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به منظور بررسي عملكرد سرشاخه و خصوصیات مورفولوژیكی در نعناع Mentha pulegium )پونه معطر( تعداد 
12 جمعیت در سال 1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی البرز کرج در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 
دو تكرار مورد ارزیابي قرار گرفتند. مزرعه با سیستم قطره اي آبیاری شد. در سال اول به علت رشد غیریكنواخت 
و کم بوته ها یادداشت برداری انجام نشد و در سال دوم از صفات عملكرد تر و خشک سرشاخه، ارتفاع گیاه، تعداد 
نتایج تجزیه واریانس  شاخه اصلي، قطرتاج پوشش، طول گل آذین و تعداد گل در بوته یادداشت برداری شد. 
نشان داد که تفاوت بین جمعیت ها از لحاظ کلیه صفات در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. از لحاظ وزن تر 
سرشاخه، جمعیت  مریوان با میانگین عملكرد 824 گرم در بوته و از لحاظ عملكرد خشک سرشاخه، جمعیت22381 
اراک با عملكرد 375/6 گرم در بوته بیشترین سرشاخه خشک را تولید نمود. از نظر ارتفاع بوته جمعیت های 22381 
و 22391 استان مرکزی با میانگین 82/6 و 81/8 سانتی متـر بیشترین ارتفاع بوته را داشتند از لحاظ طول گل اذین 
جمعیت های 22391 اراک و گرگان به ترتیب با 11/6 و 10/07 سانتی متـر بیشترین مقدار داشتند. بیشترین تعداد 
 Ward گل نیز به میزان 60 عدد در بوته متعلق به جمعیت  میاندواب بود. با استفاده از تجزیه خوشه ای به روش
جمعیت ها به 2 گروه تقسیم شدند. کالسترهای 1 و 2 به ترتیب دارای 8 و 4 جمعیت بودند. میانگین کل جمعیت ها 
در کالستر1 از لحاظ کلیه صفات از کالستر2 بیشتر بود. با توجه به نتایج برخی جمعیت های کالستر 1 مانند مریوان 

و22381 اراک که بیشترین تولید سرشاخه تر و خشک داشتند جهت کشت و اهلی کردن معرفی شدند.
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مقدمه 
سابقه  دارویی  گياهان  از  استفاده  ایران  در 
از  مورد  این  در  متعددی  منابع  و  دارد  طوالنی 
دانشمندان ایرانی و غير ایرانی دوره اسالمی باقی 
مانده است. با رواج داروهای شيميایی، به تدریج 
به  توجه  با  اما  فراموش شدند،  داروهای گياهی 
اثرات جانبی و مضر مواد شيميایی روی سالمتی 
گسترده  توجه  دوباره  دارویی  گياهان  انسان، 
به خود جلب كرد.  را  علمی  و  پزشکی  محافل 
باعث  طبيعت  از  گياهان  این  بی رویه  برداشت 
تخریب آن  ها گردید. حتی برخی از آن ها مانند 
و   )Astragalus(گون جنس  گونه های  برخی 
با   ).Glycyrrhiza glabra L( بيان  شيرین  یا 
در  صادرات،  جهت  نامتعارف  بيش  برداشت 
 Ghahraman, and( دارند  قرار  انقراض  معرض 

)Aukhovat, 2009

شرایط  تنوع  و  وسعت  دليل  به  ایران  كشور 
گونه هاي  از  توجهی  قابل  تعداد  اكولوژیکی 
برخی  كه  است  داده  جا  خود  در  نعناع  جنس 
باشند.  می  ایران  به  منحصر  حتی  آنها  از 
تيره  در  جنس  مهمترین   )Mentha( جنس 
Lamiacese بوده و اكثر گونه ها از نظر داروئي 

و وجود تركيبات معطره بسيار متنوع در صنایع 
اي  گسترده  مصارف  بهداشتي  و  آرایشي 

.)Akbarzadeh, 2003(دارند
 Mycene, 1,8 Cineole, وجود تركيب هاي 
در   B-Cary phyllene, Linalool, B-Ocimene

تجزیه اسانس برگ و سرشاخه های گلدار گياه 
گزارش   M. pulegium و   .Mentha piperrit L

شده است )et al., 1996 Pino(.  نعناع می تواند 
تغييرات آب  با  معتدل  هوای  و  شرایط آب  در 

شرایط  نظر  از  شود.  سازگار  بخوبی  هوایی  و 
خاک های  در  نعناع  نابجای  ریشه های  خاک، 
مرطوب و حاصلخيز هوموسی بهتر تشکيل شده 
و گياه در چنين شرایطی بهتر می روید. در نقاطی 
كه آب و هوای خشک دارند عطر و طعم گياه 

.)Eccles, 1994( تندتر می شود
گونه نعناع M. pulegium با نام فارسی )پونه 
معطر( گياهی است علفی، چندساله، پایا، با فرم 
با  خوابيده و یا خيزان و دارای ساقه ای متعدد، 
ظاهر تقریبا استوانه ای به ارتفاع 10 تا 55 سانتی 
متر، از قاعده منشعب، پوشيده از كركهای متراكم 
گسترده برگها با دمبرگهای كوتاه است و گل ها 
دشتهای  در  وحشی  حالت  به  بنفش  تا  صورتی 
از  روید.  می  آب  جریانهای  حاشيه  و  مرطوب 
می  استشمام  قوی  بوی  نيز  گياه  قسمتهای  كليه 
گردد. گلهای آن كه به صورت دستجات فراهم 
در كنار برگهای طول محور ساقه، در ماه های تير 
 Jamzad, 2012; Zargari,( تا مهر ظاهر می شود
رشد  اسيدی  شنی  خاک های  در  نعناع   .)1993

رطوبت  و  متوسط  نوری  شرایط  داشته،  بهتری 
 Omidbeigi,( دهد  می  ترجيح  را  خاک  باالی 

.)1997

كمی  به ميزان  دارویی  گياهان  آنجایی كه  از 
ساليانه  كشت  زیر  سطح  آمار  می شوند،  كشت 
نياز  به  بستگی  و  است  متفاوت  داروئی  گياهان 
داخلی و ميزان صادرات دارد. بر اساس گزارش  
گونه های  زیركشت  سطح   Sefidcon  )2008(
بين  از  است.  هکتار   117 ایران  در  نعناع  جنس 
 Mentha فلفلی  نعناع  گياه  مختلف،  گونه های 
piperita در فهرست گياهان دارویی اولویت دار 

به منظور حفظ و توسعه ذخایر طبيعی و به عنوان 
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بررسي عملکرد سرشاخه و صفات  ....

یک تيپ زراعی قابل كشت محسوب می شود. 
گياهان موجود در طبيعت زمانی قابل تجدید 
نه  و  توليدشان  توان  به اندازه  تنها  كه  هستند 
بيشتر، بهره برداری شوند)Omidi, et al., 2014(؛ 
اقتصادی  كالن  اهداف  تأمين  برای  بنابراین، 
باید بخشی از سرمایه زیستی یا ژرم پالسم را از 
طبيعت به زراعت منتقل و به عبارت دیگر ارقام 
مستعد گياهان دارویی موجود در طبيعت را اهلی 
و زراعی نمود )Omidbeigi, 1997(. بسياری از 
سهم  نزدیک  آینده  در  معتقدند  صاحب نظران 
قابل مالحظه ای از سيستم بهداشت و درمان ملی 
كشورها به داروهای گياهی اختصاص و ارزش 
یافت؛  خواهد  افزایش  محصوالت  این  تجارت 
شناخت  بر  مبتنی  راهکارهای  اتخاذ  با  بنابراین، 
واقع گرایانه از منابع موجود و كاربرد روش های 
از  حفاظت  بر  عالوه  می توان  علمی،  و  صحيح 
نيز دست  پایدار  به توسعه  این سرمایه های ملَی، 

)Omidi, et al., 2014(. یافت
تنوع ژنتيکی داخل و بين جمعيت های طبيعی 
برای بقای طوالنی مدت یک گونه گياهی حياتی 
است. به خصوص برای گونه های كمياب، تخمين 
دقيقی از تنوع ژنتيکی می تواند برای نشان دادن 
و  باشد  كننده  آن كمک  مخاطره آميز  وضعيت 
اطالعات بنيادی در طراحی برنامه های حفاظتی 
. اگر منابع ژرم   )Liu et al., 2013(فراهم نماید
غربال گری  باشند،  متنوع  ژنتيکی  نظر  از  پالسم 
و گزینش برای كشف ژنوتيپ های برتر احتمال 

.)Peng et al. 2014(بيشتری را دارا می باشد
با توجه به اهميت گونه های جنس نعناع براي 
تأمين مواد مؤثره دارویي منحصر به فرد، كشت 
این گياهان در شرایط بهينه زراعي از ضروریات 

بهره برداري پایدار و جلوگيري از فشار بر منابع 
طبيعي كشور مي باشد. لذا، پروژه حاضر به منظور 
و  سرشاخه  عملکرد  بين  روابط  و  تنوع  بررسی 
برخی جمعيت های گونه  صفات مورفولوژیکی 
و  توسعه  راستاي  در   M. pulegium معطر  پونه 
ترویج كشت جمعيت های برتر این گونه به اجرا 

در آمد. 
مواد و روش ها

با منشاء متفاوت )جدول1(  بذر 12 جمعيت 
در سينی های نشاء در گلخانه موسسه تحقيقات 
جنگل ها و مراتع كشور در غرب تهران كشت 
كامل  استقرار  و  شدن  سبز  از  پس  و  شدند 
منتقل  شدند.  اصلی  زمين  به  نشاء ها  گياهچه ها، 
جهت انجام كشت، زمين اصلی شخم زده شد و 
پس از آماده سازی زمين و تکميل سيستم آبياری 
در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي در دو 
بوته   20 شامل  كرت  هر  و  شدند  كشت  تکرار 
به فواصل 50 سانتی متر در دو ردیف 10 متری 
بوده و آبياری با استفاده از سيستم آبياري قطره 
اي انجام شد. در طول اجرای آزمایش از گياهان 
هربایومی  نمونه  گلدهی  مرحله  در  شده  مستقر 
گرفته شد و صحت وابستگی آنها به گونه پونه 
كنترل  گياهشناسان  توسط   M. pulegium معطر 
به علت رشد غيریکنواخت و  شد. در سال اول 
ضعيف بودن بوته ها یادداشت برداری انجام نشد 
ولی در سال دوم از صفات عملکرد تر و خشک 
اصلي،  شاخه  تعداد  گياه،  ارتفاع  سرشاخه، 
قطرتاج پوشش، طول گل آذین و تعداد گل در 
بوته در دو چين یادداشت برداری شد. با توجه 
به فاصله 50 سانتی متر بين كرت ها فقط بوته های 
حاشيه  اثرات  بعنوان  كرت  هر  انتهای  و  ابتدا 
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حذف شدند. داده هاي در Excel ثبت شدند. با 
استفاده از نرم افزارهاي SAS تجزیه واریانس و 
مقایسه ميانگين ها به روش آزمون چند دامنه ای 

)دانکن( انجام شد 

از  پس  و  شود  انجام  دیم  و  آبی  بصورت 
حصول اطمينان از آنها بعنوان رقم اصالح شده 
استفاده نمود. عالوه براین پس از شناسایی ارقام 

1

  مورد استفادهMentha pulegium ليست مشخصات جمعيت هاي گونه  نعنا -1جدول 
جغرافيايي طول جغرافيايي عرض منطقه متر ارتفاع (گرم)هزاردانه وزنشهرستاناستانكد جمعيترديف

″25′37°54″01′50°55/019036گرگانگلستان16728 1
″44′17°49″58′02°07/0188733اراكمركزي322347
″04′03°50″12′40°06/0209734تفرشمركزي422370
″45′36°49″17′02°06/0189034اراكمركزي522381
″03′53°49″17′54°06/0188033اراكمركزي622387
″19′09°49″24′59°07/0201833 اراكمركزي722391
″00′45°46 ″00′48°06/0230035مريوانكردستان822607
″50′00°45 ″38′17°07/0142138سلماسغربيآذربايجان922791

″63′24°46″58′55°06/0144936مياندوآبغربيآذربايجان1022846
″01′41°53″50′44°06/0224931تفتيزد1123358
″34′09°54 ″50′38°07/0212031تفتيزد1223370

 

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه تفاوت بين 
جمعيت ها از لحاظ كليه صفات در سطح احتمال 
بود )جدول2(. در مقایسه  یک درصد معنی دار 
تر  سرشاخه  عملکرد  لحاظ  از  جمعيت ها،  بين 
گرم   824 عملکرد  ميانگين  با  مریوان  جمعيت  
جمعيت  خشک،  سرشاخه  عملکرد  لحاظ  از  و 
بوته  در  گرم   375/6 عملکرد  با  اراک   22381

بيشترین سرشاخه خشک را توليد نمودند. 
تفاوت  از  حاكی  واریانس  تجزیه  نتایج 
صفات  كليه  لحاظ  از  جمعيت ها  بين  معنی دار 
در  معنی دار  اختالف  وجود   .)p<0.01( بود 
ژنتيکی  ذاتی  خاصيت  بر  عالوه  جمعيت ها  بين 
می تواند به دليل سازش و تطابق با محيط حاصل 
الزم  بنابراین  )Zargari, 1993( ؛  باشد  شده 
جمعيت های  روی  بر  بيشتری  تحقيقات  است 
انجام گيرد و در سایر مناطق كشور  پرمحصول 

پرمحصول عمليات به زراعی مثل تراكم و زمان 
از  استفاده  و  مناسب كاشت، عمليات كوددهی 
فاصله  تحقيق  این  در  گيرد.  انجام  مکانيزاسيون 
می رسد  بنظر  كه  بود  سانتی متـر   50 بوته ها  بين 
كم  نژادی  به  تحقيقات  انجام  برای  فاصله  این 
طریق  از  نعناع،  مختلف  گونه های  زیرا  باشد 
پالت ها  بين  فاصله  اگر  می شوند  تکثير  ریزوم 
آزمایشی  های  طرح  در  است  ممکن  باشد  كم 
بوته های جمعيت های مجاور باهم تداخل ایجاد 

نمایند و موجب ناخالصی بذر شوند 
گزارشات علمی در مورد مقایسه جمعيت های 
مختلف گياهان داروئی نسبت به گياهان زراعی 
كمتر است و مقایسه صفات بيشتر در مقياس بين 
همکاران  و   Nezami است.  شده  انجام  گونه ها 
 M .longifolia گونه هاي  مقایسه  در   )2012(
 M. piperita و  )سوسن(   M. spicata )پونه(، 
تنش خشکی عملکرد  فلفلي( در شرایط  )نعناع 
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 M. spicata گونه  برای  را  بيشتری  سرشاخه 
)سوسن( نسبت به دو گونه دیگر گزارش نمودند

بوته جمعيت های 22381 و  ارتفاع  لحاظ  از 
با ميانگين 81/1  استان مركزی  با منشاء   22391
و 82/6 سانتی متـر بيشترین ارتفاع بوته را داشتند 
گياهان  در  گياه  ارتفاع  بودن  باال  )جدول3(. 
داروئی صفت مطلوبی است زیرا امکان برداشت 
در  می تواند  و  می كند  فراهم  را  گياه  مکانيزه 
برنامه های اصالحی گياهان دارویی مورد توجه 

.)Bigdeloo, et al., 2013( قرار گيرد
در تحقيق حاضر جمعيت های 22391 اراک 
و تفرش به ترتيب با ميانگين 7/85 و 7/77 عدد 
 23370 جمعيت  و  شاخه  تعداد  بيشترین  داراي 
شاخه  تعداد  كمترین  عدد   3/6 تعداد  با  تفت 
اصلی بودند. از لحاظ طول گل اذین جمعيت های 
و   11/6 با  ترتيب  به  گرگان  و  اراک   22391
 23358 جمعيت  و  بيشترین  سانتی متـر   10/07
تفت با 6/66 سانتی متـر كمترین طول گل آذین 
از نظر قطر تاج پوشش جمعيت های  را داشتند. 
 54 قطر  با  كدام  هر  مياندوآب  و  سلماس 
سانتی متـر دارای بيشترین قطر تاج پوشش بودند. 
از لحاظ تعداد گل در بوته، جمعيت  مياندواب 
جمعيت هاي  و  بيشترین  عدد   60 با   )22846(

و   26/46 با  ترتيب  به  اراک   22374 و   22233
تعداد  كمترین  دارای  بوته  در  عدد گل   26/65
گل در بوته بودند )جدول3(. طول ساقه گل دار 
و طول گل آذین و تعدادگل در بوته نقش مهمی 
و  مکانيزاسيون  نظر  از  و  اسانس  توليد  بازده  در 
 Bigdeloo, et( دارند  دارویی  گياهان  برداشت 
 Origanum( مرزنجوش  گياه  در   .)al., 2013

تفاوت   )2011( همکاران  و   Andi  ،vulgare)

معنی داری برای صفات مورفولوژیکی مثل طول 
بين  گل آذین  تعداد  و  برگ  طول  و  گل آذین 
زیر گونه ی گزارش نمودند. Mossi و همکاران 
 Salvia(مریم گلی گونه های  مطالعه  در   )2011(
spp.( از نظر صفات ارتفاع بوته، سطح پوشش، 

طول  برگ ها،  عرض  و  طول  شاخه ها،  تعداد 
تر  زیست توده  ميزان  گل،  تعداد  گل آذین، 
آماری  تفاوت  اسانس  محتوای  و  خشک  و 
دیگری  مطالعه  در  نمودند.  گزارش  معنی داری 
مشخص   )2013( همکاران  و   Aharizad توسط 
 Melissa offinalis بادرنجبویه  ژنوتيپ های  شد 
تر  نظر صفات طول و عرض برگ، وزن  از   .L
و خشک بوته و هم چنين درصد اسانس، تفاوت 

معنی داری داشتند.
 4 جدول  در  صفات  بين  همبستگی  نتایج 

2

صفات مورفولوژيكي در  عملكرد سرشاخه وخالصه تجزيه واريانس و سطح معني دار بودن ميانگين مربعات تيمار، براي  -2جدول 
.M جمعيت از گونه 12بين  pulegium در ايستگاه البرز كرج 

    MS   درجهمنابع تغييرات 

عملكرد  ر تدعملكرآزاداي
 خشك

گلطولشاخهتعدادپوششقطرتاجبوتهارتفاع
 آذين

تعدادگل

16/27015/5963/3648/1626/0576/053/14تكرار
6/208**79/2**37/3**58/50**58/203**5/764**5382**11جمعيت

118/12237/275/2001/1008/061/005/9خطا
ضريب 

تغييرات

CV%04/621/657/692/692/413/901/7

 درصد 1 درصد و 5: به ترتيب معني دار در سطح احتمال **و*
 

بررسي عملکرد سرشاخه و صفات  ....
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وزن  بين  همبستگی  ضرایب  است.  شده  آورده 
و  مثبت  پوشش  تاج  قطر  با  بوته  خشک  و  تر 
ارتفاع  بين  همبستگی  ضرایب  بود.  معنی دار 
و  دربوته  شاخه  تعداد  پوشش،  تاج  قطر  و  بوته 
بين  رابطه  بود.  معنی دار  و  مثبت  طول گل آذین 
بوته  تعداد شاخه در  با صفات  تاج پوشش  قطر 
و تعداد گل در بوته مثبت و معنی دار بود. مشابه 
مثبت و معنی دار  این تحقيق ضرایب همبستگی 
بين ارتفاع بوته و صفات وزن تر و خشک بوته، 
 )2011( همکاران  و   Andi توسط  گل ها  تعداد 
 Origanum مرزنجوش  گياه  جمعيت های  در 
گزارش شده است. آنها اظهار داشتند   vulgare

بيشتری  ذخایر  و  فرصت  بلندتر  بوته های  كه 
بزرگ تر  به واسطه  توده  زیست  افزایش  برای 
ارتفاع  این  بر  عالوه  داشتند.  برگ ها  شدن 
طول  با  مرزنجوش  گياه  جمعيت های  در  بوته 
ساقه  تعداد گره های  و  تعداد گل آذین  و  ساقه، 
و   Andi( داشت  معنی دار  و  مثبت  همبستگی  را 

و   Aharizad راستا  همين  در  همکاران،2011(. 
بادرنجبویه  جمعيت های  در   )2013( همکاران 
و  مثبت  همبستگی   ).Melissa officinalis L(
باالیی بين ارتفاع بوته و تعداد شاخه با وزن تر و 

خشک بوته گزارش نمودند 
مطالعه  در   )2013( همکاران  و   Bigdeloo

 Thymus( كرمانی  آویشن  جمعيت های 
معنی داری  و  منفی  همبستگی   )caramanicus

بين طول گل آذین با طول ميان گره های گزارش 
طول  افزایش  با  كه  داشتند  اظهار  و  كردند 
ميان گره، رقابت بين قطعات روی شاخه گل دار 
به دليل  فتوسنتز  انجام  و  نور  كسب  جهت  در 
محتوای  و  می یابد  كاهش  كمتر  سایه اندازی 
 Karimi .متابوليت ها در گياه دارویی باال می رود
و همکاران )2014( همبستگی مثبت و معنی داری 
بين ارتفاع گياه و طول گل با عملکرد اسانس را 
با جمعيت های مرزه )Satureja mutica( گزارش 
منابع  و  حاضر  تحقيق  نتایج  به  توجه  با  كردند. 

3

.Mگونه  جمعيت از 12 عملكرد سرشاخه و صفات مورفولوژيكي در بين مقايسه ميانگين -3جدول  pulegium در ايستگاه البرز كرج 
كد 

جمعيت
 وزنمنشاء 

 تر
گرم/بوته

 وزن 
 خشك

گرم/بوته

 ارتفاع
 بوته

سانتي متـر

 قطرتاج
  پوشش

سانتي متـر

  تعداد
  شاخه

در بوته

 طول
 گل آذين

سانتي متـر

 تعداد 
 گل

در بوته

شماره 
 كالستر

90/647رگانگ16728 bc86/343 a89/70 c71/49 b12/5 d07/10 b95/52 bc1

60/389اراك22233 g46/246 def29/62 de46/37 gh87/3 ef37/6 f46/26 g2

61/615اراك22347 c13/284 cd88/60 e02/35 h22/5 d20/8 d65/26 g2

59/403تفرش22370 g33/209 f33/75 ab11/42 ef77/7 a54/8 cd70/35 f1

26/681اراك22381 bc61/375 a14/81 a76/51 ab17/7 ab45/8 cd24/44 de1

77/610اراك22387 cd40/337 ab15/73 b29/46 cd66/6 bc54/8 cd62/40 ef1

51/462اراك22391 fg85/230 ef68/82 a75/44 de85/7 a61/11 a83/54 b1

40/824مريوان22607 a94/277 cd06/64 d26/47 c61/4 de43/9 bc60/57 ab1

71/694سلماس22791 b35/301 bc82/81 a06/54 a68/7 a77/7 de83/54 b1

42/549مياندوآب22846 de60/262 de40/71 c08/54 a06/6 c85/7 d96/59 a1

02/512تفت23358 ef56/224 ef49/47 f82/38 g10/4 ef66/6 ef32/49 cd2

25/508تفت23370 ef21/218 f32/63 de43/40 fg75/3 f74/7 de97/48 cd2

  .كه داراي حروف مشابهي هستند از لحاظ آماري اختالف معني داري ندارند ستون هايي ميانگين



35

افزایش  برای  گرفت  نتيجه  می توان  مذكور 
تاج پوشش  با  بوته های  بایستی  بيوماس سرشاخه 

و ارتفاع بيشتر را گزینش نمود.
در تجزیه به مولفه های اصلی، مقادیر ویژه در 
مولفه های اول و دوم وسوم بزرگتر ار یک بود 
و معنی دار تلقی شدند.به همين ترتيب سه مولفه 
اول در مجموع 85 درصد از كل تنوع موجود را 
توجيه نمودند كه از این ميان سهم مولفه ها اول تا 
سوم به ترتيب 49، 21 و 15 درصد بود )جدول5(.  
قطر   ،)0/45( بوته  ارتفاع  صفات  اول  مولفه  در 
تاج پوشش )0/48( و طول گل آذین )0/34(، 
بودند.  مثبت  و  بزرگ  ویژه  بردارهای  دارای 
نام  بوته  ارتفاع  مولفه  نام  به  اول  مولفه  بنابراین 
گذاری گردید. در مولفه دوم صفات وزن تر و 
خشک بوته و تعداد شاخه در بوته دارای ضریب 
معنی دار بودند و در نتيجه این مولفه بنام عملکرد 
سرشاخه نام گذاری گردید. در مولفه سوم تعداد 
گل در بوته دارای ضریب بردار ویژه بزرگتری 
بود )جدول5(. بنابراین صفات ارتفاع ، قطر تاج 
پوشش ، تعداد گل در بوته و عملکرد سرشاخه 
در ایجاد تنوع بين جمعيت های بومی این گونه 

اهميت بيشتری دارند.
جهت گروه بندی جمعيت های مورد مطالعه، 
و  سرشاخه  عملکرد  روی  خوشه ای  تجزیه 
از  پس  و  شد  انجام  مورفولوژیکی  صفات 
استاندارد كردن داده ها از روش Ward بر اساس 
ماتریس فاصله های عدم تشابه اقليدسی بر روی 
M. pulegium انجام شد و  12 جمعيت از گونه 
با برش دندروگرام در فاصله اقليدسي 6/94 به 2 
گروه تقسيم شدند )شکل2(. كالسترهای 1 و 2 
به ترتيب دارای 8 و 4 جمعيت بودند )جدول 3(. 

ميانگين كل جمعيت های كالستر1 از لحاظ كليه 
نتایج  به  توجه  با  بود.  بيشتر  از كالستر2  صفات 
تجزیه كالستر می توان از جمعيت های كالستر 1 
محصول  پر  تركيبی  ارقام  توليد  معرفی  جهت 

استفاده نمود.
پراكنش 12 جمعيت از گونه M. pulegium بر 
اساس دو مولفه اول و دوم در دیاگرام بای پالت 
پراكندگي  نمودار  این  در  است.  آمده   2 شکل 
جمعيت ها برمبناي ضرایب بردارهاي ویژه مولفه 
ای اول و دوم انجام شد .این بای پالت توانست تا 
حدود زیادي جمعيت های مورد بررسي را مانند 
تجزیه خوشه اي از هم تفکيک نماید. مولفه اول 
بخوبی  نام گذاری شد  گياه(  )ارتفاع  نام  به  كه 
توانست جمعيت ها را از هم متمایز كند بطوریکه 
جمعيت های كالستر1 كه ارتفاع بيشتری داشتند 
در سمت راست نمودار و جمعيت های كالستر2 
كه ارتفاع كمتری داشتند در سمت چپ نمودار 
دوم  عامل  ترتيب  همين  به  یافتند.  پراكنش 
لحاظ عملکرد  از  را  بخوبي جمعيت ها  توانست 
سرشاخه تفکيک نماید. برای مثال جمعيت های 
پایين نمودار )مثل جمعيت های مریوان و گلستان 
عملکرد  دارای  اراک  منشا  با  جمعيت  دو  و 
سایر  از  بخوبي  كه  بودند  بيشتری  سرشاخه 

جمعيت ها تفکيک شدند.
یافته ترویجی

در این تحقيق با كشت بذر در گلخانه و توليد 
نشاء شروع شد و نشاء ها در مزرعه در فاصله بين 
بوته ها 50 سانتی متـر كشت شدند. این روش در 
مواردی كه ميزان بذر محدود و امکان تهيه قلمه 
وجود ندارد، قابل توصيه می باشد. گياه نعناع از 
اگر  تکثير می شود  نيز  ریزم  و  ریشه  قلمه  طریق 

بررسي عملکرد سرشاخه و صفات  ....
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فاصله بين بوته ها هم زیاد باشد در سال های دوم 
به بعد سریعا مزرعه را پوشش می دهند. البته این 
مسئله ممکن است در شرایط توليد بذر مشگل 
مخلوط  باهم  مجاور  جمعيت های  و  ایجاد  كند 
پيشنهاد  بذرگيری  جهت  دليل  همين  به  شوند. 
در  بيشتر  آزمایشی  قطعات  بين  فاصله  می شود 

نظر گرفته شوند.
در مقایسه بين جمعيت ها، جمعيت مریوان با 
ميانگين عملکرد 824 گرم در بوته سرشاخه تر و 
جمعيت22381 اراک با عملکرد 375/6 گرم در 
بوته سرشاخه خشک، نسبت به سایر جمعيت ها 

و   )3 )جدول  نمودند  توليد  بيشتری  عملکرد 
مي توان از آنها بعنوان ارقام اصالح شده استفاده 
نمود. با توجه به فاصله 50 سانتی متر بين بوته ها، 
 13400 معادل  اراک   22381 جمعيت  عملکرد 
با  می باشد.  خشک  ماده  هکتار  در  كيلوگرم 
توجه به اینکه درصد اسانس در این گونه برای 
نگارنده  توسط  درصد   1/47 گلدار  سرشاخه 
 Shahbazi Asl,( شده  گزارش  حاضر  مقاله 
ثلث  معادل  ها  گل  و  برگ  وزن  اگر  و   )2016

 Sorestani and(نظر شود وزن كل سرشاخه در 
Akbarzadeh, 2014( در هر هکتار می توان تا 66 

4

M. pulegium جمعيت از گونه 12 صفت مورد مطالعه در 7- تجزيه همبستگي فنوتيپي دوگانه بين ميانگين 4جدول

 تعدادپوششتاج قطربوتهارتفاعوزن خشكوزن تر نام صفات
شاخه

گل آذينطول

66/0 بوتهوزن خشك **

13/039/0بوتهارتفاع
52/0پوشش قطر تاج *54/0 *66/0 **

03/023/086/0 در بوتهشاخه تعداد **51/0 *

23/018/056/0گل آذينطول **29/047/0
43/006/024/071/0در بوته تعداد گل **15/040/0

% معني دار است.1% و 5: به ترتيب ضرايب همبستگي در سطوح احتمال **و*
 

5

- ماتريس ضرايب بردارهاي ويژه حاصل از تجزيه به مولفه هاي اصلي بر روي هفت صفت از جمعيت هاي 5جدول 
 M. pulegium 

3مولفه2مولفه1مولفهنام صفت
-31/0بوتهتر وزن  59/0- 10/0

-33/0 بوتهوزن خشك 45/0- 49/0
-45/039/0بوتهارتفاع 17/0

-48/0پوشش قطر تاج 15/010/0
-38/049/0 در بوتهشاخه تعداد 17/0
34/024/026/0گل آذينطول

-33/0در بوته تعداد گل 23/071/0

43/350/105/1مقدار ويژه
49/021/015/0درصد واريانس نسبي  
49/070/085/0درصد واريانس تجمعي
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ليتر در هکتار اسانس خالص توليد نمود. 
 در مجموع جهت كشت این گياه استفاده از

 قلمه  )ریزوم و ریشه( توصيه می شود. قلمه ها را
 می توان بصورت جوی و پشته بر روي پشته ها
 با فاصله 50 سانتيمتري از هم به صورت دوتایي
 تحت كشت قرار داد تا درصد سبز محصول
 افزایش یابد. دور آبياری با توجه به بافت خاک

 بر اساس عرف منطقه انجام شود. در سال اول
 كه سال استقرار می باشد نياز به وجين علف های
 هرز می باشد. با زراعت این گياه در سال های
 دوم و سوم و چهارم هر ساله عملکرد سرشاخه
 بين 20 الي 30 درصد افزایش خواهد یافت كه
    از نظر اقتصادي و درآمد زایي قابل توجه مي

 
بر اساس دو مولفه اول و دوم M. pulegium جمعيت از گونه 12- دياگرام پراكنش 2شكل

 العهابا استفاده از هفت صفت مورد مط

 

 
 M. pulegium جمعيت از گونه 12 روي Ward- دندروگرام حاصل از تجزيه كالستر به روش 1شكل 

 بر روي هفت صفت مورد مطالعه

بررسي عملکرد سرشاخه و صفات  ....
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Abstract:
In order to study biomass yield in flowing stage and morphological traits, 12 populations M. 

pulegium were evaluated in a field experiment in the Alborz research station, Karaj Iran in 

2014. Seeds of  the accessions were sown as spaced planet using complete randomized block in two 

replications. Each plot contains 20 spaced plants with 50×50 cm distance. The drip irrigation system 

was used for irrigation. In The first year, due to poor establishment no data were collrvted. In the 

second year, data were collected for fresh and dry matter yield, plant height, stems number, flower 

number per plant, the canopy diameter and infloescence length. Result showed significant differences 

between accessions for all of the traits (p<0.01). Mean comparisons between populations showed 

that, Marivan and, 22381-Arak with values of 824 and 375.6 g/p had the highest aerial fresh and 

dry weight. In terms of plant height, the populations of 22381 and 22391-Arak with average values 

of 82.6 and 81.8 cm had the highest stem length, respectively. The highest inflorescence length with 

average values of 11.6 and 10.7 cm were observed in 22391-Arak and Gorgan, respectively. For flower 

number, Miandoab with 60 flowers per plant had the highest number. Using cluster analysis, the 

populations were split into two groups with 8 and 4 populations in cluster 1 and 2, respectively. The 

overall mean values in populations of cluster 1 were higher than cluster 2. It was concluded that the 

populations of Marivan and 22381-Arak had the highest aerial fresh and dry weight and can be used 

for improved breeding varieties.
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