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بررسی آتاکولوژیکی ،فنولوژی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی
 Ziziphora clinopodioides Lam.به همراه اتنوفارماکولوژی
و طیف فلورستیک گیاهان دارویی منطقه بوانلو (استان
خراسان شمالی)
اعظم قوی اندام بوانلو* ،9معصومه مازندرانی
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1کارشناسارشد ،علوم گیاهی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
2دانشیار گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان،
گرگان ،ایران
تاریخ دریافت19/92/91 :؛ تاریخ پذیرش13/3/4 :

چکیده
این تحقیق به منظور بررسی مورفولوژی ،مهمتررین نیازهرای
اکولوژی ،فنولوژی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی کاکوتی کوهی
ررررتی و
ررررت فلورسر
رررره لیسر
( ،)Ziziphora clinopodioides Lam.تهیر
اتنوفارماکولوژی گونههرای دارویری در یکری ازرویشرگاههرای
طبیعی در استان خراسان شمالی(بوانلو با ارتفاع  1221مترر)
بهصورت طرح کامالً تصادفی انجرام شرد ضرمن عملیرات صرحرایی
مهمترین شاخصهای اکولوژیکی ،فنولوژیکی و اطالعرات سرنتی در
مورد مصارف دارویی گیاه کراکوتی و سرایر گونرههرای همرراه
دارویی در طب سنتی منطقه اخذ و ثبرت گردیرد سرشراخه هرای
گلدار گیاه در تیر ماه  1932جمر آوری و خشر شرد و عصراره
هیدروالکلی آن به روش حیساندن بدست آمد مقدار فنل کل برا
روش فولین -سیکالتو و فالونوئید کل با روش رنگ سنجی کلر ید
آلومینیوم در  9تکرار اندازهگیری شد نتایج نشان داد رشرد
رویشی گیاه کاکوتی کوهی از فروردین ماه آغراز و در اواخرر
خرداد تا اوایل مهرماه نیز در مرحله گلدهی به سر میبررد و
در نیمه دوم مهر ماه به بذر مینشیند تعداد  93گونه گیاهی
دارویی متعلرق بره  23جرن و 12تیرره شناسرایی گردیرد کره
بهترتیب تیره آفتابگردان با  6گونه ( 23درصد) و نعناع برا
 4گونه (19درصد) از بیشترین غنای گونهای برخوردار بودنرد
رد)
رت ( 22درصر
رد) و ژئوفیر
رت ( 49درصر
رتی تروفیر
رای زیسر
ررمهر
فر
بیشترین شکلهای رویشی و عرصههای مدیترانرهای ( 43درصرد) و
ایرانو -تورانی ( 96درصد) بیشرترین رراکن جررافیرایی را
داشتند همچنین مشخص شد گیاهان دارو یی ایرن رویشرگاه به
همراه گیاه کاکوتی در طب سنتی منطقره بره عنروان ضردعفونی
کننده ،تببر ،محرک معده و در درمان سرماخوردگی و نراراحتی-
های دستگاه گوارش استفاده میشوند مقدار فالونوئید کل گیاه
کاکوتی  2112± 3/13میلیگرم در گرم معادل کوئرستین و فنلهای
کل  31 ± 3/36میلیگرم بر گرم معادل اسید گالی بدست آمد
واژههاي كلیدي :اتنوفارماکولوژی ،استان خراسان شمالی ،فنل
و فالونوئید کل ،کاکوتی کوهی

*نویسنده مسئولs.mahboob1352@gmail.com :
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مقدمه
گیاه دارویی و معطر کاکوتی
کروهی برا نرام علمری Ziziphora
 clinopodioides Lam.در اغلب نرواحی
ران شرمالی،
ایران مانند خراسر
کرج ،گلستان ،سمنان ،همردان،
اصررفهان ،شرریراز ،کرمرران،
سیسرررتان و بلواسرررتان و
رردگی دارد ( Talebi et al.,
رراکنر
 )2012اهار گونه از این جرن
در ایران با نامهرای کراکوتی
روهی (،)Ziziphora clinopodioides Lam.
کر
کرررراکوتی (،)Ziziphora tenuior L.
کاکوتی ایرانری ( Ziziphora persica
 )Bunge.و کرررراکوتی سرسرررران
( )Ziziphora capitata L.وجرود دارنرد
( )Bakhshi Khaniki et al., 2010تاریخچه
استفاده از این گیاه به ارین
بر مریگرردد ( 2033سرال) کره
بهعنوان مسکن استفاده میشرود
رای
ره بخ ر هر
( )Chevallier, 1996همر
هوایی و دانههای گیاه کاکوتی
کوهی مرورد اسرتفاده دارویری
قرار میگیرد رودر خشر شرده
این گیاه به دلیل طعم مطبوع،
عطر و رایحه فراوان به عنوان
ادویه و معطر کننده در مرواد
ررود
ررتفاده مرریشر
غررذایی اسر
()Beikmohammadi, 2011
در طب سرنتی قرقیزسرتان از
دم کرده و جوشانده این گیراه
برای درمان تپ قلب  ،دل درد
 ،برهعنوان ضردکرم در درمران
کرم در کودکان استفاده مری-
شود در روسریه از خیسرانده
آن برای درمان سرماخوردگیهای
معمول ،روماتیسرم و ورم غردد
لنفاوی گردن و به صورت خارجی
برای درمان دندان درد به کار
ررد
رریه و هنر
مرریرود در روسر
جوشانده برگها را بره عنروان
دارویی تببر برای درمران ترب
ناشی از تیفوئید استفاده می-
کنند ( )Eisenman et al., 2012در طرب
سنتی ترکیه نیز به صورت ارای
برای رف اختالالت معردی -رودی
و بهعنروان ضردنف  ،ضردعفونی

پاییز

کننده و التیام دهنده زخمهرا
استفاده میشود ()Alp et al., 2016
در طررب سررنتی ایررران ،از
گونههای مختلف آن بره عنروان
مسکن ،ضد نفر و رفر دل درد
استفاده میشود ()Salehi et al., 2005
همچنین بره عنروان آرامبخر ،
خلط آور ،مقروی معرده و رفر
امراض معده ،دف شپ از بردن
به شکل اسرتعمال خرارجی ،ضرد
عفونی کننده ،ضد التهاب ،ضرد
اسپاسم و ضد تهوع مصررف مری-
شود گزارش شده است کره ایرن
گیاه اختالالت قلبی ،افسرردگی،
اسهال ،سرفه ،میگرن و ترب را
رف مریکنرد ( Bakhshi Khaniki et al.,
2010؛  )Beikmohammadi, 2011شرای و
همکراران ( )Shi et al., 2009گرزارش
کردند که کاکوتی کروهی بررای
درمان سرماخوردگی ،فشار خرون
برراال ،ورم و برونشرریت مفیررد
رن گیراه در
اسرت همچنرین ایر
درمان بیخروابی ،آبسره ریره،
آسم و تپ قلب استفاده میشود
( )Tian et al., 2012در بلواسررتان
از جوشانده گیراه خشر بررای
رف تب استفاده مریشرود ،بره
عالوه خیسانده گیاه در آب جهت
رفرر نرراراحتیهررای قلبرری در
هنگام صبح به صورت ناشتا بره
کار میرفته اسرت ()Zargari, 1990
در بسیاری از منراطق ایرران،
این گیاه بهعنوان ااشرنی بره
همراه ماست و سایر فررآورده-
هرای لبنری اسرتفاده مریشرود
()Beikmohammadi, 2011
ترکیبات فنلری از مهمتررین
رره در
ررای ثانویر
متابولیررتهر
گیاهان هستند که اخیرا گروه-
های اسیدهای فنلری بره خراطر
را از طریرق
نقر حفراتتی آنهر
مصرف میروههرا و سربزیجات در
مقابل بیماریهای ناشی از تن
اکسیداتیو مانند بیماری عروق
ررطان مرورد
کرونری ،سکته و سر
توجه قرار میگیرند ( Gulcin et al.,
 )2011گونررههررای کرراکوتی در
کنار ترکیبات اسانسری ،منبر
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آبیاری استان خراسان شرمالی،
ارتفاع این منطقه حردود 1221
متر از سطح دریا ،شریب حردود
 43درصرررد و طرررول و عررررض
جررافیررررایی  92 ₒ 92 ′ 44″Nو
 ،41 ₒ 11 ′ 34″Eمیانگین دمرای
سرررررالیانه  12/31درجررررره
سانتیگراد و میرزان بارنردگی
سالیانه  243/2میلیمتر بدسرت
آمد وضعیت اقلیمی منطقه برر
اسررراس روشهرررای آمبررررژه و
دومارتن به صورت اقلیمی نیمه
راس نمرودار
خش اسرت برر اسر
امبروترمی  ،ماههرای خررداد،
تیر ،مرداد و شهریور ،خشر و
ماههای دیگرر سرال ،مرطروب و
نیمه مرطوب هستند
روش نمونهبرداری ،فنولهوژی و
اتنوفارماکولوژی :بررسریهرای
رررروژی،
رررروژی ،اکولر
مورفولر
فنولوژی ،جم آوری سرشاخههرای
گلردار گیراه کراکوتی کروهی،
گونررههررای دارویرری همررراه و
ران در
راکولوژی گیاهر
اتنوفارمر
را اسرتفاده
رویشگاه بوانلو بر
ررحرایی در
ررای صر
از روش ریمر
فصول مختلف و طی ی دوره یر
سررراله ( )1933-1931انجرررام
گردیررد برررای تهیرره نمونرره
هرباریومی ،به صورت طرح کامال
تصادفی اند بوته کامرل گیراه
را بره همرراه ریشره از خراک
بیرون آورده و ر از خش شدن
ررررگاه،
رررررایط آزمایشر
در شر
هربرراریومی و در آزمایشررگاه
تحقیقات دانشگاه گلسرتان برا
نام Ziziphora clinopodioides Lam.و کرد
هربرراریومی  6243شناسررایی و
ثبت گردید همزمران مهمتررین
اطالعات سنتی در مورد خروا و
عملکرررد دارویرری گیاهرران از
افرد محلی و با تجربه منطقره
بدست آمد و ثبرت گردیرد بره
جهت بررسی فنولوژیکی ،تعرداد
 13رایه از گیاه کره از نظرر
ریختی و رویشی شررایط نسربتا
یکسررانی داشررتند انتخرراب و
عالمتگذاری شدند و تقریبا هرر
دو هفترره برره طررور متنرراوب

خوبی از فالونوئیدها ،مشرتقات
کافئی اسید ،اسریدهای ارر ،
تری تررنهرا و اسرترولهرامی-
باشررررند ()Šmejkal et al., 2016
گزارشات آلپ وهمکراران ( Alp et
 )al., 2016نشرران داده اسررت کرره
گیراه کراکوتی کروهی غنری از
ترکیبات رلی فنلی ،فالونوئیدی
و اسیدهای آمینه آزاد کل است
کرره ترکیبررات فالونوئیرردی آن
خاصررریت آنتررری اکسررریدانی،
ضدالتهابی و ضدسررطانی نشران
دادند اندین فالونوئید اربری
دوست فعالیت ضردباکتری برروز
دادنررد اثرررات ضرردالتهابی
فالونوئیدهایی مثل آرریژنرین،
لوتئولین ،دیاسمین ،دیاسمتین
آگلیکون و لینارین نیز گزارش
شررده اسررت ()Šmejkal et al., 2016
ررررای
رررریهر
همچنررررین بررسر
فارمرراکولوژیکی مشررخص کرررد
راه کراکوتی
ترکیبات فنلری گیر
کرروهی بررهدلیررل ترییرررات در
هدایت کانال رتاسیم و کلسریم
منجر به گشاد شدن عرروق مری-
شوند ()Senejoux et al., 2012
از آنجایی کره اسرتفاده از
گیاه کاکوتی کوهی در طب سنتی
رردم اسرتان
و فرهنگ عمرومی مر
ریار مرسروم
خراسان شرمالی بسر
اسررت و ضررمنا ایررن گیرراه از
رررراکن و سررازگاری بسرریار
فراوانی در اغلب رویشگاههرای
ایران دارد ،ایرن تحقیرق برا
هرررررردف اوت اکولرررررروژی،
رابی
راکولوژی و ارزیر
اتنوفارمر
فیتوشیمیایی سرشاخههای گلدار
گیاه کاکوتی کروهی در اسرتان
خراسان شمالی رویشگاه بوانلو
انجام گرفت
مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد
مطالعههه :از لحررام موقعیررت
جررافیایی ،روستای بوانلو در
رمالی در 41
اسرتان خراسران شر
کیلررومتری شهرسررتان شرریروان
واق شده است با استفاده از
اطالعرات موجرود در اداره کرل
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بازدید و تاری وقوع ردیرده-
های حیاتی گیاه تا مرحله خش
شدن آن در طبیعت ثبرت گردیرد
که در جردول ( )1ارائره شرده
است گونههای همراه نیرز برر
اساس مناب موجود که عبارتند
از :فلور ایرانیکرا ( Rechinger,
 ،)1963-2010فلور شوروی ( Komarov,
 ،)1934-1954فلرور ترکیره ( Davis,
 )1965و فلور عراق ( Townsend et al.,
 )1966-1980شناسرررایی شررردند
اختصار اسامی مولفان تاکسون-
ها با سایت اینترنتی نامهرای
رازی
رین و یکسرانسر
گیراهی تعیر
شدهاند ( )IPNI, 2013شکل زیستی
گیاهرران بررر اسرراس سیسررتم

پاییز

رانکیار ( )Runkiaer, 1934تعیین و
سپ طیف زیستی منطقره ترسریم
گردیرررد منررراطق انتشرررار
جررافیایی گونهها (کورولوژی)
بر اساس تقسریم بنردی نرواحی
رویشی تختجان ( )Takhtajan, 1986و
زهری ( )Zohary, 1973و برا توجره
به ررراکن گونرههرادر فلرور
ایرانیکا مشرخص شرد ( Rechinger,
 )1963-2010نمونررههررای مررورد
مطالعه در سایه و برا جریران
هوا خش شده و سپ جهت انجام
آزمای هرای فیتوشریمیایی بره
آزمایشگاه فیتوشیمی دانشرکده
علرروم در دانشررگاه گلسررتان
انتقال یافت

جدول  :9مراحل فنولوژیكي گیاه کاکوتی کوهی در رویشگاه بوانلو (1221
متر)

راقی مراحرل
خیسرانده شرد و بر
عصررارهگیررری مطررابق بررا روش
رورمراد و همکاران ( Pourmorad et
 )al., 2006انجام شد عصارهها در
 9تکرار تهیه شد
تعیین مقدار فنلهای کل :برای
ارزیرابی مقردار فنرل کرل از
معرف فولین -سیکالو مطابق با
روش مدا و همکراران ( Meda et al.,
 )2005استفاده گردیرد ابتردا
 3/1میلیلیترر از عصراره برا
 2/0میلیلیترر معررف فرولین-
سیکالتو ترکیب شد سپ به آن
 2میلیلیتر کربنات سدیم (2/0
درصد) اضافه گردید و در دمای

رراک از
رره خر
ررین نمونر
همچنر
رویشگاه کاکوتی کوهی جم آوری
و جهررت آنررالیز مهررمترررین
فاکتورهای فیزیکی و شریمیایی
خاک به آزمایشگاه شرکت خراک-
آزمای گرگان انتقال یافت کره
بررسیهای خاکشناسری رویشرگاه
مورد مطالعه نشران داد بافرت
خاک منطقه سریلتی -لرومیpH ،
 2/1و  ECبرابر برا  3/1دسری
زیمن بر متر است
عصارهگیری :جهت سرنج میرزان
فنل و فالونوئید کل ی گرم از
رودر خش گیراه در  03میلری-
لیتر حالل (مترانول  13درصرد)
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نتررررایج بررسرررریهررررای
رررذ
ررراکولوژی و اخر
اتنوفارمر
اطالعات سرنتی در ایرن تحقیرق
راه کراکوتی
نشران داد کره گیر
کوهی برا نرام محلری وآنرو و
توسط مردم محلی منطقره مرورد
مصرف دارویی قرار میگیرد از
جوشانده و دمکرده سرشاخههرای
گلدار کراکوتی کروهی بهصرورت
سررنتی بررهعنرروان تررببررر،
ضررررردباکتری ،خلرررررط آور،
ضدسرررماخوردگی ،ضرردالتهاب و
ضدعفونی کننده اسرتفاده مری-
کنند اورانان و کوهنروردان،
برگهای سبز نرورس کراکوتی را
مرریایننررد و بررا آب اشررمه
کوهستان ،روی آت میجوشرانند
و یا بهصورت اای دم میکنند و
آن را گواراترین نوشیدنی می-
دانند که طعم بینظیرری دارد
عرق این گیاه را بعرد از هرر
غذا برا نصرف لیروان آب جهرت
ضدعفونی کردن مجاری تنف  ،ضد
قرار و انگرل ،تقویرتکننرده
بینرررررایی ،اشرررررتها آور،
رهال و درد و
رم ،ضداسر
ضداسپاسر
ناراحتیهرای گوارشری ،تسرکین
درد مفاصل و روماتیسم ،سرفه،
برونشیت ،تقویت معده ،تقویرت
اعصرراب ،آرامبخرر و درمرران
بیخوابی مینوشند برگ خشر و
رودر شده کراکوتی برراخ خروش
طعم کردن و کاه اثررات سرو
ررر دل درد و دل
رری نظیر
گوارشر
ریچه بره ماسرت و دو اضرافه
میکنند و بهترتیرب گونرههرای
رونه دمبرگدار ،گوش بره ،اای
کروهی و گرل الوانره البررزی
بیشترین مصارف دارویی را بره
همراه کراکوتی در ریشرگیری و
درمان بیماریهای شای منطقره
دارند (جدول )2

 03درجرره سررانتیگررراد قرررار
گرفت بعد از گذشت  93دقیقره
جذب محلولها به وسیله دستگاه
اسپکتروفوتومتر (مردل UV; T90 +
UV/Vis Sepctrophotometer double beam: pG
 )Instruments Ltdدر طرول مروج 263

نررانومتر انرردازهگیررری شررد
منحنی استاندارد بر حسب اسید
گالیرر بررا غلظتهررای مختلررف
ترسیم و مقدار فنل کل میلری-
گرم در هر گرم رودر خش گیاه
معادل اسید گالی بیان شد
تعیین مقدار فالونوئیدهای کل:
اندازهگیری مقردار فالونوئیرد
کل برر اسراس روش رنرگ سرنجی
کلرید آلومینیروم انجرام شرد
( )Chang et al., 2002منحنرررری
استاندارد بر حسرب کوئرسرتین
با غلظتهرای مختلرف ترسریم و
مقدار فالونوئید کل میلریگررم
در هر گررم ررودر خشر گیراه
معرادل کوئرسرتین بیران شرد
نتررایج بررهصررورت میررانگین ±
انحرراف معیرار ارائره شرد و
نمودارها بهوسیله نررمافرزار
 Excelرسم گردید
نتایج
بررسیهای مورفولروژی گیراه
کرراکوتی کرروهی در رویشررگاه
بوانلو ( 1221متر) نشران داد
ارتفرراع گیرراه کرراکوتی در
محدوده  93تا  03سانتیمترر و
ساقه آن در قاعده اوبی اسرت
گلها در گل آذین کرروی شرکلی
(سرسان) مجتم شدهانرد رنرگ
ً
گلها ارغوانی ،برگها تقریبرا
سرررنیزهای تررا تخررم مرغرری،
دمبرگدار ،برگهای نزدیر بره
گل آذین کرواکتر از بررگهرای
ساقه ،ررامها دیدینام و میوه
فندقه کوا بیضی شکل است

جدول  :2لیست فلورستی  ،فرم رویشی ،فرم زیستی ،کورولوژی و
اتنوفارماکولوژی گونههای همراه کاکوتی کوهی در رویشگاه بوانلو
کوروت
یپ

فرم
زیست
ی

فرم
رویش
ی

ES,M

A

Th

خوا

دارویی

قابض ،محرک دستگاه
گوارش ،کاه
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نام
فارسی

نام علمی گیاه

تیره

بومادر
ان

Achillea millefolium L.

Asteraceae
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دردهای قاعدگی
ES,M

A

Th

IT

B

Ch

M,IT

A

Th

ES,M

A

Th

ES,M,IT

P

Ge

IT

P

Ph

IT

P

Ge

M,IT

A

Th

ES,M

A

Th

M,IT

A

Th

ES,M

A

Th

ES,M

A

Th

ES,M

A

Th

ES,M

P

Ph

IT

P

Ge

M,IT

P

Ge

IT

P

Ge

IT

P

Ch

ضد ماالریا
ضد دیابت ،ضد
انگل ،تسری کننده
رشد مو
تببر ،ریشگیری
کننده از تصلب
شرائین ،تصفیه
کننده خون
مدر ،ضد فشار خون
باال ،ضد سرطان ،ضد
هپاتی
درمان بیماریهای
کبدی ،تسکین درد
معده ،تصفیه کننده
خون
کاه فشار خون،
درمان سنگ کیسه
صفرا ،بهبود سیستم
ایمنی بدن
کاه کلسترول ،تری
گلیسرید و قند
خون ،درمان بیماری
صرع
ضد درد ،رف سر
درد
درمان دیسانتری،
کاه اربی خون،
اشتها آور ،مدر،
درمان اختالالت
مجاری تنفسی
مقوی ،ضد التهاب،
تببر ،کاه درد ر
از زایمان ،درمان
تهوع و سرگیجه
تسکین سرفه ،مدر،
کاه تب ،درمان
اسهال خونی و
دیسانتری
ضد تومور ،ضد
باکتری
ملین ،درمان
روماتیسم،
استفرا  ،زخم و
زگیل
قابض ،ضدعفونی
کننده ،ریشگیری از
ریزش مو ،تحری
تولید هورمون
تیروئید
ضد میکروب
ضد عفونی کننده
دهان ،ضد اسپاسم،
درمان ناراحتیهای
معده ،تصفیه کننده
کبد
مقوی ،حفاتت از
موکوس معده ،ضد
التهاب ،ضد
باکتری ،ضد درد
ضد اضطراب ،ضد
افسردگی ،ضد
التهاب ،محرک
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هزار
برگ
موره

Artemisia annua L.

درمنه

Artemisia sieberi Besser.

تاتاری
خاررشت
ی

Carduus nutans L.

شیرتیر
ک

Sonchus arvensis L.

شنگ
ارومیه-
ای

Tragopogon pratensis L.

زرش

پاییز

Berberis vulgaris L.
Berberidaceae

علف
کبکی

Bongardia chrysogonum
(L.) Spach.

-

Lappula squarrosa
(Retz.) Dumort.

ترتیزک

Lepidium sativum L.

کیسه
اوران

Thlaspi arvensis L.

مرجانی

Arenaria serpyllifolia L.

سیلن
مخروطی

Silene conica L.

شنگرفی
یکساله

Mercurialis annua L.

Euphorbiaceae

گردوی
سیاه

Juglans regia L.

Juglandaceae

گل
الوانه
البرزی

Hymenocrater
macrophyllum Bunge.

رونه
دمبرگ-
دار

)Mentha longifolia (L.
Huds. var. chlorodictia

Boraginaceae

Brassicaceae

Caryophylaceae

گوش
بره
سرنیزه-
ای
اای
کوهی

Lamiaceae
Phlomis
lanceolataBioss.
Stachys lavandulifolia
Vahl.
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اشتها ،درمان
اسهال
IT

P

Ge

ES,M

P

Ge

M,IT

A

Th

ES,M

B

Hem

ES,M

P

Ph

M,IT

P

Ph

M,IT

P

Ge

ES,M,I
T

P

Ph

ضد میکروب
رف اختالالت غده
رروستات ،مثانه و
کلیه ،ضد التهاب
مسکن دردهای خفیف،
درمان سرفه ،یرقان
و تب خفیف ،ملین،
آرام بخ
ضد انگل ،ضد آسم،
ضد آلزایمر ،درمان
بیماریهای ریوی،
تصلب شرائین و
روده تحری رذیر
درمان گلو درد،
تسکین سرفه،
مبارزه با ذات-
الریه
قابض ،ضد التهاب،
ضد میکروب
درمان روماتیسم و
ورم و رارگی
مفاصل ،درمان سر
درد
ضد تب ،ضد آرتریت،
ضد التهاب ،درمان
یرقان ،تبهای
شدید ،برطرف کننده
شوره سر ،مسکن

الله خط-
دار
علف خر
کوهستا
نی

Tulipa micheliana Hoog.

Liliaceae

Epilobium hirsutum L.

Onagraceae

خشخاش
زراعی

Papaver rhoeas L.

Papaveraceae

بارهنگ
سرنیزه-
ای

Plantago lanceolata L.

Plantaginaceae

به
جنگلی

Cydonia oblonga Mill.

ورک

Hulthemia persica Mich.
ex J.F.Gmel.

صلیبی

Cruciata laevipes Opiz.

Rubiaceae

بید
سفید

Salix alba L.

Salicaceae

بهار
گل

Rosaceae

رف بیماریهای
Th
A
M,IT
اشمی
ملین ،ضد استرس،
گل
Scrophulariaceae
ضد اسپاسم ،ضد
ماهور
کم
انگل ،درمان
Verbascum thapsus L.
Hem
B
IT
ارورای
خونی ،میگرن و
ی
عفونت مثانه
کاه التهاب،
بذرالب
درمان سیاه سرفه،
Solanaceae
Hyoscyamus niger L.
Th
A
IT
نج
سل و برونشیت،
مسکن قوی
 ،Geژئوفیت؛  ،Thتروفیت؛  ،Hemهمیکریپتوفیت؛  ،Chکامفیت؛  ،Phفانروفیت؛ ،A
یکساله؛  ،Bدوساله؛  ،Pاندساله؛  ،ESارورا -سیبری؛  ،Mمدیترانهای؛ ،IT
ایرانی -تورانی

در بررسی فلورستیکی گونره-
های دارویی همراه کراکوتی در
رویشگاه بوانلو مشخص شرد کره
تعداد  93گونه گیاهی دارویری
متعلق به  23جرن و  12تیرره
شناسایی گردید که بره ترتیرب
تیره آفتابگردان برا  6گونره
( 23درصد) و نعناع با  4گونه
رترین غنرای
( 19درصد) از بیشر
گونهای برخوردار بودند فرم-
های زیستی تروفیت ( 49درصرد)
و ژئوفیت ( 22درصد) بیشرترین
رای
ری و عرصرههر
شرکلهرای رویشر

Rhinanthus minor L.

مدیترانرررهای ( 43درصرررد) و
ایرانرو -ترورانی ( 96درصرد)
بیشترین رراکن جررافیایی را
داشتند (شکلهای  9و )4
مقدار فنل و فالونوئیهد کهل
هاه
های گلهدار گیه
در سرشهاخههه
کاکوتی کهوهی :برا توجره بره
نتایج مندرج در جدول  9عصاره
گیاه کاکوتی کروهی سرشرار از
ترکیبرات فنلری اسرت مقردار
فالونوئید کل  21/2±3/13میلی-
گرم در گررم وزن خشر معرادل
کوئرسرتین و مقردار فنرل کرل
31
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آمد

 31±3/36میلیگرم در گررم وزن
خش معادل اسید گالیر بدسرت

6

7
6
5

2
1

2
1

1

2
1

1

1

1

1

2

1

2
1

3

تعداد گونه ها

4

4

2
1
0

شکل  :6تعداد گونههای دارویی همراه با کاکوتی کوهی در رویشگاه
بوانلو

فانروفیت
%17
تروفیت
%43

کامفیت
%7
همی کریپتوفیت
%6

ژئوفیت
%27

شکل  :4معرفی طیف فلورستی

گونههای دارویی رویشگاه بوانلو

جدول  :6جدول  :6مقدار ترکیبات فنلی در عصاره سرشاخههای هوایی
گیاه کاکوتی کوهی در رویشگاه بوانلو
فالونوئید کل ()mg QE g-1 DW
فنل کل ()mg GAE g-1 DW
تست
مقدار ترکیب
21/2± 3/13
31± 3/36
مقادیر ارائه شده بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ( 9تکرار)

ارتفاع بین  1ترا  03سرانتی-
متر؛ ساقه آن متعدد ،سبز یرا
خاکستری -سبز؛ دارای گرلهرای
نامنظم به رنگ سرفید ،صرورتی

بحث
در تحقیقات بیان شرده اسرت
کرره کرراکوتی کرروهی گیرراهی
اندساله ،علفی یرا خشربی برا
17
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یررا ارغرروانی؛ بررا برررگهررای
متقابل ،گلآذین سرسان 2 ،عدد
رررام برارور و  2عردد عقریم
(دیدینررام)؛ خامرره بررازال و
میوه فندقه بیضی شکل و کوار
میباشد ( )Eisenman et al., 2011طبرق
تحقیقررررات بیرررر محمرررردی
( )Beikmohammadi, 2011گلردهی ایرن
گیاه از تیر ماه و میروهدهری
در شهریور ماه ر میدهرد کره
همسو با نترایج تحقیرق حاضرر
میباشد (جدول )1
گزارشات قبلی نیز در تایید
نتایج این تحقیق حراکی از آن
است که ایرن گیراه در منراطق
صخرهای ،کوهسرتانی ،درههرا و
دامنه کوههرا ررراکن وسریعی
رق
دارد ( )Eisenman et al., 2011و طبر
گررزارش زارعزاده و همکرراران
( )Zarezadeh et al., 2007متعلررق برره
عرصههای جررافیرایی ایرران و
تورانی و صحرا -سرندی اسرت و
به صورت همی کریپتوفیرت و در
اقلیم نیمه خش سرد با متوسط
بارندگی ساالنه  912-923میلی-
متر ،متوسط درجه حرارت ساالنه
 10/6-16درجه سرانتیگرراد در
خاک شنی ،شنی -رسی ،رسی -شنی
و رسی روی دارد و بر مبنرای
گزارش بخشی خانیکی و همکاران
( )Bakhshi Khaniki et al., 2010در خراک-
های لومی -رسی ،سیلتی لومی و
لومی برا  10-23درصرد شریب و
حداقل و حداکثر ارتفراع برین
 1213-9303متر از سرطح دریرا
نیز روی داشته است ،کره ترا
رای
را یافترههر
حردودی همسرو بر
تحقیق حاضر است
روهی در
راکوتی کر
راه کر
از گیر
کتب طرب سرنتی بره نرام مشر
طرامش از آن نام بررده شرده
است گیاهی اسرت کره در حرال
حاضر در طب سنتی اغلب کشورها
از جملرره ایررران بررهعنرروان
آرامررربخ  ،مقررروی معرررده و
ضدعفونی کننده ،راف اخرتالالت
قلبی ،افسردگی ،اسهال ،سرفه،
میگرن و تب اسرتفاده مریشرود
( )Bakhshi Khaniki et al., 2010و طبررق

پاییز

گزارش شای و همکاران (
 )2009سرماخوردگی ،فشرار خرون
باال ،إدم ،برونشیت را درمران
میکند تیان و همکاران ( Tian et
 )al., 2012نیز گزارش کردنرد کره
این گیراه بررای درمران بری-
خرروابی ،آبسرره ریرره و آسررم
استفاده میشود ،که همسرو برا
نتایج تحقیق حاضر میباشد
در طب سنتی کشرورهای دیگرر
روان اشرتها
نیرز از آن برهعنر
آور ،ملین ،مقروی معرده ،ضرد
نف  ،ضد عفونی کننده و درمان
زخم به کار میرود و به همراه
برهعنروان
آویشرن ،سریر و
افزودنی به نوع خاصی رنیر به
نام رنیر معطر استفاده میشود
( Beikmohammadi, 2011; Senejoux et al.,
 )2012دم کرده و جوشرانده آن
برای درمان تپ قلب و دل درد
و به عنوان تببر برای درمران
تررب ناشرری از تیفوئیررد و آب
گیاه بهعنوان داروی ضرد کررم
برای بیماری کرم در کودکان،
خیسررانده آن برررای درمرران
رول ،ورم
رای معمر
سررماخوردگیهر
غدد لنفاوی گردن ،روماتیسرم،
کاه فشار خون و مقوی قلرب و
ررای درمران
به صورت خرارجی بر
رود
رتفاده مریشر
درد دنردان اسر
()Eisenman et al., 2012
تحقیقررات نشرران داده کرره
اسان این گیراه فعالیرت ضرد
باکتریایی و ضد قارای داشرته
و در مدل بالینی ،عصاره گیاه
منجر به کاه بیماری التهراب
روده در موش شرد ( Eisenman et al.,
رد
روع در تاییر
رن موضر
 )2012ایر
مصررارف سررنتی ایررن گیرراه در
منطقه بوانلو بهعنروان داروی
ضد التهاب قابل بحث است
بررسی نتایج تحقیقات مشابه
حاکی از آن است که در منراطق
کوهسرتانی بره دلیرل افرزای
استرسهای محیطی مثل کاه دما
و شدت داشتن اختالف دمرای روز
و شب ،باعث غالب بودن فرمهای
زیستی تروفیت و ژئوفیت نسربت
رر و
رای زیسرتی دیگر
بره فررمهر
Shi et al.,
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امروزه مشخص شده کره رلری-
رردها در
ررا و فالونوئیر
فنررلهر
گیاهان دارویی خودرو به دلیل
جاروب کنندگی یا کالتره کرردن
رال آزاد دارای
رذف رادیکر
در حر
اثرررر آنتررری اکسررریدانی و
ضرردالتهابی ویررهه از اهمیررت
خاصی در امرر ترذیره و سرالمت
انسان برخوردارند ( Hashemi et al.,

همچنین غنای گونهای تیرههرای
سازگار آفترابگردان و نعنراع
در ایررن رویشررگاه شررده اسررت
(شکلهای  9و )0
اسیدهای فنلی و فالونوئیدها
به طور وسیعی در گیاهان عالی
وجود دارند ( Mirzaei-Aghsaghali et al.,
 )2012ترکیبات فنلی به ویرهه
فالونوئیرردها مسررئول فعالیررت
آنتی اکسیدانی هستند اثررات
مفیدی برر روی سرالمتی انسران
ررری
رررد و خاصررریت آنتر
دارنر
اکسیدانی ،مهار رادیکالی ،ضد
جهشی و ضد سررطانی آنهرا بره
خوبی شناخته شده است ( Gursoy et
)al., 2009
در تحقیق حاضر میزان قابرل
توجهی فنل و فالونوئید کرل در
رای
رانولی سرشراخههر
عصراره متر
گلرردار گیرراه کرراکوتی کرروهی
مشرراهده شررد (جرردول  )9در
تحقیق تیان و همکاران ( Tian et
 )al., 2012در عصرراره اتررانولی
ردار هرر دو
گیراه کراکوتی مقر
ترکیرررب آنتررری اکسررریدانی
(فالونوئیررد کررل بررا مقرردار
 9/22±3/301میلیگرم برر گررم
معادل روترین و فنرل کرل برا
مقدار  1/60 ± 3/391میلیگررم
رید گالیر )
بر گرم معرادل اسر
تقریبررا در محرردوده مقررادیر
بدسرت آمرده در تحقیرق حاضرر
بود امرا در تحقیرق  Gursoyو
همکاران ( )2333مقدار فنل کل
گیرراه کرراکوتی کرروهی (mg g-1
 )123/00 ±2/26از مقررردار آن
در گیاه مورد مطالعره بیشرتر
بود در تحقیق دیگری کره برر
روی  1اکوتیپ مختلف از گیراه
رمال ترکیره
کاکوتی کوهی در شر
انجرام شرد محتروای ترکیبرات
فنلرری آنهررا بررین  09/01تررا
 00/21میلیگرم بر گرم وزن تر
معادل اسید گالی گزارش شرد
این موضوع مویرد آن اسرت کره
میزان این ترکیبات تحت تاثیر
اکوتیپ و ترییرات محیطی قرار
دارد ()Alp et al., 2016

2011; Olajire and Azeez, 2011; Gulluce et al.,
 )2013همچنین محققرین گرزارش

کردنررد کرره مررواد مرروثره
فالونوئیدی (نظیرر آرریژنرین،
لوتئرررولین و هسرررپریدین) و
اسریدهای فنلری (نظیرر اسرید
رزمارینی ) از خاصریت بسریار
باالی ضدمیکروبی مخصوصا علیره
مایکوبرراکتریوم برخوردارنررد
( Sonboli et al., 2005; Alp et al., 2016; Šmejkal
 )et al., 2016ایررن موضرروعات در
تاییررد اثرررات ضرردالتهابی و
رن گیراه در
ضدمیکروبی قوی ایر
منطقه مورد مطالعه قابل بحرث
است
همچنررین در تحقیررق مشررابه
دیگرر کره توسرط آرروتوسروای
( )Aprotosoaie et al., 2013در مررورد
گونههای دارویی بادرنجبویره،
نعناع فلفلری ،آویشرن براغی،
مریم امنی ،رزماری ،فراسریون
رام گرفرت و
و اسرطوخودوس انجر
مقدار فنل  9/1-0/33میلی گرم
رر  133گررم
گالی اسرید در هر
وزن خش گیاه و فالونوئید کرل
 3/02-1/21میلیگرم کوئرسرتین
بر  133گرم گزارش شد که کمتر
از مقرردار ایررن ترکیبررات در
گیاه مورد مطالعره برود برا
توجه به موارد ذکر شرده مری-
توان بیان داشت ،تفراوتهرایی
که در مقدار فنل و فالونوئیرد
کل عصارههای گیاهی مشاهده شد
احتمراالً تحرت تراثیر عرواملی
همچررون موقعیررت جررافیررایی،
دما ،مرحله رشد ،نروع گیراه،
زمان برداشت گیاه ،نروع حرالل
جهت استخراج ترکیبات و بهطور
کلی عوامرل محیطری و ژنتیکری
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Mazandarani et al., ( قرار گرفته است
)2011; Sherafati Chaleshtori et al., 2013

3. Bakhshi Khaniki, G., Sefidkon, F. and
Dehghan, Z. 2010. The effects of some
ecological factors on essential oil yield
and
composition
of
Ziziphora
clinopodioides Lam. Journal of Herbal
Drugs, 1(1): 9-11. (In Persian).
4. Beikmohammadi, M. 2011. The
evaluation of medicinal properties of
Ziziphora
clinopodioides.
World
Applied Sciences Journal, 12(9): 16351638.
5. Chang, C.C., Yang, M.H., Wen, H.M.
and Chern, J.Ch. 2002. Estimation of
total flavonoid content in propolis by
two
complementary
colorimetric
methods. Journal of Food and Drug
Analaysis, 10(3): 178-182.
6. Chevallier, A. 1996. The encyclopedia
of medicinal plants: a practical reference
guide to over 550 key herbs and their
medicinal uses. Darling Kindersley,
London, New York, Sydney, Moscow,
336.

نتیجهگیری نهایی
در این تحقیق مشخص شرد کره
-اقلیم رویشگاه بوانلو نیمره
خشرر برروده و بسررتر بسرریار
مناسبی را بررای رشرد و نمرو
انررواع گونررههای دارویرری از
جملره گیراه دارویري کراکوتی
کوهی برا نرام محلری "آنرو و
فررراهم آورده اسررت گیرراه
کاکوتی کوهی در رژیم غذایی و
دارویی منطقه بیشتر بهعنروان
 ضررد،مقرروی معررده و اعصرراب
 ضرردالتهاب و،عفررونیکننررده
ضداسپاسم مورد استفاده قررار
رای
ری عصرارههر
مریگیررد بررسر
هیردروالکلی گیراه نشران داد
رادیر قابرل
این گیاه حاوی مقر
توجهی از ترکیبرات فنلری بره
ویهه فالونوئیدهای کل است کره
این امر اسرتفاده دارویری از
این گیاه در منطقه را تاییرد
میکند و مریتوانرد یر سررن
کلیرردی بررا هرردف اسررتخراج
ترکیبرات ثرانوی دارویری بره
انضمام بررسی اثررات دارویری
رروانی و
ررای حیر
آن در مرردلهر
بررالینی در تحقیقررات بعرردی
باشد
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Aut ecology and phytochemical survey of Ziziphora clinopodioides Lam. with
ethnopharmacology and floristic spectrum of medicinal plants in Bovanlou region
(Northern Khorasan province)
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Abstract
This study was in order to investigation of morphological, ecological requirement,
phenology, ethnopharmacological information and phytochemical of Ziziphora clinopodioides
Lam. in northern Khorasan province (Bovanlou -1728 m), randomly. In many field observation,
the important ecological , phonological parameters and the ethnopharmacological data were
recorded . The aerial parts of plant in blooming were collected in July, 2013 and dried. The
hydro alcoholic extract was obtained by maceration method. The amounts of total phenols and
flavonoids were determined in three replicates by using the Folin–Ciocalteu and aluminum
chloride colorimetric methods, respectively. The result were showed that the plant vegetative
growth occurs in May, followed by flowering in the late June till the end of December. The
seeds ripening is achieved during the late November. Based on a floristic study, 30 plant species
from 29 genera were identified belonging to 17 families. The richest families were Asteraceae
with 6 species (20%) and Lamiaceae with 4 species (13%), respectively. The highest proportion
of life forms belonged to therophytes (43%) and geophytes (27%), respectively. Likewise, the
highest proportion of chorotypes belonged mediterranean elements (40%), followed by to IranoTouranian elements (36%). The ethnopharmacological survey were showed that it has been used
traditionally as antiseptic and stimulating to treat of gastric ailments, fever few, common cold
and digestive discomfort. According to results, TF and TP content of plant were 21.2 ± 0.19 mg
QUE g-1 DW and 91 ± 0.06 mg GAE g-1 DW respectively.
Keywords: Ethnopharmacology, Total phenol and flavonoid, Northern Khorasan province,
Ziziphora clinopodioides Lam. 1
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