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 چكيده

شوند. در پژوهش حاضر، کمیت و کیفیت دو اکوتایپ میثره گیاهان ؤهاي مختلف سال باعث تغییر تولید ماده مزمان برداشت گیاهان دارویی در ماه
ها به کمك کلونجر و بهه مهدس سهه سهاعت اسهتخراا و بها       نعناع کاشان و شوشتر در پنج زمان مختلف برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت. اسانس نمونه

گرفت. نتایج نشان داد که شرایط دمایی و رطوبتی حهاک  بهر    سنج جرمی مورد آنالیز قرارهاي گازکروماتوگراف و گازکروماتوگراف متصل به طیفدستگاه
داري روي رشد گیاهان و نهایتا وزن خشك برگ گیاه، میزان و اجزاي اسانس دارد. بیشترین وزن خشك برگ منطقه در فواصل زمانی برداشت اثر معنی

داري نداشهت.  شت پنج  نعناع شوشتر با برداشت سوم اختالف معنهی هاي سوم و پنج  مشاهده شد ولی بردانعناع کاشان و شوشتر به ترتیب در برداشت
گرم در متر مربع بود. بیشترین میزان اسانس نعناع کاشان و شوشتر  79/1199و  37/1066عملكرد تجمعی برگ خشك نعناع کاشان و شوشتر به ترتیب 

گرم در متر مربع بود. اجزاي  80/21و  58/27کاشان و شوشتر به ترتیب هاي سوم و دوم ثبت گردید. عملكرد تجمعی اسانس نعناع به ترتیب در برداشت
اروُن اصلی نعناع کاشان و شوشتر شامل کاروُن، لیمونن، سیس دي هیدروکاروُن و ترانس کاریوفیلن بودند. روند تغییهراس کهاروُن و سهیس دي هیهدروک    

بازده و کیفیت اسهانس، بهتهرین     درصد بود. در مجموع، با توجه به نتایج 50بیش از  هاعكس یكدیگر بودند. با این وجود، مقدار کاروُن در تمام برداشت
هاي قبلی، برداشت دو زمان برداشت دو اکوتایپ، برداشت دوم و سوم بود ولی با مقایسه بازده اسانس و مقدار کاروُن در اسانس پژوهش حاضر با پژوهش

 گردد. می هاي برداشت مورد مطالعه توصیهاکوتایپ در زمان

 
 کاروُن، لیمونن، نعناع، زمان برداشت، سیس دي هیدروکاروُن :هاي كليديهواژ

 

    1 مقدمه

گونههه، از ن ههر  3000جههنس و  200بهها بههیش از  2خههانواده نعنههاع

 25حهاوي   3اقتصادي و دارویی اهمیت بسیار زیادي دارد. جنس نعناع

روپها، اسهترالیا و   گونه است که در مناطق مختلف معتدله آسهیا، ا  30تا 
تنهوع بسهیار زیهادي از ن هر ترکیهب      . کنهد آفریقاي جنوبی رشهد مهی  

(. اسهانس  19شود )هاي جنس نعناع مشاهده میشیمیایی در بین گونه

است که عطر مخصوص نعنهاع را تولیهد    5غنی از کاروُن 4نعناع دشتی

                                                           
 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشكده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز -1
  :f_mahmoodi2000@yahoo.com(Emailنویسنده مسئول:  -*)

DOI: 10.22067/jhorts4.v31i4.63776 
2- Lamiaceae 

3- Mentha 

4- Mentha spicata L. 

5- Carvone 

گهران را در جههت   . قیمت باالي کاروُن در بهازار، اصهال   (10) کندمی
هاي نعناع با کاروُن باال سهو  داده اسهت. در ایهن راسهتا     صال  گونها

باشهد کهه   ( در بازار موجود مهی %70تا  60غنی از کاروُن ) هايژنوتیپ
 Punjab Spearmint-1 (68% کهاروُنMSS-1 (60%  ،)توان بهه  می

گیاه تهازه و خشهك    .(5) کاروُن( اشاره نمود 70%) MSS-5کاروُن( و 
اسانس آن در صنایع غهاایی، آرایشهی و بهداشهتی و    شده و همچنین 

 .(12)شود دارویی استفاده می
ثر در رشهد گیاههان موسهو     ؤشرایط اقلیمی مهمترین عامهل مه  

هاي رویشی و تولیهد  لفهؤبر مثیر شگرفی أتشوند و تغییراس اقلیمی می
گاارد. زمان برداشهت گیاههان   ثره گیاهان دارویی میؤاقتصادي ماده م

ی چه در طول روز و چهه در مراحهل فنولهوژیكی مختلهف نقهش      داروی
ثره گیاهان دارند و ایهن امهر بهه دلیهل     ؤاي در تغییر تولید ماده معمده

ثیر عوامل مختلف مویطهی  أهاي متابولیكی گیاه توت تنوسان فعالیت
(. در پهژوهش انجهام شهده توسهط     19) باشهد در طول رشد گیهاه مهی  
شد که ترکیب اسانس نعناع فلفلهی   ( مشخص21سلطانی و همكاران )
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در دو مرحله از رشد نعنهاع بها هه  متفهاوس اسهت. میهزان منتهول در        
برداشت اول نسبت به برداشت دوم کمتر و ترکیبهاس ناخواسهته ماننهد    

کهه در  منتوفوران و پولگون در ترکیب اسانس وجود داشهت، در حهالی  
و پولگن بسهیار   برداشت دوم میزان منتول بیشتر و ترکیباس منتوفوران

ناچیز بود. توقیقاس بیشتر در این زمینه نشان داد کهه افهزایش مقهدار    
منتول در برداشت دوم در اثر فعالیت بیشتر آنزی  منتون ردوکتاز است. 

( نشان دادند که زمان برداشت روي عملكهرد  2اکبري نیا و همكاران )
د. نوساناس گاارثیر میایی و میزان اسانس آویشن دنایی تأسرشاخه هو

دمایی و رطوبتی در طول دوره رشد گیاهان در استان خوزستان بسهیار  
ههاي ثانویهه   زیاد است که می تواند روي کمیهت و کیفیهت متابولیهت   

گیاهان اثر بگاارد. نتایج توقیقاس قبلی در ارتباط با اثر اقلهی  و زمهان   
 برداشت روي کمیت و کیفیت اسانس نعناع دشتی نشان داد که مقهدار 
ثر أاسانس و میزان کاروُن به عنوان ترکیب اصلی اسانس به شدس مته 

(. توقیق حاضهر بها ههدف    16و  15از شرایط دمایی در منطقه است )
نعنهاع دشهتی منطقهه     اکوتایهپ بررسی کمیهت و کیفیهت اسهانس دو    

 آباد دزفول در پنج چین )زمان برداشت( انجام شد.صفی

 

 هامواد و روش

گیاهان دارویی شرکت گلكاران واقع در  پژوهش حاضر در مزرعه 
 32با موهدوده جفرافیهایی   بخش صفی آباد از توابع شهرستان دزفول 

دقیقهه   25درجه و  48دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  16درجه و 
 1394طی سهال زراعهی   متر ارتفاع از سطح دریا  82طول شرقی و با 

ههاي کامهل   وکجرا گردید. دو آزمهایش جداگانهه در قالهب طهر  بله     ا
کاشهان و شوشهتر    اکوتایهپ تیمار )زمان برداشت( در دو  5تصادفی با 

( از نعناع دشتی با سه تكرار انجهام شهد. اولهین برداشهت در     1)شكل 
اواسط اردیبهشت، دومین برداشت در اواسط تیر، سهومین برداشهت در   
اوایل شهریور، چهارمین برداشت در اواسط مهر و پنجمین برداشت در 

 ل آذر انجام شد. اوای

 

  
 نعناع شوشتر نعناع كاشان

 نمایی از دو اكوتایپ نعناع دشتی كاشان و شوشتر در مرحله گلدهی -1شكل 
Figure 1- A view of two ecotypes of spearmint (Mentha spicata L.) “Kashan” and “Shushtar”   

 

وشهانده بودنهد.   گیاهان از ن ر سن، دوساله و تمام سطح زمین را پ
 150آبیاري مزرعه بصورس هفتگهی یهك بهار انجهام شهد. همچنهین       

کیلوگرم کود اوره در هكتار مواسبه و بصورس تقسیط شده بعد از ههر  
هاي هرز بصورس دسهتی کنتهرل گردیهد.    چین به زمین داده شد. علف

برداشت گیاهان زمانی انجام گرفت که گیاهان از ن ر رشد رویشی به 
گیهري بهدین   ار رسیده و وارد فاز زایشی شده بودند. نمونهه حداکثر مقد

هاي مختلف از هر مزرعه )در هر صورس بود که سه متر مربع در مول
 5مربع( انتخا  و کل پیكر رویشهی گیاههان از ارتفهاع     تكرار یك متر

متري از سطح خاک برداشت و به آزمایشگاه منتقهل و در سهایه   سانتی
بها اسهتفاده از   شی خرد و اسهانس گیهاه   خشك شدند. سپس پیكر روی
جههت حهاف    اسهتخراا گردیهد.  سهاعت   3دستگاه کلونجر به مهدس  
سدی  بهه آن هاي اسانس، مقدار کمی سولفاسرطوبت اضافی از نمونه
هاي تیره و در دمهاي یخچهال   ها درون ظروفها اضافه شد و اسانس

سهبه  وزنی موا -نگهداري شدند. میزان اسانس به صورس درصد وزنی
 شد:

 = میزان اسانس )%(×100(  1) 

عملكرد اسانس از حاصل ضر  میزان اسانس در عملكهرد پیكهر   
 .رویشی خشك یك متر مربع حاصل گردید

هها از دسهتگاه   هاي تشكیل دهنده اسهانس جهت شناسایی ترکیب

گهازي متصهل بهه طیهف سهنج      و کرومهاتوگرافی  1گازيکروماتوگرافی

ها به دستگاه جرمی تزریق شهده و طیهف   شد. اسانس استفاده 2جرمی

                                                           
1- Gas Chromatography (GC) 

2- Gas Chromatography- Mass spectrometry (GC/MS) 
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هها بهه کمهك بانهك     ها بدسهت آمهد. شناسهایی طیهف    جرمی ترکیب
ههر یهك از   هاي جرمهی  اطالعاس جرمی، زمان بازداري، مطالعه طیف

هها بها   هها، مقایسهه آن  اجزاء اسانس و بررسهی الگوههاي شكسهت آن   
(. درصهد  1ام گردیهد ) منابع معتبر انج هاي استاندارد و استفاده ازطیف
ریهزي  هر ترکیب بر اساس سطح زیهر منونهی و توسهط برنامهه     کمی
 اي مشخص گردید.رایانه

و سهتون   Varian 3800کرومهاتوگرافی مهورد اسهتفاده مهدل     گاز
 ،متهر میلهی  32/0متر و قطر  30به طول ) CP-Sil8-CBاستفاده شده 

درجهه   40یهه  ( بود. دمهاي اول میكرومتر 25/0ضخامت الیة فاز ساکن 
گهراد  درجه سهانتی  5دقیقه( بود که با  1گراد )با زمان نگهداري سانتی

گهراد رسهید.   درجهه سهانتی   300افزایش در هر دقیقه به دماي نههایی  
درجه   300و  280درجه حرارس موف ه تزریق و آشكارساز به ترتیب 

 ود.لیتر در دقیقه بمیلی 5/1 گراد بود. سرعت گاز حامل )هلیوم(سانتی
 Agilentسهنجی جرمهی از نهوع    کروماتوگراف متصل به طیفگاز
متر، میلی 25/0متر و قطر  30به طول ) -ms5HP  ستون 5975 مدل

درجه حهرارس موف هه    ( بود. میكرومتر 25/0ضخامت الیة فاز ساکن 
تزریق و آشكارساز و همچنین برنامه دمایی ستون و گاز حامل مشهابه  

مان اسكن برابر یك ثانیه و انرژي یونیزاسیون گاز کروماتوگراف بود. ز
 الكترون ولت بود. 70

مورد تجزیه  SAS (Ver. 8.2)افزار آماري ها با استفاده از نرمداده
ها با استفاده از آزمهون چنهد   سپس میانگین داده .و تولیل قرار گرفت

 Excelافهزار شد. براي رسه  نمودارهها از نهرم   دانكن مقایسه  ايدامنه

 استفاده شد.  (2010)

 

 نتایج و بحث

 وزن خشک برگ

هاي برداشهت  ها نشان داد که بین زماننتایج تجزیه واریانس داده
داري در دو اکوتایپ نعناع از ن هر وزن خشهك بهرگ، اخهتالف معنهی     

گههرم در متههر مربههع( و  67/250وجههود داشههت. بیشههترین ) %1سههطح 
ك بهرگ نعنهاع   گرم در متر مربهع( وزن خشه   93/177کمترین مقدار )

هاي سوم و پهنج  مشهاهده شهدند. بهین     کاشان به ترتیب در برداشت
هاي اول تا چهارم نعناع کاشان از ن هر وزن خشهك اخهتالف    برداشت
گهرم در متهر مربهع( و     23/290داري مشهاهده نشهد. بیشهترین )   معنی

گرم در متر مربهع( وزن خشهك بهرگ نعنهاع      53/183کمترین مقدار )
هاي پهنج  و دوم مشهاهده شهدند. بهین     ر برداشتشوشتر به ترتیب د

داري وجهود  هاي اول، سوم، چههارم و پهنج  اخهتالف معنهی    برداشت
(. عملكرد تجمعی برگ خشك نعناع کاشان و شوشتر 2نداشت )شكل 

 گرم در متر مربع بود.  79/1199و  37/1066به ترتیب 

( نعنهاع را در شهش زمهان مختلهف     26و همكاران ) 1زلجاسكوف

اشت نمودند و نتیجه گرفتند کهه برداشهت آخهر )ششه ( بیشهترین      برد
باشهد. رو  انجهام آزمهایش،    عملكرد بیوماس تر و خشك را دارا مهی 

باشهد. در  دلیل تناقض در نتایج پژوهش آنها و نتایج توقیق حاضر می
هاي مشخص در طول سهال از  آزمایش ماکور آنها فقط یكبار در زمان

روز پس از کاشت  123ت نعناع( تا سپتامبر )روز پس از کاش 53ژوئن )
که در  پهژوهش حاضهر ههر    نعناع( گیاهان را برداشت نمودند در حالی

اکوتایپ نعناع پنج بار برداشت گردید. بنابراین از ن ر بیوماس نتایج دو 
باشهد. در مطالعههه دیگهري زلجاسههكوف و   توقیهق قابهل قیههاس نمهی   

یوان در برداشهت اول در حهال   ( اظهار داشتند که گیاه ر28همكاران )
نمایهد ولهی بها    استقرار سیست  ریشه است و ساقه کمتهري تولیهد مهی   

برداشت گیاه، نسبت ریشه به ساقه تغییر و گیاه شروع به تولید شاخه و 
نماید و عملكرد گیاه در برداشت هاي بعدي افهزایش  برگ بیشتري می

طالعهه دوسهاله   یابد. در  پژوهش حاضر، مزرعه نعناع ههاي مهورد م  می
بودند و گیاهان تمام سطح مزرعه را پوشانده بودنهد و اسهتدالل فهو     
براي نتایج بدست آمده در این توقیق کارایی ندارد و عمهده تغییهراس   
وزن خشك برگ تابع اثر شرایط اقلیمهی بهر رشهد گیاههان در طهول      

هاي مختلف بود. عالوه بر این، شرایط مویطی به ویهژه دمها،   برداشت
هاي فتوسهنتزي  ت خاک و تغایه گیاه ممكن است روي شاخصرطوب

ثیر داشته باشد و منجر به کاهش یا افزایش عملكرد تجمعی أگیاهان ت
 (. 17 و 14، 13پیكر رویشی گیاه گردد )

 

 میزان اسانس

هاي برداشت از ن هر  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین زمان
وجهود داشهت.    %1احتمال  داري در سطحمیزان اسانس اختالف معنی
درصد( نعناع کاشان در برداشهت سهوم    33/3بیشترین میزان اسانس )

داري نداشهت. کمتهرین   ثبت گردید و با برداشت چهارم اختالف معنهی 
درصد( در برداشت اول مشاهده شد و با برداشهت  72/1میزان اسانس )

اع داري نداشت. بیشترین میزان اسانس نعنه دوم و پنج  اختالف معنی
درصهد( آن در برداشهت دوم و کمتهرین مقهدار نیهز در       53/2شوشتر )

ههاي سهوم و پهنج  اخهتالف     برداشت اول ثبت گردید که با برداشهت 
اي داري نداشت. میزان اسانس برداشت چهارم در گروه جداگانهه معنی

(. نتهایج  پهژوهش حاضهر نشهان داد کهه درصهد       3قرار داشت )شكل 
گیهرد.  توت تأثیر زمان برداشت قرار مهی  اسانس بسته به ژنوتیپ گیاه

هاي سوم و چهارم که مصادف حداکثر اسانس نعناع کاشان در برداشت
با افزایش دماي هوا و همچنین طول روز بود، ثبهت گردیهد. بهه ن هر     

هاي تابسهتان روي میهزان اسهانس    رسد که دماي باال در طول ماهمی
 گیاهان اثر گااشته است.

                                                           
1- Zheljazkov 
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 شوشتر و كاشان( .Mentha spicata Lدشتی ) نعناعدو اكوتایپ  برگ خشک وزني رو برداشت زمان اثر -2شكل 

 می باشد دانكن ايدامنهبا استفاده از آزمون چند درصد  5هاي برداشت در سطح دار بين زمانهاي با حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیستون

Figure 2- The effect of harvest time (cut) on leaf dry weight of two ecotypes of spearmint (Mentha spicata L.) “Kashan” and 

“Shushtar”   

Columns with different letters show significant difference (P≤0.5) between harvest times based on Duncan’s multiple range 

test 
 

ر دو منطقه حمیدیه و شوشهتر،  نتایج پژوهش پیشین روي نعناع د
. در یهك مطالعهه بهه    (16و  15نمایهد ) فرضیه مطر  شده را تائید می

رابطه نزدیك بین طول روز بلند، بلوغ گیاه و افهزایش اسهانس اشهاره    
هاي موققان، برداشت گیهاه  (. عالوه بر آن، طبق یافته18شده است )

و تجمهع   ممكن است به عنوان یك عامل تنش عمهل نمایهد و سهنتز   
(. تلسهی و سههباز   28هاي بعدي توریك نماید )اسانس را در برداشت

ههاي اول و  هاي مختلف نعناع را در برداشت( میزان اسانس کلون22)
دوم به مدس دو سال بررسی و نتیجه گرفتند که میزان اسهانس گیهاه   

ثیر زمان برداشت و ژنوتیپ گیاه قهرار  أداري توت تنعناع به طور معنی
ههاي مختلهف   یرد. در پژوهش دیگري اثر زمان برداشت در گونهه گمی

نعناع بررسی گردید و نتایج آن نشان داد که میهزان اسهانس در گونهه    
کهه در گونهه   یابهد در حهالی  اسپیكاتا تها برداشهت سهوم افهزایش مهی     

(. در توقیهق  27داري بها زمهان حاصهل نشهد )    گراسیلیس تغییر معنی
اه پچولی در چهار زمان مختلف )می، هاي مختلف گیدیگري، اکسیشن
( برداشت و مشهخص شهد کهه    2009و فوریه  2008اگوست و نوامبر 

(. 3هاي مختلف، متفاوس اسهت ) ها در برداشتمیزان اسانس اکسیشن
هاي مختلف گیاهان دارویی در مراحل در مجموع، درصد اسانس گونه

ویطهی و  مختلف رشد، متفاوس است و بیشتر تهابع ژنتیهك، شهرایط م   
 (. 11 و 2باشد )اندام حاوي اسانس می

 

  
 شوشتر و كاشان( .Mentha spicata Lدشتی ) نعناعي ميزان اسانس دو اكوتایپ رو برداشت زمان اثر -3شكل 

 می باشد دانكن اينهدامبا استفاده از آزمون چند درصد  5هاي برداشت در سطح دار بين زمانهاي با حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیستون

Figure 3- The effect of harvest time (cut) on essential oil content of two ecotypes of spearmint (Mentha spicata L.) “Kashan” 

and “Shushtar”   

Columns with different letters show significant difference (P≤0.5) between harvest times based on Duncan’s multiple range 

test 
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 عملکرد اسانس

ههاي مختلهف   ثیر زمهان أنتایج تجزیه واریهانس نشهان داد کهه ته    
دار بهود.  معنهی   %1برداشت بر میزان عملكرد اسانس در سطح احتمال

عملكرد اسانس تابع تغییراس میزان اسانس و وزن خشك بهرگ گیهاه   
در متر مربع( نعناع کاشان در گرم  34/8بود. بیشترین عملكرد اسانس )

داري برداشت سوم ثبت گردید و بها برداشهت چههارم اخهتالف معنهی     
گرم در متر مربع( در برداشهت   14/3نداشت. کمترین عملكرد اسانس )

داري نداشت. پنج  مشاهده شد و با برداشت اول و دوم اختالف معنی
وشهتر در  گرم در متر مربهع( نعنهاع ش   89/4بیشترین عملكرد اسانس )

ههاي دوم، سهوم و پهنج     برداشت چهارم مشاهده شهد و بها برداشهت   
گهرم در   78/2داري نداشت. کمترین عملكهرد اسهانس )  اختالف معنی

(. نتایج بدست آمده بها  4متر مربع( در برداشت اول ثبت گردید )شكل 
(، 23( و تلسهی و همكهاران )  27ههاي زلجاسهكوف و همكهاران )   یافته

یج توقیقاس انجام شده روي سایر گیاهان نیز نشان مطابقت داشت. نتا
 و 7گهاارد ) داده که زمان و تعداد برداشت روي عملكرد اسانس اثر می

 58/27(. عملكرد تجمعی اسانس نعناع کاشان و شوشتر به ترتیهب  25
 گرم در متر مربع بود.   80/21و 

 

  
 شوشتر و كاشان( .Mentha spicata Lدشتی ) نعناع ي عملكرد اسانس دو اكوتایپرو برداشت زمان اثر -4شكل 

 می باشد دانكن ايدامنهبا استفاده از آزمون چند درصد  5هاي برداشت در سطح دار بين زمانهاي با حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیستون

Figure 4- Effect of harvest time (cut) on essential oil yield of two ecotypes of spearmint (Mentha spicata L.) “Kashan” and 

“Shushtar” 

Columns with different letters show significant difference (P≤0.5) between harvest times based on Duncan’s multiple range 

test 
 

 اجزای اسانس

نشهان داده   1روند تغییراس اجزاي اسانس نعناع کاشان در جهدول  
ده است. لیمونن، سیس دي هیدروکاروُن، کاروُن و کاریوفیلن اجزاي ش

اصلی اسانس نعناع کاشهان بودنهد. مقهدار لیمهونن از کمتهرین مقهدار       
( در درصهد  55/20( در برداشت اول به بیشترین مقدار )درصد 22/12)

برداشت دوم رسید و پس از آن در برداشت چهارم کاهش چشهمگیري  
یس دي هیدروکاروُن بر خالف رونهد تغییهراس   داشت. روند تغییراس س

)کمتهرین   درصد 34/2در برداشت اول به درصد  95/4لیمونن بود و از 
هاي سوم مقدار( در برداشت دوم رسید. مقدار این ترکیب طی برداشت

و چهارم اندکی افزایش یافت ولی در برداشت پنج  به بیشترین مقدار 
ه عنوان ترکیب غالب اسانس این ( رسید. مقدار کاروُن بدرصد 14/11)

)بیشهترین   درصهد  21/74در برداشهت اول بهه    درصهد  94/68گیاه از 
مقدار( در برداشت سهوم رسهید و پهس از کهاهش انهدک در برداشهت       

( کهاهش  درصهد  15/65چهارم، در برداشت آخر بهه کمتهرین مقهدار )   

( در برداشههت اول درصههد 06/5یافههت. بیشههترین مقههدار کههاریوفیلن ) 
هاي دوم و سهوم کهاهش قابهل    شد و پس از آن طی برداشت مشاهده
اي یافت. مقدار این ترکیب در برداشت چههارم افهزایش و بهه    مالح ه

 رسید و در برداشت پنج  مجددا کاهش یافت.  درصد 29/3
ترکیباس اصلی اسانس نعناع شوشتر مشابه نعناع کاشان بود با این 

نعنهاع شوشهتر نسهبت بهه      تفاوس که تعداد ترکیباس شناسایی شده در
کاشان بیشتر بود. لیمونن به عنوان یكی از اجهزاي اصهلی اسهانس از    
برداشت اول تا چهارم روند افزایشی داشت و در برداشت پنج  کاهش 

( رسهید. مقهدار   درصهد  22/4چشمگیري داشت و به کمتهرین مقهدار )  
سیس دي هیدروکاروُن از برداشت اول تا پنج  افزایش قابل مالح ه

( در برداشههت اول درصهد  72/67اي یافهت. بیشهترین مقههدار کهاروُن )   
مشاهده شد و پس از آن در برداشت دوم تا چههارم نسهبتا ثابهت و در    

قرار داشت ولی در برداشهت پهنج  بهه     درصد 60/64تا  36/63دامنه 
( رسههید. مقههدار کههاریوفیلن طههی   درصههد 56/58کمتههرین مقههدار ) 
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 (. 2هشی داشت )جدول هاي اول تا پنج  روند کابرداشت
هها، ژرانیهل پیروفسهفاس بسهته بهه      در مسیرهاي سنتز مونهوترپن 

کند. با توجه هاي مختلف، مسیرهاي متفاوتی را دنبال میفعالیت آنزی 
رسد که در دو اکوتایپ نعناع کاشان و به نتایج بدست آمده، به ن ر می

ر سهنتز  سینئول و همچنین مسهی  8و  1هاي مسیر سنتز شوشتر، آنزی 
منتول فعالیت زیادي ندارند و بر خالف آن مسیر سهنتز کهاروُن فعهال    

ترین جزء اسهانس،  است و باعث شده است تا این ماده به عنوان اصلی
سه  زیادي از اجهزاي اسهانس داشهته باشهد. در ایهن مسهیر ژرانیهل        
پیروفسفاس ابتدا توسط لیمونن سهنتتاز بهه لیمهونن و سهپس لیمهونن      

مونواکسیژناز به ترانس کاروئول و بعهد تهرانس    6مونن توسط آنزی  لی
کاروئول توسط آنزی  ترانس کاروئول دهیدروژناز به کاروُن تبدیل مهی  

تواند در اثر فعالیت آنزی  کهاروُن ردوکتهاز بهه    (. کاروُن ه  می8شود )
(. مقدار لیمونن و کاروُن گیاه 24سیس دي هیدورکاروُن تبدیل گردد )

کهه میهزان   برداشت دوم و سوم افزایش یافت در حالینعناع کاشان در 
سیس دي هیدروکاروُن کاهش یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفهت  
که طی برداشت هاي ماکور مسیر سنتز کاروُن فعال بوده اسهت ولهی   
در برداشت پنج ، فعالیت بیشتر کاروُن ردوکتاز باعث افهزایش تبهدیل   

یده است. نتیجه مشابهی توسط کاروُن به سیس دي هیدروکاروُن گرد
( گزار  شده است. آنها نشان دادند که 16و  15مومودي و اکبرزاده )

هاي پائیز، میزان کاروُن کاهش و میهزان  همزمان با کاهش دما در ماه
تواند به دلیل یابد. این تغییراس میسیس دي هیدروکاروُن افزایش می

یهاه یها بهه دلیهل     هاي مختلهف در مراحهل نمهوي مختلهف گ    بیان ژن
(. مقهدار کهاروُن   9ثر از تغییراس فصهلی باشهد )  أهاي مویطی متفاکتور

گزار  شده در نعناع دشتی بسیار متفاوس است که علت آن نوع توده، 
شرایط اقلیمی، عملیاس به زراعی، ترکیب خاک، اندام گیاه، سن گیاه و 

باشهد. نعنهاع خهوراکی    مراحل زنهدگی رویشهی یها زایشهی گیهاه مهی      
هاي مختلهف مثهل کموتایهپ لینهالول، پولگهون، پیپریتهون،       کموتایپ

پیپریتون اکساید و غیره در سطح جهان دارد. کموتایپ کاروُن بصورس 
شهود. در کهل، مقهدار کهاروُن اسهانس نعنهاع       تجاري کشت و کار می

(. مقهدارکاروُن اسهانس نعنهاع    27باشهند )  درصهد  50بایستی بهیش از  
بود. میهزان   % 50ها بیش ازدر تمام برداشتاکوتایپ کاشان و شوشتر 

هاي مختلف برداشت هاي مختلف و زمانکاروُن اسانس نعناع در سال
ها متفاوس است. در توقیهق انجهام شهده روي نعنهاع، بیشهترین      کلون

( درصهد  2/80) 21( و کلهون  درصهد  2/82) 12میزان کاروُن از کلون 
میههزان کههاروُن در  (. در توقیههق دیگههري، بیشههترین22بدسههت آمههد )

برداشت دوم )جوالي( مشاهده گردید و میزان آن در برداشهت ششه    
 (. 26) )سپتامبر( کاهش یافت

 
 مختلف هاي برداشت در كاشاناكوتایپ  (.Mentha spicata L)دشتی  نعناع اسانس اجزاي -1جدول 

Table 1- Oil composition of spearmint (Mentha spicata L.) “Kashan” at different harvest times (cuts) 

   
 زمان برداشت

Harvest time (Cut)  
 ردیف
No. 

 تركيبات
Compounds 

 شاخص بازداري
Retention Index 

1 2 3 4 5 

1 α-Pinene 938 0.60 0.54 0.44 0.60 0.78 

2 Sabinene 971 1.03 0.97 0.85 0.98 1.15 

3 β-Pinene 974 0.45 0.40 0.40 0.61 0.47 

4 β-Myrcene 986 - - - 0.18 - 

5 Limonene 1024 12.22 20.55 18.92 13.92 15.28 

6 α-Terpinolene 1082 0.13 0.27 - 0.24 0.30 

7 Cis-Dihydrocarvone 1192 4.95 2.34 2.38 3.61 11.14 

8 Pulegone 1235 - - - 0.24 0.39 

9 Carvone 1250 68.94 70.92 74.21 73.38 65.15 

10 Carvacrol 1300 0.18 0.34 0.26 0.18 0.30 

11 Dihydrocarveyl acetate 1323 - 0.14 - - - 

12 Piperitenone 1337 0.79 0.29 0.12 0.13 0.46 

13 Carveyl acetate 1357 0.66 0.76 0.52 0.80 0.88 

14 β-Bourbonene 1380 1.62 0.40 0.31 0.57 0.70 

15 Isocaryophyllene 1401 0.40 - - 0.10 - 

16 Caryophyllene 1415 5.06 1.13 0.96 3.29 2.00 

17 α-Humulene 1450 0.21 0.11 - - 0.10 

18 Germacrene D 1463 0.65 0.12 0.12 0.31 0.17 

19 γ-Cadinene 1509 0.41 - - 0.22 - 

20 4-Methoxycinnamaldehyde 1562 0.66 0.23 0.11 0.19 0.25 

 Total  98.96 99.51 99.60 99.55 99.52 
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 مختلف هايبرداشت در شوشتركوتایپ ا (.Mentha spicata L)دشتی  نعناع اسانس اجزاي -2جدول 

Table 2- Oil composition of spearmint (Mentha spicata L.) “Shushtar” at different harvest times (cuts) 

    
 زمان برداشت

Harvest time (Cut)  
 ردیف
No. 

 ترکیباس
Compounds 

 شاخص بازداري
Retention Index 

 1 2  3 4 5 

1 α-Pinene 938  0.83 0.66 1.03 1.07 0.68 

2 Sabinene 971  0.26 0.19 0.24 0.30 - 

3 β- Pinene 974  1.17 1.15 2.10 1.54 1.08 

4 β- Myrcene 986  1.07 0.79 1.01 1.19 0.93 

5 Limonene 1024  17.48 19.20 19.61 21.53 14.22 

6 Isomenthone 1158  0.40 0.76 - 0.42 0.59 

7 Borneol 1161  0.21 0.61 - 0.14 0.33 

8 Cis- Dihydrocarvone 1192  2.40 4.91 4.56 4.48 13.54 

9 Trans- Dihydrocarvone 1198  - 0.83 0.74 0.45 3.12 

10 Carvone 1247  67.72 64.60 63.36 64.25 58.56 

11 Dihydrocarvyl acetate 1323  - - - - 0.34 

12 Piperitenone 1337  0.23 0.33 1.31 0.17 0.99 

13 Carvyl acetate 1357  - - 0.21 - 0.21 

14 β-Bourbonene 1380  1.01 0.75 0.71 0.58 0.81 

15 β-Elemene 1385  0.16 - - - 0.10 

16 Methyl eugenol 1396  0.12 - - - - 

17 Trans-Caryophyllene 1414  3.08 2.24 2.07 1.63 1.73 

18 α-Humulene 1450  0.14 0.10 0.13 - 0.19 

19 γ-Muurolen 1474  0.37 0.26 0.30 0.19 0.22 

20 Germacerene D 1478  0.38 0.29 0.28 0.19 0.24 

21 γ-Cadinene 1510  0.61 0.47 0.26 0.12 0.18 

22 cis-Calamene 1518  0.28 0.19 0.11 - - 

23 α-Cadinene 1534  0.28 0.18 0.19 0.15 0.17 

24 4-Methoxycinnamaldehyde 1562  0.17 0.11 0.20 0.27 0.45 

 Total   98.37 98.62 98.42 98.67 98.68 

 
اي از آمریكا نشان مطالعاس انجام شده روي نعناع بومی در منطقه

برداشت در طول روز روي میزان و اجزاي اسانس آن اثر  داد که زمان
(. در پههژوهش دیگههري مشههخص شههد کههه زمههان 4داري دارد )معنههی

داري بهر کمیهت و   برداشت در طول روز و تهاری  برداشهت اثهر معنهی    
(. نتایج توقیقاس انجام شهده روي  20کیفیت اسانس نعناع ژاپنی دارد )

هاي اولیه یا ثانویهه یها کهل    ریوان نشان داد که رو  برداشت )شاخه
تواند اجزاي اصلی اسانس را تغییر دهد. نسبت بهرگ  بیوماس گیاه( می

ههاي بعهدي تغییهر    به ساقه پهس از برداشهت اول گیهاه، در برداشهت    
نماید و ممكن اسهت نوبهت برداشهت از ایهن طریهق روي اجهزاي       می

برداشت  در گیاهانی که در طول سال چند بار (. 28اسانس اثر بگاارد )
ههاي پیهر بهه    شوند بعد از برداشت اول، ساختار گیاه، نسهبت بهرگ  می

جوان، نسبت گل به برگ تغییر و متعاقب آن میزان و ترکیباس اسانس 

و همكهاران   1دودایهی گیرد. فرضیه دیگري توسط توت تاثیر قرار می

( مطر  و مورد آزمایش قرار گرفت. آنها نشان دادنهد کهه تغییهراس    6)
از خانواده نعناع،  Micromeria fruticosaجزاي اسانس گیاه فصلی ا

بیشتر به دلیل تغییراس مرفولوژیكی گیاه در طول فصل است تا اینكهه  

                                                           
1- Dudai 

توت تأثیر تغییراس مویطی باشد. در پژوهش حاضر، نعناع در مرحلهه  
یكسانی از ن ر فنولهوژي )اوایهل رشهد زایشهی( برداشهت گردیدنهد و       

اسانس آنها مستقیما به شرایط مویطی حاک  تغییراس مشاهده شده در 
شود. در مجمهوع،  بر گیاه در طول دوره رشد و برداشت ارتباط داده می

غل ت نهایی یك ترکیب در اسانس نعناع نتیجه بهرهمكنش موهیط،   
زراعی مثل نوع و مقهدار کهود، زمهان و مرحلهه     هاي بهژنوتیپ، فاکتور

 برداشت گیاه و تراک  کشت است. 
 

 گيرينتيجه

تجمع اسانس و تغییر در اجزاي آن به ساختار ژنتیكی گیاه، شرایط 
زراعی بسهتگی دارد. نتهایج پهژوهش حاضهر      اکولوژیكی و عملیاس به

نشان داد که زمان برداشت بر صفاس فو  اثرگاار است کهه علهت آن   
هها  تواند شرایط دمایی و رطوبتی منطقه در فواصهل بهین برداشهت   می

لكرد اسانس گیاهان مورد مطالعه در منطقهه نسهبت   باشد. میزان و عم
ها روي این گیاهان در مناطق دیگر، بیشتر بود. عالوه به سایر گزار 

بر آن میزان کهارُون دو اکوتایهپ نعنهاع کاشهان و شوشهتر طهی پهنج        
درصد )استاندارد اسانس نعناع( بهود. در مجمهوع    50برداشت باالتر از 

وتایپ طهی برداشهت سهوم و چههارم     حداکثر عملكرد اسانس در دو اک
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بدست آمد ولی با توجه به درصهد و عملكهرد اسهانس گیاههان مهورد      
هاي برداشت و مقایسه آنها با سایر منابع، جههت  مطالعه در سایر زمان

استخراا اسانس، برداشت نعنهاع کاشهان و شوشهتر در در پهنج زمهان      
 شود.برداشت مورد مطالعه توصیه می

 

 سپاسگزاري

مقاله از دانشگاه شهید چمران جهت حمایت ههاي مهالی    نویسنده
بهه دلیهل فهراه      به ویژه مهندس حسن پهور  طر  و شرکت گلكاران

 نماید.نمودن مواد گیاهی تشكر و قدردانی می
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Introduction: Spearmint (Mentha spicata L.) is an aromatic plant belonging to the Lamiaceae family. The 

ground fresh biomass and dried leaves of the plant are used as spice and herbal tea, and cultivated commercially 
in the entire world. Spearmint oil also has economic importance and is used in perfumery, confectionary and 
pharmaceutical preparations. Major components in cultivated spearmint oil are carvone, limonene, and 1,8-
cineole. Essential oil compositions of aromatic plants depend on their genetic structure, the climatic factors and 
the agronomical practices as well as harvest and post-harvest managements. A climate with adequate and regular 
rainfall and good sunshine during its growing period ensures a good yield. Climatic condition is one of the most 
important factors influencing the growth and accumulation of active ingredients that its effect is concealed at the 
harvesting time of plants. In addition, harvest time (cut) and phonological stages can affect herbage yield and oil 
content and composition of perennial medicinal plants. 

Materials and Methods: Plant materials were harvested from a farm in Safiabad city, Khuzestan province, 
Iran. Five samples from each ecotype of spearmint (Kashan and Shushtar) were collected during growth season 
at the beginning of flowering stage, from May to the end of November. Plants were hand-harvested by cutting 
the herbage at 5 cm above the soil. Then the plants were dried at room temperatures (approximately 40 °C). 
Spearmint essential oil was extracted via steam distillation using a Clevenger apparatus. The distillations were 
carried out on a sample size of 50 g of dry aerial parts with a distillation time of 180 min. The oil was dried over 
anhydrous sodium sulfate and was kept in a refrigerator until further analysis. The essential oil’s chemical 
composition was analyzed by GC and GC/MS. 

Results and Discussion: The results showed that temperature and humidity conditions prevailing in the area 
at the time of harvest had significant effect on plant growth and ultimately leaf dry weight, oil content and 
composition. The highest leaf dry weight of the Kashan (250.67 g.m-2) and the Shushtar (290.23 g.m-2) were 
observed at the third and fifth harvest time, respectively. There was no significant difference between the first to 
fourth harvest times of the Kashan and the first, third, fourth and fifth harvest time of the Shushtar. The highest 
(3.33%) and the lowest (1.72%) amounts of essential oil of the Kashan ecotype were obtained from the third and 
the first cuts, respectively. The Shushtar ecotype had lower oil than the Kashan ecotype. The second harvest time 
of the Shushtar ecotype had the highest (2.53%) amount of essential oil and the lowest (1.36%) amount was 
observed at the first harvest time that had no significant difference with the third and fifth harvest times. The 
highest amount of oil yield of the Kashan (8.34 g.m-2) and the Shushtar (4.89 g.m-2) ecotypes was recorded at the 
third and the fourth cuts, respectively. It seems that plants during the second to the fourth harvests encouraged 
with hot stress and they produced more essential oil in response to high temperature. Limonene, cis-
dihydrocarvone, carvone and caryophyllene were the main oil components at five harvest times. Both ecotypes 
were similar in regards of main oil components but the Shushtar had more oil composition than the Kashan. In 
the Kashan ecotype, limonene was at the lowest amount (12.22%) and reached to the maximum amount 
(20.55%) at the second harvest time. In contrast, cis-dihydrocarvone decreased from 4.95% to 2.34% at the 
second harvest time and finally the maximum amount (11.14%) was recorded at the fifth harvest time. Carvone 
content was 68.94% at the first harvest and after that increased to the highest level (74.21%) and finally 
decreased to the minimum level (65.15%) at the fifth harvest time. In the Shushtar, limonene increased from the 
first until the fourth harvest and ultimately declined in the last cut. The maximum amount of carvone (72/67%) 
was observed in the first harvest and then was relatively constant during the second to fourth harvests, and 
reached to the lowest level (56/58% ) at fifth harvest. The Kashan ecotype had more carvone than the Shushtar 
ecotype. The fluctuation of carvone and cis dihydrocarvone were in opposite of each other and it seems that 
lower temperatures in the fifth harvest caused to carvone convert to cis-dihydrocarvone. However, the amount of 
carvone was more than 50 % at all harvest times.  

Conclusion: Although harvest times had a significant effect on the traits, both ecotypes showed a good oil 
content and yield at five cuts. Oil composition was also changed during different harvest times. Nevertheless, 
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Carvone content was up to 50% at all harvest times and it seems that we can recommend harvesting of plants 
from May to the end of November. 

 
Keywords: Carvone, Cis-dihydrocarvone, Harvest time, Limonene, Mint 


