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چکیده
 آزمایشی بهصورت فاکتوریل بر پایۀ طرح کامالً تصادفی با،بهمنظور بررسی تأثیر اسید آسکوربیک در کاهش تأثیر وجود کمبود آهن
 میکرو موالر) و اسیدآسکوربیک با سه40  و20 ،0(  عاملها شامل میزان آهن با سه سطح.شش تکرار در گیاه شمعدانی معطر انجام شد
 قلمههای ریشهدار شده بهصورت آبکشتی (هیدروپونیک) درون ماسه کاشت شده و پس از استقرار. میلیموالر) بود2  و1 ،0( سطح
 با کاهش میزان آهن ویژگیهای، نتایج نشان داد.گیاهان تیمارهای آهن و اسید آسکوربیک به همراه محلول غذایی نیمهوگلند اعمال شد
 با کاهش میزان آهن وزن تر و. شمار و طول شاخه های جانبی و سطح برگ در بوته کاهش یافت، قطر ساقه،رشد مانند ارتفاع گیاه
20  و0  واکنش گیاه به اسیدآسکوربیک در تغذیه با آهن. ساقه و پیکر رویشی کاهش یافته ولی میزان اسانس افزایش یافت،خشک برگ
. میلیموالر) باعث افزایش زیستتوده (بیوماس) و میزان اسانس شد1  اسیدآسکوربیک (بهویژه با غلظت.میکروموالر با هم متفاوت بود
 کاهش آهن باعث کاهش سبزینه (کلروفیل)ها. عملکرد اسانس کاهش و با کاربرد اسید آسکوربیک افزایش یافت،با کاهش میزان آهن
 کاربرد اسیدآسکوربیک توانست رشد و عملکرد، بنابر نتایج.و کاروتنوئیدها و کاربرد اسیدآسکوربیک باعث بهبود این ویژگیها شد
. میکروموالر بسیار کمتر بود0  میکروموالرآهن بهبود بخشد اما تأثیر آن در شرایط آهن20 گیاه شمعدانی معطر را در تیمار
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ABSTRACT
In order to study the effect of ascorbic acid (AsA) on quantitative and qualitative characteristics of Pelargonium graveolens
under iron (Fe) deficiency stress, a pot experiment was carried out. Three levels of Fe (0, 20 and 40 µM) and three levels of
AsA (0, 1 and 2 mM) were combined factorially based on a completely randomized design with six replications. Uniform
rooted cutting were planted in sand and grown hydroponically. After plant establishment, Fe and AsA treatments were
applied through half-Hoagland nutrient solution. Results showed that as Fe in nutrient solution decreased, growth characters
i.e. plant height, stem diameter, number and length of axillary shoots and leaf area decreased. Moreover, as Fe in nutrient
solution decreased, leaf fresh and dry weight, stem fresh and dry weight, decreased, while, oil content increased. Growth
responses to AsA was different in plants grown in nutrient solution with 0 µM Fe compared with those in plants grown in
nutrient solution containing 20 µM Fe. Daily application of AsA (especially with 1 mM concentration in nutrient solution)
increased biomass and oil content. Oil yield, Chlorophylls and carotenoids contents decreased with decreasing Fe, while,
AsA increased them under Fe deficiency. Overall, AsA could improve growth and yield of geranium under 20 μM Fe
nutrition, however, it was less effective at 0 μM Fe.
Keywords: Essential oil, plant nutrition, soilless culture.
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مقدمه
2

شمعدانی معطر 1گیاهی چندساله از تیرة شمعدانی
است .اسانس آن بوی خوش ،مانند بوی رز دارد که
بهطور گستردهای در صنایع عطرسازی ،آرایشی و
بهداشتی ،غذایی و داروسازی استفاده میشود
( .)Rajeswara Rao et al., 1996جنوب آفریقا مبدأ
بسیاری از گونههای این گیاه است ( Lis-Balchin,
 .)2003برگهای این گیاه با ابعاد میانگین  4تا 6
سانتیمتر است که رنگ سبز تا سبز کمرنگ دارند.
حاشیۀ برگها پوشیده از کرکهای غدهای نرم و کوتاه
است که با لمس آنها بوی تند و خوش بویی متصاعد
میشود .حاشیۀ برگها دندانهدار است و بریدگیهای
عمیقی که در برگها وجود دارد آنها را به پنج تا
هفت پار پهنگ (لوب) تقسیم میکند ( Motsa et al.,
 .)2006شمعدانی معطر در بعضی کشورها مانند رواندا،
آفریقای جنوبی و هند در مزرعۀ هوای آزاد و در بعضی
کشورها مانند ایتالیا و آلمان بهصورت گلخانهای برای
تولید اسانس کشت و کار میشود .در مناطق معتدلۀ
کشور ما امکان کشت آن بهصورت گلخانهای وجود
دارد و افزون بر استفادة زینتی ،استفاده از آن بهعنوان
یک گیاه دارویی افزایش یافته است ( Rezaei Nejad
.)& Ismaili, 2014
رشد گیاه و تولید اسانس در گیاهان معطر تحت
تأثیر عاملهای مختلفی از جمله ژنتیک ،بستر کاشت،
تغذیه و  ...قرار میگیرد ( ;Eiasu et al., 2009
.Malatova et al., 2011; Rezaei Nejad & Ismaili,
 .)2014; Rouphael et al., 2008عنصر آهن یکی از
عنصرهای کممصرف مورد نیاز گیاه به شمار میآید که
جایگاه خاصی در تغذیۀ گیاه دارد .اگرچه این عنصر
جزء ساختمان سبزینه (کلروفیل)ها نیست ولی برای
ساخت و تشکیل سبزینهها ضروری است ( & Mengel
 .)Akirkby, 1987در کشور ما به دلیل قلیایی بودن
خاکها و همچنین وجود آهک در آنها کمبود آهن
در بسیاری از گیاهان زراعی و باغی گزارش شده است
( .)Malakouti & Tehrani, 1999بهاحتمال همۀ
خاکها آهن کافی دارند اما حاللیت آن با توجه به

1. Pelargonium graveolens
2. Geraniaceae

اینکه در درجۀ اول با  pHخاک کنترل و تنظیم
میشود ،ممکن است بهقدری کم باشد که کمبود آهن

بهویژه در گونهها و رقمهایی که از نظر جذب آن
کارآمد نیستند ،دیده شود .به ازای هر واحد تغییر در
افزایش  pHحاللیت ممکن است تا هزار برابر کاهش
یابد ( .)Lindsay, 1979اگر گیاهی دچار کمبود آهن
باشد ،به علت کاهش میزان سبزینهها ،برگهای آن
بهصورت رنگپریده خواهند بود .در این حالت در آغاز
فاصلۀ بین رگبرگها زرد شده و پس از آن با شدت
یافتن کمبود ،سطح برگ به زردی میگراید ( Mengel
 .)& Akirkby, 1987نقش اصلی آهن هنگامی خود را
بهتر نشان میدهد که کمبود آن باعث زردی برگهای
جوان میشود .نشانههای کمبود آهن در آغاز در
جوانترین برگها بهصورت زردی بین رگبرگی و
سرانجام در پهنکبرگ به رنگ زرد و حتی سفید بروز
میکند (.)Marschner, 2011
پژوهشها نشان میدهد ،اسید آسکوربیک باعث
باال بردن مقاومت گیاهان در برابر تنشهای مختلف از
جمله شوری و خشکی میشود ( & Shalata
 .)Neumann, 2001; Singh et al., 2001همچنین
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد در مراحل اولیۀ
رشد گیاه ،اسید آسکوربیک باعث کاهش تأثیر کمبود
آهن میشود ( )Ramirez et al., 2013ولی در مورد
تأثیر آن بر رشد کامل گیاه و تولید اسانس در گیاهان
معطر در شرایط کمبود آهن اطالعات مستندی در
دست نیست .لذا در این پژوهش سعی شده است
واکنشهای ریختشناختی (مورفولوژیکی) و
فیزیولوژیکی گیاه شمعدانی معطر به سطوح مختلف
آهن در حضور اسید آسکوربیک بررسی شود.
مواد و روشها
این آزمایش در گلخانۀ پژوهشی دانشکدة کشاورزی
دانشگاه لرستان با میانگین دمای شبانهروز 22-28
درجۀ سلسیوس ،رطوبت  60-70درصد و شدت نور
 500-600میکرومول بر مترمربع در ثانیه در سال
 1392انجام گرفت .آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایۀ
طرح کامالً تصادفی با شش تکرار انجام شد .عاملها
شامل میزان آهن با سه سطح ( 20 ،0و 40
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میکروموالر) و اسید آسکوربیک با سه سطح ( 1 ،0و 2
میلیموالر) بود .کاشت قلمههای ریشهدار بهصورت
آبکشتی (هیدروپونیک) درون ماسه در گلدان (هر
قلمه در یک گلدان) انجام شد .هر گیاه بهعنوان یک
تکرار در نظر گرفته شد و در کل  54گیاه در آزمایش
استفاده شد .پس از استقرار گیاهان ،تیمارها اعمال
شد .محلول دهی با محلول غذایی  0/5هوگلند دو بار
در روز انجام شد و تیمار اسید آسکوربیک هر روز
بهصورت حلشده در محلول غذایی انجام شد .در زمان
برداشت عاملهای مختلفی از جمله ارتفاع بوته ،قطر
ساقه ،شمار برگ ،سطح برگ ،شمار شاخههای فرعی،
طول شاخههای فرعی ،وزن تر و خشک پیکر رویشی
اندازهگیری و ثبت شد .بوتههای برداشتشده در دمای
حدود  25درجۀ سلسیوس و در سایه خشک شدند و
سپس به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه
کلونجر میزان اسانس اندازهگیری شد .برای سنجش
میزان سبزینهها و کاروتنوئیدها ( Lichtenthaler,
 0/1 )1987گرم برگ در هاون چینی با نیتروژن مایع
خرد و با  10میلیلیتر استون خالص مخلوط شد .پس از
آن نمونهها در فالکون  15میلیلیتری ریخته و به مدت
پانزده دقیقه در دور  4000سانتریفوژ شد .سپس با
استفاده از طیفسنج نوری (اسپکتروفتومتر) جذب
محلول در طولموجهای 662 ،470و  645نانومتر
اندازهگیری شد .استون بهعنوان محلول شاهد برای
تنظیم صفر جذب نوری استفاده شد .میزان سبزینههای
 ، aسبزینههای  ،bسبزینۀ کل و کاروتنوییدها برحسب
میلیگرم در گرم وزن تر برگ محاسبه شدند.
درنهایت دادههای بهدستآمده از آزمایشها با کمک
نرمافزارهای آماری  Prism 5 ،Excelو MSTAT-C
تجزیهوتحلیل و میانگینها توسط آزمون دانکن در سطح
احتمال  0/05مقایسه شد.
نتایج
ارتفاع گیاه و قطر ساقه (درصد نسبت به زمان آغاز
تیمار)

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،تأثیر سطوح مختلف
آهن ،سطوح مختلف اسیدآسکوربیک و اثر متقابل آهن
× اسید آسکوربیک در سطح احتمال  0/01بر نسبت
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ارتفاع و قطر ساقه معنیدار شد (جدول  .)1مقایسۀ
میانگینها نشان داد ،بدون کاربرد اسید آسکوربیک،
در آهن سطح  0و  20میکروموالر به ترتیب کمترین و
بیشترین ارتفاع گیاه به دست آمد .اسید آسکوربیک در
آهن سطح  0میکروموالر ،تنها با غلظت  1میلیموالر،
در آهن سطح  20میکروموالر با غلظت  1و 2
میلیموالر و در سطح  40میکروموالر آهن تنها با
غلظت  2میلیموالر باعث افزایش ارتفاع شد .در کل
بیشترین نسبت افزایش ارتفاع به ترکیب تیماری آهن
 20میکروموالر و اسیدآسکوربیک  1میلیموالر
اختصاص یافت (جدول  .)2همچنین مقایسۀ
میانگینها نشان داد ،در اسید آسکوربیک سطح 0
میلیموالر ،با افزایش میزان آهن قطر ساقه افزایش
یافت و اسید آسکوربیک در آهن سطح  0میکروموالر
تنها با غلظت  2میلیموالر و در آهن سطح 20
میکروموالر تنها با غلظت  1میلیموالر باعث افزایش
نسبت قطر ساقه شد اما در سطح  40میکروموالر آهن
تأثیری در قطر ساقه نداشت (جدول .)2
شمار و طول شاخههای جانبی

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،تأثیر آهن برشمار
شاخههای جانبی در سطح  0/01معنیدار شد ،اما
تأثیر اسید آسکوربیک و اثر متقابل آهن × اسید
آسکوربیک معنیدار نشد (جدول  .)1مقایسۀ
میانگینها نشان داد ،در اسید آسکوربیک سطح 0
میلیموالر ،با کاهش میزان آهن شمار شاخههای
جانبی کاهش یافت ،هرچند که از لحاظ آماری تفاوت
معنیداری دیده نشد .کاربرد اسید آسکوربیک در
شرایط آهن سطح  20میکروموالر باعث افزایش شمار
شاخههای فرعی شد ولی از نظر آماری معنیدار نبود
(جدول  .)2همچنین نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد،
تأثیر آهن و اثر متقابل آهن × اسید آسکوربیک در
سطح احتمال  0/01بر طول شاخههای جانبی
معنیدار شد اما تأثیر اسیدآسکوربیک معنیدار نشد
(جدول  .)1در اسید آسکوربیک سطح  0میلیموالر،
با کاهش میزان آهن طول شاخههای جانبی کاهش
یافت .کاربرد اسیدآسکوربیک در سطوح مختلف آهن
متفاوت بود .در آهن سطح  0میکروموالر ،کاربرد اسید
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آسکوربیک باعث کاهش طول شاخههای جانبی شد اما
در آهن سطح  20میکروموالر ،کاربرد اسیدآسکوربیک
باعث افزایش طول شاخههای جانبی شد بهطوریکه
بیشترین طول شاخههای جانبی به آهن سطح 20
میکروموالر و اسیدآسکوربیک  2میلیموالر اختصاص
یافت که با آهن سطح  40میکروموالر و اسیدآسکوربیک
 0و  2میلیموالر اختالف معنیداری نداشت (جدول .)2
شمار و سطح برگ

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،تأثیر آهن برشمار برگ
در بوته در سطح  0/01معنیدار شد ،اما تأثیر اسید
آسکوربیک و اثر متقابل آهن × اسید آسکوربیک
معنیدار نشد (جدول  .)1مقایسۀ میانگینها نشان داد،
در اسید آسکوربیک سطح  0میلیموالر ،با کاهش
میزان آهن شمار برگ کاهش یافت ،هرچند که از
لحاظ آماری تفاوت معنیداری دیده نشد .کاربرد اسید
آسکوربیک در شرایط آهن سطح  0میکروموالر ،باعث
کاهش شمار برگ ولی در شرایط آهن سطح 20
میکروموالر ،باعث افزایش شمار برگ شد ولی از نظر
آماری معنیدار نبود (جدول  .)2همچنین ،نتایج
تجزیۀ واریانس نشان داد ،تأثیر آهن و اثر متقابل آهن
× اسید آسکوربیک در سطح  0/01بر سطح برگ در
بوته معنیدار شد ولی تأثیر اسیدآسکوربیک معنیدار
نشد (جدول  .)1مقایسۀ میانگینها نشان داد ،در اسید
آسکوربیک سطح  0میلیموالر ،با کاهش میزان آهن
سطح برگ کاهش یافت .کاربرد اسیدآسکوربیک در
سطوح مختلف آهن متفاوت بود .در شرایط آهن سطح
 0میکروموالر کاربرد اسید آسکوربیک باعث کاهش
سطح برگ شد ،اما در شرایط آهن سطح 20
میکروموالر ،کاربرد اسیدآسکوربیک باعث افزایش
سطح برگ شد (جدول .)2
وزن تر و خشک برگها

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،تأثیر سطوح مختلف
آهن ،اسید آسکوربیک و اثر متقابل آهن و اسید
آسکوربیک بر وزن تر و خشک برگها در سطح
احتمال  0/01معنیدار شد (جدول  .)1مقایسۀ
میانگینها نشان داد ،در اسید آسکوربیک سطح 0

میلیموالر ،با کاهش میزان آهن وزن تر برگهای گیاه
کاهش یافت .در آهن سطح  0میکروموالر ،اسید
آسکوربیک  1و  2میلیموالر به ترتیب باعث افزایش و
کاهش وزن تر برگها در مقایسه با شاهد شدند .در
آهن سطح  20میکروموالر ،اسید آسکوربیک باعث
افزایش وزن تر برگها شد و تأثیر غلظت  1میلیموالر
بیشتر از  2میلیموالر آن بود .در آهن سطح 40
میکروموالر ،اسید آسکوربیک تأثیری در وزن تر
برگها در مقایسه با شاهد نداشت (شکل .)1
همچنین ،مقایسۀ میانگینها نشان داد ،در اسید
آسکوربیک سطح  0میلیموالر ،با کاهش میزان آهن
وزن خشک برگها کاهش یافت .در آهن سطح 0
میکروموالر ،اسید آسکوربیک  1میلیموالر تأثیری در
وزن خشک برگها نداشت و اسید آسکوربیک 2
میلیموالر باعث کاهش وزن خشک برگها در مقایسه
با شاهد شد .در آهن سطح  20میکروموالر ،اسید
آسکوربیک  1و  2میلیموالر بهطور یکسانی باعث
افزایش وزن خشک برگها شدند .در آهن سطح 40
میکروموالر ،اسید آسکوربیک  1میلیموالر تأثیری در
وزن خشک برگها نداشت و اسید آسکوربیک 2
میلیموالر باعث افزایش وزن خشک برگها در مقایسه
با شاهد شد (شکل .)1
وزن تر و خشک ساقه

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،تأثیر سطوح مختلف
آهن ،اسید آسکوربیک و اثر متقابل آهن×
اسیدآسکوربیک در سطح  0/01بر وزن تر ساقه
معنیدار شد (جدول  .)1مقایسۀ میانگینها نشان داد،
در اسید آسکوربیک سطح  0میلیموالر ،با کاهش
میزان آهن وزن تر ساقه کاهش یافت .در آهن سطح 0
میکروموالر ،اسید آسکوربیک  1میلیموالر تأثیری در
وزن تر ساقه نداشت و اسید آسکوربیک  2میلیموالر
باعث کاهش وزن تر ساقه در مقایسه با شاهد شد .در
آهن سطح  20میکروموالر ،اسید آسکوربیک  1و 2
میلیموالر بهطور یکسانی باعث افزایش وزن تر ساقه
شدند .در آهن سطح  40میکروموالر ،اسید آسکوربیک
تأثیری در وزن تر ساقه در مقایسه با شاهد نداشت
(جدول  .)2همچنین ،نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد،
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 در آهن.میزان آهن وزن خشک ساقه کاهش یافت
 اسید آسکوربیک باعث کاهش، میکروموالر0 سطح
 در آهن.وزن خشک ساقه در مقایسه با شاهد شد
 اسید آسکوربیک تأثیر، میکروموالر20 سطح
.)2 معنیداری در وزن خشک ساقه نداشت (جدول

تأثیر سطوح مختلف آهن بر وزن خشک ساقه گیاه در
 اما تأثیر اسید. معنیدار شد0/01 سطح احتمال
آسکوربیک و اثر متقابل آهن و اسید آسکوربیک
، مقایسۀ میانگینها نشان داد.)1 معنیدار نشد (جدول
 با کاهش، میلیموالر0 در اسید آسکوربیک سطح
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 تأثیر سطوح مختلف آهن و اسیدآسکوربیک بر وزن تر و خشک برگهای شمعدانی معطر.1 شکل
Figure 1. Effect of different levels of Fe and ascorbic acid on leaf fresh and dry weight in Pelargonium graveolens

 تجزیۀ واریانس تأثیر اسید آسکوربیک بر برخی ویژگیهای ریختشناختی و فیزیولوژی شمعدانی معطر تحت تنش.1 جدول
کمبود آهن
Table 1. Analysis of variance of effect of ascorbic acid (AsA) on some morphological and physiological
characteristics of geranium under iron (Fe) deficiency
Source of
variations
Fe
AsA
Fe × AsA
Error

df
2
2
4
45

Plant
height
9454.6**
1720.2**
1030.1**
30.91

Stem
diameter
1855.4**
481.1**
677.1**
46.76

No. of axillary
shoots
21.91**
1.35ns
3.05 ns
1.50

Mean square
Length of
axillary shoots
1722.2**
19.95 ns
435.95**
7.47

No. of
leaves
788.2**
1.389 ns
150.4 ns
105.7

Leaf
area
858992**
189999 ns
407537**
101257

Leaf
FW
4574.8**
1525.4**
779.95**
46.77

Leaf
DW
84.23**
8.1**
21.19**
1.26

 تجزیۀ واریانس تأثیر اسید آسکوربیک بر برخی ویژگیهای ریختشناختی و فیزیولوژی شمعدانی معطر تحت تنش.1 ادامه جدول
کمبود آهن
Continued table 1. Analysis of variance of effect of ascorbic acid (AsA) on some morphological and physiological
characteristics of geranium under iron (Fe) deficiency
Source of
variations
Fe
AsA
Fe × AsA
Error

df
2
2
4
45

Mean square
Stem FW Stem DW Shoot FW Shoot DW Chl. a Chl. b Total Chl. Carotenoids Oil content Oil yield
950.8**
15.12** 11357.9** 190.35** 53.93** 5.93** 95.32**
4.349**
0.031*
0.009**
120.8**
0.438 ns
2496.8**
4.405 ns
1.75 ns 0.10 ns
2.55 ns
0.047 ns
0.166**
0.008**
202.6**
0.984 ns
1544.7**
26.528**
2.16* 0.29**
4.04**
0.107 ns
0.037**
0.003*
15.44
0.416
114.13
5.07
0.636 0.046
0.857
0.052
0.008
0.001

. درصد و غیر معنیدار1  و5  معنیدار در سطح احتمال: ns  ** و،*
*, ** and ns: Significantly difference at 5 and 1% probability levels, and Non-significantly difference, respectively.
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جدول  .2مقایسۀ میانگین تأثیر اسید آسکوربیک بر برخی ویژگیهای ریختشناختی و فیزیولوژی شمعدانی معطر تحت تنش
کمبود آهن
Table 2. Mean comparison of the effects of ascorbic acid (AsA) on some morphological and physiological
characteristics of geranium (Pelargonium graveolens) under iron (Fe) deficiency
Stem FW
)(g/plant

Leaf area
)(cm2/plant

No. of
leaves/plant

40.8 b
37.9 b
27.3 c
37.9 b
49.0 a
46.8 a
50.4 a
50.7 a
48.0 a

1356 b
1607 ab
932 c
1428 b
1661 ab
1862 a
1627 ab
1728 ab
1739 ab

70.3 abcd
64.0 d
65.0 cd
67.7 bcd
71.7 abcd
78.3 abc
80.7 ab
82.2 a
76.2 abcd

Length of
axillary shoots
)(cm/plant
45.2 c
38.2 d
27.2 e
42.5 c
52.7 b
56.7 a
58.9 a
51.8 b
56.5 a

No. of axillary
shoots/plant
5.8 bc
4.5 c
4.7 c
6.5 ab
8.0 a
6.7 ab
6.8 ab
6.8 ab
6.5 ab

Plant height Stem diameter
(% of initial (% of initial
)value
)value
172.2 e
155.8 d
196.8 d
159.2 d
174.0 e
181.2 b
219.7 b
172.7 c
248.8 a
187.7 ab
211.7 c
169.0 c
202.2 d
181.8 ab
202.3 d
184.8 ab
215.5 bc
190.3 a

AsA
)(mM
0
1
2
0
1
2
0
1
2

Fe
)(µM
0

20

40

ادامه جدول  .2مقایسۀ میانگین تأثیر اسید آسکوربیک بر برخی ویژگیهای ریختشناختی و فیزیولوژی شمعدانی معطر تحت
تنش کمبود آهن
Continued table 2. Mean comparison of the effects of ascorbic acid (AsA) on some morphological and physiological
characteristics of geranium (Pelargonium graveolens) under iron (Fe) deficiency
Carotenoids
)(mg/g FW
2.21 d
2.02 d
2.10 d
2.48 c
2.69 bc
2.84 ab
3.06 a
3.10 a
3.10 a

Total Chl.
)(mg/g FW
9.90 d
8.61 e
8.67 e
11.19 c
12.07 bc
12.80 b
13.15 b
13.15 b
14.48 a

Chl. b
)(mg/g FW
2.38 d
1.99 e
1.95 e
2.74 c
2.93 bc
3.10 b
3.14 ab
3.09 b
3.39 a

Chl. a
)(mg/g FW
7.52 d
6.63 d
6.72 d
8.45 c
9.14 bc
9.71 b
10.00 b
10.05 b
11.09 a

Shoot DW
)(g/plant
24.32 b
23.34 b
19.94 c
24.77 b
27.70 a
28.22 a
27.95 a
28.91 a
29.81 a

Shoot FW
)(g/plant
155.0 c
163.4 c
132.4 d
160.6 c
211.9 a
190.8 b
194.9 b
201.0 ab
197.9 b

Stem DW
)(g/plant
5.94 de
5.16 ef
4.71 f
5.93 de
6.36 bcd
6.26 cd
7.14 ab
7.20 a
7.04 abc

AsA
)(mM
0
1
2
0
1
2
0
1
2

Fe
)(µM
0

20

40

اعداد میانگین شش تکرار هستند .میانگینهای با حرفهای مشترک در هر ستون اختالف معنیداری بر پایۀ آزمون دانکن در سطح  %5ندارند.
Values are the mean of six replications. Values followed with the same letter(s) (column-wise) are not significantly different at P<0.05 according to
Duncan's multiple range test.

وزن تر و خشک پیکر رویشی

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،تأثیر سطوح مختلف
آهن ،اسید آسکوربیک و اثر متقابل آهن و اسید
آسکوربیک بر وزن تر پیکر رویشی گیاه در سطح احتمال
 0/01معنیدار شد (جدول  .)1مقایسۀ میانگینها نشان
داد ،کاهش آهن در محلول غذایی باعث کاهش وزن تر
پیکر رویشی شد .در آهن سطح  0میکروموالر ،اسید
آسکوربیک  1میلیموالر تأثیری در وزن تر پیکر رویشی
نداشت و اسید آسکوربیک  2میلیموالر باعث کاهش
وزن تر پیکر رویشی در مقایسه با شاهد شد .در آهن
سطح  20میکروموالر ،اسید آسکوربیک باعث افزایش
وزن تر پیکر رویشی شد و تأثیر غلظت  1میلیموالر
بیشتر از  2میلیموالر آن بود .در آهن سطح 40
میکروموالر ،اسید آسکوربیک تأثیری در وزن تر پیکر
رویشی در مقایسه با شاهد نداشت (جدول  .)2همچنین،
نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،تأثیر سطوح مختلف آهن

و اثر متقابل آهن و اسید آسکوربیک بر وزن خشک پیکر
رویشی گیاه در سطح احتمال  0/01معنیدار شد اما اثر
اصلی اسید آسکوربیک معنیدار نشد (جدول  .)1مقایسۀ
میانگینها نشان داد ،کاهش آهن باعث کاهش وزن
خشک پیکر رویشی شد .در آهن سطح  0میکروموالر،
اسید آسکوربیک  1میلیموالر تأثیری در وزن خشک
پیکر رویشی نداشت و اسید آسکوربیک  2میلیموالر
باعث کاهش وزن خشک پیکر رویشی در مقایسه با شاهد
شد .در آهن سطح  20میکروموالر ،اسید آسکوربیک  1و
 2میلیموالر بهطور یکسانی باعث افزایش وزن خشک
پیکر رویشی شدند .در آهن سطح  40میکروموالر ،اسید
آسکوربیک تأثیری در وزن خشک پیکر رویشی در
مقایسه با شاهد نداشت (جدول .)2
میزان سبزینهها

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،اثر سادة آهن در سطح
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احتمال  0/01و اثر متقابل آهن و اسیدآسکوربیک بر
میزان سبزینهها در سطح احتمال  0/01معنیدار شد،
اما اثر سادة اسیدآسکوربیک معنیدار نشد (جدول .)1
مقایسۀ میانگینها نشان داد ،با کاهش میزان آهن
میزان سبزینهها کاهش یافت .در آهن سطح 0
میکروموالر ،کاربرد اسیدآسکوربیک باعث کاهش
سبزینهها شد .در آهن سطوح  20و  40میکروموالر،
کاربرد اسیدآسکوربیک بهویژه با غلظت  2میلیموالر
باعث افزایش میزان سبزینهها شد (جدول .)2

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،تأثیر سطوح مختلف
آهن در سطح  0/05و تأثیر سطوح مختلف اسید
آسکوربیک و اثر متقابل آهن × اسید آسکوربیک در
سطح احتمال  0/01بر میزان اسانس معنیدار شد
(جدول  .)1مقایسۀ میانگینها نشان داد ،با افزایش
سطح آهن میزان اسانس بهطور معنیداری کاهش
یافت .کاربرد اسیدآسکوربیک در سطح  1میلیموالر
باعث افزایش درصد اسانس شد (شکل .)2

کاروتنوئیدها

عملکرد اسانس در بوته

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،اثر سادة آهن بر میزان
کاروتنوئیدها در سطح احتمال  0/01معنیدار شد اما
تأثیر اسید آسکوربیک و اثر متقابل آهن و اسید
آسکوربیک معنیدار نشد (جدول  .)1مقایسۀ
میانگینها نشان داد ،با کاهش میزان آهن میزان
کاروتنوئیدها کاهش یافت .در آهن سطوح  0و 40
میکروموالر ،اسید آسکوربیک تأثیری بر میزان
کاروتنوئیدها نداشت ولی در آهن سطح 20
میکروموالر ،اسید آسکوربیک بهویژه با غلظت 2
میلیموالر باعث افزایش کاروتنوئید شد (جدول .)2

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،اثر اصلی آهن و
اسیدآسکوربیک در سطح  0/01و اثر متقابل آهن ×
اسید آسکوربیک در سطح 0/05بر عملکرد اسانس
معنیدار بودند (جدول  .)1مقایسۀ میانگینها نشان
داد ،در آهن سطح  0میکروموالر ،اسید آسکوربیک 1
میلیموالر تأثیری در عملکرد اسانس نداشت و اسید
آسکوربیک  2میلیموالر باعث کاهش عملکرد اسانس
در مقایسه با شاهد شد .در آهن سطوح  20و 40
میکروموالر ،اسیدآسکوربیک در سطح  1میلیموالر
باعث افزایش عملکرد اسانس شد (شکل .)2

میزان اسانس
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شکل  .2تأثیر سطوح مختلف آهن و اسیدآسکوربیک بر میزان و عملکرد اسانس شمعدانی معطر
Figure 2. Effect of different levels of Fe and ascorbic acid on oil content and yield in Pelargonium graveolens
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بحث
نتایج بررسیها نشان داد ،ترکیبهای تیماری آهن با
سطوح مختلف اسید آسکوربیک و برهمکنش آنها
تأثیر معنیداری بر ویژگیهای رشد گیاه شمعدانی
معطر داشت ،بهطوریکه با کاهش میزان آهن
ویژگیهای رشد کاهش یافت و با کاربرد
اسیدآسکوربیک بهویژه در شرایط کمبود آهن رشد
بهبود پیدا کرد .با کاربرد آهن فعالیت نورساختی
(فتوسنتزی) گیاه افزایشیافته و باعث توسعۀ پوشش
گیاهی و افزایش شاخ و برگ گیاه میشود
( .)Marschner, 2011کمبود آهن باعث توقف رشد
برگ و تقسیم یاخته و کاهش میزان سبزینهها و
سیتوکرومها میشود ولی با کاربرد آهن ساخت مواد
در گیاه و همچنین قطر ساقه افزایش مییابد
( .)Marschner, 2011; Zha et al., 2014در نتایج
پژوهشهای مختلف نشان داده شده ،کاربرد عنصرهای
کممصرف از جمله آهن باعث افزایش وزن تر و خشک
گیاهانی مانند ریحان ( Said-Al Ahl & Mahmoud,
 )2010و علف لیمو ( )Singh et al., 2003شد .در
نتیجۀ کاربرد آهن ،میزان سبزینهها ،نورساخت و رشد
رویشی گیاه افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش
سطح کربنگیری و درنتیجه میزان مادة خشک
تولیدی در گیاه میشود ( ;Almaliotis et al., 2000
.)Chen et al., 2004
در این تحقیق،کاهش آهن باعث کاهش میزان
سبزینهها و کاروتنوئیدها در گیاه شد .عنصر آهن جزء
ساختمان سبزینهها نیست ولی برای ساخت و تشکیل
سبزینه ضروری است (.)Mengel & Akirkby, 1987
آهن برای ساخت پروتئینهای مهم که پیشنیاز
ساخت سبزینه هستند ،مورد نیاز است و کمبود آن
باعث کاهش میزان سبزینه در گیاه میشود که این
امر کاهش نورساخت و عملکرد را به همراه دارد
( .)Mori, 1999در این تحقیق ،نکتۀ قابل توجه این
بود ،گیاهانی که با محلول غذایی بدون آهن تغذیه
شده بودند با وجود کاهش در میزان سبزینه سبزروی
(کلروز) شدید نشان ندادند .علت این موضوع را
میتوان به چند عامل نسبت داد .اول اینکه قلمههای
ریشهدارشدة شمعدانی معطر تا مرحلۀ استقرار کامل با

محلول غذایی حاوی آهن تغذیه شده بودند .دوم اینکه
آب شهری مورد استفاده برای تهیۀ محلول غذایی بنا
بر نتایج آزمایشگاهی حاوی حدود  1میکروموالر آهن
بود .سوم اینکه گیاهان بر پایۀ واکنش به کمبود آهن
به دو دسته تقسیم میشوند -1 :گیاهانی 1که در
شرایط کمبود شدید آهن سبزروی نشان نمیدهند و
 -2گیاهانی 2که با کمبود آهن سبزروی نشان
میدهند ) .(Santos et al., 2015بنابر نتایج این
تحقیق ،به نظر میرسد گیاه شمعدانی معطر جزو گروه
اول باشد.
از این نتایج چنین به نظر میرسد ،ترکیبهای
تیماری آهن با سطوح مختلف اسید آسکوربیک و اثر
متقابل آنها تأثیر معنیداری بر ویژگیهای وزن تر و
خشک برگ ،میزان اسانس و عملکرد اسانس گیاه
شمعدانی معطر داشت ،بهطوریکه با کاهش میزان
آهن ویژگیهای رشدی کاهش و با کاربرد
اسیدآسکوربیک ،اثر کمبود آهن بهبود پیدا کرد.
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد اسید آسکوربیک
از تأثیر زیانبار کمبود آهن در دانهالهای علف تال
(آرابیدوپسیس) جلوگیری میکند .افزون بر این ،ظاهر
کمرنگ گیاه که در نتیجۀ کمبود آهن ایجاد شده
است با تیمار اسیدآسکوربیک قابلبرگشت به حالت
سبز است لذا در ظاهر گیاه این انعطاف را دارد که در
شرایط آهن سطح  0میکروموالر هم باوجود موادی
مانند اسیدآسکوربیک به حالت سبز باقی بماند
) .(Ramirez et al., 2013این نتایج با نتایج این
تحقیق همخوانی دارد .ازآنجاکه آهن جزو ساختار
بعضی اجزای زنجیرة انتقال الکترون در میتوکندری و
کلروپالست است ،کمبود آن باعث اختالل در حالت
عادی انتقال الکترون و در نهایت افزایش تولید
گونههای فعال اکسیژن میشود ) .(Allen, 1995در
همین راستا ،علت تأثیر اسید آسکوربیک بر کاهش
آسیبهای ناشی از کمبود آهن ،تأثیر اسید آسکوربیک
در جلوگیری از تجمع گونههای فعال اکسیژن ناشی از
کمبود آهن و حفظ ثبات واکنشهای کاهشی و
اکسایشی یاخته عنوان شده است ( Ramirez et al.,
1. Fe-efficient plants
2. Fe-inefficient plants
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 .)2013اسیدآسکوربیک تقسیم یاختهای و رشد یاخته
را در گیاهان تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین در
دورة فرآیند فعالیت تغذیهای گیاهان عالی مؤثر است و
یک نقش مهم را در سامانۀ انتقال الکترون دارد
( .)Veljovic-Jovanovic et al., 2001اسید
آسکوربیک با تأثیر بر مسیرهای بیوشیمیایی و افزایش
فعالیت آنزیمهای پاداکسنده (آنتیاکسیدانی) در القاء
تحمل به تنش مؤثر است ( Shalata & Neumann,
.)2001; Singh et al., 2001
نتایج این تحقیق درزمینۀ تأثیر کمبود آهن در
محلول غذایی در افزایش درصد اسانس شمعدانی
معطر قابل توجه است (شکل  .)2پژوهشهای زیادی
وجود دارند که نشان میدهند تنشها باعث افزایش
درصد اسانس در گیاهان معطر میشوند بهطوریکه
درصد اسانس در ریحان با افزایش تنش آبی بیشتر شد
) .(Simon et al., 1992, Khalid, 2006محققان در
نتایج بررسیهای خود نشان دادهاند ،کمبود آهن باعث
کاهش میزان پاداکسندههایی چون کاتاالز ،پراکسیداز
و آسکوربات پراکسیداز شده و منجر به تجمع بیشتر
 H2O2میشود ( .)Tewari et al., 2005این ماده باعث
القاء تنش و افزایش تولید متابولیتهای ثانوی میشود.
لذا به نظر میرسد کمبود آهن باعث افزایش تولید
متابولیتهای ثانوی در این گیاه و در نتیجه افزایش
درصد اسانس شده است .همچنین نتایج نشان داد،
تفاوت معنیداری بین گیاهان تغذیه شده با سطوح
مختلف آهن بدون کاربرد اسید آسکوربیک وجود
نداشت (شکل  .)2عملکرد اسانس حاصلضرب عملکرد
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وزن خشک برگها در درصد اسانس بوده است .لذا با
توجه به اینکه افزایش آهن باعث افزایش میزان
عملکرد برگها شده است کاهش درصد اسانس در
گیاهان تغذیهشده با آهن باال جبران و تفاوتی در
عملکرد اسانس دیده نشده است .بهطورمعمول،
افزایش رشد رویشی باعث افزایش عملکرد اسانس
میشود .در بررسی تأثیر محلولپاشی روی و آهن بر
میزان عملکرد اسانس ریحان نشان داده شد که
محلولپاشی همزمان روی و آهن ( 250میلیگرم در
لیتر) موجب افزایش رشد رویشی گیاه و در نتیجه
عملکرد اسانس نسبت به تیمار شاهد شد ( Said-Al
 .)Ahl & Mahmoud, 2010همچنین اسیدآسکوربیک
باعث افزایش بیشتر عملکرد اسانس در سطح 1
میلیموالر شد (شکل  )2که دلیل این امر تأثیر اسید
آسکوربیک در بهبود رشد و افزایش زیستتودة
(بیوماس) گیاه بوده است.
نتیجهگیری کلی

نتایج بهدستآمده از این بررسی نشان میدهد ،کمبود
آهن باعث کاهش ویژگیهای رشد از جمله ارتفاع گیاه،
قطر گیاه ،سطح برگ ،شمار شاخههای جانبی ،طول
شاخههای جانبی ،وزن تر و خشک اندامهای هوایی،
میزان سبزینهها و کاروتنوییدها در گیاه شد و کاربرد
اسید آسکوربیک توانست تأثیر زیانبار ناشی از کمبود
آهن را کاهش دهد و باعث بهبود رشد و عملکرد
فیزیولوژی گیاه شود اما تأثیر آن در شرایطی که گیاهان
با محلول غذایی بدون آهن تغذیه شدند بسیار کمتر بود.
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