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پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی
)1395(574-582، صفحه 4، شماره 32جلد 

گونهدوي هاتیجمعدری کیرفولوژومصفاتوسرشاخهعملکردسهیمقا
Mentha pulegium L.وMentha mozaffariani Jamzad

3پورو حیدر پناه*2، علی اشرف جعفري1فرشته شاهبازي اصل

، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،ییرشته گیاهان دارو،آموخته کارشناسی ارشددانش-1
، ایرانتهران،يکشاورزجیآموزش و تروقات،یسازمان تحقسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ؤم،استادنویسنده مسئول، -*2

aajafari@rifr-ac.irپست الکترونیک: 

، ایرانتهران،يکشاورزجیآموزش و تروقات،یسازمان تحقسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سؤم،مربی-3

1394شهریور: پذیرشتاریخ1394شهریور: نهاییاصالحتاریخ1393اسفند: دریافتتاریخ

چکیده
گونهازتیجمع17تعدادعنعناگونهدوي هاتیجمعدرکیرفولوژوماتیخصوصوسرشاخهعملکردی بررسمنظوربه

Mentha pulegium L.گونهازتیجمع8وMentha mozaffariani Jamzadالبرزيکشاورزقاتیتحقستگاهیادرسالدومدتبه
خطدرمترمینفواصلبهبوته15آزمایشیکرتهردر.گرفتندقراری ابیارزموردی تصادفکاملي هابلوكطرحقالبدرکرج

صفاتازشیآزماياجراطولدروشدياریآبي اقطرهستمیسبامزرعه.شدندکشتمترسانتی75هافیردنیبواصلفباريمت5/7
گلتعدادونیآذگلطولپوشش،تاجقطر،یاصلشاخهتعداداه،یگارتفاعصفاتوسالدومدتبهسرشاخهخشکوترعملکرد

روشبههانیانگیمسهیمقاوانسیوارهیتجز،هادادهيآورجمعازپسشد.ي ریگاندازهسالکیمدتبهاسانسبازدهوبوتهدر
سطوحدرسرشاخهخشکعملکردبجزصفاتهیکللحاظازهاگونهنیبتفاوتکهدادنشانانسیوارهیتجزجینتاشد.انجامدانکن

.Mها،گونهمیانگینمقایسهدربود.داریمعن% 1احتمال pulegiumدرشاخهتعداد،پوششتاجقطر،بوتهارتفاعمیانگینلحاظاز
.Mگونهبهنسبتاسانسعملکردوبوته mozaffarianiگونهدرنیآذگلطولمیانگینمقابلدرداشت.برتريM. mozaffariani

.Mسرشاخهترعملکردنیانگیمبود.بیشتر pulegiumوM. mozaffarianiگونهدوهررد.بودبوتهدرگرم147و183بیترتبه
.Mگونهدر.داشتوجودداریمعنفاختال،ارزیابیموردمورفولوژیکیصفاتهیکلنظرازهاتیجمعنیب pulegiumيهاتیجمع

ازداشتند.را ترسرشاخهعملکردنیشتریببوتهدرگرم231و252عملکردباترتیببه)23031(رفسنجانو)22607(وانیمر
بوتهدرگرم111و115عملکردباترتیببه)22381(اراكو)23031(رفسنجانيهاتیجمعخشکسرشاخهعملکردلحاظ

.Mگونهيهاتیجمعنیبسهیمقادر.کردنددیتولراخشکسرشاخهنیشتریب mozaffariani،نیانگیمبا)19625(هیارومتیجمع
بینيدارمعنیتفاوتاسانسدرصدظلحاازداشت.راتروخشکسرشاخهعملکردنیشتریببترتیبهبوتهدرگرم202و98دیتول
.Mگونهاسانسعملکردنظرازولینشدمشاهدهگونهدو pulegiumگونهبهنسبتبیشتريعملکردبوتهدرگرم14/1با

M. mozaffarianiداشتبوتهدرگرم76/0با.

Mentha:يدیکلي هاواژه pulegium L.،Mentha mozaffariani Jamzad،اسانسبازده،یکیمورفولوژصفات،سرشاخهعملکرد.
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4575، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

مقدمه
اکولـوژیکی شرایطتنوعووسعتدلیلهبایرانکشور

خـود دررا نعنـاع جنسي هاگونهازتوجهیقابلتعداد
ایـران بـه منحصـر حتیآنهاازبرخیکهاستدادهيجا

رهیــتدرجــنسنیمهمتــر)Mentha(نعنــاع.باشــندمــی
Labiataeوداراي اسـانس ي آنهـا گونـه بیشتر وبوده

ـ ترکوجوددلیلهبوبودهییداروخواص معطـر هـاي بی
مصــارفی بهداشــتوی شــیآراعیصــنادرمتنــوعاریبســ

,Akbarzadeh(دارندي اگسترده 2003(.
حتـی ومرطوبمعتدلهوايوآبدرتواندمینعناع

وبرویدراحتیه باستپیهوايوآببارطوبمنقاطدر
اهـان یگکنـد. سـازگار خوبیهبجويتغییراتباراخود

درکـه انـد شـده پراکنـده نیزمکرهدري طورنعناعرهیت
درآنهـا انتشـار نهیشیپی ولشوند،میافتی ینواحاغلب

,Omidbaigi(اسـت ترانـه یمدمنطقـه  ,Zargari؛ 2005

ـ گنیاهايوردهآفردکنندهیتولکشورنیمهمتر.)1997 اهی
توانیمنعناعهکننددیتولگریدي کشورهاازکاست.یآمر
ـ فرانسـه، ژاپـن، ل،یبرزبلغارستان،ه،یروساز ونیآرژانت

Clark(بردناممجارستان & Menary, 1980.(
ـ بهنعناعاسانسدهندهلیتشکهايبیترک 20ازشیب

درصـد) 60تـا 40(ولمنتآنهانیمهمترکهرسدمینوع
درشـده استخراجاسانسدرمنتولمقدارنیشتریباست.
ـ مقـدار گلهـا اسـانس دارد.وجـود جواني هابرگ ی کم

تـا 10(منتوفـوران راآنبیترکنیمهمترکهداردمنتول
Mirza(دهـد مـی لیتشـک درصـد) 12 et al., 1996(.

ــاعاســانس ــودن ،نعن ــل دارا ب ــه دلی ــولب تیخاصــ، منت
ي شستشوي برایی هامحلولهیتهدروداردیی ایکترضدبا
ـ منتـول شـود. یماستفادهگلوودهان تیخاصـ نیهمچن

Clark(داردضـدخارش  & Menary, مـواد از).1980
یی داروهاساختبراي ي داروسازعیصنادر،عنعنامؤثره

شــود.مــیاســتفادهشــکمنفــخودرددلي مــداواي بــرا
شـدن طعـم خـوش ي بـرا نعنـاع طعموعطرازنیهمچن

,Omidbaigi(شـود مـی اسـتفاده بدمزهي داروها ؛ 2005

Jahanara & Haerizadeh, ـ ننعنـاع عصـاره ).2001 زی
ـ مارگزموارددرسمضدعنوانبه ـ وی دگی حشـرات شین

ـ بکـار  ,Zargari(رودیم مـورد مـوارد ازجملـه .)1997
هـاي بیمـاري از:عبارتنـد سـنتی طـب درنعناعاستفاده

قـولنج معـده، التهـاب نفخ،اسهال،هاضمه،سوءاوي،صفر
وصـفرا کیسـه اسپاسـم صـفراوي، مجارياسپاسمروده،

McKay(گوارشدستگاه & Blumberg, 2006(.
Menthaگونه pulegium L.معطرپونهفارسینامبا

ي درازابهي بیضوهابرگاست.روندهنبوریزومي دارا
معمـوالً کهمترسانتی3تا2عرضبهومترسانتی7تا4

قاعـده درپهنـک هستند.آنفاقدیاکوتاهدمبرگي دارا
ساقهي روبرمتقابلصورتبههابرگواستشکلقلبی
فراهمي هادستهصورتبهومادهنرهاگلاند.گرفتهقرار

وشـوند میدیدههابرگکنارهدربنفشبهمایلرنگبه
واستکانیگلکاسهکنند.مییجادارامانندسنبلهي ظاهر
,Shahidi(استفندقه4نوعازمیوه نعناعگونه).1985

Mentha mozaffarianiiــودهخــودرو ــهوب صــورتب
حاشــیهدرمرطــوبمنــاطقي هــاشــگاهیرودری وحشــ

ــا ــهدرجویباره ــدگیعمــانخلیجــیمنطق وداردپراکن
,Jamzad(استایرانانحصاري 2012(.

مـؤثره موادنیتأمي براهاگونهنیاتیاهمبهتوجهبا
نـه یبهطیشـرا درکـار وکشـت ،فـرد بهمنحصریی دارو
ـ پاي بـردار بهرهاتیضرورازی زراع ازي ریجلـوگ وداری
ـ اتحققی طرفازباشد.میکشوری عیطبمنابعبرفشار نی

طیشـرا نیـی تعبـراي  ی قـات یتحقي هایبررسبهمنوطامر
درکـه باشدمییفیکوی کمردعملکبهلینجهتمناسب

ي جوابگـو کـه انجام شدهيزیناچي هاپژوهشنهیزمنیا
ی وحشـ ي هـا نعناعکردنی اهلوکشتي براي زیربرنامه

ـ هـدف ي راسـتا درپـروژه این ،رواز اینباشد.ینم ی کل
ـ گبهـره بـا کشـور دریی دارواهانیگکشتتوسعه ازي ری
عملکردباهايجمعیتمعرفیمنظورهبزراعیي هاروش
باشد.میگیاهاینکردناهلیوبیشترهواییاندام
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مقایسه عملکرد سرشاخه و صفات ...576

هاروشومواد
البرزقاتیتحقستگاهیای قاتیتحقمزرعهدرتحقیقنیا
کشـور مراتـع وجنگلهاقاتیتحقهمؤسسبهوابستهکرج

Menthaگونهازتیجمع17بذر.شدانجام pulegiumو
Menthaگونــهازجمعیــت8 mozaffarianiاواخــردر

شدندکاشتهنشاءهايسینیدرگلخانهدر1391زمستان
هـاي گلـدان بـه آماده شـدن  وبذرها زنیجوانهازپسو

را اصـلی زمینکشت،انجامبراي .شدندمنتقلپالستیکی
ازپسشد.آمادهزراعیعملیاتانجامبراي وزدهشخم
درهـا تیجمعآبیاريسیستمتکمیلوزمینسازيآماده
کشـت تکـرار 2دری تصـادف کامليهابلوكطرحقالب

درمترنیمفواصلبهبوته15آزمایشیکرتهردرشدند.
هـا ردیـف بینفواصلوشدندکشتمتري5/7خطیک
ـ آبسیسـتم طریـق ازگیاهـان بـود. متـر سانتی75 ي اری

صفاتازشیآزماياجراطولدرشدند.آبیاريي اقطره
صـفات وسالدومدتبهسرشاخهشکخوترعملکرد

طـول پوشـش، تـاج قطر،یاصلشاخهتعداداه،یگارتفاع
شد.ي ریگاندازهدومسالدربوتهدرگلتعدادونیآذگل

بـازده مورفولوژیکی،صفاتوسرشاخهعملکردبرعالوه
کلـونجر) دسـتگاه ازاسـتفاده (بـا هاجمعیتهمهاسانس
کـردن خشکسایهازپسشروایندرشد.گیرياندازه

گردیـد  استفادهآبباریتقطروشازگلدارهايسرشاخه
)Sefidkon & Rahimibigdeli, ـ گمـاده ).2002 اهیی

پـودر ازگرم100شد.پودر ابیآسیلهوسبهشدهخشک
بـه اسانساستخراجبراي نیتوزازپسشدهخشکاهیگ

مدتبرايکلونجرطرحدستگاهتوسطآبباریتقطروش
سـاعت چهارازپسهانمونه. شدريیگاسانسساعت4

سـرنگ بـا دسـتگاه، سـتون ازجداسازيوريیگاسانس
آب،بـدون میسدسولفاتتوسطوآوريجمعمخصوص

وزنبـه نسـبت هـا اسـانس درصـد سپسشدند.ريیآبگ
ـ گردمحاسبهخشک ازاسـتفاده بـا اسـانس عملکـرد د.ی
اسـانس صـد دروسرشـاخه خشـک مـاده ضربحاصل

.شدمحاسبه
افـزار نـرم درهـا يبردارادداشتیازحاصلي هاداده
Excelشدند.ثبت

مرحلـه در،شـد انجـام مرحلهدودرواریانستجزیه
وانجامهاگونهبیناي)(آشیانهنستدواریانستجزیهاول

درشد.انجامدانکنزمونآباگونهدوکلمیانگینمقایسه
تصادفیکاملهايبلوكطرحریانسواتجزیهدوممرحله

بـا هاجمعیتمیانگینمقایسهوانجامگونههرتفکیکبه
.شدانجامSASافزارنرمازاستفادهبادانکنآزمون 

نتایج
هاگونهبینصفاتمیانگینمقایسهوواریانستجزیه
هاگونهنیبتفاوتکهدادنشانانسیوارهیتجزجینتا

درسرشـاخه خشـک عملکـرد بجزتصفاهیکللحاظاز
نیبسهیمقادر.)1(جدولبودداریمعن%1احتمالسطح
.Mسرشـاخه تـر عملکردنیانگیمهاگونه pulegiumو

M. mozaffarianiبوتـه درگـرم 147و183ترتیـب به
ازآذیـن گلطولبجزیکیمورفولوژصفاتلحاظازبود.
بــودشــتریبM. pulegiumنیانگیــمصــفاتهیــبقنظــر

ــدولهاي ــاظاز.)4و3(ج ــدلح ــانسدرص ــاوتاس تف
بـازده درصـد ونشـد مشـاهده گونـه دوبینيدارمعنی

.MوM. pulegiumاسـانس  mozaffariani ترتیـب بـه
عملکـرد اسانسعملکردلحاظازبود.%49/1و47/1%

ــاM. pulegiumگونــه ــهازبوتــهدرگــرم14/1ب گون
M. mozaffariani بـود بیشـتر بوتـه درگـرم 76/0بـا

)2(جدول

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


4577، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

هااکسشنبینوهاگونهبیندرمورفولوژیکیصفاتوسرشاخهعملکردبراياي)(آشیانهنستدانسیوارهیتجزخالصه-1جدول
کرجالبرزستگاهیادرM. mozaffarianiوM. pulegiumيهاگونهدرهاگونهداخلدر

درجهمنابع تغییر
آزادي

MS

عملکرد تر
سرشاخه
گرم/بوته

عملکرد
خشک
سرشاخه

گرم/بوته

بوتهارتفاع
مترسانتی

قطر تاج
پوشش

مترسانتی

شاخهتعداد
در بوته

آذینگلطول
مترسانتی

گلتعداد
در بوته

14604147** 1هاگونهبین
**

6/1197
**02/71**64/5**12/1014/25

يهااکسشنبین
6/282**73/5**23/4**56/72**59/158*2/499** 3297** 23گونهداخل

255175/10159/4661/1601/135/134/63خطا
49کل

CV%99/1313/1253/1007/918/1812/1375/18تغییراتضریب
%1احتمالسطحدردارمعنی:**

M. mozaffarianiوM. pulegiumيهاگونهبینمورفولوژیکیتصفاوسرشاخهعملکردنیانگیمسهیمقا-2جدول

کرجالبرزستگاهیادر

گونهنام
ترعملکرد

سرشاخه
)گرم/بوته(

خشکعملکرد
سرشاخه

)گرم/بوته(

ارتفاع
بوته

)مترسانتی(

تاجقطر
پوشش

)مترسانتی(

تعداد
شاخه

بوتهدر

طول
آذینگل

)مترسانتی(

گلتعداد
بوتهدر

صددر
اسانس

عملکرد
اسانس

)گرم/بوته(
M. mozaffarianib9/146a6/80b67/57b18/43b04/5a52/9a40/41a49/1b533/0

M. pulegiuma5/183a3/84a16/68a73/45a76/5b55/8a92/42a47/1a613/1
.باشدیم%5احتمالسطحدرهااکسشننیبداریمعنتفاوتوجودعدمنشانهستونهردرمشابهروفح

.Mگونههايژنوتیپبینمقایسهوواریانستجزیه pulegium

M. pulegiumگونههايتیجمعانسیوارهیتجزجینتا

درصفاتهیکللحاظازهاتیجمعنیبتفاوتکهدادنشان
.)3(جدولبوددارمعنی%1احتمالسطح

لحاظازM. pulegiumيهاتیجمعبینمقایسهدر
اراكو)23031(رفسنجانيهاتیجمع،ترسرشاخه

9/207و7/223عملکردمیانگینباترتیببه)22381(
کردند دیتولرا خشکسرشاخهنیشتریببوتهدرگرم

يهاتیجمع،خشکسرشاخهعملکردلحاظاز).4(جدول
و2/106عملکردمیانگینباترتیببهاراكورفسنجان

دیتولرا خشکسرشاخهنیشتریببوتهدرگرم6/114
.)4(جدولکردند 
2/84میانگینبارفسنجانتیجمعبوتهارتفاعنظراز
ارتفاعکمترینمترسانتی4/52باگلستانوبیشترینمترسانتی

هايتیجمعپوششتاجقطرنظراز.)6(جدولداشتندرابوته
بیشتریندارايمترسانتی52بایک هراندوآبیموسلماس
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اصلیشاخهتعدادمقایسهدربودند.پوششتاجقطر
5/7و6/7میانگینباترتیببهتفرشواراكهايتیجمع
عدد6/3تعدادباتفتوبودند شاخهتعدادنیشتریبيداراعدد
آذینگلطوللحاظازداشت.رااصلیشاخهتعدادنیکمتر
6/10و2/11بایبترتبهگلستانواراكهايتیجمع

کمترینمترسانتی4/7باتفتتیجمعوبیشترینمترسانتی
تیجمعبوته،درگلتعدادلحاظازداشت.راآذینگلطول

اراكوگرگاني هاتیجمعوبیشترین3/59باگلستان
تعدادکمتریندارايبوتهدرگلعدد9/28و1/28باترتیببه

ي هاتیجمعکهشدي ریگجهینتوعمجمدر.بودندبوتهدرگل
بوتهدرگرم114تا 106عملکرددامنهبااراكورفسنجان
آنهاازتوانمیوداشتندرا خشکسرشاخهتولیدبیشترین

.)4(جدولکرد استفادهشدهاصالحارقامعنوانهب

ــپ    ــین ژنوتی ــه ب ــانس و مقایس ــه واری ــه تجزی ــاي گون ه
Mentha mozaffariani

M. pulegiumگونههايتیجمعانسیوارهیزتججینتا

درصفاتهیکللحاظازهاتیجمعنیبتفاوتکهدادنشان
.)5(جدولبوددار معنی%1احتمالسطح

از Mentha mozaffarianiهاي گونه در مقایسه بین جمعیت
با میانگین تولید ) 19625(هیاروملحاظ سرشاخه تر جمعیت 

خشک تر و عملکردنیشتریترتیب ببهبوتهدر گرم98و 201
). از لحاظ ارتفاع بوته جمعیت 6(جدول داشتندرا سرشاخه
متر بیشترین و جمعیت سانتی3/67) با میانگین 19625ارومیه (
کمترین عملکرد را داشتند 4/51) با میانگین 2612سمنان (
) 19986هاي کلیبر (). از نظر قطر تاج پوشش جمعیت6(جدول 

متر سانتی8/49و 6/51ترتیب با میانگین ) به21585(و سمنان 
متر) داراي سانتی5/29داراي بیشترین و جمعیت همدان (

تعداد شاخه اصلیکمترین قطر تاج پوشش بودند. در مقایسه 
1/7) با میانگین 22231) و اراك (21585هاي سمنان (جمعیت

) و 19374هاي همدان (ترتیب جمعیتعدد داراي بیشترین و به
بودند. در بوتهشاخه اصلی) داراي کمترین تعداد 19986کلیبر (

) و سمنان 19986هاي کلیبر (کد آذین جمعیتاز لحاظ طول گل
متر داراي بیشترین و سانتی1/13و 5/13ترتیب با ) به21585(

آذین بودند. در ) داراي کمترین طول گل19374جمعیت همدان (
هاي سمنان جمعیتدر بوتهتعداد گلها، مقایسه میانگین جمعیت

عداد 4/58و 8/61ترتیب با ) به19625) و ارومیه (21585(
) و 19374هاي همدان (جمعیتتعداد گلداراي بیشترین و 

بودند. در در بوتهتعداد گل) داراي کمترین 19635ارومیه (
) داراي 19625گیري شد که جمعیت ارومیه (مجموع نتیجه

عنوان رقم امیدبخش معرفی بیشترین عملکرد سرشاخه بود و به
).6شد (جدول 

درمورفولوژیکیصفاتوسرشاخهعملکردي برامار،یتمربعاتنیانگیمبودندارمعنیسطحوانسیوارهیتجزخالصه-3دولج
کرجالبرزستگاهیادرM. pulegiumگونهازاکسشن17بین

درجهمنابع تغییرات
آزادي

MS

عملکرد تر
سرشاخه

)گرم/بوته(

عملکرد خشک
سرشاخه

)گرم/بوته(

بوتهرتفاعا
)مترسانتی(

قطر تاج
وششپ

)مترسانتی(

شاخهتعداد
در بوته

طول
آذینگل

)مترسانتی(

گلتعداد
در بوته+-

16/27015/5963/3648/1626/0576/053/14تکرار
6/208**79/2**37/3**58/50**58/203**5/764** 5382** 16اکسشن

168/12237/275/2001/1008/061/005/9خطا
CV%(04/621/657/692/692/413/901/7(تغییراتضریب

%1و%5احتمالسطحدردارمعنیترتیببه:**و*
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M. pulegiumگونهازاکسشن17بیندرمورفولوژیکیصفاتوسرشاخهعملکردنیانگیمسهیمقا-4جدول

کرجالبرزستگاهیادر

کدفیرد
منشأژنبانک

ترعملکرد
سرشاخه

)گرم/بوته(

خشکعملکرد
سرشاخه

)گرم/بوته(

بوتهارتفاع
)مترسانتی(

قطر
پوششتاج

)مترسانتی(

شاخهتعداد
بوتهدر

طول
آذینگل

)مترسانتی(

گلتعداد
بوتهدر

e3/139bc8/82bc90/65a30/51e20/4b50/9e20/33اراك122297
b0/210c8/72b60/66b70/44b20/6c60/8e80/34راكا222345
c8/187b7/86cd50/58cd90/38d00/5cd90/7f90/28اراك322347
e1/123cd9/63b40/72c50/40a50/7c20/8e30/34تفرش422370
bc9/207a6/114a00/78ab70/49b90/6c10/8cd50/42اراك522381
cd2/176a0/103b30/70b50/44b40/6c20/8d00/39اراك622387
e1/141c5/70a50/79c00/43a60/7a20/11b70/52اراك722391
a5/251b8/84c60/61b40/45de40/4b10/9ab40/55وانیمر822607
b0/212b0/92a60/78a00/52a40/7d50/7b70/52سلماس922791
d6/167bc1/80b60/68a00/52c80/5d60/7a60/57اندوآبیم1022846
a7/230a2/111a20/84ab30/50b60/6b60/9c50/46رفسنجان1122993
b7/223a2/106b60/70bc20/44b80/6bc80/8e80/35رفسنجان1223031
d2/156c5/68e60/45d30/37e90/3e40/6c40/47تفت1323358
d1/155cd6/66c90/60cd90/38f60/3d40/7c10/47تفت1423370
f5/97d1/54ab40/75a00/53d10/5c50/8e50/34نیقزو1523784
b0/211b5/84b70/69b40/45de60/4c20/8f10/28گرگان1623922
ab0/229b3/90d40/52b40/46c80/5a60/10a30/59گلستان1724010

.باشدیم%5احتمالسطحدرهااکسشننیبداریمعنتفاوتوجودعدمنشانهستونهردرمشابهروفح

مورفولوژیکیصفاتسرشاخهلکردعمي برامار،یتمربعاتنیانگیمبودندارمعنیسطحوانسیوارهیتجزخالصه-5جدول
کرجالبرزستگاهیادرM. mozaffarianiگونهازاکسشن8بین

درجهمنابع تغییرات
آزاداي

MS
عملکرد تر
سرشاخه

)گرم/بوته(

عملکرد خشک
سرشاخه

)گرم/بوته(

بوتهارتفاع
)مترسانتی(

قطر تاج
پوشش

)مترسانتی(

شاخهتعداد
در بوته

طول
آذینگل

)مترسانتی(

گلتعداد
در بوته

153/8187/2434/1292/611/034/036/6تکرار
7/451**45/12**17/6**8/122**6/55**626** 4294** 7اکسشن

756/7349/955/1189/201/105/189/4خطا
CV%(92/585/389/594/394/1975/1034/5ضریب تغییرات (

%1و%5احتمالسطحدردارمعنیترتیببه:**و*
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M. mozaffarianiگونهازاکسشن8بیندرمورفولوژیکیصفاتوسرشاخهعملکردنیانگیمسهیمقا-6جدول

کرجالبرزستگاهیادر

کدفیرد
منشأژنبانک

ترعملکرد
سرشاخه

)گرم/بوته(

خشکعملکرد
سرشاخه

)گرم/بوته(

بوتهارتفاع
)مترسانتی(

تاجقطر
پوشش

)مترسانتی(

تعداد
درشاخه

بوته

طول
آذینگل

)مترسانتی(

گلتعداد
بوتهدر

c6/154c6/72cd2/54e5/29e8/2d9/6f7/22همدان119374
a9/201a2/98a3/67ab7/48b5/6cd5/7a4/58هیاروم219625
d8/125bc9/80b0/60c7/42d1/4b6/9de9/29هیاروم319635
b7/173b5/85bc8/57a6/51e0/3a5/13d9/32بریکل419986
b8/169c8/77cd5/54a8/49a1/7a1/13a8/61سمنان521585
e6/102d8/58d4/51d7/33c6/5b4/9e1/28سمنان621612
d0/122b3/83cd9/53c4/43d1/4c2/8b9/52سمنان721618
d4/124b5/87b3/62bc9/45a1/7c0/8c7/44اراك822231

.باشدیم%5احتمالسطحدرهااکسشننیبداریمعنتفاوتوجودعدمدهندهنشانستونهردرمشابهروفح

بحث
دروهاگونهبینمقایسهاولمرتبهدرتحقیقاینازهدف

بـود. گونـه هـر داخـل هـاي اکسشـن بینمقایسهبعدمرحله
مختلـف صـفات لحاظاز،شدمشخصنتیجهازکهطورهمان
.Mگونـه میـانگین آذیـن گـل طولبجز pulegiumگونـه از

M. mozaffarianiبـین دارمعنـی ژنتیکـی تنـوع .بـود بیشتر
وZinodiniاسـت. شدهگزارشنعناعجنسمختلفيهاگونه

ـ یژنتتنـوع ISSRنشـانگر ازاستفادهاب)2013(همکاران ی ک
ــژنوت15 ــهمتعلـــقپیـ ــهبـ ــهسـ .Mگونـ longifolia،

M. pulegiumوM. sp.ـ جمعدرکـه گرفتندنتیجه ي هـا تی
ـ جرویی ایجغراففاصلهبرعالوه،نعناعیوحش ـ انی ـ ی ژن نیب
ـ یژنتفاصـله کننـده نییتعزینی کیاکولوژطیشراها،تیجمع یک
در)2012(همکـاران وNezamiیگريدتحقیقدر.باشدمی

Menthaي هـــاگونـــهمقایســـه longifolia،(پونـــه)
Mentha spicata (سوسـن)وMentha x piperita نعنـاع)

رابیشـتري سرشاخهعملکردخشکیتنششرایطدر)یفلفل
Menthaگونهبراي spicata(سوسن)دیگرگونهدوبهنسبت

.کردندگزارش

.Mگونهدرهاناکسشنیبسهیمقادر mozaffariani

بوتهدرگرم98و201نیانگیمبا)19625(هیارومجمعیت
.کرددیتولراسرشاخهخشکوترعملکردنیشتریبترتیببه
.Mگونهي هااکسشننیبسهیمقادر pulegiumاکوتیپ

نیشتریببوتهدرگرم111عملکردبا)22993(رفسنجان
بیندردارمعنیاختالفوجود.دکردیتولرا خشکسرشاخه
خاصیتبرعالوههاگونهازیکهردرمختلفهاياکسشن

حاصلطیمحباتطابقوسازشدلیلبهتواندمیژنتیکیذاتی
,Zargari(باشدشده تحقیقاتاستالزمبنابراین.)1997

سایردرشود (انجاممحصولپرهاياکسشنرويبربیشتري
اطمینانازپسو)شودنجامادیموآبیورتصهبکشورمناطق

.کرداستفادهشدهاصالحرقمعنوانهبآنهاازتوانمی
زراعیبهعملیاتمحصولپرارقامشناساییازپسبراینعالوه

عملیاتکاشت،مناسبزمانکاشت،مناسبتراکممثل
.شودانجاممکانیزاسیونازاستفادهوکوددهی
کهبودمترسانتی50هابوتهبینهفاصلحقیقتایندر

کافینژاديبهتحقیقاتانجامبرايفاصلهاینرسدمینظرهب
تکثیروطریقاز،عنعنالفتمخيهاگونهزیرا،نباشد
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ممکنباشدکمهاپالتبینفاصلهاگر. بنابراینشوندمی
همینبهوشوندمخلوطباهممختلفهايجمعیتاست
ترم1آزمایشیيهاکرتبینفاصلهشودمیپیشنهاددلیل

شود.گرفتهنظردر
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Abstract
In order to study the biomass yield in flowering stage and morphological traits in

Mentha spp., 17 accessions of M. pulegium L. and 8 accessions of M. mozaffariani Jamzad were
assessed in a field experiment over two years in the Alborz research station, Karaj Iran. The
accessions were planted using a complete randomized blocks design in two replications. Each
plot contained 15 spaced plants with 0.5 m intervals and 75 cm between rows. The drip
irrigation system was used. Data were collected for fresh and dry matter yield over two years
and plant height, stem number, number of flowers per plant, the canopy area, and flower length
for one year. Data were analyzed, and species means were compared based on DMRT Method.
The results showed significant difference between the species for all traits except dry matter
yield (P<0.01). In comparisons between species, M. pulegium had higher values of all traits
except flower length than that for M. mozaffariani. For fresh yield, M. pulegium with an average
value of 183 g/plant had significantly higher production as compared with M. mozaffariani with
an average value of 147 g/plant. There were significant differences among accessions for all
traits in both species (P<0.01). In comparisons among the accessions of M. pulegium, the
accessions Rafsanjan (23031) and Maryvan (22607) with the average of 252 and 231 g/plant
had higher fresh yield over two years, respectively. For dry mater yield, Rafsanjan (23031) and
Arak (22381) with average values of 115 and 111 g/plant had higher dry matter production,
respectively. In comparisons among the accessions of M. mozaffariani, Urmia (19625) with
average values of 202 and 98 g/plant had higher fresh and dry matter production, respectively.
For essential oil percentage, there were no significant differences between two species;
however, there was a significant difference for oil yield. M. pulegium with an average value of
1.14 g/plant had higher oil production than that for M. mozaffariani with an average value of
0.76 g/plant.

Keywords: M. pulegium L., M. mozaffariani Jamzad, yield, morphological traits, essential oil.
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