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 النعناع المحمية أنواع لبعض دراسة مقارنة لمصفات النوعية والكمية

 (1*)عبد العميم بّمو

 ، حمب، سورية.جامعة حمب ،كمية العموم ،قسم عمم الحياة النباتية(. 1)
 (.abdelaleembello@gmail.com)*لممراسمة: د. عبد العميم بمو. البريد اإللكتروني: 

 02/00/0000تاريخ القبول:    00/00/0000تاريخ االستالم: 

 الممخص
 التعددية إلى ذلك ويعود السيل، باألمر ليس وضمن النوع بين أنواع النعناع باالختالفات اإللمام إن  

والتشريحي، وبسبب قمة الدراسات المحمية، كان ال بد  من إلقاء الضوء  الشكمي الصعيدين عمى والتغايرات
مقارنة  عمى بعض األنواع المحمية من الناحية التصنيفية، لذلك ىدف ىذا البحث إلى إجراء دراسة

مميزة  تصنيفية صفات عن محمية من النعناع، بيدف البحث أنواع لمتباينات النوعية والكمية لثالثة
 في بما لمنبات الشكمي التطور مراحل جميع تغطي بحيث البيومترية القياسات نوع. أخذت قية لكلوتفري
صفة كمية. تم  تحديد ىوية  38صفة نوعية، و 39واإلثمار، وشممت الصفات المدروسة  اإلزىار ذلك

الفمفمي والنعناع  Mentha longifoliaأنواع النعناع الثالثة المدروسة وىي: النعناع طويل الورق 
Mentha piperita  والنعناع السنبميMentha spicata أبدت األنواع المدروسة اختالفات شكمية .

وتشريحية، حيث كانت الساق موبرة في النعناع طويل الورق وجرداء في النوعين اآلخرين، كذلك كانت 
النوعين اآلخرين، األوراق موبرة أو مخممية عمى كال الوجيين في النعناع طويل الورق وجرداء في 

باستثناء بعض األوبار المجيرية المتناثرة القميمة والقصيرة عمى حافة الورقة وقمة الورقة في النعناع 
الفمفمي، وكانت األوراق معنقة في النعناع الفمفمي والطئة أو شبو الطئة في النوعين اآلخرين، وانفرد 

أس وعنق الزىرة. أما بالنسبة لمصفات الكمية فقد النعناع طويل الورق بوجود األوبار عمى التويج والك
ميكرومتر، وأكبر طول لمسنبمة  77.55امتمك النعناع السنبمي أكبر قطر لألوبار الغدية الترسية وقدره 

 الشكمية الصفات عدد من في المدروسة سم. كما أشارت النتائج إلى تباين األنواع 11.13الثمرية وقدره 
الغدية وغير الغدية، وشكل  وأبعاد األوبار وأبعادىا وشكل النورات وأبعادىا، األوراق شكل والتشريحية مثل

 .Eواالستوائي  Pحبوب الطمع وطول المحور القطبي 
: النعناع طويل الورق، النعناع الفمفمي، النعناع السنبمي، الصفات النوعية، الصفات الكممات المفتاحية

 الكمية.
 

 :المقدمة
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 :كما يمي (Takhtajan, 2009) بحسب النعناع جنس يصنف
 Phylum: Magnoliophyta شعبة: الماغنوليات )النباتات الزىرية(

 Class: Magnoliopsida صف: الماغنوليات )ثنائيات الفمقة(

 Subclass: Lamiidae تحت صف: الشفويات

 Superorder: Lamianae فوق رتبة: الشفويات

 Order: Lamiales رتبة: الشفويات

 Family: Lamiacea الفصيمة: الشفوي ة

 Subfamily: Nepetoideae تحت الفصيمة:

 Tribe: Satureieae القبيمة:

 Genus: Mentha L. (1753) الجنس: النعناع

 ماان أكثار ماع مساتمر تغيار حالاة فاي Mentha النعناااع جانس تصانيف كاان :الععالم  الصععيد عمعع  النعنعاع لجعن  التصعنيف  الوضع 
 أو مرادفاات ىاي األساماء ىاذه مان% 95 حاوالي أن المحتمال ومان الحديثاة، التسامية بادء تاريخ وىو ،1753 عام منذ نشر اسماً  3111
 الظااىري الشاكل لعمام التطوري اة التحاليال عماى وباالعتمااد. نوعياة تحات لوحادات ىاو أساماء من تبقى ما ومعظم معترف بيا، غير أسماء
 في وضعيا تم   ىجينًا، نوعاً  11و نوعاً  18 إلى Mentha الجنس تصنيف أعيد فقد األساسي لمزيت سيةالرئي والمكونات الصبغي والعدد

 .(Kubitzki and Kadereit, 2004)أقسام  4
 ومتاااوازيين باااارزين فصاااين ذات عارياااة، ومااا بر متسااااوية، وخياااوط أسااادية أرباااع :المميااازة وىاااي الصااافات مااان بعااادد النعنااااع جااانس يتصاااف

 نااقص قطاع بشكل واضح، وبنيدقات غير بشكل الشفة ثنائي فصوص، وتويج 5 أو 4 مع Actinomorphic منتظم ومتماثمين، وكأس
 .مستديرة وقمة

 وأزىاار األفراد بعض عمى مؤنثة أزىار ووجود األنواع، بين التيجين سيولة بسبب استثنائي بشكل صعب Mentha الجنس تصنيف إن  
 .الصبغية الصيغة وتعدد ،Polymorphism الشكمية التعددية في التعقيد من مزيداً  يضفي مما أخرى، عمى تامة

 ،54 ،48 ،42 ،41 ،36 ،24 ،21 ،18= ن2 متعااددة، جساامية صاابغية أعااداد عنيااا ينااتج خمويااة اناادماجات أيضاااً  الجاانس ىااذا يباادي
61، 66، 72، 78، 84، 91، 96، 118، 121، 132 (Kubitzki and Kadereit, 2004). 
 كبيار عادد لتسامية التصانيف عممااء بعاض دفعت قد والبيئة، الجغرافي بالتوزع بالضرورة ترتبط ال والتي البسيطة الوراثية االختالفات ىذه
 الجانس، ىاذا فاي الاوراثي التبااين كمياة االعتبار بعين أخذ من أول Bentham 1848 بينثام وكان. النوعية وتحت النوعية الوحدات من

 Trautman 1925 113 ونشاار. الوسااطى أوروبااا ماان جدياادة أصاانوفة Topitz (1911-1616) 434 نشاارت .عااالمي سااياق ضاامن
 Sennen 1927 ونشار ويوغساالفيا، لرومانياا جديادة إضافية أصنوفة Prodan 1925 67 ونشر لوحدىا، ىنغاريا في إضافية أصنوفة

 .البريطانية الجزر في جديدة أصنوفة Fraser 1927-1929 39 ونشر إسبانيا، في 63
 جنساين ضامن ناوع، تحات 33و نوعااً  17 حادد والاذي مضاى، قارن مناذ م1896 عاام Briquet بواساطة لمجانس الشاامل التصانيف نشار
 Harley and حاادد العشاارين، القاارن ماان متااأخر وقاات وفااي. أقسااام تحاات 7و أقسااام 5و جنسااين وتحاات ،Presliaو Mentha ىمااا
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Brighton 1977 5 مراجعةأول  ونشرت. أقسام Monograph الجنس عن Mentha  ًحديثا. 
 .Mو M. spicataو M. aquaticaو M. arvensis وىاااي Mentha القسااام ضااامن أساساااية وأفريقياااة أوراساااية أناااواع 5 يوجاااد

longifolia وM. suavulens .ومقبواًل  مسمىً  طبيعي اً  ىجيناً  نوعاً  11 أنتجت(Lawrense, 2007). 
 ,Mouterde) الثالث الجزء في وسورية لمبنان الجديدة الفمورا موسوعتو في موتيرد ذكر :السورية الفمورا ف  لمنعناع التصنيف  الوض 

 :وىي والمرادفات، النوعية تحت والوحدات األنواع عمى تدل   أسماء 11 مع النعناع من أنواع 4 وجود (1983
 ..Mentha pulegium L البري: أو األوروبي النعناع -1

 .وحمص وكسب الالذقية: المحمي االنتشار
M. pulegium var.erecta Wirtg. 

 .الكريس وجبل والصنمين والقنيطرة حوران في: المحمي االنتشار
 .الوسطى وآسيا ومصر أفريقيا وشمال أوروبا في: العالمي االنتشار

 ..Mentha aquatica L المائي: النعناع -2
 .وقطايا حمص دوير في: المحمي االنتشار
 .والمدارية الشمالية وأمريكا والكاب الوسطى وآسيا وسيبيريا أوروبا في: العالمي االنتشار

 Mentha longifolia L. (=M. spicata L. var.longifolia = M. sylvestris L.) الورق: طويل النعناع -3
 .دوران قره في سورية شمال: المحمي االنتشار
 .وأثيوبيا والييمااليا وأفريقيا أوروبا: العالمي االنتشار

 .Mentha microphylla C. Koch. (=M. sylvestris L. var. stenostachya Boiss الاورق: صاغير النعنااع -4

=M. canescens Sieb. = M. sieberi C.Koch). 
 فاي الادروز وجبال والغارة وحماب وحماة العرد ووادي وقطايا الديماس في ودمشق تمكمخ في وحمص ماتاي ومار صمنفة: المحمي االنتشار
 .والحرمون السويداء
 .وفمسطين ولبنان وسورية وتركيا واليونان وألبانيا وبمغاريا ويوغوسالفيا وصيقميا إيطاليا في: العالمي االنتشار

إضافة إلى نوعين أربعة أنواع بر ية  وجود ،(Post, 1933) الثاني الجزء في وسيناء وفمسطين سورية فمورا موسوعتو في فذكر بوست أما
 :وىي والمرادفات، النوعية تحت والوحدات األنواع عمى تدل   اسماً  24 مع مزروعين،
 .M. rotundifolia (L.) Huds. (1762; M. spicata var. c. rot. L. 1753) :الورق مدور النعناع -1

b. tomentosa (D'Urv.) Dinsm. (1932; M. tomentosa D'Urv. (1822); Jll. sylv. var. stenostachy 

Boiss. 1879; ? M. syl. var. niliaca Del. 1813). 

 .وفمسطين لبنان في ينتشر الذي
 M. longifolia (L.) Huds. (1762; M. spic. var. b.. long. L. (1753); M. sylvestris :الاورق طويال النعنااع -2

L. 1762). .ينتشر في أنطاكية وعينتاب ولبنان وفمسطين 

b. lavandulaceae (Willd.) Dinsm. (1932; M. lav.Willd. (1809); M. syl. var. lav. Boiss. 1879). Sinai. 
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c. incana (Willd.) Dinsm. (1932; M. inc. Willd. (18°9); M. syl. var. petiolata Boiss. 1879). Lebanon. 
d. rosani (Ten.) Dinsm. (1932; M. Ros. Ten. (1826); M. syl. var. glabrata Boiss. 1879). Hamah, Amanus. 

e. chalepensis (Mill.) Dinsm. (1932; M. chal. (1768); a. mollsima (Borkh.) DC. 1848). Amanus.  
M. sylvestris L. var. falcatifolia Opphr. (1931, in Reliq. Aarons. (238) 368). Palestine. 

 ينتشر في مرعش ولبنان وفمسطين. .M. aquatica L. (1753) :المائي نعناعال -3
b. incana Boiss. (1879; M. eriantha C. Koch, 1848. Marash. 

 . أنطاكية واألقرع واألمانوس، ولبنان وفمسطين. M. pulegium L. (1753) :الغبيرة أو البر ي أو األوروبي النعناع -4

 .M. spicata Huds.(1762; M. spi. a. virdis L.(1753); M. vir. L. 1763) :السنبمي النعناع -5

 وكالىما أوروبي، ومزروع في سورية. .M. piperita L. (1753) :الفمفمي النعناع -6
 السبب ويعود السيل، باألمر ليس النعناع جنس ضمن Intraspecific النوعية وتحت Interspecific النوعية باالختالفات اإللمام إن  

 بين والتشابيات النوعية، ضمن االختالفات ليذه ونظراً  .والتشريحي الشكمي الصعيدين عمى والتغايرات التعددية إلى لذلك األساسي
 المحمية، الدراسات قمة وبسبب الشكمية، األنماط وكثرة النوعية، تحت والوحدات اليجينة األنواع من كبير عدد وجود عن فضالً  األنواع،

 وتحت األساسية األنواع صعيد عمى اختالفات من فييما وجد وما موتيرد، وفمورا بوست، فمورا مثل المحمية الفمورات عمى اقتصرت والتي
 والمزروعة منيا البرية المحمية، البيئة في النامية األنواع بعض عمى الضوء إلقاء من بد   ال كان المرادفات، وكثرة واألصناف األنواع

 :إلى البحث ىذا ييدف لذلك والتشريحية، الشكمية الناحيتين من سواء، حد   عمى
 النباتات حديقة في المزروعة من النعناع أنواع ألىم الصفات النوعية والكمي ة لثالثة وتشريحية شكمية تصنيفية دراسة -1
 .حمب بجامعة العموم كمية في الطبية
 .الناتجة المعطيات عمى بناء المدروسة لألنواع تحديد أىم الصفات التصنيفية المميزة -2

 مواد البحث وطرائقه:
أجري ىذا البحث في مختبر أبحاث التصنيف النباتي والنباتات الطبية، وفي حديقة النباتات الطبية، في كمية العموم بجامعة حمب، في 

 .15/1/2121إلى  19/3/2119الفترة من 
 في حقمي اً  حيث درست الطبية في كمية العموم بجامعة حمب، النباتات حديقة في مزروعة النعناع، أنواع من ثالثة : شممتالمادة النباتية

حيث ال تنتشر ىذه األنواع طبيعيًا في حمب ولكن يزرع النعناع السنبمي والفمفمي فييا، وتم  التاأكد من ىويتيا في المختبر  الحديقة،
والفمورا  (Post, 1932)المكبرة البحثية، وبالعودة إلى فمورا سورية وفمسطين وسيناء باالعتماد عمى الصفات المورفولوجية وباستخدام 

التصنيفية الشكمية والتشريحية، كما  الدراسة أجل من األجزاء اليوائية من كميات . جمعت(Mouterde, 1983)الجديدة لسورية ولبنان 
 في المعشبة. تم  عمل عينات معشبية مجففة لألنواع المدروسة واالحتفاظ بيا

 مرحمتي اإلزىار ذلك في بما لمنبات، الشكمي التطور مراحل جميع لتغطي زمنية بفواصل البيومترية تم  أخذ القياسات :التصنيفية الدراسة
 :المدروسة ىي الصفات ، وأىم11×وذلك باستخدام المسطرة الميمميمترية والبياكوليس والشريحة الميمميمترية والعدسة المدرجة  واإلثمار،

 العرض(، والنورة إلى الطول نسبة المساحة، العنق، القمة، الحافة، الوبرية، العرض، الوبرية(، والورقة )الطول، الساق )االرتفاع،
، Pالمقاح )الشكل، الحجم، طول المحور القطبي  وحبوب المتاع(، الطمع، التويج، الكأس، )المون، العنق، العرض(، والزىرة )الطول،
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)المون، السطح، الطول، العرض(، وباستخدام المكبرة اليدوية  (، والسنبمة الثمرية )الطول، العرض(، والثمرةEالمحور اإلستوائي  طول
 .micros AUSTRIAوالمجير الضوئي  ESCHENBACHوالمكبرة البحثية 

كمية مدروسة، حيث أخذت القياسات من عشرة الحسابية لعشر قراءات )قياسات( لكل صفة  المتوسطات : تم  تسجيلالتحميل اإلحصائ 
 التباين تحميل وفق إحصائياً  النتائج تحميل تم  . المعيارية االنحرافات وتم  حساب نباتات )أفراد( لكل نوع من أنواع النعناع المدروسة،

One-Way-ANOVA، برنامج باستخدام SPSS Statistics (version 24)، معنوي فرق وبأقل Least Significant Difference 

(LSD) 1.15، عند مستوى معنوية. 
 :النتائج

 Mentha longifoliaتم  تحديد ىوية أنواع النعناع الثالثة المدروسة، بنتيجة الدراسة التصنيفية الشكمية، وىي: النعناع طويل الورق 
صفة نوعية  39. شممت الدراسة التصنيفية الشكمية Mentha spicataوالنعناع السنبمي  Mentha piperitaوالنعناع الفمفمي 

Qualitative Characteristicsصفة كمية  38، وQuantitative Characteristics. 
 :Qualitative Characteristicsالصفات النوعية  -1

ت موبرة في النعناع طويل أبدت األنواع المدروسة اختالفات شكمية، مظيرية وتشريحية مجيرية، ومن أىميا وبرية الساق حيث كان
وجرداء في النوعين اآلخرين، كذلك كانت األوراق موبرة أو مخممية عمى كال الوجيين في النعناع طويل  Mentha longifoliaالورق 

ة في النعناع الورق وجرداء في النوعين اآلخرين باستثناء بعض األوبار المجيرية المتناثرة القميمة والقصيرة عمى حافة الورقة وقمة الورق
، وكانت األوراق معنقة في النعناع الفمفمي والطئة أو شبو الطئة في النوعين اآلخرين، وانفرد النعناع طويل Mentha Piperitaالفمفمي 

بغياب  Mentha spicataالورق بوجود األوبار عمى التويج والكأس وعنق الزىرة، وبحبوب المقاح الكروية، وتمي ز النعناع السنبمي 
( الصفات النوعية المدروسة ألنواع النعناع 1( والشكل )1ألوبار عمى أسنان الكأس، وبالبذور البنية الداكنة الممساء. يبين الجدول )ا

 الثالثة.
 ألَىاع انُؼُبع انثالثخ انصفبد انُىػُخ انًذروسخ .1انجذول 

 انصفبد انُىػُخ
 انُؼُبع طىَم انىرق

M. longifolia 

 انُؼُبع انفهفهٍ

M. piperita 

 انُؼُبع انسُجهٍ

M. spicata 

 حرٌفت مسخحبت حرٌفت لىٌت حلىة خفٍفت حشبه رائحت الفىاكه انزائذخ

 ححج أرضً فىق أرضً ححج أرضً انزَشوو

 أخضر أخضر إلى بىً محمر مبٍض   نىٌ انسبق انشهزَخ

 مىبر بكثبفت ال حظهر الغذد المفرزة سطخ انسبق انشهزَخ
الغذد أجرد ٌحىي الكثٍر مه 

 المفرزة الكروٌت

أجرد ٌحىي الملٍل مه الغذد المفرزة 

 الكروٌت

 ال ٌىجذ ال ٌىجذ بسٍطت مخعذدة الخالٌب شكم أوثبر انسبق

 مخمببلت مخمببلت مخمببلت تىظغ األوراق

 الىرلت الطئت أو راث أعىبق لصٍرة الىرلت معىمت الىرلت الطئت أو شبه الطئت ػُك انىرلخ

 شكم صفُذخ انىرلخ
بٍضىٌت مخطبولت إلى رمحٍت 

 مخطبولت
 بٍضىٌت مخطبولت إلى رمحٍت بٍضىٌت إلى بٍضىٌت مخطبولت

 تؼّزق انىرلخ
شبكً والعروق  وبفرة على السطح 

 السفلً وغبئرة على العلىي

شبكً والعروق  وبفرة على السطح 

 السفلً

شبكً والعروق  وبفرة على السطح 

 السفلً

 أجرد أخضر أجرد أخضر غبمك ضر إلى أخضر رمبديزغبً أخ انسطخ انؼهىٌ نهىرلخ

 ال ٌىجذ للٍلت جذا   بسٍطت مخعذدة الخالٌب لصٍرة أوثبر انسطخ انؼهىٌ نهىرلخ

 أجرد أخضر أجرد أخضر فبحح مخملً صىفً مبٍض انسطخ انسفهٍ نهىرلخ

ال ٌىجذ إال بعض األوببر البسٍطت أجرد مع بعض األوببر البسٍطت بسٍطت مخعذدة الخالٌب طىٌلت  أوثبر انسطخ انسفهٍ نهىرلخ
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 المصٍرة على العروق المصٍرة على العروق ومىحىٍت على العروق

 مذورة أو حبدة كلٍلت مذببت لًخ انىرلخ

 ال ٌىجذ عذد للٍل مه األوببر المصٍرة جذا   للٍلت الكثبفت وألصر أوثبر لًخ انىرلخ

 شبه للبٍت إلى مذورة مذورة للبٍت أو شبه للبٍت لبػذح انىرلخ

 دبفخ انىرلخ

مخمىجت فً الىصف السفلً ومسىىت 

فً الىصف العلىي واألسىبن غٍر 

 مىخظمت

غٍر مخمىجت مسىىت مىشبرٌت 

 واألسىبن مخمبربت ومىخظمت

غٍر مخمىجت مسىىت مىشبرٌت 

 واألسىبن حبدة مخببعذة ومىخظمت

 أوثبر دبفخ انىرلخ
كثٍفت غٍر مخفرعت مخعذدة الخالٌب 

 مىحىٍت بشذة
 ال ٌىجذ للٍلت مخببعذة لصٍرة ممىست للٍال  

 أدوى مه المىخصف أدوى مه المىخصف مه المىخصف أكجز ػزض نهىرلخ

 Diacyticثىبئً الخالٌب المسبعذة  َىع انًسبو

 Diacyticثىبئً الخالٌب المسبعذة 

وثالثً الخالٌب المسبعذة 

Anisocytic 

 Diacyticثىبئً الخالٌب المسبعذة 

 سىبلت طىٌلت ضٍمت سىبلت طرفٍت مخطبولت سمٍكت سىبلٍت رفٍعت شكم انُىرح انشهزَخ

 خطٍت مىبرة بكثبفت لُبثبد انُىرح انسىارَخ

رمحٍت مخطبولت إلى خطٍت فً 

األعلى، راث أسىبن للٍلت أو غٍر 

 مسىىت فً األعلى، جرداء

رمحٍت مخطبولت إلى خطٍت فً 

األعلى، راث أسىبن للٍلت أو غٍر 

 سىىت فً األعلى، جرداءم

 السهرة معىمت السهرة معىمت السهرة معىمت ػُك انشهزح

 أجرد أجرد مىبر أوثبر ػُك انشهزح

 أوبىبً أوبىبً شفىي للٍال   أوبىبً شفىي للٍال   شكم انتىَج

 نىٌ انتىَج
لروفلً وٌىجذ بمع بىفسجٍت على 

 السطح الذاخلً للبخالث
 وردي أرجىاوً فبحح

 سطخ انتىَج
مىبر على السطح الخبرجً وبشكل 

 أكثف فً األعلى
 أجرد أجرد

 أوبىبً أوبىبً أوبىبً شكم انكأص

 أجرد أجرد علٍه غذد مفرزة مىبر بكثبفت سطخ انكأص

 أوثبر انكأص
غٍر مخفرعت مخعذدة الخالٌب ممىست 

 للٍال  

لصٍرة مخىبثرة مسخمٍمت على 

 األسىبن فمظ
 ال ٌىجذ

 أسُبٌ انكأص
مخسبوٌت حمرٌبب  ومشعرة  مخرزٌت

 كثٍرا  

مخرزٌت مخسبوٌت حمرٌبب  ومشعرة 

 للٍال  
 مخرزٌت مخسبوٌت حمرٌبب  وجرداء

 خطٍت خطٍت خطٍت مىبرة لُبثبد انشهزح

 لصٍرة فىق بخلٍت لصٍرة فىق بخلٍت فىق بخلٍت األسذَخ

 صغٍرة صغٍرة مخىسطت دجى دجىة انهمبح

 شكم دجىة انهمبح
 كروٌت

Spheroidal 

 شبه كروٌت مخطبولت

Prolate-spheroidal 

 شبه كروٌت مخطبولت

Prolate-spheroidal 

 فتذبد دجىة انهمبح
 سذاسٍت الشمىق

Hexazonocolpate 

 سذاسٍت الشمىق

Hexazonocolpate 

 سذاسٍت الشمىق

Hexazonocolpate 

 أربع بىٍذلبث - أربع بىٍذلبث انثًزح

 بىً غبمك - كسخىبئً نىٌ انجُُذلبد

 أملس حمرٌبب   - شبكً سطخ انجُُذلبد

 الصفات الكمية: -2
سم، وأطول أوبار عمى  6.78سم، وأطول مسافة بين عقدية  91.31أعمى ارتفاع لمساق  M. longifoliaامتمك النعناع طويل الورق 

أطول عنق  M. piperitaميكرومتر. وامتمك النعناع الفمفمي  31.5×28ميكرومتر، وأكبر حبوب لقاح  515عروق الوجو السفمي 
ميكرومتر. وامتمك  271×369سم، وأطول وأعرض مئبر  1.19سم، وأعرض نورة زىرية  1.87مم، وأقصر نورة زىرية  7.7لمورقة 

ميكرومتر، وأكبر طول لمخاليا  77.55سم، وأكبر قطر لمغدد المفرزة  2.55×5.16أطول وأعرض ورقة  M. spicataالنعناع السنبمي 
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( الصفات الكمية المدروسة ألنواع النعناع 2( والشكل )2سم. يبين الجدول ) 11.13ميكرومتر، وأطول نورة ثمرية  25.81الحارسة 
 الثالثة.

 انصفبد انكًُخ انًذروسخ ألَىاع انُؼُبع انثالثخ .2انجذول 

 انصفبد انكًُخ
 انُؼُبع طىَم انىرق

M. longifolia 

 انُؼُبع انفهفهٍ

M. piperita 

 انسُجهٍانُؼُبع 

M. spicata 

40.31±  69.09 ارتفبع انسبق انشهزَخ )سى(
a
 25.69  ±49.96

b
 33.39  ±44.24

b
 

4.24±  3.45 طىل انًسبفخ ثٍُ انؼمذَخ )سى(
a
 1.43  ±3.34

b
 1.21  ±4.42

b
 

446.43±  269 طىل أوثبر انسبق )يُكزويتز(
a
 -

b
 -

b
 

9.2±  9.2 طىل ػُك انىرلخ )يى(
a
 4.4  ±4.5

b
 4.2 ± 9.2

a
 

4.93±  1.64 طىل انىرلخ )سى(
a
 0.39  ±9.24

b
 2.93  ±4.39

a
 

9.06±  3.34 ػزض انىرلخ )سى(
a
 4.41  ±9.35

b
 3.22  ±9.25

a
 

9.35±  3.32 َسجخ طىل انىرلخ/ػزظهب
a
 4.51  ±9.42

b
 4.65  ±9.45

ab
 

يسبدخ انىرلخ )سى
2

) 49.65  ±1.93
a
 2.24  ±4.43

b
 43.69  ±2.63

a
 

21.53±  454 انسطخ انؼهىٌ نهىرلخ )يُكزويتز(طىل أوثبر 
a
 339  ±42.35

a
 -

b
 

13.55±  390.19 طىل أوثبر انسطخ انسفهٍ نهىرلخ )يُكزويتز(
a
 -

b
 -

b
 

64.56±  232 طىل أوثبر ػزوق انسطخ انسفهٍ نهىرلخ )يُكزويتز(
a
 014.49  ±34.64

b
 30.69  ±6.39

c
 

39.24±  63.39 طىل أوثبر لًخ انىرلخ )يُكزويتز(
a
 322.39  ±43.65

b
 -

c
 

13.90±  469.19 طىل أوثبر دبفخ انىرلخ )يُكزويتز(
a
 413.69  ±24.50

b
 -

c
 

0.33±  33.49 طىل انىثزح انغذَخ انهبيُخ )يُكزويتز(
a
 30.29  ±3.44

b
 31.09  ±4.31

b
 

4.30±  44.99 ػزض انىثزح انغذَخ انهبيُخ )يُكزويتز(
a
 41.29  ±4.69

b
 43.69  ±4.46

a
 

3.26±  6.19 طىل انسىَمخ انمبػذَخ نهىثزح )يُكزويتز(
a
 6.49  ±3.93

a
 1.59  ±4.15

b
 

0.21±  25.29 لطز انىثزح انغذَخ انتزسُخ )يُكزويتز(
a
 43.32  ±2.59

b
 44.22  ±5.93

b
 

3.23±  44.34 طىل انخهُخ انذبرسخ )يُكزويتز(
a
 32.49  ±4.39

b
 32.59  ±3.91

b
 

0.21±  42.29 طىل فتذخ انسى )يُكزويتز(
a
 46  ±3.46

a
 44.39  ±3.59

a
 

4.53±  4.21 طىل انُىرح انشهزَخ )سى(
a
 4.54  ±9.43

b
 3.19  ±3.46

a
 

9.44±  9.45 ػزض انُىرح انشهزَخ )سى(
a
 4.46  ±9.41

b
 9.52  ±9.44

a
 

9.00±  0.53 طىل انشهزح )يى(
a
 2.22  ±9.43

b
 3.39  ±9.30

c
 

9.33±  4.33 ػزض انشهزح )يى(
a
 4.01  ±9.32

a
   ±9.23 2.64

b
 

9.45±  9.15 طىل ػُك انشهزح )يى(
a
 9.66  ±9.95

b
 9.29  ±9.95

a
 

9.31±  4.33 طىل انكأص )يى(
a
 3.22  ±9.30

b
 3.29  ±9.14

b
 

9.93±  9.02 طىل أسُبٌ انكأص )يى(
a
 9.21  ±9.92

b
 9.13  ±9.95

c
 

9.30±  3.03 طىل انتىَج )يى(
a
 3.61  ±9.34

b
 0.61  ±9.29

c
 

9.09±  4.51 طىل انسذاح )يى(
a
 9.04  ±9.96

b
 9.24  ±9.41

c
 

04.04±  402.39 طىل انًئجز )يُكزويتز(
a
 046.39  ±13.54

b
 334  ±31.49

c
 

36.13±  439.69 ػزض انًئجز )يُكزويتز(
a
 349.19  ±03.34

b
 445  ±43.46

a
 

4.30±  35.99 )يُكزويتز( Pطىل انًذىر انمطجٍ نذجىة انهمبح 
a
 32.59  ±4.19

b
 33.19  ±3.04

ab
 

3.94±  09.29 )يُكزويتز( Eطىل انًذىر االستىائٍ نذجىة انهمبح 
a
 39.09  ±3.30

b
 34.49  ±4.46

b
 

P/E 9.63  ±9.95انُسجخ 
a
 4.36  ±9.46

b
 4.33  ±9.34

b
 

9.13±  0.55 طىل انًتبع )يى(
a
 1.23  ±9.34

b
 1.41  ±9.24

a
 

4.59±  6.42 طىل انسُجهخ انثًزَخ )سى(
a
 1.55  ±3.03

b
 44.90  ±0.64

a
 

9.96±  9.42 ػزض انسُجهخ انثًزَخ )سى(
a
 9.56  ±9.94

b
 9.36  ±9.90

a
 

39.35±  142 طىل انجُُذلخ )يُكزويتز(
a
 -

b
 136  ±34.33

c
 

34.34±  036 ػزض انجُُذلخ )يُكزويتز(
a
 -

b
 352  ±36.20

c
 

 P≤0.05ثجبَت األرلبو فٍ انسطز انىادذ تؼٍُ وجىد فزوق يؼُىَخ ثُُهب ػُذ يستىي  a, b, cاألدزف انًختهفخ 

 ,a)بي ن التحميل اإلحصائي لمقياسات الكمية وجود فروق معنوية بين األنواع الثالثة في كل الصفات المدروسة ما عدا طول فتحة السم  

a, a) كل نوعين عمى حدة ، ووجود فروق معنوية بين األنواع الثالثة مجتمعة وبين(a, b, c) عروق  أوبار في الصفات التالية: طول
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الزىرة وطول أسنان الكأس وطول التويج وطول السداة  الورقة وطول حافة أوبار الورقة وطول قمة أوبار لمورقة وطول السفمي السطح
 وطول المئبر وطول البنيدقة وعرضيا.

 :المناقشة
، عمى جنس النعناع، أن حبوب لقاح جميع األنواع المدروسة كانت سداسية الشقوق 2118وجد في دراسة تركية لعام 

Hexazonocolpate وتراوح شكميا بين متطاولة ،Prolate  وكرويةSpheroidal  وشبو مفمطحةSuboblate وأشارت النتائج إلى ،
عمى االختالفات الشكمية  2112وفي دراسة باكستانية لعام  .(Celenk et al., 2008)قيمة صفات حبوب الطمع من الناحية التصنيفية 

سم، ومساحة  1.83-1سم، وتراوح طول عنق الورقة من  198-13نمط وراثي من النعناع، وجد أن ارتفاع الساق تراوح من  17بين 
 .(Erum et al., 2012) 2سم 7.8-1.7الورقة من 

سم  71سم في النعناع الفمفمي و 55.8عمى التباينات الشكمية لبعض أنواع النعناع، بمغ ارتفاع النبات  2117وفي دراسة بولندية لعام 
 ,.Smolik et al)في النعناع السنبمي  4×8.5سم في النعناع الفمفمي و 4.5×7.9عرض الورقة ×في النعناع السنبمي، وبمغ طول

عمى التصنيف العددي ألنواع النعناع، جمعت بعض األنواع المدروسة من حديقة النباتات  2119ية لعام وفي دراسة نمساو  .(2007
سم  4.8-4سم في النعناع طويل الورق، و 5.2-4الطبية في براتيسالفا في سموفاكيا، وبالنسبة ليذه األنواع وجد أن طول الورقة كان 

سم، ونسبة طول/عرض  2-1.4سم و 1.6-1.2سم و 1.9-1.3نبمي، وعرض الورقة سم في النعناع الس 6-4.5في النعناع الفمفمي، و
 15سم، وعرض األشعار الغدية الرأسية  1.2-1.1و 1.7-1.5و 1.1، وطول عنق الورقة و3.3-2.9و 3.3-3و 3.3-2.7الورقة 

طويل الورق والفمفمي والسنبمي( عمى ميكرومتر، لألنواع الثالثة ) 63و 69و 57ميكرومتر، وعرض األشعار الغدية الترسية  16و 21و
 .(Saric-Kundalic et al., 2009) التوالي

بمقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات العالمية، نالحظ تشابيًا في بعض الصفات النوعية والكمية المدروسة، واختالفًا في بعض 
ألنواع أو األصناف أو األنماط الوراثية ألنواع النعناع الصفات األخرى، ويمكن أن تعزى ىذه االختالفات إلى اختالف تحت ا

 .Taxaالمدروسة، أو إلى اختالف الظروف البيئية التي تنمو فييا ىذه األصنوفات 
بمقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الفمورات والمراجع التخصصية، من حيث الصفات النوعية والكمية المدروسة وكذلك من حيث التسمية 

 ات واالنتشار، تم  تحديد ىوية تحت نوعين لألنواع المدروسة وىما:والمرادف
1- Mentha longifolia subsp. longifolia  بحسب(Lawrence, 2007)  وىو مرادفSynonym  لمصنف

Mentha longifolia L. var. chalepensis (Mill.) Dinsm.  بحسب(Post, 1932). 
2- Mentha spicata subsp. spicata  بحسب(Davis, 1982)  وىو مرادفSynonym  لمصنفMentha 

spicata L. var. viridis L.  بحسب(Post, 1932) و(Lawrence, 2007). 
 االستنتاجات:
 وأبعادىا وشكل النورات وأبعادىا، األوراق شكل مثل الشكمية الصفات في عدد من المدروسة الثالثة األنواع تباينت -1

 .المفرزة والغدد واألوراق الساق أبعاد أوبار مثل التشريحية والصفات
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 النباتات حديقة في زرعت والتي 17/12/2117 بتاريخ قبيس أبو محمية من المجموعة العينات إحدى ىوية تحديد تم   -2
 .Mentha longifolia subsp. longifolia تحت النوع أنيا عمى العموم كمية في الطبية

 التوصيات:
ة  لدراسة التباينات الجزيئية واألنماط الوراثية وتركيب الزيت العطري ألنواع وتحت أنواع وأصناف النعناع السورية. ىناك ضرورة ممح 

 الشكر:
نتقدم بالشكر لرئاسة جامعة حمب وعمادة كمية العموم ورئاسة قسم عمم الحياة النباتية عمى تقديم الدعم وتوفير التسييالت من أجل 
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ػُُبد يشهزح، يٍ انًٍُُ: انُؼُبع طىَم انىرق فبنسُجهٍ فبنفهفهٍ -أ  
األوراق انؼهىَخ )ثبألػهً( وانسفهُخ )ثبألسفم( ػهً انىجهٍُ  -ة

 انؼهىٌ )ًٍَُ( وانسفهٍ )َسبر( نألَىاع انًذروسخ ثبنتزتُت انسبثك

   

دبفخ انىرلخ نهُؼُبع طىَم انىرق -جـ انفهفهٍدبفخ انىرلخ نهُؼُبع  -د  دبفخ انىرلخ نهُؼُبع انسُجهٍ -هـ   

   

يمطغ ػزظٍ فٍ سبق انُؼُبع طىَم انىرق -و يمطغ ػزظٍ فٍ سبق انُؼُبع انفهفهٍ -س  يمطغ ػزظٍ فٍ سبق انُؼُبع انسُجهٍ -ح   

   

انجشزح وانًسبو وغذح يفزسح تزسُخ فٍ انُؼُبع  -ط

 انسُجهٍ

انُؼُبع انىثزح انًفزسح انزأسُخ فٍ  -ٌ

 طىَم انىرق
شكم دجىة نمبح انُؼُبع طىَم انىرق -ن  

صىر تىّظخ ثؼط انصفبد انُىػُخ انًذروسخ ألَىاع انُؼُبع انثالثخ .1انشكم  
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انشهزح فٍ انُؼُبع طىَم انىرق )يىثزح  -أ

 ثكثبفخ(
انشهزح فٍ انُؼُبع انفهفهٍ -ة انشهزح فٍ انُؼُبع انسُجهٍ -جـ   

   

ثؼط انصفبد انكًُخ فٍ انذممتسجُم  -د ثذور انُؼُبع طىَم انىرق -هـ   
انسذاح )انخُط وانًئجز( فٍ انُؼُبع  -و

 انسُجهٍ

 

  
 

انًُظز االستىائٍ )ثبألػهً( وانمطجٍ  -س

)ثبألسفم( نذجىة انطهغ ػُذ انُؼُبع طىَم 

 انىرق

انًُظز انمطجٍ نذجخ انطهغ ػُذ انُؼُبع  -ح

 انفهفهٍ

انًُظز االستىائٍ نذجخ انطهغ ػُذ  -ط

 انُؼُبع انسُجهٍ

صىر تىّظخ ثؼط انصفبد انكًُخ انًذروسخ ألَىاع انُؼُبع انثالثخ .2 انشكم  
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Abstract 

Knowing the interspecific and intraspecific differences of Mentha species is not 

easy, this is due to the polymorphism and variations in morphology and 

anatomy characteristics. Because of lack of local studies, it was necessary to 

taxonomically highlight some local Mentha species, so the aim of this research 

was to conduct a comparative study of the qualitative and quantitative 

variations of three local species of Mentha, to find out the distinctive and 

differentiating taxonomic characteristics for each species. Biometric 

measurements were taken to cover all stages of the plant's morphological 

development including flowering and fruiting. The studied traits included 39 

qualitative characteristics and 38 quantitative characteristics. The three studied 

Mentha species were identified as: Mentha longifolia, Mentha piperita, and 

Mentha spicata. The studied species showed morphological and anatomical 

differences, for instance, the stem was hairy in Mentha longifolia and glabrous 

in the other two species, as well the leaves were velvet on both sides in Mentha 

longifolia and glabrous in the other two species with the exception of some few 

and short micro hairs on the margin and the apex of the leaf in Mentha piperita, 

and the leaves were petioled in Mentha piperita and either sessile or sub sessile 

in the other two species, Mentha longifolia was unique in the presence of hairs 

on the corolla, calyx, and flower pedicle. As for the quantitative characteristics, 

Mentha spicata possessed the largest diameter of peltate glandular trichome of 

77.55 micrometer, and the largest length of fruity spike of 11.03 cm. The results 

indicated the variation of the studied species in a number of morphological and 

anatomical characteristics such as; the shape and dimensions of leaves and 

inflorescences, dimensions of the hairs and glandular trichomes, shape of pollen 

grains, length of polar and equatorial axis. 

Key words: Mentha longifolia, Mentha piperita, Mentha spicata, Qualitative 

characteristics, Quantitative characteristics. 

 


