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10.22092/ijmapr.2017.106481.1783:(DOI)شناسه دیجیتال پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی

)1396(268-280، صفحه 2، شماره 33جلد 

ییایمیتوشیفویکیمورفولوژصفاتيرودیاسکیجاسمونویخشکتنشریتأث
Mentha piperita(یفلفلنعناع L.(

3ين مرتضویالدنجمو2يه توری، هان*1يریزاله خیعز

رانی، دانشگاه زنجان، اي، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانییاهان دارویبخش گ،اریسنده مسئول، استادینو-*1
kheiry@znu.ac.ir:کیالکترونپست

رانیدانشگاه زنجان، ا،ي، دانشکده کشاورزیگروه علوم باغبان،ییاهان دارویگ، بخشارشدیآموخته کارشناسدانش-2
رانی، دانشگاه زنجان، اي، دانشکده کشاورزیگروه علوم باغبان،اریستادا-3

1395آذر: پذیرشتاریخ1395شهریور: نهاییاصالحتاریخ1395خرداد: دریافتتاریخ

دهیچک
Menthaیعلمنامبایفلفلنعناع piperita L.یدرمانآثاربرعالوهکهاستپرمصرفییدارواهانیگازیکیان،ینعناعخانوادهاز

برعالوهییدارواهانیگهمؤثرموادتیفیکوتیکم.رودیمبکارمختلفییدارووییغذامحصوالتدیتولدردهندهطعمعنوانبه
تیکميروبردیاسکیجاسمونویخشکتنشاثراتیبررسمنظوربهرواز اینرد.یگیمقرارزینیطیمحعواملریتأثتحت،پیژنوت

سطوح.شداجرازنجاندانشگاهدر1394سالدریتصادفکامالًطرحقالبدرلیفاکتورصورتبهیشیآزما،یفلفلنعناعتیفیکو
سطحسهدردیاسکیجاسمونغلظتویاصلفاکتورعنوانبه)یزراعتیظرفدرصد(شاهد)100و50،75(سطحسهدرياریآب
درهانمونهد.یگرداستفادهاهیگيهازومیرازریتکثيبراشد.گرفتهنظردریفرعفاکتورعنوانبه)تریلبرگرمیلیم100و50صفر،(

يهابیترکییشناساوشداستخراجاهیگاسانس،آبباریتقطروشبه،هیسادرشدنخشکازپسويآورجمعیگلدهمرحله
وکللیکلروفخشک،وتروزنارتفاع،زانیمنیشتریبکهدادنشانجینتا.انجام گردیدGC/MSوGCدستگاهکمکبهاسانس
میآنززانیمنیشتریبنیهمچنآمد.دستبدیاسکیجاسمونتریلبرگرمیلیم100کاربردباشاهدماریتدربرگآبینسبيمحتوا
درصدنیشتریبنیهمچنشد.حاصلدیاسکیجاسمونتریلبرگرمیلیم100کاربردبایزراعتیظرف%50یخشکتنشدردازیپراکس

ییشناسایاصليهابیترکآمد.بدستدیاسکیجاسمونتریلبرگرمیلیم50کاربردبایزراعتیظرف%75یخشکتنشدراسانس
نئولیس-8،1ومنتونمنتول،ریمقادنیشتریبکهبودنداستاتلیمتوکلوهگزانولیسنئول،یس-8،1منتون،منتول،شاملاسانسشده
دیاسکیجاسمونتریلبرگرمیلیم50ماریتدرکلوهگزانولیسمقدارنیشتریبودیاسکیجاسمونتریلبرگرمیلیم100ماریتدر

تریلبرگرمیلیم100ماریتدر%56/0بهشاهدماریتدر%24/7ازاستاتلیمتزانیمدیاسکیجاسمونکاربردبااماآمد.بدست
.افتیکاهش

Mentha piperita(یفلفلنعناعاسانس،درصد،يگازیکروماتوگراف،ياریآبکم،توریسیال:يدیکليهاواژه L.(.

Archive of SID

www.SID.ir



2269، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

مقدمه
يهاخانوادهنیبزرگتراز)Lamiaceae(نعناعخانواده

قطبتاشمالقطبازیجهانعیتوزوانتشاربایاهیگ
گونه3300وجنس200يداراخانوادهنیا،استجنوب

,FAO(باشدیماسانسيدارامعموالًواست نعناع).2008
Mentha.یعلمنامبایفلفل piperita Lاهانیگنیمهمتراز

ارتفاعباساله،چنداستیاهیگکهبودهرهیتنیاییدارو
ساقهيدارا،يابوتهویعلفعموماً،متریسانت60تا50

یمرغتخمکوتاه،هابرگصاف،ورنگیارغوانگوشچهار
گلکاسهيروبرجستهخطوطوجودمتقابل،دندانهودهیکش
استاهانیگنیاصیتشخدريمؤثرکمکگل،جامظاهرو
)Omidbaigi, ,Azadbakht؛2009 دراهیگنیااز).1999

ییدارواهیگکیعنوانبهمعتبريهافارماکوپهبیشتر
عیصنادرنعناعهمؤثرموادازاست.شدهادیارزشمند
شکمنفخودرددليمداوايبراییداروها،يداروساز
شدنطعمخوشيبرانعناعطعموعطراز.شودیماستفاده
دریفلفلنعناعاسانس.شودیماستفادهبدمزهيداروها

يسازنوشابه،يپزینیریش،یشیآراویبهداشت،ییغذاعیصنا
,Omidbaigi(ردیگیمقراراستفادهموردياهیادوعیصناو

نیترجیراونیمعروفترازیکیاهیگنیااسانس). 2009
دلیلبهنیاواستاستفادهموردیاسانسيهاروغن

,Gul(باشدیممنتونومنتولیعنیآنیاصليهابیترک

عنوانبه،ییدارواهانیگمؤثرهموادزانیمودیتول).2005
قراریطیمحعواملازياریبسریتأثتحتریمتغکی
Niyakan(ردیگیم et al., کهییهاروشرونیااز).2000

اهانیگدرراهیثانويهابیترکشیافزاودیتولبتواند
براساس.باشدیمگسترشحالدرگرددموجبییدارو

وخشکینواحدررانیاکشوراز%90حدودفائوگزارش
Daneshmand(داردقرارخشکمهین et al., تنش).2009

عملازکهرزندهیغایوزندهفاکتورکیازاستعبارت
عملکردورشدکاهشباعثوکردهيریجلوگاهیگیعیطب
,Hamed(شودیمآن کیازدتوانیمیخشکتنش). 2009

لیطوفتوسنتز،تعرق،مانندیکیولوژیزیفتیفعالچندای

ممانعتسلولیمیآنزيهاتیفعالایوانداموبافتشدن
,Gul(شودآنهاتوقفباعثیحتایوکرده 2005.(

HasaniوOmidbaigi)2002 (تنشکهبیان کردند
ولیکلروفمقدارعملکرد،رشد،بريداریمعناثریخشک

)Sricastatva)2000وMisraداشت.نحایراسانس
کاهشباعثیآبتنشنعناع،اهیگدرکهکردندمشاهده

لیکلروفمقدارخشک،وترمادهبرگ،سطحدريداریمعن
.شداسانسعملکردو

اهانیگدررا رشديپارامترهایخشکتنشنیهمچن
Khalil(حانیرمانندییدارو et al., يجعفر)، 2010

)Petropoulos et al., Moeini(بنفشحانیرو)2008 et

al., يهااندامخشکوتروزنکاهش.دادکاهش)2006
توجهقابلکاهشلیدلبهدتوانیمیخشکتنشتحتاهیگ

بهوابستهنازیکتیفعالویسلولتورژسانسفتوسنتز،در
Sankar(باشدقیتحقدرنیکلیسا et al., 2007.(

Tazikehmiyandareقاتیتحقدرزین) 2012(همکارانو
وزنداریمعنکاهشسببیخشکتنشکهکردنداعالمخود

بهنسبتدیشدیخشکتنشدریفلفلنعناعبرگخشک
شیافزابههاگزارشیبرخدرگریديسواز.شدشاهد
Tahir(آفتابگرداندرشهیرطول et al., وشیپرو)2002

)Jaleel et al., یخشکتنشاست.شدهاشاره)2008
گذارریتأثیاهیگيهااسانستیفیکوتیکمبردتوانیم

معرضدرگذشتهيهازمانازمعتدلهمناطقاهانیگوباشد
Boush(اندگرفتهقراریخشکتنش طیشرا et al., 1999(.

هاتنشبارزجهینتییدارواهانیگهیثانويهاتیمتابول
اغلبخالفبرییدارومحصوالتنیبنابرا.باشندمی

لطمهدیتولنظرازیتنشاوضاعدرکهيکشاورزمحصوالت
دروشتریبییایمیشدیتولمعموالًط،یشرانیادرنندیبیم
پرورشدرنیبنابرا.کنندیمدایپيبرترياقتصادبازدهجهینت
مهمامکاناتازیکیآبوجودکهقدرهماناهانیگنیا
توانکهاستتیواقعکیهمآبنبود،استیطیمحستیز

نهآبتیمحدودیتلقنیابا.داردراهمؤثرموادشیافزا
يبرانهیهزبدونيراهکاربلکهنامساعد،عاملکیتنها
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Fakhrباشد (یمدیتولینوع Tabatabai, گریدیکی).1997
راییدارواهانیگهمؤثريهابیترکشیافزايهاجنبهاز
مواددانست.یاهیگکنندهمیتنظموادکاربردتوانیم

اهیگیاتیحچرخهيهاجنبهتمامدریاهیگرشدکنندهمیتنظ
بریقیعماثرندتوانیمموادنیاکهيطوربهدارد.کاربرد

Creelman(باشندداشتهاهیگيهاواکنشيرو & Mullet,

شامل،مختلفيهاراهازاهانیگمقاومتشیافزا. )2008
دراست.یعملرشد،يهاکنندهمیتنظازاستفادهوينژادبه

برنهیهزوبلندمدتاغلبکهينژادبهيهاروشباسهیمقا
دیاسکیجاسمونمانندییایمیشموادازاستفادهند،هست

Daneshmand(باشدیمترارزانوترآسان et al., 2009.(
مثل متیل آنمشتقاتو) 1(شکل دیاسکیجاسمون

يهابازدارندهاییدرونرشديهاکنندهمیتنظجاسمونات 
بهپاسخونموورشددريدیکلنقشکههستنداهیگرشد
نیاوليبرا1962سالدر.کنندیمءفایایطیمحيهاتنش

هیثانوتیمتابولکیعنوانبهاسترلیمتکیجاسموندیاسبار
تونیزرهیتاز Jasminum grandiflorumاهیگاسانساز

هاجاسموناتهیاولییشناساازپسدههدود.شجدا
موادنیاوشدییشناساآنهایکیولوژیزیفيهاریتأثنینخست

ورشدبازدارنده،يریپبرندهشیپيهابیترکعنوانبه
مختلفيهاگونهدرهیثانوسمیمتابوليبراییهامحرك

Ghanati(شدندشناختهیاهیگ et al., 2000(.

دیاسکیجاسمونییایمیشساختار-1شکل

بهبا توجهاهانیگدرهاجاسموناتیکیولوژیزیفاثرات
رفتهبکارغلظتوجاسموناتنوع،ينمومرحله،یاهیگگونه

Martin(استمتفاوت et al., کیجاسمونباماریت).2002
تجمعشیافزاقیطرازرایخشکاسترسبهتحملدیاس

کاربرد.دهدمیشیافزاخالصفتوستنززانیمولیکلروف

يسازفعالباعثیخشکتنشتحتدیاسکیجاسمون
کاتاالز،داز،یپراکسسموتاز،یددی(سوپراکسیمیآنزيهاستمیس

دانتیاکسیآنتوردوکتاز)ونیگلوتاتودازیپراکسآسکوربات
ونیداسیپراکستوقفومحلول)يقندهاونی(پرولیمیرآنزیغ
.شودیمدروژن)یهدیپراکسودیآلدئيد(مالوندیپیل

سطحوبرگینسبآبيمحتوانیهمچندیاسکیجاسمون
شیافزایخشکتنشطیشراتحترایدرونکیزیآبسدیاس
Wu(داد et al., کیجاسمونماریت،یخشکتنشتحت).2012
تیفعالودهدمیکاهشرادازیپراکستیفعالشیافزادیاس

راکیآسکوربدیاسزانیموکاتاالزوسموتازیددیسوپراکس
باعثدیاسکیجاسمونماریتاینکه عالوهبهکند.یمحفظ

شودیمغشاءيدهایپیلونیداسیپراکسکاهشوتعرقکاهش
)Wang et al., 2001(.Mousavi)2011(کهکردگزارش

اثراتتریکرولیم100سطحدردیاسکیجاسمونیپاشمحلول
تیخاصنیهمچنوهمؤثريهابیترکزانیمبریمطلوب

وAshrafi.استداشتهبهارشهیهمگلعصارهدریدانیاکسیآنت
کیجاسمونبایپاشمحلولکهکردندعنوان)2012(همکاران

يهاتیمتابولیبرخکاهشایوشیافزاسبباستممکندیاس
ییدناشنیآواسانسدرمهمیفنليهابیترکویژهبههیثانو

)Thymus daenensis Celak(درآنهایخارجکاربرد.شود
رییتغبهمنجراستممکنییدناشنیآومانندییدارواهانیگ
شودمولیتمثلمهمهیثانويهابیترکازیبرخزانیم
)Hamedi et al., 2014.(

ساختآنیطکهاستيندایفر،)Elicitation(جییته
ادیزایشدهکیتحراهانیگلهیوسهبهیثانويهاتیمتابول

آنهارقابتقدرتودوام،ءبقابیترتنیابهوشودیم
Kheiry(شودیمنیتضم & Sanikhani, ؛2014

Angelova et al., کههستندهاییبیترکتورهایسیال).2006
أمنشدويداراوکنندیمکیتحررااهانیگیدفاعستمیس
عنوانبهندتوانیمتورهایسیال.باشندمییستیرزیغویستیز

کیوشونداستفادههیثانويهاتیمتابولسنتزدهندهشیافزا
داتیتولشیافزابراييوسنتزیبریمسدررا يدیکلنقش
Angelova(باشندداشتهيتجارمهم et al., 2006.(
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کیعنوانبهدیاسکیجاسمونویخشکتنشنیبنابرا
دیتولشیافزاسبباستممکنوبودهمطرحجیمهایالیسیتور
یخشکتنشاگرچهشود،ارزشباییدارواهیگنیادراسانس

شدهاهیگیشیروبخشعملکردکاهشسببییتنهابهخود
همزمانصورتبهالیسیتوردونیاکاربردکه رودیمانتظاریول

لحاظازدتوانیمیخشکتنشکهیمنفیاتریتأثتاگرددسبب
وعملکردورشدوافتهیکاهشکند وارداهیگبريرشد

یتوجهقابلزانیمبههیثانويهاتیمتابولدیتولآننسبتبه
اثریبررس،پژوهشاین مانجاازهدفرواز اینابد.یشیافزا

يرودیاسکیجاسمونپاشیمحلولویخشکتنش
)یاسانسهايبی(ترکییایمیتوشیفویکیمورفولوژاتیخصوص

.بودیفلفلنعناعییدارواهیگ

هاروشومواد
اهیگکاشت

لیفاکتورصورتبه93- 94یزراعسالدرشیآزمانیا
یفلفلنعناعيهازومیر.شداجرایتصادفکامالًطرحقالبدر
يهاگلداندروهیتهزنجاندانشگاهیقاتیتحقمزرعهاز

بالوگرمیک5شیگنجاومتریسانت25ارتفاعبایکیپالست
باباغچهخاكویوانیحکودوماسهمخلوطکاشتبستر

کشتمتریسانت4عمقوگرملویک4وزنبه1:1:1نسبت
تیظرفحدبهیلوگرمیک4گلدانهردنیرسيبراد.یگرد
آمد.بدستلوگرمیککیبرابرازینموردآبزانیم،یزراع

تیظرفدرصد100و50،75(سطحسهدرياریآبسطوح
0،50،100(غلظتسهدرزیندیاسکیجاسمونو)یزراع

ينورطیشرادرهاگلدانشد.گرفتهنظردرتر)یلبرگرمیلیم
حدويدارنگهياگلخانهشدهکنترلرطوبتودمادرویعیطب

تاوشدهدهیسنجتانسومترتوسطگلدانهریزراعتیظرف
یزراعتیظرفحددرهاگلدانرطوبتمارهایتاعمالانیپا
)FC(شد.داشتهنگه

یفلفلنعناعيرودیاسکیجاسمونویخشکتنشماریتاعمال
صـورت بهدیاسکیجاسمونویخشکتنشيهاماریت

یخشکتنشاعمالبرايکهيطوربه،شداعمالهمزمان

ـ ولیتـر میلـی 750،%75،لیتـر میلی500،50% نیهمچن
باگلدانهرياریآببرايآبلیترمیلی1000شاهدماریت

ــگردمحاســبهوزنلــوگرمیک4 ــرا. دی مــاریتاعمــاليب
هريبرادیاسکیجاسمونازالزممقداردیاسکیجاسمون

ـ گردحـل اتـانول لیتـر میلی10دروشدهوزنماریت ،دی
وسـرد مکـان دروشدرساندهنظرموردحجمبهسپس

ـ ازپـس .شدينگهدارهیسا ارتفـاع بـه اهـان یگدنیرس
خیتـــاردریبرگـــیپاشـــمحلـــولنیاولـــمشـــخص

پاشـی محلولنیسومونیدومو94سالماهنیفرورد20
ـ  مهفــدهوســوم(هـم ازهفتــهدوفاصــلهبـا زیــنیبرگ
افـزار نـرم کمـک بـا هاداده.انجام شد)94ماهبهشتیارد

SAS9.0بـا هـا میـانگین سهیمقاوشدندلیتحلوهیتجز
رسـم .گردیـد انجـام دانکـن يادامنـه چندآزمونکمک

Excelافزارنرمکمکبهنمودار شد.انجام2007

میآنزوکللیکلروفبرگ،آبینسبيمحتواگیرياندازه
دازیپراکس

و Yamasakiروشبراساسبرگ،آبینسبيمحتوا
Dillenburg)1999(لیکلروفزانیمنیهمچنشد.محاسبه

)Arnon)1967روشبهاسپکتروفتومتردستگاهتوسطکل
ازدازیپراکسمیآنزسنجشيبراشد.گیرياندازه

استفادهشدند،استخراجفسفاتبافرلهیوسبهکهییهاعصاره
یطنانومتر436موجطولدرجذبزانیمتینهادرشد.
اسپکتروفتومتردستگاهتوسطهیثان15هروقهیدقسه

Mac(شدگیرياندازه Adam et al., 1992.(

اسانساستخراج
اسانساستخراجها،ماریتاعمالدورهانیپاازپس

شد.انجامکلونجردستگاهلهیوسبهوآبباریتقطصورتبه
خشکوزندرگرمحسببراسانسزانیممحاسبهازپس
ياشهیشظروفدرحاصليهااسانسمار،یتهردر

یومینیآلوملیفوپوششبستنباويآورجمعمخصوص
وخنکطیشرادراسانسزیآنالزمانتاها،هشیشاطراف

.شدندينگهدارخچالیدرکیتار
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اسانسيهابیترکییشناساوزیآنال
ازاسانس،يهابیترکییشناساويجداسازمنظوربه

یجرمسنجفیطبهمتصليگازیکروماتوگرافيهادستگاه
)GC/MS(زیتبردانشگاهیمیشدانشکدهمرکزدرموجود

.شداستفاده

GC :Gas(يگازیکروماتوگرافمشخصاتوکاربرد

Chromatography(
یکروماتوگرافيهاروشازیکیيگازیکروماتوگراف

هیتجزبدونارفرّمواديجداسازویبررسيبراکهاست
يگازفاز،يگازیکروماتوگرافدررود.یمبکارآنها،شدن

وونآرگتروژن،ینوم،یهلمثالي(برااثریبفازکی
زینحاملگازمتحركفازبهواست)کربندیاکسيد
ینازکهیالایوجاذبجامدجسمکیساکنفازند.یگویم

ایستونیداخلوارهیدبهکهاستارفرّریغعیماکیاز
يفلزایايشیشهيهاگلولهسطحيرویپوششصورتبه

جامدجسمساکنفازکهیصورتدراست.شدهدادهقرار
در،ندیگومیيگازیکروماتوگرافاصطالحاًباشدجاذب

بامتناسبمخلوطکیاجزايجداساز،يگازیکروماتوگراف
متحركفازنیبمخلوطدهندهلیتشکاجزاعیتوززانیم

روشنیادر.شودانجام میعیماایجامدساکنفازويگاز
دونیبودهدمیحرکتستوندرونرامخلوطحاملگاز
مخلوطدهندهلیتشکاجزاع)یما-(گازتعادلحالتدرفاز
نمونهدهندهلیتشکاجزامتحركفازنیبنابرا.شوندمیعیتوز
باکهیمولکولهرودهدمیحرکتستونرونیبطرفبهرا

کهییجزوزودتراست،شدهستونجذبترسستارتباط
خارجستونازرتریددارد،ستونبايشتریبجذبقدرت

.شوندمیجداگریکدیازمخلوطاجزان،یبنابرا.شوندمی
اجزاییشناساويجداسازيبرايگازیکروماتوگراف

.داردکاربردزینآنهایکمهیتجزومخلوطکیدهندهلیتشک
گازاستفاده،موردGCدستگاهدستگاه:مشخصات

AgilentشرکتساختHP-6890مدلیکروماتوگراف

یداخلقطرمتر،30طول(بهHP-SMSستونبهکایآمر
بود.کرون)یم32/0ساکنفازضخامتومتریلیم25/0

ينگهدارزمان(باگرادسانتیدرجه60ه،یاوليدما
يدماقه،یدقبرگرادسانتیدرجه5ییدماانیگرادقه)،یدق3

با%999/99ومیهلحاملگازگرادسانتیدرجه220یینها
بود.قهیدقبرمتریلیمکیشدت

جینتا
دراهیگارتفاعبریخشکتنشاثرکهدادنشانجینتا
شیافزاباکه نحويبه).1(جدولبودداریمعن%5سطح
نیشتریبکهيطورهبافت،یکاهشاهیگارتفاعیخشکتنش

تیظرف%100(شاهدماریتبهمربوطاهیگارتفاعزانیم
کاربرد).2(جدولبودمتریسانت77/54زانیمبه)یزراع

موجب)%1سطحدر(يداریمعنطورهبدیاسکیجاسمون
ارتفاعزانیمنیشتریبکهينحوبه،دیگرداهیگارتفاعشیافزا

کیجاسمونتریلبرگرمیلیم100غلظتبهمربوطاهیگ
).3(جدولبوددیاس

تنشاثرکهدادنشانجینتاخشکوتروزنبارابطهدر
يآمارنظراز%1سطحدراهیگخشکوتروزنبریخشک

نشانصفتنیايهامیانگینسهیمقا).1(جدولبودداریمعن
ياریآبماریتدرخشکوزنوتروزنزانیمنیشتریبکهداد

گرم07/23وگرم77/94با)یزراعتیظرف%100(شاهد
طوربهدیاسکیجاسمونکاربردیطرفازشد.مشاهده

بیترتبهخشکوتروزنشیافزاسببيداریمعن
وگرم 48/82بهشاهدماریتازگرم 73/18وگرم 34/70
کیجاسمونتریلبرگرمیلیم100ماریتدرگرم 15/23
د.یگرددیاس

%1سطحدرکللیکلروفبریخشکتنشاثر،جینتاطبق
کهدادنشانهامیانگینسهیمقا).1(جدولبودداریمعن

تیظرف%100(شاهدماریتدرکللیکلروفزانیمنیشتریب
زینآننیکمتروگرمبرگرمیلیم67/9نیانگیمبا)یزراع

با)یزراعتیظرف%50(دیشدیخشکتنشماریتدر
ریتأث).2(جدولشدحاصلگرمبرگرمیلیم36/7نیانگیم

%1سطحدرکللیکلروفبردیاسکیجاسمونکاربرد
).1(جدولبودداریمعن
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تریلبرگرمیلیم100کاربردبالیکلروفزانیمنیشتریب
نیکمتروگرمبرگرمیلیم41/9زانیمبهدیاسکیجاسمون

تنشمتقابلاثرات).3(جدولبودشاهدماریتدرزینآن
بودداریمعن%1سطحدردیاسکیجاسمونویخشک

.)1(جدول
بریخشکتنشاثرکهدادنشانانسیوارهیتجزجینتا

داریمعنيآمارنظراز%1سطحدردازیپراکسمیآنزتیفعال
ماریتدردازیپراکسمینزآزانیمنیشتریب).1(جدولبود

گرمیلیم457/0زانیمبهیزراعتیظرف%50یخشکتنش
262/0زانیمبهشاهدماریتدرآننیکمتروتروزنگرمبر

کاربرداثرکهدادنشانجینتانیهمچن).2(جدولآمددستب
از%5سطحدردازیپراکسمیآنززانیمبردیاسکیجاسمون

میآنززانیمنیشتریب).1(جدولبودداریمعنيآمارنظر
دیاسکیجاسمونتریلبرگرمیلیم100ماریتدردازیپراکس

)3(جدولشدحاصلگرمبرگرمیلیم476/0زانیمبه
نیايبرادیاسکیجاسمونویخشکتنشمتقابلاثرات
کهيطوربه).1(جدولشدداریمعن%1سطحدرصفت

تنشبهمربوطدازیپراکسمیآنزتیفعالزانیمنیشتریب
تریلبرگرمیلیم100کاربردبایزراعتیظرف%50یخشک

.بوددیاسکیجاسمون

شدهگیرياندازهیکیولوژیزیفصفاتبردیاسکیجاسمونویخشکتنشاثرانسیوارهیتجز-1جدول

درجهمنابع تغییر
آزادي

میانگین مربعات

آنزیمخشکوزنوزن ترگیاهارتفاع
کلکلروفیلپراکسیداز

محتواي 
آب نسبی

برگ

درصد
اسانس

104/0**59/24**84/10**095/0** 56/56*76/334*77/271**2دیاسکیجاسمون

98/126*2یخشک
**

84/2814
**

45/86
 **086/0**56/12**50/201**076/0

کیجاسمون
4ns81/25ns55/7ns24/1 **005/0 **91/0ns34/1ns004/0یخشک×دیاس

826/54929/7751/130005/0299/080/7007/0شیآزمايخطا
86/1045/1105/18375/16534/9588/12834/15-راتییتغبیضر
ns،*:**احتمال%1و%5سطوحدرداریمعنوداریمعنریغبیترتبهو

يمحتوابریخشکتنشاثرانسیوارهیتجزجدولطبق
بودداریمعنيآمارنظراز%1سطحدربرگآبینسب

برگآبینسبيمحتوایخشکتنششیافزابا).1(جدول
آبینسبيمحتوازانیمنیشتریبکهيطورهبافت،یکاهش

نیکمترو)یزراعتیظرف%100(شاهدماریتبهمربوطبرگ
بیترتبهیزراعتیظرف%50یخشکتنشبهمربوطزانیم
کاربرد).2(جدولبود%84/45و%13/55ریمقادبا

يمحتواشیافزاموجب)%1سطح(دردیاسکیجاسمون

يمحتوازانیمنیشتریبکهينحوبه،دیگردبرگآبینسب
تریلبرگرمیلیم100غلظتبهمربوطبرگآبینسب

براساس).3جدول(بود%61/51زانیمبهدیاسکیجاسمون
%1سطحدراسانسدرصدبریخشکتنشاثر،جینتا
تنشدراسانسدرصدنیشتریب).1(جدولبودداریمعن

آننیکمترو%78/0نیانگیمبایزراعتیظرف%75یخشک
دستب%69/0نیانگیمبایزراعتیظرف%50ماریتدرزین

شیافزاموجبدیاسکیجاسمونکاربرد).2(جدولآمد
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اسانسزانیمنیشتریبکهينحوبه،دیگرداسانسداریمعن
بوددیاسکیجاسمونتریلبرگرمیلیم50غلظتبهمربوط

دیاسکیجاسمونویخشکسطوحنیبمتقابلاثر.)3(جدول
نشد.يداریمعنيآمارنظرازصفتنیايبرا

یخشکتنشمختلفسطوحدریفلفلنعناعیکیولوژیزیمورفوفاتیخصوصبهمربوطصفاتنیانگیمسهیمقا-2جدول
یخشکسطوح

)یزراعتیظرف(درصد
اهیگارتفاع

)cm(
تروزن
)g(

خشکوزن
)g(

دازیپراکسمیآنز
)mg g-1(

کللیکلروف
)mg g-1(

ینسبيمحتوا
(%)برگآب

درصد
(%)اسانس

100a77/54a77/94a07/23c262/0a67/9a13/55b70/0
75ab40/50b12/76a03/21b350/0b07/8b95/48a78/0
50b29/47c41/59b98/16a457/0c36/7c84/45b69/0

%).5(دانکنباشندمیداریمعنيآماراختالففاقدستون،هردرمشتركحرفکیقلاحديدارايهامیانگین

کیجاسمونمختلفسطوحدریفلفلنعناعیکیولوژیزیمورفوفاتیخصوصبهمربوطصفاتنیانگیمسهیمقا-3جدول
دیاسکیجاسمونسطوح

)mg l-1(
اهیگارتفاع

)cm(
تروزن

)gr(
خشکوزن
)gr(

دازیپراکسمیآنز
)mg g-1(

کللیکلروف
)mg g-1(

ینسبيمحتوا
(%)برگآب

درصد
(%)اسانس

0b06/44b34/70b73/18c272/0c22/7b30/48c64/0
50a38/52ab48/77ab64/19b331/0b47/8ab02/50a87/0
100a36/55a48/82a15/23a476/0a41/9a61/51b74/0

%).5(دانکنباشندمیداریمعنيآماراختالففاقدستون،هردرمشتركحرفکیقلاحديدارايهامیانگین

نعناعاسانسییایمیتوشیفهیتجزازحاصلجینتاطبق
یکروماتوگرافازاستفادهبامختلفيمارهایتدر،یفلفل
حدود)،GC-Mass(یجرمسنجفیطبهمتصليگاز
رااسانس%98مجموعدرکهدیگردییشناسابیترک22

استمشخصکهگونههمان.)1(جدولدادندیملیتشک
درهیثانوهايبیترکبریمتفاوتاثرمختلفيمارهایت

بیترکدامنهکهيطوربهاست.داشتهیفلفلنعناعاسانس
تا%44/17منتون%،25/33تا%44/27نیبمنتول

،%95/8تا(شاهد)%86/6نئولیس- 8،1،46/19%
نیباستاتلیمتو%43/16تا%83/10کلوهگزانولیس

).4(جدولبود%56/0تا24/7%
اسانسيهانمونهدرمنتولبیترکزانیممورددرجینتا

.داشتوجوديبارزاختالفمارهایتنیبکهدادنشاناهیگ
گرمیلیم100ماریتدر%25/33مقداربامنتولزانیمنیشتریب

درآنزانیمکهیحالدرآمد،دستبدیاسکیجاسمونتریلبر
).2(شکلشتدارا%)44/27(مقدارنیکمترشاهدماریت

اختالفمختلفيمارهایتدرزینمنتونزانیمنیب
ماریتدرمنتونزانیمکهيطوربهشد؛مشاهدهيداریمعن

زانیمنیشتریبدیاسکیجاسمونتریلبرگرمیلیم100
درآنزانیمکهیحالدررا به خود اختصاص داد، )96/19%(

.بود%)44/17(مقدارنیکمتردشاه
یمورد بررسيمارهاین تینئول، بیس-8،1زان یاز نظر م

زان آن در یکه ميطوروجود داشت؛ بهداريمعنیاختالف
و در %)95/8(زانین میشتریبازتر یگرم بر لیلیم100مار یت
%) را داشت.76/6(مقدارنیکمترشاهدمار یت

داريمعنیمارها اختالف یتنیبدرکلوهگزانولیسزانیم
ــهداشــت، ــه ميطــورب ــک ــاریکلوهگزانول در تیســزانی م

ـ ن میشـتر یبدیاسـ کیجاسـمون تـر یبـر ل گرمیلیم50 زانی
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را ) %83/10ن مقـدار ( یشـاهد کمتـر  ماریو در ت) 43/16%(
بـا مقـدار  شاهد مار یل استات در تیزان متین میشتریب.شتدا

گرم بر یلیم100مار یز در تیزان آن نین میبود و کمتر24/7
).3شکل (% مشاهده شد56/0با دیک اسیجاسمونتریل

دیاسکیجاسمونمختلفيمارهایتدرنعناعاسانسمنتولبیترکدرصدسهیمقا-2شکل
%).5(دانکنباشندمیداریمعنيآماراختالففاقدستون،هردرمشتركحرفکیحداقلداراي يهامیانگین

دیاسکیجاسمونمختلفيمارهایتدرنعناعاسانساستاتلیمتبیترکدرصدسهیمقا-3شکل
%).5(دانکنباشندمیداریمعنيآماراختالففاقدستون،هردرمشتركحرفکیداراي حداقليهامیانگین

بحث
در اثر تنش یاز کاهش ارتفاع نعناع فلفلحکایتج ینتا
د یک اسیش ارتفاع آن در اثر کاربرد جاسمونیو افزایخشک
موجبآنازیناشتنشوياریآبکاهش مقدار آب.داشت
شدهروزدر طولیستمیمريهابافتآبلیپتانسکاهش

زانیمازکمتريحدبهيفشارلیپتانسنقصانموجبکه
ارتفاعکاهشو سببشدههاسلولشدنبزرگيبراالزم
,Hassani(گرددمیبوته ). نتایج مشابهی توسط 2006

Farzaneh وTafazoli)2014داد یکه نشان م) گزارش شد
یفرنگاه گوجهید ارتفاع گیک اسیمار جاسمونیبا اعمال ت

دیاسک یجاسمونرسد کهینظر مبه بنابراین افت.یش یافزا
لیقبازيگریدموادهمراهبهرایسلولمیتقسوشدنلیطو
ستمیمریسلولمیتقسزانیمشیافزاباوکندمیتنظنیاکس
اهیگیطولرشدشیافزاسببهیاوليهاشهیرییانتها
د یک اسیکاربرد جاسمونکه ش نشان داد یج آزماینتا.شودمی

ط تنش یدر شراییخشک اندام هواسبب بهبود وزن تر و 
جذبدرکهییهاتیمحدودبایخشکتنششد.یخشک

اهیگيبراییغذاعناصرجذبنیهمچنواهیگتوسطآب
شودمیيدیتولوماسیکاهش بباعثکندیمجادیا
)Ashraf & Foolad, 2007.(
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یفلفلنعناعدردیاسکیجاسمونمختلفيمارهایتازحاصلاسانسدرشدهییشناسايهابیترکمقدارونوع-4جدول
JAشاهدK.Iبیترکنامشماره 50JA 100

1α-pinene93114/160/067/0
2sabinene97006/235/124/0
3β-pinene93779/095/012/1
4α-terpinen10219/023/012/0
51,8-cineole102976/674/795/8
6δ-terpinene105339/032/027/0
7trans-sabinene hydrate106665/174/102/1
8terpinolene10824/032/027/0

9mentone115344/1795/1796/19
10cyclohexanone116252/784/483/3
11cyclohexanol117283/1043/1611/15
12menthol117848/2743/2925/33
13pulegone119252/198/272/2
14cyclohexen125317/111/107/1
15methyl acetate129824/734/356/0
16β-bourbonene132773/020/0-
17trance-β-caryophyllene138428/363/353/3
18trans-β-farnesen144185/075/092/0
29germacrene-D147861/432/41/3
20bicyclogermacrene149288/094/000/1
21caryophyllene oxide153230/043/059/0
22viridiflorol159253/193/114/2

AgayiوMohebali pour)2014(با،کردندانیب
موالریلیم1بهصفرازدیاسکیجاسمونغلظتشیافزا
ازافت.یشیافزاهیبادرنجبواهچهیگخشکوتروزن
درکللیکلروفزانیمکاهشازحکایت جینتایطرف
يهاژنیاکسانواعچونداشت، یخشکتنشطیشرا

باعث،شودیمدیتولیخشکتنشیطکهگرواکنش
Sairam(گرددیميفتوسنتزيهازهیرنگکاهش et al.,

تنشاثردرکاهشنیارسدیمنظربهبنابراین ).1998

باشد،ژنیاکسيهاکالیراددیتولشیافزاعلتبه،یخشک
جهینتدروونیداسیپراکسباعثآزاديهاکالیرادنیاکه

Schutz(گرددیمزهیرنگنیاهیتجز & Fangmeir,

کردنفعالبادیاسکیجاسمونکهدادنشانجینتا.)2001
بیتخرازکلروپالستدریشیضداکسايهامیآنز

فتوسنتزکاهشآندنبالبهودیتنوئوکارولیکلروف
مورداهیگرشدبهبودموجببیترتنیبد،کردهيریجلوگ
)Mansouri)2012و Salariجینتاباکهد،یگردشیآزما
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ازحاصلجینتاداشت.مطابقتشاهدانهاهیگمورددر
تیفعالشیافزاازحکایت دازیپراکسمیآنزيریگاندازه

تنشطیشرادردیاسکیجاسمونکاربردبامیآنزنیا
انواعدیتولشیافزاموجب،یخشکتنش.داشتیخشک

یدانیاکسیآنتدفاعشیافزاجهینتدروژنیاکسواکنشگر
ژنیاکسانواعدیتولدیاسکیجاسمونعالوهبه.شودیم

تنشيالقاباعثوکندیمءالقارا)ROS(واکنشگر
Chong(شودیمماریتتحتاهانیگدرویداتیاکس et al.,

يبرامؤثریدانیاکسیآنتدستگاهکینیبنابرا). 2005
ستیضرورءالقاطیشرادرسمیمتابوليعملکردهاحفظ

دستگاهنیاعناصرازیکیدازیپراکسمیآنزکه
دریمهماریبسنقشواستیمیآنزیدانیاکسیآنت
اهیگسلولدرژنیاکسآزاديهاکالیرادکردنرفعالیغ

زانیمتنش،شدتویاهیگگونهبهبا توجهودارد
Apel(کندیمرییتغاهیگدرآنهاتیفعال & Hirt, 2004.(

Larque(باشدیمH2O2ریمقادحذفمسئولدازیپراکس

Saavedra, کیجاسمون،ینیزمباداماهچهیگدر.)1979
باعثکروموالریم250و100يهاغلظتدردیاس

Kumari(استشدهدازیپراکسمیآنزتیفعالشیافزا et

al., ینسبيمحتوايریگاندازهبهمربوطجینتا).2006
کاربرداثردرصفتنیابهبودازحکایت زینآب

میتنظتیقابل.داشتتنشطیشرادردیاسکیجاسمون
وداردیبستگآبلیپتانسکاهشزانیمبهياسمز

برابردرمقاومتيهاسمیمکانازیکیگفتتوانیم
Kafi(باشدیمآبینسبيمحتواحفظ،اهیگدریخشک

& Damghani, 2001.(
د،یاسکیجاسمونماریتکهشدهگزارشنیهمچن

رایدرونکیزیآبسدیاسسطحوبرگینسبآبيمحتوا
یکیهاجاسمونات.دادشیافزایخشکتنشطیشراتحت

ایکنندهکیتحرنقشکهبودهیاهیگرشديهاکنندهمیتنظاز
اهانیگدرآنهایخارجکاربرددارند.اهانیگدررا بازدارنده

زانیمراتییتغبهمنجراستممکنیفلفلنعناعمانندییدارو
Wu(شوندمنتولمثلمهمهیثانوهايبیترکازیبرخ et

al., 2012.(

Mousavi)2011(پاشیمحلولکهکردگزارش
بریمطلوباثرات،تریکرولیم100سطحدردیاسکیجاسمون

یدانیاکسیآنتتیخاصنیهمچنوهمؤثرهايبیترکزانیم
.ستاداشتهبهارشهیهمگلعصاره
همؤثرمادهتوانستکیجاسمونگریدیبررسکیدر

نامبه)Panax ginseng(نگیسنیجییدارواهیگ
شیافزایسلولکشتدررا)Ginsenoside(دینسنوزیج

Yu(دهد et al., 2002 .(Kimهمکارانو)در)2006
هیثانوهايبیترکيروبردیاسکیجاسموناثرمطالعه

کیجاسمونشیازافکهافتندیدستجهینتنیابهحانیر
فنلزانیمشیافزاسببموالریلیم5/0به1/0ازدیاس
کینیرزمارشاملهابیترکنیا.استشدهحانیردرتام
مولیلیم5/0ماریتکهبوددیاسکیکافئودیاس

سببشاهدومارهایتریسابهنسبتتوانستجاسمونات
شودحانیردرکیفنولهايبیترکداریمعناریبسشیافزا

حانیراسانسیدانیاکسیآنتتیخاصشیافزاباعثزینو
دیاسکیجاسمونکهدادنشانزینپژوهشاین جینتاشود.

گذارریتأثیفلفلنعناعهمؤثرموادوهابیترکزانیمبر
نوعيرورفتهبکارمختلفيهاغلظتکهيطوربه، بوده

داشتند.يداریمعناتریتأثیاسانسهايبیترکمقدارو
کیجاسمونکاربردکهکرديریگجهینتتوانیمنیبنابرا

یفلفلنعناعاهیگدروریستیالعنوانبهیخشکتنشودیاس
يروبریخشکتنشیمنفاتریتأثکاهشبرعالوهدتوانیم

شیافزاجهتدرهدفمندیتنشصورتبه،یشیروعملکرد
دراهدافنیمهمترازیکیعنوانبهاسانس،تیفیکوتیکم

بهتوجهبارواز اینشود.گرفتهبکارییدارواهیگنیاکشت
کهموضوعنیاگرفتننظردرباوپژوهشاین جینتا

دوبهمربوطیفلفلنعناعاسانسدرموجودموادنیمهمتر
گرمیلیم100غلظتازاستفادهاست،منتونومنتولماده

هايبیترکيوسنتزیبریمسکیتحرباعثمادهنیاتریلبر
یفلفلنعناعاهیگدراسانسبازدهشیافزاومنتونومنتول

.شودیم
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Abstract
Peppermint (Mentha piperita L.) from Lamiaceae family is one of the most widely used

medicinal plants. In addition to therapeutic effects, it is used as flavoring in the production of
various foods and medicinal products. In addition to genotype, the quality and quantity of active
ingredients in medicinal plants are influenced by environmental factors. This research was
aimed to study the effects of drought stress and jasmonic acid on the quality and quantity of
peppermint as a factorial experiment in a completely randomized design at University of Zanjan
in 2015. The treatments consisted of three irrigation levels [50%, 75%, and 100% (control) of
field capacity] as main factor and three concentrations of jasmonic acid (0, 50, and 100 mg l-1)
as sub-factor. Rhizomes of plants were used for plant production. The plant samples were
collected at flowering stage and after drying in the shade, the essential oil was extracted with
water distillation method by Clevenger apparatus. The essential oil components were identified
by GC and GC-MS. The results showed that the highest fresh and dry weight, height, total
chlorophyll and relative leaf water content were obtained in control with 100 mg l-1 jasmonic
acid. The highest peroxidase enzyme content was obtained at 50% field capacity drought stress
with 100 mg l-1 jasmonic acid. The highest essential oil content was obtained at 75% field
capacity drought stress with application of 50 mg l-1 jasmonic acid. The main essential oil
components were menthol, menthon, 1,8-cineole, cyclohexanol, and methyl acetate. The highest
amounts of menthol, menton, and 1,8-cineole were obtained from 100 mg l-1 jasmonic acid and
the highest amount of cyclohexanol was obtained from 50 mg l-1 jasmonic acid. However,
application of jasmonic acid decreased the amount of methyl acetate from 7.24% in control to
0.56% in 100 mg l-1 of JA treatment.

Keywords: Elicitor, essential oil, less irrigation, gas chromatography, Mentha piperita L.

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

