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  چکیده
ها برخوردار یی از ارزش و اهمیت خاصی در تامین بهداشت و سالمتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیري از بیماريگیاهان دارو      

از جمله گیاهان دارویی و معطر با ارزش در صنایع دارویی،  Lamiaceaeاز تیره  Mentha piperita Lنعناع فلفلی با نام علمی . بوده و هستند
به . شودیف وسیع کاربرد آن در صنایع مختلف دارویی در سطح وسیعی از مزارع کشت میطتی است که به دلیل غذایی، آرایشی و بهداش

، در دانشکده 1391هاي فتوسنتزي آزمایشی در سال پوتریسین و اسید سالیسیلیک بر میزان رنگیزه برهمکنشمنظور بررسی تاثیر 
 1/0صفر، اسیدسالیسیلیک(تیمارها شامل . تیمار و سه تکرار انجام شد پنجدفی با کشاورزي دانشگاه تبریز بر پایه طرح بلوك کامل تصا

 1/0موالر با موالر پوتریسین، اسیدسالیسیلیک یک میلیموالر با یک میلیمیلی 1/0موالر پوتریسین، اسیدسالیسیلیکمیلی 1/0موالر با میلی
گیري صفات در دو چین میانگین پس از اندازه .ندموالر پوتریسین بودک میلیموالر با یموالر پوتریسین، اسیدسالیسیلیک یک میلیمیلی

)  a/bبه جز نسبت کلروفیل( و کارتنوئید a ،bکلروفیل کل،  ها نشان داد کهمقایسه میانگین. صفات مذکور در دو چین محاسبه گردید
بیشترین ) S1P2(موالر ر اسیدسالیسیلیک با پوتریسین یک میلیموالمیلی 1/0کاربرد همزمان  بانتایج نشان داد که . دار بوده استمعنی

  .به دست آمد b و  aمیزان کلروفیل کل،
  

  .اسید سالیسیلیک، پوتریسین، کارتنوئید،کلروفیل، نعناع فلفلی: هاکلید واژه
  

  مقدمه
هان قرار گرفته و به عنوان مواد اولیه جهت گیاهان دارویی منابع طبیعی ارزشمندي هستند که امروزه مورد توجه کشورهاي پیشرفته ج     

رود که ترین منابع گیاهان دارویی جهان به شمار میدر این زمینه ایران یکی از غنی. شوندتبدیل به داروهاي بی خطر براي انسان تلقی می
لفلی از تیره المیاسه از جمله گیاهان نعناع ف. )2009عظیم زاده، (باشد داراي تنوع باالي شرایط زیستگاهی براي انواع این گیاهان می

این گیاه از جمله گیاهان دارویی . )1384امید بیگی، ( .اي در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی داردصارف گستردهدارویی است که م
هاي التهابی ماريیا بی و )IBS( ارزشمند است که طبق تحقیقات اخیر اثرات مصرف آن در پیشگیري و معالجه سندرم روده تحریک پذیر

اسید سالسیلیک ترکیبی فنولی با ساختار . )1381یزدانی و همکاران، ( روده، التهاب کیسه صفرا و مشکالت کبدي به اثبات رسیده است
ها، فتوسنتز و گلدهی، این هورمون روي رشد وتوسعه گیاه، گلدهی، ترکیبات اسانس، جذب یونی، تنظیم باز شدن روزنه. حلقوي است

زائوزینگ  ).1990پوپووا و همکاران( ها تاثیر داردیش عمر گل، تأخیر پیري وافزایش سرعت متابولیکی سلول و مقاومت به برخی بیماريافزا
  سالیسیلیک تحت تنش کادمیوم باعث افزایش محتواي کلروفیل و بیوسنتز آن در گیاه  ، بیان کردند که کاربرد اسید)2007(و همکاران 
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Arabidopsis thaliana هاي مهمی هستند که در مراحل مختلف فیزیولوژیک و نموي گیاهان نقش دارندها پلی کاتیونآمینپلی .گرددمی .
ها شامل آمینمهمترین پلی. کنندزایی، نمو گل، میوه و دانه و پیري نقش ایفا میزایی، ریختها در القاي تقسیم سلولی، جنینآمینپلی

ها بدون کاربرد پلی آمین. )2001مارتین تانگوي، (است ) آمیندي(ن تریسیساز آنها پوو پیش) تتراآمین(رمین اسپ) آمین تري(اسپرمیدین 
ها این گردید، ولی پس از کاربرد پلی آمینa/bو نسبت کلروفیل   aدار مقدار کلروفیل، شوري موجب کاهش معنی)پوتریسین و اسپرمیدین(

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد همزمان پوتریسین و اسید سالیسیلیک  ).1390و همکاران، حاجی بلند (دو شاخص افزایش یافتند 
  .در گیاه دارویی نعناع فلفلی و نبود اطالعی در این زمینه انجام گرفتهاي فتوسنتزي بر برخی رنگیزه

  
  هاو روش دموا

هاي آزمایش در قالب طرح بلوك. کشت شدند 1391اه تبریز در بهارنعناع فلفلی در مزرعه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگ هايءنشا     
دستی و به دفعات الزم و آبیاري نیز بسته به شرایط آب و هوایی و نیاز  کوددهی و وجین. تکرار براي هر تیمار انجام شد 3کامل تصادفی با 

قبل از گلدهی گیاهان . ه یک هفته از یکدیگر صورت گرفتپاشی در هنگام غروب آفتاب در دو نوبت و به فاصلمحلول. گیاه انجام پذیرفت
موالر پوتریسین، میلی 1/0موالر با میلی 1/0صفر، اسیدسالیسیلیک(و تیمارهاي ) به عنوان تیمار شاهد(ي آب مقطر بوسیله

موالر پوتریسین، اسیدسالیسیلیک یمیل 1/0موالر با موالر پوتریسین، اسیدسالیسیلیک یک میلیموالر با یک میلیمیلی 1/0اسیدسالیسیلیک
  .برداشت شدند) آبان ماه(و چین دوم ) مرداد ماه(چین اول . اسپري شدند) موالر پوتریسینموالر با یک میلییک میلی

استفاده از با  گرم بافت تازه انجام شد 2/0استخراج از  .استفاده شد) 1977رانگانا، (براي سنجش میزان کلروفیل و کارتنوئید از روش      
استفاده از  با هاغلظت رنگیزه .گیري و ثبت شدنانومتر اندازه 663و  645، 480،510هايدستگاه اسپکتروفتومتر میزان جذب در طول موج

  :هاي زیر محاسبه گردیدفرمول
1. Carotenoid mg/g= 7/6(A480)-1/49(A510) ×V/1000W 
2. Chl(a) mg/g= 12/7(A663) – 2/69(A645) ×V/1000W 
3 .Chl(b) mg/g= 22/9(A645) – 4/68(A663) ×V/1000W 
4. Chltatol mg/g=20/2 (A645) – 8/20 (A663) × V/1000 W 

ها و شامل کاروتن(، کلروفیل کل و کارتنوئیدها b، کلروفیلaبه ترتیب غلظت کلروفیل Carو  Chla ،Chlb ،Chl total هادر این فرمول     
  .عصاره گیاهی تعیین گردید mg.ml -1ت بر حسب غلظ. است) هاگزانتوفیل

  
 و بحث نتایج 

 aکلروفیل
                     .داري تحت تاثیر مصرف توام اسیدسالیسیلیک با پوتریسین قرار گرفتگیاه به طور معنی  a، کلروفیل1براساس نتایج مندرج در جدول      

                 موالر اسیدمیلی 1/0موالر پوتریسین بود و کمترین اثر در تیمار لیسیلیک با یک میلیموالر اسیدسامیلی 1/0محلول  تیمار شامل بهترین
                        ، در گیاه بنفشه آفریقایی)2013(گزارش نانواکیناري و همکاران  به .)1شکل ( موالر مشاهده شدمیلی 1/0سالیسیلیک با پوتریسین 

) (Saintpaulia ionantha ،بیشترین میزان کلروفیل کلa  وb با کاربرد ppm 50 در گیاه گندم نیز کاربرد  .پوتریسین بدست آمد
  ).2007کایدان و همکاران، (را افزایش داده است  aاسیدسالیسیلیک میزان کلروفیل 
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  در نعناع فلفلی aدو هورمون بر میزان کلروفیل  توامتاثیر  -1شکل

  
   هاي فتوسنتزي در گیاه دارویی نعناع فلفلیهاي رشد گیاهی بر رنگیزهتنظیم کنندهاثرات توام تجزیه واریانس  -1جدول

      میانگین مربعات  

 کارتنوئید
mg/gfw  

 a/bکلروفیل
mg/gfw 

 کلروفیل کل
mg/gfw  

 bکلروفیل
mg/gfw 

 aکلروفیل
mg/gfw 

df منابع تغییر 

*033/0  351/0 **303/0 065/0  **109/0  تکرار 2 
**028/0  272/0 **304/0 **077/0  **094/0  تیمار 4 

005/0  108/0 032/0 011/0  006/0  اشتباه آزمایشی 7 
85/7  06/12 72/8 67/14  41/4  ضریب تغییرات 14 

  
  bکلروفیل

مربوط  bبیشترین کلروفیل ). 1جدول(داري داشت نعناع فلفلی اثر معنیb کاربرد تیمارهاي مختلف اسیدسالیسیک با پوتریسین بر میزان کلروفیل      
موالر میلی 5/0با غلظت (ها آمینپاشی با پلیمحلول .)2شکل (د موالر بوموالر اسیدسالیسیلیک و پوتریسین یک میلیمیلی 1/0به تیمار همزمان 

در گروه شاهد  bتحت تنش شوري باعث افزایش مقدار کلروفیل  (.Nicotiana rustica L)در گیاه توتون ) اسپرمیدین وپوتریسین 
نتایج بررسی تاثیر اسیدسالیسیلیک در گیاه گندم حاکی از آن است ). 1390حاجی بلند و ابراهیمی، (شد ) پوتریسین بدون تنش شوري(

 ).2007کایدان و همکاران،(را افزایش داد  bکه تیمار با این هورمون میزان کلروفیل 
  

 
  نعناع فلفلی گیاه در bبر میزان کلروفیل  پوتریسین با اسید سالیسیلیک توامتاثیر  -2شکل

 کلروفیل کل
با توجه به . داري تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت، کلروفیل کل به طور معنی)1جدول (ها مطابق نتایج جدول تجزیه واریانس داده     

موالر بود و کمترین میزان این موالر اسیدسالیسیلیک و پوتریسین یک میلیمیلی 1/0روفیل کل مربوط به تیمار همزمانبیشترین کل ،3شکل
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کاربرد پوتریسین در گیاه شمعدانی عطري  )2010(به گزارش آیاد و همکاران  .صفت به غلظت هاي پایین این دو هورمون اختصاص داشت
با مصرف  همچنین. گرم بر لیتر افزایش دادمیلی 40ها مخصوصاً در غلظت ي پروتئین را در همه غلظتترکیبات شیمیایی، کلروفیل و محتوا

  ).2002غاي و همکاران، (گرم بر لیتر اسیدسالیسیلیک، میزان کلروفیل در گیاه کلزا نسبت به گیاهان شاهد افزایش یافت میلی 20
 

 
  و هورمون بر میزان کلروفیل کل در نعناع فلفلید توامتاثیر  -3شکل

 a/bنسبت کلروفیل 
  ).1جدول (داري بر سطح برگ نعناع فلفلی نداشت مصرف تیمارهاي مختلف اسیدسالیسیک با پوتریسین اثر معنی    

  کارتنوئید
کمترین میزان کارتنوئید نعناع ). 1جدول (ت داري داشهاي مختلف اسید سالیسیلیک با پوتریسین بر کارتنوئید اثر معنیکاربرد غلظت     

ها روي آمینکاربرد پلی .)4شکل ( موالر بدست آمدمیلی 1/0سالیسیلیک با پوتریسین  موالر اسیدفلفلی در اثر مصرف همزمان یک میلی
هاي گندم در چنین خیساندن دانههم.)2006مالیک و همکاران، (میوه انبه محتواي کاروتنوئید کل را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد 

  ). 2005حیات و احمد، (فتوسنتزي شده است هاي فتوسنتزي وغیراسید سالیسیلیک و سپس کاشت آنها منجر به افزایش رنگدانه
 

  
  نعناع فلفلیگیاه بر میزان کارتنوئید در پوتریسین با اسید سالیسیلیک توام تاثیر  -4شکل

  
  :گیريتیجهن

 1/0در نعناع فلفلی با مصرف همزمان  bو  aبهترین تیمار براي افزایش میزان کلروفیل کل، از این پژوهش،  نتایج به دست آمدهبا توجه به 
  .آمدبدست  موالر پوتریسینبا یک میلی اسید سالیسیلیک موالرمیلی
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