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چکیده
 از گونههاي دارویي بومي ایران بوده كهN. glomerulosa  و پونهساي انبوهNepeta kotschyi var. persica دو گونه پونهساي ایراني
 این مطالعه در راستاي اهليكردن این دوگونه در شرایط مزرعهاي طي سالهاي.حاوي تركيبات دارویي بهویژه نپتاالكتون ميباشند
، صفات مورد بررسي شامل خصوصيات مورفولوژیک. در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي در سه تکرار اجرا شد1321  و1321
3192  و2294  نتایج نشان داد كه وزن تر و خشک كل در گونه ایراني (بهترتيب.عملکرد محصول و كميت و تركيبات اسانس بود
 درصد و عملکرد اسانس. كيلوگرم در هکتار) بود229  و2191 كيلوگرم در هکتار) بهطور قابلمالحظهاي بيشتر از گونه انبوه (بهترتيب
 درصد و1/42  كيلوگرم در هکتار بود؛ درحاليكه این مقادیر در گونه انبوه بهترتيب41/39  درصد و2/12 در گونه ایراني بهترتيب
 نتایج آناليز تركيبات اسانس نشان داد كه مجموع ایزومرهاي نپتاالكتون در گونه ایراني بيشتر از گونه انبوه. كيلوگرم در هکتار بود1/32
 در مجموع با توجه به عملکرد اندام هوایي و اسانس از یک سو و درصد نپتاالكتون در اسانس. درصد بود31/11  و24/91 و بهترتيب
 برتري گونه ایراني نسبت به گونه انبوه كامالً چشمگير بود؛ لذا ميتوان گونه پونهساي ایراني را بهعنوان یک منبع،از سوي دیگر
.ارزشمند جهت تامين تركيب اصلي این گياه یعني نپتاالكتون براي صنایع دارویي در شرایط كشت مشابه این مطالعه توصيه نمود
. نپتاالكتون، خصوصيات مورفولوژي، اندام هوایي، اهليكردن:واژههاي کلیدي
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ABSTRACT
Two species of Nepeta genus, N. kotschyi var. persica and N. glomerulosa, are native medicinal plants of Iran, containing
medicinal compositions such as Nepetalactones. This study was conducted for plant domestication under field condition
during years 2017 and 2018. The experiment was carried out under completely randomized block design with three
replications. Morphological and yield traits besides essential oil content and composition were measured. Results showed
that total fresh and dry weight in N. kotshyi (9954 and 3152 kg ha-1, respectively), were higher than N. glomerulosa (2858
and 990 kg ha-1, respectively). Essential oil content and yield in N. kotschyi were 2.12% and 48.35 kg ha-1, respectively,
while these traits in N. glomerulosa were 1.42% and 7.39 kg ha-1, respectively. Essential oil composition analysis
determined that the sum of Nepetalactone isomers in N. kotschyi were higher than N. glomerulosa, 94.57% and 38.68%,
respectively. On the whole, according to the aerial parts and essential oil yield, and Nepetalactone content in the oil, the N.
kotschyi var. persica showed the higher performance, though, in order to produce Nepetalactone for medicinal industries, N.
kotschyi var. persica cultivation is recommended under similar field condition.
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مقدمه
جنس پونهسا با نام علمی  Nepetaیکی از مهمترین
جنسهاي خانواده  Lamiaceaeمیباشد که تاکنون 73
گونه از آن در ایران شناسایی و گزارش شدهاند ( Jamzad,
 .)2012بر اساس آخرین تقسیمبندي گیاهشناسی
گونههاي پونهساي ایران ( )Jamzad, 2012گونه پونهساي
ایرانی که قبال با نام علمی  N. persicaنامیده میشد
امروزه بهعنوان واریتهاي از گونه  N. kotschyiنامگذاري
شده است ،این گونه بومی ایران بوده و در نواحی غرب،
جنوبغرب ،مرکز و جنوب پراکندگی دارد .گونه انبوه با
نام علمی  N. glomerulosaبهغیر از مناطق شمالی در
سایر مناطق ایران گزارش شده است .در طب سنتی و
نوین از گونههاي پونهسا بهعنوان تسکیندهنده و ضد درد
( ،)Belabda et al., 2014ضدعفونیکننده ( Ghannadi et
 ،)al., 2003; Shafaghat & Oji, 2010ضد سرفه ،ضد
اسپاسم ،ضد آسم ( ،)Nostro et al., 2001مدر ،معرق،
بهبود دهنده زخم ،تببر ( & Baser et al., 2000; Dabiri
 )Sefidkon, 2003استفاده میشود .اغلب اثرات گونههاي
این جنس را به ترکیب نپتاالکتون نسبت میدهند که
خود داراي چندین ایزومر میباشد .این ترکیب یک
مونوترپنوئید دو حلقهاي از گروه ایریدوئیدها است
(.)Zenasni et al., 2008
در سالهاي اخیر تحقیقات روي تفاوتهاي بین
گونهها و تودههاي مختلف گیاهان دارویی جهت دستیابی
به گونههاي باارزشتر انجام پذیرفته است .در یک بررسی
روي چهار گونه از جنس  Menthaشامل،M. longifolia
 M. piperita ،M. spicataو  M. aquaticaاختالف بین
گونههاي مختلف از لحاظ ارتفاع گیاه ،تعداد ساقه،
عملکرد سرشاخه گلدار ،درصد اسانس گل ،عملکرد
اسانس گل و عملکرد برگ گزارش شد ( Abaszadeh et
 .)al., 2008در تحقیقی دیگر نتایج بررسی عملکرد ماده
خشک و بازده اسانس در سه گونه مرزه Satureja
Satureja
 Satureja mutica ،rechingeriو
 khuzestanicaدر شرایط اقلیمی خرمآباد نشاندهنده
اختالف معنیدار بین گونهها بود بهطوري که عملکرد
ماده خشک و میانگین بازده اسانس و عملکرد اسانس در
گونه  S.muticaبیشتر بود و بهعنوان یکی از گونههاي
مناسب براي اهلیکردن مرزه در منطقه خرمآباد پیشنهاد

شد (.)Hasanvandi et al., 2018
 )2017( al.تنوع ژنتیکی عملکرد دو گونه مرزه
( S. muticaو  )S. isophyllaرا در شرایط دیم دماوند
مقایسه نمودند .نتایج نشان داد که گونه  S. muticaبراي
صفات وزن خشک بوته ،بازده اسانس ،ارتفاع بوته ،قطر
تاج پوشش و تعداد شاخه فرعی و میانگین طول برگ
برتر بود )2014( Zarezade et al. .در مطالعه خود روي
تودههاي مختلف مرزه گلدرشت ( Satureja
 )macranthaتفاوت معنیداري بین وزنتر و خشک
اندامهاي هوایی ،بازده اسانس ،میزان تولید اسانس در
هکتار ،ارتفاع بوتهها ،سطح تاج پوشش و وزن خشک
شاخهها مشاهده نکرد.
تاکنون تحقیقات منتشرشده روي گونههاي پونهساي
ایرانی و انبوه محدود به مطالعات اسانس و ترکیبات آن
میباشد .در جدیدترین مطالعه روي سه گونه
 N. menthoides ،N. catariaو  N. crassifoliمیزان
ترکیبات هر سه گونه گزارش گردیده است ( Hadi et al.,
 .)2018تحقیق روي خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد
سه گونه پونهسا  N. menthoides ،Nepeta catariaو
 N. racemosaنشان داد که گونه  N. catariaنسبت به
دو گونه دیگر از عملکرد سرشاخه و بازده اسانس
بیشتري برخوردار بود ( .)Bahrami et al., 2018در
رابطه با گونه پونهساي ایرانی )2010( Khajeh et al.
تعداد  82ترکیب را شناسایی نمودند که مهمترین آنها
 22/0( 4αβ,7α,7aα- Nepetalactoneدرصد)cis-β- ،
 2/2( farneseneدرصد) و 3,4α-dihydro-4aα,7α,7aα-
 9/0( Nepetalactoneدرصد) بود .در پژوهش دیگري
ترکیبات مهم اسانس در همین گونه شامل 4aα, 7α,
.7aβ-Nepetalactone (49.46%), 4aα, 7α, 7aα.epetalactone (14.18%),
n-octane (13.10%),
.n-decane (3.67%) and germacrene-D (2.04%).
گزارش شد ( .)Akhshi et al., 2014در اسانس گیاه
 N. glomerulosaتعداد  21ترکیب شیمیایی شناسایی
شد که عمدهترین آنها آلفا-پینن ( 3/2درصد) و
ژرانیلاستات ( 3/9درصد) گزارش شده است ( Sefidkon,

 .)2001همچنین  )2015( Kalantari et al.به نقش نوع
استخراج در ترکیبات مهم اسانس گونه N. glomerulosa
اشاره کردند.
Tabaei-Aghdaei et
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استفاده از گونههاي داراي نپتاالکتون باال میتواند
در تامین مواد اولیه دارویی گام موثري در جایگزینی
داروهاي شیمیایی باشد .با توجه به آنکه تاکنون
تحقیق منتشرشدهاي روي عملکرد کمی و کیفی
محصول و خصوصیات مورفولوژي گونههاي جنس
پونهسا مشاهده نشده است و از سوي دیگر ،دو گونه
پونهساي ایرانی و پونهساي انبوه داراي خواص دارویی
و پراکنش قابلمالحظهاي در ایران هستند ،لذا این
تحقیق با هدف دستیابی به مقادیر تولید محصول و
اسانس در شرایط مزرعهاي و تعیین ترکیبات اسانس و
معرفی گونه برتر به اجرا گذاشته شد.
مواد و روشها
این پژوهش روي دو گونه پونهساي ایرانی
 Nepeta kotschyi var. persicaو پونهساي انبوه
 N. glomerulosaطی دو سال زراعی  8932و  8937در
قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه
تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي اصفهان
واقع در عرض جغرافیایی  92درجه و  92دقیقه شمالی و
طول جغرافیایی  08درجه و  22دقیقه شرقی انجام شد.
ارتفاع ایستگاه از سطح دریا  8282متر و بر اساس
تقسیمبندي گوسن داراي اقلیم نیمهبیابانی خفیف بوده و
میانگین دماي ساالنه  ،82حداکثر دما  25و حداقل دما
 -87درجه سانتیگراد و میانگین بارندگی ساالنه این
منطقه  825میلیمتر گزارش شده است ( Yaghmaei et
 .)al., 2009خاک محل اجراي طرح داراي بافت لومی-
رسی ( 99درصد رس 29 ،درصد سیلت و  22درصد
ماسه) 5/22 ،درصد کربن آلی 5/59 ،درصد نیتروژن کل،
و مقادیر فسفر و پتاسیم قابلجذب بهترتیب  82و 225
میلیگرم در کیلوگرم ،اسیدیته  7/0و هدایت الکتریکی
 2/2دسیزیمنس بر متر بود.
آمادهسازي زمین با استفاده از شخم و دیسک
انجام و پس از مسطحکردن خاک اقدام به تهیه
کرتهایی به ابعاد  2/2در  0متر به تعداد سه کرت

براي هرگونه شد .فواصل خطوط کشت در هر دو گونه
 25سانتیمتر و فاصله دو بوته روي ردیف 05
سانتیمتر بود .بذور هر دو گیاه از مؤسسه تحقیقات

جنگلها و مراتع کشور تهیه و در اوایل بهمنماه داخل
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سینی درون گلخانه کشت شد و نشاها در اوایل
فروردین به زمین اصلی منتقل شد .آبیاري گیاهان در
مزرعه بهروش قطرهاي و بر اساس  05درصد تخلیه
رطوبتی آب خاک و کنترل علفهاي هرز بهروش
مکانیکی انجام گردید .در طول اجراي آزمایش آفت و
بیماري بر روي بوتهها مشاهده نشد.
صفات مورد بررسی شامل وزنتر و خشک کل گیاه،
وزن خشک برگ و ساقه ،نسبت وزن خشک به تر گیاه و
شاخص برداشت (نسبت وزن خشک برگ و گل به وزن
خشک کل گیاه) ،ارتفاع گیاه (ارتفاع از سطح خاک تا
باالترین نقطه گیاه) ،قطر بزرگ (بزرگترین قطر تاج
پوشش هر بوته) ،قطر کوچک (کوچکترین قطر تاج
پوشش هر بوته) ،تاج پوشش (مساحت تاج پوشش هر
بوته) و تعداد ساقه در هر بوته بود .اندازهگیري محتواي
اسانس با استفاده از نمونههاي  25گرمی از سرشاخه
گلدار گیاه و با دستگاه کلونجر بهمدت دو ساعت انجام
شد ( .)Sharma & Singh Canoo, 2013رطوبت نمونهها
بر پایه وزن مرطوب و بهکمک آون محاسبه گردید
( .)Mirmostafaee et al., 2014آنالیز کیفی اسانس در
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور روي دو نمونه
اسانس از هر گونه و با استفاده از دستگاه گاز
کروماتوگراف ( )GCو گاز کروماتوگراف متصل به
طیفسنج جرمی ( )GC-MSانجام گردید ( Sefidkon et

.)al., 2002
براي انجام محاسبات آماري ،از نرمافزار  SASو
براي رسم نمودارها ،از نرمافزار  Excelو براي مقایسه
میانگینها از آزمون  LSDبهره گرفته شد.
نتایج
وزنتر و خشک کل گیاه

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثرات عوامل
گونه و سال و اثر متقابل گونه×سال بر میزان وزنتر و
خشک کل گیاه در سطح احتمال  8درصد معنیدار
شد (جدول  .)8نتایج مقایسه میانگین نشان داد که
وزنتر کل گیاه در گونه ایرانی حدود  9/0برابر گونه
انبوه بود (جدول  .)2عملکرد وزنتر کل در سال دوم
نسبت به سال اول در هر دو گونه بیشتر بود بهنحوي
که این افزایش در گونه ایرانی  27درصد و در گونه
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انبوه  02درصد بود .نتایج بررسی اثرات متقابل گونه و
سال نشان که در هر دو سال آزمایش وزن خشک کل
گونه ایرانی حدود  9برابر بیشتر از گونه انبوه بود و
مقدار افزایش عددي این صفت در گونه ایرانی در سال
دوم نسبت به سال اول  20درصد و در گونه انبوه
21درصد بیشتر بود (جدولهاي  9و .)2
وزن خشک برگ

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات عوامل گونه،
سال و اثر متقابل آنها بر وزن خشک برگ در سطح
احتمال  8درصد معنیدار بود (جدول  .)8اگرچه در
بررسی اثر ساده گونه روي وزن خشک برگ ،مقدار آن
در گونه ایرانی بیش از  2برابر گونه انبوه بود (جدول
 )2لیکن نتایج اثر متقابل آنها نشان داد که وزن
خشک برگ در گونههاي ایرانی و انبوه در سال دوم
نسبت به سال اول بهترتیب  12و  28درصد بیشتر
بود (جدولهاي  9و .)2
وزن خشک ساقه

اثرات عوامل گونه و سال روي وزن خشک ساقه در سطح
احتمال  8درصد و اثرات متقابل آنها در سطح احتمال 0
درصد معنیدار شد (جدول  .)8نتایج مقایسه میانگین
اثرات متقابل تیمارها نشان داد که عالوه بر اینکه وزن
خشک ساقه در گونه ایرانی بیشتر از گونه انبوه بود بلکه
افزایش میزان وزن خشک ساقه در سال دوم نسبت به
سال اول در گونه ایرانی  88و در گونه انبوه  20درصد بود
(جدولهاي  9 ،2و .)2
نسبت وزن خشک به تر

در این مطالعه اثرات تیمارها بر نسبت وزن خشک کل

به وزنتر کل معنیدار نشد (جدول  ،)8با این وجود
مقادیر عددي این صفت بیانگر آن است که حدوداً یک
سوم از وزن تر کل گیاه را ماده خشک گیاهی تشکیل
میدهد (جدول .)2
شاخص برداشت

نتایج نشان داد که اثرات گونه و سال در سطح احتمال
 8درصد و اثر متقابل آنها در سطح احتمال  0درصد
روي شاخص برداشت معنیدار گردید (جدول .)8
میزان شاخص برداشت در گونه ایرانی  22درصد
بیشتر از گونه انبوه بود (جدول  .)2این صفت در سال
دوم نسبت به سال اول در گونه ایرانی  82درصد و در
گونه انبوه  1درصد بیشتر شده بود (جدول .)2
درصد اسانس

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که فقط اثر گونه
روي درصد اسانس و در سطح احتمال  0درصد
معنیدار گردید (جدول  ،)8بهطوري که درصد اسانس
در گونه ایرانی بهطور متوسط  23درصد بیشتر از
گونه انبوه بود (جدول .)2
عملکرد اسانس

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثرات گونه و سال
بر عملکرد اسانس بهترتیب در سطح احتمال  8و 0
درصد معنیدار گردید (جدول  .)8مقایسه میانگین
نتایج نشان داد که عملکرد اسانس بهنحو چشمگیري
در گونه ایرانی بیشتر از گونه انبوه (بیش از  2برابر)
بود (جدول  .)2همچنین عملکرد اسانس در سال دوم
نسبت به سال اول بهطور متوسط در هر دو گونه 01
درصد بیشتر بود (جدول .)9

جدول  .8نتایج تجزیه واریانس صفات مربوط به عملکرد در دو گونه پونهساي ایرانی و انبوه
Table 1. Analysis of variance for yield traits in Nepeta kotschyi var. persica and N. glomerulosa
Essential
oil yield
15.10 ns
**5032.35
9.83
*467.50
174.95 ns
49.12
25.15

Essential oil
percentage
0.13 ns
*1.47
0.05
0.01 ns
0.35 ns
0.09
16.96

Harvest
index
4.47 ns
**1413.76
0.21
**122.43
*14.06
2.83
2.67

TDM/TFW
ns

0.45
26.23 ns
17.31
5.58 ns
2.94 ns
10.99
10.01

Stem dry
weight
3482 ns
**336340
5186
**42602
*4524
888
4.98

Total fresh
Total dry
Leaf dry
weight
weight
weight
*
**
1584563
65782
**41391
**151045456** 14018408** 10107180
594988
312
2614
**20248812** 2801400** 2049306
**
**
6834261
1027845
**1028430
279672
335
925
8.26
8.84
2.12

df
2
1
2
1
1
4

S.O.V
Block
Species
Block × Species
Year
Year × Species
error
)C.V. (%

 * ،nsو ** :بهترتیب ،نبود اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح احتمال  0و  8درصد.
ns, *, **: Non-significant, and significant at 5 and 1% of probability levels, respectively.
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جدول  .2مقایسه میانگین صفات مربوط به عملکرد در دو گونه پونهساي ایرانی و انبوه
Table 2. Mean comparison of yield traits in Nepeta kotschyi var. persica and N. glomerulosa
Total fresh
Total dry
Leaf dry
Stem dry
Harvest Essential oil
Essential oil
TDM/TFW
)weight (kg/ha) weight (kg/ha) weight (kg/ha) weight (kg/ha
)index percentage (%) yield (kg/ha
9954 a
3152 a
2354 a
766 a
31.62 a
73.61 a
2.12 a
48.35 a
2858 b
990 b
518 b
431 b
34.58 a
51.90 b
1.42 b
7.39 b

Species
N. kotschyi
N. glomerulosa

در هر ستون میانگینهایی که داراي حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  0درصد

هستند.

The means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using LSD test.

جدول  .9مقایسه میانگین متوسط عملکرد اسانس در دو سال  8932و 8937
Table 3. Mean comparison of yield traits over the years 2017 to 2018
Essential oil yield
)(kg/ha
21.63 b
34.11 a

Harvest
index
59.56 b
65.95 a

Leaf dry weight
)(kg/ha
1023 b
1849 a

Stem dry weight
)(kg/ha
539 b
658 a

Total dry weight
)(kg/ha
1588 b
2554 a

Total fresh weight
)(kg/ha
5106 b
7705 a

در هر ستون میانگینهایی که داراي حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  0درصد

Year
2017
2018

هستند.

The means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using LSD test.

جدول  .2مقایسه میانگین اثرات متقابل گونه× سال روي صفات عملکرد در دو گونه پونهساي ایرانی و انبوه
Table 4. Mean comparison of species and year interaction on yield traits in Nepeta kotschyi var. persica and N. glomerulosa
Harvest
index
49.79 d
69.33 b
54.01 c
77.88 a

Stem dry weight
)(kg/ha
351 d
725 b
509 c
805 a

Leaf dry weight
)(kg/ha
397 d
1647 b
638 c
3059 a

Total dry weight
)(kg/ha
799 c
2375 b
1180 c
3927 a

Total fresh weight
)(kg/ha
2313 c
7900 b
3402 c
12007 a

Year

Species

N. glomerulosa
N. kotschyi
N. glomerulosa
2018
N. kotschyi

در هر ستون میانگینهایی که داراي حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  0درصد

2017

هستند.

The means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using LSD test.

ارتفاع گیاه

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثرات گونه ،سال و
گونه× سال در سطح احتمال  8درصد بر ارتفاع گیاه
معنیدار بود (جدول  .)0مقایسه میانگین نتایج نشان
داد که اگرچه ارتفاع گونه انبوه بیشتر از گونه ایرانی
بود لیکن وجود اثر متقابل بین گونه و سال باعث شد
تا ارتفاع در سال دوم نسبت به سال اول براي گونه
انبوه  20درصد و براي گونه ایرانی  82درصد باشد که
حاکی از افزایش بیشتر ارتفاع در گونه انبوه نسبت به
گونه ایرانی بود (جدولهاي  7و .)1
قطر گیاه و تاج پوشش

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که قطر کوچک و تاج
پوشش گیاه تحت تأثیر گونه ،سال و اثر متقابل آنها و
قطر بزرگ تنها تحت تأثیر سال قرار گرفت (جدول .)0
مقادیر عددي صفات قطر کوچک و تاج پوشش در
گونه ایرانی بیشتر از گونه انبوه بوده و در سال دوم هر
دو بیشتر از سال اول بود ،این درحالی بود که شدت
افزایش در گونه ایرانی از سال اول به دوم بیشتر از
گونه انبوه بود و در مورد قطر کوچک بهترتیب  08و

 25درصد و در مورد تاج پوشش  18و  27درصد بود
(جدولهاي  7 ،2و .)1
تعداد ساقه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات سال و اثر
متقابل گونه× سال بر تعداد ساقه در گیاه معنیدار بود
(جدول .)0مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که
اگرچه تعداد ساقه در سال اول در گونه انبوه بیشتر از
گونه ایرانی بود ولی این مقدار در سال دوم در
گونه ایرانی بیشتر از گونه انبوه شد ،با این وجود
شدت افزایش تعداد ساقه از سال اول به دوم در گونه
انبوه و ایرانی بهترتیب  28و  879درصد بود
(جدول.)1
آنالیز کیفی ترکیبات اسانس

بررسی آنالیز ترکیبات اسانس نشان داد که مجموع
ایزومرهاي نپتاالکتون در گونه ایرانی بهمیزان 32/2
درصد و در گونه انبوه  91/7درصد از کل اسانس را به
خود اختصاص داده است .سایر ترکیبات در گونه
ایرانی از مقادیر بسیار ناچیزي برخوردار بودند؛

...  عملکرد و ترکیبات اسانس دو گونه دارویی، بررسی خصوصیات رویشی:بحرینینژاد و همکاران

2/2(  ترپینئول،) درصد0/3( سینئول-1و8 ،) درصد2(
) درصد2/2(  وربنون،) درصد5/2(  گاماترپینن،)درصد
.)3  درصد) بود (جدول8/9( و کارواکرول

271

 ترکیب کاریوفیلیناکساید،درصورتیکه در گونه انبوه
. درصد از کل اسانس را به خود اختصاص داد87/1
 لیمونن،) درصد2/1( سایر ترکیبات شامل آلفا ترپنن

 نتایج تجزیه واریانس صفات رویشی دو گونه پونهساي ایرانی و انبوه.0 جدول
Table 5. Analysis of variance for growth traits in Nepeta kotschyi var. persica and N. glomerulosa
S.O.V

Plant
height
64.33 *
184.08 **
22.33
420.08 **
102.7 **
43.33

df

Block
Species
Block × Species
Year
Year × Species
Error

2
1
2
1
1
4

Maximum plant
diameter
76.58 *
10.08 ns
20.07
352.05 **
0.08 ns
42.35

Minimum plant
diameter
60.08 ns
75.00 *
9.75
385.33 **
75.00 *
15.41

Stem
number
171.08 ns
8.33 ns
90.58
5547.00 **
645.33 *
88.67

Coverage
302232
273914
54903
1830664
157552
24889

*
*

**
*

. درصد8  و0  عدم اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطوح احتمال، بهترتیب:**  * و،ns
ns, *, **: Non-significant, significant at 5 and 1%, respectively.

 مقایسه میانگین صفات رویشی در دو گونه پونهساي ایرانی و انبوه.2 جدول
Table 6. Mean comparison of growth traits in Nepeta kotschyivar.persica and N. glomerulosa
Plant height
(cm)
40.67b
48.50a

Species
N. kotschyi
N. glomerulosa

Minimum plant diameter
(cm)
40.17a
35.16b

. درصد هستند0  در سطح احتمالLSD حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیدار بر اساس آزمون
The means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using LSD test.

Coverage
(cm2)
1755a
1453b

در هر ستون میانگینهایی که داراي حداقل یک

37  و32  مقایسه میانگین صفات رویشی در دو سال.7 جدول
Table 7. Mean comparison of growth traits over the years 2017 to 2018
Year
2017
2018

Plant height
(cm)
38.67b
50.50a

Maximum plant diameter
(cm)
46.50b
57.33a

Minimum plant diameter
(cm)
32.00b
43.33a

. درصد هستند0  در سطح احتمالLSD حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیدار بر اساس آزمون
The means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using LSD test.

Coverage
(cm2)
1213b
1994a

Stem
number
39.17b
82.16a

در هر ستون میانگینهایی که داراي حداقل یک

 مقایسه میانگین اثرات متقابل گونه× سال بر صفات رویشی در دو گونه پونهساي ایرانی و انبوه.1 جدول
Table 8. Mean comparison of species and year interaction on yield traits in Nepeta kotschyi var. persica and N. glomerulosa
Year

Species

2017 N. glomerulosa
N. kotschyi
2018 N. glomerulosa
N. kotschyi

Plant height
(cm)
39.67bc
37.66c
57.33a
43.64b

Minimum plant diameter
(cm)
32d
32b
38.34c
48.33a

. درصد هستند0  در سطح احتمالLSD حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیدار بر اساس آزمون
The means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using LSD test.

Coverage
(cm2)
1177c
1250c
1729b
2260a

 میزان مهمترین ترکیبات موجود در اسانس دو گونه پونهساي ایرانی و انبوه.3 جدول

Sabinene
Myrcene
Α-terpinene
Limonene
1,8-cineole
Terpinolene
ɣ-terpineol
Verbenone
Carvacrol
4aα,7α,7aα- nepetalactone
4aα,7α,7aβ- nepetalactone
4aα,7β,7aα- nepetalactone
Caryophyllene oxide

46b
33b
74a
90a

در هر ستون میانگینهایی که داراي حداقل یک

Table 9. Main essential oil components in N. kotschyi var. persica and N. glomerulosa
Essential oil component

Stem number

Components proportion (%)
N. kotschy var. persica
N. glomerulosa
0.4
0.6
2.8
0.2
2.0
0.2
5.9
2.4
0.6
1.2
2.4
1.3
2.7
14.5
23.4
91.9
0.8
0.1
17.9
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بحث
با توجه به نتایج بهدستآمده در خصوص عملکرد
وزنتر کل ،وزن خشک کل و وزن خشک برگ
ب هخوبی میتوان برتري گونه ایرانی را نسبت به گونه
انبوه مشاهده نمود؛ بهویژه که این برتري در عملکرد
اقتصادي گیاه که همان برگ خشک میباشد بهخوبی
قابلمشاهده است .با توجه به نقش عوامل اصلی در
افزایش عملکرد هر گیاه شامل مدتزمان دریافت
تشعشع خورشیدي ،میزان جذب تشعشع توسط گیاه،
راندمان فتوسنتز و شاخص برداشت ( Walker & Hey,
 ،)1989میتوان چنین بیان داشت که عالوه بر باال
بودن شاخص برداشت در گونه ایرانی نسبت به گونه
انبوه که در این تحقیق مشخص گردید ،احتماال بازده
فتوسنتز نیز در آن بیشتر بوده و بههمین خاطر
توانسته است عملکرد اقتصادي بیشتري تولید کند.
در مطالعه مشابه  (2015) Nooshkam et al.در
مقایسه عملکرد پیکر رویشی دو گونه دارویی مرزه
خوزستانی  Satureja khuzistanicaو مرزه رشینگري
 S. rechigeri Jamzadدر دو منطقه خوزستان و
لرستان در شرایط مزرعهاي نشان داد که عملکرد تر و
خشک مرزه خوزستانی ( 9/1و  8/03تن در هکتار) در
هر دو منطقه بیشتر از مرزه رشینگري ( 9/22و 8/91
تن در هکتار) بود .همچنین در مطالعه دیگري روي
گونههاي مختلف آویشن مشخص شد که گونه دنایی
در مقایسه با سه گونه آویشنکوهی ،کرمانی و باغی از
عملکرد اندام هوایی قابلمالحظهاي برخوردار بود
(.)Bahreininejad, 2012
از سوي دیگر ،باالتر بودن میزان افزایش وزن
خشک برگ در سال دوم نسبت به سال اول در گونه
ایرانی نسبت به گونه انبوه میتواند بهعنوان یک فاکتور
بسیار مهم و مثبت در دسترسی سریعتر به
عملکردهاي اقتصادي این گیاه محسوب گردد .با این
وجود ،براي آگاهی از روند کامل تغییرات عملکرد و
دستیابی به طول دوره اقتصادي گیاه ،نیاز به بررسی
طوالنیتري در این خصوص میباشد .نتایج مشابهی در
افزایش سالیانه عملکرد اندام هوایی در گیاهان دارویی
چندساله از جمله کنگر فرنگی ( Bahreininejad,
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 )2005و گونههاي مختلف آویشن (
 )2013گزارش شده است.
وزن خشک ساقه در گونه ایرانی نسبت به انبوه
بیشتر بود و در سال دوم نسبت به سال اول افزایش
داشت؛ لیکن این افزایش برخالف سایر صفات در گونه
انبوه بیشتر از گونه ایرانی بود (بهترتیب  20و 88
درصد) .این امر میتواند بیانگرمتفاوت بودن خصوصیت
رویشی این دو گونه باشد به نحوي که گونه انبوه سهم
بیشتري از رشد خود را به تولید ساقه تخصیص داده
است درحالیکه در گونه ایرانی ،برگها سهم بیشتري
از تولید را بهخود اختصاص دادند .در خصوص اثر سال
نتایج متفاوت بود بهنحوي که تعداد ساقه اگرچه در
سال اول در گونه ایرانی کمتر از گونه انبوه بود لیکن
در سال دوم بهطور قابلتوجهی بیشتر از گونه انبوه
شد .در مجموع شاید بتوان چنین استنتاج نمود که
گونه ایرانی ،کوتاهتر بودن ساقه هاي خود را نسبت به
گونه انبوه با افزایش تعداد ساقه جبران نموده و از این
طریق عملکرد خود را نسبت به گونه انبوه برتري
بخشیده است.
اگرچه از نسبت وزن خشک به وزنتر میتوان
بهعنوان عاملی در تعیین سهم آب در میزان محصول

تازه برداشتشده استفاده کرد؛ ولیکن با توجه به
نتایج بهدستآمده در این تحقیق ،این صفت
نتوانست بهعنوان شاخص ارزشمندي در تعیین
تفاوت بینگونهاي و در بین سالهاي رویش نمایانگر
شود.
ازآنجاکه شاخص برداشت گویاي سهم بخش
اقتصادي محصول به کل محصول برداشتشده است،
مشاهده شد که گونه ایرانی در طی دو سال آزمایش از
برتري قابلمالحظهاي در سهم عملکرد اقتصادي به
عملکرد کل برخوردار بود.
در رابطه با ارتفاع ،همانگونه که در نتایج مشاهده
گردید گونه انبوه نسبت به گونه ایرانی از ارتفاع
بیشتري برخوردار بود .این امر از جهت تعیین فواصل
کاشت در مزرعه و همچنین امکان بهرهگیري از ادوات
برداشت مکانیکی حائز اهمیت میباشد .با این وجود،
دامنه ارتفاع هر دو گونه در فلور گیاهشناسی ایران
Bahreininejad,

215

بحرینینژاد و همکاران :بررسی خصوصیات رویشی ،عملکرد و ترکیبات اسانس دو گونه دارویی ...

نزدیک بههم بوده بهطوريکه براي گونه ایرانی  25تا
 15سانتیمتر و گونه انبوه  80تا  15سانتیمتر گزارش
شده است (.)Jamzad, 2012
در خصوص صفات پوششی گیاه شامل قطر
و تاج پوشش برتري گونه ایرانی کامال مشهود بود.
این خصوصیت میباید در تصمیمگیريهاي زراعی
مانند تراکم کاشت گیاه در واحد سطح در نظرگرفته
شود.
درصد اسانس بهعنوان یکی از مهمترین صفات
مورد بررسی در گونههاي معطر نشان داد که گونه
ایرانی در هر دو سال آزمایش درصد اسانس بیشتري
نسبت به گونه انبوه تولید کرده است .اگرچه این
برتري در سال اول نسبت به سال دوم بیشتر بوده
است؛ لیکن کاهش در سال دوم را شاید بتوان به
افزایش تعداد ساقه بیشتر در گونه ایرانی نسبت به
گونه انبوه نسبت داد بهنحوي که احتماالً با افزایش
تعداد ساقه ،سایهاندازي روي برگها بهویژه برگهاي
پایینی بوته بیشتر شده و این امر میتواند در کاهش
سنتز متابولیتهاي ثانویه در گیاه نقش بسزایی داشته
باشد .اهمیت نور بر میزان اسانس در گیاهان دیگر نیز
گزارش شده است (.)Letchamo & Gosselin, 1995
در یک پژوهش میزان درصد اسانس در دو گونه
 Nepeta cephalotesو Nepeta gloeocephala
بهترتیب  8/9و  8/2درصد از ماده خشک اندام هوایی

گزارش شد (.)Najafpour-Navaei & Mirza, 2017
این مقادیر تقریبا با مقدار اسانس در گونه انبوه نزدیک
ولی نسبت به گونه ایرانی کمتر میباشند.
عملکرد اسانس در گونههاي ایرانی به مقدار
قابلمالحظهاي بیشتر از گونه انبوه بود و با توجه به

آنکه عملکرد اسانس معادل حاصلضرب عملکرد وزن
خشک برگ × درصد اسانس میباشد و در هر دو مورد
گونه ایرانی نسبت به گونه انبوه برتري چشمگیري
داشت لذا حاصلضرب آنها نیز باعث تشدید این برتري
شد .عملکرد اسانس بهعنوان یکی از مهمترین
فاکتورهاي اقتصادي یک گونه معطر میباشد و لذا
وجود برتري یک گونه در این خصوص میتواند در
انتخاب آن از میان سایر گونههاي مشابه بسیار با
اهمیت باشد (2011) Abaszadeh et al. .با ارزیابی

صفات زراعی و عملکرد اسانس دو اکوتیپ پونه
( )Mentha longifoliaنتیجه گرفتند که بین
اکوتیپهاي مختلف از لحاظ عملکرد اسانس برگ
اختالف آماري وجود داشت.
ازآنجاکه نپتاالکتون بهعنوان ترکیب اصلی جنس
پونهسا مطرح میباشد ،برتري گونه ایرانی به لحاظ این
ترکیب کامالً مشهود است .بهطوريکه مجموع
ایزومرهاي نپتاالکتون در گونه ایرانی بیش از دو برابر
گونه انبوه بود .در یک پژوهش مروري روي گونههاي
مختلف پونهسا ،مجموع مقادیر ایزومرهاي نپتاالکتون
ارایهشده که در گونه  N. crassifoliaتا  32/2درصد و
در گونه  N. kotschyiتا  32درصد گزارش شده است
این مقادیر در گونه  N. persicaتا  22درصد گزارش
شده بود (.)Asgarpanah et al., 2013
نتیجهگیري کلی

با توجه به نتایج بهدستآمده در این تحقیق میتوان
چنین بیان نمود که پونهساي ایرانی در مقایسه با
پونهساي انبوه توانست تحت شرایط مزرعهاي
در این آزمایش برتري کامالً مشهودي را در تولید
عملکرد اندام هوایی بهویژه برگ نشان دهد .این
برتري بهخصوص با افزایش سن گیاه در سال دوم
بسیار بیشتر بود .از سوي دیگر عملکرد اسانس در
واحد سطح بهعنوان محصول هدف در تولید این
گیاه براي صنایع دارویی از اهمیت بسیاري برخوردار
بود که در این رابطه نیز گونه ایرانی بهطور
قابلمالحظهاي نسبت به گونه انبوه برتري داشت .در

نهایت ترکیب نپتاالکتون بهعنوان هدف نهایی تولید
در این جنس در گونه ایرانی نسبت به گونه انبوه بیش
از دو برابر بود که این امر توجه متخصصین و دست
اندرکاران تولید این محصول را در انتخاب این گونه
بهعنوان یک گونه کامال برتر و موفق بر میانگیزد .در
مجموع برتري گونه ایرانی به لحاظ میزان عملکرد
برگ خشک ،میزان اسانس و ایزومرهاي نپتاالکتون
باعث میشود که این گیاه را بدون تردید در مقایسه
با گونه انبوه ،بهعنوان یک منبع بسیار ارزشمند جهت
تولیدات دارویی مرتبط با ترکیبات نپتاالکتون معرفی
نمود.
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