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 چکیده
 و کمّی بررسی منظور به هستند. ایران بومی گياهان از)تيره نعناعيان(  .Nepeta bracteata Benthو  .Nepeta cataria Lدو گونه      

 ایستگاه در و آوری جمع طبيعی های رویشگاه از گونه دو این از جمعيتهشت  بذر زراعی، حالت درمذکور  گونه دو اسانس کيفی

 شد. کشت تصادفی کاملهای  بلوک طرح قالب در (، استان البرز)کرجها و مراتع کشور  مؤسسه تحقيقات جنگل البرز تحقيقات

 آب با تقطير روش با آنها اسانس محيط، دمای در کردن خشک از پس و آوری جمع کامل گلدهی زمان دردار  های گل سرشاخه

 %01/1 تا )کرج( 12/1 بين N. cataria های جمعيت اسانس بازده شدند. شناسایی و تجزیه GC/MS و GC دستگاه با و، استخراج

. بود نپتاالکتون ایزومرهایها از  جمعيت تمام در غالب ترکيبو  شد شناسایی گونه این اسانس در ترکيب 27 بود. متغير )اراک(

 آلفا-a3 آلفا،-3 آلفا،-I (a0نپتاالکتون و اسانس از )اراک( %1/11 تا )کرج( 0/00، نپتاالکتون( آلفا-a3 بتا،-3 آلفا،-a0) IIIنپتاالکتون

 نپتاالکتون( بتا-a3 آلفا،-3 آلفا،-a0) IIنپتاالکتونبه خود اختصاص دادند.  را اسانساز  (1)بافق %1/10 تا )کرج( 8/1، نپتاالکتون(

 تا (1)تفت 0/1 از N. cataria مختلف های جمعيت اسانس در سينئول-8،1 ميزان شد. مشاهده %(2/21) 2بافق جمعيت در فقط

 در ترکيب 23 بود. (2 )تفت %31/1 و )اردکان( 12/1 بين N. bracteata های جمعيت در اسانس بازده بود. متغير )کرج( 8/12%

 اردکان طبس، های جمعيت در ترتيب بهدرصد  1/01 و 1/1 ،1/1) سينئول-8،1، عمده های ترکيبند و شد شناسایی گونه این اسانس

به طور کل، نتایج نشان . بودند( اردکان و 2تفت طبس، های جمعيت در ترتيب بهدرصد  8/71 و 0/7 ،1/1) استات ژرانيل و( 2تفت و

 و استات ژرانيل )کموتایپ کموتایپ دواز  N. bracteataاما جمعيت های  کموتایپ، یکاز  همگی N. cataria های جمعيتداد که 

 .بودند سينئول(-8،1 کموتایپ

 

 .سينئول-8،1 استات، ژرانيل نپتاالکتون، اسانس، ،.Nepeta cataria L.، Nepeta bracteata Benth :کلیدی های واژه
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 مقدمه
 ،Mentheae قبيله به متعلق علفی یگياه سا پونه جنس

 زیرخانواده و Lamiaceae خانواده ،Nepetinae قبيله زیر
Nepetoideae باشد می (Jamzad, 2009.) جنس این 

 یافت اوراسيا در گسترده طور به که است گونه 711 شامل
 در هيماليا غرب و ایرانویژه  به آسيا، غربی جنوب .شود می

است  جنس این توزیع مهم منطقه دو هندوکش مجاورت
(Jamzad et al., 2003؛ Pojarkova, 1954). Rechinger 
 در اما ،است کرده شناسایی ایران دررا  گونه 17 (1182)

 که است یافته افزایش گونه 30 به مقدار این حاضر حال
 ,Mozaffarian) باشد می ایران بومی آنها از گونه 71

 (.Hassan et al., 2011؛ 2006
 گلوکوزیدی و ایریدوئيدی های ترکيب و ها نپتاالکتون

 فالونوئيدها و ها ترپن تری ها، ترپن دی آنها، از شده مشتق
 گزارش سا پونه های گونه اصلی ثانویه های متابوليت عنوان به
 سيکلوپنتانوئيد مونوترپنوئيدهای از ها نپتاالکتون .اند شده
 اجزای عنوان به انحصاری طور به مختلف مقادیر در که هستند
 های گزارش شوند. می یافت سا پونه مختلف های گونه اسانس
 ثانویه های متابوليت زیستی یها فعاليت مورد در متعدد
 ازجمله باشد. می جنس این اهميت دهنده نشان سا پونه جنس
 ،قارچیضد باکتریایی،ضد فعاليت توان می ها فعاليت این

 اکسيدانی، آنتی ضدتورم، التهاب،ضد ضددرد، ضدویروسی،
 اعصاب،  بخشی آرام فيتوتوکسيک، وتوکسيک،تسي

 دورکنندگی خون، ضدلختگی ایمنی، تمسيس کنندگی تنظيم
 ؛Dienaitė et al., 2018) برد نام را ضدتکثيری و حشرات

Hadi et al., 2016). سا پونه های گونه دارویی خواص 
 هایی ترکيب باشد. می هافالونوئيد و ترپنوئيدها وجود دليل به

 دارای که است مولمع بسيار گونه این در سينئول-8،1 مانند
 باشد می یآور خلط و کنندگی عفونیضد ضدکرم، خواص

(Jamzad, 2001.) 
 علمی نام با (Catmint; Catnip) ای گربه یسا پونه

Nepeta cataria L. عضیب در و مفرا محلی زبان در که 
 شود می ناميده علفهيز مازندران( )استان مناطق

(Mazandarani et al., 2015)، جنس مهم های گونه از یکی 

 N. cataria. (Mozaffarian, 2012) است سا پونه
 ,Herron) باشد می دنيا در سا پونه جنس گونه مشهورترین

 نقاطبيشتر  در که است چندساله یگياه ،گونه این (.2003
 هندوستان و افغانستان ایران، مانند آسيا از مناطقی و اروپا
 شود می کشت آمریکا در ولی روید می خودرو صورت به
(Ozhan et al., 2017.) 

 سرخوشی ایجاد دليل به گربه صاحبان ميان در گياه این
 (.Esp´ın-Iturbe et al., 2017) است محبوب بسيار آنها در

 است نپتاالکتون از غنی ای گربه سای پونه اسانسی های روغن
 اکسيدانی، آنتی خواص دارای شده انجام های بررسی طبق که

 وجود دليل به) کشی حشره و قارچی ضد ضدباکتری،
 رشد، از مانع گياه این عصاره همچنين باشد. می ایریدوئيد(

 شود می ها باکتری از بعضی چسبندگی و آنزیم توليد
(Malizia et al.,1996 ؛Birkett et al., 2011؛ Adiguzel 

et al., 2009؛ Zenasni et al., 2008؛ Nostro et al., 

 آنفوالنزا و سرماخوردگی درمان برای سنتی طور به .(2001
 آن گلدار یها سرشاخه و ها برگ همچنين و رود می بکار
 عنوان به و باشد می آوری قاعده و ضداسپاسمی خواص دارای

 و کننده تقویت مسکن، معرق، ضدنفخ، ضدسرفه،
 Duda ؛Ali et al., 2012) دارد کاربرد نيز کننده ضدعفونی

et al., 2015.) 
 های گونه از یکی.Nepeta bracteata Benth  گونه
 فارسی نام با که است ایران در سا پونه جنس انحصاری

 در (.Mozaffarian, 2006) دارد شهرت دار برگه سای پونه
 و زیپا زوفا، های نام  به اشتباه به گياه این محلی زبان

 گياهی (.Mellati et al., 2013) است مشهور خارمقدس
 های استان در ایران، شرق مرکز، غرب، در که است ساله یک

 کرمان، فارس، بویراحمد، و کهگيلویه یزد، اصفهان،
 دارد پراکندگی تهران و سمنان خراسان، ان،بلوچست

(Jamzad, 2012.) از گونه این بذر تشکيل تا گلدهی زمان 
 (.Payande, 2012) باشد می خرداد اواسط تا فروردین اوایل
 علفی تيپ دارای و است ساله یک گياه این که جایی آن از
 بودن باریک و ظریف دليل به هوایی بخش در باشد، می
 کند، نمی ایجاد توجهی قابل توده زیست ،ساقه و ها برگ
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 باشد می آن در استفاده قابل بخش بيشترین ها گل بنابراین
(Mellati et al., 2013.) 

 مزمن، رونشيتب ،مزمن های سرفه درمان برای گياه این
 بکار آسم و طحال و کبد های بيماری درد، دندان گلودرد،

 يسم،رمات الریه، ذات درمان برای دارو عنوان به رود. می
 شود. می استفاده سياتيک و اسهال چشمی، دردهای دیفتری،

 توان می است شده ذکر گونه این یبرا که خواصی دیگر از
 ضدیبوست، ضداشتعال، آور، خلط مسکن، محرک، به

 کرد اشاره آن بودن تشنّج ضد و ضدميکروب ،معرق ضدکرم،
(Bhat et al., 2012؛Bazzaz & Haririzadeh, 2003؛ 

Wang et al., 2016؛ Latif et al., 2013). اینکه  عالوه به
 گياه این های لگ که دهد می نشان باال فنلی محتوای وجود
 ,.Siddiqui et al) باشد می نيز اکسيدانی آنتی خاصيت دارای

 .(Duda et al., 2015 ؛2017
 همکاران و Nazemiyeh توسط شده انجام بررسی

 گونه از خودرو نمونه یک اسانس روی بر (،2111)
 نپتاالکتون های رکيبت (،N. menthoides) سبالنی سای هپون
 اُل-0-ترپينن و (%21/71) سينئول-8،1 ،(80/71%)
 دستگاهی آناليز نتایج است. داده نشان را (71/0%)
(GC/MS) اسانسی روغن در را ترکيب 1 دیگر، نمونه یک 

N. cataria برتری با نپتاالکتون ایزومر سه که داده نشان 
 نپتاالکتون( آلفا-a3 آلفا،-3 آلفا،-a0) Iنپتاالکتون

 (.Mohammadizad et al., 2017) بودند اصلی های رکيبت
 از گونه سه اسانس شيميایی های ترکيب مقایسه در
 در ترکيب 21 ،کاشان منطقه در (.Nepeta L) سا پونه نسج

 (.N. gloeocephala Rech. f) یزدی سای پونه اسانس
 و (%2/70) سينئول-8،1 آن اصلی زایاج که شد شناسایی

 گياه اسانس در ترکيب 77 بودند. (%3/21) پينن-بتا
 شد شناسایی (N. sessilifolia Bunge) قهرودی سای پونه
 الواندوليل و (%3/20) اسپاتولنول آن اصلی جزایا که

  در ترکيب 71 تعداد همچنين .بودند (%3/11) استات
 شد شناسایی (.N. laxiflora Benth) تنک سای پونه سانسا
  و (%8/11) سينئول-8،1 %(،3/11) پينن-آلفا که
 & Batooli) بودند عمده های ترکيب (%1/1) بيسابولول-آلفا

Safaei-Ghomi, 2012.) 
Ashrafi خاصيت ارزیابی با (،2111) همکاران و 

 لرستان، درکرده  رشد N. cataria بومی گياه اکسيدانی آنتی
 مهار اسانس، غلظت ميزان افزایش با که دادند نشان

 نحوی به .شود انجام می بيشتری قدرت با آزاد های رادیکال
 های رادیکال از %01 مهار توانایی که اسانس از غلظتی که
 با بود. ليتر ميلی بر ميکروگرم 12/81در حدود  دارد، را آزاد
 گياه این اکسيدانی آنتی خاصيت توجه قابل ميزان به توجه
 یک عنوان به آن از استفاده مشابه، های نمونه به نسبت

 شد. پيشنهاد غذایی و دارویی صنایع در طبيعی نگهدارنده
 بودن دارا دليل به .N. cataria L اسانسی روغن
 در تواند می ضدميکروبی فعاليت و نپتاالکتون ایزومرهای
 شود استفاده دهان به مربوط های بيماری کنترل و درمان

(Zomorodian et al., 2013). 
 دو سا، پونه جنس های گونه روی شده انجام تحقيق در
 شد شناسایی (N. mussinii و N. cataria) سا پونه از گونه
 در را نپتاالکتون دیاسترومرهای از متفاوتی های شکل که

  ؛N. cataria که عبارتند از: کنند می توليد برگ بافت
 سيس-ترانس ایزومر ؛N. mussinii و ترانس-سيس ایزومر

(Sherden et al., 2018). ميزان تغييرات بررسی در 
 نتایج ای گربه سای پونه بيوشيميایی خصوصيات و نپتاالکتون
 اسيد مختلف های فرموالسيون از استفاده که داد نشان تحقيق

 صفات بر داری معنی تأثير هيوميک اسيد و کيتوزان سيتریک،
سویی  از .شتدا گياه این فيتوشيميایی و مورفولوژیکی

 اسيد و کيتوزان با هيوميک اسيد تمتفاو های غلظت کاربرد
 Ozhan et) شد نپتاالکتون ميزان افزایش موجب سيتریک

al., 2017). 
 های ترکيب فالونوئيدها که دهد می ننشا اخير های یافته
 ها، ائوزینوفيل کاهشسازوکارهای  با ها ترپن و فنلی

 IgE و التهابی مسيرهای مهار و ها نوتروفيل نفوذ ها، بازوفيل
عالئمی  کاهش بنابراین کنند. می عمل حساسيتضد عنوان به

 تواند می سوزش و تحریک و بينی  آبریزش ،گرفتگی مانند
 بر شده انجام تحقيق باشد. ها ترکيب این حضور از اشین

 گياه این عصاره که داد نشان N. bracteata گونه روی
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 مخاط آلرژیک التهابعالئم  بهبود در توجهی قابلاثرهای 
 مناسبی نجایگزی واندت می و دارد آلرژیک( )رینيت بينی
 باشد بيماری اینعالئم  کردن  کم یا بردن بين از برای
(Hajiheydari et al., 2017). 

 های موش روی بر آسم بيماری بررسی نتایج
 عصاره با (OV A) آلبومين او با شده حساس آزمایشگاهی

 بهبود باعث گياه این که داد نشان N. bracteata گياه
 نوتروفيل و ائوزینوفيل نفوذ هشکا همچنين و ریه پاتولوژی

 .(Wang et al., 2016) شود می
 فيتوشدديميایی تنددو  بررسددی تحقيددق ایددن از هددد 
  و .N. cataria L گونددده دو مختلدددف هدددای جمعيدددت

N. bracteata Benth. نظدر  از کده  است هایی توده تعيين و 
سدویی   از باشدند.  مدی  مزیدت  دارای اسدانس  کيفيت و ميزان
 هدای  رویشدگاه  در گيداه  یک اسانس کيفيت و کميّت بررسی
 کاشت برای مناسب اقليم و کموتایپ وجود مورد در مختلف
 بدرای  تحقيدق ایدن   در دهد. می قرار اختيار در اطالعاتی آن

 دو این مختلف های جمعيت کشت به اقدام ایران در بار اولين
 )ایسددتگاه خدداص هددوایی و آب شددرایط در گيدداهی گوندده

 ایدن  گلددار  سرشداخه  اسدانس  و شدده  کرج( البرز تحقيقات
 و گرفتده  قرار بررسی مورد کامل گلدهی زمان در ها جمعيت

 رویشدگاهی  هدای  نمونه روی بر قبلی شده انجام تحقيقات با
 گرفت. قرار مقایسه مورد

 ها روش و مواد

 نمونه آوری جمع و کاشت عملیات
 (1 )جدول شده آوری جمع طبيعی های رویشگاه از بذرها

 در و شد کاشته پات فی جی در 17 زمستان اواخر در و
 نگهداریکشور  مراتع و ها جنگل تحقيقات مؤسسه گلخانه
 شدن سپری با 10 اردیبهشت در شده سبز های نونهال .گردید
 آماری طرح قالب در و منتقل اصلی زمين به زمستان سرمای
  بلوک هر در گردیدند. کشت تصادفی کامل های بلوک
 ای قطره آبياری سيستم از استفاده با .شد هکاشت بوته 11
 توجه اب دوبار ای هفته آبياری فواصل شد. آبياری کشت بستر
 تنش تحت ها نهال طوری که به ،شده تنظيم دمایی شرایط به

 انتقال از بعد ماه سه حدود نگيرند. قرار آبی کم و خشکی
 %01 شکفتن با شدند. ظاهر ها گل مزرعه، خاک به گياهچه
 شهریورماه در نظر مورد های گونه گلدار سرشاخه ها، گل
 مدت به ها نمونه .گردید شرو  برداری نمونه و شد آوری جمع
 و شده خشک تا شدند داده قراردر سایه  هفته یک حداقل
 رطوبت درصد تعيين برای رسيد. %0 از کمتر به آنها رطوبت
 به آن از گرم 0 مقدار گيری، اسانس زمان در نمونه هر نهایی
 درجه 01 آون در ساعت 20 مدت به و شده وزن دقت
 گلدار سرشاخه از گيری اسانس .داده شد قرار گراد سانتی
 رطوبت، درصد گرفتن نظر در با اسانس بازده و شد انجام

 گردید. محاسبه نمونه خشک وزن برحسب
 

 شده کشت بذرهای های رویشگاه مشخصات -1 جدول

 جغرافیایی عرض جغرافیایی طول دریا سطح از ارتفاع رویشگاه گونه نام

N. cataria 71˚ 07׳ 03׳׳ 01˚11׳ 00׳׳ 2130 1بافق -یزد 

N. cataria 71˚ 07׳ 21׳׳ 01˚ 11׳ 01׳׳ 2123 2بافق -یزد 

N. cataria 71˚ 02׳ 10׳׳ 07˚ 01׳ 01׳׳ 2111 1تفت -یزد 

N. cataria 01˚ 01׳ 01׳׳ 70˚ 18׳ 70׳׳ 1311 اراک -مرکزی 

N. cataria 70˚ 01׳ 22׳׳ 01˚10׳ 28׳׳ 1821 کرج -تهران 

N. bracteata 72˚ 11׳ 21׳׳ 00˚ 71׳ 11׳׳ 2183 اردکان -یزد 

N. bracteata 71˚ 00׳ 11׳׳ 07˚ 02׳ 11׳׳ 2031 2تفت -یزد 

N. bracteata 77˚ 21׳ 70׳׳ 03˚ 21׳ 07׳׳ 1010 طبس -یزد 
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 گیری اسانس

 شده خشک گياهی نمونه گرم 01 تا 01 از گيری اسانس
 طراحی کلونجر دستگاه با آب با تقطير روش به سایه، در
 زمان تا ها اسانس شد. انجام بریتانيا دارونامه براساس شده
 یخچال در GC/MS و GC آناليز ایه دستگاه به تزریق

 شدند. نگهداری
 

 استفاده مورد های دستگاه مشخصات

 کروماتوگرا  گاز :(GC) گازی کروماتوگرافی دستگاه
  ستون دمای افزایش ،UFM مدل Thermo سریع فوق

DB-5 قطر متر، 11 طول به گداخته سيليکای با پرشده  
 بود. ميکرومتر 0/1 ساکن فاز الیه ضخامت و متر ميلی 1/1

 با گراد سانتی  درجه 11-280 از ستون حرارتی ریزی برنامه
 دقيقه 7 مدت به توقف و دقيقه در درجه 81 دمای افزایش
  دمای با FID آشکارساز نو  باشد. می نهایی دمای در

  فشار با هليم حامل گاز و گراد سانتی درجه 281
 بود. 111 به 1 شکا  نسبت و دقيقه در ليتر ميلی 0/1

 جرمی سنج طيف به متصل گازی کروماتوگرافی دستگاه
(GC/MS): به شده متصل 7011 واریان کروماتوگرا  گاز 

  قطر متر، 71 طول  به DB-5 ستون با جرمی  سنج طيف
  آن در ساکن فاز الیه ضخامت که متر ميلی 20/1
 ریزی برنامه گرفت. قرار استفاده مورد باشد، می ميکرون 20/1

  دمای افزایش با رادگ یسانت درجه 231 تا 11 از حرارتی
 درجه 281 تزریق محفظه حرارت درجه دقيقه، در درجه 7

 گراد سانتی درجه 211 ترانسفرالین حرارت درجه و گراد سانتی
 حامل گاز عنوان به 111/11 خلوص با هليم گاز شد. تنظيم
 انرژی ثانيه، 1 با برابر اسکن زمان گرفت. قرار استفاده مورد

 01-701 جرمی محدوده و ولت الکترون 31 ونیونيزاسي
  بود. دالتون

 
 Nepeta bracteata و Nepeta cataria مختلف های جمعیت در اسانس بازده مقایسه -1 شکل
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 نتایج
 اسانس بازده

 های مختلف دو گونه  مقایسه بازده اسانس جمعيت
N. cataria  وN. bracteata  شود. در  دیده می 1در شکل
مقایسه بازده اسانس  N. catariaهای مختلف گونه  جمعيت

% کمترین بازده 12/1کرج با  -نشان داد که جمعيت تهران
% بيشترین مقدار 01/1اراک با  -اسانس و جمعيت مرکزی

های مختلف  اشت. مقایسه بازده اسانس در جمعيتبازده را د
اردکان  -نيز نشان داد که جمعيت یزد N. bracteataگونه 
% بيشترین 31/1با  2تفت -% کمترین و جمعيت یزد12/1با 

 (.1بازده اسانس را دارد )شکل 
 

 Nepeta cataria اسانس دهنده تشکیل های ترکیب

 شناسایی ترکيب 27 جمو م در شده کشت اکسشن 0 از
 در موجود شيميایی های ترکيب ميان از (.2 )جدول شد

 ،(%8/12) سينئول-8،1 ترکيب 0 مختلف های اکسشن
 ترانس و (%1/2) استات نریل ،(%7/0) کاریوفيلن-ترانس
 دیگر به نسبت باالیی درصد با (%3/2) هيدرات سابينن
 ها اکسشن تمام در غالب ترکيب و داشتند وجود ها ترکيب

 -یزد نمونه گلدار سرشاخه در بودند. نپتاالکتون ایزومرهای
 از %8/13در مجمو   که شد شناسایی ترکيب 3 ادتعد 1بافق
 های ترکيب ترینمهم دادند. می تشکيل را اسانس کل

  ،ابت-3 آلفا،-III (a0نپتاالکتون اسانس این دهنده تشکيل
a3-نپتاالکتون و (%7/38) نپتاالکتون( آلفاI (a0-،3 آلفا-

 گلدار سرشاخه در بودند. (%1/10) نپتاالکتون( آلفا-a3 آلفا،
در  که شد شناسایی يبترک 17 تعداد 2بافق -یزد نمونه

 ترینمهم دادند. می تشکيل را اسانس کل از %2/12مجمو  
 آلفا،-III (a0نپتاالکتون اسانس این دهنده تشکيل های ترکيب

 آلفا،-II (a0نپتاالکتون ،(%3/07) نپتاالکتون( آلفا-a3 ،اتب-3
  Iنپتاالکتون و (%2/21) نپتاالکتون( بتا-a3 آلفا،-3
(a0-،آلفا،-3 آلفا a3-آلفا )در بودند. (%1/11) نپتاالکتون 

 شناسایی ترکيب 11 دتعدا 1تفت -یزد نمونه گلدار سرشاخه
 دادند. می تشکيل را اسانس از %0/80در مجمو   که شد

 نپتاالکتون اسانس این دهنده تشکيل های ترکيب ترینمهم

III(a0-،تاب-3 آلفا، a3-آلفا )نریل (،%8/37) نپتاالکتون 
 در بودند. (%3/2) هيدرات سابينن-ترانس و (%1/2) استات
 ترکيب 0 تعداد اراک -مرکزی نمونه گلدار سرشاخه
 تشکيل را اسانس از %0/11در مجمو   که شد ییشناسا
 اسانس این دهنده تشکيل های ترکيب مهمترین دادند. می

 (%1/11) نپتاالکتون( آلفا-a3 ،ابت-3 آلفا،-a0) IIIنپتاالکتون
 (%1/1) نپتاالکتون( آلفا-a3 آلفا،-3 آلفا،-a0) Iنپتاالکتون و

  تعداد کرج -تهران نمونه گلدار سرشاخه در بودند.
 اسانس کل %1/37در مجمو   که شد شناسایی ترکيب 11
 این دهنده تشکيل های ترکيب مهمترین دادند. می تشکيل را

 نپتاالکتون( آلفا-a3 بتا،-3 آلفا،-a0) IIIنپتاالکتون اسانس
 کاریوفيلن-ترانس و %(8/12) سينئول-8،1 (،0/00%)
 بودند. (7/0%)
 

 Nepeta bracteata اسانس دهنده تشکیل های ترکیب

  مجمو  در گونه این از شده کشت جمعيت 7 از
 شناسایی های ترکيب درصد و نو  شد. شناسایی ترکيب 23
 شده داده نشان 2 جدول در N. bracteata اسانس در شده
 های اکسشن در موجود شيميایی های ترکيب ميان از است.
 ترپينئول-آلفا %(،0/11) کاروئول-ترانس ترکيب 1 مختلف

 %(،2/1) ليمونن (،%1/10) پينوکاروئول-ترانس %(،7/11)
-a3 ،بتا-3 آلفا،-III  (a0نپتاالکتون و (%0/8) اودسمول-بتا
 دیگر به نسبت باالیی درصد با (%1/0) نپتاالکتون( آلفا

 ،ها اکسشن تمام در غالب های ترکيب و داشتند وجود ها ترکيب
 در بودند. (%8/71) استات  ژرانيل و (%1/01) سينئول-8،1

 شناسایی ترکيب 11 دتعدا اردکان -یزد نمونه گلدار سرشاخه
 دادند. می تشکيل را اسانس کل از %0/30در مجمو   که شد
 استات ژرانيل اسانس این دهنده تشکيل های ترکيب ترینمهم
  %(،0/8) اودسمول-بتا (،%1/1) سينئول-8،1 (،71/8%)
 در بودند. (%0/7) کاریوفيلن-ترانس و (%1/7) یکوزانا-ان

 شناسایی ترکيب 11 دتعدا 2تفت -یزد نمونه گلدار سرشاخه
  دادند. می تشکيل را اسانس از %2/11در مجمو   که شد
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 مختلف های جمعیت در آنها درصد و Nepeta bracteata و Nepeta cataria اسانس در موجود های ترکیب -2 جدول

 ترکیب نام ردیف
 شاخص

 بازداری

 ها ترکیب درصد

Nepeta cataria Nepeta bracteata 

 طبس 2تفت اردکان کرج اراک 1تفت 2بافق 1بافق

1 sabinene 130 - 1/1 - - 1/2 1/1 0/1 0/1 

2 β-pinene 138 - 1/1 - - - - - 1/1 

7 myrcene 111 2/1 3/1 - - 1/1 0/1 1/1 - 

0 p-cymene 1120 0/1 - 1/1 - 1/1 3/1 - - 

0 limonene 1121 0/1 - - - - - 0/2 2/1 

1 1,8-cineole 1171 3/1 3/1 0/1 - 8/12 1/1 1/01 1/1 

3 γ-terpinene 1111 - - - - - - 2/1 - 

8 terpinolene 1181 - - - - - - 1/1 - 

1 linalool 1111 - - - - - 0/1 - - 

11 trans-sabinene hydrate 1113 - 2/1 3/2 - 3/1 - 2/1 7/1 

11 trans-pinocarveol 1171 - - - - - - - 1/10 

12 terpinen-4-ol 1131 - - 2/1 - - - 0/7 7/1 

17 α-terpineol 1188 - - 0/1 - 7/1 - 7/2 7/11 

10 trans-carveol 1218 - - - - - - - 0/11 

10 citronellol 1220 - 1/1 1/1 8/1 1/1 - 0/7 3/1 

11 piperitenone 1707 - 3/1 3/1 - - - 1/1 7/0 

13 4aα,7α,7aα-nepetalactone 1711 1/10 1/11 - 1/1 8/1 3/1 3/7 0/1 

18 neryl acetate 1717 - - 1/2 - - 7/1 - - 

11 geranyl acetate 1781 - 1/1 - - 1/1 8/71 0/7 1/1 

21 4aα,7α,7aβ-nepetalactone 1788 - 2/21 - - - 3/1 1/2 - 

21 4aα,7β,7aα-nepetalactone 1717 7/38 3/07 8/37 1/11 0/00 3/1 - 1/0 

22 trans-caryophyllene 1021 - - - - 7/0 0/7 2/1 7/1 

27 (E)-β-farnesene 1000 - - - 2/1 - - - - 

20 spathulenol 1031 - 2/1 - - 1/1 1/1 1/2 3/1 

20 caryophyllene oxide 1082 1/1 0/1 3/1 1/1 0/1 1/1 - 0/0 

21 γ-eudesmol 1380 - - - - 2/2 1/1 - - 

23 β-eudesmol 1311 - - - - 8/1 0/8 - - 

28 n-eicosane 2111 - - - - 0/1 1/7 - - 

 7/82 2/11 0/30 1/37 0/11 0/80 2/12 8/13  مجمو  
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 دهنده این اسانس  های تشکيل مهمترین ترکيب
-a3آلفا، -3آلفا، -I (a0%(، نپتاالکتون1/01) سينئول-8،1

ال -0-%(، ترپينن0/7%(، سيترونلول )3/7آلفا نپتاالکتون( )
%( بودند. در سرشاخه گلدار نمونه 0/7و ژرانيل استات )

ترکيب شناسایی شد که در مجمو   13طبس تعداد  -یزد
های  دادند. مهمترین ترکيب از اسانس را تشکيل می 82/7%

 %(، 0/11ئول )کارو-دهنده این اسانس ترانس تشکيل
%(، 1/10پينوکاروئول )-(، ترانس11/%7ترپينئول )-آلفا

آلفا -a3 بتا،-3آلفا، -III (a0%(، نپتاالکتون2/1ليمونن )
%( و پيپریتنون 0/0%(، کاریوفيلن اکسيد )1/0نپتاالکتون( )

 %( بودند.7/0)
 
 بحث

 بر بار اولين برای که تحقيق این از حاصل نتایج مقایسه
 پيشين تحقيقات باشد  انجام شده  هکاشت های نمونه روی
 يزانم در تفاوت است. هایی شباهت و ها تفاوت دهنده نشان
 دليل به ها اسانس مؤثره مواد کيفيت و يتکمّ و اسانس بازده
 باشد. می مختلف های رویشگاه از بذرها آوری جمع

 از (N. cataria) ای گربه یسا پونه نمونه اسانس بازده
 به مربوط بازده رمقدا کمترین بود. متغير %01/1 تا 12/1%

 جمعيت به مربوط بيشترین و (%12/1) کرج-تهران جمعيت
 این اسانس در عمده ترکيب .بود (%01/1) اراک -مرکزی
 شده انجام اتتحقيق با که بودند نپتاالکتون ایزومرهای گونه
 روی بر (2112) همکاران و Zomorodian توسط قبلی
 نيز تحقيق این در که داشت همخوانی وحشی های نمونه

 بتا-a3 آلفا،-3 آلفا،-II (a0نپتاالکتون ایزومرهای
a ،تاب-3 آلفا،-III (a0نپتاالکتون و (%08-00) نپتاالکتون(

 اصلی های ترکيب عنوان به (%2/71-71) نپتاالکتون( آلفا-3
 از حاصل نتایج .بودند شده شناسایی وحشی نمونه اسانس
 از مختلف جمعيت دو روی بر غارستانبل در که تحقيقاتی

N. cataria ایزومرهای از باالیی غلظت نيز شد انجام 
 داد نشان جمعيت دو هر اسانس در را نپتاالکتون

(Handjieva et al., 1996). سال در شده انجام تحقيق 
 که داشت مشابهی نتایج همN. cataria  گونه روی بر 2111

 Birkett) باشد می همسو تحقيقاین  از آمده بدست نتایج با

et al., 2011.) 
 ازN. cataria  اسانس شيميایی های ترکيب بررسی در
 را اسانس کل %18 که شد شناسایی ترکيب 1 ایران، مرکز
 اسانس عمده های ترکيب نيز تحقيق این در دادند. می تشکيل
 نپتاالکتون( آلفا-a3 آلفا،-3 آلفا،-a0) Iنپتاالکتون شامل
 نپتاالکتون( بتا-a3 آلفا،-3 آلفا،-a0) IIنپتاالکتون (،1/83%)
 اما بود. (1/%3) پينن -بتا و (%0/2) کاریوفيلن -بتا (،1/7%)

 نپتاالکتون( آلفا-a3 ،بتا-3 آلفا،-a0) IIIنپتاالکتون ایزومر
 در .(Safaei-Ghomi et al., 2009) نشد مشاهده آن در

 و بود کاریوفيلن- بتا فاقد شده کاشته های نمونه که حالی
 -یزد جمعيت در فقط و کم بسيار (%1/1) پينن- بتا درصد
 شد. مشاهده 2بافق

 آرژانتين در N. cataria گونه روی شده انجام بررسی
 االکتوننپت اسانس، در عمده های ترکيب که داد نشان
 اکسيد  کاریوفيلن (،%11/8) کاریوفيلن- بتا (،71/03%)
 هومولن- آلفا (،%07/7) نپتاالکتون هيدرو دی (،70/11%)
 I (17/1%)اکسيد هومولن و (%10/2) فارنسن -بتا (،23/1%)
  های ترکيب .(Malizia et al., 1996) باشند می
 هومولن و هومولن -آلفا نپتاالکتون، هيدرو دی ،کاریوفيلن- بتا

 وجود تحقيق این در بررسی دمور های نمونه در Iاکسيد
 اراک -مرکزی عيتجم در فقط فارنسن- بتا ترکيب و نداشت

 .شد مشاهده (2/1%)
 ،.N. cataria L اسانس شيميایی های ترکيب بررسی در
 سينئول-8،1 ميان این از که کردند شناسایی ترکيب 23
 و (%07/11) پينن -آلفا %(،00/10) هومولن -آلفا %(،21)

 .(Gilani et al., 2009) بودند عمده (%21/8) استات ژرانيل
 در تحقيق مورد های نمونه در استات ژرانيل ترکيب
 (%1/1) کرج -تهران و (%1/1) 2بافق -یزد های جمعيت
 شد شناسایی جمعيت چهار در نيز سينئول-8،1 شد. مشاهده

 بيشترین و (%0/1) 1تفت -یزد جمعيت به مربوط کمترین که
  و هومولن- آلفا ترکيب دو .بود (%8/12) کرج -تهران
  .نداشت وجود مطالعه مورد نمونه در پينن -آلفا

 ،N. cataria گونه روی بر شده انجام دیگر تحقيق در
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 آلفا،-3 آلفا،-I (a0نپتاالکتون که شد شناسایی ترکيب 21
a3-(،32/1) کاریوفيلن- بتا %(،23/37) نپتاالکتون( آلفا% 
 (%10/1) اوسيمن- بتا سيس %(،81/1) اکسيد کاریوفيلن- بتا
 نپتاالکتون( آلفا-a3 ،بتا-3 آلفا،-a0) III نپتاالکتون و
 ,.Heuskin et al) بودند اسانس اصلی های ترکيب (11/1%)

  ترکيب دو فاقد تحقيق ردمو های نمونه .(2009
 بودند. اوسيمن -بتا سيس و اکسيد کاریوفيلن- بتا ،کاریوفيلن- بتا

 در که N. cataria اسانسی روغن آناليز از حاصل نتایج
 کل %17 مجمو  در که را ترکيب 22 ،شد انجام رکيهت

  IIنپتاالکتون کرد. شناسایی دادند می تشکيل را اسانس
(a0-،آلفا،-3 آلفا a3-بتا )نپتاالکتون (،%0/31) نپتاالکتونI 
(a0-،آلفا،-3 آلفا a3-آلفا )(%7/2) تيمول (،%1) نپتاالکتون 
 های ترکيب (%0/2) نپتاالکتون بتا-a3 آلفا،-3 بتا،-a0و 
 ترکيب دو (.Adiguzel et al., 2009) بودند اسانس اصلی
 تحقيق این در نپتاالکتون بتا-a3 آلفا،-3 بتا،-a0 و تيمول

 نشدند. شناسایی
 N. cataria اسانسی روغن های ترکيب بررسی در
 آلفا،-I (a0نپتاالکتون ،شده شناخته های نپتاالکتون بر عالوه
  آلفا،-a0-هيدرو ید بتا0و7 ،نپتاالکتون( آلفا-a3 آلفا،-3
 آلفا،-3 آلفا،-II (a0نپتاالکتون و نپتاالکتون آلفا-a3آلفا،-3
a3-نيز دیگر ترکيب پنج و کاریوفيلن- بتا ،نپتاالکتون( بتا 

 اتر، متيل تيمول پيپریتون،که عبارتند از:  شدند شناسایی
-1-اکسا[7و3] متيل دی و بنزوات هگزنيل اکسيد، هومولن

  .(Bourrel et al., 1993) نا-2-اکت[1،7،7]سيکلو بی
-a3آلفا،-3 آلفا،-a0-هيدرو ید بتا0و7 ترکيب هفت
 ،کاریوفيلن- بتا اتر، متيل تيمول ،پيپریتون نپتاالکتون، آلفا

-1-ااکس[7و3]-متيل دی و بنزوات هگزنيل اکسيد، هومولن
 تحقيق مورد های نمونه در نا-2-اکت [1،7،7سيکلو] بی

 نشدند. شناسایی
 انجام تحقيقات تمامی در شود می مالحظه که طور همان

 پتاالکتونن ایزومرهای ،N. cataria گونه روی بر شده
 یتمام در .شدند شناسایی اسانس اصلی های ترکيب عنوان به

 ایزومرهای نيز تحقيق این در بررسی مورد های جمعيت
 دارای جمعيت پنج همه بنابراین ،شدند مشاهده نپتاالکتون

 باشد. می کشی حشره و بخشی آرام بيوتيکی، آنتی خاصيت
 از (N. bracteata) دار برگه سای پونه نمونه اسانس بازده

 مربوط اسانس بازده کمترین که بود متغير %31/1 تا 12/1%
 مربوط بازده بيشترین و (%12/1) اردکان -یزد جمعيت به
 در عمده های ترکيب بود. (%31/1) 2تفت -یزد جمعيت به

 با که ندبود استات ژرانيل و سينئول-8،1 گونه این اسانس
 اسانس کيفيت و يتکمّ بررسیمورد  در قبل های گزارش
 ترکيب سه داشت. ای مالحظه قابل تفاوت دار برگه سای پونه

 و %(7/11) ترپينئول -آلفا %(،0/11) کاروئول ترانس
 به نسبت باالیی بسيار درصد با (%1/10) پينوکاروئول ترانس
 طبس -یزد جمعيت در فقط و داشتند وجود ها ترکيب دیگر

  شدند. شناسایی
 دهنده کيلتش مواد شناسایی و اسانسی  روغن آناليز از
 ترکيب 28 ،ایران در N. bracteata گياه از آمده بدست

  ،%(10) اسپاتولنول ميان این از که شد شناسایی
 و (%0/11) رماکرنسيکلوژ   بی %(،7/12) اکسيد کاریوفيلن

 روغن عمده بخش بودند. عمده %(2/11) کاریوفيلن- بتا
 ،دادند می تشکيل ها ترپن سزکوئی را گياه این اسانسی
 ندنشد مشاهده نپتاالکتون ایزومرهای ازیک  هيچ که درحالی

(Sefidkon & Jamzad, 2007). این در اسپاتولنول درصد 
 مربوط و %1/2 حدود در مقدار بيشترین و کم بسيار تحقيق
  ترکيب فاقد نمونه این بود. 2تفت -یزد معيتج به
 بود. رماکرنسيکلوژ بی

  ردا برگه سای پونه روی بر که دیگری بررسی در
(N. bracteata) اسانسی روغن يزآنال در ترکيب 70 ،شد انجام 
 کل محتوای %80/11 مجمو  در که شد شناسایی گونه این

 در را غالب و اصلی جزایا دادند. می تشکيل را روغن
 (،%30/10) دی رماکرنژ ؛ترتيب به گونه این اسانس
 ،%(20/12) دياکس کاریوفيلن (،%11/17) رماکرنژسيکلو بی
Z پولگون و (%22/3) اسپاتولنول (،%11/1) کاریوفيلن 
 ترکيب 7 .(Sadri Majd, 2011) دادند می تشکيل (13/3%)
 مورد نمونه در پولگون و رماکرنژسيکلو بی ،دی رماکرنژ

 نشدند. شناسایی مطالعه
 یا مالحظه قابل تفاوت پژوهش این از لحاص نتایج
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 اسانس کيفيت و يتکمّمورد  در قبلی های گزارش به نسبت
N. bracteata نمونه این از دجدی کموتایپ دو و داد نشان 

 .آمد بدست سينئول-8،1 و استات ژرانيل شامل
 آلفا،-I (a0نپتاالکتون ایزومر 7 دستگاهی آناليز نتایج

 آلفا،-3 آلفا،-II (a0نپتاالکتون ،نپتاالکتون( آلفا-a3 آلفا،-3
a3-نپتاالکتون و نپتاالکتون( بتاIII (a0-،بتا-3 آلفا، a3-آلفا 

 گونه دو هر در ترکيب 7این که دده می نشان را نپتاالکتون(
N .cataria و  N. bracteata در آنها مقدار اما دارد. وجود 
 مربوط درصد بيشترین است. بيشتر N .cataria های جمعيت

 معيتج ،cataria N. گونه در که بود IIIنپتاالکتون به
 .(2 )شکل شد مشاهده (%1/11) اراک -مرکزی
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ها است. این ترکيب برای اولين  نپتاالکتون از دسته الکتون
گزارش شد، بعد از آن توسط تقطير با  1101بار در سال 

(. McElvain et al., 1941ای جدا شد ) از نعنا  گربهبخار 
ایزومر فضایی از نپتاالکتون شناسایی شده است.  8

ولين ( اآلفا نپتاالکتون-a3آلفا، -3آلفا، -a0) Iنپتاالکتون
 N. catariaمتيل سيکلوپنتان شناسایی شده است که از 

بتا -a3آلفا، -3آلفا، -II (a0نپتاالکتونبدست آمد. 
جدا شد  N .catariaنيز برای اولين بار از  نپتاالکتون(

(Formisano et al., 2011تحقيقات نشان می .)  دهد که در
 ای  سای گربه سا ازجمله پونه های پونه بيشتر گونه

(N. cataria نپتاالکتون ترکيب غالب است. خواص ،)
بخشی به  ضدویروسی، ضدميکروبی، ضددردی و آرام

 (.Aali et al., 2017نپتاالکتون نسبت داده شده است )
سای مورد  نيز در هر دو گونه پونه سينئول-8،1ترکيب 

 در N. bracteataتحقيق وجود داشت اما مقدار آن در 
 (.7 )شکل بود بيشتر %(1/01) 2تفت -یزد جمعيت
 از شود می شناخته نيز اوکاليپتول نام با که سينئول-8،1
 های روغن بيشتر در که است دار اکسيژن های مونوترپن گروه

 یا و بينی اسپری در ترکيب این .شود می یافت اسانسی
 عنوان به همچنين و غذایی مواد در دهنده طعم عنوان به

 Lahlou et) شود می استفاده نيز ضددرد و کننده  ضدعفونی

al., 2002). به ویروسی و ضدميکروبی آوری، خلط خواص 
 در .(Aali et al., 2017) است شده داده نسبت ترکيب این

 اوکاليپتول که شد ثابت شد، انجام 2117 سال در که تحقيقی
 ،آسم در همچنين و شدید بسيار مخاطی ترشحات در

Juergens ) باشد می تنفسی  هوایی راههای مفيد کننده کنترل

2003 .,al et). 
  مختلف های جمعيت شد مالحظه که طور همان

 N. catariaبودند. برخوردار باالیی فيتوشيميایی تنو  از 
 ها ترکيب درصد در کمی تفاوت وجود رنشانگ نيز شواهد
 عنوان به نپتاالکتون ایزومرهای ها نمونه تمامی در و باشد می

 و کمّيت بررسی از شدند. شناسایی اسانس اصلی های ترکيب
 که جدید کموتایپ دو نيز N. bracteata  اسانس کيفيت
 توجه با .آمد بدست بود استات ژرانيل و سينئول-8،1 شامل

 های ترکيب بررسیمورد  در زیادی يقاتتحق اینکه به
  به ،استنشده  انجامN. bracteata  گونه اسانس شيميایی

 ارزیابی زمينه در بيشتری های بررسی که رسد می نظر
 نياز مورد گونه این دارویی خواص و شيميایی های ترکيب
 در مطالعه مورد های نمونه که شود می پيشنهاد بنابراین باشد.
 آنها مؤثره مواد و شده کشت نيز کشور مختلف اقليمی شرایط
 و کمّيت بر استخراج های روش تأثير همچنين شود. بررسی
 بگيرد. قرار مطالعه مورد نيز اسانس کيفيت
 

 سپاسگزاری
 مراتع و ها جنگل تحقيقات مؤسسه محترم النئومس از
 همچنين و نمودند فراهم را تحقيق این انجام امکان که کشور
 تحقيقات و طبيعی منابع ژن بانک بخش محترم النئومس

 گردد. می قدردانی و تشکر دارویی گياهان
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Abstract 
    Two species Nepeta cataria L. and Nepeta bracteata Benth. (fam. lamiaceae) are native to 

Iran. To study the quantity and quality of the two species essential oil in the field, the seeds of 

eight populations from these two species were collected from natural habitats and planted in a 

randomized complete block design in Alborz Research Station of Research Institute of Forests 

and Rangelands (Karaj, Alborz province). The flowering branches were harvested at the full 

flowering stage and after room temperature-drying, their essential oils were extracted by 

hydrodistillation, and analyzed and identified by GC and GC/MS. The essential oil yield of N. 

cataria populations varied between 0.02 (Karaj) and 0.50% (Arak). Twenty-three compounds 

were identified in the essential oil of this species, and the main compound in all populations was 

from nepetalactone isomers. NepetalactoneIII (4aα,7β,7aα-nepetalactone) and nepetalactoneI 

(4aα,7α,7aα-nepetalactone) constituted 44.4 (Karaj) to 91.6% (Arak) and 0.8 (Karaj) to 15.9% 

(Bafgh1) of the essential oil, respectively. NepetalactoneII (4aα,7α,7aβ-nepetalactone) was 

observed only in the population Bafgh2 (21.2%). The amount of 1,8-cineole in the essential oil 

of different N. cataria populations varied from 0.4 (Taft1) to 12.8% (Karaj). The essential oil 

yield of N. bractaeta populations was obtained between 0.02 (Ardakan) and 0.70% (Taft2). 

Twenty-seven compounds were identified in the essential oil of this species, and the main 

compounds were 1,8-cineole (1.0, 9.6, and 41.0% in Tabas, Ardakan, and Taft2, respectively) 

and geranyl acetate (0.9, 3.4, and 39.8% in Tabas, Taft2, and Ardakan, respectively). In general, 

the results showed that the N. cataria populations were all from the same chemotype, but  

N. bracteata populations were from two chemotypes (ct. geranyl acetate and ct. 1,8-cineole). 

 

Keywords: Nepeta cataria L., Nepeta bracteata Benth., essential oil, nepetalactone, geranyl 

acetate, 1,8-cineole. 
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