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  چكيده 

از جمله گياهان دارويي و معطري است  Lamiaceaeاز خانواده  L. Mentha piperitaنعناع فلفلي با نام علمي      
در حال حاضر اين گياه در مناطق . كه اسانس آن مصارف دارويي، غذايي، آرايشي و بهداشتي فراواني دارد

تحقيق حاضر به منظور شناسايي و انتخاب . شود مختلفي كشت ميهاي  مختلف كشور توسط افراد و شركت
  .منطقه مناسب كاشت و تأثير اقليم بر روي ميزان ماده مؤثره آن صورت گرفت

هايي كه در مناطق مختلف اقدام به كشت نعناع فلفلي كرده بود، در زمان  ضمن هماهنگي با يكي از شركت     
هاي هوايي در سايه و دماي محيط تهيه شده بود  كردن سرشاخه  ريق خشكمناسب اقدام به تهيه نمونه كه از ط

هاي گياه در مقياس آزمايشگاهي و به وسيله دستگاه كلونجر  نموديم، سپس اقدام به  استخراج اسانس از برگ
افي هاي كروماتوگر باشد با روش هاي به دست آمده بر حسب ماده عمده و مؤثر آنها كه منتول مي اسانس. گرديد
هاي فوق  گيري و مقايسه قرار گرفت و درصد اسانس و مقدار منتول در نمونه مورد شناسايي، اندازه (.G.C)گازي 

هاي مختلف نشان داد  نتايج به دست آمده تغييرات مقدار اسانس و ميزان ماده منتول را در نمونه. تعيين گرديد
  .باشد انس در گياه ميكه بيانگر تأثير اقليم بر روي كميت و كيفيت توليد اس

  
  نعناع فلفلي، اسانس، منتول :گل واژگان
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... مقايسه ميزان اسانس و   

  مقدمه
متعلق به  L. Mentha piperitaنعناع فلفلي      

اي هيبريد است كه از تالقي  گونه Lamiaceaeخانواده 
 Mentha spicata و  Mentha aquaticaهاي  بين گونه

  ].2،6[حاصل شده است 
 60تا  50د ساله، با ارتفاع پپرمينت گياهي است چن     

متر، داراي ساقه چهارگوش كه معموالً  سانتي
ها كوتاه،  برگ]. 2[ارغواني رنگ و صاف است 

گلها صورتي ]. 5[دار هستند  مرغي كشيده و دانه تخم
توليد . شوند پريده كه در فصل تابستان ظاهر مي رنگ

تن در سال است  8000جهاني اسانس پپرمينت حدود 
]1.[  

هاي فرار  درصد روغن 5/1تا  2/1محتوي  پپرمينت     
درصد آن را منتول و استرهاي  70تا  30است كه 

. دهد تركيب ديگر تشكيل مي 40و بيش از ] 7[منتول 
  تركيبات اصلي اسانس پپرمينت را، منتول

  و متيل استات) درصد 30تا  20(، منتون )درصد 29(
اه جهت اسانس گي. دهد تشكيل مي) درصد 3تا  1(

هاي هوايي گياه در آغاز  مصارف دارويي از قسمت
دهي و با روش تقطير با بخار آب به دست  مرحله گل

شود كه حاوي  اي استاندارد مي آيد و به گونه مي
 5درصد منتون و  30تا  15درصد منتول،  44حداقل 

ساير . درصد استر به عالوه انواع ترپنوييدها باشد
شوند،  پرمينت يافت ميتركيباتي كه در اسانس پ

هاي پليمريزه  فنل ، پلي)درصد 12(شامل فالونوييدها 
، كاروتن، توكوفرول، بتايين )درصد 19(شده 

(betain)  و كولين(Choline) 3[باشند  مي.[  
از پپرمينت به  (herbalists)درمانگران گياهي      

بر، ضداسپاسم،  سپتيك، تب عنوان قابض، آنتي
خ، معرق، اشتهاآور خفيف، ضداستفراغ، ضدنف

ضددرد، ضداسهال، ضدميكروب، قرمزكننده 
، محرك و مدر استفاده (rubefacient)پوست

  اند كرده مي
در حال حاضر پپرمينت براي درمان سندرم ]. 4،5[

هاي التهابي روده  ، بيماري(IBS)پذير روده تحريك
crohn)  و(ulcerative colitis،   ،التهاب كيسه صفرا
هاي سيستم صفراوي و مشكالت كبدي  نارسايي

  ].4،5[شود  استفاده مي
  

فاكتورهاي محيطي مختلفي از جمله ميزان مواد      
غذايي موجود در خاك، شرايط اقليمي منطقه كاشت 

و زمان برداشت از ) از جمله ارتفاع، دما و بارندگي(
هاي  جمله عوامل مهم تأثيرگذار روي ميزان متابوليت

  .باشند يثانويه گياه م
  

توان كشت كرد  نعناع را در اكثر نقاط كشور مي     
اما مناطق خيلي سرد براي كشت اين گياه مناسب 

گراد شروع به  درجه سانتي 3تا  2گياه در . باشد نمي
نمايد ولي درجه حرارت مطلوب براي  رويش مي

درجه . گراد است درجه سانتي 10رويش نعناع 
در رشد و همچنين  حرارت مناسب به منظور تسريع

گراد  درجه سانتي 20تا  18افزايش در توليد اسانس 
هاي  بعضي محققان معتقدند كه در حرارت. است

مقدار توليد ) گراد درجه سانتي 25تا  22(باالتر 
يابد ولي ميزان منتول  اسانس در گياه افزايش مي

  ].8[يابد  اسانس كاهش مي
  

آن در شرايط  نعناع گياهي روزبلند است و كاشت     
رطوبت . شود روزبلند موجب افزايش محصول مي

خاك، نور كافي و مواد غذايي مناسب براي كشت 
باشد و سبب افزايش عملكرد آن  نعناع ضروري مي

  ].8[شود  مي
  

به طور كلي در كاشت گياهان دارويي استفاده از      
هاي زراعي و فاكتورهاي محيطي به منظور  تكنيك

  .مواد مؤثره امري بديهي استافزايش ميزان 
  

طول جغرافيايي نيز بر رشد و نمو همچنين بر      
براي . ميزان و كيفيت مواد مؤثره دارويي تأثير دارد

مثال مشخص شده كه با كاشت ريحان در ارتفاعات 
يابد  پايين مقدار لينالول موجود در اسانس افزايش مي
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 يزداني و همكاران

  ].8[شود  افزايش توليد اوگنئول موجود در اسانس ميب كه كاشت اين گياه در ارتفاعات موج در حالي
  مشخصات مزارع نعناع فلفلي - 1جدول شماره 

مقدار منتول در 
 )درصد(اسانس 

مقدار اسانس 
در گياه خشك 

 )درصد(

مقدار منتول در 
 )درصد(گياه خشك 

ارتفاع از سطح
 )متر(دريا

 محل كاشت استان
 )شهرستان(

 نمونه

 1 تفرش مركزي 1700 76/0 20/2 40/34

 2 ساري مازندران 40 82/0 450/1 40/56

 3 صحنه كرمانشاه 1290 95/0 30/2 30/41

 4 كرند  كرمانشاه 1460 49/1 20/3 50/46

 5 گيالن غرب كرمانشاه 1055 10/1 00/2 60/54

  6 قصر شيرين كرمانشاه 270 17/1 70/2 15/43
  

  ها مواد و روش
  ناع فلفليهاي گياه نع سرشاخه     

(Mentha piperrita)  برداشت شده از شش منطقه
قصرشيرين، (هاي كرمانشاه  مختلف كشور در استان

و ) تفرش(مركزي ) غرب، كرند و صحنه گيالن
سايه و دماي محيط  كه در شرايط ) ساري(مازندران 

خشك شده بودند به عنوان ماده اوليه تحقيق مورد 
هاي  سرشاخه). 1ه جدول شمار(استفاده قرار گرفتند 

آوري شده توسط آسياب برقي خردشده و پس  جمع
گرم، اقدام به استخراج  صد از توزين به ميزان يك

گيري با استفاده از  اسانس. ها گرديد اسانس از نمونه
روش كلونجر صورت گرفت و درصد اسانس موجود 

هاي به دست آمده  اسانس. در هر نمونه تعيين شد
ولفات سديم بدون آب، در گيري با س پس از آب

  .هاي رنگي دربسته نگهداري گرديد شيشه
 GCها از دستگاه  براي تعيين ميزان منتول اسانس    

  :با شرايط زير استفاده شد) گاز كروماتوگرافي(
  

 GCمشخصات دستگاه

Varian 3600 نوع دستگاه

 متر60مويينه با طول نوع ستون

Detector FID
 ادگردرجه سانتي50 دماي اوليه ستون

 گراددرجه سانتي7 افزايش دما در دقيقه

 گراددرجه سانتي250 دماي نهايي ستون

ها به دستگاه،   پس از تزريق استاندارد منتول و نمونه
  .نتايج بدست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  
  نتايج

  نتايج به دست آمده تغييرات درصد     
هاي برداشت  را در نمونه) 1 نمودار شماره(اسانس 

از مناطق مختلف كشور نشان ) برگ خشك(شده 
 .دهد مي

  

شود باالترين ميزان  همانگونه كه مالحظه مي     
در استان ) درصد 2/3(اسانس مربوط به منطقه كرند 

  ترين آن مربوط به منطقه ساري كرمانشاه و پايين
  است كه مؤيد تأثير منفي رطوبت) درصد 2/2(

  باال و شدت روشنايي كم بر روي نسبي
ميزان سنتز و تجمع اسانس در اندام هوايي گياه 

  .باشد مي
  

از طرف ديگر مقايسه درصد منتول موجود در      
نشان ) 2نمودار شماره (هاي مختلف  اسانس در نمونه

داد كه باالترين ميزان منتول مربوط به منطقه ساري 
  .است) درصد 56(
  

ه درصد منتول در برگ خشك گياه همچنين مقايس     
نشان داد كه بيشترين مقدار ) 3نمودار شماره (

در استان ) درصد 49/1(مربوط به منطقه كرند غرب 
  .باشد كرمانشاه مي
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تفرش ساري صحنه كرند گيالن غرب قصر شيرين

مناطق نمونه برداري شده

درصد اسانس

  
  مقايسه درصد اسانس درگياه خشك نعناع فلفلي در مناطق مختلف - 1نمودار شماره 
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تفرش ساري صحنه كرند گيالن غرب قصر

مناطق نمونه برداري شده

درصد منتول

  
  مقايسه درصد منتول موجود در اسانس نعناع فلفلي در مناطق مختلف - 2 شماره نمودار

  
 بحث

دهد كه  بررسي نتايج به دست آمده نشان مي     
درصد اسانس پپرمينت وابسته به شرايط محيطي 

درصد متغير است  2/3تا  45/1بوده و ميزان آن بين 
رهاي مختلف محيطي از كه اين مقدار تحت تأثير فاكتو

  باشد به طوري  جمله ارتفاع و طول مدت روشنايي مي
  

 

متر از  1460كه منطقه كرند غرب با ارتفاع حدود 
سطح دريا و طول روزهاي بلند با آب و هواي 

اي مناسب براي كشت اين گياه  اي ناحيه مديترانه
از طرفي در منطقه ساري با كمترين درصد . باشد مي

داراي بيشترين ميزان منتول در ) درصد 2/2( اسانس
  .است) درصد 56(اسانس 
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تفرش ساري صحنه كرند گيالن غرب قصر شيرين
مناطق نمونه برداري شده

درصد منتول

  
  مقايسه درصد منتول در برگ خشك پپرمينت در مناطق مختلف - 3شماره نمودار 

  
ها در  كه در كشاورزي توليد متابوليت اما از آنجايي

د واحد سطح حايز اهميت است، توليد منتول در واح
سطح كه بستگي كامل به درصد اسانس در برگ 

در منطقه . خشك و درصد منتول در اسانس دارد
كرند به دليل باال بودن درصد اسانس در مقايسه با 
ساير مناطق درصد ماكزيمم است و اين مؤيد اين 
نكته است كه براي كشت گياهان دارويي به منظور 

رهاي استحصال مواد مؤثر به مورد نظر بايد فاكتو

محيطي در ارتباط با محصول نهايي مورد نظر 
  .سنجش قرار گيرند

  
  تشكر و قدرداني

وسيله از شركت كشت و صنعت چوپان كه  بدين     
برداري از مزارع نعناع فلفلي را فراهم  امكان نمونه

  .گردد نمود تشكر و قدرداني مي
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