
 

1 
 

وحشی پونهمختلف های اسانس ژنوتیپ میزانو  زراعی، شناسیریختارزیابی تنوع خصوصیات  1 

(Mentha longifolia L.ایران ) 2 

 3 

 4 شور محمود مشتاقی؛ نسرین ارانی؛ عزیزی مجید نعمتی؛ حسین سید عراقی؛ مشرفی علیرضا

 5 مشهد فردوسی دانشگاه

 10.22067/jhorts4.v37i4.72174 DOI: 6 

 7 چکیده

نعناا  اتاک  اه کش  شاوش ایا ا       جنس  هایگونه یکی از L. longifolia Mentha علمی نام با پونه وحشی گياه 8 

صااا    اشزیاابی  جهک هانوتيپ مختلف از ت ات  ای ا ،  شک آ ژ 20تهيه کش این پژوهش پس از  .شویش طبيعی کاشک 9 

گ کید و  تعيينشد. مشخصا  جغ افيایی و اقليمی م بوط به ه  شویشگاه  انجام اتانس اتتخ اج و ، زشاعیشناتیشیخک 10 

و  ميااا   عاووه باه  ژنوتياپ  ه  زایشی و شویشی . خصوصيا گ کیدف اهم جهک اشزیابی  شناتیخا  آماش هواشناتی و 11 

کش باين  ب شتای  لای نتاایش نشاا  کاک  اه       .گ فک ق اش ب شتی موشک ژنوتيپه   کش مطالعه موشک گونه اتانس عملک ک 12 

 13 بدتاک  نتاایش  .شناتی، زشاعی و مياا  اتانس وجاوک کاشک از لحاظ صاا  شیخک (P≤01/0)کاشی معنی نو ت هاژنوتيپ

ثي  أهای شویشی گياه کش شاندما  اتانس تا انداما  کاک  ه نش اتانس مياا  و همبستگی بين صاا  اشزیابی شدهاز  آمده 14 

 15 گا وه  کو کش های موشک مطالعاه شا ژنوتيپ موشک ب شتی،ای صاا  . تجایه خوشهاندتهبيشت ی نسبک به اندام زایشی کاش

يمی مختلف کش ش ایط اقل صاا  م تبط با عملک ک و هب توا میشا مجاا ق اش کاک. تااو  این کو گ وه کش جدا شد  از هم  16 

هاای ه ماگاا ، خوزتاتا ،   ماا ،     اتتا  ژنوتيپنسبک کاک. کش نهایک  عوامل ژنتيکیو  هااین ژنوتيپ بومی شویشگاه 17 

-ژنوتيپبهت  و بازکه باالی توليد اتانس نسبک به  شاعیکليل کاشتن خصوصيا  شویشی و زهب آذشبایجا  غ بی و قاوین 18 

 19 د.نیا جهک  شک و توليد موشک توجه ق اش گي  تازیو اهلی نژاکیبههای د کش ب نامهنتوانهای کیگ  می

 20 نشانگ  موشفولوژیکی. ،اقليمیعوامل شیختی،  صاا  ژنوتيپ ب ت ،،  اتانس های کلیدی:واژه

 21 

 22 مقدمه

 23 آتيا، ت ات  کش نعنا  جنسگياها   .(23)اتک  Lamiaceae خانواکه به متعلق مهم معط  گياها  از نعنا  جنس

 24 وحشی پونه عنوا به  ه ،.Mentha longifolia L. (20) هستند پ ا نده شمالی آم یکای و اشوپا اتت اليا، ،آف یقا

-به گونه این .اتک گياها  متعلق به جنس نعنا مهمت ین از  پ ششد معط  و کاش،شیاوم تاله،چند گياه اتک، شده شناخته 25 

 26 ثانویه هایعاونک کشما  و بد  ایمنی تيستم جهک و گي کمی ق اش اتتااکه موشک کاشویی گياهی عنوا به ایگست که طوش

 27 ب ای وحشیپونه خاشجی، اتتعمال. شوکمی اتتااکه آناوالناا و ت ماخوشکگی ت فه، کشما  ب ای گياه این .مايد اتک

 28 انعقاک،ضد خواص ایجاک تبب حدوکی تا گياه این اتانس (.23) گي کمی ق اش اتتااکه موشک متوشم غدک و هازخم کشما 

 29  .(24) شوکمی بيوتيکآنتی و اتپاتمضد

 30 انتخاب .(9) اتک گ فته ق اش توجه موشک بسياش اشزش، با زیستی منابع عنوا به گياهی پوتمژشم حاظ ام وزه،

-به طتوت گي ی اشبه جهک مؤث  ابااشی نيازمند صاا  تای  و زیستی عملک ک از باالت ی تطح ایجاک ب ای هاژنوتيپ 31 
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 32 از یکی ،هستند بيشت  زیستی هایف آوکه توليد به قاکش  ه یاشقام به کتتيابی (16) اتک گياها  جنس نعنا  نژاکگ ا 

 33 خط  مع ض کش ،کاشند  شاوشزی کش شا اتاتی نقش  ه اشقامی و زشاعی هایگونه تنو  .(9) اتک نژاکیبه اهداف

 34 از یکی این. شوکمی  شک هاگونه از معدوکی تعداک تنها وتيعی مناطق کش زی ا .کاشند ق اش مدش   شاوشزیگست ش 

 35  .(22) اندکاکه ق اش خوک تحقيقا  ت لوحه شا زیستی تنو  از حااظک المللیبين نژاکگ ا  به  ه اتک کالیلی

 36 کهاتتاا موشک ژنوتيپ عملک ک بين شوابط اشزیابی ب ای معموالً  يای، هم و  می لحاظ از هم موشفولوژیکی صاا 

 37 این .بوکند ژنتيکی تغيي ا  اشزیابی ب ای اتتااکه موشک نشانگ های اولين موشفولوژیکی نشانگ های .(10) گي ندمی ق اش

 38 ش ایط تأثي  تحک و  م هاآ  تعداک نداشند؛ ایپيچيده ابااشهای و آتا  هاآ  گي یاندازه هستند، هاینه م نشانگ ها

-ویژگی نظ  از  ه کاک نشا  نيا شزماشی گياه هایجمعيک موشک کش شناتیشیخک تحقيقا  .(19) گي ندمی ق اش محيطی 39 

 40 .(27) کاشک وجوک تنو  هاجمعيک بين کش( گل به م بوط صاا ) موشفولوژیکی های

های مختلف یک گونه، با اتتااکه از صاا  موشفولوژیک، جهک یافتن ب شتی تنو  ژنتيکی و علل آ  کش بين جمعيک 41 

باشند. کش این شابطه ب شتی تنو  موشفولوژیاک  منظوش توليد بيشت  ام ی ض وشی کش اصوح گياها  میصاا  مطلوب به 42 

Origanum onites L. عاووه  ه مت ی کاشناد و با   گياه اشتاا  ،ت ه نشا  کاکه  ه این گياها  کش مناطق م تاعکش ت  ي 43 

هاا باشگتا ، طاول    ی آ ها  مت  و اندازهی، تعداک گلهای باالیت  از بخشهای پایينی تاقه  وتاهها کش بخشطول ب گ 44 

 45 تاااوتی بناب این، ش ایط محيطای م  .(2)ت  گااشش شده اتک های با اشتاا  پایينها نيا بيشت  از مکا ها و گلب گب ا ته

شاوک  مای های مختلف کش آ  شویش کاشند و اث  متقابل ژنتيک و محيط مانع کتتيابی کقيق به ژنوتياپ ب تا     ه ژنوتيپ 46 

های مختلف  کش ش ایط محيطی یکسا ، اث ا  محيطی شا کش ب وز صاا  شویشی، نو  و از ط فی،  اشک ژنوتيپ (.26) 47 

تازک. این تنو  شاه شا ب ای ها شا بهت  نمایا  میمياا  مواک مؤث ه  اهش کاکه و تنو  حاصل از اختوفا  ژنتيکی ژنوتيپ 48 

نتایش ب شتی تنو  ژنتيکی ظ  شویشی و ت  يبا  مواک مؤث ه همواش خواهد   ک. های مطلوب و مناتب از نمع فی ژنوتيپ 49 

با اتتااکه از صاا  موشفولوژیک کش  شوش ژاپن حا ی از تنو  موشفولوژیک باال کش بين  Salvia japonicaجمعيک  58 50 

اشزیابی تنو  موشفولوژیک  کش. (21)گ وه مجاا تقسيم گ کیدند  4ها به طوشی  ه ب  این اتاس جمعيکبه ،ها بوکجمعيک 51 

آوشی شاده   ه همبستگی مثبتی بين مياا  اتانس و وز  خشک گياهاا  جماع   بيا  کاشته شد های م زه تابستانهتوکه 52 

موشفولوژیکی بين پنش جمعيک آویشن آذشبایجانی کش ایا ا  باا اتاتااکه از     و . طی مطالعا  بوم شناختی(13) وجوک کاشک 53 

 54 .(25)های این گونه کش ته گ وه ق اش گ فتند و زایشی، جمعيکب خی خصوصيا   می شویشی 

 55 نگهداشی ،ب شتی تنو  پ ا نش، مناطق شناتایی اند ی ب ای مطالعا  تا نو  کهدمی نشا  شده انجام هایب شتی

 56 ا نش،پ  شناتایی مناطق پژوهش این از اتک. هدف گ فته صوش  ای ا  کش پونه وحشی ژنوتيپ  اشزیابی و ذخای  تواشثی

 57 صاا  انتخاب طبيعی کش  مختلف هایتأثي  اقليم اشزیابیشناختی، فنوتيپی، شيميایی و ژنتيکی و نيا بوم ش ایط ب شتی

ای با ای  عنوا  مقدمهبه تواندمی اشزشمند کاشویی این گونه کش ش ایط  شک یکسا  اتانس  می عملک ک و ب ت  شیختی 58 

 59 اشزش ایان گوناه باا    هاای ب تا   و مع فی ژنوتيپ اصوح ،تازیاهلی پوتم،ژشم ژنتيکی حاظ ژشم پوتم، ب شتی تنو 

 60 .باشدکاشویی می
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 61 

 62 هاروش و مواد

 63 شمالی 36˚15' جغ افيایی ع ض کش  شک زمين. شد انجام مشهد ف کوتی کانشگاه پژوهشی ماشعه کش تحقيق این

 64 از بااشش  و کماا  باه  م باوط  اطوعاا  . کاشک شق ا کشیا تطح از مت  985 اشتاا  کش و ش قی 59˚38' جغ افيایی طول و

 65 ایا ا   م اتاع  و هاا جنگل تحقيقا  تسهؤم ژ  بانک از پونه وحشی بذشهای .(1)جدول  شد کشیافک هواشناتی ایستگاه

 66 کش گلادهی  م حلاه  تا گياها  تمام محيطی، عوامل از مستقل هاژنوتيپ این مقایسه منظوشبه (.2 جدول) اتک شده تهيه

 67 20 گيااه  کو باين  فاصاله  و گ فک ق اش ب شتی موشک پشته ه  کش بوته 15 .  کند ششد تحقيقاتی ماشعه کش مشابه ش ایط

 68  اشاته  با بست   و وپيک و پ ليک  شک هایتينی کش موشک مطالعه کش فضای گلخانه ژنوتيپ 20 بذشهای .بوک مت تانتی

قا اش  گا اک  کشجاه تاانتی   25±5تتيک کش کمای و پوشش پوبا آب ممتد پاشی زنی تحک ش ایط مهو جهک جوانه شده 69 

واحادهای   باين  فاصاله  ه منتقل گ کید  مت  3 کش 5/1ابعاک  با هایی    به ژنوتيپ ه  از بوته 45 آ  از پس وگ فتند  70 

های  امل تصااکفی  کش قالب ط ح بلوک به صوش  تجایه م  ب آزمایش .بوکمت   5/1ها و بين بلوک مت  5/0آزمایشی  71 

 72 شوی شايميایی  و فيایکای  آزمایشاا   و شاد  انجام مت یتانتی 30 عمق کش خاک از ب کاشینمونه .شد انجام لتا کوکش 

 73 نشاا   1 جادول  کش خاک خصوصيا  بوک، مناتب زهکشی با و ن م خاک .گ فک صوش  آزمایش ش و  از قبل هانمونه

 74  .اتک شده کاکه

ش ایط اقليمی و خاک ماشعه تحقيقاتی -1جدول   
Table 2- Weather and Soil condition of the research field  

 تابستا  فصل ش ایط اقليمی ماشعه کش
Weather condition of the field in summer season   

 عوامل
Parameters 

 حدا ث  کما
Max Temp 

(˚C) 

 حداقل کما
Min Temp 

(˚C) 

 ميانگين کما
Ave temp 

(˚C) 

 ت عک باک
Wind speed 

(m/s) 

ششبا  
Precipitation 

(mm) 

 تبخي 
Evaporation 

(mm) 

1394 63/93  16/14  93/25  4 9/0  444 
1395 73/83  86/14  50/25  6/3  0/0  416 

 آناليا خاک ماشعه
Soil analysis of the field 

 بافک خاک
Texture 

 اتيدیته
pH 

 مواک آلی
O.M (%) 

 هدایک الکت یکی
EC (ms.cm-1) 

 پتاتيم
K (mg/Kg) 

 فسا 
P (mg/Kg) 

 نيت وژ 
N (%) 

Silty loam 83/7  27/1  485 225 3/12  068/0  

و  منحنی هام تبخيا   نقشه  1شکل 
 های موشک مطالعهپ ا ندگی ژنوتيپ

Figure 1- The evaporation 

curve map and distribution 

of studied genotypes 
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 های موشک مطالعه پونه وحشیتابستا  ژنوتيپکش فصل مکا  جغ افيایی و ش ایط اقليمی  -2دول ج

Table 1- Geographic location and summer season climatic conditions of the studied M. longifolia genotypes. 

هباشنگی تاليان  

Annual 

precipitation 

(mm) 

فصلی باشندگی  
Seasonal 

Precipitation 

(mm) 

 حداقل کما
Min 

Temp 

(˚C) 

 حدا ث  کما
Max 

Temp 

(˚C) 

اشتاا  از 
 تطح کشیا

Altitude 

(m) 

 ع ض جغ افيایی
Latitude 

یطول جغ افيای  
Longitude 

 اتتا 
Province 

  د
Code 

 شماشه
No. 

256.60 24.51 11.80 31.77 1472 38˚39'21'' 48˚07'05'' 
 اشکبيل

Ardabil 
G1 1 

167.06 
10.04 

25.62 45.31 2972 29˚28'06'' 56˚42'44'' 
   ما 

Kerman 
G2 2 

426.17 
3.43 

17.10 41.43 1043 33˚31'00'' 47˚59'00'' 
 ل تتا 

Lorestan 
G3 3 

287.80 
4.55 

7.07 35.46 2533 32˚21'16'' 50˚28'14'' 
 چهاشمحال بختياشی
Chaharmahal 

G4 4 

53.92 
0.18 

18.32 39.51 1914 31˚35'00'' 54˚13'00'' 
 یاک

Yazd 
G5 5 

208.57 
13.25 

8.88 37.40 3240 29˚23'39'' 57˚13'07'' 
   ما 

Kerman 
G6 6 

245.84 
11.63 

12.91 37.41 2170 35˚58'17'' 51˚21'15'' 
 الب ز

Alborz 
G7 7 

247.93 
32.39 

10.65 34.38 1824 37˚07'08'' 44˚34'40'' 
 آذشبایجا  غ بی

W. 

Azarbaijan 

G8 8 

292.18 
11.76 

 قاوین ''29'24˚50 ''49'28˚36 1650 38.15 11.37
Ghazvin 

G9 9 

191.70 
4.18 

 خ اتا  شمالی ''38'40˚57 ''52'06˚37 1689 37.25 12.34
N. Khurasan 

G10 10 

53.92 
0.18 

16.66 39.11 2538 31˚35'32'' 54˚07'35'' 
 یاک

Yazd 
G11 11 

284.06 
18.44 

 خ اتا  شمالی ''58'53˚56 ''01'28˚37 1653 38.47 12.48
N. Khurasan 

G12 12 

137.28 
1.36 

26.70 42.08 1270 28˚03'05'' 56˚01'28'' 
 ه ماگا 

Hormuzgan 
G13 13 

206.85 
8.76 

17.81 37.54 1348 36˚55'15'' 49˚24'58'' 
 گيو 

Guilan 
G14 14 

81.73 
1.96 

15.43 39.71 1900 30˚29'30'' 56˚36'30'' 
   ما 

Kerman 
G15 15 

256.86 
0 

25.56 48.45 61 32˚08'38'' 48˚50'33'' 
 خوزتتا 

Khuzestan 
G16 16 

128.7 
1.13 

10.43 38.40 1959 35˚89'31'' 58˚47'07'' 
 خ اتا  جنوبی

S. Khurasan 
G17 17 

191.70 
4.18 

 خ اتا  شمالی ''26'10˚58 ''03'17˚37 1153 37.25 12.34
N. Khurasan 

G18 18 

224.62 
2.62 

6.76 33.09 2447 31˚52'37'' 50˚57'57'' 
 چهاشمحال بختياشی
Chaharmahal 

G19 19 

113.2 
2.65 

8.88 37.40 3415 29˚30'06'' 57˚14'31'' 
   ما 

Kerman 
G20 20 

 76 

 77 کش تن 25 افاوک  نيا و خاک شطوبک حاظ جهک مک ش آبياشی و ه ز هایعلف حذف ملشا  اشک و کاشک  عمليا 

 78 صاوش   باه      آزمایشیه  از . اتک نشده ثبک آفتی و بيماشی هيچ ششد فصل طول کش .بوک پوتيده کامی  وک هکتاش

 79 کش موشفولاوژیکی  هاای ویژگی از ب خی و شد ب کاشک از محل اتصال به زمين گلدهی م حله کشکه شاخه اصلی  جداگانه

 80 انجاام  تکا اش  طا ف  ه  از مت  5/0 حذف از پس گياهی نمونه آوشیجمع. (2)شکل  گ فک ق اش مطالعه موشک هاآ  ميا 

 81 خشاک،  هاای با گ  عملک ک .شد خشک اتاق کمای کش و تایه کش بوفاصله ژنوتيپ ه ب کاشک شده از  هوایی اندام .شد

 82  .(14) شد گي یاندازه کاشویی بخش عنوا به هستند، گياهی اتانس  نندهتوليد هایبخش  ه ظ یف هایشاخه و هاگل
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 83 باا   لاونج   کتتگاه از اتتااکه با تاعک 3 مد به( تک اش ته کش گ م 30) ژنوتيپ ه  کاشویی بخش از حاصل اتانس

 84 تاولاا   توتط شده جدا یهااتانس آب .شد جدا تاعک 3 مد به ،(6) ب یتانيا فاشما وپه کش شده توصيه شوش به توجه

 85 طول کش .شدند کاکه ق اش تاشیکی و گ اکتانتی کشجه 4 کمای کش کتتگاهی آناليا زما تا  هااتانس و خشک آببی تدیم

 86 و تعاداک  شاماشش  مانند گ فک صوش  ماهانه صوش  به موشفولوژیکی هایویژگی از مختلای هایگي ی اندازه آزمایش،

 87 ها   کش ب گهاا  تعاداک  طول، و آذینگل قط  اندازه عملک ک، مقداش آذین،گل و تاقه گ،ب  خشک و تازه وز  ب گ، تطح

 88 از پاس  ماه یک آزمایش، پایا  کش و مت تانتی واحد با ت تيببه  وليس و  شخط توتط بوته اشتاا  و تاقه قط  شاخه،

 89 و متا  تاانتی  واحاد  کش  شخط توتط نتهاییا جوانه تا زمين از گياه اشتاا  .شد انجام نهایی گي یاندازه آذین،گل ظهوش

 90 تاطح  .یافاک  انتقاال  آزمایشگاه به و شد کاکه ق اش جداگانه هایپا ک کش گياه هوایی اندام .شد گي یاندازه هاب گ تعداک

 91 کشجاه  70 کماای  کش شوز 4 ماد   کش هاا نموناه  نهایاک،  کش .شاد  گيا ی اندازه تنشب گ تطح از اتتااکه با گياها  ب گ

 92 کش و شد گي یاندازه  شک ابتدای از کهیگل ٪100 و ٪50 ب ای الزم شوزهای تعداک همچنين شدند. خشک  اکتانتيگ

 93 .شد محاتبه آذینگل تخ یب ٪100 و ٪50 ب ای نياز موشک شوزهای تعداک مقابل

 94 آزماو   باا  نگينمياا  مقایساا   و واشیانس تحليل و تجایه ب ای SAS Ver.9.1 آماشی افااشن م از اتتااکه با هاکاکه

 95 باا  ایخوشاه  تجایاه  (،(Varimaxباه شوش   هاعامل به تجایه .شدند تحليل و تجایه کشصد 5 احتمال تطحکش  تو ی

 96 نا م  افاااش  ن م توتط  Pearson)و محاتبه ض ایب همبستگی صاا  موشک ب شتی با شوش )( انجام شد Ward) شوش

 97 .(3) شد انجام SPSS Ver.22 افااش

 98 

 99 ط حجهک اج ای کش ماشعه تحقيقاتی  پونه وحشی از زمين موشک  شکنمایی  -2شکل 
Figure 1- A view of the wild mint on the research farm to implement the plan 100 

 101 و بحث  تایجن

( ≥P 01.0) بوک کاشمعنی وحشی پونه  يای و  می از نظ  صاا  هاژنوتيپ تنو  بين  ه کاک نشا  واشیانس تجایه 102 

وز   صاا  ای ا ، کش منطقه 20 از شده آوشیجمع هایژنوتيپ بين کش ؛کاک نشا  تحقيق این از حاصل نتایش (.3 جدول) 103 

زوال  %100بيشت ین تنو  و صاا   کشصد 83/22و کشصد  95/24ت تيب با ض یب تغيي ا  ت  ب گ و وز  ت  گوذین به 104 

از ط فی،  .کهندنشا  می مت ین تنو  شا  کشصد 49/2و  کشصد 48/2ت تيب با ض یب تغيي ا  گوذین و قط  گوذین به 105 

زما  شتيد  به  صااتی همچو ؛ عملک ک، اشتاا  گياه و طول گوذین کش تطح احتمال پنش کشصد و کش کوتال متوالی 106 

شد  به عباش  کیگ  صاک ظهوش گلدهی به. شدکاش معنیکش کو تال متوالی یک کشصد  احتمال گلدهی کش تطح 100% 107 

های مختلف کش جمعيک، ندنيا نشا  کاک( 25) و همکاشا  نتایش یاوشیأثي  محيطی اتک  ه گياه کش آ  ق اش کاشک. تحک ت 108 

کاشی کش ظهوش گل وجوک (، بين کو جمعيک کش شویشگاه طبيعی تااو  معنیThymus migricus)آویشن  ای ازگونه 109 

گين کمای تاليانه بيشت  نسبک به جمعيک بستا  آباک کش نحوی  ه فاز زایشی کش جمعيک یام کش ش ایط با ميانکاشک، به 110 

 111 آذشبایجا  ش قی، حدوک کو هاته زوکت  آغاز شد.



 

6 
 

 112 

 113 

 (.M. longifolia Lموشفولوژیکی پونه وحشی ) ب خی صاا م  ب  واشیانس تجایه -3 جدول
Table 2- Variance analysis of some morphological characteristics of M. longifolia L. 

 منابع تغيي ا 
Variance source 

 کشجه آزاکی
Free 

degree 

 ميانگين م بعا 
Squars mean 

 عملک ک
Yield 

 اشتاا  گياه
Plant 

Height 

 وز  ت  ب گ
Leaf Fresh 

Weight 

وز  خشک 
 ب گ

Leaf Dry 

Weight 

 تطح ب گ
Leaf 

Surface 

 طول ب گ
Leaf 

Length 

 ع ض ب گ
Leaf 

Width   

 تال
Year 

1 *22687.5 *1320.03 ns0.003 ns0.0009 ns17.25 ns0.01 ns0.0009 

 خطای تال 
Year error 

4 1893.5 88.64 0.007 0.003 3.15 0.58 0.17 

 ژنوتيپ
Genotype 

19 **96652.6 **190.23 **0.02 **0.004 **75.27 **8.23 **2.14 

 ژنوتيپ ˣ تال

Year ˣGenotype  
19 ns947.14 ns0.14 ns.00070 **0.0002 **4.64 ns0.0007 ns0.00005 

 ی  لخطا
Total error 

76 1878.14 10.54 0.001 0.00009 1.10 0.4 0.13 

 ض یب تغيي ا 
Coefficient of 

variation 
 6.28 4.19 24.95 17.37 11.35 13.75 19.63 

 کاشغي معنی و کشصد 5 احتمال  تطح کش کاشمعنی کشصد، 1 احتمال تطح کش کاشمعنی ت تيب به ns و* ،**
**, *, ns respectly significant in 1% level probability, in 5% level probability, non-significant 

 (.M. longifolia Lموشفولوژیکی پونه وحشی ) ب خی صاا م  ب  واشیانس تجایه  -3 اکامه جدول
Continue of Table 2-  Variance analysis of some morphological characteristics of M. longifolia L. 

 منابع تغيي ا 
Variance 

source 

کشجه 
 آزاکی
Free 

degree 

 م بعا  ميانگين
Squars mean 

 وز  ت  گوذین
Inflorescence 

fresh weight 

وز  خشک 
 گوذین

Inflorescence 

dry weight 

 گوذین قط 
Inflorescence 

diameter 

 گوذین ولط
Inflorescence 

length 

100% 
 گلدهی
100% 

flowering 

زوال  100%
 گل

Flower 

degradation 

 مياا 
 اتانس

Essential 

oil 

content 

  

 تال
Year 

1 0.01ns 0.003ns 0.002ns 0.05* 307.2** 0.20ns 0.001ns 

 خطای تال 
Year error 

4 0.82 0.003 0.003 0.01 8.19 4.93 0.05 

 ژنوتيپ
Genotype 

19 1.07** 0.03** 0.06** 15.96** 1856.93** 858.13** 9.66** 

 ژنوتيپ ˣ تال

 ˣGenotype 

Year 

19 ns0.0004 ns0.00002 ns0.00003 ns0.02 ns3.69 22.91** ns0.01 

 ی  لخطا
Total 

error 

76 5.40 0.0007 0.0004 1.09 8.77 9.89 0.04 

ض یب 
 تغيي ا 

Coefficient 

of 

variation 

 22.83 15.83 2.99 14.06 4.02 2.48 10.12 

 کاشغي معنی و کشصد 5 احتمال تطح کش کاشمعنی کشصد، 1 احتمال تطح کش کاشمعنی ت تيب به ns و* ،**
**, *, ns respectly significant in 1% level probability, in 5% level probability, nonsignificant 
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نشا  کاکه شده اتک. نتایش  .longifolia L.  Mژنوتيپ 20   می ب ای اصا ب خی ازمقایسه ميانگين  4کش جدول 114 

اشتاا  گياه کش کش صاا  شویشی طوشی  ه هها تنو  زیاکی شا کش ب خی صاا  نشا  کاک. بحاصل از تجایه و تحليل کاکه 115 

 G8 116کش این باين ژنوتياپ   ( مقداش اتک. مت تانتی 67)  مت ین G14ژنوتيپ ( و کش مت تانتی 89) بيشت ین G3ژنوتيپ 

مت ( مقداش ع ض ب گ بوک  ه تانتی 88/0کاشای  مت ین ) G19مت ( و ژنوتيپ تانتی 13/3کاشای حدا ث  ع ض ب گ ) 117 

ای هت تيب به ژنوتيپمت  بهتانتی 86/7و  30/8با  فاصله ميانگ هکاشی کاشتند. بيشت ین ها اختوف معنیبا تای  ژنوتيپ 118 

G19  وG5   ژنوتياپ  مت  م بوط باه  تانتی 53/5با  فاصله ميانگ هتعلق کاشک و  مت ین ميااG3       باوک  اه باا تاای 119 

گلداش  هایت شاخهها و ب گ  ه آنجایی از شیختی، خصوصيا  نظ   لی از حالک کشکاشی کاشک. ها اختوف معنیژنوتيپ 120 

 121  اشهاای  شا و   منظوشبهG16 و  G13مناطق  شوند، شک میب کا تنتی مصاشف و یا اتانس اتتحصال این گياه جهک

گل تاقه زی ا شتند؛می نظ به مطلوب گونه این طبيعی هایشویشگاه از حااظک آ  کش  ناش و نموک  اهلی ب ای اصوحی 122 

 123 ایجااک  نساتا ذخي ه توليد و جهک باشگت ی مخا  تواندمی ت ،بيشت  و کش  ل اندام هوایی حجيم ب گ هم اهبه بلند کاش

 124  .(27) نماید

 125 گوذیان بيشت ین طاول  کش این تحقيق مشخص گ کید  ه ، و فنولوژیکی صاا  زایشی اشتباط بااز ط ف کیگ ، کش 

گوذیان  کاشی نداشاک و حاداقل طاول    اختوف معنای  G2ژنوتيپ ( بوک  ه با مت تانتی 89/9) G10ژنوتيپ م بوط به  126 

و  متا  باوک  تاانتی  88/0با  G16و   G2م بوط به  بيشت ین قط  گوذین  .بوک G4ژنوتيپ ( م بوط به مت تانتی 77/4) 127 

گوذیان  و خشاک  بيشات ین وز  تا    . مت  مشاهده گ کیدتانتی 55/0و  51/0با  G14و  G4 مت ین قط  گوذین کش  128 

ا با  G8و  G5و  مت ین وز  خشک گوذین کش  G5و  G4و  مت ین وز  ت  گوذین کش  اتک G13م بوط به ژنوتيپ  129 

باه ت تياب    G14و  G4هاای  و حداقل آ  کش ژنوتيپ G16و  G2های کش ژنوتيپ ذینگو حدا ث  قط  .گ م بوک 07/0 130 

 131 از نظ  صاا   می تاطح با گ، وز  تا     G19ها، گياها  ژنوتيپ مشاهده شد. کش بين این ژنوتيپگ م  62/0و  64/0

ها از لحاظ زما  مقایسه ژنوتيپ ین مقداش بوکند.کش  مت  زوال گل %50طول ب گ، ع ض ب گ، عملک ک اتانس و  ،ب گ 132 

هاای  شاک شاده کش    م حله گلدهی کش بين ژنوتياپ تنو  گلدهی و زوال  امل گوذین نشا  کاک  ه  حدا ث شتيد  به  133 

و  51، 16/51) تا ین زماا   کاشای  وتااه  G19و  G1 ،G14های ژنوتيپیکسا  آشکاش اتک. اقليمی و محيطی ش ایط  134 

طا ف  . از بوکند گلدهی %100 تا شوز( 66/104) ت ین زما طوالنی کاشای G13ژنوتيپ و  گلدهی %100 تا شوز( 16/52 135 

 136 زوال گال  %100 ت ین زماا  تاا   و کی G14م بوط به ژنوتيپ شوز(  16/110) گل زوال %100 زما  تا ت ینت یع کیگ ،

 Thymus 137بين که جمعيک آویشن  اوهی ) ای مشخص گ کید، کش کش مطالعهبوک.  G13متعلق به ژنوتيپ شوز(  66/151)

kotschyanus138 (.4کاشی کاشند )ها تحک ش ایط  شک یکسا  با هم اختوف معنی( نيا طول کوشه زایشی جمعيک 

 139 

 های پونه وحشیمقایسه ميانگين ب خی از صاا  موشفولوژیکی ژنوتيپ -4جدول 
Table 4. Mean comparison of agro-morphological traits of M. longifolia L. genotypes 

 عملک ک اتانس
Essential oil 

yield (Kg/m2) 

 فاصله ميانگ ه
Internode 

Distance (cm) 

 ع ض ب گ
Leaf 

width 

(cm) 

 طول ب گ

Leaf 

length 
(cm) 

وز  خشک 
 ب گ
Leaf 

Dry 

Weight 

(gr) 

وز  ت  
 ب گ
Leaf 

Fresh 

Weight 

(gr) 

 تطح ب گ
Leaf 

surface 

(cm) 

 عملک ک
شکخ  

Dry 

Yield 

(gr/m2) 

اهاشتاا  گي  
Plant 

height 

(cm) 

 ژنوتيپ
Genoty

pe 

0.011eg ad6.79 2.03cg de3.83 0.03fi 0.11eh 6.53gi 659.17eg 75.50dg G1 
0.025b ab7.78 1.43fh ab5.97 0.05de 0.12eh 5.93hi 859.83a 69.17gh G2 
0.012ef d5.53 2.34ad bc5.55 0.06de 0.18ce 12.33bc 747.5ce 78.83ce G3  
0.008fh bd6.51 1.38fh e3.65 0.02hi 0.07gh 7.26fh 605fg 76.17cf G4  
0.008gh ab7.86 1.41fh ef3.58 0.01i 0.06h 2.59j 510.83h 74.83dg G5 
0.01eh cd6.06 1.39fh ab6.08 0.04eg 0.16df 6.06hi 609.17fg 81.17bd G6 
0.006hi ad6.95 1.33gh de3.91 0.05eg 0.13eh 8.98df 504.17h 73.08eh G7 
0.027b cd6.00 3.13a ce4.27 0.04eg 0.17cf 15.70a 825.83ac 76.17cf G8 
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0.029b ad6.74 2.14bf de3.93 0.06de 0.21bd 9.57de 844.17ab 73.83eh G9 
0.016ed bd6.72 2.42ac bc5.54 0.05de 0.25ac 12.28bc 752cd 73.83eh G10 
0.002ij bd6.37 1.46eh de4.16 0.04eh 0.10eh 9.14df 588.27gh 69.33fh G11 
0.013de bd6.46 2.49ac ab5.82 0.05de 0.09fh 12.93b 646.86fg 79.17ce G12 
0.034a cd6.11 2.83ab a7.09 0.12a 0.31a 17.17a 899.33a 89.00a G13 
0.014de bd6.61 2.31bd de3.97 0.04eh 0.14dh 8.68dg 696.83df 67.50h G14 
0.009fh ab7.82 1.61dh de3.87 0.08bc 0.13dh 8.13eh 621.67fg 82.58ac G15 
0.036a ac7.10 2.16bf bc5.50 0.10ab 0.27ab 9.00df 883.33a 87.50ab G16 
0.019c ac7.29 2.22be bd5.08 0.07cd 0.14dg 10.55cd 752.67bd 77.50ce G17 
0.011eg cd6.06 1.48eh ef3.37 0.05df 0.17cf 9.68de 687.5cde 81.17bd G18 
0.002j a8.30 0.88h f2.30 0.03gi 0.07gh 4.89i 505h 81.17bd G19 
0.003ij bd6.44 1.25gh ce4.45 0.04eg 0.13eh 7.75eh 588.83gh 79.17ce G20 

زوال  100%
 گوذین

100% 

Inflorescence 

degradation 

(day) 

 زوال گوذین 50%
50% 

Inflorescence 

degradation 

(day) 

100% 
 گلدهی
100% 

flowerin

g (day) 

50% 
 گلدهی
50% 

flowerin

g (day) 

قط  
 گوذین

Inflores

cence 

diameter 

(cm) 

طول 
 گوذین

Inflores

cence 

length 

(cm) 

وز  خشک 
 گوذین

Inflores

cence 

dry 

weight 

(gr) 

وز  ت  
 گوذین

Infloresc

ence 

fresh 

weight 
(gr) 

 قط  شاخه
Shoot 

Diamet

er (cm) 

 ژنوتيپ
Genoty

pe 

gh111.83 jk71.83 51.16h ij33.33 0.68ef 8.20ad 0.18ce 0.73ef 1.94ei G1 
d132.66 ab122.16 68.33ce ce50.83 0.88a 9.75a 0.22bc 1.18cf 1.84fi G2 
bc138.66 ab123.83 95.33b b70.50 0.83bc 6.00dg 0.13eh 1.02df 2.24ce G3 
fg116.50 gh86.33 72.66c dg47.50 0.51g 4.77g 0.09hi 0.64f 1.91ei G4  
fg116.00 hi80.16 58.33fg fi40.83 0.66ef 6.04dg 0.07i 0.62f 1.71hk G5 
e127.50 f100.00 62.33ef ce49.83 0.67ef 8.61ac 0.24bc 1.10df 2.14cf G6 
cd134.16 cd113.33 61.83f cf49.33 0.81bc 7.32be 0.15dh 1.01df 2.14cf G7 
de130.66 cd114.66 58.33fg ce50.83 0.79c 7.17be 0.07i 0.96df 1.78gj G8 
bc138.33 ab121.83 92.83b cd55.33 0.85ab 7.06bf 0.16df 0.74ef 2.47bc G9 
f117.66 hi79.83 94.83b c57.33 0.70de 9.89a 0.15dh 0.87ef 2.12cg G10 

fg116.83 j71.00 64.00df gi39.00 0.66ef 5.63eg 0.15dg 1.11df 1.38k G11 
f118.16 g93.00 69.33cd ce49.50 0.64f 6.74cg 0.28ab 1.49bd 2.62ab G12 
a151.66 a128.33 104.66a a79.50 0.73d 7.69ae 0.34a 2.06a 2.93a G13 
h110.16 ij76.33 51.00h j29.83 0.55g 5.04fg 0.10gi 0.73ef 2.07dg G14 
b139.50 bc119.83 94.16b b66.66 0.79c 4.83g 0.11fi 1.50bd 2.21ce G15 
bc139.16 ab124.16 93.16b b68.00 0.88a 8.52ac 0.20cd 1.71ac 2.67ab G16 

bcd134.33 ef105.00 92.66b b67.50 0.78c 9.11ab 0.14dh 1.44bd 2.33bd G17 
fgh113.66 ij76.16 63.50df eh43.33 0.81bc 8.99ab 0.28b 1.21ce 2.68ab G18 
fgh113.00 k68.50 52.16gh hj36.50 0.68ef 8.57ac 0.18ce 1.15cf 1.69ik G19 
de129.66 de109.66 71.00c c56.16 0.82bc 8.78ac 0.19cd 1.99ab 1.48jk G20 

 کاشی نداشند.کشصد تااو  معنی 5و  تو ی کش تطح احتمال هایی  ه حداقل کش یک ح ف مشت ک می باشند، ب اتاس آزمکش ه  تتو  ميانگين
In each column, the means which are common at least in one alphabet, based on the Tukey test, is not significant at the 5% 

probability level. 

 140 

کاک  ه بيشت ین مياا   نشا  1کش نموکاش  ی مختلفهاشویشگاه گياه کش کاشگل هایت شاخه توتط اتانس توليد بازکه 141 

ژنوتيپ ( بوک و  مت ین مياا  اتانس کش 60/4) G16و  G13 (61/4) ژنوتيپم بوط  وزنی-ب  حسب کشصد وزنی اتانس 142 

G19 (25/0.مشاهده شد ) های هوایی گياه ب ای جذب نوش شقابک بين بخش و اشتاا  گياه با افاایش طول ميانگ ه 143 

های قندی کش متابوليک اوليه  ه پيش اندازی  مت  خواهد بوک، پس توليد ف آوشکهیافته و تایه شه اتوتنتا خوششيد و ف 144 

گياهانی  ه ، به عمل آمده طبق تحقيقا (. از ط فی 25یابد )افاایش می اتک، های ثانویهماکه توليد اتانس و متابوليک 145 

به با توجه  .بازکه اتانس بيشت ی کاشند (12)ها  مت  اتک یای آ ( و اشتاا  از تطح کش7بيشت  تحک تنش شطوبتی بوکه ) 146 

-و  م ، با تبخي  و تع ق باالخشکنيمه مناطق  بومیهایی  ه کش این تحقيق مشاهده گ کید ژنوتيپ ،2و جدول  1شکل 147 

انتخاب  شاید یکی از تازو اشهایکاشای بيشت ین بازکه اتانس هستند.  G2و  G13 ،G16اشتاا  هستند، از جمله؛  148 

ها کش مقایسه با تای ین، همين توليد اتانس تحمل به تنش بيشت  این ژنوتيپ های وحشی جهکطبيعی کش شویشگاه 149 

ها ظ فيک گ مایی ویژه باالیی کاشند و کش ش ایط تنش خشکی )توليد گ ما کش شوک  ه اتانسبيشت  باشد. زی ا گاته می 150 

 151 ه از نظ   G3ژنوتيپ  از ط ف کیگ ،(. 8 نند )به گياه  مک می ،ب کماییآتي محافظک کش ب اب ذخي ۀ گ ما و  باگياه( 
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باشد. میباالت ی کاشای مياا  بازکه اتانس  ،اتک G8شناتی کاشای مقاکی  مناتب، اما  مت  از جمعيک صاا  شیخک 152 

های ب ت  ب ای ژنوتيپند عامل انتخاب نتواتنهایی نمیاین ام  بيا   ننده این موضو  اتک  ه صاا  شویشی ب ت ، به 153 

مياا   و اشتاا  از تطح کشیا، ميانگين کمای تاليانه عوامل ژنتيکی، توليد اتانس باشد و باید فا توشهای کیگ ی همچو  154 

. اتکا  اتانس از جمله صااتی اتک  ه تحک تأثي  عوامل محيطی و ژنتيکی امي .باشندگی تاليانه نيا مد نظ  ق اش گي ک 155 

اند، تااو  کش مياا  اتانس ها کش یک محيط و کش ش ایط اقليمی تق یباً یکسانی  شک شدهيه ژنوتيپبا توجه به اینکه  ل 156 

کش یی هوا و آبش ایط  تنو  و کشیا از تطح اشتاا  افاایش بين شابطه(. 16توا  تا حدی به ژنوتيپ گياه نسبک کاک )شا می 157 

اتانس  مياا  و شیختی شناختی،بوم خصوصيا   ه شوی ایکش مطالعه مطالعا  مختلای موشک ب شتی ق اش گ فته اتک. 158 

-هب ،اشتاا  با مياا  اتانس همبستگی منای کاشک شد  هبيا   ،انجام گ فک (Thymus migricus) آذشبایجانی آویشن 159 

نسبک  کشیا تطح از شویشگاه باالی اشتاا  آوشی شده از شه تتا  ه یس شا بهنحوی  ه بازکه  م اتانس جمعيک جمع 160 

اتانس ب ای گونه کیگ ی از  و مياا  کشیا تطح از اشتاا  بين منای نيا همبستگی (12)مطالعه کیگ ی  . کش(25) دکاکن 161 

و  G16های ژنوتيپو نيا  G2 ژنوتيپتحقيق کش شابطه با  این هاییافته  ه شد گااشش (T. kotschyanus) آویشن 162 

G13 کش نحوی  ه به  ند.می ها مطابقکآ  با ،باشندوف اشتاا  می ه از نظ  باشندگی و کما با هم مشابه اما کاشای اخت 163 

مت  از تطح  1270با اشتاا   مت  ) G13و نيا ژنوتيپ ( مت  از تطح کشیا 61با اشتاا   مت  ) G16ش ایط مشابه، ژنوتيپ  164 

 165 ه این ام  بيانگ   ندکبو( کاشای بازکه اتانس بيشت ی مت  از تطح کشیا 2972) با اشتاا  بيشت  G2نسبک به ژنوتيپ  (کشیا

 166  .همسویی تأثي  عوامل ژنتيکی و ش ایط اقليمی اتک

باعث محدوک شد  فتوتنتا  (T. vulgaris)  ه تنش خشکی و گ ما کش آویشن باغی شدای کیگ  گااشش کش مطالعه 167 

 168 مسي های تازیعالف شوک  ه کش این حالک گياه بااوليه می هایمتابوليک توليد به م بوط هایچ خه و  اهش فعاليک

اما  .(7) شوک ند  ه این ام  موجب افاایش بازکه اتانس میمقابله می شده ایجاک تنش با(، اتانس) ثانوی متابوليک توليد 169 

 170 مطلوبیبازکه اتانس  ند، توانستندستني متعلق به مناطق خشک ه از نظ  اشتاا  و ش ایط اقليمی  G9و  G8ژنوتيپ 

 171 هااتانس بيوتنتا افاایش باعث گياهی هایگونه اغلب و تنش مویم خشکی کش کما فاایشا  لی طوشبه. دنکاشته باش

 172 بسياش  مت ی بوک اما بازکه اتانس تق یباً یکسانیکش اشتاا   G6 ژنوتيپ نسبک به G1ژنوتيپ چه اگ   .(18)شوک می

 173 شزش اتک.این ام  بيانگ  تأثي  ژنوتيپ ب  عملک ک اتانس این گياه کاشویی با اکاشک  ه 
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 177 ه  کاکآوشکه شده اتک. نتایش بدتک آمده نشا   5گي ی شده کش جدول صاا   می اندازه بين همبستگی ض ایب

ت ین این صاا   ه با بازکه منای با هم بوکند. ب خی از مهم و مثبک گي ی شده کاشای همبستگیاندازه صاا  از ب خی 178 

 179   ک: اشاشه زی  توا  به مواشکتوليد اتانس همبستگی مثبک کاشند می

طح با گ  تا (، r=59/0)عا ض با گ   (، r=62/0)طول ب گ (، r=70/0)وز  خشک ب گ (، r=63/0)وز  ت  ب گ  180 

(43/0=r  اشتاا ،) گياه(60/0=r ،) عملک ک(91/0=r،)  تعداک گ ه(52/0=r و قط  تاقه )(71/0=r)   با بازکه توليد اتاانس 181 

به باشند. م تبط می پونه وحشیتازی اتانس کش گياه های توليد و ذخي ههمبستگی مثبک کاشند. ا ث  این صاا  با بخش 182 

 183 اعماال ک و باا  سا اندام هوایی گياه کان ششد ننده کش صاک کشصد اتانس شا مياا  توا  یکی از عوامل تعيينعباشتی می

ت ی باه  تغذیه، آبياشی، نوش، عمليا  زشاعی و ... جهک افاایش بایومس گياه، بازکه اتانس مطلوبزشاعی مانند؛ ش ایط به 184 

 185 آید.کتک 

 186 وز  خشاک گوذیان  (، r=-02/0) ستگی صاا  وز  تا  گوذیان  بهم  ه از ط فی کش این مطالعه مشاهده گ کید

(37/0=r)، طول گوذین (39/0-=r) فاصله ميانگ ه و (25/0-=r با بازکه توليد اتانس )187 اه همگای باه     کاش نباوک معنی 

های شویشای گيااه   اندام ممکن اتک این تأثي پذی ی به این خاط  باشد  ه ؛بناب این .شوندصاا  زایشی گياه م بوط می 188 

تازی های تجمع و ذخي هلاین ام  شاید با پ ا نش مح .اندتهثي  بيشت ی نسبک به اندام زایشی کاشأکش شاندما  اتانس ت 189 

 190 اتانس م تبط باشد  ه نياز به تحقيق بيشت ی کش این شابطه کاشک. 

 191 

های پونه وحشیکش ژنوتيپ و زایشی همبستگی بين ب خی از خصوصيا  شویشی 5جدول   

Table 5. Correlation between some vegetative and reproductive traits in genotypes of M. longifolia L. 

 LFW LDW LL LW LS PH Y NN IND SD EOC 

LFW 1 
          

LDW 0.75** 1 
         

LL 0.58** 0.70** 1 
        

LW 0.44ns 0.54* 0.41 1 
       

LS 0.47* 0.58** 0.57** 0.76** 1 
      

PH 0.52* 0.71** 0.49* 0.40ns 0.39ns 1 
     

Y 0.53* 0.65** 0.58** 0.73** 0.56** 0.55* 1 
    

NN 0.58** 0.58** 0.59** 0.45* 0.65** 0.66** 0.56* 1 
   

IND -0.35ns -0.19ns -0.42ns -0.34ns -0.54* -0.08ns -0.32ns -0.78** 1 
  

SD 0.47* 0.63** 0.52* 0.57** 0.46* 0.71** 0.69** 0.66** -0.35ns 1 
 

EOC 0.63** 0.70** 0.62** 0.59** 0.43ns 0.60** 0.91** 0.52* -0.25ns 0.71** 1 
** Correlation is significant at the 0.01 level. * Correlation is significant at the 0.05 level. ns Correlation is not significant. 

Y= عملک ک, PH= ا  گياهاشتا , LFW= وز  ت  ب گ, LDW= وز  خشک ب گ, LS= تطح ب گ, LL= طول ب گ, LW= ع ض ب گ, NN= تعداک گ ه, 
IND= فاصله ميانگ ه, SD= قط  تاقه, EOC=مياا  اتانس. 

 192 
 های پونه وحشیکش ژنوتيپ زایشیشویشی و همبستگی بين ب خی از خصوصيا   5جدول اکامه 

Table 5. Correlation between some vegetative and reproductive traits in genotypes of M. longifolia L. 

 IFW IDW ID IL HF CF HFD CFD EOC 

IFW 1 
        

IDW 0.62** 1 
       

ID 0.18ns 0.29ns 1 
      

IL 0.38ns .60** 0.46* 1 
     

HF 0.35ns 0.29ns 0.51* 0.39ns 1 
    

CF 0.29ns 0.17ns 0.39 0.27ns 0.88** 1 
   

HFD -0.003ns 0.13ns 0.67** 0.29ns 0.76** 0.59** 1 
  

CFD 0.08ns 0.24ns 0.65** 0.29ns 0.80** 0.62** 0.97** 1 
 

EOC -0.02ns 0.37ns 0.44* 0.39ns 0.58** 0.61** 0.60** 0.62** 1 
** Correlation is significant at the 0.01 level. * Correlation is significant at the 0.05 level. ns Correlation is not significant. 

IFW= وز  ت  گوذین, IDW= وز  خشک گوذین, ID= قط  گوذین, IL= طول گوذین, HF= 50% گلدهی , CF= 100% گلدهی , HFD= 50%  زوال
زوال گوذین CFD= 100% ,گوذین , EOC= مياا  اتانس. 

 193 
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صااک   62آوشکه شده اتک. کش این جدول  پونه وحشیصاا   می موشک اشزیابی کش گياه  1آماش توصيای 6 کش جدول 194 

هاا محاتابه شاد. آمااش توصايای صااا        موشک آناليا ق اش گ فک و حداقل، حدا ث ، ميانگين، ض یب تغيي ا  کاکه 2 می 195 

های موشک ب شتی بوکه ژنوتيپ  اشزیابی شده کش )حدا ث ، حداقل، ميانگين و ... ( اشائه کهنده اطوعا   لی کش موشک صاا 196 

-ت ی از صاا  ب شتی شده کاشته باشد تا بتواند از این اطوعا  کش ب نامه ند تا شناخک کقيقگ   مک میو به اصوح 197 

باالیی بوکند  (CV)تازی و اصوحی آتی اتتااکه نماید. کش این جدول ب خی از صاا  کاشای ض یب تغيي ا  های اهلی 198 

وز  خشاک با گ   (، 37/48)وز  تا  با گ   باشد  ه از مهمتا ین صااا  مثال    کهنده تنو  باالی صاا  میه نشا   199 

ميااا  اتاانس   (، 03/43)وز  خشاک گوذیان   (، 33/42) وز  ت  گوذین(، 12/61)های شاخه وز  ت  ب گ(، 38/52) 200 

صااا  کاشاتند  اه همگای از صااا        بيشت ین ض یب تغيي ا  شا نسبک به بقياه ( 68/75) عملک ک اتانسو ( 81/56) 201 

(، 25/9)اشتاا  گيااه  (. کش حاليکه ب خی از صاا  مانند صاک 5) آیندی نعنا  به شماش میمطلوب کش گياها  کاشویی تي ه 202 

 203 (  مت ین ض یب تغيي ا  شا نسبک به بقيه صاا  کاشتند. 14/4)طول شاخه جانبی  ( و59/9)زوال گل  100%

 204 

 گي ی کش ژنوتيپ های پونه وحشی کش کو تال متوالی.زهصاا  موشک اندا -6جدول 
Table 6 Measured traits in M. longifolia L. genotypes in sequence two years. 

ا ض یب تغيي   
C.V% 

 ميانگين
Mean 

 حداقل
Min 

 حدا ث 
Max 

 واحد
Unit 

 عوئم
Sym 

Trait صاک 
 شکیف
Row 

48.37 0.15 0.01 0.34 gr LFW Leaf Fresh Weight 1 وز  ت  ب گ 

52.38 0.06 0.01 0.14 gr LDW Leaf Dry Weight 2 وز  خشک ب گ 

39.99 9.26 2.06 20.04 cm2 LS Leaf surface 3 تطح ب گ 

27.41 4.60 1.73 7.4 cm LL Leaf length 4 طول ب گ 

34.98 1.89 0.55 3.2 cm LW Leaf width 5 ع ض ب گ 

29.52 2.60 1.27 4.56 cm L/W Leaf length / Leaf width 6 طول ب گ/ع ض ب گ 

9.25 77.33 70 98 cm PH Plant height 7 اشتاا  گياه 

18.13 11.41 7 16 numb NN Node number 8 تعداک گ ه 

16.38 6.78 5 10.71 cm IND Internode length 9 فاصله ميانگ ه 

14.43 22.42 14 29 numb LN Leaf number 10  گتعداک ب 

20.37 2.12 1.38 3.06 cm SD Shoot diameter 11 قط  تاقه 

61.12 1.37 0.02 3.3 gr BLDW Branch dry leaf weight های شاخهوز  ت  ب گ  12 

42.33 1.17 0.32 2.29 gr IFW Inflorescence fresh weight 13 وز  ت  گوذین 

43.03 0.18 0.03 0.35 gr IDW Inflorescence dry weight 14 وز  خشک گوذین 

14.05 0.74 0.5 0.94 cm ID Inflorescence diameter 15 قط  گوذین 

24.24 7.44 4 11.33 cm IL Inflorescence lenght 16 طول گوذین 

28.86 1.21 0.52 1.94 gr SDW Shoot dry weight 17 وز  خشک تاقه 

93.18 689.40 441.5 939.7 gr/m2 Y Yield 18  کعملک 

27.04 52.08 15 85 day 50%F 50% Flowernig 50% گلدهی  19 

23.75 73.58 47 107 day 100%F 100% Flowering 100% گلدهی  20 

21.26 99.30 65 130 day 50%FD 50% Flower degradation 50% زوال گل  21 

9.59 126.51 105 154 day 100%FD 100% Flower degradation 100% زوال گل  22 

12.98 14.40 12 17 numb LBN Lateral branch number 23 تعداک شاخه جانبی 

4.14 61.98 20.91 117.59 cm LBL Lateral branch lenght 24 طول شاخه جانبی 

56.81 2.20 0.25 5.27 )%( EOC Essential oil content 25 مياا  اتانس 

75.68 150.78 10.13 461.55 Kgha-1 EOY Essential oil yield 26 عملک ک اتانس 

                                                           
1- Descriptive statistics  

2- Quantitative trait  
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 205 

 206 با( 1PCA) اصلی هایعامل به تجایه ،صاا  زشاعی، موشفولوژیکی و مياا  اتانس مياا  تغيي ا  تعيين ب ای

 207 کشصد با عامل هاک کهندهنشا  هاعامل به تجایه (.9 جدول) شد انجام هاعامل تمام از همبستگی مات یس از اتتااکه

( PC1) اول عامل .کاکند تشکيل شا  ل واشیانس ازکشصد  22/53 اول عامل ته .اتک کشصد 58/85 واشیانس تجمعی 208 

 209 ؛مانند شناتیشیخک و زشاعی مؤلاه 10 شامل و اتک هاعاملجایه به ت واشیانس از کشصد 27/24 مياا  به م بوط

وز  ت  و  ع ض ب گ،قط  تاقه،  اشتاا  گياه، وز  خشک ب گ شاخه،، اتانس عملک ک ،اتانس محتوای عملک ک، 210 

 211 و زشاعی مؤلاه 5 شامل واشیانس، از کشصد 14/16 مياا  ،(PC2) کوم عامل .شوکمیگلدهی  %100و خشک ب گ 

 212 .شوکمی گوذین زوال ٪100 و گوذین زوال ٪50 گلدهی، قط  گوذین، وز  ت  گوذین، %50؛ از جمله موشفولوژیکی

تعداک گ ه،  گ ه،ميا  فاصله ؛از جمله هاییمؤلاه شامل  ه واشیانس ازکشصد  81/12 مياا به اتک م بوط عامل تومين 213 

، قط  اتانس محتوای عملک ک و توتطبيشت   مطالعه موشک هایژنوتيپ تنو  ؛بناب این .باشدمی هاب گ تعداک تطح ب گ، 214 

تا توم  اول هایاملع عنوا بهو فاصله ميانگ ه  زوال گوذین %100و  %50 ،وز  ت  و خشک ب گ و تاقه، ع ض ب گ 215 

 216 .شوکمی ایجاک ،تنو   نندهایجاک

-های شویشگاه، ب شتی خصوصيا  شویشی و زایشی مبين این ام  اتک  ه ژنوتيپ1طوش  لی با توجه به شکل به 217 

باشد  ه باعث ها میخشک کاشای ش ایط اقليمی متااوتی نسبک به تای  شویشگاههای خشک و نيمههای موجوک کش اقليم 218 

 219 کش هاب اتاس عامل ایخوشه تحليل و تجایه ای شده اتک.ها کش تجایه خوشهها با کیگ  ژنوتيپهای آ ی ژنوتيپجدای

 220 کو به شا مطالعه موشک ژنوتيپ بيسک ،بازکه اتانس و زشاعیشناتی، شیخک صاا  گ وهی مات یس از اقليدتی فاصله

، G1 ،G14 ،G18 ،G6 ،G15 ،G11 ،G19 ،G4 املش ژنوتيپ 11 از اول خوشه (.5 شکل)   ک تقسيم اصلی خوشه 221 

G5 ،G7  وG20 222 هواییاندام  عملک ک ،کش هکتاش  يلوگ م 67/137-67/17 اتانس عملک ک کاشای  ه اتک شده تشکيل 

، G3 ،G17 ،G10 ژنوتيپ 9 حاوی کوم خوشه .باشدکشصد می 95/1-25/0کشصد مياا  اتانس  و 17/504-83/696 223 

G12 ،G13 ،G16 ،G2،G9   وG8 224 عملک ک هکتاش، کش  يلوگ م 29/358-35/161 اتانس عملک ک کاشای  ه اتک 

 225  .اتک کشصد 61/4-98/1 اتانس کشصد مياا  و گ م 33/899-86/646 اندام هوایی

 226 
 وحشیی موشک مطالعه پونههاها ب اتاس صاا  موشفولوژیکی ب ای ژنوتيپکتک آمده از تجایه به عاملهای بهمقاکی  ویژه و واشیانس تجمعی عامل -9جدول 

Table 9. Eigen values and cumulative variance for factors obtained from principal analysis (PCA) based on the 

morphological traits for the studied genotypes of M. longifolia L. 
 صاا 
Traits 

 اجااء
Component 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Leaf Fresh Weight 0.53** 0.31 0.32 0.34 -0.13 0.16 -0.01  گوز  ت  ب

 Leaf Dry Weight 0.66** 0.45 0.12 0.34 0.26 0.31 0.04 وز  خشک ب گ

 Leaf Surface 0.38 0.18 0.69** 0.06 0.01 0.46 0.16 تطح ب گ

 Leaf Length 0.47 0.29 0.40 0.58** 0.25 -0.07 0.07 طول ب گ

 Leaf Width 0.71** -0.11 0.43 -0.13 0.03 0.32 0.32 ع ض ب گ

 Leaf length/Leaf Width -0.41 0.43 -0.02 0.59** 0.08 -0.42 -0.13 طول ب گ/ع ض ب گ

 Plant Height 0.58** 0.38 0.10 0.14 0.30 0.25 -0.40 اشتاا  گياه

 Nod Number 0.44 0.29 0.72** 0.12 0.16 0.02 -0.32 تعداک گ ه

له ميانگ هفاص  Internode Distance -0.18 -0.05 -0.89** 0.00 -0.01 0.26 0.06 

 Leaf Number 0.19 0.12 0.86** 0.03 0.30 0.01 -0.13 تعداک ب گ

 Stem Diameter 0.78** 0.08 0.25 0.05 0.20 0.13 -0.18 قط  تاقه

شاخهوز  خشک ب گ   Branch Leaf Dry Weight 0.67** 0.44 0.23 0.33 0.24 0.29 -0.06 

                                                           
1 . Pricipal Compounent Analysis 



 

13 
 

 Inflorescence Fresh وز  ت  گوذین

Weight 0.09 0.60** 0.09 0.39 0.50 0.28 -0.03 

 Inflorescence Dry وز  خشک گوذین

Weight 0.19 -0.21 0.10 0.81** 0.33 0.02 -0.01 

 Inflorescence Diameter 0.30 0.76** -0.09 0.10 -0.14 0.03 0.28 قط  گوذین

ل گوذینطو    Inflorescence Length 0.30 0.27 0.06 0.74** -0.03 -0.16 0.40 

 Stem Dry Weight -0.21 -0.28 0.12 0.03 -0.12 -0.81** 0.07 وز  خشک تاقه

 Yield 0.87** 0.23 0.21 0.04 -0.16 0.05 0.05 عملک ک

گلدهی 50%  50% Flowering 0.44 0.66** 0.37 0.10 0.35 0.10 -0.11 

گلدهی 100%  100% Flowering 0.62** 0.44 0.32 0.01 0.34 0.00 -0.07 

زوال گوذین 50%  50% Flower Degradation 0.30 0.89** 0.16 -0.01 0.01 0.07 -0.06 

زوال گوذین 100%  100% Flower 

Degradation 0.32 0.87** 0.21 0.09 0.06 0.13 -0.15 

 **Lateral Branch Number -0.50 -0.05 -0.17 -0.14 -0.37 0.38 0.52 تعداک شاخه جانبی

 **Lateral Branch Length -0.13 0.02 -0.15 0.08 0.22 -0.04 0.82 طول شاخه جانبی

 Flower color 0.01 -0.15 -0.13 -0.13 -0.86** 0.14 0.02 شنگ گل

 Leaf shape 0.03 0.17 -0.33 0.62** -0.17 0.31 -0.36 شکل ب گ

 Hairy leaf -0.04 0.09 -0.12 -0.03 -0.69** -0.24 -0.24 ب گ  ک 

 Essential oil content 0.89** 0.31 0.10 0.12 -0.03 -0.03 -0.13 مياا  اتانس

 Essential oil yield 0.88** 0.33 0.10 0.17 -0.05 0.01 -0.13 عملک ک اتانس

 Eigenvalue 7.03 4.68 3.71 2.93 2.55 1.96 1.92 مقاکی  ویژه

مقاکی  ویژه به کشصد 
 واشیانس

% of variance 24.27 16.14 12.81 10.11 8.82 6.79 6.65 

 Cumulative % 24.27 40.41 53.22 63.33 72.15 78.93 85.58 کشصد تجمعی واشیانس

 .کاش هستندمعنی 52/0 ≤مقاکی  ویژه ** 
are significant ≥0.52 **Eigenvalues 

 227 

 228 
 229 های مختلف پونه وحشیکش ژنوتيپک مطالعه ای صاا  موشدشوگ ام حاصل از تجایه خوشهکن -5شکل 

Fig. 5. Dendrogram from cluster analysis of studied traits between different Wild Mint genotypes. 230 
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ویشی و عامال کوم  بيانگ  آ  اتک  ه عامل اول عمدتاً شامل صاا  ش PC2 و PC1 ب اتاس شده ایجاک پو بای 232 

ه  متغي ی  ه به یکی از باشد. از آنجایی  ه از لحاظ ه  کو عامل مطلوب می G3شامل صاا  زایشی و ژنوتيپی مانند؛  233 

 234 .(17) شاوک اصلی م بوط به آ  محوش توجياه مای   عاملتهم بيشت ی از تنو  آ  متغي  بوتيله  ،اتکت  ها ناکیکمحوش

کوشت  باشد، تهم بيشت ی از تنو  آ   yت  و از محوش ناکیک x ه  ژنوتيپی  ه به محوش  پوکش این نموکاش بای بناب این؛ 235 

از آنجایی  ه بخش شویشی کش بازکه اتانس و عملک ک کاشویی نقش مهمتا ی   شوک.ژنوتيپ بوتيله عامل اول تبيين می 236 

 237 شاکل ) اشاشه نماوک  G8و  G13 ،G16 ،G9 ،G2های توا  به ژنوتيپنماید، لذا، جهک گاینش ژنوتيپ ب ت  میایاا می

 238 هاای ویژگای  ب اتااس  اصلی گ وه ته به هاجمعيک ،نيا  وهیچای جمعيک چهاش ایخوشه تجایهبا  ای،مطالعه کش (.6

 239 مع فی تازیاهلی و  شک ب ای بوکند، بهت ی موشفولوژیکی ویژگی کاشای  ه هاییجمعيک و شدند تقسيم موشفولوژیکی

 240 27نشا  کاکه شد  ه  Eremostachys laciniataجمعيک  15صاک شیخک شناتی کش  30نو  با ب شتی ت  (.1) شدند

 241 (.11ها شا به چهاش کتته تقسيم   ک )ای جمعيککاشی کاشتند و تجایه خوشهصاک تااو  معنی

 242 
 M. longifolia L. 243های موشک مطالعه پونه وحشی اصلی کش ژنوتيپ عاملبای پو  نخستين کو  -6شکل 

Fig. 5. Biplot of the first two principle components (PCs) for the studied genotypes of M. longifolia L. 244 

 245 نتیجه کلی 

متعلاق باه اتاتا      G16متعلق باه اتاتا  ه ماگاا  و بعاد ژنوتياپ       G13کش پایا  باید افاوک  ه گياها  ژنوتيپ  246 

هاا و  بازکه اتانس نسبک به بقيه ژنوتيپ ت  و نيا بيشت ینی حجيمهوای اندام ،بيشت  توکهزیسکخاط  کاشتن بهخوزتتا   247 

اتانس، قط   محتوای عملک ک و انند؛د. صاا  مطلوب کش موشک بخش هوایی منباشت ی از نظ  کاشویی میژنوتيپ مطلوب 248 

 249  صااا  مهمای هساتند  اه بایاد کش      و فاصاله مياانگ ه   طول م حله گلدهی ،وز  ت  و خشک ب گ ،تاقه، ع ض ب گ

-، مای هاآ  و امکا  توقی جهک توليد ماکه موث ه بيشت  های منتخبعووه  شک ژنوتيپانتخاب مدنظ  ق اش گي ند. به 250 

باشد،  تنو  می 2تازیو اهلی 1با توجه به اینکه الزمه اصوح تازی این گونه کاشته باشد واهلیتواند  مک شایانی شا کش  251 

ی  اشهای اصوحی آتی باشد. با این حال تحقيقاا  کیگا ی نياا الزم اتاک، تاا      ای ب اتواند مقدمهلذا این پژوهش می 252 

 253 های این منطقه از لحاظ فيتوشيميایی هم تأیيد شوند.ژنوتيپ

                                                           
1- Breeding 

2- Domestication 
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 332 

Evaluation of Diversity in Morphological, Agronomical and Essential Oil Content 333 

Characteristics of Different Genotypes of Mentha longifolia L. from Iran 334 

Abstract Mentha longifolia L. is one of the species of the mint genus, which is naturally growing in 335 
Iran. In this research, after collection of 20 different genotypes from all over of Iran, cultivating was 336 
carried out for morphological and agronomical traits evaluation and extraction of essential oils. The 337 
geographic and climatic characteristics of each habitat were determined and the meteorological and 338 
soil statistics were provided for estimation. Vegetative and reproductive characteristics of each 339 
genotype, as well as the essential oil yield and content of the genotypes, were studied in this research. 340 
A general analysis of the results showed that in terms of morphological, agronomical traits and 341 
essential oil content there was significant variation among genotypes (P≤0.01). The results of 342 
correlation between evaluated traits and essential oil content showed that the vegetative organs had 343 
more effect on essential oil performance than reproductive organs. The cluster analysis of the studied 344 
traits divided the studied genotypes into two distinct groups. The difference between these separated 345 
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two groups can be attributed to the performance traits and different climatic conditions in the native 346 
habitat of these genotypes and their genetic parameters. Finally, the genotype of Hormozgan, 347 
Khuzestan, Kerman, West Azarbaijan and Qazvin provinces due to better vegetative and crop 348 
characteristics and high essential oils yield than other genotypes, can be found superior in breeding 349 
and domestication programs or cultivation and production. 350 

Keywords: Climatic parameter, Essential oil, Morphological Marker, Morphological traits, Superior Genotype 351 

Introduction Mentha is one of the most important genera of aromatic plants which belongs to the Lamiaceae 352 
family. The genus of Mentha is distributed across Asia, Africa, Australia, Europe, and North America. Mentha 353 
longifolia L., also known as wild mint, is a fast-growing aromatic perennial herb. It is widely used as herbal 354 
medicine and is beneficial for the immune system and fighting with secondary infections. The essential oil of this 355 
plant is partly responsible for the decongestant, antispasmodic and antibiotic effects. Currently, much emphasis 356 
is being laid on conserving plant germplasm as valuable bio-resources. Selection between and within accessions 357 
for a high level of herbage yield and other characters requires an effective tool to be applied by mint breeders. 358 
Achieving to cultivars that are more capable of optimum producing is a breeding goal. The objectives of this 359 
study were to analyze the diversion of the agronomical traits of Mentha longifolia L. genotypes from different 360 
regions of Iran under a similar condition in order to find the superior genotypes and introduce for the 361 
domestication of this plant.  362 

 363 
Material and method this research was performed in the research field of the Ferdowsi University of 364 

Mashhad. The field is placed at 36˚15' North latitude and 59˚38' East longitude, at an altitude of 985 meters. The 365 
information related to temperature and precipitation was gotten from aerology station. Soil sampling was done in 366 
the depth of 0.3 meter and physical experiments on samples were done before starting the experiment. The field 367 
was fertilized by 25 kg/ha animal manure. Seeds of 20 genotypes of M. longifolia L. were prepared from Gene 368 
Bank of Research Institute of Forests and Rangelands and a view of the wild mint genotypes distribution was 369 
presented on the map. The experiment was performed in a field with 500m2 areas in 2015-2016 growing seasons. 370 
The experiment in form of compound analysis arranged in complete randomized design with three replicates of 371 
20 wildmint's genotypes in every replication. In each furrow, fourteen bush was totally studied, in which the 372 
distance between the two plants was 20 cm. The plot was considered 1.2*3 m and the distance between rows was 373 
50 cm. The dimension in the plots for every replication area was 3.6 m2 and the distance between blocks were 374 
1.5 and between experimental units were 0.5 meters. Picking up was done after elimination of 0.5 meters from 375 
every side of replication. The essential oil was extracted using Clevenger type apparatus and by hydrodistillation. 376 

 377 
Results and Discussion Analysis of variance showed that the effect of the diversity among the genotypes on 378 
morphological, Agronomical and essential oil yield parameters of wild mint was a significant (P≤0.01). The 379 
results of this study showed that Mentha longifolia L. herb has a high diversity under the same culture conditions 380 
among genotypes collected from 20 regions of Iran.  Correlation result shows that vegetative organs have more 381 
effect on the essential oil content than the reproductive organs. This may be due to the distribution of essential 382 
oil accumulation and storage sites, which requires further research in this regard. The study of vegetative and 383 
reproductive characteristics suggests that the genotypes of the dry and semi-arid climates have different 384 
conditions, which may causes the separation of their genotypes compared with the other genotypes. The Biplot, 385 
based on PC1 and PC2, reflects the relationships between the studied genotypes. The results of bi-plot of cluster 386 
analysis confirmed that genotypes were divided into two main groups based on agronomical and morphological 387 
traits. 388 

Conclusions Finally, plants of genotype G13 belongs to Hormozgan province and then G16 genotype belongs to 389 
Khuzestan province were selected because of more biomass, more aerial part volume and also the most essential 390 
oil performance compared to the other genotypes. Desirable traits for the aerial part such as the time of 391 
flowering, leaf length, leaf width, plant height, the highest number of leaves in the stem and internode distance 392 
are important traits that should be considered. In addition, the cultivation of these genotype in order to the further 393 
production can be the great help in the domestication of this species and, given the fact that the diversity is a 394 
precursor of breeding, this research can be an introduction for future breeding operations. However, further 395 
research is needed to confirm the phytochemical superior genotypes. 396 


