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Nepetaکه گونهاستشدهیافتایراندرNepetaجنسازگونه67حدود pogonosperma Jamzadيانحصارهايگونهاز

Nepetaگیاهبرآبیکمتنشاثر.باشدمیرانیا pogonospermaمؤسسهبهوابسته(البرزتحقیقاتایستگاهدرمزرعهشرایطدر
گردید.اجراتکرار3درتصادفیکاملهايبلوكصورتبهآزمایش.شداجرا1394زراعیسالدر)کشورمراتعوجنگلهاتحقیقات
بهگیرياسانسشد.انجامکاملگلدهیمرحلهدربرداشتوبودزراعیظرفیتدرصد90و30،60آبیاريسطح3شاملتیمارها

GC/MSوGCازاستفادهباآنهاشناساییواسانسهايترکیبدرصدشد.انجامدقیقه30وساعت2مدتدرآبباتقطیرروش

Nepeta(ساپونهگیاهاسانسدر.گردیدانجام  pogonosperma Jamzad(16توجن،-آلفاترکیب15درکهگردیدشناساییترکیب
،ترپینئول- آلفال،اُ-4-ترپینن،ترپینن-گاما،اوسیمن-بتا،سیمن-پارا،ترپینن-آلفامیرسن،،پینن-بتاسابینن،،پینن-آلفا
αa4 ،α7 ،αa7 - ،نپتاالکتونαa4 ،α7 ،βa7 -تنشبدونتیماربهمربوطدرصدبیشترینبیزابولن-بتاوکاریوفیلن- ترانس،نپتاالکتون

داشت.دارمعنیاثرشدهشناساییهايترکیبواسانسعملکردودرصدبرآبیکمتنشکه دادنشانواریانستجزیهنتایج.ندبود
مقداربااسانسعملکردبیشترینبود.زراعی)ظرفیت%30(شدیدتنشتیماربهلقعمت%18/3میانگینبااسانسدرصدبیشترین

ظرفیت%30تیماربهمتعلقسینئول-8،1حداکثربود.زراعی)ظرفیت%60(متوسطتنشتیماربهمربوطهکتاربرگرمکیلو321/78
درصدباگیاهانیتولیدبرايدادنشاننتایجهمچنینبود.شاهدتیماردر%،2/28میانگینبانپتاالکتونمجموعباالترین.بودزراعی
استفادهباال)(اسانساقتصاديتولیدبرايوآبیکمتنشبدونشرایط،باالنپتاالکتونباگیاهانیتولیدبراي؛شدیدتنشباال،اسانس

باشد.میمناسبآبیکممتوسطتنشاز

Nepeta(ساپونهکلیدي:هايواژه pogonosperma Jamzad(،گازيکروماتوگراف،سینئول-1،8نپتاالکتون،دارویی،گیاه.
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مقدمه
خــانوادههــايجــنسبزرگتــرینازیکــیNepetaجـنس 

Lamiaceaeشـود مـی شـامل راگونـه 400حـدود که،است
)Lewis & Elvin-Lewis, جـنس ازداروییهايگونه.)1977

شـامل گیرنـد مـی قـرار استفادهموردبیشترایراندرکهساپونه
N. binaludensis،N. isphanica،N. pogonosperma،

N. bracteataوN. pungens باشـند مـی)Jamzad et al.,

2003(.Nepeta pogonospermaعلفیوچندسالهگیاهی
,Ghahreman(است ـ ايانحصارهايگونهازو)1987 رانی
,Rechinger(باشــدمــی ,Amin؛ 1982 جــنساز.)1991

Nepetaبراي،قابض،کنندهضدعفونیعنوانبهسنتیطبدر
گزیـدگی عقـرب ومـار التیـام ،پوسـتی هايخارشدرمان

Ghannadi(دشــومــیاســتفاده et al., همچنــین.)2003
معــرق،،مــدرضدآســم،ضداسپاســم،ضدســرفه،عنــوانبــه

Dabiri(استشدهشناختهمسکنوبرتبزخم،بهبوددهنده

& Sefidkon, Baser؛ 2003 et al., ـ همچنین.)2000 رايب
رودمــیبکــارمعــدهوتنفســیعصــبی،اخــتالالتدرمــان

)Amin, مربوطساپونهاسانسضدباکتریاییفعالیت.)1991
. باشدمینپتاالکتوننظیرعمدهمونوترپنوئیديهايترکیببه

ــب ــدهتشــکیلاصــلیهــايترکی Nepetaدراســانسدهن

pogonospermaوســینئول-1،8شــاملαa4 ،α7 ،αa7-
ــاالکتون ــینپت ــدم ــمناً.باش ــارهض ــنعص ــاهای ــعگی منب

مختلـف هـاي بیمـاري درمانبرايطبیعیهاياکسیدانآنتی
Khalighi(دباشمی Sigaroodi et al., هـاي ترکیب.)2013

Nepetaي هـا شـاخه سراسانس caesarea Boiss. شـامل
αa4 ،α7،αa7- ــاالکتون ــی%)2/91-34/95(نپت ــدم باش
)Baser & Ozek, ــترک35.)1994 ــانسازبیـ اسـ

N. cataria28(نـرول ازجملـه بیترک24وي جداساز،(%
%)9(ترالیسـ -آلفا%)،8/15(ترونلولیس%)،5/27(ولیژران

Zamureenko(شـدند یی شناسا%)7(ترالیس-بتاو et al.,

.Nاهیگاسانس).1980 racemosa Lam.دارايαa4 ،α7 ،
βa7-ــاالکتون ــینئول-1،8و%)51/31-46/91(نپتــ ســ
Baser(بود%)44/10-04/2( et al., هـاي ترکیـب ).1993

Nepetaهـوایی هـاي قسـمت ازحاصـل اسـانس شیمیایی

cephalotes Bioss.،1،8-ــینئول ــاالکتون،%)4/11(س نپت
پیـنن -آلفـا %)،6/2(نئوپینون%)،2/18(پینن-بتا،%)1/35(
ــونو%)1/2( ــد%)6/1(آل-10-ان-3توجــــ بودنــــ
)Naji, Nepetaاسـانس اصلیترکیب).1998 crassifolia

Bioss. & Buhse.نپتــاالکتونازایزومرهــاییشــامل
ــینئول-1،8و%)8/72( ــد%)9(ســ Matloubi(بودنــ

Moghaddam & Hosseini, هايقسمتسانسااز).1996
Nepetaهوایی glomerulosa Boiss.،28شناسـایی ترکیب

اسـتات ژرانیـل %)،4/9(پینن-آلفااصلیهايترکیبکهشد
ــد%)8(اکســیدکــاریوفیلنو%)2/8(لیمــونن%)،3/9( بودن
)Sefidkon, 2001.(

وخشکمناطقمشکالتمهمترینازآبکمبود
گذارد.میاثرگیاهاننموورشدبرکهباشدمیخشکنیمه

وآبیکمتنشبهمنجرگیاهدسترسدرآبمقدارکاهش
گیاهدرفیزیولوژیکومورفولوژیکنامناسبتغییراتبروز
Abbaszadeh(گرددمی et al., گیاهانمورددر.)2008

عملکردبرداريمعنیاثراستممکنآبیاريکمدارویی،
Petropoulos(باشدداشتههاترکیبوهامتابولیتبرخی et

al., مؤثرهموادافزایشباعثآبیاريکمتنشگاهی.)2008
هنديسنبلگیاهاندرمطلباینکه،شودمیآنها

)Cymbopogon winterianus juwit()Fatima et al.,

Hypericum(راعیگلنوعی،)2000 brasiliense L.(
)Khalid, Calendula(بهارهمیشه،)2006 officinalis L.(
)Taherkhani et al., Silybum(ماریتیغالو)2011

marianum L.()Vazque, رايباست.شدهگزارش)2010
Catharanthus(پروانشگیاهتولید roseus L.(مادهبا
مناطقدرآنکشتباال،آجماالیسینآلکالوئیدویژهبههمؤثر

Jaleel(استشدهتوصیهآبکم et al., 2008(.Safikhani

حددرآبیکمتنشکهکردندگزارش)2007(همکارانو
عملکردکاهشموجببادرشبودري امزرعهتیظرف40%

ی زراعتیظرف%60و%100تیمارهايبهنسبتاسانس
ماریتبهنسبتاسانسدرصدشیافزاباعثی ولد،یگرد

ماریتدراسانسعملکردنیشتریبنیهمچنشد.تنشبدون
همکارانوArazmjo.شدمشاهدهیزراعتیظرف60%
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50و،90،70(آبیکمتنشسطحسهبررسیدر)2010(
ودرصدبیشترینآلمانی،بابونهرويزراعی)ظرفیتدرصد

زراعیظرفیت%70تنششرایطدررااسانسعملکرد
آوردند.دستب

RefaatوSaleh)1997(ی خشکتنشاثری قیتحقدر
شدنطوالنیباکهکردندگزارشوی بررسریحاني رورا

اسانسدرصدولیکاهشاسانسعملکردوگیاهرشدتنش،
آبیاريمختلفتیمارهاياثریآزمایشدر.افتیافزایش

%20و%40%،60%،80(شاهد)،زراعیظرفیت100%(
عملکردبادرنجبویه،سرشاخهعملکردبرزراعی)ظرفیت
بیشترینکه طوري. بهبوددارمعنیاسانسدرصدواسانس

بیشترینوزراعیظرفیت%40تیمارازاسانسعملکرد
وآمدبدستزراعیظرفیت%20تیمارازاسانسدرصد
برايخشکیتنشازمتعادلیحدیککهدادنشاننتایج

Abbaszadeh(استمفیدبادرنجبویهاسانسافزایش et al.,

2009.(Layeghhaghighiهمکارانو)سطحچهاراثر)2015
تنش%)،FC80(میمالتنش%)،FC100(کاملي اریآبشاملتنش

اهیگبررا%)FC40(دیشدنسبتاًتنشو%)FC60(متوسط
Nepeta racemosaبیشترینکهکردندگزارشوبررسی

مربوطگیاهکلسرشاخهوآذینگلبرگ،دراسانسدرصد
انساسعملکردبیشتریناما،بود%)FC60(متوسطتنشبه

اسانسعملکرد،%)FC100(تنشبدونتیماربهمتعلقبرگ
FC(تنشو%)FC80(مالیمتنشتیمارهايازآذینگل

اثردراسانسدرصدتغییرعدممچنینه.بودمتوسط%)60
Artemisia(افسنطینمانندگیاهانیدرخشکیتنش

absinthium L.(کوهیاکلیلو)Fransworth et al.,

اثرنیز دیگریتحقیقدراست.شدهگزارشنیز)2011
کوهیاکلیلگیاهاسانسعملکرددرخشکیتنشکاهشی

)Rosmarinus officinalis L.(استشدهگزارش)Solinas

et al., 1996(.
Nepetaدرنپتاالکتونبودنباالدلیلبه pogonosperma

)Sefidkon & Akbari-nia, استفادهبهتوجهباو)2003
ضدسرطانداروهاياولیهموادمینأتدرنپتاالکتونازفراوان

کاروکشتتوسعهوتحقیقضرورت،اکسیدانیآنتیو
تاشودمیاحساسهستند نپتاالکتونکه داراي ییهاگونه
هبرداشتشیمیاییداروهايجایگزینیدريمؤثرهايگام

شود.

هاروشومواد
گیاهبرآبیکمتنشاثربررسیمنظوربهتحقیقاین

Nepeta(ساپونه pogonosperma(درمزرعهشرایطدر
مؤسسهبهوابسته(البرزتحقیقاتایستگاهدر1394سال

آزمایش.شداجرا)کشورمراتعوجنگلهاتحقیقات
ابعاد.بودتکرار3درتصادفیکاملهايبلوكصورتبه

متر5/2یکدیگرازهابلوكبینفاصلهومتر3×2هاکرت
متر2آزمایشیهايکرتبینهمچنینشد.گرفتهنظردر

30،60آبیاريسطح3شاملتیمارهاوداشت وجودفاصله
خصوصیات.شدگرفتهنظردرزراعیظرفیتدرصد90و

آبوخاكآزمایشگاهدرمزرعهخاكشیمیاییوفیزیکی
بود.1جدولشرحبهآننتایجوشدبررسی

یقاتیتحقمزرعهخاكیی ایمیشوی کیزیفاتیخصوص-1جدول

T
ex

t

H
yd

ro
m

et
er

C
la

y

%Si
lt

%

Sa
nd %K

(a
ve

.)
pp

m

P

(a
ve

.)
pp

m

Z
n

(a
ve

.)
pp

m

F
e

(a
ve

.)
pp

m

O
.C %O
.M %N
t

%

pH
of

pa
st

e

E
C

S.
P

%
S.

M

Cl71/3578/3851/2538016/837/018/333/129/209/048/702/129/3504/2



آبی بر عملکرد ...اثر تنش کم516

دررارویشگاهازشدهآوريجمعيهابذرشت،کازقبل
مدتبهدهیرطوبتازپسوگذاشتهباديماسهداخل

درگرادسانتیدرجه4دمايدرسرمامعرضدرهفته4
کشتاسفندماهدرگلخانهدرهابذربعدودادهقراریخچال

تا12مرحلهدرهانشاها،بذرزنیجوانهازبعدوشد
وگردیدمنتقلجعبهبهمحیطباسازگاريبرايبرگی15
اصلیزمینبهانتقال)کاريهیرم(آبیاريمرحلهیکازپس
آبیاري،کاشتازپس.انجام شداردیبهشت16تاریخدر
بعدوگیاهانکاملاستقرارزمانتانوبت2هفتگیصورتبه
.انجام گردیدوزنیروشبهوخاكرطوبتبراساسآناز

عمقازبعدساعت24ودشآبیاريهاکرتکلیهابتدا
.بعمل آمدبردارينمونهمتر)سانتی0-30(هاریشهتوسعه
ومنتقلآونداخلبهبعد وشدهتوزینبالفاصلههانمونه

خشکگرادسانتیدرجه105دمايدرساعت24مدتبه
درصدوگردیدتوزیندوباره خشکهاينمونهگردید.
براساستیمارها.شدمحاسبهمزرعهظرفیتحددررطوبت

اعمالشدهبینیپیشرطوبتدرصدبراساسووزنیروش
واحدخاكرطوبترسیدنبرايالزمآبمیزان.گردید

ازاستفادهبازراعیظرفیترطوبتیسطحبهآزمایشی
دادهخاكبهومحاسبه)Panda)2009وBeheraفرمول

.شد

V=ρZA(FC-PWP)/100

مخصوصوزن:Pآبیاري،آبحجم:Vفرمولایندر
آزمایشی،واحدمساحت:Aریشه،توسعهعمق:Zخاك،

FC:وزراعیظرفیتدرخاكرطوبتP.W.P:رطوبت
آبمیزانکنترلبراي باشند.میدائمپژمردگینقطهدرخاك

اوایلنهاییبرداشتشد.استفادهکنتورازمصرفی
مرحلهبهگیاهانرسیدگیازپس1394سالماهشهریور
باسایهدرشدهبرداشتهاينمونه.شدانجامکاملگلدهی
درآنهاازهایینمونهگذاشتنباوشدهخشکهواجریان

ساعت24مدتبهگرادسانتیدرجه75دمايدروآون
.گردیدمحاسبههانمونهخشکوزن

کهگیاه،نهاییبرداشتاز،گلدارسرشاخهگرم80مقدار
راشدندخشکسایهوآزادهوايجریانمجاورتدر

ازاستفادهباها،نمونهکردنخردازپسوکردهانتخاب
دقیقه30وساعت2مدتبهآب)با(تقطیرکلونجردستگاه

آبگرفتني براوگردیدگیاهاسانساستخراجبهاقدام
استفادهمیسدسولفاتریگرطوبتمادهازاسانسدرموجود

هراسانسوزنیدرصدنهایتدروخالصوزنسپس.شد
دستگاهبههااسانسقیتزربراي.شدمشخصنمونه

بهمتصلي گازکروماتوگرافو)GC(ي گازکروماتوگراف
نوعودرصدنییتعمنظوربه)GC/MS(ی جرمسنجفیط

دروزدهبرچسبهااسانسي هاشهیشبهمؤثره،ماده
شدي نگهدارگرادیسانتدرجه4حدودي دمادرخچالی
)Shibamoto, 1987.(

GCدستگاهمشخصات

9Aمدلي گازکروماتوگراف،GCدستگاه-

Shimadzu،بودژاپنکشورساخت.
ي تجارنامبانهیموئستوندستگاه:ستونمشخصات-

DB-5شرکتساختJ&Wی داخلقطرومتر30طولبه
جنسازساکنفازباآنی داخلسطحکهکرومتریم250

%Phenyl ضخامتبهDimethylSiloxaneو5
بود.شدهدهیپوشکرومتریم25/0

درجه60هیاولي دماازستون:ی حرارتي زیربرنامه-
هردرکهگرادیسانتدرجه210یی نهاي دماتاگرادیسانت

شد.افزودهآنبهگرادیسانتدرجه3قهیدق
ي دمادرFIDحرارت:درجهوآشکارسازنوع-
بود.گرادیسانتدرجه270
گرادیسانتدرجه300قیتزرمحفظهحرارتدرجه-
بود.

بود %99999خلوصدرجهباومیهلحاملگازنوع-
برلوگرمیک3برابرستون،بهآني ورودفشارکه

بود.شدهمیتنظمترمربعیسانت
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GC/MSدستگاهمشخصات

ــاتوگرافدســتگاه ــازکروم ــدلي گ ،3400Varianم
ـ طدسـتگاه بـه شـده متصل ـ سـنج فی Saturnیجرم II

)GC/MS(دستگاهستونهمانندستونبود کهGC .بـود
Psiسـتون سرگازفشار ـ یوني یانـرژ ،35 برابـر ونیزاس

ـ ي زیربرنامهولت،الکترون70 تـا 40ازسـتون ی حرارت
درجـه 270نیترانسـفرال ي دماوگرادیسانتدرجه250
ـ طی یشناساشده بود؛میتنظگرادیسانت کمـک بـه هـا فی

ـ تزرباکهاآنهي بازداري هاشاخص ـ هقی ـ دروکربنی ي اه
وهااسانسقیتزرباکسانیطیشرادر)C7-C25(نرمال
محاسبهکیسیبزبانبهشدهنوشتهايرایانهبرنامهتوسط

منتشـر مختلـف منابعدرکهي ریمقادباآنهاسهیمقا.شد
ـ طازاستفادهبازینوشده ـ ي هـا فی ـ ترکی جرم ي هـا بی

ــتاندارد، ــتفادهاس ــاتازاس ــوداطالع ــهدرموج کتابخان
د.یگردیید أتGC/MSدستگاهرایانهدردهایترپنوئ

کاملهايبلوكمدلبراساسهادادهواریانستجزیه
نرمالآزمونواریانستجزیهازقبل.شدانجامتصادفی

افزارنرمازاستفادهباهادادهتجزیهوبررسیهادادهبودن
SAS چندآزمونازهامیانگینمقایسهبرايوانجام شد 9.1

مقایسهواستفاده شد %5احتمالسطحدردانکنايدامنه
مربعاتمیانگینحداقلروشازاستفادهباتیمارهاکلیه

)lsmeans(گردیدانجام.

نتایج
برخشکیتنشکه دادنشانواریانستجزیهنتایج

يدارمعنیاثر%1احتمالسطحدراسانسعملکردودرصد
دادنشانواریانستجزیهنتایجهمچنین).2(جدولداشت

سابینن،،پینن-آلفاتوجن،-آلفاردتنشرهايتیمابینکه

و%5احتمالسطحدرسیمن-پاراوترپینن-آلفاپینن،- بتا
دارمعنیآمارياختالف%1احتمالسطحدرمیرسنرد

،سینئول- 1،8برتنش).2(جدولشدمشاهده
، αa4 ،α7،اُل-4-ترپیننترپینن،-گامایمن،ساو-بتا-اي
αa7-نپتاالکتون،αa4 ،α7 ،βa7 -مجموع،نپتاالکتون

سطحدربیزابولن- بتاوکاریوفیلن-ترانسنپتاالکتون،
.)2(جدولدادنشانيدارمعنیاثر%5احتمال

درصدبیشترینکهدادنشانهامیانگینمقایسهنتایج
آبـی کـم تنشتیماربهلقعمت%18/3میانگینبااسانس
%8/0بــاآنکمتــرینوزراعــی)ظرفیــت%30(شــدید
(جـدول بـود زراعیظرفیت%90بدونتیماربهمربوط

درگرم78321بااسانسکردعملبیشترینهمچنین).3
ــار ــوطهکت ــهمرب ــارب ــنشتیم ــاريت ــطآبی متوس

هـا ترکیـب میـانگین مقایسهبود.زراعی)ظرفیت60%(
،)%1/0(تــوجن- آلفــادرصــدبیشــترینکــهدادنشــان

،)%9/1(پیـنن - بتـا ،)%5/0(سابینن،)%5/0(پینن- آلفا
ســیمن- پـارا و)%5/0(تــرپینن- آلفـا ،)%3/0(میرسـن 

شــدمشــاهدهزراعــیظرفیــت%90تیمــاردر)4/0%(
بیشـترین کـه دادنشـان هـا میانگینمقایسه).4(جدول
زراعـی ظرفیت%30تیماربهمتعلقسینئول- 1،8مقدار 

تـرپینن - گامـا ،)%6/0(اوسـیمن - بتـا - تـرانس اما،بود
،)%1(ترپینئــول- آلفــا،)%6/0(لاُ- 4- تــرپینن،)7/0%(

αa4 ،α7 ،αa7 -3/27(نپتاالکتون%(،αa4 ،α7 ،βa7 -
ــاالکتون ــرانس،)%9/0(نپتـ ــاریوفیلن- تـ و)%4/0(کـ

داراي زراعیظرفیت%90تیماردر)%2/1(بیزابولن- بتا
نیـز نپتاالکتونمجموع).4(جدولبودندمقداربیشترین

داراي زراعـی ظرفیت%90تیماردر%2/28میانگینبا
).1شکل (بودمقدار بیشترین
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Nepeta(ساپونهگیاهدراسانسهايترکیبوعملکرددرصد،برآبیکمتنشاثر-2جدول pogonosperma(
منابع

تغییرات
درجه
آزادي

مربعاتمیانگین
α-thujeneα-pinenesabineneβ-pinenemyrceneα-terpineneρ-cymeneعملکرد اسانسدرصد اسانس

2ns04/0ns13270ns001/0ns008/0ns009/0ns03/0ns006/0ns004/0ns004/0بلوك
08/0*11/0*03/0**4/0*13/0*1/0*02/0*67661**36/0**2تنش
405/02843002/001/001/004/0001/001/0008/0خطا

Cv%4/152/2608/2197/2009/2064/2094/2215/2093/19
ns،*باشد.می%1و%5احتمالحوسطدرداريمعنیوداريمعنیعدمدهندهنشانترتیببه:**و

- 2جدولادامه
منابع

تغییرات
درجه
آزادي

مربعاتمیانگین

1,8-cineolee-β-ocimeneγ-terpineneterpinen-4-olα-terpineol4aα,7α,7aα-
nepetalactone

4aα,7α,7aβ-
nepetalactone

مجموع
E-caryophylleneβ-bisaboleneنپتاالکتون

2ns3/0ns009/0ns008/0ns01/0ns02/0ns44/0ns01/0ns46/0ns005/0ns01/0بلوك
27/0*07/0*65/5*26/0*4/5*2/0*12/0*15/0*12/0*65/2*2تنش
435/001/001/001/002/06/001/062/0009/002/0خطا

Cv%2034/2001/216/21219/2008/2294/2013/2032/19
ns،*باشد.می%1و%5احتمالحوسطدرداريمعنیوداريمعنیعدمدهندهنشانترتیببه:**و
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Nepeta(ساپونهدرگیاهعملکردودرصدبرآبیکمتنشاثرمیانگینمقایسه-3جدول pogonosperma(

تیمار
تنش خشکی

صفاتمیانگین
درصد اسانس

(%)
عملکرد اسانس
(گرم در هکتار)

90%b8/0a67704
60%ab1/2a78321
30%a18/3b44566

هاست.میانگینبیندارمعنیاختالفعدمدهندهنشانستونهردرمشابهحروف

Nepetaگیاهاسانسدرشدهشناساییهايترکیبدرصدمیانگینمقایسه-4جدول pogonosperma

آبیکمتنشثیر أتتحت

شاخص بازدارينام ترکیبشماره
آبیترکیب در سه تیمار تنش کمدرصد 

30%60%90%
1α-thujene927b1/0ab1/0a1/0
2α-pinene938b1/0ab3/0a5/0
3sabinene973b1/0ab3/0a5/0
4β-pinene980b5/0ab2/1a9/1
5myrcene990c1/0b1/0a3/0
6α-terpinene1018b1/0b2/0a5/0
7p-cymene1026b1/0ab2/0a4/0
81,8-cineole1030a3/16ab2/8b8/4
9e-β-ocimene1050b1/0ab3/0a6/0
10γ-terpinene1061b1/0ab4/0a7/0
11terpinen-4-ol1178b1/0ab3/0a6/0
12α-terpineol1190b2/0ab5/0a1
134aα,7α,7aα-nepetalactone1385b8/6ab2/12a3/27
144aα,7α,7aβ-nepetalactone1400b1/0b3/0a9/0
15E-caryophyllene1418b1/0b2/0a4/0
16β-bisabolene1504b3/0ab6/0a2/1

هاست.میانگینبیندارمعنیاختالفعدمدهندهنشانستونهردرمشابهحروف



آبی بر عملکرد ...اثر تنش کم520

درموجودنپتاالکتونمجموعبرآبیکمتنشاثرمیانگینمقایسه-1شکل 
Nepeta(ساپونهگیاهاسانس pogonosperma(

توجن-آلفاکهدادنشانصفاتهمبستگینتایجهمچنین
پینن-بتا)،r=99/0(**سابینن)،r=99/0(**پینن-آلفابا

**)99/0=r،(میرسن**)93/0=r،(ترپینن- آلفا
**)97/0=r،(سیمن-پارا**)99/0=r،(1،8-سینئول
**)98/0=r،(اوسیمن-بتا- ترانس**)99/0=r،(گاما -

- آلفا)،r=99/0(**لاُ- 4-ترپینن)،r=99/0(**ترپینن
نپتاالکتون-r،(αa4 ،α7،αa7=99/0(**ترپینئول

**)98/0=r،(αa4 ،α7 ،βa7-نپتاالکتون**)97/0=r،(
بیزابولن-بتاو)r=96/0(**کاریوفیلن-ترانس
**)97/0=r(جدولداشتدارمعنیمثبتهمبستگی)5(.
پینن- بتا)،r=99/0(**سابیننباپینن-آلفاینب
**)99/0=r،(میرسن**)93/0=r،(ترپینن- آلفا
**)95/0=r،(سیمن-پارا**)98/0=r،(1،8-سینئول
**)98/0=r،(اوسیمن-بتا- ترانس**)99/0=r،(گاما -

- آلفا)،r=99/0(**لاُ- 4-ترپینن)،r=99/0(**ترپینن
نپتاالکتون-r،(αa4 ،α7،αa7=99/0(**ترپینئول

**)97/0=r،(αa4 ،α7 ،βa7-نپتاالکتون**)96/0=r،(
بیزابولن-بتاو)r=95/0(**کاریوفیلن-ترانس

**)99/0=r(شدمشاهدهدارمعنیمثبتهمبستگی
.)5(جدول

میرسن)،r=99/0(**پینن-بتاباسابیننهمینطور
**)94/0=r،(ترپینن-آلفا**)95/0=r،(سیمن-پارا
**)98/0=r،(1،8-سینئول**)98/0=r،(بتا-ترانس -

)،r=99/0(**ترپینن- گاما)،r=99/0(**اوسیمن
)،r=99/0(**ترپینئول-آلفا)،r=99/0(**لاُ-4-ترپینن

αa4 ،α7،αa7-97/0(**نپتاالکتون=r،(αa4 ،α7 ،
βa7 -95/0(**نپتاالکتون=r،(کاریوفیلن- ترانس

**)94/0=r(بیزابولن-بتاو**)99/0=r(همبستگی
داشت.دارمعنیمثبت

ترپینن-آلفا)،r=93/0(**میرسنباپینن-بتابین
**)95/0=r،(سیمن-پارا**)98/0=r،(1،8-سینئول
**)98/0=r،(اوسیمن-بتا- ترانس**)99/0=r،(گاما -

- آلفا)،r=99/0(**لاُ- 4-ترپینن)،r=99/0(**ترپینن
نپتاالکتون-r،(αa4 ،α7،αa7=99/0(**ترپینئول

**)97/0=r،(αa4 ،α7 ،βa7-نپتاالکتون**)95/0=r،(
بیزابولن-بتاو)r=94/0(**کاریوفیلن-ترانس

90 درصد 60 درصد 30 درصد

مجموع نپتاالکتون 28.2 12.55 6.9
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تنش کم آبی بر اساس ظرفیت زراعی
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**)99/0=r(داشتوجوددارمعنیمثبتهمبستگی
.)5(جدول

- پارا)،r=90/0(**ترپینن-آلفابامیرسنهمچنین
- ترانس)،r=92/0(**سینئول-1،8)،r=93/0(**سیمن

)،r=93/0(**ترپینن- گاما)،r=93/0(**اوسیمن- بتا
)،r=93/0(**ترپینئول-آلفا)،r=92/0(**لاُ-4-ترپینن

αa4 ،α7،αa7-92/0(**نپتاالکتون=r،(αa4 ،α7 ،
βa7 -91/0(**نپتاالکتون=r،(کاریوفیلن- ترانس

**)89/0=r(بیزابولن-بتاو**)94/0=r(همبستگی
.)5(جدولداشتدارمعنیمثبت

- r،(1،8=98/0(**سیمن-پاراباترپینن-آلفابین
)،r=97/0(**اوسیمن- بتا-ترانس)،r=98/0(**سینئول

)،r=97/0(**لاُ-4- ترپینن)،r=96/0(**ترپینن-گاما
نپتاالکتون- r،(αa4 ،α7،αa7=97/0(**ترپینئول- آلفا

**)99/0=r،(αa4 ،α7 ،βa7-نپتاالکتون**)99/0=r،(
بیزابولن-بتاو)r=99/0(**کاریوفیلن-ترانس
**)98/0=r(داشتوجود دارمعنیمثبتهمبستگی

.)5(جدول
- ترانس)،r=99/0(**سینئول- 1،8باسیمن-پارابین

)،r=99/0(**ترپینن- گاما)،r=99/0(**اوسیمن- بتا
)،r=99/0(**ترپینئول-آلفا)،r=99/0(**لاُ-4-ترپینن

αa4 ،α7،αa7-99/0(**نپتاالکتون=r،(αa4 ،α7 ،
βa7 -98/0(**نپتاالکتون=r،(کاریوفیلن- ترانس

**)98/0=r(بیزابولن-بتاو**)99/0=r(همبستگی
شد.مشاهدهدارمعنیمثبت

اوسیمن- بتا-ترانسباسینئول-1،8همچنین
**)99/0=r،(ترپینن-گاما**)98/0=r،(لاُ-4-ترپینن
**)99/0=r،(ترپینئول-آلفا**)99/0=r،(ترانس -

)r=99/0(**بیزابولن-بتاو)r=98/0(**کاریوفیلن
نپتاالکتون-αa4 ،α7،αa7باودارمعنیمثبتهمبستگی

**)99/0-=r،(αa4 ،α7 ،βa7-نپتاالکتون**)98/0-

=r،(جدولداشتدارمعنیمنفیهمبستگی)5(.
-ترپینن)،r=99/0(**ترپینن-گامابااوسیمن- بتااي
)،r=99/0(**ترپینئول- آلفا)،r=99/0(**لاُ- 4

αa4 ،α7 ،αa7-99/0(**نپتاالکتون=r،(αa4 ،α7 ،
βa7 -97/0(**نپتاالکتون=r،(کاریوفیلن- ترانس

**)97/0=r(بیزابولن-بتاو**)99/0=r(همبستگی
.)5(جدولداشتدارمعنیمثبت

)،r=99/0(**لاُ-4-ترپیننباترپینن- گاماهمینطور
نپتاالکتون- r،(αa4 ،α7 ،αa7=99/0(**ترپینئول- آلفا

**)98/0=r،(αa4 ،α7 ،βa7-نپتاالکتون**)97/0=r،(
بیزابولن-بتاو)r=96/0(**کاریوفیلن-ترانس
**)96/0=r(جدولداشتدارمعنیمثبتهمبستگی)5(.

، r،(αa4=99/0(**ترپینئول-آلفابالاُ-4-ترپیننبین
α7 ،αa7-99/0(**نپتاالکتون=r،(αa4 ،α7 ،βa7 -

)r=97/0(**کاریوفیلن-ترانس)،r=97/0(**نپتاالکتون
دارمعنیمثبتهمبستگی)r=99/0(**بیزابولن-بتاو

.)4(جدولشدمشاهده
نپتاالکتون- αa4 ،α7 ،αa7باترپینئول- آلفا

**)99/0=r،(αa4 ،α7 ،βa7-نپتاالکتون**)97/0=r،(
بیزابولن-بتاو)r=97/0(**کاریوفیلن-ترانس
**)99/0=r(جدولداشتدارمعنیمثبتهمبستگی)5(.

، αa4 ،α7بانپتاالکتون-αa4 ،α7 ،αa7همچنین
βa7 -99/0(**نپتاالکتون=r،(کاریوفیلن- ترانس

**)99/0=r(بیزابولن-بتاو**)99/0=r(همبستگی
.)5(جدولداشتدارمعنیمثبت

کاریوفیلن-ترانسبانپتاالکتون- αa4 ،α7 ،βa7بین
**)99/0=r(بیزابولن-بتاو**)98/0=r(همبستگی
- بتاباکاریوفیلن- ترانسداشت.وجوددارمعنیمثبت

داشتدارمعنیمثبتهمبستگی)r=97/0(**بیزابولن
).5(جدول
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Nepeta(ساپونهگیاهدراسانسهايترکیبهمبستگی-5جدول pogonosperma(آبیکمتنشتیمارتحت
12345678910111213141516

1α-thujene1
2α-pinene**99/01
3sabinene**99/0**99/01
4β-pinene**99/0**99/0**99/01
5myrcene**93/0**93/0**94/0**93/01
6α-terpinene**97/0**95/0**95/0**95/0**90/01
7p-cymene**99/0**98/0**98/0**98/0**93/0**98/01
81,8-cineole**98/0**98/0**98/0**95/0**92/0**98/0**99/01
9e-β-ocimene**99/0**99/0**99/0**98/0**93/0**97/0**99/0**99/01
10γ-terpinene**99/0**99/0**99/0**99/0**93/0**96/0**99/0**98/0**99/01
11terpinen-4-ol**99/0**99/0**99/0**99/0**92/0**97/0**99/0**99/0**99/0**99/01
12α-terpineol**99/0**99/0**99/0**99/0**93/0**97/0**99/0**99/0**99/0**99/0**99/01
134aα,7α,7aα-

nepetalactone
**98/0**97/0**97/0**97/0**92/0**99/0**99/0**99/0-**99/0**98/0**99/0**99/01

144aα,7α,7aβ-
nepetalactone

**97/0**96/0**95/0**95/0**91/0**99/0**98/0**98/0-**97/0**97/0**97/0**97/0**99/01
15E-

caryophyllene
**96/0**95/0**94/0**94/0**89/0**99/0**98/0**98/0**97/0**96/0**97/0**97/0**99/0**99/01

16β-bisabolene**97/0**99/0**99/0**99/0**94/0**98/0**99/0**99/0**99/0**96/0**99/0**99/0**99/0**98/0**97/01
ns،*دباشمی%1و%5احتمالحوسطدرداريمعنیودارمعنیاختالفعدمدهندهنشانترتیببه:**و.
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بحث
کمبودکههشددادهنشان،گذشتهتحقیقاتنتایجبراساس

راگیاهتنفسوفتوسنتزیاونموورشدتعادلکهی منبعهر
ددهیمشیافزاراهیثانوي هاتیمتابولدیتول،کندمحدود

)Abbaszadeh, گیاهانخشکیتنششرایطدر.)2011
کنند میانتخابپذیريتحملافزایشبرايرامختلفیهايراه
تنشبامقابلههايراهازیکیاسانسدرصدافزایشکه

استشدهگزارشکافوريودشتیدرمنهگیاهاندرخشکی
)Abbaszadeh, گیاهانهمهبرآبیکمتنشریتأثالبته.)2011
ووقوعزمانهمانندی عواملبرآنتأثیر زیراست،ینکسانی

خاك،بافت،یخشکوقوعی فراوانتنش،دوامزمانمدت
Ardakani(داردبستگیی بارندگي هانوسانوراتییتغ et al.,

گیاهاندرآبیکمتنشاثردرمؤثرهموادافزایشالبته .)2007
Cymbopogon(هنديسنبل winterianus Juwit()Fatima

et al., Hypericum(راعیگلنوعی،)2000 brasiliense L.(
)Khalid, Calendula(بهارهمیشه،)2006 officinalis L.(
)Taherkhani et al., Silybum(ماریتیغال،)2011

marianum L.()Vazque, Catharanthus(پروانش،)2010

roseus L.( ریحانو)Refaat & Saleh, گزارش)1997
Jaleel(استهشد et al., 2008(.Safikhaniهمکارانو

تیظرف%40حددرآبیکمتنشکهکردندگزارش)2007(
در.شداسانسدرصدشیافزاموجببادرشبودري امزرعه

ظرفیت%20تیمارازاسانسدرصدبیشترینبادرنجبویهگیاه
Abbaszadeh(آمدبدستزراعی et al., تحقیقاتدر.)2009

Arazmjoوآلمانیبابونهدر)2010(همکارانو
Layeghhaghighiاهیگرد)2015(همکارانوNepeta

racemosaهايتنشازترتیببهاسانسدرصدبیشترین
تحقیقاین نتایجباکهآمدبدستFC60%وFC70%متوسط

تنشاثردراسانسدرصدتغییرعدمهمچنین.نداردهمخوانی
Artemisia(افسنطینمانندگیاهانیدرآبیکم absinthium

L.(کوهیاکلیلو)Fransworth et al., گزارشنیز)2011
ساپونهگیاهکهکرداستنباطتوانمیبنابرایناست.شده

)Nepeta pogonosperma Jamzad(مانندگیاهانیبهنسبت
Nepetaآلمانی،بابونه racemosa،ازکوهیاکلیلوافسنطین

ازاستفادهباولیباشد،میبرخوردارکمتريتنشتحملمیزان
مناسبهايراهازیکیگیاهکیفیتبردنباالبرايآبیکمتنش

باشد.می
%60(متوسطتنشتیمارازاسانسعملکردبیشترین

درصدبیشترینکهحالیستدراینشد،حاصلزراعی)ظرفیت
،بودزراعی)ظرفیت%30(شدیدتنشبهمربوطاسانس
ظرفیت%30تیماردراسانسعملکردکاهشعلتبنابراین
(جدولبودهاسرشاخهعملکردکاهشبهمربوطزراعی

باگیاهانتولیدبرايرواز این). استنشدهارائههامیانگین
اینباشد،میتوصیهقابلزراعیظرفیت%30تیمارباالکیفیت

%60تیمارازاستفادهباال،اسانستولیدبرايکهحالیستدر
وکشورآبیکمبهتوجهبابود.خواهدمناسبزراعیظرفیت

اتخاذوغذاییموادوآبانرژي،منابعازبهینهاستفادهلزوم
ازاستفادههمراهبهآبازصحیحبرداريبهرههايروش
شناختمتحمل،گیاهانکشتقبیلاززراعیمناسبهايشیوه

رشدمختلفمراحلدرگیاهانرشدوخاكآبکمبودارتباط
Nepeta(ساپونهگیاهکهگرفتنتیجهتوانمیزایشیورویشی

pogonosperma Jamzad(ومنابعبهترمدیریتراستايدر
Petropoulos(باشدمیمناسبیگیاه،آبازبهینهاستفاده et

al., وSafikhaniتحقیقاتنتایجباآمدهبدستنتایج.)2008
همکارانوArazmjo،بادرشبورويبر)2007(همکاران

)2009(همکارانوAbbaszadehآلمانی،بابونهدر)2010(
بر)2015(همکارانوLayeghhaghighiبادرنجبویه،روي بر

Nepetaاهیگروي racemosaاما،داشتمطابقتRefaatو
Saleh)1997(کردندگزارشریحانگیاهروي بری قیتحقدر

شکاهاسانسعملکردوگیاهرشدنش،تشدنطوالنیباکه
و Solinasنتایجباتطابقعدمآمدهبدستنتایجکه،یابدمی

داد.نشانرا)1996همکاران (
Nepeta(ساپونهگیاهاسانساز pogonosperma

Jamzad(16ترکیب15درکهگردیدشناساییترکیب
،ترپینن- آلفامیرسن،،پینن- بتاسابینن،،پینن- آلفاتوجن،- آلفا
ل،اُ- 4- ترپینن،ترپینن- گاما،اوسیمن- بتا،سیمن- پارا
- αa4 ،α7 ،βa7،نپتاالکتون- αa4 ،α7 ،αa7،ترپینئول- آلفا

درصدبیشترینبیزابولن- بتاوکاریوفیلن- ترانس،نپتاالکتون
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اختصاص را به خود تنشبدونتیماربهمربوطهايترکیب
تیماربهمتعلقسینئول- 1،8ترکیبدرصدبیشتریناما،دادند
Nepeta(ساپونهگیاهدربنابراین. بودزراعیظرفیت30%

pogonosperma Jamzad(درصدباگیاهانیتولیدهدفاگر
شرایطدرگیاهاناستبهترباشد،باالنپتاالکتونعملکردو

گیاهانیتولیدبهنیازصورتدرنیزوشوند،تولیدکاملآبیاري
استفادهشدیدتنشتیمارهايازاستبهتر،باالسینئول- 1،8با

Nepeta(ساپونهگیاهکهدادنشاننتایج.کنند

pogonosperma Jamzad(نسبتکمترينپتاالکتوندرصداز
Nepetaبه caesarea Boiss.)34/95 -2/91%()Baser &

Ozek, 1994(،N. racemosa Lam.)46/91 -51/31(%
)Baser et al., 1993،(Nepeta cephalotes Bioss.

)1/35(%)Naji, Nepeta) و 1998 crassifolia Bioss. &

Buhse)8/72(%)Matloubi Moghaddam & Hosseini,

نپتاالکتوندرصدکهحالیستدراین؛ بودبرخوردار)1996
Nepeta pogonosperma Jamzadازدیگربرخیبهنسبت

Nepetaمانندساپونههايگونه glomerulosa Boiss.

)Sefidkon, بودند.برخورداربیشترينپتاالکتونزا)2001
بانپتاالکتونهايترکیببینمنفیهمبستگیوجود

متفاوتشرایطدرهاترکیباینکهدهدمینشانسینئول- 1،8
عواملشناساییوبیشتربررسیبابنابراینشوند،میتولید

توانمیگیاه،درهاترکیباینسنتزدرلیدخمحیطیوژنتیکی
تولیدبهنسبتوکرده مدیریتمزرعهدرراهاکیبتراینسنتز

.کرداقدامگیاهاینهدفمند
بررسیایننتایجتوان گفت، میکلیگیرينتیجهعنوان به
Nepeta(ساپونهگیاهکهدهدمینشان pogonosperma

Jamzad(داروییاصلیترکیبکهنپتاالکتونمیزانلحاظبه
افزایشلحاظبهدارد.قرارمتوسطدحدرباشد،میگیاهاین

اسانسدرصد،آبیکمتنششدتافزایشبااسانس،درصد
آبیکمتنششدتافزایشباتوانمیبنابراینیافت،افزایش
عملکردلحاظاز.کرداقدامباالکیفیتباگیاهانتولیدبهنسبت

بهوباشدمیگیاهپذیريتحملمیزاندهندهنشانکهسرشاخه
باشد،میگیاهاقتصادياهمیتنشانگرکهاسانسعملکردلحاظ

Nepeta(ساپونهگیاهکهشدمشاهده pogonosperma

Jamzad(قابلیتوبودهخشکیبه متحملنسبتاًگیاهیک
تعدادشناساییبنابراین دارد.راکشورآبکممناطقدرزراعت
داروییگیاهیکبااليتوانمندیهاي ازیکی،کمترهايترکیب

وخاصهاياستفادهبرايیکدیگرازهاترکیبجداسازيبراي
Nepeta(ساپونهگیاهدرکهباشدمیهدفمند pogonosperma

Jamzad(ازنشاناینوگردیدشناساییترکیب16تعداد
.استشدنصنعتیبرايگیاهباالياهمیت
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Abstract
About 67 species of the genus Nepeta have been found in Iran and Nepeta pogonosperma

Jamzad is endemic to Iran. In order to investigate the effect of water deficit on
Nepetapogonosperma, an experiment was conducted under field conditions in 2015, at the
Alborz Research Station, Research Institute of Forests and Rangelands, Karaj, Iran. The
experiment was conducted in a randomized complete blocks design with three replications.
Treatments consisted of three levels: 30, 60, and 90% of field capacity. Harvesting was done in
full flowering stage. Essential oil was extracted by distillation for 2 hours and 30 minutes. The
percentage of essential oil components was determined using GC and GC/MS. In the Nepeta
pogonosperma Jamzad essential oil, 16 components were identified and the highest percentage
of 15 components including α-thujene, α-pinene, sabinene, β-pinene, myrcene, α-terpinene, ρ-
cymene, e-β-ocimene, γ-terpinene, terpinen-4-ol, α-terpineol, 4aα,7α,7aα-nepetalactone,
4aα,7α,7aβ-nepetalactone, E-caryophyllene and β-bisabolene was related to the control
treatment. Analysis of variance revealed that water deficit significantly affected the essential oil
percentage, yield, and components detected. The highest essential oil percentage with an
average of 3.18% belonged to the severe stress treatment (30% FC). The highest oil yield
(78.321 kg per hectare) was recorded for the moderate stress treatment (60% FC). The highest
content of 1.8-cineole belonged to 30% FC. The highest total content of nepetalactone with an
average of 28.2% was obtained in the control group. Our results clearly showed that severe and
moderate water deficit stress could be recommended for the production of plants with high
essential oil content. However, no water deficit stress is recommended to obtain high content of
nepetalactone.

Keywords: Nepeta pogonosperma Jamzad, medical plant, nepetalactone, 1,8-cineole, GC.


