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Background and Objectives: Ziziphora teniur is an annual herbaceous 
plant belonging to the Lamiaceae family. The plant is very rich in 
compounds such as sterols, fatty acids and flavonoids and its active 
ingredients are used in pharmacy. In spite of the of the perennial species of 
the plant, a little research has been done on this annual species, Therefore, 
the present study was conducted to investigate the reaction of different 
plant populations to cultivation in one place. 
 
Materials and Methods: The experiment was conducted during 2017-
2019 in Fozveh station of Agricultural and Natural Resource Research 
Center of Isfahan. The experiment was on the basis of randomized 
complete block design with 3 replications. Treatments were 3 populations 
of Ziziphora teniur (Damaneh, Ghomishloo and Kolahghazi populations). 
Measured traits included: fresh and dry shoot weight, plant height, dry to 
wet weight ratio, 1000-seed weight, single plant seed weight, percentage 
and yield of essential oil and essential oil compounds. The percentage of 
essential oil was measured by water distillation (Clevenger), the amount of 
essential oil compounds was measured by gas chromatography (GC) and 
the qualification of essential oil was measured by Gas chromatography-
mass spectrometry (GC-MS). Data analysis was performed with SAS 9.1 
software and the mean of treatments was compared with LSD test (p≤0.05). 
 
Results and discussion: The results of two years indicated that the studied 
populations were significantly different in terms of all studied traits. 
Gamishloo and Damaneh populations had the highest and lowest seed yield 
and shoot dry yield with average (42 and 566 Kg ha-1) and (33.6 and 406 
Kg ha-1) respectively. The highest amount of essential oil percentage and 
oil yield were observed in Kolahghazi population. Experimental years had 
a significant effect on aerial dry matter yield and essential oil percentage. 
Results of the interactive effect of genotype×year revealed that Gamishloo 
population had the highest seed yield and aerial dry yield during 2 years. 
Ninteen components were found in the oil of three populations. Polegone 
observed as the main essential oil component. Its rate was variable from 
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43% (Gamishloo) to 90% (Damaneh and KolahGhazi). 
 
Conclusion: In general, the results of this study indicated that the studied 
populations had the sufficient genetic diversity for various traits such as 
shoot yield, seed yield and essential oil percentage. The existence of this 
diversity can be used for breeding objective in the future. This plant can 
also be introduced as an appropriate source to provide a combination of 
Polegone used in food and pharmaceutical industries.  
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یاه دارویی کاکوتی هاي اسانس سه جمعیت گ بررسی صفات عملکردي و ترکیب
(Ziziphora tenuir L.) کشت شده در اصفهان  
  

  5آزرمداود امین | 4مهدي میرزا | 3عاشورآبادي ابراهیم شریفی |2پور نوایی مهردخت نجف |*1لیلی صفائی

  

  ، رانیاصفهان، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحق ،یعیمنابع طب قاتیمربی، بخش تحق. 1
  safaii2000@yahoo.comرایانامه:    
  رانیتهران، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یها و مراتع کشور، سازمان تحق جنگل قاتیو معطر، موسسه تحق یداروئ اهانیگ قاتیبخش تحق ار،یاستاد. 2
  رانیتهران، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یها و مراتع کشور، سازمان تحق جنگل قاتیطر، موسسه تحقو مع یداروئ اهانیگ قاتیبخش تحق ار،یدانش. 3
  رانیتهران، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یها و مراتع کشور، سازمان تحق جنگل قاتیو معطر، موسسه تحق یداروئ اهانیگ قاتیاستاد، بخش تحق. 4
  رانیاصفهان، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحق ،یباغ -یاععلوم زر قاتیبخش تحق ار،یاستاد. 5
  

  چکیده  اطالعات مقاله
  نوع مقاله: 

  پژوهشی-مقاله کامل علمی
  

     15/10/1399 :دریافت تاریخ

  26/04/1400ویرایش:  تاریخ
 26/05/1400: پذیرش تاریخ

  
   هاي کلیدي: واژه

 اسانس

 عملکرد

 انینعناع
Ziziphora tenuir  

و متعلـق بـه    سـاله  یـک گیاهی علفـی،  ) .Ziziphora tenuir Lگیاه دارویی کاکوتی (سابقه و هدف: 
ها، اسیدهاي چرب و  هایی نظیر استرول این گیاه از نظر ترکیب .باشد می )Lamiaceae( نعناعیان خانواده

شود. از آنجا که برخالف گونه  غنی بوده و از مواد موثره آن در داروسازي استفاده می فالوونوئیدها بسیار
هـدف   پژوهش حاضـر بـا  ، انجام شده است ساله گونه یکتحقیقات اندکی روي این چندساله این گیاه، 

  هاي مختلف گیاه به کشت در یک محل انجام شد. جمعیتبررسی واکـنش 
 

وابسته بـه مرکـز   در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه  1396 -1398 هاي سال طیآزمایش ها:  مواد و روش
از کـاکوتی   جمعیـت  سـه در آن  واجـرا گردیـد    تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی اصـفهان 

کامـل   هـاي  طـرح بلـوك   در قالـب  هاي دامنه، قمیشلو و کاله قاضـی  جمعیتشامل هاي استان  رویشگاه
اندام  خشـکتر و گیري شده شـامل: وزن  . صفات اندازهندسی قرار گرفتتکرار مورد برر سهتصادفی با 

درصد و عملکرد وزن هزاردانه، وزن بذر تک بوته، ، وزن خشک به وزن تر، ارتفـاع بوتـه، نسبت هوایی
اسانس و ترکیبات اسانس بودند. درصد اسـانس بـه روش تقطیر با آب با دستگاه کلونجر، مقدار ترکیبات 

و نـوع ترکیبات اسـانس بـا دسـتگاه کرومـاتوگرافی      )GC( ا دسـتگاه کرومـا توگرافی گـازياسانس بـ
 افزار ها با نرم تحلیل داده و تجزیه .گیـري شـدند انـدازه) MS-GC( سـنج جرمـی گازي متصل به طیـف

SAS 9.1 و مقایسه میانگین تیمارها نیز بـا آزمـونLSD  انجام شد.  
  

هاي مورد بررسی از نظر کلیه صفات مـورد مطالعـه تفـاوت     جمعیتنشان داد که ال نتایج دو س ها: یافته
و  42ترتیب  داري داشتند. جمعیت قمیشلو، با متوسط عملکرد بذر و عملکرد خشک اندام هوایی (به معنی
تـرین   کیلوگرم در هکتار، کـم  406و  6/33ترتیب  ترین و جمعیت دامنه به کیلوگرم در هکتار) بیش 566

ترین درصد و عملکرد اسانس در جمعیت کـاله قاضـی مشـاهده     دار را به خود اختصاص دادند. بیشمق
داري روي صفات عملکرد اندام هـوایی و درصـد اسـانس داشـت.      هاي آزمایش تاثیر معنی گردید. سال

کنش جمعیت در سال نشان داد که جمعیت قمیشلو در هر دو سال زراعی از عملکرد بذر و انـدام   برهم
هاي مورد بررسـی   ترکیب را در اسانس جمعیت 19هوایی باالتري برخوردار بود. آنالیز اسانس، حضور 
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 90(قمیشـلو) تـا    43نشان داد و پولگون به عنوان ترکیب غالب اسانس معرفی گردید کـه مقـدار آن از   
  (دامنه و کاله قاضی) درصد متغیر شد.

  

هاي مورد مطالعه تنوع ژنتیکی کافی براي  ن داد که جمعیتطورکلی، نتایج این تحقیق نشا به گیري: نتیجه
صفات مختلف از جمله عملکرد اندام هوایی، عملکرد بذر و درصد اسانس را داشتند. وجود ایـن تنـوع   

عنـوان منبـع    توان این گیـاه را بـه   ساز انجام کارهاي اصالحی در آینده گردد. همچنین، می تواند زمینه می
  ب پولگون مورد استفاده در صنایع غذایی و دارویی معرفی نمود.خوبی جهت تامین ترکی

  

 يصفات عملکرد یبررس ).1400(داود ، آزرم نیام.، م، رزایم لف.،اي، عاشورآباد یفیشر .،میی، پور نوا نجف .،ل، صفائی: استناد
تولیـد   .اصفهان.) کشت شده در .Ziziphora tenuir L( یکاکوت ییدارو اهیگ تیاسانس سه جمع يها بیو ترک

  . 141-156)، 4( 4 ،گیاهان زراعی
 

                                                                     DOI:10.22069/EJCP.2022.18570.2375 
                           نویسندگان. ©              گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورزناشر:            
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  مقدمه
Ziziphora tenuir    کـاکوتی که در فارسـی بـه آن 

و متعلـق بـه   سـاله   یـک  ،گیـاهی علفـی   ،شود میگفته 
 3 گیاه ارتفاعباشد.  می )Lamiaceae( نعناعیانخانواده 

ساقه منفـرد یـا از پـایین منشـعب و     ، متر سانتی 40 تا
اي  اي پهـن، سـرنیزه   سـرنیزه  هـا  برگ، پوشیده از کرك

اي  آذیـن سـنبله   ها، گل باریک تا خطی و بلندتر از گل
 استمتر  میلی 8/0و عرض  2بلند، میوه فندقه به طول 

تـا   300با  خشک و سرد مناطق در غالبا گیاه این). 13(
تـا   1500حدود  ارتفاع و ساالنه بارندگی متر میلی 400

 انتشـار  منـاطق  .)9( رویـد  متر از سطح دریا می 3000
 غـرب  روسـیه،  میانه، آسیاي شامل گیاه این جغرافیایی

 ایـران  و پاکسـتان  افغانسـتان،  شـرقی،  سیبري، اروپاي
اصـفهان،   جملـه  از ایران هاي مختلف استان در و است

 غیـره  و قم، تهـران  زنجان، کرمان، کردستان، خراسان،
ــدگی ــیعی پراکنـ ــاس بر ).24 ،22 ،8( دارد وسـ اسـ

نظیر  هایی این گیاه از نظر ترکیب ،وجودهاي م گزارش
ها، اسیدهاي چرب و فالوونوئیدها بسیار غنی  استرول

در ایـن گیـاه   امروزه از مواد مـوثره  ). 20،26باشد ( می
التهـاب روده،  درد،  لداروسازي براي مداواي سـرفه، د 

، رفع تهوع، تیفـوس و  دردهاي قاعدگی ،عفونت رحم
در  .)16 ،2(شود  ده میاستفا عروقی -هاي قلبی بیماري

درمـان اسـهال خـونی و تـب     جهت پاکستان این گیاه 
) گـزارش  2009( سـاراك و اوگـار   .)12( کاربرد دارد

و اعضاي دیگر خانواده  Z. tenuiorند که اسانس نمود
هـاي گـرم مثبـت و گـرم      باکتري ه بادر مقابل یاننعناع

 P. fluorescensو  P. aeruginosaاسـتثناي  منفی بـه  
د اغلـب  وموجـ  هاي گزارش .)25( باشد ار موثر میبسی

اسانس این گیـاه   دهنده تشکیلدر مورد اسانس و مواد 
بوده و تحقیقی روي اهلی کردن و سازگاري آن دیـده  

بـا اسـتفاده از   ) 2016و همکاران ( زمانی نشده است.
ــانگر ــاالیی را درون    SCoTنشـ ــی بـ ــوع ژنتیکـ تنـ
   .)28( اند کاکوتی گزارش نموده هاي جمعیت

موجـود در اسـانس ایـن گیـاه شـامل       هاي ترکیب
هاي اکسیدشده ماننـد پولگـون، ایزوپولگـون،     منوترپن

ایزومنتون، تیمول، منتون، پیپریتون، نئومنتـول، منتـول،   
ــارواکرول،  ــینئول -8، 1ک ــاروون ( س ) و 17 ،27و ک

) 23هایی مانند لیمونن و بتاپینن ( هیدروکربن منوترپن
ترکیب اصلی اسـانس گیـاه بـوده و    باشد. پولگون  می

). 23اسـت (  درصد گزارش شـده  50میزان آن بیش از 
ـــی  )19و ضــد قــارچی () 14( فعالیـــت ضـدمیکروب

 باشد. می پولگونوجود  نیز به علت  Z. tenuiorاسانس
اکسـیدانی   ) فعالیـت آنتـی  2014و همکـاران (  وند گلی

 نـد اسانس گیـاه را در مرحلـه گلـدهی گـزارش نمود    
  ) بـــازده اســـانس2014( و همکـــاران دهقــان  .)11(

Z. tenuior  هـاي  ترکیـب  ودرصـد   1تـا   37/0را بین 
 گـزارش  سـینئول  -8، 1غالب اسـانس را پولگـون و   

و همکاران  قاسمی پیربلوطی گزارشدر  .)6( اند کرده
 75/0تـا   61/0درصد اسانس این گیاه از  نیز) 2013(

تـرین   اصلی وگرم ماده خشک متغیر  100سی در  سی
 2/71پولگـون (  نیزموجود در اسانس گیاه  هاي ترکیب

 درصد)، تیمول 8/7تا  51/0( درصد)، لیمونن 3/85تا 
 شد اعالمدرصد)  7/3تا  3درصد) و منتون ( 3/4تا  1(
هاي کاکوتی مورد  . بر اساس نتایج آنان، جمعیت)10(

 وکموتایـپ پولگـون    شـامل  دو کموتایـپ  درمطالعه 
 جاویدنیا. بندي شدند گروه لیمونن –کموتایپ پولگون

هـاي مختلـف    در بررسی ژنوتیپ) 1996( و همکاران
Z. tenuior غالب اسانس را پولگـون   نیز ترکیب ایران
) 2013و همکـاران (  دربندي .)14( است معرفی کرده

ال  8 -ان 3 -منتاپارارا  گیاه ترکیبات اصلی اسانسنیز 
گـزارش  درصـد)   48/38(و پولگون درصد)  98/53(

ــازده )2014( ابـــودرویش. )5( نمودنـــد ــانس بـ   اسـ
Z. tenuior  ایـن در   .)2( کردگزارش  درصد 72/0را

 مقـدار ) 2012و همکـاران (   بتـولی  حـالی اسـت کـه   
اعـالم  متغیـر  درصد  3/2تا  2/0از این گیاه را  اسانس
ارتفـاع از   کـه  کردندبیان ایشان  ،همچنین .)3( نمودند
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 بـازده ن عوامل اثرگـذار بـر   تری سطح دریا یکی از مهم
و  مـارال . در تحقیـق  )3( باشـد  مـی اسانس این گیـاه  

ین تـر  بـیش گـزارش شـده کـه    نیـز  ) 2015همکاران (
از گیاهانی که در درصد)  5/0(این گیاه اسانس  درصد
دسـت   هبکنند  متري از سطح دریا رشد می 908ارتفاع 

  . )18( است آمده
صـفات  که گـزارش مـدونی در زمینـه     ییاز آنجا

وجـود   Z.tenuiorرویشی و عملکردي گیـاه دارویـی   
ندارد، بنابراین تحقیق حاضر به منظور ارزیابی صفات 

هاي اسانس سه جمعیت این گیـاه   عملکردي و ترکیب
دارویی کشت شده در یک محـل در اسـتان اصـفهان    

  طراحی گردید.
  

  ها مواد و روش
ــه ــور  ب ــابیمنظ ــی و مــواد    ارزی ــفات رویش ص
آوري بـذر   جمع ،کاکوتی گیاهدر  اسانس هدهند تشکیل

 هـاي  از رویشگاه 1396در خردادماه سه جمعیت گیاه 
طبیعی آن واقع در مناطق دامنه، قمیشلو و کاله قاضـی  

. از هـر جمعیـت یـک    انجـام پـذیرفت  استان اصفهان 
تهیــه و پــس از شناســایی توســط  نمونــه هربــاریومی

 تحقیقـات منـابع طبیعـی    شناسی بخش متخصص گیاه
داده اختصـاص  ی هرباریوم شمارهبه آن یک  ،اصفهان

  .)1(جدول  شد
  

  .هاي محل جمع آوري گیاه اطالعات مربوط به رویشگاه -1جدول 
Table 1- Plant habitate information. 

  هرباریومی شماره
Herbarium 

No.  

ارتفاع از سطح دریا 
  (متر)

Height (m) 

  اقلیم (دومارتن)
Climate 

(De Martonne) 

  عرض جغرافیایی
latitude 

  طول جغرافیایی
longitude  

  محل جمع آوري
Location 

  خشک  1790  17854
droughty 

دقیقه  16درجه و  51
  ثانیه 29و 

51°16’29"  

دقیقه و  48درجه و  33
  ثانیه 70

33°48’70"  

 -قمیشلو
Ghamishloo  

  مدیترانه اي  2370  17855
Mediterranean  

دقیقه  30درجه و  50
  ثانیه 56و 

50°30’56"  

 19دقیقه و  2درجه و  33
  ثانیه

33°2’19"  

 -تنگه کلنگ دامنه
Tange kolang-

damaneh  

  خشک  1730  17856
droughty  

دقیقه  46درجه و  51
  ثانیه 20و 

51°46’20"  

دقیقه و  25درجه و  32
  ثانیه 11

32°25’11"  

 -کاله قاضی
Kolahghazi  

 
 96سال ماه  همنبدر  ساله بودن گیاه با توجه به یک

در محیط گلخانه و داخـل   بذرهااقدام به کاشت  97و 
نشـاهاي  و  گردیـد  مـاس  هاي حاوي پیت سینی کشت

به زمین اصلی منتقـل   سال بعدماه  در فروردین حاصله
تکرار  سهکامل تصادفی با  هاي بلوكدر قالب طرح  و

شـهید فـزوه وابسـته بـه مرکـز       تحقیقـاتی  در ایستگاه
کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان زش و آموتحقیقات 

کیلـومتري غـرب    25 واقع دراین ایستگاه کشت شد. 
 36درجه و  32عرض جغرافیایی اصفهان، با  شهرستان

درجه شرقی، ارتفاع  51دقیقه شمالی، طول جغرافیایی 
و  -17 متر، حداقل درجه حرارت 1612 از سطح دریا

ـ ا، بگـراد  درجـه سـانتی   40 حداکثر درجه حرارت ت ف

و قابلیت هدایت الکتریکـی    =7/7pH، کلی لومخاك 
درصد،  2/1کربن آلی خاك  ،دسی زیمنس بر متر 8/2

، ام پی پی 8/90درصد، فسفر قابل جذب  12/0ازت کل 
طبقـه آب و هـوایی    ،ام پی پی 1912پتاسیم قابل جذب 

 30، میانگین بارندگی خشک سرد (طبق روش آمبرژه)
  . باشد می متر میلی 140ساله 

متـر   3ردیـف بـه طـول     3هر واحد آزمایشـی از  
 همتر و فاصل سانتی 50 ها ردیف هاصل. فگردیدتشکیل 

انجـام   .شـد متر منظور  سانتی 20دیف دو بوته روي ر
 یـک هفت روز و هر  )Tape( اي به روش قطره آبیاري

در هاي هرز نیز  علفوجین  .بودساعت  4به مدت بار 
داده . گردیـد  طی فصل رشـد بـه طـور مرتـب انجـام     
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 - درصد 70در مرحله گلدهی (گلدهی باالي برداري 
گیاهـان موجـود در یـک    انجام شد. ) اواسط خردادماه

از سطح گیري ارتفاع،  اندازههر کرت پس از  مربع متر
. سـپس  شـد  گیـري  انـدازه وزن تـر  و خاك برداشـت  

هـا   آنخشـک  خشـک شـده و وزن   در سـایه  ها  نمونه
گرم از  50استخراج اسانس، به منظور . گردیدمحاسبه 
دو و بـه مـدت   شـده  آسـیاب   جمعیـت هر  سرشاخه

و دسـتگاه   ساعت بـا اسـتفاده از روش تقطیـر بـا آب    
 .)4( گیـري و درصـد آن تعیـین شـد     ، اسانسکلونجر
شده جهت انجام آنالیزهـاي الزم بـه    استخراجاسانس 

هـا و مراتـع کشـور ارسـال      موسسه تحقیقات جنگـل 
موجود در مزرعه پس از بـذردهی  بقیه گیاهان  گردید.

  ها محاسبه گردید.  برداشت و وزن بذر تک بوته آن
 هـاي  دسـتگاه  از  اسانس هاي ترکیب ییشناسا براي

 متصـل  کروماتوگرافی گاز و )GC( گاز کروماتوگرافی
. شــد اســتفاده )GC/MS( جرمــی ســنج بــه طیــف
  است. زیر قرار به ها دستگاه این مشخصات
 کرومـاتوگراف : )GC( گرافیکروماتو گاز مشخصات

 F.I.Dدتکتـور   بـه  مجهـز  Shimadzu-9Aمدل  گازي
پــرداز   داده و هیــدروژن)  شــعله  (یونیزاســیون

Chromatepac دستگاه  بود. ستونDB–5 30 طـول  به 
 ساکن فاز الیه ضخامت و میکرون 25 داخلی قطر متر،
 سـرعت  بـا  هلـیم  حامـل  گاز. بود میکرون 25/0 برابر

 محفظـه  دمـاي  ،لیتـر در دقیقـه   میلـی  7/22 گاز جریان
 حرارتـی  ریـزي  برنامـه  و گراد درجه سانتی 265 تزریق
 250درجـه تـا دمـاي نهـایی      50اولیه  دماي از ستون

درجـه   4 دقیقـه  هـر  گـراد بـود کـه در    درجـه سـانتی  
  .شد افزوده آن گراد به سانتی

 سـنج  طیـف  به متصل کروماتوگرافی گاز مشخصات
ــی  ــاتوگر ):GC/MS(جرم ــازي افکروم  Varian گ

 بـا  مشـابه  ستون جرمی، سنج طیف به شده متصل 3400
  بـود. دتکتـور   GCاسـتفاده در دسـتگاه    مـورد  سـتون 

"Ion Trap"  حامل  گاز جریان سرعت حامل هلیم، گاز
ــی 50 ــه  میل ــر در دقیق ــرژي ولیت  در یونیزاســیون ان

 الکتـرون بـود. برنامـه    70معـادل   جرمـی  سـنج  طیف
گـراد بـا    درجـه سـانتی   220 تـا  40از  سـتون  حرارتی
تنظـیم شـد و دمـاي     متـر در دقیقـه   سـانتی  4 سرعت

  گراد بود. درجه سانتی 230محفظه تزریق 
 براي ها. ترکیب شناسایی و بازداري شاخص محاسبه
 هـاي  هـا، آلکـان   ترکیـب  بـازداري  هاي اندیس محاسبه

 شـد. شناسـایی   تزریـق  GCدسـتگاه   به  c9-c22نرمال
 طیـف  مقایسه با و جرمی هاي طیف مطالعه با ها ترکیب
 از اطالعـات  اسـتفاده  بـا  استاندارد، هاي ترکیب جرمی
 هـاي بـازداري   شـاخص  کمک به و کتابخانه در موجود
 هـاي بـازداري   شـاخص  با ها آن مقایسه و شده محاسبه

. شد گردیده، انجام منتشر مختلف منابع در که استاندارد
 کمـک بـه   ترکیـب)  هـر  درصد (تعیین کمی محاسبات

 نرمال کـردن  به روش R3A-Chromatepacپرداز  داده
ــده و) Area normalization method( ســطح  نادی
 مربوط )Response factors( پاسخ هاي ضریب گرفتن

  .شد انجام ها طیف به
در طـی دو   اي آوري اطالعات مزرعـه  پس از جمع

  مقایسه میانگینو  مرکب تجزیه واریانس ،سال زراعی
 SASافـزار  نرم از .گردیدانجام  LSDن با آزمو صفات

 افـزار  ها و نـرم  جهت بررسی مقایسه میانگین داده 9.1
MSTATC  استفاده شدجهت محاسبه اثر متقابل.  

  
  و بحث نتایج

دهنـده   ) نشـان 2تجزیه واریانس صـفات (جـدول   
داري از نظـر کلیـه صـفات مـورد      وجود تفاوت معنی

ـ    بررسی در بین جمعیت ود. ایـن  هاي مـورد مطالعـه ب
دار براي صـفات وزن بـذر تـک بوتـه و      تفاوت معنی

عملکرد بذر در هکتار در سطح احتمال پنج درصـد و  
براي دیگـر صـفات در سـطح احتمـال یـک درصـد       

دار شد. نتایج همچنین نشان داد که فاکتور سـال   معنی
صفات مورد بررسی به استثناي وزن بذر تـک   بر کلیه

نسبت وزن خشـک بـه   بوته، عملکرد بذر در هکتار و 
کـنش جمعیـت در    داري داشت. اثر بـرهم  تر اثر معنی
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سال نیز بر صـفات وزن تـر و خشـک انـدام هـوایی،      
درصد اسانس، وزن هزاردانه و عملکرد خشـک انـدام   
هوایی و عملکرد اسانس در سطح احتمال یک درصد 

دار شـد.   و بر ارتفاع در سطح احتمال پنج درصد معنی
کنش جمعیـت در سـال    ر برهمسایر صفات تحت تاثی

  قرار نگرفتند. 
ــاري معنــی دار صــفات مــورد مطالعــه  تفــاوت آم

کاکوتی در این تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه بـین      
هاي مورد مطالعه تنـوع ژنتیکـی کـافی بـراي      جمعیت

صفات مختلف از جمله عملکرد اندام هوایی، عملکرد 
بذر و درصد اسـانس وجـود دارد. وجـود ایـن تنـوع      

ساز انجام کارهـاي اصـالحی در آینـده     اند زمینهتو می
هـاي   گردد. وجود تنـوع ژنتیکـی بـاال درون جمعیـت    

) نیز گـزارش  1395و همکاران ( زمانیکاکوتی توسط 
  ).28است ( شده 

نشـان داد   3ها در جدول  مقایسه میانگین جمعیت
ترین مقـدار وزن خشـک انـدام هـوایی، وزن      که بیش

ه، عملکرد بـذر و عملکـرد   هزاردانه، وزن بذر تک بوت
خشک انـدام هـوایی در هکتـار مربـوط بـه جمعیـت       
قمیشلو بود. ارتفاع و عملکرد تر این جمعیت گرچـه  

عیت کاله قاضی بـود ولـی   از نظر عددي باالتر از جم
داري با آن نداشـت. همچنـین، جمعیـت     تفاوت معنی

کاله قاضی باالترین درصد و عملکـرد اسـانس را دارا   
بود. در میـان سـه جمعیـت بررسـی شـده، جمعیـت       
ــر از      ــی برت ــورد بررس ــفات م ــر ص ــلو از نظ قمیش

هاي دیگر بود و تفاوت عملکرد خشک اندام  جمعیت
ر مقایسـه بـا دو جمعیـت    هوایی و عملکرد بـذر آن د 

دیگر مشهود بود. یکی از موارد مشاهده شـده در ایـن   
تحقیق رشد قابل توجه این گیاه در شرایط زراعـی در  
مقایسه با شرایط رویشگاهی و طبیعی آن می باشد. بر 

) متوسط ارتفـاع ایـن   2014( پور موسوياساس تحقیق 
سانتی متر و عملکـرد   5/6گیاه در شرایط رویشگاهی 

) 21گرم گزارش شـده اسـت (   15/0ک تک بوته خش
دسـت آمـده    در صورتی که در تحقیق حاضر مقادیر به

داري با این نتایج دارند. بنابراین، به  تفاوت بسیار معنی
رسد زراعی کردن گیاه به علت آبیاري مناسب،  نظر می

هاي هرز به بهبـود   حاصلخیزي خاك و مبارزه با علف
خواهد کرد. با توجه  صفات رویشی آن کمک شایانی

به اینکه درصد اسانس و به دنبال آن عملکرد اسـانس  
در ژنوتیپ کاله قاضـی بـاالتر از دو جمعیـت دیگـر     

دست آمد، لذا بسته به هدف تحقیق در صورتی کـه   به
عملکرد اندام هوایی مدنظر باشد جمعیـت قمیشـلو و   
در صورتی که عملکرد اسانس مـورد توجـه باشـد از    

  توان استفاده نمود.  قاضی میجمعیت کاله 
جدول مقایسه میانگین صفات از نظر سـال (جـدول   

) نیز نشان داد که اثر سال بر روي صفات ارتفـاع، وزن  4
تر و خشک اندام هوایی، درصد و عملکرد اسـانس، وزن  

دار بـود. بـر    هزاردانه و عملکرد خشک اندام هوایی معنی
ردي گیـاه در  اساس نتایج این تحقیق  بهبود صفات عملک

سال دوم نسبت به سال اول آزمایش قابل مشاهده اسـت.  
تواند به علت شرایط آب و هوایی حاکم بـر   علت آن می

هـاي سـیالبی در    مزرعه در دو سال زراعی باشد. بـارش 
سال اول تحقیق که منجـر    هاي فروردین و اردیبهشت ماه

هایی از سرشاخه گیاهـان کشـت    به مدفون شدن قسمت
گل شد عمال رشد رویشی گیاه را کنـد نمـود و   شده در 

تـر شـدن    پس از آن گرم شدن ناگهانی هوا باعـث کوتـاه  
ها بـه فـاز زایشـی گردیـد. لـذا       دوره رویشی و ورود آن

صفات رویشی گیاه در سال اول نسبت به سال دوم افـت  
  داشت. 

آمده  5کنش جمعیت در سال در جدول  برهم
ترین ارتفاع،  ه بیشاست. بر اساس نتایج به دست آمد

وزن خشک اندام هوایی، وزن هزاردانه، وزن بذر تک 
بوته، عملکرد بذر در هکتار و عملکرد خشک اندام 
هوایی در هکتار در سال دوم جمعیت قمیشلو مشاهده 

ترین وزن تر اندام هوایی و عملکرد اسانس  شد. بیش
دست آمد که  در سال دوم جمعیت کاله قاضی به

اري با جمعیت قمیشلو در همان سال د تفاوت معنی
  نداشت. 
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) کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه وابسته به مرکز تحقیقات و Z.tenuiorجمعیت کاکوتی (ترکیبات متشکله اسانس در سه درصد  -6جدول 
  .1398و  1397دو سال زراعی آموزش کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان طی 

Table 6- Essential oil percentages in 3 ppulations of Z.tenuior cultivated in Fozveh station of Agricultural and Natural 
Resource Research Center of Isfahan during 2018-2019. 

شاخص 
  بازداري
(RI) 

نام ترکیب 
Compound 

name  

  )Year 2019( 1398سال  )Year 2018( 1397سال 
  دامنه - گتنگه کلن

Tangekolang-
damaneh 

  قمیشلو
Ghamishlo 

  کاله قاضی
Kolahghazi 

  دامنه - تنگه کلنگ
Tangekolang-

damaneh 

  قمیشلو
Ghamishlo 

  کاله قاضی
Kolahghazi 

پینن-بتا  1007.9  
(β-Pinene) 

0.22  0  0.2  0.25  0.26  0.24  

سیمن- پارا  1055.8  
(p-Cymene) 2.63  1.72 2.46  0.24 1.55 2.1 

سینئول-8و  1  1065.4  
(1,8-Cineole) 0.29  0.25 0.48  4.28 10.46 4.9 

1097.7  

سیس سابینن 
 هیدرات

(cis-Sabinene 
hydrate) 

0.3  0 0.22  0.24 0.41 0.28 

1115.4  
  لینالول

)Linalool(  0.19  0 0 0.68 0.26 0.59 

1171.3  
ان-3 -منتا- پارا  

(p-mentha-3-
one) 

1.98  0  1.3 2.56  7.9 7.58 

  بورنئول  1219.8
(borneol)  1.8  0.69  1.6  0  0  0  

1233.7  
  ان- 4ترپینن 

)Terpinene-4-
one(  

0  0.62  0  2.21  0.9  1.14  

1255.5  
  ترپینئول-آلفا

)terpineole-α(  0  0  0.17  0.66  4.18  1.11  

1292.3  
 پولگون

(polygon) 88.95  43.3  89.52  65.56 48.1 64.26 

 پپریتون  1312.6
(piperitone) 

0.24  2.82  0.43  0.65  3.67  0.55  

1315.2  
 بورنیل استات

(bornyl 
acetate) 

0  1.32  0  0  0  0  

 تیمول  1322.6
(thymol) 0  1.04  0  0  0  0  

1334.9  
 کارواکرول

(carvacrole) 
1.24  0.86  0 0 0 0 

1403.1  
 کارواکرول استات
(carvacrole 

acetate) 
1.71  38.6  1.14 0 0 0 

بوربونن-بتا  1427.3  
(β-Borbonene) 

0  0.28  0  0.61  0.52  0.61  

1468.6  
 اي کاریوفیلن

(E-
Caryophyllene) 

0  0.29  0  0.77 0.42 0.49 

1500  
 اسپاچولنول

(spatholenol) 
0 0.3  0  2.8  0.52  0.86  

1664.1 
 کاریوفیلن اکساید

(Caryophyllene 
oxide) 

0  0.42  0  0  0  0.76  
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عـداد  ) ت6بر اساس نتایج تجزیه اسـانس (جـدول   
هـاي مـورد    ها و جمعیـت  هاي اسانس در سال ترکیب

مطالعه متفاوت بود. در اسانس جمعیت دامنه در سـال  
 13درصــد اســانس) و در ســال دوم  55/99( 11اول 

درصد اسانس)، در جمعیـت قمیشـلو    51/81ترکیب (
درصـد اسـانس) و در سـال     51/92( 14در سال اول 

ر جمعیت درصد اسانس) و د 15/79ترکیب ( 13دوم 
درصد اسانس) و  52/97( 10کاله قاضی در سال اول 

ــال دوم  ــب ( 14در س ــانس)   23/85ترکی ــد اس درص
مشــاهده گردیــد. ترکیــب پولگــون بــاالترین ترکیــب 
موجود در اسانس در هر سه جمعیت مورد مطالعه طی 
دو سال زراعی بود. جمعیت دامنه و کـاله قاضـی بـا    

 98در سال  درصد 65و  97درصد در سال  89حدود 
ترین مقدار این ترکیب را دارا بودند. میـانگین دو   بیش

درصــد  45ســاله ایــن ترکیــب در جمعیــت قمیشــلو 
دست آمد. در مقابـل، پپریتـون موجـود در اسـانس      به

قمیشلو در هر دو سال آزمایش تقریبـا بـیش از شـش    
ــه ترتیــب   ــر دو جمعیــت دیگــر (ب  82/2و  67/3براب

بوربـورن، اي کـاریوفیلن،   -درصد) برآورد گردید. بتـا 
تنهـا   1397اسپاچولنول و کاریوفیلن اکساید در سـال  

  در جمعیت قمیشلو مشاهده گردید.
در اسانس سه جمعیت مـورد بررسـی در مجمـوع        
ترکیب شناسایی شـده اسـت. نکتـه قابـل توجـه،       19

درصد باالي ترکیب پولگـون در دو جمعیـت دامنـه و    
 90ه در سـال اول،  نحـوي کـ   بـه باشد.  کاله قاضی می

درصد از اسانس این دو جمعیت را ترکیـب پولگـون   
تشکیل داد. این برتري از نظر ترکیب پولگون در سال 

شود. تحقیقات موجود نیز  دوم آزمایش نیز مشاهده می
نشان داده است که ترکیب غالب اسانس در ایـن گیـاه   

) که با نتـایج ایـن   20 ،15 ،14 ،10 ،6پولگون است (
  . داشتخوانی  متحقیق ه

بر خالف دو جمعیت فوق، درصد پولگون موجود 
درصـد   43در اسانس جمعیت قمیشـلو در سـال اول   

 40ولی کارواکرول استات آن به حـدود  آمد، دست  به
بوربـورن، اي کـاریوفیلن،    -بتا ،درصد رسید. همچنین

اسپاچولنول، کاریوفیلن اکساید، تیمول، بورنیل استات 
. شدها در اسانس این جمعیت دیده ال تن -4و ترپینن 
-سابینن هیـدرات و پـارا   -پینن، سیس -بتا ،از طرفی

ال بــر خــالف دو جمعیــت دیگــر در ایــن  -3 -منتــا
بـودن   تـر  کـم . در سال دوم نیز نداشتجمعیت وجود 

درصد پولگون در این جمعیت نسبت به دو جمعیـت  
 -8و  1ولی به مـوازات آن میـزان    شد،دیگر مشاهده 

، آلفاترپینئول و پپریتون باالتري داشت. دالیـل  سینئول
ــاوت  ــن تف ــراي وجــود ای ــی ب ــانس  مختلف ــا در اس ه

هاي مختلـف آزمـایش وجـود دارد.     ها و سال جمعیت
ها و خطاي آزمایش از جملـه   تفاوت ژنتیکی جمعیت

کـاکوتی گیـاهی اسـت     ،این مـوارد اسـت. همچنـین   
سـیر فیزیولوژیـک    واهلی نشده است که هنوزدارویی 

رسد. در مورد این سال به تکامل می این گیاه طی یک
گیاه بایستی این نکته را مـد نظـر قـرار داد کـه رونـد      

هـاي گیـاه طــی    انــدامتغییـرات برخـی از صـفات در    
 به طوري کـه است.  متفاوت مختلف، يهاي رشد سال

برخی صـفات ماننـد میـزان اسـانس دچـار تغییـرات       
گیاه در طـی   شوند. لذا بدیهی است که گیري می چشم
ي برخـوردار  تـر  بـیش هاي مختلـف از واریـانس    سال
هـاي   و ترکیـب  اتغییـر در محتـو  طـور کلـی،    به. باشد

-الگوي بیـان ژن در  موجود در اسانس، ناشی از تغییر

 ،همچنـین  باشـد. اسـانس مـی  هاي دخیل در بیوسـنتز  
شـرایط و اقلـیم   مطالعات پیشین نشان داده است کـه  

هاي موجود در اسانس ترپن گردد کهمنجر می متفاوت
و امکان ناپدید  گیاهان دچار نوآرایی و اکسایش شوند

هاي جدید را فـراهم کننـد،    وجود آمدن ترکیب و یا به
امکـان وجـود چنـدین زنجیـره      که این امـر بـه دلیـل   

 رهايي بـا سـایر مسـی   ارتباطی بین مسیر ایزوپرونوئید
اد انتقـال و ایجـ   منجـر بـه  متابولیکی وجـود دارد کـه   
گـردد. در   مـی  هـاي کربنـی  رقابت بر سر پـیش مـاده  
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ــه نظــر مــی ــه دلرســد  مجمــوع ب ــب  هــاي تفــاوت لی
مـورد مطالعـه رفتارهـا و     هـاي  عتیجم ،یکیولوژیزیف

اند و بسته به  هاي مختلفی را از خود نشان داده واکنش
هـاي   هاي فیزیولوژیک متفاوت، تولید متابولیت واکنش

  ). 7اوت خواهد بود (ثانویه از جمله اسانس نیز متف
 55/0تـا   35/0درصد اسـانس در ایـن تحقیـق از        

و  دهقـان دسـت آمـد. در تحقیـق     درصد متفـاوت بـه  
تا  37/0) درصد اسانس این گیاه بین 2014همکاران (

و  قاسمی پیربلـوطی ). 6درصد گزارش شده است ( 1
تا  61/0)، بازده اسانس این گیاه را از 2013همکاران (

گرم ماده خشک متغیر گزارش  100در  سی سی 75/0
  . داشتخوانی  ) که با نتایج این تحقیق هم10نمودند (

  

  گیري کلی نتیجه
، زمینه انجام هاي کاکوتی فاوت موجود بین جمعیتت

کنـد. ایـن گیـاه کـامال بـا       کارهاي اصالحی را فراهم می
شرایط زراعی سازگار بوده و عملکرد قابـل قبـولی دارد.   

له در مورد این گیاه حضور ترکیب پولگـون  ترین مسئ مهم
ـ  باشد به عنوان ترکیب غالب اسانس می ویـژه در دو   هکه ب

اسانس را اي از  قسمت عمدهجمعیت دامنه و کاله قاضی 
هاي متعدد  پولگون در زمینهتشکیل داده است. از آنجا که 

خمیـر   ،هـا  دار کـردن مـواد غـذایی، نوشـیدنی     براي طعم
 دارویـی رکیبات ضد باکتري در صنعت و تولید ت ها دندان

به عنوان یکی از منابع تولید  اسانس این گیاه ،کاربرد دارد
    گردد. پیشنهاد میمحصوالت این 
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