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 اثر اسید آسکوربیک در القاء تحمل شوری کلرید سدیم در شمعدانی عطری 
(Pelargonium graveolens L. ) 

 

 نسیم خلجی

 کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه  

 

 چکیده

 در وسیعی کاربرد آن اسانس و بوده معطری بسیار گیاه یعطر شمعدانی .باشدمی محصول تولید و رشد کاهنده عامل ترین عمده شوری

 خصوصیات ،رویشی رشد بر آسكوربیكاسید و سدیم کلرید شوری اثر مطالعه منظور به .دارد داروسازی و غذایی ،آرایشی صنایع

 غلظت چهار .شد اجرا لرستان گاهدانش در عطری شمعدانی با همراه ، ایگلخانه آزمایشی ،گیاه این اسانس محتوای و عملكرد ،فیزیولوژیكی

 و فاکتوریل صورت به (لیتر در گرم میلی 200 و 100 ،صفر) آسكوربیك اسید غلظت سه (موالر میلی 120 و 80و40 ،صفر) سدیم کلرید

 اسید و ریآبیا طریق از هفته در مرتبه دو سدیم کلرید تیمار .شدند ترکیب هم با تكرار چهار با همراه تصادفی کامالً طرح قالب در

 ،گیاه ارتفاع مثل رویشی صفات ،آزمایش پایان در .شدند اعمال گیاهان روی بار یك ای هفته و برگی پاشی محلول صورت به نیز آسكوربیك

 درصد ،نسبی آب محتوای نظیر فیزیولوژیكی خصوصیات نیز و ریشه و ساقه ،برگ خشك و تر وزن ،برگ سطح ، هابرگ تعداد ،ساقه قطر

 خصوصیات ،شوری سطوح افزایش با که داد نشان نتایج .شد گیریاندازه هابرگ آزاد پرولین محتوای و کلروفیل شاخص ،ترولیالكت نشت

 نشت و کاهش هاریشه و هاساقه ،هابرگ خشك و تر وزن و کلروفیل شاخص ،برگ سطح ،هابرگ تعداد ،ساقه قطر ،گیاه ارتفاع نظیر رشدی

 نه آسكوربیك اسید کاربرد .داد کاهش را اسانس عملكرد و بیوماس تولید شوری .یافت افزایش برگ نكروز و آزاد پرولین محتوای ،الكترولیت

 .داد افزایش را (سدیم کلرید موالر میلی صفر) شاهد گیاه در اسانس عملكرد و بیوماس تولید بلكه ،داد کاهش را شوری منفی اثرات تنها

 آسكوربیك اسید و سدیم کلرید شوری بواسطه اسانس محتوای بطوریكه ،بوده بیوماس عملكرد تیراتغی از ناشی اسانس عملكرد تغییرات

 کمترین .شد حاصل لیتر در گرممیلی 200 و 100 آسكوربیك اسید با و شاهد گیاه در اسانس عملكرد باالترین .نگرفت قرار تأثیر تحت

 ،نتایج این اساس بر .شد مشاهده آسكوربیك اسید لیتر در گرم میلی صفر با ههمرا نمك موالر میلی 120 تیمارهای در نیز اسانس عملكرد

-میلی 100 کاربرد ،بنابراین .بشود شده گیریاندازه صفات بر شوری منفی اثرات کاهش باعث تواندمی آسكوربیك اسید برگی پاشی محلول

 . گرددمی پیشنهاد عطری یدانشمع در سدیم کلرید شوری مقاومت القاء جهت آسكوربیك اسید لیتر در گرم

 

 پاشی محلول ،شوری تحمل ،آسكوربیك اسید ،معطر گیاهان ،سدیم کلرید شوری ،عطری شمعدانیهای کلیدی:  واژه

 برگی
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 مقدمه -1

درمانی یا کلینیكی و داروسازی برای درمان  ،پزشكیشود که در جهت مصارف گیاهان دارویی به آن گروه از گیاهان گفته می

دام دارد به این  یاوجود ترکیبات ثانویه در این گیاهان نقش مهمی در درمان انسان  .استفاده قرار بگیرند ان و دام موردانس

 ،امیدبیگی) شودیثره گفته مؤباشند ماده مها داشتهدرمان یا پیشگیری از بیماری ،ثری در بهبودؤترکیبات خاص که نقش م

7311).  

تأثیر مستقیم  .یاهان دارویی ارزش از دست رفته خود را کسب کنندروهای طبیعی باعث شده که گتوجه روز افزون نسبت به دا

های داروسازی ها سبب شده که به شدت مورد عالقه عموم مردم و خصوصاً کارخانهمستقیم این گیاهان در درمان بیماریو غیر

در  .گیاهی و یا عصاره آنها در سرتاسر جهان رایج استی هاامروزه گیاه درمانی به شكل استفاده از فرآورده .دقرار گیرن

تمایل فزاینده به مصرف دارو  ،شوندداشتن داروهای سنتزی پیشرو تلقی می کشورهای صنعتی که از نظر تكنولوژی و در اختیار

مردم باعث شده که از طرف دیگر  ،انده در آلودگی محیط نیز تأثیر گذاشتهاز یك طرف و عوارض شیمیایی داروهای سنتزی ک

دهد که مواد مؤثره حدود پنجاه درصد داروهای عرضه شده به بازار آمار جهانی نشان می .این کشورها به گیاه درمانی رو آورند

است به طور درصد رسیده 11مذکور به رقم اند و حتی در برخی از کشورها درصد دارای منشاء طبیعی یعنی گیاهی داشته

خی به مصرف داروهای گیاهی دارند و در حال حاضر یك سوم پزشكان درصد مردم آلمان اعتقاد راس 88مثال عنوان شده که 

دهند درصد از مصارف دارویی کشور آلمان را داروهای گیاهی تشكیل می 48کنند و آلمانی فقط گیاهان دارویی تجویز می

 . (7314 ،ناس)خداش

ای را در کم و محلول در آب بوده که می تواند نقش عمدها وزن مولكولی اکسیدانی قوی بیك ترکیب آنتی 7آسكوربیكاسید

از آنجایی که  .( (Smirnoff, 2005باشدراکسید هیدروژن داشتهپسمی کردن های آزاد و غیرخنثی کردن فعالیت رادیكال

ASA  رسد که در نظر میبه ،ددر برگ یا بذر استفاده شو ،که در خاک خیسهنگامی ،موثر استدر القاء تحمل به استرس

مانع اختالل در عملكردهای  ASA .(et al. , 1997 Sticher)است  ثرؤمهای فعال در گیاه مسیرهای بیوشیمیایی و مكانیزم

بیوسنتر اتیلن و  ،عملكرد روزنه ،روابط آبی ،عملكرد غشاء و فرآیندهای غشایی ،فیزیولوژیكی گیاه از جمله جذب مواد مغذی

این توابع ممكن است نقش کلیدی مهمی را در تحمل گیاه به  .(Gutierrez-Coronado et al. , 1998)گردد رشد می

ه با توجه به استعدادهای فراوان کشور ایران در توسعه کشت گیاهان دارویی و رفع نیازهای مواد اولی .باشند تنش شوری داشته

رورش و پهای مناسب کشت و که یافتن روش رسدنظر می به ،قتولید دارو و در قدم بعدی صادرات و ارزآوری از این طری

ی در ثرؤمکمك  ،های محیطیهایی برای مقابله با این تنششناخت عوامل محیطی موثر بر رشد و عملكرد آنها و نیز یاقتن راه

-آسكوربیك بهف اسیدلذا در این تحقیق سعی بر این است تا تأثیر کاربرد سطوح مختل .باشد رورش گیاهان دارویی داشتهپ

 . محتوا و ترکیبات اسانس شمعدانی عطری مورد مطالعه قرار گیرد ،عملكرد ،پاشی در کاهش اثرات شوری بر رشدصورت محلول

 

 . Pelargonium graveolens L))عطری شمعدانی

 بیشترین و شودمی ندهاکپر وضوحه ب زمین کره نقاط غالب در که باشدمی گونه 811 و جنس 72 بر مشتمل شمعدانی تیره  

 211 حدود .گرددبرمی الیگوسن دوره به آن پیدایش .باشدمی نیمكره دو معتدل مناطق در و مدیترانه منطقه در آن انتشار

 . کرد بندیطبقه ژرانیوم نام تحت را شمعدانی گونه 38 حدود معروف گیاهشناس لینه پیش سال

                                                           
1 Ascorbic acid )ASA( 
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 جهت در تالش و سعی اولین اما بود ایسلند ،جهان در ژرانیوم تولیدکننده اولین .دارد طوالنی سابقه جهان در آن کار و کشت

 بودند عبارت شكست نای لیدال و شد مواجه بزرگی شكست با که گرفت صورت morocco در وسیع سطح در ژرانیوم تولید

 :از

 زمستان سرمای -7

 تابستان شدید گرمای -2

 آب کمبود -3

 دهندگان پرورش تجربگیبی -4

 کوددهی صحیح اصول نكردن رعایت -8

 طوالنی چندان سابقه ایران در پالرگونیوم و ژرانیوم کار و کشت .است بوده کیلو 711 سالیانه اسانس تولید میزان راستا این در

 پیشرفت با اخیر سال چند در ولی شدمی نگهداری آنها از هاگلخانه و منازل در تزئینی گلدان عنوانبه بیشتر قبالً و .ندارد

 ایران در .است شده خاص توجه وسیع سطوح در آن کار و کشت به مختلف صنایع در آن اسانس کاربرد و گیریاسانس صنعت

در  شد ذکر که طورهمان .است یافته سنتی جنبه آن پروش و کشت و شده وارد گذشته سالیان طی شمعدانی رقم صدها

 زینت عنوانبه را هایشمعدان از ایدسته .است کرده پیدا همبستگی هاخانه و هاباغ در هاگل این کار و کشت با مردم گذشته

 این از که معطرند اربسی ،داشته عمیق شیارهای با زیبا هایبرگ که دیگر ایدسته و اشندبیم عطر و بو فاقد که کرده استفاده

 تیره این گیاهان از ایعده .کنندمی استفاده آنها از داروسازی و آرایشی ،عطرسازی صنایع در اسانس بودن دارا علت به گروه

 . باشندمی موسیالژ و رزینی مواد ،گالیك اسید ،تانن دارای

 

 شناسیگیاه مشخصات

-یم خوده ب چوبی حالت ندرتاً و علفی عموماً تیره این گیاهان .باشدمی Geraniaceaeخانواده  از گیاهی عطری شمعدانی  

 . اشدبمی شكننده و ترد بسیار و باشدمی رؤیت قابل هاساقه قاعده در شدن بیچو حالت این که گیرند

 نظر از و شوندمی یافت نیز ساله چند صورت به گرمسیر مناطق در و یكساله سردسیر مناطق در که هستند گیاهانی

 . دهندمی نشان تفاوت یكدیگر با نیز ظاهری شكل

 هادمبرگ .است یافته تشكیل انتها در برگ یك و اصلی دمبرگ یك از برگ ساختمان .ندباشمی داراستیپول و متناوب هابرگ  

 در دهد مخصوصاًای میپنجه حالت یك برگ به که بوده هاییبریدگی دارای برگ هایلبه .باشدمی کرک از پوشیده هابرگ و

 کوچكی هایغده باشد که درآن می اسانس به مربوط که شودمی استشمام ملیحی بوی هابرگ مالش اثر در پالرگونیوم جنس

 .گرددمی جمع است رؤیت قابل مسلح سطح باالی برگ که با چشم غیر متر و بیشتر در قسمتمیلی 7/172/7 اندازه به

 و نر هاگل .رسدمی cm1111که به  کندمی تعیین را گیاه ارتفاع که .باشدمی زیادی انشعابات دارای قاعده محل از ساقه

 در که یابدیم تشكیل برچه پنج از مادگی .باشدمی گلبرگ پنج و قاعده در همه ب متصل یا آزاد کاسبرگ پنج شامل منظم ماده

 و قرمز ،بنفش رنگه ب هاگل .شودمی تبدیل خشكیتخمدان آنها پس از رسیدن به میوه  .تخمك جای دارد 717 هریك

 . شودمی ظاهر صورتی
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 تیمار ها ،آزمایشی واحد تعداد ،طرح آزمایشی

شامل چهار سطح  Aفاکتور  .صورت فاکتوریل )دو فاکتوره( و بر اساس طرح کامالً تصادفی با چهار تكرار اجرا شد آزمایش به  

و  81 ،41 ،)آب لوله کشی به عنوان شاهد( 6/1شوری آب آبیاری با استفاده از نمك کلرید سدیم با درجه خلوص باال )

 ،بنابراین .( بودمیلی گرم در لیتر 211و  711 ،1مل سه سطح اسید آسكوربیك )شا B( و فاکتور لیتر میلی گرم در721

صورت گلدانی  آزمایش به .های پالستیكی( در نظر گرفته شدواحد آزمایشی )گلدان 48ترکیب تیماری با چهار تكرار و جمعاً 72

انجام و بعد  ،ن ترکیب خاکی )بافت متوسط(کاشت درو .انجام گرفتو در گلخانه تحقیقاتی دانشكده کشاورزی دانشگاه لرستان 

  .تیمارها به تدریج اعمال شد ،از استقرار گیاهان

 

 روش کار

ای یكبار به صورت ای دوبار انجام گرفت و تیمار اسید آسكوربیك به صورت هفتههفته ،های مختلف نمكآبیاری با غلظت  

 Tweenمحلولهای هوایی از فزایش چسبندگی محلول به اندامهمچنین جهت ا .شد محلول پاشی برگی روی گیاهان انجام

 ،قطر ساقه ،صفات رویشی مختلف ازجمله ارتفاع بوته ،در طی رشد و نمو گیاهان .به مقدار یك قطره در لیتر استفاده شد 20

 ،الكترولیت برگدرصد نشت  ،ی برگهای فرعی و نیز خصوصیات فیزیولوژیكی نظیر محتوای آب نسبتعداد شاخه ،تعداد برگ

های هوایی به تفكیك وزن تر و خشك ریشه و اندام ،در هنگام برداشت گیاهان .گیری شدشاخص کلروفیل برگ اندازه

اسانس با استفاده از  اتروش تقطیر با آب انجام و ترکیب سپس استخراج اسانس با استفاده از کلونجر به  .گیری شد اندازه

 . شد مشخص GC/Massو  GCهای دستگاه

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات

ها ابتدا وارد نرم افزار  داده .صورت فاکتوریل )دو فاکتوره( و بر اساس طرح پایه کامالً تصادفی با چهار تكرار اجرا شد آزمایش به   

Excel  شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای آماریMSTAT-C  وPrism- 4 ام شده و مقایسات تجزیه واریانس انج

 . ای دانكن صورت گرفته و نتایج تفسیر همراه بارسم جداول ونمودارها بودیانگین با آزمون چند دامنهم

 

 بحث

 ترونلولیس -را بتا عطرییاسانس شمعدان بیترک نیشتریو ب نتریمهم ،داسیكیو آسكورب ینشان داد که بدون اعمال شور جینتا

سترونلول در عطرها و مواد دافع حشرات و  .گزارش شده است زی( ن7316) هاشمی تسادا توسط بیترک نیکه ا دهدیم لیتشك

 ترونلولیس .رز است دیاکس دیتول یو خام برا هیسترونلول ماده اول نیهمچن .ردگییم رارجاذب کنه مورد استفاده ق كیبه عنوان 

 . (7188 ،و شرک لوریاست )تا شناخته شده ییمواد غذا یماده سالم برا كی متحده به عنوان االتیدر ا

 به که اند( اعالم کرده7111آرنولد و همكاران ) .کرد دایپ رییاسانس تغ بیترک دیاس كیو آسكورب یشور یمارهایاعمال ت با

جغرافیایی و محل کشت گیاه تغییر عیت موق ،گیریاسانس فصل براساس خاص گونه یك اسانس کمیت و کیفیت ،کلی طور

 .گذاردمی اثر اسانس در موجود هایو خاک مناطق مختلف بر روی ترکیب یطیعوامل مح ،یب و هوایط آشرا نهمچنی .كندمی

 عطرییشمعدان اهیموجود در اسانس گ باتینشان داد که ترک دیاس كیو آسكورب یشور یمارهایبا اعمال ت زین قیتحق نیدر ا

-6غالب  بیترک ،دیاس كیببدون مصرف آسكور یشور که در سطوح طوریبه .كنندیم دایپ رییتغ یفیو ک یبه صورت کم زین
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Octen-7-ol, 3،1-dimethyl -(R )6 ای-Octen-7-ol, 3،1-dimethyl -(FORبود ). 711سطح  ماریبا اعمال ت یول 

 لیموجب تقل دیاس كیرسد آسكورب-یبه نظر م نیچن .داد ترونلولیس -بتا بیخود را به ترک یجا بیترک نیا ،دیاس كیآسكورب

 رییتغ ترونلولیس -( به بتاR)- Octen-7-ol, 3،1-dimethyl-6غالب از  بیکه ترک طوریبه .شده است یشور یمنفاثر 

اسانس از خود نشان  باتیرا در ترک یحالت نینه تنها نتوانست چن دیاس كیآسكورب تریدر ل موالریلیم 211سطح  یول .کرد دایپ

نشان  شیافزا زی( نR)- Octen-7-ol, 3،1-dimethyl-6 بیمقدار ترک یشور موالریلیم 721دهد بلكه با اعمال آن همراه با 

عصاره و  .میبود یو هم از لحاظ کم یهم از لحاظ اسم یدیجد باتیشاهد ترک ،یشور یمارهایبا اعمال ت نیهمچن .داد

  .انددانسته یفصل راتییتغ ایو  یطیمح یها-را به علت تنش اهیدر گ دیجد باتیمشاهده ترک زی( ن7388همكاران )

 كی ولیجران .بود عطرییاسانس شمعدان باتی( جزء ثابت ترکGeraniol) ولیجران بیترک ،یمورد بررس یمارهایت یتمام در

 یفیجزء ک نیآن همچن .باشدیروغن رز و روغن سترونال م هیماده قسمت اول نیا .شودیالكل محسوب م كیو  دیمنوترپنوئ

  .(2111 ،یمیش المعارفرهی)دا باشدیم ییدارو اهانیاز گ گرید یو برخ مویو ل یمانند شمعدان یاهانیاسانس گ

اسانس و مواد  یفیو ک یکم زانیدر م ییدارو اهانیمحل رشد گ یطیو عوامل مح یمیاختالفات اقل نكهیبا توجه به ا تیدر نها  

 زنی یاز جمله شمعدان ییارو اهانی( بر گیطیمختلف )عوامل مح یمارهایاعمال ت نیبنابرا .(7381 ،یرامی) دارد نقش هاآن ۀمؤثر

از جمله  ییدارو اهانیکه گ نیبا توجه به ا یاز طرف .اسانس را فراهم خواهد آورد باتیترک یفیو ک یکم رییموجبات تغ

با  انتویم .(7383 ،یری)ام رندگییمورد استفاده قرار م یدارو و لوازم بهداشت هتهی در هاموجود در آن باتیو ترک عطرییشمعدان

 قیتحق نیمثال در ا یبرا .نمود یرگیمیتصم داسیكیربسكو ایخاص در مورد اعمال سطوح تنش و  بیترک كیبه  ازیتوجه به ن

 نیباالتر داسیكیآسكورب موالریمل 711با مصرف  یشور یمارهایت نیشاهد و همچن ماریدر ت ترونلولیس -بتا بیمقدار ترک

در  Octen-7-ol, 3،1-dimethyl -(FOR)-6( و R)- Octen-7-ol, 3،1-dimethyl-6 بیو مقدار ترک .مقدار را داشت

 . مقدار را داشت نیباالتر دیاس كیبدون مصرف آسكورب یشور یمارهایت

 

 گیری کلی نتیجه

 ،وزن تر و خشك ریشه ،های فرعیتعدادساقه ،قطر ساقه ،ارتفاع بوته های رشد از جمله:تنش شوری باعث کاهش مولفه -7

این امر نشان دهنده این است که در شرایط تنش  .تعداد برگ و سطح برگ در شمعدانی معطر گردید ،رگو خشك بوزن تر 

 .یابدکاهش می ،های جوان نیز در اثر کافی نبودن مواد هیدروکربنیکند و تولید برگها ریزش میشوری تعدادی از برگ

زای اسیدآسكوربیك مقاومت اما با کاربرد برون .گرددبرگ می همچنین کاهش مواد فتوسنتزی باعث جلوگیری از توسعه سطح

گیاه در برابر تنش شوری افزایش یافت بطوریكه گیاهانی که با اسید آسكوربیك اسیدی شدند به رشد خود ادامه داده و شوری 

 . بر آنها تاثیر کمتری نسبت به گیاهان تحت تنش شوری قرار داشتند را داشت

 . خشك ریشه شد اما کاربرد اسیدآسكوربیك معنی دار نبود وزن تر و تنش شوری باعث کاهش -2

گونه ترکیبات که بعنوان تجمع این .های کربن گردیدتنش شوری باعث افزایش تجمع ترکیباتی مانند پرولین و هیدرات -3

ربیك دآسكون اسیهمچنی .باشدهای سازگاری در شرایط شوری میاند از جمله مكانیسمتنظیم کننده اسمزی شناخته شده

دهنده این است که اسید آسكوربیك سازگاری گیاه را در شرایط تنش شوری باعث افزایش میزان پرولین شدکه این نشان

 . افزایش می دهد
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توان نتیجه گرفت که شوری باعث تجزیه لذا می .میزان کلروفیل در شمعدانی عطری کاهش یافت ،در اثر تنش شوری -4

 . اما کاربرد اسیدآسكوربیك باعث افزایش آن شد گرددآن می کلروفیل و یا عدم سنتز

تنش شوری باعث افزایش نشت یونی و محتوای نسبی آب شد اما کاربرد اسید آسكوربیك باعث کاهش نشت یونی و  -8

 . میلی موالر در لیتر شد 211و  711افزایش محتوای نسبی آب در سطح 

 . كوربیك باعث مقاومت گیاه تحت تنش شداسید آس اربرداما ک .تنش شوری باعث کاهش عملكرد اسانس شد -6

داری بر میزان اسید آسكوربیك تاثیر معنی ،نكته مهم در این آزمایش این است که بر اساس نتایج بدست آمده تنش شوری -1

اسانس را افزایش میزان  گرم در لیترمیلی 1میلی موالر با اسید  81اسانس شمعدانی معطر نداشت فقط در شوری با غلظت 

 . داری وجود نداردبه شاهد داریم ولی تفاوت معنینسبت 

تواند اثرات مضر حاصل از تنش شوری را عنوان یك آنتی اکسیدان میتوان نتیجه گرفت که آسكوربیك اسید بهبطور کلی می

اهان تنش این ماده در گی توان پیشنهاد نمود که مصرفاز این رو می .کاهش دهد و سبب بهبود رشد گیاه در شرایط تنش شود

باشد و کاربرد آن بصورت تغذیه برگی روی گیاهان در دیده عاملی برای کاهش تنش شود و به دنبال آن افزایش عملكرد می

البته تحقیقات بیشتری در خصوص استفاده از این ماده در سطح مزرعه به لحاظ مقایسه  .شودحال تنش در مزرعه توصیه می

 . آن ضروری است

  شنهاداتیپ

 مواد کمیت و کیفیت ،عملكرد ،رویشی رشد بر نیز رشد هایکننده تنظیم سایر اثر که شودمی پیشنهاد -7

 . گیرد قرار ارزیابی مورد شمعدانی عطری گیاه موثره

 . قرار گیرد     ای مورد بررسیبعدی در شرایط مزرعه تحقیقات شودمی پیشنهاد ای بوداین تحقیق گلخانه اینكه به توجه با -2

شمعدانی  گیاه فیتوشیمیایی و فیزیولوژیكی ،مورفولوژیكی ،رشدی خصوصیات بر اسید آسكوربیك اثر شودمی پیشنهاد -3

 . گیرد قرار بررسی مورد مختلف محیطی هایتنش شرایط در عطری

 . بررسی شودشود که سطوح دیگر شوری و اسید آسكوربیك نیز همچنین پیشنهاد می -4
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