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 (Mentha spicata) دشتی نعنا اسانس اجزای و عملکرد میزان، فصلی تغییرات

 شوشتر ةمنطق در شده کشت
 

 2 اکبرزاده مهرداد و *1سورستانی محمودي محمد
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 09/11/1392 مقاله: پذیرش تاریخ 11/05/1392 مقاله: وصول تاریخ 

 

 چكيده

 در زينادی  كناربرد  ارزشمند دارويی خواص دليل به كه ستنعنا ةخانواد دارويی گياهان ترين مهم از کیي (Mentha spicata) دشتی نعنا

 و عملکنرد  مينزان،  بنرگ،  خشنک  وزن و گيناه  تر وزن تغييرات حاضر، تحقيق در دارد. داروسازی و داشتیبه -آرايشی غذايی، صنايع

 زمنان  تيمنار  دوازده با تصادفی كامل های بلوك طرح قالب در ماه دوازده طول در شوشتر ةمنطق در شده كشت دشتی نعنا اسانس اجزای

 عملکنرد  و مينزان  و برگ، خشک و گياه تر وزن بر داریامعن اثر گياه برداشت زمان كه داد نشان نتايج د.ش بررسی تکرار سه و برداشت

 و تينر  هنای  مناه  در ترتينب  بنه  مترمربنع(  در گرم ٣/25٣) برگ خشک وزن و مترمربع( در گرم 7/١868) تر وزن بيشترين دارد. اسانس

 كنارون،  شند.  مشناهده  تينر  مناه  در مترمربع( در گرم 8٣/8) اسانس عملکرد و درصد( 82/٣) ميزان بيشترين ،همچنين شد. ثبت خرداد

 تنرانس  و پولگنون  اسنتات،  هيندروكارويل  دی هيندروكاروئول،  دی هيندروكارون،  دی سيس بتابوربونن، ميرسن، آلفاپينن، كارن، ليمونن،

 و دی و تينر  های ماه در ترتيب به كارون مقدار درصد( 45/22) كمترين و درصد( ٩/67) بيشترين بودند. اسانس اصلی اجزای كاريوفيلن

 8١/5) كنارن  مقندار  حداكثر د.ش ثبت آذر و مرداد های ماه در ترتيب به ليمونن مقدار درصد( 02/4) كمترين و درصد( ١4/2١) بيشترين

 هنای  مناه  طنی  اسنتات  هيندروكارويل  دی و هيندروكاروئول  دی هيندروكارون،  دی سيس تركيبات مقدار آمد. دست به دی ماه در درصد(

 زمنان  بهتنرين  ولنی  اسنت  برداشت قابل )چين( مرحله پنج شوشتر، در شده كشت دشتی نعنا كه داد نشان نتايج يافت. افزايش زمستان

 .است تير برداشت

 خشک. وزن تر، وزن نعنا، ليمونن، برداشت،كارون، زمان اسانس، ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 های قهسا با پايا، علفی، چندساله، است گياهی ١دشتی نعنا

 از پوشيده كه دار دندانه و متقابل های برگ و چهارگوش

 های سنبله صورت هب ها گل .است دمبرگ بدون و كرك

 كه است 2كارون از غنی آن اسانس .است دار نوك و باريک

 و تازه گياه .[١4] كند می توليد را نعنا مخصوص عطر

 صنايع در زياد مقياس در آن اسانس همچنين ،شده خشک

 .[١6] شود می استفاده دارويی و بهداشتی -آرايشی ی،غذاي

 جهت در را گران اصالح بازار، در كارون باالی متيق

 های استرين و داده سوق باال كارون با نعنا های گونه اصالح

  .[7] است شده معرفی درصد( 70 تا 60) كارون از غنی

 ژنوتيپ، ثيرأت تحت دارويی گياهان ةثانوي های متابوليت

 [.2] گيرد قرارمی زراعی به عوامل و خاكی و اقليمی ايطشر

 اقتصادی توليد و رويشی فاكتورهای بر اقليمی تغييرات

 موجبات و گذارد می مهمی ثيرأت دارويی گياهان ثرؤم ةماد

 برداشت زمان آورد. می فراهم را مواد اين افزايش يا كمبود

 گياهان ثرؤم ةماد توليد تغيير در مختلف اقليمی شرايط در

 در فلفلی نعنا منتول مقدار ،مثال رایب دارد. مهمی نقش

 تركيبات و كمتر دوم برداشت به نسبت اول، برداشت

 اسانس بتركي در پولگون و منتوفوران نظير ناخواسته

 منتول ميزان دوم برداشت در كه حالی در داشت، وجود

  .[٣] بود ناچيز بسيار پولگون و منتوفوران تركيبات و بيشتر

 مواد كيفی و یكمّ تغييرات بارةدر متعددی مطالعات

 كوهی اكليل و [5] آويشن ،[١0] گلی مريم گياهان ثرؤم

 و است رسيده انجام به سال مختلف فصول طول در [26]

 به بسته اسانس اجزای و ميزان كه داد نشان ها آن نتايج

 عملکرد كه داد نشان نتايج كند. می تغيير برداشت زمان

 ةمنطق در شده كشت 3ینعنا اسانس و رويشی پيکر

                                                           
1. M. spicata 

2. Carvone 

3. Mentha arvensis L. f. piperascens Malinvaud ex 

Holmes 

 برداشت زمان ثيرأت تحت هند جنوب خشک نيمه گرمسيری

  .[20] است كشت زمان و

 و معتدله مختلف مناطق از نعنا های نمونه

 ها آن اسانس و وری آ جمع گلدهی ةمرحل در گرمسيری نيمه

 از بود عبارت ها نمونه اسانس تركيبات .[7] شد آناليز

 57/٩-٣١/22) 5ليمونن درصد(، 62/4٩-65/76) 4كارون

 ترانس و درصد( ٣2/١-62/2) 6سينئول 8 و ١ درصد(،

 مختلف های تركيب بررسی درصد(. ٣/0-52/١) 7كاروئول

 بين كه داد نشان مختلف فصول در وهیك اكليل اسانس

 مختلف های ماه در ها آن ميزان و اسانس ةسازند اجزای

 اكليل اسانس در تركيب 52 عمجمو در دارد. وجود تفاوت

 چهار در تركيب ٣١ تعداد اين از كه داشت وجود كوهی

 توان می كشور نقاط اكثر در را نعنا .[4] بودند مشترك فصل

 گياه اين كشت برای سرد خيلی مناطق اما ،كرد كشت

 در تسريع منظور به مناسب ترحرا ةدرج .نيست مناسب

 ةدرج 20 تا ١8 اسانس توليد در افزايش همچنين ،رشد

 توليد مقدار باالتر های حرارت درجه و است گراد سانتی

 و است روزبلند گياهی نعنا دهد. می افزايش را اسانس

 محصول افزايش موجب روزبلند طيشرا در آن كاشت

  .[2] شود می

 خوزستان استان خاص اقليمی شرايط رغم علی

 و ن(زمستا در حداقل و تابستان در حداكثر دمای )اختالف

 تغييرات ةزمين در تحقيقی تاكنون نعنا، توليد باالی پتانسيل

 در سال مختلف های ماه در نعنا گياه اسانس یاجزا و مقدار

 انجام از هدف .است دهشن انجام ايران غربی جنوب شرايط

 خشک و گياه تر وزن تغييرات بررسی حاضر، پژوهش

 یها برداشت طی اسانس اجزای و عملکرد ميزان، برگ،

  .بود شوشتر ةمنطق در سال ماه دوازده طول در مختلف

                                                           
4. Carvone 

5. Limonene 

6. 1,8-Cineole 

7. Trans-Carveol 
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 ها روش و مواد.2

 از ترششو شهرستان در واقع نعنا ةمزرع در پژوهش اين

 طرح قالب در ١٣٩0 سال در خوزستان استان توابع

 و برداشت زمان تيمار دوازده با تصادفی كامل های بلوك

 در نعنا برداشت آزمايش، تيمارهای .گرفت انجام تکرار سه

 ابتدای در بود. اسفند( تا )فروردين سال های ماه تمام

 در نعنا مزارع معمول تراكم با و دوساله نعنا ةمزرع آزمايش

 طول 48° 5١ جغرافيايی مشخصات با شوشتر شهرستان

 65 دريا سطح از ارتفاع و شمالی عرض ٣2° ٣ و شرقی

 ٣00 وسعت به ای قطعه مذكور، ةمزرع در د.ش انتخاب متر

 بخش سه به زمين شيب به توجه با و انتخاب مترمربع

 انتخاب مترمربع ١ بلوك هر در د.ش تقسيم مساوی )بلوك(

 برداشت شده انتخاب مکان از سال طول در بار دوازده و

  گرفت. صورت

 مثل عوامل ساير اثر حذف منظور به است ذكر شايان

 عناصر و آب از استفاده و مجاور گياهان اندازی سايه

 با زمان هم نيز بلوك هر های قسمت ساير غذايی،

 پارامترهای برای ولی دش برداشت اسانس برای گيری  نمونه

 گيری نمونه شده مشخص محل از تنها گيری، اندازه مورد

 های علف وجين آبياری، شامل گياهان داشت عمليات شد.

 برای شد. انجام گياه شرايط و نياز براساس كوددهی و هرز

 و خشک نظر مورد زمين خاك های نمونه خاك، آزمايش

 2 الک از ها نمونه ،سپس شد. كوبيده چينی هاون با

 آماده خاك های آزمايش انجام برای و داده عبور متری ميلی

 هيدرومتری، روش از خاك بافت تعيين منظور به د.ش

 دستگاه از الکتريکی هدايت متر،  اچ پی دستگاه از اسيديته

 از فسفر كجلدال، روش از نيتروژن ريکی،الکت سنج هدايت

 استات با گيری عصاره روش از پتاسيم و اولسون روش

 .[١] شد استفاده هفت معادل ةاسيديت با موالر ١ آمونيوم

 سيلتی، لومی خاك بافت كه داد نشان خاك آناليز نتايج

 ١/١5 حاوی و ٩2/٣ الکتريکی هدايت ،٣١/7 اسيديته

 و فسفر واالن اكی ميلی 57/0 نيتروژن، واالن اكی ميلی

 دما تغييرات روند .است پتاسيم واالن اكی ميلی ١٣٣/56

 ،ماهيانه دمای ميانگين حداكثر، و حداقل دمای شامل

 نشان ١ شکل در گياه برداشت روز دمای ميانگين همچنين

 است. شده داده

 

 
 لسا مختلف یها ماه طول در شوشتر ةمنطق حرارت ةدرج راتییتغ .1 شکل
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 ماه هر اواسط در ١2 تا ١١ ساعت بين گيری نمونه

 از متری سانتی 5 ارتفاع از نعنا رويشی پيکر گرفت. صورت

 و تر رويشی پيکر توزين جهت و برداشت خاك سطح

 از پس بالفاصله گياهان د.ش منتقل آزمايشگاه به خشک

 شد. خشک سايه در و پخش يکنواخت صورت هب توزين

 مناسب زمان در گياهان شدن، خشک در يکنواختی جهت

 ١0 به ها  اندام رطوبت رسيدن از پس و شد رو و زير

 و اروپا( فارموكوپه طبق )پودر خرد رويشی پيکر درصد،

 برای د.ش شروع اسانس استخراج عمليات سپس

 مدتبه كلونجر دستگاه با آب با تقطير روش گيری اسانس

  .رفت كار به ساعت سه

 طور به آبگيری از پس دهش آوری جمع اسانس وزن

 اسانس ميزان ١ فرمول از استفاده با و شد محاسبه دقيق

 .آمد دست هب

(١) 

 اسانس ميزان = اسانس( وزن / گياه خشک )وزن × ١00

 سولفات مقداری اسانس، ميزان گيری اندازه از پس

 هيدروليز از جلوگيری و اسانس كامل آبزدايی جهت سديم

 4 دمای با يخچال در ها ونهنم و اضافه اسانس به شدن،

 د.ش نگهداری ها  اسانس آناليز زمان تا گراد سانتی ةدرج

 از اسانس های تركيب سنجی كميت و شناسايی منظور به

 متصل كروماتوگراف گاز و 1كروماتوگراف گاز های دستگاه

 اسانس است ذكر شايان د.ش استفاده 2جرمی سنج طيف به

 به برداشت زمان هر ایبر مختلف های بلوك از ها نمونه

 ميزان ةمحاسب از پس و دش استخراج جداگانه صورت

 مخلوط هم با برداشت زمان هر )بلوك( تکرار سه اسانس،

 مذكور های دستگاه به نمونه يک تنها برداشت زمان هر از و

 د.ش تزريق

                                                           
1. Gas chromatography (GC) 

2. Gas chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 

 استفاده مورد های دستگاه مشخصات .1. 2

 GC دستگاه .1. 1. 2

 به CP-Sil8-CB ستون ،Varian 3800 كروماتوگراف گاز

 ساكن فاز ةالي ضخامت متر، ميلی ٣2/0 قطر و متر ٣0 طول

 کي) 40 از ستون دمايی ريزی برنامه ميکرومتر، 25/0

 افزايش با گراد یسانت ةدرج دقيقه( پنج) ١50 تا دقيقه(

 ةدرج دقيقه( دو) 250 تا ١50 دقيقه، در درجه 5/7 دمای

 280 تا 250 دقيقه، در درجه ١0 دمای افزايش با گراد یسانت

 در درجه پنج دمای افزايش با گراد یسانت ةدرج دقيقه( پنج)

 گراد، سانتی ةدرج ٣00 دمای با FID آشکارساز نوع دقيقه،

 با هليم حامل گاز و گراد یسانت ةدرج 280 تزريق دمای

 .شد انتخاب دقيقه در ليتر ميلی5/١ سرعت

 

 GC-MS دستگاه .2. 1. 2

 ساخت جرمی سنجی طيف به متصل ماتوگرافكرو گاز

 ٣0 طول به HP-5ms ستون ،5٩75 مدل Agilent شركت

 25/0 ساكن فاز ةالي ضخامت متر، ميلی 25/0 قطر و متر

 تا دقيقه( کي) 40 از ستون دمايی ريزی برنامه ميکرومتر،

 5/7 دمای افزايش با گراد یسانت ةدرج دقيقه( پنج) ١50

 گراد یسانت ةدرج دقيقه( دو) 250 تا ١50 دقيقه، در درجه

 دقيقه( دو) 280 تا 250 دقيقه، در درجه ١0 دمای افزايش با

 دمای دقيقه، در درجه پنج دمای افزايش با گراد یسانت ةدرج

 70 يونيزاسيون انرژی گراد، سانتی ةدرج 280 ترزيق ةمحفظ

 شد. انتخاب هليم حامل گاز و ولت، الکترون

 زمان جرمی، اطالعات بانک كمک به ها طيف شناسايی

 اسانس اجزای از يک هر جرمی های طيف ةمطالع بازداری،

 های طيف با ها آن ةمقايس ها، آن شکست یالگوها بررسی و

 درصد .[6] دش انجام معتبر منابع از استفاده و استاندارد

 ريزی برنامه با و منحنی زير سطح براساس تركيب هر یكمّ

   د.ش مشخص ای رايانه

 ١ سطح در ها داده ميانگين ةمقايس و واريانس اليزآن
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 و SAS آماری افزار رمن از استفاده اب دانکن( )آزمون درصد

 .گرفت انجام اكسل افزار نرم اب نمودارها رسم

 

 بحث و نتایج.3

 گياه تر وزن .1. 3

 سپس ،كاهش ارديبهشت در نعنا تر وزن موجود، نتايج طبق

 شهريور و مرداد های ماه یط داشت. افزايشی روند تير تا

 دما كه مهر در و يافت كاهش داریامعن طور هب گياه رشد

 افزايش مجدداً گياه تر وزن بود، مناسب نعنا رشد برای

 ،روز و شب دمای اختالف شايد آن علت كه افتي

 دما كاهش با ادامه در باشد. روشنايی مدت طول همچنين

 تر وزن تغييرات روند بهمن و دی آذر، آبان، های ماه طی

 افزايش مجدداً اسفند در صفت اين بود. كاهشی صورت هب

 كمترين و مترمربع( در گرم 7/١868) بيشترين افت.ي

 و تير های ماه در ترتيب به مقدار مترمربع( در گرم 7٣8/٣)

 در خيرأت با نعنا ةتاز گياه عملکرد (.2 )شکل دش ثبت بهمن

 نقاط در عملکرد ةامند .[27] يابد می افزايش برداشت زمان

 جنوب ةمنطق در كه طوری به ،است متفاوت جهان مختلف

 در تن 8/24 تا 6/١٣ اكراين در هکتار، در تن 2٩ كوكورووا

 تا 4/١2 هند در و هکتار، در تن ١/26 تركيه در هکتار،

 تغييرات ةدامن .[2١] است شده گزارش هکتار در تن 6/27

 در تن 68/١8 تا ٣8/7 شوشتر ةمنطق در نعنا تر عملکرد

 اينکه به توجه با بود. برداشت مختلف های زمان در هکتار

 چهار يا سه سال، طول در نعنا جهان و ايران نقاط ساير در

 به نسبت تر رويشی پيکر عملکرد ،شود می برداشت بار

 خوزستان ةمنطق در .بود تر نييپا جهانی عملکرد متوسط

 توان می سال های هما ساير در بهمن و دی مرداد، جز به

 پيکر تجمعی عملکرد كه رسد می نظر به داشت. برداشت

 در تن 50 از بيش برداشت های زمان )مجموع تازه رويشی

 توصيه مناطق اين در را نعنا كشت بتوان و باشد باال هکتار(

  د.كر

 برگ خشک وزن .2. 3

 بين كه داد نشان برگ خشک وزن واريانس ةتجزي نتايج

 درصد ١ سطح در داریامعن اختالف سال فمختل های ماه

 نييپا بهار ابتدايی های ماه در برگ خشک وزن دارد. وجود

 طی آن از پس يافت. داریامعن افزايش خرداد در و بود

 ماليمی شيب با زمستان اواسط و زييپا تابستان، های ماه

 بيشترين يافت. افزايش مجدداً زمستان انتهای در و كاهش

 در گرم 48/65) كمترين و مترمربع( در گرم ٣6/25٣)

 مشاهده بهمن و خرداد های ماه در ترتيب به مقدار مترمربع(

 های كلون برای خشک برگ عملکرد متوسط (.2 )شکل شد

  است. شده گزارش هکتار در تن ٣ نعنا، مختلف

 خشک وزن عملکرد راتييتغ ةدامن ،حاضر تحقيق در

 هکتار در تن 5٣/2 تا 65/0 بين مختلف های ماه در برگ

 در یثيرگذارأت و مهم عامل ساقه به برگ نسبت بود.

 ها كلون برخی زيرا ،است گياه خشک برگ عملکرد

 پيکر عملکرد نعنا های  كلون مناطق، برخی در همچنين

 به برگ نسبت بودن نييپا دليل به ولی باال، ةتاز رويشی

 .[2١] دارد ينیيپا خشک برگ عملکرد نهايت در ساقه،

 خاص های ماه برخی در خصوص  به متراكم برگ و خشا

 باعث و ها برگ ةهم به نور رسيدن عدم به منجر سال

 خشک برگ عملکرد ،نهايت در .شود می ها  برگ ريزش

 پژوهش در آمده دست هب نتايج .[22] كند می پيدا كاهش

 ها آن .[١١] نداشت مطابقت تحقيقات ديگر نتايج با حاضر

 نتيجه و دندكر برداشت مختلف نزما شش در را نعنا

 بيوماس عملکرد بيشترين )ششم( آخر برداشت كه گرفتند

 انجام روش نتايج، در تناقض دليل .ستدارا را خشک و تر

 های زمان در بار يک فقط مذكور، شيآزما در .است آزمايش

 كاشت از پس روز 5٣) خرداد از سال طول در مشخص

 برداشت نعنا( كاشت از پس روز ١2٣) شهريور تا نعنا(

 صورت هب نعنا پژوهش اين در كه حالی در ،شد انجام

 دو نتايج بيوماس نظر از ،بنابراين شد. می برداشت ماهيانه

 .يستن قياس قابل تحقيق
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 سال مختلف های ماه در شده برداشت دشتی نعنا برگ خشك وزن و گیاه تر وزن تغییرات .2 شکل

 

 پتانسيل نعنا جنس تلفمخ های گونه مناطق، برخی در

 در گياهان اين بنابراين دارد، را برداشت بار چند

 بيوماس عملکرد لحاظ به است ممکن مختلف های برداشت

 د.نباش داشته هايی  تفاوت اسانس اجزای همچنين ،اسانس و

 در ريحان خشک رويشی پيکر عملکرد تحقيق، يک در

 بود ينا عملکرد افزايش علت يافت. افزايش سوم برداشت

 ريشه سيستم استقرار حال در گياه هنوز اول برداشت در كه

 نيازی گياه ،آن بر عالوه .شود می توليد كمتری ةساق و است

 گياه برداشت با ولی .كرد نمی احساس جديد ةشاخ توليد به

 و شاخه توليد به شروع گياه و تغيير ساقه به ريشه نسبت

 گياه ژنوتيپ و گونه توان به اين كه كند می زياد برگ

 بود دوساله نعنا ةمزرع نظير تحقيق اين .[2٩] دارد بستگی

 فوق دليل .بودند پوشانده را مزرعه سطح تمام گياهان و

 مناسبی توجيه تحقيق اين در آمده دست هب نتايج برای

 وزن تغييرات تابع برگ خشک وزن تغييرات عمده و نيست

  بود. حيطیم شرايط از ثرأمت رشد فصل طول در گياه تر

 اسانس ميزان .3. 3

 سال ابتدايی های ماه در اسانس ميزان موجود، نتايج طبق

 درصد( 82/٣) باالترين به تير در و دكر افزايش به شروع

 به اسانس تغييرات روند ادامه در (.٣ )شکل رسيد مقدار

 مقدار كمترين به بهمن در كه طوری  به بود، كاهشی صورت

 در اسانس ميزان توجه قابل ةکتن رسيد. درصد( 0/٣٣)

 اختالف هم با كه بود مهر و خرداد ارديبهشت، های ماه

 يکسان نسبتاً دمای است ممکن آن دليل نداشت. داریامعن

 طور به نعنا گياه اسانس ميزان باشد. سال های ماه اين طی

 دما افزايش گيرد.  قرارمی برداشت زمان تأثير تحت یدارامعن

 در دما كاهش و افزايش به منجر مرداد و تير نور شدت و

 برخی دوم برداشت در اسانس كاهش به منجر و شهريور

 ةگون در اسانس ميزان [.2١] است شده نعنا های كلون

 ةگون در كه حالی در يافت، افزايش سوم برداشت تا اسپيکاتا

 نشده مشاهده برداشت زمان با داریامعن تغيير گراسيليس

 های ماه طی نعنا اسانس ميزان حاضر، آزمايش در [.27] است

 اين علت بود. منابع در شده گزارش مقدار از بيش سال گرم

 استان در گياه رشد طول در باال بسيار دمای افزايش،

 .[2٩] است جهان همچنين ،ها استان ساير به نسبت خوزستان
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 الس مختلف های ماه در دشتی نعنا اسانس عملکرد و میزان تغییرات .3 شکل

 

 نظير گياهان از بسياری در اسانس مقدار فصلی تغييرات

 شده گزارش [١٣] ريحان و [١5] نعنا ،[25] مرزنجوشتر

 شده ثبت تيرماه در مرزنجوش اسانس ميزان بيشترين است.

 علت فتوپريود و دما افزايش اثر در گياه گلدهی .[24] است

 کنزدي ةرابط به قبلی مطالعات در .است اسانس افزايش

 شده اشاره اسانس افزايش و گياه بلوغ روزبلند، طول بين

 نقش به دوره اين طول در اسانس افزايش .[١8] است

 ،ها پاتوژن برابر در گياه از حفاظت در ثانويه های متابوليت

 شده داده نسبت افشان گرده حشرات جلب افزايش همچنين

 اسانس اجزای و عملکرد ن،امحقق اتنظر طبق .[24] است

 و دارد بستگی گياه نموی مراحل و اقليمی شرايط هب

 الزامی عملکرد افزايش و گياه نمو برای طوالنی فتوپريود

 گزارش ريحان گياه در متفاوتی ةنتيج ،همچنين .[١7] است

 گياه اين در اسانس ميزان كمترين و بيشترين و است شده

 آمد دست هب تابستان و زمستان فصل طول در ترتيب به

 را تابستان های ماه طول در اسانس ميزان كاهش علت .[١٣]

 زياد دمای علت به كه دندكر بيان پاكستان گرم ایه تابستان

 شود. می تبخير گياه سطح از اسانس از مقداری

 اسانس عملكرد .4. 3

 خشک وزن و اسانس ميزان تغييرات تابع اسانس عملکرد

 زانمي با اسانس عملکرد تغييرات روند بود. گياه برگ

 در اسانس عملکرد (.٣ )شکل نبود مشابه كامالً اسانس

 به تير ماه در و دكر افزايش به شروع سال ابتدايی های ماه

 عملکرد رسيد. مترمربع( در گرم 5٣/8) مقدار بيشترين

 نتايج اين كه داد نشان كاهشی روند اسفند تا مرداد از اسانس

 نيز ها آن [.١١] داشت مطابقت نامحقق ديگر های يافته با

 تحقيقات كردند. گزارش تير ماه در را اسانس ميزان بيشترين

 گونه دو در تازه رويشی پيکر از اسانس عملکرد كه داد نشان

 در كه حالی در [،١١] يابد می افزايش ششم برداشت تا نعنا

 برداشت در اسانس عملکرد حداكثر خشک رويشی پيکر

 حاضر، تحقيق رد [.27] شد مشاهده تيرماه( )اواخر سوم

  آمد. دست به تيرماه در اسانس عملکرد حداكثر

 

 اسانس اجزای .5. 3

 تركيبات ليمونن و كارون كه داد نشان اسانس آناليز نتايج

 كارن، شامل اسانس مهم اجزای ساير .اند اسانس اصلی
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 هيدروكارون، دی سيس بتابوربونن، ميرسن، آلفاپينن،

 و پولگون استات، لهيدروكاروي دی هيدروكاروئول، دی

 كه است ذكر شايان (.١ )جدول بود ريوفيلنكا ترانس

 آناليز از قبل كم، بسيار مقدار دليل به بهمن ماه ةنمون

 بهار اوايل در كارون مقدار رفت. دست از اسانس

 جزئی یكاهش از پس و افزايش ارديبهشت( و )فروردين

 د(درص ٩/67) مقدار بيشترين به تير ماه در خرداد، در

 يافت كاهش ماليمی شيب با آذر تا مرداد از ،سپس رسيد.

 باالی آذر تا فروردين از تركيب اين مقدار ،كلی طور هب و

 اين مقدار زمستان های ماه در دما كاهش با بود. درصد 50

 كه طوری به ،يافت كاهش ای مالحظه قابل طور به تركيب

 سفندا در و دش ثبت دی در درصد( 45/22) مقدار كمترين

 افزايش مجدداً تركيب اين مقدار دما، افزايش موازات به

 رسيد. درصد 76/6١ به و يافت

 

 سال مختلف یها ماه در شده برداشت دشتی نعنا (%) اسانس اجزای راتییغت .1 جدول

 تركیب
 زمان

 بازداری
 اسفند دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 0٩/0 24/0 - ١4/0 ١/0 07/0 ١/0 0٣/0 ١١/0 05/0 06/0 6١/6 توجون

 58/0 ٩١/0 05/0 66/١ 58/١ 52/١ 64/١ 0٣/١ 74/١ ١6/١ 65/0 ٩٣/6 پينن -آلفا

 ٣4/0 48/0 0٣/0 8١/0 7١/0 5٣/0 56/0 42/0 75/0 65/0 - 24/7 كامفن

 ٣/0 45/0 05/0 67/0 7١/0 7/0 74/0 ٣5/0 8/0 5١/0 2٩/0 84/7 پينن -بتا

 55/0 75/0 07/0 ٣5/١ ٣4/١ ٣/١ 44/١ 78/0 5٣/١ 02/١ 6/0 ١١/8 ميرسن - بتا

 42/٣ 8١/5 44/0 28/2 56/2 77/١ ١٩/2 4١/١ 2/2 4٩/2 0٣/2 4/8 كارن -٣-دلتا

 - - - - - - 06/0 04/0 - - - 67/8 سيمن - بتا

 56/٩ 57/١5 02/4 62/١٣ ١4/١8 82/١8 ١4/2١ 7٣/١8 ١6/١٩ 88/١0 5١/١0 07/٩ ليمونن

 ٣2/0 ٣/0 0٩/0 72/0 8/0 2٣/0 - - 8١/0 65/0 62/0 ١/٩ سينئول - 8 و ١

 - ١/0 02/0 8/0 - - - 0٣/0 - 04/0 - ٣/٩ اوسيمن - بتا

 - - - - - - - 04/0 - 0٩/0 - 54/٩ ترپينن -گاما

 - - 02/0 - - 07/0 - 06/0 - 06/0 - ١5/١0 سيمنيل پارا

 4/0 2٣/0 28/0 26/0 ٣١/0 2٣/0 2/0 2/0 26/0 ٣2/0 25/0 44/١0 آلدهيد پالرگون

 - - - - - 05/0 - - - 0٣/0 - ٩4/١0 اوسيمن -الو-نئو

 - - - - - - - - - 0٣/0 - ١7/١١ اون-2-ان-8-منت -پی

 07/0 - 45/0 08/0 ١/0 06/0 08/0 05/0 - 05/0 07/0 5١/١١ منتون

 77/0 8١/0 2٣/0 ٣4/١ 66/١ 47/١ ٣6/١ 28/0 77/١ ١6/2 57/١ 8/١١ بورنئول

 - ٣٣/0 55/0 ١4/0 2١/0 ١7/0 06/0 ١4/0 - ١١/0 ١١/0 ٩6/١١ تربنتن

 24/7 ٣2 86/24 82/١٩ 05/8 ١٩/٣ ٣5/2 68/2 ٩٩/٣ 4١/٣ ٣2/١2 4١/١2 هيدروكارون دی-سيس

 2١/2 27/0 ٩/2 4٩/0 22/0 0٩/0 06/0 - ١4/0 04/0 22/0 5٣/١2 هيدروكارون دی-دی

 - - - 2١/0 2١/0 ٣8/0 ١٩/0 - ١8/0 ١6/0 ٣7/0 8٩/١2 كاروئول

 - 4/١ - 7٩/4 54/2 5٣/٣ 62/0 - 02/2 6/0 72/2 ١7/١٣ پولگون

 76/6١ 45/22 ٣6/5١ 07/5١ 4٣/55 6٩/58 87/60 ٩/67 ١١/5٩ 02/65 5٩/55 65/١٣ كارون

 - - - - - 06/0 - 05/0 - 04/0 - 7/١٣ پيپريتون
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 سال مختلف یها ماه در شده برداشت دشتی نعنا (%) اسانس اجزای راتییغت .1 جدول ادامه

 تركیب
 زمان

 بازداری
 اسفند دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 ١٩/0 ٣4/0 55/0 28/0 ١6/0 ١4/0 ١٣/0 ١5/0 ١2/0 ١٣/0 ١١/0 ٩7/١٣ اكسايد كارون

 ١4/0 ١2/0 ١٩/0 - - - - - - - 0٩/0 ١/١4 استات بورنيل-(-)

 ١2/0 - - - - - - 02/0 - 04/0 0٩/0 ١8/١4 ای ادوالن هيدرو دی

 ٣٩/0 ٩5/0 4٣/0 ١٣/0 - - - 02/0 - 0٣/0 22/0 42/١4 هيدروكاروئول دی

 هيدروكارويل دی

 استات

8/١4 ٩7/0 ١١/0 ١٣/0 0٣/0 - - ١7/0 4/٣٣/٣ ١ 44/6 22/٣ 

 27/0 ١6/0 4/0 62/0 7/0 ١4/١ ٩7/0 ٩7/0 7/0 54/0 42/0 ١5 سيکلوالمن بی

 ١٣/0 - ١١/0 ١/0 - - - 02/0 - - ١/0 ٣١/١5 اوژنول

 - - ٣4/0 - - - - - - - - 7/١5 كوپاان

 54/١ 66/0 62/١ 68/0 88/0 84/0 78/0 5٣/0 8/0 ٣5/١ 6٩/١ 8٩/١5 بوربونن-بتا

 - - 0١/0 - 06/0 - - 0١/0 - ١٣/0 ١٣/0 0٩/١6 جاسمون

 6١/١ 5١/0 08/0 67/0 24/١ 88/١ 7/١ 7٣/١ 6/١ 57/٣ 8١/2 5٩/١6 كاريوفيلن-ترانس

 ١/0 - - - 06/0 07/0 06/0 0٩/0 - ١٣/0 ١2/0 67/١6 كاريوفيلن

 07/0 - ٣2/0 - ١١/0 - - - - - 08/0 7٣/١6 بن كوبه-بتا

 08/0 - - ١/0 ١/0 ١١/0 08/0 25/0 ١5/0 ١2/0 ١٣/0 05/١7 دی-جرماكرن

 ٣5/0 - - - 2١/0 26/0 ١4/0 - - ٣8/0 ٣٣/0 ١4/١7 فارنسن-بتا-ترانس

 ١7/0 - - 08/0 ١6/0 2٣/0 ١7/0 ١٩/0 ١7/0 ٣4/0 ٣2/0 27/١7 هومولن-آلفا

 ١5/0 - - - 06/0 ١4/0 ١/0 04/0 - 27/0 2٩/0 ٣6/١7 توجوپسن

 ١٣/0 - - 08/0 ١/0 62/0 56/0 5/0 52/0 4٩/١ 42/0 7٩/١7 آزولن

 08/0 - - - - - - 05/0 - 07/0 ١١/0 68/١8 كادينن-گاما

 2٣/0 - - 08/0 ١/0 ١٣/0 ١١/0 ١6/0 ١٣/0 25/0 28/0 ٩2/١8 كاالمنن-ال

 - - - - - - - 0٣/0 - 05/0 - ٩2/١8 كادينن- آلفا

 ١2/١ - 8٩/0 22/0 4/0 - ١/0 ١/0 - ١7/0 2٣/١ 88/20 نئوايزولونجيفولن

 ١٣/0 - - - - 08/0 08/0 ١١/0 0٩/0 ١2/0 - 78/2١ كوپائن-الفا

 ١/0 - - - - 0٩/0 0٩/0 ١2/0 - ١5/0 2٣/0 4٣/22 انكادينادی-آلفا

 ١8/0 - - - - 0٩/0 ١/0 0٩/0 0٩/0 ١4/0 2/0 4١/2٣ آمورفن-آلفا

 - - - - - - - 0٣/0 - 04/0 -- 77/22 بيسابولن-بتا

 

 هيدروكاروئول دی هيدروكارون، دی سيس تغييرات روند

 دما افزايش با بود. نيکسا نسبتاً استات هيدروكارويل دی و

 طی و يافت كاهش مذكور تركيبات مقدار بهار ابتدای در

 ،نداشت زيادی تغيير تابستان( و )بهار سال گرم های ماه

 و كرد افزايش به شروع زييپا های ماه در دما كاهش با ولی

 44/6 و ٩5/0 ،٣2 ترتيب )به مقدار بيشترين به دی ماه در

 با مذكور تركيبات مقدار سال، پايانی ماه در رسيد. درصد(

 با كارون تغييرات روند ةمقايس با يافت. كاهش تندی شيب
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 و هيدروكاروئول دی كارون، هيدرو دی سيس

 مقدار بين كه رسد می نظر به استات هيدروكارويل دی

 وجود داریامعن منفی ةرابط هيدروكارون دی سيس و كارون

 سنتز در لدخي های آنزيم كارون، برخالف باشد. داشته

 و هيدروكاروئول دی هيدروكارون، دی سيس

 كارون و دارد نياز نييپا دمای به استات هيدروكارويل دی

 مذكور تركيبات به سال سرد های ماه و زمستان طول در

 .شود می تبديل

 افزايش زيادی شيب با ارديبهشت از بعد ليمونن مقدار

 رسيد. (درصد ١4/2١) مقدار بيشترين به مرداد در و افتي

 با آذر تا ادامه در و ماليم شيب با مهر و شهريور در ،سپس

 دی، در زياد نسبتاً افزايش از پس يافت. كاهش تندی شيب

 درصد( 02/4) مقدار كمترين يافت. كاهش اسفند در مجدداً

 های ماه در كارن مقدار تغييرات د.ش مشاهده آذر در ليمونن

 زمستان و زييپا های اهم در ولی بود نامنظم تابستان و بهار

 بود. ليمونن برای شده مشاهده تغييرات روند مشابه

 مقدار درصد( 44/0) كمترين و درصد( 8١/5) بيشترين

  د.ش ثبت آذر و دی های ماه در ترتيب به كارن

 در و افزايش خرداد و ارديبهشت فروردين، در آلفاپينن

 آبان ات تقريباً و افزايش مرداد در ،سپس .يافت كاهش تير

 با كاهشی روند ،سپس داشت. قرار يکسانی نسبتاً سطح در

 و افزايش مجدداً ماه دی در و يافت ادامه آذر تا تندی شيب

 تغييرات يافت. كاهش زمستان انتهايی ماه دو در سپس

 برای شده مشاهده تغييرات مشابه سال طول در ميرسن

 ميرسن و آلفاپينن مقدار كمترين و بيشترين بود. آلفاپينن

 مقدار د.ش مشاهده آذر و خرداد های ماه در ترتيب به

 .يافت كاهش ارديبهشت در دما افزايش با بتابوربونن

 داشت قرار ثابتی نسبتاً سطح در آبان تا خرداد از ،سپس

 مجدداً آذر، در افزايش يک از پس و درصد( 0/88/0-5٣)

 زمستان انتهايی های ماه در سپس و كاهش دی ماه در

 با ميرسن و آلفاپينن تغييرات روند ةمقايس با افت.ي يشافزا

 اسفند و آذر فروردين، در گفت بتوان شايد ،بتابوربونن

 د.شود می تبديل بتابوربونن به ميرسن و آلفاپينن از بخشی

 متناوب صورت هب و نامنظم پولگون تغييرات روند

 درصد( 7٩/4) مقدار بيشترين بود. افزايشی -كاهشی

 در كاريوفيلن ترانس شد. مشاهده آبان در پولگون

 يافت كاهش ماه خرداد در سپس و افزايش كمی ارديبشهت

 با آذر تا آن از پس نداشت. زيادی تغيير تابستان طول در و

  يافت. افزايش اسفند و بهمن دی، در و كاهش تندی شيب

 40/22 ايران دشتی نعنا های نمونه در كارون مقدار

 7٣ حدود نيز و [٣0] درصد 2٩ مراكش و [١2] درصد

 و كارون [.8] شد گزارش اسپيکاتا ةگون در كارون درصد

 اسپيکاتا و كاردياكا ةگون دو اسانس غالب تركيبات ليمونن

 دشتی نعنا ةتاز گياه اسانس آن برخالف [.١١] بودند

 كمی بسيار كارون [2٣] تركيه و [١٩] مصر در شده كشت

 مقايسه در تحقيق اين در شده مشاهده های تفاوت داشت.

 كموتايپ، نوع به توان می را گياه اين روی قبلی مطالعات با

 مراحل و گياه سن گياه، اندام خاك، تركيب اقليم، نوع

 های كموتايپ داد. نسبت گياه زايشی يا رويشی زندگی

 و پيپريتون، پولگون، لينالول، كموتايپ نظير مختلفی

 كموتايپ ولی دارد وجود جهان سطح در اكسايد پيپريتون

 شود. می وكار كشت معموالً تجاری صورت هب كارون

 از تحقيق اين در استفاده مورد ینعنا در كارون غلظت

 های ماه طی كه حالی در ،بود درصد 50 باالی آذر تا اسفند

 گيری چشم طور به كارون ميزان دما، كاهش با زمستان

  يافت. كاهش

 نعناهای در نكارو غلظت آمريکا، در یتحقيق در

 يافت. كاهش )شهريور( ششم برداشت در شده برداشت

 شد مشاهده )تيرماه( دوم برداشت در كارون ميزان بيشترين

 ةنتيج نعنا اسانس در تركيب يک نهايی غلظت .[27]

 و نوع نظير زراعی به فاكتورهای ژنوتيپ، محيط، كنش برهم

 تكش تراكم و گياه برداشت ةمرحل و زمان كود، مقدار
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 نسبت و جوان به پير های برگ نسبت گياه، ساختار است.

 برداشت بار چند سال طول در كه گياهانی در برگ به گل

 آن متعاقب و كند می تغيير اول برداشت از بعد شوند، می

 رایب گيرد. قرارمی تأثير تحت اسانس تركيبات و ميزان

 تياف بيشتر ها آذين گل و تر مسن های برگ در منتول مثال،

 بيوماس كل از آذين گل سهم گياهان گونه اين در و شود می

 مقابل در تر مسن های برگ حفظ ،بنابراين .است كم گياه

 برداشت از بعد باال تراكم همچنين ،خشکی تنش بيماری،

 داریامعن اثر برداشت زمان .[28] دارد زيادی اهميت اول

 و [24] مرزنجوش ،[22] فلفلی نعنا اسانس اجزای روی

 به اسانس اجزای و ميزان تغييرات است. داشته [2٩] ريحان

 يا گياه مختلف نموی مراحل در مختلف های ژن بيان دليل

 شدت و دما كوتاه، )روزهای محيطی فاكتورهای دليل به

 ديگر، طرف از .[١١] است فصلی تغييرات از متأثر نور(

 بيوماس كل يا ثانويه اي اوليه های )شاخه برداشت روش

 با ،بنابراين دهد. می تغيير را اسانس اصلی اجزای ه(گيا

 های برداشت در گياه ةساق به برگ نسبت اول، برداشت

 نوبت طريق، اين از است ممکن و كند می تغيير بعدی

 آن، بر عالوه .[2٩] بگذارد اثر اسانس اجزای روی برداشت

 های اندام نسبت و فصل طول در گياه کیيمرفولوژ تغييرات

 و فرعی و اصلی شاخه مسن، و جوان )برگ گياه مختلف

 دارد. یا كننده تعيين نقش اسانس اجزای مقدار در گل(

 Micromeria گياه جوان های برگ در پولگون و ليمونن

fruticosa در تغيير ،همچنين ابد.ي می تجمع فلفلی نعنا و 

 های دوره طول در ها آن اكولوژيکی نقش با اسانس یاجزا

  .[٩] دردا تباطار رشد مختلف

 در شده كشت دشتی نعنا كه داد نشان نتايج ،كلی طور به

 و شهريور مرداد، تير، )خرداد، چين پنچ توان می را شوشتر

 و تر وزن بيشترين به توجه با ولی ،دكر برداشت مهر(

 بهترين تيرماه اسانس، كارون و عملکرد درصد، خشک،

  د.شو می توصيه برداشت زمان

 نیقدردا و تشكر

 منابع مينأت دليل به چمران شهيد دانشگاه از وسيله بدين

 .دشو می قدردانی آزمايشگاهی امکانات و پژوهش مالی
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