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چکیده
-گونهو اسانسهاي هواییبخشها، از برگ.باشدیان میعمتعلق به خانواده نعناترین گیاهانترین و پرمصرفیکی از مهمنعناع 

هاي سازگار با هر منطقه معرفی و کشت شوند.  با توجه به . امروزه الزم است که واریتهشوداستفاده میدر صنایع مختلفعهاي نعنا
تر انجام تر و آسانتواند سریعها از طریق فتوسنتز میگري جمعیترسد که غربالاهمیت و نقش فتوسنتز در تولید گیاهان به نظر می

آوري شده (ایران) و مجارستان جمعنعناع که از تهران شود. این آزمایش در شرایط آب و هوایی اهواز انجام شد. بیست جمعیت
بودند در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز کشت شدند. در آغاز مرحله زایشی، محتواي کلروفیل و کاروتنوئید و 

گیري شد. نتایج تنوع باالیی در صفات بین صفات فیزیولوژیکی شامل نرخ فتوسنتز خالص، تعرق، کارایی مصرف آب و نور اندازه
در صفات H13مشاهده شد. جمعیت T1هاي فتوسنتزي در جمعیت هاي نعناع نشان داد. باالترین میزان رنگیزهمعیتج

فیزیولوژیکی مورد مطالعه به جز کارایی مصرف آب، به عنوان جمعیت برتر و سازگار با شرایط آب و هوایی اهواز معرفی شد. 
کلروفیل، کاروتنوئید.نعناع، جمعیت، فتوسنتز، : کلمات کلیدي

مقدمه  
است که گونه30ازبیششاملنعناعباشد. جنسنعناعیان و جنس نعناع میخانوادهبه راسته نعناسانان،متعلقمعطرگیاهینعناع

Šarićپراکنش دارند (گرمسیري جهاننیمه/گرمسیريومعتدلمناطقدربه طور عمده –Kundalić et al., 2009(. جنس نعناع
به عهاي نعناگونهها، پیکر رویشی و اسانساز برگباشدیان میعمتعلق به خانواده نعناترین گیاهانترین و پرمصرفیکی از مهم

اکسیدانی و میزان فنل باال تحقیقات انجام شده حاکی از فعالیت باالي آنتی).1384(امید بیگی، شودعنوان ماده دارویی استفاده می
امروزه الزم است که براي هر منطقه کشت با شرایط متفاوت، ).1392باشد ( غنی و همکاران، ها و ارقام نعناع میعصاره گونهاز 

هایی از گیاه انتخاب و کشت شوند که بتوانند در آن منطقه سازگاري مطلوب و بیشترین عملکرد (پیکره رویشی یا ارقام یا واریته
باشد. زیرا تولید محصوالت د. وابستگی فرایند فتوسنتز با محیط مورد توجه متخصصین کشاورزي میبیوشیمیایی) را داشته باشن

تا90کهآنجا). از1388کشاورزي به شدت وابسته به مقادیر متداول فتوسنتز در شرایط قابل تغییر محیطی است (کافی و همکاران، 
تر گیري فتوسنتز، سریعرسد که عمل انتخاب از روش اندازهبه نظر میاست  شدهمشتقفتوسنتزازگیاهخشکوزنازدرصد95

). Emerson, 1929باشد (انجام شود. فتوسنتز تحت اثر عوامل داخلی و خارجی قرار دارد و مهمترین عامل داخلی کلروفیل می
). Schoef, 2002کنند (توسنتز بازي میباشند که نقش کلیدي در فهاي بسیار معمول گیاه میها رنگیزهها و کاروتنوئیدکلروفیل

؛ غنی و همکاران، Straumite et al., 2015هاي نعناع مورد بررسی قرار گرفته است (هاي فتوسنتزي نیز در بین جمعیتمیزان رنگیزه
آب و نور بین ). تاکنون پژوهشی در رابطه با بررسی فاکتورهاي فیزیولوژیکی از جمله میزان فتوسنتز، تعرق، کارایی مصرف1392

هاي نعناع مورد مطالعه قرار گرفته است. جمعیت نعناع منتشر نشده است و بیشتر تنوع بیوشیمیایی و عملکردي جمعیت
هاي نعناع از نظر میزان کلروفیل، کاروتنوئید، نرخ فتوسنتز، تعرق، کارایی مصرف آب و این تحقیق به منظور مقایسه جمعیت

اهواز انجام گرفت.نور در شرایط آب و هوایی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت پوستري داروییاهواز         -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی          

٢

هامواد و روش
در مزرعه تحقیقاتی علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز روي 93-94این آزمایش در سال زراعی 

) و شانزده جمعیت از مجارستان T1-4هاي چهار جمعیت از تهران (آوري شده نعناع انجام شد. ریزوممختلف جمعبیست جمعیت
)H1-16(در شاسی کشت شدند. 1393ها به شرایط آب و هوایی اهواز در اواسط اسفند ماه به منظور ارزیابی مقدماتی سازگاري آن

-هاي جوان که به طور کامل توسعه یافته بودند و عاري از نشانهدر ابتداي خرداد ماه در زمان شروع مرحله گلدهی گیاهان، از برگ

- گیري صفات فیزیولوژیکی برگ و رنگیزهو آسیب دیدگی بودند به عنوان نمونه براي اندازههاي بیماري یا کمبود عناصر غذایی

گیري ) انجام گرفت. اندازه1949و کل به روش آرنون (a ،bگیري میزان کاروتنوئید و کلروفیل هاي فتوسنتزي استفاده شد. اندازه
Infra-redارایی مصرف آب و نور توسط دستگاهفاکتورهاي فیزیولوژیکی برگ شامل نرخ فتوسنتز خالص، تعرق، ک Gas

Analyzer (LCA4).گیري صفات فیزیولوژیکی برگ، گیاهان آبیاري شدند تا در زمان یک روز قبل از زمان اندازهانجام شد
گیري ، اندازهگیري شرایط  ظرفیت مزرعه براي گیاهان فراهم باشد. با توجه به شرایط آب و هوایی اهواز در فصل خرداداندازه

میکرومول فوتون بر متر مربع بر 1900تا 1400صبح با شدت نور 10تا 8صفات فیزیولوژیکی برگ در هواي آفتابی در ساعات 
ثانیه انجام شد. میزان کارایی مصرف آب هر نمونه، از تقسیم کردن مقدار فتوسنتز خالص اندازه گیري شده توسط دستگاه براي هر 

تعرق اندازه گیري شده نمونه محاسبه شد. همچنین محاسبه کارایی مصرف نور از تقسیم کردن میزان فتوسنتز خالص نمونه بر میزان 
و مقایسه هادادهواریانستجزیهگیري شده توسط دستگاه براي هر نمونه محاسبه شد.هر نمونه بر میزان شدت نور دریافتی اندازه

ها میانگیندرصد براي مقایسه5سطحدردانکنايدامنهچندآزمونهمچنین از.گرفتانجامSPSSافزار نرمها توسطمیانگین
استفاده شد. 

نتایج و بحث
گیري شده تفاوت معنی داري در هاي مورد مطالعه در صفات اندازهنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین جمعیت

هاي مورد مطالعه از نظر ) که جمعیت1درصد نشان داد (جدول5در سطح درصد وجود دارد. نتایج مقایسات میانگین 1سطح 
در یک گروه جاي گرفتند و  H13و T1 ،H11  ،H12  ،H9 ،H14هاي گرفتند.جمعیتدر هفت گروه جاي aمحتواي کلروفیل 

در aن محتواي کلروفیل گرم در گرم وزن تر برگ؛ و کمتریمیلی04/2با مقدار T1در جمعیت aباالترین محتواي کلروفیل 
bگرم در گرم وزن تر برگ مشاهده شد. از نظر محتواي کلروفیل میلی87/0و 76/0به ترتیب با مقادیر T4و T3هاي جمعیت

در یک گروه قرار گرفتند و جمعیت H2و T1 ،H11 ،H12 ،H14 ،H9 ،H13هاي ها در شش گروه قرار گرفتند. جمعیتجمعیت
T1 گرم در گرم وزن تر برگ، باالترین میزان کلروفیل میلی87/0با میزانb را داشت. کمترین محتواي کلروفیلbهاي در جمعیت
T3 ،H3 وT4 ها گرم در گرم وزن تر برگ مشاهده شد. از نظر کلروفیل کل جمعیتمیلی29/0و 28/0، 17/0به ترتیب با مقادیر

گرم در گرم وزن تر برگ میلی90/2با مقدار T1هاي کلروفیل کل در جمعیتدر ده گروه قرار گرفتند که باالترین محتواي 
در یک گروه جاي گرفتند. کمترین محتواي کلروفیل کل T1با جمعیت H13و H11 ،H12 ،H9 ،H14هاي مشاهده شد. جمعیت

ده شد. از نظر میزان رنگیزه گرم در گرم وزن تر برگ مشاهمیلی16/1و 93/0به ترتیب با مقادیر T4و T3هاي در جمعیت
H13 ،T4 ،H16 ،H12 ،T1 ،H14 ،H11 ،H9 ،H7 ،H16هاي هاي نعناع در شش گروه قرار گرفتند که جمعیتکاروتنوئید جمعیت

گرم در گرم وزن تر میلی37/0و 39/0ترتیب با مقادیر  T4و H13هاي باالترین میزان کاروتنوئید را نشان دادند. جمعیتH3و 
، کمترین گرم در گرم وزن تر برگمیلی20/0با محتواي H15هاي برتر از نظر محتواي کاروتنوئید بودند. جمعیت جمعیتبرگ،

محتواي کاروتنوئید را نشان داد.
هاي نعناع از نظر صفت فیزیولوژیکی نرخ فتوسنتز خالص در ده گروه جاي گرفتند که باالترین نرخ فتوسنتز خالص در جمعیت

09/2با T3؛ و کمترین میزان آن در جمعیت 52/9و 95/9، 38/10، 57/10به ترتیب با T1و H10 ،H13 ،H1هاي جمعیت
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ها در هشت گروه جاي گرفتند که سه مشاهده شد. از نظر نرخ تعرق جمعیتمیکرومول دي اکسید کربن بر متر مربع بر ثانیه
باالترین نرخ تعرق را نشان دادند.مول آب بر متر مربع بر ثانیهمیلی26/4و 61/4، 62/4به ترتیب با مقادیر H13وT1 ،H10جمعیت

آوري شده نعناعهاي جمعهاي فتوسنتزي و صفات فیزیولوژیکی برگ  بین جمعیتنتایج مقایسه میانگین رنگیزه-1جدول 
محل جمع 

آوري
شماره 
تیمار

کلروفیل 
a)mg.g-

1FW(

کلروفیل 
b)mg.g-

1FW(

کلروفیل 
کل 

)mg.g-

1FW(

کاروتنوئید 
)mg.g-

1FW(

تعرق 
)mmol

H2O.m-

2.s-1(

فتوسنتز 
خالص 

)molµ

CO2.m
-

2.s-1(

کارایی 
مصرف آب 

)molµ

CO2.mmol
H2O.m-2.s-

1(

کارایی 
مصرف نور 

)molµ

CO2.µmol

photon-1(

١/H1٣۵مجارستان cde۵۵/٠ b-e٩٠/١ d-g٢۶/٠ c-f٢٢/٢ efg٩۵/٩ a٨۶/٣ a١٩/۶ a

H2۴۶/١ bcd۶٠/٠ a-d٠۶/٢ b-e٢٨/٠ b-f٢٩/٢ d-g٩٩/٧ c۵١/٣ ab٠٠/۵ b

H3٠٩/١ ef٢٨/٠ fg٣٨/١ hi٣٠/٠ a-e٩٩/١ fg٣٢/۶ def٢۴/٣ abc١٣/۴ c

H4١٢/١ def۴٢/٠ def۵٣/١ e-i٢۴/٠ ef٧١/٢ cde٣٣/۵ efg٠۴/٢ fgh٨٧/٢ de

H5۴١/١ cde۵۴/٠ b-e٩۴/١ c-f٣٢/٠ a-e٧۵/١ g٠١/۴ h٢٩/٢ d-h٧٠/٢ def

H6٣٠/١ cde۴۶/٠ def٧۶/١ e-h٢٨/٠ b-f۴٢/٣ b۴٢/٨ bc۵۶/٢ c-f١٧/۵ b

H7٣١/١ cde۴٢/٠ def٧٢/١ e-h٣٢/٠ a-e٠۴/١ h٩۵/٢ i٨۶/٢ bcd٨۴/١ g

H8۴٩/١ bc۵٨/٠ b-e٠۶/٢ b-e٢٧/٠ b-f٩٨/١ fg۴۴/۴ gh٣٠/٢ d-h٨٧/٢ de

H9٨٢/١ a٧۴/٠ abc۵۵/٢ abc٣٣/٠ a-e۴۵/٣ b٩٠/٧ c٢٩/٢ d-h٩١/۴ bc

H10۴٠/١ cde۵٢/٠ cde٩١/١ c-f٢۶/٠ c-f۶١/۴ a۵٧/١٠ a٣۶/٢ d-g٢٧/۶ a

H11٩١/١ a٨۶/٠ a٧۶/٢ a٣۴/٠ a-d٨۶/١ g٢٠/۵ fg٨٣/٢ b-e٢٣/٣ d

H12٨٩/١ a٧٩/٠ ab۶٧/٢ ab٣۵/٠ abc٩٧/١ fg١١/۴ h١٢/٢ d-h۴٢/٢ ef

H13٧۶/١ ab٧٣/٠ abc۴٩/٢ a-d٣٩/٠ a٢۶/۴ a٣٨/١٠ a۴٧/٢ def۵١/۶ a

H14٧٧/١ ab٧٩/٠ ab۵۵/٢ abc٣۴/٠ a-d١٧/٣ bc٣٠/٧ cd٣٢/٢ d-h٨٢/۴ bc

H15٠٩/١ ef۴۵/٠ def۵٣/١ ghi٢٠/٠ f۴٨/٢ def٠۶/۴ h۶۶/١ ghi١٨/٢ fg

H16١١/١ def٣٨/٠ ef۴٩/١ f-i٣١/٠ a-e٣۶/٢ d-g۵٠/۵ efg٣٣/٢ d-h٩۵/٢ de

٢/T1٠۴تهران a٨٧/٠ a٩٠/٢ a٣۵/٠ abc۶٢/۴ a۵٢/٩ ab٠٧/٢ e-h١٠/۵ b

T2٣٢/١ cde۵٢/٠ cde٨٣/١ e-h٣۶/٠ ab٩۴/٢ bcd٩۴/۵ ef٠٣/٢ fgh٢٣/٣ d

T3٧۶/٠ g١٧/٠ g٩٣/٠ j٢۵/٠ def٨١/١ g٠٩/٢ j١۶/١ i١٠/١ h

T4٨٧/٠ fg٢٩/٠ fg١۶/١ ij٣٧/٠ a۴٩/٣ b۴٢/۶ de۵۵/١ hi٣۶/٣ d

باشند) نمیP<0.05دار (اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی

تعلق داشت. از نظر کارایی مصرف آب مول آب بر متر مربع بر ثانیهمیلی04/1با میزان H7کمترین میزان تعرق به جمعیت 
51/3، 86/3به ترتیب با مقادیر H3و H1 ،H2هاي ها در نه گروه جاي گرفتند که بیشترین کارایی مصرف آب در جمعیتجمعیت

میکرومول دي 66/1و 55/1، 16/1به ترتیب با مقادیر H17وT3 ،T4هاي ؛ و کمترین کارایی مصرف آب در جمعیت24/3و 
ها در هشت گروه جاي گرفتند که مشاهده شد. از نظر کارایی مصرف نور جمعیتمول آب بر متر مربع بر ثانیهسید کربن در میلیاک

و کمترین کارایی مصرف ؛19/6و 27/6، 51/6به ترتیب با مقادیر H1وH13 ،H10هايبیشترین کارایی مصرف نور در جمعیت
مشاهده شد.میکرومول فوتونبر میکرومول دي اکسید کربن10/1با مقدار T3نور در جمعیت

هاي برتر و از نظر صفات فیزیولوژیکی برگ، جمعیتH13هاي فتوسنتزي و جمعیت از نظر رنگیزهT1به طور کلی جمعیت 
سازگار با شرایط آب و هوایی اهواز مشخص شدند. 
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Abstract

Mint is one of the most important and most used plants belong to the Lamiaceae family. Leaves, aerial
parts and essential oil of mint species are used in different industries. Nowadays, it is necessary to
introduce and cultivate varieties adapted to each area. In regard to the importance and role of
photosynthesis in the plant production, it seems screening populations through photosynthesis can be
done faster and easier. This experiment was conducted under Ahvaz condition. Twenty mint
populations were collected from Tehran (Iran) and Hungary and cultivated in research farm of Shahid
Chamran University of Ahvaz. At the beginning of reproductive phase, chlorophyll and carotenoid
contents and physiological traits such as net photosynthesis rate, transpiration, water use efficiency
and quantum yield were measured. Results showed high variation in traits between mint populations.
The highest amount of photosynthetic pigments was observed in T1 population. H13 population was
introduces as superior and compatible with Ahvaz condition in terms of the physiological traits
exception of water use efficiency.

Key word: Mint, Population, Photosynthesis, Chlorophyll, Carotenoid.
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