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چکیده
نعناع فلفلی با نام علمی  Mentha piperitaاز گیاهان دارویی معطر متعلق به تیره نعناعیان میباشد و با توجه به اهمیت خاصیت دارویی
این گیاه ،تأثیر محلولپاشی سالیسیلیک اسید روی تعدادی از ویژگیهای نعناع فلفلی ،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در
گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به اجرا درآمد .بهمنظور پیادهسازی طرح مورد نظر ،محلولپاشی سالیسیلیک اسید با
سطوح صفر 51 ،01 ،5 ،و  011میلیگرم بر لیتر و طی دو مرحله محلولپاشی صورت گرفت .ابتدا بعد از گذشت  8هفته پس از کاشت
استولونها و در ادامه بعد از گذشت  01روز پس از اولین محلولپاشی مرحله دوم آن انجام شد .صفات مورد اندازهگیری در این پژوهش
شامل میزان فنول ،فلاونوئید ،فعالیت آنتی اکسیدانی ،پرولین کل و همچنین برخی صفات فیزیولوژیک دیگر ازجمله کربوهیدرات ،فعالیت
آنزیم های کاتالاز ،آسکوربات اکسیداز ،پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز و رنگیزههای فتوسنتزی بود .با آنالیز تجزیه واریانس دادهها مشاهده
شد که تیمار گیاه نعناع با سطوح مختلف سالیسیلیک اسید روی اغلب صفات مورد بررسی به جز کربوهیدرات تأثیر معنیداری ()p ≤0.01
داشته است .سالیسیلیک اسید با غلظت  011میلیگرم بر لیتر بیشترین تأثیر افزایشی را بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مورد
سنجش نشان داد .با توجه به نتایج حاصل شده از این پژوهش به نظر میرسد محلولپاشی سالیسیلیک اسید روی گیاهان دارویی بهویژه
گیاه نعناع فلفلی میتواند باعث افزایش ترکیبات آنتیاکسیدانی ،تنظیمکنندههای اسمزی و رنگیزههای فتوسنتزی شده و به عنوان یک
روش امیدبخش و مقرون بهصرفه به منظور افزایش محتوی متابولیتهای ثانویه و بهبود خاصیت دارویی این گیاه به کار رود.
واژههای کلیدی :آنزیمهای آنتیاکسیدان ،پرولین ،صفات فیزیولوژیک ،گیاه دارویی

مقدمه

نعناع فلفلی گیاهی چندساله با ساقههای چهارگوش و برگهای

گیاهان دارویی از هزاران سال پیش بهعنوان روش درمان در

متقابل به رنگ سبز معطر که بیضی شکل بوده و کمی پوشیده از

جوامع محلی مطرح بوده است ( .)Fitzgerald et al., 2020این

کرك با حاشیهی دندانهدار میباشد .این گیاه بومی مناطق

گیاهان به دلیل داشتن متابولیتهای ثانویه همچون اسانسها،

معتدله بهویژه اروپا ،امریکای شمالی و شمال آفریقا به شمار

آنتیاکسیدانها و فلاونوئیدها از اهمیت و جایگاه ویژهای در علوم

میرود که امروزه در سراسر دنیا گسترش یافته و کشت میگردد

پزشکی و داروسازی برخوردارند .نعناع فلفلی از پرمصرفترین

(.)Singh et al., 2015

گیاهان دارویی بوده و تولید سالانهی اسانس آن در جهان به

منتول و منتون اصلیترین اجزاء اسانس نعناع میباشند

حدود  1111تن میرسد که تولیدکننده عمده آن کشور آمریکا

( .)Dai et al., 2010مقدار منتول معیار اصلی در تعیین کیفیت

میباشد ( .)Rita and Animesh, 2011نعناع فلفلی با نام

اسانس نعناع فلفلی میباشد ( .)Kumar et al., 2004خواص

علمی  Menthe piperita L.گونهای هیبرید از تلاقی بین

ضد باکتری و قارچی ( Singh et al., 2011; Dai et al.,

گونههای  Mentha aquaticو  Menthe spicataاست که

 ،)2010; Eteghad et al., 2009ضد ویروسی (Mimica-

متعلق به خانواده  Lamiaceaeمیباشد (.)Doymaz., 2006

 ،)Dukic et al., 2008آنتیاکسیدانی ( Seun-Ah et al.,

آب پیکر و همکاران
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 ،)2010ضد تومور و ضد حساسیتی ( )Kumar et al., 2004در

تحت تنش خشکی موجب بهبود صفات فیزیولوژیکی گیاه شده و

این گیاه تاکنون به اثبات رسیده است .عصاره الکلی این گیاه

مقاومت گیاه به شرایط تنشزا افزایش میدهد .همچنین

دارای ترکیبات تاننی و فلاونوئید بوده ،درحالیکه فاقد ترکیبات

گزارششده است که ترکیبات فنولیکی سالیسیلیک اسید موجب

گلیکوزیدی ،ساپونین ،مشتقات آنتراکینون و آلکالوئیدها میباشد

تسهیل در جذب عناصر غذایی میشوند و نقش مثبتی در

( .)Pramila et al., 2012با توجه به اینکه که گیاهان دارویی از

فعالیتهای فتوسنتزی و آنزیمهای مربوط با فتوسنتز دارند و

جمله نعناع فلفلی محصولی کیفی محسوب میشوند ،بنابراین

سبب شکلگیری پکتین دیواره سلولی ،انتقال قندها و آنزیمها

بهکارگیری فاکتورهای زراعی مناسب در جهت افزایش کمی و

میشوند (.)Mashayekhi and Atashim, 2012

کیفی عملکرد این گیاه میتواند حائز اهمیت فراوانی باشد.

با بررسی تأثیر سالیسیلات بر برخی شاخصهای

استفاده بیرویه از زمینهای کشاورزی با بهکارگیری مداوم و

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی تحت تنش خشکی

مخرب کود شیمیایی به طور قابلتوجهی بر سلامت خاك و رشد

گزارش شده است که سالیسیلیک اسید با غلظت  011میلیگرم

محصولات تأثیر گذاشته است ( .)Iqbal et al., 2020در این

بر لیتر موجب بهبود اکثر صفات فیزیولوژیکی شامل شاخص

میان استفاده از ترکیباتی که بتواند مقاومت گیاهان را به

کلروفیل ،محتوای نسبی آب ،کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل،

تنشهای محیطی افزایش داده و همچنین موجب بهبود

کاروتنوئیدها ،محتوای فنول و فلاونوئید ،ظرفیت آنتیاکسیدانی،

فعالیتهای متابولیکی گیاه شود از جایگاه ویژهای برخوردار است.

نشت یونی و مالون دیآلدهید گردید ( Shahrivar et al.,

از جمله این ترکیبات میتوان به سالیسیلیک اسید اشاره نمود

 .)2019همچنین با بررسی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی،

که از ترکیبات فنولی بوده و در گیاهان مختلف در سلولهای

پرولین ،قندهای محلول ،رنگریزههای فتوسنتزی و اسانس گیاه

ریشه تولید شده و بهعنوان مادهای شبه هورمونی نقش مهم در

دارویی نعناع فلفلی در واکنش به محلولپاشی سالیسیلیک اسید

رشد و نمو گیاهان دارد (.)Khan et al., 2015

و تنش منگنز ،عنوان شده است که افزایش فعالیت آنزیم APX

سالیسیلیک اسید این توانایی را دارد که ویژگیهای

و محتوای پرولین ،پاسخهای فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی در

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان تحت تنشهای غیر زیستی را

مقابل تنش اکسیداتیو ناشی از منگنز بوده و در مقابل،

کنترل و سبب مقاومت آنها در برابر بیماریها شود

سالیسیلیک اسید بهعنوان تنظیمکننده رشد در تعدیل میزان

( ،)Hashempour et al., 2014همچنین در تنشهای غیر

اثرات تنش منگنز بر گیاه نعناع فلفلی ،نقش مؤثری ایفا میکند

زیستی خصوصاً تنش خشکی ،سالیسیلیک اسید موجب افزایش

( .)Rasouli et al., 2016تأثیر تنش کمبود آب و سالیسیلیک

محتوای رنگیزهها در گیاه میشود (.)Ghai et al., 2002

اسید بر برخی صفات رشدی ،رنگیزههای فتوسنتزی و عملکرد

بهطورکلی مکانیسم عمل سالیسیلیک اسید در برابر تنشها را

اسانس نعناع فلفلی نیز نشان داد که بهکارگیری سالیسیلیک

میتوان اینگونه توصیف نمود که سالیسیلیک اسید با تنظیم

اسید سبب بهبود خصوصیات کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت

آنزیمهای آنتیاکسیدانی و ترکیبات دارای گونههای اکسیژن

تنش کمبود آب میشود ( Fattahi Siahkamari et al.,

فعال در گیاه ،از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان،

 .)2020با بررسی تأثیر تنظیمکنندههای رشدی مانند

این توانایی را دارد که بتواند گیاه را از صدمات جبرانناپذیر ناشی

سالیسیلیک اسید و ایندول استیک اسید بر تولید اسانس و مواد

از واکنشهای اکسیداتیو حفظ نماید ( Ghorbani et al.,

مؤثره نعناع فلفلی و بادرنجبویه ()Melissa officinalis L.

 .)2011بهطورکلی سالیسیلیک اسید نقش سیگنالی در تنظیم

مشخص شده است که استفاده از تیمار ترکیبی سالیسیلیک

فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه ایفا میکند .بررسیها نشان داده

اسید  01میلی مولار و ایندول استیک اسید  0/5میلیگرم در

است که محلولپاشی برگی سالیسیلیک اسید با افزایش محتوای

لیتر ،در بالا بردن میزان کمی و کیفی اسانس گیاهان بهترین

رطوبت نسبی برگ ،منجر به حفظ تورم و حجم برگ گردیده و

عملکرد را داشته است (.)Ahmadi et al., 2018

غشای سلولی را محافظت میکند ( Colom and Vazzana,

استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماریهای مختلف

 .)2003همچنین با افزایش رنگدانههای فتوسنتزی و حفظ آنها

به دلیل داشتن ترکیبات مؤثره سابقه طولانی داشته که این

تأثیر محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر میزان فنول ،فلاونوئید ،فعالیت آنتیاکسیدانی و رنگیزههای فتوسنتزی نعناع فلفلی
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تعیین مقدار ترکیبات فنول کل

دارند ()Sucha and Tomsik, 2016؛ بنابراین هدف اصلی

برای سنجش مقادیر ترکیبات فنول کل ،یک گرم از

این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف محلولپاشی

برگهای تازه با  01میلیلیتر متانول به مدت  0دقیقه ساییده و

سالیسیلیک اسید بر میزان تولید فنول ،فلاونوئید ،رنگیزههای

محلول حاصله با کاغذ صافی ،صاف میگردد .در ادامه به 1/5

فتوسنتزی و فعالیت آنتی اکسیدانی نعناع فلفلی میباشد تا

میلیلیتر از عصاره رقیقشده ( 5 ،)0101g ml-1میلیلیتر فولین

بتوان بهترین سطوح محلول پاشی سالیسیلیک اسید در جهت

رقیقشده (با نسبت  0101رقیقشده با آب مقطر) و  1میلیلیتر

افزایش ماده مؤثره این گیاه دارویی پرکاربرد و مهم را به

 Na2CO3یک مولار اضافه شد .سپس نمونهها به مدت 05

دست آورد.

دقیقه در دمای اتاق باقی ماند و جذب آن در طولموج 165
نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد .منحنی استاندارد

مواد و روشها
آزمایش در سال  0981-88با هدف بررسی اثر محلولپاشی
سالیسیلیک اسید بر صفات با ارزش نعناع فلفلی در گلخانه

توسط غلظتهای مختلفی ( )1-511mg.l-1از اسید گالیک در
متانول تهیه و منحنی و معادله خط به دست آمد ( McDonald

.)et al., 2001

تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به اجرا درآمد .برای
این منظور از طرح پایه کاملاً تصادفی با پنج سطح سالیسیلیک

اندازهگیری خواص آنتیاکسیدانی

اسید (صفر 51 ،01 ،5 ،و  011پیپیام) در  9تکرار استفاده شد.

بهمنظور بررسی قابلیت جمعآوری رادیکالهای آزاد ،ابتدا 11

در ابتدا استولونهای نعناع از مجموعه گیاهان دارویی پژوهشکده

میلیگرم عصاره گیاهی در  05میلیلیتر متانول حل گردید .از این

کشاورزی دانشگاه زابل تهیه شدند و سپس به تعداد  9-1عدد از

محلول سه غلظت  90 ،06و  11میکرولیتر برداشته و با ( DPPHبا

آنها در گلدانهایی با ابعاد  01در  05سانتیمتر حاوی مخلوط

غلظت  1/0میلی مول) به حجم  1سیسی رسانده و به مدت 0

مساوی از خاكبرگ و هوموس در عمق یک سانتیمتر کشت

ساعت در دمای اتاق قرار داده شد و درنهایت جذب نوری در

گردیدند .تیمار سالیسیلیک اسید در دو مرحله اجرا شد ،ابتدا

طولموج  501نانومتر انجام گردید (.)Burits and Bucar, 2000

پس از گذشت  8هفته از استقرار گیاهان در گلدانها ،اولین دوره
محلولپاشی صورت گرفت و در ادامه بعد از گذشت  01روز از

اندازهگیری فعالیت آنزیمی

اولین مرحله اعمال تیمار ،مجدداً بهوسیله اسپری معمولی روی

بهمنظور استخراج عصاره آنزیمی 011 ،میلیگرم بافت سبز

استولونها با غلظتهای مورد نظر از سالیسیلیک اسید

برگ با  1میلیلیتر بافر استخراج فسفات پتاسیم (011

محلولپاشی شد .حدود  9هفته بعد از محلولپاشی ،نمونههای

میلیمولار )pH=1 ،در هاون چینی ساییده شده و بعد عبور از

برگ گیاهی برای بررسیهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی

کاغذ صافی 05 ،دقیقه با سرعت  06111دور در دقیقه

برداشت شدند (.)Fahmideh and Mahmoodi, 2017

سانتریفیوژ انجام شد و سپس فاز رویی جهت سنجش میزان
فعالیت آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت .میزان فعالیتهای

تعیین مقدار فلاونوئیدهای کل

آنزیمی کاتالاز ( ،)Beers and Sizer, 1952پلی فنول اکسیداز

تعیین مقدار فلاونوئیدهای کل ،با روش رنگ سنجی کلرید

( ،)Janovitz-Klapp et al., 1990گایاکول پراکسیداز

آلومینیوم انجام شد ( .)Chang et al., 2002به این منظور

( )Fielding and Hall, 1978و آسکوربات پراکسیداز

عصارههای متانولی گیاه ،جداگانه با  0/5میلیلیتر متانول1/0 ،

( )Yoshimura et al, 2000نیز مورد سنجش قرار گرفت.

میلیلیتر کلرید آلومینیوم ( 01%متانولی) 1/0 ،میلی لیتر استات
پتاسیم ( )0Mو  0/8میلیلیتر آب مقطر مخلوط ،سپس
محلولها  91دقیقه در دمای اتاق قرار داده شده و نهایتاً در طول
موج  105 nmبا دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شدند.

اندازهگیری پرولین
بهمنظور تعیین میزان پرولین ،روش بیتز و همکاران ( )0819به
کار گرفته شد .به این صورت که  1/0 grاز نمونه برگ با  5میلیلیتر

آب پیکر و همکاران
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اسید سولفوسالسیلیک  %9در هاون ساییده و از کاغذ صافی واتمن

تجزیهوتحلیل آماری

شماره  0عبور داده شد .داخل  0میلیلیتر محلول بهدستآمده0 ،

جهت انجام تجزیه آماری ،پس از بررسی نرمال بودن دادهها

میلیلیتر اسیداستیک گلاسیال و  0میلیلیتر اسید نین هیدرین

و مفروضات تجزیه واریانس ،تجزیه واریانس انجام گردید .جهت

افزوده و  91دقیقه در دمای  011درجه قرار داده شد .درنهایت 6

مقایسه میانگین آزمون چند دامنه دانکن ( )P ≤ 0.05به کار

میلیلیتر تولوئن افزودهشده و میزان جذب نور در  501نانومتر با

گرفته شد .برای تجزیه آماری دادهها از نسخه  8/0نرمافزار SAS

اسپکتروفتومتر اندازه گرفته شد (.)Bates et al., 1973

استفاده شد.

اندازهگیری کاروتنوئید و کلروفیل b ،a

نتایج و بحث

اندازهگیری میزان کاروتنوئید و کلروفیل  aو  bبا روش لیچ

گزارش های متعددی از تأثیر سالیسیلیک اسید بر افزایش

تنتالر ( )0881انجام شد .به این صورت که  1/15گرم از

عملکرد از طریق تأثی رگذاری روی صفات مختلف فیزیولوژیکی

برگهای فریز شده در هاون با  5میلیلیتر استون  81درصد

برخی گیاهان مانند نعناع فلفلی ،سویا ،لوبیا چشم بلبلی،

ساییده و  01دقیقه با سرعت  1111دور در دقیقه سانتریفیوژ

ریحان و مرزنجوش و نخودفرنگی وجود دارد ( Rasouli et

شد .سپس فاز رویی نمونهها با اسپکتوفتومتر در طولموجهای

 .)al., 2016; Kordi et al., 2013سالیسیلیک اسید

 616/8 ،669/0و  111نانومتر خوانده شد .کلروفیل کل نیز از

ترکیبی فنول ی و شبه هورمونی بوده که به عنوان یک

مجموع کلروفیل  aو  bبه دست آمد (.)Lichtenthaler, 1987

پیام رسان مولکولی در پاسخ های گیاهان به عوامل محیطی

( = (00/05 A669/0 ) – (0/18A 616/8) ×V/1000×W )0کلروفیل a

0

نقش ایفا میکند .این ماده فرآیندهای فیزیولوژیکی در

0

گیاهان را تنظیم کرده ،میتواند عوارض جانبی شرایط تنشزا

کلروفیل + bکلروفیل = aکلروفیل کل

را کاهش دهد ( Habibi et al., 2015; Shekari et al.,

( = (00/00A 616/8) – (5/0A 669/0) ×V/1000×W )0کلروفیل b
()9

(= (0111A111 – 0/8 chla – 85/10 chlb)/088 )1کاروتنوئید

.)2010; Eskandari Zanjani et al., 2013

در روابط فوق  Aطول موج جذب اسپکتروفتومتر V ،حجم
عصاره مورد استفاده برای سنجش توسط اسپکتروفتومترW ،

فنول و فلاونوئید کل

وزن ماده گیاهی مورد استفاده برای اندازه گیری میزان کلروفیل

با بررسی جدول تجزیه واریانس (جدول  )0مشخص شد که

و کاروتنوئید است .غلظت برحسب میلی گرم بر میلی لیتر

تیمار نعناع توسط سالیسیلیک اسید بر میزان فلاونوئید کل در

عصاره گیاهی تعیین شد.

سطح یک درصد اثر معنیداری دارد .مقایسات میانگین دادهها
نیز مشخص نمود که غلظت فلاونوئید کل در شرایط تیمار با

اندازهگیری کربوهیدراتها

غلظت  011پیپیام نسبت به شاهد از  1/86به  00/61میلیگرم

بهمنظور تعیین میزان کربوهیدرات نمونهها ابتدا  1/0گرم از بافت

در گرم عصاره افزایشیافته است .همانطور که مشاهده میشود

تر نمونه با  01میلیلیتر الکل اتانول  % 85در لوله آزمایش،

با افزایش سطوح تیمار ،غلظت فلاونوئید کل نیز در گیاه نعناع

داخل بن ماری در دمای  81درجه به مدت یک ساعت گرما

فلفلی افزایشیافته که نشاندهنده نقش اثر محرك سالیسیلیک

گزاری شده و پس از سرد شدن به یک میلیلیتر از نمونه0 ،

اسید برای تولید فلاونوئید میباشد (جدول  .)0مقایسه میانگین

میلیلیتر فنول  1/5 %و  5میلیلیتر اسیدسولفوریک  % 88اضافه

دادهها نشان داد که بهکارگیری سالیسیلیک اسید باعث افزایش

شد .سپس در طول موج  189نانومتر توسط اسپکتروفتومتر

فنول کل در گیاه نعناع فلفلی شده که نسبت به تیمار شاهد این

قرائت شد (.)Irrigoyen et al, 1992

اختلاف کاملاً معنیدار میباشد .بیشترین افزایش مقدار فنول در
غلظت  51پیپیام رؤیت شد .با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید
به  011پیپیام از میزان تولید فنول کل کاسته شد (جدول .)0
1. chla
2. chlb

با توجه به خروجی دادههای پژوهش ،استفاده از سالیسیلیک

تأثیر محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر میزان فنول ،فلاونوئید ،فعالیت آنتیاکسیدانی و رنگیزههای فتوسنتزی نعناع فلفلی

اسید در غلظتهای بالای  01میلیمولار باعث افزایش میزان
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گایکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز

فلاونوئید و فنول کل نسبت به نمونه شاهد شد .نتایج سایر

نتایج حاصل از مقایسات میانگین دادهها نیز حاکی از آن بود

مطالعات نیز حاکی از آن است که دوزهای پایین سالیسیلیک

که تیمار سالیسیلیک اسید فقط در دوزهای بالا میتواند محرك

اسید ،گیاهان را برای دفاع سلولی ،جهت تحریک و القای

خوبی برای تولید آسکوربات پراکسیداز باشد و در دوزهای

ترکیبات دفاعی خاص (مانند فلاونوئیدها ،ترکیبات فنولی،

پایینتر از  01پیپیام تأثیر معنیداری نسبت به شاهد نشان

ایزو گلیکوزیدهای سیانوژنیک و  )...آماده می سازد .این

نمیدهد (جدول  .)0همانطور که از جدول  0مشخص است،

درحالی هست که د وزهای بالاتر این ترکیب ،می تواند بهطور

تجزیه واریانس دادهها نشان از تأثیر معنیدار ()p ≤0.01

مستقیم جهت القای شدیدتر همان ترکیبات دفاعی مؤثر

سالیسیلیک اسید بر میزان گایکول پراکسیداز دارد .نتایج

باشند .استفاده از سالیسیلیک اسید در میوه گیاه هلو میتواند

مقایسات میانگین دادهها نیز حاکی از تأثیر مثبت تیمار

فنول کل ،محتوای فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی رادیکال

انجامیافته بر افزایش میزان گایکول پراکسیداز نسبت به نمونه

آزاد را افزایش دهد ( .)Malamy et al., 1992تحقیقاتی در

شاهد بود (جدول  .)0بهعبارتدیگر با افزایش سطوح سالیسیلیک

رابطه با محلولپاشی سالیسیلیک اسید روی نعناع فلفلی

اسید تا  51پیپیام ،غلظت گایکول پراکسیداز نیز افزایشیافته

نشان دهنده افزایش میزان فلاونوئید و فنول کل بوده است

است ولی این روند از غلظت  51پیپیام به  011پیپیام باعث

( .)shahrivar et al, 2019همانطور که از نتایج این

کاهش تولید گایکول شده است (جدول .)0

پژوهش مشخص می باشد ،تیمار با سالیسیلیک اسید باعث

بر اساس نتایج حاصل بهدستآمده استفاده از محلولپاشی

افزایش میزان ترکیبهای فنولی شده که ارتباط مستقیم با

سالیسیلیک اسید باعث افزایش مقادیر آنزیمهای آنتیاکسیدانی

ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه داشته که با نتایج پژوهشی روی

(گایکول پراکسیداز ،کاتالاز ،آسکوربات ،پلی-فنول اکسیداز) در

گیاه شلغم همخوانی دارد ( .)Sangtarash et al., 2009

گیاه نعناع گردید .در مطالعه اثر سالیسیلیک اسید بر سیستم آنتی

بطور کلی ترکیبات فنولی از طریق مسیر فنیل پروپانوئید

اکسیداتیو چند رقم انگور پس از اعمال سرما ،نتایج نشان داده

تولید میگردد که در این مسیر متابولیکی آنزیم فنیل آلانین

است که وقتی این ماده در غلظتهای مناسب میلی مولار اعمال

آمولیناز نقش کلیدی بازی کرده که تجمع آن ،میتواند ناشی

میشود ،این هورمون باعث بالا رفتن توان سیستم آنتیاکسیدان

اسید باشد ( Solecka and

بافتهای گیاهی از طریق فعال کردن آنزیمهای اکسیدان

از تیمار با سالیسیلیک

سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز میشود (.)Habibi, 2012

.)Kacperska, 2003; Sgarbi et al., 2003

جدول  -0نتایج تجزیه واریانس اثر محلولپاشی سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر صفات نعناع فلفلی
Table 1- ANOVA results of the effect of foliar application of different levels of salicylic acid on the traits of peppermint

آنتیاکسیدان

کاتالاز

Antioxidant

Catalase

پلی فنول اکسیداز
Polyphenol
oxidase

آسکوربات

گایاکول

پراکسیداز

پراکسیداز

Ascorbate

Guaiacol

Peroxidase

Peroxidase

فنول

فلاونوئید

Phenol

Flavonoid

درجه
آزادی
df

**0.0949

**17.6940

**0.0670

**0.4656

**0.343

**7.359

**90.175

4

0.0045

0.0344

0.0101

0.0174

0.0045

0.555

0.1926

10

29.600

6.263

18.511

4.8965

21.4271

13.171

7.633

-

منابع تغییر
S.O.V

تیمار
Treatment

خطا
Error

ضریب تغییرات
(CV)%

 * ، nsو **به ترتیب غیرمعنیداری و معنیداری در سطح احتمال  5و  0درصد
ns, *, and ** is no significant, significant at 5 and 1% probability level, respectively.
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ادامه جدول 0
Continuation of Table 1

کلروفیل کل

کلروفیل b

کلروفیل a

کاروتنوئید

پرولین

کربوهیدرات

درجه آزادی

منابع تغییر

Total chlorophyll

Chlorophyll b

Chlorophyll a

Carotenoids

Proline

Carbohydrate

df

**0.0979

**0.0356

**0.0249

**9.0386

**0.7084

0.2171ns

4

S.O.V
تیمار

0.0004

0.0002

0.0002

0.1089

0.0112

0.0070

10

6.269

7.955

10.401

9.7365

3.895

8.467

-

Treatment
خطا
Error
ضریب تغییرات
(CV)%

 * ، nsو **به ترتیب غیرمعنیداری و معنیداری در سطح احتمال  5و  0درصد
ns, *, and ** is no significant, significant at 5 and 1% probability level, respectively.

پلی فنول اکسیداز

کاتالاز

با توجه به معنیدار بودن محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر

در مورد کاتالاز نیز تیمار با سالیسیلیک اسید بر میزان

میزان فعالیت پلی فنول اکسیداز (جدول  ،)0مقایسات میانگین

فعالیت کاتالازی گیاه نعناع فلفلی تأثیر معنیداری نشان داد

دادهها نشان داد که تمامی سطوح بهکاررفته برای محلولپاشی

(جدول  .)0با بررسی جدول مقایسات میانگین دادههای ثبتشده

تأثیر مثبت و معنیداری روی مقادیر پلی فنول اکسیداز نسبت به

برای کاتالاز مشخص شد که سطوح تیماری بکار رفته نسبت به

تیمار شاهد داشته است .علاوه بر این با توجه به جدول مقایسه

شاهد از میانگین بالاتری برخوردار بودند .کمترین میزان ثبتشده

میانگین کاملاً مشهود است که افزایش غلظت سالیسیلیک اسید

برای آنزیم کاتالاز مربوط به نمونه شاهد و بیشترین مقدار کاتالاز

تأثیر بر افزایش مقادیر پلی فنول اکسیداز نداشته است ،بهطوریکه

ثبتشده در تیمار سالیسیلیک اسید با غلظت  011پیپیام دیده

تغییر سطوح بکار رفته اختلاف معنیداری از لحاظ آماری با

شد (جدول  .)0در پژوهشی بروی گیاه آویشن گزارش شده است

یکدیگر نشان نداد (جدول  .)0افزایش فعالیت آنزیمهای

که غلظت  151پیپیام سالیسیلیک اسید سبب افزایش در

آنتیاکسیدانی میتواند به دلیل نقش تنظیمکنندگی سالیسیلیک

فعالیت آنزیم کاتالاز میگردد (.)Harati et al., 2016

اسید در سطح رونویسی و بیان ژن های مربوط به این آنزیمها
باشد ( .)Hayat et al., 2005بهطورکلی پراکسیدازها ازجمله

آنتیاکسیدان

آنزیمهای مهمی هستند که نقش بسیار بسزایی در پاسخ گیاه به

نتایج حاصل از تجزیه واریانس فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه نعناع

تنشهای زیستی و محیطی دارند .وجود ترکیباتی نظیر پراکسید

فلفلی تحت تیمار سالیسیلیک اسید در جدول  0آمده است .همانطور

هیدروژن ،سوپر اکسید و رادیکال هیدروکسید باعث غیرفعال شدن

که از جدول مشخص میباشد تیمار سالیسیلیک اسید بر میزان

آنزیمها ،پراکسید کردن چربیها ،تخریب غشاء سلول و خسارت به

آنتیاکسیدان تأثیر معنیداری در سطح یک درصد داشته است.

اسیدهای نوکلئیک میشود .دراین میان تولید آنزیمهای

همچنین با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید بر میزان غلظت

آنتیاکسیدان نظیر آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز باعث غیرفعال و

آنتیاکسیدان نیز افزوده شده است .بهطوریکه بیشترین مقدار

حذف شدن گونههای اکسیژن فعال میگردد ( McDonald,

آنتیاکسیدان مربوط به نمونه تیمار شده با  011پیپیام سالیسیلیک

 .)1999نتایج این پژوهش نشاندهنده افزایش فعالیت آنزیم

اسید و کمترین غلظت ثبتشده برای آنتیاکسیدان برای نمونه شاهد

آسکوربات پراکسیداز در گیاه نعناع بود که بهنوعی نمایانگر فعال

بود (جدول  .)0مطالعات در گیاه مریمگلی نشان داد ،سالیسیلیک

شدن سیستم آنتیاکسیدانی گیاه برای از بین بردن اثرات

اسید فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی را افزایش داده و باعث بالا رفتن

رادیکالهای آزاد اکسیژن در مواجه با تنش سالیسیلیک اسید

میزان فنول کل میگردد ،درواقع سالیسیلیک اسید باعث افزایش

میباشد .بطورکلی این تنظیمکننده هورمونی با حفظ نفوذپذیری

میزان بیان این آنزیمها شده از این طریق باعث افزایش میزان سنتز

غشاء و از طرفی افزایش متابولیسم سلولی باعث رشد گیاه در

آنها میشود .به طورکلی فلاونوئیدها و آنتوسیانینها با داشتن نقش

شرایط محیطی نامساعد میگردد (.)Cooper et al., 1998

آنتیاکسیدانی میتواند به طور مستقیم با وارد شدن در واکنشهای
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تأثیر محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر میزان فنول ،فلاونوئید ،فعالیت آنتیاکسیدانی و رنگیزههای فتوسنتزی نعناع فلفلی

احیایی مانع تنش آکسیداتیو میشود ( .)Wei et al., 2011تحقیقات

معنیداری تأثیرگذار است و باعث افزایش آن در اندام هوایی گیاه

نشان داده است که استفاده از غلظتهای پایین سالیسیلیک اسید

میشود ( .)Ranjbar et al., 2011اصولاً غلظت بالای کربوهیدرات،

باعث سرعت فتوسنتزی و رشد مناسب گیاه زنجبیل میشود .براین

باعث کاهش خسارت اکسیداتیو و حفظ ساختار پروتئینی طی کمبود

اساس عنوان شده است که به کارگیری خارجی سالیسیلیک اسید

آب میگردد ( )Fazelian and Asrar, 2011در گزارشهایی که از

میتواند فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و محتوای پرولین گیاه را

سالیسیلیک اسید بهعنوان عامل بهبود دهنده یاد شده است ،این احتمال

افزایش دهد (.)Ghasemzadeh and Jaafar, 2013

وجود دارد که افزایش قند به دلیل افزایش میزان کلروفیل و متعاقباً
افزایش بازده فتوسنتزی باشد (.)Mahajan and Tuteja, 2005

کربوهیدرات
خروجی تجزیه واریانس دادهها نشان از عدم معنیداری تیمار

پرولین

سالیسیلیک اسید بر میزان کربوهیدرات نمونهها بود (جدول .)0

با توجه به جدول  ،0تیمار با سالیسیلیک اسید بر میزان پرولین

مقایسات میانگین دادههای مربوط به کربوهیدرات نشان داد که بهترین

نمونهها نیز اثر معنیداری داشته است .غلظت پرولین در شرایط

سطح تیماری برای این صفت مربوط به غلظتهای  01و  51پیپیام از

تیمار با غلظت  011پیپیام نسبت به شاهد از  0/099به 9/1150

سالیسیلیک اسید میباشد که اختلاف معنیداری با سایر سطوح تیماری

افزایشیافته است .همانطور که مشاهده میشود با افزایش سطوح

و نمونه شاهد داشت .کمترین میزان کربوهیدرات ثبتشده نیز مربوط به

تیمار ،غلظت پرولین نیز در گیاه نعناع فلفلی افزایشیافته اما در

تیمار شاهد بود (جدول  .)0در پژوهشی روی گیاه تربچه گزارش شده

مورد غلظتهای  01و  51پیپیام اختلاف معنیداری دیده نشد

است که میزان قندهای محلول کل در تیمار با سالیسیلیک اسید بهطور

(جدول  .)0با توجه به خروجی نتایج این تحقیق استفاده از

معنیداری افزایشیافته است ( .)Hosseinzad et al., 2012همچنین

سالیسیلیک اسید در شرایط عادی (بدون تنشهای محیطی) ،سبب

در گیاه دارویی مریمگلی بیشترین میزان قند در تیمار با سطوح بالای

افزایش میزان پرولین میگردد (.)Shorbaei et al., 2012

سالیسیلیک اسید در برگها بوده و کمترین میزان قندهای محلول در

همچنین مطالعه روی گیاه ذرت نشان داد ،تیمار با سالیسیلیک

نمونه شاهد مشاهده شده است ( .)Gholami et al., 2013تأثیر

اسید باعث افزایش همه آمینواسیدها میشود که این افزایش

غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید روی گیاه کلزا نشان داده است که

آمینواسیدها در بافت گیاه تحت استرس با بخش های پرولین در

تیمار با سالیسیلیک اسید بر میزان قندهای نامحلول در گیاه به طور

ارتباط است (.)El-Tayeb, 2005

جدول  -1مقایسه میانگین تأثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر صفات اندازهگیری شده در نعناع فلفلی
Table 2- Comparison of the mean effect of different levels of salicylic acid on the measured traits in peppermint

فلاونوئید

فنول

گایاکول

آسکوربات

پراکسیداز

پراکسیداز

Guaiacol
Peroxidase
)(mg.g-1 FW

Ascorbate
Peroxidase
)(mg.g-1 FW
2.3446c

0.3145b
0.5403a

1.0888d
2.4198d

0.2100b
0.2395b

50

0.5172a

100

پلی فنول اکسیداز

غلظت

Polyphenol
oxidase
)(mg.g-1 FW

کاتالاز

آنتیاکسیدان

Catalase
)(mg.g-1 FW

Antioxidant
)(mg.g-1 FW

0.9423c

0.0475c

0

0.1285bc

5
10

Flavonoid
)(mg.g-1 FW

Phenol
(mg.g-1
)FW

0.8873c

3.5213d

0.1500c

0.9648c

4.7821dc

0.2830b

2.4518bc

3.6338b

6.4214ab

0.4200a

2.6464 b

0.5645a

11.6245a

7.6071a

0.3960ab

2.6726b

0.7328a

3.4825b

11.6408a

5.9714bc

0.3200ab

3.3554a

0.5695a

6.8913a

سالیسیلیک اسید
Salicylic acid
concentration

در هر ستون میانگین هایی که دارای حروف مشترك هستند ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
In each column, averages with the same letters are not significantly different at 5% level of probability.
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ادامه جدول 1
Continuation of Table 2

کربوهیدرات

پرولین

غلظت اسید

کاروتنوئید

کلروفیل کل

کلروفیل b

کلروفیل a

Carotenoids
)(mg.g-1 FW

Total chlorophyll
)(mg.g-1 FW

Chlorophyll b
)(mg.g-1 FW

Chlorophyll a
)(mg.g-1 FW

0.7197c

2.2333c

1.6713d

0.1373d

0.0765d

0.0432c

0

0.9172b

2.3778c

2.1800dc

0.1323d

0.0941d

0.0557c

5

1.2595a

2.6833b

2.6279c

0.5050a

0.1664c

0.2228a

10

1.2952a

2.8583b

4.8864b

0.4641b

0.2822b

0.2397a

50

0.7767bc

3.4751a

5.5840a

0.4062c

0.3184a

0.1457b

100

Carbohydrate
)(mg.g-1 FW

Proline
( µmol.g-1
)FW

سالیسیلیک
Salicylic acid
concentration

در هر ستون میانگین هایی که دارای حروف مشترك هستند ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
In each column, averages with the same letters are not significantly different at 5% level of probability.

نتایج پژوهش ما نیز نشان میدهد که با افزایش سطوح

کاروتنوئید و در مقابل بیشترین میانگین ثبتشده برای این

محلولپاشی بر میزان پرولین افزوده شده است .در حالت کلی

صفت در تیمار با غلظت  011پیپیام از سالیسیلیک اسید به

کاربرد خارجی غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید باعث

دست آمد.

افزایش رشد و در نتیجه پاسخ فیزیولوژیکی مناسب در گیاه
میشود (.)Ghasemzadeh and Jaafar, 2012

بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش میزان شاخص
رنگدانههای سبز (کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل) و کاروتنوئید با
محلولپاشی سالیسیلیک اسید روند افزایشی نشان داده است.

کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل و کاروتنوئید

اثرات افزایشی سالیسیلیک اسید بر ظرفیت فتوسنتزی را میتوان

همانطور که از جدول شماره  0مشخص است ،تجزیه

به محتوای رنگدانهها و اثرات تحریکی فعالیت روبیسکو نسبت

واریانس دادهها بهدستآمده از تیمار سالیسیلیک اسید روی

داد .همچنین زمان نمونهبرداری در پاسخ گیاه میتواند بسیار

نعناع فلفلی نشاندهنده تأثیر معنیدار ( )p ≤0.01محلولپاشی

مهم باشد ،بطوریکه اگر نمونهبرداری در زمانی که مقدار کلروفیل

سالیسیلیک اسید بر میزان رنگدانههای کلروفیل  b ،aو کلروفیل

گیاه در حداکثر است صورت پذیرد ،با نتایج حاصل از

میباشد .نتایج مقایسات میانگین دادهها نیز حاکی از تأثیر مثبت

نمونهبرداری قبل و بعد از این دوره بسیار نتایج متفاوتی خواهد

تیمار انجامیافته بر افزایش میزان رنگدانههای کلروفیل b ،a

داشت ( .)Sepehri et al., 2015از دیگر پارامترهای

نسبت به نمونه شاهد است؛ به عبارت دیگر با افزایش سطوح

فیزیولوژیکی متأثر از شرایط محیطی ،میتوان به کاروتنوئید و

سالیسیلیک اسید تا  011پیپیام روند تولید رنگدانهها نیز حالت

محتوای کلروفیل گیاه اشاره نمود .بهطورکلی برخی از گیاهان در

افزایشی و معنیداری به خود گرفته است .در مورد کلروفیل کل

مواجهه با شرایط محیطی نامساعد سیستم فتوسنتزی خود را از

نیز ،مقایسات میانگین دادهها نیز نشان داد که بالاترین غلظت

دست میدهند که ممکن است به دلیل تخریب کلروفیل به دلیل

کلروفیل کل در سطح  01پیپیام مشاهده شد که نسبت به

افزایش فعالیت آنزیمهای تخریب کننده و یا ناپایداری

شاهد و سایر سطوح مورد مطالعه در این پژوهش اثر معنیداری

کمپلکسهای پروتئینی باشد .رنگدانه کلروفیل ازنظر جذب و

داشت (جدول  .)0در مورد صفت کاروتنوئید نیز همانند سایر

توان بهکارگیری انرژی نورانی در سیستم فتوسنتزی گیاهان

صفات موردمطالعه در این پژوهش ،استفاده از سطوح مختلف

نقش اساسی دارد (.)Shekari et al., 2010

سالیسیلیک اسید بر میزان کاروتنوئید گیاه نعناع فلفلی تأثیر

بهطورکلی استفاده از مواد تنظیمکننده رشد گیاهی

معنیداری داشت (جدول  .)0با بررسی مقایسات میانگین

میتواند روی بیوسنتز و حتی تجزیه کلروفیل و درنتیجه به طور

دادههای جدول  0مشخص شد که نمونه شاهد دارای کمترین

مستقیم روی فتوسنتز تأثیرگذار باشد .رنگدانههای کاروتنوئید نیز

011

تأثیر محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر میزان فنول ،فلاونوئید ،فعالیت آنتیاکسیدانی و رنگیزههای فتوسنتزی نعناع فلفلی

با به دام انداختن طولموجهای کوتاه با انرژی زیاد ،میتوانند

آمینها در مهار تخریب کلروفیل مرتبط با مهار فعالیت آنزیم

اکسیژن تکی را به سه تایی تبدیل و با حذف رادیکالهای آزاد

پراکسیداز باشد (.)Ayad et al., 2010

اکسیژن تولیدشده ،نقش پاك کنندگی نشان دهند ( Kordi et
 .)al., 2013بررسیها نشان داده است که استفاده خارجی از

نتیجهگیری کلی

سالیسیلیک اسید ،میتواند کلروفیل  aو  bو محتوای کارتنوئید

خروجی پژوهش حاضر نشاندهنده تأثیر معنیدار

را در گیاهان افزایش دهد .در پژوهش حاضر نیز اسپری برگی

محلولپاشی سالیسیلیک اسید روی اغلب صفات مورد ارزیابی در

سالیسیلیک اسید با غلظتهای مختلف ،باعث افزایش میزان

گیاه نعناع فلفلی بود .دوزهای مختلف استفادهشده روی گیاه

کاروتنوئیدها ،کلروفیل ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل میشود.

نعناع باعث بهبود و افزایش ویژگیهای عملکردی گیاه مورد

پژوهشگران با بررسی تأثیر محلولپاشی سالیسیلیک اسید روی

مطالعه نسبت به نمونه شاهد گردید .بطورکلی نتایج این پژوهش

بنفشه آفریقایی گزارش نمودند که بیشترین میزان کلروفیل کل،

حاکی از روند رو به رشد و افزایشی در تمامی صفات مورد

کلروفیل  aو  bمربوط به محلولپاشی با غلظت  51پیپیام

ارزیابی میباشد ،بطوریکه بکارگیری دوز  011پیپیام از

میباشد ( .)Nanvakenary et al., 2013در پژوهشی روی گیاه

سالیسیلیک اسید میتواند بیشترین تأثیر مثبت را روی ویژگی-

لوبیا گزارش شده است که با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید

های عملکردی گیاه مورد نظر داشته باشد .با توجه به یافتههای

میزان رنگریزههای فتوسنتزی به طور معنیداری افزایشیافته

این پژوهش به نظر میرسد کاربرد محلولپاشی سالیسیلیک

است ( .)Sepehri et al, 2015همچنین استفاده از سالیسیلیک

اسید روی گیاهان دارویی بهویژه گیاه نعناع فلفلی میتواند

اسید میتواند باعث افزایش میزان کاروتنوئیدها ،کلروفیل  b ،aو

بهعنوان یک روش اقتصادی و امیدبخش در جهت افزایش رشد و

کلروفیل کل در گیاه نعناع فلفلی گردد که با نتایج تحقیق حاضر

ترکیبات آنتیاکسیدانی این گیاه باشد و مطالعات تکمیلی برای

کاملاً مطابقت دارد ( .)shahrivar et al, 2019افزایش غلظت

ادامه بررسی پیشنهاد میشود.

رنگدانهها در گیاهانی که با سالیسیلیک اسید تیمارشدهاند،
احتمالا به دلیل تأثیر این هورمون از طریق کاهش میزان تولید

سپاسگزاری

رادیکالهای آزاد میباشد که از تخریب کلروفیل جلوگیری

این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه زابل با شماره گرنت

میکند .محققان پی بردند در گیاه شمعدانی عطری کلروفیل و

 UOZ-GR-9718-107انجام شده است .بدینوسیله از حمایت

محتوای پرولین در همۀ غلظتها بهویژه در غلظت  11میلیگرم

مالی معاونت پژوهشی دانشگاه زابل جهت انجام تحقیق حاضر

بر لیتر پوتریسین افزایش یافته است .ممکن است تأثیر پلی

قدردانی میشود.
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Abstract
Peppermint, scientifically known as Mentha piperita, is an aromatic and medicinal plant that
belongs to the Lamiaceae family. In the Research Greenhouse of University of Zabol, an experiment
was conducted in a completely randomized design with three replications to investigate the effect of
salicylic acid foliar application on peppermint. Salicylic acid was sprayed in two stages (8 weeks
after stolon set-up and 2 weeks after the first foliar application) at levels of 0, 5, 10, 50, and 100
ppm. Phenols, flavonoids, antioxidant activity, total protein, and physiological traits like catalase,
carbohydrate, ascorbate oxidase, peroxidase, polyphenol oxidase, and photosynthetic pigments were
all measured in this study. The treatment with different levels of salicylic acid had a significant
impact on all studied traits (p ≤0.01) and improved all studied traits except carbohydrates, according
to analysis of variance. At a dose of 100 ppm, salicylic acid had the greatest additive effect on
physiological and biochemical traits. According to the findings of this study, salicylic acid foliar
application on peppermint appears to increase antioxidant compounds, osmotic regulators
(carbohydrates), and photosynthetic pigments, and is a promising and cost-effective method for
increasing secondary metabolites and medicinal properties of this plant.
Keywords: Antioxidant enzymes, Physiological traits, Proline, Medicinal plant

