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مقدمه.1
هايجبنفش به سه نوار با طول مويماوراياشعه

UV-A(320-390 nm)،UV-B(280-320)،UV-C(254-280 nm)

مهاي کفقط در شدتفرابنفشي در طبیعت اشعه. شودتقسیم می
فر به توسن در استرازالیه اُيکنندهممانعتاما اگر اثر ،افتداق میفات

هاي اکسیدهاي نیتروژن و هیدروکربنيطور قابل توجهی در نتیجه

Farokh)یابدن افزایش میآمقدار،هالوژنه تضعیف شود et al.,
،يي جوهالودگیآسال قبل با افزایش 150تا 50حدود از . )2010

فرابنفشيدر نتیجه افزایش اثرات اشعه،ازن کاهش یافتهيالیه
کاهش اثردر فرابنفشيافزایش اشعهاولین بار . گرددمشاهده می

ياثرات اشعه. شدگزارش1970سال درن استراتوسفر زاُيالیه
قابل ریغ، دارندیدائمازیندینور خورشبه که اهانیفرابنفش بر گ
Strid(اجتناب است  et al, فرابنفش بر رشد میمستقریثأت. )1994

journal homepage: www.jhd.iaushk.ac.ir

Aloe vera( وراآلوئهبرهاي رشد گیاهیکنندهو تنظیمUV-Cيبررسی اثر اشعه L.(
3، امیر مهدي شوکتی*2مرضیه شفیعی حاجی آباد، 1نسترن صادقی

؛)علوم تحقیقاتآزاد اسالمی واحد دانشگاه -دانشجوي دکتري فیزیک( عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر. 1
؛)marzieh_shafiee@yahoo.com(ایالت هسن، آلمان ،دانشگاه گیسن،دانشجوي دکتري گیاهان دارویی. 2
؛دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر،کارشناس گیاهان دارویی.3

چکیدهمقاله                              يشناسه
26/1/1389:مقالهتاریخ دریافت 

11/3/1389: تاریخ پذیرش مقاله
پژوهشی- علمی: نوع مقاله

اکوفیزیولوژي: موضوع

. ، غیر قابل اجتناب استفرابنفش بر گیاهان که به نور خورشید نیاز دائمی دارندياشعهثرات ا:مقدمه و هدف
دفاعی مختلفی ساز و کارهايگیاهان منفی است و معموالً،فرابنفش بر رشد و نمو در گیاهاننورثیر مستقیم تأ

يحرك یا سازندهب، ماین تحقیق با هدف بررسی اثرات مخرّ. گیرندمیبه کار براي محافظت و سازگاري خود 
ورا و تغییرات احتمالی این اي آلوئههاي درون شیشهبر گیاهچه) UV-C)nm280 -100ياشعهاحتمالی 

. استهگرفتانجام، هاي رشد موجود در محیط کشتهاي مختلف تنظیم کنندهاثرات در حضور غلظت
گرمسیري است و به طور معمول ارویی و نیمهشد که گیاهی دبه این دلیل انتخاب ورا آلوئه گیاه :یقتحقروش 

تیمارهاي . هاي فرابنفش انرژي خورشید قرار دارددر محل کشت و پرورش خود به طور مداوم در معرض اشعه
متر مربع و میکرووات بر سانتی40(در دو سطح UV-Cيسطح و اشعه4محیط کشت در مورد آزمون شامل

تکرار 6محیط کشت مختلف در 4اي روي شیشههاي درونگیاهچه. ندبود) متر مربعصفر میکرووات بر سانتی
.قرار گرفتندUV-Cيساعت در معرض اشعه1روزانه ، ماه1ها طی از آنتکرار 3شدند و کشت 

در محیط طول گیاهچه، تعداد و طول ریشهترینبیشکه نشان داد بررسی نتایج حاصل از این : نتایج و بحث
گرم در میلی5/1داراي ، تعداد شاخساره در محیط کشتترینو بیشIBAدر لیتر گرم میلی5/1يدارا، کشت
کاهش طولداري باعثبه طور معنیUV-Cياشعه.دست آمده بBAگرم در لیترمیلی1و IBAلیتر 
.افزایش دادشد اما تعداد شاخساره را در تیمارهاي اشعه دیده هاي هوایی، تعداد و طول ریشه اندام

ياشعه،قیتحقنیدست آمده از اهبجینتابراساس:صنعتی/توصیه کاربرديUV-C باعث کاهش تعداد و
آلوئهاهیدر گییهوايهاشدن انداملیو طوییزاشهیاشعه در مراحل رنیاستفاده از ابنابراین. شدشهیطول ر
تواند به عنوان یمUV-Cياشعهياستقرار و پرآوريهاطیدر محاین در حالی است که . شودینمهیورا توص

.به کار رودياشهیشدروندر کشتترشیبيشاخسارهدیتولکیتحربرايیعامل

:کلید واژگان

آلوئه ورا
ياشعهUV-C

ايشیشهکشت درون
تنظیم کنترل رشد
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و بیانDNAبر ریثأاست و شامل تیمنفمعموالًاهانیدر گدیو تول
ي سوپر اکسید هاهاي آزاد مثل رادیکال، تولید رادیکالژنی، فتوسنتز

بافت هاي يریپذبیهاي هیدروکسیل و آسرادیکالاتمی ویژناکس
اشعه نیهدف ايهامحل. استها و حشرات نسبت به پاتوژنگیاهی

،يفتوسنتزيهادانهرنگ،یستیزيهاها ، غشانیبه طور عمده پروتئ
Ormrod)است یاهیگهايو هورمونهاستمیفتوس & Hale, 2000

; Wood et al., مثبت و راتیثأتهاستمیدر سطح اکوساما).1992
آب يرهیذخيهاسمیبهبود مکانقیاز طردیتولشیمثل افزامهمی

Manetas)گزارش شده است et al., 1997).
ي سازگاري گیاهان در برابر اشعه هامکانیسماز مهمترین 

کیبات تر، افزایش ترتر و کوچکهاي ضخیمبرگفرابنفش می توان
مقدار ها وا و آنتوسیانینهدیونبنفش مثل فالونفرايجاذب اشعه

ها نسبت بهبرگيتغییر زاویه. را نام بردانعکاسیکرك ها تر بیش
،هاسطح برگيکنندهتابشی و افزایش اختصاصات منعکسياشعه

شین استراتوسفر افزازاُبیبا تخر.هاي دیگر مقاومت هستندمکانیسم
بنابراین. شودیمشاهده منیبنفش در سطح زميماوراياشعه
- سمیو مکانهابیشناخت آسبراياهانیبر گUVياثر اشعهیبررس

قاتیتحقنهیزمنیدر ا.استيضرورکامالًاهانیگیتدافعيها
؛1387کاران، ؛ بلوچی و هم1385کاران، قناتی و هم(متعددي 

Krizek؛1384کاران، انتشاري و هم et al., 1993

Ziska et al., 1993;Mpoloka et al., 2007; Schreiner et al.,
ياشعهریثأت)1385(کاران و همیقنات.انجام شده است)2009

UV-Cصبر زردیگلداناهانیگیکیولوژیزیفصفاتیرا بر برخ
)Aloe vera L.(ن،یانیو آنتوسدیفالونوئ،لیکلروفزانیشامل م

يهاسلولمقدارو کولیکوتيهیضخامت ال،یعرضویرشد طول
در یشیرشد روکه مشاهده نمودندمورد بررسی قرار دادند و لیمزوف

.استهافتیکاهش يداریبه طور معن،دهیداشعهيمارهایت
هاي مختلف اثر طول موجزین) 1385(کاران و همانیمهدو

قند و زانی، مترهاي رشد، پارامزنیبنفش را بر جوانهيماوراياشعه
ياشعهنتایج حاصل نشان داد که. پروتئین گیاه فلفل مطالعه کردند

ها را اما رشد بعدي گیاهچهکرد،جوانه زنی را تسریع،بنفشيماورا
چنین نتایج نشان داد که تحت شرایط آزمایش، تنها هم. کندکند می

وایی و هيهاوزن خشک ریشه و اندامUV-Cو UV-Bياشعه
يگرفتند که اشعهجهینتانیها در پاآن. دهدسطح برگ را کاهش می

UV-Aيتر آسیب اشعهباري بر رشد گیاهان ندارد و بیشنقش زیان
.استUV-Cو UV-Bمربوط به باندهاي ، فرابنفش
Kakanni(کارانی و همنکاکا et al., که یقیدر تحق)2003

و يرا بر مورفولوژافتهیشیابنفش افزااثرات فر،پنبه انجام دادنديرو
هده نمودند که در ابتدا مشا، ندکردیپنبه بررسیدهلو گُیآناتوم

به نقاط لیتبدجیبرگ شکل گرفته و به تدريرودهیپرنقاط رنگ
، افتهیشیفرابنفش افزاياشعهیخشک و نکروزه شدند و به طور کل

.شودمییشیو زایشیباعث کاهش رشد رو
Schreiner(کارانو همرنشری et al., ياشعهاثر)2009

یالدن بررساهیمختلف گيهادر اندامهیثانوسمیفرابنفش را بر متابول
يبعد از برداشت در معرض اشعهيهاندیآدر فراهیگنیا. نمودند

يها نشان داد که اشعهآنمطالعه جینتا. ردیگیفرابنفش قرار م
رییثر است و باعث تغؤماهیگییایمیشتویمواد فبرفرابنفش 

ياشعهزانیميسازنهیبهبنابراین. شودیمآنيهیثانوسمیمتابول
يالزم و ضرورکامالً،یاهیکردن محصوالت گیفرابنفش در ضدعفون

.است
,Ehsanpour & Razavizadeh)رضوي زادهو احسان پور  2005)

کالوس ،شکی یونجهبه خمقاومتفرابنفش بر ياثر اشعهيدر مطالعه
دقیقه در معرض60و 1530، 0مدت را به آناي شیشهدرون
هایی که به کالوسکه ، مشاهده کردند ندفرابنفش قرار دادياشعه

ترین بیش، اندي فرابنفش بودهدقیقه در معرض اشعه60مدت 
.دادندبه خشکی نشان را مقاومت 

صبرورا یا اي آلوئههشیشهاي درونهاز گیاهچحاضر در تحقیق 
به از جمله گیاهان مهم دارویی متعلقورا آلوئه.استفاده شدزرد 

Ahmed)استAloeaceaeيخانواده et al., وراژل آلوئه.(2007
هاي بیولوژیکی و فیزیولوژیکی دارویی متنوعیداراي خواص و فعالیت

هداشتی مورد آرایشی و بایعاست که امروزه به مقدار زیاد در صن
Paez(گیردمیاستفاده قرار et al., 2000.(

گرمسیري است و به طور معمول در محل گیاهی نیمهوراآلوئه
فرابنفش يهامداوم در معرض اشعهبه طور،کشت و پرورش خود

،موجودهايو گزارشقاتیتحقمطابق. قرار دارددیخورشيانرژ
قابل اجتناب است ریغ،ندهیآيهافرابنفش در سالياشعهشیافزا

Alagukannan)؛1385،کارانو همیقنات( et al., ، بنابراین 2002
به يآلوئه ورا ضروراهیفرابنفش بر گياثر اشعهينهیدر زمقیتحق

، پاجوشقیورا از طرآلوئهیسنتریکه تکثئیاز آنجا. رسدنظر می
، آن وجود دارددر کاشتيادیزيهاتیو محدوداستکند اریبس

ریتکثياشهیشکشت درونقیاز طريدر سطح تجاراهیگنیاامروزه 
,Mukherjee & Roychowdhary(شودیم 2008; Meyer &

(Staden, ورا به آلوئهايهشیشدرونهاياهچهیگنینابراب.1991
نیاوليبراقیتحقنیا. انتخاب شدندقیتحقنیایاهیعنوان مواد گ

ياشعهیاحتماليسازندهای، محرك اثرات مخربیبررسبار با هدف
UV-Cمهم و ییدارواهیگنیاياشهیشدرونهايهاهچیبر گ

يهاکنندهمیمختلف تنظيهااثرات در غلظتنیایاحتمالراتییتغ
. به مرحله اجرا درآمد،کشتطیرشد موجود در مح

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID



46تا37، صفحه )1389تابستان / ( 2يشمارهداروهاي گیاهی، پیش

٣٩

هامواد و روش.2
واقع پرورش آند از یک مزرعه زرهاي گیاه دارویی صبرگلدان

واحد در شهرستان بندرعباس خریداري و به دانشگاه آزاد اسالمی
ماه براي سازگاري با 1ها به مدت این گلدان. کاشمر منتقل شد

هاي مورد نیاز نمونهریز. محیط جدید در آزمایشگاه نگهداري شدند
ر تهیه متسانتی10-15این آزمایش از گیاهانی به ارتفاع متوسط 

.شدند
ها گیاه جدا شدند و نوك ساقهيهها از محل طوقبرگيهمه

از ،مترسانتی5/1-2همراه با دو برگ جوان میانی به طول تقریبی
آب جاري به طور کامل شستشو و به اتاقک استریل ساقه جدا و در

20در محلول وراهاي آلوئهدر اتاقک استریل، ساقه. منتقل شدند
درصد هیپوکلریت 25/5محتوي (تجاري وایتکس يیندهدرصد شو

3ها هسپس نمون. گردیدندور دقیقه غوطه15به مدت ) سدیم خالص
دقیقه 5و 3، 2به ترتیب به مدت ند و بار با آب مقطر استریل شد

ها ضمن مشاهده و تشخیص قسمت انتهایی ساقه.شستشو داده شدند
شده، نوك پنس و اسکالپل استریلاستفاده ازدر داخل اتاقک تمیز، با 

متر جدا گردید میلی1-2مریستمی ساقه همراه با برگ اولیه به طول 
2درصد، 3ساکارز به میزان يداراMSيکشت پایهطیمحيو رو

در گرمیلیم5/0و BAتریلردگرمیلیم1ت،یگرم در لیتر ژلرا
مورد کشتطیمحpH. )1جدول (شدندریکشت و تکثIBAتریل

هاياهچهیانجام آزمون از گيبرا. دیگردمیتنظ8/5نظر 
شده بودند و طول دیتولطیمحنایدرکهوراآلوئهايشیشهدرون

.)الف1شکل (گردیداستفاده ، بودمتریلیم10تا 7/0نیها بآن



مورد یقتحقکه در این ورا آلوئهگیاه ايشیشههاي درونگیاهچه.الف1شکل 

استفاده قرار گرفت

ورا که در انکوباتور هاي آلوئهنمونههاي کشت حاوي ریزشیشه.ب1شکل 
ندنگهداري شد

هاي کشت، حاوي غلظتمحیط4رشد هاي کنندهاثر تنظیم
و ریز)1جدول(تهیه شدند تکرار6در BAوIBAمختلف 

.کشت شدندها،بر محیط کشتمشاهده3ها به تعداد نمونه
داراي ،ها در داخل اتاقک رشدنمونهریزحاويهاي کشت شیشه
ساعت 16گراد با سانتیيدرجه27نور و در دماي لوکس2000

در این ).ب1شکل (ساعت تاریکی نگهداري شدند8روشنایی و
. مطالعه از طرح پایه کامالً تصادفی با آزمایش فارکتوریل استفاده شد

بحثج ونتای.3
ها، نشان داد که اثر ي واریانس دادهنتایج حاصل از تجزیه

- گیري شده در کشت درونهاي رشد بر صفات اندازهکنندهتنظیم

هاي میانگینقایسهنتایج م. دار استورا، معنیاي آلوئهشیشه
ترین طول گیاهچه، در محیط بیشنشان می دهد که )2جدول (

MS2عداد برگ در محیط کشتترین تبیشو MS3وMS1کشت 

ترین تعداد شاخساره در محیط کشت بیشچنین هم.حاصل شد
MS4هاي ها در محیط کشتترین شاخساره، طویلMS2 ،MS3 و
MS4،کشت طیدر محشهیتعداد رنیترشیبMS3نیترلیو طو

).2جدول (به دست آمدMS3وMS1کشت هايطیها در محشهیر
در خصوص اثر ساده ها دادهانسیواريهیجزحاصل از تجینتا

بر UV-Cينشان داد که اثر اشعهي بر صفات مورد بررسی اشعه
در کشت شهیو طول رشهیتعداد شاخساره، طول شاخساره، تعداد ر

تعداد). 3جدول (است بودهداریآلوئه ورا معنايشهیدرون ش
طول شاخساره، یول،افتهیشیشاخساره در اثر اشعه فرابنفش افزا

افتهیفرابنفش کاهش يدر اثر اشعههاشهیو طول رشهیتعداد ر
).4جدول (است

اثرات متقابل تنظیم کننده هاي رشد و اشعه بر صفات 
دار بودورا معنیاي آلوئهشیشهدرونشده در کشت گیرياندازه

نتریشیکه بشودمیمشاهدههانیانگیميسهیدر مقا).4جدول(
تعداد برگ در نتریشی، بMS2کشت طیدر محاهچهیطول گ
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کشت طیتعداد شاخساره در محنتریشی، بMS2UVکشت طیمح
MS4UVکشت طها در محیشاخسارهنتریلی، طوMS3شی، ب

در هاشهیرنتریلیو طوMS3کشت طیدر محشهیتعداد رنتری
).4جدول (به دست آمدMS3وMS1کشت طیمح

کار رفته درآزمونهاي کشت بهرکیب محیطت. 1جدول 

اوروئهآلايشهیشده در کشت درون شيریگرشد بر صفات اندازههايکنندهمیتنظساده اثر.2جدول 

.حروف مشترك بیانگر عدم اختالف معنی داري بین گروهاي آزمایشی است*

وراآلوئهگیاه داروییايشیشهکشت درونشده در گیريدازهبر صفات انUV-Cياشعهسادهاثر.3جدول 

.حروف مشترك بیانگر عدم اختالف معنی داري بین گروهاي آزمایشی است*

ترکیب تنظیم کننده هاي رشدمحیط کشت

MS11 mgl-1 IBA

MS21 mgl-1 IBA, 1 mgl-1 BA

MS31.5 mgl-1 IBA

MS41.5 mgl-1 IBA, 1 mgl-1 BA

ریشهطولتعداد ریشهطول شاخسارهتعداد شاخسارهتعداد برگي اولیهطول گیاهچهتیمار

MS1A*BCBBA

MS2BA BCABCB

MS3AABBABAA

MS4BAB A ABCB

طول ریشهتعداد ریشهطول شاخسارهتعداد شاخسارهتیمار

UV 0
B58/0A68/0A33/2A

UV 1
A10/2B51/0BB
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وراآلوئهاي گیاه داروییشیشهکشت درونشده در گیريبر صفات اندازهي فرابنفش و محیط کشتاشعهاثرات متقابل.جدول 

طول ریشهتعداد ریشهطول شاخسارهتعداد شاخسارهبرگتعدادي اولیهطول گیاهچهتیمار

MS1CD*CDBDE/A

MS1UVABCBCDBBC/CD

MS2AABCDABAB/C

MS2UVABABCABDE/DE

MS3BCABC BCAA/A

MS3UVABABCDBEE

MS4ABCABCBABEE

MS4UVDABCAABCDB

.بین گروهاي آزمایشی استی داريمعنبیانگر عدم اختالف حروف مشترك*

میدر تقسهانیاکسايشهشیندروطیدر محیبه طور کل
هايشهها و آغازش ریاندامجهها و در نتیسلولی، رشد طولیسلول
باعث هانیتوکنیو سا) Normany, 1997(دارندریتأثیجانب

شوندیزایی متسریع تقسیم سلولی، تشکیل اندام هوایی و ریخت
) . 1376، باقري و صفاري(

ها مؤثر ه در پاسخ سلولشدجادیایتعادل هورمونقتیحقدر
باشد، ترشیبنیبه اُکسنیتوکنینسبت سیوقتکهطورياست به

و در حالت رودیمشیشاخساره پدیبه سمت تولییباززاندیفرآ
شودیمشاهده مشهیردیتولزها و نیطول اندامشیعکس، افزا

)Arteca , 1995 .(هايکشتطیدر محقیتحقنیدر اMS1 و
MS3 کهIBAنیکه اُکسرسدیبه کار رفته، به نظر مییبه تنها

در یطول سلولشیو افزامیکشت، باعث تقسطیموجود در مح
.شده استهازنمونهیر

در يترشیبیرشد طول، زیها نشهیشده و رجادیايهاشاخسار
یکی از اثرات بارز و شناخته نیعالوه بر ا. اندها داشتهکشتطیمح

در محیط BAها مخصوصاًالي سیتوکنینهاي باغلظتيشده
.)1376و صفاري، باقري(کاهش طول شاخساره است ،کشت
که MS4و MS2يهاکشتطیدر محکه شود یمشاهده منیبنابرا
BAو هم هیاولياهچهیهم گ، کشت وجود داردطیدر مح

يهاگفت غلظتتوانیپس م. اندداشتهيترها طول کمشاخساره
IBAيهاکشتطیدر محاهچهیطول گشیزاباعث افMS1 و
MS3يهاکشتطیشده است و در محMS2وMS4 حضورBA بر

.حالت بازدارنده داشته استاهچهیرشد گ

به IBAرسدها به نظر میدرمورد تعداد شاخسارهنیعالوه برا
ترشیبIBAدر کنار BAندارد و حضور يدر پرآوريریتأثییتنها
MS2هايکشتطیدر مح.الزم استتعداد شاخسارهدیتوليبرا

تنها در رسدیحضور دارد اما به نظر مIBAدر کنار MS4،BAو
MS4که غلظتIBA5/1میاست، نسبت تنظتریدر لگرمیلیم
شاخساره و دیدر تولیسلولمیتقسکیرشد، باعث تحرهايکننده
.شده استترشیبيپرآور

Fattahi(کاران و همیفتاحقیتحقنیاجیدر تطابق با نتا et
al., داريیتعداد معنییبه تنهانیعنوان کردند که اُکس) 2004

بر وجود زینيگریپژوهشگران د. کندینمدیتولدیجديشاخساره
دیتأکدیشاخساره جددیتوليبرانیبه همراه اُکسنیتوکنیساکی

Hirimburegama)(اندداشته & Gamage, 1995; Natali et
al., 1990; Roy & Sarkar, برخی دیگر از محققین ). 1991

)Abrie & Staden, 2001; Velcheva et al., بر نقش )2005
BAهاي رشد اصلی محرك افزایش کنندهبه عنوان یکی از تنظیم

اي آلوئهشیشهدر مراحل مختلف کشت درون،تعدد شاخساره جدید
.اشاره داشتندورا 

,Tanabe & Horiuchi(محققانبعضی از  2006;

Chaudhuri & Makundan, 2001(IBM به تنهایی براي که را
با هادلیل تفاوت نتایج آناره جدید توصیه کرده اند که ستولید شاخ

ورا هاي مختلف آلوئهتواند به دلیل پاسخ متفاوت گونهمینتایج ما
نتایج این تحقیق آن،عالوه بر.اي باشدشیشهدر محیط کشت درون

Meyer)میر و استادن با نتایج & Staden, که بیشترین (1991
دست آوردند هبIBAگرم میلی1تعداد شاخساره را در محیط حاوي 
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تر سمی ها را براي تولید شاخساره بیشو کاربرد سایر سایتوکنین
دییتأيگریمحقق دچها توسط هیآنجینتا. مغایرت دارد،انددانسته

ها آنان به شدت به گونه و روش کار آنجیظاهراً نتا. شده استن
در BAشود در حضور طور که مشاهده میهمان. ه بوده استوابست

تواند و این می) 3جدول(ابدییکشت، تعداد ریشه کاهش مطیمح
بر رشد ریشه باشد هانیتوکنیسيبه دلیل اثرات بازدارنده

)Arteca, 1995 .(
و کاهش آن در MS3کشتطیدر محشهید رتعداشیافزا

MS4ياثر بازدارندهانگریبBAدیگر ينکته. استشهیرلیبر تشک
نسبت به MS3کشت طیدر محهاشهیتعداد رشیدر مورد علت افزا

بر تعداد IBAيهاغلظتيها، بحث اثر افزایندهکشتطیمحریسا
با توجه به . استاهطیمحنیادر هیاولياهچهیها و طول گبرگ
هاي جوان است اکسین، برگيکه یکی از منابع سازندهاین

)Arteca, ها و تر برگبزرگيگفت اندازهتوانی، پس م)1995
يبرازاییاحتماالً منبع درونهاطیمحنها که در ایتر آنتعداد بیش

نیدر اهاتولید اُکسین فراهم کرده، خود باعث افزایش تعداد ریشه
,Meyer & Staden)استشدهکشت طیمح 1991 یط. (
ناند و ایورا مناسب دانستهآلوئهزاییشهیريرا براIBAیقیتحق

هاشمی آبادي و .مطابقت داردقیتحقنیاجیاست که با نتایمطلب
,Hashemiabadi & Kaviani)کاویانی کاران لچوا و همو و(2008

(Velcheva et al., جداگانه، عنوان قیدو تحقیطزین(2005
شیکشت، باعث افزاطیبه محNAAو BAکردند که افزودن 

، با تعداد BAورمونغلظت هشیافزانیاما ب،شودیمهاشهیتعداد ر
قیتحقنیاجیکه با نتایوجود دارد، مطلبیمنفیهمبستگشه،یر
.مطابقت استزین

یعنمر به طوUV-Cنشان داد که قیتحقنیحاصل از اجینتا
ها ، کاهش تعداد و طول شاخسارهیباعث کاهش رشد طولداري

به عنوان UV-Cياشعه. شودیتعداد شاخساره مشیو افزاهاشهیر
و يبر مورفولوژيادیو متفاوت زیعامل موتاژن اثرات منفکی

محققان  ریسا). Stapleton, 1992(دارد اهانیاز گياریبسیآناتوم
به شهیبر نسبت رتواندیمUV-Cيند که  اشعهاعنوان کردهزین

Ballare(ساقه  et al., و ساقه اثر شهیریرشد طولزیو ن) 1995
,Jansen(بگذارد  2002 .(

تواندیمنیاکسسمیبر متابولUV-Cياشعهن،یبر اعالوه
,Jansen(بگذارد ریتأث زیبر کاتالUV-Cيالبته اثر اشعه). 2002

گزارش شده استزینايشهشیدرونطیدر محنیاکس
)Ros & Tevini, در یدروننیاکسيهجا که تجزیز آنا. )1995

شودیماهانیدر گکیورفولوژمهايواکنشباعث ،UV-Cياشعه
)Ballare et al., 1995(ي، اثر اشعهUV-C در کاهش رشد

هانهزنمویریدروننیاکسسمیبر متابولریدر اثر تأثتواندیمیشیرو
فرا ياشعهينورفیطيهیدر ناح) یدروننیاکس(IAAرایباشد ز

باعث تواندیمیهورمون درونبیتخرنیو اشودیمهیبنفش، تجز
Ros(گردد زنمونهیریشیکاهش رشد رو & Tevini, 1995.(

باعث کاهش UV-Cي اشعهاي گندم نیز، شیشهکشت دروندر
ها شد نمونهدر ریزهاي تر طول ریشه و وزن  اندام

)Rahmatzadeh & Khara, فرابنفش ي از دیگر سو اشعه).2007
، در بعضی موارد،  باعث افزایش بیان ژنی به عنوان یک عامل موتاژن

,Stapleton(شود و تکثیر سلولی می رسد در به نظر می). 1992
گرفته در ریزبر مراکز مریستمی شکلUV-Cاین تحقیق نیز 

أثیر گذاشته و بیان ژنی را به سمت تولید آغازه هاي ها تنمونه
MS4ي جدید پیش برده است و چون در محیط کشت شاخساره

هاي هاي رشد نیز براي رشد و تکثیر این آغازهکنندهغلظت تنظیم
ها نیز به شکل  تعداد شاخساره. اي جدید، فراهم بوده استشاخساره

احسان پور و . استتهافزایش یافMS4UVداري در تیمار معنی
Ehsanpour)رمضان زاده  & Razavizadeh, به طور (2005

اي شیشهدر کالوس درونUV-Cي مشابه گزارش کردند که  اشعه
.یونجه، باعث افزایش تکثیر سلولی شده است

نمونه، بارز و بر محتواي هورمونی ریزUV-Cي اثر اشعه
که غلظت فرضیه این MS3مشخص است، آن گونه که در تیمار 

ها ي رشد موجود در محیط کشت، باعث رشد برگکنندهتنظیم
ي یک منبع اکسین درونی به وجود آمده و در اثر شده، در نتیجه

به تواندها افزایش یافته است، میاین هورمون، تعداد و طول ریشه
طول MS3UVزیرا در تیمار،نحو دیگري نیز تصدیق شود

. داري کاهش یافته استریشه به طور معنیشاخساره، تعداد و طول 
ي فرابنفش، هورمون درونی توان گفت که در اثر اشعهبنابراین می

.)3و2شکل (استتجزیه و باعث اختالف بارز این دو تیمار شده

داراي کشت طیورا که در محآلوئهياشهیشدرونيهااهچهیگ.الف2شکل 
روزانه به ) MS3UV(سمت چپ اهیگ. اندکردهرشدIBAتریگرم در لمیلی 5/1

.بوده استUV-Cيساعت در معرض اشعه1مدت
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5/1ورا که در محیط کشـت داراي  اي آلوئهشیشههاي درونگیاهچه.ب2شکل 
ــی گــرم در لیتــر 1و IBAگــرم در لیتــر میلــی ــدرشــد کــردهBAمیل ــاه .ان گی
.بوده استUV-Cي ت در معرض اشعهساع1روزانه به مدت ) MS4UV(پایین

نتیجه گیري. 4
يهاکنندهمینظتاثر ،قیتحقنیدست آمده از اهببراساس نتایج

بر صفات مختلف UV-Cياشعهزیو نBAو IBAرشد 
ورا کامالً آلوئهياشهیشکشت درونيشده در مرحلهيریگاندازه

ش تعداد و باعث کاهUV-Cيکه اشعهجااز آن. مشخص است
لیو طوییزاشهیاشعه در مراحل رنیاستفاده از ا،شدهشهیطول ر

این در . شودینمهیورا توصآلوئهاهیدر گییهوايهاشدن اندام
UV-Cياشعهياستقرار و پرآوريهاطیدر مححالی است که 

در ترشیبيشاخسارهدیتولکیتحربرايیتواند به عنوان عاملیم
نهیزمنیدر اترشیبقاتیا تحقبه کار رود امياشهیشدرونکشت

کامالً،حاصلاهانیها و گنمونهزیریکیثبات ژنتیبررسيبرا
قاتیتحقگونهنیقدم اول در اقیتحقنیاچون . استيضرور
يهااثر شدتيدیگري دربارهکه تحقیقاتیشود یمهیتوصاست،

یقاتیتحقياشهیشدرونيهازنمونهیفرابنفش بر ريمختلف اشعه
.انجام شود

منابع.5
. ، م، م و ترك زادهقربانلی،.منوچهري کالنتري، خ،.انتشاري، ش

بنفش بر يماورايباندهاي مختلف اشعهثیرأت. 1384
Glycine max(هاي موجود در برگ سویا رنگیزه L..(
.83-77: 18، نشناسی ایرازیستينامهفصل

. هاي گیاهیمبانی کشت بافت. 1376. اري، مو صفّ، ع باقري
.صفحه406دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات 

تأثیر . 1387.، مگر، ي و برزامام،.م.، عس ثانويمدر،.، حبلوچی
ماوراي بنفش بر يهاکسید کربن و اشع، ازدیاد ديآبیتنش کم

Triticum turgidum)صفات کیفی برگ پرچم گندم دوروم
L. var durum Desf( ،کشاورزي و منابع علوم و فنون يمجله

.12 :167-181طبیعی
يثیر پرتوتأ.1385. دالمالکی، پو عبزاحمدي،،.، فقناتی

بر برخی پارامترهاي فیزیولوژیکی در گیاه صبر زردCفرابنفش
)Aloe vera(،تحقیقات گیاهان علمی پژوهشی ينامهفصل

.331- 315: 22ایراندارویی و معطر
. محمدي، غومنوچهري کالنتري، خ،.قربانلی، م،.مهدویان، ا
بنفش بر عوامل يماورايثیر باندهاي مختلف اشعهأت.1385

Capsicum annuum(شناسی فلفلفیزیولوژیکی و ریخت

L.( .48-43: 19،ایرانشناسی زیستينامهفصل.
Abrie, A. and Staden, J.V. 2001.
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