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  از مختلفی مناطق در بادرشبو گیاه اسانس اجزاي و درصد تغییرات بررسی
  غربی و شرقی آذربایجان هاي استان

  
   زاده یوسف سعید*

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه کشاورزي، گروه استادیار،

 10/2/1395؛ تاریخ پذیرش: 24/9/1394تاریخ دریافت: 

  1چکیده
 خانواده به متعلق و یکساله ،علفی گیاهی ).Dracocephalum moldavica L( وبادرشب :هدف و سابقه

 کاربردهاي سازي، عطر و غذایی بهداشتی، و آرایشی داروسازي، صنایع در گیاه این اسانس .است نعناعیان
. باشند می داروها از بسیاري اولیه ثرهؤم مواد و ثانویه هاي متابولیت از غنی مخازن دارویی گیاهان .دارد فراوانی

 تحت بارزي طور هب ها آن ساخت ولی شوند می ساخته ژنتیکی فرآیندهاي هدایت با اساساً چه اگر مذکور مواد
و  دارویی گیاهان اسانس اجزاي و درصد بر محیطی عوامل ثیرأت به توجه با گیرد. می قرار محیطی عوامل ثیرأت

 محیطی عوامل ثیرأت تحقیق این در بهداشتی و آرایشی و غذایی صنایع در بادرشبو دارویی گیاه اهمیت همچنین
  .ه استگرفت قرار مطالعه مورد بادرشبو دارویی گیاه اسانس اجزاي و درصد بر
  

 قالب در آزمایشی منطقه، پنج در بادرشبو جمعیت پنج اسانس اجزاي و درصد بررسی منظور  به ها: روش و مواد
 زمان در بررسی، مورد مناطق کلیه در گیري نمونه گردید. انجام 1392 سال در تکرار سه در تصادفی کامالً طرح

 ارومیه، سلماس، شامل مناطق این و گرفت قرار بررسی مورد نمونه 3 منطقه هر در .شد انجام کامل گلدهی
 مرکز نور پیام دانشگاه تحقیقاتی مزرعه در شاهد عنوان به Szk-1 شده اصالح رقم بودند. تبریز و مراغه خوي،
 شدن خشک از پس گرفتند. قرار ارزیابی مورد اسانس اجزاي و اسانس درصد مطالعه این در گردید. کشت مرند
 منظور به شد. انجام آب با تقطیر روش به ها آن از گیري اسانس )آزاد هواي و سایه در( گیاه هوایی اندام
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 به متصل گازي کروماتوگرافی و )GC( گازي کروماتوگرافی دستگاه از اسانس هاي ترکیب شناسایی و جداسازي
   شد. استفاده )GC-MS( جرمی سنج طیف

  
 و )61/0( بیشترین بود. دار معنی درصد 5 احتمال سطح در اسانس درصد بر جمعیت اثر داد نشان نتایج ها: یافته

 از ترکیب سیزده مجموع در آمد. دست هب تبریز و سلماس هاي جمعیت در ترتیب به اسانس میزان )4/0( کمترین
 شناسایی ترکیبات تمامی مجموع شد. شناسایی شده اصالح رقم و مختلف مناطق از شده برداشت هاي جمعیت

 استات ژرانیل و نرال ،ژرانیول ،ژرانیال گیاه در اسانس عمده هاي ترکیب بود. متغیر درصد 96 تا 3/87 از شده
 مراغه جمعیت در و بیشترین )درصد 3/57( تبریز جمعیت در ژرانیول و ژرانیال نرال، ترکیب سه مجموع بودند.

 تبریز جمعیت و )درصد 3/57( بیشترین مراغه جمعیت همچنین، دادند. نشان را مقدار کمترین )درصد 9/33(
   کردند. تولید را استات ژرانیل میزان )درصد 6/23( کمترین

  
 در کردند. تولید را اسانس ترکیبات میزان و درصد باالترین ترتیب به تبریز و سلماس جمعیت :گیري نتیجه

  کرد. تولید مطلوب زراعی خصوصیات با ارقامی بادرشبو جمعیت دو این انتخاب با توان می مجموع،
  

   ثانویه هاي متابولیت دارویی، گیاهان ،ژرانیال ،اسانس ترکیبات کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
 دست که شده زده تخمین اما هستند، شیمیایی مصرفی هاي دارو از عظیمی بخش که این با امروزه  
 شکل تغییر گیاه از استخراج از پس یا دارند گیاهی منشا دارویی هاي فراورده کلیه سوم یک کم

 شیمیایی هاي دارو با مقایسه در هستند طبیعی أمنش داراي که این دلیل به یگیاه هاي دارو اند. یافته
 در دارویی گیاهان از استفاده براي بشر تمایل رو این از ).22( دارند پی در را کمتري جانبی عوارض
 گیاهی )L. Dracocephalum moldavica( بادرشبو است. یافته افزایش شیمیایی هاي دارو با مقایسه

 و است اسانس حاوي گیاه اندام تمامی .باشد می نعناعیان خانواده به متعلق که یکساله و علفی است
 هاي ساقه و ها (برگ بادرشبو رویشی اندام و گل باشد. می متفاوت مختلف هاي قسمت در آن مقدار

 هاي بخش به و بوده متغیر وبادرشب اسانس درصد باشد. می اسانس درصد بیشترین داراي جوان)
 تبریز، آذربایجان، ایران، غربی شمال در بادرشبو دارد. بستگی اکولوژیکی فاکتورهاي و گیاه مختلف
 اسانس ).20( شود می یافت البرز هاي کوه رشته در و مرطوب) هاي جنگل (در مازندران یزد، ارومیه،

 اسانس .باشد می جراحات و زخم دهنده التیام و بوده باکتریایی و میکروبی ضد خاصیت داراي بادرشبو
 این .دارد فراوانی کاربردهاي سازي، عطر و غذایی بهداشتی، و آرایشی داروسازي، صنایع در گیاه این
 و GC روش به ترکیب 66 گیاه این در ).16( دارد نیز يتومور ضد و اکسیدانی آنتی خاصیت گیاه

GC-MC اصلی هاي ترکیب نرال و ژرانیول ژرانیال، استات، ژرانیل که شده شناسایی و جداسازي 
 را اسانس درصد 90 که هستند داري اکسیژن هاي مونوترپن ها ترکیب این هستند. آن شده شناخته
 ژنتیکی هاي فرایند هدایت با اساساً دارویی گیاهان در ثانویه هاي متابولیت ).35( دهند می تشکیل
 عوامل .گیرد می قرار محیطی عوامل ثیرأت تحت بارزي طور به ها آن ساخت ولی شوند، می ساخته

 آلکالوئیدها، مثل دارویی گیاهان ثرهؤم مواد کیفیت و تولید در زیادي تغییرات سبب محیطی
 باشد، بیشتر دارویی گیاه یک ثرهؤم مواد چقدر هر ).22( گردند می ها اسانس و استروئیدها گلیکوزیدها،

 اسانس در موجود ترکیبات شناسایی بنابرین باشد، می صرفه به مقرون دارویی صنایع در آن استحصال
 بین ارتباط وجود بر مبنی هایی گزارش ).24( است برخوردار فراوانی اهمیت از ها آن اثر و گیاهان
 منشاء بین باالیی همبستگی و است گردیده بیان گیاهان شیمیایی ترکیبات بر رویشگاه شرایط

 و هورنوك راستا این در ).14 ،15 ،7( است شده داده نشان ثرهؤم ترکیبات و گیاهان جغرافیایی
 در )درصد 74/0( مجارستان در بادرشبو گیاه اسانس درصد باالترین کردند گزارش )1990( همکاران

 در .)15( بود اسانس اصلی ترکیب )درصد 30-45( سیترال تحقیق این در آمد. دست هب دهی گل مرحله
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 ژرانیول، ژرانیال، را بادرشبو گیاه اسانس اصلی ترکیب درصد 90 دادند نشان محققین دیگري تحقیق
 را اسانس ترکیب باالترین )2006( همکاران و حسین .)14( دهند می تشکیل استات ژرانیال و نرال

 رازیانه گیاه روي اي مطالعه در )2014( همکاران و مالک رحیم .)16( کردند گزارش لینالول
(Foeniculum vulgare Mill.) منطقه در 65/0 از اسانس درصد کرد گزارش ایران منطقه 12 در 

 شرایط در که دادند نشان )2014( همکاران و آکموویچ .)25( بود متغیر تبریز منطقه در 03/2 تا ورامین
 دارویی گیاه در اسانس درصد ،خشک و گرم هوایی و آب شرایط با مقایسه در معتدل هوایی و آب

 راعی دیگر پژوهشی در .)2( یافت افزایش داري معنی طور به (.Pimpinella anisum L) نیسونآ
 و درصد بین عنعنا گونه سه از مختلف هاي نوتیپژ بین که کردند گزارش )2015( همکاران و دهقی

 و اصفهان هاي ژنوتیپ داشتند اذعان ها آن گردید. مشاهده داري معنی آماري اختالف اسانس عملکرد
 نیز )2013( همکاران و باباالر ).26( کردند تولید را اسانس عملکرد کمترین و بیشترین ترتیب به همدان
 از )Thymus kotschyanus( کوهی آویشن دارویی گیاه در مطالعه مورد هاي جمعیت بین ،دادند نشان
  .)5( شد مشاهده داري معنی آماري اختالف اسانس درصد و مورفولوژیک خصوصیات نظر
 دارویی گیاه اهمیت و دارویی گیاهان اسانس اجزاي و درصد بر محیطی عوامل ثیرأت به توجه با  

 آذربایجان هاي استان در آن هاي جمعیت مطالعه عدم و بهداشتی و آرایشی و غذایی صنایع در بادرشبو
 بر محیطی عوامل ثیرأت ،تحقیق این در رو این از گردد. می احساس امر این ضرورت غربی و شرقی
   گرفت. قرار مطالعه مورد بادرشبو دارویی گیاه اسانس اجزاي و درصد

  
  ها روش و مواد
 قالب در آزمایشی منطقه، پنج در بادرشبو جمعیت پنج اسانس اجزاي و درصد بررسی منظور به  
 گیاهی هاي نمونه منطقه هر در .شد انجام تکرار سه در 1392-93 زراعی سال در تصادفی کامالً  طرح

 3 منطقه هر در شد. بر کف خاك سطح از مربع متر 5/0×5/0 کوادرات یک در کامل  گلدهی مرحله در
 بودند. تبریز و مراغه خوي، ارومیه، سلماس، به متعلق بادرشبو هاي  جمعیت شد. انجام برداري نمونه
 در شاهد عنوان به 1392 اردیبهشت 15 تاریخ در و تهیه بند زرد شرکت از Szk-1 شده اصالح رقم

 کشت مترسانتی 1-2 عمق به و پشته و جوي صورت به مرند مرکز نور پیام دانشگاه تحقیقاتی مزرعه
 فاصله متر، سانتی 40 ردیف فاصله به پشته سه روي کاشت ردیف شش بر مشتمل کرت هر گردید.

 در نیز هرز هايعلف وجین عملیات شد. گرفته نظر در متر سه طول به و مترسانتی 15 بوته هر بین
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 انجام برداري نمونه کامل دهی گل مرحله در مرداد 20 تاریخ در .شد انجام دستی صورت به و مرحله سه
 سه انتهاي و ابتدا از متر 5/0 و کناري ردیف دو کرت هر در مرند منطقه در برداري نمونه جهت شد.

 معادل سطحی از برداشت و شدند گذاشته کنار حاشیه عنوان به آزمایش واحد هر در کاشت ردیف
 گرفتند. قرار ارزیابی مورد اسانس اجزاي و اسانس درصد مطالعه این در گرفت. انجام مربع متر 25/2

 0-30 عمق از گیاه در شده گیري اندازه هاي ویژگی با خاك خصوصیات رابطه بررسی جهت
 در هواشناسی هاي داده و خاك شیمیایی و یکیفیز خصوصیات شد. برداري نمونه خاك  متري یتسان

 از اسانس مقدار تعیین منظور به است. شده داده نشان )2( و )1( جداول در مختلف مناطق
 نمونه یک آزمایشی مرداد) 15-10 هاي (تاریخ ماه مرداد اول  نیمه در منطقه هر از جوان، هاي سرشاخه

   آمد. عمل هب گیري اسانس کلونجر دستگاه وسیله به آب با تقطیر روش از استفاده با و تهیه گرمی 50
  

  .مطالعه مورد هاي جمعیت در ها خاك شیمیایی و یفیزیک خصوصیات از برخی -1 جدول
Table 1. Some of the Soil physical and chemical properties in studied population. 

  آلی کربن
Organic carbon 

(%)  

  فسفر درصد
Phosphorus 

(%)  

  نیتروژن درصد
Nitrogen 

(%)  
  خاك بافت

Soil texture  
  

1.29  4.76  0.1  loam  سلماس جمعیت  
(Salmas population) 

0.93  4.4  0.08  sandy clay loam  ارومیه جمعیت  
(Urmia population) 

0.87  4.36  0.09  silt loam  خوي جمعیت  
(Khoy population) 

0.93  5.06  0.08  sandy loam  شده اصالح رقم  
 (Modern cultivar) 

0.87  4.45  0.07  clay loam  مراغه جمعیت  
(Maragheh population) 

1.02  3.93  0.09  clay loam  تبریز جمعیت  
(Tabriz population) 

  
 موسسه دارویی گیاهان تحقیقات بخش در اسانس شناسایی :اسانس ترکیباي شناسایی و جداسازي
 )Ultra-Fast GC( سریع فوق گازي کروماتوگرافی دستگاه از استفاده با کشور مراتع و ها جنگل تحقیقات

 اسانس میکرولیتر 2/0 مقدار که طوري به شد. انجام جرمی سنج طیف هب متصل گازي کروماتوگرافی و
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 فوق کروماتوگراف گاز شد. تزریق GC سریع فوق دستگاه به و برداشته میکرولیتري 10 سرنگ توسط
 1/0 قطر متر، 10 طول به گداخته سیلیکاي با شده پر DB-5 ستون ،UFM مدل Thermo سریع
 درجه 60- 285 از ستون حرارتی ریزيبرنامه بود. میکرومتر 4/0 ساکن فاز الیه ضخامت و متر میلی

 نوع باشد. می نهایی دماي در دقیقه سه مدت به توقف و دقیقه در درجه 80 دماي افزایش با گراد سانتی
 نسبت و دقیقه در لیتر میلی 5/0 فشار با هلیم حامل گاز و گراد سانتی درجه 280 دماي با FID ساز آشکار
 به DB-5 ستون با جرمی سنجی طیف به متصل 3400 واریان کروماتوگراف گاز بود. 1000 به 1 شکاف

 مورد باشد، می میکرون 25/0 آن در ساکن فاز الیه ضخامت که متر میلی 25/0 قطر و  متر 30 طول
 در درجه 3 دماي افزایش با گراد سانتی درجه 270 تا 60 از حرارتی ریزي برنامه گرفت. قرار استفاده
 درجه 290 ترانسفرالین حرات درجه و گراد سانتی درجه 280 تزریق محفظه حرات درجه دقیقه،
 زمان گرفت. قرار استفاده مورد حامل گاز عنوان به 999/0 خلوص با هلیم گاز شد. تنظیم گراد سانتی
 درصد بود. 40-350 از جرمی محدوده و ولت الکترون 70 یونیزاسیون انرژي ثانیه، یک با برابر اسکن
 همچنین شد. محاسبه بازداري شاخص همراه به جداسازي از پس اسانس هر دهنده تشکیل هاي ترکیب
 دستگاه به سپس و شد رقیق متان کلرو دي لیتر میلی دو در اسانس هر از میکرولیتر یک مقدار

 به اسانس هاي ترکیب به مربوط جرمی هاي طیف و تزریق جرمی سنج طیف به متصل کروماتوگراف
 با اسانس هر در موجود هاي ترکیب شناسایی نهایت، در آمد. دست هب (شناسایی) کیفی بررسی منظور

 دستگاه کامپیوتر اي کتابخانه پیشنهادهاي و )Retention Index( بازداري هاياندیس از استفاده
 شاخص شد. انجام استاندارد ي ها ترکیب با ها آن مقایسه و جرمی سنجی طیف به متصل گازکروماتوگراف

 شود:می محاسبه زیر ابطهر طبق بازداري اندیس

                                                      )1( ابطهر   
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tR)n+1(: ؛بعدي آلکان نرمال بازداري زمان tR)x(: ؛مجهول نمونه بازداري زمان tR)n(: زمان 
  ).11( قبلی آلکان نرمال بازداري

 از هاتیمار  میانگین مقایسه براي و 1/9 نسخه SAS آماري برنامه از ها داده تحلیل و تجزیه جهت  
 روي بر جذري تبدیل واریانس تجزیه از قبل شد. استفاده درصد، 5 احتمال سطح در LSD آزمون

   گردید. انجام استات) نرال و استات ژرانیل ژرانیول، و ژرانیال اسانس، درصد جز (به ها داده
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  بحث و نتایج
 نرال و سیترونال اسانس، درصد بر داري معنی ثیرأت جمعیت داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج  

 کرازانتنول، سیس ،اکسید رز سیس اوسیمن، بتا ترانس پینن، بتا میزان بر و درصد 5 سطح در استات
   ).3 (جدول داشت درصد 1 سطح در استات ژرانیال و ژرانیال نرال،

 خوي) جمعیت جز (به ها جمعیت سایر با مقایسه در سلماس جمعیت در اسانس درصد: اسانس درصد
 در سلماس جمعیت از آمده دست هب هاي بوته اسانس درصد .)1 شکل( بود بیشتر داري معنی طور به

 خاك آلی ماده و نیتروژن بودن باالتر احتماالً ).1 شکل( بود بیشتر درصد 53 تبریز جمعیت با مقایسه
 ترپنوئیدي ترکیبات هااسانس باشد. سلماس جمعیت در اسانس درصد افزایش در ثیرگذارأت عوامل از

 از یکی نیتروژن ).4( دارد نیتروژن نظیر عناصري به ضروري نیاز ها آن     سازنده هايواحد و بوده
 داد نشان هابررسی باشد. می دارویی گیاهان اسانس درصد و گیاه رشد در ثیرگذارأت عوامل مهمترین

 در را اسانس عملکرد نیتروژن کاربرد عدم با مقایسه در )kg ha-1 300( باال سطوح در نیتروژن کاربرد
 )2001( شارما و سینگ هايبررسی طبق .)32( داد افزایش )Ocimum basilicum( ریحان گیاه

 عملکرد داريمعنی طور به )0 و kg ha-1100( سطوح به نسبت هکتار در نیتروژن کیلوگرم 200 کاربرد
 در نیتروژن کاربرد .)33( داد افزایش را (Cymbopogon martinii) لیمو علف دارویی گیاه اسانس
 و رشد و بیوماس رابیسکو، آنزیم فعالیت کلروفیل، میزان فتوسنتز، افزایش با معطر و دارویی گیاهان
 کود مصرف اثر در اسانس میزان افزایش ).32 و 23( دهدمی افزایش را اسانس عملکرد ،برگ توسعه

 هايکانال اسانس، حاوي جدید هايسلول تقسیم و توسعه در نیتروژن مهم نقش دلیل به نیتروژن
 بر که ايسازنده اثرات علت به آلی مواد ).29( باشدمی ايغده هاي کرك و ترشحی مجاري اسانس،

 شناخته خاك باروري ارکان از یکی عنوان به دارند خاك بیولوژیک و شیمیایی فیزیکی، هاي گیویژ
 مواد آزادسازي و آرام تجزیه با و بوده هاخاك تمام در غذایی مواد منبع آلی، مواد ).18( اند شده

 تبادل ظرفیت و آب نگهداري ظرفیت نیز و نموده پذیر امکان را گیاهان بیشتر آمیز موفقیت رشد غذایی،
 هايخاك در را آن نفوذپذیري پایداري و خاك ساختمان و داده افزایش شنی هايخاك در را کاتیونی

 گیاه اسانس افزایش بر مثبتی اثر توانسته سلماس منطقه در بیشتر آلی مواد ).8( بخشدمی بهبود رسی
 طور به تواند می که است زراعی و خاکی اقلیمی، مختلف عوامل از ثرأمت خاك آلی مواد باشد. داشته

 این در .)10( باشد داشته گیاهان هاي متابولیت تولید و عملکرد و رشد بر اثراتی غیرمستقیم یا مستقیم
 لیمو علف دارویی گیاه در آلی کود تن 15 کاربرد کرد گزارش )2001( راجسوار راستا
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(Cymbopogon citrates) شاهد به نسبت 3/10 و 7/10 ترتیب به را اسانس درصد و رویشی پیکر 
 دلیل آلی کود توسط غذایی عناصر تأمین و آب نگهداري ظرفیت بهبود داشت اظهار او داد. افزایش
 و حسین دیگر تحقیقی در ).27( است بوده گیاه این در اسانس درصد و هوایی اندام عملکرد افزایش

 سایر به نسبت کمپوست هکتار در تن 6/39 کاربرد بادرشبی گیاه در کردند گزارش )2006( همکاران
 احتماالً سلماس منطقه در لومی بافت .)14( شد اسانس درصد دار معنی افزایش باعث کمپوست سطوح
 در بادرشبو شده گزارش راستا این در است. داشته اسانس درصد افزایش در مثبتی ثیرأت توانسته

 خاك لومی بافت و بیشتر بارندگی میزان ).37( است مناسب رشد داراي متوسط بافت با هایی خاك
 گیاه رشد و فتوسنتز افزایش با و شده رطوبت به گیاهان ریشه بیشتر دسترسی باعث سلماس منطقه
 افزایش باعث مناسب رطوبت با مناطقی کردند گزارش محققین است. کرده پیدا افزایش اسانس درصد

   ).22( گردد می بادرشبو اسانس عملکرد
 

  
  .مطالعه مورد هاي جمعیت در بادرشبو اسانس درصد میانگین مقایسه -1 شکل

Figure 1. Mean comparison for essential oil of Moldavian balm in studied populations. 
 

 تا 80 نرال و ژرانیول ژرانیال، استات، ژرانیال ترکیب چهار مجموع که این به توجه با: اسانس اجزاي
 به تنها بادرشبو دارویی گیاه در ترکیبات این همیتا دلیل به نیز و کردند تولید را اسانس اجزا درصد 90

   است. شده پرداخته ترکیبات این بررسی
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 مناطق از شده برداشت هاي جمعیت از ترکیب سیزده مجموع در داد نشان )4( جدول نتایج  
 ترانس و سیترال متوکسی دي ترانس هاي ترکیب .شد شناسایی شده اصالح رقم نیز و مختلف

 درصد 3/87 از شده شناسایی ترکیبات .)4 (جدول نشدند شناسایی ها جمعیت از بعضی در کاریوفیلن
 کاکاسی و )2013( همکاران و زاده یوسف بود. متغیر مراغه جمعیت در درصد 96 تا تبریز جمعیت در
 اجزاي بیشترین ژرانیول و ژرانیال استات، ژرانیال ترکیب سه کردند گزارش )2006( همکاران و

 )1998( همکاران و هلم هايیافته به توجه با .)36 و 17( کردند تولید بادرشبو گیاه در را اسانس
 ژرانیل ژرانیال، ژرانیول، شامل دار اکسیژن حلقوي هاي مونوترپن بادرشبو گیاه در اسانس اصلی اجزاي
 ژرانیل ژرانیال، نرال، ترکیبات کردند گزارش )2008( همکاران و سنبلی .)14( بودند نرال و استات
 را بادرشبو اسانس اصلی اجزاي درصد 6/17 و 9/19 ،6/21 ،1/32 با ترتیب به ژرانیول و استات
 همکاران و شیوج راستا این در .کردند گزارش را دیگري نتایج محقیقین سایر .)34( دادندمی تشکیل

 باشندمی وبادرشب اسانس اصلی اجزاي استر ژرانیال سیترال، بتا سیترال، که کردند گزارش )2010(
 ژرانیل لیمونن، لینانول، ترپنتول، آلفا سیترال، )2008( همکاران و نیکیتا هايیافته به توجه با .)31(

 حالی در این .)21( بودند بادرشبو اسانس در ترکیبات ترین مهم ژرانیول و استات لینالیل نرول، استات،
 اجزاي ژرانیال و لینالول ترتیب به بادرشبو گیاه در )2006( همکاران و حسین هايیافته به بنا که است
 ژنتیکی، خاستگاه در تفاوت که است داده نشان تحقیقات .)16( بودند داده تشکیل را اسانس اصلی
 باعث کار و کشت در استفاده مورد هايروش و هاتکنیک ژنتیکی، هاي تفاوت اکولوژیک، هايفاکتور
 در ).30 و 3( شوند می معطر و دارویی گیاهان در اسانس ترکیبات در کیفی و کمی هايتفاوت ایجاد

 طالیی) و سفید پرپر، (صورتی محمدي گل ژنوتیپ سه در )2012( قمی صفایی و یبتول راستا این
 ).6( بود متفاوت بررسی مورد هاي ژنوتیپ در شده شناسایی ترکیبات درصد و تعداد کردند، گزارش
 Mentha( سوسنبر گیاه اردبیل) و (گیالن اکوتیپ دو در که دادند نشان )2011( همکاران و زاده عباس

aquatic L.( در که طوري به شد. مشاهده ترکیبات درصد و تعداد بین داري معنی آماري اختالف 
 در Carvone درصد گرفت. قرار شناسایی مورد ترکیب 34 گیالن اکوتیپ در و 8 اردبیل اکوتیپ
  .)1( بود درصد 03/76 و 58/50 ترتیب به گیالن و اردبیل اکوتیپ

 جمعیت و )درصد 3/57( بیشترین مراغه جمعیت که داد نشان اسانس ترکیبات میانگین مقایسه  
 در استات ژرانیال میزان که  طوري به کردند. تولید را استات ژرانیل میزان )درصد 6/23( کمترین تبریز
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 جمعیت از بعد شده اصالح رقم بود. بیشتر درصد 143 تبریز جمعیت با مقایسه در مراغه جمعیت
 ،استات ژرانیال میزان خالف بر کردند. تولید را استات ژرانیال میزان باالترین )درصد 6/50( مراغه

 تولید را ژرانیال درصد )درصد 2/17( کمترین مراغه جمعیت و )درصد 9/28( بیشترین تبریز جمعیت
 میزان داشت. را مقدار کمترین مراغه جمعیت از بعد شده اصالح رقم در ژرانیال مقدار همچنین کرد.

 مقدار کمترین بود. بیشتر ها جمعیت تمامی با مقایسه در )درصد 7/8( شده اصالح رقم در ژرانیول
 در نرال مقدار کمترین و بیشترین ژرانیال روند با مشابه شد. مشاهده سلماس جمعیت در ژرانیول
 رقم در نرال نامیز شدند. شناسایی )درصد 4/10( مراغه جمعیت و )درصد 4/20( تبریز جمعیت
 یک همبستگی جدول نتایج به توجه با داشت. را مقدار کمترین مراغه جمعیت از بعد شده اصالح

 منفی هبستگی همچنین .گردید مشاهده )=92r**( ژرانیال میزان با نرال ترکیب بین مثبت همبستگی
 شد مشاهده )=r-95**( استات ژرانیال با ژرانیال و )=r-93**( استات ژرانیال با نرال ترکیب بین

 Cymbopogon) لیمو علف گیاه در کردند گزارش )2009( لوترا و گانجاواال راستا این در .)5 (جدول

flexuosus) افزایش با که طوري به شد. مشاهده استات ژرانیال و ژرانیال میزان بین منفی همبستگی 
 ژرانیول به استات ژرانیال شدن تبدیل را امر این دلیل ها آن یافت. کاهش استات ژرانیال مقدار ژرانیول

 جمعیت در ژرانیول و ژرانیال نرال، ترکیب سه مجموع .)12( کردند عنوان برگ رشد دوره طول در
 از بعد کردند. تولید را مقدار )درصد 9/33( کمترین مراغه جمعیت و )درصد 3/57( بیشترین تبریز

 را مقدار بیشترین سلماس جمعیت در ژرانیول و ژرانیال نرال، ترکیب سه مجموع تبریز جمعیت
 داراي دارویی گیاهان اسانس در ژرانیول و ژرانیال نرال، ترکیبات که اند داده نشان تحقیقات داشت.

 و عطر صنایع در و داروها دهنده طعم عنوان به ژرانیول و ژرانیال نرال، .باشند می میکروبی ضد خاصیت
 در که است، اهمیت با و تجاري هايالکل ترپن از یکی ژرانیول .)13( دارند فراوان کاربرد سازي ادکلن

 هاییمولکول ترین مهم از یکی ژرانیول همچنین شود.می مشاهده دارویی گیاهان از تعدادي اسانس
 اندکرده ثابت تحقیقات ).9( دارد بسیاري هايکاربرد غذایی و بهداشتی و آرایشی صنایع در که است

 کش، حشره اکسیدان، آنتی میکروبی، آنتی فعالیت مانند زیستی متعدد هايفعالیت داراي ژرانیول
   باشد. می ضدسرطان و التهاب ضد
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  .مطالعه مورد هاي جمعیت در بادرشبو گیاه اسانس ترکیبات میانگین مقایسه -4 جدول
Table 4. Mean comparison essential oil compounds of dragonhead in studied populations  

  )Studied populationهاي مورد مطالعه ( جمعیت

رقم اصالح   ارومیه  خوي  سلماس  مراغه  تبریز
  شده

شاخص 
  نام ترکیب  بازداري

Tabriz  Maragheh  Salmas  Khoy  Urmia  Modern 
cultivar  

Retention 
Index  

Composition name 
(%)  

1.6a  0.1d  bc 0.6  0.3cd  0.7b  0.3cd  976  B-pinene  
0.8b  1.2a  0.8b  1.4a  0.7b  0.7b  1048  (E)-B-ocimene  
0.7a  0.2b  0.3ab  0.3ab  0.2b  0.7ab  1100  Linalool  
0.1b  0.3dc  0.7a  0.5abc  0.6ab  0.4bc  1108  Cis rose oxide  
103a  0.4b  0.7b  0.6b  0.9ab  0.5b  1153  Citronellal  
2.1a  0.7d  1.6b  1.3c  1.6bc  0.8d  1164  Cis chrysanthenol  
20.4a  10.4c  17.7ab  15.4b  15.3b  11.5c  1238  Geral  
7.9ab  6.4ab  5.9b  6.4ab  6.6ab  8.7a  1253  Geraniol  
28.9a  17.2c  26.4c  27.3a  21.8b  19.3bc  1267  Geranial  

0a  0.1a  0a  0a  0a  0a  1340  E- dimethony citral  
1.3c  1.7abc  2.1a  1.6bc  1.2ab  2ab  1360  Neryl acetate  
23.6e  57.3a  39.3c  34d  41.6c  50.6b  1380  Geranyl acetate  

0a  0.1a  0a  0a  0.1a  0.1a  1425  E-caryophyllene  
57.3a  33.9e  49.9b  49.01bc  43.8de  39.5de    Neral+Geraniol+Geranial  
  Totalمجموع    95.7  92.1  89  95.9  96  87.3

 5 سطح در داري معنی آماري ختالف LSD آزمون اساس برا مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي میانگن ردیف هر در
  .ندارند درصد

Means followed by the same letter in each column are not significantly different at 5% of probability 
level by LSD test 

  

  .مطالعه مورد هاي جمعیت در اسانس مهم ترکیبات بین همبستگی ضرایب -5 جدول
Table 5. The correlation coefficient between the components of essential oils in studied population 

  استات ژرانیال
)Geranyl acetate(  

  ژرانیال
)Geranial(  

  ژرانیول
)loGerani(  

  نرال
)lNera(  

  صفات
)Traits(  

      1  
  نرال

)lNera(  

    1  -0.07  
  ژرانیول

)loGerani(  

  1  -0.12  0.92**  
  ژرانیال

)Geranial(  

1  -0.95**  -0.05  -0.93**  
  استات ژرانیال

)Geranyl acetate(  
 .درصد یک و پنج احتمال سطح در دار معنی و دار معنی غیر ترتیب به ** و *

*and**: significance at the P value of 0.01 and 0.05, respectively. 
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  کلی گیري نتیجه
 کیفی نظر از تبریز جمعیت بادرشبو گیاه در ژرانیول و ژرانیال نرال، ترکیب سه اهمیت به توجه با  

 آن کیفی جنبه فقط جمعیت گزینش در ما هدف اگر بنابرین شد. داده تشخیص جمعیت ترین مناسب
 53 تبریز جمعیت اسانس درصد 1 شکل در دقت با اما بود. خواهد انتخاب بهترین تبریز جمعیت باشد

 مجموع )4 (جدول میانگین مقایسه جدول به عنایت با همچنین بود. سلماس جمعیت از کمتر درصد
 قرار بعدي رتبه در تبریز جمعیت از بعد سلماس جمعیت در ژرانیول و ژرانیال نرال، ترکیب سه

 باشد اسانس ترکیبات مطلوب مقدار با باال اسانس درصد داشتن ما هدف که صورتی در بنابرین گرفت.
  بود. خواهد انتخاب بهترین سلماس جمعیت

  
  سپاسگذاري

 خصوصیات بر منطقه و هوایی و آب شرایط ثیرأت "عنوان با پژوهشی طرح از مستخرج مقاله این  
 نور پیام دانشگاه مالی حمایت با که باشد می بادرشبو دارویی گیاه اسانس اجزاي و درصد کیفی، کمی،
  است. شده اجرا
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