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Introduction
Lamiaceae is a large plant family with many important genus like Ziziphora. This genus has four species in
Iran. Three species including Z. tenuior, Z. persica and Z. capitata are annual and Z. clinopodioides is Perennial.
Ziziphora clinopodioides Lam. is an aromatic plant that leaves and flowers are frequently used as a traditional
herbal medicines for the treatment of colds and cough. In Iran, this plant is mostly used in traditional medicine as
a sedative, carminative, anti-emetic, anti-inflammatory and antiseptic substance in food. The present work 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. It was on the basis of randomized complete block design with three replications.
Treatments were three populations of Z. clinopodioides that were collected from Isfahan province including
Makooleh, Sarcheshmeh Golpayegan and Daran regions. Measured traits included: dry shoot weight, plant
height, dry to wet weight ratio, 1000-seed weight, essential oil percentage, yield of essential oil and essential oil
compounds. The percentage of essential oil was measured in 50% flowering stage by using hydro-distillation
using an all-glass clevenger apparatus for 4 h. 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). The chemical compounds of the essential oil were identified on the basis of GC-MS
retention time on fused silica capillary column and by comparison between their retention indices (RIs) with
retention indices of published data, Standard Mass Spectral Fragmentation Pattern. Sas 9.1 software package was
used for data analyses. Mean and standard deviations of each experiment were calculated and then were
subjected to analysis of variance. Duncan test was used to determine mean differences among the treatments at
1% probability. Also, interactions were analyzed by using MSTATC software.
Results and Discussion
The combined analysis results showed a significant difference for all traits among populations. Sarcheshmeh
Golpayegan and Daran populations had the highest (179 and 7011 kg.ha -1) and lowest (70 and 6120 kg.ha-1) seed
yield and aerial dry yield respectively. Also the highest amount of oil percentage and oil yield were observed in
Sarcheshmeh Golpayegan population. The range of essential oil percentages between populations were from
1.2% (makooleh) to 1.4% (sarcheshmeh). Experimental years had a significant effect on all studied traits except
of 1000-seed weight. Populations in the second year had higher performance than the first year. This was
especially noticeable in shoot dry weight, seed yield and essential oil yield. Results of genotype*year interaction
revealed that Sarcheshmeh Golpayegan population had the highest seed yield and shoot dry weight in the second
year. In total, 26 compounds were identified in Z. clinopodioides essential oil populations. Two major identified
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compounds in essential oil analysis recognized as 1,8 cineole and polegone. In Makoole population Polegone
was the main component but Sarcheshmeh Golpayegan and Daran were rich in 1, 8- Cineole.
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
pave the way for remedial work in the future. This research has shown that Z. clinopodioides has the ability to
adapt and cultivate in the field environments. Therefore, it can be used as a new medicinal plant in the country's
agricultural system. This plant can also be introduced as an appropriate source to provide a combination of 1, 8Cineole and Polegone used in food and pharmaceutical industries.
Keywords: Lamiaceae family, Polegone, Seed, Yield
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مطالعه صفات رویشی و ترکیبهای اسانس سه جمعیت گیاه دارویی کاکوتی کوهی
) (Ziziphora clinopodioides Lam.در اصفهان
3

لیلی صفائی ،*1ابراهیم شریفی عاشورآبادی ،0داود امین آزرم
تاریخ دریافت0099/90/90 :
تاریخ پذیرش0099/90/01 :

چكيده
جهت بررسی کمی و کیفی کاکوتی کوهی ) (Ziziphora clinopodioides Lam.آزمایشی طی سالهاي  0101 -0101در ایستگاه تحقیقاتی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان اجرا گردید و سه جمعیت کاکوتی جمعآوري شده از رویشگگاههگاي اسگتان اصگفهان شگام
جمعیتهاي ماکوله ،سرچشمه گلپایگان و داران بر اساس طرح بلوكهاي کام تصادفی با سه تكرار بررسی شدند .صگفات انگدازهگیگري شگده شگگام :
ارتفاع بوته و وزن خشگک اندام هوایی ،نسبت وزن خشک به تر ،وزن هزار دانه ،عملكرد اندام هوایی و بذر در هكتار ،درصد و عملكرد اسانس و ترکیبات
اسانس بود .تجزیه مرکب نتایج دو سال نشان داد که جمعیتهاي مورد بررسی از نظر کلیه صفات تفاوت معنیداري داشتند .جمعیت سرچشمهگلپایگگان،
با متوسط عملكرد خشک اندام هوایی و بذر بهترتیب  1900و  010کیلوگرم در هكتار بیشترین و جمعیت داران با مقادیر  0019و  19کیلوگرم در هكتگار
کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند .بیشترین درصد و عملكرد اسانس نیز در جمعیت سرچشمه گلپایگان مشاهده گردید .سگالهگاي آزمگایت تگا یر
معنیداري روي عملكرد اندام هوایی و درصد اسانس داشت .برهمكنت جمعیت در سال نشان داد که جمعیت سرچشمه گلپایگان در هر دو سال زراعی از
عملكرد بذر و اندام هوایی باالتري برخوردار بود .آنالیز اسانس حضور  10ترکیب را در اسانس سگه جمعیگت مگورد بررسگی نشگان داد و  1 ،0سگینوول و
پولگون بهعنوان ترکیبهاي غالب اسانس بودند.
واژههای کليدی :بذر ،پولگون ،عملكرد ،خانواده نعناع

مقدمه

1

آویشگگن کگگوهی ( )Z. clinopodioidesکگگه در فارسگگی بگگه آن
کاکوتی کوهی گفته میشود ( ،)Mozaffarian, 2009گیاهی علفگی،
چندساله و متعلق به خانواده نعناعیان ( )Lamiaceaeمیباشد .ارتفگاع
آن  5تا  59سانتیمتر ،ساقهها متعدد ،از قاعده منشعب ،برگها بگدون
دمبگگرگ و یگگا بگگا دمبگگرگهگگاي کوتگگاه ،خسگگی ،سگگرنیزهاي ،بیضگگوي،
تخممرغی تا کم و بیت دایرهاي ،نوك تیز ،در حاشیه صاف ،گ آذین
 -0مربگگی پگگ،وهت ،بخگگت تحقیقگگات منگگابع طبیعگگی ،مرکگگز تحقیقگگات و آمگگوزش
کشاورزي و منابع طبیعگی اسگتان اصگفهان ،سگازمان تحقیقگات ،آمگوزش و تگرویج
کشاورزي ،اصفهان ،ایران
 -1دانشیار ،بخت تحقیقات گیاهان دارویی و معسگر ،موسسگه تحقیقگات جنگلهگا و
مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،تهران ،ایران
 -1اسگگتادیار ،بخگگت تحقیقگگات علگگوم زراعگگی -بگگاغی ،مرکگگز تحقیقگگات و آمگگوزش
کشاورزي و منابع طبیعگی اسگتان اصگفهان ،سگازمان تحقیقگات ،آمگوزش و تگرویج
کشاورزي ،اصفهان ،ایران
)Email: safaii2000@yahoo.com
(* -نویسنده مسوول:
DOI: 10.22067/jcesc.2021.72239.1082

متشك از گ هاي متعدد بدون دمگ و یا با دمگ هاي به طول تا 0
میلیمتر ،جام گ سفید ،صورتی تگا بگنفت و میگوه بگا سگس ،صگاف،
قهوهاي کمرنگ میباشد (.)Jamzad, 2012
بختهاي هوایی این گیاه در ایران بهعنگوان ادویگه و همینگین
جهت درمان سرماخوردگی و سرفه مورد استفاده قرار مگیگیگرد و در
طب سنتی براي درمان معده درد ،دل پییگه ،اسگهال و بیمگاريهگاي
تنفسی کاربرد دارد .براساس گزارشهاي موجود ،ترکیبگات منگوترپن،
مواد غالب اسانس آویشن کوهی میباشد .تحقیقات نشگان داده اسگت
کگگه گونگگههگگاي مختلگگس جگگنس کگگاکوتی خگگواص آنتگگیاکسگگیدانی و
ضدمیكروبی دارند ;(Godze et al., 2006; Eftekhar et al., 2005
) .Chitsaz, 2006; Salehi et al., 2006بر اساس تحقیق اوگانسین
و چكگگاکوین ( )Chachoyan and Oganesyan, 1996عصگگاره
کاکوتی کوهی ) (Z. clinopodioidesفعالیت ضگدتوموري داشگته و
رشد غدههاي بدخیم را تگا  11/0درصگد و غگدد سگرطانی را تگا 01/5
درصد کاهت میدهد .بیشترین ترکیب موجود در ایگن گیگاه پولگگون
( )%51/1گزارش شده است (Sajadi et al., 2002; Salehi et al.,
) .2005; Verdian Rizi, 2008ضگرابی ( )Zarrabi, 1998میگزان
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اسانس کگاکوتی کگوهی را  9/0درصگد و میگزان پولگگون موجگود در
اسانس را  10/1گزارش کردند .بر اساس گگزارش ربیعگی و همكگاران
( )Rabiiei, et al., 2015ترکیب اصلی اسگانس کگاکوتی کگوهی در
رویشگاههاي متفاوت از نظر ارتفگاع ،پولگگون مگیباشگد و پگس از آن
بهترتیب  1 ،0سینوول ،پییریتون ،نوومنتول ،پارامنت  -1-ان-1 -ال و
کارواکرال داراي بیشترین ترکیبهاي موجود در اسگانس گیگاه بودنگد.
شاروپو و سگتزر ( 05 )Sharopov and Setzer, 2011ترکیگب را در
اسانس کاکوتی کوهی تشخیص دادند که پولگون ،نوومنتول ،منتگون،
پارامنتا-1-ان 1-ال ،پیپریتنون و پیپریتون بهترتیگب ترکیبگات غالگب
اسانس بودند .امیري ( 11 )Amiri, 1998ترکیب که  01/0درصگد از
ک اسانس را شام میشدند در اسانس این گیاه شناسایی نموده کگه
ترکیبات غالب آن بگهترتیگب پولگگون ( 19/0درصگد) ،تیمگول (10/1
درصد) ،پارامنتا-1-ان 1-ال ( 01/0درصد) ،پیپریتنون ( 0/1درصگد) و
 1 ،0سینوول ( 0/0درصد) بود .بر اساس تحقیگق دینگگ و همكگاران
( )Ding et al., 2014کاکوتی کوهی سرشار از پولگگون مگیباشگد و
بیشترین مقدار این ترکیب در مرحلگه گلگدهی وجگود دارد .عصگري و
همكاران ( )Asri et al., 2016نیز در تجزیه اسانس کگاکوتی کگوهی
برداشت شده از سه رویشگاه مختلس در مجموع  01ترکیب شناسگایی
کردند که  10عدد آن در هر سه رویشگاه مشترك بود .در این تحقیق
 1 ،0سینوول ،ترپینن-0-ال و پولگون ترکیبات غالب اسانس بودند .بر
اساس گزارش شگفیعی و همكگاران ( )Shafei et al., 2012پولگگون
موجود در کاکوتی بسته به محیط رشد ،متفاوت گزارش است .بهعنوان
مثال در گونگه رشگد کگرده در قگزوین درصگد آن  11درصگد ولگی در
ارتفاعات خراسان  11/1درصد بهدست آمده که میتواند ناشی از تا یر
عوام محیسی بر گیاه باشد .براساس تحقیق چیگتسگاز و همكگاران
( )Chitsaz et al., 2007پولگون مگادهاي سگمی اسگت کگه موجگب
آسیبهاي حاد کبدي میگردد لذا به نظر میرسد کم بودن مقگدار آن
در گیاه ،در شرایط اقلیمی مختلس ،میتواند یگک برتگري بگه حسگا
بیاید .در تحقیق امیري ( )Amiri, 2009ترکیبات اسگانس در مراحگ
مختلس رشدي کاکوتی کوهی بررسی شد .ترکیبات غالگب اسگانس در
مرحله قب از گلدهی شگام پولگگون ( 19/0درصگد) ،تیمگول (10/1
درصد) ،پارامنتا1-ان 0-ال ( 01/0درصد) و پیپرتنون ( 0/1درصد) بود.
در مرحله گلدهی پولگون ( 00/0درصد) ،پارامنتگا 1 -ان 0-ال (09/5
درصد) 1 ،0 ،سینوول ( 09/0درصد) ،پیپرتنون ( 1/1درصگد) و تیمگول
( 0/1درصگگد) و در مرحلگگه پگگس از گلگگدهی پولگگگون ( 00/1درصگگد)،
ایزومنتون ( 00/0درصد) ،پارامنتا 1-ان  0ال ( 00درصد) ،پارامنتگا 1،1
دین ( 1/1درصد) و تیمول ( 5/1درصد) ترکیبات اصلی اسانس بودنگد.
سنبلی و همكاران ( )Sonboli et al., 2010نیز در اسانس  0جمعیت
کاکوتی مورد مسالعه تنوع وسیعی از نظر مواد تشكی دهنگده مشگاهده
نمودند و بر این اساس آنها را در  5گروه شیمیایی مختلس قرار دادند.
بر اساس این تحقیق اصلیترین ترکیبات تشكی دهنده اسانس شام

پولگون 1 ،0 ،سینوول ،نوومنتول -0 ،ترپینوول -0 ،ترپینوول ،نوومنتی
استات و پیپرتنون بود.
بر اساس تحقیق بخشیخانی و همكاران ( Bakhshikhaniki et
 )al., 2010مراح فنولوژي بگر بگازده اسگانس کگاکوتی کگوهی ا گر
معنیداري داشت .مهدوي و همكاران ( )Mahdavi et al., 2014ا گر
مراح مختلس برداشت را بر درصد اسگانس آویشگن کگوهی تعیگین و
بازده اسانس در مرحلگه قبگ از گلگدهی را  9/11درصگد و در مرحلگه
گلدهی  9/11درصد گزارش نمودند .بر اساس گزارش آنهگا پولگگون
بهعنوان ترکیب غالب اسانس در مرحله بعد از گلدهی افگزایت نشگان
داد .تحقیگق امگینغفگوري و همكگاران ( Amin ghafoori et al.,
 )2003روي تاریخ کاشت کاکوتی کوهی نشان داد که امكان کاشگت
گیاه در شرایط آ و هوایی مشگهد در پگاییز و بهگار وجگود دارد ولگی
بیشترین تولید مربگو بگه گیاهگان کاشگته شگده در پگاییز اسگت کگه
مهمترین علت آن طوالنیتر بودن فص رشد و رشد رویشی بهتر گیاه
در کشت پاییزه است.
از آنجا که با بررسی جمعیتهاي هگر گیگاه امكگان دسترسگی بگه
جمعیت برتر جهت تولید بذر مسلو وجگود دارد و تگاکنون در اسگتان
اصفهان پ،وهشی در این زمینه انجام نشده است ،لذا تحقیق حاضر به
منظور بررسی صفات رویشی و ترکیبهاي اسانس سگه جمعیگت ایگن
گیاه دارویی با رویكرد معرفی جمعیت برتر از نظگر عملكگرد اقتصگادي
طراحی گردید.

مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی صفات رویشی و مواد تشگكی دهنگده اسگانس در
گیاه کاکوتی کوهی ،جمعآوري بگذر سگه جمعیگت گیگاه در خردادمگاه
 0100از رویشگاههاي طبیعگی آن واقگع در منگاطق داران ،سرچشگمه
گلپایگان و ماکوله استان اصفهان انجام پذیرفت .از هر جمعیگت یگک
نمونگگه هربگگاریومی تهیگگه و پگگس از شناسگگایی توسگگط متخصگگص
گیاهشناسی بخت تحقیقات منابع طبیعی اصفهان ،به آن یک شگماره
هرباریومی اختصاص داده شد (جدول .)0
کاشت بذرها در بهمن ماه  0100در محیط گلخانه و داخ سگینی
کشتهگاي حگاوي پیگتمگاس انجگام گردیگد و نشگاهاي حاصگله در
فروردینماه سال بعد به زمین اصلی منتق و در قالب طرح بلوكهاي
کام تصادفی با سه تكرار در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه وابسته به
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان کشت شد.
این ایستگاه واقع در  15کیلومتري غر شهرستان اصفهان ،با عرض
جغرافیایی  11درجه و  10دقیقه شگمالی ،طگول جغرافیگایی  50درجگه
شرقی ،ارتفاع از سس ،دریا  0001متر ،حگداق درجگه حگرارت  -01و
حداکثر درجه حرارت  09درجه سانتیگگراد ،بافگت خگاك لگوم رسگی،
 PH= 1/1و قابلیت هدایت الكتریكی  1/1دسی زیمنس بر متر ،کربن
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آلی خاك  0/1درصد ،ازت ک  9/01درصد ،فسفر قابگ جگذ 09/1
 ،ppmپتاسیم قاب جذ  ،ppm 0001طبقه آ و هوایی خشک سرد
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(طبگگق روش آمبگگرژه) و میگگانگین بارنگگدگی  19سگگاله  009میلگگیمتگگر
میباشد.

جدول  -1اطالعات مربوط به رویشگاههای محل جمعآوری گياه
Table 1- Plant habitate information

شماره هرباریومی

ارتفاع از سطح دریا
)Height above sea level (m
2450

عرض جغرافيایی

طول جغرافيایی

Latitude
"50°29’28

Longitude
"33°04’22

Daran

17891

2091

"50°12’39

"33°25’06

Sarcheshmeh Golpayeghan

17892

2000

"50°12’47

"33°23’44

Makooleh

Herbarium no.
17890

هر واحد آزمایشی از سه ردیس به طول سه متگر تشگكی گردیگد.
فاصگگله ردیگگسهگگا  59سگگانتیمتگگر و فاصگگله دو بوتگگه روي ردیگگس 19
سانتیمتر منظور شد .انجام آبیاري به روش قسرهاي و هر هفته یكبگار
بود .وجین علسهاي هرز نیز در طی فص رشد بهطگور مرتگب انجگام
گردید .دادهبرداري در مرحله گلدهی (گلدهی باالي  19درصد -اواسط
خردادماه) انجام شد .گیاهان موجود در یک مترمربع هر کرت پگس از
اندازهگیري ارتفاع بوته ،از سس ،خاك برداشت و وزن تر انگدازهگیگري
شد .سپس نمونهها در سایه خشک شده و وزن خشک آنها محاسگبه
گردید .بهمنظور استخراج اسانس 59 ،گگرم از سرشگاخه هگر جمعیگت
آسیا شده و به مدت چهار ساعت با استفاده از روش تقسیر بگا آ و
دستگاه کلونجر ،اسانسگیري و درصد آن تعیین شد ( Amiri et al.,
 .)2009اسانس استخراج شده جهت انجام آنالیزهاي الزم به موسسگه
تحقیقات جنگ ها و مراتع کشور ارسال گردید .بقیه گیاهان موجود در
مزرعه پس از بذردهی برداشت و وزن بذر تک بوته آنها محاسبه شد.
بگراي شناسگایی ترکیگبهگاي اسگانس از دسگتگاههگاي گگگاز
کروماتوگرافی ) (GCو گاز کروماتوگرافی متص به طیسسنج جرمگی
) (GC/MSاستفاده گردید .مشخصات این دستگاهها به قرار زیر است:
مشخصات گاز كروماتوگرافي )(GC

کرومگاتوگراف گگازي مگدل  Shimadzu-9Aمجهگز بگه دتكتگور
( F.I.Dیونیزاسیون شعله هیدروژن) و دادهپرداز  Chromatepacبگود.
ستون دستگاه  DB–5به طول  19متگر ،قسگر داخلگی  15میكگرون و
ضخامت الیه فاز ساکن برابر  9/15میكرون بود .گاز حامگ هلگیم بگا
سرعت جریان گاز  ،11/1دماي محفظه تزریق  105درجه سانتیگراد و
برنامهریزي حرارتی ستون از دماي اولیه  59درجه تا دماي نهایی 159
درجه سانتیگراد بود که در هر دقیقه  0درجه سانتیگراد به آن افزوده
شد.
مشخصات گاز كروماتوگرافي متصل به طيفسنج جرمني
)(GC/MS

کروماتوگراف گازي  Varian 3400متص شگده بگه طیگسسگنج
جرمی ،ستون مشگابه بگا سگتون مگورد اسگتفاده در دسگتگاه  GCبگود.
دتكتور " "Ion Trapگگاز حامگ هلگیم ،سگرعت جریگان گگاز حامگ

Location

محل جمعآوری
داران
سرچشمه گلپایگان
ماکوله

 59 ml min-1و انرژي یونیزاسیون در طیگسسگنج جرمگی معگادل 19
الكترون بود .برنامه حرارتی ستون از  09تا  119درجه سگانتیگگراد بگا
سرعت  0 C min-1تنظیم شگد و دمگاي محفظگه تزریگق  119درجگه
سانتیگراد بود.
محاسبه شاخص بازداري و شجاسايي تركيبها
نرمالc9-

براي محاسبه اندیسهاي بازداري ترکیبها ،آلكانهاي
 c22به دستگاه  GCتزریگق شگد .شناسگایی ترکیگبهگا بگا مسالعگه
طیسهاي جرمی و مقایسه با طیس جرمی ترکیبهگاي اسگتاندارد ،بگا
استفاده از اطالعگات موجگود در کتابخانگه و بگه کمگک شگاخصهگاي
بازداري محاسبه شده و مقایسه آنها با شاخصهاي بازداري استاندارد
که در منابع مختلس منتشر گردیگده ،انجگام گردیگد .محاسگبات کمگی
(تعیین درصد هر ترکیب) به کمگک دادهپگرداز R3A-Chromatepac
به روش نرمگال کگردن سگس (Area normalization method) ،و
نادیده گرفتن ضریبهگاي پاسگخ ) (Response factorsمربگو بگه
طیسها انجام شد.
پس از جمعآوري اطالعگات مزرعگهاي در طگی دو سگال زراعگی،
تجزیه واریانس مرکب و مقایسه میانگین صفات با آزمون چنگد دامنگه
دانكن در سس ،احتمال یک درصد انجام گردید .از نرمافزار SAS 9.1
جهت آنالیز دادهها استفاده شد.

نتایج و بحث
تجزیه واریانس صفات (جدول  )0تفاوت معنیداري از نظگر کلیگه
صفات مورد بررسی در بین جمعیتهاي مورد مسالعه نشگان داد .ایگن
تفاوت معنیدار براي صفات نسبت وزن خشک به تر و عملكرد خشک
اندام هوایی در هكتار در سس ،احتمال پنج درصد و براي دیگر صفات
در سس ،احتمال یک درصگد معنگیدار شگد .تفگاوت آمگاري معنگیدار
جمعیتهاي مورد مسالعه کاکوتی کوهی در این تحقیق نشانگر وجگود
پتانسی مسلو آنهگا بگراي ورود بگه سیسگتم زراعگی و انتخگا در
برنامههاي بهن،ادي و تبدی شدن به رقم اسگت .تحقیگق شگلتوکی و
همكگگگاران ) ،(Shaltouki et al., 2021مگگگرادي و همكگگگاران
) ،(Moradi et al., 2019اصغريپور و همكگاران ( Asgharipour,
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 )et al., 2016و سگنبلی و همكگاران ( )Sonboli et al., 2010نیگز
تنگگوع وسگگیعی از نظگگر صگگفات مورفولگگوژیكی و فیتوشگگیمیایی در
اکوتیپهاي کاکوتی کوهی گزارش کرده است کگه ایگن تنگوع جهگت
انجام پروژههاي اصالحی کگاربردي مگیباشگد (Safarnejad, 2017
 .)Dalir andنتایج همینین نشان داد که فاکتور سال بر کلیه صگفات
مورد بررسی به استثناي وزن هزار دانه ا ر معنگیداري داشگت .لگذا در
سالهاي مختلس صفات مورد بررسگی واکگنتهگاي متفگاوتی نشگان
دادهاند .ا ر برهمکنت جمعیت در سال نیز بر صفات وزن خشگک بگه
تر ،عملكرد خشک اندام هوایی ،عملكرد بذر در هكتار ،عملكرد برگ و
عملكرد اسانس در سس ،احتمال یک درصد و بر صفات ارتفاع و وزن
خشک اندام هوایی در سس ،احتمال پنج درصگد معنگیدار شگد .سگایر
صفات تحت تا یر برهمكنت جمعیت در سال قرار نگرفتند .این مسوله
نشان از واکنت متفاوت جمعیتهاي مگورد مسالعگه بگه شگرایط آ و
هوایی در سالهاي مختلس از نظر صفات مهم عملكردي گیاه دارد.
مقایسه میانگین جمعیتهگا در جگدول  1نشگان داد کگه جمعیگت
سرچشمه گلپایگان از نظر کلیه صفات مورد بررسی بهاستثناي ارتفگاع
و وزن هزار دانه نسبت به دو جمعیت دیگگر برتگري داشگت .جمعیگت
ماکوله باالترین ارتفاع و وزن هزار دانه را دارا بود .در بین جمعیتهاي
مورد مسالعه این تحقیق ،جمعیت سرچشمه گلپایگگان از نظگر صگفات
عملكردي تفاوت معنیداري با دو جمعیت دیگر داشته که این مسگوله
در مورد عملكرد بذر ،عملكگرد بگرگ خشگک و عملكگرد اسگانس کگه
صفات اقتصادي گیاه میباشند کامالً مشهود مگیباشگد .لگذا در زمینگه
تولید میتوان از این جمعیت استفاده نمود .یكی از موارد مشاهده شده
در این تحقیق طول دوره رشد گیگاه در شگرایط زراعگی مگیباشگد .در
شرایط زراعی اصفهان این دوره رشدي از اواخر اسفندماه آغاز شگده و
تا اواخر آبانماه ادامه دارد و تنها آغاز سرماي پاییزه باعگ توقگس آن
میگردد .طوالنی بودن این دوره با افزیت تعداد چین و بگه دنبگال آن
افزایت عملكرد اندام هوایی همراه است .این دوره رویشی طوالنی به
همراه گلدهی نامحدود ،گیاه را به گزینگه مناسگبی جهگت اسگتفاده در
فضاي سبز شهرها تبدی میکند .البته باید در نظر داشت که گ دهی
نامحدود گیاه کاهت عملكرد بذر را به دنبال دارد .زیرا با توجه به عدم
تفكیک زمانی بین مرحله گ دهی و بذردهی ،در یگک بوتگه بگهطگور
همزمان حضور گ و بذر مشاهده میشود و حتی در یک گ آذین نیز
مخلوطی از بذر و گ بهصورت مخلو قاب مشاهدهاست .لذا یكی از
مواردي که در اصالح این گیاه بایستی در نظگر گرفتگه شگود برطگرف
نمودن این مشك میباشد .از طرفی عملكرد مناسب اندام هوایی گیاه
در شرایط زراعی کگه نشگاندهنگده سگازگاري آن بگا سیسگتم زراعگی
میباشد راه را جهت انجام کارهاي اصالحی هموار میسازد.
جدول مقایسه میانگین صفات از نظر سال (جگدول  )1نیگز نشگان
داد که گیاهان در سال دوم از نظر صفات مورد بررسی برتري خاصگی
نسبت به سال اول نشان دادند .این مسوله با توجه به چند ساله بگودن

گیاه و استقرار مناسب آن در سال دوم کشت و همینین رشد و توسعه
بیشتر اندام هوایی آن نسبت به سال اول ،امري بدیهی به نظر میرسد
و نشاندهنده سازگاري گیاه با شرایط زراعی میباشد .ایگن مسگوله در
آویشگن دنگگایی ( )Thymus daenensisکگه از گیاهگگان هگگمخگگانواده
کاکوتی کوهی مگیباشگد نیگز گگزارش شگده اسگت ( Safaei et al.,
.)2012
برهمکنت جمعیت و سال در جدول  0آمده است .بر اساس نتایج
بهدست آمده بیشترین عملكگرد خشگک انگدام هگوایی ،عملكگرد بگذر،
عملكرد برگ خالص و عملكرد اسانس در هكتار در سال دوم جمعیگت
سرچشمه گلپایگان مشاهده شد .بیشترین ارتفاع گیاه نیز در سگال دوم
جمعیت ماکوله بهدست آمد که تفاوت معنیداري با سایر جمعیتها در
همان سال داشت .این تفاوتهاي معنیدار حاکی از تفاوت موجود بین
جمعیتهگا و همینگین شگرایط متفگاوت آ و هگوایی و محیسگی در
سالهاي آزمایت میباشد که در نتیجه صفات را تحت تا یر قرار داده
است.
ضریب همبستگی بین صفات مورد بررسی در این تحقیگق نشگان
داد که تاجپوشت گیاه با درصد اسانس ،همبستگی مثبت و بسیار قوي
دارد (جگدول  .)0همینگگین تگگاجپوشگت گیگگاه بگگا عملكگرد بگگرگ نیگگز
همبستگی مثبت و معنیداري نشان داد .بنگابراین بگا افگزایت تگراکم
اندامهاي هوایی در این گیاه ،میزان عملكرد خشک اندام هگوایی نیگز
بیشتر میشود .از طرفی رابسه مثبت و معنیدار بین درصد اسگانس بگا
عملكرد برگ ،نشاندهنده نقت مهم برگهگا در افگزایت یگا کگاهت
درصد اسانس میباشد .وجود همبستگی مثبت و معنیدار مشاهده شده
بین عملكرد اندام هوایی گیاه و عملكرد بذر نیز نشان میدهد کگه بگا
رشد رویشی کافی و مناسب گیاه ،افزایت تولید بذر اتفاق خواهد افتاد.
این موضوع کامالً منسقی به نظر میرسد .چگرا کگه بگا فگراهم شگدن
شرایط مناسب براي رشد رویشی گیاه کگه منجگر بگه افگزایت میگزان
فتوسنتز و تولید میگردد ،امكان تولید بذر مناسب و کافی دور از تصور
نیست.
بر اساس نتایج آزمایت در سه جمعیت مورد بررسگی در مجمگوع
 10ترکیب شناسایی شده است که دو ترکیب  1 ،0سینوول و پولگگون
درصد باالتري داشتند (جدول  .)1درصد ترکیگب پولگگون در جمعیگت
ماکوله بسیار باالتر از دو جمعیت دیگر بهدست آمده و بالعكس درصگد
ترکیب  1 ،0سینوول در دو جمعیگت دیگگر بیشگتر از جمعیگت ماکولگه
میباشد .نتایج تحقیقات موجود حضور ترکیگب پولگگون را بگهعنگوان
بگگاالترین ترکیگگب اسگگانس کگگاکوتی کگگوهی ا بگگات نمگگوده اسگگت
(Sajadi et al., 2002; Salehi et al., 2005; Verdian-Rizi,

) .2008; Zarrabi et al., 1998همینین بگر اسگاس گگزارشهگاي
موجود پس از پولگون ،ترکیبات  1 ،0سینوول ،پییرتینگون ،نوومنتگول،
پارامنتا  -1-ان-1 -ال و کارواکرال بهترتیب بیشترین مقدار را به خود
اختصاص دادهاند (.)Rabiiei et al., 2015
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جدول  -6ضرایب همبستگی بين صفات در سه جمعيت کاکوتی کوهی ( )Z. clinopodioidesکشت شده در ایستگاه تحقيقاتی شهيد فزوه وابسته
به مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی اصفهان طی دو سال زراعی  1931و 1931
Table 6- Correlation coefficients among traits of three ppulations of Z. clinopodioides cultivated in Fozveh station of
Agricultural and Natural Resource Research Center of Isfahan during 2018-2019
صفت
Trait
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

1

1

-0.4

1

0.78

0.24

1

0.8

0.27

0.77

1

0.21

0.74

*0.99

-0.46

1

-0.9

-0.59

-0.95

-0.93

0.04

1

-0.94

0.73

0.82

**0.99

0.77

0.26

1

*0.99

-0.92

0.67

0.86

0.99

0.72

0.33

1

0.73

0.78

-0.93

*0.99

0.28

0.079

**0.99

-0.39

0.93

0.92

0.94

**-0.99

0.91

0.59

0.95

0.93

-0.05

این در حگالی اسگت کگه سگنبلی و همكگاران (
 )2010تنگگوع وسگگیعی را از نظگگر مگگواد تشگگكی دهنگگده اسگگانس در
جمعیت هاي کگاکوتی کگوهی یگک منسقگه مشگاهده نمودنگد .دالیگ
مختلفی براي وجود این تفاوتها در اسانس جمعیگتهگا و سگالهگاي
مختلس آزمایت وجود دارد .تفاوت ژنتیكی جمعیتها و خساي آزمایت
از جمله این موارد است .همینین کاکوتی گیگاهی اسگت دارویگی کگه
هنوز اهلی نشده است و سیر فیزیولوژیک این گیاه طی یک سگال بگه
تكام میرسد .در مورد این گیاه بایستی این نكته را مد نظر قگرار داد
که روند تغییرات برخی از صفات در اندامهگاي گیگاه طگی سگالهگاي
رشدي مختلس ،متفاوت است .به طوريکه برخی صفات ماننگد میگزان
اسانس دچار تغییرات چشمگیري میشوند .لذا بدیهی است که گیاه در
طی سالهاي مختلس از واریانس بیشتري برخوردار باشد .بهطور کلی،
تغییر در محتوا و ترکیبهگاي موجگود در اسگانس ،ناشگی از تغییگر در
الگوي بیان ژنهاي دخی در بیوسگنتز اسگانس مگیباشگد .همینگین
مسالعات پیشین نشان داده است که شرایط و اقلیم متفاوت منجر می-
گردد که ترپنهاي موجود در اسانس گیاهان دچار نوآرایی و اکسگایت
شوند و امكان ناپدید و یا بهوجود آمدن ترکیبهگاي جدیگد را فگراهم
کنند ،که این امر به دلی امكان وجود چندین زنجیگره ارتبگاطی بگین
مسیر ایزوپرونوئیدي با سایر مسیرهاي متابولیكی وجود دارد که منجگر
به انتقال و ایجاد رقابت بر سر پیت مگادههگاي کربنگی مگیگگردد .در
Sonboli et al.,

ارتفاع
Plant height
تاجپوشش
Canopy
وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight
نسبت وزن خشک به تر
Dry weight/ wet weight
اسانس
Essential oil percentage
وزن هزار دانه
1000-seed’s weight
عملكرد اندام هوایی
Shoot yield
عملكرد بذر
Seed yield
عملكرد برگ
Leaf yield
عملكرد اسانس
Essential oil yield

1
0
9
4
5
6
1
1
3
12

مجموع به نظر میرسد به دلی تفاوتهاي فیزیولوژیكی ،جمیعتهاي
مورد مسالعه رفتارها و واکنتهاي مختلفی را از خود نشگان دادهانگد و
بسته به واکنتهاي فیزیولوژیک متفاوت ،تولید متابولیتهاي انویه از
جمله اسانس نیگز متفگاوت خواهگد بگود ( Emami Bistgani et al.,
.)2018
درصد اسانس در این تحقیق از  0تا  0/51درصد متفاوت مشاهده
شده است .ضرابی و همكاران ( )Zarrabi et al., 1998میزان اسانس
کاکوتی کوهی را  9/0درصگد ،بتگولی و همكگاران ( Batooli et al.,
 )2012حداق و حداکثر اسانس ایگن گیگاه را بگهترتیگب  9/1تگا 0/1
درصگد و دهقگان و همكگاران ( 9/10 )Dehghan, et al., 2014تگا
 0/91گزارش نمودهاند که با نتایج این تحقیگق مسابقگت دارد .میگزان
اسانس و ترکیبات آن به عوام محیسگی نظیگر فاکتورهگاي مختلگس
اکولوژیكی ،جغرافیایی ،اقلیمگی ،خگاکی و ارتفگاع و همینگین عوامگ
ژنتیكی بستگی دارند .لذا تفاوتهاي موجود بین تحقیقات انجام شگده
در مناطق مختلس میتواند ناشی از ا ر این عوام باشد .از طرفگی از
آنجا که در مسالعه حاضگر جمعیگتهگاي کگاکوتی کگوهی در شگرایط
محیسی و زراعی یكسان کشت شدهاند لذا تفاوتهاي دیده شگده بگین
آنها بیشتر میتواند ناشی از ا ر عوام ژنتیكی به حسا آید ( Azimi
.)et al., 2014

89

نشریه پژوهشهای زراعی ایران ،جلد  ،02شماره  ،1بهار 1421

89

... مطالعه صفات رویشی و ترکیبهای اسانس سه جمعیت گیاه دارویی کاکوتی کوهی،صفائی و همکاران

 همینگین از آنجگا کگه جمعیگت.انبوه به سیستم زراعی معرفی گگردد
ماکوله از نظر صفت ارتفاع گیاه نسبت به سایر جمعیتها برتگري دارد
ادي و انجگام،لذا از این جمعیت نیز میتوان در اجراي برنامههاي بهن
.انتخا جهت تولید ژنوتیپهاي با خصوصیات مسلگو اسگتفاده کگرد
 سینوول و پولگون موجود در اسگانس ایگن گیگاه1 ،0 وجود دو ترکیب
بهعنوان ماده اصلی و غالب میتواند در بازار هدف و جهت استفاده در
 طعگمدار کگردن مگواد،تولید ترکیبات ضگدباکتري در صگنعت دارویگی
. خمیر دندانها و غیره استفاده گردد، نوشیدنیها،غذایی

نتيجهگيری
بر اساس نتایج بهدست آمده از این تحقیق گیاه دارویگی کگاکوتی
کوهی استقرار و سازگاري مناسبی در شگرایط زراعگی داشگته اسگت و
عملكرد اندام هوایی باالي این گیاه از موارد مهم و قاب تام میباشد
 تفگگاوت موجگگود بگگین.کگگه ارزش اقتصگگادي آن را افگگزایت مگگیدهگگد
. زمینه انجام کارهاي اصالحی را فراهم میکنگد،جمعیتهاي این گیاه
جمعیت س رچشگمه گلپایگگان بگه علگت برتگري صگفات عملكگردي و
اقتصادي مهم نظیر عملكرد اندام هوایی و اسانس میتواند جهت تولید
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