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 بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس کاکوتی کوهی
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 1و جالل محمودی 2زاده، سینا ولی1خدیجه مهدویسیده*
 طبیعی، دانشگاه ازاد اسالمی نوروه منابعگر استادیار1

 دانشگاه ازاد اسالمی نور مرتعداری ارشددانشجوی کارشناسی2

  22/12/1090؛ تاریخ پذیرش: 29/30/1092تاریخ دریافت: 

 چکيده

 به چنینهم و غذاها ادویه یا چاشنی عنوان به کشورها اکثر در پیش قرنها از نعناعیان خانواده گیاهان

 62 ایران در تیره این. اندشدهمی استفاده ویروسی هایبیماری با مقابله و غذا هضم برای رودا عنوان

 کوهی کاکوتی خانواده این دارویی و ارزشمند هایگونه از یکی دارد. گونه زیر و گونه 613 و جنس

(Ziziphora clinopodioides Lam. .است )آرام عنوانبه آن از که اسانس این گونه حاوی پولگون است 

 ضدعفونی عنوانبه و تب میگرن، سرفه، اسهال، افسردگی، سرماخوردگی، درمان معده، مقوی بخش،

 Ziziphoraمنظور بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانسبه. شودمی استفاده کننده

clinopodioides Lam های  گیاه قبل و هارومیه انجام شد. سرشاخ قاسملو منطقه دره این تحقیق در

های گلدار پس از خشک شدن در همچنین در زمان گلدهی به طور کامل برداشت گردید. سرشاخه

تجزیه شیمیایی شدند.  GC/MS و GSی هاگیری و توسط دستگاهسایه به روش تقطیر با آب  اسانس

س و در مرحله درصد حجم اسان 2/96ترکیب که  10نتایج نشان داده است در مرحله قبل از گلدهی 

درصد حجم اسانس را تشکیل دادند. بازده اسانس در مرحله قبل از  0/92ترکیب که  22بعد از گلدهی 

عنوان ترکیب اصلی در درصد بدست آمد. پولگون به 02/3درصد و در مرحله گلدهی  22/3گلدهی 

                                                             
 h_mahdavi@yahoo.comk : سئولمنویسنده *
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 توانمی رشد مرحلهدو  در گیاه شاخص این مشترك و ترکیبات از مرحله بعد از گلدهی افزایش یافت.

 اشاره کرد. آلفا پینن و سابینن ،نئومنتول، سینئول 8و1اول، 8-ان 0 پی منتا
 

  .: کاکوتی، اسانس، مرحله فنولوژیک، پولگونی کلیدیهاواژه
 

 مقدمه

گیاهان از مواهب خدادادی هستند که میراثیی ارزشیمند بیرای سیالمت جامعیه بشیری محسیوب 

برای دسیتیابی بیه ایین  ،کردندعنوان دارو استفاده میهانسانها گیاهان را ب از زمان آغاز تمدن، .شوندمی

مراحیل مختلیو  ، دارویی یا معطیر منیاطق مختلیو رویشیی،گیاهان خودرو و بومیهدف شناسایی 

 اسیت. مهم طبیعیهای دارویی و تنوع کمی و کیفی آنها در رویشگاه هفنولوژیکی، استخراج مواد موثر

عناصرتشیکیل دهنیده، از انیدامی بیه انیدام دیگیر  کیفیت و همچنین اجزا و کمیت و ها از نظراسانس

از این رو، یکی از مهمترین مسائل گیاهان دارویی، مطالعیه و تحقییق در میورد اسیانس  تفاوت دارند.

بیگی، امیدهای مختلو یک گیاه و مقایسه آنها از نظر کمیت و کیفیت با یکدیگر است )موجود در اندام

های شیمیایی موجود در آن بستگی دارد کیه خیود کاربرد اسانس در صنایع مختلو به ترکیب(. 2332

 گییریهای زراعت و اندام مورد اسانسروش شرایط کشت، زمان برداشت، تحت تاثیر عوامل محیطی،

منزییل و  (،1989) 1بیه گفتیه پیارکر (.2330امیامی و همکیاران ت )ومراحل مختلو فنولوزییک اسی

اقلییم  بیا میرتبط ایدوره زیسیتی یهاپدییده مطالعیه یا زیستگردی دانیش ( فنولوژی2330) 2همکاران

نعناعییان متعلق به تیره  Ziziphora chinopadioidesباشد. زنده می فصلی( موجودات تغییرات ویژه)به

ی هاشود. در طب سنتی دم کرده گونهو با نام محلی کاکوتی کوهی شناخته می (1996)مظفریان،  است

عنیوان چاشینی بیه بیه همچنیین برند.نفخ و ضد دل درد به کار میمختلو آن را به عنوان مسکن، ضد

 ،محمیودی ؛2332 ،)سیجادی و همکیاران گیرددهای  لبنی اسیتفاده مییهمراه ماست و سایر فرآورده

 فیمختلمطالعات  .(1990 )زرگری، استلط آور، بادشکن و مقوی معده خخواص درمانی آن  (.2311

در  هاو سایر گونه اسانس این گونهبر روی  فنولوژیمراحل تأثیر  و کاکوتی در زمینه ترکیبات شیمیایی

  نها به شرح ذیل عبارتند از:آمناطق مختلو انجام شده که برخی از 

                                                             
1- Parker  

2- Menzel 
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در شمال  های هوایی کاکوتی کوهی رامواد متشکله اسانس اندام(، 2332)جادی و همکاران س

که بیشترین درصد   دادنتایج بررسی نشان  قرار دادند.بررسی  ز مرکزی موردغرب ایران و البر

به اسانس را  درصد 2/22ن پولگون پو مونوتر دادهرا ترکیبات مونوترپنی تشکیل  (درصد2/98)اسانس

 0/13) سینئول-8و1( درصد 6/21اول ) 1ان  2. عالوه بر پولگون، پارامنتا خود اختصاص داده است

( و درصد 2/1سیس ایزوپولگون ) ،(درصد 2/1بتا پینن ) ،(درصد 0/2دی ان )-8،0نتا ( پارامادرصد

 دهد.( سایر ترکیبات عمده اسانس این گیاه را تشکیل میدرصد 2/1) بورنیالستات

( در رابطه با مقایسه کمی و کیفی بازده 2330پژوهش انجام شده توسط سفید کن و عسگری )

ز مناطق مختلو ایران در دو مرحله قبل و هنگام گلدهی کامل نشان های مختلو آویشن ااسانس گونه

درصد درمرحله قبل گلدهی و در  22/3و  22/3، 22/3 22/3 ،328/3ترتیب داد که بازده اسانس به

درصد نسبت به وزن خشک بوده است. در مجموع مقدار  9/3، 1/3،62/3،62/1، 82/3زمان گلدهی 

 متر از مرحله گلدهی گزارش گردید. بازده اسانس در مرحله رویشی ک

 زیر گونه Z.clinopodioides  باکتریایی و ترکیب اسانسنتیآفعالیت ( 2332) صالحی و همکاران

(Juz.)bungeana   دادند.اسانس را تشکیل می درصد 1/92ترکیب شناسایی شده  02را بررسی و 

 لی اسانس بودند.های اصو پیپریتنون ترکیب سینئول 8و1پولگون، ایزومنتون، 

و  GCرا توسط   Ziziphora clinopodioidesدهنده  اسانس (، اجزای تشکیل2338) 1وردین ریزی

GC/MS  .درصید 22/92ترکیب شناسایی شده در کل  22بر اساس نتایج تحقیق مورد مطالعه قرار داد 

(، درصید 62/02پولگیون ا شامل که بیاتترین درصید ترکییب )ی تشکیل دهنده اسانس رهااز ترکیب

 28/6(، نئومنتیول )درصید 1/2) دصید(، کیارواکرول 0/2اول ) 1ان  2 (، منتیادرصد 12/9پیپرینتون )

ترکیب مختلو را در اسانس  00(، 2313باشند. شافعی و همکاران )درصد( می 62/6) ، و منتون(درصد

ترتییب سانس را تشیکیل کیه بیهدرصد ا 22ترکیب بیش از  2کاکوتی شناسایی کردند، که از بین آنها  

 22/8گرانییول ) درصید(،  21/9) درصد(، تیمول80/13) ترپینیل استات –درصد(، آفا 12/22پولگون )

 باشند.درصد( می 29/0ترپینئول ) –( و آلفادرصد 82/2درصد(، منتون )

                                                             
1- Verdian-rizi 
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اسانس کمیت و کیفیت  برتاثیر مراحل فنولوژی  در بررسی (،2313) خانیکی و همکارانبخشی

بازده اسانس در  بردار معنی تاثیرمراحل فنولوژی  اعالم داشتند کهدر شمال شرق ایران کاکوتی کوهی 

  .داشته استصد رسطح یک د

دهد که اثر زمان برداشت بر مجموع عملکرد دو (، نشان می2310نتایج تحقیق صفائی و همکاران )

بیشترین دار بوده و ترپینن و بورنئول  معنی -ترکیب تیمول و کارواکرول، درصد اسانس و درصد گاما

دهی و بیشترین درصد اسانس در مرحله گلدهی مجموع عملکرد تیمول و کارواکرول در مرحله بذر

 کامل بدست آمده است. 

( به مقایسه ترکیبات اسانس چهار گونه آویشن در مرحله قبل از گلدهی و 2310زاده و همکاران )زارع

ای پرداختند و بر اساس نتایج مجموع مقدار اسانس در مرحله قبل از شرایط مزرعهبعد از گلدهی در 

 های مختلو متفاوت بود.گلدهی کمتر از مرحله بعد از گلدهی و درصد ترکیبات در گونه

برخی از شرایط رویشگاهی  تأثیردر پژوهش خود تحت عنوان بررسی  (،2316) دهقان و همکاران

بازده اسیانس بیین ان همدان بیان نمودند که در است  .Ziziphora tenuiorروی کمیت و کیفیت اسانس

هیای عنیوان اجیزای اصیلی اسیانس در رویشیگاهبیه سینئول 8و1میزان پولگون و  و درصد1تا  02/3

با توجه به اینکه در مورد تاثیر مراحل فنولوژی بر کمیت و کیفیت اسیانس  د.نباشمیتفاوت م ،مختلو

 از بعید و قبیل مرحلیه دو در تحقییق ایین در داخل مطالعه صورت نگرفته اسیت. گونه کاکوتی کوهی

 و زمیان تیأثیر آن طیی تیا پیردازدمی Z. clinopodioides Lam گیاه اسانس ترکیبات بررسی به گلدهی

 .شود گیاه مشخص اسانس ترکیبات و درصد میزان در مختلو فنولوژی مراحل

 

 هامواد و روش

 تا دقیقه 2 و درجه 62 بین آن جغرافیایی طول. دارد قرار ارومیه جنوب شهرستان در ومیهار قاسملوی درهمواد: 

 شیمالی دقیقه 23 و درجه 02 تا دقیقه 12 و درجه 02 بین آن جغرافیایی عرض و شرقی دقیقه 13 و درجه 62

 -0/2 ماهدیگراد بوده که حداقل آن در درجه سانتی 1/12درجه حرارت متوسط ساتنه  .است شده واقع

ایین  باشید.میی گیراددرجه سیانتی 1/23ماه داکثر درجه حرارت مربوط به مردادگراد و حدرجه سانتی

متوسیط بارنیدگی  باشید.های معتیدل مییتابستان های سرد وناحیه از نظر آب و هوایی دارای زمستان

 رده اقلیم نیمه خشیک سیردبندی دومارتن در و اقلیم منطقه  با توجه به تقسیم مترمیلی 8/292ساتنه 

  .(1)شکل  قرار دارد
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 موقعیت دره قاسملو در شهرستان ارومیه -1شکل

 وش تحقيق ر

 بطیور با سیه تکیرار نمونه یک دهی تعداد گل از بعد و دهی گل از قبل فنولوژیک مراحل اساس بر

هیای بیه نمونیهآنگاه و ها در مجاورت هوای آزاد و در سایه خشک سرشاخه .گردید برداشت تصادفی

 دسیتگاه)به روش  تقطیر بیا آب  گیاهی گرم از هر نمونه 133 سپس به میزان وشده پودر  دست آمده

های حاصل پس از جدا سازی از سطح آب توسط سیدیم سیولفات ، اسانسگیری شداسانس (کلونجر

جایمنید و ) محاسیبه شید بازده تولید اسانسسپس توزین و  آنگاهو  گردیدهبدون آب، رطوبت زدایی 

 .(2332رضایی، 

 اسانس بیه دسیتگاه کرومیاتوگراف گیازی متصیل بیه طییو سینج جرمیی: شرايط تجزيه دستگاهی

(GC/MSتزریق شد و طیو جرمی ترکیب ) از رویها بدست آمد. درصد نسبی هر ییک از ترکیبیات 

 با اسانس زااج شناساییمحاسبه گردید.  GCسطح زیر منحنی هر ترکیب در طیو کروماتوگراف گازی 

و مقایسه آنهیا بیا ترکیبیات  جرمی هایطیو مطالعه و کواتز اندیس محاسبه بازداری، زمان از استفاده

 .(2،2332آدامزپذیرفت ) صورت 1استاندارد و اطالعات موجود در بانک اطالعات جرمی

                                                             
1- Wiley275.L 

2- Adams 
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ود در از روش کروماتوگرافی برای جدا نمودن ترکیبهای شیمیایی موج :(GC)کروماتوگراف گازی 

 HP– مدل  1اسانس گیاهان استفاده به عمل می آید. برای آنالیز اسانس از دستگاه کروماتوگراف گازی

میکرو متر  22/3با قطر داخلی  Psi 62/2فشارگاز سر ستون  HP – 1 MSمجهز به ستون از نوع  6890

تا  23تون روی است. دمای س FIDمیکرومتر و مجهز به دتکتور  2/3متر و ضخامت فیلم  03و طول 

 2:1و نسبت  اسپیلت گراد درجه سانتی 283 درجه سانتی گراد برنامه ریزی شد. دمای دتکتور 223

 استفاده شده است. سانتی متر بر ثانیه 12بوده و از گاز حامل هلیوم با سرعت 

برای شناسایی ترکیبات موجود در   :GC/MS)کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی )

 Hewlettیا دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیو سنج جرمی GC/MSگیاه از دستگاه  اسانس

Packard  مدلAgilent  با ستونHP – 5 فشار گاز سر ستون ،Psi 98/2گراددرجه سانتی 023 ، دمای 

سانتی  02بوده و گاز به کار رفته هلیوم با سرعت  GCبوده و قطر داخلی، طول و ضخامت فیلم مشابه 

 الکترون ولت بوده است. 23و انرژی یونیزاسیون برابر  ر بر ثانیهمت

 

 تجزيه و تحليل آماري

و تجزییه و جفتیی  tزمیون آاز   دو مرحلیه فنولیوژی در در این تحقیق برای مقایسه بازده اسانس

  .صورت گرفت SPSS16به کمک نرم افزار  هاتحلیل داده

در مرحله قبل از  2و  1بر اساس نتایج جدول :  ژيكمقايسه مطالعه اسانس در مراحل مختلف فنولو

 0/92و  درصد  2/96 ترکیب شناسایی شده که 22و  ترکیب 10 و بعد از گلدهی به ترتیب گل دهی

 .دادندرا نیز به خود اختصاص درصد از حجم اسانس 

 

                                                             
1- Hewlett Packard 
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 ل گلدهیدر مرحله قب قاسملوکاکوتی کوهی در منطقه دره  گیاه اسانس ترکیبات و درصد -1جدول 

 ردیو نام ترکیب درصد ترکیب

2/3 a-thujene 1 

9/3 a-pirene 2 

8/3 Camphene 0 

9/3 Sabinene 6 

2/3 Pinene 2 

9/3 a-phellenderene 2 

2/2 1.8-Cineole 2 

2/12 P-mentha-3-en-8-ol 8 

9/3 y-Terpinene 9 

6/2 P-mentha-3,8-diene 13 

8/6 Menthone 11 

8/2 Neomenthl 12 

0/23 Pulegone 10 

 2/96         حجم کل ترکیبات

       

 گلدهی در مرحلهقاسملو  کوهی در منطقه دره کاکوتی گیاه اسانس ترکیبات و درصد -2جدول 

 ردیو نام ترکیب درصد ترکیب

1/3 a-Tmijene 1 

2/3 a-Pinene 2 

1/3 Camphene 0 

1/1 Sabinene 6 

1/1 b-Pinene 2 

1/3 Myrcene 2 

0/3 Limonene 2 

1/2 1.8Cineole 8 

1/3 (E)-b-Ocimene 9 

2/3 y-Terpinene 13 

16 P-menth-3-en-8-ol 11 
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6/3 Isomenthol 12 

9/3 Neomenthol 10 

0/3 Terpineol -4-ol 16 

6/3 Neoisomenthol 12 

2/3 a-Terpineol 12 

8/22 Pulegone 12 

8/3 Piperitone 18 

2/3 Bomyl acetate 19 

1/3 Menthyl acetate 23 

8/3 Piperitenone 21 

0/3 B-bourbonene 22 

1/3 E-caryophyllene 20 

1/3 GennacreneD 26 

1/3 Bicyclogermacrene 22 

0/3 Spathulenole 22 

 0/92 حجم کل ترکیبات 

 

، نئومنتول، آلفا  سینئول 8و1اول،  8ان 0منتا ترکیب )پولگون، پی 2تنها  0بر اساس نتایج جدول 

که در مرحله قبل  است ترین ترکیبپولگون اصلی .اندسابینین( در دو مرحله مشترك بوده و پینن

 مینبه عنوان دو اول 8ان 0 منتا پیبعد از آن   .ه استدهی افزایش یافتدهی نسبت به بعد گلگل

بین تمام ترکیبات  6و بر اساس نتایج جدول  گلدهی کاهش ناچیزی داشته استترکیب در مرحله 

درصد در مراحل مختلو فنولوژی مشاهده  2داری در سطح مشترك به جز آلفا پینن اختالف معنی

 گردید. 
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 در مراحل مختلف فنولوژيك منطقه دره قاسملو در نام و درصد ترکیبات مشترک اسانس گیاه کاکوتی -3جدول 

 درصد ترکیبات در مرحله گلدهی درصد ترکیبات قبل از گلدهی ترکیبات مشترك

 8/22 0/23 پولگون

 16 2/12 اول 8ان 0پی  منتا

 1/2 2/2 سینئول 8و1

 9/3 8/2 نئومنتول

 2/3 9/3 آلفا  پینن

 1/1 9/3 سابینین

 
 در مراحل مختلف فنولوژيك  در منطقه دره قاسملو ترکیبات  مشترک  اسانس  آماری مقايسه -4جدول  

 T Sig اشتباه معیار انحراف معیار میانگین مرحله ترکیبات اسانس

 پولگون
قبل از 

 گلدهی

بعد از 

 گلدهی

0/23 

6/22 

323/2 

22/3 

12/1 

02/3 
129/06 313/3 * 

 اول 8ان 0 پی منتا
قبل از 

 گلدهی

بعد از 

 گلدهی

2/12 

1/10 

213/3 

113/3 

022/3 

322/3 
688/2 362/3* 

 ولئسین 8و1
قبل از 

 گلدهی

بعد از 

 گلدهی

2/2 

1/2 

221/3 

122/3 

123/3 

629/3 
222/8 312/3* 

 نئومنتول
قبل از 

 گلدهی

بعد از 

 گلدهی

8/2 

9/3 

223/3 

121/3 

213/3 

88/3 
222/2 36/3* 

 آلفا پینن
قبل از 

 گلدهی

بعد از 

 گلدهی

9/3 

2/3 

22/3 

260/3 

12/3 

29/3 
226/1 229/3ns 

 سابینین
قبل از 

 گلدهی

بعد از 

 گلدهی

9/3 

1/1 

223/3 

212/3 

22/3 

28/3 
123/21 322/3* 

  درصد 2معنی داری در سطح    ns عدم معنی داری 
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مییانگین بیازده اسیانس : كدر مراحل مختلفف فنولوژيفنتايج مقايسه بازده اسانس کاکوتی کوهی 

درصید  02/3درصید و در مرحلیه گلیدهی  22/3اه در مرحله قبل از گلدهی نسبت به وزن خشک گی

مقایسه میزان بازده اسانس در مرحله قبل و بعد از گلدهی نشان می دهد که از نظیر بیازده مد. آبدست 

مرحلیه در درصید وجیود دارد. بیه طوریکیه  1اسانس بین این دو مرحله تفاوت معنیی دار در سیطح 

 (.2)جدول  ه استافزایش یافتاز گلدهی  قبلت به مرحله گلدهی بازده اسانس نسب

 
 در مراحل مختلف فنولوژی قاسملوکاکوتی کوهز در منطقه دره  مقايسه بازده اسانس -5جدول

sig t انحراف معیار اشتباه معیار 
میانگین بازده 

 اسانس

  مرحله فنولوژی

 )تیمار(

 قبل گلدهی 22/3 322/3 330/3 26/12 331/3**

 بعد گلدهی 02/3 329/3 332/3

 

 بحث

درصید  2/96 شده که شناساییدر مرحله قبل از گلدهی  ترکیب ،(10و  1)جدول نتایج بر اساس 

 درصید 0/23با  پولگون ترتیب مربوط بهبه ترکیب و کمترین بیشترین شوند.حجم اسانس را شامل می

 درصید 0/92 شده کهشناسایی کیب تر 22 اما در مرحله گلدهیباشد. میدرصد  2/3با  جنیمت-لفاآو 

-و ترکیباتی نظییر آلفیا درصد 8/22با  پولگون مربوط به  دهند. بیشترین ترکیب اسانس را تشکیل می

سییکلو جرمیاکرن، بیی-کیاریوفیلن، دی -اسی من، منتل اسیتات، ای-بی-کن، ایایرجن، کامفن، میتم

 کیرد گیرینتیجه توانمی بنابراین .دهندتشکیل می درصد کمترین ترکیبات اسانس را  1/3جرماکرن با 

ولی میزان  است، گیاه بیشتر گلدهی درمرحله اسانس کل بازده و اسانس ترکیبات تعداد اینکه علیرغم که

بهیروان و  ،(2332)چییت سیاز و همکیاران  بیا نتیایجدرصد ترکیبات انها با یکدیگر متقاوت اسیت. 

( 2332طابقت دارد بطوریکه چیت ساز و همکاران )م (2332) 1استورك وارکیسلیو( 2332)همکاران 

اول،  8-ان-0-ترکیب را شناسایی کرده که  ترکیبات اصیلی در مرحلیه رویشیی پولگیون، پارامنتیا 22

ترکیب را در  22( نیز 2332سینئول معرفی کردند. بهروان و همکاران ) - 8نئومنتول، پیپری تنون و او 

سیینئول -8و1ترین این ترکیبات پولگون، تریپنئیول و که عمدهاسانس کاکوتی کوهی شناسایی نمودند 

                                                             
1- Oztur;, Ercisli 
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باشند. پولگون، بتاپینن،منتون، پیپری تنون و پیپریتون به عنوان ترکیبات اصلی اسانس کاکوتی کوهی می

 کیه را مسیئله ایین دلییل(. 1،2332اند )استورك و ارکیسلیآوری شده از شرق ترکیه گزارش شدهجمع

 کنید،میی تفاوت تحقیق این با نتایج آنها درصد میزان مذکور اتتحقیق در مشابه ترکیبات وجود علیرغم

 تغیییر کلیطوربیه .بررسیی دانسیت میورد منیاطق اکولوژییک شیرایط در وجیود اخیتالف در توان می

گییاه  اسیانس ترکیبیات درصید مییزان در تغیییر مختلو سیبب مناطق اکولوژیکی و اقلیمی پارامترهای

باشد و در تعیداد و بوی مطبوع می 90/3ن اکسیژن دار حلقوی با چگالی پک منوترکون یلپو . شودمی

پولگون دارای خاصیت ضد گیاهخواری است و  .زیادی از گیاهان جزء ترکیب اصلی به شمار می رود

ن در سیاخت آکنید و در صینعت از های حشرات و گیاهخواران حفظ مییسیبآدر طبیعت گیاه را از 

بعنوان یک ترکیب و همچنین  هادهنده در خمیر دندانهای عطری و به عنوان طعمنها، صابوکشحشره

 )سیجادی و همکیاران، تیوان اسیتفاده کیردی غذایی مییهاوردهآدهنده طبیعی در فرنگهدارنده و طعم

باشد که میدرصد  02/3و  22/3ترتیب هی بهدلهی و هنگام گدمیانگین بازده اسانس قبل از گل (.2332

زاده و ، زارع(2330) همکیاراناست که با نتایج  سیفید کین و  گلدهیتر از قبل از هی بیشدام گلهنگ

کیه در طیی دهید میبررسی نتایج نشان  مطابقت دارد.( 2312)، پیرقانی و همکاران (2310)همکاران 

. بنیابراین زمیان دارنیدداری یدرصد و حجم ترکیبیات اسیانس تفیاوت معنی فنولوژیمراحل مختلو 

بیازده  در تفیاوت .شودهای مهم و تاثیر گذار بر روی این صفات محسوب میبرداشت یکی از فاکتور

ول صیتواند به علت تاثیر شرایط آب و هوایی متفاوت بین فاسانس و ترکیبات عمده در دو مرحله می

ی گییاه شیرایط فنولیوژیک و توپیوگرافی ،نظیرادافیکی، کلیماتیک های اکولوژیکی جمع آوری، فاکتور

نشیان داد کیه رشید گییاه و حجیم گییاه ارتفاع و درصد مساحت تاج پوشش  افزایشباشد. از طرفی 

درصد کل اسیانس در هیر . افزایش یافتیافته و در نتیجه میزان حجم اسانس  شی هوائی افزایهااندام

ن بعضیی از باشید و همچنییها با یکدیگر در دو مرحله متفاوت مییمرحله و نوع ترکیبات و مقدار آن

نمونه اسانس قبیل از گلیدهی از درترکیبات در مرحله بعد از گلدهی بیشتر دیده شده است حال آنکه 

درصد ولی این ترکیب در  0/23مقدار کمی برخوردار بود مانند پولگون که مقدار آن در قبل از گلدهی 

در مرحله ینئول، سابینین س 8و1نظیر یر ترکیبات عالوه بر پولگون سا رسیددرصد  8/22بعد از گلدهی 

 که در این مرحله کیاهش یافتنید. اول-8-ان-0-منتا –پی پینن و -گلدهی افزایش و ترکیباتی نظیر آلفا

                                                             
1- Oztur & Ercisli 
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های بیوسنتزی ترکیبات توجیه میی کنید. این اختالفات تاثیر شرایط فیزیولوژیک گیاه را بر روی مسیر

 ترکیبها کمیتکه بیان داشتند  (1996) ککاگلیا ماروتی و پیی ارائه شده توسط هانتیجه حاصل با یافته

 -تکیوینی مرحله ژنوتیپ، تأثیر تحت طور گسترده به اسانس دهنده تشکیل اجزای به مربوط و نسبتهای

 طیی در گیاه اسانس کیفی و کمی تغییرات بنابراین. مطابقت دارد باشد می گیاه نموی و و رشد تکاملی

بیرداری این بررسی نشان داد که اگر هدف از بهره.کند تبعیت می قاعده این از نیز رشد مختلو مراحل

ن آوری گییاه زمیان گلیدهی آاز گیاه کاکوتی کوهی استحصال پولگون باشد، بهرین زمان برای جمیع 

 ساخت برای که ضروری یهایم آنز از یکسری کردن بیوسنتز غیرفعال علت به شاید عمل این باشد.می

 .باشد هستند، ضروری اجزاء این
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