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 چکیده
 و هگیلویهك استان از منطقه چهار در (.Stachys pilifera L) كركدار اي سنبله گیاه هاي رویشگاه يشناسای از پس پژوهش این در

 استخراج براي دار گل هاي سرشاخه و شناسي ریخت ارزیابي براي گلدهي زمان در گیاهي كامل نمونه 11 رویشگاه هر از بویراحمد،

 ،خاک نمونه یک رویشگاه هر از و گردید برداري یادداشت رویشگاه هر به مربوط اقلیمي و جغرافیایي مشخصات شد. آوري جمع اسانس

 آماري تجزیه SAS آماري افزار نرم از استفاده با آمدهدستهب نتایج شد. گیري نمونه خاک، شیمیایي و فیزیکي خصویات ارزیابي براي

 هوایي اندام پتاسیم و %(233/1) فسفر %(،11/1) نیتروژن درصد بیشترین كه داد نشان نتایج گردید. ارزیابي صفات بین همبستگي و شد

 سپیدار رویشگاه گیاهان به مربوط نیز صفات این كمترین و لوداب رویشگاه گیاهان به مربوط %(8/1) اسانس میزان بیشترین و %(41/1)

 نهایت در یافت. كاهش ارتفاع افزایش با ها، رویشگاه در شدهگیري اندازه مورفولوژیک صفات تمامي كه شد داده نشان همچنین بود.

 باال قبیل از بهتر؛ زایشي و رویشي خصوصیات داشتن دلیلبه دریا، سطح از كمتر ارتفاع با هاي رویشگاه در واقع كركدار  اي سنبله گیاه

 سازياهلي براي یا اصالحي هاي برنامه در تواند مي اسانس، باالي عملکرد همچنین و برگ عرض و طول دهنده، گل ساقه طول بودن

 گیرد. قرار توجه مورد
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ABSTRACT 
In this study, the natural habitats of Stachys pilifera L. were identified in different regions of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

province. 10 complete plants were collected from localities in order to study and evaluate morphological traits. Flowering 

stems were used to investigate essential oil quantitatively. Data of locations and vegetative and reproductive characters of 

each population were recorded. Results were analyzed using a cluster analysis method with SAS software and the 

correlation between evaluated traits and essential oil productivity was determined. Results showed that the maximum 

percentage of essential oil (0.8%), nitrogen (1.15%), phosphorus (0.233%), potassium (1.46%) related to plant of Loudab 

while the minimum percentage of essential oil, nitrogen, phosphorus and potassium were obtained from plant of Sepidar. It 

was shown that all attributes measured at habitats except the number of branching stems, decreased with increasing height. 

Finally the best vegetative and also reproductive characters such as flowering stem length, leaf length and width, and also 

the highest essential oil production of Stachys pilifera L. were recorded for lowest habitats; therefore, it is recommended for 

breeding programs or domestication. 
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 مقدمه

 داروهای تولید و دارویی گیاهان مصرف رشد به رو روند

 و داشت كاشت، مناسب های روش توسعه بدون گیاهی

 موجود ارزشمند های گونه نابودی و تخریب باعث برداشت

 در دارویی گیاهان كشت بنابراین شود، می طبیعت در

 متخصصان توسط آنها صنعتی فرآوری و زراعی سطوح

 از باشد. می ضروری اصالحی مطالعات از بعد ،مربوطه

 دارویی گیاهان رویش در مؤثر محیطی عوامل مهمترین

 دارد آنها مؤثره مواد كیفیت و یتكم بر ای عمده تأثیر كه

 عرض روز، طول بارندگی، حرارت، درجه نور، به توان می

 اشاره تغذیه و محل ارتفاع خاك، خصوصیات جغرافیایی،

 كشت زیر سطح گرچه .(Omidbaygi, 2010) كرد

 طوربه آنها، برای تقاضا افزایش دلیلبه دارویی گیاهان

 گیاهان حاضر حال در ولی است، افزایش حال در آهسته

 تأمین اصلی منبع طبیعی، های زیستگاه از شدهآوری جمع

 (.Kumar & Gupta, 2009) هستند دارویی مؤثره مواد

 اقلیمی شرایط تغییرات كه است داده نشان تحقیقات

 شـدت بـه كیفی و كمی رنظ از را گیاهان مؤثره مواد

 كه (Tetenyi, 2002) كند می تغییر دسـتخوش

 گیاهان تنوع زمینه در كشـور بـالقوه توان دهنده نشان

 نور، قبیل از محیطی عوامل اسـت. دارویـی و دار اسانس

 تولید و تجمع در عمیقی تأثیرات ،خاك و خشکی

 ماده تولید بین همچنین دارند. ثانویه های متابولیت

 رابطه گیاهی ثانویه های متابولیت تولید و گیاهی خشك

 موجود اختالف مثال عنوان به ؛دارد وجود مستقیم

 مانند عواملی تأثیر تحت شدهاستخراج اسانس درمیزان

 عوامل گیاهی، گونه ارتفاع ژنتیك، هوایی، و آب شرایط

 دیگر عوامل و خاك شرایط برداشت، فصل زا، تنش

 در (.Nemeth & Bernath, 2008) گیرد می قرار اثرگذار

 بر .Farsi et al (2001) توسط كه پژوهشی در رابطه، این

 مختلف مناطق در (Mentha longifolia) نعناع گیاه روی

 میزان كمترین و بیشترین گرفت، انجام لرستان استان

 الشتر و آباد خرم منطقه گیاهان در ترتیب به اسانس

 نیز .Shahraki et al (2013) بررسی در گردید. مشـاهده

 (Karel. Proveskia abrotanoides) لرازمبب گیاه روی بر

 ملی پارك بـه نسبت بیشتر ارتفاع با كیاسر منطقه

 پارك بـه نسبت زیادتری اسانس حجم و بازده ،گلستان

 مختلف های رویشگاه شناسایی داد. نشان را گلسـتان ملی

 عملکرد و ریختی صفات بر محیطی عوامل تأثیر ارزیابی و

 و اساسی كمکی دارویی، گیاهان مؤثره مواد كیفی و كمی

 گیاهان این ژنتیکی تنوع حفظ و كردناهلی برای ای پایه

 عوامل بیشتر (.Yavari et al., 2011) آید می حساببه

 گذارند می تأثیر گیاه اولیه متابولیسم روی ابتدا محیطی،

 كه گیرد می قرار تأثیر تحت نیز ثانویه متابولیسم         متعاقبا  و

 در تغییر شکل به تواند می مختلف عوامل تأثیر نحوه

 واحد در ها متابولیت عملکرد گیاهی، های اندام تناسب

 گیاه در ثانویه های متابولیت اجزای نسبت و خشك وزن

 در ثانویه های متابولیت تجمع و تولید كهزآنجاا باشد.

 در تغییر بنابراین است؛ حداكثر گیاه از خاصی های اندام

 متابولیکی عملکرد در بسزایی تأثیر گیاه، های اندام تناسب

 با تا است الزم بنابراین (.Bernath, 2008) دارد گیاه

 در الزم اطالعات بـه دستیابی و گیاهی های گونه شناخت

 آنها، شناختی بوم خصوصیات و رویـش های محل مورد

 و گیاهی های اسانس از استفاده برای اساسی هـای گام

 گیاهان این از برداری بهره اصولی های شیوه ترویج

 در تالش راستا همین رد (.Hasany, 2004) شود برداشته

 گیاهی ژنتیك منابع ویژه به و ها رویشگاه حفظ جهت

 این اییشناس طریق از آنها در موجود پالسـم( )ژرم

 تجدیدشونده منابع تکثیر و احیا محافظت، گیاهان،

 های گونه یبقا و ظحف تجه در مؤثر گامی ،گیاهی

 طبیعی رویشگاه از حفاظت نهایت در و نظر مورد گیاهی

  (.Shfaaldyn, 2006) باشد می گیاهان

 از ها جنس ینبزرگتر از یکی یكوه یچا جنس

 متنوع گونه 955 از متشکل كه است یاننعناع خانواده

 از گونه چهار و یس (.Mabberley, 2008) باشد می

 این در كه ،دارد وجود یرانا در یكوه یچا جنس

 ,Mozaffarian) است ایران یبوم گونه 19 یانم

 طب در Stachys جنس مختلف های گونه .(2008

 هگون كهطوری به هستند، اهمیت حائز ایـران سـنتی

S. lavandulifolia (چای )برای      مسک ن عنوان به كوهی 

 ,Zargari) شود می استفاده گوارشی های ناراحتی

 مقوی عنوان به S. officinalis گونه همچنین .(1988

 گیاهی سیگار نوع یك عنوانبه و گیاهان سایر با همراه

 .(Ebrahim poor & Eidizadeh, 2009) دارد كاربرد

 با (L. pilifera Stachys) كركدار ای سنبله دارویی گیاه

 و ساله چند ،ای بوته گیاهی هلیله یا اولیله محلی اسم
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 نعنائیان خانواده به متعلق كه است معطر بسیار

 منطقه در یاهگ نیا یشگاهرو یارتفاع محدوده باشد. می

 سطح از متر 9555 تا 2955 ینب كاشان یكوهستان

 یاهگ ینا شاخص های یشگاهرو عمده است. یادر

 یهحاش مرطوب       نسبتا  ینواح در و ای لکه صورتبه

 یكوهستان سارهای چشمه اطراف ها، رودخانه

 و چهارمحال یراحمد،بو و كهگیلویه های استان

 فارس مركزی، یزد، تهران، اصفهان، لرستان، یاری،بخت

  .(Batooli et al., 2008) باشد یم تهران و

 تاكنون كه دهد می نشان شدهانجام های بررسی

 پراكنش، مناطق شناسایی برای اندكی مطالعات

 ای سنبله ارزیابی و توارثی ذخایر نگهداری آوری، جمع

 ،پژوهش این از هدف است. شده انجام ایران در كركدار

 و كهگیلویه استان در پراكنش مناطق شناسـایی

 صفات بر مختلف های اقلیم تأثیر ارزیابی و بویراحمد

 دارویی گونه این اسانس كمی عملکرد و ریختی

  .باشد می ارزشمند

 

 ها روش و مواد

 مختلف رویشگاه 4 در 1932 تابستان در تحقیق این

 لوداب، )مارگون، بویراحمد  و  كهگیلویه استان در واقع

 بودن دارا دلیل به سپیدار( منطقه و كاكان نهر آب

 های شیب درصد و ارتفاعی طبقات جهات، ها، اقلیم

 اقلیم و جغرافیایی مشخصات كه گرفت انجام متفاوت

 و موقعیت .است شده داده نشان 1 جدول در آن

 های داده از استفاده با رویشگاه هر اقلیمی مشخصات

 سازمان از ایستگاه، نزدیکترین به مربوط هواشناسی

 و كهگیلویه استان آب منابع مدیریت و هواشناسی

 رویشی پیکر آوری جمع برای شد. تهیه بویراحمد

 در 1932 تیر و خرداد های ماه در كركدار ای سنبله

 و ایرانیکا فلور از استفاده با كامل گلدهی مرحله

 ای سنبله طبیعی های رویشگاه عنوانبه محلی اطالعات

  .(1 )جدول شد شناسایی كركدار

 شیمیایی و فیزیکی خصوصیات بررسی منظوربه

 در گیاه اسانس كیفیت و كمیت با آن طارتبا و خاك

 گیاه برداشت نقطه هر از گیاهی، مواد برداشت هنگام

 از نیز گیاهی توده ریشه پای خاك ،رویشگاه هر در

 (Azarnivand et al., 2010) متریسانتی 95-5 عمق

 انجام برای ها خاك .(2)جدول  دش آوری جمع نمونه

 شد. منتقل آزمایشگاه به شناسی خاك های آزمایش

 توسط ابتدا آزاد، هوای در شدنخشك از پس ها نمونه

 سپس و شده خرد آن های كلوخه و كوبیده چینیهاون

 انجام برای و شد داده عبور متریمیلی دو الك از

 شرح به آزمایشگاهی های تجزیه و شد آماده آزمایشات

 آلی مواد اكسیداسیون پایه بر آلی كربن .شد انجام زیر

 تزا گیری اندازه (.Walkly & Black, 1934) دش انجام

 و تقطیر م،هض مرحله سه در كجدال روش از

 دستگاه با (ppm برحسب) رففس مقدار ،تیتراسیون

 روش از پتاسیم و (Emami,1996) اسپکتروفوتومتر

 ای pH د.ش تعیین (Page et al., 1982) آمونیوماستات

 روشبه اشباع عصاره یههت اساس بر اسیدیته

 تعیین متر pH دستگاه از استفاده با و پتانسیومتری

 دستگاه از استفاده با نیز الکتریکی هدایت .شد

 شدهگیری عصاره های نمونه در الکتریکی سنجهدایت

 برداری نمونه د.ش (Ghazanshahi, 2006) گیری اندازه

 در pilifera Stachys گونه دار گل های سرشاخه از

 هنگامی )رویشگاه( منطقه هر رفعم های توده داخل

 از بود گلدهی حداكثر فنولوژیکی مرحله در گیاه كه

 یها اماند سپس .شد انجام تصادفی روشبه بوته 15

 و هشدطمخلو مه با منطقه هر در شدهبرداشت هوایی

 پاكت هر روی و ریخته پاكت داخل در ها نمونه

 شد ثبت گیاه برداشت محل كامل عاتالاط

(Azarnivand et al., 2010.) گیاه دار گل های سرشاخه 

 بازده تعیین تهج و خشك سایه در ،آوری جمع

 به گیاه پتاسیم و فسفر نیتروژن، میزان ،اسانس

 شد. داده انتقال آزمایشگاه

 خرد برقی آسیاب توسط شدهخشك گیاهی ماده

 ،توزین از پس شدهخشك گیاه پودر از گرم 155 و شد

 4 مدتهب آب با تقطیر روشبه اسانس استخراج تهج

 (Maleki et al., 2001) دستگاه كلونجر توسط ساعت

 .شد گیری اسانس یاسوج دانشگاه مركزی آزمایشگاه در

 آبگیری آب، بدون سولفاتسدیم توسط ها اسانس

 گردید محاسبه ها اسانس بازده درصد سپس شدند.

(Azarnivand et al., 2010). 

155× 
 اسانس وزن

 اسانس بازده درصد =
 گیاه خشك وزن
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 بویراحمد و كهگیلویه استان در كركدار سنبله های نمونه آوریجمع مناطق جغرافیایی مشخصات .1 جدول
Table 1. Geographical characteristics of aggregate areas of of collected Stachys pilifera L. genotypes in Kohgilouyeh-

va-Boyerahmad province 
Average 

moisture (%) 
Average 

temperature (Co) 
Average rainfall 

(mm) Latitude Longitude Sea level 
(m) Natural habitats 

55.3 12.9 740.50 30°24′36″ 51°24′36″ 2590 Sepidar 
53.7 13.1 732.3 30°31′12″ 51°25′12″ 2570 Abnahr 
53.3 15.3 690.4 3058′12″ 51°8′24″ 2330 Margoom 
51.5 15.1 686.2 30°52′12″ 51°12′36″ 2260 Loudab 

 
 رویشگاه خاك شیمیایی و فیزیکی مشخصات از برخی .2 جدول

Table 2. Some physical and chemical traits of natural habitat soil 
Potassium 

(ppm) 
Phosphorus  

(ppm) 
Nitrogen  

(%) 
 EC 

(ds/m)  
Organic matter  

(%)  pH Soil texture Natural habitats 
525.5 11.9 0.15 1.1 0.97 7.5 Loamy sandy Sepidar 

531.23 12.1 0.18 1 0.95 7.6 Loamy sandy Abnahr 
550.9 17.3 0.2 1.2 1.32 7.7 Loamy sandy clay Margoon 

621.21 20.17 0.22 0.9 1.4 7.3 Loamy Loudab 
 

گیری  صفات مورفولوژیك، هنگام برداشت اندازه

دهنده، طول و  شد؛ كه شامل طول و قطر ساقه گل

دهنده، قطر گل و  ساقه گلعرض برگ، تعداد انشعاب 

گیری این صفات از  انداز بودند. برای اندازهقطر سایه

ورنیه استفاده شد.  كش و كولیس وسایلی همچون خط

برای تعیین غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و 

 25ای كركدار، یك نمونه  پتاسیم اندام هوایی سنبله

 دهی از هر توده گیاه در مرحله گلگرمی از زیست

 رویشگاه تهیه گردید. 

 آون در كردنخشك از پس شدهفراهم های نمونه

 ساعت 41 مدتبه گراد سانتی درجه 05 دمای در

 هضم روشبه        نهایتا  و كرده پودر برقیآسیاب وسیله به

 و اكسیژنهآب اسیدسالیسلیك، اسیدسولفوریك، توسط

 كلیه گیری اندازه برای و شده تهیه آنها عصاره سلنیم،

 شد. استفاده عصاره این از هوایی اندام نظر مورد عناصر

 دستگاه با تقطیر از بعد تیتراسیون روشبه كل نیتروژن

Kejeltec Auto 1030 Analyzer, Tecator، پتاسیم 

 ,Flame Photometer دستگاه با ای شعله نشر روشبه

JenWay PFP7 زرد )رنگ كالریمتری روشبه فسفر و 

 ,Spectrophotometer دستگاه با وانادات( مولیبدات

AE-UV1606 شد گیری اندازه (Emami, 1996.)  

 تکرار 15 با تصادفی كامل طرح صورتبه آزمایش

 افزارنرم از ها داده تحلیل و تجزیه جهت شد. آنالیز

 مقایسه شد. استفاده 3.1.9 نسخه SAS آماری

 %0 احتمال سطح در LSD آزمون توسط ها میانگین

  شد. انجام

 نتایج
 هوایی اندام پتاسیم و فسفر نیتروژن، درصد

 اندام پتاسیم و فسفر نیتروژن، درصد بر رویشگاه اثر

 بود دار معنی درصد 1 آماری احتمال سطح در هوایی

 در ارتفاع ترین پست ویژگی با لوداب رویشگاه (.9 )جدول

 10/1) نیتروژن درصد بیشترین ها، رویشگاه سایر بین

 حاضر تحقیق در رویشگاه ترین مرتفع بود. دارا را درصد(

 عنوان به نیتروژن، درصد020/5 با نیز سپیدار( )رویشگاه

 كمینه شد. شناخته هوایی اندام نیتروژن كمترین

 فسفر درصد درصد(299/5) بیشینه و درصد(101/5)

 آمد. دستهب لوداب و سپیدار های رویشگاه در ترتیب به

 رویشگاه از ارتفاع افزایش فسفر، و نیتروژن درصد با مشابه

 21 مقدار به پتاسیم میزان كاهش سبب سپیدار به لوداب

 (.4)جدول شد درصد

نوع  ،کی از عوامل محیطی مهم در استقرار گونهی

دهد  این پژوهش نشان می 2جدول خاك اسـت. نتایج 

نسبت  لودابو كربن آلی در منطقه  نیتروژنكه میزان 

واد می رفاست. از ط بیشترطق مورد مطالعه به سایر منا

آلی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك تأثیر 

گذارند. اثر فیزیکی مواد آلی در خاك در افزایش  می

طوركلی  كلوئیدهای آلی و ظرفیت نگهداری آب و به

بهبود شرایط فیزیکی خاك اسـت. نقـش بیوشیمیایی 

برای فعالیت مواد آلی در خاك در ایجاد بستر مناسب 

های خاك و افـزایش تعداد و تنوع  میکروارگانیسم

فعالیت آنها، افزایش عناصر غذایی و تركیبات آلی در 

نوبه خود ظرفیت جذب و نگهداری خاك اسـت كه به
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 Mahdavi) دهند عناصر غذایی را در خاك افزایش می

et al., 2010 .) 

 
ن اسانس و . تجزیه واریانس اثرات رویشگاه بر میزا9جدول 

 ای كركدار عناصر غذایی گیاه سنبله

Table 3. Analysis of variance of the effect of natural 

habitats on essential oil and nutrient of Stachys 

Pilifera L. 
Essential  

oil P P N df S.O.V 
0.134** 0.36** 0.002** 0.11** 3 Natural habitats 
0.002 0.015 0.0003 0.003 16 Error 
7.51 9.49 9.04 9.48 - CV 

    درصد. 1دار در سطح احتمال  **: معنی

**: significantly at the 1% levels of probability 

 
. مقایسه میانگین اثرات رویشگاه بر عناصر غذایی 4جدول 

 ای كركدارگیاه سنبله

Table 4. Mean comparison the effect of Natural 

habitats on nutrient of Stachys Pilifera L. 
P (%) P (%) N (%) Natural habitats 
1.38 a 0.219 a 1.11 a Margoom 
1.46 a 0.233 a 1.15 a Loudab 
1.04 b 0.176 b 0.727 b Sepidar 
1.08 b 0.189 b 0.759 b Abnahr 

حروف یکسان در هر ستون، بر اساس آزمون حداقل  میانگین دارای

داری با درصد، اختالف معنی 0داری دانکن در سطح احتمال دامنه معنی

 .یکدیگر ندارند

Similar letters in each column shows non- significant difference 

according to Duncan multiple range tests at 5% level. 

 

 Convington & Abella های پژوهش نتایج

 و پراكنش در غذایی عناصر نقش به نیز (2006)

-Maltez دارد. اشاره گیاهی هـای گونـه استقرار

Mouro et al. (2005) از ارتفاع مستقیم رابطه بر 

 اند داشته اشاره خاكی متغیرهـای با دریا سطح

 و رطوبت میزان دلیل به پایین ارتفاعات در كهطوری به

 و رشد برای مساعدتری رایطش ،بیشتر آلی مواد

 بیشتر غلظت بودن باال .آید می وجود به گیاه گسترش

 بر دلیلی تواند می پایین، ارتفاع گیاهان در عناصر

 رویش برای منطقه این خاك شرایط بودنمناسب

 سایر به نسبت غذایی عناصر باالتر غلظت با گیاهان

 یشافزا با (.Jewell et al., 2007) باشد ها رویشگاه

 ،یادز یبش یلدلبه ،بارش یزانم افزایش و ارتفاع

 كاهش سبب كه شود یم تهسش خاك ییغذا عناصر

 همسو كه شود می گیاه در عناصر این تجمع و جذب

 های رویشگاه است. حاضر پژوهش های یافته با

 سبب (1 )جدول باالتر بارش میانگین با باال ارتفاعات

 عناصر كه است شده غذایی عناصر آبشویی افزایش

 های رویشگاه و شده خارج گیاه دسترس از مغذی

 عناصر دارای (1 )جدول كمتر بارش با پایین ارتفاع

 سبب نتیجتا كه هستند (2 )جدول بیشتری غذایی

 است شده گیاه درون عناصر این تمجع میزان افزایش

 (.4 )جدول

 
  برگ عرض و طول

 ها رویشگاه بین داد نشان (0 )جدول واریانس تجزیه نتایج

 1 خطای احتمال سطح در برگ عرض و طول صفات در

 02/2) بیشترین (.0)جدول بود دار معنی اختالف درصد

 طول برگ طول متر( سانتی 1/2) كمترین و متر( سانتی

 )جدول آمد دستبه نهر آب و لوداب رویشگاه در ترتیب به

 نشان (2 )جدول میانگین مقایسه جدول همچنین (.2

 درصد 22 لوداب به نسبت نهر آب رویشگاه كه داد

 های داده به توجه با داد. نشان برگ عرض كاهش

 طوربه دما ارتفاع، افزایش با )1 لجدو( هواشناسی

 دمای میانگین كهطوری به یافت كاهش محسوسی

 به ارتفاع ترین پایین در گراد سانتی درجه 10 از سالیانه

 (1 )جدول رسید ارتفاع ترینالبا در گرادسانتی درجه 12

 شرایط در گیاهی های ام اند نمو و رشد كهآنجایی از و

 صفات از بسیاری ،ابدی یم كاهش پایین دمای

 و طول نظیر مطالعه این در بررسی مورد مورفولوژیکی

 فت.یا كاهش برگ عرض

 
 كركدار ایسنبله دارویی گیاه در مختلف صفات واریانس تجزیه در تغییر مختلف منابع مربعات میانگین .0 جدول

Table 5. Analysis of variance of different characteristics in Stachys pilifera L. 
Flower  

diameter 
Canopy  

diameter 
Flowering  

Stem diameter 
Leaf  

width 
Leaf  

length 
Flowering  

stem diameter 
Flowering  

stem length 
df S.O.V 

0.53** 102.3 0.066 ns 0.088** 0.644** 0.0138** 40.98** 3 Natural habitats 
0.075 8.55 0.225 0.004 0.067 0.0006 6.75 16 Error 
15.29 9.99 15.30 8.97 10.73 11.05 11.83 - CV 

 .دار معنینبود اختالف  و درصد 1 و 0 سطح در دار معنیاختالف  دهنده نشان: nsو  ** *،
*, **, ns: significantly at the 5% and 1% of probability levels, and non-significant, respectively. 
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 كاهش در پایین دمای تأثیر گیاهان از بسیاری در

 ,Omidbaygi) است رسیده اثبات به رویشی خصوصیات

 كه داد نشان نیز (0 )جدول همبستگی ماتریس (.1994

 و (2r= 05/5) فسفر (،2r= 01/5) نیتروژن با برگ طول

 (،2r= 02/5) نیتروژن با برگ عرض و (2r= 02/5) پتاسیم

 هوایی اندام (2r= 02/5) پتاسیم و (2r= 22/5) فسفر

 استناد با توان می كه داد نشان را قوی و مثبت همبستگی

 لوداب رویشگاه برتری كه كرد بیان ،2 جدول اطالعات به

 و باالتر آلی ماده داشتن در ها، رویشگاه سایر به نسبت

 جذب افزایش باعث كه است بوده بیشتر غذایی عناصر

 با منطقه این در یافته رویش گیاه و شده عناصر

 تر كشیده و تر بزرگ های برگ دارای آنها، آسمیالسیون

 و مورفولوژیك خصوصیات بر ارتفاع اثر باشد. می

 در (Urtica dioical) گزنه گیاه برگ فیتوشیمیایی

 و گرفت قرار بررسی مورد گلستان و مازندران های استان

 داری معنی طور به اكوتیپ و ارتفاع اثر كه داد نشان نتایج

 تأثیر تحت را گزنه بیوشیمیایی و مورفولوژیك خصوصیات

 هوایی اندام و برگ عرض و طول كهطوریبه داد. قرار

 Najar) یافت كاهش دریا سطر از ارتفاع افزایش با گیاه

firuzjaie et al., 2014) حاضر، پژوهش های یافته با كه 

 دارد. همخوانی

 

 دهنده گل ساقه قطر و طول

 ها رویشگاه بین داد نشان (0 )جدول واریانس تجزیه نتایج

 احتمال سطح در دهنده گل ساقه قطر و طول صفات در

 با لوداب رویشگاه بود. دار معنی اختالف درصد 1 خطای

 و بیشترین متر سانتی 13 با سپیدار و متر سانتی 2/24

 بین در دادند. نشان را دهنده گل ساقه طول كمترین

 سپیدار و متر سانتی 20/5 با لوداب مختلف های رویشگاه

 ساقه قطر كمترین و بیشترین دارای متر ساتی 10/5 با

 رسد می نظربه كه گفت باید (.2)جدول بودند دهنده گل

 مورفولوژیك خصوصیات بر رویش محل ارتفاع تأثیر

 و كیفیت هوایی، و آب شرایط تغییرات به مربوط گیاهان،

 تغییر با بطوریکه باشد غیره و خاك وضعیت نور، شدت

 اثرات و شود می تغییر دستخوش پارامترها این ارتفاع،

  .Yavari et al گذارند. می مورفولوژیك صفات بر را خود

 دار، گل ساقه طول میانگین كه دادند گزارش (2011)

 Thymus) آلود كرك آویشن گل قطعات آذین، گل طول

pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak )رویشگاه در 

 تحقیق های یافته با همسو كه است بوده بیشتر تر، پست

 نشان (0 )جدول همبستگی جدول اطالعات است. حاضر

 (،2r= 29/5) نیتروژن با دهنده گل ساقه طول كه داد

 ساقه قطر (2r= 00/5) پتاسیم و (2r= 93/5) فسفر

 و (2r= 29/5) فسفر (،2r= 11/5) نیتروژن با دهنده گل

 را داری معنی و مثبت همبستگی (2r= 02/5) پتاسیم

 و فیزیکی مشخصات نقش وضوحبه كه داد نشان

 و طول داشتن در (2 )جدول رویشگاه خاك شیمیایی

 است. مشاهده قابل بهتر، دهنده گل ساقه قطر

 

 گل قطر و انداز سایه قطر

انداز و  یهقطر سادرصد بر  1اثر رویشگاه در سطح احتمال 

 2/94(. رویشگاه لوداب با 0دار بود )جدول  قطر گل معنی

انداز بود كه با  قطر سایهمتر دارای بیشترین  سانتی

داری  متر( اختالف معنی سانتی 4/91رویشگاه مارگون )

متر( نیز  سانتی 4/20انداز ) نداشت. كمترین میزان سایه

داری با  مربوط به رویشگاه سپیدار بود كه اختالف معنی

متر( نداشت. مقایسه میانگین قطر  سانتی 2/20نهر ) آب

متری ارتفاع از سطح  995ها نشان داد كه با افزایش  گل

یابد  درصد كاهش می 23های آزاد، قطر گل به میزان  آب

 0/1متر و  سانتی 12/2كه لوداب و سپیدار با طوریبه

ترتیب دارای بیشترین و كمترین قطر گل متر به سانتی

 (.2بودند )جدول 

 
 كركدار ای سنبله دارویی گیاه مورفولوژیك صفات برخی بر رویشگاه اثر میانگین مقایسه .2جدول

Table 6. Means comparison of effect of Natural habitats on some measured characters of Stachys pilifera L. 
Canopy 
diameter 

(cm) 

Flower 
diameter  

(cm) 

Number of 
flowering  

stem 

Leaf 
width  
(cm) 

Leaf 
length 
(cm) 

Flowering stem 
diameter  

(cm) 

Flowering stem 
length  
(cm) 

Natural 
habitats 

25.4b 1.5b 3a 0.64c 2.12b 0.17b 19b Sepidar 
25.6b 1.54b 3.2a 0.69c 2.1b 0.18b 20b Abnahr 
34.6a 2.12a 3.2a 0.94a 2.76a 0.27a 24.6a Loudab 
31.4a 2.04a 3a 0.8b 2.3a 0.25a 23.2a Margoon 

 .ندارند یکدیگر با ی دار معنی اختالف درصد، 0 احتمال سطح در دانکن داری معنی دامنه حداقل آزمون اساس بر ستون، هر در یکسان حروف دارای میانگین
Similar letters in each column shows non- significant difference according to Duncan multiple range tests at 5% level. 
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Noroozloo et al. (2015) طول كه داد گزارش 

 ارتفاع با شیر عجب رویشگاه در كوهی چای گل جام

 همبستگی بود. بیشتر بابانظر، رویشگاه به بتنس كمتر

 نیتروژن با انداز سایه قطر (0 )جدول دار معنی و مثبت

(23/5 =2r،) فسفر (2= 21/5r) پتاسیم و (2= 05/5r) و 

 و (2r= 21/5) فسفر (،2r= 20/5) نیتروژن با گل قطر

 رویشگاهی منطقه نقش از نشان (2r= 22/5) پتاسیم

 داشتن با لوداب رویشگاه كه دارد (2 )جدول

 و گل قطر با گیاهی است توانسته بیشتر حاصلخیزی

 و یزیکیف یاتصوصخ كند. تولید را بیشتر انداز سایه

 تنوع و ییرتغ یجادا در یا عمده نقش ،اكخ شیمیایی

 ها رویشگاه یگرد طرف از و كند یم یفاا رویشگاه در

 ها اكخ یاتصوصخ توسعه و تغییر در یمهم نقش

 یبند طبقه و توان یابیارز در اصولی راه دارند. عهدهبه

 و اكخ یاتصوصخ یا یاهیگ پوشش یبررس یشگاه،رو

 همزمان مطالعه بلکه یست،ن مجزا طوربه یزیوگرافیف

 را یتر بمطلو یجنتا تواند، یم حیطیم و یشیرو عوامل

 اعاتفارت (.Fisher & Fuel, 2004) باشد دربرداشته

 حیطم ینتر مناسب ،ها دامنه و ها كوهپایه و متوسط

 ارتفاع یشافزا با كه باشند یم یاهانگ نمو و رشد جهت

 ییغذا عناصر ،یادز یبش یلدلبه بارش یزانم افزایش و

 این های یافته راستا، همین در شود. یم تهسش خاك

 در یافتهرویش گیاه كه كند می بیان نیز پژوهش

 بهتری مورفولوژیکی صفات )لوداب( تر پست رویشگاه

 .باشد می دارا تر مرتفع های رویشگاه به نسبت را

 

 اسانس درصد

 درصدی 1 داری  معنی از حاكی واریانس تجزیه جدول

 چای دار گل سرشاخه اسانس مقدار بر رویشگاه اثر

 مقداربه اسانس درصد بیشترین (.9 )جدول بود كوهی

 با آن كمترین و لوداب رویشگاه در درصد 152/5

 شد مشاهده نهر آب رویشگاه در درصد 431/5 مقدار

 012/5) داری معنی اختالف سپیدار رویشگاه با كه

 محیطی عوامل مهمترین از (.1 )شکل نداشت درصد(

 مؤثره مواد كیفیت و كمیت بر ای عمده بسیار تأثیر كه

 حرارت درجه به توان می گذارد، می دارویی گیاهان

 شیمیایی و فیزیکی خصوصیات و محل ارتفاع محیط،

 گیاهان كه داد نشان نتایج كرد. اشاره خاك

 درصد دریا، سطح از كمتر ارتفاع با های رویشگاه

 های رویشگاه گیاهان به نسبت بیشتری اسانس

 هر كه این به توجه با رسد می نظربه داشتند. تر مرتفع

 گرفته صورت برداری نمونه زمان یك در رویشگاه چهار

 تأثیر از ناشی تواند می اسانس درصد در تفاوت است

 سطح از ارتفاع بارندگی، مثل اكولوژیك مختلف عوامل

 و گرم باشد. (2 )جدول خاك نوع و (1 )جدول دریا

 شده بیشتری های گل تولید باعث مناطق بودنآفتابی

 باعث         مستقیما  ،رویشی پیکر عملکرد افزایش با و

 عواملی تأثیر شود. می تولیدی اسانس میزان افزایش

 رویشگاه دو در كه شدهسبب ماقلی و ارتفاع نظیر

 ساختار و بزرگتر های برگ دارای لوداب و مارگون

 داشته دیگر رویشگاه دو به نسبت بزرگتری های گل

 با كه است یافته افزایش اسانس مقدار نتیجه در باشد.

 های یافته با و Jaymand & Rezaei (2006) نتایج

Corticchiato et al. (1998) نتایج .دارد مطابقت 

 عناصر میزان با اسانس درصد كه داد نشان همبستگی

 پتاسیم و (2r=04/5) فسفر (،2r=35/5) نیتروژن

(12/5=2r) مورفولوژیك صفات همچنین و 

 دهنده گل ساقه طول از اعم شدهگیری اندازه

(04/5=2r،) دهنده گل ساقه قطر (2=35/5r،) طول 

 قطرگل (،2r=04/5) برگ عرض (،2r=02/5) برگ

(05/5=2r) انداز سایه قطر و (2=12/5r،) همبستگی 

 (.0 )جدول داشت داری معنی و مثبت

 

 
 های رویشگاه در اسانس میزان تغییرات مقایسه .1 شکل

 مختلف
Figure 1. Comparison of essential oil variations in 

various natural habitats 
 

 و لوداب های رویشگاه در اسانس بودنبیشتر

 نهر، آب و سپیدار های رویشگاه به نسبت مارگون
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 در موجود غذایی عناصر بودنبیشتر به مربوط تواند می

 علت این به شاید امر ینا باشد. ها رویشگاه این خاك

 باالتر میزان دلیلبه ،كمتر ارتفاع با مناطق در كه است

 و (2 )جدول خاك آلی ماده و پتاسیم فسفر، نیتروژن،

 بافت پتاسیم فسفر، نیتروژن، افزایش آن با متناسب

 بازده درصد ،مرتفع مناطق به نسبت (2 )جدول گیاهی

 رشد بستر و خاك های ویژگی زیرا بود، باالتر اسانس

 مهم عوامل از شیمیایی و فیزیکی خواص لحاظ از گیاه

 گیاهان مؤثر ماده و نمو و رشد چگونگی بر تأثیرگذار و

 (.Hossaini & Dari, 2004) هستند معطر و دارویی

 مطابقت Xiufeng et al. (2004) نتایج با هایافته این

 باعث را خاك باالی نیتروژن میزان كهطوری به دارد،

 Rhodiolas گونه اسانس تركیبات و تولید افزایش

achalinenesis از حاصله نتایج بین در .است دانسته 

 غذایی عناصر بین كه شود می مشاهده نیز پژوهش این

 دارویی گیاه اسانس میزان و پتاسیم و فسفر نیتروژن،

 وجود داری معنی و مثبت همبستگی كركدار ای سنبله

 در عناصر این وجود به توجه با (.0 )جدول دارد

 تولید در آنها بودنمؤثر همچنین و ها اسانس ساختار

 مناطق در عناصر این بیشتر جذب نیز و اسانس میزان

 عناصر بودنبیشتر كه گفت توان می (1 )جدول تر پست

 (2 )جدول مناطق این در فسفر و نیتروژن بخصوص

 این گیاهان اسانس بیشتر تولید در مؤثر عاملی نیز

 تحقیق، این های یافته با همسو باشد. می مناطق

Kazemizadeh et al. (2008) تركیبات بررسی در 

 دو در خزری نخودی مریم گونه جمعیت دو اسانس

 های تفاوت كه رسیدند نتیجه این به ،مختلف رویشگاه

 جمعیت دو اسانس های تركیب در كمی و كیفی

 مناطق اكولوژیك های ویژگی تفاوت از ناشی تواند می

 یا و دریا سطح از ارتفاع و رطوبت دما، مانند رویـش

 .Yazdani et al .باشد جغرافیایی و خاكی عوامل سایر

 در موجود منتول و اسانس میزان تحقیقی طی (2002)

 را وركش مختلف منـاطق در شدهكاشته فلفلینعناع

 تغییرات كه رسـیدند نتیجـه نای به و كردند مقایسه

 و اقلیم تأثیر بیانگر ،منتول میزان و اسانس مقدار

 مورد گیاه در اسانس تولید كیفیت و كمیت بر ارتفاع

 اسانس كیفی و كمی بررسـی در است. بوده مطالعه

 متر 2155 تا  2455 ارتفاع سه در كوهیآویشن گیاه

 میزان كه شد گزارش دماوند تـار دریاچه حوزه زیر در

 باال ارتفاع از رصدد 01/1 تا 30/5 بـین اسانس درصد

 ,.Jamshidi et al) كندمی تغییر پایین ارتفاع به

 شناختی، بوم خصوصیات روی بر ای مطالعه در .(2006

 Thymus) آذربایجانیآویشن اسانس میزان و ریختی

migricus) اسانس میزان با ارتفاع كه شد مشخص 

 اسانس كم بازده كه نحوی به دارد، منفی همبستگی

 به را هریس شهرستان از شدهآوری جمع جمعیت

 Yavari) دادند نسبت دریا سطح از رویشگاه باالی ارتفاع

et al., 2010). دیگری مطالعه در Habibi et al. (2005) 

 میزان و دریا سطح از ارتفاع بین منفی همبستگی نیز

  آویشن از دیگری گونه برای را اسانس

(T. kotschyanus) های یافته با كه كردند گزارش 

 دارد. مطابقت حاضر پژوهش

 
 سنبله كركدارگیری شده ضرایب همبستگی دوگانه پیرسون میان صفات اندازه. 0جدول 

Table 7. Pearson correlation coefficient between measured variables of Stachys pilifera 

F.S.L F.S.D L.L L.D N.F.S F.D C.D E.O N P K  

1           Flowering stem length 
0.749** 1          Flowering stem  Diameter 

0.603** 0.786** 1         leaf length 

0.632** 0.756** 0.737** 1        Leaf Width 

0.003ns 0.029ns -0.277ns 0.1ns 1       Number of flowering stem 

0.483** 0.650** 0.561** 0.664** 0.398ns 1      Flower Diameter 

0.744** 0.862** 0.620** 0.789** -0.012ns 0.564** 1     Canopy Diameter 

0.743* 0.904** 0.722** 0.743** 0.017ns 0.708** 0.863** 1    Essential oil 

0.633** 0.810** 0.719** 0.721** 0.028ns 0.655** 0.692** 0.904** 1   Nitrogen 

0.396* 0.632** 0.503* 0.620** 0.135ns 0.612** 0.611** 0.748** 0.787** 1 
 Phosphorus 

0.555* 0.766** 0.764** 0.720** 0.080ns 0.666** 0.709** 0.863** 0.843** 0.810** 
1 Potassium 

ns :* درصد. 0و  1دار در سطوح معنیوجود اختالف دار و  معنینبود اختالف ، ** و 

ns, *, **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
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 و لوداب جمعیت ریختی، خصوصیات دیدگاه از

 ساقه طول میانگین از برخورداری دلیلبه مارگون

 به نسبت بیشتر برگ ابعاد و گل ساختار دار، گل

 از یکی تواند می نهر آب و سپیدار جمعیت

 اصالحی كارهای شروع منظوربه هدف های رویشگاه

 كهآنجایی از زیرا ؛باشد گونه این نمودناهلی جهت

 جهت دارند قرار ساقه روی كه داری گل های سرشاخه

 منطقه كهطوری به شوند، می برداشت اسانس استحصال

 بودنبزرگ حیث از هم و نظر این از مارگون و لوداب

 جهت اصالحی كارهای شروع منظوربه برگ،

 های رویشگاه از حفاظت آن كنار در و نمودن اهلی

 ساقه زیرا رسد؛ می نظربه مطلوب گونه این طبیعی

 تری بزرگ سطح كه تر بزرگ برگ همراهبه بلند دار گل

 و تولید جهت تریبزرگ مخزن تواند می دارند، را

 .نماید ایجاد اسانس ذخیره

 

 گیرینتیجه

 كه داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج درمجموع

 ارتفاع با های رویشگاه در واقع كركدار ای سنبله گیاه

 خصوصیات مارگون(، و )لوداب دریا سطح از كمتر

 ساقه طول بودن باال قبیل از بهتری زایشی و رویشی

 عملکرد همچنین و برگ عرض و طول دهنده، گل

 این گیاهان كه داد نشان خود از را اسانس باالی

 برای یا و نژادی به های برنامه در تواند می ها رویشگاه

 برای همچنین گیرد. قرار توجه مورد تولید و كشت

 بهتر اسانس، بازده افزایش بر محیطی عوامل اثر تعیین

 از كركدار ای سنبله گیاهان های اكوتیپ بذور كه است

 ها اكوتیپ همه بذور و آوری جمع مختلف های رویشگاه

 زمان در و شده كشت جداگانه طوربه رویشگاه هر در

 كردنخشك رویشی، پیکره برداشت به اقدام دهی گل

 عامل تا گردد اسانس بازده ارزیابی و استخراج و

 شود. مشخص تری دقیق طوربه اسانس افزایش
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