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چکیده
ساپونهگونهسهازجمعیت9ي روبراسانس،بازدهوکیمرفولوژاتیخصوصوسرشاخهعملکردی بررسمنظوربه

)Nepeta spp.(يهاگونهشاملNepeta cataria L.،Nepeta menthoides Boiss. & BuhseوNepeta racemosa Lam.ی شیآزما
داخل1393سالدرهاجمعیتبذرهاي.شداجراکشورتحقیقات جنگلها و مراتعهالبرز کرج وابسته به مؤسسیتحقیقاتمجتمعدر
کاملي هابلوكطرحقالبدروافتندیانتقالنیزمداخلبهی کافرشدازپسوشدندکشتکمپوستحاويپاتجیفیهايیسین

طولدرشدند.ي اریآبي اقطرهي اریآبستمیسازوکشتمترمینفواصلبهبوته15تکرارهردر.شدندکشتتکرار3دری تصادف
بوته،درگلتعدادپوشش،تاجسطحبوته،سرشاخهخشکوتروزن،یاصلشاخهتعداداه،یگارتفاعصفاتازشیآزماي اجرا

خشکازپسگلداري هاسرشاخهاسانس،بازدهي ریگاندازهبرايآمد.عملهبگیرياندازهبوتهدراسانسعملکردواسانسدرصد
صفاتکلیهبرايهاگونهبینتفاوتکهدادنشانانسیوارهیتجزنتایجشدند.ي ریگاسانسآببخارباریتقطروشباهیسادرشدن
.Nگونهکهدادنشانجینتابود.دارمعنیسرشاخهوزنبجز catariaعنوانبهگلدهیشروعدرخیر أتوبیشتررویشیدورهطولبا

.Nيهاگونهودیررسگونه menthoidesوN. racemosaگونهشدند.شناختهزودرسعنوانبهN. catariaتاجسطحکمترینداراي
.Nگونهدربوتهارتفاعبیشترینبود.دیگرگونهدوبهنسبتپوشش menthoidesگونهدرگلتراکمبیشترینو)مترسانتی1/90(با

N. racemosaگونهدرکهدادنشاننتایج،هاجمعیتبینمقایسهدرآمد.بدستبوته)درگل7/15(باN. cataria

گونهدربود.بیشتريسرشاخهوزنداراي)بافق-21132تیجمع(واسانسعملکرددارايودیررساراك)-15062تیجمع(
N. menthoides)بود.بزرگتريپوششتاجسطحدارايشهر)مشکین-27795تیجمع

.اسانسبازدههوایی،هاياندامعملکرد،زایشیصفات،رویشیصفات:ي کلیديهاواژه
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مقدمه
آنپیکردرکهشودمیگفتهگیاهیبهداروییگیاه
طیثانویههايمتابولیتیامؤثرهموادنامبههایی ترکیب

ذخیرهوساختهاندكمقداربهوبیوشیمیاییفرایندهاي
کیفیتویتکم.روندمیبکارداروتولیددرکهشوندمی

هايدارونامهبراساسموادایناستاندارد
)Pharmacopoeia(شوندمیگزارشوتعیینکشورهرویژه
)Omidbaigi, Majnon؛2004 Hossieni & Davazdah

Emami, سابقهداروییگیاهانازاستفادهایراندر).2009
دانشمندانازموردایندربسیاريتصنیفاتوداردطوالنی
توجهبااست.ماندهباقیاسالمیدورهایرانیغیروایرانی

گیاهیداروهايتدریجبهشیمیایی،داروهايرواجبه
موادمضروجانبیعوارضبهتوجهبااماشدند،فراموش
توجهدوبارهداروییگیاهانانسان،تندرستیرويشیمیایی
اند.کردهجلبخودبهراعلمیوپزشکیمحافلگسترده

باعثطبیعتازگیاهاناینرویهبیبرداشتمتأسفانه
وا)کتیر(گونيهاگونهبرخیحتیگردد.میآنتخریب
سودجویانتوسطتنصدهاساالنهبرداشتبابیانشیرین

Gharaman(هستندانقراضمعرضدرصادرات،براي &

Okhovat, علفیگونهیکNepetaجنسبراي.)2009
سالهیکوچندسالهگونه12خطر،معرضدربینالودي

سالهیکعلفیگونه17ساله،یکعلفیگونه4پذیر،سیبآ
Jalili(استشدهگزارشخطر)(کمچندسالهو & Jamzad,

,Mozafarian؛ 1999 1998(.
کشتکمیمیزانبهداروییگیاهانکهآنجاییاز

موجودآنهاکشتزیرسطحازدقیقیآمار،شوندمی
توافقگیاهاناینکشتاهمیتزمینهدراام،باشدمین

کالناهدافتأمینبرايبنابراین،دارد.وجودهمگانی
ازراپالسمژرمیازیستیسرمایهازبخشیبایداقتصادي

مستعدارقامدیگرعبارتبهومنتقلزراعتبهطبیعت
نمودزراعیواهلیراطبیعتدرموجودداروییگیاهان

)Omidbaigi, Majnon؛2004 Hossieni & Davazdah

Emami, داروییگیاهاناصالحیاهدافمهمترین).2009
فعالموادتجمعافزایشومورفولوژیکخصوصیاتبهبود

مدیریتوتنوعمیزانازآگاهیراستاایندرهستند.زیستی
خویشاوندانواهلیارقامداخلدرموجودطبیعیتنوع

هايبرنامهایجاددررامهمینقشگیاهیيهاگونهوحشی
Nagavi(داردگیاهیمحصوالتبهبودبرايدارهدف et

al., 2009.(
و)Laminaceae(عنعنارهیتبهمتعلقNepetaجنس

نام)2012(Jamzad.باشدمی)Nepetiodeae(زیرتیره
درجنسایناست.هبرگزیدجنسنیابرايرا گربهنعناي
درکهاستچندسالهویکسالهعلفیيهاگونهدارايایران
جنسایني براگونه69تعداد.اندراکندهپکشورمناطقتمام
Jamzad.هستندایرانانحصاريآنهااغلبکهکردهذکر

Nepetaجنسي هاگونهگزارشایناساسبر،)2012(

کایرانیافلورادرنگریرشپروفسورتوسط
)Sect. Psilonepeta(نداهدیگردمرورومطالعه.

Nepeta cataria

ايگربهنعناایايگربهيساپونههاينامباگونهنیا
,Mozafarian(شودمیشناخته آنگلدهیزمان).1998

ران،یاه،یترکاروپا،کشورهايدرواستتابستانیلااو
درآنپراکنشوداردپراکنشعراقوپاکستانافغانستان،

باشدمیمرکزوغربغرب،شمالشمال،درایران
)Jamzad, توانمیگونهنیادرمانیمهماثراتاز).2012

تشنج،ضدسرطان،ضدمفاصل،ضدالتهابمر،یآلزاضدبه
Zomorodian(کرداشارهمسکنوزاتوهمسرفه،ضد et

al., درمانبرايآنعمدهمصارفازکیی).2012
ت،یعصبانقراري،یبازجملهکودکانهايیناخوش

هاياسپاسمدرمانبراي.باشدمیتبوسرماخوردگی
بکاررقانیوسرفهاهیستنفسی،مجاريوگوارشیمجاري

درمانخون،هیتصفبرايآنازشدههیتهچايرود.یم
بکارکبدومعدهدردعصبی،هايحالتسرماخوردگی،

Zomorodian(رودیم et al., معالجهدرآناستفاده.)2012
Formisano(استشدهگزارشزینتیبرونشوآسم et al.,

2011.(



...ویکمورفولوژیاتخصوصارزیابی208

Nepeta menthoides

شودمیشناختهسبالنیيساپونهنامباگونهنیا
)Mozafarian, استتابستاناوایلآنگلدهیفصل،)1998
داردپراکندگیعراقو)غربشمال(ایرانکشورهايدرو
)Jamzad, 2012.(

Nepeta racemosa

دارايوشودمیشناختهموروگلنامباگونهاین
مجتمعي هاگلوشکلقلبیپهنکبادهیکشي هاگبر

ی سنتطوربهداردمعطّراریبسی یبوکهموروگل.باشدمی
کنندهیضدعفونونفخضدمعده،ي دردهادهندهامیالتعنوانبه

,Amin(داردی یدارومصرف 2005.(
زمینهمعطر،وداروییگیاهانبینموجودتنوعبررسی

بیولوژیکیمورفولوژیکی،اصالحیهايبرنامهانجامبرايرا
آنهاداروییهايویژگیبهبودمنظوربهفیتوشیمیاییو

تنوعبررسیبرايمختلفیهايروشنماید.میپذیرامکان
تنوعارزیابیآنهاترینمرسومکهداردوجودگیاهانبین

Karimi(استمورفولوژیکی et al., 2014.(
تنوع،)2014(همکارانوFatahiتحقیقاتدر

مختلفيهاجمعیتکیفیویکممورفولوژیک
S. reuteranaوS. palaestinaکردندگزارشوارزیابیرا

زراعیوکشتبهتوانمیژنوتیپبهترینگزینشباکه
)2014(همکارانوPengیافت.دستگیاهاینکردن
.Sگونهازهاییتوده milhitorizaاتیخصوصنظرازرا

دادندقرارمتغیرهچندتجزیهموردکیفیویکميمورفولوژ
یمهمصفاتبرگشکلوبوتهارتفاعکهکردندگزارشو

تنوع)Kharazian)2012هستند.گونهنیاییشناسايبرا
بهStachysجنسگونه15دریکیمورفولوژصفاتیکیژنت

صفاتازجملهرا یفیکویکميمورفولوژصفت21کمک
تنوعوجودونمودندیبررسگلهاوهابرگبامرتبط

منشأبامرتبطراStachysجنسياگونهنیبیکیمورفولوژ
وKarimi. کردنداعالمآنهانیبگیريدورگوییایجغراف

ژنتیکیتنوعواسانسیروغنعملکرد)2014(همکاران
گیاهيهاجمعیتدرونوبینراکیفیویمکلفمختاتصف

Satureja(مرزه mutica(راایرانمختلفهايزیستگاه
خصوصیاتورشديبازدهبايهاجمعیتشناساییمنظوربه

نمودند.ارزیابیبهتردارویی
Alizadehاسانسبازدهرزیابیادر)2016(همکارانو

کهکردندارش زگAnthemisگونهپنجي هاجمعیتدر
.Aگونهدواسانس altissimaوA. triumfettiiباترتیببه

بود.بیشتردیگرگونهسهازبوتهدرگرم59و33
El-keltowiوCroteau)1987(کهکردندگزارش

ي اشهیرستمیساندازهوبرگسطحتر،وزنارتفاع،
کاهشي شوراثردرنعناعدر)یشیروکریپ(عملکرد

.ابدییم
کهاستالزم،جنسنیااهانیگیی داروارزشلحاظبه

تحتکهرانیای عیطبمنابعژنبانکدرموجودبذرهاي
وی ابیارزموردشوندمیي نگهدارپونهپالسمژرمعنوان

آناننیباز،يغربالگرروشبابتوانتارندیگقراراءیاح
ی معرفپرمحصولارقامعنوانبهوانتخابرا برتري هانمونه
.کرد

وبررسیتحقیق،اینازهدففوق،مواردبهتوجهبا
وکیمورفولوژاتیخصوصوسرشاخهعملکردارزیابی

ساپونهگونهسهيهاجمعیتازبرخیاسانسبازده
)Nepeta cataria،N. menthoidesوN. racemosa(بوده

یی هواوآبمنطقهچنددری لیتکمهايآزمایشازپسکه
شوند.یمی معرفارقامعنوانبهآنهاازانبوهي ریبذرگو

هاروشومواد
کــرجالبــرزیقــاتیتحقمجتمــعمزرعــهدرپــروژهنیــا

ي روکشـور مراتـع وجنگلهـا قـات یتحقهمؤسسـ بهوابسته
Nepeta(ساپونهگونهسهازتیجمع9 sp.(يهاگونهشامل

Nepeta cataria،N. menthoidesوN. racemosaانجام
عـرض باشیآزمامحلیی ایجغرافتیعموق.)1(جدولشد

ی شـرق درجه51وی شمالقهیدق48ودرجه35یی ایجغراف
ـ درسـطح ازي متـر 1320ارتفاعو متوسـط .شـد اجـرا ای

حـرارت درجهحداقلمتر،یلیم245حدودمنطقهی بارندگ
ــه-20آن درجــه38آنحــداکثروگــرادیســانتدرج
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ـ نمنطقـه غالـب بـاد جهـت بـود. گرادیسانت وشـرق اززی
بود.ی شرقجنوب

زاوشدانجامگلخانهدرJiffyي هاگلداندربذرکشت
هاگلداندر1393اسفنددرسالمبذر50تعدادتیجمعهر

درسالمنشاء30تعدادزنیجوانهازپسوشدندکشت
ي اریآبطیشرادرومنتقلمزرعهبه1392اردیبهشتاوایل
ی خطصورتهبنشاء10تعدادتیجمعهرازنهالي اقطره

ازیکهرطولشدند.کشتمتر5/0فاصلهباکرتهردر
کاملي هابلوكقالبدرطرح.بودمتر5خطیهايکرت

شد.انجامتکرار3بای تصادف

کششنباوشدهزدهشخمنیزمکشت،انجامازقبل
ازخارجقبلیکشتگیاهانشهیرهرز،ي هاعلفها،سنگ

شدآمادهی زراعاتیعملانجامبراينیزموشدهبردهنیزم
ازینبراساسوبرنامهطبقهابوتهي اریآبکاشتازپسو

داشتاتیعملرشد،فصلطولدرشد.انجاماهیگآبی
شدانجامی کیمکانصورتبههرزي هاعلفبامبارزهشامل

ازگلدهیزماندرنشد.دادهزمینبهکوديگونههیچو
توسطوشدتهیههرباریومینمونهمطالعهمورديهاجمعیت
مراتعوهاجنگلتحقیقات سسهؤمشناسگیاهن امتخصص
شدند.شناساییدقیقاًکشور 

مطالعهموردگیاهیگونههايجمعیتشگاهیرومحلومشخصات-1جدول
ییایجغرافطولییایجغرافعرضدریاسطحازارتفاعشهرستاناستانژنبانککدگونهنام

N. racemosa

24º68"50'47º50'36"2954قزوینقزوین40438
24º36"24'47º50'69"2954قزوینقزوین40401
24º3650º'64"2954قزوینقزوین29672 "89'46

N. menthoides

19º38"50'46º90'34"2701شهرمشکین اردبیل27795
17º38"35'41º47'09"2700شهرمشکین اردبیل13308
17º38"34'41º47'07"2149شهرن یمشکاردبیل23345

N. cataria

42º31"56'59º53'14"2060تفتزدی21094
43º31"04'14º56'47"2174بافقزدی21132
59º33"05'41º49'29"2000اراكمرکزي15062

هادادهآوريجمعوصفاتي ریگاندازه
زماندر) 1394تابستان(طرحاجراياولسالدر
شد.گیرياندازهزیرصفاتوشدبرداشتچینیکگلدهی
گلدهیزماندرGDDروزانهرشدی تجمعحرارت- 1

ي مبنابری گلدهزمانی تجمعحرارتدرجهفرمولبراساس
Growth(روزانهرشدی تجمعحرارتدرجهیی دماشاخص

Degree Days(روشبهFrank) از)1993و همکاران
.شدمحاسبهریزرابطه

 


 )
2

maxmin
( Tb

TT
GDD

گرادیسانتدرجه7تا6هیپاي دماTbفرمولنیادر- 2
)Nadjafi et al., ونهیشیبي دمازینTminوTmaxو)2009

شد.گرفتهالبرزی هواشناسستگاهیاازکههستندروزانهنهیکم
نیتوزوقطعبا(سرشاخه)بوتهخشکوترزنو- 3

درگرمحسببرابتداتکرارهردرهابوتههمهسرشاخه
.شدنییتعبوته

دربوته5درساقهرتفاعاگیرياندازهباساقهطول- 4
.شدگیرياندازهمترسانتیحسببرتکرارهر

وشــمارشبــابوتــهدراصــلیشــاخهتعــداد-5
.شدنییتعتکرارهردربوته5هايشاخهازي ریگنیانگیم
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وبزرگقطرگیرياندازهباپوششتاجسطح- 6
تاجسطحتکرارهردربوته5درپوششتاجکوچک
.شدیريگاندازهمربعمترسانتیبرحسبپوشش
5درهاگلتعدادشمارشبابوتههردرگلعدادت- 7
شد.تعیینگیريمیانگینوتکرارهردربوته

دارگلي هاسرشاخهاسانس،بازدهي ریگاندازهبراي- 8
آببخارباریتقطروشباهیسادرشدنخشکازپس

شدند.ي ریگاسانس

100 ×
( ) سانسا )وزن ) اولیه ماده خشک = درصد اسانسوزن

ریزرابطهازسناساعملکردودرصدمحاسبهبراي- 9
Siddiqui(شداستفاده et al., 2006.(

اسانسعملکرد=اسانسدرصد×گیاهعملکرد

پروژهيآمارهیتجزيهاروش
کاملي هابلوكطرحقالبدرشدهآوريجمعهايداده

گرفتند.قرارانسیوارهیتجزوردمتکرار3دری تصادف
دانکنروشبههااکسشنوهاگونهنیانگیمسهیمقاسپس
SAS9ي افزارهانرمازهادادهي آمارهیتجزي براشد.انجام

شد.استفادهExcelافزارنرمازنمودارهارسمبرايو

نتایج
هاجمعیتبینتفاوتکهدادنشانانسیوارهیتجزجینتا
.)2(جدولبوددارمعنیمطالعهموردصفاتکلیهبراي

پوششتاجسطحبرايهاجمعیتمیانگینمقایسهجینتا
.N(27795تیجمعکهدادنشان menthoides(8218با

.N(گونهاز21094تیجمعومربعمترسانتی cataria(با
تاجسطحنیکمتروبیشترینترتیببهمربعمترسانتی2815
).1(شکلداشتندرا پوشش
گلدهیزمانGDDبرايهاجمعیتمیانگینمقایسهجینتا
1846و3596باGDDتجمعکمترینوبیشترینکهدادنشان

.N(گونه15062يهاجمعیتدرترتیببهگرادسانتی cataria(
.N(گونه27795و menthoides(شکلآمدبدست)1.(

.N(گونه23345جمعیت menthoides(گروهدرbگرفت.قرار
دادنشانبوتهارتفاعبرايهاجمعیتمیانگینمقایسهجینتا
و67/99باوتهبارتفاعکمترینوبیشترینکه

(گونه23345يهاجمعیتدرترتیببهمترسانتی67
N. menthoides(گونه21094و)N. cataria(آمد.بدست

.Nگونهتیجمعسههرمجموعدر menthoideداراي
کمترینوبودنددیگرگونهدوبهنسبتبیشتريارتفاع
.Nگونهدرهاجمعیتارتفاع racemosa1(شکلآمدبدست.(
درگلدارساقهتعدادبرايهاجمعیتمیانگینمقایسهجینتا

گونهاز40438و29672يهاجمعیتکهدادنشانبوته
)N. racemosaتعدادبیشترینداراي7/16و9/15باترتیببه

وعممجدر.گرفتندقرارaگروهدروبودندبوتهدرگل
.Nگونهيهاجمعیت racemosaگونهيهاجمعیتوبیشترین

N. menthoides1(شکلداشتندبوتهدررا گلتعدادکمترین.(
ازهاجمعیتبینتفاوتکهدادنشانانسیوارهیتجزجینتا
%1احتمالسطحدرترتیببهسرشاخهخشکوتروزنلحاظ

برايهاجمعیتمیانگینمقایسهجینتا).2(جدولبود%5و
تروزنکمترینوبیشترینکهدادنشانسرشاخهتروزن

يهاجمعیتدرترتیببهبوتهدرگرم23و52باسرشاخه
21132)N. cataria(29672و)N. racemosa(آمدبدست

نتایج بود.تروزنمشابهخشکوزنتغییراتروند).2(شکل
.N(21132تیجمعکهدادنشان cataria(28672و

)N. racemosa(وبیشترینبوتهدرگرم11و21باترتیببه
لحاظاز.)2(شکلداشتندراسرشاخهخشکوزنکمترین
.N(15062يهاجمعیتبینتفاوتیآماري cataria،(

27795)N. menthoides(40401و)N. racemosa(از
تیجمعسههرونداشتوجودخشکسرشاخهعملکردلحاظ

).2(شکلگرفتندقرار)b(هامتوسطگروهدر
ازهاجمعیتبینتفاوتکهدادنشانانسیوارهیتجزجینتا
%1احتمالسطحدراسانسعملکردواسانسبازدهلحاظ
برايهاجمعیتمیانگینمقایسهجینتا).2(جدولبوددارمعنی
.N(15062يهاجمعیتکهدادنشاناسانسبازده cataria،(

13308)N. menthoides،(27795)N. menthoides،(
29672)N. racemosa(40438و)N. racemosa(ترتیببه
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بازدهبیشتریندرصد91/0و86/0،86/0،95/0،96/0با
مقابلدرگرفتند.قرارaگروهدرنهاآهمهوداشتندرااسانس
21094تیجمعدر%19/0بااسانسبازدهکمترین

)N. racemosa(شکلآمدبدست)میانگینمقایسهجینتا).2

15062تیجمعکهدادنشاناسانسعملکردبرايهاجمعیت
)N. cataria(را به اسانسوزنبیشترینبوتهدرگرم31/0با

گرم079/0بااسانسوزنکمترینمقابلدر.خود اختصاص داد
.N(گونههماندر cataria(شکلآمدبدست)2.(

مطالعهموردصفاتبرايهاجمعیتمربعات)(میانگینواریانستجزیه-2جدول
منابع

تغییرات
درجه
آزادي

MS

سطح
تاج پوشش

GDD
زمان گلدهی

ارتفاع
گیاه

تعداد ساقه
در بوته

وزن تر
سرشاخه

شکخوزن
سرشاخه

بازده
اسانس

وزن
اسانس

88/1263تیجمع **1013513**3/276 *2/5041 **24/0 **2678/0 *937/2 **351/0 **

6/31**298/85149980تکرار ns8/17616/00117/0092/00088/0
1699/13538425/1053/19281/01024/0018/00072/0آزمایشخطاي

CV%(41/2435/267/1203/1112/2416/2009/2193/26(ضریب تغییرات
دارمعنیغیرو%1،%5احتمالسطحدرداریمعنترتیببه:nsو**،*

ساقهتعدادوگیاهارتفاع،پوششتاجسطح،گلدهیزمانGDDاتصفمیانگینمقایسه-1شکل
ساپونهگونهسهيهاجمعیتدربوتهدر

.باشدمی%5احتمالسطحدرهاجمعیتنیبدارمعنیتفاوتوجودعدمنشانهستونهردرمشابهحروف
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دراسانسعملکردواسانسبازده،سرشاخهخشکوزنوتراتصفبرايمیانگینمقایسه-2شکل
ساپونهگونهسهيهاجمعیت

.باشدمی%5احتمالسطحدرهاجمعیتنیبدارمعنیتفاوتوجودعدمنشانهستونهردرمشابهحروف

بـراي کهدادنشانگونهسهبینانسیوارهیتجزجینتا
رشـد تجمعـی حـرارت درجـه پوشش،تاجسطحصفات
دارمعنـی %1سـطح درتروزنوگلدهیزماندرروزانه

وزنبوتـه، درسـاقه تعدادمانند صفاتیهاگونهبینبود.
البتـه  بـود. دارمعنـی %5سطحدراسانسبازدهوخشک

هـا گونـه بـین دارمعنـی تفـاوت اسانسوزنصفتبراي
مـورد صـفات میـانگین مقایسه).3(جدولنشدمشاهده

ــه ــینمطالعـ ــهبـ ــهسـ ــانگونـ ــهدادنشـ ــهکـ گونـ
Nepeta menthoidesــطحداراي ــاجسـ ــشتـ پوشـ

متر سانتی06/90گیاهارتفاع،متر مربعسانتی40/6942

گونـــهدوازبیشـــتر%82/0اســـانسبـــازدهومربـــع
Nepeta catariaوNepeta racemosa.حرارتدرجهبود

Nepetaگونـه روزانـه رشدجمعیت cataria،)90/2988(
Nepetaگونـــــهدوبـــــهنســـــبت menthoidesو

Nepeta racemosaسـاقه تعداد).4(جدولبودحداکثردر
Nepetaگونـه بوتـه در racemosa)72/15( دوازبیشـتر

Nepetaگونـــه catariaوNepeta menthoidesبـــود
)06/90(Nepeta menthoidesگونـه ارتفـاع ).4(جـدول 

Nepetaگونـه دوبهنسبت catariaوNepeta racemosa

).4(جدولبودبیشتر

وزن تر سرشاخھ (گرم/بوتھ)
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مطالعهموردصفاتبرايهاگونهبینمربعات)(میانگینواریانستجزیه-3جدول

درجهمنابع تغییرات
آزادي

MS

سطح
تاج پوشش

GDD

زمان گلدهی
ارتفاع
گیاه

تعداد ساقه
در بوته

وزن تر
سرشاخه

شکخوزن
سرشاخه

بازده
اسانس

وزن
اسانس

77/1553/43*2/550***827279**234758746تیجمع **5/10 *3162/0 *343/0 ns

2859816ns149980**6/31تکرار ns76/13/163 nsns7/15ns0192/0ns08/0
2214249542961372/12738/538/52/11079/0143/0آزمایشخطاي

CV%(64/2362/2092/1376/1460/2455/2333/1354/18(ضریب تغییرات
دارمعنیغیرو% 1،%5احتمالسطحدردارمعنیترتیببه:nsو**،*

گونهسهبینمطالعهموردصفاتمیانگینمقایسه-4جدول

سطح تاج پوششنام گونه
مربع)متر(سانتی

GDD

زمان گلدهی
گیاهارتفاع

مترمربع)(سانتی
تعداد ساقه
در بوته

وزن تر
سرشاخه

وزن
شکخ

سرشاخه

بازده
(%)اسانس

اسانسوزن
)(گرم در بوته

Nepeta cataria35/3019 b97/2988 a89/76 b49/8 b22/43 a11/17 a46/0 b19/0 a

Nepeta menthoides40/6942 a48/2463 b06/90 a23/7 b65/37 a33/16 a82/0 a22/0 a

Nepeta racemosa44/5189 a20/2464 b17/76 b72/15 a45/34 a21/14 a72/0 ab19/0 a
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بحث
هرداخليهاجمعیتبینمقایسهتحقیقاینازهدف

صفاتلحاظازشدمشخصنتیجهازکههمانطوربود.گونه
.Nگونهمیانگینپوششتاجوارتفاع menthoidesدواز
میانگیندیررسیلحاظازحالیکهدربود.بیشتردیگرگونه

N. catariaمیانگینگلتعدادلحاظازوN. racemosa

جنسمختلفيهاگونهبیندارمعنیژنتیکیتنوعبود.بیشتر
بیندردارمعنیاختالفوجوداست.شدهگزارشنعناع

خاصیتبرعالوههاگونهازیکهردرمختلفيهاجمعیت
طیمحباتطابقوسازشدلیلبهدتوانمیژنتیکیذاتی

,Zargary(باشدشدهحاصل هايگزارشالبته ).1993
کمترزراعیگیاهانبهنسبتییداروگیاهانمورددرعلمی
اهیگزیرگونهدومطالعهدر)2011(همکارانوAndiاست.

Origanum(مرزنجوش vulgare،(براييدارمعنیتفاوت
وبرگطولونیآذگلطولمثلمورفولوژیکیصفات
وAlizadehنمودند.گزارشگونهریزدونیبنیآذگلتعداد

مورفولوژیکیصفاتارزیابیبررسیدر)2016(همکاران
Anthemisگونهپنجي هاجمعیتدرسرشاخهعملکردو

عملکردورویشیصفاتمیانگینکهکردندارش زگ
.Aگونهدرسرشاخه pseudocotulaهاگونهسایرازبیشتر

گلظهورزماندرGDDکمترینداشتنباگونهاینبود.
همکارانوMossiبود.ترزودرسهاگونهسایربهنسبت

صفاتنظرازگلیمریميهاگونهمطالعهدر)2011(
اسانسيمحتواومورفولوژیکصفاتسرشاخه،عملکرد
مطالعهدرنمودند.گزارشرا يدارمعنیيآمارتفاوت
شدمشخص)2013(همکارانوAharizadتوسطدیگري

Melissaهیبادرنجبويهاپیژنوتکه  offinalis L.نظراز
همچنینوبوتهخشکوتروزنبرگ،عرضوطولصفات
داشتند.يدارمعنیتفاوتاسانسدرصد

.Nگونهدرکهدادنشانتحقیقاین نتایج cataria

اسانسعملکرددارايودیررساراك)- 15062تیجمع(
دارايبافق)- 21132تیجمع(گونههمیندربود.بیشتري

.Nگونهدربود.بیشتريسرشاخهوزن menthoides

پوششتاجسطحدارايشهر)مشکین-27795تیجمع(

.Nگونههمچنینبود.بزرگتري menthoides

هاجمعیتکلیهبهنسبتشهر)مشکین- 23345تیجمع(
گیاهاندرگیاهارتفاعبودنباالبود.بیشتريارتفاعداراي
مکانیزهبرداشتامکانزیرا،استمطلوبیصفتییدارو
اصالحیهايبرنامهدردتوانمیوکندمیفراهمراگیاه

Bigdelo(گیردقرارتوجهموردداروییگیاهان et al.,

بازدهدرمهمینقشدارگلساقهطولاینبرعالوه).2013
گیاهانبرداشتومکانیزاسیوننظرازواسانستولید

Bigdelo(دارنددارویی et al., همنهایتدر.)2013
.Nگونهيهاجمعیت racemosaبوتهدرگل15میانگینبا
.ندداشتدیگرگونهدوبهنسبترا گلتعدادتراکمبیشترین

گونهکهدادنشانهاگونهمیانگینمقایسهجینتا
N. catariaيهاگونهودیررسگونهعنوانبه

N. menthoidesوN. racemosaشناختهزودرسعنوانبه
.Nگونهشدند. catariaپوششتاجسطحکمترینداراي
گونهدربوتهارتفاعبیشترینبود.دیگرگونهدوبهنسبت

N. menthoidesگلتراکمبیشترینو)مترسانتی1/90(با
.Nگونهدر racemosaآمد.بدستبوته)درگل7/15(با
گونهکهدادنشاننتایج،هاجمعیتبینمقایسهدر

N. cataria)دارايودیررساراك)-15062تیجمع
تیجمع(گونهاینینچنهمبود.بیشترياسانسعملکرد
گونهدربود.بیشتريسرشاخهوزندارايبافق)-21132

N. menthoides)دارايشهر)مشکین- 27795تیجمع
بود.بزرگتريپوششتاجسطح

اسانسبازدهکهدادنشانهاگونهمیانگینمقایسهجینتا
.Nيهاگونهدر menthoides،N. racemosaو

N. catariaکهبوددرصد46/0و82/0،72/0ترتیببه
وجوديدارمعنیتفاوتآماريلحاظازبیشینهوکمینهبین

وAbbaszadehتحقیقنتایجبانتیجهاین).2شکل(داشت
Menthaگونهدر)2008(همکاران spicata)نیشتریب

وBatooliدارد.همخوانی%) 5/1گلاسانسدرصد
Ghomi-Safaei)2011(هايترکیبمقایسهبررسیدر
کهرسیدندنتیجهاینبهایرانبومیساونهپگونهسهاسانس

بودند.اسانسدرصدبیشتریندارايآنهاگلدارسرشاخه
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مقایسهجینتاکلی باید گفت که يریگجهینتعنوان به
.Nگونهکهدادنشانهاگونهمیانگین catariaگونهعنوانبه
.Nيهاگونهودیررس menthoidesوN. racemosa

.Nگونهشدند.شناختهزودرسعنوانبه catariaداراي
بود.دیگرگونهدوبهنسبتپوششتاجسطحکمترین

.Nگونهدربوتهارتفاعبیشترین menthoidesبا
گونهدرگلتراکمبیشترینومتر)سانتی1/90(

N. racemosaمقایسهدرآمد.بدستبوته)درگل7/15(با
.Nگونهدرکهدادنشاننتایج،هاجمعیتبین cataria

اسانسعملکرددارايودیررساراك)- 15062تیجمع(
.Nبافق- 21132تیجمعبود.بیشتري catariaوزنداراي

.Nگونهدربود.بیشتريسرشاخه menthoides

پوششتاجسطحدارايشهر)مشکین-27795تیجمع(
رويبربیشتريتحقیقاتاستالزمالبته بود.بزرگتري
آبیصورتبهکشورمناطقسایردرپرمحصوليهاجمعیت

عنوانبهآنهاازتوانمیاطمینانازپسوشودانجامدیمو
شناساییازپساینبرعالوهنمود.استفادهشدهاصالحرقم

کاشت،مناسبتراکممثلزراعیبهعملیاتپرمحصولارقام
ازاستفادهوکوددهیعملیاتکاشت،مناسبزمان
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Abstract
In order to study of dry matter yield, essential oil and morphological traits in Nepeta spp.,

nine accessions belonging to three species including Nepeta racemosa Lam., Nepeta menthoides
Boiss. & Buhse and Nepeta cataria L. were evaluated in the Alborz research station, Karaj Iran
in 2014. The seeds of accessions were sown in pots in greenhouse and then were transferred to
field at vegetative growth stage. The accessions were arranged in a complete randomized block
design in three repetitions. Each plot contained 15 spaced plants with 0.5 m intervals. The drip
irrigation system was used for irrigation. Data were collected for plant height, flowers per plant,
the canopy area, canopy diameter length, fresh and dry matter yield, and essence percentage. To
extract the essential oil, the foliage was harvested at flowering stage and dried, milled and the
essential oil was extracted using distillation method with water. Data were analyzed of variance
and species means were compared based on Duncan method. The results of analysis of variance
showed significant difference among the species for all traits except fresh and dry foliage yield.
Result indicated that N. cataria was late maturity species and both N. menthoides and
N. racemosa were early maturity species. The lowest canopy area was recorded for N. cataria as
compared with the two other species. N. cataria had the highest plant height with an average
value of 90.1 cm and N. racemosa had the highest flower density with an average value of 15.7
flowers per plant. For N. cataria, the Acc. 15062-Arak was a late maturity species and had
higher essential oil yield. Similarly, the Acc. 21132-Bafgh had higher foliage production.
In N. menthoides, the Acc. 27795-Meshkinshar had the highest canopy area.

Keywords: Vegetative traits, generative traits, shoot yields, essential oil efficiency.


