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سای و فالونوئید پونه زیستی بر محتوای ترکیبات فنلبررسی تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیر
 ( Nepeta binaloudensis Jamzadبینالودی )
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 چکیده
انقراض است. به این منظور آزمایشی  های کمیاب و در خطربومی ایران است. این گیاه جزء گونهسای بینالودی گیاهی دارویی و پونه

جاسمونات، کیتوزان، عصاره مخمر و سالسیلیک اسید های ثانویه این گیاه با استفاده از الیسیتورهای متیلبا هدف افزایش متابولیت

 60های آزمایشی کاشته شدند و گلدان به عنوان واحد 36ر این گیاه در های حاصل از کشت بذانجام شد. گیاهچه در محیط گلخانه

، محلول کیتوزان در غلظت های موالر 5/0و  1/0،  0روز بعد تیمارهای الیسیتوری شامل محلول متیل جاسمونات در غلظت های 

لیتر و محلول سالیسیلیک اسید در غلظت گرم بر  5و  5/2،  0میلی گرم بر لیتر، محلول عصاره مخمر در غلظت های  300و  100،  0

میلی موالر طی دو مرحله با فاصله هفت روز برروی این گیاهان اعمال شد و نهایتا آزمایش در قالب طرح کامال  1و  5/0،  0های 

عصاره تصادفی انجام شد. در این بررسی گیاهان هفت روز بعد از مرحله دوم محلول پاشی الیسیتورها برداشت شدند و پس از 

سالسیلیک اسید باعث  و د که الیسیتورهای متیل جاسموناتنتایج نشان دا اندازه گیری شد. گیری، محتوای فنل کل و فالونوئید آن ها

افزایش معنی دار فنل کل اندام هوایی و ریشه گیاه شدند همچنین فالونوئید اندام هوایی و ریشه گیاه نیز تحت تاثیر الیسیتورها 

داری داشت. نتایج آزمایش ما نشان داد با به کار گیری الیسیتورها در غلظت های مناسب می توان متابولیت های ثانویه افزایش معنی 

 گیاه پونه سای بینالودی را افزایش داد.

 پونه سای بینالودی، الیسیتور، فنل، فالونوئید و متیل جاسمونات.واژه های کلیدی: 

 مقدمه

(، خواص 5است) چندساله، علفی، گلداراز تیره نعناعیان  دارویی گیاهی (Nepeta binaloudensis Jamzadسا بینالودی )گیاه پونه

 باتترکی (. 8)باشد، معرق و قاعده آور می، ضدعفونی کنندهضد نفخ، مدر، ضد آسم، خلط آور، ضد سرفه دارویی آن شامل خاصیت

 یطیمح هایتنش ولی شوندیمتولید  یاهیگ یهادر سلول مساعد طیدر شرا ی،اهیگ یثانو هایتیمتابولاز میان  دهایفالونوئ ی وفنل

ترکیبات فنلی دارای خاصیت ضد میکروبی هستند و در فعالیت  باعث تغییر مقدار آن ها در سلول های گیاهی شود. توانندیمختلف م

های سلول ،های دفاعی گیاهان دارندسیستمنقش مهمی در فالونوئیدها  (.3) کنندهای آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی شرکت می

های فیزیکی یا ترکیبات شیمیایی با منشا زیستی و ها محرکالیسیتور (.10) کنندیمحافظت م ویداتیدر برابر خسارت اکسگیاهان را 
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ثانویه مشابه و جدید در  هایهایی در گیاه شوند که پیامد آن تولید و تجمع متابولیتتوانند باعث القا پاسخغیرزیستی هستند که می

های کم، تولید ترکیبات خاصی در سیستم سلول را زنده تحریک کاربرد الیسیتورها به میزان محدود و در غلظت باشد.ها میسلول

اثیر مطالعاتی درباره ت(. 9کند )های ثانویه را کم میدهد و در نهایت زمان دستیابی به مقادیر زیاد متابولیتکرده و یا بهبود می

در این پژوهش نیز تاثیر  (.4()2الیسیتورها بر محتوای متابولیت های فنلی و فالونوئیدی در بعضی گیاهان تیره نعنا انجام شده است )

 الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی بر محتوای فنل و فالونوئید گیاه پونه سای بینالودی بررسی می شود.

 مواد و روش ها

. بعد از جوانه زنی و رشد ابتدایی گیاهچه، به گلدان ها منتقل شدند ( Nepeta binaloudensis Jamzadبذر گیاه پونه سای بینالودی ) 

روز پس از کاشت به رشد رویشی و 60ها آبیاری گلدان ها به شکل منظم و با توجه به رطوبت خاک گلدان ها انجام شد .گیاهچه

الیسیتورهای مورد استفاده در این آزمایش شامل محلول  ها انجام شد.ارتفاع مناسب رسیدند و اعمال تیمارهای مختلف بر روی آن 

محلول  میلی گرم بر لیتر، 300و  100،  0، محلول کیتوزان در غلظت های موالر 5/0و  1/0،  0متیل جاسمونات در غلظت های 

میلی موالر بود و در  1و  5/0،  0گرم بر لیتر و محلول سالیسیلیک اسید در غلظت های  5و  5/2،  0عصاره مخمر در غلظت های 

روز بعد از کاشت برداشت  74 مربوط به هر گلدان اهانیگ تاینهادو مرحله با فاصله یک هفته محلول پاشی بر گلدان ها اعمال شد. 

( و 7و همکاران )  Marinovaروشکل بهسنجش محتوای فنل(، 1و همکاران )  Annegowdaفنلی به روشگیری شدند و عصاره

افزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل آماری داده ( انجام شد.11و همکاران ) Zhishenبرمبنای روش محتوای ترکیبات فالونوئید

SPSS  درصد استفاده شد و  05/0ای دانکن، در سطح احتمال خطای دامنهآزمون چندها از و برای مقایسه میانگین داده 26نسخه

 .رسم شدند EXCELافزار ها به وسیله نرمنمودار

 نتایج و بحث

ها حاکی از این است که الیسیتورها تاثیر معنی داری بر محتوای فنل کل اندام هوایی و نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده

ریشه گیاه داشته است. نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان می دهد که بیشترین محتوای فنل کل اندام هوایی گیاه به کاربرد غلظت 

با تیمار شاهد جاسمونات و همچنین سایر تیمار ها معنی دار است. متیل جاسمونات تعلق دارد که اختالف آن  موالر 5/0و  1/0های 

و نیز کاربرد الیسیتورهای  مار شاهدکاربرد اسید سالیسیلیک تنها در غلظت یک میلی موالر، فنل کل اندام هوایی را نسبت به تی

ن محتوای فنل کل ریشه گیاه نیز به کیتوزان و مخمر در تمامی غلظت های مورد بررسی به صورت معنی داری افزایش داد. بیشتری

 متیل جاسمونات تعلق داشت. موالر 5/0و  1/0کاربرد غلظت های یک میلی موالر اسید سالیسیلیک و غلظت های 
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حاصل  ینالودیب یپونه سا اهیگ)ب( شهیو ریی) الف( اندام هوا یفنل باتیترک یحاصل از محتوا یداده ها نیانگیم سهیحاصل از مقا جینتا =1شکل 

 .یتوریسیال یمارهایت ریتأث
و در مرتبه بعدی غلظت  1/0اندام هوایی گیاه به کاربرد  بیشترین محتوای فالونوئید نشان داد کههای فالونوئید ه میانگین دادهمقایس

نتایج مقایسه میانگین داده های ریشه گیاه نیز نشان داد که بیشترین محتوای فالونوئید  ارزیابی .متیل جاسمونات تعلق دارد موالر 5/0

 1/0میلی گرم بر لیتر کیتوزان و در رتبه های بعدی غلظت یک میلی موالر سالسیلیک اسید و  100ریشه گیاه با استفاده از غلظت 

 متیل جاسمونات مشاهده شد. موالر

 
 ینالودیب یپونه سا اهیگ )ب(شهیو ر یی)الف(اندام هوا الونوئیدیف باتیترک یحاصل از محتوا یداده ها نیانگیم سهیحاصل از مقا جینتا -2شکل 

 .یتوریسیال یمارهایت ریحاصل تأث

( با هدف مطالعه اثر متیل جاسمونات 6) و همکاران Kimپژوهش  های ثانوی میتوان به در تأیید نتایج حاصل از محتوای متابولیت

روی متابولیت های ثانویه گیاه ریحان در شرایط گلدانی اشاره کرد، نتایج حاصله نشان داد که افزایش غلظت متیل جاسمونات سبب 

جاسمونات  دهند که افزودن متیلبسیاری از بررسی ها نشان می افزایش محتوای فنل کل گیاه به نسبت تیمارهای شاهد شده است.

و سالسیلیک اسیدخارجی احتماال با اتصال به گیرنده های غشا سبب تولید اکسیژن های فعال، فعالیت پروتئین های کیناز، متیل 

شود و از این رو با تاثیر مستقیم این تغییرات بر رونویسی ژن ها و آنزیم های دخیل در ساخت جاسمونات و سالسیلیک اسید می

دهند. در واقع متیل جاسمونات و سالسیلیک اسید با تاثیر بر آنزیم فنیل آالنین ه، تولید این ترکیبات را افزایش میمتابولیت های ثانوی

. در پژوهش حال حاضر مشخص شد ندشوآمونیالیاز، فعال کردن مسیر فنیل پروپانوئیدی و افزایش تولید ترکیبات فنلی را سبب می

های توانند باعث افزایش تولید متابولیتت و سالسیلیک اسید در غلظت های مناسب میکه الیسیتورها به خصوص متیل جاسمونا

 ثانویه گیاه پونه سای بینالودی شوند.
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Abstract 
Nepeta binaloudensis Jamzad is a medicinal plant and native to Iran. It is a species in danger of 
extinction. For this purpose, an experiment was performed with the aim of increasing the 
secondary metabolites of this plant using methyl jasmonate, chitosan, yeast extract and salicylic 
acid in the greenhouse. Seedlings of this plant were planted in 36 pots as experimental units and60 
days later, elicitor treatments including methyl jasmonate solution at concentrations of 0, 0.1 
and0.5M, chitosan solution at concentrations of 0 100 and 300 mg / L, yeast extract solution at 
concentrations of 0, 2.5 and 5 g / L and salicylic acid solution at concentrations of 0, 0.5 and 1 mM 
in two stages with an interval of seven days on these plants It was applied and finally the 
experiment was performed in a completely randomized design. In this study, plants were 
harvested7days after the second stage of foliar spraying, and after extraction, their total phenol and 
flavonoid content were measured. The results showed that methyl jasmonate and salicylic acid 
lead suppressors significantly increased the total phenol of shoots and roots of the plant. Also, 
flavonoids of shoots and roots of plants had a significant increase under the influence of elicitors. 
The results of our experiment showed that by using the elicitors in appropriate concentrations, the 
secondary metabolites of Nepeta binaloudensis Jamzad plant can be increased. 
 
Keywords: Nepeta binaloudensis Jamzad, Elicitor, Phenol, Flavonoids, Methyl jasmonate.    

 

 

 


