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مقدمه.١

با نام کـاکوتی  ) Lamiaceae(از خانواده نعناعیانZiziphoraجنس 
گونه علفی یکساله و چند سـاله بـه   4کوهی یا آویشن برگ باریک، شامل 

.Zهاي نام clinopodioides)  کاکوتی کوهی، مشک طرامشک، آویشـن

ــک  ــرگ باریـ .L.Z)بـ tenuior)ــاکوتی .Z،)کـ persica Bunge

Z .capitata،)کاکوتی ایرانـی ( L. subsp. orientalis)  کـاکوتی
Z. capitata، )سرسـان شـرقی   L. subsp. capitata)  کـاکوتی

است که عالوه بر ایران در تالش، ترکمنستان، افغانسـتان،  ) سرسان
ارمنستان، آناتولی، پاکستان، آسیاي مرکزي، سوریه، ماوراي قفقاز و 

ل
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)Ziziphora clinopodioides Lam.(
۲۳،٭۱
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چنـین بـه   ها پیش در اکثر کشورها به عنوان چاشنی یا ادویه غذاها و هـم قرنگیاهان خانواده نعناعیان از:هدفمقدمه و 
گونـه و  410جـنس و  46این تیره در ایران . اندشدههاي ویروسی استفاده میبله با بیماريعنوان دارو براي هضم غذا و مقا

Ziziphora clinopodioidesهاي ارزشمند و دارویی این خانواده کـاکوتی کـوهی   یکی از گونه. زیر گونه دارد Lam.

مقـوي معـده، درمـان سـرماخوردگی،     این گونه داراي اسانسی حاوي پولگون است که از آن بـه عنـوان آرام بخـش،   . است
بـه منظـور بررسـی تـأثیر شـرایط      . افسردگی، اسهال، سرفه، میگرن، تب و به عنوان ضد عفونی کننده اسـتفاده مـی شـود   

Ziziphora clinopodioidesرویشگاهی بر کمیت و کیفیت اسانس  Lam. این تحقیق براي اولین بار در کشور، انجام
.شد

در مرحلـه  ) همـدان و کردسـتان  (منطقه رویشی آن در دو استان غربـی کشـور   4لدار گیاه، از سرشاخه گ: روش تحقیق
از قبیل ارتفـاع، جهـت و درصـد شـیب، طـول و عـرض       (مهمترین شرایط رویشگاهی مناطق . آوري شدگلدهی کامل جمع

ري شده از هر منطقه، در سـه  آوهاي جمعاز نمونه. ثبت گردید) چنین خصوصیات خاك و گونه هاي همراهجغرافیایی و هم
میـانگین بـازده   . تجزیـه شـیمیایی شـدند   GC/MSوGCهـاي  ها توسط دستگاهاسانس. گیري به عمل آمدتکرار اسانس

.اسانس ها توسط آزمون مقایسه اي دانکن مقایسه شدند
در سـطح یـک درصـد    نتایج نشان داد که شرایط رویشگاهی باعـث اخـتالف معنـی دار در بـازده اسـانس      :نتایج و بحث

-8،1پولگـون و  (هاي عمده اسانس ها نشان داد که میزان ترکیبهاي موجود در اسانسهمچنین شناسایی ترکیب. شودمی
ها در نمونه هاي مختلف متفاوت است که نشان دهنده تأثیر شرایط رویشگاهی بر کیفیـت اسـانس   و سایر ترکیب) سینئول

.است
ه به اهمیت و خاصیت ضدمیکروبی ترکیـب پولگـون در گونـه کـاکوتی کـوهی بهتـرین       با توج:صنعتی/ توصیه کاربردي

بنـابراین  . منطقه رویشگاه این گیاه با هدف تولید بیشتر ترکیب اخیر مربوط به منطقه نهاوند در استان همـدان مـی باشـد   
خـاك ، آب و هـوا،   (ی استفاده از جمعیت کاکوتی کوهی این منطقـه جهـت کشـت و کـار و نیـز ایجـاد شـرایط اکولـوژیک        

.شبیه منطقه مورد مطالعه براي تولید کمی وکیفی اسانس این گیاه توصیه می شود) جغرافیایی

:کلید واژگان
Ziziphora clinopodiodes

Lam.
اسانس
رویشگاه
پولگون
8،1-سینئول
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در طب عوام ایران گونه ). 1379ضرابی، (رویند غرب سیبري نیز می
Z. clinopodioidesده و بـــه عنـــوان آرام بخـــش، مقـــوي معـــ

چنین در  رفع اخـتالالت قلبـی،   هم. شودکننده مصرف میضدعفونی
سرماخوردگی، افسردگی، اسهال، سرفه،  میگرن،  تب مـورد اسـتفاده   

. گیردقرار می
به دلیل این خواص متعـدد دارویـی، اسـانس ایـن گیـاه از نظـر       
ترکیبات تشکیل دهنده و  اثرات دارویـی مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه      

؛ جاویـدنیا،  1372کـاران،  ؛ باباخانلو و هم1383راهیمی نژاد، اب(است 
Chachoyan؛ 1386؛ مهربان سنگ آتـش،  1381؛ جعفري، 1996

& Oganesyan, 1996 ؛Salehi et al., 2005 ؛Verdianrizi,

2008.(
Salehi)کاران صالحی و هم et al., 2006)   فعالیـت ضـدباکتریایی و
bungeanaگونـه  زیـر Ziziphora clinopodioidesترکیب اسـانس  

(J.u.z) Rech.F.  1/97ترکیـب شناسـایی شـده    32. را بررسـی کردنـد
) درصد3/94(هاي اکسیژنی مونوترپن. دادندتشکیل میدرصد اسانس را

، ایزومنتـون  )درصـد 2/65(پولگـون  . ترین بخش اسـانس بودنـد  برجسته
) درصـد 5/6(نـون  و پیپریت) درصـد 8/7(سـینئول  - 8،1، )درصد9/11(

Salehi(ترکیبات اصلی اسانس بودند  et al., 2006.(  از مطالعه دیگـري
اکسید انتی اسـانس و  باکتریایی و آنتیترکیب اسانس، فعالیت آنتی

Ziziphoraهــاي گونــاگونعصــاره clinopodioides subsp زیــر
Rech.F.rigidaگونه (Boiss.)ترکیـب  . از ایران را بررسی کردند

هاي هوایی گیـاه مـذکور بـا    یی اسانس به دست آمده از اندامشیمیا
ترکیب اصـلی شناسـایی   31.تجزیه شدGC/MSو GCاستفاده از 

هـاي  مونـوترپن .  دادنـد درصد اسـانس را  تشـکیل مـی   5/99شده 
8/45(پولگـون  . بخش عمده اسانس بودند) درصد3/93(اکسیژنی 

5/12(اول -8-ان-3-منت-، پارا)درصد7/14(، پیپریتنون )درصد
ترکیبات عمده شناسـایی شـده بودنـد    ) درصد8(و تیمول ) درصد

)Salehi et al., 2005 .(
Ziziphoraترکیـــب اســـانس و اثـــرات آنتـــی باکتریـــایی

clinopodioidesهـاي  رشد ارگانیسـم . نیز قبالً بررسی شده است
ــت   ــرم مثب StreptococcusوStaphylococcus aureus(گ

pyogenes(به وسیله عصاره متانولیک در غلظتی در حدودmg/ml

هاي گرم منفی را ممانعت بازداشته شد ، ولی هیچ یک از گونه25
هـاي گـرم مثبـت وگـرم منفـی      اسانس، رشد همه ارگانیسـم . نکرد

با (Salmonella typhimuriumآزمایش شده را با باالترین اثر روي 
تجزیـه  . متوقف کرد) mg/ml225غلظت مهارکنندگی و میکروب کشی 

5ترکیب متفاوت را در اسانس آشـکار کـرد کـه    22کروماتوگرافی گازي 
دادنـد کـه   درصـد اسـانس را تشـکیل مـی    73ترکیب از آن ها بیشـتر از  

Ziziphoraدر نهایـت پیشـنهاد شـد کـه    . پولگون بیشترین آن هـا بـود  

clinopodioides اي بـاکتري  هـ باکتریـایی روي گونـه  توانایی اثرات ضـد
Salmonellaگــرم مثبــت و گــرم منفــی بــه ویــژه  typhimurium را

Chitsaz(داراست  et al., 2007 .(
Gozed(کـاران  گـوزد و هـم   et al., 2005 (   فعالیـت آنتـی

ــی  Ziziphora tauricaمیکروبـ subsp.  ــر ــه، زیـ ــومی ترکیـ بـ
P.H.Daviscleonioidesگونه (Boiss.)  مطالعـات . را بررسـی کردنـد

نـژاد  8فعالیت ضدباکتریایی در شـرایط آزمایشـگاهی در مقابـل    
ایشـان گـزارش   . انجام شـد Candida albicansباکتري و قارچ

اي از رشـد  کردند که اسانس گونه مذکور به طـور قابـل مالحظـه   
Candidaمیکروارگانیسم هاي آزمایش شده به غیر از  albicans

ترکیب و فعالیـت  ) 1375(کارانجاویدنیا و هم.کندجلوگیري می
در ایران را Ziziphora tenuiorمیکروبی اسانس جمعیتی از ضد

از سه ناحیـه  Ziziphora tenuiorترکیبات اسانس. بررسی کردند
مطالعه شد و مشـخص  GC/MSوGCمتفاوت در ایران به وسیله

پولگون ترکیبی بـا  . شد ترکیب اصلی اسانس گونه فوق پولگون بود
.ضد قارچی و ضد باکتریایی استاثرات 

در پژوهشـی خـواص  ) 1381(کاران مهربان سنگ آتش و هم
Ziziphora(ضــــد میکروبــــی عصــــاره کــــاکوتی کــــوهی

clinopodioides  (زایـی مـواد   هاي مولد فساد و بیماريبر باکتري
عصـاره  . اي را مـورد آزمـایش قـرار دادنـد    غذایی به روش رقت لوله

مثبـت مـورد آزمـایش    گرم منفـی و گـرم  کاکوتی کوهی بر باکتري 
شامل انترو باکتر آئروژنز، اشیر شیاکلی، کلبسیال نومونیا، سـالمونال  
انتریتیدیس، شیگال دیزنتري، باسیلوس سرئوس، اسـتافیلوکوکوس  

ــار     ــر مه ــتریا مونوســایتوژنز داراي اث ــوس و لیس ــدگی و اورئ کنن
. نداشـت کشی بود، ولی بر سـودوموناس آئروژینـوزا اثـري    میکروب

ترکیــب و فعالیــت ) Meral et al., 2002(کــاران میــرال و هــم
ــی ــانس آنتـ ــیدانتی اسـ ــرZiziphora tauricaاکسـ ــه زیـ گونـ

cleonioides    9/81(اندمیک ترکیه را مطالعـه نمودنـد و پولگـون
را  به عنوان ) درصد3/2(و پیپریتنون ) درصد5/4(، لیمونن )درصد

. ترکیبات اصلی معرفی کردند
ترکیــب اســانس Vardianrizi, 2008)(یــان ریــزي ورد

.Ziziphora clinopodioides Lam  از ایران را بررسـی کـرد .
هاي هوایی گیاه ترکیب شیمیایی اسانس به دست آمده از بخش

تجزیه GC/MSمذکور با تقطیر با آب اسانس گیري و توسط 
12/9(، پیپریتنون )درصد45/36(اجزاي اصلی آن پولگون . شد

ــد ــت)درص ــد3/5(اول - 1- ان- 2- ، من ــارواکرول )درص 1/5(، ک
.بودند) درصد46/4(و منتون) درصد78/4(، نئومنتول )درصد

دهنده کاکوتی هاي تشکیلترکیب) 1372(کاران باباخانلو و هم
ــوهی  ــد ) Ziziphora clinopodioides(کـ ــی کردنـ . را بررسـ
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طقـه پلـور   هاي هوایی گیاه مـذکور در فصـل تابسـتان از من   قسمت
آوري گردید و با روش تقطیر با آب و بخـار بـا   جمع) استان تهران(

گیـري بـه   اسـانس ) Kaiser & Lang(دستگاه مدل کیسر و النگ 
2/1در نتیجه بازده اسانس نسبت بـه وزن گیـاه خشـک    . عمل آمد
) درصـد 7/24(هـاي اصـلی شـامل پولگـون بـا      ترکیـب . درصد بود

.بودند) درصد13(ونئومنتول 
تجزیه و شناسایی ترکیبـات موجـود در   ) 1379(کاران ضرابی و هم

گونــــهزیــــرZiziphora clinopodioidesاســــانس گیــــاه 
rigida (Boiss.)Rech.F.اسـانس ایـن گیـاه توسـط     . را انجام دادند

درصد 9/0دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب گرفته شد و میزان آن 
75/62در اسانس شناسـایی شـد کـه    ترکیب 17مجموعاً . در گیاه بود

درصــد 65/55اســانس شــامل . دادنــددرصــد اســانس را تشــکیل مــی
3/34(ترکیبات عمده اسانس مربوط به پولگـون  . مونوترپن اکسیژنه بود

و ) درصــد8/4(، کــارواکرول )درصــد5(اول - 1- ان- 2- ، منــت)درصــد
. بود) درصد2/4(منتون 

، اثر زمـان برداشـت بـر    در تحقیقی) 1380(کاران رضایی و هم
ــزان و نـــوع ترکیـــب ــا و کمیـــت اســـانس میـ Ziziphoraهـ

clinopodioidesها قبل و بعـد از  نمونه. را مورد بررسی قرار دادند
آوري جمـع 1380در خـرداد  ) استان تهران(گلدهی از منطقه پلور 

اسانس از برگ و سرشاخه هاي گلدار گیاه به روش تقطیر با . گردید
هاي عمده در اسانس برگ شامل پولگـون  ترکیب. شدآب استخراج 

-2،8-منـت -پارا-، سیس)درصد9(، ترپینیل استات )درصد3/60(
هـاي  و ترکیـب ) درصـد 7/6(و نئومنتول ) درصد8(اول -1-دي ان

، )درصــد4/35(عمــده در سرشــاخه گلــدار شــامل ایزوپیپریتنــون 
) صــددر8/23(ترپینیــل اسـتات  -و آلفـا ) درصــد6/11(نئومنتـول  

ــد ــف نشــان داده اســت کــه شــرایط   . بودن ــایج تحقیقــات مختل نت
در . رویشگاهی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاهان معطر موثر اسـت 

اثر شرایط رویشگاهی بر کمیت و کیفیـت  ) 1383نجفی، (تحقیقی 
بررسـی  Tanacetum polycephalumمواد مـؤثره گیـاه دارویـی    

هـاي همـدان،   اسـتان رویشگاه مختلـف در  8در این تحقیق از . شد
ــوع   ــی، در مجم ــان غرب ــران و آذربایج ــف در 44ته ــب مختل ترکی

ها شناسایی گردید اسانس
بر اساس محاسبات، در مناطق مـورد بررسـی بیشـترین بـازده     

درصـد مربـوط بـه کـوه     12/0درصد و کمترین بازده 69/0اسانس 
له نتایج نشان داد که بازده اسانس حاص. توچال در استان تهران بود

22/0درصد و در زمان اوایل گلـدهی  47/0در زمان گلدهی کامل 
ترکیـب و در  16چنین در مرحله اوایل گلدهی باشد، همدرصد می

. ترکیب در اسانس این گیاه شناسایی شـد 26مرحله گلدهی کامل 
مطالعات خاك شناسی در مناطق مورد بررسی نشـان داد کـه ایـن    

ت سبک تا متوسط و اسیدیته خنثی هایی با بافگیاه عموماً در خاك
پذیري نسبتاً سـریع تـا متوسـط اسـتقرار     تا قلیایی ضعیف و با نفوذ

).1383نجفی، (دارد 
شناختی به منظور بررسی تأثیر عوامل بوم) 1382(کلوندي 

Thymusمختلف بر کمیت و کیفیت ماده مؤثره گیـاه دارویـی  
eriocalyx (Ronniger) Jalasن، مرکزي، هاي همدادر استان

12هاي هوایی برداشـت شـده در   کرمانشاه و کردستان از اندام
رویشگاه مورد مطالعـه، بـا اسـتفاده از تقطیـر بـا آب بـه طـور        

هـاي هـر   جداگانه اسانس گیري به عمـل آورد و بـازده اسـانس   
هـا بـا   ترکیبات تشکیل دهنـده اسـانس  . رویشگاه تعیین گردید

مقایسه میانگین . دیدشناسایی گرGC/MSو GCاستفاده از 
بازده اسانس ها نشان داد که بیشترین مقدار اسـانس از لحـاظ   

- 1850کمی مربوط به منطقه همدان، کوه خان گرمـز، ارتفـاع   
متر و شیب شمالی و کمترین مقدار مربـوط بـه منطقـه    1800

متر و در 1650- 1750کردستان، سقز، روستاي ملقرنی، ارتفاع 
.ودشیب شمال و شمال شرقی ب

در نهایت با توجه به اهمیت گونه مورد مطالعه کاکوتی کوهی 
(Ziziphora chinopodiodes Lam.) ،از نظر مصارف دارویی

بهداشتی و غذایی، مطالعه حاضر با هـدف بررسـی اثـر عوامـل     
هاي مختلف بر کمیت و کیفیت اسانس شناختی در رویشگاهبوم

.گیاه مذکور به مرحله اجرا درآمد

هاد و روشموا.2
جمع آوري نمونه و ثبت شرایط رویشگاهی.2-1

در Lam.Ziziphora clinopodioidesهاي هوایی گیاه اندام
Z1آوري گردید که عبـارت از  منطقه جمع4مرحله گلدهی کامل از 

اسـتان  (Z2، )استان همدان، شهرسـتان همـدان، تپـه عبـاس آبـاد     (
ــان  ــد، ســراب گی اســتان همــدان، (Z3، )همــدان، شهرســتان نهاون

اسـتان کردسـتان،   (Z4و) شهرستان همـدان، بـاالي روسـتاي ابـرو    
آوري گیـاه  همـراه بـا جمـع   . بودند) شهرستان سقز، روستاي ملقرنی

فوق، نام گیاهان همراه آن در تمام مناطق ثبت گردید و تعدادي که 
آوري و بـه بخـش منـابع طبیعـی مرکـز      قابل شناسایی نبودند جمع

د کشـاورزي و منـابع طبیعـی اسـتان همـدان منتقـل       تحقیقات جها
زمان، مشخصات رویشگاهی مناطق از قبیل، ارتفاع، جهـت  هم. شدند

شیب، درصد شیب و طول و عرض جغرافیایی مناطق نیز ثبت گردید 
تــرین ایســتگاه و میــزان بارنــدگی و دمــاي منــاطق نیــز از نزدیــک 

30تـا ارتفـاع   از خاك مناطق نیز. هواشناسی به مناطق دریافت شد
ــهســانتی ــري نمون ــه آزمایشــگاه  مت ــه ب ــراي تجزی ــرداري شــد و ب ب

.شناسی منتقل گردیدخاك
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اسانس گیري .2-2
آوري و جداسازي خار و خاشاك، در سایه ها پس از جمعنمونه

با استفاده . و در دماي محیط خشک گردیدند و سپس آسیاب شدند
) سه تکرار براي هر منطقهطی (از دستگاه تقطیر با آب طرح کلونجر 

گرم از اندام هوایی خشک 50در هر تکرار . گیري به عمل آمداسانس
زمـان  . گیـري شـد  شده گیاه مورد مطالعه در مرحله گلدهی اسـانس 

.ساعت بود2ها به طور یکسان گیري براي تمام نمونهاسانس
چنین براي تعیین دقیق بـازده اسـانس هـر نمونـه، درصـد      هم

بـا  . گیري تعیین شـد هاي گیاهی در زمان اسانسه نمونهرطوبت کلی
در نظر گرفتن درصد رطوبت، بـازده اسـانس برحسـب وزن خشـک     

)(w/wبا اضافه کردن کمـی سـولفات سـدیم بـه     . محاسبه گردیدد
ــه    ــق ب ــراي تزری ــه شــده و اســانس ب اســانس، آب اضــافی آن گرفت

هـا در  اسانسدر این فاصله. هاي گاز کروماتوگرافی آماده شددستگاه
.هاي در بسته در یخچال نگهداري شدندظرف

تجزیه نمونه هاي خاك.2-3
هاي خاك برداشت شده از هر رویشگاه جهت تجزیـه بـه   نمونه

شناسی مرکز تحقیقات کشـاورزي و منـابع طبیعـی    آزمایشگاه خاك
استان همدان منتقل شدند و  از لحاظ برخی از خصوصیات کمـی و  

، درصــد مــواد خنثــی )EC(دایت الکتریکــی ، هــpHکیفــی شــامل 
شونده، درصد کربن آلی، فسفر و پتاسیم قابل جـذب و بافـت خـاك    

.مورد بررسی و تجزیه قرار گرفتند
هـاي  هاي گیـاهی مختلـف در رویشـگاه   با توجه به حضور گونه

مورد بررسی گونه دارویی و مشخصات هـر منطقـه شـامل ارتفـاع از     
یب و خصوصیات مربوط به عناصـر  سطح دریا، جهت شیب، درصد ش

درصـد کـربن آلـی، فسـفر و     ،EC ،pHخاکی هر قطعه نمونه شامل 
شناسی انفـرادي گونـه گیـاهی    پتاسیم قابل جذب و بافت خاك، بوم

. فوق تعیین گردید
C/MSو GCهاي اسانس توسطجداسازي و شناسایی ترکیب.2-4

ي گـاز  هـا هـا از دسـتگاه  هـاي اسـانس  براي شناسـایی ترکیـب  
کروماتوگرافی و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرم استفاده 

:ها به قرار زیر استمشخصات این دستگاه. گردید
) GC(مشخصات گاز کروماتوگرافی -

Shimadzuکروماتوگراف گازي مدل  – 9A   مجهز بـه دتکتـور
F.I.D)  پـرداز  و داده) یونیزاسیون شـعله هیـدروژنChromatepac

25متر، قطر داخلی 30به طول DB–5ستون دستگاه . ه شداستفاد
گاز حامل . میکرون بود25/0میکرون و ضخامت الیه فاز ساکن برابر 

دمـاي محفظـه تزریـق    . بودcm/s7/22هلیوم با سرعت جریان گاز 
50ریزي حرارتی ستون از دماي اولیه گراد، برنامهدرجه سانتی265

گـراد کـه در هـر    درجه سانتی250ایی گراد تا دماي نهدرجه سانتی
. گراد به آن افزوده شددرجه سانتی4دقیقه 

ــف  - ــه طیـ ــل بـ ــاتوگرافی متصـ ــاز کرومـ ــات گـ ــنج مشخصـ سـ
)GC/MS(جرمی

Varianکروماتوگراف گازي  – متصل به طیـف سـنج   3400
GCجرمی داراي ستون مشابه با ستون مـورد اسـتفاده در دسـتگاه    

گاز حامل هلیوم، سرعت جریان گاز حامل "Ion Trap"دتکتور . بود
ml/min5070سـنج جرمـی معـادل    و انرژي یونیزاسیون در طیف

بـا  C˚220تـا  C˚40برنامـه حرارتـی سـتون از     . الکترون ولت بود
.بودC˚230دماي محفظه تزریق  . تنظیم شدminC˚4/سرعت 

هامحاسبه شاخص بازداري و شناسایی ترکیب.2-5
هاي نرمـال  هاي بازداري ترکیبات، آلکانه اندیسبراي محاسب

C9 – C22به دستگاهGC هـا بـا   شناسـایی ترکیـب  . تزریق گردیـد
هـاي  هاي جرمی و مقایسه بـا طیـف جرمـی ترکیـب    مطالعه طیف

استاندارد، با استفاده از اطالعات موجود در کتابخانه ترپنوئیـدها در  
ها شده و مقایسه آنرایانه و به کمک شاخص هاي بازداري محاسبه 

هاي بـازداري اسـتاندارد کـه در منـابع مختلـف منتشـر       با شاخص
بـه  ) تعیین درصد هـر ترکیـب  (محاسبات کمی . گردیده، انجام شد
R3Aکمک داده پرداز  – Chromatepac   به روش نرمـال کـردن

. ها انجام شدمربوط به طیف2و نادیده گرفتن ضرائب پاسخ 1سطح 
ل آماريتجزیه و تحلی.2-6

هـا در  هاي حاصل از تعیین بازده اسـانس وهش، دادهدر این پژ
تکرارهاي مختلف از هر نمونه در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با 

SASاستفاده از نـرم افـزار     (6.12 Full)     مـورد مقایسـه آمـاري قـرار
.گرفتند

نتایج و بحث.3
مشخصات رویشگاههاي مورد بررسی و در جـدول 1در جدول 

گونـه کـه   همـان . مشخصات خاك هر رویشگاه آورده شده اسـت 2
ها از نظر ارتفـاع، میـانگین دمـا، میـزان     شود، رویشگاهمالحظه می

چنین در جـدول  هم. بارندگی، جهت و درصد شیب متفاوت هستند
.Zهاي گیاه همراه گونه8 clinopodioides در هر رویشگاه آورده

.شده است
سه تکرار نسـبت بـه وزن خشـک گیـاه     میانگین بازده اسانس

درصد براي 1برابرZ2درصد، براي نمونه 37/0برابر Z1براي نمونه 
ــه  ــر Z3نمون ــه  40/0براب ــراي نمون ــد و ب ــدZ4 ،84/0درص درص
هـا  هاي شناسایی شده در اسـانس ترکیب5در جدول . آمدبدست 

1. Area normalization method
2 . Response factors
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ترکیب شناسـایی  20معادلZ1در اسانس منطقه . آورده شده است
پولگون . دهنددرصد حجم اسانس را تشکیل می6/98د که جمعاً ش
سینئول -8،1، )درصد8/10(اول -8-ان-3-منتا-، پارا)درصد0/45(
اجزاي عمده این اسـانس را  ) درصد5/8(و نئومنتول ) درصد7/9(

.دادندتشکیل می
4/97ترکیب شناسایی شد که جمعاً Z219در اسانس منطقه 

، )درصـد 4/60(پولگون . دهنددرصد از حجم اسانس را تشکیل می
و ) درصـد 0/8(، پیپریتنـون  )درصد0/14(اول -8-ان-3-منت-پارا
اجـزاي عمـده ایـن اسـانس را تشـکیل      ) درصد1/7(سینئول -1،8
ترکیب شناسایی شد که جمعـاً  Z325در اسانس منطقه . دادندمی
9/29(سینئول 1،8. دهنددرصد از حجم اسانس را تشکیل می98

0/7(اول -8-ان-3-منــت-، پــارا)درصــد3/22(، پولگــون )درصــد
اجـزاي  ) درصـد 0/5(و بتـا پیـنن   ) درصد3/5(، ایزومنتون )درصد

Z418در اسـانس منطقـه   . دادنـد عمده این اسانس را تشکیل مـی 
درصـد از حجـم اسـانس را    1/98ترکیب شناسایی شد کـه جمعـاً   

، )درصد9/10(، پیپریتنون )درصد5/24(لگون پو. دهندتشکیل می

ــول  ــد8/10(نئومنت ــون )درص ــد3/10(،  ایزومنت ــرپینن)درص ، ت
، منتیل اسـتات  )درصد7/8(، آلفا ترپینئول )درصد2/10(اول -4-
اجزاي عمده این اسـانس  ) درصد3/6(سینئول 1،8و ) درصد3/7(

.دادندرا تشکیل می

مورد مطالعهیاهیونه گتصویر گ. 1شکل 

مشخصات رویشگاهی مناطق جمع آوري نمونه.1جدول 

N* :، شمالیNE : شمال شرقی

Ziziphora clinopodioidesهاي مشخصات خاك رویشگاه.2جدول 

CL* : ی  رس-لومیSi-L : لومی  –سیلتیL :  لومی

میانگین دما)متر(ارتفاععرض و طول جغرافیاییمحل جمع آوريکد
)گرادسانتی(

بارندگی
شیبجهت شیب)مترمیلی(

(%)
پوشش

(%)

Z1
استان همدان، ارتفاعات 

الوند، تپه عباس آباد
34° 46' 52.48" N
48° 28' 29.18" E210050/9379N*4580

Z2
استان همدان، شهرستان 

نهاوند، سراب گیان
34° 08' 46.84" N
48° 14' 57.76" E171050/10347NE5580

Z3

استان همدان، ارتفاعات 
الوند، شهرستان همدان، 

روستاي ابرو
34° 42' 21.53" N
48° 34' 22.31" E233500/8430NE6055

Z4

استان کردستان، شهرستان 
کیلومتري جاده 5سقز، 

روستاي ملقرنی
35° 31' 35.9" N
45° 05' 38.8" E1780-175530/11509N5075

*بافت
پتاسیم قابل 

(%)جذب 
فسفر قابل 

(%)جذب 
نیتروژن کل 

(%)
درصد کربن آلی 

(%)
درصد مواد خنثی 

(%)شونده  pH EC (dsm-1) کد

Si-L 100 6/1 02/0 19/0 89/7 10/8 63/0 Z1

CL 220 4/3 07/0 70/0 90/24 00/8 45/0 Z2

L 80 4/14 04/0 42/0 64/28 10/8 31/0 Z3

L 432 0/18 - 31/2 70/13 90/7 47/0 Z4
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هاي مورد مطالعهطبقه بندي خاك رویشگاه.3جدول 

کالس کد منطقه
شوري

کالس 
واکنش

میزان 
میزان مواد آلیموادآهکیموادآهکی

نیتروژن کل
فسفر قابل 

جذب
پتاسیم قابل 

جذب
بافت 
خاك

Z1متوسطکمکمضعیفضعیفمطلوبکمقلیایی ضعیففاقد شوري

Z2متوسطکمکمضعیفضعیفنامطلوبنسبتاً زیادقلیایی ضعیففاقد شوري

Z3متوسطکمکمضعیفضعیفنامطلوبنسبتاً زیادقلیایی ضعیففاقد شوري

Z4متوسطمطلوبمطلوب-مطلوبمطلوبمتوسطقلیایی ضعیففاقد شوري

ي برداشت شده از هر منطقههاترکیبات شناسایی شده در اسانس نمونه.4جدول 

Z1Z2Z3Z4شاخص بازدارينام ترکیبردیف

1α-Thujene9381/0-6/0-
2α-Pinene9548/27/09/28/0
3Camphene9704/0-4/0-
4Sabinene9852/51/15/29/0
5β-Pinene10052/51/10/53/1
6Myrcene10418/1-5/12/0
7Limonene10567/23/06/4-
81,8 Cineole10667/211/79/293/6
9(E)-β-Ocimene10813/0-6/0-
10γ-Terpinene10909/05/09/03/0
11P-menth-3-en-8-ol11680/20/140/7-
12Isomenthone11802/24/03/53/10
13Neomenthol11879/89/04/38/10
14Terpinen-4-ol12126/13/08/12/10
15Neoisomenthol1217-4/0--
16α-Terpineol12237/25/05/17/8
17Pulegone12849/224/603/225/24
18Piperitone13007/18/01/1-
19Bornyl acetate13166/12/03/06/4
20Menthyl acetate13211/01/09/03/7
21Piperitenone13824/40/83/29/10
22β-Bourbonene14455/03/01/16/0
23E-Caryophyllene14631/2-8/0-
24Germacrene D14823/2-9/02/0
25Bicyclogermacrene1506--2/01/0
26Spathulenole15485/33/02/02/0

4/924/97981/98مجموع
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هاي مختلفدر رویشگاهZiziphora clinopodioidesهمراه نمونه هاي گیاهی .5جدول 

مشخصات رویشگاهی.3-1
مطالعــه در ایــن مطالعــه شــرایط رویشــگاهی گونــه مــورد 

)Ziziphora clinopodioides ( و گیاهان همراه آن در شرایط
جایی که محور اصلی این از آن. زیستگاهی مختلف تعیین گردید

ــه  ــوده اســت در Ziziphora clinopodioidesمطالعــه گون ب
4به طور اجمـالی شـرایط رویشـگاهی ایـن گونـه در      1جدول 

تريبه طور واضحرویشگاه مورد مطالعه نشان داده شده است تا
هاي البته گونه. گونه با هم مقایسه شودهاي مختلف اینزیستگاه

با توجـه  . ارائه شده است5همراه در هر رویشگاه نیز در جدول 
:باشدبه  نتایج جدول نکات مهم زیر قابل تعمق می

متـر  2335الـی  1710گونه مورد مطالعه در ارتفاعی بـین  - 
. گسترش دارد

هاي شمالی و شمال شـرقی و بـا درصـد    شیباین گونه در - 
. درصد انتشار دارد60تا 20شیب بین 

رسی ، سلیتی –هاي با بافت هاي لومی گونه فوق در خاك- 
.لومی و لومی پراکنش دارد

دسی زیمنس بر مترو 63/0تا 31/0بین ECاین گونه در 
pH در مناطق مورد مطالعه رویش دارد1/8تا 9/7بین.

شناسیجزیه و تحلیل خصوصیات خاكت.2- 3
هاي خاك از نظر بافت خاك، بیانگر نتایج آزمایشگاهی نمونه

هاي لـوم شـنی، لـومی و    گروه(هایی با بافت متوسط وجود خاك
هـا داراي  باشد کـه از نظـر زراعـی تمـامی نمونـه     می) لوم رسی

محدودیت میزان رس هستند و از این نظر در کـالس نـامطلوب   
هـاي تجزیـه شـده از نقطـه نظـر هـدایت       نمونـه . رندگیقرار می

، فاقد هر گونه محدودیت شـوري هسـتند و کشـت    )EC(الکتریکی
.محصوالت زراعی از این لحاظ فاقد محدودیت است

هـاي خـاك تجزیـه شـده     ، نمونه)pH(از نظر میزان اسیدیته 
گیـري میـزان   اندازه. گیرندعمدتاً در کالس قلیایی ضعیف جاي می

، عمدتاً نشان دهنده مقادیر کـم مـواد   )T.N.V(نثی شونده مواد خ
ها مقادیر متوسط تـا نسـبتاً زیـاد    آهکی بوده و در تعدادي از نمونه

.شودمشاهده می
، میـزان  3ZوZ2هاي منـاطق  بنابراین به استثناي نمونه خاك

.باشدمواد آهکی مطلوب می
ر مهم اسـت  از دیدگاه کشاورزي، مقادیر کربن و مواد آلی بسیا

هاي تجزیه شده از این بابت عمدتاً فقیر بوده و تنهـا نمونـه   که نمونه
.مطلوبیت دارد4Zهاي مناطق خاك

Z1Z2Z3Z4ردیف

1Scariola orientalisCentaurea virgataScariola orientalisThymus eriocalyx
2Centaurea virgataBromus danthoniaeCentaurea virgataBungea trifida
3Euphorbia macrocladaEuphorbia macrocladaBromus danthoniaeBromus tectorum
4Dianthus crinitusDianthus sp.Euphorbia cheiradeniaBungea tomentellus
5Eryngium pyramidaleEryngium billardieriEuphorbia macrocladaDactylis glomerata
6.Scabiosa spCarthamus oxyacanthaEryngium pyramidaleCentaurea virgata
7Teucrium poliumScabiosa flavidaScabiosa sp.Stipa barbata
8Stipa barbataTeucrium poliumScabiosa flavidaNoaea mucronata
9Stachys inflataStachys inflataStipa barbataPterocephalus canus
10Asperula glomerataNoaea mucronataNoaea mucronataTeucrium polium
11Sanguisorba minorAstragalus verusEchinops ritrodesDianthus crinitus
12Cephalaria sp.Helichrysum rubicundumAstragalus verusHypericum scabrum
13Hypericum hyssopifoliumAstragalus gossypinusAchillea vermicularis
14Phlomis olivieriPoa bulbosaPimpinella olivieri
15Galium miteHypericum sp.Teucrium orientalis
16AcanthophyllumAcanthophyllum sp.Astragalus sp.
17Salvia sp.Acantholimon sp.Helichrysum sp.
18Picris strigosaRosa persica
19Festuca ovinaDenderostellera lesertii
20Pimpinella olivieri
21Amygdalus sp
22Allium sp.
23Achillea sp.
24Achillea wilhelmsii
25Crucianella gilanica
26Crupina crupinastrum
27Astragalus gossypinus
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عناصـر درشــت مغـذي نیتــروژن، فسـفر و پتاســیم نیــز داراي    
میزان نیتروژن کل از دیدگاه زراعی اهمیـت  . اي هستنداهمیت ویژه

.دودیت نیتـروژن هسـتند  ها داراي محـ اي دارد که عمدتاً نمونهویژه

شــده عمــدتاً در هــاي تجزیــهدر نمونــهمقــادیر فســفر قابــل جــذب
هـاي  گیـرد بـه اسـتثناي نمونـه خـاك     هاي نامطلوب قرار میکالس

از نظر پتاسیم قابل جـذب  . که از این بابت مطلوبیت داردZ4مناطق 
.رداز این نظر مطلوبیت داZ4نیز مقادیر عمدتاً کم بوده و تنها نمونه 

تجزیه و تحلیل کمیت و کیفیت اسانس.3-3
، Ziziphora clinopodioidesجهت بررسی تأثیر رویشگاه برکمیت اسانس

) α% =1و % 5با سطح احتمال (میانگین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن 
مورد مقایسه قرار گرفتند و جدول تجزیه واریانس به همراه نتایج آزمون 

.زیر آمده استدانکن در جداول
ها شود، بین بازده اسانسمالحظه می7گونه که در جدول همان

بـه عبـارت دیگـر    . وجـود دارد (p<0.01)داري اختالف بسیار معنی
. داراي باالترین میزان اسانس بـود Z2نمونه برداشت شده از منطقه 

قرار داشت و کمترین بازده اسـانس نیـز   Z4پس از آن نمونه منطقه 
.بودZ3و Z1ه دو منطقه مربوط ب

دهـد کـه اخـتالف در خصوصـیات     بررسی این نتایج نشـان مـی  
رویشگاهی از قبیل ارتفاع، شیب و جهـت شـیب، درصـد پوشـش و     
سایر شرایط اقلیمی بر بازده اسانس تأثیر بـه سـزایی در مقایسـه بـا     

شناسی منطقه به خصوص عناصـر غـذایی و مـاده    خصوصیات خاك
با ایـن حـال کـه از    Z4به طور نمونه منطقه . آلی خاك داشته است

و ماده آلی در مقایسه بـا سـایر منـاطق    (K, P, N)نظر مواد غذایی 
کـه از  Z2بهتر بوده است اما بازده اساسی آن در مقایسه با منطقـه  

.باشدخیزي خاك فقیرتر بوده است، کمتر مینظر حاصل

اي مختلف هتجزیه واریانس بازده اسانس در رویشگاه.6جدول 
Ziziphora clinopodioides

است(p<0.01)دار جدول فوق نشان دهنده اختالف بسیار معنی

) 1382(کاران نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج کلوندي و هم
در ) 1383(کـاران  ، نجفی و هـم Thymus eriocalyxیاه در مورد گ

ــاه  ــورد گی ــمTanacetum partheniumم ــگري و ه ــاران ، عس ک

) 1384(و هوشیدري Thymus pubescensدر مورد گیاه ) 1378(
Salviaدر مورد گیاه  bracteataمطابقت دارد.

مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن .7جدول 
)p<0.01 (ها بر کمیت اسانس جهت تأثیر رویشگاه

حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنی دار بین تیمارهاي مورد بررسی می باشد*

نتیجه گیري.4
ــن   ــل ای ــاً  4در ک ــه مجموع ــانس  26منطق ــب در اس ترکی

Ziziphora clinopodioides 4ترکیب در 15شناسایی شد که
بیشترین Z4و Z2و Z1در مناطق با کد . منطقه مشترك بودند

بیشترین ترکیب Z3ترکیب اسانس را پولگون و در منطقه با کد 
ترکیب نئوایزومنتول فقط . دادسینئول تشکیل می- 8،1اسانس را 

مـامی  ترکیـب در ت 6.شناسایی شـد Z2در اسانس منطقه با کد 
پیـنن،  - مناطق به طور مشترك وجود داشتند کـه عبـارت از بتـا   

ترپینئــول - ســینئول، پولگــون، پیپریتنــون و آلفــا- 8،1ســابینن، 
. هستند

.Zترکیبـــات شناســـایی شـــده در ایـــن تحقیـــق در اســـانس 

clinopodioides  ضــرابی )1372(کـاران  بـا تحقیقــات باباخـانلو و هــم ،
.همخوانی دارد) 1375(کاران و میرزا و هم) 1379(

همدان، نهاونـد،  (Z2اسانس نمونه 4/60که  پولگون، در حالی
دهد، مقدار این ترکیب در اسـانس سـه   را تشکیل می) سراب گیان

با توجـه  . درصد اسانس است5/24درصد تا 3/22نمونه دیگر بین 
که بسیاري از خواص ضد میکروبـی ایـن اسـانس بـر اسـاس      به این

و مهربـان  ) 1375(کاران ، مهرابیان و هم)1381(تحقیقات جعفري 
شـود  از وجود پولگـون ناشـی مـی   ) 1386(کاران سنگ آتش و هم

داراي کیفیـت بـاالتري از   Z2توان گفت اسانس نمونه رویشگاه می
دهـد کـه   نتایج مقایسات آماري نیز نشان می. باشدسایر اسانس می

. قرار گرفته استبازده اسانس در این رویشگاه در باالترین سطح 
سینئول به عنوان دومین ترکیب عمـده  -8،1تغییرات يدامنه

باشـد و  درصد متغیر می9/29درصد تا 3/6و مهم این اسانس، بین
درصـد و  Z4)1/7و Z2در بین مناطق مورد بررسی منطقه با کد 

همـدان، بـاالي   (Z3کمترین مقدار و منطقه بـا کـد   )  درصد3/6
باشند پـس از  سینئول را دارا می-8،1بیشترین مقدار ) روستاي ابرو

. قرار داردZ1آن نمونه 

بازده اسانسدرجه آزاديمنابع تغییر
302/0**3تیمار
8003/0خطا

c.vضریب تغییرات یا 
(%)-91/8

تیمار
Z1Z2Z3Z4)کد مناطق(

cبازده اسانس *37/0a00/1c40/0b84/0
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هـا دیـده    هاي دیگري نیز در  ترکیب  اسانس این نمونـه تفاوت
براي مثال درصد باالیی از ترکیبات ایزومنتـول، نئومنتـول،   . شودمی

مشـاهده Z4ترپینئول فقط در اسانس نمونه -اول و آلفا-4-ترپینن
هـاي خاصـی را در   شناسـی نیـز ویژگـی   خصوصیات خـاك .شودمی

بـه صـورت   Z2از طرفی اسانس نمونـه  . نشان داده استZ4منطقه 
. اول است-8-ان-3-منت-درصد از ترکیب پارا14انحصاري داراي 

این نتایج بیانگر تأثیر شدید شرایط رویشگاهی بـر کیفیـت اسـانس    
.است

منابع .5
طالعــه وشناسـایی ترکیبــات اســانس  م. 1383نــژاد، ص، ابراهیمـی 

Ziziphora clinopodioides ،Stachysگیاهـــــان 
schtschegleevii ،Salvia sahendica وStenotaenia

nudicaulisهـاي  و بررسی خواص بیولوژیکی اسانس و عصاره
نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده گیاهان و پایان. هامختلف آن

.ید بهشتیمواد اولیه دارویی، دانشگاه شه
و . ، برازنـده، م .، احمـدي، ل .، سـفیدکن، ف .، میرزا، م.باباخانلو، پ

هاي تشکیل دهنده اسانس بررسی ترکیب. 1372.عسگري، ف 
Ziziphora clinopodioides(کاکوتی کوهی  Lam. .(  مجلـه

.103-114: 2، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
موجود در اسانس گیاهـان  شناسایی ترکیبات . 1375. جاویدنیا، ك

Ziziphora teniuior،Zataria multifloraوMatricaria
decipiensرساله دکتري، . هاو بررسی اثرات ضد میکروبی آن

.رشته داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررســی اثــر ضــد میکروبــی اســانس و عصــاره . 1381. جعفــري، م

رساله دکتـري، رشـته   . کاکوتی کوهی روي هلیکوباکتر پیلوري
.داروسازي، دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

. 1380. و احسانی، ر. ، شریفی، ا.، جایمند، ك.، مجد، ا.ب.رضایی، م
بررسی اثر زمان برداشـت بـر کمیـت و کیفیـت اسـانس گیـاه       

Ziziphora clinopodioides .   همایش ملی گیاهـان دارویـی
. 72بهمن، 26-24ایران، 
نگـاري، تجزیـه و   شناسـی، خـرده  بررسی گیـاه . 1379. ضرابی، م

شناســایی اجســام موجــود در اســانس گیــاه آویشــن باریــک 
Ziziphora clinopodioides subsp. rigida . رســاله

رشته داروسـازي، دانشـکده داروسـازي دانشـگاه علـوم      دکتري، 
.پزشکی تهران

ــر . 1378. عســگري، ف روي بررســی تــأثیر عوامــل اکولوژیــک ب
Thymus pubescensکیفیت و کمیت اسـانس   Boiss. et

kotschyex Celakهاي پراکسـیداز و  و تعیین فعالیت آنزیم

نامه کارشناسـی ارشـد، دانشـکده    در آن، پایاننیترات ردوکتاز
.علوم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

بر کمیـت و  شناختی مختلف بررسی تأثیر عوامل بوم. 1382. کلوندي، ر
.Thدارویـی کیفیت مـاده مـؤثره گیـاه     eriocalyx (Ronniger)

Jalasهاي همدان، مرکزي، کرمانشاه در استان
نامه کارشناسی ارشـد، رشـته علـوم گیـاهی، دانشـگاه      پایان. و کردستان

.بوعلی سینا،  همدان
ــان، ص ــر ضــد . 1375. و مجــد، ا. ، مالباشــی، ز.مهرابی بررســی اث

کاکوتی، مریم گلـی و  (نه از گیاهان تیره نعناع میکروبی سه گو
ــاع ــر )نعن ــاکتري بیمــاري15، ب ــل زاي رودهســویه ب اي و عام

.1-11): 1(8، نشریه علوم. مسمومیت غذایی
. 1386. و بیرقــی طوســی،ش.، کاراژیــان،ر.مهربــان ســنگ آتــش،م

Ziziphoraمطالعه اثر ضد میکروبی عصاره  clinopodioides
مجلـه  . زاي مـواد غـذایی  ولد فسـاد و بیمـاري  هاي مبر باکتري

.46-51):23(6،گیاهان دارویی
بررســی اکوفیزیولــوژیکی گیــاه دارویــی    . 1383. جفــی، قن

Tanacetum polycephalum  و اثر شرایط رویشگاهی بـر
نامـه کارشناسـی ارشـد،    پایان. کمیت و کیفیت ماده مؤثره

.رشته علوم گیاهی،دانشگاه تربیت مدرس
بررسی تأثیر عوامل اکولوژیک بر روي کمیـت  . 1384.،فهوشیدري

Salvia bracteataو کیفیت اسانس  Banks & Soland. در
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیـام نـور   پایان. استان کردستان
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