
 مقاله پژوهشی

 DOI):) 10.22092/ijrfpbgr.2021.353177.1376شناسه دیجيتال  اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران نشریه علمي تحقيقات ژنتيك و

 DOR) :)  20.1001.1.17350891.1400.29.1.8.5شناسه دیجيتال (1000) 99-101 ، صفحه1، شماره 29جلد 

 
 ( Mentha longifoliaپونه ) هایپیاکوت یبکرومی ضد تیو فعال کیتنوع صفات مورفولوژ یابیارز

 استان لرستان یهاشگاهیشده از رو یآورجمع

 

 سهیال افکار
 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پيام نور، تهران، ایران

  soheila.afkar@gmail.com :الکترونيكپست

 

 19/9/0001تاریخ پذیرش:  20/01/1999تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 هیسه سو هيآن عل یياباکتریضد تيفعال نييو تع (Mentha longifolia) پونه يکیتنوع صفات مورفولوژ يبررس منظوربه     
تان اس شگاهیپونه از سه رو پيسه اکوتStreptococcus agalactia  و  Klebsiella pneumonia ، Listeria monocytogenesیباکتر

صفات ارتفاع بوته، طول برگ، عرض برگ، تعداد برگ، تعداد انشعابات،  یو برا آوریجمع دلفان و الشتر آباد،لرستان شامل خرم
 نيب داریينشان داد که تفاوت معن جیقرار گرقتند. نتا طرفهكی انسیوار هیو درصد اسانس مورد تجز نآذیطول گل ن،آذیتعداد گل

ارتفاع  نیباالتر دارای آبادخرم پيو درصد اسانس وجود داشت. اکوت اهيلعه از نظر طول و عرض برگ، ارتفاع گمورد مطا هایپياکوت
صفات ارتفاع بوته و عرض برگ با درصد اسانس مشاهده  نيب داریيمثبت و معن يهمبستگ و درصد اسانس بود. نآذیطول گل اه،يگ

 ينیوالد هاینیانتخاب ال یشاخص برا نیمهمتر توانديم اهينشان داد که ارتفاع گ تيعل هتجزی و گامبهگام ونيرگرس هیتجز جیشد. نتا
 (MBC) يکشیو حداقل غلظت باکتر (MIC) یباکتر يدگنحداقل غلظت مهارکن هایبا توجه به شاخص باشد. ياصالح هایدر برنامه

 يکروبميضد تيبود. فعال ترلييليدر م گرميليم 09/0-2 نياسانس پونه ب يو کشندگ يشد که حداقل غلظت بازدارندگ یرگيجهينت
 K. pneumonia یدلفان و باکتر پيتوسط اسانس اکوت S. agalactiae و L. monocytogenes هاییکه باکتر داشت نیاز ا حکایت

 .داشتند آبادخرم پيبه اسانس پونه اکوترا  تيحساس نیمورد مطالعه کمتر یالشتر مهار شدند و سه باکتر پيتوسط اسانس اکوت
 

 يکیپونه، درصد اسانس، صفات مورفولوژ ،يکروبميضد هایاثر: استان لرستان، یديکل هایواژه

 
 مقدمه

بوده شایع در جهان  هایازجمله بيماری عفونياختالالت     
را ت بشر المو سکرده  تحميل زیادی به بشرهای هزینهکه 

نشان مطالعات  .( 2012et alSadeghian ,.( کندتهدید مي
 Listeria monocytogenes مثبت گرم داده که باکتری

در زنان را سمي و سقط جنين عوارضي مانند مننژیت، سپتي
treptococcus S باکتری (. 1998et alHof ,.شود )ميباعث 

galactiaea سبب بيماری است که مثبت دیپلوکوك گرم-

an iM) شده های مختلف ماهي، گاو و انسانزایي در گونه

., 2009et al) ایجـاد گلودردهـای چرکـي  باعث همچنين و
 Klebsiellaاکتریب .( 2015et alBasheer ,.) گرددمي

pneumoniae  ای است که سبب منفي روده گرمباکتری
 et Pourali Sheshblouki) شودهای بيمارستاني ميعفونت

., 2016al.)  مهار برای  انتخابگياهان دارویي، بهترین
بيوتيك هستند که از زای مقاومت به آنتيهای عفونتباکتری

نداشتن  و توليد، عوارض جانبي کم ههزینبودن کم مزایای آن
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 Mohsenipour& ) باشدميمحيطي زیست التمشک

., 2018et alMasoumipour  ;Hassanshahian, 2016). 
 هایها، پاتوژنعليه تعدادی از قارچبر  هااسانسبرخي 
ها، حشرات، آفات و گياهي و انساني، باکتری زایبيماری

 Kalemba& ) هستندثر ؤم های مضرسایر ميکروارگانيسم

Kunicka, 2003 .)در صنایع مختلف  هاطورکلي اسانسهب
 دنکاربرد دارو دارویي  ، عطرسازیازجمله صنایع غذایي

(Pirbalouti, 2014 &Bajalan )ميکروبيضد . فعاليت 
شدن با  حتماال به علت توانایي آنها در ترکيباسانس ا
شدن های خارج سلولي، محلول و همچنين ترکيبپروتئين

  (. 1996et alTsuchiya ,.باشد )با دیواره سلولي باکتری مي
 Lamiaceaeو خانواده  Menthaپونه متعلق به جنس 

های فراوان های مختلف و واریتهگونهزیربوده که متشکل از 
عنوان چاشني در ه. پونه بستص دارویي بسيار باالبا خوا

همچنين دارای  شود،استفاده ميبرخي از غذاهای ایراني 
 Zinodiniخواص بهداشتي، دارویي و غذایي فراواني است )

31., 20et alهای دارویي ارزشمند این گياه گيژ(. ازجمله وی
قارچي و باکتریایي، ضدضد هایاثرتوان به دارویي مي

ميکروبي اشاره های ميکروبي و غيرتفاده در درمان بيماریاس
-عنوان ضدههمچنين پونه ب (. 2016et alAzarkish ,.کرد )

های پوستي مورد کردن غذا و کنترل بيمارینفخ و معطر
گونه . ( 2017et alAnwar ,.)گيرد استفاده قرار مي

Mentha longifolia ای عي گستردهيپراکنش جغرافيایي طب
اروپا تا آسيای مرکزی و شمال  زا های نعناعدر بين گونه

اغلب آنها دیپلوئيد بوده اما بعضي تتراپلوئيد  که داشته آفریقا
 Mbp   983c= 1حدود M.longifoliaاندازه ژنوم  ،هستند

های این گونه در ميان گونه value -Cشده و مقدار گزارش
مطالعات  .( 2005et alVinning ,.شده کوچك است )کشت
های مختلف نعناع نشان داد که جنس شده روی گونهانجام

نعناع در ایران از تنوع ژنتيکي مناسبي برخوردار است 
(., 2012et alZeinali  .) 

مدیریت و حفاظت گياهان، شناخت مواد گياهي  برای
 et alAtashgahi ,.باشد )موجود در یك منطقه مهم مي

ها برای ون و بين جمعيتتخمين تنوع ژنتيکي در(. 2009

 et Viningبهترین حفاظت از خزانه ژني آنها ضروریست )

., 2005al) آوردن اطالعاتي در مورد بدست و همچنين
ميزان تنوع ذخایر ژنتيکي و روابط ژنتيکي بين آنها از 

et alra eBeh ,.های گياهيست )ضروریات اوليه اصالح گونه

ی انتخاب والدین در های مهم برایکي از گزینه(. 2008
ارزیابي و تعيين ميزان تنوع ژنتيکي  ،های اصالحيبرنامه
پالسم بندی ژرماز سوی دیگر تعيين مشخصات و گروه است.

ها توسط در جمعيت دوبارهگيری به جلوگيری از نمونه
(. اصالح  20et alZinodini ,.31کند )اصالحگران کمك مي

درصد اری بيشتر، های نعناع باعث سازگژنتيکي گونه
باالتر و افزایش کيفيت اسانس شده که به توليد  اسانس

  (. 2000et alKhanuja ,.) نمایدمياقتصادی آن کمك 
 در Mentha arvensisژنوتيپ ژاپني  98تنوع ژنتيکي 

 خوشه 8شرایط آب و هوایي شمال هند بررسي شد که در 
 و کيفيت ترکيبات قرار گرفتند درصد اسانس بر اساس

(1998., et alSingh .)  بررسي صفات مورفولوژیکي M.

Longifolia استان فارس و  شده در ده منطقهآوریجمع
دهنده تنوع رضوی در زمان گلدهي نشاناستان خراسان

های اکوتيپ بين در مورفولوژیکي خصوصيات نظر از باالیي
 و عرض برگ و طول که داد نشان نتایج .مورد مطالعه بود

 با مثبتي همبستگي گل طول و تعداد مانند یشيزا صفات

 های اصالحيبرنامه در توانندمي و داشته اسانس بازده ميزان

برخي تحقيقات  (.Hosseini, 2016گيرند ) قرار توجه مورد
های نسبت به باکتریمثبت  های گرمباکترینشان داده که 

تر هستند حساس Mentha spicataمنفي به اسانس  گرم
(hbazi, 2015Sha) و اسانس نعناع فلفلي فعاليت آنتي-

 (. et al.,Singh 2015) دارداکسيداني باالیي باکتریال و آنتي
درصد  و تنوع مورفولوژیكاین تحقيق با هدف بررسي 

استان سه اکوتيپ بومي های مختلف پونه در اکوتيپ اسانس
شناسایي صفات  و منظور تعيين روابط بين آنهالرستان به

های اصالحي در آینده اسب زراعي برای استفاده در برنامهمن
های اکوتيپباکتریایي اسانس خواص ضدهمچنين  د.انجام ش

منظور مقایسه بهعليه سه سویه باکتری  شده پونهآوریجمع
اسانس در ثرترین ؤمکردن و مشخصقدرت مهارکنندگي 
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 بررسي گردید.های مورد مطالعه مهار باکتری
 
 ها شواد و روم

 مواد گیاهی
پونه  بومي هایشناسایي توده هدف با 1999سال  ماهتير در
(Mentha longifolia ) صفات مورفولوژیکي و بررسي تنوع

از استان لرستان )شهرستان  رویشگاه سه ابتدا ،هابين اکوتيپ
گيری در و نمونه (1انتخاب )شکل  و دلفان( الشتر آباد،خرم

مشخصات جغرافيایي، شرایط  شد.زمان گلدهي کامل انجام 
 در ترتيببررسي به مورد های خاك مناطقاقليمي و ویژگي

 شده است. ارائه 2و  1 جدول

 
 

 

 )اعداد روی شکل ارتفاع از سطح دریا هستند( های پونه مورد مطالعه در استان لرستانتوزیع جغرافیایی اکوتیپ -1شکل 

 

 

 لرستان استان در های پونهنمونه آوریجمع مناطق جغرافیایی مشخصات -1جدول 

 کد

 اکوتيپ

 عرض جغرافيایي طول جغرافيایي آوریمنطقه جمع
 

 ارتفاع از

 سطح دریا )متر(

 متوسط بارش

 متر()ميلي 99-93

 متوسط دمای ساليانه

 سانتيگراد( )درجه

˚08 باد )روستای رباط دولتشاه(آخرم 1  ʺ 99/91' 11  99˚  ʺ99/03'91  9/1998 0/329 1/19 

˚08 الشتر )روستای کرم الهي( 2  ʺ55/04'40  99˚  ʺ19/00'01  3/1310 1/010 9/19 

˚01 )اراضي مجاور دانشگاه پيام نور( دلفان 9  ʺ 80/31'93  90˚  ʺ9/12'20  10/1800 1/009 2/12 

 

 

1اکوتیپ  

2اکوتیپ  

3اکوتیپ  

کوهدش

 ت
 خرم آباد دورود

بروجر

 د

 دلفان

 ازنا

زالیگودر  

 الشتر

 پلدختر

متر4400  

 متر4554
 مترر

متر 4334  
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 های فیزیکی و شیمیایی خاکویژگی -9جدول  

  درصد  آوریجمع منطقه

  آهك

 فسفر
 (mg/kg) 

 پتاسيم
 (mg/kg) 

 درصد 

  کربن آلي

 هدایت الکتریکي
 (ms/m) 

 اسيدیته
 pH 

 درصد 

  شن

 درصد 

  سيلت

 درصد 

  رس

 00 00 19 08/1 99/0 9 299 2/19 1/9 آبادخرم

 01 00 19 92/1 31/0 31/2 201 9/9 99 الشتر

 01 02 11 09/1 9/0 39/1 210 9/10 98 دلفان

 

 هاو تجزیه داده ارزیابی مورد صفات
 صفت هشت مورفولوژیکي، خصوصيات بررسي منظوربه     

شامل ارتفاع بوته، طول برگ، عرض  که گيری شداندازه کمي
-آذین، طول گلبرگ، تعداد برگ، تعداد انشعابات، تعداد گل

گيری طولي از برای اندازه بودند. درصد اسانسآذین و 
دیجيتال يری وزني از ترازوی گکش و برای اندازهخط

گيری ميزان اسانس، اندام هوایي استفاده شد. برای اندازه
و پس از ایشگاه منتقل شدند مگياهان بعد از برداشت به آز

پس از توزین به  .شدکردن نمونه گياه خرد و آسياب خشك
استخراج اسانس با روش تقطير با آب و درون بالن ریخته و 
وزن و حجم اسانس  انجام شد. 1کلونجراستفاده از دستگاه 

زیر  رابطهاز  درصد اسانسبرای محاسبه  گيری شد.اندازه
 .( 2016et alHasanpour Reihani ,.) گردیداستفاده 

 درصد اسانس =
 اسانس( وزن  /گياه خشك )وزن ×100(   4 رابطه)
 

تجزیه واریانس یك قالب در شده آوریجمعهای داده
 ميانگين مقایسه و شدند تجزیه واریانس پنج تکراربا  طرفه

 SPSS 18افزار با استفاده از نرم با روش دانکن هااکوتيپ
همبستگي از روش برای بررسي روابط بين صفات  انجام شد.

با استفاده از  تجزیه عليت و گامبهپيرسون، رگرسيون گام
 شد. استفاده  Pathو Minitab 16 افزارنرم

 
 میکروبی اسانستعیین خاصیت آنتی

Klebsiella pneumonia های مورد مطالعه شاملباکتری

                                                 
1 Clevenger Apparatus 

 ،Streptococcus agalactiae  وmonocytogenes 
Listeria .2 هایشاخص بودMIC  9وMBC  هر باکتری با

Micro dilution broth method  0و بر اساس اصولCLSI 
از  ربراب پي دودرهای پيصورت که ابتدا رقتبدین .تعيين شد

از  l µ 100اسانس گياه در محيط کشت مایع تهيه شد. سپس
پليت های هر ردیف از ميکروترتيب به چاهكهر رقت به

ساعت از کشت آن  20ای افزوده شد. از باکتری که خانه 99
 برابراستاندارد )غلظت گذشته بود، سوسپانسيون ميکروبي با 

ن به هر چاهك از آ l µ 100فارلند( تهيه شد و مقدارمكنيم
ساعت در دمای  20تا  18اضافه گردید. پليت به مدت 

C°91 پس از این زمان و در در انکوباتور قرار داده شد .
-تترازوليومتری فنيل -3-9-2از ماده  lµ 13 مرحله آخر

به  دوبارهها اضافه شد و به تمام چاهك( TTC) 3کلراید
قرار  در انکوباتور C°91 ساعت پليت در دمای دومدت 

 که شودمي هایيشدن چاهكاین ماده باعث رنگي داده شد.
شدن کشتهتوان زنده و یا باکتری زنده است و مي در آنها

باکتریها را با توجه به تغيير رنگ آن متوجه شد. تشکيل 
رنگ صورتي مایل به قرمز بعد از گذشت مدت زمان الزم 

آن عدم  دهنده رشد باکتری بود. آخرین چاهکي که درنشان
عنوان کمترین غلظتي از اسانس گياه که رشد مشاهده شد به

شود در نظر گرفته شد. کمترین باعث مهار رشد باکتری مي
شود شدن باکتریها ميغلظتي از اسانس گياه که باعث کشته

ها به محيط کشت جامد و نگهداری از چاهك l µ 2با انتقال

                                                 
2 Minimum Inhibitory Concentration 

3 Minimum Bactericidal Concentration 

4 Clinical and laboratory standards Institute 

5 2,3,5-Trıphenyl Tetrazolıum Chlorıde 
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تشکيل یا و مشاهده  C°91ساعت در دمای  20به مدت 
 .(Jorgensen, 1993) تشکيل کلني ميکروبي تعيين شدعدم

 بار همزمان انجام شد. سهبرای هر باکتری  هاهمه آزمایش
عنوان هب بيوتيك سيپروفلوکساسين و وانکومایسناز دو آنتي

 .( 2005et alMasomi ,.) گردیداستفاده کنترل 
 

 نتایج

 تجزیه واریانس و مقایسه میانگین
تصادفي با سه  صورت طرح کامالهی مورفولوژیکي بهاداده

آوری شده از سه منطقه که جمع M .longifoliaاکوتيپ از 
تکرار بررسي  پنجآمده در  1مشخصات آنها در جدول 

-کولموگوفروش با  هابودن دادهنرمالآزمون . پس از شدند

صفات درصد اسانس، تعداد برگ و تعداد های داده ،اسميرنف
جزیه واریانس مربوط به صفات نرمال شدند. تن آذیگل

. همانطور که مشاهده (9 جدولانجام شد )مورفولوژیکي 
های پونه از نظر صفات ارتفاع شود تفاوت بين اکوتيپمي

برگ، عرض برگ و درصد اسانس در سطح  طول بوته،
دار . اختالف معنيشددار معنيرصد د 1 و درصد 3احتمال 

ارتفاع بوته، درصد صفات  لعه از نظرسه اکوتيپ مورد مطا
با توجه به نتایج  .مشاهده شدطول و عرض برگ  و اسانس

آباد( بيشترین ارتفاع )خرم 1مقایسه ميانگين صفات، اکوتيپ
آذین و درصد اسانس را داشت گياه، عرض برگ، طول گل

 (.0)جدول 

 

 نههای مختلف پوتجزیه واریانس صفات مورفولوژیك اکوتیپ -3جدول 

  ميانگين مربعات درجه منبع 

-)سانتي گياه ارتفاع آزادی تغييرات

 متر(

 برگ طول

 متر()سانتي

 برگ عرض

 متر()سانتي

 تعداد

 برگ

 آذینگل طول آذینگل تعداد بوته انشعابات

 متر()سانتي

 درصد

 اسانس

 323/0** 99/0 92/2 99/9 91/18 *28/0 89/0** *1/929 2 اکوتيپ

 0010/0 99/0 90/1 19/9 19/12 02/0 08/0 119 12 خطا

 90/1 92/29 91/1 1/99 81/2 99/11 89/8 22 ضریب تغييرات
 %1و  %3 دار در سطح احتمالمعني: ٭٭،٭

 

 (Mentha longifoliaپونه )های اکوتیپ و درصد اسانس مقایسه میانگین صفات مورفولوژیك -4 جدول

 ارتفاع گياه اکوتيپ

 متر()سانتي

 طول برگ

 متر(سانتي)

 عرض برگ

 متر()سانتي

 تعداد

 برگ

 انشعابات

 بوته

 تعداد

 آذینگل

 آذینطول گل

 متر()سانتي

 درصد

 اسانس

88/10 1اکوتيپ   a 20/9  a 00/1  a 82 a 13/2  a 1/13  a 32/2  a 12/0 a 

89/30 2اکوتيپ   b 19/2  b 99/0  c 119 a 0/0  a 2/10  a 99/2  a 11/1 b 

13/31 9اکوتيپ   b 31/9  a 21/1  b 180a 0/0  a 9/29  a 01/2  a 90/0 c 

 .داری با هم ندارنداز لحاظ آماری اختالف معني %3دانکن ای دامنهندچاعداد هر ستون که دارای حروف مشابهي هستند بر اساس آزمون 

 
 ضرایب همبستگی فنوتیپی بین صفات 

یب همبستگي اضر، برای ارزیابي رابطه بين صفات   
ضرایب آمده است.  3تایج در جدول محاسبه شد که ن

تعداد برگ صفات آذین با تعداد گلهمبستگي بين 
(**93/0r=( و تعداد انشعابات شاخه اصلي )**11/0r=) 

  دار بود.مثبت و معني
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 های پونهضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در اکوتیپ -5جدول 

 آذینتعداد گل آذینطول گل اد انشعاباتتعد برگ تعداد عرض برگ طول برگ ارتفاع بوته صفات

21/0  طول برگ        

09/0  عرض برگ  33/0 *      

-98/0  تعداد برگ  12/0  22/0-      

-99/0  تعداد انشعابات ** 01/0-  10/0-  19/0 **    

29/0  آذینطول گل  23/0-  13/0-  21/0-  21/0-    

-21/0 آذینتعداد گل  28/0  09/0-  93/0- ** 11/0 ** 29/0-   

11/0 درصد اسانس * 09/0-  3/0 * 00/0-  99/0-  99/0  28/0-  

 %1و  %3 دار در سطح احتمالمعني: ٭٭،٭

 
بين تعداد شاخه ( =r-99/0**) دارمنفي و معني همبستگي
که همبستگي بين تعداد  ، در حاليمشاهده شد و ارتفاع بوته

 ( بود. =19/0r**دار )تعداد برگ مثبت و معنيبا شاخه 
بين درصد اسانس با صفات  داریمثبت و معني همبستگي

 .دیده شد( =30/0r*( و عرض برگ )=11/0r**ارتفاع بوته )
 

 گام و تجزیه علیتبهرگرسیون گام
عنوان متغير هگام، درصد اسانس ببهدر تجزیه رگرسيون گام

شده در این تحقيق گيریو بقيه صفات اندازه (Y)تابع 
تقل در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه عنوان متغير مسبه

گام نشان داد که صفات طول برگ، عرض بهرگرسيون گام
درصد بيشترین  10برگ و ارتفاع بوته با ضریب تبيين 

تغييرات درصد اسانس را توجيه نمودند که این نتایج با نتایج 
(. 9باشد )جدول آمده از ضرایب همبستگي مشابه ميبدست

، عرض X)1 ((، طول برگYدرصد اسانس )با در نظر گرفتن 
 .زیر بدست آمد رابطه( 9X( و ارتفاع بوته )2Xبرگ )

 

 3X03/0+2X9/2+1X11/1-1/1=Y  (    2 رابطه)
 

منفي بر درصد ثير أتباال طول برگ  رابطهبا توجه به 
ثير أتکه ارتفاع بوته و عرض برگ  در حالي ،اسانس داشته

های بسيار مفيد از روشیکي . داشتمثبتي بر درصد اسانس 
مستقيم و  هایبردن به اثربرای تجزیه همبستگي و پي

این تجزیه اهميت . تجزیه عليت است ،صفاتغيرمستقيم 
نسبي هر صفت )متغير ثابت( را در برآورد متغير تابع 

مستقيم و  هایکردن اثر برای پيدا. دهد)عملکرد( نشان مي
 عليت انجام شد.مستقيم صفات بر درصد اسانس تجزیه غير

باالترین و عرض برگ ت ارتفاع بوته انشان داد که صف تایجن
بر را و طول برگ بيشترین اثر مستقيم منفي اثر مستقيم مثبت 
 هایاثردیگر این  سوی(. از 1)جدول  شتنددرصد اسانس دا

 ،جهت بودمستقيم با همبستگي همخواني داشته و در یك
تواند به بهبود ت مياپس انتخاب مستقيم از طریق این صف

  درصد اسانس کمك کند.

 ی اسانس )متغیر وابسته( با سایر صفاتاگام صفت محتوبهتجزیه رگرسیون گام –6جدول 
 شدهضریب تبيين تصحيح ضریب تبيين ضرایب رگرسيون أدبمعرض از  متغير مستقل  مراحل

   a b1 b2 b3  رگرسيون

 08/09 81/09   039/0 -221/1 ارتفاع بوته 1گام 

 1/08 19/30  -90/0 093/0 001/1 طول برگ 2گام 

 03/90 00/10 9/2 -11/1 031/0 131/1 عرض برگ 9گام 
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 تجزیه علیت برای صفت درصد اسانس -9جدول 

  مستقيماثر غير  اثر مستقيم صفات

 عرض برگ طول برگ ارتفاع بوته  

 218/0 -121/0 - 391/0 ارتفاع بوته

 210/0 - 102/0 -328/0 طول برگ

 - -283/0 230/0 308/0 عرض برگ

 

 میکروبی اسانسفعالیت ضد

در  کهداد نتایج بررسي فعاليت ميکروبي اسانس پونه نشان     
 091/0 برابردارای کمترین مقدار  MIC اکوتيپ دلفان شاخص

زای باکتری بيماری عليهليتر اسانس گرم به ازای هر ميليميلي
cytogenesListeria mono  .کمتریندر اکوتيپ الشتر بود 

برابر  Klebsiella pneumonia عليه MIC مقدار شاخص
که  در حالي ،بودليتر اسانس گرم به ازای هر ميليميلي 123/0

 Streptococcus agalactiae  123/0 عليه MICکمترین 
دلفان  اکوتیپمتعلق به اسانس ليتر گرم به ازای هر ميليميلي
اسانس در مؤثرترین بیان دیگر  به .(4ول )جد بود

  .agalactiae Sو .monocytogenes  Lهای مهارکنندگی باکتری
اثرترین اسانس در کمبود و دلفان  اکوتيپاسانس پونه 

گرم به ميلي 3/0برابر  .pneumonia Kمهارکنندگي باکتری 
آباد بود که قدرت خرم اکوتيپسانس ليتر اازای هر ميلي

بيوتيك استاندارد بود. با توجه چهارم آنتيندگي آن یكبازدار
گيری شد که حداقل غلظت بازدارندگي نتيجه MBCو  MICبه 

گرم به ازای هر ميلي 09/0-2اسانس پونه بين و کشندگي 
  بود.ليتر اسانس ميلي

که دارد از این حکایت ميکروبي اسانس نتایج فعاليت ضد
توسط  .agalactiae  S و monocytogenes .Lهای باکتری

توسط  .pneumonia K اسانس پونه اکوتيپ دلفان و باکتری
شوند. در مقابل، هر سه باکتری اسانس اکوتيپ الشتر مهار مي
-به اسانس پونه اکوتيپ خرمرا مورد مطالعه کمترین حساسيت 

 آباد نسبت به اکوتيپ دلفان و الشتر داشتند. 
 

 لرستان بر سه سویه باکتری اکوتیپ بومی استاناسانس پونه سه  /MICMBCو نسبت  MIC ،MBC -8جدول 

 Minimum Inhibitory Concentration (MIC, mg/ml) میکروارگانیسم

 M.longifolia  
(Khorramabad) 

M.longifolia  
(Aleshtar) 

M.longifolia  
(Delfan)  

Ciprofloxacin Vancomycin 

monocytogenes Listeria 5/0 55/0 030/0 0255/0  

Klebsiella pneumonia 5/0 055/0 550/0 055/0  

Streptococcus agalactia 0 50/0 055/0  002/0 

 

 Minimum Bactericidal Concentration (MBC, mg/ml) میکروارگانیسم

 M.longifolia  
(Khorramabad) 

M.longifolia  
(Aleshtar) 

M.longifolia  
(Delfan) 

xacinCiproflo Vancomycin 

monocytogenes Listeria 5 0 55/0 0255/0  

Klebsiella pneumonia 5 0 0 500/0  

Streptococcus agalactia 5 5 0  002/0 
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 بحث

 تنوع و ارتباط بین صفات مورفولوژیکی و اسانس
 صفات ارتفاع بوته،ها برای اکوتيپدار بين ختالف معنيا   

ض برگ بيانگر واکنش متفاوت درصد اسانس، طول و عر
تواند به دليل سازش و بوده که ميمورد مطالعه های اکوتيپ

و  Nasr-Abou El تطابق با محيط باشد. با توجه به مطالعه
ناشي از ژنوتيپ، محيط  توانداین تفاوت مي (2013) همکاران

در  ایتحقيقات جداگانهدر  یا اثر متقابل ژنوتيپ و محيط باشد.
 longifolia Mentha( ), .alet Azarkishای پونه )هاکوتيپ

 L. Mentha aquatic( )Abbaszadehپونه سوسنبر ) (،2016

., 2012alet ( و آویشن دنایي )Celak Thymus daenensis )
(., 2016et alHadian  )صفات ارتفاع داری را برای تنوع معني

 گزارش نمودند کهدرصد اسانس  و بوته، طول و عرض برگ
باشد. بر اساس نتایج مقایسه آزمایش مياین بر نتایج تأیيدی 
دارای باالترین  آبادخرم(، اکوتيپ 0)جدول  صفات ميانگين

آذین و درصد اسانس بوده و با توجه به ارتفاع بوته، طول گل
در صنایع مختلف ازجمله صنایع  کاربردهای فراوان اسانس

اکوتيپ برای  این استفاده از غذایي و عطرسازیدارویي، 
-اهليخوبي برای قابليت شود و کارهای اصالحي پيشنهاد مي

بودن ویژگي با توجه به کمالبته  شدن دارد.و زراعي کردن
های مورد مطالعه این اکوتيپ عليه باکتری بازدارندگي اسانس

اسانس این های بيشتر از توان با بررسيولي مي شودمينتوصيه 
-کش و خاصيت ضد، توليد حشرهاکوتيپ در صنعت عطرسازی

استفاده زا های بيماریميکروبي آن عليه سایر ميکروارگانيسم
با افزایش ارتفاع از توان گفت مي 2با توجه به جدول  .نمود

-يسطح دریا، کاهش دما و بارندگي از ميزان اسانس کاسته م
همخواني  Hemmati  (2014) و Mousavi نتایج باشود که 

تر ميزان در مناطق گرمتر و کم ارتفاع که ان دادندنشآنان . دارد
  شود.گياه پونه سنتز مي اسانس بيشتری در

همبستگي بين درصد اسانس و صفات ارتفاع بوته و عرض 
بدین معنا که در برنامه اصالحي  ،دار بودمثبت و معنيبرگ 

 منظور افزایش مقدار اسانس به این دو صفت باید توجه داشت.به
اسانس با ارتفاع و بين همبستگي  وجود نتایج مشابه مبني بر

 ,Mentha longifolia( )Hosseiniدر پونه )عرض برگ، 

( و  2016et alHadian ,.(، آویشن کرماني و آذربایجاني )2016
(  Melissa officinalis( )., 2017et alRahimiبادرنجبویه )
گرفتن درصد  نتایج تجزیه رگرسيون با نظر .استگزارش شده

عنوان متغير مستقل هعنوان متغير تابع و سایر صفات بهاسانس ب
در  ،منفي بر درصد اسانس داشتهتأثير طول برگ نشان داد که 

مثبتي بر درصد اسانس تأثير که ارتفاع بوته و عرض برگ  حالي
، نتایج درصد اسانست مذکور بر ادر تجزیه عليت صف. داشت

ع بوته و عرض برگ باالترین اثر صفات ارتفانشان داد که 
بر درصد را مستقيم مثبت و طول برگ بيشترین اثر مستقيم منفي 

دیگر این اثر مستقيم با سوی از  (.1)جدول اسانس داشتند 
با توجه به  پس ،جهت بودهمبستگي همخواني داشته و در یك

تواند انتخاب مستقيم از طریق این صفت مي نتایج این آزمایش،
تر گيری دقيقالبته برای نتيجه ،ود درصد اسانس کمك کندبه بهب

 .های بيشتری بررسي شودشود تعداد اکوتيپپيشنهاد مي
الشتر های بر اکوتيپمذکور ت ااز نظر صف آبادخرماکوتيپ  

اما برتری داشته و دارای درصد اسانس باالتری نيز بود  دلفان و
توجه  مطالعه قابلهای مورد باکتریایي عليه باکتریخواص ضد

 Thymusآویشن دنایي ) نتایج تجزیه عليت در .نبود

Celakdaenensis ) توسط Hadian تأیيد (2016) و همکاران-

احتماال افزایش عرض برگ و ارتفاع بوته  نتایج باالست.کننده 
با ثير مثبتي بر درصد اسانس دارند. أاز طریق افزایش بيومس ت

های گفت که در جمعيت توان، ميهاتنوع بين اکوتيپتوجه به 
ها، وحشي عالوه بر فاصله جغرافيایي و جریان ژني بين جمعيت

کننده فاصله برداری نيز تعيينشرایط اکولوژیکي محل نمونه
 و همکاران Saadatjouهای . بر اساس یافتهباشدژنتيکي مي

 در گياهان مؤثره مواد کيفيت و کميت نمو، و رشد (2015)

 محيطي محل شرایط باشد وليمي ژنتيك تأثير تتح دارویي

 باعث ایجاد محيطي عوامل کهطوریبسيار مهم بوده، به نمو

 و آنها همؤثر مواد کميت و دارویي رشد گياهان در تغييراتي

دیگر، تفاوت سوی خواهد شد. از  اسانس دنبال آن ميزانبه
ي از تواند ناشهای متعلق به یك استان با همدیگر مياکوتيپ

تفاوت شرایط محيطي باشد که در طول ساليان متمادی گياهان 
ثير قرار داده است. ازجمله صفاتي که تحت أت پونه را تحت

محيط -متقابل ژنتيكاثرهای و ژنتيکي ، کنترل عوامل محيطي
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های که تمام اکوتيپ قرار دارد مقدار اسانس است. از آنجایي
ولي در شرایط اقليمي مورد بررسي متعلق به یك گونه هستند 

توان به تفاوت اند، تفاوت مقدار اسانس را ميمتفاوتي رشد کرده
در ژنوتيپ گياهان و تا حدی زیادی به شرایط محيطي نسبت 

 یيدأت (2016) و همکاران Azarkishهای که توسط یافته داد
بررسي بيشتر تنوع برای شود توصيه ميبنابراین  .شودمي

مارکرهای مولکولي استفاده شود، از العه های مورد مطاکوتيپ
پالسم بومي این گياه حفاظت از حفظ ژرمبرای همچنين 
 های این گياهان در اولویت باشد.رویشگاه

 
 باکتریایی اسانسخواص ضد

های ميکروبي بازدارندگي اسانس بر عليه سویه قدرت
 قدرت بازدارندگي عالي: -1شود: بندی ميصورت زیر تقسيمهب

/mlµl30MIC<  ،2- توجه:قدرت بازدارندگي قابلµl/ml  

230 µl/ml <MIC< 30 ،9- قدرت بازدارندگي کمµl/ml  

300 µl/ml <MIC<230، 0-  قدرت بازدارندگي ضعيف یا
 µl/ml <MIC300 (., et alKobaفاقد قدرت بازدارندگي 

قدرت بازدارندگي اسانس بندی تقسيماین بر اساس  (.2004
 الشتر اکوتيپعالي و  .monocytogenes L عليه دلفان اکوتيپ
 agalactiae .Sعليه  دلفان اکوتيپو  pneumonia .Kعليه 
عليه باکتری آباد خرم اکوتيپتوجه بوده اما اسانس قابل

S.agalactiae  قدرت بازدارندگي  .بودفاقد قدرت بازدارندگي
 monocytogenesبر عليه دو باکتری  آبادخرم اکوتيپاسانس 

L  و.pneumonia K عليه باکتری الشتر اکوتيپاسانس  و  .S

agalactiael  باکتریایي اسانس این نتایج خاصيت ضد. بودکم
شده از مناطق مختلف استان لرستان را آوریگياه پونه جمع

آوری نمونه و سویه دهد که بر اساس محل جمعنشان مي
نتيجه  توانيمبنابراین  باشد.باکتری مورد آزمایش متفاوت مي

آباد فاقد خاصيت بازدارندگي یا خرم اکوتيپگرفت اسانس 
های مورد دارای خاصيت بازدارندگي کم عليه ميکروارگانيسم

 اکوتيپکه از اسانس پونه شود ميپيشنهاد رو ازاین ،استمطالعه 
عليه  دلفان اکوتيپ، اسانس .pneumonia K بر عليه الشتر

S.agalactiae وenesmonocytog  L .خاصيت  استفاده شود
بيوتيك استاندارد همانند آنتي الشتر اکوتيپبازدارندگي اسانس 

که باکتری  شایان ذکر است باشد.سيپروفلوکساسين مي
K.pmeumonia هایي هستند که مقاومت به چندین جزء باکتری

( و and Poulakou, 2009 Giamarellouنشان داده ) 1دارو
-مشخص مي در مهار این باکتری لشتراسانس اکوتيپ ا ارزش

 & .Moshtaghiعصاره نعناع ) 2ليـستریایيخاصيت ضد شود.

Boniadian,. 2008)  و ممانعت از رشدStreptococcus 

mutans ( توسط اسانس گياهPlectranthus amboinicus)  از
( نتایج این آزمایش 2013et alHawary -EL ,.) اعياننتيره نع

کمترین حساسيت را  K.pneumoniaباکتری  کند.ميتأیيد را 
ترکيبي سه گياه کلپوره، چای سبز و فلفل  به عصاره متانولي

-لاجزاء تشکي(.  2018et alMasoumipour ,.) نشان داد سياه
 و با اتصال بهداشته خاصيت آبگریزی ها اسانسدهنده 

ل اختال موجبها ليپيدهای غشاء سلول باکتری و ميتوکندری
 ,Adams) شوندميان آنها و ایجاد نفوذپذیری بيشتر در ساختم

ها و دیگر محتویات و نشت یون روجخبدنبال آن (، 2001
محتویات  عمقادیر وسي جخرو افتد واتفاق ميسلولي به بيرون 

 .شودميول لسلولي موجب مرگ س
 مانندهای فنلي موجود در گياهاني که متابوليت شدهمشخص 
یك هيدروژن از گروه  نایي رهاسازیتوا،  )Mentha (نعناع

باعث  داشته کههيدروکسيل موجود در حلقه آروماتيك خود 
های ها و دیگر بيومولکولهای آزاد چربياکسيداسيون رادیکال

Shetty,  and Strycharz)شود ميغشای سلولي و تخریب آن 

 این گونه ميکروبيخاصيت ضدرا عامل  آن توان( و مي2002

) gifoliaMentha lon( ميکروبي اثر بازدارندگي و ضد .ذکر کرد
مرزنگوش  و ( et alShan,. 7200) عصاره نعناع فلفلي

(1020., et alTserennadmid  )مثبت بيشتر  های گرمبر باکتری
)اسانس پونه بود که با نتایج این تحقيق  منفي های گرماز باکتری

 et alGlisic ,.) به گزارش همخواني دارد. با توجهمنطقه دلفان( 

مثبت و منفي  های گرماختالف در حساسيت بين باکتری( 2007
های تفاوت در ترکيبات دیواره سلولي و نيز ژن ه علتب دتوانمي

احتمالي موجود بر روی پالسميد که عامل مقاومت به عوامل 

                                                 
4 MDR: multidrug-resistant  

2 Anti-Listeria  
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 . باشد ميکروبي هستندضد
 گیری کلینتیجه

به همراه  مورفولوژیکي تنوع آوردن اطالعاتي در موردبدست
در تعيين به اصالحگران  بررسي موقعيت جغرافيایي مختلف

 کند.مي کمكسازی برداری، اصالح و اهليهای بهرهروش
نسبتاً های مورد مطالعه تنوع طورکلي مشخص شد که اکوتيپهب

ها باید با در نظر گرفتن باالیي داشته و گزینش از بين اکوتيپ
شد که ود که در این تحقيق مشخص فات مطلوب انجام شص

 باشدمي درصد اسانسارتفاع بوته صفت مطلوبي برای افزایش 
تعداد اکوتيپ  ،برداری از نتایجبهرهبرای شود اما توصيه مي

 دهد کهمطالعه نشان مياین نتایج  بيشتری از پونه بررسي شود.
با توجه  آباد بيشتر است اماخرم اکوتيپهرچند درصد اسانس 

الشتر  اکوتيپاسانس پونه دو گي دباال بودن خاصيت بازدارن به
الشتر بر عليه  اکوتيپشود از اسانس پونه مي دپيشنهاو دلفان 

دلفان عليه دو باکتری  اکوتيپ، اسانس .pneumonia K باکتری
S.agalactiae وmonocytogenes  L .برای  استفاده شود

نياز به ميکروبي اسانس خاصيت ضدسازوکار شدن مشخص
 است.های مختلف روی ميکروارگانيسممطالعات بيشتر 
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Abstract 
In order to evaluation the diversity of morphological traits and determine antibacterial activity 

against three bacterial strains including Klebsiella pneumonia, Listeria monocytogenes, and 

Streptococcus agalactia, three ecotypes of Mentha longifolia were collected from three habitats 

in Khorramabad, Aleshtar, and Delfan in Lorestan province, Iran. The measured traits were 

plant height, leaf length and width, number of leaves, branches, and inflorescences, length of 

inflorescences, and percentage of essential oil. Data were analyzed using one-way ANOVA 

with five replications. The result showed that there was a significant difference among the 

ecotypes in terms of leaf length and width, plant height, and essential oil percentage. 

Khorramabad ecotype had the highest plant height, inflorescence length, and essential oil 

percentage. A positive and significant correlation was observed between both plant height and 

leaf width with essential oil percentage. According to stepwise regression and path analysis 

results, it was concluded that plant height could be considered as the most important index for 

the selection of parental lines in the breeding programs. Based on the Minimum Inhibitory 

(MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) indices, it was concluded that the 

minimum inhibitory and bactericidal concentrations of M. longifolia essential oil ranged from 

0.03 to 0.2 mg/mL.The antimicrobial activity showed that L. monocytogenes and S.agalactiae 

were inhibited by Delfan ecotype essential oil and K. pneumonia was inhibited by the essential 

oil from the Aleshtar ecotype. In contrast, the three studied bacteria had the lowst susceptibility 

to the essential oil from Khorramabad ecotype. 

 

Keywords: Lorestan province, Antimicrobial effects, Wild mint, Essential oil, Morphological 

traits 
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