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 8/2/1398  دفاع: تاریخ

 84   ات: صفح تعداد

 شناسی/گروه زیست نامه:شماره پایان

  چکیده:

 یاهگ BR1رقمهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و فیتوشیمیایی پاسخ یبررس مطالعه ینهدف از ا هدف: 

شعه فرابنفش چغندر قند در برابر ربع در بر مت یلوژولک ۱۲۶/۹و  B (۰۴۲/۳،084/6 سه دوز مختلف ا

 باشد.تنش محیطی می به منظور ارزیابی درجه مقاومت رقم مذکور در برابر اینروز(  

قیقه در محلول د 10به مدت  قندچغندر BR1 یتهوار هایدانه در این مطالعه :شناسی پژوهشروش

 4از سپ .قرار گرفتند  زنی در داخل پتری دیشو برای جوانه ند% هیپوکلریت سدیم ضدعفونی شد10

دوره  اعتس 16در اتاقک رشد با  چغندر قند دانه رست هایهمه  ها جوانه زدند.% دانه90 حدود روز،

مدت  % به80 )شب/روز( و رطوبتگراد سانتیدرجه  20/25 یو دما تاریکی دوره ساعت 8و  ییروشنا

شد 30 شد داده  سه گروه آزمایش سپس، گیاهان به. ند.روز ر شاهد و  حت تهفته  یکبه مدت  ،گروه 

 قرار گرفتند. کیلوژول بر متر مربع در روز( 9.126و  3.042 ،6.084) Bبنفش  ماورای اشعععه

 .هوگلند دوبار در هفته آبیاری شدندتوسط محلول تمام گیاهان 

صورت هکه این کاهش رشد ب موجب کاهش قابل توجهی در رشد شد Bبنفش  اشعه ماورای :هایافت  

 گیاه نمایان شعععد.اندام هوایی ( %19 و %17)کاهش در وزن تر و خشعععک   ،(%14ارتفاع ) کاهش

 (،%55) کلروفیل نسععع یمحتوای  ، (%86) کاهش رشعععد با کاهش سعععرعت فتوسعععنتز ،همچنین

 II (32%)کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم  ( و%11) محلول یقندها حتویم  ،های فتوسنتزیرنگدانه

تی، اکسععیدانتیآن هایفعالیت آنزیم ، ترکی ات فنلی کل و همراه بود. از سععوی دیگر، مقدار فنونودیدها

رولین، پحتوی مهای سازگار، کل، اسمولیت ین(، محتوای پروتئین)بتانین و بتاگزانت محتوی بتاالدین ها

دهنده انافزایش یافت که نشB بنفش  ی آمینه آزاد تحت تنش اشعه ماورایاسیدها و گنیسین بتادین

کانیسعععم هان توسعععط آنم یا که گ له میهایی اسعععت  قاب با تنش م یها  عال ند. عنوه بر این، ف ت کن

 نینهمچافزایش یافت. Bبنفش  اشعععه ماورای لی برگ چغندر قند تحتی عصععاره متانوتاکسععیدانآنتی

های هار رادیکالمها باعث نشان داد که این رنگدانه ی بتانین و بتاگزانتین تاکسیدانبررسی فعالیت آنتی

ت تی باالتری نس اکسیدانو بتاگزانتین دارای فعالیت آنتی شوندیکریل هیدرازیل میب-دیفنیل-α ،αآزاد 

شد.به بتانین می سیداتیو در با شعه ماورای تنش اک ت افزایش صورهب Bبنفش  گیاهان تحت تیمار با ا

شددیمحتوی مالون شهبا این وجود،  .آلدهید نمایان  شک ری شه، وزن تر و خ س ی ن، محتوی طول ری

سید هیدروژن پمیزان آب برگ و  شعه ماورایتنش تحت در گیاهان راک ری را داتغییر معنی Bبنفش  ا

کستی در شهیچگونه  Bبنفش  این مطالعه نشان داد که اشعه ماورایهای ، یافتههمچنین ندادند.نشان 

DNA آنالیز با  گیاهان چغندر قند موجب نشعععد. اما با ای اد تعدادی باندهای الکتروفورتیکی جدید در

SDS-PAGE افته شد.یهای گیاهان تیمار روتئینپ، موجب تغییر الگوهای الکتروفورتیکی 



  اشععععهچغندرقند تحت تاثیر دوزهای باالی  BR1رشعععد و عملکرد فتوسعععنتزی واریته  گیری:نتیج 
همچنین موجب افزایش  Bبنفش  ماورایسععت که اشعععه ا حالیاین در یافت. کاهش Bبنفش  ماورای

 Bبنفش  ماورایاشعععه که گیاهان تحت تیمار با طوری هب. دانتی در این گیاه گردیداکسععیفعالیت آنتی

یت تابول له بت مع م یه از جم ثانو یت آنزیمها و فنتاالدینهای  عال ها و افزایش ف ید های وونود

افزایش مقاومت گیاه در اکسععیدانتی موجب های آنتیند. افزایش فعالیترا نشععان داد  اکسععیدانتیآنتی

به  متحملعنوان گیاه هتواند بمیچغندرقند  BR1 کولتیوارد. در نتی ه شومی های اکسیداتیوبرابر تنش

 .باشدمناسب  Bبنفش  ماورایاشعه  در مناطقی با دوزهای باالی برای رشد Bبنفش  اشعه ماورای

 هااکسیدانت، بتاالدینهای آنتی، چغندر قند، آنزیمBبنفش  یاشعه ماورا  های کلیدی:واژه
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 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -11-4 شعععکل

 .Error! Bookmark not defined ............. قند چغندر اهیگ نیپرول یمحتو بر( روز در متربع



 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -12-4 شعععکل

 Error! Bookmark notقند چغندر اهیگ نیبتاد نیسیگن یمحتو بر( روز در متربع

defined. 
 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -13-4 شعععکل

 .Error! Bookmark not defined .......... قند چغندر اهیگ لیکلروف یمحتو بر( روز در متربع

 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -14-4 شعععکل

 .Error! Bookmark not defined ...... قند چغندر اهیگ دیکاروتنود یمحتو بر( روز در متربع

 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -15-4 شعععکل

 Error! Bookmark notقند چغندر اهیگ کل یفنل  اتیترک یمحتو بر( روز در متربع

defined. 
 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -16-4 شعععکل

 .Error! Bookmark not defined ....... قند چغندر اهیگ دیفنوونود یمحتو بر( روز در متربع

 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -17-4 شعععکل

 Error! Bookmark notقند چغندر اهیگ نیژنیاپ دیفنوونود یمحتو بر( روز در متربع

defined. 
 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -18-4 شعععکل

 Error! Bookmark notقند چغندر اهیگ نیکاتچ دیفنوونود یمحتو بر( روز در متربع

defined. 
 B بنفش فرا پرتو روز در متربع بر لوژولیک ۱۲۶/۹ دوز ریتاث. HPLC کروماتوگرام-19 -4 شکل

 Error! Bookmark notقند چغندر اهیگ نیکاتچ:2 و نیژن یاپ: 1 د؛یفنوونود یمحتو بر

defined. 
 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳، 084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -20-4 شعععکل

 .Error! Bookmark not defined .................. قند چغندر اهیگ تانن یمحتو بر( روز در متربع

 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -21-4 شعععکل

 .Error! Bookmark not defined ......قند چغندر اهیگ ینهایبتاالد یمحتو بر( روز در متربع

 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -22-4 شعععکل

 .Error! Bookmark not defined قند چغندر اهیگ یدانتیاکسیآنت تیفعال بر( روز در متربع

 قند چغندر اهیگ(  نیبتاگزانت و نیبتان) نهایبتاالد یدانتیاکسععیآنت تیفعال سععهیمقا -23-4 شععکل

(Beta vulgaris )نیتامیو با C ............................................. Error! Bookmark not defined. 

 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -24-4 شعععکل

 .Error! Bookmark not defined ..... قند چغندر اهیگ محلول قند یمحتو بر( روز در متربع



 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -25-4 شعععکل

 Error! Bookmark notقند چغندر اهیگ یدانتیاکسیآنت یمهایآنز تیفعال بر( روز در متربع

defined. 
 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -26-4 شعععکل

 .Error! Bookmark not defined ... قند چغندر اهیگ کل نیپروتئ یمحتو بر( روز در متربع

 بر لوژولیک ۱۲۶/۹ و B (۰۴۲/۳،084/6 بنفش فرا پرتو مختلف دوز سعععه ریتاث -27-4 شعععکل

 Error! Bookmark notقند چغندر اهیگ آزاد نهیآم یدهایاس یمحتو بر( روز در متربع

defined. 
وشعععاهد بنفش یماورا اشععععه با افتهیماریچغندرقندت اهیگSDS-PAGEیالگوها-28-4شعععکل

 ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
وشععاهد بنفش یماورا بااشعععه افتهیماریت اهانیازگ شععده اسععتخراجDNAیالگوها-29-4شععکل

 ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
 





 

 

 مقدمه و هدف -1

 مقدمه -1-1

د کردن گاز و وار انسان یصنعت هاییتن در اثر فعالزا یهضخامت ال در طی دو دهه اخیر

 ینمزبنفش در سطح  ءپرتو ماورا یزانم یشافزا موجب ( به ط یعتCFCsکلروفلوروکربن )

 Santos et)به وجود آورده است  از جمله گیاهان موجودات زنده یرا برا یشده و مشکنت

al., 2004). یفو به سه ط شودیرا شامل م یدخورش یفدرصد ط 9تا  8بنفش  یماورا پرتو :

و ( نانومتر 320-280)B ، اشعه ماوراء بنفش (نانومتر 400-320)A  اشعه ماوراء بنفش

داشتن طول موج  یلکه به دل شودیم یمتقس( نانومتر 280-200)C  اشعه ماوراء بنفش

 ین. در بباشندمی هابه بافتنفوذ  یبرا یادیز یانرژ یدارا ینس ت به نور مرد یینپا

 یشترن ام فتوسنتز با یبه نور برا یرشانناپذ اجتناب یاجاحت یلبه دل یاهانموجودات زنده، گ

 ,Hollosy) باشندمی یرترپذ یبو آس گیرندیاشعه ماوراء بنفش قرار م یپرتوها یرتحت تأث

 ،بنفش ایو ماورتحقیقات بر روی گیاهان نشان داده است که گیاهان در پاسخ به پرت (.2002

نفش ب ز گیاهان رشدشان توسط اشعه ماورایدهند. برخی اهای متفاوتی نشان میواکنش

س ت نو برخی دیگر  شودتی که برخی دیگر رشدشان تحریک میدر صور ،دشوبازداشته می

امل تولید باشند. اثرات زیان ار اشعه ماورای بنفش شتفاوت میبه پرتو ماورای بنفش بی

و پاسخ  ، جلوگیری از فتوسنتزDNAهای آزاد، خسارت به یژن فعال، رادیکالهای اکسگونه

نفش ب های تعمیر خسارت است. اشعه ماورایی حفاظتی شامل رنگیزه ها و سیستمها

ژیکی ل در اعمال فیزیولوشود که این تنش باعث اختنموجب ای اد تنش اکسیداتیو می

شوند د مینتی ه پرتوهای ماورای بنفش تولیهای فعال اکسیژن که در . گونهگرددسلول می

-شامل آنیون سوپراکسید )
2O)( رادیکال هیدروکسیل ،.OHو پر )( 2اکسید هیدروژنO2H )

یژن بیشتر های آزاد اکسوجود آمدن رادیکالههای فتوسنتزی احتمال بدر بافتباشند و می

مانند  های زیستیماکرومولکول توانند باهای آزاد اکسیژن به آسانی میرادیکالاست. 

ا ل رهای نوکلئیک واکنش نشان دهند و اعمال ط یعی سلوها و اسیدلیپیدها، پروتئین

  .(A -H -Mackerness et al., 2001) مختل سازند
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واملی عنوه بر نوع گونه گیاهی به ع اشعه فرابنفش میزان حساسیت گیاهان در برابر

 )علفی یا درختی( بستگی دارد و همچنین چون سرعت رشد، مرحله نموی، فرم رویشی

ت و میزان رطوبوژن و فسفر خاک اتمسفری، نیتر 2COعوامل محیطی مانند دما، میزان 

رآیندهای نه تنها روی ف اشعه فرابنفش. توانند این حساسیت را تحت تاثیر قرار دهندمی

ست. در بیشتر اموثر  گیاهان نیزگذارد، بلکه در ساختار زیولوژیکی و بیوشیمیایی تاثیر میفی

ه کاهش ارتفاع، کاهش سطح برگ و افزایش ضخامت برگ مشاهده شده است ک ،گیاهان

 ,.Santos et al) باشدمی اشعه فرابنفشهای ناشی از مکانیسمی حفاظتی در مقابل آسیب

2004.) 

  هدف -1-2

 های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و فیتوشیمیاییپاسخ یبررس مطالعه ینهدف از ا

یابی به منظور ارز B چغندر قند در برابر  سه دوز مختلف اشعه فرابنفش یاهگ BR1رقم

 باشد.مذکور در برابر این تنش محیطی میدرجه مقاومت رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 یقتحق یشینهو پ یمبان -2

 یاهانبنفش و گ یماورا پرتو-2-1

اتمسفر، به ویژه ترکی ات  کننده ات آلودههای صنعتی بشر باعث افزایش ترکیفعالیت

توان زن شده است. از جمله این مواد میدار و ترکی ات از بین برنده الیه اهالوژن

( را MeBr( و متیل بروماید )HCFCsها )، هیدروکلروفلوروکربن (CFCs)ها کلروفلوروکربن

و  می رسندکه دارند به سطح استراتوسفر نام برد. این ترکی ات به دلیل پایداری زیادی 

. با توجه به اهمیت الیه ازن در جلوگیری از رسیدن می شوندالیه ازن در آن  یبباعث تخر

ابش پرتوهای پرتو فرابنفش به سطح زمین، کاهش ضخامت الیه ازن باعث افزایش ت

 آوردزنده به وجود می موجوداتشود و مشکنتی را برای فرابنفش به سطح زمین می

(Stapleton, 1992اشع .)بنفش یاشعه ماورابنفش به سه نوار  یه ماورا  A(400-320 

 C(280-200  بنفش یو اشعه ماورا( نانومتر 320-280)B بنفش  ی، اشعه ماورا(نانومتر

 یانرژ یدارا ینس ت به نور مرد یینداشتن طول موج پا یلکه به دل شودیم یمتقس( نانومتر

به خاطر داشتن  A بنفش یی ی اشعه ماورااثر تخر .باشندمی هابه بافتنفوذ  یبرا یادیز

احتیاج اجتناب  یلطول موج بلندتر، کمتر است. در میان موجودات زنده، گیاهان به دل

گیرند و بنفش قرار می یماورا اشعه یرناپذیرشان به نور برای فتوسنتز، بیشتر تحت تاث

 بنفش یاشعه ماورا های هدف(. محل(Casati and Andreol, 2001 آسیب پذیرترند

های نوری، های فتوسنتزی، سیستمها، غشاهای زیستی، رنگدانهیندرگیاهان شامل پروتئ

هان از نظر حساسیت به اشعه (. گیاJansen, 2002) می باشند DNA یاهی وهورمون های گ

 ی،زراع مگونه گیاهی، رق ینور یستمو این تفاوت به سباشند میبنفش متفاوت  یماورا

بنفش و شرایط محیطی وابسته  یان تماس با اشعه ماورامراحل رشد، من ع نوری، مدت زم

وانایی های علفی کمترین تایبیشترین و دولپه یانمخروط ،است. در بین گونه های گیاهی

 یماورا(. اشعه Santos et al., 1999) باشندبنفش را دارا می یحفاظت در برابراشعه ماورا

سوپراکسید و  آنیون یکتایی،اکسیژن  مانند آزاد اکسیژنهای بنفش باعث تولید رادیکال

های حیاتی مثل نند با ماکرومولکولتواشود که بسیار فعال بوده و میپراکسید هیدروژن می

واکنش نشان داده و اعمال ط یعی سلول را مختل  یکها و اسیدهای نوکلئینلیپیدها، پروتئ



 

 

 . (A -H -Mackerness et al., 2001) سازند

گذارد یمزیولوژیکی و بیوشیمیایی تاثیر بنفش نه تنها روی فرآیندهای فی یاشعه ماورا

طح برگ کاهش ارتفاع، کاهش س ،هم مؤثر است. در بیشتر گیاهانبلکه در ساختار گیاهان 

ی های ناشیک مکانیسم حفاظتی در مقابل آسیبو افزایش ضخامت برگ مشاهده شده که 

مار شده با اشعه (. در اغلب گیاهان تیBarnes et al., 1990باشد )بنفش می یماورااز اشعه 

ته و ظهور های نشاسش تعداد و اندازه دانهپنست، کاهبنفش تغییر در اندازه کلرو یماورا

 (.Santos et al., 2004زوم مشاهده شده است )کریستالی در پراکسیترکی ات ش ه

 های ناشی از پرتو فرابنفشآسیب -2-2

بنفش به سطح زمین اخیراً با کاهش ضخامت الیه ازون  یشدت تابش اشعه ماورا

 افته استیرا فیلتر می کند، افزایش  B ء بنفشاستراتوسفری که به صورت ویژه  اشعه ماورا

(Casati and Andreo, 2001این مساله موج .)یب تنش جهت فهم اثرات اشعه ماورا 

ز اشکال توانند طیفی اها میموجودات زنده شده است. این آسیب بنفش برگیاهان و سایر

 وآمینه آروماتیک  یدهایوسیله اسبنفش به یختلف باشند. جذب پرتو اشعه ماورام

ی مربوطه ها یننوکلئوتیدها می تواند من ر به از کار انداختن اسیدهای نوکلئیک و پروتئ

 ای اد شده توسط اشعه ی(. درگیاهان تغییرات ساختارCasati and Andreo, 2001) شود

تواند می ΙΙ یدرمرکز سیستم نور  D2 و D1های  ینبنفش در کلروپنست ها و پروتئ یماورا

 ینچن(. همTevini et al., 1991من ر به کاهش ظرفیت فتوسنتزی و سرعت رشد شود )

جهش  و ولکولیتواند موجب تغییر آرایش مبنفش می یداده شده است که پرتو ماورا نشان

طریق تشکیل  های سلولی ازتواند من ر به آسیببنفش می یماوراگردد. عنوه بر این، پرتو 

 (.Stapleton, 1992اکسیژن گردد )های آزاد رادیکال

 DNAبنفش بر یاثر اشعه ماورا -2-3

  DNAبنفش، شکستن رشته های  یاشعه ماوراهای ناشی از آسیب ینتریکی از مهم

  .(Smith, 1989باشد )ا اضافه کردن جفت بازها در آن میوحذف ی

و  دو رشته ای شود DNAچنین ممکن است باعث شکستن بنفش هم یاشعه ماورا

شود یاست را س ب م یسازی که برای تقسیم سلولی ضرورمهار همانند DNAآسیب 

(Holzinger and Lütz, 2006مولکول .) هایRNA جذبی مشابه  یطیف نیزDNA دارند، 

هم  RNAهای باعث آسیب رساندن به مولکول DNAبر وهبنفش عن یبنابراین، اشعه ماورا



 

 

 (.Casati and Walbot, 2004) ا را تحت تاثیر قرار دهدهینتواند سنتز پروتئمی شود که می

 هاینپروتئ بنفش بر یاثر اشعه ماورا -2-4

ب کند، به ریها را تخینتواند پروتئطور مستقیم میبنفش عنوه بر این که به یماوراپرتو 

ند ، درفرآیRNAهای د از طریق آسیب رساندن به مولکولتوانطور غیر مستقیم نیز می

ها ینتئ(. غیر فعال شدن پروCasati and Walbot, 2004) ها اختنل ای ادکندینپروتئسنتز 

 یشعه ماورااواسطه فتولیز مستقیم اسیدهای آمینه آروماتیک توسط تواند بهها میو آنزیم

 یسکوزیم روبتوان آنبنفش می یاشعه ماوراهای حساس به  ینها و پروتئبنفش باشد. از آنزیم

((Strid et al., 1990 ،ATPase، ویوالگزانتین دی اپوکسیداز (Pfündel, 2003 و )

ین، چنین انسولین، پپسو هم یاهاندر گ IIو I ینور یهایستمس ینیواحدهای پروتئزیر

 (.Jordan, 1993) و میوزین را در جانوران نام برد یپسینتر

 هالیپید بنفش بر یاثر اشعه ماورا -2-5

جذب  به صورت فتوشیمیایی در اثرباشند میلیپیدهایی که دارای پیوندهای دوگانه 

ب اصلی گلیکولیپیدها که ترکی کنند. فسفولیپیدها وبنفش تغییر پیدا می یاشعه ماورا

د و باشنیدهند، حاوی اسیدهای چرب غیر اش اع مهای گیاهی را تشکیل میسلول یغشا

(. Kramer et al., 1991شوند )درحضور اکسیژن تخریب می بنفش ورایدر اثر تابش اشعه ما

ممکن  گلیسریدها نیزگاالکتوزیل دیکلروپنست مثل مونو و دی یترکیب لیپیدهای غشا

 (.Hollósy, 2002بنفش تغییر پیدا کند ) یاشعه ماورااست در مقابل 

  فتوسنتز بنفش بر یاثر اشعه ماورا -2-6

ت با های فتوسنتزی را تخریب کند که این حالرنگیزهکن است بنفش مم یاشعه ماورا

(. گزارش شده است که Jordan et al., 1994کاهش ظرفیت فتوسنتزی همراه است )

ار آن گیرد و مقدبنفش قرار می یاشعه ماوراتحت تاثیر  b یلکمتر از کلروف a یلکلروف

 (.Hollósy, 2002یابد )کمتر کاهش می

بنفش ممکن است نتی ه آسیب  یاز تیمار اشعه ماورا توسنتزی بعدفعالیت ف کاهش

های فتوسنتزی و همچنین به مثل آنزیم روبیسکو، کاهش رنگیزه مستقیم ترکی ات کلیدی

(. A-H-Mackerness et al., 2001) های دخیل در فتوسنتز باشددلیل کاهش بیان ژن

را  I ییستم نورمربوط به س ینور سفرینسیونبنفش ممکن است چرخه ف یاشعه ماورا

مسئول اکسیداسیون  ینیکمپلکس پروتئ همچنین(. Pang and Hays, 1991) مهار کند



 

 

 Booji-James et) باشدبنفش می راینس ت به اشعه ماو PSIIترین قسمت آب حساس

al., 2000.)  کمپلکس سیتوکرومb/f را وساطت  یبین دو سیستم نور کترونکه انتقال ال

 ,Cen and Bornman) گیردبنفش تحت تاثیر قرار می یاشعه ماورا کند نیز توسطمی

1990.) 

  های دفاعی وسازشی گیاهان در برابر پرتوهای فرابنفشپاسخ -2-7

-یسمگیرند مکانتو فرابنفش خورشید قرار میکه در معرض پر یاموجودات زنده تمام

مچنین، هایشان دارند. هبنفش به درون سلول یهایی برای جلوگیری از ورود اشعه ماورا

بنفش  یرارگیری در معرض پرتو ماوراهای ترمیمی یا سازشی به سرعت در پاسخ به قپاسخ

-ین جنسبای در منحظهطور قابل بنفش به یشعه ماوراشوند. سطوح مقاومت به ایء مالقا

 یعه ماورابراشاشند. محافظت در برابهای نزدیک به هم متفاوت میها و حتی واریتهها، گونه

کنند، د میبنفش رش یاشعه ماورا ویژه در بین گیاهانی که در مناطق با سطح باالیبنفش به

  (.Jansen et al., 2001) های جغرافیایی پایین یا ارتفاعات باال، یافت می شودمانند عرض

باشد. می ختار گیاه و متابولیسم ثانویهبنفش شامل تغییر در سا یسازش به اشعه ماورا

ها، رگبژی گیاهان شامل تغییر در شکل بنفش در مورفولو یتغییرات ناشی از اشعه ماورا

 ینن اچنیباشد. همه میهای کوچک و کاهش وزن گیاگرههای جان ی، میانافزایش شاخه

ره سلولی به دیوا یضخیم شدن دیواره سلولی و اتصال ترکی ات فنل ملتواند شامی ییراتتغ

   (.Jansen et al., 2001) ول باشدو افزایش سطح کوتیک

ذب اپیدرم و کوتیکول گیاهان ج بنفش را در یماوراپرتوهای  یت مع ترکی ات فنل

نشان فش بن یرا برای سازش گیاهان در برابر پرتوهای ماوراراه رد کند که مؤثرترین می

یژه و اهی و بههای گیدیگر شامل تغییر در سطوح هورمون های دفاعیمی دهد. مکانیسم

ها، مینآپلی ،باشد. به عنوهن افزایش فعالیت پراکسیدازها میچنیهورمون اکسین و هم

رتوهای  پبرابر ای ممکن است در مقاومت و تحمل گیاهان در ها و آلکالودیدهای ویژهموم

                  .((Jansen et al., 2001 بنفش شرکت داشته باشند یرسان اشعه ماوراآسیب

 هاهای مربوط به آنتركیبات فنلی و آنزيم -2-8

های ق یل آنزیمها از های مربوط به آنوآنزیم یدهاترکی ات فنلی از جمله فنوونود

فنل فنل، مانند پلی یهای کاتابولیسمو آنزیم 1آالنین آمونیا لیازبیوسنتزی مانند فنیل

                                                      
1 Phenylalanine ammonia-lyase 



 

 

کنند. این ترکی ات ایفا میی را در متابولیسم گیاهی اکسیداز و پراکسیدازها نقش مهم

نشان داده شده  نمایند. برای مثال،ت میهای محیطی محافظرا در برابر تنش هچنین گیاهم

انتقال اکسین را درگیاه برعهده دارند و بنابراین  2از ق یل کاتچین یدهاییاست که فنوونود

های ن به تنشمقاومت گیاهاهمچنین نماید. می را در رشد و نمو گیاه ایفا مینقش مه

غیره به  و بنفش، خشکی یماورا زا و غیر زیستی، مانند پرتویماریزیستی مانند عوامل ب

 (.Dicko et al., 2006) شودترکی ات فنلی مربوط می

 بنفش یوراو حفاظت در برابر تنش  اشعه ما یدهافالوونوئ -2-9

 یدهابه صورت وسیعی درگیاهان آوندی وجود دارند. یکی از وظایف فنوونود یدهافنوونود

ها در بنفش است. محل قرارگرفتن آن یاز اشعه ماورا یناش یهایانحفاظت در برابر ز

هایی ها و بافتهای اپیدرمی برگشده است، اما اغلب در سلول یبسیاری از گیاهان بررس

های مریستمی، باشند، مانند گرده و سلولبنفش حساس می رایکه نس ت به اشعه ماو

شوند. یدر کلروپنست یافت م 4و کودرستین 3شوند. گلیکوزیدهای کامفرولیافت می

 Hammesو  Cantleyاتصال کامفرول به فاکتورهای همراه با کلروپنست توسط  ،چنینهم

های ثانویه تحت تنش ولیتافزایش سنتز متاب. مورد تایید قرار گرفته است 1976 درسال

های مهم برای از شاخص ییک ید،های سنتز فنوونودآنزیم یویژه القاباشد، بهمعمول می

گیاهان را در برابر  یدها،بنفش است. معلوم شده است که فنوونود یتنش اشعه ماورا

این  ،چنینکنند. هممحافظت می ریتحت شرایط بازدارندگی نو یپیدپراکسیداسیون ل

 Dawar) باشندهای اکسیژن فعال میبردن رادیکالترکی ات دارای ویژگی حذف و از بین 

et al., 1998 سیس آرابیدوپ یاهگ یدر نژادهاتنی درون(. انتقال قط ی اکسین تحت شرایط

بنفش  یباشند، تحت اثر اشعه ماورامی یدیهای فنوونودکه دارای سطوح پایین آگلیکون

 یاشعه ماورا جذب کننده و از بین برنده یدهای. به ع ارت دیگر، فنوونودیابدافزایش می

توانند انتقال قط ی اکسین را مانع شوند و در نهایت در شکل و ساختار گیاه نقش بنفش می

 (.Murphy et al., 2000داشته باشند )

 بنفش یماورااپیدرم به عنوان يك ساختار دفاعی در برابر اشعه  -2-10

بنفش عمل  یاشعه ماورا یان اربه عنوان یک مانع حفاظتی مهم در برابر اثرات زاپیدرم 

                                                      
2 Catechin 
3 Kaempferol 
4 Quercetin 



 

 

شود و حاوی یها پوشانده موسیله کرک(. اپیدرم معموالً بهTevini et al., 1991) می کند

بنفش است و ممکن است نقش حفاظتی در برابر اشعه  یکننده اشعه ماوراترکی ات جذب

موم موجود در سطح  ،چنین(. همSkaltsa et al., 1994) بنفش بازی کند یماورا عهاش

های اپیدرمی (. سلولMulroy, 1979) % از اشعه را منعکس کند80اپیدرم می تواند تا

های کوچکی عمل کنند و در توانند به عنوان عدسیباشند و مییشکل ممعموالً گن دی

سازند یزوفیل متمرکز مهای مبرابر روی سلول یننور دریافتی را با شدت چند ی هنت

(Gorton and Vogelmann, 1996.) 

 (.Beta vulgaris L) قند چغندر -2-11

عت زرا یکساله یاهیصورت گهاسفناج که ب یرهاست دو ساله از ت یاهیچغندر قند گ

ت صورهفاقد ساقه بوده و ب یشی،دوره رشد رو ی. چغندر قند ط(2-2)شکل  شودیم

 یدتول یشد برا. طول دوره رشودیمشاهده م یتا عمود یبزرگ افق یهااز برگ یام موعه

برخوردار  یخوب یفیتاز رشد و ک وهستانیک یهوا و . معموالً در آبباشدیماه م ۹تا  ۶قند 

نس ت  بهبه سرما و گرما  .متنوع دارد یطمح یطبه شرا یعیوس یاست. چغندر قند سازگار

نند ما یطیمقاوم است. عوامل مح یزخاک ن یورو به ش ردرا دا یتحمل خشکمقاوم است، 

قند در  یرهخذ ونحوه رشد  کنندهیینتع یادیحرارت، نور، طول روز و رطوبت خاک تا حد ز

تا  یخنث یدیتهخوب، بافت متوسط و اس یزهکش یبارور، دارا یها. خاکدنباشیم یشهر

شرط وجود هب ینسنگیمهن یهااست. عملکرد در خاک آلیدهچغندر قند ا یبرا یاییقل یکم

    .(Lukaszewska and Sliwinska, 2007) باشدیمطلوب م یزخوب ن یزهکش

 یپس از زمستان گذران یدشدهتول یایرهذخ یهایشهو بذر، ر هدهندساقه گل یدتول یبرا

کند یم یخود را ط یشیمراحل رشد زا ،و بهاره شدنگراد سانتیدرجه  4- 7 یدر دما ها

 یشیمرحلة رو یط ندبوتة چغندرق ان امد.یبذر در فصل تابستان م یدبه تول یتکه در نها

شکل به یشکل تا قل یضیصورت ببدون کرک به یهابرگ یدارا سال اولدر رشد خود 

 یهابا طول ییهابرگدم یلهوسها به صورت ُرزت بوده و به. برگباشدمی یرهرنگ س ز ت

 یاصل یشةشوند. ریبه طوقه متصل م (برگ بلندتردم یتر دارایمیقد یهابرگ) متفاوت

صورت در محل اتصال به طوقه معمواًل بهشود که یم ی اددر سال اول ا  یمو ح یدسف

چهار قسمت سر،  یدارا یشناسیختچغندرقند از لحاظ ر یایرهذخ یشهر متورم است.

دارند. قسمت  یانحظهمقابل یهابا هم تفاوت یفیتو دم است که به لحاظ ک یشهطوقه، ر

مقدار  یشترینمقدار شکر و ب ینکمتر یدم برگ و دارا ییدنمحل رو یقتسر در حق



 

 

که در زمان برداشت،  یاهیرذخ یشهطور خنصه به آن قسمت از ر. بهباشدمیها یناخالص

  شود.یزنده و س ز به آن متصل است، سر گفته م یهادم برگ

س ز  وبرگ زنده قسمت اتصال دم ینتریینپا ینحدفاصل ب یعنیتر از سر  یینقسمت پا

نامند. یا طوقه مشود ریم یدهدر آن د یهاول یهابرگکه عندم و آثار دم یقسمت ینترپایین با

را  یشهاست، ر متر یحداکثر سه سانت یشهکه قطر ر یتر از طوقه تا قسمتیینقسمت پا

رد. آن وجود دا طرفین در یاردو ش قسمت صاف است و معموالً یندهد. سطح ایم یلتشک

 یشهر ینتهاااز  یرا دارد. قسمت هایمقدار ناخالص ینقند و کمتر یزانم ینقسمت باالتر ینا

سمت قاز  یفرع یهایشهشود. ریدم گفته م ،متر قطر داشته باشد یکه حداکثر سه سانت

 هارخانکمناسب و قابل مصرف در  یفیتک یرادا یزقسمت ن ینشوند. ایدم خارج م ییانتها

است که در دو طرف آن،  یدهشکل و کش یچغندر قند مخروط یاصل یشهر قند است.

مناسب  یطچغندرقند در شرا یهایشهعمق نفوذ ر وجود دارد. یچمارپ یاردو ش یدرجهت طول

 ت.متر اس یسانت 30آن حدود  طول سمت قابل استفاده یرسد ولیمتر م یسانت 180تا 

متر  1 /8تا  1 /2 ی یدهنده تا ارتفاع تقراست، ساقه گل یشیدر سال دوم که مرحلة زا

  .(Biancardi et al., 2010) کندیرشد م

کند یم یداکوچک توسعه پ یهااقه همراه با برگس یةدار بزرگ در پابرگبرگ دم یک

برگ دم بدون یهابرگ یت،درنهاها کاسته شده و برگو در قسمت باالتر ساقه از طول دم

 ینآذلگاز  یاکنند و م موعهیرشد م یجان  یهابرگ، جوانه یهاکنند. در محوریرشد م

 یاد صورت منفرو به گل مها کوچک و بدون دگل ینا .یردگینامحدود شکل م یاخوشه

 نجپبا شود که یم یلتشک یسه برچه ا یمادگ یک. گل چغندرقند از باشندمی یاخوشه

هر  احاطه شده است. گل آن بدون گل رگ است و یکاز پنج کاس رگ بار یو گلپوش پرچم

هفته  6تا  5چغندرقند حدود  یهاگل شود.ینازک و بلند احاطه م س ز برگِ یکگل با 

شرات حتوسط  یتوسط باد وگاه یشتررسند و بیم یافشانبه گرده یشیپس از شروع رشد زا

به  یاهگ ینکنله، ا یرشگرده و پذ یرهاساز ینب یزمانوجه به عدم همد. با تنشویمنتقل م

 یکشود که گل تنها  یم یلتشک یشود. بذر تک جوانه زمانیبارور م یصورت دگرگشن

 Biancardi etشود )یم یلچند گل تشک یابا ت مع دو  بذر چغندر چندجوانه عدد است.

al., 2010). 

 



 

 

 
های های زيستی، اجزای سلولی و پاسخروی مولکول اثر پرتو فرابنفش بر -1-2شکل 

 (Hader et al., 2015)های ترمیمی فیزيولوژيك و راهبردهای تعديلی و مکانیسم

 قند چغندر یشناسو بوم یطیمح یهایازن -2-12

 ییراتد تغمانن یدارد و عوامل یادینس تاً ز یسازگار یطمح ییراتچغندرقند در مقابل تغ

 .دگذاریآن اثر م و درصد قند یشهرشد و نمو و مقدار عملکرد ر دما، نور و آب در

دما  ینهو کمگراد سانتیدرجه  8جوانه زدن بذر چغندرقند  یدما برا ینتر: مناسبدما

موجب از  در مرحله جوانه زدن بذر یخ نداناست.  گرادسانتیدرجه  3جوانه زدن آن  یبرا

آور است. یانها زیشهر یبرا یینپا یهابرداشت، دماشود. در زمان یم یهرفتن جوانه اول ینب

اول  یمهن یمناسب ط یبرداشت شوند. دما یدها باریشه یخ ندان،ق ل از شروع  ،راینبناب

ش گزار گرادسانتیدرجه  26تا  15 حدود (روز پس از کاشت 90) دوره رشد چغندرقند

. باشندمیمناسب  یاررشد چغندرقند بس یطول روز بلند برا یشده است. مناطق دارا

مان برداشت زز استقرار تا روز بعد ا 90از  دچغندرقن یدتول یبرا یطیمح یطشرا ینترمناسب

 10تا  5نة ش ا یو دما گرادسانتیدرجة  27تا  18روزانه  یبا دما یآفتاب یهاروز ها،غده

-یکاهش م یشهقند ر یارش انه، ع یدما یشافزا است. با گرادسانتیدرجة 

     .(Lukaszewska and Sliwinska, 2007)یابد

 یاهیبذر، گ یدتفاوت و در خصوص تولیب یاهیگ یشهر یدنور: چغندرقند از لحاظ تول



 

 

و مقدار  یشهوزن ر ،یابد یشساعت افزا 14تا  10به  8روزبلند است. هرگاه طول روز از 

فصل  یقند ط چغندر یافتیم موع تشعشع در . هرچهیابدیم یشافزا یدشدهدرصد قند تول

 .(Biancardi et al., 2010شود )یمحصول افزوده م یدباشد بر تول یشتررشد ب

 های محیطی مختلفتنش و چغندرقند  -2-12-1

گذارد تعریف جا میهدر گیاه ب عنوان یک عامل خارجی که اثرات سعععوبه  تنش معموالً

در گیاهان بروز  ی محیطیهاها در پاسعععخ به ناهن اریع ارت دیگر تنشهشعععود. بمی

محیطی مختلف از های ی مختلف چغندرقند در پاسععخ به تنشکنند. تا به حال رقم هامی

شکی و  سرما، خ سی قرار گرفتهشوری جمله  سیاری گزارش اند. مورد برر در مطالعات ب

شود. برخی محققان در متحمل به شوری محسوب میشده است که چغندرقند از گیاهان 

شان مطالع شوری، ارقام مقاومدادهات خود ن شوری توانایی چشمگیری  اند که در تنش  به 

فظ ها را قادر به حرند که این توانایی آنهای معدنی همچون پتاسععیم داآوری یوندر جمع

چغندرقند در مقایسه  ،سازد. همچنینهای تحت تنش میهر چه بیشتر مقدار آب در بافت

ر تولید ماده خشک در شرایط تنش خشکی دارد. با اکثر گیاهان زراعی توانایی بیشتری د

د، ریشععه ندهها از دسععت میکمتری از برگآب  ،به خشععکی متحملهای رقمطوریکه هب

 باشعععندبرگ به ریشعععه کمتری برخوردار مید و از نسععع ت نکنفی ری بیشعععتر تولید می

(Biancardi et al., 2010). 

رآیندهای دهد، از عملکرد ط یعی فکاهش میدمای پایین فعالیت بیوسنتزی گیاه را 

شود که در نهایت به  های دادمیکند و ممکن است س ب آسیبفیزیولوژیکی جلوگیری می

ای تنظیم گونههو سرد ب یخ کاشت چغندرقند در مناطق معتدلان امد. تارمرگ گیاه می

ف شدن گردد که خطر سرما و یخ ندان مرتفع شده باشد، اما در عین حال امکان مصادمی

ت که هنگام تنش با تنش دمای پایین هنوز وجود دارد. غشای پنسمایی اولین بخشی اس

چه در شرایط ط یعی و یا )بیند و در طی تطابق گیاه به سرما یخ زدگی خسارت می

دهد. در بررسی ارقام مختلف چغندرقند به (، تغییرات ساختاری در آن روی میمصنوعی

های برگ داری بر روی درصد نشت الکترولیتدما تاثیر معنیکه کاهش این نتی ه رسیدند 

یکی از  یابد.ها افزایش میبا کاهش دما میزان نشت الکترولیتو  ارقام چغندرقند دارد

که با  باشدها مینش سرما، افزایش ت مع کربوهیدراتمهمترین مشخصات چغندرقند در ت

   شودب سلول در اثر سرما میدست رفتن آ، مانع از باال بردن غلظت درون سلولی
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Abstract 
Research Aim:  The aim of this study was to evaluate physiological, biochemical and 

phytochemical responses of BR1 cultivar of sugar beet to three different UV-B radiations 

(3.042, 6.084 and 9.126 KJm-2d-1) in order to assess its resistance against this environmental 

stress. 

Research method:  In this study, the seeds of BR1 cultivar of sugar beet (Beta vulgaris L.) 
were sterilized with 10% sodium hypochlorite for 10 min and then soaked in distilled water. 

After 4 days, approximately 90% of seeds were germinated. All sugar beet plants were grown 

in a growth chamber at 25/20 ºC (day/night) with a 16 hours light /8 hours dark photoperiod 

for 30 days. Then, plants were divided into 4 groups including control and three experimental 

groups exposed to 3.042, 6.084 and 9.126 KJm-2d-1 UV-B radiation respectively for one week. 

All plants were watered twice a week with Hogland’s solution. 
Findings: The UV-B induced a significant decrease in growth, displayed as reduced height 

(14%) and fresh and dry weights (17% and 19%, respevtively). This reduction was associated 

with diminishing photosynthetic rate (86%), relative chlorophyll content (55%), 

photosynthetic pigments content, soluble sugar contents (11%) and maximum quantum yield 

of PSII (32%). On the other hand, flavonoids and total phenolic compounds content,  amounts 

of betalains (betanin and betaxanthin) antioxidant enzymes activities, total protein content, 

compatible solutes, proline, glycine betaine,  total free amino acids and total betalain content 

were increased under UV-B treatments, representing mechanisms by which the plants coped 

with the stress. Besides, the antioxidant activity of sugar beet leaves methanolic extraction 

increased under UV-B radiation. Evaluation of betanin and betaxanthin antioxidant activities 

also revealed that these pigments cause α, α-diphenyl-β-picrylhydrazyl free radical inhibition 

and betaxanthin has a higher antioxidant activity than betanin.  The oxidative stress upon UV-

B treatment was evident by increased malondialdehyde content; however, root length, fresh 

and dry weighs, leaf relative water content and content of hydrogen peroxide were not affected 

in UV-B exposed plants.  We also found out that UV-B radiation didn’t cause DNA 

fragmentation in sugar beet leaves cells, but it modified the electrophoretic patterns of the 

plant proteins with creating some new electrophoretic bands in sodium dodecyl sulfate 

polyacrylamide gel electrophoresis analysis.   
Conclusion:  Growth and photosynthetic performance of BR1 were negatively affected by 

UV-B. However, UV-B radiation caused antioxidant activity increase in sugar beet plants 

through accumulation of secondary metabolites such as betalains and flavonoids as well as 

antioxidant enzymes activity elevation. Enhancement of antioxidant activity causes plant 

resistance against oxidative stress.  The studied sugar beet variety, BR1, seems to be suitable 

particularly for areas with high doses of UV-B irradiation. 
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