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چکیده
Nepeta(ايگربهساپونه cataria L.(،ايگربهنعناعنامبهکهاستنعناعیانخانوادهبهمتعلقمعطروداراسانس،داروییگیاهیک
وRAPDمولکولینشانگرازاستفادهباايگربهساپونهپالسمژرمازقسمتیشیمیاییفیتووژنتیکیتنوعتحقیق،ایندراست.معروف
.شدخشکخورشیدنورازدوربهبعدوريآوجمعمختلفيهارویشگاهازگیاهاینهواییيهااندام.شدبررسیGC/MSروش

موردجمعیت15.شداستفادهPCRواکنشبرايRAPDتصادفیآغازگر11ازگردید.انجامCTABروشبهDNAاستخراج
از.گرفتندقرارگروهپنجوچهاردرترتیببهاصلیهايمؤلفهبهتجزیهوايخوشهتجزیهازحاصلنتایجبراساسبررسی

کلونجرباوآبباتقطیرروشبااسانساستخراج.گرفتقرارشیمیاییفیتوبررسیموردجمعیت8شده،ريآوجمعجمعیت15
دراسانسهايترکیبGC/MS،100%ازحاصلنتایجبراساس.شدشناساییهاجمعیتهمهاسانسازترکیب27دتعداد.شانجام

ترتیببه1سقدرو1دلفارددهبکري،يهانمونهدر.شدشناسایی2میجانو2دلفارد،2سقدرمسکون،محمدآبادسیرچ،يهاجمعیت
دادند.تشکیلرااسانسهايترکیبعمدهبخشنپتاالکتونایزومرسه.شدشناساییاسانسهايترکیب%6/96و8/99%،84/94%
رويبرايخوشهتجزیهبراساسبودند.اسانساصلیهايترکیبازنیزپینن-آلفاوپینن- بتااکساید،اریوفیلینککاریوفیلین،-بتا

مطالعهيهاجمعیتدراسانسدهدهنتشکیليهاترکیبمقایسه.شدنديبندطبقهگروه3درنظرمورديهاجمعیت،GC/MSيهاداده
مناطقاکولوژیکیيهاتفاوتازناشیتواندمیامراینکهمتفاوتندهمباکیفیویکملحاظازجمعیت8ایناسانسکهدادنشانشده

.باشدژنتیکیوجغرافیایی،خاکیعواملسایریاودریاسطحازارتفاعودمارطوبت،تفاوتمانندهاجمعیتاینرویش

Nepeta cataria(ايگربهساپونهکلیدي:هايواژه L.(،ژتنیکیتنوع،RAPD،گازيکروماتوگرافی،شیمیاییفیتوتنوع.
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مقدمه
ــانواده ــانخ ــی) Lamiaceae(نعناعی ــرینازیک بزرگت

سراسـر درزیاديزیستیتنوعکهاستگیاهیيهاخانواده
گیاهاندارد.مرطوبوايمدیترانهنواحیدرویژه بهوجهان
کـاربرد لحاظاززیادياهمیت،گیاهیخانوادهاینبهمتعلق

,Zargari(دارنــددارویــیوغــذاییآرایشــی،صــنایعدر

Nepeta(سـا پونهجنس).1970 L.( يهـا جـنس ازیکـی
بـیش از کـه شـود مـی محسـوب نعناعیـان خـانواده بزرگ
اغلـب اسـت. شدهگزارشجهاندرجنساینازگونه250
آسـیا اروپا،معتدلهمناطقارتفاعاتدرجنساینيهاگونه

دیگـر برخیاین،برافزوندارند.انتشارآفریقاغربشمالو
آفریقــامرطــوبوگرمســیرينــواحیدرنیــزهــاگونــهاز

,Rechinger(رویندمی اینبهمتعلقيهاگونهتعداد.)1982
یـا وسـاله یـک علفیگیاهگونه67بیش ازایراندرجنس

حاشیهدروبودهسادهگیاهاینيهابرگباشد.میچندساله
گـرزن یـن آذگـل صورتبههاگل.استهاللیدندانهداراي

انــدیافتــهآرایــشهــاســاقهرويدارفاصــلهیــاومتــراکم
)Jamzad, داشـتن لیدلبهجنسنیايهاگونهاغلب.)2012

Sajjadi(انـد شدهاستفادهیسنتطبدر،یدرمانياثرها &

Mehregan, ــه.)2005 .Nگون catariaــراي درمــانب
.Nگونه،یسرماخوردگ menthoideمعدهدردنیتسکيبرا

.Nگونـه مسـکن، عنـوان بهو bracteata يداروعنـوان بـه
ـ تبوضدآسم،ضدنفخ .Nگونـه ورب racemose عنـوان بـه
قرارگرفتـه استفادهمورداشتهاآورنیهمچنوکنندهیضدعفون

Mojab(است et al., يهـا گونـه یـی داروخـواص .)2009
ـ طـور بـه Nepetaمختلف ویاسانسـ يهـا روغـن بـه یکل

دادهنسـبت هـا گونـه نیادرموجوديدهایفالونوئنیهمچن
Ghannadi(شودمی et al., دهـد مینشانمطالعات.)2003
.Nاسانسکه catariaژیکیلوفارماکووبیولوژیکیخواص

الکتون،نپتـا نشتداعلتبهگیاهایناسانسدارد.نیزدیگري
ویروسـی ضـد وقارچیضدباکتریایی،ضدخاصیتداراي
شـود اسـتفاده غـذایی صـنایع درتوانـد مـی روازاین.است

)Nedjalka, جنسیفرموننپتاالکتوندیگرسوياز.)1996

(نظیـر حشـرات جـذب بـا بنابراین،استحشراتازبرخی
کنتـرل درتوانـد مـی پشـه) و(موریانهآنهادفعیاو)هاشته

.Nاسـانس از.باشـد مـؤثر آنهابیولوژیکی cataria L.در
حشـرات اريگـذ تخمقويدافعوانعنبهمتفاوتيهاغلظت

بـه زیادياقتصادييهازیانباعثوبودهدامعمدهآفتکه
Zhu(اسـت هشداستفاده،شوندمیدامپروريصنایع et al.,

میـزان ونـوع کـه دهـد مـی نشانمختلفتحقیقات).2012
هـم بـا مختلفمناطقگیاهاناسانسدرموجوديهاترکیب
ومحیطـی هاي اثرازناشیتواندمیامراینکهدندارتفاوت
مرحلهاولین،هویتتعیینیاشناساییباشد.متفاوتژنتیکی

یسـ شناسـت یزيهـا روشامـروزه واسـت گیاهمطالعهدر
.استکردهدایپیفراوانکاربرداهانیگصیتشخدریمولکول

ـ گونهکیازاهانیگصیتشخ طریـق ازخـاص، تـه یوارای
ـ یژنتيهامشخصهدرموجوديهاتفاوت ریسـا بـا آنهـا یک

ـ یژنتتنـوع یبررس.استریپذامکاناهانیگ ـ یک شـرط شیپ
اسـت یمولکـول يهاروشقیطرازاهانیگصیتشخیاصل

)Farsi & Zol`ala, امکانـات یمولکـول يهاروش).2003
ـ ارزيبـرا راايژهیو ـ حتنـوع یابی ـ ارائـه یاتی ـ یم وددهن

ـ کلروشتوانندمی يهـا راهبـرد جـاد یايبـرا یمناسـب يدی
Paterson(باشـند پالسمژرمیحفاظت et al., تنـوع ).1988

آگاهیواستاصالحیيهابرنامههمهاساسویهپاژنتیکی
.باشدمیمهمیاصالحاهدافيبرا،اهانیگیکیژنتفاصلهاز

تنوعنییتعبرايگستردهطوربهامروزهیمولکولينشانگرها
نظـر بـه یمولکـول يانشانگرهنیبدر.درونمیبکاریکیژنت
یتصادفقطعاتتکثیرآناساسکهRAPDنشانگررسدمی
ياربجهیتوقابلییتواناباشد،میPCRروشازاستفادهبا

ـ نآنکهحداقلوداشتهیتیکژنتنوعیبررس بـه يکمتـر ازی
ریسـا بـا سـه یمقادرنهیهزوکارزانیم،پیشرفتهيتکنولوژ

,Kumar(داردیمولکولينشانگرها تحقیقیکدر.)1999
Ziziphora(کاکوتیژنوتیپ39ژنتیکیتنوع tenuior( بـا

اي،خوشـه تجزیـه براسـاس که،شدمطالعهRAPDنشانگر
Hatari(شدندتقسیمگروه6دربررسیمورديهانمونه &

Zamani, 2012.(Dalir)2011 (راآویشـن نمونـه 13نیز
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،دکـر بررسیGC/MSروشوRAPDمولکولینشانگربا
شکلچنددنبا142حاصل،باند149ازژنتیکیبررسیدر

ــهبراســاس.بودنــد ،شــیمیاییفیتوصــفاتايخوشــهتجزی
ــه ــانمون ــنيه ــتهگــروه2درآویش ــددس دشــدنيبن

)Dalir, ژنوتیـپ 18بیوشـیمیایی وژنتیکـی تنـوع ).2011
Zataria(شیرازيآویشن moltiflora Boiss.( نشـانگر بـا
AFLPروشوGC/MSازحاصـل يهـا داده.شدبررسی
تجزیهوکردجایابیگروه5درراهاژنوتیپAFLPنشانگر
قرارگروه4درراهاژنوتیپ،بیوشیمیاییيهادادهايخوشه

Hadian(داد et al., 2011(.Fakhr Ranjbar)2010(، بـا
.Nاســانسبررســی cataria L.،1/1رااســانسبــازده%
ازاسـتفاده بـا اسـانس يهـا ترکیـب شناسایی.دکرگزارش
شناسـایی اسانسدرترکیب7وانجام شدGC/MSدستگاه

ــد ــهش ــارتک ــدبودعب ــاالکتوناز:ن ــاالکتون،1نپت ،2نپت
ــاالکتون ــا،3نپت ــاریوفیلن،-بت ــیسک ــا-س ــین،-بت فارنس

Fakhr(یدااکسـ کاریوفیلنهومولن،-آلفا Ranjbar, 2010.(
.Nاسانسشیمیاییترکیبدیگري،پژوهشدر cataria L.

وشـد تعیـین سـریع کرومـاتوگرافی گازروشازاستفادهبا
کاریوفیلن-بتاونپتاالکتونایزومرهاي،آنعمدههايترکیب

Heuskin(گردیـد گزارش et al., رويبـر اگرچـه .)2009
هنـوز امـا شدهانجامتحقیقاتیایراندرايگربهساپونهگیاه

انجـام  تحقیـق ایـن درمورد نظـر  هاي جمعیترويیتحقیق
جمعیت15ژنتیکیتنوعتحقیق،ایندرروازاین.استنشده

ــابی ــاانتخ ــتفادهب ــانگرازاس ــیRAPDنش ــدبررس وش
تجزیـه آمـاري يهـا روشازاستفادهبامذکوريهاجمعیت
شدند.يبندگروهاصلیيهامؤلفهبهتجزیهوايخوشه

بررسیموردجمعیت15شناساییکدوجغرافیاییموقعیت،دریاسطحازارتفاع،ريآوجمعمحل-1جدول
Nepeta(ايگربهساپونه cataria L.(

ژنوتیپکد جغرافیایی/شرقیطول جغرافیایی/شمالیعرض سطحازارتفاع
متردریا/

آوريجمعمحل
شهرستان(منطقه)/استان

Bafq1 31° 36′ 55° 24′ 1300 1بافق-یزد 1جمعیت
Bafq2 31° 36′ 55° 24′ 1300 2بافق-یزد 2جمعیت
KOH1 30° 71′ 51° 56′ 2500 1کهگیلویه-کهگیلویه 3جمعیت
Mijan1 28° 42′ 57° 57′ 1616 1میجان-کرمان 4جمعیت
Saqder1 28° 50′ 57° 52′ 1710 1سقدر-کرمان 5جمعیت
KOH2 51° 56′ 30° 71′ 2500 2کهگیلویه-کهگیلویه 6جمعیت

Dalfard2 28° 56′ 57° 39′ 1478 2دلفارد-کرمان 7جمعیت
Mijan2 28° 40′ 57° 54′ 1212 2میجان-کرمان 8جمعیت
Sirch 30° 11′ 57° 33′ 1730 سیرچ-کرمان 9جمعیت

Dalfard1 29° 1′ 57° 35′ 2241 1دلفارد-کرمان 10جمعیت
Saqder2 28° 48′ 57° 52′ 1763 (گوریت)2سقدر-کرمان 11جمعیت
Bahabad 31° 32′ 56° 36′ 1550 بهاباد-یزد 12جمعیت

Taft 31° 44′ 54° 12′ 1200 تفت-یزد 13جمعیت
Moh-abad 28° 54′ 57° 54′ 1988 مسکونمحمدآباد-کرمان 14جمعیت
Dehbakri 29° 5′ 57° 56′ 2100 دهبکري-کرمان 15جمعیت
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هـاي جمعیتفیتوشیمیاییتنوعبررسیبرايبراینعالوه
وشـد انجـام منتخبجمعیتهشتازگیرياسانسمذکور،

انجـام  GC-MSروشبـا هـا، جمعیتهايترکیبشناسایی
بنـدي گـروه بـه نسـبت ايخوشـه تجزیـه ازاستفادهبا.شد

.شداقدامفیتوشیمیاییهايترکیببراساسهاجمعیت

هامواد و روش
هاي گیاهیآوري نمونهجمع

ازايگربـه سـا پونهگیاهیهايجمعیتهواییهاياندام
شناساییازپسو)1(جدولشدآوريجمعمختلفمناطق
شدند.دارينگهجداگانهکاغذيهايپاکتدردقیق

ژنتیکیتنوعبررسی
يهادادهآنالیزوالکتروفورز،PCRانجام،DNAاستخراج
RAPD
روشاز،برگیبافتازژنومیDNAاستخراجبراي
CTABشد.استفادهتیفیکویتکمDNAباشدهاستخراج
انجامبرايسپس.شدتعیینياسپکتروفتومترروشازاستفاده
PCR،نوکلئوتیدي10آغازگر11تعدادRAPD2(جدول(
،PCRمیکرولیتري25واکنشهردر.گرفتقراراستفادهمورد
µL1ازDNAغلظتباشدهاستخراجng/µl50،

µL2MgCl2غلظتباmM50،µL5/2dNTPغلظتبا
mM5/2،µL3/0DNA Taq Polymeraseغلظتبا

unit/µL5،µL2غلظتباآغازگرµm2،µL5/2بافرPCR

استریلتقطیرباردوآبµL7/14وبرابر10غلظتداراي
دستگاهدرازمرپلیايزنجیرهواکنشمراحل.شداستفاده

چرخهیکصورتبه)Mastercyclerمدل(ترموسایکلر
سپس،C94°دمايدرآغازینسازيواسرشتايدقیقه1

دردقیقه1مدتبهآغازینسازيواسرشتشاملچرخه40
°C94،بهآغازگراتصالDNAبرايبهینهدمايدررشتهتک

C72°دمايدرآغازگربسط،دقیقه1مدتبهآغازگرهر
درايدقیقه7چرخهیکدربسطتکمیلودقیقه2مدتبه

الکتروفورزبراياستفادهمورددستگاه.شدانجامC72°دماي
مدلیافقالکتروفوزنوعازقیتحقنیادرPCRمحصوالت

132EشرکتازشدهيداریخرConsortيبرا.بودکیبلژ
کیشدهPCRيDNAنمونههربهالکتروفورزبارهرانجام

برموفنل،%30سرولیگل(يمحتويبارگذاربافرتریکرولیم
درحاصلمخلوطوکردهاضافه%)25انولیسلنیزاو25%

یبررسبراي.شدختهیرشدههیتهيهاژليهاچاهک
درالکتروفورز.شداستفاده%1آگارزژلازPCRمحصوالت

سپس.شدانجامساعت2یبیتقرمدتبهولت90ثابتولتاژ
غلظتبادیبروماومیدیاتمحلولدرقهیدق15مدتبهژل
دوازپسشدهيآمیزرنگژل.شديزیآمرنگموالرمیلی10
Gelدستگاهدرون،مقطرآبباشستشومرتبهسهتا

DocumentationمدلSyngeneقراربنفشماوراءاشعهتحت
باژلازنور،نیاریزدرنوارهامشاهدهازپسوگرفت
Genافزارنرمتوسطمختلفيهافرمت snap (Ver 6.08.04)

Haji(شدهیتهعکس Rezai et al., 2008.(
براسـاس چاهکهردرواضحباندهايازیکهراندازه

توســطbp100اســتانداردنشــانگرمولکــولیوزنوطــول
غـازگر آ11بهمربوطهايژلتمامدرGenetoolsافزارمرن

بانـدهاي ازیـک  هـر وجـود عـدم یـا وجود.شدمشخص
اعـداد بـا ترتیببهآغازگر11ازیکهربرايشدهمشاهده

افـزار نـرم درمـذکور اطالعاتوشدندازدهییامتصفرو1
شـد. بنديطبقهوتنظیمیکوصفرماتریسصورتبهاکسل

NTSYS.pc)Verافزارنرمتوسطحاصلماتریس و)2.02
تجزیـه UPGMAروشودایستشابهضریبازاستفادهبا

ـ دندروگراموشد بـه تجزیـه همچنـین .شـد رسـم همربوط
نیـز آنازحاصـل بعـدي دوپالتوانجاماصلیهايمؤلفه
شد.رسم
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شدهاستفادهRAPDيهاآغازگرتوالیونام-2جدول
آغازگرنوکلئوتیديتوالی آغازگرنام ردیف

CCTGGGTTCC UBC9 1
TCTGGTGAGG OPD04 2
AAGCCTCGTC OPC13 3
GTCGCCGTCA OPD03 4
CTCACGTTGG OPN01 5
GTCCCGACGA OPC07 6
CAGTGCTCTT سیناژن298 7
GGTCAACCCT سیناژن H 8
CTCCCTGAGC UB53 9
CCTCACCTGT سیناژن J 10
TGTCATCCCC OPC12 11

فیتوشیمیاییتنوعبررسی
اسانساستخراج

جمعیــت15ازجمعیــت8ازاســانساســتخراجعمــل
بـرگ ساقه،شاملگیاههواییهاي قسمتازاي،گربهساپونه

بـا تقطیـر روشبهو) Celevenger(کلونجردستگاهباگلو
ازاسـتفاده بـا سـپس انجام شـد؛  ساعت5/3مدتبهوآب

شـد منتقلاسانسمخصوصهاي ظرفبههااسانسسرنگ،
انجـام زمـان تـا وشـده گـذاري برچسـب آنهانهایتدرو

MS-GCدمايدر°C4شدند.نگهداري

)GC(گازکروماتوگرافیدستگاهمشخصات
ستون،A7890مدلAgilentگازکروماتوگرافدستگاه
HP-5MSومتـر میلـی 25/0داخلـی قطرمتر،30طولبه

سـتون جـنس میکرومتـر، 25/0سـاکن فـاز الیهضخامت
5% Phenyl Methyl Siloxane،دمـاي حرارتی،برنامهدر

نگـه گـراد سـانتی درجـه 40دردقیقه1مدتبهستوناولیه
5سـرعت بـا گـراد سـانتی درجـه 250دمايتاوشدداشته
280دمـاي درویافـت افـزایش دقیقـه برگرادسانتیدرجه

محفظـه دمايشد.متوقفدقیقه60مدتبهگرادسانتیدرجه
گـراد سـانتی درجه230و250ترتیببهآشکارسازوتزریق

ودقیقـه برلیترمیلی1جریانسرعتباهلیومحاملگازبود.
بود.ولتالکترون70برابر یونیزاسیونانرژي

)GC/MS(دستگاهمشخصات
جرمـی سـنج طیـف بـه متصـل گازکروماتوگراف،دستگاه

)Mass spectrophotometry(AgilentمدلC5975،ستون
HP-5MSومتـر میلـی 25/0داخلـی قطـر متر،30طولبه

سـتون جـنس میکرومتـر، 25/0سـاکن فـاز الیـه ضخامت
5% Phenyl Methyl Siloxane،دمـاي حرارتـی برنامـه در

نگـه گـراد سـانتی درجـه 40دردقیقه1مدتبهستوناولیه
سـرعت بـا گـراد سـانتی درجـه 250دمـاي تـا وشدداشته

دمـاي درویافـت افـزایش دقیقـه بـر گـراد سـانتی درجه5
دمـاي شـد. متوقفدقیقه60مدتبهگرادسانتیدرجه280

درجـه 230و250ترتیـب بـه آشکارسـاز وتزریـق محفظه
لیتـر میلی1جریانسرعتباهلیومحاملگازبود.گرادسانتی

بود.ولتالکترون70برابر یونیزاسیونانرژيودقیقهبر
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اسانسدهندهلیتشکهاي بیترکییشناسا
دسـتگاه بـه ورقیقنرمالهگزانباحاصلهاي اسانس

)GC/MS(جرمـی سـنج طیفبهمتصلگازيکروماتوگراف
یـک هردهندهتشکیلاجزاءجرمیهاي طیفوشدندتزریق

بدسـت مربوطـه هـاي  کرومـاتوگرام واسانسیهاي روغناز
بـراي )RI :Retention index(بـازداري هاي شاخصآمد.
عنـوان بـه ) C8-C18(نرمـال هـاي  آلکانتزریقبااجزاءتمام

تزریـق بـا یکسـان شـرایط در ،GCدسـتگاه بـه استاندارد
شـدند. محاسـبه بـازداري هاي زمانازاستفادهباها،اسانس

مقایسـه بـا هـا اسـانس دهنـده تشکیلهاي ترکیبشناسایی
بـا آمـده، بدسـت بـازداري هاي شاخصوجرمیهاي طیف
اسـتاندارد هـاي  ترکیـب بـازداري شـاخص وجرمـی طیف

)Davies, ,Adams؛ 1990 ازاسـتفاده باهمچنینو)2004
هـاي  کتابخانـه درموجـود اسـتاندارد اطالعـاتی هـاي  بانک

NISTوWileyافزارنرمدرموجودLab solutionدستگاه
GC/MSهـاي  ترکیـب ازهریـک نسـبی درصـد .انجام شد

زیـر سـطح بـه توجـه بـا اسانسـی هاي روغندهندهتشکیل
منظـور بـه آمـد. بدسـت مربوطکروماتوگرامدرآنهامنحنی

،گریکدیباايگربهساپونهاسانسمختلفيهانمونهسهیمقا
توســطGC/MSازحاصــلشــدهشناســاییهــايترکیــب

12افزارنرم SPSSهشـت برايمربوطخوشهوشدههیتجز
.شدرسمبررسیموردنمونه

نتایج
RAPDنشانگراساسبرايخوشهتجزیهازحاصلنتایج

کـه شدیرتکثمنتخبآغازگر11توسطباند109تعداد
بودنـد شـکل یکباند5تعدادوشکلچندباند104شامل
قـرار بازجفت2850تا250محدودهدرباندها.)1(شکل

بـه مربوط)باند16(شدهیرتکثقطعهتعدادیشترینبداشتند.
آغـازگر بهمربوطباند)4(تعدادینکمتروOPC07آغازگر

OPD04.بود
بـا ايگربـه سـا پونـه مختلـف جمعیت15ژنتیکیتنوع
وشـد بررسی،RAPDپرایمر11واضحيهاباندازاستفاده

گـروه 4درهـا ژنوتیپ،ايخوشهتجزیهروشازاستفادهبا
.)2شکل(شدندجایابیمختلف

الکتروفورزازپسايگربهساپونهپیژنوت15درUB53نشانگرباشکلیچندوارهاين-1شکل
،1دلفارد:7چاهک،2بافق:6چاهک،1بافق:5چاهک،بهاباد:4چاهک،2کهکیلویه:3چاهک،1بویراحمدوکهگیلویه:2چاهک،تفت:1چاهک
،2میجان:14چاهکسیرچ،:13چاهک،2سقدر:12چاهک،1سقدر:11چاهک،1میجان:10چاهک،2دلفارد:9چاهک،مسکونمحمدآباد:8چاهک
راهنمانشانگر:M،دهبکري:15چاهک
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مؤلفـه سـه داد،نشـان اصـلی يهامؤلفهبهتجزیهنتایج
ترتیـب بـه داشـتند تنوعایجاددرراسهمبیشترینکهاصلی

ــزاناز%21/11و%94/11%،03/13 ــلمیـ ــوعکـ راتنـ
،)3شـکل (بعـدي دوپـالت براسـاس .انـد کـرده شناسایی
.نداهشدبنديگروهمتفاوتگروه5درهاجمعیت

جمعیـت 8هـر درهـوایی يهـا اندامازحاصلاسانس
از.شـد مشـاهده رنـگ کـم زردرنـگ بـه ايگربـه ساپونه
ـ وتحلهیتجز ـ طوکرومـاتوگرام لی ازآمـده دسـت بيهـا فی

GC/MS،ــهکــلاز ترکیــب27بررســی،مــورديهــانمون

پیـنن، -ابتپینین،-آلفانپتاالکتون،يهاایزومروشدشناسایی
وپاراکرزولمتوکسی-2،اکسایدکاریوفیلینکاریوفیلین،-بتا

.ندشـد شناسـایی اصـلی يهـا ترکیبعنوانبهسینئول-8،1
هردرصدويبازداريهاشاخصشده،ییشناسايهابیترک
ـ گیاسانسـ يهـا روغـن دربیترک آورده3جـدول در،اهی

ازحاصـل يهـا دادهايخوشهتجزیهازاستفادهبا.استشده
GC/MS،ــت ــتهشـ ــوردجمعیـ ــیمـ ــاسبررسـ براسـ

).4شکل(شدندتقسیمگروهسهبهیشانهاترکیب

RAPDمولکولینشانگرازاستفادهباايخوشهتجزیهازحاصلدندروگرام-2شکل
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اصلیيهامؤلفهبهتجزیهازحاصلبعديدوپالت-3شکل
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بررسیموردايگربهساپونهجمعیت8ازشدهاستخراجيهااسانسشیمیاییهايترکیب-3جدول
هاترکیبدرصد شاخص

بازداري
)RI(

نامترکیب 8ردیف
2میجان

7
2دلفارد

6
1دلفارد

5
2سقدر

4
1سقدر

3
محمدآباد

2
سیرچ

1
دهبکري

0 1/0 0 0 4/1 0 0 1/0 852 E-2-hexenal 1
1/0 1/0 0 1/0 1/1 0 0 0 934 α-pinene 2

0 2/0 0 1/0 0 0 0 0 971 sabinene 3
5/0 6/0 7/0 5/0 9/8 2/0 5/0 3/0 974 β-pinene 4

0 0/1 1/0 0 0 0 0 0 1029 1,8-cineole 5
0 1/0 0 0 0 0 0 0 1165 borneol 6
0 2/0 0 0 0 0 0 0 1189 α-terpineol 7
0 0 0 4/0 6/4 2/0 0 0 1192 methyl salicylate 8
4/0 4/0 4/0 7/0 1/9 5/0 8/0 8/0 1214 2-methoxy-p-cresol 9

0 3/0 0 0 0 0 0 0 1240 neral 10
0 8/1 0 0 0 0 0 0 1253 piperitone oxide 11
0 4/0 0 0 0 0 0 0 1268 geranial 12
0 0 0 0 0 0 0 2/0 1284 E-anethole 13
0 2/0 0 0 0 0 0 0 1300 carvacrol 14
0 1/0 1/0 0 0 0 0 0 1341 piperitenone 15

1/24 8/8 16/7 8/26 8/1 8/24 1/22 2/19 1359 4aα,7α,7aα-
nepetalactoe

16
0 3/1 0 0 0 0 0 0 1366 piperitenone oxide 17

5/70 2/79 8/86 9/66 6/58 7/71 8/72 6/70 1391 4aα,7α,7aβ-
nepetalactone

18
6/2 3/3 5/1 8/2 0 6/1 4/2 3/2 1394 4aα,7β,7aα-

nepetalactone
19

8/0 9/0 5/0 7/0 0 5/0 7/0 3/0 1417 β-caryophyllene 20
9/0 0 0 0 0 0 0 0 1451 α-humulene 21

0 2/0 0 0 0 0 2/0 0 1457 E-β-farnesene 22
0 0 0 0 3/1 0 0 0 1522 eugenol acetate 23
0 0 9/0 0 0 0 0 0 1547 elemol 24
0 0 0 2/0 6/1 0 0 0 1568 Z-3-hexenyl benzoate 25
9/0 8/0 2/1 9/0 4/8 5/0 5/0 8/0 1580 caryophyllene oxide 26

0 0 0 0 0 0 0 2/0 1980 hexadecanoic acid 27
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بررسیموردجمعیتGC-MS8ازحاصليهادادهايخوشهتجزیهازحاصلدندروگرام-4شکل

بحث
درايگربـه ساپونهجمعیت15ايخوشهتجزیهبراساس

دامنه.گرفتندقرارمختلفگروهچهاردر42/0تشابهسطح
اولگـروه ).2شکل(بود69/0تا33/0بینژنتیکیتشابه
يهـا ژنوتیپشاملاولزیرگروه،باشدمیزیرگروهدوداراي
بودهتفتو1میجانمسکون،محمدآبادبهاباد،،2بافق،1بافق

قـرار 2دلفـارد و1دلفـارد يهـا ژنوتیـپ دومزیرگروهدرو
تشــابهبیشــتریناولزیرگــروهدر2بــافقو1بــافق.دارنــد

ــی ــدراژنتیک ــروه.دارن ــروه3دارايدومگ ــتزیرگ ،اس
یـک در2کهکیلویـه و1بویراحمدوکهگیلویهيهاژنوتیپ

وبعديزیرگروهدر2سقدرو1سقدريهاژنوتیپزیرگروه،
باژنتیکیفاصلهبیشترینباسومزیرگروهدرسیرچژنوتیپ

2میجـان ژنوتیپسومگروهدر.گرفتقرارهازیرگروهسایر
داردقراردهبکريژنوتیپنیزچهارمگروهدروگرفتقرار

.داشـت هـا گـروه سـایر بـا راژنتیکـی فاصـله نبیشتریکه
هاي لفهؤمبهتجزیهشودمیمشاهده3شکلدرکههمانطور

دهـد مـی قرارگروه5دررابررسیموردجمعیت15اصلی
سـهم کهآنجاازندارد.همخوانیايخوشهتجزیهنتایجباکه

% 36تنهـا واریـانس توجیـه دراولاصلیلفهمؤسهمجموع
روازایناست.انتظارموردکامالًخوانیهمعدماین،باشدمی

بـراي حالـت ایـن درشده،استفادهآغازگرهايییدتأضمن
ايخوشـه تجزیـه روشنتـایج ازاسـتفاده نهاییيبندگروه

ژنتیکیتنوعروي)2006(همکارانوLiuگردد.میتوصیه
Lamiophlomisگیاهازجمعیت8 rotateنعناعیـان تیرهاز

جمعیـت درونرابـاالیی تنـوع کهنمودندمطالعهتبتبومی
بـا زین)2010(همکارانوPezhmanmehr.کردندگزارش

ــتفاده ــانگرهايازاس ــوعAFLPوRAPDنش ــیژنتتن یک
ـ زپیاکوت20نیبرازیادي ـ رهی مختلـف ینـواح ازیپارس

يهادادهايخوشهتجزیهجاینتبراساس.کردندگزارشرانیا
GC-MS،قـرار گـروه سـه دربررسیموردجمعیتهشت

محمـدآباد سـیرچ، دهبکـري، يهـا نمونه:اولگروهگرفتند.
گـروه ایـن يهـا ژنوتیـپ همه؛2سقدرو2میجانمسکون،

-Methoxy-2ترکیـب وبودنـد نپتاالکتونایزومرسهداراي

p-Cresolگروه.داشتوجودگروهاینيهاژنوتیپهمهدر
هاییترکیبوجودعلتبهدومگروه؛2دلفاردو1دلفارد:دوم

.بـود متفاوتهاگروهسایرازپیپریتنون وسینئول-8،1مانند
ایزومـر دوبـودن دارابـا همسومگروه؛1سقدر:سومگروه

سـایر درنپتـاالکتون ایزومـر سهوجودبرخالفنپتاالکتون،
درکـه ،اوژنـول اسـتات  ترکیـب وجـود همچنینوهانمونه
-بتـا ترکیـب نداشـتن ونداشـت وجودهانمونهازیکهیچ
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مقایسـه در ضمن .شودمیمتمایزهاگروهسایرازکاریوفیلن
براسـاس وژنتیکـی هاي دادهبراساسايخوشهتجزیهنتایج
وAli.نداشــتچنــدانیخــوانیمهفیتوشــیمیاییهــاي داده

يهـا نمونـه رويبـر کـه تحقیـق یکدر)2012(همکاران
ییهـوا يهـا قسـمت اسـانس دادنـد، انجامقزوینسايپونه

ـ ارزمـورد راگیاهاینگلدار راترکیـب 35وقـرارداده یابی
اسـانس درموجـود هـاي بیترکنیترعمده.کردندشناسایی
ــامل ــینئول-8،1ش ــاالکتون-4aα,7α,7aα،)%2/31(س نپت

-ننیترپ،)%4/5(زابولنیب،)%4/5(نئولیترپ-آلفا،)5/14%(
ـ پ-بتاو)%5/4(نالولیل،)%8/4(اُل-4 در.بـود )%5/3(ننی

سـپیدان منطقـه ازشـیرازي سايپونهيهانمونهتحقیقیک
سـاقه، ازوشدآوريجمعفارساستانغربشمالدرواقع
آببــاتقطیــرروشبــهجداگانــهطــوربــهآنبــرگوگــل

هـاي روغندهندهتشکیلهايترکیب.آمدبعملگیرياسانس
)GC(گازيکروماتوگرافهايدستگاهازاستفادهبااسانسی

)GC/MS(جرمیسنجطیفبهمتصلگازيکروماتوگرافو
هـاي روغـن ازیـک هـر در.شـدند شناساییوجداسازي
ــی ــاقهاسانس ــل،وس ــب14گ ــاییترکی ــدشناس ــهش ک

و4/17%(Dجرمــاکرن،%)4/39و%6/45(ســینئول-8،1
هايترکیباز %)6/10و%7/11(کاریوفیلن-بتاو%)8/15

دیگـر، سوياز.بودندگلوساقهاسانسدرترتیببهعمده
ــاناز ــب18می ــاییترکی ــدهشناس ــانسدرش ــرگ،اس ب

و%)2/14(کـــاریوفیلن-بتـــا،%)5/38(ســـینئول-8،1
رااسـانس اصـلی هـاي ترکیـب %)7/11(اکسیدکاریوفیلن

بررسـی، مـورد انـدام سـه هردرنتیجهدر.دادندمیتشکیل
اختصـاص خـود بـه رااسانسدرصدبیشترینسینئول-8،1
هـاي گونـه ازبسـیاري درکـه نپتاالکتونایزومرهايوداده

Nepetaــزارش ــده،گ ــهدرش Nepetaگون schiraziana

Akhgar(نشـد شناسـایی  & Moradalizadeh, در).2012
جنسازگونهسهاسانسشیمیاییهايترکیبدیگر،تحقیقی

یــزديســايپونــههــاينــامبــهکاشــانمنطقــهســايپونــه
)Nepeta gloeocephala Rech. F.(، قهـرودي سـاي پونـه
)N. sessilifolia Bunge(تنکسايپونهو)N. laxiflora

Benth(اسـانس درترکیـب 29.گرفـت قراربررسیمورد
آناصـلی اجـزاي کـه شـد شناسـایی یـزدي سايپونهگیاه
،%)7/7(سابینن،%)7/21(پینن-بتا،%)2/35(سینئول-8،1

و%)1/7(پیــنن-آلفــا،%)1/7(اوســیمن-بتــا-تــرانس
گیـاه اسـانس درترکیـب 33.بودند%)9/6(اوسیمن-سیس
آناصـلی اجـزاي کـه شـد شناسـایی قهـرودي سـاي پونـه 

لیمـونن ،%)7/16(اسـتات الواندولیل،%)7/25(اسپاتولنول
ــلو%)4/6( ــد%)2/4(اســتاتژرانی ــین.بودن ــدادهمچن تع

کـه شـد شناسـایی تنـک سـاي پونـه اسانسدرترکیب30
ترتیـب بهگیاهایناسانسدهندهتشکیلهايترکیببیشترین
،%)8/11(ســینئول-8،1،%)7/19(پیــنن-آلفــا:شــامل

باشـند مـی %)82/6(کادینن-دلتاو%)9/6(بیسابولول-آلفا
)Batooli & Safaei-Ghomi, يهـا ترکیـب مقایسه.)2012

دادنشـان شـده مطالعهيهاجمعیتدراسانسدهدهنتشکیل
اینکـه ضمنکیفیویکملحاظازجمعیت8ایناسانسکه
قابـل هـاي تفـاوت نیـز قبلـی مطالعـات بـا متفاوتنـد همبا

يهـا تفـاوت ازناشـی تواندمیامراینکهدارندايمالحظه
ودمارطوبت،مانندهاجمعیتاینرویشمناطقاکولوژیکی

وجغرافیـایی خـاکی، عواملسایریاودریاسطحازارتفاع
.باشدژنتیکی

اريسپاسگز
قنبريمهندسخانموالدینیمیرتاجمنصوردکترآقاياز
داریم.راتشکرکمال،هاجمعیتشناساییبراي
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Abstract
Catnip (Nepeta cataria L.), also called catmint, is a medicinal plant containing aromatic

compounds and belongs to the Lamiaceae family. In this study, phytochemical and genetic
variations of some Catnip germplasm were analyzed using RAPD molecular marker as well as
GC/MS. The shoots of plants were collected from various habitats and dried away from direct
sunlight. DNA was extracted using (CTAB) method. Eleven RAPD primers were used in PCR
reaction. Based on the results of cluster analysis, 15 populations were classified into four
groups. Based on the results of principal component analysis, the plant populations were
clustered into five groups. Eight of 15 collected populations were analyzed phytochemically.
Essential oils were extracted via water steam distillation using Clevenger apparatus. Twenty-
seven components were identified from all essential oil samples. The results of GC/MS method
showed that among the samples, 100% of essential oil compounds were identified in
populations of Sirch, Mohammad Abad-e-Maskoon, Saqder 2, Dalfard 2, and Mijan 2. The
results also showed that in samples of Dehbakri, Dalfard 1, and Saqder 1, 94.84%, 99.8% and
96.6% of essential oil compounds were identified, respectively. Three isomers of Nepetalactone
constituted the major essential oils compounds. B-caryophyllene, Caryophyllene oxide, β-
pinene, and α-pinene were also of main essential oil compounds. Based on the cluster analysis
of GC/MS data, the populations were classified into three groups. Comparison of consisting
compounds of essential oils in the eight studied populations indicated that the essential oils
extracted were different quantitatively and qualitatively. This could be probably due to the
different ecological conditions of habitats such as humidity, temperature, altitude above sea
level, or other terrestrial, geographical and genetic factors.

Keywords: Nepeta cataria L., genetic diversity, RAPD, phytochemical diversity, GC.


