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چکیده
Mentha (  نعناع فلفلی، یکی از گیاهان مهم این خانواده.کشت گیاهان دارویی مانند نعناعیان بهطور چشمگیری در جهان در حال افزایش است
- پاسخهای فیزیولوژیک و بیوشیمایی نعناع، در این پژوهش. که دلیل اهمیت این گیاه وجود ترکیب منتول در اسانس آن است،) بودهpiperita L.
) در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار در گلخانهFC(  درصد ظرفیت زراعی25  و50 ،75 ، نرمال:فلفلی در سطوح مختلف آبیاری شامل
 نتایج تجزیه واریانس نشان داد که آبیاری اثر معنیداری روی. بررسی شد1392 تحقیقاتی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران در سال
،)GPX(  آنزیمهای آنتیاکسیدانی گایاکول پراکسیداز، محتوای پروتئین محلول،)MDA(  مالوندیآلدئید،)H2O2( غلظت پراکسید هیدروژن
) در سطح احتمال یک درصد داشت؛ در حالیکه اثر تیمار آبیاری بر محتوایSOD( ) و سوپراکسید دیسموتازAPX( آسکوربات پراکسیداز
 بیشترین میزان. مشاهده شدFC  درصد75  و50  بیشترین میزان قند محلول و پروتئین محلول بهترتیب در تیمارهای.قندهای محلول معنیدار نبود
16/25  میکرومول بر گرم و59/63  بهترتیب با میزانFC  درصد25  در تیمارMDA تولید پراکسید هیدروژن و پراکسیداسیون چربی برحسب
 بیشترین میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان. که تفاوت معنیداری نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها نشان دادند،میکرومول بر گرم مشاهده شد
 فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز با. و با افزایش تنش خشکی کاهش معنیداری پیدا کردFC  درصد50  در سطحGPX  وCAT, APX
 براساس نتایج این پژوهش میتوان بیان داشت. مشاهده گردیدFC  درصد25  بهطوری که بیشترین میزان آن در آبیاری،افزایش تنش افزایش یافت
.که نعناعفلفلی به تنش خشکی حساس بوده و پتانسیل الزم جهت افزایش ظرفیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی را در تنشهای شدید دارا نیست
. آنزیمهای آنتیاکسیدان، پراکسیداسیون چربی، قند محلول، نعناعفلفلی، تنش خشکی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The Cultivation of medicinal plants such as Lamiaceae family has been increasing throughout the world,
considerably. Peppermint known as an important species in this family which it’s important is due to menthol in
the essential oil. In current study the physiological and biochemical responses of peppermint investigated under
different levels of irrigation including 100 (as control), 75, 50 and 25 % field capacity (FC) in CRD design with
three replications in research greenhouse of Agronomy Department of University of Tehran in 2013 year. The
results indicated that, irrigation levels had a high significant effect on hydrogen peroxide (H 2O2), malondialdehyde
(MDA), catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX), guaiacol peroxidase (GPX) and superoxide dismutase
(SOD) (P≤0.01). While, the effect of irrigation levels was not considerable on soluble sugar content. The highest
content of soluble sugar and soluble protein observed at 50 and 75 % FC, respectively. The highest H 2O2 and
MDA (59.63 and 16.25 µmol/g) recorded at 25% FC with significant difference in respect to the other treatments.
The highest activity of antioxidant enzymes CAT, APX and GPX detected at 50 % FC, then reduced with
increasing of drought stress up to 25 % FC. The activity of SOD increased with increasing of the drought stress
and peaked at 25 % FC. These results suggest that peppermint is a drought sensitive plant which is unable to
increase its enzymatic antioxidant capacity in intense drought stress conditions.
Keywords: Peppermint, Soluble sugar, Lipid peroxidation, Antioxidant enzymes, water stress.
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مقدمه
نعناعفلفلی ( )Mentha piperita L.از خانواده نعنائیان
( )Lamiaceaeبا نام رایج  Peppermintیکی از گیاهان
مهم دارویی است (.)McKay & Blumberg, 2006
این گیاه بومی اروپا بوده و کشت آن در سرتاسر جهان
گسترش پیدا کرده است (.)Clark & Menary, 1980
این گیاه بهعنوان طعمدهنده در آدامسسازی ،صنایع
آرایشی ،صنایع دارویی و  ...استفاده میشود ( Çoban
.)& Baydar, 2016; De Sousa Guedes et al., 2016
براساس مطالعات انجامشده ،ماده موثره اصلی گونه
 ،Mentha piperitaمنتول ( 30-55درصد) میباشد .از
سایر ترکیبات ،میتوان به متیلاستات ( 17/4درصد) و
منتون ( 12/7درصد) پلیگن ،منتوفوران ،لیمونن و
لیمون اشاره کرد ( .)Croteau et al., 2005در بین
متابولیتهای ثانویه تولیدشده در این گیاه ،ترپنها
سهم عمدهای را به خود اختصاص دادهاند ( Hasani et
al., 2015; Çoban & Baydar, 2017; Rahimi et al.,
 .)2017ترپنها یا ترپنوئیدها بزرگترین گروه متابولیت

ثانویه را در گیاهان شامل میشوند که در آب
غیرمحلول بوده و کلیه آنها از واحدهای  5کربنی
ایزوپرن ( 2و  5بوتادیان) مشتق میشوند
( .)Breitmaier, 2006میزان متابولیتهای ثانویه تحت
تأثیر بافتهای مختلف یک گیاه ،مراحل مختلف
رشدی ،پایه ژنتیکی (کموتایپ) ،فصل برداشت،
حاصلخیزی و  pHخاک ،شرایط خشککردن ،روش
استخراج و شرایط آب و هوایی ،تنش خشکی و  ...می-
باشد ( Razmjoo et al., 2008; Khorasaninejad et
 .)al., 2011; Çoban & Baydar, 2016تنش خشکی
در گیاهان باعث تولید گونههای فعال اکسیژن میشود.
برآورد شده است که تقریباً یک درصد از اکسیژن
مصرفی در گیاه صرف تولید گونههای فعال اکسیژن
( )ROSدر قسمتهای مختلف سلول میگردد ( Cruz
 .)de Carvalho, 2008; Sharma et al., 2012سطح
فعالیت سیستمهای آنتیاکسیدان در سلولهای گیاهی
غالباً در مواجهه با تنشهای محیطی افزایش یافته و از
این طریق گیاهان قادرند از خسارت ROSهای
ایجادشده بکاهند ( .)Rasool et al., 2013ازجمله

آنزیمهای آنتیاکسیدان میتوان به سوپر اکسید
دیسموتاز ،پراکسیدازها ،کاتاالز و آنزیمهای چرخه
گلوتاتیونآسکوربات شامل آنزیمهای آسکوربات
پراکسیداز ،دهیدرو آسکوربات ردوکتاز ،مونو
دهیدروآسکوربات ردوکتاز و آنزیمهای گلوتاتیون
رداکتاز اشاره کرد ،که نقش اساسی در متابولیزه کردن
 ROSو جلوگیری از خسارات ناشی از تنش اکسیداتیو
به عهده دارند ( .)Foyer & Noctor, 2013مطالعات
قبلی نشان داده است که میزان اسانس گیاهان دارویی
و ظرفیت آنتیاکسیدانی آنها بسته به شرایط محیطی
متغیر است.
در پژوهشی که توسط Hassanpour & Niknam
( )2014بروی پونه ( )Mentha pulegium L.انجام شد،
مشخص گردید که پروتئین محلول برگ و فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی در تنش شدید خشکی
کاهش یافت .فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،پرولین،
قندهای محلول ،رنگریزههای فتوسنتزی و اسانس گیاه
دارویی نعناعفلفلی ( )Mentha piperita L.در واکنش
به محلولپاشی اسید سالیسیلیک و تنش منگنز را در
سه زمان  3 ،1و  5روز بعد از محلولپاشی را مورد
بررسی قرار دادند ،که نتایج نشان داد که تنش منگنز
اثر معنیداری بر میزان فعالیت آنزیم آسکوربات
پراکسیداز و محتوای پرولین برگهای گیاه نعناعفلفلی
داشته است ( .)Rasouli et al., 2016در پژوهشی
دیگر اثر نوری  LEDبر عملکرد بوته ،اسانس و فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدان سه کلون اصفهان ،طبس و
قزوین نعناعفلفلی بررسی شد ،نتایج نشان داد که
باالترین وزن تر گیاه در ترکیب نور قرمز و آبی برای
کلون اصفهان بهدست آمد .تحت تاثیر نور قرمز ،درصد
اسانس در کلون اصفهان بیش از  4برابر شرایط مزرعه
بود.
نور آبی ،فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،گلوتاتیون
ردوکتاز و آسکوربات پراکسیداز را در گیاه نعناع بهطور
معنیداری نسبت به سایر محیطهای رشد افزایش داد
( .)Heidarizadeh et al., 2014در پژوهشی اثر چهار
تیمار آبیاری  60 ،70 ،85 ،100و  45درصد ظرفیت
زراعی مزرعه ( )FCبر خصوصیات رشدی و عملکرد
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اسانس نعناعفلفلی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج
نشان داد که بیشترین میزان صفات مورفولوژیک و
عملکرد اسانس در ابیاری نرمال ( 100درصد )FC
مشاهده شد ،بیشترین میزان منتول در سطح  70درصد
 FCو بیشترین میزان منتون و منتوفوران در تیمار
نرمال مشاهده گردید ( Khorasaninejad et al.,
 .)2011با توجه به نتایج حاصل از مطالعات قبلی،
خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نعناعفلفلی
بسته به شرایط محیطی بسیار متغیر بوده و الزم است
مطالعات کاملی در جهت تعیین اثرات این عوامل بر
ویژگیهای ذکر شده مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین
در پژوهش حاصر اثر تنش خشکی بهعنوان عامل
محدود کننده رشد و تولیدات گیاهی بر خصوصیات
بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نعناعفلفلی ارزیابی گردید.
مواد و روشها
کاشت گیاهان
این پژوهش در سال  1392در گلخانه تحقیقاتی گروه
زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران انجام شد.
نشاهای نعناعفلفلی از پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد
دانشگاهی ( )ACECRتهیه و در بهار  1392کشت
شدند .خاک مورد نظر براساس تحقیقات قبلی لومی-
شنی ( )sandy-loamبود.
ظرفیت زراعی ( )FCخاک مورد نظر برای اعمال
سطوح مختلف تنش در آزمایشگاه خاکشناسی گروه
مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران تعیین شد و برابر با  24درصد بود.
آزمایش مورد نظر در قالب طرح کامال تصادفی با چهار
سطح آبیاری شامل  100درصد (بهعنوان شاهد)،75 ،
 50و  25درصد ظرفیت زراعی مزرعه در سه تکرار
اجرا گردید.
اعمال تیمارها دو هفته بعد از کاشت و استقرار
نشاها صورت گرفت ،بدینصورت که گلدانها هر روز
دوبار وزن شده و مقدار آب الزم جهت رسیدن به
ظرفیت زراعی تعیینشده اضافه میشد .اعمال تیمارها
تا اوایل گلدهی ،بهمدت دو ماه ادامه پیدا کرد و در این
زمان نمونهگیری از برگ انجام گرفت.
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اندازه گیری قندهای محلول

سنجش میزان قند محلول با استفاده از روش
 )1992( Irriogyen et al.انجام شد .بدینصورت که
 0/2میلیلیتر از عصاره تهیهشده با اتانول به  3میلی-
لیتر محلول آنترون اضافه شد .سپس بهمدت 10
دقیقه در بنماری قرار گرفته و پس از سرد شدن
نمونهها با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر جذب آنها
در طول موج  625نانومتر سنجیده شد .بهمنظور
تعیین غلظت قند محلول هر نمونه از معادله
رگرسیونی رسمشده با استاندارد شامل غلظتهای
مختلف گلوکز استفاده گردید.
سنجش پراکسیداسیون لیپید
اندازهگیری میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی
بهوسیله تست تیوباربیتوریکاسید ( )TBATبا سنجش
میزان مالوندیآلدئید انجام شد 0/1 .گرم بافت تر
برگ در  5میلیلیتر تریکلرواستیکاسید (0/1 )TCA
درصد همگن شده سپس عصاره حاصل به فالکون
انتقال یافته و به مدت  5دقیقه در 6000 g
سانتریفیوژ شد .به یک میلی لیتر از محلول رویی 4
میلی لیتر تریکلرواستیکاسید  20درصد که حاوی
 0/5درصد تیوباربیتوریکاسید بود اضافه شد .سپس
مخلوط فوق بهمدت  30دقیقه در حمام بنماری (95
درجه سانتیگراد) ،انکوبه شد .مخلوط حاصل بالفاصله
در حمام یخ سرد و بعد از آن با سرعت  6000 ×gبه-
مدت  10دقیقه سانتریفیوژ گردید .میزان جذب مایع
رویی در طول موج  532نانومتر تعیین و جذب ناویژه
در  600نانومتر از آن کسر شد .غلظت مالوندیآلدئید
( )MDAبا استفاده از ضریب تصحیح )(μ mol-1 cm-1
 0/155محاسبه و براساس واحد میکرومول بر گرم
وزن تر ( )μmol g-1 FWبیان شد & .(Health
)Packer, 1968

سنجش میزان پراکسیدهیدروژن

استخراج  H2O2و سنجش آن بر اساس روش
 )2001( Loreto Velikovaصورت گرفت .بدین ترتیب
که  0/35گرم نمونههای گیاهی تازه با نیتروژن مایع
در هاون خرد شده تا بهصورت پودر در آمدند .پودر
& d
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تهیهشده به فالکون  15میلیلیتری منتقل شده و
مقدار  5میلیلیتر محلول اسید تریکلرواستیک یک
درصد (محلول در حمام یخ قرار داده شد) به تیوب
اضافه گردید .تیوب حاوی نمونه هموژنیزهشده در
دمای  4درجه سانتیگراد بهمدت  15دقیقه با سرعت
 12000 ×gسانتریفوژ شد .سپس  0/5میلیلیتر از
محلول شناور رویی ،به یک تیوب جدید حاوی 0/5
میلیلیتر بافر فسفات  10میلیموالر و یک میلیلیتر
محلول یک موالر یدیدپتاسیم اضافه شده و درب تیوب
را بسته و با چندین مرتبه سر و ته کردن ،محتوای
تیوب ،هموژن گردید .مقدار جذب هر نمونه را در طول
موج  390نانومتر قرائت و براساس واحد میکرومول بر
گرم وزن تر ( )μmol g-1 FWبیان شد.

آنزیمهای کاتاالز ( ،)CATگایاکول پراکسیداز (،)GPX
آسکوربات پراکسیداز ( )APXو سوپراکسید دیسموتاز
( )SODاستفاده شد.
اندازهگیری غلظت پروتئین نمونهها

از دستگاه پلیتریدر برای اندازهگیری غلظت پروتئین
استفاده شد .برای این منظور یک میلیلیتر محلول
بردفورد داخل تیوبهای  1/5میلی ریخته شد و سپس
 50میکرولیتر به آن عصاره اضافه و پس از  20دقیقه،
جذب در طولموج  595نانومتر اندازهگیری شد .به-
منظور تعیین غلظت پروتیئن نمونههای مختلف ،از
منحنی استاندارد رسمشده با غلظتهای مختلف
آلبومین سرم گاوی ( )BSAاستفاده شد ( Bradford,
.)1976

استخراج پروتئین کل

استخراج پروتئین کل شامل آنزیمهای آنتیاکسیدان و
سنجش آنها بر اساس روش،)1998( Vanacker et al.
 )1977( Giannopolitis & Riesصورت گرفت .کلیه
مراحل استخراج به روی یخ انجام شد .بعد از قرار دادن
نمونهها در داخل هاونچینی ،مقداری نیتروژن مایع
روی آنها ریخته شده و نمونهها توسط هاون بهخوبی
سائیده و به حالت پودر درآمد .فالکونهای 15
میلیلیتری برحسب نمونهها عالمتگذاری شده و در
داخل نیتروژن مایع قرار داده شدند 0/25 .گرم از پودر
حاصل با استفاده از ترازوی دیجیتال وزن شده و به
فالکونها منتقل شد ،سپس به آن  2/5میلیلیتر بافر
استخراج( 1بافر فسفات )pH=7.8 ،افزوده شد .پس از
دو دقیقه ورتکس 2پودر نمونهها و بافر استخراج،
نمونهها بهمدت  15دقیقه و در دمای  4درجه با × g
3
 13000سانتریفیوژ شدند .درنهایت سوپرناتانت
بهدست آمده در داخل تیوبهای جداگانه  1/5میلی-
لیتری ریخته شده و داخل نیتروژن مایع فریز شدند.
استخراج همه نمونهها در مدت کوتاهی انجام و همواره
از بافر تازه استفاده شد .از عصاره بهدستآمده برای
قرائت مقدار پروتئین کل و سنجش کمی فعالیت
1. Extraction buffer
2. Vortex
3. Supernatant

سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز

فعالیت آنزیم کاتاالز در دمای  25درجه سانتیگراد با
استفاده از اسپکتروفتومتر و بهروش )1984( Aebi
اندازهگیری شد .برای سنجش میزان فعالیت آنزیم از
دستگاه اسپکتروفتومتر ساخت کشور ژاپن در طولموج
 240نانومتر استفاده گردید .محلولها و مواد استفاده-
شده شامل  3000میکرولیتر بافر فسفات (50 )pH=7
میلیموالر 5 ،میکرولیتر  30 H2O2درصد و 50
میکرولیتر عصاره آنزیم بوده و فعالیت آنزیم بهمدت 5
دقیقه در فواصل  20ثانیهای ثبت شد.
سنجش فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز

فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز نیز همانند آنزیم
کاتاالز در دمای  25درجه سانتیگراد بهروش &
 )1955( Chance Maehlyاندازهگیری شد .مواد
استفاده شده شامل  3000میکرولیتر بافر فسفات
( 50 )pH=7میلیموالر 10 ،میکرولیتر 30 H2O2
درصد 3 ،میکرولیتر محلول گایاکول  200میلیموالر و
 50میکرولیتر عصاره آنزیمی بود .دستگاه
اسپکتروفتومتر روی  470نانومتر تنظیم و با محلول
شاهد که شامل همه مواد ذکرشده بهاستثنای عصاره
آنزیم بود ،کالیبره شد .فعالیت آنزیم بهمدت  5دقیقه و
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در فواصل زمانی  20ثانیهای ثبت گردید.
آنزیم آسکوربات پراکسیداز

فعالیت آنزیم با روش  )2003( Ranieri et al.سنجیده
شد .در اثر واکنش بین آسکوربات پراکسیداز و اسید
آسکوربیک و  H2O2دهیدروآسکوربات تولید میشود
که در طولموج  290نانومتر قرائت میگردد .محیط
واکنش حاوی  600میکرولیتر از  0/1 EDTAمیلی-
موالر 1500 ،میکرولیتر بافر فسفات  50میلیموالر
( 400 ،)pH=7میکرولیتر اسید آسکوربیک  0/5میلی-
موالر 400 ،میکرولیتر  30 H2O2درصد و 50
میکرولیتر عصاره آنزیمی بود .سنجش فعالیت آنزیم در
طول  7دقیقه با فواصل زمانی  20ثانیهای ثبت شد.
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

اندازهگیری فعالیت سوپراکسید دیسموتاز طبق روش
 )1981( Dhindsa et al.انجام گرفت .فعالیت این
آنزیم بهصورت فوتومتریک بررسی میشود .بافر اصلی
واکنش شامل بافر فسفات (100 )pH=7/8میلیموالر،
متیونین  12میلیموالر ،نیتروبلو تترازولیوم 75
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میکروموالر 100 EDTA ،میکروموالر و ترایتون
ایکس 0/025 100 -درصد بود .از بافر اصلی به هر
چاهک بهمیزان 290میکرولیتر اضافه شد .سپس از
بافر ریبوفالوین  2میکروموالر بهمیزان  5میکرولیتر به
مخلوط واکنش اضافه شد و دستگاه پلیتریدر در
طولموج  560نانومتر کالیبره شد .برای سنجش هر
نمونه  10میکرولیتر از عصاره پروتئینی استفاده شد.
این واکنش بر اساس میزان احیای نوری نیتروبلو
تترازولیوم و توانایی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در
ممانعت از این واکنش بررسی میشود.
نتایج و بحث
براساس نتایج تجزیه واریانس ،صفات اندازهگیری شده
(جدول  ،)1آبیاری ،اثر معنیداری بر محتوی پراکسید
هیدروژن ،مالوندیآلدئید ،پروتئینهای محلول،
آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز ،گایاکول
پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در سطح احتمال
یک درصد داشت .همانطور که از جدول  1مشخص
است ،اثر تیمار آبیاری بر محتوی قندهای محلول
معنیدار نبود.

جدول-1تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک اندازهگیری شده در نعناعفلفلی
Table 1. Analysis of variance for physiological traits in peppermint
SOD

GPX

APX

CAT

Total
Protein

MDA

H2O2

**46.41
0.00000041
12

**61.72
0.00000134
11.76

**18.39
0.00000307
17.16

**28.81
0.00000204
18.87

**46.47
0.965
6.38

**3.25
0.75
10.15

**0.95
0.087
5.68

Total
Soluble
Sugar
1.53 ns
0.0054
4.5

df

S.O.V

3
8
-

Irrigation
Error
C.V

* ** ،و  nsبهترتیب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح احتمال  5درصد 1 ،درصد و غیر معنیدار بودن است.

قندهای محلول
تنش خشکی باعث تغییر معنیداری در میزان قندهای
محلول برگ نعناعفلفلی بین تیمار شاهد .و سایر
تیمارها نشد (جدول  .)1بیشترین و کمترین میزان
قند محلول بهترتیب در تیمار  50درصد  FCو شاهد
مشاهده گردید (شکل  .)1قندها جز ترکیبات
محافظتکننده اسمزی محسوب میشوند که نقش آنها
در تنظیم اسمزی و تسهیل جذب آب و حفظ
غشاءهای سلولی پررنگ میباشد .براساس نتایج
 )1991( Rhizopoulou & Diamantogolouکمبود

آب باعث افزایش تجمع قند محلول در برگهای
مرزنگوش ( )Origanum majorana L.شد .در واقع
میتوان گفت تجمع بیشتر قند محلول در برگهای
گیاه باعث سازگاری بیشتر نسبت به تنش خشکی
میگردد .هرچند که در این پژوهش تنش خشکی به-
طور جزیی باعث افزایش محتوی قند محلول برگ
نعناعفلفلی شد اما این افزایش معنیدار نبود .در
پژوهشی که روی دو رقم ذرت صورت گرفت ،مشخص
گردید که این گیاه در مواجهه با تنش خشکی میزان
قند محلول و پرولین خود را بهطوری معنیداری
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نسبت به شاهد افزایش میدهد (
 .)& Heidari, 2008بهطور کلی نتایج حاصل پژوهش-
های قبلی نشان میدهد که وقتی تنش خشکی بهطور
تدریجی افزایش پیدا کند ،گیاه بهمنظور مقابله با آن،
میزان تولید و تجمع متابولیتهای سازگار کننده از
جمله قندهای محلول در اندامهای مختلف گیاهی
افزایش میدهد ،این فرآیند موجب افزایش پتانسیل
اسمزی بافت ریشه و افزایش جذب آب از خاک می-
گردد ( .)Lisar et al., 2012; Lipiec et al., 2013اما
این افزایش در محتوی ترکیبات سازگار کننده در
گیاهان مختلف متفاوت بوده و بسته به زمینه ژنتیکی
و پتانسیل گیاه متفاوت خواهد بود ( Savi et al.,
 .)2016در مقابل مطالعات دیگری نشان دادهاند که
تغییر در عوامل محیطی مانند نور ،آب در دسترس،
دما و  ...باعث کاهش معنیداری در میزان قندهای
محلول میشود ( Strand et al., 1999; Gill et al.,
Mohammadkhani

2001; Almodares et al., 2008; Rosa et al., 2009
 .)aهمانطور که از روند تغییرات قندهای محلول در

این پژوهش نیز مشخص است ،میزان این ترکیبات با
افزایش شدت خشکی ،افزایش نسبی داشته است که
در ادامه با بیشتر شدن تنش ،کاهش یافته است .بهنظر
میرسد گیاه نعناعفلفلی فاقد پتانسیل باال جهت
افزایش غلظت ترکیباتی مانند سوکروز ،گلوکز و

فروکتوز بهعنوان عوامل سازگارکننده در تنشهای
شدید باشد .دلیل اصلی این مساله را میتوان در
کاهش کارایی فتوسنتز و در نتیجه کاهش عرضه
قندهای محلول در بافت برگ بیان نمود .با این وجود،
تغییر غلظت قندهای محلول در مواجهه با شرایط
محیطی از الگوی یکسانی تبعیت نمیکند و بسته به
ژنوتیپ و شرایط محیط تغییرات خاصی را نشان می-
دهد ( ;Rosa et al., 2009 a; Rosa et al., 2009 b
)Sami et al., 2016؛ بهعبارت دیگر تمام قندهای
محلول نقش یکسانی در متابولیسم سلولی در شرایط
تنش ایفا نمیکنند ( .)Morsy et al., 2007بهعنوان
مثال سوکروز و گلوکز بهعنوان پیشمادهای برای
تنفس سلولی و همچنین بهعنوان ترکیبات سازگار
کننده جهت حفظ همئوستازی سلول عمل میکنند
( .)Gupta & Kaur, 2005در حالی که بهنظر میرسد
فروکتوز کمتر بهعنوان سازگارکننده عمل کرده و
بیشتر در سنتز متابولیتهای ثانویه نقش داشته باشد،
بهطوری که نشان داده شده است ،فروکتوز در سنتز
اریتروز-4-فسفات که پیشماده تولید لیگنین و سایر
ترکیبات فنلی است دارای نقش است ( Hilal et al.,
.)2004; Gupta & Kaur, 2005

شکل  -1تغییر در میزان قند محلول برگهای نعناعفلفلی تحت چهار تیمار آبیاری
Figure 1. Change in the soluble sugar amount of peppermint leaves under four irrigation treatments
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پراکسید هیدروژن

مالوندیآلدئید

براساس نتایج مقایسه میانگینها ،بیشترین میزان
تولید پراکسیدهیدروژن در تیمار 25درصد  FCبا
میزان  59/63µmol/gمشاهده شد که تفاوت معنی-
داری نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها نشان داد
(شکل .)2
روند تغییرات پراکسیدهیدروژن نشان میدهد با
افزایش سطح تنش خشکی ،میزان تولید این ترکیب
افزایش یافته است .تغییر در شرایط درون یا برون-
سلولی باعث افزایش غلظت ‘گونههای فعال اکسیژنی
همانند رادیکال سوپراکسید ،H2O2 ،رادیکال
هیدورکسیل ،اکسیژن سینگل ،هیدروپروکسید چربی
ها و دیگر گونههای فعال مرتبط با آنها میشود ( Cruz
 .)de Carvalho, 2008با افزایش تولید گونههای فعال
اکسیژن درون سلول ،میزان فعالیت آنزیمهای
 NADPHاکسیداز متصل به غشاء پالسمایی،
پراکسیدازهای متصل به دیواره سلولی و آمینو
اکسیدازها در آپوپالست افزایش مییابد ( Anjum et
.)al., 2011
تولید رادیکال سوپراکسید در قسمتهای مختلف
سلول مانند کلروپالست ،میتوکندری ،شبکه
آندوپالسمی و نقاط دیگر سلول صورت میگیرد .احیا
یک ظرفیتی سوپر اکسید باعث تولید  H2O2میشود
که به آن واکنش دیسموتاسیون گفته میشود .بنابراین
افزایش تولید رادیکال سوپراکسید به نوبه خود باعث
افزایش تولید  H2O2میگردد ( ;Miller et al., 2010
.)Anjum et al., 2011

میزان پراکسیداسیون چربی غشا براساس محتوی
مالوندیآلدئید اندازهگیری شد ،نتایج تجزیه واریانس
نشاندهنده اثر معنیدار تیمار آبیاری بر
پراکسیداسیون چربی در گونه نعناعفلفلی بود (جدول
 .)1بهطوری که با افزایش سطح تنش خشکی میزان
تولید این ماده نیز افزایش یافت (شکل  .)3بیشترین
میزان مالوندیآلدئید در سطح تنش  25درصد  FCیا
تنش شدید مشاهده گردید .هرچند که تفاوت معنی-
داری بین سطح  50و  25درصد  FCیافت نشد .تولید
گونههای فعال اکسیژن مانند رادیکال سوپراکسید،
پراکسیدهیدروژن و رادیکال هیدروکسیل باعث
پراکسیداسیون چربیها ،غیرفعال شدن آنزیمها و
آسیب به اسیدهای نوکلئیک و تخریب غشاهای سلولی
میگردد ( .)Nath et al., 2017آسیبدیدگی غشای
سلولی براساس میزان تولید مالوندیآلدئید اندازه-
گیری میشود .تحقیقات مختلف نشان داده که تولید
مالوندیآلدئید در گیاهان حساس و متحمل به تنش
خشکی متفاوت است ( ;Fazeli et al., 2007
 .)Svetleva et al., 2012افزایش میزان این ترکیب در
تیمار  75درصد  FCحدود دو برابر بوده است ،بنابراین
میتوان گفت سیستم پاکسازی ROSهای تولید شده
در تنش مالیم و جلوگیری از خسارات آنها به غشای
سلولی در نعناعفلفلی بهطور موثری صورت نگرفته
است .البته میزان خسارت در تنشهای  50و 25
درصد  FCبه مراتب بیشتر و میزان تولید این ترکیب
نیز بیشتر بوده است.

شکل  -2تغییر در میزان پراکسیدهیدروژن برگهای نعناعفلفلی تحت چهار تیمار آبیاری
Figure 2. Change in the H2O2 amount of peppermint leaves under four irrigation treatments
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شکل  -3تغییر در میزان پراکسیدهیدروژن برگهای نعناعفلفلی تحت چهار تیمار آبیاری
Figure 3. Changes in the MDA content of peppermint leaves exposure four irrigation treatments

پروتئین کل

محتوای پروتئین کل با افزایش شدت تنش در ابتدا
افزایش و سپس روند نزولی داشت؛ بهطوری که
بیشترین میزان محتوای پروتئین کل در تنش 75
درصد  FCو کمترین آن در تیمار  25درصد FC
مشاهده گردید (شکل  .)4بهطور معمول غلظت
پروتئین کل گیاهان در مواجهه با انواع تنشها دچار
تغییرات خاصی میشود ،که این تغییرات ناشی از
تجزیه و یا مهار سنتز برخی از پروتئینها و بهکارگیری

انرژی سلول در ساخت دسته کوچکی از پروتئینهای
مخصوص مقابله با تنش میباشد ( Lascano et al.
 .)2001; Ghorbanli et al., 2013تنش خشکی یکی از
عوامل محیطی بوده که منجر به کاهش رشد و
تولیدات گیاهی میشود ،چگونگی ایجاد سازش در
گیاهان در مقابله با این تنش دارای پیچیدگیهای
فراوان بوده و این مساله تحت تأثیر پارامترهای درونی
و بیرونی گیاه قرار دارد (.)Todaka et al., 2015

شکل  -4تغییر در میزان پروتئین کل برگهای نعناعفلفلی تحت چهار تیمار آبیاری
Figure 4. Change in the total protein amount of peppermint leaves under four irrigation treatments

افزایش محتوای پروتئین کل در تنش شوری  150و
 450میلیموالر در گیاه Aeluropus lagopoides
مشاهده شد و با افزایش سطح شوری در  750میلی-
موالر محتوای پروتئین کل کاهش یافت ( Sobhanian

 .)et al., 2010افزیش محتوای پروتئین کل میتواند
ناشی از افزایش بیوسنتز پروتئین برای سازش با
شرایط جدید و تحمل تنش باشد ،کاهش پروتئین طی
تنشهای شدیدتر نیز میتواند ناشی از کاهش سنتز
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پروتئین ،کاهش دسترسی به آمینواسیدها و تغییر
شکل ساختمان آنزیمها طی سنتز پروتئینها باشد
( ;Shinozaki & Yamaguchi-Shinozaki, 2007
 .)Rollins et al., 2013کاهش پروتئین کل در تنش
شدید خشکی در گیاهانی نظیر پونه ( & Hassanpour
 ،)Niknam, 2014ذرت ( & Mohammadkhani
 ،)Heidari, 2008علف دوروا (Hu ( )Bermuda grass
 )et al., 2010و نخود ( )Mafakheri, 2011نیز
مشاهده شده است.
آنزیم کاتاالز

میزان فعالیت آنزیم کاتاالز تحت تأثیر چهار تیمار
آبیاری تفاوت معنیداری را در سطح یک درصد نشان
داد ( جدول  ،)1روند فعالیت آنزیم ابتدا بهصورت
افزایشی و سپس کاهشی بود ،بهطوری که با افزایش
سطح تنش تا  50درصد  ،FCروند همچنان افزایشی و
با افزایش تنش به حد  25درصد  FCمیزان فعالیت
این آنزیم کاهش یافت (شکل  .)5بیشترین میزان
فعالیت این آنزیم در سطح  50درصد  FCو کمترین
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میزان فعالیت آن در سطح  25درصد  FCبود .در واقع
کاتاالز یک آنزیم تترامر دارای چهار اتم آهن بوده که
عمل تجزیه پراکسید هیدروژن به اکسیژن و آب را
کاتالیز میکند .افزایش فعالیت کاتاالز در گیاهان یک
ویژگی سازشی بوده که با کاهش میزان هیدروژن
پراکسید حاصل از متابولیسم سلولی از آسیبرسیدن
به بافت جلوگیری میکند (.)Sekmen et al., 2014
فعالیت این آنزیم در گیاه پونه در مرحله رویشی با
افزایش سطح تنش خشکی افزایش یافته و در تنش
شدید به بیشترین حد فعالیت خود رسید
( .)Hassanpour et al., 2012کاهش فعالیت این آنزیم
در تنشهای شدید خشکی ممکن است ناشی از غیر-
فعالسازی نوری ،تجزیه آنزیم بهوسیله برخی پروتئازها
و یا پیشگیری از سنتز این رخ دهد ( Luna et al.,
 .)2005از طرف دیگر افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز در
گیاه پونه معطر تحت تنش شوری (با غلظتهای ،0
 50 ،25و  75میلی موالر) و تیمار با پنکونازول
گزارش شده است (.)Merati et al., 2014

شکل  -5تغییر در فعالیت آنزیم کاتاالز در برگهای نعناعفلفلی تحت چهار تیمار آبیاری
Figure 5. Change in the cat activity of peppermint leaves under four irrigation treatments

آنزیم آسکوربات پراکسیداز

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز تحت تأثیر چهار
سطح آبیاری تفاوت معنیداری را در سطح یک درصد
نشان داد (جدول  .)1فعالیت آنزیم آسکوربات

پراکسیداز همانند آنزیم کاتاالز با افزایش شدت تنش
خشکی ،افزایش پیدا کرد ،بهطوری که بیشترین میزان
فعالیت این آنزیم در سطح  50درصد  FCمزرعه بود
(شکل  .)6اما با بیشتر شدن تنش و رسیدن به سطح
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 25درصد  ،FCمیزان فعالیت این آنزیم نیز کاهش
پیدا کرد و کمترین میزان فعالیت را در این سطح از
تنش نشان داد .افزایش فعالیت  APXباعث تجزیه
بیشتر  H2O2و تحمل بیشتر گیاه در برابر صدمات
اکسایشی القا شده بهوسیله تنش میشود .ژنهای
 APXکه پاسخدهنده به تنشهای محیطی از قبیل
خشکی و سرما میباشد ،نقش مهمی در حفاظت
اجزای سلولی در برابر تنش اکسایشی ایفا میکند و
میتوان از طریق افزایش بیان ژن  APXتحمل گیاهان
را نسبت به تنشهای اکسایشی افزایش داد ( Jin et
.)al., 2006
از طرف دیگر محصول واکنش فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز ( )SODیعنی  H2O2سوبسترای
فعالیت این آنزیم میباشد .بنابراین  H2O2میتواند
نقش سیگنال را برای القای  APXایفا کند ( Faize et
 .)al., 2011بهطور کلی آنزیمهای پراکسیداز و
آسکوربات پراکسیداز نقش جارو کردن پراکسید

هیدروژن را بر عهده دارند ،اما تمایل آسکوربات
پراکسیداز برای پراکسید هیدروژن نسبت به سایر
پراکسیدازها باالتر بوده و میتواند نقش ویژهای را در
تنظیم میزان  ROSدر شرایط تنش داشته باشد
( .)Yang et al., 2008; Maruta et al., 2016افزایش
فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در مرحله زایشی
نسبت به مرحله رویشی در گیاه نخود ( Cicer
 )arietinumتحت تنش خشکی نیز گزارش شده است
( .)Mafakheri, 2011افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز
در دو اندام برگ و ریشه گیاه پونه معطر ( Mentha
 )pulegium L.تحت تنش خشکی مشاهده شده است
( .)Hassanpour & Niknam, 2014همچنین افزایش
فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در گیاه پونه معطر
تحت تنش شوری (با غلظتهای  50 ،25 ،0و 75
میلی موالر) و تیمار با پنکونازول گزارش شده است
(.)Merati et al., 2014

شکل  -6تغییر در فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در برگهای نعناعفلفلی تحت چهار تیمار آبیاری
Figure 6. Change in the APX activity of peppermint leaves under four irrigation treatments

آنزیم گایاکول پراکسیداز

براساس نتایج بهدست آمده ،فعالیت آنزیم گایاکول
پراکسیداز با افزایش شدت تنش خشکی ،افزایش پیدا
کرد ،بهطوری که بیشترین میزان فعالیت این آنزیم
همانند سایر آنزیمها در سطح  50درصد  FCمشاهده
شد ،اما با بیشتر شدن تنش و رسیدن به سطح 25
درصد  ،FCمیزان فعالیت این آنزیم نیز کاهش پیدا

کرد ،بهطوری که فاقد اختالف معنیداری نسبت به
شاهد بود و کمترین میزان فعالیت در این سطح از
تنش مشاهده گردید (شکل  .)7پراکسیدازها ازجمله
آنزیم  GPXکه در سیتوپالسم سلولی و آپوپالسم
یافت میشوند در دامنه وسیعی از فرآیندهای مرتبط
با رشد و توسعه گیاه نقش دارند ( Tayefi-Nasrabadi
 .)et al. 2012افزایش فعالیت آنزیمهای  GPX ،APXو
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 PPOتحت تنش نشاندهنده این است که این آنزیمها
نقش کلیدی در حذف گونههای فعال اکسیژن دارند.
میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در گیاه نعناع-
فلفلی تحت شرایط کمبود مس نسبت به شاهد
افزایش پیدا کرد ،همچنین میزان فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز با بافزایش غلظت مس ،افزایش
یافت و این درحالی بود که فعالیت آنزیم گایاکول
پراکسیداز دارای روند نزولی بود ( Candan & Tarhan,
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 .)2011همچنین افزایش فعالیت آنزیم گایاکول
پراکسیداز در اندامهای ریشه و برگ گیاه پونه معطر
تحت تنش شوری (با غلظت های  75 ،50 ،25و 100
میلی موالر) مشاهده شد (.)Oueslati et al., 2010
فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز و همچنین محتوی
آسکوربات ،کلروفیل و کاروتنوئید تحت شرایط کمبود
 Mn+2در گیاه نعناع فلفلی بهطور معنیداری نسبت به
شاهد پایینتر بود (.)Candan & Tarhan, 2011

شکل  -7تغییر در فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در برگهای نعناعفلفلی تحت چهار تیمار آبیاری
Figure 7. Change in the GPX activity of peppermint leaves under four irrigation treatments

سوپراکسید دیسموتاز
میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز تحت تأثیر
چهار سطح آبیاری تفاوت معنیداری را در سطح یک
درصد نشان داد (جدول  .)1فعالیت آنزیم سوپراکسید
دیسموتاز با افزایش شدت تنش ،افزایش پیدا کرده،
بهطوری که بیشترین میزان فعالیت این آنزیم در 25
درصد  FCمشاهده شد .بر خالف سایر آنزیمهای
اندازهگیری شده میزان فعالیت این آنزیم با افزایش
شدت تنش کاهش پیدا نکرد (شکل .)8
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بهعنوان اولین خط
دفاعی سیستم آنتیاکسیدانی در مقابل گونههای فعال
اکسیژن فعال شده و باعث تبدیل رادیکال  O20به
 H2O2میشود ،در ادامه  H2O2ایجادشده به مولکول
آب و اکسیژن تجزیه میگردد که این عمل توسط
آنزیم کاتاالز انجام میشود (.)Gratao et al. 2005

تنش خشکی (نرمال 0/25 ،0/50 ،0/75 ،ظرفیت
زراعی) منجر به افزایش فعالیت این آنزیم در دو اندام
برگ و ریشه گیاه پونه معطر شد و سطح فعالیت این
آنزیم در اندام ریشه بیشتر از برگ بود ( & Niknam,
 .)Hassanpour 2014افزایش فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز تحت تنش خشکی در گیاه
گندم نیز مشاهده شده است ()Türkan et al., 2005
سطح فعالیت این آنزیم در مرحله رویشی گیاه پونه
معطر در شرایط تنش شدید خشکی تا  96درصد در
برگها افزایش نشان داد (.)Hassanpour et al., 2012
میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گیاه پونه
معطر تحت شرایط غرقابی نسبت به شاهد کمتر بوده
است ( .)Candan & Tarhan, 2011فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز همچنین محتوی آسکوربات،
کلروفیل و کاروتنوئید تحت شرایط کمبود  Mn+2در
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گیاه نعناعفلفلی بهطور معنیداری نسبت به شاهد
پایینتر بود ( .)Candan & Tarhan, 2011افزایش
فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گیاه نعناع-
فلفلی تحت شرایط کمبود مس نسبت به شاهد
مشاهده شده است ،همچنین میزان فعالیت این آنزیم
با افزایش غلظت مس ،افزایش پیدا کرده است درحالی

که فعالیت سایر آنزیمها روندی نزولی و یا ثابت داشت
(.)Candan & Tarhan, 2012
افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در
گیاه پونه معطر تحت تنش شوری (با غلظت های ،0
 50 ،25و  75میلی موالر) و حضور پنکونازول نیز
گزارش شده است (.)Merati et al., 2014

شکل  -8تغییر در فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در برگهای نعناعفلفلی تحت چهار تیمار آبیاری
Figure 8. Change in SOD activity of Peppermint Leaves under Four Irrigation Treatments

همبستگی
نتایج همبستگی بین صفات اندازهگیری شده نشان داد
که بیشترین میزان همبستگی مثبت و معنیدار بین
فعالیت آنزیم کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز بوده است
(** ،)r=0.997با این وجود آنزیم گایاکول پراکسیداز
همبستگی مثبت و باالیی با آنزیمهای کاتاالز
(** )r=0.994و همچنین آسکوربات پراکسیداز
(** )r=0.99نشان داد (جدول  .)2همانطور که از
جدول  2مشخص است ،افزایش غلظت  H2O2باعث
افزایش سطح خسارت به غشای سلولی و افزایش تولید
مالوندیآلدئید شده است .از طرف دیگر افزایش سطح
گونههای فعال اکسیژن و خسارت به غشای سلولی،
افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی کاتاالز و
سوپراکسید دیسموتاز را بههمراه داشته است .اما با این
وجود میتوان گفت پایداری و افزایش فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز در تنش خشکی به مراتب از
سایر آنزیمها بیشتر بوده ،بهطوری که همبستگی

باالیی را با غلظت پراکسید هیدروژن و مالوندیآلدئید
نشان داد (بهترتیب ** r=0.992و * .)r=0.925در واقع
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ،رادیکال سوپراکسید تولید
شده در اثر تنش را به پراکسید هیدروژن و اکسیژن
تبدیل میکند .لذا افزایش فعالیت این آنزیم حتی در
سطوح شدید خشکی ،افزایش تولید پراکسید هیدروژن
را به دنبال داشته است ،هر چند که بخشی زیادی از
پراکسید هیدروژن بهعنوان پیامد مستقیم تنش بعد از
ورود یون کلسیم به درون سیتوپالسم تولید میگردد
( .)Foyer & Noctor, 2009پراکسید هیدروژن تولید-
شده در سیتوپالسم بهدلیل غلظت باالی آنزیمهای
آنتیاکسیدانی بالفاصله تجزیه میشود ،اما بخشی از
آن وارد فضای آپوپالستی شده و بهدلیل کمبودن
آنزیمهای آنتیاکسیدان در این بخش ،غلطت آن به
مراتب بیشتر از سیتوپالسم خواهد شد ( & Foyer
 .)Noctor, 2009در پژوهشی بر روی Agropyron
 desertorumدر شرایط خشکی ،ثابت شد که
همبستگی مثبت و باالیی بین افزایش سطح گونههای
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فعال اکسیژن و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
وجود دارد ( .)Tatari et al., 2012همچنین نتایج
 )2015( Hosseini et al.نشان داد که همبستگی
مثبت و معنیداری بین فعالیت آنزیمهای کاتاالز و
آسکوربات پراکسیداز تحت شرایط تنش خشکی وجود
دارد.
مطالعات قبلی نشان داده است ،افزایش غلظت
پراکسید هیدروژن در سیتوپالسم و فضای آپوپالستی
که ناشی از بروز تنش و افزایش ورود یون کلسیم به
درون سلول است ،با افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز در
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مرحله اول و سپس آنزیم سوپراکسید دیسموتاز همراه
خواهد شد ( .)Demidchik, 2015بنابراین میتوان
گفت ،افزایش تولید گونههای فعال اکسیژن در
سیتوپالسم و فضای آپوپالستی ،فعالیت همزمان آنزیم
کاتاالز ،سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیدازها را در پی
خواهد داشت.
همچنین بخشی از پراکسید هیدروژن تولیدشده با
تاثیر بروی گیرندههایی مانند فاکتورهای رونویسی
شوک حرارتی ،باعث انتقال پیام تنش خواهد شد
(.)Miller& Mittler, 2006; Ohama et al., 2017

جدول  -2ضریبهای همبستگی بین صفات بیوشیمیایی نعناعفلفلی
Table 2. Correlation coefficient of biochemical parameters in peppermint
SOD

GPX

APX

CAT

Protein

MDA

H2O2

Total Soluble
Sugar
1

1

0.149

*0.927

0.467

MDA

-0.758

-0.861

0.192

Protein

0.460

0.329

0.483

0.092

CAT

**0.997

0.071

0.309

-0.064

0.770

APX

**0.990

**0.994

0.187

0.255

-0.125

0.826

GPX

-0.029

-0.007

*-0.915

*0.925

**0.992

0.103

SOD

1
1
1
1
1
1

-0.105

Traits
Total Soluble
Sugar
H2O2

* و ** بهترتیب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح احتمال  5درصد 1 ،درصد است.

نتیجهگیری کلی
براساس یافتههای این پژوهش ،ظرفیت آنتیاکسیدانی
گیاه نعناعفلفلی تا سطح تنش  50درصد ظرفیتزراعی
افزایش پیدا کرد ،اما در تنش شدیدتر میزان تولیدات
پروتئینی آن تا حد زیادی کاهش یافت .از طرف دیگر
با افزایش شدت تنش ،میزان تولید  H2O2افزایش و
پراکسیداسیون چربیهای غشا نیز افزایش معنیداری
پیدا کرد .بیشترین میزان فعالیت در بین آنزیمهای
آنتیاکسیدانی مربوط به آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
بود ،که در شرایط  25درصد ظرفیتزراعی افزایش

 2/75برابری نسبت به شاهد نشان داد .لذا میتوان
گفت این آنزیم نقش مهمی را در تحمل خشکی در
گیاه نعناعفلفلی ایفا میکند .همچنین در سطوح
مختلف تنش خشکی ،میزان قندهای محلول افزایش
معنیداری نسبت به شاهد نداشت؛ بنابراین بهطور کلی
میتوان گفت این گیاه به تنش خشکی حساس بوده و
کشت آن در مناطق با میزان آب کافی ،راندمان بهتری
از نظر تولید در واحد سطح و همچنین بهبود وضعیت
بیوشیمیایی آن درپی خواهد داشت.
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