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چكیده
به منظور بررسی خصوصیات مورفولوژيكی و کیفی پنج جمعیت پولك ،آزمايشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال  0011با سه تكرار
انجام شد .در هر رويشگاه نمونههای گیاهی در يك کوادرات  0×0متر مربع از سطح خاک کفبر شد .هر جمعیت پولك متعلق به يك
رويشگاه و اين رويشگاها شامل يام ،بناب ،ارلان ،زنوزق و گلجار بودند .نتايج نشان داد که ويژگیهای مورد بررسی بین جمعیتها تنوع
بالايی داشتند .ارتفاع در مقايسه با خصوصیات خاک بیشترين تأ ثیر را در درصد اسانس ،میزان کلروفیل و آنتوسانین داشت .درصد اسانس
در جمعیت ارلان ( 1/081درصد) در مقايسه با جمعیت زنوزق ( 1/001درصد)  73درصد بیشتر بود .بیشترين تجمع کلروفیل و آنتوسیانین
در جمعیت يام در بیشترين ارتفاع از سطح دريا م شاهده گرديد .میزان کلروفیل کل در جمعیت يام در مقايسه با جمعیت ارلان  00درصد
بیشتر بود .به طور کلی جمعیت ارلان و يام به ترتیب به دلیل داشتن بیشترين میزان اسانس و آنتوسیانین به عنوان جمعیتهای برتر
معرفی میگردد که میتوان با استفاده از اين جمعیتها ارقامی با خصوصیات زراعی مطلوب تولید کرد.
واژههاي کلیدي :آنتوسیانین ،درصد اسانس ،رنگدانههای فتوسنتزی ،عوامل اکولوژيكی ،گیاهان دارويی

مقدمه

به ترتیب کمترين و بیشترين عملكرد اسانس را تولید کردند

امروزه گیاهان دارويی اسانسدار ،به دلیل نقش آنها در

( .)Rai-Dehagi et al., 2015در پژوهشی ديگر محققین

درمان بیماریها بهطور ويژهای مورد توجه قرار گرفتهاند.

گزارش کردند بین شش جمعیت جمعآوری شده بادرشبو

اسانسهای تولید شده توسط گیاهان دارويی و معطر به عنوان

( )Dracocephalum moldavica L.از استانهای آذربايجان

طعمدهندهها در صنايع نوشیدنی و غذايی ،داروسازی ،عطر سازی

شرقی و غربی و رقم اصلاح شده  SZK-1گیاه بادرشبو از لحاظ

و لوازم آرايشی و بهداشتی و مورد استفاده قرار میگیرند

صفات کمی و کیفی اختلاف معنیداری مشاهده گرديد

( .)Conforti et al., 2009رشد و عملكرد گیاهان دارويی در

( .)Yousefzadeh and Sefidkon, 2016مطالعات نشان دادند

اکوسیستمها ،تحت تاثیر عوامل درونی (ژنتیكی) و عوامل بیرونی

که ارتباط و همبستگی بالايی بین رويشگاه و ترکیبات شیمیايی

(محیطی) قرار میگیرد (.)Carrubba and Catalano, 2009

گیاهان دارويی وجود دارد و اقلیم ،خاک ،شرايط محیطی بر

تأثیر عوامل محیطی بر تولید مواد مؤثره دارويی ،مسئله بسیار

خصوصیات مورفولوژيكی ،محتوای اسانس ،میزان رنگدانههای

پیچیدهای است و اين عوامل از جمله نور ،آب و هوا ،خشكی

فتوسنتزی مؤثر است ( Tohidi et al., 2020; Zouaoui et al.,

محیط ،ارتفاع از سطح دريا و عوامل خاکی میتواند بر کیفیت

.)2020

ماده مؤثره مانند آلكالوئیدها ،گلیكوزيدها ،استروئیدها ،اجزای

نتايج تحقیقات در گیاه پولك نشان داد درصد اسانس از

اسانس و بیوماس تولیدی گیاه تأثیر گذار باشد ( Omidbaigi,

 1/00تا  1/2درصد در رويشگاههای مختلف استان همدان

.)2013; Mehalaine and Chenchouni, 2021

متفاوت بود ( .)Salehi and Kalvandi, 2020در پژوهشی

در اين راستا محققین اشاره کردند در بین ژنوتیپهای

ديگر تغییرات میزان اسانس در بین دو جمعیت بدست آمده از

مختلف از سه گونه نعنا از نظر درصد و عملكرد اسانس اختلاف

مناطق دماوند-فیروزکوه و زنجان-تبريز بین  1/00تا  1/00درصد

آماری معنیداری وجود داشت و ژنوتیپهای اصفهان و همدان

گزارش شد ( .)Nabizadeh et al., 2010محققین ديگر در
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استان مازندران تغییرات میزان اسانس را در گیاه پولك بین 0/7

در طب سنتی  Stachys inflate Benthبه پولك يا گل

تا  2/9گزارش کردند ( .)Alibakhshi et al., 2014رنگدانههای

ارغوانی مشهور بوده و در استان آذربايجان شرقی از سرشاخههای

فتوسنتزی نیز در پاسخ به شرايط محیطی تغییر میکنند

اين گیاه به عنوان داروی ضد عفونتهای ريوی ،آسم و

( .)Tohidi et al., 2020در اين رابطه مقايسة محتوای

بیماریهای التهابی استفاده میشود (.)Mozaffarian, 1996

رنگیزههای فتوسنتزی در برگهای گیاه فراسیون ( Marrubium

همچنین اسانس اين گیاه دارای خاصیت آنتیاکسیدانی ،ضد

 )vulgareنشان داد که گیاهان جمعآوری شده از بیشترين

باکتريايی ،ضد قارچی ،ضد سرفه ،ضد اضطراب و ضد سرطان

ارتفاع از سطح دريا در مقايسه با کمترين ارتفاع مقادير کلروفیل

میباشد ( .)Goren et al., 2011با توجه به اهمیت و جايگاه

 bو کاروتنوئید بیشتری داشتند ( .)Habibi, 2020در پژوهشی

اين گیاه ارزشمند در طب سنتی در استان آذربايحان شرقی و

ديگر در گیاه گزنه ( )Urtica dioica L.با افزايش ارتفاع از

همچنین عدم وجود تحقیقی جامع در ارتباط با تأثیر عوامل

سطح دريا میزان کلروفیل افزايش يافت بهطوریکه بیشترين

محیطی همچون ارتفاع و شرايط خاک بر ويژگیهای کمی و

میزان کلروفیل ( 01/7درصد) در ارتفاع  2201متری بدست آمد

کیفی اين گیاه ضرورت اين امر احساس میگردد .از اين رو

در حالیکه مقدار اين صفت در ارتفاع  301متری  23/7درصد

پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات کمی و کیفی گیاه

بود (.)Najjarfiroozjaee et al., 2014

پولك تحت تأثیر ارتفاع و شرايط خاک انجام گرفت.

نتايج پژوهشی در شش جمعیت از گیاه بادرشبو نشان داد که
با افزايش از سطح دريا بیشترين میزان کلروفیل در جمعیت

مواد و روشها

سلماس واقع در استان آذربايجان غربی بدست آمد .همچنین اين

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی پنج جمعیت

محققین میزان نیتروژن و ماده آلی خاک را نیز از عوامل تأثیر گذار

پولك در پنج رويشگاه ،آزمايشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در

در افزايش میزان کلروفیل عنوان کردند ( Yousefzadeh and

سال  0011در سه تكرار با فواصل  011تا  0111متر انجام

 .)Sefidkon, 2016آنتوسیانینها ،مسئول ايجاد رنگهای قرمز،

گرديد .در هر رويشگاه نمونههای گیاهی در يك کوادرات 0×0

بنفش و آبی در بسیاری از گلها ،میوهها و سبزيجات هستند.

متر مربع از سطح خاک کف بر شد .در هر منطقه  7نمونهبرداری

تحقیقات نشان داده است که غلظت رنگیزههای آنتوسیانین به

انجام شد .هر جمعیت پولك متعلق به يك رويشگاه و اين

عوامل متعددی از جمله شدت نور ،ارتفاع و دما بستگی دارد

رويشگاها شامل يام ،بناب ،ارلان ،زنوزق و گلجار واقع در استان

( .)Nikkhah et al., 2012افزايش شدت نور و تابش اشعه ماوراء

آذربايجان شرقی بودند .در هر رويشگاه در مرحله گلدهی

بنفش بواسطه افزايش ارتفاع از سطح دريا از مهمترين عواملی

نمونهبرداری در تاريخ  01خرداد انجام شد .جمعیتهای

هستند که میتوانند بیوسنتز آنتوسیانینها و فلاونوئیدهای برگ

جمعآوری شده در موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

گیاه را تحريك کنند ( .)Li et al., 2020در اين رابطه مطالعات

استان آذربايجان شرقی توسط گیاه شناس بخش جناب آقای

نشان داد که در گیاه آقطی ( )Sambucus ebulus L.با افزايش

مهندس ناصر کاسبی با کدهای هرباريومی ،8891 ،8890

ارتفاع از سطح دريا میزان آنتوسیانین به طور معنیداری افزايش

 8898 ،8893و  8899به ترتیب برای جمعیتهای يام ،بناب،

يافت ( .)Jamshidi et al., 2010جنس  Stachysمتعلق به

ارلان ،زنوزق و گلجار شناسايی گرديد .در اين مطالعه صفاتی

خانواده نعناعیان با  231گونه به صورت گستردهای در مناطق

نظیر ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد گل در بوته ،طول گلآذين،

گرمسیری و نیمه گرمسیری در سراسر جهان پراکنده شده و اثرات

طول و عرض برگ ،طول و عرض گلچه ،عملكرد ماده خشك،

درمانی متعددی دارد 70 .گونه از اين جنس در ايران يافت

درصد اسانس ،عملكرد اسانس ،میزان کلروفیل ( b ،aو کل)،

میشود که  07گونه آن انحصاری ايران است و به طور پراکنده در

میزان کارتنوئید و آنتوسیانین برگ و گل مورد ارزيابی قرار

نقاط مختلف کشور میرويد ( Mozaffarian, 1996; Jamzad,

گرفتند .جهت بررسی رابطه خصوصیات خاک از عمق 1-71

.)2012; Ghahreman, 1995

سانتیمتری خاک نمونهبرداری شد.
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مختصات جغرافیايی ،ارتفاع از سطح دريا و خصوصیات

نرمال ،نسبت به تجزيه و تحلیل آنها اقدام گرديد برای

فیزيكی و شیمیايی خاک در مناطق مختلف در جدول  0نشان

مقايسه میانگین تیمارها از آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج

داده شده است .برای اندازهگیری وزن خشك گیاه پس از اينكه

درصد ،استفاده شد.

گیاهان از سطح خاک کفبر شدند در داخل پلاستیكهايی قرار
گرفتند و به آزمايشگاه منتقل شدند .پس از توزين عملكرد

نتایج و بحث

مادهی تر ،نمونهها در سايه و هوای آزاد خشك شده و وزن

صفات مورفولوژیكي

خشك گیاه نیز مورد محاسبه قرار گرفت .به منظور تعیین

تجزيه واريانس نشان داد که تأثیر جمعیت بر ارتفاع بوته،

مقدار اسانس از سرشاخههای جوان ،از هر رويشگاه آزمايشی سه

قطر ساقه ،تعداد گل در بوته ،عرض برگ ،طول و عرض گلچه و

نمونه  01گرمی تهیه و با استفاده از روش تقطیر با آب به

عملكرد ماده خشك در سطح احتمال يك درصد معنیدار شد.

وسیله دستگاه کلونجر به مدت  7ساعت اسانسگیری به عمل

در حالیکه تأثیر جمعیت بر طول گلآذين و طول برگ در

آمد ( .)Bahadori et al., 2017عملكرد اسانس نیز بر اساس

سطح پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)2بیشترين (01/77

حاصلضرب درصد اسانس در میزان ماده خشك تقسیم بر 011

سانتیمتر) و کمترين ( 71/77سانتیمتر) ارتفاع بوته به ترتیب

محاسبه گرديد (.)Basiri and Nadjafi, 2019

از گیاهان جمعآوری شده از جمعیت يام و ارلان بدست آمد.

)0

عملكرد ماده خشك (گرم بر متر مربع)

ارتفاع گیاهان در جمعیت يام در مقايسه با جمعیت ارلان در

011

حدود  20درصد بیشتر بود (جدول  .)0تحقیقات پیشین در

عملكرد ماده خشك (گرم بر متر مربع) × درصد اسانس =

گیاه پولك و چای کوهی ()Stachys lavandulifolia Vahl.

برای اندازهگیری میزان کلروفیلهای  ،b ،aکل و

نشان داد که در رويشگاهای مختلف ارتفاع گیاهان به طور

کارتنوئید  1/2گرم نمونه ی برگی در استون  %81عصارهگیری

معنیداری با هم تفاوت داشتند .اين محققین شرايط محیطی و

شد .سپس عصارهی حاصل از کاغذ صافی عبور داده و تا

سازگاری اين ارقام به شرايط منطقه را دلیل اختلافات

رسیدن به حجم  20میلیلیتر و استخراج کامل کلروفیل به

مورفولوژيكی ذکر کردند ( ;Salehi and Kalvandi, 2020

آن است ون اضافه گشت .جذب نوری کلروفیل  b ،aو کارتنوئید

 .)Keshavarzi et al., 2016میزان کربن آلی و نیتروژن کل

به ترتیب در طول موجهای  100و  117و  031نانومتر انجام

در منطقه گلجار در مقايسه با منطقه يام بیشتر بود و احتمالاً

گرفت ( .)Arnon, 1949برای اندازهگیری آنتوسیانینها با

اين باعث افزايش ارتفاع گیاهان در منطقه گلجار شده است.

استفاده از روش کرازيك و همكاران (،)Krizek et al., 1993

نیتروژن يكی از عوامل مهم مؤثر در رشد رويشی و افزايش

مقدار  1/2گرم از برگ را برداشته و در سه میلیلیتر متانول

ارتفاع گیاهان میباشد .در مورد تأثیر مثبت نیتروژن و کربن

اسیدی که شامل متانول و کلريدريك اسید به نسبت  99به

آلی بر افزايش ارتفاع بادرشبو نتايج مشابهی گزارش شده است

يك است به طور کامل سايیده شد ،سپس عصارهی حاصل

(.)Yousefzadeh and Sefidkon, 2016

سانتريفیوژ شده و محلول روئی به مدت يك شب در تاريكی

بیشرين قطر ساقه ( 2/01میلیمتر) در منطقه زنوزق

قرار گرفت .میزان جذب در  001نانومتر خوانده شد .برای

مشاهده گرديد اين در حالی بود که گیاهان جمعآوری شده از

محاسبه ی غلظت ،از ضريب خاموشی ( mol-2 cm-1

جمعیت ارلان ( 1/9میلیمتر) کمترين قطر ساقه را تولید

 ) ε =77111استفاده گرديد .برای تعیین سهم نسبی هر يك

کردند .مشابه با ارتفاع گیاه بیشرين تعداد گل در بوته در منطقه

از صفات مورد مطالعه ،در جمعیتهای مورد بررسی با استفاده

يام بدست آمد ولی تفاوت معنیداری با جمعیتهای زنوزق و

از نرمافزار  STATGRAPHICSتجزيه به مؤلفههای اصلی

گلجار نداشت (جدول  .)7در جمعیت ارلان کمترين تعداد گل

انجام شد .برای تجزيه و تحلیل دادهها از برنامه آماری SAS

در گیاهان مشاهده شد .در ارتفاعهای بالاتر از سطح دريا تعداد

نسخه  9.0استفاده گرديد .قبل از تجزيه و تحلیل دادها ،تست

گل در گیاهان افزايش يافت.

نرمال بودن آن ها انجام شد و پس از اطمینان از حالت توزيع
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در جمعیت گلجار ( 07/77سانتیمتر) طول گلآذين در

ارلان  11درصد بیشتر بود (جدول  .)0جمعیتهای يام و بناب

گیاهان به طور معنیداری در مقايسه با جمعیتهای زنوزق،

به طور معنیداری طول گلچه بیشتری در مقايسه با ساير

ارلان و يام بیشتر بود (جدول  .)0بین جمعیت بناب و گلجار از

جمعیتها تولید کردند (جدول  .)0جمعیت ارلان و گلجار به

نظر طول گلآذين اختلاف آماری معنیداری مشاهده نشد.

طور مشابه کمترين طول گلچه را به خود اختصاص دادند.

کمترين طول گلآذين در جمعیت ارلان ( 8/77سانتیمتر)

گیاهان جمعآوری شده از منطقه ارلان کمترين عرض گلچه را

بدست آمد (جدول  .)0طول برگ در جمعیت گلجار در مقايسه

داشتند و بقیه جمعیتها به طور معنیداری عرض گلچه

با جمعیت ارلان  28درصد بیشتر بود (جدول  .)0اين در حالی

بیشتری در مقايسه با ارلان تولید کردند (جدول .)0

بود که عرض برگ در جمعیت زنوزق در مقايسه با جمعیت
جدول  -0مقایسۀ میانگین صفات مورفولوژیكی پولک در جمعیتهاي مورد مطالعه
Table 4- Mean comparison of morphological traits of Stachys inflate Benth in studied populations

وزن خشک
کل

عرض
گلچه

طول
گلچه

عرض
برگ

طول
برگ

Total dry
matter (gr
)m-1

Floret
width
)(cm

Floret
length
)(cm

Leaf
width
)(cm

Leaf
length
)(cm

طول گلآذین

Inflorescence
length
)(cm

تعدادگل در
بوته

Number of
flower per
plant

قطر ساقه

Stem
diameter
)(mm

ارتفاع
بوته

جمعیت

Population

Plant
height
)(cm

380.67b

0.49a

1.40a

0.50b

1.81b

9.00b

5.66a

1.40c

40.33a

يام

416.67ab

0.50a

1.49a

0.90a

2.28a

11.00ab

4.00bc

1.85b

30.67c

بناب

371.66b

0.40b

1.00b

0.40b

1.80b

8.33b

3.33c

0.90d

30.33c

ارلان

438.33a

0.50a

1.07b

1.00a

2.30a

10.00b

5.00ab

2.16a

35.33b

زنوزق

309.33c

0.50a

1.00b

0.56b

2.50a

13.33a

4.66ab

1.06d

32.66bc

گلجار

Yam
Bonab
Aralan
Zonozag
Galajar

در هر ستون میانگینهای دارای حداقل يك حرف مشترک ،بر اساس آزمون  LSDاختلاف آماری معنیدار در سطح  0درصد ندارند.
Means followed by the same letter in each column are not significantly different at 5% of probability level by LSD test.

جمعیت زنوزق ( 078/77گرم در متر مربع) در مقايسه با

تغییرات مورفولوژيك برای سازگاری با آن شرايط در خود ايجاد

جمعیت گلجار ( 719/77گرم در متر مربع) تقريبا  71درصد

میکنند که از جمله اين تغییرات میتوان به تغییر طول و

وزن خشك کل بیشتری داشت .نتايج مطالعات بر روی هفت

عرض اندامهای مختلف گیاه ،میزان کرک ،شكل و رنگ

جمعیت گیاه پولك در استان همدان نشان داد که صفات

اندامهای مختلف گیاه ،ضخامت ساقهها و برگها اشاره کرد که

مورفولوژيكی شامل ارتفاع بوته ،طول و عرض برگ ،طول و

ارزيابی اين تغییرات و ارتباط آنها با میزان ماده مؤثره گیاه

عرض براکته و گلچه ،طول گلآذين ،وزن تر و خشك شاخه

میتواند در شناسايی ژنوتیپهای برتر کمك شايانی نمايد

گلدار ،وزن تر و خشك برگ و گل بین جمعیتهای مختلف در

( .)Khorshidi et al., 2020در پژوهشی بر روی هشت

رويشگاهها متفاوت بود (.)Salehi and Kalvandi, 2020

جمعیت از گیاه آويشن دنايی ()Thymus daenensis Celak

در مطالعهای ديگر در شش جمعیت از گیاه چای کوهی

تفاوت معنیداری بین صفات مورفولوژيك مشاهده کردند و اين

( )Stachys lavandulifolia Vahlنیز اختلاف معنیداری بین

تنوع بسیار بالا بین جمعیتها را ناشی از شرايط رويشگاه يا

صفات ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،طول و عرض برگ ،وزن تر و

ژنتیك جمعیتها عنوان کردند ( .)Khorshidi et al., 2020به

خشك بوته مشاهده گرديد ( .)Keshavarzi et al., 2016به

نظر میرسد وزن خشك کل بالا در جمعیت زنوزق به دلیل

نظر میرسد خاستگاه ژنتیكی و عوامل اکولوژيكی باعث ايجاد

بیشتر بودن قطر ساقه ،عرض برگ و تعداد گل در بوته بوده

اين تفاوتها در صفات مورد بررسی شده است .گیاهان تحت

است .میزان نیتروژن خاک و کربن آلی خاک نیز در منطقه

تأثیر شرايط مختلف آب و هوايی و خاکی محل رويش يكسری

زنوزق بالا بوده که بر افزايش وزن خشك کل تأثیر داشته است.
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جدول  -5مقایسۀ میانگین صفات کیفی پولک در جمعیتهاي مورد مطالعه
Table 5- Mean comparison of qualitative traits of Stachys inflate Benth in studied populations

آنتوسیانین گل

کارتنوئید

کلروفیل کل

کلروفیلb

کلروفیلa

عملكرد

درصد

جمعیت

Flower
anthocyanins
(mmol g-1
)FW

Carotenoid
(mg g-1
)FW

Total
chlorophyll
(mg g-1
)FW

Chlorophyll
b (mg g-1
)FW

Chlorophyll
a (mg g-1
)FW

اسانس

اسانس

Population

آنتوسیانین

Essential
oil yield
)(g m-2

Percentage
of essential
)oil (%

5.28a

0.56a

0.34ab

1.84a

0.57a

1.26a

2.14abc

0.141bc

3.17c

0.23c

0.35abc

1.08d

0.34c

0.73d

2.56ab

0.153ab

2.25d

0.32b

0.27c

1.03d

0.33c

0.700d

2.77a

0.186a

3.50b

0.34b

0.40a

1.45c

0.44b

1.00c

2.04bc

0.116c

3.63b

0.32b

0.32c

1.72b

0.57a

1.15b

1.78c

0.143bc

برگ
Leaf
anthocyanins
(mmol g-1
)FW

يام
Yam

بناب
Bonab

ارلان
Aralan

زنوزق
Zonozag

گلجار
Galajar

در هر ستون میانگینهای دارای حداقل يك حرف مشترک ،بر اساس آزمون  LSDاختلاف آماری معنیدار در سطح  0درصد ندارند.
Means followed by the same letter in each column are not significantly different at 5% of probability level by LSD test.

درصد و عملكرد اسانس
نتايج جدول  7نشان داد که درصد اسانس ،عملكرد اسانس و
میزان کارتنوئید در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد .درصد

کمترين ارتفاع از سطح دريا را داشت ( Salehi and Kalvandi,

.)2020
محققین ديگر در مطالعهای بر روی گیاه

Stachys

اسانس در گیاهان برداشت شده از منطقه ارلان ( 1/081درصد)

 obtusicrenaعلت بالا بودن اسانس را در ارتفاعات پايین بیشتر

به طور معنیداری از ساير جمعیتها (به جز بناب) بیشتر بود.

بودن عمق و رطوبت خاک و عناصر غذايی در آن مناطق بیان

درصد اسانس جمعیت ارلان در مقايسه با جمعیت زنوزق (1/001

کردند ( .)Alimohammadi et al., 2017در پژوهش ديگر در

درصد)  73درصد بیشتر شد (جدول  .)0مشابه با درصد اسانس

سه رويشگاه واقع در استان مازندران با ارتفاعهای مختلف (،900

بیشرين عملكرد اسانس ( 2/33گرم در متر مربع) در جمعیت

 909و  )0237بیشترين درصد اسانس در رويشگاهی که کمترين

ارلان مشاهده گرديد .درصد اسانس بین  1/001و  1/081درصد

ارتفاع را داشت بدست آمد ( .)Alibakhsi et al., 2014اين

بدست آمد .ساير محققین نیز درصد اسانس را بین  1/00و 1/2

محققین میزان بارندگی و نوع خاک و ارتفاع از سطح دريا را

درصد در رويشگاههای استان همدان تعیین کردند که با نتايج

عامل تغییر در میزان اسانس عنوان کردند .با توجه به نتايج

اين پژوهش همخوانی دارد (.)Salehi and Kalvandi, 2020

جدول خاک میتوان دريافت که درصد رس ( 00درصد) در

جمعیت گلجار ( 0/38گرم در متر مربع) کمترين عملكرد

منطقه ارلان در مقايسه با تمامی مناطق بیشتر بوده است.

اسانس را تولید کرد .بین جمعیتهای يام ،بناب و ارلان از لحاظ

احتمالاً به دلیل ذخیره رطوبت در خاک و قرار گرفتن تدريجی

عملكرد اسانس تفاوت معنیداری مشاهده نگرديد (جدول  .)0با

رطوبت و استفاده مطلوب گیاه درصد و عملكرد اسانس در منطقه

توجه به نتايج جدول  0میتوان دريافت ارتفاع از سطح دريا تأثیر

ارلان بهبود يافته است .در اين راستا ساير محققین نشان دادند

مهمی بر درصد اسانس داشت .جمعیت ارلان که در کمترين

میزان بارندگی بیشتر و بافت لومی خاک در منطقه سلماس در

ارتفاع از سطح دريا قرار داشت بیشرين درصد اسانس را تولید

مقايسه با  0منطقه ديگر در استان آذربايجان شرقی باعث

کرد .در حالیکه بیشترين ارتفاع از سطح دريا میزان اسانس را به

دسترسی بیشتر ريشه گیاهان به رطوبت شده و با افزايش

طور معنیداری کاهش داد .در اين راستا تحقیقات نشان دادند

فتوسنتز و رشد گیاه درصد اسانس افزايش پیدا کرده است

که در گیاه پولك جمعآوری شده از هفت رويشگاه در استان

( .)Yousefzadeh, 2017به نظر میرسد خصوصیت خاک در

همدان بیشترين درصد اسانس از رويشگاهی بدست آمد که

یوسفزاده
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منطقه ارلان به دلیل رطوبت مناسب (نه الزاماً زياد) درصد و

پرتوی فرابنفش در شرايط نور شديد و فرابنفش افزايش میيابند

عملكرد گیاه را بهبود داده است.

و همراه با افزايش انباشت کاروتنوئیدها ،مانع آسیب به
فتوسیستم  IIمیشوند ( .)Magaña et al., 2019مقايسة

رنگیزههاي فتوسنتزي

محتوای رنگیزههای فتوسنتزی در برگهای گیاه فراسیون

نتايج جدول  7نشان داد که میزان کلروفیل ( b ،aو کل)،

( )Marrubium vulgareنشان داد گیاهان جمعآوری شده از

آنتوسیان ین گل و برگ در سطح يك درصد معنی دار شدند.

بیشترين ارتفاع از سطح دريا در مقايسه با کمترين ارتفاع مقادير

بیشترين و کمترين میزان کلروفیل ( b ،aو کل) به ترتیب در

کلروفیل  bو کاروتنوئید بیشتری داشتند ( .)Habibi, 2020در

جمعیت های يام و ارلان بدست آمد (جدول  .)0با روندی

پژوهشی ديگر در گیاه گزنه ( )Urtica dioica L.با افزايش

مشابه کمترين میزان کارتنوئید در جمعیت ارلان (1/23

ارتفاع از سطح دريا میزان کلروفیل افزايش يافت بهطوریکه

میلی گرم بر گرم وزن تر برگ) مشاهده شد (جدول  .)0اين

بیشترين میزان کلروفیل ( 01/7درصد) در ارتفاع  2201متری

درحالی بود که جمعیت های زنوزق ،بناب و يام بیشترين

بدست آمد در حالیکه مقدار اين صفت در ارتفاع  301متری

کارتنوئید به خود اختصاص دادند .اما تفاوت معنی داری بین

 23/7درصد بود ( .)Najjarfiroozjaee et al., 2014نتايج

جمعیت های ذکر شده مشاهده نشد .در منطقه يام بیشترين

تحقیقات نشان داد که میزان فنل ،فلاونوئید و آنتوسیانین کل در

میزان آنتوسیانین در گل و برگ گیاهان ( 1/01و 0/28

بخش هوايی گلدار و ريشه تفاوت معنیداری داشت و مقادير

میلی مول بر گرم وزن تر گل و برگ) مشاهده گرديد (جدول

مربوط به بخش هوايی و گلدار گیاه بیشتر از ريشه بوده است .به

 .)0کمترين میزان آنتوسیانین در گل و برگ ( 1/27و 2/20

طوریکه میزان فنل کل در بخش هوايی  0/0برابر ريشه و میزان

میلی مول بر گرم وزن تر گل و برگ) به ترتیب در

فلاونوئید کل آن تقريباً  0/3برابر ريشه و میزان آنتوسیانین کل

جمعیت های بناب و ارلان بدست آمدند .نتايج نشان داد میزان

آن تقريباً سه برابر ريشه بود ( Mazandarani and

آنتوسی انین در برگ به طور قابل توجهی در مقايسه با

 .)Mohammadi, 2015در تحقیقی ديگر همبستگی معنیداری

آنتوسانین گل نزديك به ده برابر بیشتر بود (جدول .)0

بین ارتفاع و فنول کل در گونههای دارويی درمنه وحشی و

بیشتر ين و کمترين ارتفاع از سطح دريا ( 0910و  0289متر)

کوهی مشاهده گرديد ( .)Ariyanfar et al., 2018درصد رس

بیشترين و کمترين میزان کلروفیل ( b ،aو کل) را به ترتیب

در منطقه يام از تمامی مناطق کمتر بود ،احتمالا بدلیل کمبود

در جمعیت های يام و ارلان تولید کردند .بیشترين ارتفاع از

ذخیره آب در خاک گیاهان دچار يك تنش کمآبی شدهاند که

سطح دريا باعث تجمع آنتوسی انین در گیاهان برداشت شده

اين عامل میزان آنتوسیانین گیاه را افزايش داده است .محققین

در جمعیت يام شده است .در تحقیقی ديگر در پنج جمعیت

گزارش کردند در شرايط تنش خشكی میزان آنتوسیانین در گیاه

Mentha longifolia ( L.) Hods. subsp.

شنبلیله ( )Trigonella foenum-graecum L.افزايش يافت

پونه

 longifoliaدر رويشگاه هايی مختلفی در منطقه مرند واقع در

(.)Baghbani et al., 2017

استان آذربايجان شرقی بیشترين تجمع کلروفیل ،کارتنوئید،
فلاونوئید و آنتوسیانین در برگ گیاهان در جمعیت بنگین با
بیشترين ارتفاع از سطح دريا ( 0711متر) مشاهده گرديد
(.)Norozi et al.,2017
يكی از سازوکارهای مهم حفاظت نوری در گیاهان ،فعال

تجزیه به مؤلفههاي اصلي
برای تعیین سهم نسبی هر يك از صفات مورد مطالعه در
تنوع بین جمعیتها و بررسی اثر عوامل محیطی بر اين صفات،
تجزيه به مؤلفههای اصلی انجام شد .نتايج حاصل از تجزيه به

شدن سیستم جاروکنندة مولكولهای ( ROSگونههای فعال

مؤلفههای اصلی شامل مقادير ويژه ،درصد واريانس و واريانس

اکسیژن) و تجمع جاذبهای نوری ازجمله فلاونوئیدها

تجمعی برای هريك از دو مؤلفه اصلی اول و دوم در جدول 1

وآنتوسیانینها در اپیدرم برگهاست ( Takahashi et al.,

نشان داده شده است.

 .)2016; Telfer, 2014همچنین ترکیبات فیلترکننده و جاذب
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 نتایج تجزیه به مؤلفههاي اصلی در جمعیتهاي پولک-6جدول
Table 7- Results of principal component analysis (PCA) in Stachys inflate Benth populations

متغییر

مؤلفه اول

مؤلفه دوم

Variable

PC1

PC2

ارتفاع بوته

0.234

-0.077

0.164

-0.190

0.293

-0.027

0.114

0.193

0.125

0.150

0.130

-0.125

0.072

-0.315

0.273

-0.017

0.031

-0.271

-0.291

0.002

-0.264

-0.192

0.261

0.096

0.233

0.152

0.253

0.114

0.263

-0.062

0.152

-0.052

0.252

-0.080

0.310

0.002

-0.002

-0.128

0.112

-0.284

0.126

0.193

0.135

0.275

0.130

-0.093

-0.025

0.348

0.060

-0.332

0.120

0.303

-0.175

0.285

10.25

7.57

درصد واريانس تجمعی

38

28

Cumulative (%)

38

66

Plant height

قطر ساقه
Stem diameter

تعداد گل در بوته
Number of flower per plant

طول گل آذرين
Inflorescence length

طول برگ
Leaf length

عرض برگ
Leaf width

طول گلچه
Floret length

عرض گلچه
Floret width

عملكرد ماده خشك
Total dry matter

درصد اسانس
Percentage of essential oil

عملكرد اسانس
Essential oil yield
aکلروفیل
Chlorophyll a

bکلروفیل
Chlorophyll b
کلروفیل کل
Total chlorophyll

کارتنوئید
Carotenoid

آنتوسیانین گل
Flower anthocyanins

آنتوسیانین برگ
Leaf anthocyanins

طول جغرافیايی
Altitude

هدايت الكتريكی
Electrical conductivity

اسیديته
pH

کربن آلی
Organic carbon

نیتروژن کل
Total nitrogen

فسفر قابل دسترس
Available phosphorus

پتاسیم قابل دسترس
Available potassium

شن
Sand

سیلت
Silt

رس
Clay

مقادير ويژه
Eigenvalue

درصد واريانس
Variability (%)

یوسفزاده
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درصد واريانس مؤلفههای  0و  2به ترتیب  78و  28درصد و

و رس خاک ،بیشترين سهم را در تبیین تغییرات داشتهاند

در مجموع  % 11از کل واريانس متغیرها را بیان کرد .مقادير

(جدول  .)1بردار متغیرها و پراکنش جمعیتها در شكل  0آورده

بردارهای ويژه در مؤلفه اول نشان داد که صفات ارتفاع بوته ،قطر

شده است .ارتفاع از سطح دريا بیشترين نقش را در پراکنش

ساقه ،تعداد گل در بوته ،عرض گلچه ،میزان کلروفیل ) b ،aو

جمعیتها داشت .تعداد گل در هر بوته ،میزان کلروفیل  aو

کل) ،میزان کاروتنوئید ،آنتوسیانین برگ و ارتفاع از سطح دريا

کارتنوئیدها در رتبه بعدی قرار داشتند .در مؤلفه دوم میزان

بیشترين نقش را در تشكیل اين مؤلفه داشتهاند .همچنین در

پتاسیم ،درصد سیلت و میزان نیتروژن کل نقش بیشتری در

مؤلفه دوم صفاتی میزان نیتروژن و پتاسیم خاک و مقدار سیلت

پراکنش جمعیتهای مورد مطالعه داشتند (شكل .)0

شكل  -0نمودار تنوع بین جمعیتها با استفاده از تجزیه به مؤلفههاي اصلی
 :0جمعیت یام  :2جمعیت بناب  :2جمعیت ارلان  :0جمعیت زنوزق  :5جمعیت گلجار
 :y1ارتفاع بوته :y2 ،قطر ساقه :y3 ،تعداد گل دربوته : y4 ،طول گل آذین : y5 ،طول برگ : y6 ،عرض برگ : y7 ،طول گلچه : y8 ،عرض گلچه: y9 ،
وزن خشک کل : y10،درصد اسانس : y11 ،عملكرد اسانس : y12 ،کلروفیل  : y13 ،aکلروفیل  : y14 ،bکلروفیل کل : y15 ،کارتنوئید: y16 ،
آنتوسیانین گل : y17 ،آنتوسیانین برگ : y18،طول جغرافیایی : y19 ،هدایت الكتریكی : y20 ،اسیدیته : y21 ،کربن آلی : y22 ،نیتروژن کل: y23 ،
فسفر قابل دسترس : y24 ،پتاسیم قابل دسترس : y25 ،شن : y26 ،سیلت : y27 ،رس
Figure1- Diagram of diversity between populations using principal component analysis
1: Yam population, 2: Bonab population, 3: Aralan population, 4: Zonozag population, 5: Galajar population
y1: Plant height, Y2: Stem diameter, y3: Number of flower per plant, y4: Inflorescence length, y5: Leaf length, y6: Leaf width, y7:
Floret length, y8: Floret width, y9: Total dry matter, y10: Percentage of essential oil, y11: Essential oil yield, y12: Chlorophyll a, y13:
Chlorophyll b, y14: Total chlorophyll, y15: Carotenoid, y16: Flower anthocyanins, y17: Leaf anthocyanins, y18: Altitude, y19:
Electrical conductivity, y20: pH, y21: Organic carbon, y22: Total nitrogen, y23: Available phosphorus, y24: Available potassium,
y25: Sand, y26: Silt, y27: Clay

نتیجهگیري كلي

بدست آمد .بیشترين میزان کلروفیل و آنتوسیانین در جمعیت

نتايج اين پژوهش نشان داد بین جمعیتهای مورد مطالعه

يام با بیشترين ارتفاع از سطح دريا مشاهده گرديد .نیتروژن و

از ن ظر صفات مورفولوژيكی ،میزان اسانس و رنگیزههای

کربن آلی خاک تأ ثیر مثبتی بر ارتفاع گیاه داشت و میزان رس

فتوسنتزی تنوع بالايی وجود داشت .تغییرات ارتفاع از سطح

و شن در خاک توانست بر درصد اسانس و میزان آنتوسیانین

دريا از مهم ترين عوامل تاثیر گذار در میزان اسانس و

تاثیر گذار باشد .به طور کلی می توان نتیجه گرفت علاوه بر

رنگدانههای فتوسنتزی بود .بیشترين درصد و عملكرد اسانس از

عوامل ژنتیكی ،عوامل اکولوژيكی به ويژه ارتفاع از سطح دريا در

جمعیت ارلان که در کمترين ارتفاع از سطح دريا واقع شده بود

مقايسه با ويژگیهای خاک تأثیر بیشتری بر خصوصیات کیفی
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میگردند که میتوان با استفاده از اين جمعیتها انواع

 از اين رو جمعیت ارلان به دلیل درصد و عملكرد.گیاه داشت

روشهای اصلاحی را بر آنها اعمال کرد و به تولید ارقام با

اسانس بیشتر و جمعیت يام به دلیل داشتن آنتوسیانین بیشتر

.خصوصیات زراعی مطلوب دست يافت

(خاصیت آنتیاکسیدانی) به عنوان جمعیتهای برتر معرفی
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Abstract
To determine the morphological and qualitative characteristics of five (Stachys inflate Benth)
populations, a study was conducted according completely randomized design layout with three
replications in 2021 season. In each growth habitat, plant samples collected from ground surface in
1×1 quadrate size. Each Stachys inflate Benth population belongs to a habitat including Yam,
Bonab, Aralan, Zonozag and Galajar. Result showed that measured traits among populations had
great variation. Altitude compare to soil traits had a maximum effect on percentage of essential oil,
chlorophyll content and anthocyanin. Percentage of essential oil was more than 37% in Aralan
population (0.186%) compare to Yam population (0.116%). The greatest accumulation of
chlorophyll and anthocyanin amounts was observed in maximum altitude in Yam population. The
chlorophyll content was more than 44 percent in Yam population compare to Aralan population.
Generally, Aralan and Yam populations were identified as best treatments due to the highest
essential oil content as well as high anthocyanin amount and using these populations can be cause to
produce cultivars with desirable crop traits.
Keywords: Anthocyanin, Ecological factors, Essential oil content, Medicinal plants, Photosynthetic
pigments

