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 چکيده
سانان در ایران است كه تأثیر ضدمیکروبي قوي دارد.  ساله از تیرۀ نعناع یا كاكوتي ایراني، یك گونۀ معطر یك  Ziziphora persicaگیاه

اهان در هرباریوم مؤسسۀ آوري شد. پس از تأیید نام علمي گی این گیاه از شش رویشگاه مختلف گرد دار گلدر این تحقیق، سرشاخۀ 

به روش  ها آنگیري از  (، در آغاز گیاهان در سایه و دماي محیط خشك شدند. آنگاه اسانسTARIو مراتع كشور ) ها جنگلتحقیقات 

 صورت گرفت. نتایج نشان GC/MSو  GCهاي ها با استفاده از دستگاه ها محاسبه شد. تجزیۀ اسانس تقطیر با آب انجام و بازدۀ اسانس

درصد )در نمونۀ الموت قزوین( متغیر 39/0شهر نودوز( تا  درصد )در نمونۀ مشکین11/0داد، بازدۀ اسانس بر حسب وزن خشك گیاه از 

شده از منطقۀ  يگردآورهاي  هاي مختلف شناسایي شد. تركیب عمده در اسانس نمونه تركیب در اسانس نمونه 26تا  17است. بین 

شده از  يگردآوردرصد( بود. تركیب عمدۀ اسانس نمونۀ 1/24درصد و 7/25یب به ترتتپه اسپاتولنول ) رهالموت قزوین و خوي، منطقۀ ق

 شهر نیمشکمورولول بود كه میزان آن در نمونۀ -آلفا-ها اپي درصد( بود. تركیب عمدۀ اسانس دیگر نمونه8/28بیسابولن )-ارومیه بتا

. البته سه تركیب باال تا بود درصد(4/14دختر ) درصد( و میانه، پل1/17ف تبریز )طر چمن به درصد( بیشتر از نمونۀ قره8/20)نودوز 

نتایج تجزیۀ اسانس گونۀ كاكوتي ي مختلف تفاوت زیادي داشت. ها نمونهها موجود بود ولي میزان آن در  حدودي در اسانس همۀ نمونه

كه اغلب  است   Ziziphoraي جنس ها گونهبا دیگر  گونه نیاۀ تفاوت اجزاي اصلي اسانس دهند نشانهاي مختلف  ایراني از رویشگاه

 . هاست آندهندۀ اسانس  پولگون تركیب عمدۀ تشکیل
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ABSTRACT 

Ziziphora persica or Iranian kakooti is an annual aromatic plant from Labiatea family that grows wild in Iran and has 
strong antimicrobial effects. In this research, the aerial parts of this plant were collected at full flowering stage from 
six habitats. After confirmation of scientific names of the plants by Herbarium of Research Institute of Forests and 
Rangelands (TARI), the plant materials were dried at shade. The essential oils were obtained by hydro-distillation, 
the yields were calculated based on dry weight and the oils were analyzed by GC and GC/MS. Results showed that 
oil yields varied from 0.11% (Meshkin Shahr, Nodooz) to 0.39% (Alamoot, Ghazvine) for different samples. 
Seventeen to twenty-six components were identified in the essential oils. The main compound in the essential oil of 
Alamout and Gharetape samples were spathulenol (25.7% and 24.1%, respectively). The major compound in the oil 
of Urmieh sample was beta-bisabolene (28.8%). The main compound in others oils was epi-alpha-muurolol that its 
percentage in the oil of Meshkinshahr sample (20.8%) was higher than Gharechaman (17.1%) and Miyaneh (14.4%). 
Of course the three above components were found in all oils, but their percentages were completely different. Results 
of this research showed the oil of Ziziphora persica in Iran is completely different with other species of Ziziphora that 
contain pulegone as main compound in their oils.  
 
Keywords: Ziziphora persica Bunge, spathulenol, epi-alpha-muurolol, bisabolene. 
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 مقدمه

 منطقهتنوع اقلیمی موجود در ایران باعث شده که این 

از جهان رویشگاه بسیاري از گیاهان شده و تنوع 

در  اي از گیاهان در این سرزمین موجود باشد. گسترده

 ۀگون 7500غنی ایران که بیش از  (فلور) گیاهان میان

ها  گیرد، شمار بسیاري زیادي از آن گیاهی را در برمی

داروئی  یلیدهند که به دال ی تشكیل میرا گیاهان

اغلب این گیاهان از دیرباز توسط بشر . ندوش نامیده می

 گونه 1730 نزدیكاند.  هشدشناخته و استفاده 

 تنها که هستند( اندمیك) ایران بومی گیاهانعنوان  به

 ظرفیت یكعنوان  به و هیافت رویش ایران سرزمین در

 ,Mozaffarianد )آین به شمار می کشور در انحصاري

هاي انحصاري جزو گیاهان  گونه  نیا(. برخی از 1996

 دارویی و معطر هستند. 

 200گونه و حدود  3200نعناع بیش از  ةتیر

هاي گیاهی  تیره ینتر ه و یكی از بزرگداشتجنس 

مدیترانه دارد  ۀاست که تنوع زیادي در منطق

(Zargari, 1990) . 410جنس و  46این تیره در ایران 

هاي  یكی از جنس Ziziphoraگونه و زیرگونه دارد که 

این جنس با نام عمومی . ارزشمند این تیره است

و چندساله  ساله یكعلفی  ۀگون چهارکاکوتی شامل 

 (. Rechinger, 1982; Zargari, 1990) است

Z. persica هاي مهم  یا کاکوتی ایرانی یكی از گونه

بع، انحصاري بر پایۀ برخی منااین جنس است که 

ارزش داروئی آن  ازتحقیقات اخیر نشان ایران بوده و 

اي  تواند از رشد طیف گسترده یم.کاکوتی ایرانی  دارد

زا  منفی بیماري و گرمهاي گرم مثبت  از باکتري

 Ozturk & Ercisli, 2006, Chitsaz etجلوگیري کند )

al., 2007ساله است و عمر گل کوتاهی  (. این گیاه یك

 . دارد

پراکنش این گیاه در آذربایجان: از ارومیه، اردبیل 

هاي هیرکانی،  تا زنجان پارک گلستان، جنگل

خوزستان: بین دزفول و شوشتر و همچنین فارس: 

میان جهرم و شیراز گزارش شده است. تنها رویشگاه 

آباد ترکمنستان  خارج از مرزهاي ایران اطراف عشق

 (. Mozaffarian, 1996است )

ات مختلف در درون و بیرون از کشور نشان تحقیق

ي مختلف کاکوتی خواص دارویی ها گونهداده که 

اکسیدانی  یژه خواص پاداکسندگی یا آنتیو به

(Eftekhar et al., 2005( و ضد میكروبی )Gozde et 

al., 2006; Salehi et al., 2006; Chitsaz et al., 2007 )

( Z. clinopodiodes Lam)کاکوتی کوهی دارند. عصارة 

دارد و رشد نوعی از  (توموري آنتی) اي ضدغده فعالیت

درصد و غدد سرطانی را تا  6/33هاي بدخیم را تا  غده

 & Chachoyanد )ده درصد کاهش می 5/47

Oganesyan, 1996.) 

 هاي هوایی کاکوتی کوهی از بررسی اسانس اندام

همدان نشان  استان در گیاه این رویشی منطقۀ یازده

-8،1 و پولگون) اسانس عمدة هاي اد، بازده و ترکیبد

 مختلف هاي نمونه در ها ترکیب و نیز دیگر (سینئول

 رویشگاهی شرایط تأثیر دهندة نشان که است متفاوت

 (. Dehghan et al., 2010است ) اسانس کیفیت بر

در درمان اسهال خونی    Z. tenuiorدر پاکستان

اربرد دارد و در و تب ک شیگال()ناشی از باکتري 

هاي  ترکیب دو داروي طب سنتی پاکستان به نام

Daw-l-abzan وMuffareh Kab   نیز کاربرد دارد

(1969 Hakim, .)گیاه خشك  ةدر هندوستان جوشاند

 کنند هاي رحمی استفاده می را براي درمان عفونت

(Mirheidar, 2001; Hakim, 1969) . 

سانس ضد میكروبی ا فعالیتترکیب و بررسی 

نشان ناحیه از ایران  سهدر  Z. teniorی از های جمعیت

نتایج  .ها پولگون بود آن ۀکه ترکیب اصلی هم داده

روي  پولگون ،نشان دادهاي ضدمیكروبی  بررسی

 دهد ها از خود فعالیت نشان می ها و باکتري قارچ

(Javidnia, 1996.) 

Chitsaz et al. (2007)  در نتایج تحقیق خود نشان

اثر ضد میكروبی علیه انواعی از ند، کاکوتی کوهی داد

که این  داشتههاي گرم مثبت و گرم منفی  باکتري

تواند در طب سنتی، صنایع غذایی و  گیري می نتیجه

محققان در نتایج  .دشوجدید استفاده  يکاربردها

التهاب چشم ناشی از  ،نشان دادندهاي خود  بررسی

و  یتجویز موضع اداري ب طور معنی پروتئین لنز به

عنوان ترکیب گیاهی کاهش  بهپولگون،  تدریجی

بخشی از  (. همچنینChious & Yao, 1993) یابد می

 ةهاي ضد درد گیاه کاکوتی، با تزریق عصار ویژگی

هاي آزمایشگاهی با آزمون  روي موش آنهیدروالكلی 
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مرسوم از  ةکه مصداق استفاد شدهید یراتیسنیگ تأ

 & Zendehdlاست ) ودهگیاه در درمان درد ب

Babapour, 2010.) 

هدف از این تحقیق که براي نخستین بار روي 

کاکوتی ایرانی انجام شد، تعیین کمیت و کیفیت 

هاي مختلف بود.  یشگاهروي خودرو در ها نمونهاسانس 

براي شناخت قابلیت گیاهان معطر بومی و انحصاري 

، هر کشور و کاربردهاي احتمالی در صنایع دارویی

بهداشتی یا غذایی، نخستین تحقیق ضروري، -آرایشی

ة گیاه است تا مؤثراستخراج، تجزیه و شناسایی مواد 

هاي ارزشمند با کاربردهاي  در صورت حضور ترکیب

خاص بتوان اقدام به اهلی کردن، کشت گستره و 

ي از گیاه کرد. بررسی کمیت و کیفیت بردار بهره

اي مختلف آن، ه یشگاهرواسانس یك گیاه معطر در 

اطالعاتی در مورد وجود نمونۀ شیمیایی )کموتایپ( در 

گونه و همچنین اقلیم مناسب براي کاشت آن را فراهم 

 کند. یم

 

  ها روشمواد و 

 آوري گياه ها و گرد یشگاهروشناسایی 

( نقاط Rechinger, 1982در آغاز از گیاه ایرانیكا )

اه که این گی ییازآنجارویشی  گیاه مشخص شد. 

ساله بوده و عمر گل کوتاهی دارد، لذا فرصت کمی  یك

ي آن در زمان مناسب وجود دارد. با چند گردآوربراي 

ي مورد نظر، بهترین زمان ها محلبار مراجعه به 

هاي  برداشت )زمان گلدهی کامل( تعیین شد. مكان

 Gharminمدل  GPSمورد نظر با استفاده از 

آوري از  گرد اهخردادمي شد. در اواسط گذار نقطه

شده در  يگردآورمناطق انجام گرفت. گیاهان 

ي کاغذي قرار داده شد و پس از انتقال به ها پاکت

به آوري  آزمایشگاه در سایه خشك شد. پس از گرد

هایی درون جنسی  گونۀ مورد نظر، از  یل هماننديدل

شده نمونۀ هرباریومی تهیه و براي  يگردآورگیاهان 

ها  هرباریوم مؤسسۀ تحقیقات جنگل یید نام علمی درتأ

هاي  و مراتع کشور با دقت بررسی شد که نمونه

 (.1یید شد )جدول تأشده از شش منطقه  گردآوري

 

 اسانس گيري

شده آسیاب شد و  گیري نمونۀ خشكبراي اسانس

صورت پودر درآمد. آنگاه به روش تقطیر با آب  به

تگاه گیري شد. دستگاه مورد استفاده، یك دس اسانس

گیري، اي طرح کلونجر بود. براي هر اسانستمام شیشه

شدة گیاهان )شامل  هاي هوایی خشك گرم از اندام 80

لیتر  5/1برگ، گل و ساقه( مورد بررسی آسیاب و با 

ساعت تقطیر انجام شد. اسانس  2آب مقطر به مدت 

زدایی شد. آمده با سولفات سدیم رطوبت دست به

 گیري )با قرارزمان اسانس همچنین رطوبت نمونه در

درجۀ  50گرم( در آون  2دادن وزن دقیقی از آن )

ساعت و توزین مجدد( نیز  24سلسیوس به مدت 

تعیین و بازدة اسانس نسبت به وزن خشك گیاه 

 محاسبه شد. 

 

 ها ها و شناسایی تركيب یهعطرماتجزیۀ 

هاي ها از دستگاههاي اسانسبراي شناسایی ترکیب

نگار گازي  ( و فامGCازي )گاز کروماتوگراف، نگار گ فام

 ( استفاده شد.GC/MSسنج جرمی ) طیف بهمتصل 

 
 ي گیاهیها نمونهي گردآور. مشخصات محل 1جدول 

Table 1. Collection places of plant samples 

No Collection Places Geographic Characters Altitude (meter) 

1 Nodouz Village, between Meshkin Shahr and Ahar N38 23.640 E47 22.078* 1054 

2 Ghazvin, Alamoot N36 26.797 E50 35.031 2026 

3 Urmia, Band Village N37 29.847 E45 00.163 1418 

4 Ghare Chaman to Tabriz N37 36.533 E47 09.503 1627 

5 Miyaneh-Poldokhtar N37 17.711 E47 48.206 1084 

6 Khoy-Gharetapeh N37 36.533 E47 09.503 1627 
* N= North        E= East 

 هاي دیگري از این جنس بودند. شده از این دو استان، گونه يگردآورهاي  در خوزستان و فارس گونۀ مورد نظر یافت نشد و نمونه
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 GCمشخصات دستگاه 

 9A ( مدل،Shimadzuنگار گازي شیمادزو ) دستگاه فام

 30، به طول DB-5ساخت کشور ژاپن مجهز به ستون 

 25/0به ضخامت  متر میلی 1/0متر و قطر داخلی 

میكرومتر استفاده شد. سطح داخلی ستون با حالت 

 Phenyl Dimethyl siloxane ساکن از جنس

ریزي گرمایی ستون  درصد( پوشیده شده بود. برنامه5)

درجۀ سلسیوس آغاز و تا دماي  60از دماي اولیۀ 

درجۀ سلسیوس ادامه یافت و در هر  210نهایی اولیۀ 

ه آن افزوده شد و توقف دما درجۀ سلسیوس ب 3دقیقه 

دقیقه انجام شد. نوع  8در دماي نهایی، به مدت 

درجۀ  280در دماي  FIDآشكارساز و دماي آن 

درجۀ  280سلسیوس بود. دماي محفظۀ تزریق 

گاز حامل با درجه  عنوان بهسلسیوس بود. از گاز هلیوم 

 32درصد استفاده شد که با سرعت 9/99خلوص 

 کرد.  در طول ستون حرکت می متر بر ثانیه سانتی

 

  GC/MSمشخصات دستگاه 

سنج جرمی مدل  نگار گازي متصل به طیف دستگاه فام

از نوع تله یونی مجهز به ستون  3400( Varianواریان )

DB-5  متر و ضخامت  یلیم 25/0متر و قطر  30به طول

میكرومتر استفاده شد.  25/0الیه حالت ساکن 

یزي ستون ر برنامههمسان با  ریزي گرمایی ستون برنامه

 10بوده است. دماي محفظۀ تزریق  GCدر دستگاه 

درجۀ سلسیوس بیش از دماي نهایی ستون تنظیم شد. 

متر بر  سانتی 5/31گاز حاصل هلیوم بود که با سرعت 

کرد. زمان اسكن برابر یك  ثانیه در طول ستون حرکت می

و  ولت كترونال 70سازي )یونیزاسیون(  ثانیه، انرژي یونیزه

 بوده است.  340تا  40ناحیۀ جرمی از 

 

 ها محاسبۀ شاخص بازداري و شناسایی تركيب

هاي  ها، آلكان هاي بازداري ترکیب براي محاسبۀ اندیس

تزریق شد. شناسایی   GCبه دستگاهC9 – C22 نرمال 

هاي جرمی و مقایسه با طیف  ها با بررسی طیف ترکیب

با استفاده از اطالعات هاي استاندارد،  جرمی ترکیب

( و به Tr-Libموجود در کتابخانه ترپنوئیدها در رایانه )

 ها آنهاي بازداري محاسبه شد و مقایسۀ  کمك شاخص

هاي بازداري استاندارد که در منابع مختلف  با شاخص

(Adams, 1995; Shibamato, 1987 )منتشرشده ،

انجام شد. محاسبات کمی )تعیین درصد هر ترکیب( 

به روش  R3A – Chromatepac  پرداز دادهکمك  به

( و Area normalization methodعادي کردن سطح )

( Response factorsهاي پاسخ ) نادیده گرفتن ضریب

 ها انجام شد.  مربوط به طیف

 

 نتايج و بحث

گیري به روش تقطیر با آب و محاسبۀ بازدة  اسانس

هاي مختلف  ها نشان داد، درصد اسانس در نمونه اسانس

درصد متغیر است. نمونۀ الموت 39/0درصد تا 11/0از 

درصد( و نمونۀ 39/0گارز خان بیشترین بازدة اسانس )

درصد( را 11/0شهر نودوز کمترین بازدة اسانس ) ینمشك

درصد( از نمونۀ 36/0داشت. بازدة اسانس نمونۀ قرچمن )

درصد( بیشتر بود. بازدة اسانس نمونۀ خوي 29/0ارومیه )

درصد( نیز در 17/0دختر ) درصد( و میانه پل16/0تپه ) رهق

ي ها نمونهاي بازدة اسانس  یك حدود بود. نمودار مقایسه

 شود. یمدیده  1گیاهی مختلف در شكل 

ها شناسایی شد. این  ترکیب مختلف در اسانس 36

در  هرکدامها همراه با شاخص بازداري و درصد  ترکیب

اند.  ورده شدهآ 2هاي مختلف در جدول  نمونه

شود در اسانس نمونۀ  که مالحظه می گونه همان

ترکیب شناسایی شد که  21شده از نودوز  يگردآور

 ها آندادند. از بین  درصد از اسانس را تشكیل می 5/82

درصد(، اسپاتولنول 8/20مورولول )-اپی آلفا

درصد( 5/10درصد( و کاریوفیلن اکسید )5/12)

 ة اسانس بودند.دهند یلتشكین اجزاي تر مهم

ترکیب  19شده از خوي  يگردآوردر اسانس نمونۀ 

درصد از اسانس را تشكیل  5/84شناسایی شد که 

ین اجزاي این اسانس، اسپاتولنول تر عمدهدادند.  می

-آلفا درصد( و اپی1/12درصد(، کاریوفیلن اکسید )24)

 درصد( بودند.2/10مورولول )

 26چمن  شده از قره يگردآوردر اسانس نمونۀ 

درصد از اسانس را  5/90ترکیب شناسایی شد که 

مورولول -آلفا اپی ها آندادند. از بین  تشكیل می

درصد(، ترانس 4/12بیسابولن )-درصد(، بتا1/17)

درصد( 2/5درصد( و اسپاتولنول )7کاریوفیلن )

 دهندة اسانس بودند. ین اجزاي تشكیلتر مهم
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    Alamout     Nodouz       Band         Ghara       Khoy       Miyaneh 

     Chaman 

Collection places 
 

 بر پایۀ وزن خشك Ziziphora persicaي مختلف ها نمونه. بازدة اسانس 1شكل 
Figure 1. Essential oil yield of different samples of Ziziphora persica based on dry weight 

 

 17شده از الموت  يورگردآدر اسانس نمونۀ 

درصد از اسانس را  8/77ترکیب شناسایی شد که 

ین اجزاي این اسانس، تر عمدهدادند.  تشكیل می

درصد(، کاریوفیلن اکسید 7/25اسپاتولنول )

 درصد( بودند.4/9مورولول )-آلفا درصد( و اپی9/14)

ترکیب  23شده از میانه  يگردآوردر اسانس نمونۀ 

درصد از اسانس را تشكیل  3/90شناسایی شد که  

درصد(، 4/14مورولول )-آلفا اپی ها آندادند. از بین  می

درصد( و 12(، اسپاتولنول )6/12کاریوفیلن اکسی )

ین اجزاي تر مهمدرصد( 2/9لینالیل استات )

 دهندة اسانس بودند. یلتشك

ترکیب  21شده از ارومیه  يگردآوردر اسانس نمونۀ 

اسانس را تشكیل  درصد از 4/86شناسایی شد که 

بیسابولن -ین اجزاي این اسانس، بتاتر عمدهدادند.  می

درصد(، والنسن 1/13درصد(، سیس نرولیدول )8/28)

 درصد( بودند.5/7درصد( و ترانس کاریوفیلن )6/7)

 
 هاي مختلف یشگاهرودر  Ziziphora persicaشده در اسانس  ییشناساهاي  . ترکیب2جدول 

Table 2. Identified compounds in the essential oils of Ziziphora persica from different habitats 
No Compound Retention Index Nodouz Khoy Gharechaman Alamoot Miyaneh Band 

 linalyl acetate 1253 2.7 - 3.0 1.0 9.1 - 
 terpinen-4-ol acetate 1297 - - - - 2.9 - 
 citronellyl acetate 1346 - - - - - 2.8 
 carvacrol acetate 1363 - 5.6 2.3  1 0.7 
 α-copaene 1368 - 5.1 2.6 0.8 1.7 2.3 
 geranyl acetate 1374 - 1.5 2.7 - - 0.9 
 E-caryophyllene 1410 1.2 1.1 7.0 - 3.1 7.5 
 methyl undecanoate 1422 3.2 0.8 3.8 0.6 8.8 - 
 α- humulene 1446 0.7 - 3.9 0.8 1.7 0.8 
 γ-muurolene 1472 - - 1.8 - 0.6 3.0 
 valencene 1486 - - 0.6 - - 7.5 
 β-bisabolene 1503 3.1 1.1 12.3 1.3 6.2 28.7 
 δ-cadinene 1510 - - 1.5 - 0.5 5.1 
 cis  nerolidol 1518 - - 0.6 - - 13.1 
 α-calacorene  1526 0.8 - 0.7 - 0.8 0.7 
 elemol 1533 0.7 0.9 1.7 1.0 1.0 0.6 
 elemieince 1541 0.7 1.9 - - 0.5 - 
 spathulenol 1557 12.4 24.1 5.2 25.7 12.0 3.8 
 caryophyllene oxide 1560 10.5 12.1 4.4 14.9 12.6 2.1 
 viridiflorol 1605 2.1 2.7 1.5 2.1 - - 
 geranyl 2-methy  butyrate 1608 3.9 3.1 3.6 0.8 2.9 1.9 
 γ-eudesmol 1620 - - - - - 0.6 
 epi-α-muurolol 1633 20.8 10.2 17.1 9.5 14.4 0.5 
 α-muurolol 1640 0.7 - - - 2.7 0.8 
 α-eudesmol 1647 4.4 2.5 1.6 4.1 - 0.6 
 dihydro eudesmol 1658 1.8 - - - 1.5 1.8 
 Z-nerolidol acetate 1666 - 1.4  3.8 - - 
 α-bisabolol 1669 - - - 0.8 1.4 - 
 germacrone 1692 1.4 2.0 3.5 - 0.6 - 
 E-nerolidol acetate 1710 - 0.7 0.7 0.8 - - 
  n-octadecane 1805 1.9 - 2.9 - - - 
 14-hydroxy-δ-cadinene 1810 0.8 - 1.6 - - - 
 n-nonadecane 1899 2.3 3.0 2.0 1.2 1.3 - 
 nootkatin 1959 6.4 4.7 1.9 8.6 3.0 0.6 

Total 82.5 84.5 82.5 84.5 90.5 77.8 
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حاصل از  Ziziphora persicaبازدة اسانس 

درصد متغیر 39/0درصد تا 11/0هاي مختلف از  نمونه

هاي  بازدة اسانس گونه دهد، یم ننشا تتحقیقابود. 

مختلف، متنوع یشگاهی رو یطاشردیگر این جنس در 

 کاکوتی ییاهو يها اندام سانسا زدةبا .است

(Ziziphora teniur) انتهرز ا ربها فصل در که را 

 بخارآب و آب با تقطیر روش هب و  يگردآور

 هگیا خشكوزن  به سبتـن شده بود، يسانسگیرا

 ,.Babakhanloo et alگزارش شده است )درصد 8/0

1993b .)Dehghan et al. (2010)  میزان اسانس گیاه

Ziziphora clinopodioides  ان،همدرا که از منطقۀ 

درصد گزارش 37/0 ود،آوري شده ب د گردباآ سعبا تپۀ

 از نتابستا فصلدر  گونه ینا ییاهو يها کردند. اندام

 روش با و گردآوري شد( انتهر نستاا)ر پلو ةمنطق

  زدةاـب. شد يسانسگیرا ربخا و آب با تقطیر

د بودرصد 2/1 خشك هگیا وزن به انس نسبتسا

(Babakhanloo et al., 1993a .) 

 درمجموع ها ساسانآمده از بررسی  دست نتایج به

گونه  یناهاي مختلف  ترکیب را در جمعیت 36حضور 

در  ها آننشان داد، حضور یا بدون حضور و یا میزان 

در  فراوانهاي مختلف متفاوت بود. تنوع  جمعیت

هاي عمده با خواص  هاي موجود و درصد ترکیب ترکیب

هایی در هاي مختلف باعث تغییرپذیري ویژه در نمونه

شود که باید به آن  تأثیر آن میخواص اسانس و 

 پرداخته شود.

هاي  مقایسۀ میزان اسپاتولنول در نمونه 2در شكل 

دهد، درصد این ترکیب در اسانس دو  مختلف نشان می

تپه و گارزخان بیش از دو  آوري شده از قره نمونۀ گرد

 ها است. برابر میزان این ترکیب در دیگر نمونه
دار دو  کسیژنترپن ا اسپاتولنول یك سسكوئی

 35/202ی مولكولو وزن  C15H24Oاي با فرمول  حلقه

یك مادة پایه در  عنوان به. از این ترکیب است

شود. این ترکیب که نخستین  عطرسازي استفاده می

گزارش شده بود  Eucalyptus spatulataبار در اسانس 

هاي  هاي زیادي از جمله گونه و پس از آن در اسانس

( در مقادیر مختلف گزارش Artemisiaمختلف درمنه )

ي ها فراوردهمادة پایه در بسیاري از  عنوان بهشده 

رود. نقطۀ جوش به نسبت باالي این  کار می معطر به

متر  میلی 760درجۀ سلسیوس در فشار  297ترکیب )

هاي حاوي آن  جیوه( باعث پایداري عطر و بوي فراورده

 ,Maurer & Hauserشود ) طوالنی می زمان مدتدر 

هاي  (. با توجه به موارد کاربرد اسپاتولنول نمونه1983

و گارزخان که در اسانس خود  تپه قرهآوري شده از  گرد

 میزان بیشتري اسپاتولنول داشته، کیفیت باالتري 

ي معطر ها فراوردهبراي استفاده در عطرسازي و دیگر 

 دارند.

 

 
  Miyaneh      Nodouz      Gharah-Chaman    Gazorkhan   Gharah-Tapah       Band 

Collection places 
 

 Ziziphora persicaهاي مختلف  . مقایسۀ درصد اسپاتولنول در اسانس جمعیت2شكل 
Figure 2. Comparison of spathulenol in the essential oils of different population of Ziziphora persica 
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مورولول در -ۀ میزان اپی آلفامقایس 3در شكل 

که درصد این  یدرحالدهد،  ي مختلف نشان میها نمونه

ي شده از ارومیه ناچیز گردآورترکیب در اسانس نمونۀ 

ی وجود داشته توجه قابلدر حد  ها نمونهاست. در دیگر 

چمن از  شهر و پس از آن در قره ینمشكو در نمونۀ 

 آید. اجزاي عمدة اسانس به شمار می
دار دو  ترپن اکسیژن مورولول یك سسكوئی-آلفا-یاپ

 366/222ی مولكولو وزن  C15H26Oاي با فرمول  حلقه

. تحقیقات پیشین تأثیر قوي ضدقارچی این ترکیب است

و  Laetiporus sulphureus ،Lenzites betulinaرا علیه

Trametes versicolor ( ثابت کرده استCheng et 

al., 2004االتر این ترکیب در اسانس (. حضور میزان ب

ة خواص دهند نشانچمن،  شهر و قره ینمشكهاي  نمونه

 هاست. تر این نمونه يقودارویی 

بیسابولن در -مقایسۀ میزان بتا 4در شكل 

که درصد این  یدرحالدهد،  ي مختلف نشان میها نمونه

ي شده از خوي، الموت گردآورترکیب در اسانس نمونۀ 

ي شده از روستاي گردآورنمونۀ  و نودوز ناچیز است. در

درصد اسانس را تشكیل 25بند در ارومیه بیش از 

چمن بیش از  دهد و پس از آن در اسانس نمونۀ قره می

درصد 5درصد و در اسانس نمونۀ میانه بیش از 10

 وجود دارد.

 

 
                       Alamout    Miyaneh     Gharah     Meshkin         Urmia        Gharah 

                            Tapah        Shahr            Band        Chaman 

Collection places 

 

 Ziziphora persicaهاي مختلف  مورولول در اسانس جمعیت -. مقایسۀ درصد اپی آلفا3شكل 
Figure 3. Comparison of epi-α-murrolol in the essential oils of different population of Ziziphora persica 

 

 
                Miyaneh       Band         Khoy      Alamout     Gharah     Nodouz 

                                                                                                                 Chaman 

Collection places 

 Ziziphora persicaهاي مختلف  . مقایسۀ درصد بتابیسابولن در اسانس جمعیت4شكل 
Figure 4. Comparison of β-bisabolene in the essential oils of different population of Ziziphora persica 
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ی مولكولو جرم C15H24 بیسابولن با رابطۀ 

اي است که به  یك حلقهترپن  یك سسكوئی 35/204

دو شكل همپاري )ایزومري( آلفا و بتا وجود دارد. 

 عنوان بهبیسابولن طعم شیرینی دارد و در اروپا 

افزودنی در صنایع غذایی کاربرد دارد. بیسابولن 

ساخت )بیوسنتز(  در زیست حد واسطیك  عنوان به

کند  یمهاي طبیعی عمل  شمار زیادي از ترکیب

(Köllner et al., 2008   .) 

در این تحقیق، با نتایج حاصل  آمده دست بهنتایج 

هاي  یر رویشگاه بر نوع و میزان ترکیبتأثاز بررسی 

بررسی هاي معطر همخوانی دارد.  یگرگونهداسانس 

تأثیر برخی از شرایط رویشگاهی روي کمیت و کیفیت 

 ۀمنطق چهاردر   Ziziphora Clinopodipidesاساس

گیان،  همدان، نهاوند، سراب -2باد، آ همدان، عباس -1

کردستان، سقز،  -4همدان باالي روستاي ابرو  -3

که ترکیب غالب اسانس در  هنشان داد روستاي ملقرنی

 ،بوده)با درصدهاي مختلف( پولگون  ۀسه منطق

همدان  ۀغالب اسانس را در منطقترکیب  که یدرحال

است  سینئول تشكیل داده -8،1باالي روستاي ابرو 

(Dehghan et al., 2014.)  

یكی از نكات مهم در این تحقیق، نبود پولگون در 

گونه در ایران  ین ا ازشده  آوري هاي گرد اسانس نمونه

میزان پولگون در اسانس  Ercisliو  Ozturkبود. 

Ziziphora persica درصد66شده در ترکیه را  کاشته 

ر (. د,Ozturk & Ercisli 2006گزارش کرده بودند )

 Z. hispanicaي دیگري از این جنس مانند ها گونه

 & Negueruela) پولگون مادة اصلی اسانس بوده است

Mata, 1986) . 

پولگون یك مونوترپن حلقوي با بویی مطبوع است 

که در کاربردهاي خوراکی، به دلیل سمی بودن باعث 

تواند  یمشود. این ترکیب  هاي حاد کبدي می آسیب

)نكروزه شدن( شدید کبدي و  موجب بافت مردگی

(. با 1386و همكاران، ساز  چیتین شود )جن سقط

هایی که به کبد وارد  توجه به سمیت پولگون و آسیب

، گیاهی سنتی ایرانطبی  کتبکند و با توجه به  می

مشك، طرامشك و صعتر  که در طب سنتی ایران

هایی از  جور )اکوتیپ( ، احتمال دارد بومبرده شده نام

ها باشد، که بنا به شرایط اقلیمی پولگون  گونهاین 

در  Z. clinopodipidesکمتري داشته باشند، مانند 

منطقۀ همدان بالی روستاي ابر که جزء غالب اسانس 

 & Zendehdlگزارش شده است ) سینئول-8،1آن 

Babapour, 2010 (. همچنین زمان برداشت )پیش و

لگون در پس از گلدهی( روي میزان کارواکرول و پو

 ,Amiriاثر زیادي داشته است ) Z. tenuiorاسانس 

هاي بیشتري براي  رسد بررسی (. به نظر می2008

هاي مختلف کاکوتی در  ارزیابی خواص دارویی گونه

هاي مختلف و ارتباط این خواص با مواد مؤثره  یشگاهرو

 ضروري باشد.  ها آنموجود در 

 
REFERENCES  
1. Adams, R. P. (1995). Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography/Mass 

Spectroscopy. Allured, Coral Stream, IL. 

2. Amiri, H., (2008). Composition and Antioxidant Activity of the Essential Oil and Methanolic Extract 

of Ziziphora Clinopodioides Lam in Preflowering Stage. Journal of Kerman University of Medical 

Sciences, 16, 79-86. 

3. Babakhanloo, P., Mirza, M., Sefidkon, F., Ahmadi, L., Barazandeh, M. & Asgari, F., (1993a). 

Essential oil composition of Ziziphora clinopodioides Lam. Iranian Journal of Medicinal and 

Aromatic Plants, 2, 103-114. (in Farsi) 

4. Babakhanloo, P., Mirza, M., Sefidkon, F., Ahmadi, L., Barazandeh, M. & Asgari, F., (1993b). 

Essential oil composition of Ziziphora teniur. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 2, 

115-120. (in Farsi) 

5. Chitsaz, M., Barrton, M.D., Naseri, M., Kamali Nejad, M. and Bazargan, M., 2007. Essential oil 

composition and antibacterial effects of Ziziphora clinopodioides Lam. International Journal of 

Antimicrobial Agents, 29: 203-205. 

6. Chachoyan, A. A. & Oganesyan, G. B. (1996). Antitumor activity of some spices of the family 

Lamiaceae. Rastitelnye Resursy, 32(4), 59-64. 

7. Cheng, S. S., Wu, C. L., Chang, H. T., Kao, Y. T. & Chang, S. T. (2004). Antitermitic and antifungal 

activities of essential oil of Calocedrus formosana leaf and its composition. Journal of Chemical 

Ecology, 30(10), 1957-1967. 



 621 1396 پاییز، 3 ة، شمار48 ة، دورایران باغبانیعلوم  

 
8. Chitsaz, M., Pargar, A., Naseri, M., Bazargan, M. & Ansari, M. (2007). Composition and anti- 

bacterial effects of hydro-alcoholic extract and essential oil of Ziziphora clinopodioides on selected 

bacteria. Scientific Journal of Shahed University, 68, 15-22. 

9. Dehghan, Z., Sefidkon, F., Bakhshi Khaniki, Gh. & Kalvandi, R. (2010). Effects of some ecological 

factors on essential oil content and composition of Ziziphora clinopodioides Lam. subsp. Rigida 

(Boiss.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 26(1), 49-63. (in Farsi) 

10. Dehghan, Z., Sefidkon, F., Emami, S. M. & Kalvandi, R. (2014). The effects of ecological factors on 

essential oil yield and composition of Ziziphora clinopodioides lam. Subsp. Rigida (Boiss) Rech.f., 

Journal of Plant Researches (Iranian Journal of Biology), 27(1), 61- 71. 

11. Eftekhar, F., Salehi, P., Sonboli, A., Nejad Ebrahimi, S. & Yousef Zadi, M. (2005). Essential oil 

composition, antibacterial and antioxidant activity of oils and various extracts of Ziziphora 

clinopodioides subsp rigida (Boiss). Rech. f. from Iran. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 28, 

1892-1896.  
12. Gozde, E., Yavaşoğlu, N., Ülkü, K. & Öztürk, B. (2006). Antimicrobial Activity of Endemic 

Ziziphora taurica subsp. cleonioides (Boiss) P. H. Davis Essential Oil. Acta Pharmaceutica Sciencia, 

48, 55-62. 

13. Hakim, M. S. (1969). Hamadard Phamacoporia of Eastern Medicin, Pakistan. 

14. Javidnia, K. (1996). Identify the components of the essential oils of Ziziphora teniur, Zataria 

multiflora and Matricaria decipiens and investigate their antibacterial effects. Ph.D. Thesis, Tehran 

University of Medical Sciences.  

15. Köllner, T. G., Schnee, C., Li, S., Svatos, A., Schneider, B., Gershenzon, J. & Degenhardt, J. (2008). 

Protonation of a neutral (S)-beta-bisabolene intermediate is involved in (S)-beta-macrocarpene 

formation by the maize sesquiterpene synthases TPS6 and TPS11. The Journal of Biological 

Chemistry, 283(30), 20779-20788. 

16. Maurer, B. & Hauser, A. (1983). New sesquiterpenoids from clary sage oil (Salvia sclarea L.). 

Helvetica Chimica Acta, 66(7), 2223-2235. 

17. Mirheidar, H. (2001). Plant Scieces, plants used in the prevention and treatment of diseases. Vol. 1, 

Tehran. 

18. Mozaffarian, V. (1996). A Dictionary of Iranian Plant Names. Farhang-e-Moasser, Tehran, 749p. 

19. Negueruela, V. A. & Mata, R. M. (1986). The volatile oil of Ziziphora hispanica L. Flavour and 

Fragrance Journal, 1(3), 111-113. 

20. Ozturk, S. & Ercisli, S. (2007). Antibacterial activity and chemical constituents of Ziziphora 

clinopodioides. Food Contorol, 18(5), 535-540. 

21. Ozturk, S. & Ercisli, S. (2006). The chemical composition of Essential oil and in vitro antibacterial of 

essenential oils and methanol extract of Ziziphora persica bunge. Ehtanopharmacology, 106(3), 327-376. 
22. Rechinger, K. H. (1982). Flora Iranica. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz. 150, 1-462. 

23. Salehi, P., Mirjalili, M. H., Hadian, J., Nejad Ebrahimi, S. & Yousef Zadi, M. (2006). Antibacterial 

Activity and composition of the Essential oil of Ziziphora clinopodioides subsp bungeana (JUZ). 

Rech.f. from Iran. Zeitschrift für Naturforschung C, 61, 677-680. 

24. Salehi, P., Sonboli, A., Efetekhar, F., Naghd-Ebrahimi, S. & Yousefzadi, M. (2005). Essential oil 

composition, antibacterial and antioxidant activity of the oil and various extract of Ziziphora 

clinopodioides subsp rigida (Boiss) Rech. F. from Iran. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 

28(10), 1892-1896. 
25. Shibamoto, T. (1987). Retention indices in essential oil analysis, P. 259-275, In: capillary Gas 

chromatography in Essential oil Analysis. Edits, P. Sandra and C. Bicchi, Dr. Alfred Heuthig Verlag, 

NewYork. 

26. Yao, Q. S. & Chiou, G. C. (1993). Inhibition of crystallins-induced inflammation in rabbit eyes with 

five phytogenic compounds. Zhongguo. Acta Pharmaceutica Sinica. 14, 13-17. 
27. Zargari, A. (1990). Medicinal plants. Vol. 4. Tehran University Publivcation. (in Farsi) 

28. Zendehdel, M. & Babapour, V. (2010). Study of antinociceptive effevts of Ziziphora teniour and its 

interference on opioidergic and serotoninergic systems. Journal of Veterinary Research, 65(1), 57-60. 

 

 


