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ساپونه دو گونهاسانس  اجزایو  مورفولوژیومیکربررسی   1 

(Nepeta binaludensis, Nepeta cataria)  2 

 3 

 4 ینعمت ینحس یدس یزی؛عز یدمج یرمحمدی؛فاطمه زهرا ام

 5 مشهد یدانشگاه فردوس
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 7 چکیده 

خانواده    Nepetaجنس  به زیر  له  زرگترین از ب Nepeoideaمتعلق  ی   قبی نای خانواده نع با در   8در ایران می  گونه  79حدود   ان 

شد.   سی  با شیمیای  وی مورفولوژومیکرفات ص این مطالعه با هدف برر  Nepeta 9)و  Nepeta binaludensis) گونهدو یفیتو

cataria) 10خصوصیات میکرومورفولوژی برگ و بذور )فندقه( با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی       بررسی  شد.   انجام 

(SEM)   11هر دو گونه رگ بنشان داد که سطح   میکروسکوپ الکترونی روبشی   ا استفاده از  صورت گرفت. نتایج بررسی برگها ب 

شحی بودند. کرک    شحی و غیر تر سپری    دارای دو نوع کرک های تر شحی از نوع   12سلول  یک شامل  بوده و های غده ای تر

شده پایه  سر   اپیدرم در حفره جایگذاری  سلولی  (Head)و یک  شحی بطور  کرکاندازه  بودند. تک یا چهار   13 میانگینهای تر

 14 در  N.cataria و N. binaludensis گونه در ه ترتیب ب  (عدد  30تا  20و  21تا  7) تراکم و مترومیکر 67تا   47و  77تا   63

شد    هر میلی شاهده  سطح برگ م صاف در هردوگونه سطح فندقه   .متر مربع  ستخراج بود از نوع  سانس از  . ا شی در  ا  15 پیکر روی

ستفاده از      روش تقطیر با آب بامرحله گلدهی  سانس با ا شد  GC/MSو GCصورت گرفت. تجزیه ا شکیل   .انجام   16ترکیبات ت

 17( درصد 4/10ن )نی(، بتاپدرصد  14 /8سینئول ) -8،1 با اجزای غالبترکیبN. binaludensis (51  )در گونه  دهنده اسانس

س  و صد(  9 /8)یمن پارا صلی با اجزای  ترکیبN. cataria (26 )در گونه  و در شا  ا  18– 7,آلفا-a4مل: ایزومرهای نپتاالکتون 

صد(،  77/72)نپتاالکتون  -بتا -a, 7 آلفا صد (  87/17)نپتاالکتون  -آلفا -a, 7 آلفا– 7,آلفا-a4 در  a 19بتا،  -7آلفا،  – a 4و  در

 20 شناسایی شد.  درصد( 2/ 47نپتاالکتون ) -آلفا – 7

 SEM, Nepeta  21.،یای، میکرومورفولوژاسانس، کرک غده کلمات کلیدی: 

 22 

 23 مقدمه 

 24 تفاده قرارمورد اس ، آرایشی و بهداشتیموثره در صنایع غذایی، داروسازی یک منبع تجدید ناپذیر از موادبعنوان گیاهان دارویی 

 25یکی  Nepetaسا یا جنس پونه که )22 ( وجود داردگیاهان اسانس دار از  جنس 200بیش از  1نعناییان هانوادخدر  .گیرندمی 

 26گونه  300حدود  باالیی با داروییدارای اهمیت اقتصادی واز این خانواده  Nepeoideaeزیر خانواده در ها از بزرگترین جنس

 27ز مناطق ایران یکی ا .دارندآسیای شرقی و مرکزی گسترش ، اکثرا در بخش وسیعی از اروپاگیاهان این جنس . باشد می گیاهی

 28چندساله و  ااکثر آنهبصورت خودرو در نقاط مختلف ایران یافت می شوند.  هااکثر گونه کهاصلی پراکنش این جنس می باشد 

 29هایی با شکل و ای پوشیده از کرکای یا ارهدارای فرم های رویشی گوناگون، برگها با حاشیه صاف، دندانهبه ندرت یکساله 

 30 (. 27، 12)می باشندتراکم متفاوت 

                                                 
1 Lamiaceae 
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 1فعالیت آنتی  و میکروبیفعالیت ضدسرفه، ضد تشنج، ضد ،کنندهاثرات ضدعفونیهای مختلف این جنس به علت داشتن گونه

 2ای به اسانس و اجز سبطور کلی خواص دارویی این جن. ای در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرندبطور گسترده یاکسیدانت

 3 (. 10) نسبت داده می شود (هاالکتوننپتاسیکلوپنتانوئید) ها،مونوترپن ،ها ترپناصلی آن )سزکویی

 4دت تحت به شگیاه از جمله مواردی است که عالوه بر ژنتیک  تشکیل دهنده اسانس درصد ترکیباتمیزان اسانس، تعداد و 

 5مختلف، رویشگاه، اقلیم، مرحله رشدی گیاه، عوامل محیطی  شرایطتواند می عواملاین  .مختلف قرار می گیرد عوامل تاثیر

 6 (.21 )د ناسانس باشاستخراج  کردن، انبارداری و روشروش خشکمانند پس از برداشت 

 7پونههای گونه .تقسیم کرددو گروه یا کموتایپ اصلی سا را بر اساس جز غالب اسانس به های پونهتوان گونهاز این حیث می 

 8هایی که گروه تقسیم می شوند. گونهزیرنیز به دو که  ،الکتونگونه های فاقد نپتاو  ،و ایزومرهای آن الکتونحاوی نپتاسا 

 9 (.1)یافت می شونددر آنها  نالول بعنوان ترکیبات اصلی اسانسلی سینئول یا 8و1کاریوفیلن اکساید، 

 10 یاقتصاد یتاهم دارای ارزشمند یولوژیکیب یهایتبعلت داشتن فعال گیرند می قرار ها نپتاالکتون کموتایپدر  که یها گونه

 11 برای ار راه موثره، مواد بر محیطی عوامل تاثیر رساندن حداقل به با یکسان شرایط در کشت. باشند می ییباال داروییو 

 12 اصالحی اهداف برای برتر هایژنوتیپ انتخاب و بوده قراضان معرض در که ارزش با دارویی ایهگونه کردن اهلی و سازگاری

 13  .(2) کرد خواهد هموار

 14 قسمت تمام یبر رو یاغده یهاکرک یاها به صورت پرز اندام ینا .هستند هااسانس کرک یدتول محل ییانادر خانواده نعن

 15که اسانس  یغده ا ی. کرک هاباشند نمی یاز آنها غده ا یاریهستند که بس یاتنوع گسترده دارای و دارند وجود گیاه های

 16نوع آن را  یکاز  یشبرگ ب یکو تنها در باشند  یمختلف متفاوت م یهاگونه ینب یشناس یختکنند از نظر ر یم یرهرا ذخ

 17های غده ای سپری بعنوان مخازن ترشحی هستند. کرک "2سرسان"یا  "1یسپر"اغلب آنها  یول (6) نمود مشاهدهتوان  یم

 18ای ساخته شده است که روی ی غده ای از یک سلول قاعدهاههر یک از کرک(. 31) ترکیبات فیتوشیمیایی تخصص یافته اند

 19منفرد )کرک  یسلول تاج یکتواند یکه م ،سلول دیگر است 3تا  1اپیدرم قرار گرفته است و بعنوان پایه حمایت کننده 

 20محافظت  نقش برعالوه  هاکرک بوسیلهشده  تولیداسانس . ( باشدیسلول )کرک سپر 10تا  4و عمدتا یکیاز  یشب یاسرسان( 

 21 ی،داروساز مختلف یعدر صنا یهثانو یهایتمتابول ینا ،باشند یم نیز یولوژیکیت بیفعال دارایها در برابر انواع تنش یاهگ کننده

 22 یهاگونه ینب یشناسیختکننده اسانس از نظر ر یرهذخ یغده ا یهاککر ینا .باشند میمورد توجه  نیز ییو غذا یعطرساز

 23 (.33) باشند می متفاوتمختلف، 

 24و  ی)سپر ای غده کرک نوع ودهر Nepeta congesta var congesta گونه برگی هایکرک میکرومورفولوژی مطالعه در 

 25تنوع فراوان  یجادا باعث هاگونه بینمکرر ها یو دگرگرده افشان هیبریداسیون (.17) است هشد گزارش یغده ا یرو غ سرسان(

 26جنس بر  این یبندتقسیم ایراندر فلور  طرفی. از دشوار نموده استرا  یکدیگرها از گونه یصو تشخ استجنس شده  یندر ا

 27رار قتوجه  موردندقه سطح ف یناتیتز و مورفولوژیومیکرصفات و شده است انجام گروه  یرز 5 بهگل  اساس صفات مربوط به

 28در مطالعات  یالکترون پمیکروسکواستفاده از  اخیر یر سالهاد(. 13،16) شده است یپوشچشم یکل بطور یا نگرفته و

 29صفات در  ینا یتاهم بعلت،  (23، 16، 12)سا جنس پونه و سطح فندقه (25 ،19، 8 ) ییانخانواده نعنا کرک میکرمورفولوژی

 30 صفات مطالعه ینلذا در ا شد.با یمورد توجه م یاربس یکدیگرها از گونه یزو تما یصتشخ جهت نعناییانخانواده  یتاکسونوم

                                                 
1(peltate)  
2 (capitate)  
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 1پونهو گونه  انحصاری و اندمیک ایران در معرض انقراض گونه "1بینالودی یساپونه" یگونه بذرکرک و  یژمورفولوویکرم

 2فوق در گیاهان دو گونه اسانس میزان و اجزای نیز  و  )SEM( سکوپ الکترونی روبشیومیکراستفاده از  با2سای گربه ای 

 3  .گرفت قرار کنکاش مورد یکسان شرایطکشت شده در 

 4 و روش ها  مواد 

 5  یاهیگ مواد

 6نجام ا مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی دانشکده باغبانی علوم گروه تحقیقاتی باغ در 1396-97 زراعیاین مطالعه در سال 

 7 59دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  16درجه و  36عرض جغرافیایی دارای  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدشد. 

 8. شهر مشهد دارای آب و هوای متغیر اما معتدل و متمایل به می باشدمتر از سطح دریا  985دقیقه شرقی و ارتفاع  36درجه، 

 9 حداقل و گراد انتیس درجه 21 روزانه دمای متوسط سرد و خشک تابستانهای گرم وخشک و زمستانهای سرد و مرطوب دارای

 10از هرباریوم پژوهشکده علوم   (N.cataria, N.binaloudensis)مورد مطالعه یهاباشد. بذر گونه یدرجه م -10تا  دما

 11ماس، کوکوپیت و پرلیت های کشت حاوی پیتدر سینی ور در اسفند ماهبذ گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه گردید.

 12برگی( به گلدانهای  8الی  6شدند، پس از رسیدن دانهال به اندازه مناسب در) مرحله صورت سطحی کشت ( به40:40:20)

 13 یمهن یا)فض بازتر محیطها به گلدان ،دارای همان ترکیب محیط کشت انتقال داده شدند. یک هفته قبل از انتقال به زمین

 14 کرتدر یاصل ینماه به زم یبهشتردمنتقل شدند. دانهال ها در ا یمقاوم ساز و محیطی های تنش کاهش جهت( یدهپوش

 15 تا استقرار کامل دانهال کشت اوایل در آبیاری شدند. منتقلتکرار   3 با متر سانتی 25 کشت فاصله و مربع متر 1 ابعاد به های

 16ر د یشیرو یکربرداشت پ انجام شد. یآب یازبر حسب ن یانروز در م 3و پس از استقرار کامل بصورت  میان در روز یک بصورت

 17  .گرفت صورتکامل در اواخر تابستان  یمرحله گلده

 18 

 19 استخراج اسانس

 20های گیاهی جهت استخراج اسانس از گیاهان کشت شده در باغ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه نمونه

 21گرم ماده خشک گیاهی با  30آوری و در سایه خشک شدند. استخراج اسانس از جمع در مرحله گلدهی کامل فردوسی مشهد

 22ساعت انجام شد. میانگین بازده اسانس بر اساس درصد وزنی/  3روش تقطیر با آب به مدت به  3استفاده از دستگاه کلونجر

 23انجام شد.  آب بدون یماسانس با سولفات سد یگیررطوبت گیری برای هر گونه محاسبه شد.تکرار اسانس 3حجمی بر اساس 

 24 .شدند یگراد نگه دار یدرجه سانت 4 یو دما یکتار یطدر مح یهاسانس تا زمان تجز یهانمونه

 25 

 26 آنالیز آماری داده های مربوط به درصد اسانس

 27 ها داده نالیزآ جهت 9 نسخه JMP افزار نرم از .شد انجام تکرار سه در تصادفی کامال بلوک طرح قالب در آزمایش این 

 28 .شد انجام LSD (01/0 ≤(P آزمون از استفاده با ها داده میانگین مقایسه. شد استفاده

 29 

 30 بذر و برگ میکرمورفولوژِی مشاهدات

                                                 
1 Nepeta binaludensis 
2 Nepeta cataria 
1  Clevenger apparatus 
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 1 استفاده شد. قبل از مشاهدات یومشده از هربار یهته اولیه بذور ،مطالعه مورد هایگونه بذردر مورفولوژیومیکر مشاهدات جهت

SEM  ،2جهت مشاهدات  شد. مشاهده بالغ و المس نمونه تهیه منظور به ومیکروسکوپیاستر بابذر  عدد 10در حدود  فندقه 

 3 هایاز برگ یاهگ رویشی رشد مرحله در برگ بههای نمونه (SEM)پ الکترونی ومیکرمورفولوژی کرک با استفاده از میکروسک

 4صبح  یلدر اوا یماریاز هرگونه آفت و ب یو عار شاداب ،سالم هایبرگ از برداری نمونه .یدگرد تهیه گیاه میانی یافته توسعه

 5  .شدند منتقل آزمایشگاه به بعدی مراحلسربسته جهت انجام  ظروفها بالفاصله در و نمونه انجام شد

 6 

 7  (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 8 یمرکز یشگاهواقع در آزما Leo 1450VPمدل   (SEM) روبشی الکترونی میکروسکوپ از استفاده با هانمونه برداری تصویر

 9 4 دمای در ساعت نیم مدت به درصد 3 گلوتارآلدهید کننده تثبیت محلول در برگ قطعات. شد انجاممشهد  یدانشگاه فردوس

 10شستشو  (pH 7 /2) موالر 1/0 سدیم فسفات بافر در دقیقه 5 مدت به بار هر و بار 3 سپس. شدند داده قرار گرادسانتی درجه

 11 یبدرصد اتانول به ترت100و  70، 50، 30، 10 یصعود یهایقطعات برگ با سر یریداده شدند. پس از شستشو مرحله آبگ

 12 از پس چسباندن، مرحله. قرار داده شدند یکاغذ صاف یها بر رونمونه ،اتانول یرانجام شد. سپس جهت خشک شدن و تبخ

 13اسکالپل به قطعات کوچک  یغت با اصلی محور به نزدیک یبرگ هاینمونه یانیبخش م صورت که ینانجام شد. بد شدنخشک

 14نیومی مخصوص میکروسکوپ الکترونی یهای آلومهای دو طرفه به استابو با استفاده از چسبداده شده  برش یمتر یلیم

SEM 15ها با استفاده از ذرات پاالدیوم و سپس قرار گرفتن در دستگاه خال دهی نمونهدر نهایت مرحله پوشش و چسبانده شدند 

 16دهی انجام دقیقه انجام شد. جهت مشاهده تصاویر میکروسکوپی بذور تنها مراحل چسباندن و پوشش 30 اسپاتر کوتر به مدت

 17 شد.

 18 

 19 کرک ها  یعو توز یکروسکوپیم یرتصاو آنالیز

 20مقطع  متر از سطحیلیها در هر مکرک و اندازه نسبت ،غیرترشحی و ترشحی هایکرک توزیع و میکروسکوپی تصاویر آنالیز

 21 انجام شد.  ImageJ افزار نرم از استفاده با برگ

 22 

 23 اسانس  یفیو ک یکم یزآنال

 24 (  GC/MS) یسنج جرم یفمتصل به ط یگاز یکروماتوگرافو  (GC) یگاز یروماتوگرافک

 HP-25ستون  ،A 7890 و مدل Agilent Technologies  (GC)گازی کروماتوگرافی دستگاه از استفاده با اسانس کمی آنالیز

 26 210تا 60بود. برنامه ریزی دمایی ستون از  میکرومتر 25/0میلی متر ضخامت الیه فاز ساکن  32/0متر و قطر  30به طول  5

 27درجه سانتی گراد  20 یبا افزایش دما 240تا  210 یو از دما گراد در دقیقهدرجه سانتی 3گراد با افزایش دمای درجه سانتی

 28 290با دمای  (،یشعله ا یونیزاسیون) FIDدر دمای نهایی انجام شد. آشکارساز از نوع دقیقه  5/8در دقیقه و تاخیر به مدت 

 29 20گراد با سرعت درجه سانتی 240دمای  ازبه تدریج بود، که گراد درجه سانتی 280محفظه تزریق  یدرجه سانتی گراد، دما

 30 .لیتر در دقیقه بودمیلی 1با سرعت  نیتروژن حامل، گاز درجه ادامه داشت. 280تا  و گراد در دقیقه افزایش یافتدرجه سانتی

 5975C، 31 و مدل  Agilent technologies از نوع  (GC/MS) دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی

 32متر، ضخامت الیه فاز میلی 25/0متر و قطر  30به طول  HP-5MS ستون )یونیزاسیون شعله ای(، FIDمجهز به آشکار 
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 1یسانت درجه 3 دمای افزایش با درجه 210 تا 60ستون از  یحرارت یزیرمورد استفاده قرار گرفت. برنامه میکرومتر 25/0ساکن 

 2 5/8گراد در دقیقه، و تاخیر به مدت درجه سانتی 20 یافزیش دما با 240تا  210 یدما ازانجام شد. سپس   یقهدر دق گراد

 3با سرعت  ،هلیم حامل گاز. شد گرفته نظر درگراد یدرجه سانت 280 یقمحفظه تزر یشد. دما یمتنظ نهایی دمای در دقیقه

 4کلرومتان  یاسانس با د بود. 480تا  50از  یجرم یهالکترون ولت و ناح 70 یونیزاسیون یبود. انرژ یقهدر دق یترلیلیم 1 یانجر

 5موجود در  یباتترک شناسایی .شدند تزریق( GC/MS) جرمی سنج طیف به متصل گازی کروماتوگرافی دستگاه بهشد و یقرق

 6 یجرم یها یفط یسهو مقا  (RI)یاستفاده از شاخص بازدار با ،GCبه  C25)-(C9نرمال  یها هیدروکربن یقتزر بااسانس 

 7 کتابخانهMS-GC اهدستگ کامپیوتر حافظه در موجود اطالعات از استفاده  Adams)( معتبر استاندارد در منابع یباتترک با

(Wiley, Nist)  .8 کروماتوگرام محاسبه شد.  یفآن در ط یمنحن یربا توجه به سطح ز یباتترک یدرصد نسبانجام شد 

 9 و بحث  نتایج

 10 میکرومورفولوژی برگ و توزیع کرک ها 

 11 این. است شده آورده 1 شماره شکل در الکترونی پومیکروسک از استفاده با برگها میکرومورفولوژی مشاهدات از حاصل نتایج

 12 یرو غ ایغده ترشحی کرکهای. دهند می نشان را برگ سطح در ترشحی غیر و ترشحی کرک نوع دو هر وجود تصاویر

 13تک سلول و  سر با سپری نوع از ترشحی کرک  N.binaludensis گونه در. شد مشاهده گونه دو هر برگ سطح در یترشح

 14 عدد 7-21 حدود N.binaludensiگونه  در یترشح ایغده کرک تراکم. (چپباال سمت  ،1)شکل شد  مشاهده یچهار سلول

 15ر پسپری با حفره ترشحی تقریبا  میکرومتر برای کرک 77تا  63ک در حدود اندازه کر و بودسطح برگ  مربع مترمیلی هر در

 16 غیرترشحی کرک و نیز کرک ترشحی از نوع سپری N. cataria در گونه . بصورت کروی شکل مشاهده گردید از اسانس،

 17از  گونه یندر ا سپری ترشحی هایکرک اندازه (.سمت چپ یینسمت راست و پا یینپا ،1)شکل  شد مشاهده برگ سطح در

 18 کرک .شد مشاهده برگ سطح مربع متر میلی هر در کرک عدد 30 تا 20 حدود در تراکمی و بود متغیر مترویکرم 67تا  47

 N. 19  گونه ترشحی به یترشح یرغ کرک نسبت. شدند مشاهده ترشحی کرک به نسبت بیشتری تراکم در ترشحی غیر های

cataria  گونهدر. (راست سمت پایین 1 شکل) بود یشترب برابر 5 حدود  N.binaludensis 20در حدود  یرترشحیتراکم کرک غ 

 21  .یدمتر مربع از سطح برگ مشاهده گردیلیعدد در هر م 60

 22های خانواده نعناییان به مقدار قابل توجهی تفاوت دارد. بعنوان بین گونهای موجود در سطح اپیدرم در های غدهکتعداد کر 

 23سلول  10تا 4دارای هر دونوع کرکهای سپری و سرسان دارای  "1گونه مرزنگوش"های زایشی ها و اندامها، ساقهمثال برگ

 24مشاهده نشد، ولی  "سرسان"عکرک غده ای ترشحی از نودر گونه های مورد مطالعه در این پژوهش (. 33تاجی می باشند )

 25 یاهگ یهااندام یردر سا یاز هر دو نوع سرسان و سپر یاغده یسا کرکهامختلف پونه یهاگونه یبر رو یشینمطالعات پ در

 26 به گیاه هایقسمت سایر در سرسان کرک نوع این احتماال(، 28، 17، 3همچون کاسبرگ، گلبرگ و ساقه مشاهده شدند )

 27به  یازکه ن .باشدیشده و قابل مشاهده نم یدهبافت چروک یسازدر مراحل آماده ممکن است یا و باشد داشته وجود بیشتر تعداد

 28 دارد. یندهدر آ یشترمطالعات َ ب

 29 

 30 

                                                 
1 Origanum vulgar 
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 N.cataria  1و  N.binaludensisبرگ در گونه  سطح یترشح یرو غ یغده ا یترشح یکر ک ها یعتوز و الکترونی میکروسکوپ تصاویر -1شکل

 2 ( پیکان نوک)  ترشحی غیر و یترشح یغده ا کرک یعتوز  ،(چپ سمت)باال  N. binaludensis گونه یو تک سلول (پیکان)نوک  یچهار سلول ترشحی ای غده کرک

 3 ،(راست سمت پایینشکل  ) N.catariaگونه  در (یکان)نوک پ یترشح یرو غ یترشح ای غده کرک توزیع ،(راستسمت  باالشکل  )  N.binaludensis گونه  رد

 4 20( چپ سمت)باال  میکرومتر، 200( راست سمت: )باال یکسان بزرگنمایی با ترتیب به ها شاخص سمت چپ(. یین)پا N.cataria گونه در یسپر ترشحی ای غده کرک

 5 .یکرومترم 20سمت چپ(  یین)پا میکرومتر، 100 ،سمت راست( یین)پا میکرومتر،

Fig.1: Glandular and non-glandular trichomes of N.binaludensis and N.cataria leaves surface by SEM micrograph. 6 
The peltate glandular trichomes four celled (arrow) of N.binaludensis and one celled (above left). Glandular and 7 
non-glandular (arrow head) trichomes of N.binaludensis (above right), Glandular and non-glandular (arrow head), 8 
trichomes of N.cataria (down right), the peltate glandular trichomes of N.cataria (down left). Scale bars: Figures, 9 
(above right) =200 µm, (above left) = 20 µm, (down right) = 100 µm, (down left) = 20 µm. 10 
 11 

 12 کرک مورفولوژییکروم روی بربا مطالعه  (17کایا و همکاران ) نوع می باشند.های سپری از نظر اندازه و ساختار بسیار متکرک

 13 های کرک( 1 سه گروه که شامل نمودندمشاهده  یمتنوع یسپر یها رکک.congesta   Nگونهساقه و برگ  کاسبرگ،

 14 کرک( 2 ،لولیدوس پایه و دوسلولی سر ،یدو سلول یهو پا یسر تک سلول سلولی، تک پایه و سلولی تک سر) کوتاه سرسان

 15 (لولیس چند و سلولی)تک  یغده ا یرغ یکرک ها وبزرگ  یرکوتیکولیز یو فضا یسلول ترشح 4کوتاه با  یهپا یسپر یها

 16گونه  و (Ocimum basilicum) یحاناز جمله ر ییانخانواده نعنا یهاگونه سایردر  یجینتا چنین .بودند گروه سوم کرک ها

 17پونه گیاه های بخش همه در یا غیرغده هایکرک(. 33) است شده گزارش نیز Salvia blepharophylla) ( یگل یممر

 18  (.17) باشند می سلولی تک از بیشتر بسیار سلولی 3 یا 2 بخصوص سلولی چند های کشود و کر یمشاهده م سا

 19 غده های کرک( 20) همکاران و متکاف نتایج اساس بر .(1)شکل  شد مشاهدهوضوح  به هانوع کرک این یزپژوهش ن ینا در

 20 نوع این که باشند، می سلولی 4 سر دارای و اند یافته توزیع بیشتری تعداد به برگ اصلی محور از دور سطح در سپری ای

 21 روی بر مطالعه با نیز همکاران و بورت. گردید مشاهده نیز مطالعه این در و باشد می معمول ساپونه هایگونه در هاکرک
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 1در مطالعه حاضر  (.3) کردند مشاهده سلولی دو سر با کوچک سپری غدد N. Racemosa گونه در کرک یژمورفولوومیکر

 2 یتتراکم کرک ها بسته به مراحل رشد، نوع اندام و موقع .بود یرعدد در هر دو گونه مورد مطالعه متغ 30تا  7 ینتراکم کرک ب

 3مشخص شده  یزو ن متر مربع گزارش شدیلیعدد در هر م 20تا  10 یندر مرزنگوش ب یبافت تفاوت دارد. تراکم کرک غده ا

 4 بطوریکه( 33درصد از سطح برگ را اشغال کردند ) 6سرسان در حدود  یهاکرک (Saturia thymbra)مرزه  یاهگ در است که

 5 (.19) می یابد کاهش قاعده برگبا افزایش فاصله از  1فلفلی نعناع گیاه در ای غده هایکرک تراکم که است شده مشاهده

 6 تراکم هابرگ جوانترین در که دریافتند نعنا شدن بزرگ حال در هایبرگ روی بر مطالعه با( 19) همچنین مافی و همکاران

 7اندام،  یتسن وموقع ی،بردارنحوه نمونه ینبنابرا .باشد می تحتانی سطح از بیشتر برگ فوقانی سطح روی سپری هایکرک

 8 داشته باشد .  یاریبس یرتواند در مشاهدات کرک تاث یبافت م یبردار یرو تصو ینحوه آماده ساز

 9از جمله  ساپونه`یگونه ها یرسا یمطالعات صورت گرفته بر رو با حاضر پژوهش در شده شناسایی کرکهای

 10 )  باغی آویشن هایکرک روی بر مطالعه .(28، 18، 17) مطابقت دارد N.sibthorpii, N.rasemosa, N.catariaگونه

(Thymus vulgaris  11 سایر ی سپری در مراحل اولیه رشد در دوران دولپه ای تعیین می شود.هاکه تعداد کرک دادنشان 

 12همچنین مشخص شده  (.34)متناسب است میزان اسانس با تعداد غدد سپری موجود در برگ که د ننشان می ده ها گزارش

 13با داشتن لکوپالست  یکیاز نظر آناتوم N. cataria var.citriodora  و  N. catariaاست که غدد سپری در گونه های 

 14غده  یهاتعداد کرک ینبنابرا (.18باشند)ها سنتز ترپن یبرا یصاف به عنوان محل یدار با شبکه آندوپالسممتعدد غالف یها

 15 باشد. یم یتو ترشح اسانس حائز اهم یرهبعنوان محل ذخ یترشح یرغ یهاتراکم آنها نسبت به کرک ینو همچن یترشح یا

  16 

 17 میکرومورفولوژی بذر

 18هر دو  در فندقه سطح  یالگو .گرفت قرار بررسی مورد SEMاستفاده از  با N.cataria و  N.binaludensis گونه دو فندقه

 19باالسمت  ،2)شکل  بود یزصاف همراه با نقاط ر یالگو دارای  N.binaludensisفندقه در گونه  ییناتاز نوع صاف بود. تز گونه

 N. 20بذر گونه .سمت راست( یینپا 2 )شکل شد مشاهده مشبک نوع از سطح یناتیتز N.catariaگونه  در حالیکهراست(، در

binaludensis گونه  در بذر طولشکل بود.  یلیو مستط رنگ یقهواN.binaludensis و N.cataria 21 2/1-4/1 از یببترت 

 22 مشاهده یمبود. آرئول در هر دو گونه از نوع مستق متغیرمتر  یلیم 5/0-9/0تا  7/0-5/1 عرض بذر از و متر میلی 4/1- 9/1 تا

 23 یرونالکت یکروسکوپبه مشاهدات فندقه دو گونه مطالعه شده با استفاده از م مربوط مشخصات و جزئیات خالصه بطور. گردید

(SEM)  24 نشان داده شده است.  1در جدول 

 25 

                                                 
1 Peppermint (Mentha × piperita) 
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 1 

 2 
 SEM 3از استفاده با Nepeta در دو گونه آرئول شکل و سطح یناتتزی ،مشاهدات فندقه .2شکل

 4 یناتیتز N. cataria  گونهدر ( پیکان نوک راست( و آرئول ) پایین سمتفندقه ) ، شکل N.binaludensis گونهدر ( پیکان نوک ( و آرئول )راست باالسمت) فندقه شکل

 5( راست سمت پایین و: )باال ها شاخص N.cataria سمت چپ( در گونه یین)پا فندقه سطح یناتتزی وN.binaludensis  سطح فندقه ) شکل باال سمت چپ( در گونه

 6 .میکرومتر 10( چپ سمت وپایین)باال  میکرومتر، 200

Figs 2. Two Nepeta species nutlets and their surfaces ornamental and areol, by SEM. Nutlet shape (above right) and 7 
areol (arrow head) N.binaludensis, species, Nutlet shape (down right) and areol (arrow head) in N. cataria species and 8 
surface ornamental (above left) N.binaludensis species, surface ornamental (down left) N.cataria species. Scale bars: 9 
Figures, (above right and down right) =200 µm, (above left and down left) = 10 µm. 10 
  11 
 12 

 13) سطح صاف،  یاصل شد. سه گروه ی( بررس16همکاران ) و یاکا توسط ترکیه در ساپونه جنس از ساتاک 39 فندقه یاتجزی

 14 داد نشان هاآن نتایج کردند شناسایی سطح یناتیتز اساس بر(  مشبک و سلولی ،)مواج  زیرگروهای با نسبتا صاف و برجسته ( 

 15 شکل. دبو متغیر تیره و روشن ای هقهو و سیاه به مایل ای قهوه تا ازسیاه آنها رنگ و بودند صاف نوع از اکثرا ها فندقه که

 16متر و عرض آنها  یلیم 1-3 ینب فندقه هاطول بودند.  یمو مستق یدو لب آرئول و گرد بودند. یلینسبتا مستط یلی،فندقه مستط

 17 یا یا رهیدا یضی،اغلب بصورت ب جنس ینا یشکل بذور گونه ها مطالعات، سایردر متر متفاوت بود.  یلیم 5/0 – 5/1 ینب

 18در مطالعه (. 11،12) گزارش شده استسطح فندقه صاف و برجسته  یناتیتزو  یممستق یا یآرئول دولب ،یلیمستط

 19 ینات سطح در گروه صاف وبر اساس تزی   N.catariaگونه (، 16توسط کایا و همکاران )پونه سا  یگونه ها یکرمورفولوژیم
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 1 ی شده بود و از نوع فندقه با سطح( بررس23فندقه این گونه نیز قبال توسط موسکوار و همکاران ) .زیر گروه مواج قرار گرفت

 2( نیز سطح فندقه گونه های پونه سا یکساله از ایران را بررسی کردند. بر طبق 14جم زاد و همکاران ) .صاف گزارش شده است

 3 می یمتقسبا سطح برجسته و برآمده  هاییصاف و فندقه با سطح  هایپونه سا به دو بخش، فندقه  هایونه گزارش آنها گ

 4 داد.  یصختوان تش یگونه م یراز سا یسطح فندقه به آسان یناتتزی طریقتوان از  میپونه سا را  یاز گونه ها بعضیشوند. 

 5 ییناتزت شکل و رنگ فندقه، شکل آرئول وباشند.  یم یتاکسونوم یتاهم یدارا پونه سا یگونه ها ینفندقه ب یها ویژگی

 6تواند در طبقه  می سطح فندقه، ییناتبر اساس تز یبندباشد. گروه یمختلف پونه سا متفاوت م یدر گونه ها ح فندقهسط

 7 .کمک کند یندهگونه ها در آ یزو تما یصتشخ ینو همچن Nepeta یچیدهها در جنس پگونه یبند

 8 
 9 جزییات فندقه در دو گونه پونه سا مورد مطالعه. -1جدول

Table.1 Comparison of studied nutlets characters of two Nepeta species 10 
 11 

 گونه

)Species( 
بذر شکل  

)Seed  shape( 
 

متر( یلی)م اندازه  
Size(mm)  

(length × width), 

 رنگ
)Color( 

 آرئول
)Areol form 

and 

location( 

  سطح  فندقه
)Nutlet surface( 

 

N. cataria بیضوی 
)Ovoid-

rectangular( 

(یاه)س 0.5-0.9×1.4-1.9  
Black 

(یم)مستق  
Straight- 

subbasal 

 مشبک
)Reticulate( 

 

N. binaludensis (یلی)مستط  
Oblong-liner 

(ای)قهوه  0.7-1.5×1.2-1.4  
Brown 

( یم)مستق  
Straight-

basal 

 نقاط با همراه)صاف 
(ریز  

Smooth finely  

granulated 

 12 

 13 اسانساجزای  میزان و

 14 وجود دار معنی تفاوت درصد 1 سطح در شده مطالعه گونه دو در اسانس که بازده داد نشان واریانس آنالیز از حاصل نتایج 

 15بازده اسانس برای گونه  بر اساس نتایج بدست آمده از استخراج اسانس دو گونه مورد مطالعه میانگین (. 2جدول) نداشت

N.binaludensis  گونه  ی( و برای/ وزندرصد )حجمی 7/0به میزانN.cataria 16بر اساس وزن  یدرصد حجم 8/0 یزانبه م 

 17 خشک نمونه بدست آمد.

 18 
 N.cataria 19  و N. binaludensis مطالعه شده  گونهدرصد اسانس دو تجزیه واریانس -2 جدول

Table 2. Analysis of variance for essential oils percent, two Nepeta species studied.  20 

 21 
 

 درصد اسانس 

Essential oils %  

 

 میانگین مربعات

MS 

 درجه آزادی

DF 

 منبع تغییر

Sources of variation 

  بلوک 2 0.017

Block (R) 

ns0.004  1 گونه 
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Species 

 خطا 2 0.047

Error 

ns ;1 عدم معنی داری 

ns: nonsignificant 2 

 3 

 4مجموع  ازشد.  شناسایی یبترک 15تعداد  N.binaludensiاسانس  در که داد نشاناسانس  و کیفیکمی  آنالیز از حاصل نتایج

 5 71/9) یمندرصد( و پاراس 39/10) ینندرصد(، بتاپ14/ 76) با ینئولس -8،1 یبات،ترک اجزای اسانس رادرصد کل  69/85

 6ایزومر در این گونه  .شد شناسایی ترکیب 26تعداد   N.catariaدهند. در گونه  یم یلاسانس را تشک یاصل یدرصد ( اجزا

 7. دب شناسایی شدنشناسایی شده اسانس این گونه، بعنوان اجزای غال اتدرصد از کل ترکیب 96های نپتاالکتون با بیش از 

 I  (a4-8 ایزومر درصد(، 77/72)نپتاالکتون ( با  -بتا - a, 7 آلفا– 7,آلفا-a4، )  IIبیشترین درصد نپتاالکتون مربوط به ایزومر

 9به  )نپتاالکتون -آلفا – a 7بتا،  -7آلفا،  – III a 4 (و سپس ایزومر  درصد ( 87/17)نپتاالکتون(  -آلفا -a, 7 آلفا– 7,آلفا

 10شناسایی  N. binaludensisه درصد در مقایسه با گون 2/0سینئول به مقدار جزیی -8،1مونوترپن  بود.درصد(  2/ 46میزان )

 I  (11درصد(، و ایزومر  0/ 8نپتاالکتون ) -آلفا –a 7بتا،  -7آلفا،  – III a 4 (ایزومر  N. binaludensis گونه اسانسدر  شد.

a4-آلفا– 7,آلفا a, 7- 12شده به همراه  ییشناسا یباتو ترک تعداد .شدند شناسایی نپتاالکتون درصد (19/1)نپتاالکتون(  -آلفا 

 13 شده است. آورده 3در جدول شماره  یشاخص بازدار

 14 

 15 
 N. binaludensis and N.cataria 16 ترکیبات اسانس دو گونه مورد مطالعه: 3جدول

Table3-The composition of the essential oil of N. binaludensis and N.cataria spciese 17 

 18 
 شماره

NO. 

یشاخص بازدار  

)RI) 
Retention 

index 

اسانس یباتترک  
Compound     

  یباتدرصد ترک
%of Compound         

 

یشاخص بازدار  

)RI) 
Retention 

index 

                      اسانس یباتترک
                         compound  

یباتدرصد ترک  
%of 

compound 

  

 N.binaludensis 
 

N. cataria 

1 923 Tricyclene 0/049 925 α-Thujene 0/042 

2 926 α -Thujene 1/245 932 α-Pinene 0/266 

3 933 α -Pinene 4/331 948 Camphene 0/009 

4 948 Camphene 0/151 972 Sabinene 0/511 

5 973 Sabinene 0/252 977 β-Pinene 2/225 

6 977 β-Pinene 10/39 990 Myrcene 0/02 

7 991 Myrcene 1/641 999 n-Octanal 0/023 

8 1000 Unknown 6/239 1002 Unknown 0/045 

9 1006 α Phellandrene 0/309 1024 p-Cymene 0/065 

10 1016 α -Terpinene 2/652 1028 Limonene 0/062 

11 1024 p-Cymene 9/71 1030 1,8-Cineole 0/228 

12 1028 Limonene 2/214 1069 n-Octanol 0/048 

13 1030 1,8-Cineole 14/76 1099 Linalool 0/025 

14 1036 (Z)--Ocimene 0/904 1104 n-Nonanal 0/012 



 

11 

 

 

15 1046 (E)- -cimene 0/166 1138 trans-Pinocarveol 0/024 

16 1057 γ-Terpinene 4/478 1144 Camphor 0/013 

17 1066 cis-Sabinene hydrate 0/287 1176 Terpinen-4-ol 0/068 

18 1088 Terpinolene 1/279 1190 -Terpineol 0/021 

19 1099 Linalool 1/826 1196 Myrtenal 0/023 

20 1104 Isopentyl 2-methyl 

butanoate 

0/196 1360 4a-,7-,7a--Nepetalactone 17/865 

21 1121 cis-p-Menth-2-en-1-

ol 

0/573 1388 4a-,7-,7a--Nepetalactone 72/766 

22 1126 α -Campholenal 0/164 1393 4a-,7-,7a--Nepetalactone 2/468 

23 1137 Nopinone 0/151 1419 (E)-Caryophyllene  0/733 

24 1138 trans-p-Menth-2-en-

1-ol 

0/582 1452 -Humulene 0/077 

25 1144 cis-Verbenol 0/203 1457 (E)--Farnesene 0/408 

26 1162 Pinocarvone 0/246 1581 Caryophyllene oxide 0/606 

27 1166 -Terpineol 3/613 1607 Humulene epoxide II  0/038 

28 1176 Terpinen-4-ol 4/199  Total  99/405 

29 1184 p-Cymen-8-ol 0/326    

30 1190 α -Terpineol 6/966    

31 1196 Myrtenal 0/71    

32 1199 Unknown 3/459    

33 1207 trans-Piperitol 0/249    

34 1218 trans-Carveol 0/164    

35 1236 n-Hexyl2-methyl 

butanoate 

0/225    

37 1290 Thymol 1/743    

38 1298 Carvacrol 0/58    

39 1359 4a-,7-,7a--

Nepetalactone 

1/199    

40 1374 -Copaene 0/208    

41 1383 -Bourbonene 1/016    

42 1391 4a-,7-,7a--

Nepetalactone 

0/853    

43 1399 Unknown 1/406    

44 1427 -Copaene 0/085    

45 1475 -Muurolene 0/282    

46 1479 Germacrene D 0/183    

47 1485 (E)--Ionone 0/239    

48 1493 Valencene 0/127    

49 1510 (Z)--Bisabolene 0/271    

50 1522 -Cadinene 0/427    

51 1581 Caryophyllene oxide 0/117    

52 1599 n-Hexadecane 0/437    

53 1843 6,10,14-trimethyl-2-

Pentadecanone 

0/292    

54 1991 Manoyl oxide 1/388      
Total 85/694    

 1 

 2 نتایج در .( 22 )است هشد گزارشدرصد 9/11 میزانبه  N.catriaگونه  درIII  نپتاالکتون یزومرمقدار ا ،یدر گزارشات قبل 

 3 گونه در .شد شناسایی N. catariaگونه اسانس در ( درصد 77/72) II نپتاالکتون ایزومر میزان حاضر پژوهش از حاصل
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N.binaludensis نپتاالکتون II نپتاالکتون یزانم یشترینب .نشد مشاهده II  در گونهN. meyeri  (68 گزارش شده درصد )1 

 2نیز گزارش شده است  ,N. racemosa N.crassifoli, N.mahanensisدر گونه های Iحضور ترکیب نپتاالکتون (.5) است

 3 )درصدN.binaludensis  (19/1 در گونه ( ودرصد 87/17) N.cataria  در گونه I (. در مطالعه حاضر نیز نپتاالکتون15،4)

 4 شناسایی یبترک 22 حدود  N.catariaاسانس گونه  یباتترک ی( با مطالعه رو5و همکاران ) یقم ییشد. صفا شناسایی

 5 -آلفا -a, 7 آلفا– 7،آلفا-I  (a4یزومرو ا (درصد 4/70)نپتاالکتون ( با  -بتا - a, 7 آلفا– 7،آلفا-a4، ) IIیزومرا که نمودند

 binaludensis .N 6 اسانس گزارش نمودند در مطالعه حاضر جز غالب اسانس یاصل یباتبعنوان ترک ( درصد 6)نپتاالکتون( 

 7/ 47) ترپیننg -درصد(،  96/6) ینئولترپ -6 ،مانند ترکیبات سایر. شد شناسایی درصد(14/ 76) ینئولس -8،1مونوترپن 

 8(، درصد 24/1) توجن آلفا(، درصد 81/1) لینالول(، درصد 74/1)تیمول(، درصد 19/4)اول- 4 ینن(، ترپ21/2) یمونندرصد(، ل4

 9 می تشکیل را اسانس کل ترکیبات از درصد 40 حدود در گونه این اسانس در( درصد 27/1) ترپینولن(، درصد 21/2) لیمونن

 10 (درصد 77) با سینئول -8،1 ترکیب N.binaludensisاسانس  ی( بر رو24) همکاران و نجفی مطالعه نتایج اساس بر. دهند

 11درصد  25/0گونه را نپتاالکتون ) ینمواد موثره ا ینمهمتر یگریدر مطالعه د همچنین. شد گزارش اسانس اصلی ترکیببعنوان 

 12 (.29) درصد( گزارش کردند 42) ینئولس -8،1( و 

 13های مورد مطالعه می توان دریافت که تغییرات در میزان و اجزای اسانس با مقایسه نتایج این پژوهش با گزارشات قبلی از گونه

 14این عوامل شامل تغییرات محیطی، رویشگاهها و  جمله صفاتی است که تحت کنترل عوامل محیطی و ژنتیکی می باشد.از 

 15 یصورت ردباشد.  یاسانس م یزاستخراج و آنال روش های تفاوت در روش استخراج، مرحله رشد گیاه واریته،شرایط اکولوژیکی، 

 16 نوع ،یشیرو صفات بروز در طیمح اثرات( 26) شوند کشت کسانی بایتقر یمیاقل طیشرا در و طیمح کی در ها پیژنوت هیکل

 17توده یعرفم یبرا را راه تنوع نیا. سازد یم انینما بهتر را یکیژنت اختالفات از حاصل تنوع و افتهی کاهش موثره مواد زانیم و

 18 (.2،10) کرد خواهد هموار موثره مواد باتیترک و یشیرو نظر مورد صفات نظر از مناسب و مطلوب یها

 19(. 7) دهد می نشان وضوح به را ها گونه بین شیمیایی هایشکلی چند وجود ساپونه جنس اسانس روی بر شده گزارش تایجن 

 20 اراید که است های گونه شامل که کموتایپ اولین. دارد وجود جنس این در اصلی کموتایپ سه که رسدمی نظر به کلی بطور

 21 های کموتایپ آخر گروه و لینالول یا و سینئول -1،8 کموتایپ دوم گروه. باشند می نپتاالکتون دیااستروایزومریک ترکیبات

 22  (.1، 26) شده اند یبند یمبر اساس جز غالب آنها تقس باشد که یم اکساید کاریوفیلن

 23که  یاهگ اندام یکاستخراج شده از  یطتواند ممکن باشد که اگر اسانس تحت همان شرا یم یمختلف تنها زمان یها یپکموتا

 24گزارش و مطالعات  ینا یج(. نتا4شود ) یدر همان خاک رشد کرده باشد و تحت همان آب و هوا و در همان فصل برداشت م

 N.cataria 25فاقد نپتاالکتون( و  یپ)کموتا 2در گروه   N.binaludenisدهدکه یها بطور شفاف نشان مگونه ینا رویبر  یقبل

 26شوند  یم یعتوز گیاه هوایی های بخش و برگ سطح در ها کرککه  ییاز آنجا .دارندنپتاالکتون( قرار  یپ)کموتا1در گرو 

 27 اختارس بنابراینباشند .  یاندام متفاوت م و اندازه ،ازنظر تراکم، شکل یاهمختلف گ هایبخشدر  متفاوت داشته و یعملکردها

 28 یرشحت یباتترک ینو ا بوده اسانس تجمع محل ای غده هایباشد. کرک  تاکسونومی اهمیت دارای تواندمی آنها مورفولوژی و

 29 . وندش استفاده بهداشتی و آرایشی و دارویی صنایع در گسترده بصورت میتوان یاهگ یبرا ینقش محافظتعالوه بر 

 30 
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 1 

 2 

The Study of Micromorphological and Essential oil Analysis of  3 

Nepeta binaloudensis and Nepeta cataria (Lamiaceae)  4 
  5 
Introduction 6 
The Nepeta is one of the largest genus of Nepetoide subfamily, in the Lamiaceae family with about 79 species in Iran. 7 
Most of the species are perennial rarely annual with different vegetative forms, leaves covered with trichome. 8 
Glandular trichomes are widely distributed all over the aerial part of Nepeta species, and their largely to its great 9 
importance and their structures can vary widely among plants species. Some species contain monoterpenes, 10 
sesquiterpenes, cyclopentanoid iridoids derivatives and nepetalactones which they are used in folk medicine as, 11 
diaphoretic, diuretic, antitussive, febrifuge agent. In the present work, scanning electron microscopy (SEM) was used 12 
to determine the nutlet micromorphology and also micromorphology and distribution of the glandular trichomes of 13 
Nepeta binaludensis “an Iranian endemic species” and Nepeta cataria in order to improve the knowledge of the species 14 
and to evaluate the usefulness of this feature for phytochemical and systematic purpose. The chemical composition of 15 
its essential oil was also analyzed. This paper provides a detailed description of trichome morphology and nutlet in 16 
Nepeta binaludensis and Nepeta cataria species growing in Iran, by scanning electron microscopy (SEM), and 17 
evaluates the systematic significance of such characteristics. 18 
 19 
Materials and Methods 20 
The research was conducted in research garden of Agricultural Faculty of Ferdowsi University of Mashhad during 21 
2017. Seeds of two Nepeta species were provided by Institute of Plant Sciences in Ferdowsi University of Mashhad. 22 
The seeds were cultivation in greenhouse and the seedling (10 cm long) were transplanted in the field. During the 23 
summer aerial parts of the plants were harvested at flowering stage, dried in shade, and (30 g) were hydro distilled for 24 
3 h using Clevenger apparatus. For SEM study, leaves were fixed with 3% glutaraldehyde in 0.1 M sodium phosphate 25 
buffer, pH 7.2 for 30 min at 4 °C. After washing in water the material was dehydrated through an ethanol gradient and 26 
critical point dried. Specimens were mounted onto SEM stubs using double-sided adhesive tape and coated with 27 
palladium. For nutlets observation, seed were directly mounted onto aluminum stubs using double-sided adhesive tape 28 
and coated with palladium and photographed.  29 
 30 
Result 31 
Based on the obtained data, the surface leaves of both species (N. binaludensis and N.cataria) was observed for 32 
glandular and non-glandular trichomes distribution. (The glandular trichomes of the peltate types). Trichome density 33 
and size was variable as 7-21mm2 leaf surface (63-77 µm) in N. binaludensis and as 20-30 mm2 leaf surface (47-67 34 
µm) in N.cataria. In both species only one types of glandular trichome was identified. Peltate trichomes comprise of 35 
a basal cell situated in the leaf epiderm with a four-celled secretory head. Nutlets of Nepeta were blackish-brown or 36 
brown in color. One type surface ornamentation, can be distinguished: smooth-type. 37 
 The nutlet ornamental pattern was smooth type with finely granulated in N. binaludensis and reticulate pattern in 38 
N.cataria species. Water-distilled essential oil of the aerial parts of two species cultivated in field, were analyzed by 39 
GC and GC/MS. In essential oil of N.binaludensis and N. cataria, 51 and 26 components were identified, respectively. 40 
The main components of the essential oil of N. binaludensis were 1.8-cineole (14.8%), β-Pinene (10.4%) and p-41 
Cymene (9.8%). Main compounds of the essential oil of N. cataria were 4a-, 7-, 7a--Nepetalactone (72/76%) and 42 
4a-, 7-7a--Nepetalactone (17.86%). Depending on the composition of key compound identified in essential oils, 43 
Nepeta species have been divided in two groups.  44 
 45 
Conclusions 46 
 Depending on the composition of main compound identified in the essential oils, Nepeta species have been divided 47 
in two groups. On the basis of our research N. binaludensis belong to 1.8-cineole chemotype and of N.cataria belong 48 
to the nepetalactone chemotype. The leaves of N. binaludensis, N.cataria have be glandular and non-glandular 49 
trichomes. One types of glandular trichomes are identified: Peltate trichomes.Trichomes are distributed at the surface 50 
of leaves, having various functions and are extremely variable in the plants, plant organs location, density, form, 51 
therefore their morphology and structure could be of taxonomical importance in plant. Glandular trichomes contain 52 
or secrete substances which are widely used in pharmaceutical and cosmetic as well as in pesticide industry. The 53 
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variation in the structure, morphology, density, secretion and function is noticed among these trichomes distributed 1 
on different plant organs. Nutlet surface can be useful as a taxonomic characteres. 2 
 3 
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