فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

تأثیر آسکوربیک اسید بر پاسخهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آهار ()Zinnia elegans L.

مهری مهدویفرد ،عبدالحسین رضایینژاد* و صادق موسویفرد
گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد
(تاریخ دریافت ،1397/08/23 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/04/05 :

چکیده
نور یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد گیاه است که با تغییرات در تابش ،رشد ،مورفولوژی ،آناتومی و جنبههای مختلف فیزیولوژی و
بیوشیمیایی سلولی اثر میگذارد .بنابراین رشد مطلوب گیاه نیازمند یک شدت نور مناسب است .هدف از این پژوهش بررسی اثر شدتهای
متفاوت نور و غلظتهای آسکوربیک اسید بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل آهار بود .آزمایش بهصورت کرت
خردهشده در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .شدت نور با سه سطح  1200 ،600و  1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه
بهعنوان عامل اصلی با استفاده از پوشش ساران و محلولپاشی هفتگی آسکوربیک اسید با سه غلظت صفر 1 ،و  2میلیموالر بهعنوان عامل
فرعی در نظر گرفته شد .نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که شدت نور بر رنگیزههای فتوسنتزی ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و
ویژگیهای روزنهای بجز ویژگی عرض سلول محافظ روزنه تأثیر معنیداری داشت .با افزایش شدت نور ،مقدار پرولین ،فعالیت آنزیمهای
کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز افزایش یافت .کاهش شدت نور موجب افزایش کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکارتنوئید ،کلروفیل کل و فعالیت
آنزیم پراکسیداز شد .با افزایش شدت نور ،تراکم و شاخص روزنهای نیز افزایش یافت ،به طوری که تراکم روزنهای در شدت نور 1800
میکرومول بر مترمربع بر ثانیه دو برابر شدت نور  600میکرومول بر مترمربع بر ثانیه بود .عالوه بر این محلولپاشی آسکوربیک اسید باعث
افزایش تراکم روزنهای ،طول سلولهای محافظ روزنهای و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز و کاهش مقدار پرولین و فعالیت آنزیمهای
کاتاالز و پراکسیداز شد .بهطور کلی نتایج نشان داد که افزایش شدت نور با کاهش کلروفیل و افزایش مقدار پرولین ،فعالیت آنزیمهای
کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز باعث ایجاد تنش در آهار شده و کاربرد هفتگی آسکوربیک اسید باعث کاهش اثرات تنش شد.
کلمات کلیدی :آسکوربیک اسید ،سایهدهی ،گل آهار ،پرولین

مقدمه

 .)et al., 2009در واکنشهای نوری فتوسنتز ،از انرژی نور

نور یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد گیاه است که با

برای تولید اکسیژن ATP ،و  NADPHاستفاده میشود که از

تغییرات در تابش ،رشد ،مورفولوژی و آناتومی ،جنبههای

 ATPو  NADPHبرای تثبیت کربن در کربوهیدراتها استفاده

مختلف فیزیولوژی و بیوشیمیایی سلولی و درنهایت زمان

میشود .سایه با کاهش نرخ فتوسنتز بر رشد و توسعه گیاه تأثیر

( Deng et al., 2012; Dai

میگذارد .گیاهانی که تحت شرایط سایه رشد میکنند،

گلدهی و عملکرد گیاه اثر میگذارد

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيrezaeinejad.h@lu.ac.ir :
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واحد سطح برگ انجام میدهند (.)Wittmann et al., 2001

( )2013روی گندم زمستانه فعالیت آنزیمهای کاتاالز ( )CATو

تأثیر نور بر رشد ،گلدهی و کیفیت محصول بهخوبی شناخته

پراکسیداز ( )PODدر سایهدهی  %22افزایش یافت اما در

شده است .کاهش شدت نور فتوسنتز کل گیاه را کاهش

سایهدهی  %50و  %90فعالیت کاتاالز و پراکسیداز کاهش یافت.

Frantz and Bugbee, 2005; Nemali and Van

گیاهان برای مقابله با تنش نوری از دو سازوکار در

میدهد (

میتوکندری که شامل افزایش ظرفیت تولید آسکوربیک اسید

.)Iersel, 2004
بهنظر میرسد که کیفیت نور بر روی بسیاری از فرآیندهای

همراه با افزایش میزان تنفس و همچنین باالبردن ظرفیت

فیزیولوژیکی گیاهان در طول رشد و توسعه ،بهخصوص

اکسیدازهای جایگزین جهت مقابله با اکسیداسیونهای غیرقابل

فتوسنتز تأثیر میگذارد ()Hogewoning et al., 2010, 2012

کنترل استفاده میکنند ( .)Bartoli et al., 2006همچنین از

رشد مطلوب گیاه نیازمند یک شدت نور مناسب است .شدت

آسکوربیک اسید بهعنوان کوفاکتور در چرخه ویوالگزانتین

بیش از حد نور یا شدت کم آن ،فتوسنتز گیاه را کاهش میدهد

استفاده میشود که این چرخه گیاهان را در برابر آسیبهای

( .)Dai et al,. 2009; Bertamini et al., 2006در شرایط تابش

نوری محافظت میکند ( .)Asada, 1999گزارشهای دیگری

زیاد ،بازدارندگی نوری صورت میگیرد؛ دستگاه فتوسنتزی

نیز در خصوص کنترل بیوسنتز آسکوربیک اسید توسط نور و

انرژی نوری بیش از حد جذب میکند و باعث غیرفعالشدن یا

تنفس بیان شده است (.)Bartoli et al., 2005

آسیبرساندن به مراکز واکنش فتوسیستم  IIو درنتیجه کاهش

آسکوربیک اسید یک ترکیب آنتیاکسیدان قوی با وزن

فعالیتهای فتوسنتزی میشود ( Bertaminia, 2006; Chen and

مولکولی کـم و محلـول در آب است (.)Smirnoff, 2005

 .)Murata, 2011در مقابل در شرایط تابش کم ATP ،کافی

افزایش سطح آسکوربیک اسید سلولی ،میتواند سبب کاهش

برای تثبیت کربن و بیوسنتز کربوهیدرات تولید نمیشود که این

گونههای اکسیژن فعال حاصل از تنش شود .بهعالوه در

امر منجر به کاهش رشد گیاه میشود (.)Shao et al., 2014

خنثیکردن رادیکالهای سوپراکسید ،اکسید منفرد یا

نتایج  Piresو همکاران ( )2011در بررسی تأثیر شدتهای

سوپراکسید بهطور مستقیم بهعنوان یک آنتیاکسیدان ثانویه

P. morifolia, Passiflora

نقش ایفا میکند .آسکوربیک اسید در حفاظت نوری و فتوسنتز

 palmeri var. sublanceolataو  )P. suberosa litoralisنشان

نیز نقش دارد ( .)Noctor and Foyer, 1998گزارشهای

داد که در گیاهان نگهداریشده در سایه نسبت به گیاهان

متعددی مبنی بـر اثـر مثبـت آسکوربیک اسید بــر جنبههای

کشتشده در نور کامل خورشید غلظت کلروفیل کل افزایش و

مختلــف فیزیولــوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان مختلف وجود

نسبت کلروفیل  a/bدر گیاهان رشدکرده در سایه کاهش یافته

دارد .ازجمله میتوان بــه تأثیر آن در افــزایش پارامترهــای

بود .دولتخواهی و همکاران ( )1393با بررسی پاسخ

رشــد آرابیدوپسـیس اشاره کرد ( .)Huang et al., 2005میزان

سیستمهای تربیت کمانی و سنتی به سایهدهی در رز بریدنی

و ظرفیت سنتز آسکوربیک اسید در برگهای اسفناج در

رقم آواالنژ  Rosa hybrida cv. Avalancheبه این نتیجه

معرض نور پایین بیشتر از برگهای قرارگرفته در تاریکی بود

رسیدند که میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل با

(.)Toledo et al., 2003

مختلف نور در گل ساعتی (

افزایش سطح سایه کاهش یافت .پژوهش  Xuو همکاران

گل آهار  Zinnia sppبهعنوان یک گیاه زینتی پرکاربرد یکی

( )2010روی اثر محافظتی اکسید نیتریک بر آسیب اکسیداتیو

از گیاهان خانواده کالپرک سانان ( )Asteraceaeبا گلهای

ناشی از نور روی برگ فسکیوی بلند  Tall Fescueنشان داد

رنگارنگ و بومی مکزیک است (.)Dole and Wilkins, 2005

که فعالیت آنزیمهای کاتاالز ( )CATو آسکوربات پراکسیداز

آهار از جمله گلهای تابستانه است که در حاشیهکاری ،باغچه
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و بهعنوان گل بریدنی استفاده میشود (حکمتی .)1382 ،گونه

سازههای فلزی با ارتفاع یک متر نصب شد .شدت نور با

 Z. elegansگستردهترین سطح کشت در دنیا را بین گونههای

استفاده از نورسنج نصبشده روی دستگاه فتوسنتزی

 Zinniaدارد و بهدلیل بزرگی گل و ظاهر جذاب و همچنین

( )LCA4, ADC Bioscientific, Ltd., Hoddesdon, England

تنوع در رنگ و شکل گلبرگها مورد توجه واقع شده است

در طول دوره آزمایش اندازهگیری شد .سایهدهی و

(.)Lou et al., 2011

محلولپاشی آسکوربیک اسید از زمان ظهور دو برگ حقیقی

LCA4

فضای سبز شهری کشت میشود .با اینکه در منابع مختلفی بیان

اعمال گردید .محلولپاشی آسکوربیک اسید بهصورت هفتگی

شده که آهار گیاه نورپسندی است (ابراهیمزاده و سیفی1375 ،؛

انجام و اندازهگیری کلیه صفات در زمان گلدهی انجام شد.

حکمتی )1382 ،اما میزان نیاز نوری این گیاه مشخص نشده

اندازهگیری ویژگیهای روزنهای :ویژگیهای روزنهای با

است .اگر بتوان این گیاهان را در شرایط سایه و نیمسایه

استفاده از اپیدرم تحتانی برگهای بالغ اندازهگیری شد .برای

(اطراف درختان و حاشیهکاریها) کشت کرد ،ارزش فضای

این کار از روش عکسبرداری میکروسکوپ نوری و نرمافزار

سبز آنها بیشتر خواهد شد .بنابراین بهمنظور تعیین سطح بهینه

ایمج تولز ( ،)Image Tools, TXتراکم روزنهای ،تراکم

شدت نور برای رشد مطلوب آهار ،پژوهش حاضر با هدف

سلولهای اپیدرمی و طول و عرض سلولهای محافظ روزنه

بررسی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل آهار به

اندازهگیری و محاسبه شد (

شدتهای متفاوت نور و کاربرد آسکوربیک اسید در کاهش

 .)2005برای محاسبه شاخص روزنه از رابطه  1استفاده گردید:

اثرات احتمالی تنش نوری اجرا شد.

رابطه 1

Rezaei Nejad and Meeteren,

SI=[S/(E+S)] × 100

 :SIشاخص روزنه
مواد و روشها

 :Sتعداد روزنه در میلیمتر مربع برگ

این آزمایش در طی زمستان  95و بهار  96در مزرعه تحقیقاتی

 :Eتعداد سلولهای اپیدرمی در میلیمتر مربع برگ

دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان واقع در شهر خرمآباد

اندازهگیری

ویژگیهای

بیوشیمیایی،

کلروفیل

و

صورت گرفت .بذر گل آهار در  23اسفندماه سال  95در

کارتنوئید :برای سنجش میزان کلروفیل ( )Chlو کارتنوئید از

محیطکشت شامل خاک (لومی رسی) ،ماسه و کود دامی

روش  )1987( Lichtenthalerاستفاده شد .برای این کار 0/1

پوسیده به نسبت مساوی در گلدان پالستیکی کشت شد.

گرم برگ تازه با  10میلیلیتر استون خالص هموژن گردید.

آزمایش بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح پایه کامالً

عصاره بهدست آمده در فالکن  15میلیلیتری ریخته و بهمدت

تصادفی در سه تکرار انجام شد .این آزمایش شامل سه سطح

 15دقیقه در  4000دور بر دقیقه سانتریفیوژ گردید .سپس از

شدت نور ( 1200 ،600و  1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه)

محلول رویی با اسپکتروفتومتری (مدل ،)Mapada UV-1800

بهعنوان عامل اصلی و سه غلظت آسکوربیک اسید (صفر2 ،1 ،
میلیموالر) ،بهعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد .تیمار
شدت نور  1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه در نور کامل
(شاهد) ،تیمار  1200با پوشش ساران (سایبان) سبز رنگ یک
الیه و تیمار  600میکرومول بر مترمربع بر ثانیه با پوشش
ساران سبز رنگ دوالیه اجرا شد .منبع شدت نور ،نور خورشید
بود و آزمایش در فضای آزاد انجام شد .پوشش ساران بر

جذب محلول در طولموجهای  662 ،470و  645نانومتر
اندازهگیری شد .میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و
کارتنوئیدها برحسب میلیگرم در گرم وزن تر برگ بهترتیب از
طریق روابط  4 ،3 ،2و  5محاسبه شدند:
رابطه 2
)Chla (mg/g) = (11.24 × A662) – (2.04 C A645

رابطه 3
)Chlb (mg/g) = (20.13 × A645) – (4.19 × A662
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رابطه 4

Total Chl (mg/g) = chl a + chl b

رابطه 5

مایع پودر شدند و عصاره آنزیمی در بافر فسفات سدیم 50

Car = 1000 × (A470 - 1.90 Chl a – 63.14 Chl b) / 214

اندازهگیری آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و آسکوربات
 )1895( Maehlyانجام شد .عصاره آنزیمی پس از پودرشدن
نمونهها در ازت مایع ،در بافر فسفات پتاسیم  50میلیموالر با
اسیدیته معادل  7حاوی  EDTAو  PVPاستخراج شد و
سوسپانسیون حاصل با دستگاه سانتریفیوژ بهمدت  20دقیقه در
دمای  4درجه سانتیگراد با دور  14000در دقیقه سانتریفیوژ
شد .برای سنجش فعالیت آنزیم 400 ،میکرولیتر بافر فسفات
پتاسیم  25میلیموالر ( 300 ،)PH=7میکرولیتر هیدروژن
پراکسید بهعنوان پذیرنده الکترون و درنهایت  20میکرولیتر از
محلول عصاره استخراجشده از برگ به کووت انتقال و
تغییرات جذب بهمدت دو دقیقه با اسپکتروفتومتر در طولموج
 240نانومتر اندازهگیری شد .درنهایت ،مقدار فعالیت آنزیم بر
حسب میزان آباکسیژنه غیرفعالشده در یک دقیقه در هر گرم
وزن تازه بافت بیان شد.
برای اندازهگیری آنزیم پراکسیداز از روش  MacAdamو
همکاران ( )1992استفاده شد .برای استخراج آنزیم نمونههای
برگی از بافر فسفات پتاسیم  50میلیموالر با اسیدیته معادل 7
استفاده و سوسپانسیون حاصل بهمدت  20دقیقه در دمای 4
درجه سانتیگراد با دور  14000در دقیقه سانتریفیوژ گردید.
برای سنجش فعالیت آنزیم 1200 ،میکرولیتر بافر فسفات
پتاسیم  0/1میلیموالر ( )PH=7با  50میکرولیتر هیدروژن
پراکسید بهعنوان پذیرنده الکترون 50 ،میکرولیتر گایاکول
بهعنوان الکتروندهنده در داخل کووت ریخته و تغییرات
جذب بهمدت دو دقیقه با اسپکتروفتومتر در طولموج 475
نانومتر اندازهگیری شد .درنهایت ،مقدار فعالیت آنزیم بر حسب
میزان آباکسیژنه غیرفعالشده در یک دقیقه در هر گرم وزن
تازه بافت بیان شد.
Nakano

میلیموالر ( )PH=7استفاده شد و سوسپانسیون حاصل بهمدت
 20دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد با دور  14000در دقیقه
سانتریفیوژ شد .جذب روشناور نمونه با دستگاه اسپکتروفتومتر
در طولموج  290نانومتر خوانده شد .درنهایت ،مقدار فعالیت
آنزیم بر حسب میزان آباکسیژنه غیرفعالشده در یک دقیقه در
هر گرم وزن تازه بافت بیان شد.
سنجش مقدار پرولین :اندازهگیری پرولین مطابق روش
 Batesو همکاران ( )1973انجام گرفت .نمونه برگی در هاون
چینی حاوی  5میلیلیتر محلول سولفوسالسیلیک اسید  3درصد
ساییده و مخلوط یکنواختی تهیه شد .عصاره حاصل بهمدت
 15دقیقه با دمای  4درجه سانتیگراد با دور  15000در دقیقه
سانتریفیوژ شد 2 .میلیلیتر از مایع رویی حاصل از سانتریفیوژ
عصاره با  2میلیلیتر معرف ناینهیدرین و  2میلیلیتر استیک
اسید خالص مخلوط شد و یک ساعت در دمای  100درجه
سانتیگراد حمام آبگرم قرار گرفت .بعد از سردشدن لولههای
محتوی مخلوط 4 ،میلیلیتر تولوئن به هر مخلوط اضافه و
بههم زده شد تا دو فاز جداگانه ایجاد گردید .از فاز رنگی
باالیی که حاوی تولوئن و پرولین بود ،برای اندازهگیری غلظت
پرولین استفاده شد .جذب در طولموج  532نانومتر خوانده
شد و با استفاده از منحنی استاندارد پرولین ،مقدار این ماده
محاسبه و برحسب میلیگرم بر گرم وزن تر اعالم شد.
تجزیه و تحلیل آماری :تحلیل دادهها با آزمایش اسپلیت
پالت و طبق طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد و
دادهها با نرمافزارهای ( SASنسخهی  )9.1و ( Minitabنسخه
 )18تحلیل واریانس شد .مقایسه میانگین ویژگیهای مورد
مطالعه با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج و یک
درصد انجام شد.
نتایج

و  )1981( Asadaاستفاده شد .اساس این روش ،کاهش جذب

تراکم و شاخص روزنهای :نتایج تجزیه واریانس تراکم

نور در طولموج  290نانومتر است که ناشی از اکسیدهشدن

روزنهای (جدول  )1نشان داد که تأثیر شدت نور در سطح
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پراکسیداز :استخراج آنزیم کاتاالز طبق روش  Chanceو
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس ویژگیهای روزنهای آهار
منابع تغییرات

درجه آزادی تراکم روزنهای

شاخص روزنهای عرض سلول محافظ طول سلول محافظ تراکم اپیدرمی

شدت نور

2

16722

**

**

42/9

0/149ns

**

24/7

**

85865

آسکوربیک اسید

2

*840/7

6/16ns

*0/488

3/87ns

1951ns

شدت نور × آسکوربیک اسید

4

212

*

ns

*

ns

خطای فرعی ()Eb

12

ns

ضریب تغییرات ()%

4/37

3315

5/81

0/252

139

1/47

0/085

1/07

1260

8/43

6/17

3/31

3/08

7/01

 nsعدموجود اختالف معنیدار * ،و ** اختالف معنیدار به ترتیب در سطح احتمال  5و  1درصد

b

a

شکل  -1اثرات شدت نور ( )aو آسکوربیک اسید ( )bبر تراکم روزنهای گیاه آهار .میانگینهای با حداقل یک حرف مشترک دارای اختالف
معنیداری در سطح احتمال  %5براساس آزمون  LSDنیستند .نوارهای عمودی نشاندهنده خطای استاندارد ( )n=3است.

آماری  1درصد و اثر آسکوربیک اسید در سطح آماری 5

شدت نور شاخص روزنهای کاهش یافت.

درصد اختالف معنیداری وجود داشت اما اثر متقابل شدت

تراکم سلولهای اپیدرمی :نتایج تجزیه واریانس (جدول

نور و آسکوربیک اسید روی این ویژگی تفاوت معنیداری

 )1نشان داد که تأثیر شدت نور بر تراکم سلولهای اپیدرمی در

نشان نداد .نتایج نشان داد که با افزایش شدت نور بر میزان

سطح احتمال  1درصد اختالف معنیداری داشت ولی تأثیر

تراکم روزنهای افزوده شده است .مقایسه میانگین تیمارها

آسکوربیک اسید و اثر متقابل شدت نور و آسکوربیک اسید

(شکل  )1 aنشان داد که بیشترین تراکم مربوط به شدت نور

روی این ویژگی اختالف معنیداری نشان نداد .مقایسه میانگین

 1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه و کمترین در شدت نور

نشان داد که با کاهش شدت نور تراکم سلولهای اپیدرمی

 600میکرومول بر مترمربع بر ثانیه مشاهده شد که افزایش

کاهش یافته است بهطوری که تیمار  600میکرومول بر مترمربع

چشمگیری (تقریباً دو برابر) تراکم روزنهای مشاهده شد .نتایج

بر ثانیه نسبت به تیمار شاهد ( 1800میکرومول بر مترمربع بر

تجزیه واریانس شاخص روزنهای (جدول  )1تأثیر مختلف

ثانیه) کاهش  32/1درصدی داشت (شکل .)2 a

شدت نور و اثر متقابل بین شدت نور و آسکوربیک اسید

طول و عرض سلول محافظ :نتایج تجزیه واریانس

معنیداری بود و اثر آسکوربیک اسید روی ویژگی مورد

(جدول  )1نشان داد که تأثیر شدت نور و اثر متقابل شدت نور

ارزیابی معنیدار نشد .مقایسه میانگین نشان داد که با کاهش

و آسکوربیک اسید بر طول سلول محافظ اختالف معنیداری
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خطای اصلی ()Ea

6

69/7

0/236

0/108

1/47

975
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a

b

معنیداری در سطح احتمال  %5براساس آزمون  LSDنیستند .نوارهای عمودی نشاندهنده خطای استاندارد ( )n=3است.

داشتند اما اثر آسکوربیک اسید بر این ویژگی معنیدار نشد.

مترمربع بر ثانیه مشاهده شد که نشان میدهد با کاهش شدت

مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که با کاهش شدت نور

نور محتوی کلروفیل  139 aدرصد نسبت به گیاهان شاهد

طول سلول محافظ افزایش یافت .در شدت نور  1800غلظت

( 1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه) بهصورت معنیداری

 2میلیموالر آسکوربیک اسید باعث کاهش  7/6درصدی و در

افزایش یافته است (شکل  .)3 aهمچنین غلظت  2میلیموالر

تیمار  600میکرومول بر مترمربع بر ثانیه موجب افزایش 4/5

آسکوربیک اسید سبب کاهش  14/3درصدی محتوی کلروفیل

درصدی طول سلول محافظ نسبت به تیمار عدم محلولپاشی

 aنسبت به تیمار شاهد (بدون آسکوربیک اسید) شد

در شدت نور مشابه شد .در تیمار  1200میکرومول بر مترمربع

(شکل .)3 b

بر ثانیه محلولپاشی آسکوربیک اسید تأثیر معنیداری بر طول

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )3کلروفیل  bنشان داد که

سلول محافظ وجود نداشت (جدول  .)2اثر آسکوربیک اسید

تأثیر شدت نور ،آسکوربیک اسید و اثر متقابل شدت نور و

بر عرض سلول محافظ در سطح  0/05معنیدار شد .در حالی

آسکوربیک اسید بر ویژگی مورد مطالعه اختالف معنیداری در

که تأثیر شدت نور و اثر متقابل شدت نور و آسکوربیک اسید

سطح احتمال  1درصد وجود داشت .نتایج نشان داد که با

اختالف معنیداری روی عرض سلول محافظ نداشت .نتایج

کاهش شدت نور ،محتوی کلروفیل  174 bدرصد افزایش

مقایسه میانگین نشان داد با محلولپاشی آسکوربیک اسید

یافت .همچنین تیمار  2میلیموالر آسکوربیک اسید محتوای

عرض سلول محافظ کاهش یافت بهطوری که غلظت  1و 2

کلروفیل  bرا در مقایسه با تیمار شاهد (بدون آسکوربیک

میلیموالر نسبت به شاهد (عدم محلولپاشی) بهترتیب  5/1و

اسید)  18/4درصد کاهش داد .در تیمار شدت نور 600

 2/3درصد کاهش داشت (شکل .)2 b

میکرومول بر مترمربع بر ثانیه ،غلظت  1میلیموالر آسکوربیک

رنگیزههای فتوسنتزی و کارتنوئید :نتایج تجزیه واریانس

اسید باعث افزایش ( 24/8درصد) و غلظت  2میلیموالر آن

(جدول  )3نشان داد که تأثیر شدت نور و آسکوربیک اسید بر

موجب کاهش ( 23/2درصد) کلروفیل  bدر مقایسه با گیاهان

کلروفیل  aدر سطح آماری  1درصد معنیدار بودند .این در

تیمارشده با شدت نور مشابه اما بدون کاربرد آسکوربیک اسید

حالی است که اثر متقابل شدت نور و آسکوربیک بر این

شد .در شدت نور  1200و  1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه

ویژگی معنیدار نبود .در مقایسه میانگین اثر شدت نور،

محلولپاشی آسکوربیک اسید تأثیر معنیداری روی کلروفیل

بیشترین مقدار کلروفیل  aدر شدت نور  600میکرومول بر

نداشت (جدول .)2

مترمربع بر ثانیه و کمترین در شدت نور  1800میکرومول بر

b

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )3نشان داد که اثر شدت
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جدول  -2مقادیر میانگین اثر متقابل شدت نور و آسکوربیک اسید بر ویژگیهای شاخص روزنهای ،طول سلول محافظ ،کلروفیل ،a
کلروفیل  ،bکلروفیل کل ،پرولین ،کاتاالز و پراکسیداز آهار

)(µmol m-2s-1

()mM

1800

1200

600

روزنهای

محافظ

()%

()µm

پرولین
()µmol g FW-1

()mg g-1 FW

()µmol min-1 g FW-1

0

23/5ab

32/4d

1/32e

5/73e

35/9a

7/56a

2/03d

1

22/8bc

33/1cd

1/16e

5/54e

13/03c

5/48b

1/02g

2

25/2a

29/9e

1/21e

5/50e

26/1b

5/40b

1/90de

0

cd

cd

cd

cd

ab

cd

a

20/8

32/8

2/11

8/39

31/2

3/99

3/85

1

20/5cd

34/6abc

1/97d

8/63c

4/31de

3/64d

1/69f

2

20/9cd

33/9bcd

1/83d

7/36d

10/47cd

4/32c

1/76ef

0

bc

abc

b

a

e

b

21/9

34/2

3/27

e

13/9

3/47

2/77

3/43

1

18/1e

35/2ab

4/08a

14/9a

3/35e

3/10e

2/58c

2

de

a

c

b

de

e

d

18/7

35/8

2/51

11/3

5/52

3/04

2/06

حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیدار با استفاده از آزمون  LSDاست.
جدول  -3نتایج تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آهار
منابع تغییرات

درجه

کلروفیل

کلروفیل

آزادی

a

b

کارتنوئید

کلروفیل

پرولین

کاتاالز

پراکسیداز

کل

آسکوربات
پراکسیداز

شدت نور

2

**81/1

**10/03

**4/28

**148

**979

**23/6

**2/63

*0/0008

خطای اصلی ()Ea

6

0/115

0/013

0/026

0/113

22/1

0/040

0/014

0/0001

آسکوربیک اسید

2

**3/61

**0/811

0/094ns

**7/80

**622

**1/19

**4/87

**0/003

شدت نور × آسکوربیک اسید

4

0/543 ns

**

/069ns

*

1/84

**

186

**

**

خطای فرعی ()Eb

12

ضریب تغییرات ()%

0/560

1/87

1/03

0/00005ns

0/188

0/062

0/045

0/347

48/1

0/061

0/008

0/0001

6/35

11/6

10/9

6/55

23/8

5/68

4/02

11/5

 nsعدموجود اختالف معنیدار * ،و ** اختالف معنیدار بهترتیب در سطح احتمال  5و  1درصد

نور در سطح احتمال  1درصد روی ویژگی کارتنوئید تفاوت

افزایش یافته است (شکل .)4

معنیداری داشت ولی اثر آسکوربیک اسید و اثر متقابل بین

نتایج تجزیه واریانس کلروفیل کل (جدول  )3نشان داد که

شدت نور و آسکوربیک اسید بر روی این عامل اختالف

تأثیر شدت نور و آسکوربیک اسید در سطح احتمال  1درصد

معنیداری نشان نداد .شدت نور  600میکرومول بر مترمربع بر

و اثر متقابل شدت نور و آسکوربیک اسید در سطح آماری 5

ثانیه بیشترین میانگین ( 2/72میلیگرم بر وزن تر) و شدت نور

درصد اختالف معنیداری وجود داشت .نتایج این پژوهش

 1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه کمترین میانگین (1/39

نشان داد که بهموازات کاهش شدت نور ،کلروفیل کل افزایش

میلیگرم بر وزن تر) کارتنوئید را به خود اختصاص داد که

یافت ،بهطوری که بیشترین کلروفیل کل در شدت نور 600

نشان میدهد با کاهش شدت نور مقدار کارتنوئید  95/7درصد

میکرومول بر مترمربع بر ثانیه حاصل شد که نسبت به گروه
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شدت نور

آسکوربیک اسید

شاخص

طول سلول

کلروفیل b

کلروفیل کل

کاتاالز

پراکسیداز
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a

b

معنیداری در سطح احتمال  %5براساس آزمون  LSDنیستند .نوارهای عمودی نشاندهنده خطای استاندارد ( )n=3است.

شکل  -4اثر شدت نور بر کارتنوئید گیاه آهار .میانگینهای با حداقل یک حرف مشترک دارای اختالف معنیداری در سطح احتمال  %5بر
اساس آزمون  LSDنیستند .نوارهای عمودی نشاندهنده خطای استاندارد ( )n=3است.

شاهد  147درصد افزایش نشان داد .همچنین غلظت 2

پرولین :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر شدت نور،

میلیموالر آسکوربیک اسید محتوای کلروفیل کل را نسبت به

آسکوربیک اسید و اثر متقابل شدت نور و آسکوربیک اسید بر

تیمار شاهد (عدم محلولپاشی آسکوربیک اسید)  15/4درصد

محتوای پرولین در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول

کاهش داد .کلروفیل کل گیاهان محلولپاشیشده با آسکوربیک

 .)3مقایسه میانگین نشان داد که افزایش شدت نور موجب

اسید در مقایسه با عدمکاربرد آسکوربیک اسید در تیمار نوری

افزایش محتوای پرولین شد و تیمار گیاهان با محلولپاشی

 600میکرومول بر مترمربع بر ثانیه ،غلظت  2میلیموالر آن

آسکوربیک اسید مقدار پرولین را کاهش داد .میانگین درصد

موجب کاهش  18/5درصدی شد و غلظت  1میلیموالر

تغییرات محتوای پرولین در تیمار  600و  1200میکرومول بر

آسکوربیک اسید تأثیر معنیداری بر کلروفیل کل نداشت .در

مترمربع بر ثانیه نسبت به شاهد ( 1800میکرومول بر مترمربع

شدت نور  1200و  1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه کاربرد

بر ثانیه) در شرایط بدون آسکوربیک اسید بهترتیب  90/3و

آسکوربیک اسید تأثیر معنیداری روی کلروفیل کل نداشت

 12/9درصد کاهش یافت .همچنین در شدت نور  1200و

(جدول .)2

 1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه غلظت  1میلیموالر
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عدمکاربرد آسکوربیک اسید کاهش داد (جدول .)2

محتوای پرولین را در مقایسه با گیاهان تیمارشده با شدت نور

نشان داد که اثر شدت نور بر میزان فعالیت آنزیم آسکوربات

مشابه اما عدمکاربرد آسکوربیک اسید کاهش داد .در شدت نور

پراکسیداز در سطح احتمال  5درصد و اثر آسکوربیک اسید بر

 600میکرومول بر مترمربع بر ثانیه محلولپاشی آسکوربیک

این آنزیم در سطح آماری  1درصد اختالف معنیداری داشت

اسید تأثیر معنیداری بر محتوای پرولین نداشت (جدول .)2

ولی اثر متقابل بین شدت نور و آسکوربیک اسید بر روی این

کاتاالز :نتایج تجزیه واریانس میزان فعالیت آنزیم کاتاالز

ویژگی تفاوت معنیداری نشان نداد .نتایج نشان داد که با

(جدول  )3نشان داد که تأثیر شدت نور ،آسکوربیک اسید و

افزایش شدت نور و همچنین کاربرد آسکوربیک اسید میزان

اثر متقابل شدت نور و آسکوربیک اسید بر ویژگی مورد مطالعه

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز افزایش یافت .مقایسه

تأثیر معنیداری در سطح احتمال  1درصد وجود داشت.

میانگین نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزیم آسکوربات

مقایسه میانگین اثرات متقابل (جدول  )2نشان داد که با افزایش

پراکسیداز ( 0/099میکرومول بر دقیقه بر گرم وزن تر) مرتبط

شدت نور ،فعالیت آنزیم کاتاالز افزایش یافت .در تیمار شدت

با شدت نور  1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه و کمترین

نور  1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه با اعمال محلولپاشی

( 0/079میکرومول بر دقیقه بر گرم وزن تر) مربوط به شدت

آسکوربیک اسید میزان فعالیت آنزیم کاتاالز ( 28/6درصد)

نور  600میکرومول بر مترمربع بر ثانیه ( 20/20درصد کاهش

کاهش یافت که بین غلظتهای آن اختالف معنیداری وجود

نسبت به شاهد) بود (شکل  .)5 aدر مورد کاربرد آسکوربیک

نداشت .در شدت نور  600و  1200میکرومول بر مترمربع بر

اسید نیز بیشترین و کمترین فعالیت آنزیم آسکوربات

ثانیه کاربرد آسکوربیک اسید بر فعالیت آنزیم کاتاالز تأثیر

پراکسیداز بهترتیب مربوط به تیمار  2میلیموالر و عدم

معنیداری نداشت (جدول .)2

محلولپاشی آن بوده است که غلظت  2میلیموالر آسکوربیک

پراکسیداز :نتایج تجزیه واریانس (جدول  )3نشان داد که
تأثیر شدت نور ،آسکوربیک اسید و اثر متقابل شدت نور و

اسید فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز را نسبت به تیمار
شاهد  57/7درصد افزایش داد (شکل .)5 b

آسکوربیک اسید بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز تأثیر
معنیداری در سطح آماری  1درصد داشت .نتایج نشان داد که

بحث

با کاهش شدت نور از  1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه به

در پژوهش حاضر با افزایش شدت نور تراکم و شاخص روزنه

شدت نور  600میکرومول بر مترمربع بر ثانیه فعالیت آنزیم

و تراکم سلولهای اپیدرمی افزایش و طول سلول محافظ روزنه

پراکسیداز  63درصد افزایش یافت .همچنین اعمال

کاهش یافت .شدت نور عامل مؤثری بر ساختار مورفولوژی و

محلولپاشی آسکوربیک اسید موجب کاهش  38/4درصدی

آناتومی گیاهان است ( .)Pazourek, 1970افزایش شدت نور

فعالیت آنزیم پراکسیداز نسبت به گیاهان شاهد (عدم

باعث افزایش تعداد روزنه در واحد سطح برگ میشود .زیرا

محلولپاشی آسکوربیک اسید) شد .مقایسه میانگین نشان داد

نمو روزنه براساس بررسیهای انجامشده تا حد زیادی تحت

که در تیمارهای  1200 ،600و  1800میکرومول بر مترمربع بر

تأثیر شدت نور است ( .)Lee et al., 2007غالباً روزنه گیاهان

ثانیه غلظت  1میلیموالر آسکوربیک اسید بهترتیب ،24/8

رشدیافته در سایه بزرگتر است (

 56/1و  49/8درصد و غلظت  2میلیموالر آسکوربیک اسید

 )2017که با نتایج پژوهش حاضر همسو است .همچنین تراکم

بهترتیب  54/3 ،39/9و  6/4درصد فعالیت آنزیم پراکسیداز را

روزنه و شاخص روزنه آنها نیز کمتر از گیاه رشدیافته در نور

در مقایسه با گیاهان تیمارشده با شدت نور مشابه اما

کامل هستند (

Aasamaa and Aphalo,

Lombardini et al,. 2009; Brodribb and
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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35سال 1399

b

a

مشترک دارای اختالف معنیداری در سطح احتمال  %5براساس آزمون  LSDنیستند .نوارهای عمودی نشاندهنده خطای استاندارد ()n=3
است.

 )Jordan, 2011; Sun et al,. 2003که با نتایج پژوهش حاضر

سطح سایه میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل افزایش

همخوانی دارد .همچنین افزایش تعداد روزنه و همزمان کاهش

یافته و غلظت  2میلیموالر آسکوربیک اسید باعث کاهش

اندازه آن یک مکانیسم تطابقی برای جلوگیری از اتالف آب

کلروفیل شده است .همچنین میزان کارتنوئید نیز با کاهش

بیش از حد توسط گیاه با افزایش کارایی روزنهها است

شدت نور افزایش یافت .در پژوهش  Zhaoو همکاران

( .)Hetherington and Woodward, 2003پژوهش حاتمیان و

( )2012و  Piresو همکاران ( )2011میزان کلروفیل با افزایش

همکاران ( )1393نشان داد که بیشترین طول و عرض روزنه

سطح سایه افزایش یافته که با مطالعات پژوهش حاضر

دو رقم گل رز ،مربوط بهشدت نور  640میکرومول بر مترمربع

همسویی دارد .در پژوهش دولتخواهی و همکاران ( )1393که

بر ثانیه نسبت به تیمارهای  520 ،240و ( 1200شاهد) بوده

اعمال سایهدهی را در شرایط گلخانه انجام دادهاند ،میزان

ولی از نظر تراکم تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد.

کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل با افزایش سطح سایه

در پژوهش  )1970( Pazourekبا بررسی تراکم روزنه در

کاهش یافت اما پژوهش حاضر در شرایط فضای آزاد انجام

برگهای زنبق هلندی ( )Iris hollandicaچهار شدت نور

گرفته است که باعث میشود شدت نورها متفاوت شود و

مختلف  75 ،37 ،12و  100درصد نور کامل ،در نظر گرفته

نتایج این دو پژوهش همسو نباشند .در مطالعه  Aminو

شد .نتایج نشان داد که تراکم روزنه در واحد سطح ،در

همکاران ( )2008مشخص شد آسکوربیک اسید نقش مؤثری

شدتهای نور زیاد ،بیشتر است.

در افزایش رنگدانههای فتوسنتزی ،کلروفیل  ،aکلروفیل  bو

گیاهان رشدیافته در سایه ،نور کمتری برای فتوسنتز

کلروفیل کل در گندم دارد .نتایج پژوهش سالحورزی و

دریافت میکنند بنابراین برای اینکه بتوانند تا حدودی این

همکاران ( )1390نشان داد که با کاربرد آسکوربیک اسید

کمبود نور را جبران کنند ملزم به افزایش سطح برگ و مقدار

غلظت کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکارتنوئیدها و نهایتاً کلروفیل

رنگیزهها در برگ خود هستند .درنتیجه مقدار کلروفیل در آنها

کل در گیاه مرزنجوش ( )Origanum majorana L.افزایش

افزایش مییابد ( .)Hamerlynck et al., 2000در بافتهای

یافت که با نتایج پژوهش حاضر متناقض است که نشاندهنده

فتوسنتزی ،کارتنوئید عامل حفاظتی محسوب میشود و از

اختالف غلظتهای مورد استفاده است.

اکسیدشدن مولکولهای کلروفیل در حضور نور و اکسیژن

در یک بافت سیستمیک ،بهمنظور به حداقلرساندن تنش

جلوگیری میکند .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش

اکسیداتیو حاصل از افزایش گونههای واکنشپذیر اکسیژن
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آنتیاکسیدانی و برخی از آنزیمهای مهار  ROSمانند پراکسیداز،

سایهدهی  %22افزایش و در سایهدهی  %50و  %90کاهش

سوپراکسید دیسموتاز ( ،)SODکاتاالز ( ،)CATآسکوربات

یافت .آزادی و همکاران ( )1392گزارش کردند که آسکوربیک

پراکسیداز ( )APXرا ایجاد کردهاند (.)Sharma et al., 2012

اسید باعث افزایش فعالیت کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز

نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش شدت نور فعالیت

میشود.

آنزیمهای  APXو  CATافزایش یافته است .آنزیم پراکسیداز

در پژوهش حاضر با افزایش شدت نور ،پرولین نیز افزایش

( )PODنیز با افزایش شدت نور از  600به  1200میکرومول

و با محلولپاشی آسکوربیک اسید مقدار پرولین کاهش یافت.

بر مترمربع بر ثانیه افزایش و در شدت نور  1800کاهش یافت.

پرولین عالوه بر اینکه بهعنوان اسموپروتئین عمل میکند ،نقش

همچنین محلولپاشی آسکوربیک اسید میزان فعالیت آنزیم

آنتیاکسیدانی خود را نیز در شرایط تنش با قراردادن غلظت

 APXرا افزایش داد .در حضور آسکوربات فعالیت

APX

 ROSدر محدودههای سازگار نشان میدهد (

Hayat et al.,

افزایش مییابد ( )Raven El, 2000که درنتیجه چرخه

 .)2012در بسیاری از گونههای گیاهی پرولین یک اسمولیت

گلوتاتیون -آسکوربات که در پاکسازی گونههای فعال

ارگانیک مهم در حفظ تعادل اسمزی محسوب میشود.

CAT

همچنین پرولین بیان ژنهایی که در پاسخ به تنش و در حفظ

اکسیژن نقش دارد ،فعال شده و بهدنبال آن فعالیت

افزایش مییابد که مقاومت گیاه را در برابر تنش اکسیداتیو

ساختارهای زیر سلولی نقش دارند را القا میکند (

افزایش میدهد ( .)Dixit et al., 2001نتایج پژوهشی روی گل

 .)al., 2010عالوه بر این پرولین در سلول بهعنوان یک ماده

رز رقم آوالنش (’ )Rosa hybrida cv. ‘Avalancheنشان داد

اسمزهکننده عمل کرده و از آنزیمها و برخی درشت مولکولها

که فعالیت آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز و کاتاالز در نور

در برابر تنش محافظت میکند ( .)Hare et al., 1998پژوهش

باال افزایش یافت ( .)Bayat et al., 2018در پژوهش  Shaoو

 Moو همکاران ( )2015روی رقم  Yuxiangyouzhanبرنج

همکاران ( )2014روی گیاه  Anoectochilus roxburghiiکه
 40روز در سایه قرار داشت سطوح  PODدر گیاهان در تابش
 %20 ،%5و  %30نور طبیعی بهطور معنیداری بیشتر از گیاهان
در تابش  %50بود در حالی که فعالیت  CATکمتر بود .پژوهش
 Xuو همکاران ( )2010روی برگ فسکیوی بلند
( )Tall Fescueنشان داد که فعالیت آنزیمهای کاتاالز و
آسکوربات پراکسیداز در تیمار نوری  500میکرومول بر
مترمربع بر ثانیه افزایش یافتند .گزارش شده است که فعالیت
آنزیم آسکوربات پراکسیداز در اسفناج در شدت نور زیاد و
دمای پایین افزایش مییابد (.)Schoner and Krause, 1990

Phang et

نشان داد که با اعمال تیمار سایهدهی میزان پرولین در مرحله
اولیه پرشدن دانه و مرحله کامل پرشدن دانه افزایش یافت .در
پژوهش ابری و همکاران ( )1393روی گل رز میزان پرولین در
گلهای تیمارشده با آسکوربیک اسید نسبت به شاهد (صفر
میلیموالر  )AsAپایینتر بود.
نتیجهگیری
با توجه به اینکه در طراحی فضای سبز تعداد گیاهان فصلی که
در شرایط سایه و سایه نیم (اطراف درختان و حاشیهکاریها)
کشت میشود محدود است ،بنابراین استفاده از آهار در شرایط
سایه و نیمسایه امکان طراحی فضای سبز شهری بهتری را

 Schmidtو همکاران ( )2006گزارش کردند که فعالشدن

فراهم میکند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با

آنزیم کاتاالز در برگهای چاودار زمستانه در تیمار نور آبی

کاهش شدت نور میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکارتنوئید و

بیشتر از تیمار نور قرمز یا نور قرمز دور است .فعالیت آنزیم

کلروفیل کل افزایش یافت .همچنین با افزایش شدت نور،

کاتاالز در برگ گندم با انتقال آن از نور کم به نور زیاد افزایش

تراکم و شاخص روزنهای نیز افزایش یافت ،بهطوری که تراکم

یافت ( .)Mishra et al., 1995در پژوهش  Xuو همکاران

روزنهای در شدت نور  1800میکرومول بر مترمربع بر ثانیه دو
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 بهطور کلی نتایج نشان داد که افزایش شدت نور با.افزایش داد

 عالوه. میکرومول بر مترمربع بر ثانیه بود600 برابر شدت نور

 فعالیت آنزیمهای،کاهش کلروفیل و افزایش مقدار پرولین

بر این افزایش شدت نور موجب افزایش غلظت پرولین و

کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز باعث ایجاد تنش در آهار شده

 پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز،فعالیت آنزیمهای کاتاالز

و کاربرد هفتگی آسکوربیک اسید باعث کاهش اثرات تنش

 این در حالی است که کاربرد آسکوربیک اسید منجر به.گردید

.شد

کاهش میزان غلظت پرولین و فعالیت آنزیمهای کاتاالز و
پراکسیداز شد و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز را نیز
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of different light intensities and ascorbic acidon some physiological
and biochemical characteristics of Zinnia elegans L. The experiment was designed as a completely randomized design
in a form of split-plot with three replications. The treatments consisted of three light intensity levels (600, 1200 and
1800 μmol m-2 s-1) as the main factor using shade net and weekly spraying three ascorbic acid concentrations (0, 1, 2
mM) as sub-plots. Analysis of variance showed that light intensity had a significant effect on all the studied traits,
except for the guard cell width. As light intensity increased, proline content, catalase, and ascorbate peroxidase activity
increased. The lower light intensity increased chlorophyll a and b, carotenoids, total chlorophyll, and peroxidase
enzyme activity. Furthemore, with increasing light intensity, stomatal density and index, and epidermal cells density
increased, so that stomatal density of plants grown under 1800 μmol m-2 s-1 light intensity was twice of that under 600
μmol m-2 s-1 light intensity. Moreover, application of ascorbic acid increased ascorbate peroxidase enzyme activity,
stomatal density, guard cell length, while, it reduced proline content, catalase and peroxidase enzyme activities. Overall,
the results showed that increasing light intensity induced stress in Zinnia and weekly application of ascorbic acid
alleviated the stress effects.
Key words: Ascorbic acid,Proline, Shading, Zinnia elegans L.
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