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 چکیده
بررسی صفات  منظوربه باشد.( گیاه دارویی و معطر ارزشمند متعلق به خانواده نعناعیان می.Mentha longifolia L. syn. Mentha sylvestris Lپونه )

د، ، مشههیدریحتربت )سپیدان، بوانات، کوار، کازرون، فسا، رضویدر استان فارس و استان خراسان  رویشگاه 81از .Mentha longifolia L  مورفولوژیکی
نمونه گیاهی کامل انتخاب  81رویشگاه از هر برداری و ها یادداشتاطالعات مربوط به رویشگاه گیری انجام شد.در زمان گلدهی، نمونه نیشابور، کاشمر و چناران(

 ها وجود داشت.ژیکی در بین اکوتیپنظر خصوصیات مورفولو از یامالحظه صفت کمی و کیفی برای هر اکوتیپ بررسی شد. نتایج نشان داد که تنوع قابل 83و 
 ،درصد 53/8 ، نیشابوردرصد 53/8حیدریه ، تربتدرصد 13/1، چناران درصد 1/8، کاشمر درصد 19/8مشهد  هاییشگاهروبازده متوسط تولید اسانس پونه در 

آنالیز همبستگی، وجود همبستگی مثبت و ین شد. تعی درصد 93/8، فسا درصد 83/8 ، کازروندرصد 33/8، کوار درصد 33/8، بوانات درصد 33/8 سپیدان
ها نشان داد که صفاتی را نشان داد. تجزیه به عامل( r= 0.59) و تعداد گل(r=0.5)  همچون ارتفاع گیاه با تعداد ساقه فرعیبین برخی صفات مهم  دارییمعن

 ،یاها را به خود اختصاص داد. تجزیه خوشهم در توجیه تغییرات دادهعرض برگ و نوک پهنک با قرار گرفتن در مؤلفه اول بیشترین سه ،همچون طول برگ
 رویشگاه عنوانهب تواندمیاین منطقه  ،مشهد رویشگاهاسانس در  عملکردکرد. با توجه به میزان باالی  بندییمگروه مجزا تقس 4مطالعه را در  مورد هاییتجمع
 شود. معرفی استخراج اسانسپرورش این گونه به منظور جهت  تعدمس
 

 دارویی، گیاهخصوصیات مورفولوژیکی، تنوع، اخوشهتجزیه  کلیدی: هایواژه

 

 1مقدمه
 استفاده موردبرخی از گیاهان دارویی را به علت دارا بودن اسانس 

از گیاهان را  شده استخراجهای دهند و در بیشتر موارد اسانسقرار می
 خانواده (.Saber Amoli, 2008برند )می دارو به کار عنوانبهنیز 

 پراکنش دارای گیاهیست که خانواده ینتربزرگ از یکی نعناعیان
 یهابوته گونه از 4111 از بیش و جنس 511 حدود و باشدمی جهانی
 Zargari; Mozaffarian,1997 دارد ) ای کوتاهدرختچه و معطر

2013 Azadbakht, 1999,.)  خودرو در زیستگاه  صورتبهاین گیاه
-های جنگلی و حتی مکانمرطوب، رودخانه، دریاچه، حوضچه، زمین

                                                 
استادیار و دانشیار دانشکده  دانشجوی کارشناسی ارشد، ترتیببه –4 و 5، 8

 هیدریحتربتدانشگاه گروه تولیدات گیاهی، کشاورزی، 

  هیدریحتربتدکترای تخصصی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه  -9

 (Email: h.feizi@torbath.ac.irنویسنده مسئول:  -*)
DOI:10.22067/jag.v11i1.64179 

های زراعی و نواحی کوهستانی ها و زمینهای خشک در امتداد جاده
  (.Stanisavljevic, 2010) کندرشد می

M. mozaffarianii گونه از جنس نعناع ) ششدر ایران 

 Jamzad ،.Hudsaquatic M.  ،.L M. arvensis ،M. 

.L alongifoli ،.L M. spicata ،Ehrh. M. suaveolensگزارش ) 
ای است که در ایران یکی از شش گونه منتا النگیفولیاشده است. 

با نام مترادف  النگیفولیاگونه گرفته است.  توجه قرار وجود دارد و مورد
M. sylvestris  باریک و های با نام فارسی پونه یا پودنه، دارای برگ

ها های ارغوانی، ساقه گیاه ساده یا منشعب، گرهر، گلبه شدت معط
 & Omidbeaigi, 2005; Davazdahemami)طویل و کشیده است

Majnoonhosini, 2008).  
 دارای و معده مقوی های جنس نعناعگونه اسانس دارویی نظر از

 دهنده کاهش نیروبخش، محرک، تشنج، ضد بادشکن، خاصیت
است  آن سوزش و معده زخم ددر دهندهتسکین معده، هایتراوش

(Arnold, 1997). هایی با در اصالح گیاهان دارویی ایجاد الین

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Mentha_sylvestris&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
mailto:h.feizi@torbath.ac.ir
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، عادت رشد و فنولوژی مطلوب، مقاومت به مؤثرهدرصد باالی مواد 
باشد. آگاهی اهداف می نیترمهمهای زنده و غیرزنده و غیره از تنش

ین مرحله هر های بومی زراعی و وحشی اولاز تنوع موجود در بین توده
باشد. در برای رسیدن به اهداف فوق می شده یطراحروش اصالحی 

درصد کولتیوارهایی  01-33مورد گیاهان دارویی باید اذعان داشت که 
شوند از طریق ها کشت و تولید میکه امروزه در کشت و صنعت

های محلی های وحشی یا تودههای ساده انتخاب در بین جمعیتروش
ها وری آنبرای افزایش بهره شدهاصالح. بهبود ارقام انددهآم دستبه

پالسم گونه و کاربرد آن نیازمند شناخت دقیق تنوع موجود در بین ژرم
 ;Bernath, 1996; Franz,1986)باشداصالحی می یهاپروژهدر 

Bernath, 2002; Mathe, 1986.) 
-زاییمیر .متفاوتی صورت گرفته است یهاپژوهشدر این راستا 

-(، گونهMirzaie-Nodoushan et al., 2001ندوشن و همکاران )

های مختلف نعناع را از لحاظ خصوصیات مورفولوژیک مورد ارزیابی 
داری از های مختلف، اختالف معنی. در این بررسی بین گونهدادند قرار

چون ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، لحاظ خصوصیاتی هم
 رگ مشاهده کردند.طول و عرض ب

های مختلف ( گونهet al., 2004 Zeinaliزینلی و همکاران )
را از نظر  (.M. spicata L. and M. longifolia Lنعناع )

های کاشان، خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس را در شهرستان
داری بین و تفاوت معنی دادند قراراصفهان و محالت مورد ارزیابی 

یاه، تعداد گره در شاخه اصلی، تعداد گره در شاخه خصوصیات وزن گ
آذین در شاخه اصلی، طول و عرض برگ در فرعی، تعداد و طول گل

 .مشاهده کردند یبررس موردمناطق 
 اصالحی واریته بررسی چهار با( D’Andrea, 2002)آندریا دی

 گیاه، ارتفاع شامل صفات مورفولوژیکی بین داریمعنی اختالف بابونه
 عملکرد و تازه گل صد وزن گل، و ارتفاع قطر بوته، در اد گلتعد

 .نمود گزارش اسانس
هدف از این پژوهش شناسایی مناطق پراکنش، تعیین نیازهای 

مختلف بر صفات ریختی و  هاییماقل یرتأثو ارزیابی  یشناختبوم
که  باشدیمدارویی بومی ارزشمند  گونه یناعملکرد کمی اسانس 

 .نمایدیمپالسم آن را فراهم ی بررسی تنوع ژنتیکی ژرمبرا ایینهزم
 

 هاروشمواد و 
در دو  های پونه وحشیتوده یکیتنوع مورفولوژ یمنظور بررسبه

جمله  ابتدا با مراجعه به منابع معتبر از یاستان فارس و خراسان رضو
در دو استان  اهیگ نیا هایشگاهیپراکنش و رو همحدود کایرانیفلور ا
 نظر مشخص شد. مورد

 ،کوار فسا، بوانات، ،سپیدان منطقه پنجشامل مطالعه  مناطق مورد
 شابور،یمشهد، ن ،یدریهحتربتمنطقه  پنجو  فارس در استانکازرون 

. مشخصات جغرافیایی بود یدر استان خراسان رضوچناران و  کاشمر
)طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از  GPSهر منطقه با استفاده از 

آوری ریا( و مشخصات آب و هوایی سالیانه مناطق جمعسطح د
)متوسط دمای سالیانه و متوسط بارندگی سالیانه( از سایت ایستگاه 

 .(8)جدول  تهیه شدhttp/irimo.irfarwd) 5319هواشناسی )
های گیاهی در مرحله گلدهی کامل در ده منطقه در استان نمونه

هی پونه با توجه به فارس و خراسان رضوی برداشت شد. زمان گلد
 یورماهشهرمناطق مختلف رویش آن از اوایل اردیبهشت تا اواخر 

های گیاهی در این مرحله نمونه ،است. بر این اساس شده گزارش
صفت مورفولوژیکی )کمی و  83 زمانهم( برداشت و 8934)تابستان 

های مختلف بررسی شد. الزم به ذکر است برای کیفی( در جمعیت
یاز با مراجعه به هر موردنی هانمونهین تأمن صفات و بررسی ای
 ی و به آزمایشگاه منتقل شدند. آورجمع هانمونهرویشگاه، 

های نمونه پونه صیبرای شناسایی دقیق مورفولوژیک و تشخ
ها توسط افراد متخصص انجام و شناسایی نمونه هرباریومی تهیه شد

رای استخراج اسانس پیکر ی گیاهی بهانمونهی آورجمع منظوربهشد. 
ی و در سایه آورجمعمنطقه  81رویشی گیاه در زمان گلدهی کامل از 

و دمای اتاق خشک شدند. برای تعیین درصد اسانس، با توجه به تنوع 
برای استخراج باالترین میزان  شده گزارشگیری های اسانسروش

 استفاده شد. آباسانس از روش تقطیر با 
گرم از پودر  51با آسیاب برقی خرد شد،  شده خشکماده گیاهی 

جهت استخراج اسانس به روش تقطیر با آب توسط  شده خشکگیاه 
-دستگاه کلونجر طبق فارماکوپه بریتانیا به مدت سه ساعت اسانس

 .(British Pharmacopoeia, 1993) گیری شد
و به  SPSS افزارنرمبر اساس تمامی صفات با استفاده از  هانمونه

های همبستگی کلیه صفات یبضری شدند. بندگروه Wardروش 
شده به روش پیرسون توسط  یآورجمعهای یتجمعی در بررس مورد
ی با استفاده از اخوشهتجزیه  انجام گردید.Ver 16  SPSS افزارنرم
 انجام شد. JMP افزارنرم

 
 نتایج و بحث

 ضریب تغییرات
ها در ری شده برای ژنوتیپیگاندازهدامنه تغییرات صفات مختلف 

 است.  آمده 5جدول 
از تری صفاتی که ضریب تغییرات باالیی دارند محدوده وسیع

تری برای آن صفت که دامنه انتخاب وسیع دارند رایت صفت کم
 تعداد ساقهتوان به صفاتی چون یم هاآندر بین  .شودمحسوب می

گل و اقه بیگل، طول سفرعی، طول شاخه جانبی، تعداد ساقه بی
برای  باارزشین اشاره کرد که برخی از این صفات، صفاتی آذگلتعداد 
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 ها حذف شدند.تنوع از بررسی در بین اکوتیپباشند. صفات کیفی به دلیل پایین بودن انتخاب بهترین اکوتیپ می
 

 های پونهآوری نمونهمشخصات محل جمع -1جدول 
Table 1- The specification of geographic location of Mentha longifolia L. samples 

 میانگین دما ساالنه ارتفاع از سطح دریا مختصات جغرافیایی آوریمحل جمع
میانگین بارش 

 ساالنه
Collection 

location Geographical coordinates Altitude The mean annual 

temperature 
The mean annual 

rainfall 

 

 طول عرض
   

     

 
Latitude Longitude 

   

 

 مترمیلی گراددرجه سانتی متر دقیقه درجه دقیقه درجه

Degree Minute Degree Minute m c˚ mm 

 حیدریهتربت
35 14 59 13 1312 15.12 207.90 

Torbat Heydarieh 

 کاشمر
35 16 58 15 984 18.83 148.80 

Kashmar 

 مشهد
36 19 59 24 1197 16.42 197.40 

Mashhad 

 چناران
36 39 59 4 1558 16.62 185.80 

Chenaran 

 نیشابور
36 18 58 49 2029 15.23 239.50 

Neyshabour 

 سپیدان
30 14 51 59 2189 16.23 424.30 

Sepidan 

 کوار
29 13 52 42 1529 19.05 205.80 

Kavar 

 بوانات
30 29 53 34 2260 16.41 110.50 

Bavanat 

 فسا
28 59 53 39 1461 20.43 159.90 

Fasa 

 کازرون
29 39 51 34 793 24.66 258.50 

Kazeroon 

 
 یری شدهگاندازهمقایسه صفات 

بررسی بازده متوسط تولید اسانس پونه نشان داد که بیشترین 
 1/8) درصد( و رویشگاه کاشمر 19/8ر رویشگاه مشهد )بازده اسانس د

 13/1) چناران یشگاهرودرصد( و کمترین مقدار اسانس مربوط به 
درصد، بوانات  33/8درصد( بود. مقدار بازده اسانس رویشگاه سپیدان 

 93/8درصد، فسا  83/8درصد، کازرون  33/8درصد، کوار  33/8
 .درصد بود 53/8 وردرصد و نیشاب 53/8حیدریه درصد، تربت

 مختلف هاییتجمعی کمی در هادادهنتایج حاصل از مقایسه میانگین 
 آورده شده است.  9پونه در جدول 

درصد بین صفات کمی در  3و  8نتایج نشان داد که در سطح احتمال 
که یطوربهداری وجود داشت، یمعنهای مختلف اختالف یتجمع

تعداد ساقه فرعی و تعداد گل بود.  جمعیت کوار دارای بیشترین ارتفاع،
ارتفاع گیاه و تیپ رشد بوته از صفات مهم مورفولوژیکی  که آنجا از

قرار  مدنظراست جهت اصالح ارقام مناسب برای برداشت مکانیزه باید 
گیرد. جمعیت مشهد و کاشمر دارای بیشترین مقدار طول شاخه جانبی 

بیشترین طول گل را دارا  بودند. همچنین نمونه مشهد و سپیدان دارای
که ربوط به نمونه مشهد بود. از آنجا بود. بیشترین طول برگ نیز م

 ،ین و برگ وجود دارندآذگلهای بیشترین میزان اسانس در قسمت
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نژادی این گیاه حائز اهمیت بنابراین صفات مربوط به گل و برگ در به
 (.Moghaddam et al., 2013هستند )

تواند ناشی یممتعلق به یک استان با یکدیگر  هایتفاوت اکوتیپ
را  هاپونهاز تنوع تغییرات محیطی باشد که در طول سالیان متمادی 

ارتفاع و دما روی کمیت اسانس  ریتأثیر قرار داده است. تأثتحت 
 شده است. دیتائتوسط محققان قبلی 

( با بررسی اثر ارتفاع Habibi et al., 2006حبیبی و همکاران )
همبستگی منفی بین  T. kotschyanusمیزان روغن اسانس گونه  بر

ی هاافتهبا ی گزارش نمودند کهارتفاع از سطح دریا و میزان اسانس را 
 نیترکمهمچنین  .این تحقیق در مورد منطقه کاشمر مطابقت دارد

که دارای ارتفاع باال و  باشدیممیزان اسانس مربوط به منطقه چناران 
 .باشدیممیانگین دمای کمتر از 

 
 (.Mentha longifolia Lهای پونه )آمار توصیفی صفات کمی اکوتیپ -2جدول 

Table 2- Descriptive statistics of quantitative factors of horsemint (Mentha longifolia L.) ecotypes 

 حداقل
Min 

 حداکثر
Max 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
Deviation 

 واریانس
Variance 

 دامنه
Rang 

ضریب 

 تغییرات
CV 

 گیری واحداندازه
Measurement 

unit 

 صفات
Traits 

17 148 62.5 26.88 722.88 131 43 cm 
 ارتفاع بوته

Plant height 

 فرعی تعداد ساقه - 128 22 33.76 5.81 4.54 22 0
Number stem subsidiary 

0 89 21.34 21.08 444.68 89 98.79 cm 
 جانبی )بلندترین(طول شاخه 

Length side branches 
(long) 

0 61 9.13 11.02 121.64 61 120.80 cm 
 ین(ترکوتاهطول شاخه جانبی )

Length of side branches 
short)( 

0 33 1.46 3.75 14.06 33 256.90 - 
 تعداد ساقه بی گل

Number of stem 

0 68 6.94 13/75 81.187 68 199.39 cm 
 گل )بلندترین( طول ساقه بی

Length of stem (the 
longest) 

0 61 3.92 8.49 72.15 61 216.69 cm 
 ین(ترکوتاهطول ساقه بی گل )

Stem (the  Length
shortest) 

 ینآذگلتعداد  - 145.58 66 106.54 10.32 7.09 67 1
Florescence number 

0.5 5.5 3.09 1.26 1.59 5 40.73 cm 
 رین(ین )بلندتآذگلطول 

Length of the largest 
florescence 

0 2.5 .811 0.7 0.49 2.5 86.37 cm 
 ین(ترکوتاهین )آذگلطول 

Length of the lowest 
florescence 

1 9.5 4.23 1.69 2.88 8.5 40.10 cm 
 ترین(یینپاطول برگ)

Length of leaf (the 
lowest) 

0.5 6.5 1.60 0.96 0.93 6 60.21 cm باالترین( طول برگ( 
Length of Upper leaf 

0.2 3 1.52 0.67 0.46 2.8 44.41 cm ( یینپاعرض برگ)ترین 
Width of lower leaf 

0.2 2.5 .511 0.43 0.19 2.3 84.76 cm باالترین( عرض برگ( 
Width of upper leaf 

 تعداد گره - 34.21 24 9.77 3.12 9.14 28 4
Node number 

 تعداد برگ - 21.34 48 39.11 6.25 18.28 56 8
Leaf number 

0.87 1.83 1.46 0.30 0.09 0.96 21.19 % 
 بازده اسانس )درصد(

Essential oil (%) 
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 مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک -3جدول 

Mean comparison of morphological traits-Table 3 

 ارتفاع
Plant 
height 
(cm) 

تعداد ساقه 
 فرعی

Number of 
subsidiary 

stem 

طول شاخه 
 جانبی بلند
Length of 

side branches 
(long) 
(cm) 

طول شاخه جانبی 
 کوتاه

Length of side 
branches 
(short) 
(cm) 

 تعداد
 ساقه بی گل
Number of 

stem 

طول ساقه بی 
 گل)بلندترین(
Length stem 
(the longest) 

(cm) 

 آذینتعداد گل
Flower 
number 

بی طول ساقه 
 (نیترکوتاهگل)

Length Stem 
the (

shortest) 
(cm) 

 صفات
 Traits 

b78.10 c2.70 a44  ab13.50 a1.50 abc8.10 c2.10 *b1.10 مشهد 
Mashhad 

c52.90 c1.80 acd18.50 b5.30 a1.50 a17.20 c2.40 a4.30 
 حیدریهتربت

Torbat Heydarieh 

b75.10 c2.60 ab38.30 a20.70 a0.7 ab11.90 c.403 a11.50 
 کاشمر

Kashmar 

c54.50 bc5.00 cd11.50 b5.30 a2.60 abc8.60 bc5.30 a4.50 نیشابور 
Neyshabour 

c53.50 c1.80 d6.85 b4.80 a1.30 abc5.55 c1.70 b3 
 چناران

Chenaran 

cd42.80 50b8. cd20.20 b6.70 a1.30 abc7.40 b11.90 ab3.40 
 سپیدان

Sepidan 

d35.50 c1.40 d7.00 b5.40 a 0.2 bc1.50 c1.70 b1.30 
 بوانات

Bavanat 

a109.20 a16.30 abc29.20 b8  a1.90 abc8.48 a27.60 a5.80 
 کوار

Kavar 

b87.60 c3.40 bcd23.50 ab12.30 a0.30 bc4.30 b8.70  b0 
 کازرون

Kazeroon 

d35.95 c1.90 cd14.40 b9.30 a3.30 c0  c3.80 b0 
 فسا

Fasa 

 

 ضریب همبستگی
یری شده در گاندازهضرایب همبستگی بین صفات مورفولوژیک 

 آورده شده است.  4 جدول

یری شده گاندازهنشان داد که برخی از صفات  آمده دستبهنتایج 
دار در سطح احتمال یک درصد یمعنی مثبت یا منفی همبستگدارای 

، (r=0.5) بین ارتفاع گیاه با تعداد ساقه فرعی، مثال عنوانبه. باشندیم
، طول (r= 0.53, 0.31) ین شاخه جانبیترکوتاهطول بلندترین و 

(، طول r= 0.59) (، تعداد گلr=0.28) گلین ساقه بیترکوتاه
ترین برگ بر روی یینپا، طول و عرض (r=0.38) ین گلتربزرگ

 و تعداد برگ (r=0.36) و تعداد گره =r) 0.59) ساقه اصلی
(r=0.36)  داری وجود دارد.یعنمهمبستگی مثبت و  

همچنین بین صفت تعداد ساقه فرعی با صفات طول بلندترین 
 ین گلتربزرگ(، طول r=0.81) تعداد گل(، r=0.31) شاخه جانبی

(r=0.44 و طول )ترین برگیینپا (r=0.43 نیز همبستگی مثبت )
بین طول گل  کهوجود داشت. ضریب همبستگی بین صفات نشان داد 

گ همبستگی مثبت وجود دارد یعنی افزایش طول و طول و عرض بر
ی گل همراه با افزایش صفات تولیدی و صفات هاچرخهگل و تعداد 

 Moghaddam etبود که با نتایج مقدم و همکاران ) مربوط به برگ 

al., 2013 ی جنس ریحان مطابقت هاتوده( بر تنوع مورفولوژیک
برگ همبستگی  دارد. طول بلندترین شاخه جانبی با طول و عرض

بلند به همراه برگ بیشتری  دارگلدار وجود دارد. ساقه یمعنمثبت و 
ی جهت تربزرگتواند مخزن یم باشدیمی را دارا تربزرگکه سطح 

 (.Yavari et al., 2010تولید و ذخیره اسانس ایجاد نماید ) 
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بررسی بازده متوسط تولید اسانس پونه نشان داد که بیشترین 
 1/8درصد( و رویشگاه کاشمر ) 19/8نس در رویشگاه مشهد )بازده اسا

 13/1یشگاه چناران )به رودرصد( و کمترین مقدار اسانس مربوط 
 برگ ازو عرض  رفت، طولیمانتظار که  طورهمانباشد. درصد( می

ی انباشت اسانس هستند با بازده اسانس همبستگی هامحلین ترعمده
ی عمده اسانس هامحلزایشی از  یهابخش دهند.یمباالیی نشان 

در این شوند که با بازده اسانس همبستگی باالیی دارند. یممحسوب 

داری بین بازده اسانس با تعداد یمعنتحقیق نیز همبستگی مثبت و 
درصد نشان داده  8ین در سطح احتمال آذگلین ترکوچکگل و طول 

( بر روی (Yavari et al., 2010شد که با نتایج یاوری و همکاران 
آویشن آذربایجانی مطابقت دارد. از صفات مهم دیگر که همبستگی 

توان تعداد ساقه یمدار شد، یمعندرصد  یکدر سطح احتمال  هاآن
ین شاخه( اشاره ترکوتاهفرعی، طول شاخه جانبی )بلندترین شاخه و 

 کرد که همبستگی مثبتی با بازده اسانس نشان دادند

 
ایسه میانگین صفات مورفولوژیکمق -3ادامه جدول   

Table 3-(continue) Mean comparison of morphological traits  

 

 صفات
Traits 

بازده 

 اسانس
Essential 

oil (%) 

 تعداد برگ
Leaf 

number 
 

 تعداد گره
Node 

number 
 

عرض 

ترین پایین

 برگ
Leaf 

width 

low 

(cm) 

 عرض

باالترین 

 برگ
Leaf 

width 

up 

(cm) 

 طول

باالترین  

 برگ
Length 

leaf 

Upper 

(cm) 

طول 

ترین پایین

 برگ
Length 

leaf low 

(cm) 

طول 

ترین کوچک

 آذینگل
Length of 

the 

smallest 

florescence 

(cm) 

طول 

ترین بزرگ

 آذینگل
Length of 

the largest 

florescence 

(cm) 

 مشهد
Mashhad 

1.83 abc20.40 abc10.20 a1.47 a2.65 a3.85 a6.35 a1.35 a4.15 

 حیدریهتربت
Torbat 

Heydarieh 
1.25 a24 a12 d0.28  def1.17 c1.29  cd3.17  b0.65  cd2.70 

 کاشمر
Kashmar 

1.8 ab23.20 ab11.60 b0.71 b2.20 b2.11 a5.55 ab0.78 d1.95 

 نیشابور
Neyshabour 

1.27 bc18.60 bc9.30 d0.29 cde1.40 c1.21 b4.25 ab0.87 
bc3  

 

 چناران
Chenaran 

0.87 cd15.80 cd7.90 bcd0.5 cd1.46 c1.50 bc3.88 b0.50 bc3.05 

 سپیدان
Sepidan 

1.75 cd15.20 cd7.60 d0.23 ef1.07 c1.06 b4.60 a1.30 a4.15 

 بوانات
Bavanat 

1.55 d13.40 d6.70 cd0.39 g0.71 c1.35 e2.14 c0.15 d1.90 

 کوار
Kavar 

1.75 abc19 abc9.50 cd0.33 b2.03 c1.20 a5.75 ab1 a4.10 

 کازرون
Kazeroon 

1.17 abc20.40 abc10.20 cd0.36 c1.57 c1.05 b4.40 ab0.92 ab3.70 

 فسا
Fasa 

1.37 d12.80 d6.40 bc0.59 fg1.02 c1.41 de2.24 b0.59 cd2.28 
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 ایتجزیه خوشه
 81ها بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی، یپاکوتی بندگروه
  :بندی کردیمتقسگروه  4را در  مطالعه مورداکوتیپ 

بر اساس  بود کهگروه اول شامل دو اکوتیپ مشهد و کاشمر 
نظر صفات ارتفاع، طول شاخه جانبی، طول از 8دندوگرام شکل 

گل، طول برگ، تعداد گره و تعداد برگ در یک بلندترین ساقه بی
 گروه تشابه قرار گرفتند.

 )کوار( قرار داشت.  1در گروه دوم اکوتیپ 
های شده است شامل اکوتیپ یلتشکاکوتیپ  4گروه سوم که از 

 حیدریه، چناران، نیشابور، سپیدان و کازرون بود. تربت

بود. ویژگی مشترک  های بوانات و فساگروه چهارم شامل اکوتیپ
انبی، تعداد از نظر صفاتی چون ارتفاع بوته، طول شاخه ج هاگروهاین 

 (.8عرض برگ( بود )شکل  و گل، طول گل، طول برگ
رغم شود علیای دیده میبنابراین با توجه به نتایج تجزیه خوشه

هم برخی  ها از تظر اقلیمی و خاکی بازمتفاوت بودن رویشگاه
باشند. ها صفات مشترکی داشته و تا حدی بهم نزدیک میاکوتیپ

نظر صفات مورد تالفات زیادی را از ها اخبرعکس نیز برخی اکوتیپ
 ارزیابی نشان دادند.

 
           0        5        10         15       20         25    

No.  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

 ای بر اساس خصوصیات مورفولوژیکدندروگرام تجزیه خوشه -1شکل 
 مشهد، تربت حیدریه، کاشمر، نیشابور، چناران، سپیدان، بوانات، کوار، کازرون، فسابه ترتیب:  81تا  8

Fig. 1- Cluster analysis dendrogeram of morphological factors 
Mashhad, Torbat Heydarieh, Neyshaboor, Chenaran, Sepidan, Bavanat, Kavar, Kazeroon, Fasa: Numbers 1-10 

 
 های اصلی فهمؤلتجزیه به 

ها دادهی کاهش هاکیتکنی اصلی یکی از هامؤلفهتحلیل 
ی ترکوچککه مجموعه متغیرهای اصلی را به مجموعه  باشدیم

این مجموعه کوچک علت بیشتر واریانس  کهیطوربه کندیمتبدیل 
 1اصلی صفات را در  مؤلفهنتایج تجزیه به . هاستدادهموجود در 

درصد  95/10 مجموع ها درمؤلفهه این ک داد قراراصلی  مؤلفه
اول صفات طول  مؤلفه(. در 3واریانس کل را توجیه نمودند )جدول 

برگ نسبت به ساقه اصلی(، عرض برگ  نیترنییپابرگ )باالترین و 
برگ( و نوک پهنک با ضرایب مثبت قرار  نیترنییپا)باالترین و 

 15/59 هاداده داشتند. این عامل بیشترین سهم در توجیه تغییرات
صفات تولیدی در پونه  نیترمهمدرصد را به خود اختصاص داد که از 

را توجیه  هادادهدرصد از تغییرات  33/84. در عامل دوم که باشدیم
و طول  نیآذگلکرد صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد 

، شکل نیآذگلبلندترین گل قرار داشتند. همچنین صفات رنگ 
را  هادادهدرصد از تغییرات  03/3، بازده اسانس در عامل سوم پهنک

توجیه کردند. صفات طول شاخه جانبی، طول ساقه بی گل در عامل 
را توجیه کردند. صفات حالت  هادادهدرصد از تغییرات  53/3چهارم 

درصد از  81/3قرارگیری گیاه و رنگ برگ در عامل پنجم توانستند 
. در عامل ششم صفات تعداد گره و تعداد برگ تغییرات را توجیه کنند

درصد از واریانس کل را به خود اختصاص دادند.  91/0که  قرار داشتند
دهنده با قرار و وضعیت شاخه گل نیآذگل نیترکوتاهصفت طول 

را توجیه نمود و  هادادهدرصد از تغییرات  40/3گرفتن در عامل هفتم 
درصد از  40/4در عامل هشتم  حاشیه برگ با ضریب منفی تینها در

ی اول و هاعاملواریانس را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج 
دوم بیشترین سهم از واریانس را به خود اختصاص دادند که این 

 .باشدیمها مهم بودن این صفات در انتخاب اکوتیپ دهندهنشان
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 (Mentha longifoliaهای پونه )تیپهای اصلی برای صفات مختلف اکولفهؤتجزیه به م -5 جدول
Table 5- Principal component analysis for different traits of horsemint (Mentha longifolia L.) ecotypes 

 عامل
Component 

 مقادیر ویژه
Eigeun value 

 درصد تجمعی واریانس
 Cumulative variance (%) 

 واریانس نسبی
Relative variance (%) 

 صفات
Traits 

1 5.75 23.02 23.02 

 طول برگ باال

Length of upper leaf 

 عرض برگ باال 

Width of upper leaf 
 عرض برگ پایین  

 Width of lower leaf 
 نوک پهنک

 Blade tip     

2 3.68 37.77 14.75 

 ارتفاع بوته 

Plant height 

 تعداد شاخه فرعی 

Number stem subsidiary    
 نیآذگلتعداد 

Inflorescence number 

3 2.41 47.42 9.65 

  نیآذگلرنگ 
Inflorescence color 

 شکل پهنک
Blade shape          

 بازده اسانس
Essential oil 

4 2.32 56.72 9.29 

 طول بلندترین شاخه جانبی

Length side branches (long) 
 شاخه جانبی نیترکوتاهطول 

Length of side branches (short) 
 طول بلندترین ساقه بی گل

Length of side branches (short) 
 ساقه بی گل نیترکوتاهطول 

Length Stem (the shortest) 

5 1.79 63.90 7.18 

 حالت قرارگیری گیاه

Type standing   
 رنگ برگ 

Leaf color                

6 1.57 70.20 6.30 

 تعداد گره

 Node number 
 برگتعداد 

Leaf number 

7 1.36 75.67 5.46 
 آذینترین گلطول کوتاه

Length of the lowers florescence 

8 1.11 80.14 4.46 
 حاشیه برگ

 Leaf border    

 
 گیرینتیجه
دارای تنوع بسیار خوبی  مطالعه موردی هاتیجمع مجموع در

ن صفات باید با در نظر گرفت هاتیجمعبودند و گزینش از بین این 
که بیشترین میزان اسانس آنجائی از نظر صورت پذیرد. مطلوب و مورد

ین و برگ وجود دارند بنابراین صفات مربوط به آذگلهای در قسمت
نژادی این گیاه حائز اهمیت هستند، جمعیت مشهد و گل و برگ در به

کاشمر دارای بیشترین مقدار طول شاخه جانبی بودند. همچنین نمونه 
و سپیدان دارای بیشترین طول گل را دارا بود. همبستگی مثبت مشهد 

ین ترکوچکداری بین بازده اسانس با تعداد گل و طول یمعنو 
بررسی بازده متوسط تولید اسانس پونه نشان  ین در بدست آمد.آذگل

درصد( و  19/8داد که بیشترین بازده اسانس در رویشگاه مشهد )
کمترین مقدار اسانس مربوط به  درصد( و 1/8رویشگاه کاشمر )

 درصد( بود.  13/1) چناران یشگاهرو
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 ,.Mirzaie-Nodoushan et alندوشن و همکاران )میرزایی

های مختلف نعناع را از لحاظ خصوصیات مورفولوژیک (، گونه2001
های مختلف، اختالف مورد ارزیابی قرار دادند. در این بررسی بین گونه

چون ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد وصیاتی همداری از لحاظ خصمعنی
زینلی و همکاران  شاخه فرعی، طول و عرض برگ مشاهده کردند.

(Zeinali et al., 2004) النگیفولیا و )های مختلف نعناع گونه
را از نظر خصوصیات مورفولوژیک و همچنین میزان اسانس  (اسپیکاتا

ی در تحقیق آنها مورد ارزیابی قرار دادند. مناطق مورد بررس
های کاشان، اصفهان و محالت بودند. خصوصیات وزن شهرستان

گیاه، تعداد گره در شاخه اصلی، تعداد گره در شاخه فرعی، تعداد و 
آذین در شاخه اصلی، طول و عرض برگ مورد ارزیابی قرار طول گل

داری بین گرفت. در تمام خصوصیات مورد بررسی اختالف معنی
با توجه به شرایط اقلیمی، شکل  شاهده کردند.مناطق مختلف م

شدت ظاهری و مواد مؤثره گیاهان ازنظر کمی و کیفی نیز به
است تا با توجه به توان  شوند بنابراین ضروریدستخوش تغییر می

دار و دارویی، با زمینه تنوع گیاهان اسانس بالقوه بسیار خوب کشور در
طالعات الزم در مورد های گیاهی و دستیابی به اشناخت گونه

های اساسی ها، گامشناختی آنهای رویش و خصوصیات بوممحل
های اصولی ی گیاهی و ترویج شیوههااسانسبرای استفاده از 

 برداری از این گیاهان برداشته شود.بهره

 
 سپاسگزاری

است که  شده انجامحیدریه این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه تربت
 شود.دانی میقدر لهیوسنیبد
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Introduction1 
The basis for plant breeding research is genetic variability. In fact, without access to such variety, plant breeders to 
create and deliver new varieties will not have much success. Mirzaee Nadushan (2001) evaluated different species of 
mint and its morphologic features. In this study, between different species, a significant difference in terms of 
characters such as plant height, stem diameter, number of branches, leaf length and width were observed. Horse Mint 
(Mentha longifolia syn. Mentha sylvestris) is a valuable medicinal and aromatic plant belong to Lamiaceae family. The 
aim of this study was to identify areas of distribution, determine the ecological and morphological assessment of 
various climates and yield valuable medicinal oil is such that it provides a basis for investigating the genetic diversity of 
germplasm. 
 
Materials and Methods 
 In order to study morphological characteristics of Mentha longifolia in 10 regions of Fars and Khorasan Razavi 
Province, sampling was done at flowering stage in summer 2015. In order to study morphological diversity of wild 
landraces in Fars and Khorasan Razavi by referring to reliable sources, including Flora Iranica area distribution and 
habitats of this plant was found in two Provinces. The study area includes five sites in Fars Province (Sepidan, Bavanat, 
Fasa, Kovar, Kazeroon) and five regions in Khorasan Razavi Province (Torbat Heydarieh, Mashhad, Nishabur, 
Kashmar and Chenaran). Given that most of the active ingredients of the plant at the time of flowering is reported, plant 
samples in full bloom in ten regions in Fars and Khorasan were taken. Some samples were selected from each region 
and 19 quantitative and qualitative characteristics were determined for each ecotype. For accurate identification and 
diagnosis of morphological Horse mint herbarium specimens were collected and identified samples was done by 
qualified personnel. For extract the essential oil by water distillation by Clevenger apparatus according to the 
Pharmacopoeia Great Britain for three hours were done. 
The samples based on all the characteristics of using the SPSS software and Ward methods were grouped. All 
correlation coefficients of traits in populations that were collected were analyzed by Pierson method using SPSS 
software. Cluster analysis was performed using JMP software. 
 
Results and Discussion 
The results showed considerable diversity in terms of morphological characteristics among ecotypes. Most of the side 
branch was observed in Mashhad and Kashmar populations. Correlation analysis showed significant positive 
association between some important characteristics. The correlation coefficients showed a positive association between 
the length of flower and length and width of leaf. Principal components analysis showed that traits like leaf length, 
width and blade tip were placed in first factor and had the most allotment in describing changes among collected data. 
Cluster analysis divided the subjects into four distinct groups. Mentha average production efficiency review showed 
that the highest essential oil yields was in Mashhad sites (1.8) and site of Kashmar (1.8) and the lowest amount of oil 
from the habitat Chenaran (0.9). Due to the high yields of essentials in samples collected from Mashhad district, it can 
be considered it is a good place prone to extraction of essential oils among studied areas. 
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Conclusion 
The correlation coefficients showed a positive correlation between the length of flower and length and width of leaf. 
The shortest length of flowering branch inflorescence and the status of being in the seventh factor 46.5% of the change 
can be justified. The highest essential oil yields in Mashhad (1.8) and site of Kashmar (1.8) and the lowest amount of oil 
from the habitat Chenaran (0.9) was shown. Finally Mashhad landrace suggested for selection in domestication and 
cultivation of this plant. 
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