حفظ پایداری غشاء سلولها در
شرایط تنش شده است .پولسون و همکاران ( Poulson et al.,

1. β-1,3-glucanase
)2. Polyethylene glycol (PEG
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استفاده از اشعه فرابنفش به عنوان راهکاری جهت بهبود کارایی فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ...

فعال شدن سیستم دفاعی داخلی گیاه و القاء بیان ژنهای مشخص

میشود که این امر در ارتباط با سازوکارهای محافظتی گیاه مثل

در مسیر سنتز مشتقات فنولی مرتبط دانستند .از طرفی افزایش

تغییراتی در متابولیتهای ثانویه مانند ترکیبات فنولیک و

مقاومت به تنش شوری همراه با تجمع سیستمهای آنتیاکسیدانی

فلاونوئیدها ( ،)Katerova and Prinsen, 2008افزایش تجمع

غیر آنزیمی در بذرهای کاهو پرایم شده با اشعه  UV-Cگزارش

آنتوسیانینها (،)Guo and Wang, 2010; Li et al., 2014

شده است ( .)Ouhibi et al., 2014مشخص شده که زیستتوده

افزایش سنتز مواد جاذب فرابنفش ،بازتابش فرابنفش و افزایش

گیاهانی که اشعه فرابنفش را قبل از اینکه تحت تنش خشکی قرار

ضخامت کوتیکول برگ است ( .)Buchholz et al., 1995از

بگیرند دریافت نمودهاند ،نسبت به گیاهانی که مستقیماً تحت

طرفی ،کاساتی و همکاران ( )Casati et al., 2005و کاتروا و

تنش قرار داشتهاند کاهش کمتری را در سطح برگ و هدایت

پرینسن ( )Katerova and Prinsen, 2008بیان کردند که

روزنهای نشان میدهند ()Nogues et al., 1998؛ بنابراین دزهای

تابش خفیف اشعه  UV-Bسبب افزایش غلظت اکسین میشود،

خفیف اشعه فرابنفش بهعنوان یک عامل مهم در افزایش مقاومت

بنابراین قرارگرفتن گیاهان در معرض دزهای پایین فرابنفش باعث

به تنشها از جمله مقاومت به تنش خشکی در نظر گرفته میشود

افزایش تقسیم سلول و میزان زنده ماندن سلولها در شـرایط تنش

( .)Poulson et al., 2006تمامی موارد بیان شده مؤید این مطلب

مـیشود .باتوجهبه موارد بیـان شـده احتمالاً از عوامل مؤثر در

است که دزهای با شدت کم اشعههای فرابنفش در فعالکردن

افزایش وزن شاخساره تحت اشعه  UV-Aو  ،UV-Bتحریک

سازوکارهای آنزیمی و غیرآنزیمی مؤثر هستند که این سازوکارها

سازوکارهای محافظتی و افزایش غلظت اکسین است که متقابلاً

سبب حذف بهتر گونههای فعال اکسیژن در گیاه میگردند و از

از صدمات جانبی تنش کاسته و افزایش تقسیم سلولی را در پی

سویی در بهبود صفات فیزیولوژیکی مؤثر هستند که تمامی این

دارد که منجر به افزایش وزن شاخساره گیاهان میگردد .بر طبق

موارد سبب مقاومت گیاه به تنشهای محیطی میگردد و در ثانی

تحقیقات سوزوکی و همکاران ( )Suzuki et al., 1988تابش

تولید مطلوب عملکرد در این شرایط در پی دارد .جهت درک بهتر

کوتاهمدت اشعه فرابنفش به گیاهچههای هندوانه ،رشد را سرعت

در ادامه به تأثیر اشعههای فرابنفش بر عملکرد کمی و کیفی

میبخشد .در مقابل ،صادقی و همکاران ( Sadeghi et al.,

پرداخته میشود.

 )2010بیان کردند که اشعه ( UV-Cطول موج  122-082نانومتر
با شدت  02میکرو وات بر سانتیمتر مربع) باعث کاهش تعداد و

اثرات اشعه فرابنفش بر عملکرد کمی و کیفی

طول ریشه شد بنابراین استفاده از این اشعه در مرحله ریشهزایی و

نتایج متفاوتی در مورد برهمکنش اشعه فرابنفش و تنشهای

طویل شدن اندامهای هوایی در گیاه آلوئهورا توصیه نمیشود ولی در

محیطی منجمله تنش خشکی بر بیوماس تولیدی گزارش شده

شرایطی که گیاه استقرار یافته است اشعه  UV-Cمیتواند بهعنوان

است .بهطوریکه اثر مثبت بر رشد و زیستتوده تولیدی

عاملی برای تحریک تولید شاخساره بیشتر در کشت درون شیشهای

( Bogenrieder and Doute, 1982; Bogenrieder and

باشد .دایی حسنی و همکاران ( )Daeihassani et al., 2017در

 ،)Klein, 1982; Hanns and Dorothee, 2003اثر منفی بر

بررسی تأثیر تنش اشعه فرابنفش  UV-Cبر گیاه تربچه بیان کردند

رشد ( ;Murali and Teramura, 1986; Rafinia, 2012

که پرتوی  UV-Cباعث کاهش وزن خشک ساقه و ریشه و کاهش

 )Tohidi Moghadam et al., 2016و عدم وجود برهمکنش

سطح برگ شد .از علل تأثیر منفی  UV-Cمیتوان به این مطلب

بین اشعه فرابنفش و تنش ( ;Teramura et al., 1983

اشاره کرد که اشعهی فرابنفش (مخصوصاً طول موجهای کوتاه و

;Teramura et al., 1990; Mohammadzadeh, 2013

پرانرژی) باعث تولید گونههای فعال اکسیژن مانند اکسیژن منفرد،1

 )Hagihosseinlo et al., 2016در بین نتایج تحقیقات مشاهده

آنیون سوپراکسید ،0پراکسید هیدروژن 5و رادیکالهای هیدروکسیل

0

میگردد .احتمالاً این اثرات متفاوت در ارتباط با گونه گیاهی،

میشود که این گونههای فعال اکسیژن سبب تخریب غشاء سلولی و

شرایط آزمایش و تنش اعمال شده میباشد ( Conner et al.,

 .)2002گزارش شده که تابش اشعه فرابنفش با دزهای کم در
برخی از گیاهان (مثل خردل و گوجهفرنگی) باعث تحریک رشد

)1. Singlet oxygen ( O2
)2. Superoxide anion (O2−
)3. Hydrogen peroxide (H2O2
)4. Hydroxyl radical (•OH
1

رسایی و همکاران
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به برهم زدن تعادل متابولیسمی در سلولها میشوند ( Asada,

سویی دیگر ،توحیدی مقدم و همکاران ( Tohidi Moghadam

 )1999که پیامد نهایی آنها افت ماده خشک تولیدی گیاه میباشد.

 )et al., 2016در بررسی اثر اشعه فرابنفش بر خصوصیات کمی

عملکرد محصول در برگیرنده تعداد و وزن دانه (یا میوه) در

و کیفی کلزا گزارش کردند که اشعههای پرانرژی طیف فرابنفش

واحد سطح است که جهت رسیدن به عملکرد مطلوب افزایش

منجمله  UV-Cمنجر به عقیم شدن گلها و افزایش ریزش آنها

میزان آنها ضروری است .بررسی مطالعات مختلف از جمله رسایی

شده که به نوبه خود سبب کاهش تعداد خورجین در بوته شده

( )Rasaei, 2018نشان میدهد که تابش اشعه  UV-Aو UV-

است .اشعه  UV-Cدارای انرژی زیاد هستند که باعث افزایش

 Bو همچنین  UV-Cبه ترتیب سبب افزایش  6/0و 2/19

تولید گونههای فعال اکسیژن میشوند و موجبات آسیب به

درصدی و کاهش  10/1و  8/59درصدی تعداد میوه در بوته و

غشاءهای سلولی و احتمالاً مختل شدن زنجیره انتقال الکترون و

وزن تازه میوه گوجهفرنگی شدند .به نظر میرسد که کاربرد اشعه

فرآیند فتـوسنتز شدهانـد کـه سبـب کاهش تقسیم سلـولی در

فرابنفش مخصوصاً  UV-Cسبب کاهش رشد ریشه و ساقه در اثر

میـ وه و کاهش آسیمیلات لازم برای پرشدن میوهها گشتهاند که

افزایش میزان اتیلن و در نهایت کاهش تعداد میوه و دانه تشکیل

پیامد آن افت ماده خشک میوه است .دراینارتباط ،توحیدی

شده در گیاه میشود .اشعه  UV-Aو  UV-Bدر بهبود

مقدم و همکاران ( )Tohidi Moghadam et al., 2016بیان

سازوکارهای آنزیمی و غیرآنزیمی در مراحل گیاهچهای و رویشی

کردند که کاهش میزان فتوسنتز بهخاطر کاهش سطح برگ و

مؤثر است که از این نظر بر کارکرد مطلوب فرآیندهای درونی

محتوای کلروفیل در گیاهانی که در معرض تابش اشعههای

گیاه تأثیر میگذارد و افزایش عملکرد و اجزای عملکرد دو از

 UV-Bو  UV-Cبودند سبب کاهش تولید مواد فتوسنتزی و

انتظار نیست ولی اشعه  UV-Cبهخاطر پرانرژی بودن نسبت به

انتقال آنها به سمت دانههای شده که در نهایت سبب کاهش وزن

 ،UV-Bاحتمالاً در تشدید تولید گونههای فعال اکسیژن نقش

دانهها میشود .تحقیقات لیو و همکاران ( )Liu et al., 2013نیز

دارد که در پی خسارات به یکپارچگی غشاءهای سلولی و کاهش

نشان داد که اشعه شدید فرابنفش سبب کاهش وزن میوه از

فعالیت آنزیمهای دخیل در فتوسنتر ،در نهایت میزان مواد

طریق کاهش رشد و دوره پرشدن میوه میگردد .رسایی و

فتوسنتزی افت یافته و مواد موردنیاز برای پرشدن میوههای

همکاران ( ) Rasaei et al., 2019گزارش کردند که بیشترین

تشکیل شده کمتر میگردد و یا حتی گلهای بوجود آمده عقیم

میزان عملکرد میوه گوجه فرنگی با تابش اشعه خفیف

میشوند که این موارد در نهایت کاهش تعداد میوه و دانه در بوته

فرابنفش به ویژه  UV-Aو  UV-Bبدست آمد .آنها اظهار

و عملکرد نهایی را در پی دارد.

کردند که اعمال این طیف از اشعه فرابنفش توانسته در

جلوگیری از ریزش میوههای گوجهفرنگی ( Maharaj,

استقرار مناسب گیاهچه ها در زمان پس از انتقال نشاء اثر

 )1999و کاهش زوال گلچههای بروکلی ()Costa et al., 2006

مثبت داشته باشد و در استفاده بهتر گیاهان از منابع محیطی

از اثرات مفید کاربرد دزهای پایین اشعه فرابنفش بیان شده

در طی رشد و نمو مؤثر باشد که پیامد آن بهبود عملکرد

است .در این راستا ،ماهاراج ( )Maharaj, 1999جلوگیری از

تولیدی است .از سویی مطالعات زیادی اثرات زیانبار اشعه

ریزش میوهها را تحت کاربرد اشعه خفیف فرابنفش گزارش

فرابنفش مخصوصاً طیف های کوتاه و پرانرژی ( )UV-Cرا بر

کردند که این امر در افزایش تعداد میوه برداشت شده مؤثر است.

روی گیاهان مختلف گزارش کردهاند به طوری که این پرتو از

در تحقیق دیگری ،پولیاکو ( )Polyakov, 2010در بررسی اثر

طریق کاهش خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی

اشعه فرابنفش بر رشد و نمو نخود دریافت که در گیاهانی که

(  ،) Kumar and Pandey, 2017اختلال در بیوسنتز و انتقال

بهوسیله اشعه فرابنفش تیمار نشده بودند حتی بعد از سپری

تنظیم کنندههای رشد گیاهی مثل اکسین و اسید جیبرلیک

شدن دو نسل ،گیاهان حاصل دارای بذرهای کوچکتر بودند و

( ، )Hassan et al., 2012کاهش سطح برگ ،ظرفیت

همچنین بذر کمتری تولید کردند و علائمی از بیماری در مراحل

فتوسنتز و تبادلات گازی ( ) Balouchi et al., 2009و در

اولیه نمو آنها مشاهده شد؛ بنابراین این محقق دریافت که اعمال

نهایت کاهش زیست توده و محصول تولیدی گزارش کردهاند

اشعه فرابنفش میتواند اثرات مثبتی بر گیاه داشته باشد .از

(.)Milchunas et al., 2004; Mahdavian et al., 2006
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علاوه بر کمیت محصول تولیدی برای کشاورزان در بحث
بازارپسندی محصول ،کیفیت میوه از اهمیت خاصی برخوردار است.
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محققین در مورد اثرات مثبت و منفی اشعههای مختلف فرابنفش بر
کیفیت میوه در جدول  2قابلمشاهده است.

کیفیت محصول بسته به نوع محصول حاصل از گیاه متفاوت است

پاتانئا و همکاران ( )Patanèa et al., 2011بیان کردند که تأثیر

بهطوریکه در گیاهانی صیفی و جالیزی (فلفل ،بادمجان،

تنشهای محیطی بر شاخصهای کمی و کیفی محصول

گوجهفرنگی و غیره) کیفیت میوه اعم از اندازه میوه ،رنگ ،عطر و در

گوجهفرنگی کاملاً متفاوت و برعکس است ،بهطوریکه با اعمال تنش

غلات و گیاهان دانهریز کیفیت دانه مهم است .در این مورد ،هافمن

از کمیت میوه کاسته و بر کیفیت آن افزوده میشود .زمردی و

( )Hofmann, 2014طی پژوهشی بر روی گیاهان مختلف منجمله

همکاران ( )Zomorodi et al., 2006گزارش کردند که کاهش

شبدر سفید بیان کرد که این گیاه بهخوبی با اشعه فرابنفش سازش

اسیدیته میوه گوجهفرنگی در بهبود طعم میوه مؤثر است و بنابراین

پیدا میکند بنابراین از این ویژگی میتوان برای افزایش کیفیت

تنشهای جزئی (مثل تنش آبی و یا پرتوی خفیف فرابنفش) باعث

محصول تولیدی استفاده کرد .همچنین نتایج مطالعات رسایی

خوش طعم شدن میوه گوجهفرنگی میشود .تجمع اسید

( )Rasaei, 2018مؤید این مطلب بود که تابش اشعه فرابنفش

کربوکسیلیک ،اسید سیتریک ،پتاسیم و کلر در سلول که بهعنوان

 UV-Aو  UV-Bسبب افزایش قطر و اندازه میوه گوجهفرنگی شد

راهکاری برای غلبه بر تنش کمآبی یا تعدیل فشار اسمزی در نظر

ولی تابش اشعه  UV-Cسبب کاهش قطر میوه شد .اشعه UV-C

گرفته میشود موجب میگردد که در شرایط تنش میزان اسیدیته

به علت داشتن طول موجهای کوتاهتر ،دارای انرژی زیادتری نسبت

عصاره میوه کاهش پیدا کند ( .)Mitchell et al., 1991از طرفی

به بقیه پرتوهای  UV-Aو  UV-Bمیباشد که احتمالاً این امر

بیان شده که هر چه میزان اسیدیته عصاره میوه گوجهفرنگی پایینتر

بهخاطر تأثیر منفی و مخرب این اشعه بر جثه بوته است بهطوریکه

باشد سبب افزایش بازارپسندی و خاصیت تازهخوری آن میگردد و

منجر به تولید بوتههای کوچک با سطح برگ کمتر میگردد که این

همچنین فسادپذیری آن کمتر و ماندگاری آن بیشتر خواهد بود

امر سبب کاهش میزان مواد فتوسنتزی (بهخاطر کاهش سطح برگ)

()Antherton and Rudich, 1986؛ بنابراین ،نه تنهای پرتوهای

و همچنین در دسترسی فتوآسیمیلات تولیدی برای دانهها و میوهها

خفیف فرابنفش میتواند بر صفات زراعی و عملکرد محصول نقش

میشود که در نهایت بر کیفیت میوه بهخصوص اندازه و قطر میوه

مثبتی ایفاء کنند بلکه میتوانند در بهبود کیفیت آن نیز اثرگذار

تأثیر گذاشته و میزان آن کاهش مییابد .نتایج تحقیقات برخی از

باشند.

نوع
اشعه

جدول  -1اثرات مثبت و منفی اشعههای مختلف فرابنفش بر کیفیت محصول تولیدی
Table 5- Effects of positive and negative of different UV rays on product quality
مدتزمان
مرحله رشدی
طول موج
اثرات
نوع گیاه
شدت
قرارگیری

Wavelength
)(nm

Intensity

365

7.5
uM/m2.s

For 4 h/day

UV-B

312

28.8
KJ/m2

4 h/day (for
)14 day

UV-C

-

2 KJ/m2

3 min/day
)(for 3 day

Ray
type
UV-A

+
نور
خورشید

Duration of
placement

منبع

Developmental
stage

Plant type

Effects

گیاهچه

نعناع فلفلی

Seedling

()Mentha piperita

 افزایش ترکیبات فنلی ومحتوای اسانس.

Sarikhani,
2014

میوههای رسیده
(پس از برداشت)

گوجهفرنگی

 کاهش میزان پروتئین کل. افزایش محتوایآنتوسیانین ،فلاونوئید،
لیکوپن و ترکیبات فنلی کل.
 افزایش فعالیت آنزیمفنیلآلانین آمونیالیاز.

Bijami et
al., 2010

Ripe fruits
)(after harvest

 0-2برگی
4-5 leaves satge

( Lycopersicon

)esculentum Mill.

گوجهفرنگی
( Solanum
)lycopersicum L.

 کاهش هدایت الکتریکیعصاره میوه.
 افزایش اسیدیته عصارهمیوه.

Reference

Rasaei,
2018
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 میـزان.بسیاری از صفات کمـی و کیفـی میـوه را بهبـود بخشـد

نتیجهگیری کلی

حساسیت و نوع پاسخ گیاهان به اشـعه فـرابنفش در هـر یـک از

UV-A  در اثر اعمال اشعههای خفیـف،باتوجهبه موارد بیان شده

 از.مراحل مختلف رشد و نمو گیاه ممکن است تغییـر پیـدا کنـد

 سازوکارهای دفاعی اعم از آنزیمی و غیرآنزیمی نسبت،UV-B و

سویی در بیشتر مـوارد تـنش خشـکی و اشـعه فـرابنفش اثـرات

به شاهد (بدون اعمال اشعه فرابنفش) افزایش مـییابـد و سـبب

زیانباری بر گیاه دارند ولی بـرهمکنش دو عامـل فـوق بـه طـور

بهبود صفات بیوشـیمیایی و فیزیولـوژیکی مـیشـود ولـی در دز

همافزایی عمل میکند تا سازوکارهای حفاظتی و سیستم دفاعی

 فعالیــت آنــزیمهــای آنتیاکســیدانی وUV-C شــدید اشــعه

 بهطوریکه اعمال اشـعه فـرابنفش موجـب شـد تـا،را القا کنند

 اشعههای فرابنفش به طور مستقیم و.بیوشیمیایی کاهش مییابد

)آسیبهای احتمالی وارد شده توسط تنش بعدی (مثل خشـکی

 صفات فیزیولوژیک را در گیاهـان تحـت تـأثیر قـرار،غیرمستقیم

.بر گیاه کاهش یابد

 همچنین استفاده از اشعه خفیـف فـرابنفش مـیتوانـد.میدهند
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Abstract
In arid regions, water scarcity is one of the main factors limiting production of crops, so that in
these areas, the available water is very low for cultivation. Therefore, in addition to water
management, it has to overcome dryness with a series of methods and produce crops. Despite the
fact that heavy doses of ultraviolet radiation on plants and animals has harmful effects, but mild
doses of ultraviolet radiation are a good way to reduce the sensitivity of the plant to environmental
stresses, including drought. So that by applying mild doses of UV-A and UV-B rays, defense
mechanisms such as enzymes and non-enzymes increase relative to the control (without ultraviolet
radiation) and it improves the physiological traits. On the other hand, it has a positive effect on the
qualitative and quantitative characteristics of the product. Despite the fact that in most cases,
drought stress and ultraviolet radiation alone have adverse effects on the plant, the interaction of the
two factors causes the plant to develop defense mechanisms. As a result, the damage caused by
subsequent stress (such as dryness) on the plant was reduced by ultraviolet radiation.
Keywords: Arid regions, Crops, Defense mechanisms, Drought stress, Product quality, Ultraviolet
radiation

