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  چکیده
است که امروزه در سراسر   Lamiaceaeمتعلق به خانواده دارویی یکی از مهمترین گیاهان )(Mentha piperitaنعناع فلفلی      

نعناع فلفلی،  دارویی سالیسیلیک بر رشد و عملکرد اسانس گیاهاسید به منظور بررسی اثر توام پوتریسین و .شوددنیا کشت می
موالر میلی 1/0موالر با میلی 1/0سالیسیلیکصفر، اسید(تیمار  5هاي کامل تصادفی با بلوك     زمایشی در قالب طرحآ

موالر میلی 1/0موالر با میلیسالیسیلیک یک موالر پوتریسین، اسیدموالر با یک میلیمیلی 1/0سالیسیلیکپوتریسین، اسید
و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه  )موالر پوتریسینموالر با یک میلیسالیسیلیک یک میلیپوتریسین، اسید

. گیري صفات در دو چین مجموع صفات مذکور در دو چین محاسبه گردیدپس از اندازه. انجام گردید 1391در سال  تبریز
داري به تیمارهاي ان داد که در بین تمامی صفات مورد بررسی ارتفاع، عملکرد خشک، وزن خشک برگ پاسخ معنینتایج نش

با  .اسانس برگ نسبت به شاهد افزایش یافتند عملکردنین اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد تر و چهم. اعمال شده نداشتند
بیشترین میزان عملکرد تر بدست آمده ) S1P2(موالر ریسین یک میلیسالیسیلیک با پوتموالر اسیدمیلی 1/0کاربرد همزمان 

 یکو  1/0 با سالیسیلیک با بیشترین غلظتاسانس برگ به ترتیب در مصرف توام اسید عملکردعالوه بر آن باالترین . است
  چ.مشاهده گردید )S2P1 ،S2P2(موالر پوتریسین میلی

  
صفات رویشی، عملکرد، نعناع فلفلی د،هاي رشاسانس تنظیم کننده :هاکلید واژه  

 
 مقدمه

هاي دارویی هدورآبا توجه به اثرات سوء داروهاي شیمیایی و رویکرد بشر از اواخر قرن بیستم به سمت جایگزین کردن فر     
ن دارویی به بعد براي استفاده از گیاها 90را از دهه  %8ي معادلدگیاهان، به جاي داروهاي شیمیایی، در مقیاس جهانی رش

هاي مختلف در جهان شاهد بوده و به همین دلیل این گیاهان از اهمیت اقتصادي باالیی برخوردار بوده و در درمان بیماري
ترین یکی از مهم )Peppermint(نعناع فلفلی  ).1384امید بیگی، (المللی شده است ها تبدیل به یک تجارت بینتجارت آن

که بومی مناطق ) 2007؛ باپیش و همکاران، 1996لیونگ و همکاران، (است  Lamiaceaeده گیاهان دارویی متعلق به خانوا
سینگ و همکاران، (شود باشد، اما امروزه در سراسر دنیا کشت میمعتدله دنیا به ویژه اروپا، آمریکاي شمالی و شمال آفریقا می

شود هاي کیسه صفراوي و مشکالت کبدي نیز استفاده میهاي التهابی روده، نارسایینعناع فلفلی در درمان بیماري). 2011
استفراغ، اسپاسم، ضدکننده، ضدعفونیبر، ضدآور، تبدرد،  قاعدهالتهاب، ضدگیاه مذکور داراي اثرات ضد.  )2004فلیمینگ، (

خون غلیظ را دارد  کنندگیدل و رقیقکنندگی، تقویتنعناع خاصیت گرم. باکتریال قوي استکننده و آنتینفخ، خنکضد
پوپووا و همکاران، (سالیسیلیک یا اورتو هیدروکسی بنزوئیک اسید، به گروه ترکیبات فنلی تعلق داشته اسید). 1372میرحیدر، (
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سالیسیلیک در تنظیم فرآیندهاي اسید). 2007چن و همکاران، (شود و به عنوان هورمون گیاهی محسوب می) 1997
، )1992راسکین، (ها، تنفس، فتوسنتز گلدهی، رشد و نمو ، سنتز اتیلن، تاثیر باز و بسته شدن روزنه فیزیولوژیکی گیاه از قبیل

-سالیسیلیک میکاربرد اسیدهمچنین  .نقش دارد) 2007چن و همکاران، (جوانه زدن دانه، رسیدن میوه، گلیکولیز تولید گرما 
و عملکرد کل اسانس و ماده خشک ) مواد حاصل از فتوسنتز(ها نتاتتواند باعث بهبود اعمال فیزیولوژیکی بر حسب تولید فتوس

فاروق، - آباد(تواند به افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان تیمار شده با اسیدسالیسیلیک مربوط باشد شود که این امر می
کومار و ( گیاهان مانند سویا سالیسیلیک بر افزایش عملکرد برخی هایی از اثر اسیدگزارش .)2001؛ چول و همکاران، 1983

هاي آلی با وزن مولکولی ها پلی کاتیونآمینپلی .منتشر شده است) 1997کومار و همکاران، (و نخود فرنگی ) 1999همکاران، 
عامل (هاي هیدروکربنی متفاوت و دو یا بیشتر گروههاي آمینی فاتیک هستند که داراي حلقهیپائین و با گروه هاي نیتروژنی آل

یابند و در فرآیندهاي فیزیولوژیکی باشند که به طور گسترده در موجودات زنده در غلظت باالیی تجمع میمی) ارهاي مثبتب
این ترکیبات  ).2010؛ تاکاهشی و کاکی، 2008خان و همکاران، (گذارندها اثر میمتنوع گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم

آمین هاي موجود در گیاهان شامل پلی ).2009زیوسی و همکاران، (بیولوژیکی را دارند قابلیت باند شدن با ماکرومولکول هاي 
 ).2002؛ والرو و همکاران، 1982چول و همکاران، (باشند می و تتراآمین اسپرمین آمین اسپرمیدینآمین پوتریسین، تريدي
ها  انگیزي، نمو زودتر میوه و واکنش در برابر تنشلگرده و گها در ارتباط با جنین زایی، تشکیل ریشه، تشکیل دانه آمینپلی

 Nigellaهاي گیاه سیاه دانهسین در برگیبا کاربرد پوتر) 2005(و همکاران  به گزارش تالت). 2008سود و ناگار، (نقش دارند 

sativa L.) (هاي پوتریسین،  آمین عالوه بر این کاربردهاي خارجی پلی .، پارامتر هاي رشد و محصول گیاه افزایش می یابد
ها در  آمین افزایش داد و هر کدام از پلی )Ocimum basilicum L( اسپرمیدین و اسپرمین محصول اسانس را در گیاه ریحان

- توام پوتریسین و اسیدبرهمکنش در مورد ). 2008سنگول، (جمع شدن اسانس و ترکیبات آن به طور متفاوت تأثیر گذاشتند 
این دو تنظیم اطالعی در دست نیست، بنابراین آزمایش حاضر با هدف بررسی  اسانس گیاهو عملکرد سالیسیلیک بر رشد 

  .طراحی شد نعناع فلفلی بر روي رشد و عملکرد اسانس کننده رشد
  

  هامواد و روش
ت خاك منطقه مشخصا. کشت شدند 1391در مزرعه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز در بهار نعناع فلفلی نشاءهاي    

  .ارائه گردید 1مورد آزمایش در جدول 
  مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد آزمایش - 1جدول 

  درصد اشباع
  

هدایتالکتریکی
ds/m  

PH آلیکربن 
%  

 نیتروژن
mg/kgr  

 فسفر
mg/kgr  

  پتاسیم
mg/kgr 

  شن
%  

  الي
%  

  رس
%  

37  33/3  8/7  2/1  5/0  36  480  76  18  6  
دستی به دفعات ¬کوددهی و وجین. تکرار براي هر تیمار انجام شد سههاي کامل تصادفی با بلوك آزمایش در قالب طرح     

پاشی در هنگام غروب آفتاب در دو نوبت و به محلول .الزم و آبیاري نیز بسته به شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه انجام پذیرفت
صفر، (و تیمارهاي ) به عنوان تیمار شاهد(ي آب مقطر بوسیله قبل از گلدهی گیاهان. فاصله یک هفته از یکدیگر صورت گرفت

موالر پوتریسین، موالر با یک میلیمیلی 1/0سالیسیلیکموالر پوتریسین، اسیدمیلی 1/0موالر با میلی 1/0سالیسیلیکاسید
) موالر پوتریسینبا یک میلیموالر سالیسیلیک یک میلیموالر پوتریسین، اسیدمیلی 1/0موالر با سالیسیلیک یک میلیاسید

بالفاصله پس از برداشت عملکرد پیکره رویشی تر در . برداشت شدند) آبان ماه(و چین دوم ) مرداد ماه(چین اول . اسپري شدند
واحد سطح شامل کل اندامهاي هوایی و سپس پیکره رویشی خشک بعد از خشک کردن در شرایط سایه و دماي اتاق توسط 

عالوه بر آن اسانس به روش تقطیر با آب در دستگاه کلونجر و به مدت سه ساعت استخراج شد، میزان . ري شدندگیترازو اندازه
و نیز عملکرد اسانس بر خسب میزان اسانس و وزن خشک گیاه محاسبه  براساس وزن خشک محاسبه شد%) V/W( اسانس
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زیه واریانس قرار گرفتند و میانگین تیمارها با استفاده از مورد تج MSTATCهاي حاصله با استفاده از نرم افزار داده. گردید
   .مورد مقایسه شدند% 5آزمون دانکن در سطح احتمال 

 
  ثحنتایج و ب

  ارتفاع 
داري تحت تأثیر تیمارهاي دو حاکی از آن است که ارتفاع در گیاه نعناع فلفلی به طور معنی 2نتایج مندرج در جدول      

  .هورمون قرار نگرفت
  سالیسیلیک بر رشد و عملکرد اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلیتجزیه واریانس اثر برهمکنش پوتریسین و اسید -2جدول

  df  میانگین مربعات   
 عملکرد اسانس برگ

%  
 وزن خشک برگ

g 
 عملکرد خشک

g/m2 
 عملکرد تر

g/m2 
  ارتفاع
(m) 

 منابع تغییر 

*422/2  975/5  927/343  238/3202  573/7  تکرار 2 
*748/1  050/30  332/3157  **551/1231671  684/4  تیمار 4 

400/0  140/16  952/1496  406/9952  223/4  اشتباه آزمایشی 8 
96/19  12/11  63/11  28/6  90/6  ضریب تغییرات 14 

  عملکرد تر
با توجه . یر تیمارها قرار گرفتداري تحت تاث، عملکرد تر به طور معنی)2جدول (ها مطابق نتایج جدول تجزیه واریانس داده    

  ،1به شکل
موالر سالیسیلیک و پوتریسین یک میلیموالر اسیدمیلی 1/0بیشترین و کمترین عملکرد تر به ترتیب مربوط به تیمار همزمان 

بررسی اسید را مورد  سینامیکواکنش فیزیولوژیکی گیاه ریحان به پوتریسین و ترانس) 2010(تالت و همکاران . و شاهد بود
در این بررسی . دهدزاد پوتریسین، رشد گیاه و بقایاي محصول ریحان را افزایش میقرار داده و گزارش کردند که کاربرد برون

گزارش . گرم بر لیتر پوتریسین به دست آمده استمیلی 150بیشترین ارتفاع بوته، تعداد شاخه، وزن تر و خشک بوته با کاربرد 
فرنگی و مول، به طور مؤثري گیاهان گوجهمیلی 5/0و  1/0هاي اسید، در غلظتسالیسیلیکو استیلسالیسیلیک شده که اسید

سنارتنا و (شوند لوبیا را در مقابل تنش خشکی محافظت کرده و موجب افزایش رشد و عملکرد گیاهان در این شرایط می
 ).2000همکاران، 
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 دو هورمون بر عملکرد تر گیاه نعناع فلفلیتاثیر توام  -1شکل

  عملکرد خشک
  ).2جدول (داري نداشت سالیسیلیک با پوتریسین بر عملکرد خشک نعناع فلفلی اثر معنیهاي مختلف اسیدکاربرد غلظت    

  وزن خشک برگ
داري بر وزن رسی اثر معنیهاي مختلف دو هورمون مورد برمصرف غلظت) 2جدول(ها براساس نتایج تجزیه واریانس داده    

  .خشک گیاه  نعناع فلفلی نداشت
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  عملکرد اسانس برگ
با توجه به . داري عملکرد اسانس برگ را تحت تأثیر قرار دادند، تیمارها به طور معنی2براساس نتایج مندرج در جدول      

کمترین میزان این . ع فلفلی افزایش یافتنعناعملکرد اسانس برگ سالیسیلیک با پوتریسین ، با باالترین غلظت اسید2شکل 
که تیمار با نتایج بررسی تاثیر پوتریسین در گیاه ریحان حاکی از آن است  .این دو هورمون بدست آمد  صفت در عدم مصرف

سالیسیلیک تاثیري بر اسید رفمص). 2010تالت و همکاران، (کل اسانس را افزایش داد  محتواي این هورمون عملکرد و
و علف لیمو   (Pelargonium graveolens)، شمعدانی عطري(Mentha arvensis)نعناع  گیاهان عملکرد اسانس و بیوماس

(Cymbopogonmartini) صورت  سالیسیلیکاسید این محققان دریافتند که یا سنتز اجزاي اسانس بدون دخالت. نداشته است
رام و ( مورد نیاز براي القاي سنتز اسانس، از قبل در این گیاهان وجود دارد سالیسیلیکسیدگیرد و یا مقدار امی

  .)1997همکاران،

  
  گیاه نعناع فلفلی اسانسبر عملکرد  همزمان پوتریسین و اسید سالیسیلیکتاثیر  -2شکل

  
   گیرينتیجه

این پژوهش، بهترین تیمار براي افزایش عملکرد تر در نعناع فلفلی با مصرف همزمان یک با توجه به نتایج به دست آمده از      
هاي مختلف دو هورمون همچنین با افزایش غلظت .سالیسیلیک بدست آمدموالر اسیدمیلی 1/0موالر پوتریسین با میلی

  .عملکرد اسانس برگ افزایش یافتند
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