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  مقدمه .1
 و ساله چند است گیاهی ).Salvia officinalis L(گلی  مریم

 شده گزارش آفریقا شمال و مدیترانه شمالی نواحی آن منشأ علفی،
 ریشه داراي. است  نعنائیان تیره و ها گلی لب راسته از گیاه این. است

 50-80 بین آن ارتفاع و راست ساقه فراوان انشعابات داراي و راست
 درصد  60تا  35 اسانس این گیاهاصلى ترکیبات  .باشد می متر سانتی

 دهند نئول و بورنئول استات تشکیل مىرن و بقیه را سینئول، بوژاتو

 
 طعم و چاشنی عنوان به غذایی صنایع در.) 1384 امید بیگی،( 

در  مانند چاي و نوشابه نوعی عنوان به آن گل هاي از و دهنده
 ضد قابض، اسپاسم، ضد ضد کشی، کرم دارویی خاصیت صنایع
 و کبد محرك بخش، آرام عنوان به و بیوتیک آنتی کننده، عفونی
 ؛1389قاسمی، (شود  فراوان می هضم استفاده عمل دهنده بهبود

 شده گزارش اخیر هايسال در). Eidi et al., 2005 ؛1370زرگري، 

  

داروهاي گیاهی يهنامفصل
Journal homepage:  www.ojs.iaushk.ac.ir   

  

 برگ مریم گلی جاسمونیک و سالیسیلیک اسید بر خاصیت فیتوشیمیایی اتاثر
)Salvia officinalis L.(  
 

   2،3قاسمی پیربلوطی عبداهللا،  2، مهراب یادگاري2، شکوفه آزاد*1ملکمهدي رحیم 
  

  ران؛یاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه صنعت ،يگروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورز. 1
    E-mail: mrahimmalek@cc.iut.ac.ir: مسئول مکاتبات *
  ران؛یواحد شهرکرد، شهرکرد، ا ،یآزاد اسالم دانشگاه ،ییدارو اهانیگروه گ. 2
  کا؛ی، آمرآمهرستدانشگاه ماساچوست،  ،یعیکالج علوم طب ،یاهیگروه علوم گ. 3

  
  

  چکیده     شناسه مقاله                                     

  01/03/1391  :تاریخ دریافت مقاله
  22/04/1391  :تاریخ پذیرش مقاله

  علمی پژوهشی: نوع مقاله
  به زراعی : موضوع

 تیره از گیاه علفی، این و ساله چند است گیاهی )officinalis L. Salvia(مریم گلی  :مقدمه و هدف  
امروزه استفاده از تنظیم کننده هاي رشد  .دارد اقتصادي بازدهی سال چهار تا گیاه این چنینهم. نعنائیان است

گیاهی نقش مهمی در افزایش ترکیبات ثانویه گیاهان به خصوص اسانس ها دارد از مهمترین تنظیم کننده هاي 
  .رشد گیاهی که کاربرد وسیعی در گیاهان دارویی دارند می توان به اسید جاسمونیک و سالیسیلیک اشاره نمود

مقادیر مختلف سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر خاصیت  اتسی اثربه منظور برر :روش تحقیق
این .  ي تحقیقاتی دانشگاه هرمزگان انجام شددر مزرعه گلدانیمریم گلی آزمایشی در شرایط  برگفیتوشیمیایی 

چهار تیمارهاي سالیسیلیک اسید در . تکرار اجرا شد 3تیمار و در  10آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با 
بر ) لیترکرومی 400و  200 ،100، 50(سطح چهار و جاسمونیک اسید در ) مول بر لیتر 40و  20، 10، 1(سطح 

 دیگرد يریبا استفاده از دستگاه کلونجر اسانس گ ییاندام هوا ينمونه ها. شد پاشیمحلولمریم گلی روي گیاه 
  .شد قیتزر) GC-MS( یجرم یبه دستگاه کروماتوگراف باتیترک ییجهت شناسا سپس

 میزان افزایش در  سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسیدنشان داد دست آمده هببر اساس نتایج : نتایج و بحث
استات و کامفور  -، بورنئول، بورنئولتوژان -، ترانستوژان -سینئول، سیس-1،8پینن، -بتا کامفن، پینن،-آلفا

  .شد تیمول و پنین-بتا افزایش باعث لیترمیکرو 50  به طوري که با اعمال تیمار اسید جاسمونیک ؛تأثیر داشته
مطالعات بیشتري در شود وصیه میبا توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر ت :صنعتی/توصیه کاربردي

خصوص اثرات تنظیم کننده هاي رشد جدید مانند اسید جاسمونیک و سالیسیلیک در غلظت هاي مختلف از 
 . این آزمایش بر ماده موثره گیاهان دارویی انجام شود

  

  : کلید واژگان
 مریم گلی  
 اسید جاسمونیک  
 اسید سالیسیلیک  
 اسانس 
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 در موجود هايترکیب برخی خصوص به گلی مریم اسانس که است
 ضد خاصیت کامفور دارايسینئول، توژان، -8و1 جمله، از آن

  ).Carta et al., 1996( است سرطان ضد و اکسیدان آنتی میکروبی،
هاي ثانویه در اسانس  جاسمونات به عنوان متابولیت 1960در دهه 

  دو دهه پس از شناسائی اولیه جاسمونات. گیاه گل یاس مشاهده شد
 عنوان ترکیبات پیش ها شناسائی و بهثیر فیزیولوزیکی آنأها ت

 ثانویه متابولیسم براي هاییرشد و محرك يبازدارنده  پیري، يهبرند

اسید  .(Koo & Howe, 2009)  شدند عالی، شناخته گیاهان در
. چرب لینولئیک اسید است ترکیبی مشتق شده از اسید جاسمونیک

سنتز  Octadecanoid به وسیله روش اسید لینولئیکاین اسید از 
ممانعت از رشد، پیري و  اسید جاسمونیک ترین نقشمهم. شود می

این اسید در به . (Rubio et al., 2009)  باشد ریزش برگ گیاه می
نقش مهمی در . سیب زمینی و پیاز نقش دارد در جوانهوجود آمدن 

. چنین مقاومت سیستماتیک آنان داردپیچ خوردگی در گیاهان و هم
گیرند، گیاه با  هنگامی که گیاهان توسط آفات مورد حمله قرار می

دهد، که این عمل از  ردن اسید جاسمونیک واکنش نشان میآزاد ک
 آورد به عمل میهضم کردن پروتئین توسط حشره ممانعت 

اسید جاسمونیک مهمترین هورمون مقاومت به ). 1390 ،موسوي(
این هورمون بعد از زخم شدن . زیستی است هاي زیستی و غیر تنش

هاي زخمی و غیر زخمی تجمع پیدا می گیاه به سرعت در بافت
 فنلی ترکیب یک بنزوئیک ارتوهیدروکسی یا اسید سالیسیلیک. کند
 هم گیاهی هاي بافت برخی در و داشته وجود طبیعت در که است

 استیل ترکیب این هايآنالوگ از یکی .شود می یافت فراوانی به
 به سرعت به جذب از پس که است )آسپرین( اسید سالیسیلیک
   .(Bari et al., 2009) شود می تبدیل اسید سالیسیلیک

 از ناشی اثرات ، گلوتاتیون و اسید آسکوربیک مانند هاییمتابولیت
 مانند اکسیدان آنتی هاي آنزیم روي بر اثر با اسید سالیسیلیک

-تنش پراکسیداز و ، اکسیداز فنل پلی، دیسموتاز سوپراکسید کاتاالز،

 هاي بیماري و سنگین فلزات،  شوريو  سرما،  گرما خشکی، هاي
  . )1390، موسوي( دهد می کاهش را گیاهی

اثر محلول در خصوص  ه ايبا توجه به بررسی منابع، تاکنون مطالع  
اسید سالیسیلیک و جاسمونیک بر  پاشی غلظت هاي مختلف

 نیهدف ا نیبنابرا مریم گلی انجام نشده است؛ ترکیبات ثانویه
اسانس  باتیدو هورمون بر ترک نیسطوح مختلف ا یمطالعه بررس

  .باشد یم یگل میبرگ مر
  

  ها مواد و روش .2
2-1 خصوصیات منطقه مورد مطالعه

  

در  مریم گلیر وبذ 1390جهت انجام تحقیق حاضر در فروردین ماه 
به همین . ندشد کشت هرمزگانگلدان در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه 

سانتی متر و  18ارتفاع (رنگ سفید به ابعاد منظور از گلدان هاي با 
ها به نسبت  خاك محتوي گلدان. استفاده شد) سانتی متر 23شعاع 

کود حیوانی پوسیده  ؛2خاك مزرعه با مشخصات مندرج در جدول 
به جز خاك . استفاده شد نسبتهمین با نیز و ماسه  6به  1 نسبت با

گري به گلدان ها کود شیمیائی دی هیچ گونه  برگ و کود حیوانی
سپس با  .بذر در هر گلدان کشت شد 8 تا 7تعداد . اضافه نگردید

بذر مورد  .استفاده از مه پاش دستی اقدام به آبیاري گلدان ها گردید
روز بذرهاي  12بعد از . نظر از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شد

 ما ایران جنوب در بندرعباس. مریم گلی شروع به جوانه زنی کردند
 57 و درجه 28 تا دقیقه 23 و درجه 25 جغرافیایی مختصات بین

 15 و درجه 59 تا دقیقه 41 و درجه 52 و شمالی عرض دقیقه
. است شده واقع گرینویچ النهار نصف از شرقی طول دقیقه

  . آمده است 1خصوصیات اقلیمی منطقه مورد مطالعه در جدول 
 

  
خصوصیات اقلیمی ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه :1جدول 

  متوسط دما

)C°(  

  میانگین حداکثر دما

)C°(  

  میانگین حداقل دما

)C°(  

  متوسط بارش ساالنه 
)mm(  

  متوسط رطوبت نسبی

 (%)  

  ایستگاه

  بندرعباس  36/43  185  34  44  27
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  خصوصیات خاکشناسی منطقه مورد مطالعه: 2جدول 

 
2-2تیمارهاي آزمایش  

جهت تهیه محلول هاي اسید جاسمونیک و سالیسیلیک پودر 
پس از تهیه . آلمان تهیه شدآن از شرکت مرك ساخت کشور 

اقدام به نگهداري محلول هاي مورد نظر با غلظت هاي مورد نظر، 
برگی و   6 محلول پاشی در دو مرحله. ها در یخچال و تاریکی شدآن
این ورد آزمایش در تیماري هاي م. برگی در عصر انجام شد 8

  :بررسی به شرح ذیل بودند
 مقطر آب با پاشی محلول تیمار  
 استون با پاشی محلول تیمار  
 کرولیترمی 200نیک جاسمو اسید با پاشی محلول تیمار  
 میکرولیتر 100جاسمونیک  اسید با پاشی محلول تیمار  
 میکرولیتر 50 جاسمونیک اسید با پاشی محلول تیمار  
 لیتر بر مول 1یلیک سالیس اسید با پاشی محلول تیمار  
 لیتر برمول  10 سالیسیلیک اسید با پاشی محلول تیمار  
 لیتر بر مول 20لیک سالیسی اسید با پاشی محلول تیمار  
 لیتر بر لمو 40سیلیک سالی اسید با پاشی محلول تیمار  

  استخراج و تجزیه ترکیبات اسانس- 2-3
بالفاصله بعد از سه هفته از اعمال تیمار مرحله   برداشت گیاه

 ها نمونه .برگی رسیده بودند، انجام شد 22تا 16ها به دوم که برگ
  گراد سانتی درجه 25-30 معمولی تهویه مناسب دماي با سایه در
 به) روز 20 حدوداً( روز چند گذشت از پس تمیز روزنامه یک روي بر

شدن، به وسیله الک  بعد از خشک. شدند خشک کامل طور
هاي گیاه از برگ) Test sieve-Mesh No.50(آزمایشگاهی پارس 

استفاده از دستگاه با اسانس گیري . سایر اندام هاي هوایی جدا شد
اسانس گیاهان مورد نظر پس از آماده سازي، . کلونجر صورت گرفت

و  Agilent 7890Aمدل  GCبه دستگاه  باتیترک جهت شناسایی
GC/MS  مدلAgilent 5975C نهییمجهز به ستون مو HP-

5MS  با محدوده  کرونیم 25/0 یمتر و قطر داخل 30به طول
. دیگرد قیگراد تزر یسانت درجه 240تا  60آون ستون از  ییدما

آن با  سهیها و مقا آن يها به کمک شاخص باز دار فیط ییشناسا
 فیاز ط موجود در کتب مرجع و مقاالت و با استفاده يشاخص ها

  ).Adams, 2001(استاندارد انجام گرفت  باتیترک یجرم يها
 

3 نتایج و بحث
-بتا کامفن، پینن،-ترکیبات عمده اسانس مریم گلی شامل آلفا

 بورنئول، ، توژان -ترانس ، توژان - سیس سینئول،-1،8 پینن،
   .کامفور بودند و استات-بورنئول

پینن از -آلفا. در تمام تیمارها وجود داشت پینن- آلفاترکیب 
 1در شکل . جمله ترکیبات مهم  در درمان سرطان می باشد

پینن با استفاده از تیمارهاي مختلف نشان داده -تغییرات میزان آلفا
 50اسید جاسمونیک   میزان این ترکیب، در تیمار. شده است

 . میکرولیتر افزایش و در شاهد کاهش یافت

لیتر نسبت به سایر  مول بر 1سید سالیسیلیک در تیمار ا
. سالیسیلیک، میزان این ترکیب بیشتر بود تیمارهاي دیگر اسید

کرولیتر با دیگر تیمارها تفاوت معنی می 50اسید جاسمونیک  تیمار
 400 و 200، 100ولی تیمارهاي اسید جاسمونیک . داري داشت

بر لیتر ، آب مقطر مول  40کرولیتر با تیمارهاي اسید سالیسیلیک یم
  .و استون تفاوت معنی داري را نشان ندادند

مقایسه این . در تمام تیمارها وجود داشت ترکیب کامفن نیز
میزان این . نشان داده شده است 2ترکیب در تیمارها در شکل 

نسبت به میکرولیتر  400 ترکیب در تیمار اسید جاسمونیک
کمترین میزان ترکیب تیمارهاي دیگر بیشترین میزان را داشت و 

و شاهد میکرولیتر  400تیمار جاسمونیک . مربوط به تیمار شاهد بود
حتی بین تیمارهاي دیگر نیز . با هم تفاوت معنی را نشان دادند

نتایج نشان داد که با استفاده از . تفاوت معنی داري وجود داشت

Mg  

(mg.kg-1) 

K  

(mg.kg-1) 

N 

(%) 

Ca  

(%)  

pH  EC 

dS.m-1 

 عمق 

)cm(  

22/52/2125/17  96/13  5/8  70/3  30-0  
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میزان ترکیب کامفن در میکرولیتر  400تیمار اسید جاسمونیک  
  .ه مریم گلی افزایش یافتگیا

  
در اسانس برگ مریم گلی تحت تیمارهاي  پینن-ترکیب آلفامیزان  .1شکل 

  مختلف محلول پاشی جاسمونیک و سالیسیلیک اسید 
  

نشان داده شده  3سینئول در شکل  -1،8تغییرات ترکیب 
 100 جاسمونیک میزان این ترکیب در تیمار اسید بیشترین. است

مول  10و کمترین میزان آن در تیمار اسید سالیسیلیک  میکرولیتر
 100 اسید جاسمونیک( بین این دو تیمار. مشاهده شد بر لیتر

تفاوت معنی داري ) یترمول بر ل 10 و اسید سالیسیلیک میکرولیتر
کرولیتر با اسید یم 100 جاسمونیک تیمار اسید. وجود داشت
مول بر 1و اسید سالیسیلیک  میکرولیتر 400و  200جاسمونیک 

  . لیتر تفاوت معنی داري باهم نشان ندادند

 
در اسانس برگ مریم گلی تحت تیمارهاي مختلف  ترکیب کامفنمیزان  .2شکل 

محلول پاشی جاسمونیک و سالیسیلیک اسید 
 

 
در اسانس برگ مریم گلی تحت تیمارهاي  سینئول-1،8ترکیبمیزان  .3شکل 

مختلف محلول پاشی جاسمونیک و سالیسیلیک اسید 

 
 

در اسانس برگ مریم گلی تحت تیمارهاي  توژان–سیس ترکیب میزان  .4شکل 
مختلف محلول پاشی جاسمونیک و سالیسیلیک اسید 



شکل (توژان نیز در همه نمونه ها وجود داشت –ترکیب سیس 
مول 10میزان این ترکیب در تیمار  اسید سالیسیلیک بیشترین ). 4

مول بر لیتر  40بر لیتر و کمترین آن در تیمار اسید سالیسیلیک  
 10تفاوت معنی داري بین تیمار اسید سالیسیلیک . مشاهده شد

  . مول بر لیتر با دیگر تیمارهاي مورد بررسی وجود داشت
تیمار اسید بیشترین مقدار را در  توژان–ترکیب ترانس 

مول بر لیتر و کمترین میزان ترکیب در تیمار اسید  10سالیسیلیک 
مول بر لیتر مشاهده شد که این تفاوت معنی داري  40سالیسیلیک 

میکرولیتر و  200 و 100بین دو تیمار اسید جاسمونیک . بود
مول بر لیتر تفاوت معنی داري  40و 20تیمارهاي اسید سالیسیلیک 

   .)5ل شک( وجود نداشت
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در اسانس برگ مریم گلی تحت تیمارهاي  توژان– ترانسترکیب میزان  .5شکل 

  مختلف محلول پاشی جاسمونیک و سالیسیلیک اسید 
  

میزان تغییرات ترکیب کافور را در تیمارهاي مختلف  6شکل 
بیشترین میزان ترکیب در تیمار اسید سالیسیلیک . دهدنشان می

میزان ترکیب کامفور در آب مقطر مول بر لیتر و کمترین  40
اسید ( مشاهده شد و تفاوت معنی داري بین این دو تیمار

چنین هم. وجود داشت) مول بر لیتر و آب مقطر 40سالیسیلیک 
لیتر با دیگر تیمارهاي مورد  مول بر 40تیمار اسید سالیسیلیک 

ولی تیمارهاي اسید . بررسی نیز تفاوت معنی داري داشت
تیمارهاي اسید سالیسیلیک مول بر لیتر و استون سالیسیلیک و 

  . تفاوت معنی داري مشاهده نشد


  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
در اسانس برگ مریم گلی تحت تیمارهاي مختلف  کافورترکیب میزان  .6شکل 

  محلول پاشی جاسمونیک و سالیسیلیک اسید 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

در اسانس برگ مریم گلی تحت تیمارهاي مختلف  تیمولترکیب میزان  .7شکل 
  محلول پاشی جاسمونیک و سالیسیلیک اسید 

  
یکرولیتر و م 50فقط در تیمار اسیدجاسمونیک  تیمول ترکیب

. لیتر مشاهده شد مول بر 20و  10، 1 تیمارهاي اسید سالیسیلیک  
بیشترین میزان . در تیمارهاي دیگر میزان این ترکیب به صفر رسید

یکرولیتر و کمترین آن در م 50ترکیب در تیمار اسید جاسمونیک 
تفاوت معنی داري بین . مول بر لیتر مشاهده شد 10 سالیسیلیک

، 1 سالیسیلیک کرولیتر با تیمارهاي اسیدیم 50تیمار جاسمونیک  
  .)7شکل ( مول بر لیتر وجود داشت 20و  10

  
  
  
  
  
  
  
  

  
در اسانس برگ مریم گلی تحت تیمارهاي  کارواکرولترکیب میزان  .8شکل 

مختلف محلول پاشی جاسمونیک و سالیسیلیک اسید 
  

جاسمونیک و اسید  فقط در تیمارهاي اسید ترکیب کارواکرول
ترکیب در بیشترین میزان . مول بر لیتر وجود داشت 40سالیسیلیک 

و کمترین آن در تیمارهاي اسید جاسمونیک  100اسید جاسمونیک 
مول بر لیتر  40 سالیسیلیک اسید کرولیتر و تیمارمی 400 و 50
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 100 جاسمونیک تفاوت معنی داري بین تیمار اسید. مشاهده شد
   .لیتر با دیگر تیمارها وجود داشتمیکرو

در مطالعه اثر متیل ) Kim et al., 2006(کاران کیم و هم
جاسمونات بر روي ترکیبات ثانویه ریحان شیرین به این نتیجه 

میلی موالر  5/0به  1/0دست یافتند که افرایش متیل جاسمونات از 
این ترکیبات . در ریحان شده است تامسبب افزایش میزان فنل 

میلی مول  5/0که تیمار  شامل اسید روزماریک و اسید کافئیک بود
نسبت به سایر تیمارها و شاهد سبب افزایش  توانستت جاسمونا

و نیز باعث افزایش  شودبسیار معنی دار ترکیبات فنولیک در ریحان 
   .شود DPPHخاصیت آنتی اکسیدانی اسانس ریحان به روش 

 اسید تنطیمی اثر بررسی به) Meyer et al.,1984( کارانهم و میر
کرماتوگرافی  هاي روش از استفاده با گیاهان رشد در جاسمونیک

 چندین در جاسمونیک اسید محققین، این آزمایش در. پرداختند
 چنین،هم. شد یافت نورس سیب بقوالت و خانواده از گیاه گونه

 میوه فرابر بخش گیاه میوه در جاسمونیک اسید مقدار بیشترین
 به گیاه این هاي قسمت دیگر در ماده این که حالی در شد؛ یافت
 نتیجه این به محققین این سرانجام. است بوده موجود کمتر مقدار

 گیاه، رشد کننده تنظیم یک عنوان به جاسمونیک اسید که رسیدند
در تحقیق ما . است شده توزیع عالی گیاهان در اي گسترده طور به

نیز مشاهده شد اسید جاسمونیک به عنوان یک هورمون تنطیم رشد 
 و جاسمونیک اثرات ،)1390( موسوي. گیاه اثر کرده است

 بهار همیشه گل فیتوشیمیایی خاصیت را بر اسید سالیسیلیک
)Calendula officinalis L( که بین کردو گزارش  بررسی 

 سطح در فنل پلی میزان و کارتنوئید میزان نظر از آزمایش تیمارهاي
 معنی اختالف درصد 5 سطح در کل فالنوئید میزان براي و درصد 1

 .بود همسونتایج این تحقیق با تحقیق حاضر . وجود داشت داري
 کشت در) Goyal & Ramawat, 2008( راماوات و گویال

 دست نتیجه این به Pueraria tuberosa گونه سلول سوسپانسیون
 سایر با مقایسه در جاسمونات متیل میکرومول 40 تیمار که یافتند

 تأثیر بیشترین شاهد و) میکرومول 400 و 200 ،100 ،50( تیمارها
 غلظت همین در چنینهم. است داشته ایزوفالونوئیدها تولید در را

. است داشته جاسمونات متیل با مشابه تأثیر سالیسلیک اسید نیز
 نتیجه این به) Thiem & Krawczyk, 2010( کروازیک و تیم

 میکرومول 100 و 50 غلظت با جاسمونات متیل مصرف که رسیدند
 میزان بر مثبتی اثرات میکرومول 200 تیمار و شاهد با مقایسه در

) Pueraria lobata( کودزو گیاه بافت کشت در ایزوفالونوئیدها
  . است شده

  

نتیجه گیري. 4
 

 مقایسه نتایج مطالعات مذکور با نتایج این تحقیق نشان  

می دهد که هورمون هاي تنظیم کننده رشد در اکثر موارد باعث 
 اعمال با .متابولیت هاي ثانویه گردیده استافزایش رشد یا تولید 

میکرولیتر باعث افزایش آلفاپینن، بتا  50اسید جاسمونیک  تیمار
تیمار با اسید جاسمونیک چنین اعمال هم. پنین و تیمول شد

اسید با  سالیسیلیک. لیتر باعت افزایش کارواکرول شدمیکرو100
اه شد، مول بر لیتر باعث افزایش وزن تر وخشگ گی10غلظت 

از  .ن و کامفور شدومول بر لیتر باعث افزایش کامف 40سالیسلیک 
  تفاوت تیمارها به این نتیجه می رسیم که از بین ترکیبات ثانویه

توژان، ترانس توژان،  سیکامفن، کامفور، س ،سینئول1،8بتاپینن،  
در مورد دو  اهیبر رفتار گ يگذاررینقش تأث نیشتریب نیلیوفیکار
 و مولیدهد ت ینشان م. شود یم دهیو کارواکرول د مولیت بیترک

در مقابل  اهیدر حفظ آب موجود در گ یاتیح باتیترک کارواکرول
 هايغلظت تأثیر توان می بعدي هايپژوهش در. باشد یها م تنش

 و فیزیولوژیک، بیوشیمیایی خصوصیات بر جاسمونیک اسید مختلف
 وتحلیل تجزیه و  بررسی مورد را مریم گلی گیاه خشک ماده مقدار

 بازدارنده و ها کننده تنظیم دیگر مختلف هايغلظت تأثیر .داد قرار
 پژوهش ادامه گیاه مریم گلی در ترکیبات نوع و میزان بر رشد  هاي
  .گیرد قرار بررسی مورد
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