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 چکیده
 آزمايشي ،رويشگاه شش در (.Dracocephalum moldavica L) بادرشبو جمعيت شش کيفي و يکمّ خصوصيات بررسي منظور به    

 يک به متعلق بادرشبو  جمعيت هر .شد انجام متر( 7555 تا 155 فواصل )با تکرار سه در 7233 سال در تصادفيکامالً  طرح قالب در

 شاهد تيمار عنوان به Szk-1 شده اصالح رقم .بودند تبريز و پيرانشهر مراغه، خوی، اروميه، سلماس، شامل ها رويشگاه اين و رويشگاه

 کامل گلدهي مرحله در بادرشبو گلدار های شاخه از رويشگاه هر در .شد کشت مرند مرکز نور پيام دانشگاه تحقيقاتي مزرعه در

 درصد اسانس، درصد دهنده، گل های شاخه تعداد فرعي، های شاخه تعداد بوته، ارتفاع مانند صفاتي مطالعه اين در .شد برداری نمونه

 ارزيابي مورد کل آنتوسيانين و فالونوئيد کارتنوئيد، ميزان کل(، و a، b) کلروفيل ميزان گياه، هوايي اندام در پتاسيم و فسفر نيتروژن،

 سطح در  فالونوييد و کلروفيل فسفر، نيتروژن، ميزان اسانس، درصد فرعي، های شاخه تعداد بوته، ارتفاع بر جمعيت اثر .گرفتند قرار

 درصد بوته، ارتفاع بيشترينکه  داد نشان نتايج .بود دار معني %7 سطح در آنتوسيانين ميزان و دهنده گل های شاخه تعداد بر و 1%

 شاخه تعداد بيشترين Szk-1 رقم .آمد بدست سلماس رويشگاه جمعيت از اسانس درصد و کارتنوئيد کلروفيل، ميزان فسفر، نيتروژن،

 با ينابنابر. بود کيفي و رويشي صفات بهترين دارای سلماس جمعيت کلي، طور به .کرد توليد را کل فالونوئيد و دهنده گل و فرعي

 .کرد توليد زراعي مطلوب خصوصيات با ارقامي توان مي آنها از استفاده

 

 .اصليهای  لفهؤم به تجزيه دارويي، گياه کلروفيل، ،(.Dracocephalum moldavica L) بادرشبو :یدیکل های واژه

 

 مقدمه
 ضاارورت ،یداروساااز صاانعت و علاام شاارفتيپ بااا
ي سانت  طاب  درياي  دارو اهاان يگ از استفاده دری بازنگر
 نشأت آنجا از ضرورت نيا باشد، يم ريناپذ اجتنابی امر
 کاه  آنگوناه ياي  دارو کيسنتت موادی ريبکارگ که رديگ يم
 گياهاان  .کند درمان و نيتسک رای بشر آالم نتوانسته ديبا

 هماؤثر  ماواد  و ثانويه یمتابوليتها از غني مخازن دارويي

 اگرچاه  ماذکور  ماواد  .باشاند  مي داروها از یبسيار اوليه
 ولاي  شوند مي ساخته ژنتيکي فرايندهای هدايت با اساساً
 قرار محيطي عوامل تأثير تحت یبارز طور هب آنها ساخت
 در تغييراتاي  سابب  محيطاي  عوامل که یطور به ،گيرد مي
 هماؤثر  مواد کيفيت و مقدار در نيز و دارويي گياهان رشد
 هاا  اساانس  و استروئيدها گليکوزيدها، آلکالوئيدها، مانند
 مهاامی هااا ترکيااب از .(Omidbeygi, 2006) گااردد مااي
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 یدارا کاه  هساتند  روغناي  یهاا  اسانس دارويي، گياهان
هاای   ترکياب  وجاود  .باشند مي فراواني بيولوژيکي اثرات

 اسانس از که است شده باعث گياهان در گوناگون شيميايي
 شااود اسااتفاده مختلاا  یهااا ناااراحتي درمااان در آنهااا
(Theriault et al., 2006). وجاود  بر مبني هايي گزارش 

 شايميايي  هاای  ترکياب  بار  رويشاگاه  شرايط بين ارتباط
 منشاأ  باين  باااليي  همبساتگي  و اسات  شده بيان گياهان

 داده نشااان همااؤثر هااای ترکيااب و گياهااان جغرافيااايي
 داده نشاان  تحقيقات .(Bertome et al., 2007) است شده
 گياه کيفي و زراعي های گيژوي بر محيطي شرايط و اقليم
 ميازان  و هاوايي  های اندام در عناصر اسانس، درصد مثل

 ،راساتا  ايان  در .باشاد  ماي  ماؤثر  فتوسنتزی های رنگدانه
Galambosi دو روی ای مطالعااه در (3553) همکاااران و 

 باه  دادناد،  نشاان  الندنف جنوب و شمال در بادرشبو گونه
 درجاه  7-2) جنوب منطقه در بيشتر دمايي متوسط علت
 .داد افزايش درصد 45 تا 75 را گياه عملکرد گراد(سانتي
 Lemon) ليماو  باه  داروياي  گيااه  روی ديگار  تحقيقي در

verbena) شااخه  تعاداد  بوتاه،  ارتفااع  مصار،  کشور در 
 اساانس  ميزان و خشک ماده عملکرد برگ، سطح فرعي،
 بود بيشتر Giza منطقه با مقايسه در Qalyupia منطقه در
(Ibrahim et al., 2014). Rahimmalek همکاااران و 
 Foeniculum) رازياناه  گياه روی ای مطالعه در (3574)

vulgare Mill.) ناد کاه  کرد گازارش  ايران منطقه 73 در 
 در 52/3 تاا  وراماين  منطقاه  در 51/5 از اسانس درصد
 (3574) همکااران  و Acimovic .باود  رمتغي تبريز منطقه
 باا  مقايساه  در معتدل هوايي و آب شرايط در دادند نشان
 گياه در اسانس درصد خشک و گرم هوايي و آب شرايط
 طااور ( بااه.Pimpinella anisum L) انيسااون دارويااي
 Dracocephalum) بادرشابو  .يافات  افزايش داری معني

moldavica L.) آن بااهي ساايانگل در کااه Moldavian 

balm از سااله  کيا  وي علفا  سات ياهيگ شاود،  يما  گفته 
 شدهي اهل وی مرکزی ايآسي بوم که Lamiaceae خانواده

 .(Dastmalchi et al., 2007) اروپاست شرق و مرکز در
  ،يبهداشت وي شيآرا ،یداروساز عيصنا در اهيگ نيا اسانس

 Hussein) داردي فراوانا ی کاربردهای ساز عطر و ييغذا

et al., 2006). بار  محيطاي  عوامال  تاأثير  باه  توجاه  با 
 گيااه  اهميات  و داروياي  گياهان کيفي و يکمّ خصوصيات
 و بهداشتي و آرايشي و غذايي صنايع در بادرشبو دارويي
 هاااای اساااتان در آن هاااای جمعيااات مطالعاااه عااادم

 احسااس  امار  ايان  ضارورت  غرباي  و شارقي  آذربايجان
 بار  محيطي عوامل تأثير تحقيق اين در رو اين از .گردد مي

 ماورد  بادرشابو  داروياي  گيااه  کيفاي  و يکمّ های ويژگي
 .گرفت قرار مطالعه
 
 ها روش و مواد
 شاش  کيفاي  و يکمّا  خصوصايات  بررساي  منظاور  به
 قالاب  در آزمايشاي  ،رويشاگاه  شش در بادرشبو جمعيت
 )باا  تکارار  ساه  در 7233 ساال  در تصاادفي کامالً  طرح
 رويشاگاه  هار  در .شاد  انجام متر( 7555تا 155 فواصل
 از مترمرباع  1/5×1/5 کوادرات يک در گياهي های نمونه
 انجام برداری نمونه 2 منطقه هر در .شد بر ک  خاک سطح
 و رويشاگاه  يک به متعلق بادرشبو  جمعيت هر برای .شد
 مراغاه،  خاوی،  ارومياه،  سالماس،  شامل اه ه رويشگا اين

 شرکت از Szk-1 شده اصالح رقم .بودند تبريز و پيرانشهر
 عناوان  باه  7233 ارديبهشات  71 تاريخ در و تهيه زردبند
 مرکاز  ناور  پيام دانشگاه تحقيقاتي مزرعه در شاهد تيمار
 گلادار  هاای  شااخه  از رويشاگاه  هار  در .شد کشت مرند

 .شد انجام برداری نمونه گلدهي %755 مرحله در بادرشبو
 هاای  شاخه تعداد بوته، ارتفاعمانند  صفاتي مطالعه اين در

 درصاد  اسانس، درصد دهنده، گل های شاخه تعداد فرعي،
 ميازان  گيااه،  هاوايي  انادام  در پتاسايم  و فسفر نيتروژن،
 و فالونوئيااد کارتنوئيااد، مياازان کاال(، و a، b ) کلروفياال
 بررساي بارای   .گرفتند قرار ارزيابي مورد کل آنتوسيانين

 در شده گيری اندازه های ويژگي با خاک خصوصيات رابطه
 .شاد  بارداری  نمونه خاک متری يتسان 5-25 عمق از گياه

 هااای داده و خاااک شاايميايي وي کاايفيز خصوصاايات
 نشاان  3 و 7های  جدول در مختل  مناطق در هواشناسي

 .است شده داده
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 مطالعه مورد های جمعیت های خاک شیمیایی وی فیزیک خصوصیات از برخی -1 جدول

 آلی کربن فسفر درصد نیتروژن درصد خاک بافت 

 loam 7/5 15/4 33/7 سلماس جمعیت

 sandy clay loam 57/5 4/4 32/5 ارومیه جمعیت

 silt loam 53/5 25/4 71/5 خوی جمعیت

 Szk-1 sandy loam 57/5 55/1 32/5 شده اصالح رقم

 clay loam 51/5 41/4 71/5 مراغه جمعیت

 clay loam 53/5 5/4 7/7 پیرانشهر جمعیت

 clay loam 53/5 32/2 53/7 تبریز جمعیت

 

 جوان،ی ها سرشاخه از اسانس مقدار نييتع منظور به
 باا  و هيتهي گرم 15 نمونه سهي شيآزما رويشگاه هر از

 کلاونجر  دساتگاه  لهيوس به آب با ريتقط روش از استفاده
 روش باه  تروژنينی ريگ اندازه .آمد عمل هبی ريگ اسانس

 کياتومات ستميس از استفاده با و ريتقط از بعد ونيتراسيت
 از فسفری ريگ اندازهی برا .شد انجام زرياتوآنال تک کجل
 نشر روش از پتاسيم ميزان سنجش برای و اولسن روش
 گيری اندازهبرای  .(Tandon, 1995) شد استفادهی ا شعله

 و بارای  (Arnon, 1949) روش از کارتنوئيد و کلروفيل
 ,.Krizek et al) روش از کال  فالونوئياد  و آنتوساانين 

 از يک هر نسبي سهم تعيين برای .گرديد استفاده (1993
 تجزيه بررسي مورد های جمعيت در مطالعه، مورد صفات
 ليا تحل و هيا تجزبارای   .شاد  انجام اصلي های مؤلفه به
  نيانگيا م ساه يمقای برا و SASی آمار برنامه از ها داده
 ،%1 احتماااال ساااطح در LSD آزماااون از مارهاااايت

 .شد استفاده
 

  نتایج
تأثير  جمعيتکه  داد نشان واريانس تجزيه جدول نتايج
 درصد فرعي، های شاخه تعداد بوته، ارتفاع بر داری معني

 سطح در  فالونوئيد و کلروفيل فسفر، نيتروژن، ميزان اسانس،
 در آنتوسيانين ميزان و دهنده گل های شاخه تعداد بر و% 1

 .(2 )جدول داشت% 7 سطح
 

 ارتفاع بوته
هاای   ترتيب از بوتاه  بيشترين و کمترين ارتفاع بوته به

هاای سالماس و ارومياه بدسات آماد.       مربوط به جمعيت
متار( در   ساانتي  22/52) Szk-1ارتفاع رقم اصالح شاده  
باردای شاده از جمعيات سالماس      مقايسه با گياهان نمونه

 (.4% کمتر بود )جدول 41سانتي متر( در حدود  55/37)
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 1932 سال در آزمایش مورد های جمعیت در رشد فصل طول در ماهیانه هواشناسیهای  داده -2 جدول

 جمعیت
 های ماه

 سال

 میانگین
 ساعات
 آفتابی

 کل
 ساعات
 آفتابی

 مقدار
 بارش
 کل

 میانگین
 دمای

 حداکثر

 میانگین
 دمای
 حداقل

 میانگین
 دمای
 ماهانه

 رطوبت
 نسبی

 حداکثر

 رطوبت
 نسبی
 حداقل

 میانگین
 رطوبت
 نسبی

 سلماس
 1993 ارتفاع

 1/13 4/25 1/41 7/75 3/2 1/71 7/21 3/343 7/7 فروردين
 3/55 3/27 1/77 5/72 1/1 1/73 5/43 1/341 5/7 ارديبهشت
 1/13 1/33 2/11 3/77 1/77 7/35 3/43 7/273 7/75 خرداد
 5/41 7/34 4/55 7/32 1/75 7/27 5/45 3/373 2/73 تير
 4/41 7/35 5/54 1/32 3/75 3/25 2/7 1/213 4/77 مرداد

 ارومیه
 1921ارتفاع 

 5/17 1/33 5/12 3/77 7/4 4/77 3/37 1/351 5/7 فروردين
 4/17 4/25 1/75 1/72 3/5 7/35 7/21 5/355 5/7 ارديبهشت
 1/13 5/33 1/11 5/77 3/75 4/35 3/27 1/231 3/75 خرداد
 1/45 5/35 1/51 5/32 5/71 5/27 5 1/233 1/73 تير
 3/43 7/37 5/17 7/33 7/71 1/25 7/5 3/255 7/77 مرداد

 خوی
 1139ارتفاع 

 7/17 1/37 5/11 7/73 7/1 7/73 5/35 1/341 3/1 فروردين
 3/13 4/21 5/77 5/74 3/7 7/37 7/31 3/322 1/1 ارديبهشت
 4/14 4/22 4/11 2/35 5/72 1/31 1/21 1/337 4/3 خرداد
 5/45 1/35 1/51 3/31 5/71 1/23 1/3 2/212 5/73 تير
 3/47 3/37 7/57 1/34 1/71 5/27 5/2 7/247 5/77 مرداد

مرند ارتفاع 
1991 

 1/45 5/57 5/23 2/75 5/1 1/77 3/43 2/344 3/1 فروردين
 1/13 5/57 5/21 5/77 4/3 1/72 1/25 7/327 1/1 ارديبهشت
 1/45 5/53 5/27 7/34 5/74 1/73 7/13 3/233 4/75 خرداد
 5/27 5/15 5/35 5/25 7/73 5/34 7/1 1/277 2/73 تير
 5/47 5/14 5/37 5/33 5/77 7/34 4/3 5/212 4/77 مرداد

 مراغه
 1111ارتفاع 

 5/47 5/15 5/35 3/77 7/5 1/73 7/37 4/352 1/7 فروردين
 5/43 5/17 5/37 4/37 7/7 7/71 7/35 1/351 5/7 ارديبهشت
 5/25 5/14 5/77 5/33 3/71 3/37 7/7 2/214 4/77 خرداد
 5/27 5/41 5/71 5/22 7/73 1/35 5 2/233 1/73 تير
 5/24 5/43 5/73 1/22 3/35 7/35 5 3/211 7/73 مرداد

 پیرانشهر
 1119ارتفاع 

 3/11 1/21 5/11 5/73 4/5 5/71 3/45 3/315 2/7 فروردين
 3/17 2/45 1/11 1/74 7/3 5/35 3/42 5/315 2/7 ارديبهشت
 7/15 7/24 3/55 1/35 3/72 4/31 7/33 4/241 7/77 خرداد
 5/47 7/31 5/11 5/31 5/77 1/23 5 3/273 5/73 تير
 5/43 4/31 5/15 1/31 7/77 1/23 5 5/253 1/77 مرداد

 تبریز
 1141 ارتفاع

 5/47 5/17 5/31 1/77 5/5 2/73 7/27 3/313 3/7 فروردين
 5/13 5/14 5/25 5/35 7/3 3/74 3/24 2/317 7/7 ارديبهشت
 5/44 5/51 5/37 2/37 1/74 1/37 1/74 1/231 5/75 خرداد
 5/25 5/14 5/77 1/23 2/73 5/35 1/4 1/213 3/73 تير
 5/27 5/15 5/35 1/23 7/73 3/31 5 1/215 1/77 مرداد
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 مطالعه مورد های جمعیت در باردشبو کیفی و یکمّ صفات واریانس تجزیه -9 جدول

 منابع

 تغییر

 درجه

 آزادی

 مربعات میانگین

 ارتفاع

 بوته

 شاخه تعداد

 فرعی

 شاخه تعداد

 دهنده گل

 درصد

 اسانس
 پتاسیم فسفر نیتروژن

 کلروفیل

a 

 کلروفیل

b 

 کلروفیل

 کل

 کارتنوئید

 کل

 فالونوئید

 کل
 آنتوسیانین

 43/3 ** 21/73734 * 53/5 17/5 ** 53/5 * 35/5 ** 737/5 553/5 * 11/5 ** 57/5 * 11/37 ** 15/33 ** 71/411 ** 5 جمعیت

 51/5 74/2773 57/5 51/5 551/5 52/5 733/5 5554/5 51/5 551/5 22/1 33/1 33/71 74 آزمایش خطای

 تغییرات ضریب

(CV%) 
 21/73 32/77 53/32 53/71 43/77 51/77 33/35 52/71 73/75 15/71 34/31 51/37 31/4 

 باشد. مي بودن دار  معني عدم نشانگر عالمت بدون و %1 و %7ی آمار سطح در بودن دار  يمعن نشانگر ترتيب به :* و **
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 مختلف های جمعیت تأثیر تحت بادرشبو گیاه کیفی و یکمّ صفات از یدتعدا میانگین مقایسه -1 جدول
 تیمار

 جمعیت       
 بوته ارتفاع

(Cm) 
 شاخه تعداد

 فرعی
 شاخه تعداد
 دهنده گل

 اسانس درصد
 درصد

 نیتروژن
  درصد
 فسفر

 درصد
 پتاسیم

 a 55/37 a 55/73 ab 55/3 a 57/5 a 27/3 a 33/5 a 75/7 سلماس جمعیت
 c 55/12 d 55/1 b 55/4 b 43/5 b 75/7 ab 73/5 a 71/3 ارومیه جمعیت

 ab 55/13 a 55/35 a 22/72 ab 13/5 b 73/7 ab 77/5 a 21/3 خوی جمعیت
 Szk-1 bc 22/52 a 55/33 a 55/74 b 44/5 b 23/7 abc 71/5 a 73/3 شده اصالح رقم

 ab 55/77 bc 22/74 a 55/75 b 47/5 b 25/7 c73/5 a 77/7 مراغه جمعیت
 - - - ab 55/75 c 55/73 ab 55/3 b 45/5 پیرانشهر جمعیت

 bc 55/13 ab 55/77 ab 55/3 b 45/5 b 25/7 bc 75/5 a 77/3 تبریز جمعیت
 .باشند مي %1 احتمال سطح در دار معني اختالف فاقد ستون هر در مشترک حرف يک حداقل دارای های ميانگين
 

  فرعی های شاخه تعداد
 در Szk-1 شده اصالح رقم در فرعي های  شاخه تعداد
 های جمعيت از شده برداشت های بوته ساير با مقايسه
 گياهان .داد اختصاص خود به را مقدار بيشترين مختل 
 توليد را فرعي  شاخه کمترين اروميه جمعيت از شده برداشت
 .(4 )جدول کردند
 
 دهنده گل شاخه تعداد
 خوی های جمعيت از شده برداشت های بوته و Szk-1 رقم

 اروميه جمعيت به مربوط گياهان و بيشترين ترتيب به مراغه و
 شاخه تعدادالبته  .کردند توليد را دهنده گل شاخه تعداد کمترين
 از آمده بدست گياهان با مقايسه در شاهد رقم در دهنده گل

 .(4 )جدول بود بيشتر برابر سه اروميه جمعيت
 
 اسانس درصد

 ساير با مقايسه در سلماس جمعيت در اسانس درصد
 .بود بيشتر داری معني طور به خوی( جمعيت )بجز ها جمعيت
 اسانس درصد بيشترين سلماس جمعيت به مربوط های بوته
 های بوته اسانس درصد که یطور به .کردند توليد را

 تبريز جمعيت با مقايسه در سلماس جمعيت از آمده بدست
 .(4 )جدول بود بيشتر 12%
 

 نیتروژن
 گياهااان از هااوايي  اناادام در نيتااروژن مياازان بيشااترين

 ميازان  .آماد  بدسات  سالماس  جمعيات  از شاده  بردای نمونه
 سالماس  جمعيات  به مربوط گياهان هوايي اندام در نيتروژن
 .(4 )جدول بود برابر دو از بيش خوی جمعيت با مقايسه در

 
 فسفر

 ترتيب به هوايي  اندام در فسفر ميزان کمترين و بيشترين
 فسفر ميزان .آمد بدست مراغه و سلماس های جمعيت از

 مقياسه در سلماس جمعيت گياهان هوايي اندام در موجود
 .(4 )جدول بود برابر دو از بيش مراغه جمعيت با

 
 پتاسیم
 در موجود پتاسيم ميزان نظر از مختل  های جمعيت در
 مشاهده داری معني آماری اختالف گياهان هوايي های اندام
 هوايي های اندام در پتاسيم ميزان کمترين و بيشترين .نشد

 آمد بدست سلماس و تبريز های جمعيت از ترتيب به گياهان
 .(4 )جدول
 

 کلروفیل
 و سالماس  های جمعيت از شده برداری نمونه گياهان
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 بارداری  نموناه  گياهاان  و بيشترين ترتيب به Szk-1 رقم
 ميازان  کمتارين  مراغاه  و ارومياه  هاای  جمعيات  از شده

 a، b کلروفيل ميزان .کردند توليد را کل و a، b کلروفيل
 جمعيات  با مقايسه در سلماس جمعيت گياهان در کل و

 باود  بيشاتر  برابار  4/3 و 3 ،1/3 حدود ترتيب به مراغه
 .(1 )جدول

 کارتنوئید
 از شده برداشت گياهان از کارتنوئيد ميزان بيشترين
 بردای نمونه گياهان از آن ميزان کمترين و سلماس جمعيت
 ميزان با مشابه روندی با. آمد بدست مراغه جمعيت از شده

 سلماس جمعيت در گياه برگ در کارتنوئيد ميزان، کلروفيل
 .(1 )جدول بود باال

 
 های مختلف جمعیت های فتوسنتزی گیاه بادرشبو تحت تأثیر مقایسه میانگین رنگدانه -4جدول 

 تیمار
 جمعیت          

 aکلروفیل 
گرم بر گرم  میلی

 وزن تر

 bکلروفیل 
گرم بر  میلی

 گرم وزن تر

 کلروفیل کل
گرم بر  میلی

 گرم وزن تر

 کارتنوئید کل
گرم بر گرم  میلی

 وزن تر

 فالونوئید کل
مول بر گرم  میلی

 وزن تر

 آنتوسیانین
مول بر گرم  میلی

 وزن تر
 a 23/7 a 11/5 a 73/7 a 57/5 ab 12/341 ab 71/1 جمعیت سلماس
 c 13/5 c 25/5 c 73/5 b 27/5 b 1/775 c 74/4 جمعیت ارومیه
 ab 34/7 a 15/5 ab 75/7 ab 43/5 a 35/237 a 45/5 جمعیت خوی
 Szk-1 a 25/7 a 17/5 a 77/7 ab 45/5 a 31/221 a 33/5رقم اصالح شده 

 c 14/5 c 33/5 c 74/5 b 33/5 b 52/747 b 73/4 جمعیت مراغه
 - - - - - - جمعیت پیرانشهر

 bc 71/5 ab 47/5 bc 35/7 ab 41/5 ab 55/331 bc 55/4 جمعیت تبریز
 .باشند مي% 1 احتمال سطح در دار معني اختالف فاقد ستون هر در مشترک حرف يک حداقل دارای های ميانگين

 

 آنتوسیانین
 بيشترين Szk-1 رقم و خوی  جمعيت از شده برداشت گياهان

 از آنتوسيانين مقدار کمترين .کردند توليد را آنتوسيانين ميزان
 .(1 )جدول بود مراغه و اروميه های جمعيت به مربوط گياهان
 

 فالونوئید
 در .کاارد توليااد را فالونوئيااد مياازان بيشااترين szk-1 رقاام
 ميزان کمترين مراغه جمعيت از شده بردای نمونه گياهان که حالي

 شده توليد فالونوئيد ميزان .ندداد اختصاص خود به را فالونوئيد
 مراغاه  جمعيات  به مربوط گياهان با مقايسه در Szk-1 رقم در
 .(1 )جدول بود يشترب 731%

 اصلیهای  مؤلفه به تجزیه
 در مطالعه مورد صفات از يک هر نسبي سهم تعيين برای
 آزمايش مورد SZK-1 شده اصالح رقم و ها جمعيت بين تنوع
 به تجزيه صفات، اين بر يطيمح عوامل اثر بررسي و

 به تجزيه از حاصل نتايج .شد انجام اصلي های مؤلفه
 و واريانس درصد ويژه، مقادير شامل اصلي های مؤلفه

 دوم و اول اصلي مؤلفه دو از يک هر برای تجمعي واريانس
 7 یها مؤلفه انسيوار درصد .است شده داده نشان 5 جدول در
 انسيوار کل از% 12 مجموع در و %25 و %42 ترتيب به 3 و
 اول مؤلفه در ويژه بردارهای مقادير .کرد نييتب را رهايمتغ
 هوايي، اندام در فسفر اسانس، درصد صفات که داد نشان
 خاک، نيتروژن کارتنوئيد، ميزان کل(، و a)، b کلروفيل ميزان
 بارندگي، مقدار آفتابي، ساعات کل دريا، سطح از ارتفاع
 نقش بيشترين نسبي رطوبت ميانگين و ماهيانه دمای ميانگين

 دوم مؤلفه در همچنين .اند داشته مؤلفه اين تشکيل در را
 دهنده، گل شاخه تعداد جانبي، شاخه تعداد مانند صفاتي
 و حداکثر حداقل، دمای ميانگين کل، آنتوسيانين و فالونوئيد
 بيشترين ماهيانه، و حداکثر حداقل، نسبي رطوبت ماهيانه،
 (. 5 جدول) اند داشته تغييرات تبيين در را سهم
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 محیطیهای  متغیر و صفات برای اصلیهای  لفهؤم به تجزیه نتایج -6 جدول
 دوممؤلفه  اولمؤلفه  محیطیهای  متغیر و صفات

 751/5 552/5 (cm) بوته ارتفاع
 211/5 541/5 فرعی شاخه تعداد
 222/5 575/5 دهنده گل شاخه تعداد

 -514/5 313/5 اسانس درصد
 -575/5 755/5 نیتروژن درصد

 -743/5 344/5 فسفر درصد
 577/5 -541/5 پتاسیم درصد

 775/5 315/5 (تر وزن گرم بر گرم میلی) a کلروفیل

 742/5 314/5 تر( وزن گرم بر گرم )میلی b کلروفیل
 773/5 343/5 تر( وزن گرم بر گرم )میلی کل کلروفیل
 547/5 345/5 تر( وزن گرم بر گرم )میلی کل کارتنوئید
 343/5 733/5 (تر وزن گرم بر مول میلی) کل فالونوئید

 342/5 737/5 (تر وزن گرم بر مول میلی) آنتوسیانین
 -555/5 333/5 )%( خاک نیتروژن
 727/5 731/5 )%( خاک فسفر

 -755/5 757/5 آلی ماده
 374/5- 573/5 (m) دریا سطح از ارتفاع
 -717/5 -325/5 آفتابی ساعات کل
 -327/5 531/5 (mm) کل بارش مقدار

 -712/5 351/5 (c) حداکثر دمای میانگین
 725/5- 275/5 (c) حداقل دمای میانگین

 355/5- 332/5 (c) ماهانه میانگین
 323/5 737/5 حداکثر نسبی رطوبت
 315/5 -773/5 حداقل نسبی رطوبت
 -353/5 377/5 نسبی رطوبت میانگین

 -735/5 -355/5 )%( رس
 -713/5 511/5 )%( شن

 732/5 572/5 )%( سیلت

 77/5 21/73 ویژه مقادیر
 34 44 واریانس درصد

 1/57 44 تجمعی واریانس درصد
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 اصلیهای  لفهؤم به تجزیه روش از استفاده با SZK-1 شده اصالح رقم و ها جمعیت بین تنوع نمودار -1 شکل

 يزتبر يتجمع :1 و پيرانشهر جمعيت :5 مراغه، جمعيت :Szk-1، 1 رقم :4 ،خوی يتجمع :2 ،اروميه يتجمع :3 سلماس، جمعيت :7

 

 حثب
 با مقايسه در ژنتيکي طور به Szk-1 شده اصالح رقم
 )بجز داشت کمتری ارتفاع مطالعه مورد های جمعيت ساير

 همکاران و Yousefzadeh راستا اين در .اروميه( جمعيت
 و Szk-1 شده اصالح رقم بينکه  دادند نشان (3572)

 شهر پيکانمنطقه ) ايران منطقه دو در شده کشت بومي اکوتيپ
 در بومي اکوتيپ ارتفاع خوی(شهرستان  و در غرب تهران

 داری معني طور به شده اصالح رقم با مقايسه در منطقه دو هر
 اختالف احتماالً داشتند اذعان همچنينآنان  .بود بيشتر
 شده اصالح رقم ارتفاع بودن تر کوتاه عوامل از يکي ژنتيکي
 برداشت گياهان ارتفاع بودن باالتر ديگر عوامل از .باشد مي
 توسط بيشتر نيتروژن جذب شايد ،سلماس معيتج از شده
 کل نيتروژن ميزان 7 جدول به توجه با .باشد گياهان اين

 از بيشتر برابر( ده از )بيش سلماس جمعيت خاک در موجود
 مؤثر مهم عوامل از يکي نيتروژن .بود ها جمعيت ساير خاک
 نتايج .باشد مي گياهان ارتفاع افزايش و رويشي رشد در

 ،(.Artemisia annua L) درمنه روی پيشين های بررسي
 بادرشبو و (Origanum majorana L.) مرزنجوش

(Dracocephalum moldavica L.) کاربردکه  دادند نشان 

 شد مذکور گياهان در ارتفاع افزايش باعث نيتروژن کود
(Yousefzadeh et al., 2013 ؛Sotiropoulou & 

Karamanos, 2010 ؛Ozguven et al., 2008). در 
 دسترسي باعث بيشتر بارندگي ميانگين سلماس رويشگاه
 در باالتر آلي ماده درصد و شده رطوبت به گياهان بيشتر
 مواد تدريجي دادن قرار با توانسته سلماس جمعيت خاک
 و رشد افزايش بهمنجر  ريشه بهتر توسعه و رطوبت ،غذايي
 شده اصالح رقم .(7 )جدول شود گياه ارتفاع نهايت در

Szk-1 اين در .کرد توليد را فرعي های  شاخه تعداد بيشترين 
 نشان (3572) همکاران و Yousefzadeh تحقيقات راستا
 را بيشتری فرعي های شاخه Szk-1 شده اصالح رقمکه  داد
 و خوی مناطق در شده کشت بومي رقم با مقايسه در

 لحاظ به Szk-1 رقم زياد احتمال به .کرد توليد شهر پيکان
 با مقايسه در را بيشتری فرعي شاخه تعداد توانسته ژنتيکي
 فرعي شاخه تعداد بودن بيشتر دليل به .کند توليد ارقام ساير
 در دهنده گل شاخه تعداد خوی جمعيت و Szk-1 رقم در
 يک که یطور به .يافت افزايش خوی جمعيت و Szk-1 رقم

 تعداد و دهنده گل شاخه تعداد بين مثبتي همبستگي
 جمعيت به مربوط گياهان در .شد مشاهده فرعي های شاخه
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 شاخه تعداد فرعي شاخه تعداد بودن کمتر دليل به اروميه
 دما حداقل و ماهانه دمای ميانگين .يافت کاهش دهنده گل
 .بود کمتر ها رويشگاه ساير با مقايسه در اروميه رويشگاه در

 دهنده گل شاخه تعداد توليد کاهش در پايين دمای احتماالً
 گزارش Nasrabadi (3551) .است بوده مؤثر جمعيت اين در
های  تاريخ با مقايسه در هنگام زود کاشت تاريخ در کرد
 روز طول بودن کم دما، بودن  نييپا ليدل به هنگام دير کاشت
 نمو و رشد ش،يرو فصل لياوا در آفتاب تابش شدت و
 نيتروژن بودن باالتر احتماالً .شود انجام ميی کند به اهانيگ
 درصد افزايش در گذارتأثير عوامل از خاک آلي ماده و

 مهمترين از يکي نيتروژن .باشد سلماس جمعيت در اسانس
 گياهان اسانس درصد و گياه رشد در گذارتأثير عوامل
 در نيتروژن کاربردکه  داد نشان ها بررسي .باشد مي دارويي
 نيتروژن کاربرد عدم با مقايسه در (kg ha-1255) باال سطوح
 (Ocimum basilicum) ريحان گياه در را اسانس عملکرد
 های بررسي طبق .(Sifola & Barbieri, 2006) داد افزايش
Singh و Sharma (3557) نيتروژن کيلوگرم 355 کاربرد 
 طور به (kg ha-1755و  5) سطوح به نسبت هکتار در
 ليمو عل  دارويي گياه اسانس عملکرد داری معني
(Cymbopogon martini) ها اسانس .داد افزايش را 

 نياز آنها     سازنده واحدهای و بوده ترپنوئيدی های ترکيب
 ,.Arancon et al) .دارد نيتروژنمانند  عناصری به ضروری

 افزايش با معطر و دارويي گياهان در نيتروژن کاربرد .(2004
 و بيوماس رابيسکو، آنزيم فعاليت کلروفيل، ميزان فتوسنتز،
 دهد مي افزايش را اسانس عملکرد برگ توسعه و رشد
(Sifola & Barbieri, 2006 ؛Ozguven, 2006.) افزايش 

 مهم نقش دليل به نيتروژن کود مصرف اثر در اسانس ميزان
 اسانس، حاوی جديد های سلول تقسيم و توسعه در نيتروژن
 ای غده های کرک و ترشحي مجاری اسانس، های کانال
 دريي غذا مواد منبع ،يآل مواد .(Salehi, 2012) باشد مي
 ،ييغذا موادی آزادساز و آرام هيتجز با و بوده ها خاک تمام
 زين وکرده  ريپذ امکان را اهانيگ شتريب زيآم تيموفق رشد
 در راي ونيکات تبادل تيظرف و آبی نگهدار تيظرف
ی داريپا و خاک ساختمان و شيافزاي شنی ها خاک

 بخشد يم بهبودي رسی ها خاک در را آنی رينفوذپذ
(Chang et al., 1991). رويشگاه در بيشتر آلي مواد 

 داشته گياه اسانس افزايش بر مثبتي اثر توانسته سلماس
 کاربردکه  داد نشان Hendawy (3557) های يافته .باشد
 اهيگ الژيموس دری دار يمعن شيافزا باعث آليی ها کود
 همکاران و Hussein ديگر تحقيقي در .شد اسفرزهيي دارو
 تن 5/23 کاربردي بادرشب اهيگ در کردند گزارش (3555)
 باعث کمپوست سطوح ريسا به نسبت کمپوست هکتار در
ی ها خاک دري بادرشب .شد اسانس درصد دار يمعن شيافزا
ی برا متوسط بافت بايي ها خاکي ول ديرو يمي شن سبک
 ,.Zheljazkov et al) باشد يم مناسب اريبس اهيگ نيا کشت

 به قادري مياقل نوع هر در باًيتقري بادرشبالبته  .(1995
 کشت را اهيگ نيا توان يم زين آب کم مناطق در است، شيرو
 در ديبا مؤثره مواد شيافزا و عملکرد شيافزای براي ولکرد 
 شود کشت باشد، يم برخورداري کاف آب از کهي مناطق
(Omidbeygi, 2006). لومي بافت و بيشتر بارندگي ميزان 

 گياهان ريشه بيشتر دسترسي باعث سلماس رويشگاه خاک
 درصد گياه رشد و فتوسنتز افزايش با و شده رطوبت به

 در کمتر تشعشع همچنين .است کرده پيدا افزايش اسانس
 اسانس ميزان افزايش در تعرق و تبخير کاهش با 7 رويشگاه
 مانده باقي نيتروژن مقدار بودن بيشتر دليل به .است بوده مؤثر
 تجمع و جذب که است منطقي سلماس رويشگاه خاک در

 در سلماس جمعيت در گياهان هوايي های اندام در نيتروژن
 در بيشتر آلي مواد وجود .باشد بيشتر مناطق ساير با مقايسه
 مطلوب، حد در رطوبت نگهداری با سلماس رويشگاه خاک
 افزايش باعث نيتروژن تدريجي آزادسازی و ريشه بهتر رشد
 که داده نشان پيشين مطالعات .است شده نيتروژن جذب
 علت به دامي های کود و کمپوست مثل آلي های کود کاربرد
 خاک در نيتروژنهمانند  مغذی مواد و آلي مواد افزايش
 دهند مي افزايش گياه بافت در را نيتروژن تجمع
(Hendawy, 2008). 

 سلماس رويشگاه خاک در آلي ماده ميزان بودن باال دليل به
 گياه ريشه توسط خاک فسفر به دسترسي و فراهمي احتماالً
 عناصر که شود مي باعث خاک در آلي مواد .است يافته افزايش
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 شده جذب آلي ماده توسط خاک در موجود محلول کم غذايي
 شود تبديل گياه برای جذب قابل و استفاده قابلشکل  به و
(Cooperland, 2002). رابطه اين در، Clarck همکاران و 
 فسفر حالليت افزايش با آلي موادکه  ندکرد گزارش (7337)

 آلي مواد .دهد مي افزايشرا  خاک دسترس قابل فسفر نامحلول
 3 تا 5های  pH در فسفات رسوب از غيرمستقيم طور به خاک
 کند مي جلوگيری ،است گياه برای جذب قابل غير شکل به که
(Malakouti & Homaei, 2004).  

 مناطق ويژه هب ايران های خاک در اينکه دليل به شايد
 خاک در موجود پتاسيم مقدار نظر از خشک نيمه و خشک
 پتاسيم منابع از توانسته گياه ندارد وجو فاحشي کمبود
 مقادير در دار معني تفاوت و کند استفاده خاک در موجود
 .نشود مشاهده پتاسيم نظر از گياه هوايي اندام در شده جذب
 با .باشد پتاسيم به گياه کم غذايي نياز شايد هم ديگر دليل
 هوايي اندام و خاک در نيتروژن ميزان بودن باال به توجه
 رويشگاه خاک در آلي ماده ميزان بودن باال همچنين و گياه

 .رسد مي نظر به منطقي کلروفيل ميزان بودن باالتر ،سلماس
 از نيتروژن جذب افزايش علت به گفت توان مي که یطور به

 اندام در نيتروژن تجمع ميزان گياهان ريشه وسيله هب خاک
 از يکي نيتروژن .است يافته افزايش گياهان برگ و هوايي
 آمينه، اسيدهای کلروفيل، ساختار در ضروری اجزای
 کمبود و باشد مي ها آنزيم و نوکلئيک اسيدهای ها، پروتئين
 آزاد های راديکال توليد و برگ پيری در تسريع با نيتروژن
 و ها پروتئين مانند هايي ماکرومولکول توليد کاهش باعث

 در که کردند گزارش نامحقق راستا اين در .شود مي کلروفيل
 در نيتروژن کيلوگرم 735 کاربرد مرزنجوش دارويي گياه
 را کل و a کلروفيل ميزان کودی سطوح ساير به نسبت هکتار
 & Sotiropoulou) داد افزايش داری معني طور به

Karamanos, 2010). ميزان کلروفيل ميزان با مشابه 
 باال سلماس جمعيت از شده برداشت گياهان در کارتنوئيد

 ؛دارند عهده بر وظيفه دو کارتنوئيد های رنگدانه .بود
 قرار استفاده مورد فتوسنتز در تواند مي که انرژی آوری جمع
 که مواقعي در نوری تخريب از کلروفيل محافظت و گيرد
 افزايش با که داد نشان نامحقق نتايج .است زياد نور شدت

 افزايش کارتنوئيدها غلظت خطي روند با نيتروژن سطوح
 ساير با مقايسه در نيتروژن mg l-1751 کاربرد .کرد پيدا

 ميزان باالترين (mgl-113، 35، 72، 5) نيتروژن سطوح
Lutein و β-caroten زينتي کلم گياه در را (Kale) توليد 
 نيتروژن بودن باال احتماالً .(Kopsell et al., 2007) کرد
 افزايش عامل هوايي اندام در شده جذب نيتروژن و خاک

 ميزان کاهش با .بود سلماس جمعيت گياهان در کارتنوئيد
 يافته افزايش آنتوسيانين ميزان گياه هوايي اندام در نيتروژن
 آنتوسانين ميزان Szk-1 شده اصالح رقم همچنين .است
 ژنتيکي تفاوت دليل به امر اين شايد که کرد توليد را بااليي
 ساير از شده برداشت گياهان با مقايسه در رقم اين در

  .باشد خوی( جمعيت )بجز ها جمعيت
 ايجاد دليل به که هستند ای ثانويه های متابوليت فالونوئيدها

 عوامل بنفش، ءماورا اشعه برابر در را گياهان دفاعي مکانيسم
 هافالونوئيد .دنکن مي محافظت خوار گياه موجودات و زا بيماری
 های فعاليت تنظيم در و بوده اکسيداني آنتي خاصيت دارای
 ميزان .دارند نقش اوليه های متابوليت توليد و آنزيمي

 بافت، رشد، مرحله با گياهي مختل  های گونه در فالونوئيدها
 خشکي، بنفش، ماوراء اشعه مانند محيطي های تنش واريته،
 مرتبط کودها کاربرد و ها بيماری و آفات شخم، خاک، شرايط
 نيتروژن افزايش .(Kalinova & Vrchotova, 2011) باشد مي
 باعث محلول آمينه اسيدهای و ها پروتئين سنتز افزايش با نيز

 .(Dahui et al., 2010) شوند مي فالونوئيدها سنتز کاهش
 سلماس رويشگاه خاک در باال يتروژنن رسد يم نظر بهبنابراين 

 Szk-1 رقم يجنتا به توجه با .است بوده فالونوئيد کاهش يلدل
 ها جمعيت ساير با مقايسه در بيشتری فالونوئيد تجمع قابليت
 به توجه با .باشد نيز ژنتيکي عوامل امر اين دليل شايد که داشت
 ييهوا اندام در فسفر درصد اسانس، درصد يشترينب 7 شکل
 .آمد بدست سلماس جمعيت از شده برداری نمونه گياهان
 يانگينم و حداکثر ينسب رطوبت خاک، نيتروژن يزانم ينهمچن
 اسانس درصد ينب .بود باال سلماس رويشگاه در ينسب رطوبت

 يک خاک يتروژنن درصد و ياهگ ييهوا اندام در فسفر يزانم با
 ( =15r* و  =11r* يبترت )به دار يمعن و مثبت يهمبستگ
 و يانهراز ياهگ در Darzi (3557) راستا ينا در .شد مشاهده
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Khalesroo (3575) انيسون دارويي گياه در (Pimpinella 

anisum L.) اسانس درصد يشافزا بر فسفرکه  کردند گزارش 
 کاهش با تواند يم يزن ينسب رطوبت بودن باالالبته  .بود مؤثر
 و کرده يریجلوگ ياهگ در ها روزنه شدن بسته از تعرق و يرتبخ
 را ياهگ اسانس درصد يتدرنها ياهگ در فتوسنتز يشافزا با
 یدارا Szk-1 رقم به مربوط شده برداشت ياهانگ .دهد يشافزا
 يهمبستگ يک .بودند دهنده گل و يفرع شاخه تعداد يشترينب

 دهنده گل شاخه تعداد با يفرع شاخه تعداد ينب يمثبت
(**32r= ) رقم در Szk-1 يزانم ينهمچن .شد مشاهده 

  رقم در کل فالونوئيد و يانينآنتوس کل(، و a)، b يلکلروف
Szk-1 يککه  يافتدر توان يم شکل به توجه با .بود باال 
 کل، و b يلکلروف با a يلکلروف ينب دار يمعن و مثبت يهمبستگ

 .دارد وجود يبارندگ يزانم و يانينآنتوس ،فالونوئيد يزانم
 a يلکلروف يزانم رطوبت يشافزا با رسد يم نظر بهبنابراين 
 ارتفاع ينباالتر پيرانشهر جمعيترو  از اين .است يافته يشافزا
 جمعيت در يانهماه یدما يانگينم .داشت را يادر سطح از

 جمعيت در يشترب ارتفاع و باالتر یدما يدشا .بود باال پيرانشهر
 .باشد اسانس درصد کاهش عوامل از يکي پيرانشهر
 بيشترينتوان گفت که  مي کلي گيری نتيجهعنوان  به
 و کارتنوئيد کلروفيل، ميزان فسفر، نيتروژن، درصد ارتفاع،
 سلماس جمعيت از شده وریآ جمع گياهان از اسانس درصد
 فرعي، شاخه تعداد بيشترين شده اصالح رقم .آمد بدست
 خصوصات بهترين .کرد توليد را کل فالونوئيد و دهنده گل
 از شده برداری نمونه گياهان از اسانس درصد ويژه هب کيفي

 از استفاده با توان مي بنابرين .آمد بدست سلماس جمعيت
 آن بر را اصالحي های روش انواع سلماس جمعيت گياهان
 مطلوب زراعي خصوصيات با ارقام توليد به و کرد اعمال
 .يافت دست
 

 دانیقدر و تشکر
 کشور مراتع و هاجنگل موسسه محترم معاونت از بدينوسيله
 طرح اين انجام در که کنسفيد فاطمه دکتر خانم سرکار
 را قدرداني و تشکر کمال داشتند مبذول را همکاری نهايت
 ثيرأت" عنوان با پژوهشي طرح از مستخرج مقاله اين. دارم
 کيفي، کمي، خصوصيات بر منطقه و هوايي و آب شرايط

 بادرشبو دارويي گياه اسانس اجزای و درصد
(Dracocephalum moldavica L.)" حمايت با که باشد مي 

 .است شده اجرا نور پيام دانشگاه مالي
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Abstract 
    To determine the quantitative and qualitative characteristics of six dragonhead 

(Dracocephalum moldavica L.) populations at six habitats, an experiment was conducted as 

completely randomized design with three replications (at intervals of 500 to 1000 m) in 2013. 

Each dragonhead population belongs to a habitat including Salmas, Urmia, Khoy, Maragheh, 

Piranshahr and Tabriz. The szk-1cultivar, as a control treatment, was planted in the Research 

Field of Payam Noor University (PNU) in Marand. In each habitat, flowering branches of 

dragonhead were collected in full flowering stage. In this study, some traits such as plant height, 

number of branches, number of flowering branches, essential oil content, nitrogen, phosphorus, 

and potassium in shoot as well as chlorophyll contents (a, b and total), carotenoids, flavonoids 

and anthocyanins were measured. According to the obtained results, the effect of habitat was 

significant on plant height, number of branches, essential oil, the amount of nitrogen, 

phosphorus, chlorophyll and flavonoids at 5% level as well as on number of flowering branches 

and anthocyanin amount at 1% level. Results showed that the highest plant height and nitrogen, 

phosphorus, chlorophyll, carotenoids and essential oil contents were obtained from Salmas 

population. The Szk-1 cultivar produced the highest number of lateral and flowering branches 

and total flavonoids in Marand. In general, Salmas population had the best growth 

characteristics and qualitative traits. Therefore, this population could be used to produce 

varieties with desirable agronomic properties. 
 

Keywords: Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.), chlorophyll, medicinal plant, 

principal components analysis. 


