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فهرست مطالب

14 پيشگفتار 

15 پيشينه بخش گياهان دارويی و محصوالت فرعی 

15 سياست های بخش تحقيقات گياهان دارويی و محصوالت فرعی 

15 معرفی گروه های تحقيقاتی بخش گياهان دارويی و محصوالت فرعی 

15 گروه تحقيقات اكولوژی گياهان دارويی 

16 گروه تحقيقات علوم زراعی گياهان دارويی 

18 گروه تحقيقات شيمی گياهی 

19 پروژه های ملی در دست اجرا 

19 ساير محورهای تحقيقاتی 

19 مهم ترين دستاوردهای تحقيقات گياهان دارويی در مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور 

20 خالصه برخی از مهم ترين دستاوردهای تحقيقاتی بخش تحقيقات گياهان دارويی 

22 آزمايشگاه های فعال مرتبط با گياهان دارويی 

22 دستگاه های آناليز اسانس ها و عصاره های گياهی 

23 ساير توانمندی های مرتبط با گياهان دارويی در مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور 

فصل اول: شناسايی كمی و كيفی مواد موثره 553 گونه از گياهان دارويی و معطر ايران

فهرست گونه ها و ارقام گياهان دارويی كه تركيبات شيميايی )مواد مؤثره( آن ها در مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور 

26 استخراج و تجزيه شده است 

 فهرست عناوين طرح های انجام شده در بخش گياهان دارويی و محصوالت فرعی كه مواد مؤثره آن ها استخراج و تجزيه

43 شده است 

47 شناسايی و استخراج مشتقات بنزو-گاما-پايرون های موجود در گياه گل راعی 

48  )).Aloe littoralis Baker استخراج و شناسايی برخی از كربوهيدرات ها در گياه آلوئه

49  ) )Valeriana sisymbriofoliaاستخراج و شناسايی برخی از آلکالوئيدها در گياه سنبل الطيب

50 بررسی پيرامون گونه های افدرا جهت توليد افدرين و پزدوافدرين در استان آذربايجان غربی 

51 بررسی پيرامون گونه های افدرا جهت توليد افدرين و پزدو افدرين در استان بوشهر 

52 بررسی پيرامون گونه های افدرا از جهت توليد افدرين و پزدوافدرين در استان خراسان 
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53  ).Matricaria chamomilla L( استخراج و شناسايی برخی از سزكويی ترپنوئيدها در گل بابونه

54  ).Glycyrrhizia glabra L( استخراج و شناسايی برخی از تری ترپنوئيدها در شيرين بيان

بررسی تركيب های شيميايی اسانس پنج گونه از گياهان معطر ايران: پونه يک رنگ، پونه سرخ  آبادی، پونه سنبله ای، پونه برگ باريک 

55 و سرو شيرازی 

56 شناسايی تركيب های تشکيل دهنده اسانس پنج گونه معطر 

بررسی تركيب های تشکيل دهنده اسانس شش گونه معطر به روش دستگا هی: مرزه، مريم   نخودی، جعفری، گونه های سالويا و 

57  Dittrichishia sp.

58 بررسی كمی و كيفی پنج گونه از نعناع ايران شامل گونه های نعناع فلفلی، پونه آسيايی، پونه جنگلی، پونه زيبا و پونه كرمانی 

61 بررسی تركيبات متشکله اسانس پنج گونه از گياهان معطر ايران  

62 بررسی تركيب های شيميايی اسانس Trachyspernnum coptiaum L. زراعی 

63 بررسی كمی و كيفی اسانس پنج گونه از بابونه ها ی ايران 

بررسی مواد مؤثره و اسانس گياه pogonosperma Nepeta در شرايط كشت شده و مقايسه آن با نمونه های گياهی در شرايط 

64 طبيعی 

بررسی تغييرات مواد مؤثره گياه بادرنجبويه )Melissa officinalis( و دو گونه درمنه شرقی )Artemisia scoparia( و سنبله ای 

65 )Artemisia spicigera( در طی دوره رشد به منظور دستيابی به مناسب ترين زمان برداشت 

66  Salvia شناسايی تركيب ها ی تشکيل دهنده اسانس پنج گونه

تخليص و بهينه سازی اسانس های Citrus sinensis, Ci. aurantifolia, Ci. aurantium به روش های فيزيکوشيميايی به منظور 

67 كاربرد در صنايع دارويی 

بررسی گونه های دارويی بومادران انحصاری ايران از لحاظ ميزان ماده مؤثره )اسانس(: بومادران  دماوندی، بومادران باغی، بومادران 

68 جنوبی، بومادران بختياری و بومادران دربندی 

70 بررسی مقايسه ای اسا نس گونه ها ی مرزه با حداقل چهار يا پنج اكسشن از گونه ها ی موجود در ايران 

 Micromeria persica, Nepeta heliotropifolia, Lallemantia(بررسی  كمی  و كيفی  اسانس  سه  گونه  معطر و انحصاری  ايران

72  )pelata

73  Anthemis coelopoda, An. cotula, An. kotschyana بررسی سه گونه بابونه از لحاظ ميزان ماده موثره
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74  P. puberula  و P. barbata، P. antriscuides، P. kotschyana Boiss در ايران Pimpinella بررسی اسا نس چهار گونه

 Andropogon ischaemum, Salvia spinosa ,Plumbago استخراج و بررسی تركيب ها ی موجود در اسا نس پنج گونه معطر ايران

75  europaea, Varthemia persica, Peucedanum

استخراج و شناسايی تركيب های شيميايی اسانس گل محمدی )Rosa damascena Mill.( پايه های مختلف كشت شده در بعضی از 

76 استان های كشور )خوزستان 

  .Crocus sativus Lتعيين ميزان تركيب های دارويی، رنگدانه ای و غذايی )كروسين، كروستين، زعفرانول( در كالله رقم ها ی زعفران

77 در استان خراسا ن 

78 مقايسه ميزان اولئوروپين  در گياه زيتون Olea europaea در سه استان گيالن، تهران و فارس 

79 بررسی تأثير روش های استخراج بر كميت و كيفيت اسا نس گل محمدی 

استخراج و شناسايی تركيب های شيميايی اسانس گل محمدی در پايه های مختلف كشت شده در بعضی از استان های كشور 

80 )كردستان 

82  HPLC و بررسی ميزان هيپريسين با Hypericum بررسی تركيب های شيميايی اسانس پنج گونه

84 بررسی  روش های مختلف  افزايش  كمی و كيفی  اسانس گل محمدی و تعيين  بهترين مدت  زما ن 

85 تعيين ميزان اسانس و تركيب های گل محمدی در شرايط مختلف رويش )طول دوره گلدهی گل محمدی 

86 بررسی تركيب های شيميايی اسانس چهار گونه Pimpinella در ايران 

87 بررسی استخراج و اندازه گيری تركيب های فالونوييدی Kaempferol و Quercetin در گلبرگ گل محمدی 

88 شناسايی  تركيبات شيميايی  اسانس پنج گونه جنس  زيره 

93 بررسی نوسانات فصلی اسانس و تركيب های عمده آن در گونه های سازگار اكاليپتوس در مناطق شمالی ايران 

94 بررسی نوسانات فصلی اسانس و تركيب های عمده آن در گونه های سازگار اكاليپتوس در مناطق مركزی ايران 

استخراج و تجزيه  كيفی  و كمی  اسانس  گونه های  مختلف  آويشن  در برخی  از استان های  كشور )استان آذربايجا ن شرقیـ  شرايط 

95 رويشگاهی 

96 استخراج و تجزيه كيفی و كمی  اسانس گونه های مختلف آويشن در برخی از استان های كشور (استان اردبيل 

97 تجزيه كمی و كيفی روغن بذرMoringa peregrina  جهت تعيين كاربردهای آن و تعيين بهترين روش و زمان استخراج روغن 

98 استخراج و اندازه گيری تانن موجود در تفاله گل محمدی Rosa damascena Mill. باقيمانده از تفطير 
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99 استخراج و تجزيه كيفی و كمی اسانس گونه های مختلف آويشن در برخی از استان های كشور )ايستگاه همند آبسرد 

100 استخراج و اندازه گيری آلکالوييدهای تروپانی در برخی از گونه های هيوسياموس ايران 

101  HPLC و بررسی ميزان هيپريسين توسط  Hypericumبررسی تركيب های شيميايی اسانس و عصاره 9 گونه

102  Heracleum بررسی تغيرات كمی و كيفی اسانس پنج گونه جنس

استخراج و تجزيه كمی و كيفی اسانس گونه های مختلف مرزه كشت شده در برخی مناطق اكولوژيک كشور - مطالعه موردی: باغ 

103 گياه شناسی ملی ايران 

استخراج و تجزيه كمی و كيفی اسانس گونه های مختلف مرزه كشت شده در برخی مناطق اكولوژيک كشور- مطالعه موردی: استان 

105 لرستان 

استخراج و تجزيه كمی و كيفی اسانس گونه های مختلف مرزه كشت شده در برخی مناطق اكولوژيک كشور- مطالعه موردی: 

106 استان يزد 

107 بررسی تركيب های شيميايی اسانس پنج گونه Tanacetum sp. در ايران 

109 فصل دوم: كشت و اهلی كردن 163 گونه از گياهان دارويی بومی و انحصاری ايران 

110 فهرست گونه های بومی كه كشت و اهلی كردن آن ها در همه مناطق اكولوژيک كشور در حال اجراست 

115 فهرست عناوين طرح های انجام شده بر گياهانی كه كشت و اهلی كردن آن ها در همه ی مناطق اكولوژيک كشور انجام شده است 

120 بررسی روش های كاشت و تکثير گياه باريجه در سمنان 

بررسی اثرات نحوه كاشت در شرايط آبی و ديم بر عملکرد و مواد مؤثره چند گونه از گياهان دارويی )اثرات تنش خشکی بر تغييرات 

122 مواد مؤثره گل راعی در مزرعه( 

123 جمع آوری، شناسايی و بررسی اكولوژيک گياهان اسانس دار تيره نعناعيان استان اردبيل 

124  ).Foeniculum vulgare Mill( بررسی تأثير كودهای آلی و شيميايی بر عملکرد كمی و كيفی رازيانه

125 بررسی كشت و اهلی كردن گياه موسير در استان همدان 

126 بررسی سازگاری گونه های مهم دارويی به صورت ديم و آبی در مناطق استپی سرد 

127 بررسی تنش های خشکی گونه های مهم گياهان دارويی 

 Hyssopus( تعيين مناسب ترين تاريخ كشت، تراكم بوته و دوره آبياری جهت رشد اندام های هوايی و ماده مؤثره گياه دارويی زوفا

128 officinalis( در استان تهران 

130  ..Melissa officinalis, Hypercicum perforatumجمع آوری و بررسی امکان اهلی كردن اكوتيپ های مناسب دو گياه
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131 كشت و اهلی كردن گياه دارويی جوشن )Artemisia persica( و مقايسه مواد مؤثره آن با شرايط طبيعی 

132 بررسی پيرامون جنس Ribes در ارسباران و طريقه اهلی كردن آن 

133 بررسی سازگاری چند گونه از گياهان دارويی به شوری 

134 بررسی جهت تعيين اكوتيپ های زيره پارسی در كشور و انتخاب اكوتيپ سازگار برای خراسان 

135 بررسی امکان كشت گياه Dracocephalum kotschy و بررسی ميزان اسانس آن  

بررسی تأثير سيستم های تغذيه ای و كشت مخلوط بر عملکردهای كمی، كيفی و كارايی انرژی در اكوسيستم های زراعی 

136 گياهان دارويی 

بررسی امکان كشت و تکثير گياه دارويی Nepeta menthoidse در بخش هايی از استان اردبيل و تغييرات ميزان مواد مؤثره در 

137 ارتفاعات مختلف 

138 شناسايی و بررسی اكولوژيک گونه های آويشن به منظور اهلی كردن و كشت آن ها در استان آذربايجان غربی 

كشت و تکثير چهار گونه گياه دارويی در استان چهارمحال و بختياری به منظور حفظ ژنوم و بررسی امکان انطباق آن ها

139  با شرايط استان 

140 بررسی روش كاشت، داشت و برداشت و تکثير گياه دارويی رازک در گرگان 

141 بررسی كشت و اهلی كردن گياه مفراح در استان همدان 

142 اثر تاريخ كاشت و ميزان بذر در توليد بذر Plantago ovate در مراوه تپه 

143 بررسی شرايط اكولوژيک، فنولوژيک و اسانس گياه دارويی “زو” در استان كرمانشاه 

144 كشت و بررسی سه گونه گياه دارويی سياه دانه، گشنيز و سنبل الطيب در شهرستان همدان 

اثر سطوح مختلف آبياری در عملکرد ارقام مختلف علف چای )Hypericum perforatum L.( وارداتی و بومی در استان گلستان 145

146 بررسی كشت و اهلی كردن دو گونه دارويی و صنعتی كماكندل و آنغوزه در خراسان 

بررسی بهترين تاريخ، روش تکثير )قلمه، بذر و تقسيم بوته( دو گونه مرزه )مرزه  خوزستانی و مرزه بختياری( و تعيين عملکرد اسا 

147 نس آن ها و تعيين نوع تركيبات موجود در آن 

148 بررسی اثر مقادير مختلف آبياری بر برخی پارامترهای رشد و مقادير كائوچو در كولتيوارهای مختلف وايول 

149 بررسی رويشگاه های طبيعی گياه دارويی بومادران در استان تهران و مدل سازی رشد آن در اكوسيستم های زراعی 

 Salvia officinalis L.، Salvia sclarea بررسی اثرات زمان كاشت و دور آبياری بر عملکرد اندام هوايی و ميزان ماده مؤثره گونه های

150 L.، Salvia hypoleuca Benth. و Thymus vulgaris L. در ايستگاه خجير )تهران(  
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151 تعيين نياز آبی و بررسی عملکردهای كمی و كيفی گياه بومادران )Achillea milefolium( جهت كشت در مناطق خشک كشور 

152   daenensis Thymus بررسی اثرات تراكم كاشت و زمان برداشت بر عملکرد پيکر رويشی و ميزان اسانس گياه آويشن

153 كشت و اهلی كردن گياه دارويی جوشن )Artemisia persica( و مقايسه مواد مؤثره آن با شرايط طبيعی 

بررسی روش و زمان كاشت آويشن خراسانی )Thymus transcaspicus( به منظور كشت و اهلی كردن و تعيين مواد مؤثره آن در 

154 خراسان رضوی 

155 بررسی كشت و اهلی كردن و تعيين مواد مؤثره دو گونه دارويی از جنسNepeta  در خراسان 

156 صبر زرد Aloe littoralis و Aloe vera در استان بوشهر 

157  Agrimonia eupatoria بررسی و تعيين مناسب ترين تاريخ كشت و تراكم بوته در رشد، بذردهی و اسانس گياه

158 تعيين بهترين روش و عمق كاشت جلبک آگاروفيت Gracilariopsis longissima در سواحل بندرعباس 

159 ارزيابی شاخص های مرفولوژيک و عملکرد اسانس جمعيت های Salvia sclarea در شرايط طبيعی و زراعی 

160 تأثير كشت  و اهلی كردن  بر  رشد و مواد مؤثره تعدادی از گونه های  جنس  آويشن در اقاليم مختلف كشور 

161 تأثير كشت و اهلی كردن بر رشد و مواد مؤثره تعدادی از گونه های آويشن ).Thymus sp( در استان اصفهان 

163 تأثير كشت و اهلی كردن بر رشد و مواد مؤثره تعدادی از گونه های آويشن )Thymus sp.( در استان آذربايجان غربی 

164 تأثير كشت و اهلی كردن بر رشد و مواد مؤثره تعدادی از گونه های جنس آويشن )Thymus sp.( در استان تهران 

165 تأثير كشت و اهلی كردن بر رشد و مواد مؤثره تعدادی از گونه های آويشن )Thymus sp.( در استان خراسان شمالی 

166 تأثير كشت و اهلی كردن بر رشد و مواد مؤثره تعدادی از گونه های آويشن )Thymus sp.( در استان قزوين 

167 بررسی كمی و كيفی گياه مرزه كوهی Satureja sahendica در رويشگاه های طبيعی و شرايط مزرعه در استان قزوين 

 Thymusو .Thymus vulgaris L تأثير سيستم های تغذيه گياه )شيميايی، تلفيقی و دامی( بر كميت و كيفيت دو گونه آويشن

168   .daenensis L

170  Thymus ارزيابی روش های مختلف تکثير گياه دارويی آويشن كوهی

171 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )گيالن( 

172 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )لرستان(  

174 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زار های مختلف كشور )خراسان شمالی(  

175 بررسی كارايی تغذيه بيولوژيک بر گونه های آويشن در شرايط زراعی 



فهرست مطالب

 Thymus( بر عملکرد سرشاخه گل دار و اسانس گياه دارويی آويشن دنايی )تأثير روش های تغذيه گياه )شيمايی، تلفيقی و ارگانيک

176   )daenensis

177 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )هفت استان( 

178 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )اصفهان(  

180 بررسی  سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای  مختلف كشور )آذربايجان  شرقی(  

182 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )كردستان( 

183 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )كرمانشاه(  

185 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )همند آبسرد( 

186 بررسی پراكنش، نيازهای اكولوژيک، امکان كشت و اهلی كردن و ويژگی های فيتوشيميايی گونه های جنس آويشن 

191 بررسی تأثير اقليم بر فنولوژی و استقرار گياه صبر زرد )Aloe vera( در منطقه شهداد 

192  )Medicago sativa( و يونجه )Thymus daenensis( ارزيابی كشت مخلوط و تک كشتی آويشن

 Mentha( بر حاصلخيزی خاک و عملکرد كمی نعناع فلفلی )بررسی تأثير كودهای آلی )يونجه بمی، ماشک گل خوشه ايی، كود دامی

193   )piperita

194 بررسی عملکرد نعناع فلفلی )Mentha piperita( تحت روش های تغذيه گياه )متداول، ارگانيک و تلفيقی(  

195 بررسی عملکرد زيره سبز )Cuminum cyminum( تحت روش های تغذيه گياه )متداول، ارگانيک و تلفيقی( 

196  Satureja sahendica بررسی اثرات زمان كشت و تراكم بر عملکرد رويشی و ميزان اسانس مرزه سهندی

197 تأثير روش های مختلف حاصلخيزی خاک بر عملکرد و اسانس گياه دارويی مرزه 

بررسی عملکرد سرشاخه گل دار و اسانس ژنوتيپ های آويشن دنايی Thymus daenensis در شرايط مختلف اقليمی استان اصفهان

198  

199 كشت و اهلی كردن دو گونه دارويی انحصاریNepeta crassifolia  و Nepeta denudata در استان تهران به منظور حفاظت و احيا آن ها 

200 بررسی عملکرد بذر و كميت و كيفيت اسانس ژنوتيپ های برتر رازيانه در شرايط مختلف اقليمی استان اصفهان 

201 بررسی تأثير تنش خشکی بر عملکرد بيولوژيکی و كميت و كيفيت اسانس سه گونه مرزه   

202 بررسی سازگاری و عملکرد رقم خارجی و توده های محلی شاهدانه تحت شرايط تغذيه ای در تراكم های مختلف 

203 جدول پيوست 1- برخی از مقاالت فارسی بخش تحقيقات گياهان دارويی و محصوالت فرعی )از سال 1380 تا 1393(   

217 جدول پيوست 2- برخی از مقاالت انگليسی بخش تحقيقات گياهان دارويی و محصوالت فرعی )از سال 2001 تا 2013( 
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پیشگفتار

دالیـل متعددی مانند پيشـينه ی اسـتفاده از گياهان دارویـی، افزایش تقاضای جهانی در خصوص اسـتفاده از این 
گياهـان در درمـان بيماری هـا به دليل تغيير نگرش مردم نسـبت به داروهای شـيميایی، نياز مبرم صنایع داروسـازی 
بـه مـواد اوليه، عوارض جانبی و ناخواسـته ناشـی از مصرف داروهای شـيميایی و ناتوانی در توليد پـاره ای از داروهای 
حياتـی به شـکل شـيميایی و هم چنين، اهميـت روزافزون مـواد مؤثره ی گياهـان دارویی در صنایع غذایی، آرایشـی 
و بهداشـتی سـبب شـده کـه توجه و پژوهـش پيرامون این دسـته از گياهـان در زمينه های گوناگـون از جمله توليد 
و مصـرف تشـدید شـود. خوش بختانـه در سـال های اخيـر، تالش هـای فراوانـی بـرای شـناخت همه جانبـه گياهان 
دارویـی از نظـر تنـوع و پراکنش گياهان در ایران، شـرایط بوم شناسـی، اسـتفاده های دارویی، اسـتخراج و شناسـایی 
مـواد مؤثـره ، کشـت و اهلـی کـردن، اصالح گونه های مهم، بررسـی شـيوه های نویـن در افزایش عملکرد مـواد مؤثره 
و مطالعـه اثـرات دارویـی آن ها انجام شـده و نتایج جالب توجهی نيز، به دسـت آمده اسـت. بخـش تحقيقات گياهان 
دارویـی و محصـوالت فرعـی در مؤسسـه تحقيقـات جنگل ها و مراتع کشـور عالوه بر انتشـار نتایـج تحقيقاتی خود، 
تالش هـای فراوانـی در جهـت ارتبـاط بـا بخش هـای اجرایـی از جملـه دولتـی و خصوصـی و صنایـع مختلف جهت 
به کارگيـری یافته هـای تحقيقاتـی خـود به عمل آورده اسـت. هم اکنون، یافته هـای زیادی حاصـل از انجام طرح های 
مختلـف تحقيقاتـی وجـود دارد کـه در صورت به کار گرفته شـدن در منابع طبيعی، کشـاورزی و صنعـت، می توانند 
عـالوه بـر حفـظ منابـع طبيعـی باعث اشـتغال زایی، بهره بـرداری اقتصادی و دسـتيابی کشـور به سـهم مناسـبی از 
تجـارت جهانـی گياهـان دارویـی و داروهـای گياهـی شـوند. ضمن اینکه گسـترش کشـت و بهره بـرداری از گياهان 
دارویـی و اسـتفاده از آن هـا در صنایـع داخلی در جهت سـالمت جامعه و نيـاز کم تر به داروهای شـيميایی و وارداتی 
نيـز حایـز اهميـت ویژه اسـت. بخـش تحقيقات گياهـان دارویـی و محصوالت فرعی در مؤسسـه، شـامل سـه گروه 
تحقيقاتـی علـوم زراعـی گياهـان دارویـی، اکولوژی گياهان دارویی و شـيمی گياهی اسـت که از سـال 1368 به طور 
مسـتقل فعاليـت خـود را شـروع کـرده اسـت. این بخـش، طرح های پژوهشـی خود را بـا همکاری مراکـز تحقيقاتی 
اسـتان های کشـور بـه اجرا گذاشـته و بـا دارا بـودن حدود 60 نفـر هيأت علمی و کارشـناس در بخش های سـتادی 
و اسـتان ها، اقـدام بـه انجـام طرح هـای تحقيقاتـی پایـه ای و کاربـردی کرده کـه به نتایـج مفيدی نيز، دسـت یافته 
اسـت. نتایـج حاصـل از تحقيقـات ایـن بخـش می توانـد در بهره برداری صحيـح این گياهـان از عرصه هـای طبيعی، 
بررسـی امـکان توليـد انبـوه آن ها )کشـت در مزرعـه( و افزایش مقدار مـواد مؤثره با اسـتفاده از شـيوه های متداول و 
نویـن، اسـتخراج و فـرآوری مـواد مؤثره، توليد داروهایی با منشـأ گياهی، برگـزاری دوره های آموزشـی در زمينه های 
مرتبـط، ایجـاد اشـتغال و نيز امـکان صدور فراورده های گياهی، مورد اسـتفاده قـرار گيرد. از مهم ترین دسـتاوردهای 
تحقيقاتـی بخـش نيـز، می تـوان به جمـع آوری، شناسـایی و معرفـی گياهـان دارویی ایران، کشـت و اهلـی کردن و 
بررسـی بوم شـناختی گياهـان دارویـی و محصـوالت فرعی، اسـتخراج و شناسـایی مواد مؤثـره این گياهان، بررسـی 
اثـرات بهره بـرداری در ادامـه حيـات و زاد آوری گياهـان مولـد محصوالت فرعی جنـگل و مرتع، طراحـی کارگاه های 
فـرآوری گياهـان دارویی و پایلوت اسـانس گيری، تشـکيل بانـک ژن با جمـع آوری بذرهای گياهان دارویی از سراسـر 
کشـور، اشـاره کـرد. عـالوه بـر مـواردی کـه به صـورت کالن در باال مطـرح شـد یافته های زیـادی از تحقيقـات روی 
گياهـان اسـتراتژیک کشـور مثل گل محمدی، آویشـن، باریجه، بومادران، مـرزه، آلوئه ورا و غيره وجـود دارد که قابل 

ارایـه بـه صنایع و بخش اجرایی کشـور اسـت.

پیشینه بخش گیاهان دارویی و محصوالت فرعی

مطالعـات در زمينـه گياهان دارویی و محصوالت فرعی از شـروع تأسـيس مؤسسـه تحقيقـات منابع طبيعی در 
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سـال 1347، بـا ارایـه طرح هایـی در زمينـه نحـوه بهره بـرداری از محصوالت فرعی جنـگل و مرتع و کشـت تعدادی 
از بـذور گياهـان دارویـی توسـط کارشناسـان بعضـی از بخش هـای تحقيقاتـی مؤسسـه و تعـدادی از ایسـتگاه های 
تحقيقاتـی در اسـتان های کشـور )سـال 1350( شـروع شـد. بـا ایـن انگيزه پـس از سـال 1365، طرح هـای ملی در 
زمينـه جمـع آوری و شناسـایی، کشـت و اهلـی کـردن و بررسـی مـواد مؤثره در سـتاد مؤسسـه به تصویب رسـيد و 
نسـبت بـه شـروع آن ها در اسـتان های مختلف کشـور از سـال های 1369 اقدام شـد. گياهـان دارویـی و محصوالت 
فرعـی در سـال 1370 بـه  عنوان یک بخش مسـتقل تشـکيل و از همين سـال فعاليـت خود را با زیـر طرح های ملی 

ارایه شـده در سراسـر کشـور آغـاز نمود.
گـروه تحقيقـات شـيمی گياهـی در سـال 1376 از بخـش ژنتيـک و فيزیولـوژی جدا شـده و بـه این بخش 
پيوسـت. فعاليت هـای تحقيقاتـی ایـن گـروه در زمينه بررسـی مـواد مؤثره گياهـان و با ادامه طرح ملی بررسـی 
اسـانس گونه هـای معطـر ایـران )ادامـه طـرح مشـترک بـا UNDP( گسـترش یافـت. هم چنين گـروه تحقيقات 
علـوم زراعـی گياهـان دارویـی بـا تقویت نيروهـای کارآمـد و همکاری بيشـتر با بخش هـای تحقيقاتی مؤسسـه 
نسـبت بـه توسـعه فعاليت هـای مختلـف خـود در این زمينـه اقدام کـرد. این بخـش، طرح هـای تحقيقاتی خود 
را بـا همـکاری مراکـز تحقيقاتی اسـتان های کشـور به اجرا گذاشـته و با دارا بـودن تعداد بيـش از 40 نفر هيأت 
علمـی و 20 نفـر کارشـناس در بخش هـای سـتادی و اسـتان ها، اقـدام بـه انجام طرح هـای تحقيقاتـی کاربردی 

کـرده و به نتایج ارزشـمندی دسـت یافته اسـت.

سیاست های بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصوالت فرعی

1- تحقيـق و بررسـی در زمينـه شـناخت و معرفـی توان کشـور از نظر گياهـان دارویی، معطـر و محصوالت 
فرعی جنـگل و مرتع

2- کشـت و اهلـی کـردن گياهـان دارویـی به منظـور جلوگيری از برداشـت گياهـان از عرصـه منابع طبيعی 
و توليـد انبوه

3- استخراج، تجزیه و شناسایی مواد مؤثره گياهان دارویی و معطر
4- بررسی جایگاه گياهان دارویی در طب سنتی و رایج
5- گسترش تحقيقات کاربردی به سطح نيمه  صنعتی

6- همکاری با دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتی و صنایع
7- طراحی و تهيه بانک اطالعاتی گياهان دارویی ایران و انتشار نتایج طرح های تحقيقاتی

8- ارتباط با مجامع بين المللی
9- استفاده از روش های نوین در تحقيقات گياهان دارویی

معرفی گروه های تحقیقاتی بخش گیاهان دارویی و محصوالت فرعی

گروه تحقیقات اکولوژی گیاهان دارویی

این گروه شامل زیر گروه های گياه شناسی، بوم شناسی، محصوالت فرعی و طب سنتی است.
o  پژوهش هـای ایـن گـروه در زمينـه معرفـی گونه هـای دارویـی معطـر، رنگده، آبـزی و محصـوالت فرعی
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جنـگل و مرتـع، بررسـی رویشـگاه های طبيعـی و انجـام مطالعـات بوم شناسـی در سـطح کشـور اسـت. 
پژوهش گـران ایـن گـروه بـا اسـتفاده از منابـع قدیـم و جدیـد و فرهنگ های مختلـف مردمـی، این نوع 
گياهـان را کـه از ارزش باالیـی برخوردارنـد، معرفـی می نماینـد. هم چنيـن بررسـی های فنولوژیـک در 
عرصه هـای طبيعـی، احـداث قـرق، پایگاه و ارایـه توصيه های کارشناسـی در مورد روش هـای جدید بهره 
بـرداری و زمـان مناسـب جمـع آوری از دیگـر وظایـف ایـن گـروه اسـت. برخـی از زمينه های پژوهشـی 

گروه شـامل: 
o معرفی گونه های دارویی، معطر، رنگده و آبزی و بررسی رویشگاه های طبيعی این گياهان در کشور
o )جمع آوری و شناسایی گياهان دارویی ایران )در همه ی استان های کشور
o  جمع آوری و شناسایی گياهان رنگده
o شناسایی و بررسی اکولوژیک گياهان اسانس دار در استان های مختلف کشور
o  بررسـی، تعييـن اسـامی علمـی و گـردآوری اطالعات موجـود راجع به خـواص و کاربرد گياهـان دارویی

و فرآورده هـای فرعـی جنـگل و مرتـع مـورد مصرف در طب سـنتی
o شناسایی رویشگاه ها و تعيين پراکندگی و تراکم گياهان توليد کننده محصوالت فرعی جنگل و مرتع
o جمع آوری، شناسایی، حفاظت و احيای گياهان دارویی نادر و در حال انقراض ایران
o بررسی پيرامون گونه های افدرا از جهت توليد افدرین و پزدوافدرین
o معرفی و شناسایی گياهان دارویی ضدسرطان ایران
o  تهيه نقشه پراکنش گياهان دارویی با همکاری بخش مرتع
o تدوین استاندارد ملی برای گياهان دارویی و معطر
o احداث کلکسيون زنده گياهان دارویی و معطر بومی کشور
o  بررسی فنولوژی گياهان دارویی و معطر در عرصه های طبيعی
o بررسی گياهان دارویی و محصوالت فرعی مورد مصرف در طب سنتی و جدید
o  بررسی و انتخاب روش های مناسب بهره برداری از محصوالت فرعی جنگل و مرتع

بررسی جایگاه گياهان دارویی و گياه درمانی در کتب و متون مختلف

گروه تحقیقات علوم زراعی گیاهان دارویی

ایـن گـروه شـامل زیـر گروه هـای بوم شناسـی گياهـان دارویـی، فيزیولـوژی گياهـان دارویـی، کشـت دیـم 
گياهـان دارویـی، ژنتيـک و اصـالح نباتـات و تکنولـوژی و مکانيزاسـيون اسـت.

o  بررسـی اهلـی کـردن و امکان کشـت گياهـان دارویـی، معطـر و رنگـده بـه منزلـه فراهـم نمـودن امکان
رشـد و توليـد در شـرایط زراعـی و کنتـرل شـده بـرای انـواع خـودروی آن هـا، از مهم تریـن وظایف این 
گـروه بـا هـدف کشـت و اهلـی کـردن، کاهـش فشـار بـر عرصه هـای طبيعـی، حفـظ ذخایـر توارثـی و 
هم چنيـن افزایـش کيفيـت و کميـت توليـد ایـن گياهـان اسـت. بـا توجـه بـه تأثيـر عوامـل محيطـی، 
شـرایط جغرافيایـی و وضعيـت بوم شناسـی محـل رویـش بـر کميـت و کيفيـت مـواد مؤثـره گياهـان 
مذکـور، مطالعـات دقيـق و گسـترده در مـورد نقـش ایـن عوامـل و ارتبـاط آن هـا بـا رشـد، عملکـرد و 
کيفيـت گيـاه ضـروری اسـت. لذا، الزم اسـت با انجـام آزمایش هـای دقيق و مناسـب، نيازهـای هر گونه 
شناسـایی و ميـزان سـازگاری گونه هـا در برابـر عوامـل محيطـی مشـخص شـود. برخـی از زمينه هـای 

پژوهشـی گروه شـامل: 
o جمع آوری اطالعات فنولوژیک، اکولوژیک و فيزیولوژیک گياهان دارویی، معطر، رنگده و آبزی
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o جمع آوری بذر، قلمه و نشاء )گياهان آبزی( از توده های همگون گونه های مورد نظر
o  در اختيار داشتن عرصه های طبيعی در اقليم های مختلف سراسر کشور
o استقرار گياهان دارویی به منظور حفاظت از عرصه های طبيعی کشور
o بررسی تأثير عوامل رویشگاهی بر استقرار و عملکرد کمی ماده مؤثره گياهان دارویی
o به کار گيری مزارع پژوهشی در توليد گياهان دارویی در اقليم های مختلف کشور
o احداث خزانه و گلخانه  های تحقيقاتی
o  معرفـی گونه هـای سـازگار و حـاوی متابوليت   هـای ثانویـه قابل توجه، به منظور کشـت در سـطح وسـيع

و توليـد انبوه 
o تعيين سازگاری و مقایسه عملکرد کمی و کيفی گياهان دارویی در شرایط رویشگاهی و زراعی
o  در اختيار داشـتن الیسـيمترهای پژوهشـی در اسـتان های یزد، سـمنان و هم چنين در ایستگاه تحقيقات

البرز کرج وابسـته به سـتاد مؤسسـه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشـور
o  تعيين نياز آبی تعدادی از گياهان دارویی
o مدل سازی رشد و توليد در گياهان دارویی
o اجرای پروژه های پژوهشی در ارتباط با شکستن خواب و بهبود جوانه زنی در بذور گياهان دارویی
o تعيين بهترین شيوه های تکثير گياهان دارویی
o  تعيين نقش هورمون های گياهی در استقرار گياهان دارویی و عملکرد های کمی و کيفی آن ها
o  استفاده از دیم زارهای کم بازده در توليد گياهان دارویی
o بررسی ژنتيک و سيتوژنتيک گياهان دارویی
o بررسی تأثير کودهای بيولوژیک بر عملکردهای کمی و کيفی گياهان دارویی
o مقایسه سيستم های رایج با روش های ارگانيک و تلفيقی در توليد گياهان دارویی
o ارزیابی سودمندی سيستم های کشت مخلوط نسبت به تک کشتی گياهان دارویی
o تعيين شاخص های فيزیولوژیک رشد در تعدادی از گياهان دارویی
o بررسی آفات و بيماری های گياهان دارویی
o بررسی روش های مقابله با علف های هرز در مزارع گياهان دارویی
o  مقایسـه ارقـام اصـالح شـده خارجـی بـا گونه هـای بومـی داخـل کشـور از لحـاظ سـازگاری، عملکرد و

موثر مـواد 
o انتخاب بهترین  نمونه ها از ميان توده های ناهمگون طبيعی و زراعی
o بررسی آناتومی گياهان دارویی
o اجرای طرح های جامع در زمينه گياهان دارویی
o ایجاد پایلوت )نيمه صنعتی( در توليد گياهان دارویی
o ایجاد کلکسيون های دیم و آبی گياهان دارویی
o  توليد گياهان دارویی ارگانيک
o تدوین اطلس جامع آویشن
o تدوین اطلس دو زبانه بذور گياهان دارویی
o تدوین کتاب دیم کاری گياهان دارویی
o طراحی و برنامه نویسی نرم افزار برآورد کارایی انرژی در اکوسيستم های زراعی
o تشکيل کميته دیم گياهان دارویی و هدایت راهبردی آن
o  بر گزاری کارگاهای آموزشی و همایش های مرتبط با گياهان دارویی
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o  همـکاری بـا دانشـگاه ها در اجـرای پروژه هـای دانشـجویی در مقاطـع تحصيلـی دکتـری تخصصـی و
کارشناسـی ارشـد

همـکاری علمـی و داوری تخصصـی اعضـای هيـأت علمـی گـروه در همایش هـا و مجالت ملـی و بين المللی 
مرتبـط با گياهـان دارویی

گروه تحقیقات شیمی گیاهی

زیـر گروه هـای ایـن گـروه شـامل: تحقيقـات اسـانس ها، آلکالوئيدهـا، فالونوئيدهـا، رنگ هـای گياهـی و 
کربوهيدارت هـا، تحقيقـات نيمه صنعتـی )پایلـوت(، بررسـی بيولوژیـک اثـر اسـانس ها و عصاره هـا، تحقيقـات 
فرآورده هـای دارویـی، تحقيقـات فرآورده های آرایشـی و بهداشـتی، تحقيقـات فرآورده های غذایـی، تحقيقات 

روغن هـای گياهـی، تحقيقـات سـموم گياهـی و تحقيقـات صنایـع جانبـی.
از آنجـا کـه اسـتفاده از گياهان دارویـی، معطر، رنگده و آبزی در صنایع مختلف دارویی، آرایشـی، بهداشـتی 
و غذایـی بـه شناسـایی کمـی و کيفـی ترکيب هـای موجـود آن هـا مربوط می شـود، این گـروه با هدف بررسـی 
علمـی )اسـتخراج و شناسـایی( مـواد مؤثـره گياهان مذکـور و محصوالت فرعی جنـگل و مرتـع، فعاليت خود را 
شـروع کـرده اسـت. این گـروه تاکنون تعـداد زیادی از گونـه گياهی دارویـی و معطر را از نظر کميـت و کيفيت 
مـواد موثـر مـورد بررسـی قـرار داده و نتایـج تحقيقـات خـود را در مجـالت معتبـر داخلـی و خارجی، نشـریات 
و کتاب هـای مؤسسـه تحقيقـات جنگل هـا و مراتـع منتشـر کرده اسـت. قسـمت تجزیه دسـتگاهی آزمایشـگاه 
شـيمی گياهـی، دارای دسـتگاه های نویـن و پيشـرفته برای جداسـازی و شناسـایی ترکيب های مهـم از این نوع 

گياهان اسـت. دسـتگاه های شناسـایی شامل:
)GC( گاز کروماتوگرافی -

 )GC/MS( گاز کروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمی -
 )HPLC( کروماتوگرافی مایع با کارآ یی باال -

)AA( جذب اتمی -
)UV-VIS( اسپکتروفتومتر مرئی، ماورای بنفش -

هم چنين  برخی از زمينه های پژوهشی گروه شامل:
o  ارایـه اطالعـات علمـی و کاربـردی در زمينـه ترکيب هـای گياهـان دارویـی، معطـر، آبـزی و محصـوالت

آن ها فرعـی 
o تعيين بهترین روش استخراج مواد مؤثر از این گياهان
o  تعييـن مناسـب ترین زمـان برداشـت محصـول و یـا انـدام گيـاه برای اسـتخراج و دسـتيابی بـه حداکثر

مـواد مؤثره
o بهينه سازی عصاره ها و اسانس های گياهی به روش های فيزیکو شيميایی
o شناسایی کمی و کيفی مواد مؤثره گياهان مذکور به کمک روش های دستگاهی
o  تعيين روش های استخراج مواد مؤثره در سطح نيمه صنعتی از این نوع گياهان
o  ایجاد پایلوت )نيمه صنعتی( پيشرفته استخراج آگار-آگار، اسانس گيری و عصاره گياهی
o )عضویت در قطب اسانس کشور )وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اطالعات
o  همکار مؤسسه استاندارد در تدوین استانداردهای ملی اسانس ها
o دارای امتياز اکرودیته اسانس ها از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی از سال 1375 تاکنون
o در آزمایشگاه ها ISO 17025 استقرار استاندارد
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o  عضـو پيوسـته شـبکه ملـی آزمایشـگاهی گياهـان دارویـی )شـبکه ملـی پژوهـش و فـن آوری گياهـان
دارویی(

o  عضـو شـبکه آزمایشـگاهی فنـاوری نانو )سـتاد توسـعه فنـاوری نانـو( و فناوری هـای راهبـردی )معاونت
علمـی ریاسـت جمهوری(

o GC/ ،GC ،برگـزاری دوره هـای آموزشـی در زمينـه فيتوشـيمی )آمـوزش اسـانس گيری، عصاره گيـری
)HPLC و MS

o همکاری با دانشگاه ها در زمينه طرح های تحقيقاتی، کارگاه ها و خدمات آزمایشگاهی

پروژه های ملی در دست اجرا 

	جمع آوری و شناسایی گياهان دارویی ایران
	شناسایی و بررسی اکولوژیک گياهان اسانس دار به منظور اهلی کردن و کشت آن ها
	 بررسی ترکيبات متشکله اسانس گياهان معطر ایران
	 مطالعـه کلون هـای گونه هـای مختلف نعناع و بررسـی ميزان اسـانس و ترکيبات موجـود در آن به منظور

توليـد رقم اصالح شـده با اسـانس باال
	بررسی تأثير کشت و اهلی کردن بر رشد و مواد مؤثره گونه های آویشن
	 اسـتخراج و شناسـایی ترکيب هـای شـيميایی اسـانس گل محمـدی و بهينه سـازی روش هـای تهيـه

اسـانس از گل محمـدی

سایر محورهای تحقیقاتی

	جمع آوری، شناسایی، کشت و اهلی کردن مواد مؤثره گياهان دارویی ایران
	احداث کلکسيون زنده گياهان دارویی و معطر بومی کشور
	 بررسی فنولوژی گياهان دارویی و معطردر عرصه های طبيعی
	 جمع آوری گونه های دارویی برای احداث هرباریوم
	جمع آوری اطالعات فنولوژیک، اکولوژیک و فيزیولوژیک گياهان دارویی، معطر، رنگده و آبزی
	جمع آوری بذر، قلمه و نشا )گياهان آبزی( از توده های همگون گونه های مورد نظر
	تعيين بهترین روش استخراج مواد مؤثره از این گياهان
	 تعييـن مناسـب ترین زمـان برداشـت محصـول و یـا انـدام گيـاه برای اسـتخراج و دسـتيابی بـه حداکثر

کميـت و کيفيـت مـواد مؤثره
	بهينه سازی عصاره ها و اسانس های گياهی به روش های فيزیکو شيميایی
	شناسایی کمی و کيفی مواد مؤثره گياهان مذکور به کمک روش های دستگاهی
	 تعيين روش های استخراج مواد مؤثره در سطح نيمه صنعتی از این نوع گياهان

مهم ترین دستاوردهای تحقیقات گیاهان دارویی در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و 
مراتع کشور

1- جمع آوری و شناسایی 2000 گونه گياه دارویی در کشور
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2- استخراج و شناسایی مواد مؤثره بيش از 600 گونه از گياهان دارویی و معطر ایران
3- تعيين کاربرد اسانس گياهان معطر ایران در صنایع مختلف )داروسازی، آرایشی- بهداشتی و غذایی(

4- اهلی کردن تعدادی از گياهان دارویی و معطر ارزشمند کشور
5- جمـع آوری و شناسـایی فلـور جلبکـی خليـج فـارس و دریـای عمـان، کشـت و اهلـی کـردن برخـی 

گونه هـای جلبـک و اسـتخراج آگار و سـایر ترکيبـات دارویـی از آن هـا
6- تعيين روش های مناسب احيا و بهره برداری از برخی محصوالت فرعی جنگل و مرتع

7- تعيين نيازهای اکولوژیک برخی از گياهان دارویی ارزشمند بومی
8- معرفی گونه های مناسب گياهان دارویی برای کشت در شرایط دیم

9- معرفـی ژنوتيپ هـای گل محمـدی بـا عملکـرد کمـی و کيفـی مناسـب بـرای کشـت در مناطـق مختلف 
کشـور اکولوژیک 

10- گسـترش کشـت بسـياری از گونه هـای دارای ارزش افـزوده در کشـور مثـل آلوئـه ورا، گونه هـای بومی 
آویشـن، مـرزه و غيـره بـا اسـتفاده از یافته هـای تحقيقاتـی و توصيـه پژوهش گران مؤسسـه

11- بررسی و تعيين روش های مناسب استخراج مواد مؤثره در سطح آزمایشگاهی و صنعتی
12- جمع آوری بذرهای گياهان دارویی برای تشکيل بانک  ژن

 13- کمک به تدوین استاندارد برای اسانس های گياهی
14- چـاپ و انتشـار بيـش از 85 جلـد کتـاب، 400 مقاله در مجالت معتبـر علمی بين المللـی و 500 مقاله 

در مجـالت معتبـر علمی داخلی
16- چاپ و انتشار دو ماهنامه علمی پژوهشی “تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران” 

17- هدایـت بيـش از 250 پایان نامـه دانشـجویی در مقاطـع کارشناسی ارشـد و دکتـرا در جهـت نيازهـای 
کشـور در زمينـه گياهـان دارویی

ضمناً قطب تحقيقات گياهان معطر و اسانسها در این بخش مستقر می باشد

خالصه برخی از مهم ترین دستاوردهای تحقیقاتی بخش تحقیقات گیاهان دارویی

• جمع آوری و شناسایی و معرفی گياهان دارویی ایران	
یکـی از اهـداف مهـم بخش گياهـان دارویی، جمـع آوری گياهـان دارویی و تهيـه نمونه های هرباریومـی، تعيين 
دقيـق اسـامی علمـی، شناسـایی کولتيوارهـا و یا ارقـام مختلـف و هم چنين جمـع آوری گياهان دارویـی معطر، 
رنگـده و آبـزی بـوده اسـت. در ایـن راسـتا و در قالـب یـک طـرح ملـی، گياهـان دارویـی ایـران در اسـتان های 
مختلـف شناسـایی شـده اند. وجـود چنين اطالعات پایـه ای برای انجام سـایر طرح هـای کاربردی ضـروری بوده 

است.
• بررسی اکولوژیک گياهان دارویی و محصوالت فرعی 	

شناسـایی ویژگی هـای اکولوژیـک برخـی از مهم تریـن گياهـان دارویـی و معطر در رویشـگاه های اصلـی و تهيه 
جـداول مربـوط بـه جهـت، شـيب، ارتفـاع، دمـا، نوع بسـتر، خاک محـل رویش، ميـزان رطوبـت و سـایر عوامل 
اقليمـی و گونه هـای همـراه از دیگـر تحقيقـات بخـش گياهـان دارویـی بوده اسـت. مطالعـه شـرایط اکولوژیک 
رویشـگاه های گونه هـای مهـم اسـانس دار و روش های تجدیـد حيات گياهان مولـد محصوالت فرعی، شناسـایی 
اکوتيپ هـای مختلـف و مناسـب جنس هـای گياهـان دارویـی و نيز تهيـه نقشـه های پراکنش گياهـان دارویی و 
تحقيـق در زمينـه اثـر رویشـگاه بـر ویژگی هـای فنولوژیـک و مورفولوژیک این گياهـان نيز بخشـی از تحقيقات 



21 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

انجـام شـده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت که برای کشـت وسـيع گياهـان دارویـی، چنيـن اطالعاتی مبنـای اوليه 
است. کار 
• استخراج و شناسایی مواد مؤثره گياهان دارویی و معطر کشور	

در کشـور مـا حـدود 700 گونـه گيـاه معطـر وجـود دارد کـه تعـداد زیـادی از آن هـا بومـی و انحصـاری ایـران 
هسـتند. یکـی از مهم تریـن برنامه هـای تحقيقاتـی بخـش گياهـان دارویـی، بررسـی نـوع و ميـزان ترکيب های 
تشـکيل دهنـده اسـانس ایـن گونه هـا، جهـت بـه کارگيـری ایـن اسـانس ها در صنایـع دار وسـازی، آرایشـی- 
بهداشـتی و غذایـی بـوده اسـت. اسـانس ها مهم تریـن مواد مؤثـره گياهان هسـتند که بـه دليل دارا بـودن عطر 
و طعـم خـاص، عـالوه بـر مصـرف دارویـی می توانند در صنایـع غذایی و آرایشـی- بهداشـتی نيز مورد اسـتفاده 
قـرار گيرنـد. در ایـن راسـتا و در قالـب یک پـروژه جامع، تا کنـون حدود 400 گونـه از گياهـان دارویی و معطر 
ایـران مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و نتایـج آن هـا در اختيار عمـوم قـرار گرفته اسـت. برخی از ایـن نتایج 
توسـط صنایـع بـه کار گرفتـه شـده و در بـاال بـردن بـازده اقتصـادی و کيفيـت محصـوالت توليدی آن هـا مؤثر 

بـوده اسـت و برخـی دیگـر از ایـن یافته هـا آمـاده بهره برداری اسـت.
• بررسی اثرات بهره برداری در ادامه حيات و زاد آوری گياهان مولد محصوالت فرعی جنگل و مرتع	

اسـتفاده بهينـه از محصـوالت فرعـی جنـگل و مرتـع در جهت رشـد اقتصـادی روسـتایيان و درآمـد ارزی برای 
کشـور از اهميـت خاصـی برخـوردار اسـت. از آنجا که بقـای گياهان مولد محصـوالت فرعی همـواره مورد توجه 
اسـت از اهـداف بخـش، تعييـن بهتریـن روش و دفعـات بهره بـرداری از گونه هـای مختلف مولد ایـن محصوالت 
بـوده اسـت. بررسـی اثـرات تخریبـی بهره بـرداری و تيغ زنـی بـر گياهـان مولـد صمـغ و رزیـن، بررسـی اثـرات 
بهره بـرداری در بقـا و زاد آوری گياهـان مولـد محصـوالت فرعـی در مراتـع، بررسـی اثـرات زمان بهره بـرداری بر 
کميـت و کيفيـت و بقـای گياهـان ماننـد سـقز، باریجـه، کتيـرا و آنغـوزه حایز اهميت اسـت. هم چنيـن تعيين 
سـن اندام هـای زیر زمينـی مـورد بهره بردای در مراتـع، پتانسـيل توليد و حد مجـاز بهره برداری، مقایسـه ميزان 
صمـغ و رزیـن در روش هـای مختلـف بهره بـردای مورد توجه بـوده که در این راسـتا طرح های مختلفـی به اجرا 
در آمـده و نتایـج آن هـا موجـود اسـت. اسـتفاده از نتایج ایـن تحقيقات باعث می شـود ضمن بهره بـرداری بهينه 

از محصـوالت فرعـی، بقـای گياهـان مولـد آن ها نيز تضمين شـود. 
• کشت و اهلی کردن گياهان دارویی و معطر	
o  یکـی از مهم تریـن برنامه هـای تحقيقاتـی بخـش گياهـان دارویـی، یافتـن روش های کشـت و اهلی

کـردن گياهـان دارویـی بـا حفـظ و یـا افزایش مـواد مؤثـره آن ها بـوده اسـت. اهلی کـردن گياهان 
دارویـی بـا توجـه بـه نياز هـای اکولوژیـک هـر گونـه در رویشـگاه و بهينه سـازی شـرایط رشـد در 
اکوسيسـتم های زراعـی صـورت می گيـرد. در ایـن رابطـه، مهم تریـن فعاليت هـای انجـام شـده در 

زمينـه افزایـش کمـی و کيفـی توليـد به شـرح زیر اسـت. 
o تأثير عوامل مؤثر بر سازگاری و استقرار تعدادی از گونه های دارویی در شرایط زراعی
o تأثير تيمار های زراعی بر عملکرد های کمی و کيفی تعدادی از گياهان دارویی
o تعيين نياز غذایی تعدادی از گونه های دارویی
o مقایسه زراعت ارگانيک و رایج در زمينه توليدات کمی و کيفی تعدادی از گياهان دارویی
o مدل سازی و بررسی شاخص های فيزیولوژیک رشد برخی از گونه های دارویی
o تأثير تنش کم آبی بر عملکرد های کمی و کيفی تعدادی از گياهان دارویی
o طراحی و برنامه نویسی نرم افزار محاسبه کارایی انرژی در اکوسيستم های زراعی
o بررسی توان توليد گياهان دارویی در اکوسيستم های طبيعی و مقایسه آن با اکوسيستم های زراعی
o بررسی توان توليد و سازگاری برخی گونه های دارویی در شرایط دیم
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استفاده از سطوح آبگير در افزایش راندمان و پایداری اراضی وسيع دیم کاری گياهان دارویی
در حـال حاضـر یافته هـای زیـادی از طرح هـای تحقيقاتـی مرتبـط بـا کشـت گياهـان دارویـی و اعمـال 
فاکتور هـای به زراعـی یـا به نـژادی بـرای بـاال بردن ميـزان مواد مؤثـره آن ها وجـود ارد کـه قابل ارایـه به بخش 
اجـرا اسـت. در ضمـن نتایـج جالـب توجهی هـم در زمينه کشـت دیم گياهـان دارویی ارزشـمند موجود اسـت 

کـه در صـورت به کارگيـری می توانـد حـاوی مزایـای فراوانـی بـرای کشـور و مردم باشـد.

• طراحی کارگاه های فرآوری گياهان دارویی و پایلوت اسانس گيری	
از دیگـر نتایـج تحقيقـات کـه آمـاده ارایـه و اجرایی شـدن اسـت ایجـاد کارگاه هـای کوچک فرآوری در سـطح 
روسـتاها یـا مزارع کشـت گياهان دارویی اسـت. سـال ها تجربـه پژوهش گران بخـش گياهان دارویـی در ارتباط 
بـا زمـان و نحـوه برداشـت، شـيوه های مناسـب انتقـال گيـاه، خشـک کـردن، بسـته بندی، فـرآوری، اسـانس یا 
عصاره گيـری از گياهـان دارویـی و معطـر کشـور آمـاده بهره بـرداری اسـت. طراحی دسـتگاه های اسـانس گيری 
بـا بـازده و کيفيـت مناسـب از دیگـر توانمندی هـای بخـش تحقيقـات گياهان دارویی اسـت. همچنيـن طراحی 
پایلـوت اسـانس گيری به منظـور تحقيقـات کاربـردی در اسـتخراج گسـترده و انبوه مـورد نياز صنایع اسـتخراج 

و فـرآوری گياهـان دارویـی در حال اجرا اسـت.
تشکيل بانک ژن با جمع آوری بذرهای گياهان دارویی از سراسر کشور 

عـالوه بـر مـواردی کـه به صـورت کالن در بـاال مطرح شـد یافته هـای زیـادی از تحقيقـات بـر روی گياهان 
اسـتراتژیک کشـور مثـل گل محمـدی، آویشـن، باریجه، بومـادران، مـرزه، آلوئه ورا و غيـره وجـود دارد که قابل 

ارایـه بـه صنایـع و بخش اجرا اسـت. 

آزمايشگاه های فعال مرتبط با گياهان دارويی
	آزمایشگاه اسانس گيری
	آزمایشگاه عصاره گيری
	آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
	آزمایشگاه علوم زراعی
	آزمایشگاه فيزیولوژی گياهی
	آزمایشگاه پروتئوميکس
	آزمایشگاه خاک
	آزمایشگاه کشت بافت
	آزمایشگاه آناتومی

دستگاه های آناليز اسانس ها و عصاره های گياهی
	2 دستگاه     Gas chromatography Mass Spectrophotometer )GC/MS(
	1 دستگاه       Ultra-Fast Gas chromatography
	2 دستگاه       Gas Chromatography (GC(
	1 دستگاه        UV-Vis Spectrophotometer
	2 دستگاه    (High Performance Liquid Chromatography (HPLC
	1 دستگاه      Atomic Absorption Spectrometer
	1 دستگاه     Near Inferared Reflectznce Spectroscopy
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	1 دستگاه      Inductively Coupled Plasma (ICP(
	1 دستگاه      Polymerase Change Reaction )PCR(

ساير توانمندی های مرتبط با گياهان دارويی در مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور
	دارا بودن هرباریوم معتبر با بيش از 160000 نمونه گياهی
	وجود بانک ژن منابع طبيعی در مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور
	وجود کلکسيونی از گياهان دارویی با بيش از 400 نمونه گياهی کاشته شده
	دارا بودن ده ها ایستگاه تحقيقاتی در سراسر کشور
	 سابقه بيش از 20 سال تحقيق در مورد گياهان دارویی و معطر
	برخورداری از همکاری مراکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی در همه ی استان های کشور
	 چـاپ 208 مقالـه انگليسـی و 248 مقالـه فارسـی علمـی در مجـالت معتبـر بين المللـی و داخلـی از نتایج

شناسـایی ترکيبات اسـانس ها
	 دارا بـودن انـواع نرم افزارهـای تخصصـی بـرای شناسـایی ترکيبـات اسـانس ها و سـایر مـواد مؤثـره گياهـان

دارویی
	»چاپ فصل نامه علمی-پژوهشی تحت عنوان »تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران
	 کسـب رتبه هـای بـاال در شـبکه آزمایشـگاهی نانوفناوری به دليل خدمات گسـترده آزمایشـگاه ها در سـطح

ر  کشو
	چاپ 85 جلد کتاب در مورد گياهان دارویی
	 دارا بـودن چندیـن مزرعـه تحقيقاتـی بـرای کشـت گياهـان دارویی و معطر و بررسـی مـواد مؤثـره آن ها در

شـرایط مختلـف زراعی
	دسترسی به اینترنت پر سرعت از طریق فيبر نوری
	دارا بودن کتابخانه مجهز
	دارا بودن سایت اینترنتی
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جـدول 1- فهرسـت گونه هـا و ارقـام گياهـان دارويـی كـه تركيبـات شـيميايی )مـواد مؤثـره( آن هـا در 
مؤسسـه تحقيقـات جنگل هـا و مراتـع كشـور اسـتخراج و تجزيـه شـده اسـت

نام علمی گونه هارديف

1Achilea talagonica Boiss.

2Achillea albicaulis

3Achillea aleppica DC.

4Achillea aucheri Boiss.

5Achillea aucheri Boiss. Subsp. Aucheri.

6Achillea biebersteinii Afan.

7Achillea eriophora DC.

8Achillea fillpendula Lam.

9Achillea kellalensis Boiss. & Husskn.

10Achillea millefolium L. subsp. Elbrursensis.

11Achillea millefolium L. subsp. Millefolium.

12Achillea nobilis L.

13Achillea oxyodonta Boiss.

14Achillea pachycephola Rech. F.

15Achillea tenuifolia Lam.

16Achillea vermicularis Trin.

17Achillea wilhelmsii C. Koch.

18Acroptilon repens (L.) DC.

19Adiantum capillus-Veneris L.

20Agastache foeniculum

21Agromenia eupatoria

22Aloe vera L.

23Ammi visnaga (L.) Lam.

24Andropogon ischaemum L.

25Anethum graveolens L.

26Anthemis austro-Iranica Rech. f. & Esfand

27Anthemis altissima L.

28Anthemis altissima L. var. altissima

29Anthemis austriaca Jacq.

30Anthemis coelopoda Boiss.

31Anthemis cotula L.

32Anthemis haussknechtii



27 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

33Anthemis hyalina DC.

34Anthemis kotschyana Boiss. var. discoidea (bornm) Grierson

35Anthemis nobilis

36Anthemis odontostephana Boiss.

37Anthemis persica Boiss.

38Anthemis pseudocotula Boiss.

39Anthemis tinctoria L.

40Anthemis triumfettlii (L.) All. Subsp. triumfettii

41Anthemis wiedemanniana

42Apium graveolens L.

43Artemisia marschaliana

44Artemisia absinthium L.

45Artemisia annua L.

46Artemisia armenica Lam.

47Artemisia aucheri Boiss.

48Artemisia austriaca

49Artemisia biennis Wild.

50Artemisia deserti

51Artemisia diffusa

52Artemisia dracunculus L.

53Artemisia fragrans Wild.

54Artemisia hausskenechtii Boiss.

55Artemisia herbalba

56Artemisia kermanensis Podl.

57Artemisia khorassanica Poll.

58Artemisia lehmaniana Bunge.

59Artemisia marschaliana

60Artemisia persica Boiss.

61Artemisia santolina Schrenk.

62Artemisia scoparia Waldst. & Kit.

63Artemisia scoparia Waldst. & kit.

64Artemisia sieberi Besser.

65Artemisia spicigera C. Koch.

66Artemisia vulgaris L.

نام علمی گونه هارديف
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67Astragalus gossypinus

68Astragalus microcephalus Willd.

69Astrodoucus orientalis

70Atropa acuminata Royle ex Miers.

71Atropa belladonna L.

72Azilia eryngioides

73Berula angustifolis

74Bothriochloa ischaemum

75Bunium badghyzi

76Bunium caroides

77Bunium cylindricum

78Bunium elegans (Fenzl) Freyn.

79Bunium luristanicum Rech. F.

80Bunium paucifolium

81Bunium persicum

82Bunium rectangulum

83Calamintha officinalis Moench.

84Camphorosma monspeliacum

85Cardaria draba

86Carum carvi L.

87Carum copticom (L.) C.B. Clarke.

88Centaurea behen

89Cephalophora aromatica

90Chaerophyllum macropodum

91Chaerophyllum macrospermum

92Chamomilla recutita L. Rauschert.

93Chenopodium ambrosioides

94Chenopodium ambrosoides.

95Chenopodium botrys L.

96Chrysanthemum balsamita L.

97Cinnamomum zeylanicum C. Cassia.

98Citrus aurantifolia swingle (Lime).

99Citrus aurantium

100Citrus auromtium

نام علمی گونه هارديف
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101Citrus paradisi

102Citrus sinensis

103Cleome iberica

104Cleome quinquenervia

105Clinopodium umbrosum

106Cnicus benedictus L.

107Comphorosina monsepeliacum L.

108Coriandrum sativa L.

109Crocus sativus L.

110Cuminum cyminum L.

111Cymbopagon oliveri (Boss) Bpr.

112Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor.

113Cystoseria myrica

114Datisca cannabina

115Diplotaenia cachrydifolia

116Diplotaenia damavandica

117Dittrichia graveolens

118Dorema ammoniacom D.Don.

119Dracocephalum aucheri

120Dracocephalum kotchi

121Dracocephalum moldavica L.

122Ducrosia anetifolia (Dc) Boiss.

123Echinacea purpurea (L.) Moench.

124Echinophora cinerea

125Echinophora platyloba Dc.

126Echinophora sibthorpiana

127Echium amoenum Fisch. & Mey.

128Elaeagnus angustifolia

129Eremostachys laciniata

130Eryngium billardieri

131Eucalyptu kruseana

132Eucalyptus niteas

133Eucalyptus belakelyi

134Eucalyptus camaldulensis

نام علمی گونه هارديف
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135Eucalyptus datympleand

136Eucalyptus globules

137Eucalyptus grandis

138Eucalyptus intertenta

139Eucalyptus junnii

140Eucalyptus laryiflorens

141Eucalyptus medica

142Eucalyptus melanophoid

143Eucalyptus microtheca

144Eucalyptus moluccana

145Eucalyptus occidentalis

146Eucalyptus oleosa F. Muell.

147Eucalyptus ovata

148Eucalyptus paniculafu

149Eucalyptus paniculata

150Eucalyptus pauciflorasieber

151Eucalyptus Pucatata DC.

152Eucalyptus resinifera

153Eucalyptus  reynans

154Eucalyptus rubida

155Eucalyptus saligna

156Eucalyptus saliyna

157Eucalyptus salubris

158Eucalyptus sarynetti

159Eucalyptus St. johnni

160Eucalyptus torquata

161Eucalyptus vejnani

162Eucalyptus viminalis

163Eucalyptus viridis R. Baker

164Eucalyptus brockwayi

165Eucalyptus caesia

166Eucalyptus calcicultrix (Miq.) blakely

167Eucalyptus calophylla

168Eucalyptus calycogona

نام علمی گونه هارديف
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169Eucalyptus camaldulensis

170Eucalyptus camaldulensis

171Eucalyptus camaldulensis uncinatum.

172Eucalyptus camaldulensis 96-16

173Eucalyptus camaldulensis var. camaldulensis Dehnh.

174Eucalyptus camaldulensis var. obtuse

175Eucalyptus congylocarpa Maiden.

176Eucalyptus cormuta

177Eucalyptus dalrympleana

178Eucalyptus dealbata

179Eucalyptus dundasii

180Eucalyptus erythrocory F. Muell.

181Eucalyptus erytrocorys

182Eucalyptus eudesmoides

183Eucalyptus forrestoniana

184Eucalyptus fraxuosa

185Eucalyptus fruticetorum

186Eucalyptus gillii

187Eucalyptus gillii Maiden.

188Eucalyptus intertexta

189Eucalyptus kingsmillii

190Eucalyptus kruseana

191Eucalyptus largiflorens

192Eucalyptus lesouefii

193Eucalyptus leucoxylon 

194Eucalyptus leucoxylon var. rosa

195Eucalyptus longicornis F. Muell.

196Eucalyptus loxophleba ssp. loxophleba

197Eucalyptus melliodora

198Eucalyptus microcarpa Subsp. macrocarpa Hook.

199Eucalyptus microtheca

200Eucalyptus Nitens

201Eucalyptus oleosa

202Eucalyptus platypus var. heterophyllum

نام علمی گونه هارديف
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203Eucalyptus polycarpa

204Eucalyptus porosa

205Eucalyptus rudis Endl.

206Eucalyptus salmonophloia

207Eucalyptus salmonophloia

208Eucalyptus salubris

209Eucalyptus Salubris F. Muell.

210Eucalyptus sargentii

211Eucalyptus socialis

212Eucalyptus spathulata

213Eucalyptus stricktilandii Maiden.

214Eucalyptus stricktilandii

215Eucalyptus tetragona

216Eucalyptus torquata

217Eucalyptus viridic

218Eucalyptus woodwardii

219Eupatorium cannabinum

220Evonymus japonicus

221Ferula assa-foetida L.

222Ferula gumosa

223Ferulago angulata

224Foeniculum vulgare cv. Soroksari

225Foeniculum vulgare Miller.

226Fritillaria crassifolia subsp. Kurdica.

227Fritillaria gibbosa Boiss.

228Fritillaria imperialis L.

229Fritillaria kotschyana subsp. kotschyana

230Fritillaria persica L.

231Fritillaria raddeana

232Fritillaria reuteri

233Fritillaria straussi

234Fritillaria zagrica

235Galium humifusum

236Galium verum

نام علمی گونه هارديف
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237Geranium lucidum L.

238Geranium rotundi folium.

239Glycyrrihzia glabra L.

240Gontscharovia popovii

241Gracilaria canaculata

242Gracilaria foliifera

243Gracilariopsis persica

244Haplophyllum perforatum

245Heracleum anisactis

246Heracleum gorganicum

247Heracleum pastinacifolium

248Heracleum persicum Desf (sead, stem, flowers, leaves)

249Heracleum persicum Desf. (leaves)

250Heracleum rechingeri

251Hippomarathrum microcarpum

252Humulus lupulus L.

253Hymenocrater elegans

254Hymenocrater incanus

255Hyoscyamus arachnoideus

256Hyoscyamus kurdicus

257Hyoscyamus niger

258Hyoscyamus pusilus

259Hyoscyamus reticulatus

260Hyoscyamus senecionis

261Hyoscyamus squarrosus

262Hyoscyamus tenuicaulis

263Hyoscyamus tenuicaulis

264Hyoscyamus turcomanicus

265Hypericum armenum Jaub. & Spach

266Hypericum lysimachioides

267Hypericum androsaemum

268Hypericum apricum

269Hypericum asperulum Jaub. & Spach

270Hypericum dogonbadanicum

نام علمی گونه هارديف
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271Hypericum helianthemoides

272Hypericum hirsutum L.

273Hypericum hirtellum (Spach) Boiss.

274Hypericum hyssopifolium

275Hypericum linarioides Bosse.

276Hypericum perforatum

277Hypericum perforatum L.

278Hypericum scabrum

279Hypericum tetrapterum Fries.

280Hypericum triquetrifolium

281Hypericum vermiculare Boiss. & Hausskn.

282Hyssopus officinalis L.

283Inula helenium L.

284Inula helenium L.

285Jasminum humile

286Juglans regia L.

287Juniperus communis

288Juniperus excelsa

289Juniperus policarpus (excelsa)

290Lallemantia peltata

291Lallemantia royleana

292Lantana camara

293Laurus nobolis L.

294Lavandula latifolia Medik.

295Lawsonia inermis L.

296Leonurus cardiaca

297Lepidium latifolium

298Lepidium sativum

299Lippia citriodora

300Lomatopodium staurophylum

301Lonicera caprifolium

302Lonicera heterophylla

303Lonicera mackii

304loxophleba Eucalyptus

نام علمی گونه هارديف
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305Marrubium abstracanicum

306Marrubium cunealum

307Marrubium vulgare

308Marsedonia erecta (L.) R.Br.

309Matricaria chamomilla L.

310Melissa officinalis

311Mentha longifolia.var. amphilema

312Mentha aquatica L.

313Mentha longifolia (L.) Huds Var. amphilema Briquet ex Rech.f

314Mentha longifolia (L.) Huds. Var. petioloata Boiss.

315Mentha longifolia (L.) Huds. Var. chlorodictya Rech.f.

316Mentha longifolia (L.) Huds. Var. kermanensis Rech f.

317Mentha longifolia (L.) Huds. Var. kotschyana (Boiss) Briquit.

318Mentha longifolia (L.) Huds. Var. petioloata Boiss.

319Mentha longifolia (L.) Hudson Var. asiatica (Boiss) Rech.f

320Mentha longifolia (L.) Hudson Var. calliantha (Stapf) Briquet.

321Mentha longifolia (L.) Hudson Var. asiatica (Boiss) Rech.f

322Mentha longifolia (L.) Hudson Var. calliantha (Stapf) Briquet.

323Mentha longifolia (L.) Huds. Var. chlorodictya Rech.f.

324Mentha longifolia (L.) Huds. Var. kermanensis Rech. f.

325Mentha longifolia Var. asiatica (Boiss) Rech.f.

326Mentha longifolia Var. kotschyana (Boiss) Briquit.

327Mentha longifolia Var. calliantha

328Mentha mozaffaiani Jamzad.

329Mentha piperita L.

330Mentha pulegum L.

331Mentha spicata L.

332Micromeria persica

333Moringa peregrine (Forssk.) Fiori.

334Myrtus communis L.

335Nasturtium officinalis L.

336Nepeta asterotricha Rech. F.

337Nepeta bakhtiarica

338Nepeta binalodensis Jamzad.

نام علمی گونه هارديف
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339Nepeta bornmulleri

340Nepeta bracteata Benth.

341Nepeta cataria L.

342Nepeta cephalotes Boiss.

343Nepeta crassifolia

344Nepeta crispa Willd.

345Nepeta daenensis

346Nepeta dschuparensis

347Nepeta eremophila

348Nepeta fissa

349Nepeta gloecocephala

350Nepeta glomerulosa

351Nepeta haussknechtii

352Nepeta heliotropifolia

353Nepeta ispahanica

354Nepeta laxiflora

355Nepeta macrosiphon Boiss.

356Nepeta mahanensis

357Nepeta mentoides Boiss.

358Nepeta meyeri

359Nepeta mirzayani

360Nepeta nuda

361Nepeta oxydonta

362Nepeta pogonosperma Jamzad et asadi.

363Nepeta prostara

364Nepeta prostrate Benth.

365Nepeta punges (Bunge) Benth.

366Nepeta racemosa

367Nepeta rivularis

368Nepeta sacharata

369Nepta pungens

370Nigella sativa L.

371Ocimum basilicum L.

372Oenanthe aquatica (L.) Poir.

نام علمی گونه هارديف
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373Olea europa L.

374Oliviera decumbens vent.

375Origanum majorana

376Origanum strobilaceum Mobayen & Ghahreman

377Origanum virid

378Origanum vulgare

379Parthenium argentatum

380Pelargonium roseum

381Perovskia abratanoides Karel. L,C.

382Perovskia atriplifolia Benth.

383Petroselinum crispum (Mill.) Nym.

384Petroselinum sativum

385Peucedanum officinale L.

386Peucedanum petiolar

387Peucedonum cervariifolium

388Phlomis olivieri

389Pimpinella affinis

390Pimpinella anisum L.

391Pimpinella auberula

392Pimpinella aurea L.

393Pimpinella barbata

394Pimpinella deverroids

395Pimpinella deverroids

396Pimpinella eriocarpa

397Pimpinella kotschyana

398Pimpinella tragioides

399Pimpinella tragium

400Pistacia atlantica subsp. Kurdica Desf.

401Pistacia atlantica subsp. Mutica

402Pistacia Kurdica (Zohary) Rech.F.

403Pistacia mutica (F.M) Rech.F

404Plumbago euvopaea

405Policaria anaphalodes (vent.) Boiss

406Prangoa uloptera

نام علمی گونه هارديف
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407Prangos ferulaceae L. (Leaf, steam)

408Prangos ferulaceae L.(seed)

409Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

410Pycnocycla aucherana

411Pycnocycla aucherana Decne. ex Boiss. var. aucherana

412Pycnocycla Musiformis Hedge et Lamond

413Pycnocyla spinosa

414Quercus brantii

415Rhabdosciadium aucheri Boiss.

416Robinia pseudoacacia L.

417Roman chamomile

418Rosa canina L.

419Rosa damascena Mill.

420Rosmarinus officinalis

421Rubia tinctorium

422Salix aegyptiaca L.

423Salvia atropatana

424Salvia ceratophylla

425Salvia compressa

426Salvia eompressa

427Salvia eremophila

428Salvia grossheimii

429Salvia hydrangea

430Salvia hypoleuca Benth.

431Salvia indica

432Salvia lachnocalyx Hedge.

433Salvia lerifolia Benth.

434Salvia limbata

435Salvia macilenta

436Salvia macrosiphon Boiss.

437Salvia mirzayanii

438Salvia multicalis

439Salvia nemorosa L.

440Salvia offisinalis L.

نام علمی گونه هارديف



39 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

441Salvia palaestina

442Salvia reuterana Boiss.

443Salvia rhytidea

444Salvia santolinifolia Boiss.

445Salvia sclarea L.

446Salvia sharihii

447Salvia spinosa

448Salvia syriaca L.

449Salvia verticillata L.

450Salvia virgata Boiss.

451Salvia xanthocheils Boiss.

452Sambucus ebulus L.

453Santolina chamaecyparissus

454Santolina virens

455Satureja atropatana

456Satureja bachtiarica

457Satureja biossieri

458Satureja edmondi

459Satureja hortensis

460Satureja hortensis

461Satureja intermedia

462Satureja isophylla

463Satureja kallarica

464Satureja khuzestanica

465Satureja loxiflora G. kotch.

466Satureja macrantha

467Satureja mutica

468Satureja rechingeri Jamzad.

469Satureja sahendica

470Satureja spicigera

471Scaligeria assyriaca

472Scutellaria pinnalifide

473Senencio leucostachys

474Sequia sempervirens

نام علمی گونه هارديف
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475Sinapis alba

476Siringa microphylla diels.

477Spartium junceum L.

478Stachys benthamiana Boiss.

479Stachys byzanthina

480Stachys hausskn Boiss.

481Stachys inflata Benth.

482Stachys ixodes Boiss.

483Stachys lanata

484Stachys lavendulifolia Vahl.

485Stachys laxa

486Stachys pilifera Benbth.

487Stachys pubescens

488Stenotaenia nudicaulis

489Syringa microphylla

490Syringa vulgaris

491Tagetes erecta

492Tagetes minuta L.

493Tanacetum abrotanifolium (L.) Druce.

494Tanacetum balsamita L. Ssp. Balsamitoides (Schultz-Bip.) Grierson.

495Tanacetum balsamitica L. subsp. balsamita

496Tanacetum balsamitica L. subsp. Balsamitades (Schultz-bip) Grierson

497Tanacetum canescens DC.

498Tanacetum chiliophyllum (Fisch. & C.A. Mey) Schultz-Bip.

499Tanacetum hololeucum (Bronm.) Podl.

500Tanacetum kotschyi (Boiss.) Nab.

501Tanacetum parthenium

502Tanacetum parthenium (L.) ev. Zardband

503Tanacetum parthenium (L.) schultz

504Tanacetum polycephalum

505Tanacetum polycephalum Schultz-Bip. Subsp. argyrophyllum

506Tanacetum polycephalum Schultz-Bip. subsp. duderanum

507Tanacetum polycephalum Schultz-Bip. subsp. polycephalum

508Tanacetum polycephalum subsp. argyrophyllum

نام علمی گونه هارديف
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509Taxodium distichum L.

510Teucrium flavum

511Teucrium chamaedrys L.

512Teucrium melissoides

513Teucrium persicum

514Teucrium polium L.

515Teucrium stocksianum Boiss. Ssp. stocksianum

516Thymus caramanicus Jalas.

517Thymus carnosus

518Thymus citriodorus

519Thymus daenensis

520Thymus eriocalyx

521Thymus fallax

522Thymus Fedtschenkoi Ronniger.

523Thymus kotschyanus Boiss.

524Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.

525Thymus persicus

526Thymus porlock (vulgaris)

527Thymus pubescens

528Thymus serpyllum

529Thymus vulgaris

530Tilia Platyphyllos

531Tilia platyphylous

532Trachyspermum copticum

533Trachyspermum ammi

534Trachyspermum ammi (L.) Sprague

535Trigonella foenum-graecum

536Tripleurospermum disciforme

537Tripleurospermum disciforme (C.A.Mey ) Schultz-Bip.

538Tripleurospermum sevasnense

539Urtica dioica

540Urtica dioica

541Valeriana sisymbrifolia Vahl.

542Varthemia persica

نام علمی گونه هارديف
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543Viola odorta L.

544Vitex agnus-castus L.

545Vitex pseudo-negundo

546Zataria multiflora Boiss.

547Zhumeria majdae

548Ziziphora capitata

549Ziziphora clinopodiodes Boiss.

550Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss.)

551Ziziphora persica Bunge.

552Ziziphora tenior L.

553Zosimia absinthifulia

نام علمی گونه هارديف
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جـدول 2-فهرسـت عناويـن طرح هـای انجـام شـده در بخـش گياهـان دارويـی و محصـوالت فرعی كـه مواد 
مؤثـره آن هـا اسـتخراج و تجزيه شـده اسـت

 سالمکان اجرامجری طرحعنوان طرحردیف
شروع

 سال
خاتمه

1
 شناسایی و استخراج مشتقات بنزو-گاما-پایرون های موجود در گیاه

13731376ستادمحمد باقر رضاییگل راعی

2
 Aloeاستخراج و شناسایی برخی از کربوهیدرات ها در گیاه آلوئه 

littoralis Baker.))13731376ستادمحمد باقر رضایی

3
 استخراج و شناسایی برخی از آلکالوئیدها در گیاه سنبل الطیب

Valeriana sisymbriofolia))13731378ستادمحمد باقر رضایی

4
 بررسی پیرامون گونه ها ی افدرا از جهت تولید افدرین و پزدوافدرین

 آذربایجانبهمن علی زادهدر استان آذربایجان  غربی
13741377غربی

5
 بررسی پیرامون گونه های افدرا از جهت تولید افدرین و پزدوافدرین

13741377بوشهرفاطمه غالمیاندر استان بوشهر

6
 بررسی پیرامون گونه ها ی افدرا از جهت تولید افدرین و پزدوافدرین

 خراسانمحمد تقی کاشکیدر استان خراسان
13741377رضوی

7
 استخراج و شناسایی برخی از سزکویی ترپنوئیدها در گل بابونه

Matricaria chamomilla L.))13741378ستادکامکار جایمند

8
 استخراج و شناسایی برخی از تری ترپنوئیدها در شیرین بیان

Glycyrrhizia glabra L.))13741378ستادکامکار جایمند

9
 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس پنج گونه از گیاهان معطر
 ایران: پونه یک رنگ، پونه سرخ  آبادی، پونه سنبله ای، پونه برگ

باریک و سرو شیرازی
13771380ستادمحمد باقر رضایی

13781381ستادمهدی میرزاشناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس پنج گونه معطر10

11
 بررسی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس شش گونه معطر به
 روش دستگا هی: مرزه، مریم  نخودی، جعفری، گونه های سالویا

Dittrichishia sp
13781381ستادمهدی میرزا

12
 بررسی کمی و کیفی پنج گونه از نعناع ایران شامل گونه های نعناع

13781381ستادکامکار جایمندفلفلی، پونه آسیایی، پونه جنگلی، پونه زیبا و پونه کرمانی

13
 بررسی ترکیب های شیمیایی  اسانس  شش گونه از گیاهان معطره

 ایران )بابونه ایرانی، بابونه  جنوبی، بابونه خزری، بابونه کاذب، بابونه
کوهستانی و بابونه طالقانی(

13781381ستادکامکار جایمند

13781381ستادفاطمه سفیدکنبررسی ترکیبات متشکله اسانس پنج گونه از گیاهان معطر ایران14

15
 Trachyspernnumبررسی ترکیب های شیمیایی اسانس

coptiaum L.13781381ستادلطیفه احمدی زراعی
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16
 بررسی کمی وکیفی اسانس پنج گونه از بابونه ها ی ایران )بابونه

 رفیع، بابونه بیشه زاری، بابونه شفاف، بابونه زرد و بابونه تاج دندانی
لوله ای(

13781382ستادمحمد باقر رضایی

17
 Nepeta pogonospermaبررسی مواد مؤثره و اسانس گیاه 
 در شرایط کشت شده و مقایسه آن با نمونه های گیاهی در شرایط

طبیعی
13791381قزویناحمد اکبری نیا

18

 Melissaبررسی تغییرات مواد مؤثره گیاه بادرنجبویه )
officinalis( و دو گونه درمنه شرقی )Artemisia 

scoparia( و سنبله ای )Artemisia spicigeraدر طی ) 
دوره رشد به منظور دستیابی به مناسب ترین زمان برداشت

 آذربایجانیوسف ایمانی
13791381شرقی

13791382ستادمهدی میرزاSalviaشناسایی ترکیب ها ی تشکیل دهنده اسانس پنج گونه 19

20
 ,Citrus sinensisتخلیص و بهینه سازی اسانس های
Ci. aurantifolia, Ci. aurantiumبه روش های  

فیزیکوشیمیایی به منظور کاربرد در صنایع دارویی
13801382ستادمهدی میرزا

21
 بررسی گونه های دارویی بومادران انحصاری ایران از لحاظ میزان
 ماده مؤثره )اسانس(: بومادران  دماوندی، بومادران باغی، بومادران

جنوبی، بومادران بختیاری و بومادران دربندی
13811384ستادکامکار جایمند

22
 بررسی مقایسه ای اسا نس گونه ها ی مرزه با حداقل چهار یا پنج

13811385ستادفاطمه سفیدکناکسشن از گونه ها ی موجود در ایران

23
 بررسی  کمی  و کیفی  اسانس  سه  گونه  معطر و انحصاری  ایران

(Micromeria persica, Nepeta heliotropifolia, 
Lallemantia pelata)

13821384ستادفاطمه سفیدکن

24
 بررسی سه گونه بابونه ازلحاظ میزان ماده مؤثره )اسانس (
Anthemis coelopoda, An. cotula, An. 

kotschyana
13821384ستادمحمد باقر رضایی

25
 .P در ایران Pimpinellaبررسی اسا نس چهار گونه 

barbata ،P. antriscuides ،P. kotschyana Boiss 
P. puberula و 

13831385ستادفاطمه عسگری

26

 استخراج و بررسی ترکیب ها ی موجود در اسا نس پنج گونه معطر
 Andropogon ischaemum, Salvia spinosaایران 

,Plumbago europaea, Varthemia persica, 
Peucedanum

13831385ستادمهدی میرزا

27
 استخراج و شناسایی ترکیب های شیمیایی اسانس گل محمدی

(Rosa damascena Mill.پایه های مختلف کشت شده در ) 
بعضی از استان های کشور )خوزستان(

 محمد علی
13831388خوزستانشیخ االسالمی

 سالمکان اجرامجری طرحعنوان طرحردیف
شروع

 سال
خاتمه
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28
 تعیین میزان ترکیب های دارویی، رنگدانه ای و غذایی )کروسین،

 Crocusکروستین، زعفرانول( در کالله رقم ها ی زعفران
sativus L. در استان خراسا ن

13831386ستادمحمد باقر رضایی

29
 در Olea europaea مقا یسه میزان )اولئوروپین ( در گیاه زیتون

13831386ستادکامکار جایمندسه استان گیالن، تهران و فارس

30
 بررسی تأثیر روش های استخراج بر کمیت و کیفیت اسا نس گل

13831386ستادفاطمه سفیدکنمحمدی

31
 استخراج و شناسایی ترکیب های شیمیایی اسانس گل محمدی
 در پایه های مختلف کشت شده در بعضی از استان های کشور

)کردستان(
13831388ستادبایزید یوسفی

32

 Hypericumبررسی ترکیب های شیمیایی اسا نس پنج گونه 
(H. dogonbadanicum, H. helianthemoides, 
H. hyssopifolium, H. lysimachioides and H. 

triquetrifolium و بررسی میزان هیپریسین توسط )HPLC
13841387ستادکامکار جایمند

33
 :Salviaبررسی ترکیب های شیمیایی  موجود در اسانس پنج گونه 
(S. indica, S. grossheimii, S. cerathophylla, S. 

chloroleaca, S. lachnocalyx)
13841387ستادمهدی میرزا

34
 بررسی  روش های مختلف  افزایش  کمی و کیفی  اسانس گل

13841388ستادمهدی میرزامحمدی و تعیین  بهترین مدت  زما ن اسانس گیری

35
 تعیین میزان اسانس و ترکیب های گل محمدی در شرایط مختلف

13841388ستادمحمد باقر رضاییرویش )طول دوره گل دهی گل محمدی(

36

  درpimpinellaبررسی ترکیب ها ی شیمیایی اسانس چهار گونه 
 P. deverroides (Boiss.), P. khorasanica)ایران 

Engstrand, P. khayamii, Mozaff. ed) P. 
anisactis Rech. F.,

13851387ستادفاطمه عسگری

37
 بررسی استخراج و اندازه گیری ترکیب های فالونوییدی

Kaempferol و Quercetin13851387ستادکامکار جایمند در گلبرگ گل محمدی

38
 شناسایی  ترکیبات شیمیایی  اسانس پنج گونه جنس  زیره

(Bunium. badghyzi, B. caroides, B. 
cylindricum, B. paucifolium, B. rectangulum)

13851388ستادفاطمه سفیدکن

39
  درThymus pubescensبررسی کمی و کیفی اسانس گیاه 

رویشگاه های طبیعی و شرایط مزرعه ای در استان آذربایجان  شرقی
 یوسف ایمانی ویزج

یگان
 آذربایجان

13851390شرقی

40
 مقایسه کمیت و کیفیت ابسولوت و کانکریت حاصل از گلبرگ

 خشک و غنچه خشک گل محمدی در مقایسه با گلبرگ و غنچه
تازه

13861388ستادفاطمه سفیدکن

 سالمکان اجرامجری طرحعنوان طرحردیف
شروع

 سال
خاتمه
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 سالمکان اجرامجری طرحعنوان طرحردیف
شروع

 سال
خاتمه

41
  موجود در کاسبرگ های گلCبررسی میزان کلروفیل و ویتامین 

13861388ستادمحمد باقر رضاییمحمدی در ایران

42
 بررسی نوسانات فصلی اسانس و ترکیب های عمده آن در گونه های

13861389ستادمحمد باقر رضاییسازگار اکالیپتوس در مناطق شمالی ایران

43
 بررسی نوسانات فصلی اسانس و ترکیب های عمده آن در گونه های

13861389ستادکامکار جایمندسازگار اکالیپتوس در مناطق مرکزی ایران

44
 استخراج و تجزیه  کیفی  و کمی  اسانس  گونه های  مختلف  آویشن
  در برخی  از استان های  کشور )استان آذربایجا ن شرقی ـ شرایط

رویشگاهی(
13861391آذربایجا ن شرقییوسف ایمانی

45
 استخراج و تجزیه کیفی و کمی  اسانس گونه های مختلف آویشن در

13861391اردبیلعلی صمدزادهبرخی از استان های کشور )استان اردبیل(

46
  جهتMoringa peregrinaتجزیه کمی و کیفی روغن بذر 
13861390ستادکامکار جایمندتعیین کاربردهای آن و تعیین بهترین روش و زمان استخراج روغن

47
 Rosaاستخراج و اندازه گیری تانن موجود در تفاله گل محمدی 

damascena Mill.13871389ستادکامکار جایمند باقیمانده از تقطیر

48
 استخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در

برخی از استان های کشور )ایستگاه همند آبسرد(
 محمد بختیاری

13881391ستادرمضانی

49
 استخراج و اندازه گیری آلکالوییدهای تروپانی در برخی از گونه های

13881391ستادفاطمه سفیدکنهیوسیاموس ایران

50
بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس و عصاره 9 گونه

Hypericum  و بررسی میزان هیپریسین توسط HPLC13881391ستادکامکار جایمند

51
 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج گونه جنس

Heracleum13881392ستادمهدی میرزا

52
 استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف مرزه

 کشت شده در برخی مناطق اکولوژیک کشور – مطالعه موردی باغ
گیاه شناسی ملی ایران

13881393ستادفاطمه سفیدکن

53
 استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف مرزه
 کشت شده در برخی مناطق اکولوژیک کشور- مطالعه موردی:

استان لرستان
13881393لرستانشهال احمدی

54
 استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف مرزه
 کشت شده در برخی مناطق اکولوژیک کشور - مطالعه موردی:

استان یزد
13881393یزدعبا س زارع زاده

55
 .Tanacetum spبررسی ترکیب های شیمیایی اسانس پنج گونه 

13901393ستادمحمد باقر رضاییدر ایران
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شناسايی و استخراج مشتقات بنزو-گاما-پايرون های موجود در گياه گل راعی
محمد باقر رضايی

ترکيب هـای موجـود در گيـاه  گل راعـی از نظـر اقتصـادی و ارزش دارویی در درمان بيماری هـای مختلف از 
جملـه عفونت هـا و دردهـای ميگرنـی مؤثر اسـت، بنابراین مـورد توجه پژوهش گران اسـت. از آنجا کـه این گياه 
به آسـانی قابل کشـت اسـت و گونه های متنوعی از آن در ایران در دسـترس اسـت، بر آن شـدیم تا نسـبت به 
بررسـی ترکيـب مهـم فالونوئيـدی موجـود در گياه اقـدام نمایيـم. در حال حاضـر پژوهش گران این رشـته پس 
از بررسـی تحقيقـات انجـام شـده اعـالم داشـته اند، ترکيب هـای مهـم گيـاه در درمـان بيمـاری ایـدز یـا نقرس 
نيـز مفيـد اسـت. در ایـن تحقيق به بررسـی ميزان ترکيبـات هایپرسـين )Hypercin( که از مشـتقات فالونوئيد 
در گونه هـای گيـاه گل راعـی، از جملـه.Hypericum perforatum L اسـت اقـدام شـد. پـس از جمـع آوری 
سرشـاخه های گل دار گونه هـای گل راعـی H. perforatum و Hypericum scabrum از همدان و نوشـهر، جهت 
اسـتخراج هایپرسـين، از حالل هـای مختلـف )دی اتيل اتـر، اتانـل( اسـتفاده شـد. مقایسـه ميزان هایپرسـين در 
گونه هـای گل راعـی نشـان داده کـه مقـدار این ترکيب نسـبت به گونه و منطقه جمع آوری شـده متفاوت اسـت 
 H. scabrum و H. perforatum به طـوری کـه تفـاوت ميزان هایپرسـين در دو گونه جمع آوری شـده از همـدان
  H. perforatum1692 اسـت، در صورتی کـه نسـبت بـه منطقـه رویشـی متفـاوت در یـک گونـه ppm برابـر
)همـدان و نوشـهر( برابـر ppm 335 اسـت. البتـه بـا بررسـی منابع، ميـزان این ترکيـب در گونه های ذکر شـده 
در ایـران بـه خصـوص گونـه H. perforatum، در مقایسـه بـا دیگـر کشـورها ميزان مـاده مؤثره بيشـتری دارد. 
در ادامـه تحقيـق، از آنجـا کـه گونه هـای گل راعـی دارای مـواد معطـر نيـز هسـتند، از ایـن رو جهـت بررسـی 
ترکيب هـای موجـود در اسـانس گونـه H. scabrum و بـا تفکيک اندام هـای مختلف آن، اسـانس گيری از برگ و 
سرشـاخه گيـاه گل دار بـه روش کلونجـر صورت گرفت. سـه ترکيب عمـده از 149 ترکيب ارایه شـده موجود در 
بـرگ گياه ) توسـط دسـتگاه GC( عبارتنـد از α-pinene ,Limonene و Sabinene که بـه ترتيب 66/83، 6/35 
و 3/73 درصـد از کل را شـامل می شـود. درصورتی کـه پـس از اسـانس گيری از کل گيـاه )بـرگ، سـاقه و گل( 
بـه روش مذکـور، درصـد سـه ترکيـب عمـده در گيـاه عبارتنـد از Limonene ,α-pinene و γ-muurolene که 
بـه ترتيـب 17/95، 6/48 و 3/99 درصـد از کل را شـامل شـده اسـت. از این رو اختالف عمـده ای در ترکيب های 

مهـم در اندام هـای گياه مشـاهده می شـود.

واژه های كليدی: گل راعی، بنزو-گاما-پایرون ها، فالونوئيد، هایپرسين، کرومون، فالون ها
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)Aloe littoralis Baker.( استخراج و شناسايی برخی از كربوهيدرات ها در گياه آلوئه
محمد باقر رضايی، كامکار جايمند و فاطمه عسگری 

گونه هـای آلوئـه یـا صبـر زرد بـه شـکل های مختلف بوتـه ای، درختچـه ای و به صـورت وحشـی و اهلی یافت 
می شـوند. .Aloe littoralis Baker گونـه بومـی ایـران اسـت کـه معمـوالً در مناطـق جنوبـی کشـور می رویـد. 
گيـاه صبـر بـه علـت خاصيـت دارویـی مهمـی کـه دارد در درمـان بيماری هـا از جمله گوارشـی، تقویـت قلب، 
رفـع سـوختگی های شـدید و در تهيـه مـواد آرایشـی اسـتفاده فراوانـی دارد. در ایـن تحقيـق جهـت بررسـی 
هيدروکربن هـای موجـود در برگ گياه، نسـبت به اسـتخراج ژل از برگ گياه گونه Aloe littoralis و جداسـازی 
بافت هـای موجـود در ژل توسـط حالل و سـانتریفيوژ نمـودن آن اقدام الزم صـورت گرفت. بنابرایـن ميزان قند 
کل در محلـول ژالتينـی تهيـه شـده بـا تهيـه اسـتاندارد گلوکـز توسـط دسـتگاه اسـپکترو فتومتر کـه در 625 
نانومتـر خوانـده شـده اسـت بـه قـرار ذیل اسـت. نتایج به دسـت آمده، ميـزان قنـد کل را در عصاره بـرگ )ماده 
غليـظ قهـوه ای رنـگ( 62/8 درصد، در برگ )ژل + قسـمت سـبزینه( 52/9 درصـد و در ژل خالص )بدون بافت( 
49/6 درصـد نشـان داده اسـت. از ایـن رو یکـی از فاکتورهـای مهـم در این گياه مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. 
از آنجـا کـه دو ترکيـب مهـم دیگـر Aloin و  Alo-emodin از لحـاظ دارویی و بهداشـتی در گيـاه نقش مهمی 
دارنـد. از ایـن رو در ادامـه تحقيـق نسـبت بـه اسـتخراج و شناسـایی آن هـا نيـز اقـدام الزم صـورت پذیرفت. در 
ایـن راسـتا، در مرحلـه اول نسـبت بـه تهيـه نمونـه، شـيرابه و ژل خالـص از گيـاه اقـدام نمودیم؛ سـپس ميزان 
ترکيب هـای موجـود در آن بـا تزریـق اسـتاندارد ترکيب هـا، بـه دسـتگاه کروماتوگرافـی مایـع بـا کارکـرد عالی 
)HPLC(، مـورد بررسـی قـرار گرفـت .  بهتریـن حالل جهت جداسـازی بـا فاز متحـرک، آب و اسـتونيتریل بود 
کـه بـا تعييـن زمـان بازداری مناسـب، توانسـتيم ترکيـب آلوئين و در شـيرابه گياه معادل سـه درصد محاسـبه 
نمائيـم. در ادامـه بررسـی، فقـط ژل خالص برگ گيـاه، ترکيب آلوئين و در شـيرابه و ژل ترکيـب آلوئه- امودین 

مشـاهده نشد.

واژه های كليدی: آلوئه، صبر زرد، Aloein، ژل، گلوکز، Alo-emodin، قند
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

)Valeriana sisymbriofolia( استخراج و شناسايی برخی از آلکالوئيدها در گياه سنبل الطيب
محمد باقر رضايی، كامکار جايمند و فاطمه عسگری

از آنجایی کـه گيـاه سـنبل الطيب از نظـر درمانـی مفيـد و از گونه های مهم دارویی و معطر کشـورمان اسـت 
بـر آن شـدیم تـا نسـبت بـه شناسـایی ترکيب هـای آلکالوئيـدی و ترپنوئيـدی کـه از اهـداف طرح اسـت، اقدام 
نمائيـم. پـس از جمـع آوری ریشـه گيـاه از اسـتان های همـدان ، اصفهـان و تبریز نسـبت به شستشـو و خشـک 
کـردن آن اقـدام شـد. سـپس ریشـه را خـرد کرده جهـت شناسـایی ترکيب هـای آلکالوئيـدی موجـود در گياه، 
عصاره گيـری از ریشـه توسـط حالل هـای دی اتيل اتـر – کلروفـرم و متانـول بـا دسـتگاه سوکسـله بـرای مـدت 
هشـت سـاعت در هـر مرحلـه صـورت گرفتـه اسـت. سـپس اقـدام به تهيـه اجـزای مختلف عصـاره با اسـتفاده 
از سـتون کروماتوگرافـی و فـاز متحـرک کلروفرمـی شـد. مراحـل مختلـف شناسـایی ترکيب هـا، اسـتخراج و 
خالص سـازی آن هـا به طـور مختصـر )به علـت کمبود ریشـه در عرصه( صـورت پذیرفت. پس از تجزیـه، فازهای 
جـدا شـده جهـت شناسـایی ترکيب هـا از دسـتگاه NMR اسـتفاده شـد و در ایـن مرحلـه بعضـی ترکيب هـای 
فالونوئيـدی مـورد تأیيـد قـرار گرفتنـد. از آنجایی کـه بعضـی ترکيب ها در اسـانس کاربـرد دارویی دارنـد، اقدام 
به جمع آوری ریشـه گونه سـنبل الطيب  Valeriana sisymbriofolia از اسـتان های همدان و آذربایجان شـرقی 
شـد. از ریشـه ها بـه روش تقطيـر بـا آب، اسـانس گيری نمودیـم که در مـورد نمونـه 1، بـازده آن 0/08 درصد و 
 )GC( نمونـه 2، بـازده آن 0/31 درصـد به دسـت آمد و ترکيب های آن توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافی گازی
و کروماتوگرافـی گازی متصـل به طيف سـنج جرمـی )GC/MS( مورد شناسـایی قرار گرفـت. ترکيب های عمده 
آن در نمونـه اول عبارتنـد از: α-pinene )13/93 درصـد( و borneol )11/41 درصـد(، و در نمونـه دوم عبارتند 
از: α-pinene )16/55 درصـد( و borneol )9/71 درصـد(. از گونـه دیگر  Valeriana officinalis )گونه خارجی( 
کـه از طریـق بذر کشـت و تکثير شـده بود اقدام به اسـانس گيری توسـط دسـتگاه تقطير با آب )طـرح کلونجر( 
 11/66( epi-α-bisabolol و )26/07 درصـد( valerenal :نمودیـم. ترکيب هـای عمده در نمونه سـه عبارتنـد از
درصـد(. مقـداری ریشـه نيـز از بـازار خریـداری )نمونـه 4( و بـه روش بـاال اسـانس گيـری نمودیـم. ترکيبهای 

عمـده نمونـه عبارتنـد از: bornyl acetate )30/65 درصـد( و  α-pinene )10/33 درصد(. 

واژه های كليدی: سنبل الطيب، آلکالوئيد، ترپنوئيد، اسانس
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بررسی پيرامون گونه های افدرا جهت توليد افدرين و پزدوافدرين در استان آذربايجان غربی
بهمن علی زاده قره قشالقی، مهناز حيدری و مژگان الرتی

موضـوع طـرح تحقيقاتـی حاضـر، بررسـی پيرامـون گونه هـای افـدرا از جهـت توليـد افدریـن و پزدوافدرین 
در اسـتان آذر بایجـان غربـی اسـت کـه بـه دليـل پراکنـش قابـل توجـه ایـن گيـاه در سـطح اسـتان، مالحظه 
اطالعـات و منابـع موجـود، خاصيـت دارویـی آن و عـدم انجام تحقيقـات کافی در ایـن زمينـه و به منظوراجرای 
آن بـا اسـتفاده از روش عمليـات ميدانـی و صحرا گردشـی در کل سـطح اسـتان، کانون های اصلی رویشـی گياه 
افـدرا شناسـایی و بـر روی نقشـه های مربوطـه منتقـل شـد. به منظور آناليـز و تعيين ميـزان درصد مـواد مؤثره 
)افدریـن و پزدوافدریـن( در دو مرحلـه رویشـی بهـاره و پایيزه به مقـدار دو کيلو گرم افدرا از شـاخه و برگ های 
تحليـل رفتـه برداشـت و به مؤسسـه تحقيقات جنگل ها و مراتع ارسـال شـد. نتيجـه حاصله از مناطـق پرتراکم، 
9 گونـه شناسـایی شـده در اسـتان بيان گـر وجـود 2 گونـه متفـاوت E. procera و E. major بـوده کـه دارای 
ارتباط معنی داری با شـرایط اقليمی، زمين شناسـی، توپوگرافی و خاک شناسـی منطقه رویشـگاهی خود اسـت. 
بدیـن معنـی کـه بيشـتر در اقليـم خشـک تا نيمه خشـک با سـازندهای ماسـه سـنگ و صخـره ای و خاک های 
رسـی و شـنی و سـطوح پرشـيب و کـم شـيب دارای پراکنش قابل توجهی اسـت. لـذا، با توجه بـه نتایج حاصله 

پيشـنهاد می شـود طرح هـای تکميلـی در راسـتای کاربـردی نمـودن این طرح در سـطح اسـتان انجـام پذیرد.

واژه های كليدی: افدرین، پزدوافدرین، افدرا، آلکالوئيد، پریود، رویشگاه
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

بررسی پيرامون گونه های افدرا جهت توليد افدرين و پزدو افدرين در استان بوشهر
فاطمه غالميان، كهزاد سرطاوی و زهرا فاكر باهر 

در ایـن طـرح، گونه هـای افـدرای موجـود در اسـتان شناسـایی و پراکندگـی جغرافيایی آن ها مورد بررسـی 
قـرار گرفـت. عـالوه بـر آن به منظـور دسـتيابی بـه خـواص دارویـی و ميـزان افدریـن و پزدوافدریـن موجود در 
گونه هـای اسـتان بـا همـکاری بخـش گياهـان دارویی مؤسسـه تحقيقـات جنگل هـا و مراتـع مورد تجزیـه قرار 
گرفـت کـه نتایـج آن توسـط هماهنـگ کننـده طـرح به گـزارش نهایـی اضافـه خواهد شـد. گونه هـای مختلف 
افـدرای اسـتان بـا اسـتفاده از کليدهـای معتبـر گياه شناسـی شناسـایی شـد. از سـه نـوع افـدرای موجـود در 
اسـتان، دو نـوع E. foliate وE. pachyclada  تـا حـد گونـه و نـوع سـوم بـه دليل عدم دسترسـی بـه اندام های 
شناسـایی تـا حـد جنـس شناسـایی شـد. گونـه E. foliate درختچـه ای، پایـا، دو پایـه یـا تـک پایه، بـاال رونده 
  Lyciumیـا رونـده اسـت. ایـن گونـه بـه دليل خـوش خوراکـی و چرای مفـرط دام بـه گياهـان خـاردار ماننـد
shawii و .Ziziphus spp پنـاه می بـرد و یـا در مناطـق صعب العبـور و در البـه الی تخته سـنگ ها بـه فرم رونده 
رشـد می نمایـد. رشـد مناسـب آن در خاک هـای سـبک بـا pH خنثی )2/7 تـا 5/7( اسـت. دامنـه پراکنش آن 
 E. وسـيع، از دشـت در ارتفـاع پنـج متـر از سـطح دریا تـا ارتفاعـات 1075 متر مشـاهده می شـود. گونـه دیگر
pachyclada، گياهـی درختچـه ای، دو پایه، عموماً در مناطق شـيب دار کوهسـتانی، در شـکاف تخته سـنگ ها 
و در خاک هایـی بـا بافـت سـنگين رویـش دارد. دامنـه پراکنـش آن از 300 متر از سـطح دریا تـا ارتفاع 1900 
متـر مشـاهده می شـود. نـوع سـوم افـدرای اسـتان E. spp، درختچـه ای، دو پایـه، عمومـاً در مناطـق شـيب دار 
شنی-سـنگی رویـش دارد کـه از حوالی روسـتای مير محمـد از محدوده شهرسـتان کنگان جمع آوری شـده که 
بـه دليـل عـدم دسترسـی بـه پایـه مـاده، شناسـایی آن در حد گونه با مشـکل روبرو شـده اسـت. ایـن گياه در 

ارتفـاع 820-980 متـر از سـطح دریـا در محـدوده منطقه کنگان مشـاهده شـده اسـت.

واژه های كليدی: افدرا، افدرین، پزدوافدرین
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بررسی پيرامون گونه های افدرا از جهت توليد افدرين و پزدوافدرين در استان خراسان
محمد تقی كاشکی

به منظـور جمـع آوری و شناسـایی گونه هـای مختلف جنس افدرا در اسـتان خراسـان، ابتـدا مناطق پراکنش 
جنـس مذکـور بـا اسـتفاده از منابـع علمـی و گزارشـات موجود تعيين شـد. سـپس با توجـه به شـرایط اقليمی 
منطقـه و نيـز مرحلـه فنولوژیکـی گياه )اساسـاً مرحلـه گلدهـی( برنامه ریـزی الزم جهت جمـع آوری نمونه های 
گياهـی طراحـی شـد. در حين عمليـات صحرایی، عالوه بر جمع آوری نمونه )سرشـاخه های گل دار(، مشـخصات 
اکولوژیکـی محـل رویـش از قبيـل آب و هـوا )بارندگی و درجه حرارت(، خـاک، اقليم، ارتفاع، شـيب، توپوگرافی 
و پوشـش گياهـی طبيعـی )تيـپ غالـب و گياهـان همـراه( مـورد توجـه قـرار گرفـت و فاکتور هـای الزم ثبـت 
شـد. در ادامـه کار، سرشـاخه های گل دار نمونه هـای جمـع آوری شـده، پـس از خشـک کـردن در هـوای آزاد، 
بسـته بندی و بـه سـتاد مؤسسـه تحقيقـات جنگل هـا و مراتع ارسـال شـد. نمونه های پـرس شـده کارتی جهت 
شناسـایی علمـی بـه هرباریـوم مرکـز منتقـل شـد. نتایـج حاصلـه از بررسـی های گياه شناسـی نشـان داد کـه 
 Ephedra :نمونه هـای جمـع آوری شـده از جنـس افـدرا متعلـق به چهـار گونه متفاوت هسـتند کـه عبارتنـد از
Ephedra foliate ،Ephedra intermedia ،strobilaceae و Ephedra major. بعالوه بررسـی های بوم شـناختی 
گونه هـای شناسـایی شـده بيان گـر اختصاصـات ویژه برای هر گونه اسـت. به عنـوان مثـال E. major در مناطق 
مرتفـع و بارندگـی زیـاد می رویـد. E. foliate بـا فـرم رویشـی باالرونـده، به صورت همزیسـت با توده هـای بومی 
پسـته )P.vera( دیـده می شـود. E. intermedia  بـا دامنه سـازگاری وسـيع و پراکنش مطلـوب از نظر حفاظت 
خـاک و خـواص دارویـی مـورد توجـه اسـت. و باالخـره E. strobilaceae گونـه ای اسـت مقـاوم به خشـکی که 
بـر روی تپه هـای شـنی مناطـق بيابانـی می روید و از نظـر تعليـف دام اهميـت دارد. تجزیه شـميایی نمونه های 
جمـع آوری شـده و اندازه گيـری ميـزان آلکالوئيدهـای موجـود در آن ها نشـان داد که گونه E. major با داشـتن 
0/9 درصـد آلکالوئيـد از انـواع افدریـن و پزدوافدریـن بـر سـایر گونه ها ارجحيت داشـته و ارزش سـرمایه گذاری 

جهت اسـتخراج صنعتی را دارا اسـت.

واژه های كليدی: افدرا، پزدوافدرین، افدرین، الکالوئيد، همزیست، ارزش غذایی، تپه شنی
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)Matricaria chamomilla L.( استخراج و شناسايی برخی از سزكويی ترپنوئيدها در گل بابونه
كامکار جايمند و محمد باقر رضايی

گيـاه بابونـه .Matricaria chamomilla L یکـی از مهم تریـن گياهـان دارویـی اسـت کـه در صنایع دارویی 
و لـوازم آرایشـی کاربردهـای فـراوان دارد. یکی از وظایـف مهم فارماکوگنوزی، شـناخت و ارزیابـی مواد طبيعی 
و همچنيـن فرآورده هایـی اسـت کـه از آن هـا به دسـت می آیـد. بنابرایـن، تجزیـه و شـناخت کامـل ایـن چنين 
گياهانـی از نظـر فارماکوگنـوزی دارای اهميـت بسـيار اسـت. نمونـه گل بابونـه در اوایـل سـال 1376 از 22 
کيلومتـری کازرون تهيـه شـده و بـا روش هـای مختلـف اسـانس گيری ماننـد روش تقطير بـا آب و روش تقطير 
بـا بخـار آب، اسـانس تهيـه نمودیـم، نمونه هـا توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافـی گازی )GC( و کروماتوگرافی 
گازی متصـل بـه طيـف سـنج جرمـی )GC/MS( مورد شناسـایی قـرار گرفتنـد. از 93/39 درصـد ترکيب هایی 
کـه در روش تقطيـر بـا آب مـورد شناسـایی قـرار گرفتند عمده تریـن ترکيب هـای سـزکویی ترپنویيدی عبارتند 
از α-bisabolol )56/86 درصـد(، trans-trans-farnesol )15/64 درصـد(، cis-β-farnesene )7/12 درصـد(، 
guaiazulene )4/24 درصـد( و chamazulene )2/18 درصـد( هسـتند کـه جمعاً 86/04 درصد از کل اسـانس 
را تشـکيل می دهنـد. در روش تقطيـر بـا بخار آب نيـز از 95/61 درصد ترکيب های شناسـایی شـده، عمده ترین 
ترکيب هـای آن بـه قرار ذیـل هسـتند: α-bisabolol )51/72 درصـد(، trans-trans-farnesol )15/33 درصد(، 
guaiazulene )10/51 درصـد(، cis-β-farnesene )9/48 درصـد( و chamazulene )3/69 درصـد( هسـتند که 
 α-bisabolol جمعـاً 90/73 درصد از کل اسـانس را تشـکيل می دهنـد. بهترین روش برای توليد بيشـتر ترکيب
روش تقطيـر بـا آب اسـت. از آنجایی کـه مقـدار ترکيـب α-bisabolol در ایـن گونـه زیـاد اسـت و در ميـان 
ترکيب هـای بابونـه ایـن ترکيـب به خاطـر پتانسـيل ضـد التهابـی کـه دارد ترکيب مهـم دارویی اسـت، می توان 
از آن در صنایـع دارویـی و لـوازم آرایشـی اسـتفاده نمـود. از آنجایی کـه ترکيـب کامازولـن یک محصـول ثانویه 
اسـت کـه در طـی تقطير با آب از ترکيب guajane سـزکویی ترپن الکتون از ماتریسـين تشـکيل یافته اسـت به 
ایـن خاطـر اقدام به اسـتخراج عصـاره بابونه توسـط حالل )کلروفـرم – دی کلرومتـان( نمودیم، کـه نمونه بابونه 
پـس از اسـتخراج بـه روش کروماتوگرافـی الیه نـازک )TLC( مورد شناسـایی قرار گرفت که ترکيب ماتریسـين 

بـه رنـگ قرمـز – بنفـش کمی باالتـر از نقطـه لکه گذاری در 0Rf: /1 شناسـایی شـد. 

واژه هـای كليدی: بابونـه، بابونه دارویـی، ماتریسـين، کامازولـن، بيسابولون اکسـيدآ، بيسابولون اکسـيدبی، 
آلفا -بيسـابولون، آزولـن، تقطيـر بـا آب، تقطيـر بـا بخار آب
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)Glycyrrhizia glabra L.( استخراج و شناسايی برخی از تری ترپنوئيدها در شيرين بيان
كامکار جايمند و محمد باقر رضايی

ریشـه و یـا ریـزوم شـيرین بيان .Glycyrrhizia glabra L عمومـاً ليکوریـس ناميـده می شـوند کـه اصـوالً 
بـه عنـوان عامـل شـيرین کننده و یـا دارو بـرای بيـش از دو هـزار سـال کاربـرد دارویـی دارد. ليکوریـس دارای 
پنـج حلقـه سـاپونين تری ترپـن بـه نـام اسـيد گليسـيریزینيک شـناخته می شـوند کـه متعلـق بـه مشـتقات 
β-aaaaaa اسـت. شـيرین بيان در حال حاضر به خاطر مزه شـيرین آن شـناخته شـده اسـت و رسـماً به عنوان 
عامـل ضدالتهابـی، ضدآلـرژی، و ضدزخـم بيـان می شـود. جهـت ارزیابی مقـدار گليسـيریزین، اکثـر روش های 
تعييـن مقـدار گليسـيریزین در ریشـه های شـيرین بيان و عصاره هـای حاصـل از آن هـا، غيراختصاصـی و متکی 
بـه روش هـای غيرمسـتقيم هسـتند. نتایـج حاصلـه از ایـن روش هـا، غالبـاً بـه دور از واقعيـت بوده و غيـر قابل 
اطمينـان هسـتند. در ایـن تحقيـق، مقـدار گليسـيریزین در نمونه هـای گياهـی بـدون اقـدام بـه هيدروليز این 
مـاده به طـور مسـتقيم بوسـيله HPLC انجـام گرفتـه اسـت. در نتيجه مشـکالتی کـه در این رابطه مطـرح بوده 
و سـبب تغييـر قابـل مالحظه نتایج می شـد، مرتفع شـده اسـت. در ایـن روش جداسـازی ایده آل گليسـيریزین 
از دیگـر اجـزای موجـود در عصـاره تـام ریشـه گيـاه بـا اسـتفاده از فـاز معکـوس صورت گرفتـه و نتایـج تعيين 
مقـدار رضایت بخـش و قابـل تکـرار اسـت. نمونه مـورد آزمایش از بـاغ ملی گياه شناسـی ایران جمع آوری شـده 
اسـت، اقـدام به اسـتخراج و شناسـایی ترکيب های ماده اسـتخراجی توسـط دسـتگاه کروماتوگرافـی مایع با کار 
کـرد عالـی )HPLC( نمودیـم و بـا اسـتاندارد تهيه شـده مورد مطابقـت قرار دادیـم. نمونه مـورد آزمایش دارای 

14/9 درصـد ترکيب glycyrrhizic acid اسـت. 

واژه های كليدی: شيرین بيان، گليسيریزین، اسيد گليسيرتينيک، ليکوریس
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بررسـی تركيب های شـيميايی اسـانس پنـج گونـه از گياهان معطر ايـران: پونـه يک رنگ، پونه 
سـرخ  آبادی، پونه سـنبله ای، پونه برگ باريک و سـرو شـيرازی 

محمد باقر رضايی، كامکار جايمند، مهدی ميرزا و زهرا فاكر باهر

گونه هـای پونـه ).Mentha sp( به صورتـی در سـطح جهـان پراکندگـی دارنـد کـه در غالـب نواحـی یافـت 
می شـوند. ایـن گياهـان، عمومـاً علفـی یک سـاله یا پایـا و دارای سـاقه های راسـت یـا خزنده اند. اعضـای هوایی 
ایـن گياهـان مخصوصـاً برگ و شـاخه گل دار آن ها معطر اسـت. اسـانس پونه، مقـوی، دارای خاصيت بادشـکن، 
ضدتشـنج، محـرک، نيروبخـش، کاهـش دهنـده تراوش هـای معـده و مسـکن اسـت. بـرای اسـتعمال خارجـی، 
اسـانس ها می تواننـد به صـورت کرم هـا، پودرهـا یـا پمادهـای چـرب بـکار رونـد. در ایـن تحقيـق عـالوه بـر 
 )Cupressus بررسـی ترکيب هـای شـيميایی اسـانس چهـار گونـه پونـه، یک گونه سـرو شـيرازی با نـام علمـی
).sempervirns L نيـز، مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت. اسـتخراج اسـانس ها بـا روش تقطير با بخار انجام شـد. 
سـپس ترکيب های تشـکيل دهنده اسـانس ها بـه ترتيب با دسـتگاه کروماتوگرافـی گازی )GC( و کروماتوگرافی 
گازی متصـل بـه طيـف سـنج جرمـی )GC/MS( تجزیـه شـد. ترکيب هـای عمـده در چهـار گونـه پونـه و یک 
گونـه سـرو عبارتنـد از: پونـه یک رنـگ در بـرگ، پيپریتـون 37 درصـد و پيپریتنـون اکسـيد 35 درصـد و در 
گل، پيپریتنـون اکسـيد 45 درصـد و پيپریتـون 21 درصـد، پونـه سـرخ آبـادی )سـه منطقـه( نمونـه اول از 
سرشـاخه گل دار بـا ترکيب هـای عمـده پيپریتنـون اکسـيد 34 درصـد و ایزوپيپریتنـون 12 درصـد، نمونه دوم 
ایزوپيپریتنـون 58 درصـد و پيپریتنـون اکسـيد 20 درصـد و نمونه سـوم پيپریتون 44 درصد و 1، 8-سـينئول 
13/73 درصـد. همين طـور پونـه سـنبله ای )بـرگ و گل( پيپریتـون به ترتيـب 67 و 68 درصد و 1،8-سـينئول 
17/23 و 11/43 درصـد، پونـه بـرگ باریـک پيپریتـون 60 درصد و لينالول 12 درصد، نمونه سـرو شـيراز آلفا-

پينـن 77/77 درصـد و ميرسـن 9/51 درصـد به دسـت آمده اسـت. 
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شناسايی تركيب های تشکيل دهنده اسانس پنج گونه معطر
مهدی ميرزا، فاطمه سفيدكن، زهرا باهرنيک و محمد دينی

 Teucrium و   Jasminum humile ,Lonicera mackii ,Lonicera heterophyla ,Teucrium polium
melissoides از رویشـگاه های طبيعـی خـود جمـع آوری شـدند. اندام هـای مختلـف ایـن گياهان بـه روش های 
مختلـف اسـانس گيری شـده و مـورد شناسـایی کمـی و کيفـی قـرار گرفتنـد. شناسـایی بوسـيله دسـتگاه گاز 
کروماتوگـراف تـوام بـا طيف سـنجی جرمـی GC/MS انجـام پذیرفـت. در مجمـوع 25 ترکيـب در اسـانس گياه 
 eucrium polium کـه عمده تریـن ترکيـب آن یعنـی β-caryophyllen با 29/7 درصد باالترین مقدار را شـامل 
می شـد. در گيـاه Teucrium melissoides، 15 ترکيـب مـورد شناسـایی قـرار گرفـت که ترکيـب β-pinene با 
 ،Lonicera heterophyla 16/4 درصـد عمده تریـن ترکيـب موجود در گياه بود . شـاخص ترین ترکيب های گيـاه
دو ترکيـب linalool بـا61/7 درصـد و β-ocimene بـا 27/7 درصـد بودنـد. تعـداد 18 ترکيب در اسـانس گياه 
Jasminum humile مـورد شناسـایی قرار گرفت که ترکيب های β-ocimene بـا27/7% و p-cymene با%13/2، 

عمده تریـن ترکيب هـا را شـامل می شـدند. گيـاه Lonicera mackii دارای اسـانس نبـود . 
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بررسـی تركيب هـای تشـکيل دهنـده اسـانس شـش گونه معطـر بـه روش دسـتگا هی: مرزه، 
 Dittrichishia sp. مريـم   نخـودی، جعفـری، گونه هـای سـالويا و

مهدی ميرزا، فاطمه سفيدكن، لطيفه احمدی و ولی اله مظفريان

در اجـرای ایـن طـرح، گياهان جعفری )Petroselenium sativum( و مـرزه )Satureja hortensis( از مزرعه 
ایسـتگاه تحقيقاتـی البـرز کرج جمـع آوری شـد. چهـار گونـه پيرپایيـزی )Dittrichia graveolens(، مریم گلی 
 )Thymus fedschenkoi( و آویشـن )Diplotaenia damavandica( کـزل ،)Salvia atropatana( آذربایجانـی
از رویشـگاه های طبيعـی خـود جمـع آوری شـدند. اندام هـای مختلـف ایـن گياهـان بـه روش هـای مختلـف 
اسـانس گيری و بـازده اسـانس محاسـبه شـد. شناسـایی کمـی و کيفـی اسـانس های به دسـت آمده با اسـتفاده 
از دسـتگاه گاز کروماتوگـراف GC و گاز کروماتوگـراف کوپـل شـده بـا طيف سـنجی جرمـی )GC/MS( انجـام 
پذیرفـت. 16 ترکيـب در اسـانس ميوه جعفری و 13 ترکيب در اسـانس سـر شـاخه گل دار مورد شناسـایی قرار 
گرفتنـد کـه در ميـوه جعفـری ترکيـب ميریسـتيزین بـا 35/4% و آلفا پينـن بـا 21/6% باالترین مقدار را شـامل 
می شـدند. در سرشـاخه گل دار منتا تریـن بـا 32/5% و ميریسـتيزین بـا 29/5% بيشـترین مقـدار را می دهنـد. 
گيـاه مـرزه بـا دو روش مختلـف بخـار آب و آب اسـانس گيری شـد کـه تفـاوت قابـل مالحظـه  ای در دو ترکيب 
کارواکرول و گاماترپينن مشـاهده شـد. )47/4020( و )30/3045/3( درصد سـر شـاخه گل دار گياه پيرپایيزی 
مـورد مطالعـه قـرار گرفـت کـه دو ترکيـب شـاخص، بورنئـول 60/7% و بتا-کاریولفيلـن 8/3% بـود. تعـداد 18 
ترکيـب در اسـانس کـزل شناسـایی شـد کـه ترکيب هـای عمـده آن آلفا-فالنـدرن 24% و اوسـيمن 23% و 
ترپينولـن 19/6% بيشـترین مقـدار را شـامل می شـدند. آویشـن در مرحله قبـل از گلدهی حـاوی 66% ترپينيل 
اسـتات و 5% اوسـيمن بـود. اسـانس به دسـت آمـده از مریم گلـی از شـيراز بـرای اولين بـار مـورد اسـتخراج و 
شناسـایی قـرار گرفـت که 32 ترکيب را شـامل می شـد. در ميـان ترکيب های شناسـایی شـده ترکيب های بتا-

کاریوفيلـن 16/3% و اسـکالرئول 13% باالتریـن درصد را شـامل می شـدند.
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بررسـی كمـی و كيفی پنـج گونه از نعنـاع ايران شـامل گونه های نعنـاع فلفلی، پونه آسـيايی، 
پونـه جنگلی، پونـه زيبا و پونـه كرمانی 

كامکار جايمند، مهدی ميرزا، فاطمه سفيدكن، زيبا جمزاد و زهرا فاكر باهر

نعنـاع یـا پونـه از جملـه گياهـان بسـيار مهـم دارویـی اسـت کـه مصـارف گسـترده ای در صنایـع دارویی و 
غذایـی دارد. هـدف از ایـن طـرح شناسـایی گونه هـای مختلف از ایـن جنس جهت شناسـایی ترکيبهـا و کاربرد 
آن ميباشـد. در ایـن طـرح گونـه نعنـاع فلفلـی .Mentha piperita L مورد مقایسـه بـا چهار گونه پونه آسـيایی 
 Mentha longifolia )L.( پونـه جنگلـی ،Mentha longifolia )L.( Hudson Var. asiatica )Boiss.( Rech.f
 Mentha longifolia )L.( Hudson Var. callianthaپونـه زیبـا ،Huds. Var. kotschyana )Boiss.( Briquit
Stapf( Briquet(، پونـه کرمانـی .Huds. Var. kermanensis Rech. F ).Mentha longifolia )L قـرار گرفتـه 
اسـت. در مـورد گونـه نعنـاع فلفلـی، دو رقـم )کولتيوار( مورد مقایسـه قـرار گرفته انـد؛ یکی از شهرسـتان کرج، 
منطقـه کالک )نمونـه -1( در اواخـر خـرداد 1376 و نمونه دیگـر )نمونه -2( از ارتفاعات 70 کيلومتری کاشـان 
روسـتای کامـو در اواخـر خـرداد 1377 )هر دو نمونه به صورت دسـت کاشـت( جمع آوری شـده اند. ترکيب های 
 12/3( piperitone و )16/8 درصد( 1,8- cineole ،)42/6 درصد( neomenthol :عمده در نمونه -1 عبارتند از
 L-menthol درصـد( کـه در مجمـع 71/7 درصـد از کل اسـانس را تشـکيل می دهنـد و در نمونـه -2، مقـدار
)37/6 درصـد(، L-menthone )19/1 درصـد(، cineole-1,8 )11/5 درصـد( و menthofuran )4/5 درصـد( 
کـه در مجمـوع 72/7 در صـد از کل اسـانس را تشـکيل می دهنـد. نمونه هـای پونـه در ایسـتگاه البـرز کـرج 
کشـت شـده و نمونه هـا در زمـان گلدهـی برداشـت شـده، و بـرگ و گل جداگانـه مورد بررسـی قـرار گرفته اند. 
ترکيب هـای عمـده در برگ پونه آسـيایی عبارتنـد از: piperitone )67/6 درصـد(، cineole-1,8 )11/6 درصد(، 
 11/4( 1,8- cineole و )16/2 درصد( pulegone ،)55/7 درصد( piperitone :در گل ،)6/6 درصد( menthone
درصـد( به دسـت آمـد. در مـورد نمونـه پونه جنگلی نيـز ترکيب هـای عمـده بـرگ: piperitone )58/2 درصد(، 
 64( piperitone  :و ترکيب هـای عمده گل )4/6 درصـد( piperitenone oxide و )1,8 )26/7 درصـد- cineole
درصـد(، cineole -1,8 )28/4 درصـد( به دسـت آمـد. در مـورد نمونـه پونـه زیبـا ترکيب هـای عمـده در برگ: 
piperitone )49/7 درصـد(، cineole -1,8 )18/4 درصـد( و piperitenone )15/8 درصـد( و ترکيب های عمده 
در گل: piperitone )70/2 درصـد(، piperitenone )9 درصـد( و cineole -1,8 )7/8 درصـد( به دسـت آمد و در 
 30/6( piperitone ،)45/7 درصـد( piperitenone oxide :مـورد نمونـه پونه کرمانی ترکيب های عمـده در برگ
درصـد(، و piperitenone )5/6 درصـد( و ترکيب هـای عمـده در گل: piperitenone oxide )44/3 درصـد(، 

piperitone )25/3 درصـد( و piperitenone )10/6 درصـد( به دسـت آمـد.

واژه های كليدی: نعناع فلفلی، پونه آسيایی، پونه جنگلی، پونه زیبا، پونه کرمانی
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

بررسـی تركيب هـای شـيميايی  اسـانس  شـش گونـه از گياهان معطـره ايـران )بابونـه ايرانی، 
بابونـه  جنوبـی، بابونه خـزری، بابونـه كاذب، بابونـه كوهسـتانی و بابونـه طالقانی(

كامکار جايمند، محمد مهدی برازنده، ولی اله مظفريان، محمد باقر رضايی و فاطمه عسکری 

اسـانس اکثـر گونه هـای بومـادران در صنایـع مختلف دارویی و بهداشـتی اسـتفاده می شـوند و از آنجا که به 
علـت شـرایط اقليمـی مناسـب و سـایر فاکتورهای خـاص جغرافيایی گياهان متنـوع و زیادی در بيشـتر مناطق 
ایـران می روینـد کـه اکثر آن ها خواص متفاوتی را دارا هسـتند. در این تحقيق، پس از جمـع آوری گياه بومادران 
کوهسـتانی .Achillea vermicularis Trin بـه روش تقطيـر بـا آب )نـوع کلونجـر طبق دارونامـه بریتانيا( نمونه 
مـورد آزمایـش مـورد اسـانس گيری قـرار گرفت  که بـازده اسـانس در گل 0/44 درصـد و در بـرگ 0/71 درصد 
به دسـت آمـد. نمونه اسـانس گل و برگ توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافـی گازی )GC( و کروماتوگرافی گازی 
متصـل بـه طيف سـنج جرمـی )GC/MS( مـورد شناسـایی قـرار گرفـت .ترکيب هـای عمـده در گل عبارتند از: 
 α-terpineol 14/8 درصـد و trans–p–menth–2-en-1-ol ،1,8 24 درصـد-cineole ،31/2 درصـد camphor
trans-p–menth–2- ،21/4 درصـد camphor ،1,8 25/7 درصـد – cineole 5/3 درصـد و هم چنيـن در بـرگ

 Achillea taleghanica 4 درصـد به دسـت آمـد. گونـه بومـادران طالقانـی sabinene 18 درصـد و en-1-ol 
نيـز، پـس از جمـع آوری گيـاه از طالقـان – لمبـران در اواسـط تيـر 1381 بـه روش تقطيـر با آب )نـوع کلونجر 
طـرح جایمند–رضایـی( نمونـه مـورد آزمایـش مـورد اسـانس گيری قـرار گرفـت  که بـازده اسـانس در گل 0/3 
درصـد و در بـرگ 0/18 درصـد به دسـت آمـد. نمونـه اسـانس گل و بـرگ توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافـی 
گازی )GC( و کروماتوگرافـی گازی متصـل بـه طيف سـنج جرمـی )GC/MS( مـورد شناسـایی قـرار گرفـت. 
 caryophyllene ،)12/7 درصد( camphor ،)34/8 درصـد( spathulenol :ترکيب هـای عمـده در گل عبارتند از
oxide )8/8 درصـد(، isocurcumenal )7/9 درصـد( و humolene oxide )5/7 درصـد( و هم چنيـن در بـرگ 
camphor )46/3 درصـد(، cineole-1,8 )11 درصـد(، p-cymene )9/4 درصـد( و γ-terpinene )4/5 درصـد( 
به دسـت آمدند. بابونه کاذب.Trileurospermum disciforme( )C.A.Mey( Schultz-Bip( گياهی اسـت علفی 
یک سـاله یـا دوسـاله کـه از نظـر ظاهـر تشـابه زیـادی بـا گونـه بابونـه ).Matricaria chamomilla L( دارد اما 
بـا ترکيب هـای شـيميایی متفـاوت. گونـه مـورد آزمایش از بـاغ گياهـان دارویی همدان توسـط همـکاران مرکز 
منابـع طبيعـی همـدان جمـع آوری شـده و بـه دو روش تقطيـر بـا آب و تقطير با بخـار آب مورد اسـانس گيری 
قـرار گرفتـه اسـت. بـازده اسـانس در روش تقطير با آب 0/47 درصـد و در روش تقطير با بخـار آب 0/27 درصد 
به دسـت آمـد. نمونه هـا سـپس توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافـی گازی )GC( و کروماتوگرافـی گازی متصـل 
بـه طيف سـنج جرمـی )GC/MS( جداسـازی و مـورد شناسـایی قـرار گرفتنـد . ترکيب هـای عمـده اسـانس در 
 4/14( cis-β-Farnesene , )64/16 درصـد( trans-trans-Matricaria ester :روش تقطيـر بـا آب عبارتنـد از
درصـد( و Methylisoeugenol-)E( )4/11 درصـد(. هم چنيـن ترکيب هـای عمـده اسـانس در روش تقطيـر بـا 
بخـار آب عبارتنـد از:  trans–trans– atricaria ester )68/94 درصـد(، cis-β-Farnesene )6/85 درصـد( و 
 Anthemis austro iranica Rech.f.,Aell. & 3/91 درصـد( به دسـت آمدند . بابونه جنوبـی( Ethyl cinnamate
 .Esfand ایـن گونـه در اوایـل فروردیـن 1382 از بندرعبـاس جمـع آوری و بـه روش تقطير بـا آب )نوع کلونجر 
طـرح جایمند–رضایـی( مـورد اسـانس گيری قرار گرفـت. بازده اسـانس 0/3 درصد به دسـت آمـد و ترکيب های 
عمـده اسـانس طبـق روش ذکـر شـده در بـاال عبارتنـد از: trans – sabinene hydrate acetate )36/4 درصد(، 
sclarene )30/0 درصـد(، osthol )7/6 درصـد( و edryl acetate )5/2 درصـد( شناسـایی شـدند. بابونـه خزری 
.Anthemis austriaca Jacq ایـن گونـه در اواخـر اردیبهشـت 1382 از منطقـه لوشـان جمـع آوری و بـه روش 
تقطيـر بـا آب )طـرح جایمند–رضایـی( مـورد اسـانس گيری قـرار گرفـت. بـازده اسـانس 0/05 درصد به دسـت 
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آمـد و ترکيب هـای عمـده اسـانس آن عبارتنـد از cineole-1,8 )14/3 درصـد(، pinocarvone )11 درصـد(، 
 Anthemis persica 8/6 درصـد( شناسـایی شـدند. بابونـه ایرانـی( β- pinene ،)9/6 درصـد( Terpin-4-ol
.Boiss ایـن گونـه در اوایـل خـرداد 1382 از 12 کيلومتـری جهـرم جمـع آوری و بـه روش تقطير بـا آب )طرح 
جایمند–رضایـی( مـورد اسـانس گيری قـرار گرفـت. بـازده اسـانس 0/10 درصـد به دسـت آمـد، و ترکيب هـای 
 3/7( α - farensene -)E,E( ،)4 درصد( γ - terpinene ،)60/9 درصد( E(- nerolidol(  :عمده آن عبارتند از

درصـد(، γ -gurjunene )3/6 درصد( شناسـایی شـدند. 
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

بررسی تركيبات متشکله اسانس پنج گونه از گياهان معطر ايران
فاطمه سفيدكن، زيبا جم زاد، محمدباقر رضايی و سعيده مشکی زاده

  Peucedanum petiolare, Andropogon ischaemum, Plumbago گياهـان  طـرح  ایـن  اجـرای  در 
 europaea, Salvia spinos و Varthemia persica از رویشـگاه های طبيعـی خـود جمـع آوری شـدند. از بـرگ 
ریشـه و بذر گياه Peucedanum petiolare با روش های بخار آب و کلونجر اسـانس گيری شـد که بازده اسـانس 
α-،بـه ترتيـب 0/1، 0/06 و 1/2 درصـد و تعـداد ترکيب هـا 29، 23 و 8 شناسـایی شـدند. ترکيـب عمـده برگ
  Pulumbago47/3%( از ریشـه گيـاه( α-pinene و بـذر )% 31/3( β-bisabolene ،ریشـه )% 42/5( pinene 
 europaea بـا روش کلونجـر اسـانس گيری به عمـل آمـد کـه بـازده  اسـانس 0/2 % و تعداد ترکيب هـا 11 عدد 
بـود . ترکيـب اصلی Plumbagin  با 69/1 % شناسـایی شـد . هم چنين از سرشـاخه گيـاه Varthemia persica با 
روش بخـار آب اسـانس گيری به عمـل آمـد کـه بـازده اسـانس 0/1 % و تعـداد ترکيب هـا 32 بـود. ترکيب عمده

  Andropogon ishaemumبا 17/8 % شناسـایی شـد . اسـتخراج اسـانس سرشـاخه گل دار گياه β-bourbonene 
 )%73( Viridiflorol  بـا بـازده 0/1 % انجـام پذیرفـت. تعداد 14 ترکيب در آن شناسـایی شـد که ترکيب اصلـی
بـود . از سرشـاخه گيـاه Salvia spinosa بـا روش کلونجر اسـانس گيری به عمـل آمد که بـازده آن 08/ %، تعداد 

ترکيب هـا 29 و ترکيـب عمـده E (-β-ocimene بـا 12/3 درصـد مورد شناسـایی قـرار گرفت. 
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بررسی تركيب های شيميايی اسانس .Trachyspernnum coptiaum L زراعی
لطيفه احمدی، فاطمه سفيدكن، مهدی ميرزا و ولی اله مظفريان

بـذر گيـاه .T. copticum L کاشـته شـده در مزرعـه البـرز کـرج در پایيـز ماه برداشـت شـد و پـس از بلغور 
نمـودن بـذر بـه روش تقطيـر بـا آب مـورد اسـانس گيری قرار گرفـت. پـس از محاسـبه رطوبت، ميزان اسـانس 
35/8% به دسـت آمـد. اسـانس حاصـل بـه روش دسـتگاهی GC/MS مـورد آناليـز و شناسـایی قـرار گرفـت. از 
ميـان 9 ترکيـب شناسـایی شـده کـه 100% ترکيب هـا را تشـکيل می دهنـد بـا ترکيب هـای تيمول بـا %37/2، 
پارا-سـيمن 32/4%، گام-ترپنـن 27/3% و بتا-پينـن 1% اسـانس را تشـکيل داده انـد. ميـزان ترکيب هـای فنلی 
در نمونـه مـورد آزمایـش کمتـر از حـد گـزارش شـده در نمونـه مربوط به سـایر کشورهاسـت. به نظر می رسـد 
عواملـی از جملـه نـوع خـاک، ميزان و نوع کودهای مورد اسـتفاده و روش اسـتخراج اسـانس بـر رویاین ترکيب 

اثـر قابل توجـه دارد. 

واژه های كليدی: Trachyspernnum coptiaum، تيمول، گاماترپينن، پاراسيمن، ترکيب های فنلی
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بررسـی كمی و كيفی اسـانس پنـج گونـه از بابونه ها ی ايـران )بابونه رفيـع، بابونه بيشـه زاری، 
بابونـه شـفاف، بابونـه زرد و بابونه تاج دندانـی لوله ای(

محمد باقر رضايی، كامکار جايمند، مهدی ميرزا و زهرا باهرنيک

در ایـن تحقيـق بـه بررسـی کمـی و کيفـی اسـانس پنـج گونـه از بابونه هـای )Anthemis( ایـران: 1- بابونه 
 ،Anthemis triumfettii subsp. Triumfettii 2- بابونـه بيشـه زاری ،Anthemis altissima var. altissimaرفيـع
3- بابونـه شـفاف Anthemis hyalina DC، 4- بابونـه زرد .Anthemis tinctoria L و 5- بابونـه تـاج دندانـی 
لولـه ای Anthemis odontostephana کـه از گونه هـای مهـم معطـر و بومـی ایـران هسـتند، پرداختيـم. پس از 
جمـع آوری گونه هـای مذکـور از مناطـق شـمال و شـمال غربـی کشـور، پـس از آماده سـازی و خشـک کـردن 
سرشـاخه های گل دار در آزمایشـگاه اسـانس گيری، بـه روش تقطيـر بـا آب صـورت گرفـت. بـازده اسـانس در 
گونه هـا بـه ترتيـب در بابونـه رفيـع 0/04 درصـد، در بابونـه بيشـه زاری 0/08 درصـد، در بابونـه شـفاف 0/05 
درصـد، در بابونـه زرد 0/05 درصـد و در بابونـه تـاج دندانـی لولـه ای 0/06 درصـد، تعييـن شـده اسـت. پس از 
شناسـایی، عمـده ترکيب هـای موجـود در اسـانس گونـه بابونـه رفيـع عبارتنـد از spathulenol )18/7 درصد(، 
 6/1( curcumol و )6/2 درصـد( sabinene ،)7 درصـد( 1-eicosene ،)9/3 درصـد( caryophyllene oxide
درصـد( و در اسـانس گونـه بابونـه بيشـه زاری عبارتنـد از nerolidol )15/8 درصـد(، α-copaene )8/6 درصد(، 
humolene oxide II )8 درصـد(، α-carophyllene alcohol )7/9 درصـد( و α-cubebene )4/6 درصـد( و در 
 7/9( phytol ،)10/5 درصد( ledol ،)21/1 درصد( trans-)E(-nerolidol اسـانس گونه بابونه شـفاف عبارتند از
درصـد(، caryophyllene oxide )6/9 درصـد( و trans-α-bergamotene )5/8 درصد( و در اسـانس گونه بابونه 
زرد عبارتنـد از methyl hexadecanoate )33/4 درصـد(، hexadecanol )6/5 درصـد(، carvone )4/9 درصـد( 
 isocaryophyllene 4/6 درصـد( و در اسـانس گونـه بابونـه تاج دندانـی لولـه ای عبارتنـد از( calomenenol و
)16 درصـد(،  p-cymene )12/4 درصـد(، caryophyllene oxide )11/4 درصـد( و  tricyclene )6/1 درصـد( 
هسـتند. از ایـن رو توجـه بـه ترکيب هـای خـاص ایـن گونه هـا در تهيـه مـواد اوليـه صنایـع مختلـف از اهميـت 

خاصـی برخوردار اسـت. 

واژه هـای كليـدی: بابونـه رفيـع، بابونـه بيشـه زاری، بابونه شـفاف، بابونـه زرد، بابونه تـاج دندانـی لوله ای، 
تقطير  اسـانس، 
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بررسـی مواد مؤثره و اسـانس گياه Nepeta pogonosperma در شـرايط كشـت شـده و مقايسـه 
آن بـا نمونه هـای گياهی در شـرايط طبيعی 

احمد اكبری نيا، فاطمه سفيدكن، محمد باقر رضايی و غالم رضا بخشی خانيکی

نپتـا پوگونسـپرما )Nepeta Pogonosperma( گياهـی معطـر و انحصـاری در ایران اسـت کـه در دامنه های 
البـرز در المـوت می رویـد. در ایـن تحقيـق، گونـه فوق از خشـچال المـوت )ارتفـاع 3000 متری از سـطح دریا( 
بـه ایسـتگاه تحقيقـات دارویـی المـوت )ارتفـاع 1450 متری از سـطح دریا( منتقل و در شـرایط آبيـاری و دیم 
کشـت شـد. سرشـاخه گل دار گيـاه از طبيعـت و مزرعـه جمـع آوری و به روش تقطير با آب اسـانس گيری شـد. 
بـازده اسـانس در شـرایط طبيعـت 1/7، در مزرعـه در شـرایط آبيـاری چيـن اول 1/59، چيـن دوم 1/8 و در 
شـرایط دیم 1/32 درصد محاسـبه شـد. سپس توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافی )GC( و کروماتوگرافی گازی 
متصـل بـه طيف سـنج جرمـی )GC/MS( مورد شناسـایی قرار گرفـت. عمده تریـن ترکيبات موجود در اسـانس 
1 و 8 سـينئول، aα-7α-7aβ 4 نپتاالکتـون، و بتاپينـن بـود که در طبيعت به ترتيـب 26/4، 57/6 و 3/7 درصد 
و در مزرعـه در شـرایط آبيـاری چيـن اول بـه ترتيـب 47/82، 27/17 و 4/93 درصد، چين دوم بـه ترتيب 3/6، 
0/52 و 6/7 درصـد و نيـز در شـرایط دیـم بـه ترتيب 43/5، 34/96، 3/59 درصد تشـخيص داده شـد. در ضمن 
در چيـن دوم )آبيـاری( 16/7 درصد اسـانس را تيمول تشـکيل می داد. عملکرد سرشـاخه گل دار )ماده خشـک( 
گيـاه در شـرایط طبيعی، کشـت شـده آبياری و دیـم به ترتيـب 1838، 5169 و 1700 کيلوگـرم در هکتار بود.

واژه هـای كليدی: نپتا پوگونوسـپرما، اسـانس، ترکيبات شـيميایی، 1و 8- سـينئول، نپتاالکتـون، تيمول، 
پينن بتا
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
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بررسـی تغييرات مـواد مؤثره گيـاه بادرنجبويـه )Melissa officinalis( و دو گونه درمنه شـرقی 
)Artemisia scoparia( و سـنبله ای )Artemisia spicigera( در طی دوره رشـد به منظور دسـتيابی به 

مناسـب ترين زمان برداشـت
يوسف ايمانی، محمد باقر رضايی، رسول رنگ آوران، امير حسين طالب پور و حسين ناظميه

به منظـور تغييـرات مـواد مؤثـره گياهـان بادرنجبویـه، درمنـه شـرقی و درمنـه سـنبله ای در طـی دوره رشـد 
از گونه هـای مزبـور در سـه مرحلـه رویشـی، گلدهـی و بعـد از گلدهـی در طـی دو سـال از منطقه ملـکان )نمونه 
کاشـته شـده(، ارسـباران )نمونـه طبيعی(بـرای بادرنجبویه، خواجـه، جلفا )نمونه طبيعی( و تبریز )کاشـته شـده( 
بـرای درمنـه سـنبله ای و جلفا، ارسـباران )نمونه طبيعی( و تبریز )کاشـته شـده( برای درمنه شـرقی نمونه برداری 
انجـام شـد. همـه ی نمونه هـا در دمـای محيط و زیر سـایه خشـک شـده و سـپس در ظروف دربسـته پالسـتيکی 
در محلـی خنـک نگهـداری شـدند. از روش تقطيـر بـا بخـار آب برای اسـانس گيری نمونه ها اسـتفاده شـده و بعد 
از اتمـام اسـانس گيری، الیـه روغنـی اسـانس توسـط حالل اتر جدا شـده و سـپس توسـط سـولفات  سـدیم بدون 
آب، آب گيـری انجـام گرفتـه و اترزدایـی توسـط جریـان گاز ازت صـورت گرفت. بعـد از توزین اسـانس ها به منظور 
بررسـی ترکيبـات آن هـا بـا روش GC/MS نمونه هـا بـه آزمایشـگاه گياهان دارویی مؤسسـه ارسـال شـد. به دليل 
خرابـی دسـتگاه طيف سـنج جرمـی فقط طيف GC گرفته شـد و ترکيبات کمتری شناسـایی شـد. داده ها توسـط 
روش تجزیـه مرکـب و مقایسـه ميانگيـن داده هـا بـا آزمـون LSD  در سـطوح احتمـال پنـج درصد از نظـر آماری 
آناليـز شـد. نتایـج این مطالعات نشـان داد که ميانگين اسـانس بادرنجبویـه در طی سـال های 80 و 81 در منطقه 
ملـکان بـرای مراحـل مختلف رشـد )رویشـی، گلدهی و بعـد از گلدهی( به ترتيـب برابـر ) 0/04، 0/15 و 0/08( و 
در ارسـباران )0/016، 0/025 و 0/036( درصد اسـت. ترکيبات اصلی اسـانس شـامل نرال، ژرانيال، بتاکاریوفيلن، 
ژرماکـرن و کاریوفيلـن اکسـاید اسـت کـه تغييـرات آن هـا در طـی مراحـل مختلـف رشـد بـرای نمونه ملـکان به 
ترتيـب برابـر )12/21، 8/8، 10/59(، )23/83، 34/18، 21/39(، )11/05، 7/93، 25/49(، )5/21، 3/74، 4/68(، 
)11/51، 16/2، 10/33( و بـرای ارسـباران بـه ترتيـب برابـر )14/6، 10/56، 11/58(، )23/36، 20/64، 22/62(، 
)11/6، 9/56، 26/67(، )4/51، 4/94(، )11/23، 19/53، 10/92( درصـد اسـت. در مـورد درمنـه سـنبله ای نيـز 
ميانگيـن مقـدار اسـانس بـرای دو سـال 79 و 81 در طـی مراحـل مختلـف فنولـوژی منطقـه جلفـا برابـر )0/32، 
0/68 و 0/28(، منطقه خواجه )0/36، 0/58 و 0/025( و تبریز برابر )0/15، 0/14 و 0/08(درصد اسـت . ترکيبات 
اصلی اسـانس در درمنه سـنبله ای شـامل آلفا-پنتين، 1 و8-سـينئول و کامفور اسـت. ميانگين دو سـال اسـانس 
بـرای درمنـه شـرقی طـی مراحل رشـد در منطقه جلفـا برابـر )0/098، 0/17 و 0/33(، ارسـباران )0/18، 0/59 و 
0/39( و تبریز )0/29، 0/58 و 0/68( اسـت و ترکيبات اصلی اسـانس در درمنه شـرقی شـامل کارون، کاریوفيلن، 
کادینـن و هگـزادکان اسـت. نتایـج ایـن بررسـی نشـان می دهـد کـه ایجـاد سـایه اثـر چندانی بـر ميزان اسـانس 
بادرنجبویـه در ملـکان نداشـته و مقدار آن در این منطقه نسـبت به ارسـباران باالتر اسـت و مقـدار آن در گلدهی، 
بيشـتر از سـایر مراحـل اسـت. در مـورد گونـه درمنـه شـرقی نيـز نتایج حاصل نشـان می دهـد که ميزان اسـانس 
وابسـته بـه شـرایط محيطـی بـوده و در طی دوره رشـد اکثراً مقدار آن سـير صعودی را نشـان می دهـد و در مورد 
گونـه درمنـه سـنبله ای نيـز باید گفت که شـرایط محيطی در ميزان اسـانس مؤثر بـوده و مقـدار آن در دو منطقه 

خواجـه و حاشـيه ارس بيشـتر از نمونـه مربوطه به تبریز اسـت.

واژه هـای كليـدی: بادرنجبویه، درمنه شـرقی، درمنه سـنبله ای، اسـانس، مراحـل فنولوژی، تقطيـر با آب، 
ملـکان، ارسـباران، خواجه، جلفـا، تبریز
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Salvia شناسايی تركيب ها ی تشکيل دهنده اسانس پنج گونه
مهدی ميرزا، فاطمه سفيدكن، زهرا باهرنيک، محمد دينی و زيبا جمزاد

 Salvia mirzayanii ,Salvia sharifi ,Salvia rhytidea ,Salvia eremophila در اجرای این طرح گياهان
و Salvia compressa  ازرویشـگاه های طبيعـی خـود جمـع آوری شـدند. سرشـاخه گل دار ایـن گياهـان بـه 
روش هـای مختلـف اسـانس گيری شـده و سـپس مـورد شناسـایی کمـی و کيفـی قـرار گرفتنـد . شناسـایی بـه 
وسـيله دسـتگاه های GC و GC/MS و اسـتفاده از کتابخانه هـای موجـود انجام پذیرفـت . در مجموع، 28 ترکيب 
در اسـانس گيـاه S. mirzayanii شناسـایی شـد کـه ترکيـب Linalool بـا 19 درصـد و Linalyl acetate با 13 
درصـد، عمده تریـن ترکيـب موجـود در گياه بودند . اسـانس گياه S sharifii جمعآ 25 ترکيب را شـامل می شـد 
کـه β – caryophyllen بـا 37 درصـد و Germacrene D بـا 26/7 درصـد، عمده تریـن ترکيـب موجـود در این 
گيـاه بودنـد . تعـداد 20 ترکيـب در اسـانس گيـاه  S .rhytidea مـورد شناسـایی قـرار گرفـت کـه ترکيب هـای 
 Terpinoleneبـا 36/7 درصـد، Sabinene بـا 13/8 درصـد و Limonene بـا 12/1 درصـد باالتریـن مقـدار را 
  α–pinene پانـزده ترکيـب مورد شناسـایی قرار گرفت که ترکيـب  S. eremophila  داشـتند . در اسـانس گيـاه
بـا 62/9 درصـد و β–pinene بـا 12/9 درصد عمده ترین ترکيب بودند . اسـانس گياه S. compressa  شـامل 24 
ترکيـب بـود کـه Tau – cadinol با 36 در صد، Geraniol با 10/5 درصـد و Caryophyllene oxide عمده ترین 

ترکيب هـای موجـود در آن بودند.

 Salvia mirzayanii ,Salvia  ،Salvia rhytidea  ،Salvia eremophila ،مریم گلـی كليـدی :  واژه هـای 
 Linalyl acetate  ،Linalool،  Salvia compressa  ،sharifi
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بـه   Citrus sinensis, Ci. aurantifolia, Ci. aurantium اسـانس های  بهينه سـازی  و  تخليـص 
روش هـای فيزيکوشـيميايی به منظـور كاربـرد در صنايـع دارويـی 

مهدی ميرزا، فاطمه سفيدكن، زهرا باهرنيک و فاطمه عسگری

  Citrus sinensis )L.( osbeck ,Citrus aurantifolia swingleدر راسـتای اجـرای این طرح ميـوه گياهـان
و Citrus aurantium Link از تيـره مرکبـات )Rutacea( کـه در فصـل پایيـز از منطقـه جيرفـت و شـمال 
جمـع آوری شـد کـه پـس از جداسـازی پوسـت از ميـوه بـه روش Cold–Press اسـانس گيری شـد. سـپس بـا 
اسـتفاده از دسـتگاه کروماتوگرافی و طيف سـنجی جرمی GC/MS ترکيب های متشـکله اسـانس مورد شناسایی 
دقيـق قـرار گرفـت . در مجموع 19 ترکيب در اسـانس پوسـت پرتقال شناسـایی شـد که عمده تریـن ترکيب آن 
پـس از Limonene بـا 94/6 درصـد ترکيب Myrcene با 2/3 درصد اسـت . در اسـانس پوسـت ليمو 21 ترکيب 
شناسـایی شـد کـه ترکيـب  Limonene بـا 30 درصـد و Geranyl acetate بـا 18/4 درصـد عمده ترین ترکيب 
موجـود در گيـاه بودنـد . تعـداد 31 ترکيب در اسـانس پوسـت نارنج مورد شناسـایی قرار گرفت کـه ترکيب های

 Limonene بـا 81/8 درصـد و Linalool بـا 9/6 درصـد شـاخص ترین ترکيب هـا بودند.
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بررسـی گونه هـای دارويـی بومـادران انحصاری ايـران از لحـاظ ميزان مـاده مؤثره )اسـانس(: 
بومـادران  دماونـدی، بومـادران باغی، بومـادران جنوبـی، بومادران بختيـاری و بومـادران دربندی 

كامکار جايمند، محمد باقر رضايی، محمد مهدی برازنده، ولی اله مظفريان و فاطمه عسگری

از اسـانس اکثـر گونه هـای بومـادران در صنایـع مختلـف دارویی و بهداشـتی اسـتفاده می شـود  و از آنجا که 
بـه علـت شـرایط اقليمـی مناسـب و سـایر فاکتورهـای خـاص جغرافيایـی، گياهـان متنـوع و زیادی در بيشـتر 
مناطـق ایـران می روینـد کـه اکثـر آنها خـواص متفاوتی را دارا هسـتند. در ایـن تحقيق پس از جمـع آوری گياه 
بومـادران کوهسـتانی .Achillea vermicularis Trin از شهرسـتانک بـه روش تقطيـر با آب )نـوع کلونجر طبق 
دارونامـه بریتانيـا( نمونـه مـورد آزمایـش مورد اسـانس گيری قـرار گرفت که بـازده اسـانس در گل 0/44 درصد 
و در بـرگ 0/71 درصـد به دسـت آمـد . نمونـه اسـانس گل و بـرگ توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافـی گازی 
)GC( و کروماتوگرافـی گازی متصـل بـه طيف سـنج جرمی )GC/MS( مورد شناسـایی قرار گرفـت. ترکيب های 
 trans – p –menth –2-en-1-ol،1,8 24 درصـد-cineole ،31/2 درصـد camphor :عمـده در گل عبارتنـد از
 21/4 camphor ،1,8 25/7 درصـد–cineole 5/3 درصـد و هم چنيـن در بـرگ α-terpineol 14/8 درصـد و
درصـد، trans- p –menth –2-en-1-ol 18 درصـد و sabinene 4 درصـد به دسـت آمـد . گونـه بومـادران 
طالقانـی Achillea taleghanica نيـز پـس از جمـع آوری گيـاه از طالقـان – لمبـران در اواسـط تيـر 1381 به 
روش تقطيـر بـا آب )نـوع کلونجـر طـرح جایمنـد – رضایـی( نمونـه مـورد آزمایـش مـورد اسـانس گيری قـرار 
گرفـت ، کـه بـازده اسـانس در گل 0/3 درصـد و در بـرگ 0/18 درصـد به دسـت آمـد. نمونه اسـانس گل و برگ 
)GC/ و کروماتوگرافـی گازی متصـل بـه طيف سـنج جرمـی )GC( توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافـی گازی

 camphor ،)34/8 درصد( spathulenol : مـورد شناسـایی قـرار گرفت. ترکيبهای عمده در گل عبارتنـد از MS(
 5/7( humolene oxide و )7/9 درصد( isocurcumenal ،)8/8 درصـد( caryophyllene oxide ،)12/7 درصـد(
درصـد( و هم چنيـن در بـرگ camphor )46/3 درصـد(، cineole-1,8 )11 درصـد(، p-cymene )9/4 درصـد( 
 Trileurospermum disciforme )C.A.Mey( کاذب  بابونـه  آمدنـد.  به دسـت  درصـد(   4/5(  γ-terpinene و 
).Schultz-Bip( گياهـی اسـت علفـی یک سـاله یـا دوسـاله کـه از نظـر ظاهـر تشـابه زیـادی بـا گونـه بابونـه 
).Matricaria chamomilla L( دارد امـا بـا ترکيب هـای شـيميایی متفـاوت، گونه مورد آزمایـش از باغ گياهان 
دارویـی همـدان توسـط همـکاران مرکـز منابع طبيعـی همدان جمع آوری شـده و بـه دو روش تقطيـر با آب و 
تقطيـر بـا بخـار آب مـورد اسـانس  گيری قـرار گرفته اسـت . بـازده اسـانس در روش تقطيـر بـا آب، 0/47 درصد 
و در روش تقطيـر بـا بخـار آب، 0/27 درصـد به دسـت آمـد . نمونه ها سـپس توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافی 
گازی )GC( و کروماتوگرافـی گازی متصـل بـه طيف سـنج جرمـی )GC/MS( جداسـازی و مـورد شناسـایی 
 trans-trans-Matricaria ester :قـرار گرفتنـد . ترکيب هـای عمـده اسـانس در روش تقطيـر بـا آب عبارتنـد از
)64/16 درصـد(,Farnesene-cis - β  )4/14 درصـد( و Methyl isoeugenol-)E( )4/11 درصـد(. هم چنيـن 
 68/94( trans–trans – Matricaria ester :ترکيب هـای عمـده اسـانس در روش تقطير بـا بخـار آب عبارتنـد از
درصـد(, cis - β - Farnesene )6/85 درصـد( و Ethyl cinnamate )3/91 درصـد( به دسـت آمدنـد . بابونـه 
جنوبـی .Anthemis austro iranica Rech.f.,Aell. & Esfand ایـن گونـه در اوایـل فروردیـن 1382 از بنـدر 
عبـاس جمـع آوری و بـه روش تقطيـر بـا آب )نـوع کلونجـر طـرح جایمند–رضایـی( مـورد اسـانس گيری قـرار 
گرفـت. بـازده اسـانس 0/3 درصـد به دسـت آمـد و ترکيب هـای عمـده اسـانس طبـق روش ذکـر شـده در بـاال 
عبارتنـد از trans – sabinene hydrate acetate )36/4 درصـد(، sclarene )30/0 درصـد(، osthol )7/6 درصد( 
و cedryl acetate )5/2 درصـد( شناسـایی شـدند. بابونـه خـزری .Anthemis austriaca Jacq ایـن گونـه در 
اواخـر اردیبهشـت 1382 از منطقـه لوشـان جمـع آوری و بـه روش تقطيـر بـا آب )طـرح جایمند–رضایی( مورد 
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اسـانس گيری قـرار گرفـت. بـازده اسـانس 0/05 درصـد به دسـت آمـد و ترکيب های عمـده اسـانس آن عبارتند 
 8/6( β- pinene  ،)9/6 درصـد( Terpin-4-ol ،)11 درصـد( pinocarvone ،)1,8 )14/3 درصـد-cineole از
درصـد( شناسـایی شـدند. بابونـه ایرانـی .Anthemis persica Boiss ایـن گونـه در اوایـل خـرداد 1382 از 12 
کيلومتـری جهـرم جمـع آوری و بـه روش تقطير بـا آب )طرح جایمند–رضایـی( مورد اسـانس گيری قرار گرفت. 
بـازده اسـانس 0/10 درصد به دسـت آمـد و ترکيب هـای عمـده آن عبارتنـد از: E(- nerolidol( )60/9 درصد(، 
γ - terpinene )4 درصد(، )E,E(- α - farensene )3/7 درصد(، γ -gurjunene )3/6 درصد( شناسـایی شـدند. 
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بررسـی مقايسـه ای اسـا نس گونه هـا ی مـرزه بـا حداقـل چهار يـا پنـج اكسشـن از گونه ها ی 
ايران  موجـود در 

فاطمه سفيدكن، زيبا جمزاد، مهدی ميرزا و محمد مهدی برازنده

جنـس Satureja بـا نـام فارسـی مـرزه، در ایـران 14 گونـه گيـاه علفـی یک سـاله و چندسـاله دارد که 9 تا 
از آن هـا انحصـاری هسـتند. در ایـن تحقيـق گونه هـای مختلف مـرزه از رویشـگاههای طبيعی خـود جمع آوری 
شـده و و پـس از خشـک شـدن در محيـط آزمایشـگاه، بـه روش های تقطيـر، مورد اسـانس گيری قـرار گرفتند. 
سـپس ترکيبهـای تشـکيل دهنده اسـانس ها بـا اسـتفاده از کروماتوگرافـی گازی تجزیـه ای)Analytical GC( و 
گازکروماتوگـراف متصـل بـه طيف سـنج جرمـی )GC/MS( و محاسـبه اندیس هـای بـازداری، مـورد شناسـایی 
قـرار گرفتنـد. در نهایـت بـازده و ترکيبهـای تشـکيل دهنـده اسـانس گونه هـای مختلـف مـرزه بـا هم مقایسـه 
 S. bachtiarica شـده و گونه هـای مناسـب برای کشـت و اهلی کـردن و بهره بـرداری معرفی شـدند. سرشـاخه
در مرحلـه گلدهـی کامل از سـه رویشـگاه طبيعی در اسـتان های فارس، یـزد و چهارمحال بختيـاری جمع آوری 
شـد. بـازده اسـانس نمونـه چهارمحـال بختيـاری, 3/03%، نمونـه یزد بـه ميـزان 2/15% و نمونه فـارس %1/65 
)وزنی/وزنی( بدسـت آمد. تعداد 20 ترکيب در اسـانس سرشـاخه S. bachtiarica اسـتان فارس شناسـایی شـد. 
ترکيب هـای عمـده اسـانس در ایـن نمونـه، کارواکـرول )49/3%(، پارا-سـيمن )12/7%(، ترانس-آلفا-برگاموتن 
)5/8%( و تيمـول )4/5%( بودنـد. تعـداد 22 ترکيـب در اسـانس نمونـه یـزد شناسـایی شـد کـه از بيـن آنهـا 
 S. کارواکرول )66/5%(، پارا-سـيمن )15/2%( و لينالول )4/6%( اجزای اصلی اسـانس بودند. در حاليکه اسـانس
bachtiarica جمع آوری شـده از اسـتان چهارمحال بختياری حاوی تيمول )44/5%( و گاما-ترپينن )%23/9(، 
بـه عنـوان ترکيبهـای اصلی بوده اسـت سرشـاخه گل دار گونـه S. sahendica از 8 رویشـگاه واقع در اسـتانهای 
زنجـان, آذربایجـان و کردسـتان جمـع آوری و بـه روش تقطير با آب اسـانس گيری شـد. بازده اسـانس 2/88-
1/53 بـود و مهمتریـن اجـزای تشـکيل دهنـده اسـانس تيمـول )41/7-27/5%( و پارا-سـيمن )%33/0-47/1( 
بودنـد. همچنيـن ایـن نمونـه از اسـتان قزوین در سـه مرحله رشـد )قبـل از گلدهـی, ابتدای گلدهـی و گلدهی 
کامـل( جمـع آوری و اسـانس گيری شـد و کميـت و کيفيت اسـانس مورد بررسـی قرار گرفت. سرشـاخه گل دار 
گونـه S. specigera از اسـتان گيـالن جمـع آوری و بـه روش تقطيـر بـا آب اسـانس گيری شـد. بـازده اسـانس 
 S. 3/82% و اجـزای عمـده اسـانس تيمـول )35/1%( و پارا-سـيمن )22/1%( بودنـد. سرشـاخه گل دار گونـه
intermedia از اسـتان اردبيـل جمـع آوری و بـه روش تقطيـر بـا آب اسـانس گيری شـد. بازده اسـانس %1/45 
و اجـزای اصلـی آن تيمـول )23/3%( و گاما-ترپينـن )29/3%( بودنـد. سرشـاخه گل دار گونـه S. macrantha از 
اسـتان اروميـه جمـع آوری و بـه روش تقطير با آب اسـانس گيری شـد. بازده اسـانس 1/48% و اجـزای اصلی آن 
پارا-سـيمن )25/8%( و ليمونن )16/3%( بودند. سرشـاخه گل دار گونه S. mutica از اسـتان خراسـان جمع آوری 
و به روش تقطير با آب اسـانس گيری شـد. بازده اسـانس 2/31% و اجزای عمده اسـانس کارواکرول )30/9%( و 
تيمول )26/5%( بودند. سرشـاخه گل دار گونه S. khuzistanica از اسـتان لرسـتان جمع آوری و به روش تقطير 
بـا آب اسـانس گيری شـد. بـازده اسـانس 3/0% و اجزای اصلـی آن پارا-سـيمن )39/6%( و کارواکـرول )%29/6( 
بودند. سرشـاخه گل دار گونه S. edmondi از اسـتان کرمانشـاه جمع آوری و به روش تقطير با آب اسـانس گيری 
شـد. بـازده اسـانس 1/0% و ترکيب اصلی آن پارا-سـيمن )61/1%( بود. سرشـاخه گل دار گونـه S. isophylla از 
اسـتان مازنـدران جمـع آوری و بـه روش تقطيـر با آب اسـانس گيری شـد. بازده اسـانس 0/29% و اجـزای اصلی 
آن آلفا-اودسـمول )11/3%( و بتا-اودسـمول )9/6%( بودنـد. سرشـاخه گل دار گونـه S. rechingeri از اسـتان 
ایـالم جمـع آوری و بـه روش هـای مختلـف تقطيـر اسـانس گيری شـد. بـازده اسـانس 4/72-2/6% و ترکيـب 
اصلـی آن کارواکـرول )89-83%( بـود. سرشـاخه گل دار S. hortensis از مزرعـه تحقيقاتـی گياهـان دارویـی 
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واقـع در ایسـتگاه البـرز )کـرج( جمـع آوری و بـه روش تقطير با آب اسـانس گيری شـد. بازده اسـانس 0/93% و 
ترکيب هـای اصلـی آن کارواکـرول )46/0%( و گاما-نرپينـن )37/7%( بودنـد. سرشـاخه گل دار S. boissieri از 
خراسـان جمـع آوری و بـه روش تقطيـر بـا آب اسـانس گيری شـد. بـازده اسـانس 4/72% و ترکيب هـای عمـده 
آن تيمـول )29/6%( و کارواکـرول )28/4%( بودنـد. سرشـاخه گل دار Gonstscharovia popovii از اسـتان های 
فـارس و هرمـزگان جمـع آوری و بـه روش تقطيـر با آب اسـانس گيری شـد. بازده اسـانس نمونه فـارس %2/36 
و نمونـه هرمـزگان 0/91% بـود. ترکيـب عمـده اسـانس کارواکـرول )67/9% در نمونه فـارس و 71/9% در نمونه 
هرمـزگان( بـود. به عـالوه تٌاثيـر روش هـای مختلـف خشـک کـردن و هم چنيـن روش هـای مختلـف تقطيـر و 
  S. hortensisو S. rechingeri اسـتخراج بـا سـيال فـوق بحرانـی بـر کميـت و کيفيـت اسـانس، بـرای دو گونـه

نيـز، مورد بررسـی قـرار گرفت.
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 )Micromeria persica, Nepetaبررسـی  كمی  و كيفی  اسـانس  سـه  گونه  معطر و انحصاری  ايـران
)heliotropifolia, Lallemantia pelata

فاطمه سفيدكن 

جنـس نپتـا در ایـران دارای 67 گونـه گيـاه علفـی اسـت کـه اغلـب آن هـا انحصاری ایـران هسـتند. یکی از 
ایـن گونه هـای انحصـاری و معطـر .Nepeta heliotropifolia Lam اسـت کـه در ایـن تحقيـق در سـه مرحلـه 
 Nepeta مختلـف رشـد از نظـر کميت و کيفيت اسـانس مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. اندام های هوایی گيـاه
heliotropifolia در مرحلـه رویشـی )برگ دهـی کامـل، اواسـط اردیبهشـت(، مرحلـه قبـل از گلدهی )تشـکيل 
غنچـه، اواخـر اردیبهشـت( و مرحلـه گلدهـی کامـل )اوایل خرداد( از اسـتان همـدان جمع آوری شـده و پس از 
خشـک شـدن در سـایه، بـه روش تقطيـر بـا آب )hydro-distillation( مـورد اسـانس گيری قـرار گرفت. جهت 
تعييـن ميـزان بـازده اسـانس ها بـر حسـب وزن گيـاه خشـک، درصـد رطوبـت هر نمونه محاسـبه شـد. بـه این 
ترتيـب بازده اسـانس برای سـه مرحله رویشـی فـوق به ترتيـب 0/75%، 0/63% و 0/4% به دسـت آمـد. بنابراین 
مالحظـه می شـود کـه ميـزان اسـانس Nepeta heliotropifolia در طی دوره رشـد از مرحله رویشـی به مرحله 
گلدهـی کامـل کاهـش می یابـد. جهـت شناسـایی ترکيب هـای تشـکيل دهنـده اسـانس ها، از آن هـا طيف های 
GC و GC/MS تهيـه شـد و بعـد بـا مطالعـه طيف هـای جرمی و محاسـبه شـاخص های بـازداری ترکيب ها، در 
مجمـوع 36 ترکيـب مختلـف در اسـانس ها شناسـایی شـد. عمده تریـن ترکيـب موجـود در اسـانس در مرحلـه 
قبـل از گلدهـی ليمونـن )40/1%( بوده که در مسـير رشـد گياه سـيری نزولی داشـته اسـت. بتـا- پينن دومين 
ترکيـب عمـده اسـانس در مرحلـه قبـل از گلدهی )11/1%( بـوده که در زمان تشـکيل غنچه به ميـزان دو برابر 
افزایـش یافتـه و دوبـاره در زمان گلدهی کامل کاهش یافته اسـت. سـایر ترکيب های اصلی اسـانس سـابينن، 1 
و 8-سـينئول، بتا-کاریوفيلـن، )Z( -بتا-فارنـزن، گاما-مورولـن و بی سـيکلو جرماکرن بوده اند کـه در طی دوران 
 Micromeria persica Boiss. رشـد ميـزان آن هـا تغيير کرده اسـت. دوميـن گياه مورد بررسـی در ایـن طـرح
بـوده کـه سرشـاخه آن در دو مرحلـه قبـل از گلدهـی و زمان گلدهـی کامل از اسـتان همدان جمع آوری شـده 
و پـس از خشـک شـدن در سـایه، بـه روش تقطيـر بـا آب اسـانس گيری شـده اسـت. بـازده اسـانس بر حسـب 
وزن خشـک بـه ترتيـب در زمـان قبـل از گلدهـی 3/0% و در زمـان گلدهی کامل 3/20% به دسـت آمده اسـت. 
شناسـایی ترکيبـات تشـکيل دهنـده اسـانس Micromeria persica ماننـد نمونـه قبلی انجام شـده اسـت. 36 
ترکيـب در اسـانس شناسـایی شـده کـه ترکيب های عمـده به ترتيـب در دو مرحله برداشـت،  تيمـول )%33/1 
ليمونـن )5/0% و 20/7%(، 1 و 8-سـينئول )14/2% و %0/2(  و 28/6%(، گاما-ترپينـن )28/7% و %17/5(، 
و پارا-سـيمن )7/0% و 17/5%( بوده انـد. سرشـاخه گل دار گونـه   Lallemantia peltata از دو رویشـگاه در 
اسـتان های همـدان و آذربایجـان غربـی جمـع آوری شـده و پـس از خشـک شـدن بـه روش تقطير بـا آب مورد 
اسـانس گيری قـرار گرفته اسـت. بازده اسـانس بر حسـب وزن گياه خشـک بـه ترتيب 0/26% )نمونـه همدان( و 
0/18% )نمونـه آذربایجـان غربـی( به دسـت آمده اسـت. تجزیه اسـانس ها بـا GC و GC/MS، وجـود 36 ترکيب 
مختلـف را در اسـانس Lallemantia peltata نشـان داده کـه از بيـن آن هـا جرماکـرن دی )42/5% و %49/9(، 
بتا-کاریوفيلـن )20/6% و 26/0%(، جرماکرن بـی )5/6% و 1/6%(، بتا-المـن )0/2% و 5/1%( و آلفا-فارنزن )%4/2 

و 0/3%( بـه ترتيـب، ترکيب هـای عمـده اسـانس دو نمونـه همـدان و آذربایجـان بوده اند.
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 Anthemis coelopoda, An. ) بررسـی سـه گونـه بابونـه از لحـاظ ميـزان مـاده موثـره )اسـانس
 cotula, An. kotschyana

محمد باقر رضايی، كامکار جايمند، محمد مهدی برازنده و ولی اله مظفريان 

از   Anthemis kotschyana و   Anthemis coelopoda  ،Anthemis cotula از جمـع آوری گونه هـای  پـس 
اسـتان های گيـالن و آذربایجـان غربـی، پـس از آماده سـازی و خشـک کـردن گل و نمونه ها در محيـط طبيعی 
)سـایه( اسـانس گيری، بـه روش تقطيـر بـا آب از گل صـورت گرفـت. بـازده اسـانس در گل گونه هـا بـه ترتيـب 
 Anthemis 0/2 درصـد، در نمونه  Anthemis coelopoda 0/03 درصـد، در نمونـه Anthemis cotula در نمونـه
kotschyana 0/07 درصـد تعييـن شـده اسـت. پـس از بررسـی طيف هـا و تعييـن ميـزان ترکيب هـای عمـده 
در گل نمونه هـای Anthemis coelopoda ،Anthemis cotula و Anthemis kotschyana می تـوان بـه ترتيـب 
از γ-patchoulene )9/2 درصـد(، n-eicosane )11 درصـد(، cis-chrysanthenyl acetate )27/3 درصـد(، و 
myrtenyl formate )30/6 درصـد(، terpine-1-ol )20/1 درصـد( و isoborneol )7/9 درصـد( اشـاره نمـود. 

اسـانس،   ،Anthemis kotschyana و   Anthemis coelopoda  ،Anthemis cotula كليـدی:  واژه هـای 
  n-eicosane،terpine-1-ol  ،myrtenyl formate
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 P. kotschyana ،P. antriscuides ،P. barbata در ايـران Pimpinella بررسـی اسـا نس چهار گونـه
 P. puberula و Boiss

فاطمه عسکری، مهدی ميرزا، ولی اله مظفريان و محمد مهدی برازنده

جنـس Pimpinella در ایـران حـدود 23 گونـه دارد. از اهـداف ایـن طرح بررسـی و مقایسـه اسـانس چهارگونه 
Pimpinella با عناوین ذیل اسـت: .kotschyana Boiss., P. puberula )DC.( Boiss., P. barbata )DC.( Boiss و 
P. antriscuides, Boiss. Var.anthriscoides. ایـن گياهـان در مراحـل مختلف رشـد )رویشـی ، گلدهی و بذردهی( 
از اسـتان های تهـران، خوزسـتان و ایالم جمع آوری شـده و از اندام های سـاقه  و  بـرگ، اندام هوایی، سرشـاخه گل دار، 
گل آذیـن و بـذر )بـذر نـارس، بـذر رسـيده و بذر خشـک( بـا روش تقطيـر بـا آب اسـانس گيری به عمل آمـد. مقدار 
 P. kotschyana اسـانس به دسـت آمده بيـن صفـر تـا 7/1% بود. بيشـترین بازده اسـانس مربوط بـه بذر نـارس گونـه
و کمتریـن بـازده اسـانس مربـوط بـه گونـه P. antriscuides بـود. بازده اسـانس بذر نسـبت به بازده اسـانس سـایر 
اندام هـا به طـور مشـخصی افزایـش نشـان داد و هم چنيـن بـازده اسـانس بذر نارس بيشـتر از بذر رسـيده بـود. پس 
از تزریـق اسـانس بـه دسـتگاه های GC و GC/MS ترکيب هـای اسـانس شناسـایی شـدند. بـازده اسـانس سـاقه  و 
بـرگ، انـدام  هوایـی، سرشـاخه  گلـدار، گل آذین، بـذر نارس و بـذر رسـيده P. barbata بـه ترتيـب %0/42، %0/67، 
0/45%، 1/29%، 2/05% و 1/71% بـود و بـه همـان ترتيـب 22، 16، 17، 28، 12 و 12 ترکيـب در اسـانس آن هـا 
 P. شناسـایی شـد. بـازده اسـانس سـاقه  و بـرگ، انـدام  هوایـی، سرشـاخه  گل دار، گل آذین، بذر نـارس و بذر رسـيده
puberula بـه ترتيـب 0/31%، 0/49%، 1/59%، 3/81% ، 6/01% و 1/80% بـود و بـه همـان ترتيـب 14، 10، 11، 10، 
7 و 8 ترکيـب در آن شناسـایی شـد. ليمونـن )limonene( ترکيـب شـاخص اسـانس اندام هـای مختلـف گونه  های 
P. barbata و P. puberula بـه نسـبت های 15/7% تـا 82/4% بـود. مقـدار آن به ترتيب در سـاقه  و برگ، سرشـاخه  
گل دار، گل آذیـن، بـذر نـارس و بـذر رسـيده افزایـش یافـت. از دیگـر ترکيب های شـاخص در این دو گونـه گایجرن 
)geijerene(، پری گایجـرن )pregeijerene(، متيل اوژنـول )methyl eugenol( و الميسـين )elemicine( بـود.  گامـا-

مورولـن )γ-muurolene( دیگـر ترکيـب شـاخص اسـانس اندام های مختلف P. barbata بود. بازده اسـانس سـاقه  و 
بـرگ، سرشـاخه  گلـدار، گل آذین، بـذر نارس، بذر رسـيده و بذر خشـک P. kotschyana به ترتيـب %0/05، %0/31، 
0/65%، 7/10% ، 5/16% و 5/32% بـود. و 16، 13، 17 و 16 ترکيـب در گل آذیـن، بـذر نـارس، بـذر رسـيده و بـذر 
خشـک آن شناسـایی شـد . ترکيب های اسـانس سـاقه  و برگ و سرشـاخه گل دار به علت ناچيزبودن شناسـایی نشد .  
بتا-کاریوفيلـن )β-caryophyllene( مهم تریـن ترکيـب اصلـی بـه همـان ترتيب بـه مقـدار %40/5، %49/9، %40/6 
و 40/8% بـود. از دیگـر ترکيب هـای شـاخص جرماکـرن دی )germacrene D( بـه ترتيـب 29/9%، 11/7%، 11/3% و 
  P. بـه ترتيـب 7/2%، 18/0%، 17/6% و 19/3% بـود. اندام های مختلف گياه )langipinanol( 12/4% و النجی پينانـول
antriscuides کـه در دو سـال متوالـی 83 و 84 از اروميـه و ایـالم جمع آوری شـده بود اسـانس گيری شـد که بازده 
اسـانس ها ناچيـز بـود. از نتایـج به دسـت آمـده می توان دریافـت کـه گونـه P. kotschyana به خاطر باالبـودن درصد 
اسـانس )7% در بـذر نـارس( و ترکيب هـای شـاخص مهـم ماننـد بتا-کاریوفيلـن )50%( و کاربرد فـراوان این ترکيب 
در صنایـع آرایشـی و بهداشـتی از اهميت بسـياری برخوردار اسـت. گونـه P. puberula نيز به علت بـاال بودن مقدار 
اسـانس بـذر نـارس )6%( و باالبـودن ليمونـن در بـذر نـارس و بذرخشـک )حـدود 80%( اهميـت زیـادی دارد. البته 
اهميـت P. barbata را بـه علـت وجـود ليمونـن )63%( در بذر رسـيده نمی تـوان نادیده گرفت. با توجـه به پراکنش 

دو گونـه اخيـر در جنـوب ایـران، می تـوان آن هـا را برای کشـت معرفی کرد. 
واژه های كليدی: تيره چتریان، ترکيب های شيميایی اسانس، جعفری  کوهی
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 Andropogon اسـتخراج و بررسـی تركيب هـا ی موجـود در اسـا نس پنـج گونـه معطـر ايـران
 europaea, Varthemia persica, Peucedanum  spinosa ,Plumbago  ischaemum, Salvia

مهدی ميرزا، فاطمه سفيدكن، زهرا باهرنيک و محمد دينی 

 Teucrium و   Jasminum humile  ،Lonicera mackii  ،Lonicera heterophyla  ،Teucrium polium
melissoides از رویشـگاه های طبيعـی خـود جمـع آوری شـدند. اندام هـای مختلـف ایـن گياهان بـه روش های 
مختلـف اسـانس گيری شـده و مـورد شناسـایی کمـی و کيفـی قـرار گرفتنـد. شناسـایی بـه وسـيله دسـتگاه 
گاز کروماتوگـراف تـوام بـا طيف سـنجی جرمـی GC/MS انجـام پذیرفـت. در مجمـوع 25 ترکيـب در اسـانس 
گيـاه Teucrium polium کـه عمده تریـن ترکيـب آن یعنـی β-caryophyllen بـا 29/7درصـد باالتریـن مقدار 
را شـامل می شـد. در گيـاه Teucrium melissoides، 15 ترکيـب مـورد شناسـایی قـرار گرفـت کـه ترکيـب 
  Lonicera بـا 16/4 درصـد عمده تریـن ترکيـب موجود در گياه بود. شـاخص ترین ترکبب های گيـاه β-pinene
heterophylaدو ترکيـب linalool بـا61/7 درصـد و β-ocimene بـا 27/7 درصـد بودنـد. تعـداد 18 ترکيـب 
در اسـانس گيـاه Jasminum humile مـورد شناسـایی قـرار گرفـت کـه ترکيب هـای β-ocimene بـا27/7% و 
p-cymene بـا13/2% عمده تریـن ترکيب هـا را شـامل می شـدند. گيـاه Lonicera mackii دارای اسـانس نبـود. 



مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي76

 )Rosa damascena Mill.( اسـتخراج و شناسـايی تركيب هـای شـيميايی اسـانس گل محمـدی
پايه هـای مختلـف كشـت شـده در بعضی از اسـتان های كشـور )خوزسـتان(

سـيد محمـد علی شيخ االسـالمی، محمـد باقر رضايی، محمد حسـن عصـاره، كامـکار جايمند، 
حبيب الـه صـراف زاده، مهدی كاظمی و سـيد رضا طبايـی عقدايی

گل محمـدی بـا نـام علمـی .Rosa damascena Mill و از خانـواده Rosaceae در مناطـق مختلـف ایـران و 
جهـان کشـت می شـود. در ایـن بررسـی، اسـانس گل محمـدی مناطـق مختلـف کشـور در شـرایط اکولوژیکی 
اسـتان خوزسـتان در یـک طـرح بلوک کامـل تصادفی با 3 تکـرار در باغ گياه شناسـی فدک واقع در شهرسـتان 
دزفـول، وابسـته بـه مؤسسـه تحقيقـات جنگل هـا و مراتـع در طی دو سـال مـورد ارزیابـی قرار گرفت. اسـانس 
اکسشـن های گل محمـدی بـه روش تقطيـر بـا آب اسـتخراج شـد و توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافـی گازی 
)GC( و کروماتوگرافـی گازی متصـل بـه طيف سـنج جرمی )GC/MS( تجزیه شـدند و طيف ها، مورد شناسـایی 
قـرار گرفتنـد . ترکيب هـای عمـده اسـانس در سـال اول در اکسشـن های مختلـف شـامل سـيترونللول )0/3 تـا 
15/7( ژرانيـول )0/4 تـا 2/9 درصـد(، ان- هگـزادکان )4/8 تـا 53/4 درصـد(، اِن- هنيکـوزان )3/9 تـا 23/1 
درصـد(، اِن- تریکـوزان )0/3 تـا 9/3 درصـد(، اِن- نونـادکان )0/9 تا 36/5 درصد( و اِن- ایکـوزان )0/7 تا 15/4 
درصـد( و نيـز در سـال دوم شـامل سـيترونللول )0/6 تـا 33/6 درصد(، ژرانيـول )1/3 تا 2/7 درصـد(، اِن-هگزا 
دکان )1/7 تـا 45/1 درصـد(، اِن-هنيکـوزان )5 تـا 34/8 درصـد(، اِن-تریکـوزان )1/7 تـا 14/4 درصـد(، اِن- 
نونـادکان )1/7 تـا 36/5 درصـد( و اِن-ایکـوزان )0/9 تـا 11/8 درصد(، ژرانيال )3/2 تـا 15/9 درصد(، نرال )1/6 
تـا 7/3 درصـد( و ليناليـل فورمـات )1/3 تـا 29/4 درصـد( بوده اسـت که ایـن ترکيب ها دارای مقادیـر متنوعی 
هسـتند. نتایج به دسـت آمده نشـان داد که در سـال اول، اکسشـن اصفهان پنج بيشـترین سـيترونلالل، اکسشن 
کردسـتان یـک بيشـترین سـيترونللول، اکسشـن زنجـان یک بيشـترین ژرانيول، اکسشـن تهران یک بيشـترین 
ان- هگزادکانـول، اکسشـن قـم یک بيشـترین ان- نونادکان، اکسشـن کهکيلویـه یک بيشـترین ان- هنيکوزان، 
اکسشـن خوزسـتان بيشـترین ان- ایکـوزان و اکسشـن کرمـان یـک بيشـترین تریکـوزان را داشـتند. هم چنين 
در سـال دوم، اکسشـن ایـالم یـک بيشـترین سـيترونللول، اکسشـن خراسـان دو بيشـترین ژرانيـول، اکسشـن 
اصفهـان 9 بيشـترین ژرانيـال، اکسشـن سـمنان دو بيشـترین ان-نونادکان، اکسشـن اصفهان هشـت بيشـترین 
ان- هنيکـوزان، اکسشـن کهکيلویـه یک بيشـترین ان- هگزادکانول، اکسشـن اصفهان دو بيشـترین ان-ایکوزان 

و اکسشـن فـارس یـک بيشـترین ان- تریکـوزان را دارا بودند.

واژه های كليدی: گل محمدی ).Rosa damascena Mill(، اسانس، اکسشن، سيترونلول، ژرانيول
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تعييـن ميـزان تركيب هـای دارويی، رنگدانـه ای و غذايی )كروسـين، كروسـتين، زعفرانول( در 
كالله رقم هـا ی زعفران .Crocus sativus L در اسـتان خراسـا ن 

محمد باقر رضايی، كامکار جايمند، ابراهيم شريفی عاشورآبادی و اكبر نجفی آشتيانی 

زراعـی  و  دارویـی  مهـم  گياهـان  از   Iridaceae از خانـواده   Crocus sativus L. علمـی  نـام  بـا  زعفـران 
اسـتان های خراسـان رضـوی، شـمالی و جنوبـی کشـور اسـت. در ایـن تحقيـق، بررسـی ميـزان ترکيب هـای 
موجـود )Crocin ،Croctin ،Picrocrocin و Safranal( در کاللـه گونـه .Crocus sativus L کـه از چهار منطقه 
خراسـان رضـوی، شهرسـتان گناباد، قائـن و تربت حيدریه در سـال 85-1384 جمع آوری شـده، صورت گرفت. 
پـس از تعييـن رطوبـت نمونه هـا، ابتـدا اقـدام بـه تهيـه عصـاره آبـی از آن ها شـد و سـپس ميـزان ترکيب های 
مذکـور در کاللـه زعفـران توسـط دسـتگاه اسـپکتروفتومتر در طـول مـوج 257 الـی 443 اندازه گيـری شـد. 
ميـزان ترکيب هـا در کاللـه زعفـران، شـامل ترکيـب پيکروکروسـين مربـوط بـه شهرسـتان های تربـت حيدریه 
ppm 102/79، مشـهد ppm 100/22، گنابـاد ppm 24 /89، و قائـن ppm 19 /74؛ ميـزان ترکيـب سـافرانال 
نمونـه شهرسـتان های مشـهد ppm 41/5، گنابـاد ppm 39/57، تربـت حيدریـه ppm 33/6 و قائن ppm 33/6؛ 
 ppm 25/45، گناباد ppm 31/93، مشـهد ppm ميـزان ترکيب کروسـتين نمونه شهرسـتان  های تربت حيدریـه
29/71 و قائـن ppm 20/82 و در نهایـت ميـزان ترکيـب کروسـين در نمونـه شهرسـتان های تربـت حيدریـه 
ppm 288/8، مشـهد ppm 255/7، گناباد ppm 240 و قائن ppm 194/8 محاسـبه شـده اسـت. بررسـی منابع 
موجـود و تحقيـق صـورت گرفتـه نشـان داد کـه منطقـه رویشـی تأثيـر به سـزایی در ميـزان ترکيب هـا خواهد 

داشت. 

واژه های كليدی: زعفران، کالله، پيکروکروسين، سافرانال، کروستين و کروسين
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مقايسه ميزان )اولئوروپين ( در گياه زيتون Olea europaea در سه استان گيالن، تهران و فارس 
كامکار جايمند، محمد باقر رضايی، اكبر نجفی آشتيانی، پرويز زندی و مصطفی گلی پور

ترکيب هـای فنلـی در ميـوه زیتـون عامل هـای مهمی بـرای بررسـی و ارزیابـی کيفيت روغن زیتـون تصفيه 
نشـده اسـت. مطالعـات زیـادی در رابطـه بـا ميـزان ترکيب هـای فنلی موجـود در گيـاه زیتون صـورت پذیرفته 
اسـت. ترکيـب اولئوروپيـن، کـه از ترکيب هـای مهـم دارویـی گيـاه زیتـون محسـوب می شـود، دارای اثـرات 
آنتی اکسـيدانی و ضـد ویـروس اسـت. در ایـن تحقيق، نسـبت به بررسـی ميزان ترکيـب اولئوروپيـن در برگ و 
ميـوه زیتـون گونـه .Olea europa L که از سـه اسـتان گيـالن، تهران و فارس جمع آوری شـده بود، اقدام شـد. 
پـس از جمـع آوری نمونه هـای بـرگ در هـر مـاه و نمونه هـای ميـوه در ماه های خرداد تا آذر نسـبت به خشـک 
کـردن و اسـتخراج ایـن ترکيـب )اولئوروپين( با متانـول و تعيين ميزان آن توسـط دسـتگاه کروماتوگرافی مایع 
بـا کارایـی بـاال )HPLC( در نمونه هـا اقـدام شـد. در این بررسـی، ميزان ترکيـب اولئوروپين در نمونه برگ سـه 
اسـتان گيـالن، تهـران و فـارس بـه ترتيـب بـا 39217، 33665 و ppm 31311 در بـرگ زیتـون در بهمن ماه 
و در نمونه هـای ميـوه گيـاه زیتـون بـه ترتيـب 35328، 29740 و ppm 21563 در تير ماه محاسـبه شـد. این 
مقادیـر نشـان دهنـده تغييـر در ميـزان ایـن ترکيـب در نمونه هـا اسـت کـه بـه ترتيب نمونـه گيالن بيشـترین 

ميـزان و سـپس تهـران و در نهایـت فـارس کمترین ميزان را نشـان داده اسـت. 

)HPLC( اولئوروپين، کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ،)Olea europa( واژه های كليدی: زیتون
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بررسی تأثير روش های استخراج بر كميت و كيفيت اسا نس گل محمدی 
فاطمه سفيدكن، مهدی ميرزا، سيدرضا طبايی عقدايی، فاطمه عسگری و محمدباقر رضايی 

.Rosa damascana Mill مهم تریـن گونـه بـرای توليـد عطـر گل سـرخ ميباشـد. از اسـانس و آب حاصل از 
تقطيـر آن )گالب( بـه عنـوان مـواد معطـر خوشـبوکننده در صنایع عطرسـازی، آرایشـی، غذایی و نيـز از اثرات 
درمانـی آن در صنایـع دارویـی اسـتفاده ميشـود. در ایـران در وسـعت زیـاد باغ هـای وسـيعی از آن در کاشـان، 
کرمـان، تبریـز، سـهند و فـارس ایجـاد شـده اسـت. در این تحقيـق به منظـور بررسـی تٌأثير روش هـای مختلف 
اسـتخراج بـر ميـزان و کيفيـت ترکيب هـای معطـر، گلبرگ هـای گل محمدی جمعآوری شـده از چهـار منطقه 
مختلـف از ایـران )دو نمونـه از بـاغ گياه شناسـی ملـی ایران با منشـاء کاشـان و اسـکو )آذربایجان شـرقی(، یک 
نمونـه از کاشـان و یـک نمونـه از چالـوس تحـت آزمایـش قـرار گرفـت. چهـار روش مختلـف اسـتخراج در این 
تحقيـق شـامل دو روش تقطيـر )تقطيـر بـا آب و تقطيـر بـا آب و بخـار آب( و دو روش اسـتخراج بـا حالل آلی 
)اسـتخراج توسـط هگزان و اسـتخراج توسـط پتروليوماتر( بودند. ابتدا بازده اسـانس حاصل از روش های تقطير 
و کانکریـت )concerete( و عصـاره مطلـق )absolute( حاصـل از روش هـای  اسـتخراج بـا حـالل آلـی محاسـبه 
شـد. سـپس اجـزای تشـکيل دهنـده نمونههـای حاصلـه، بـا اسـتفاده از دسـتگاه کروماتوگرافـی گازی )GC( و 
کروماتوگـراف گازی متصـل شـده به طيف سـنج جرمی )GC/ MS( مورد شناسـایی کمی و کيفی قـرار گرفتند. 
نتایـج نشـان داد کـه در روش هـای تقطيـر، درصـد بيشـتری از سـيترونلول و گاه ژرانيـول توليـد می شـود ولی 
ميـزان فنيـل اتيـل الـکل بسـيار پایيـن اسـت در حالی کـه در روش هـای اسـتخراج با حـالل آلی، ضمـن اینکه 
ميـزان سـيترونلول و ژرانيـول در حـد قابل قبولی اسـت ميـزان فنيل اتيل الکل بسـيار باالتر مـی رود. هم چنين 
تغييراتـی در ميـزان دیگـر ترکيب هـای عمـده و جزیـی معطـر در روش هـای مختلـف اسـتخراج دیده شـد. در 
جداولـی کـه از نتایـج آزمایش هـا تهيـه شـده اسـت تفـاوت بـازده ترکيب هـای معطـر اسـتخراج شـده )شـامل 
اسانسـها، کانکریتها و عصاره مطلق هر نمونه( مشـاهده ميشـوند. هم چنين مقایسـه اجزای شناسـایی شـده در 

ایـن نمونه هـا و درصـد آن ها ارایه شـده اسـت.

واژه های كليدی: گل محمدی، ابسولوت، اسانس، کانکریت
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اسـتخراج و شناسـايی تركيب های شـيميايی اسـانس گل محمـدی در پايه های مختلف كشـت 
شـده در بعضی از اسـتان های كشـور )كردستان(

بايزيد يوسفی، محمد باقر رضايی، محمد حسن عصاره، كامکار جايمند و سيد رضا طبايی عقدايی

گل محمـدی )Roza damascene Mill( بـه عنـوان مهم تریـن گونـه معطـر و دارویـی در ایـران نيازمنـد 
تحقيقـات به زراعـی و به نـژادی فراگيـر بـه ویـژه در زمينـه خصوصيـات کمـی و کيفـی اسـانس اسـت. با هدف 
مقایسـه کمـی و کيفـی اسـانس در ژنوتيپ هـای مختلـف گل محمدی پـروژه تحقيقاتی اسـتخراج و شناسـایی 
ترکيب هـای شـيميایی اسـانس گل محمـدی در پایه های مختلف کشـت شـده در اسـتان کردسـتان اجرا شـد. 
بـرای ایـن منظـور تعـداد 49 اکسشـن گل محمـدی )12 اکسشـن بومـی کردسـتان و 37 اکسشـن متعلـق به 
نواحـی مختلـف کشـور( در آزمایشـی بـا طـرح بلوک های کامـل تصادفی با سـه تکرار در ایسـتگاه زاله سـنندج 
طـی سـال های 1387- 1383 مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد. هـر کرت آزمایشـی مشـتمل بر سـه پایه بـا فاصله 
3×3 متـر بـود. کاشـت نهال هـای گلدانی یک سـاله در ششـم فروردین 84 انجام شـد. شـرایط آزمایش به صورت 
طبيعـی و عمليـات داشـت مزرعـه )آبيـاری قطـره ای وغيره بدون اسـتفاده از مواد شـيميایی( به صـورت معمول 
و یکنواخـت انجـام شـد. اسـانس گيری از اکسشـن ها به صـورت یکنواخـت بـا روش تقطيـر بـا آب و اسـتفاده از 
گلبـرگ تـازه در طـی سـال های چهـارم و پنجم آزمایش انجام و کميت اسـانس اکسشـن ها در سـال ثبت شـد. 
تعييـن ترکيبـات شـيميایی بـا دسـتگاه کروماتوگرافـی گازی متصـل بـه طيف سـنج جرمـی )GC/MS ( صورت 
گرفـت. بـر اسـاس نتایج به دسـت آمده، ميانگيـن کل بازده اسـانس 0/01 درصـد، عملکرد اسـانس در پایه برابر 
0/13 گـرم در پایـه و عملکـرد اسـانس در هکتـار برابـر 145/8 گـرم بود. با توجه بـه نتایج تجزیـه واریانس بين 
اکسشـن های مـورد بررسـی، از لحـاظ بازده اسـانس و عملکرد اسـانس در پایـه و هکتار اختـالف معنی داری در 
سـطح یـک درصـد وجـود داشـت. صفـات مـورد بررسـی در بين سـال های آزمایـش، تفـاوت معنی داری نشـان 
دادنـد کـه بـه واسـطه اختـالف شـدید وضعيـت بارندگـی و دما در بين سـال ها )سـال 85 گرم وخشـک، سـال 
86 خنـک و مرطـوب و سـال 87 گـرم و بسـيار خشـک( و افزایـش توليـد گل به واسـطه ی افزایش سـن گياه و 
درنتيجـه عملکـرد اسـانس بـود. بازده اسـانس در سـال 87 با 0/01 درصد بيشـتر از سـال 86 بـا 0/009 درصد 
بود. عملکرد اسـانس در پایه در سـال 87 با 0/2 گرم )219/2 گرم در هکتار( بيشـترین و در سـال 85 با 0/07 
گـرم )72/4 گـرم در هکتـار( کمتریـن بـود. بـا مقایسـه نتایج سـال های آزمایش می توان اسـتنباط کـرد که در 
سـال های خشـک یـا شـرایط خشـکی، صفات رویشـی و عملکـرد گل کاهـش اما ميزان اسـانس افزایش نشـان 
داده ولـی بـه واسـطه کاهـش عملکـرد گل و گلبـرگ در این سـال ها، عملکـرد اسـانس در این پایـه نيز کاهش 
یافتـه اسـت. عملکـرد اسـانس دارای واریانس اثر متقابل اکسشـن × سـال معنـی دار بود که بيان گر آن اسـت که 
تغييـرات صفـت مذکـور از سـالی بـه سـال دیگـر در بين اکسشـن ها متفاوت بوده اسـت. بر اسـاس همبسـتگی 
بيـن صفـات هـر چـه پدیده هـای فنولوژیکـی دیرتر شـروع شـوند، عملکـرد اسـانس در پایـه و در هکتـار کمتر 
خواهـد شـد. هم چنيـن بـا افزایـش صفـات مورفولوژیکـی عمومی ماننـد ارتفـاع گياه، قطـر تاج پوشـش، تعداد 
بـرگ در پایـه، سـطح کل سـبز، شـاخص سـطح بـرگ و هم چنيـن صفـات تعـداد گل در پایه، عملکـرد گلبرگ 
در پایـه و زاویـه شـاخه فرعـی با اصلـی عملکرد اسـانس افزایـش یافته است.اکسشـن های مورد بررسـی در این 
تحقيـق از نظـر ترتيـب و ميـزان ترکيبات شـيميایی تنوع نشـان دادند. در سـال 86، ترکيب هـای n- نونادکان، 
n- هنی کـوزان، n- تریکـوزان، n- هگزادکانـول و سـيترونلول بـه ترتيـب بـا ميانگيـن 36/1، 7/1، 22، 6/7 و 
6/6 درصـد و در سـال 87 هـم ترکيب هـای n- نونـادکان، n- هنی کـوزان، سـيترونلول، سـيس رزاکسـاید و 
n- هپتـادکان بـه ترتيـب بـا ميانگيـن 32/4، 20/3، 10/3، 6/8 و6/6 درصـد عمده ترین ترکيبـات گل محمدی 
بودند. در سـال خشـک )87( هر دو ترکيب ارزشـمند اسـانس گل محمدی یعنی ژرانيول و سـيترونلول بيشـتر 
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از سـال نسـبتا تـر )86( بـود. بنابرایـن می تـوان نتيجـه گرفـت کـه تغييـرات زمانی یا سـال ها عالوه بـر کميت 
بـر کيفيـت اسـانس نيـز، تأثيـر دارد. در بيـن اکسشـن های مـورد بررسـی، اکسشـن های قزویـن 1، کردسـتان 
12، آذر شـرقی 1، کردسـتان 9، آذر غربـی 1، قـم 1، اردبيـل 1، همـدان 1، زنجـان 1 و اصفهـان 7 به ترتيب با 
درصـد ژرانيـول برابـر 9، 7/2، 4، 3/7، 3/3، 2/7، 2، 1/9 و 1/7 درصـد دارای بيشـترین درصد ژرانيول در سـال 
86 بودنـد. در سـال 87 هـم اکسشـن های کردسـتان 3، قـم 1، خوزسـتان 1، گيـالن 1، اصفهـان 4، اراک 1، 
فارس 2، کرمان 1، کردسـتان 9 و سـمنان 2 به ترتيب با درصد 14/2، 8/7، 5/6، 5/2، 5، 4/1، 4، 3/9، 3/2 و 
2/2 درصـد دارای بيشـترین درصـد ژرانيـول در سـال 87 بودنـد. هم چنين در بين اکسشـن های مورد بررسـی، 
اکسشـن های بلوچسـتان 1، قـم1، قزویـن 1، اصفهـان 9، کرمانشـاه 1، آذرشـرقی 1، اردبيـل 1، اذرغربـی 1، 
اصفهـان 8 و ایـالم 1 بـه ترتيب با درصد سـيترونلول برابـر 25/3، 22/3، 20/4، 19، 15/2، 14/8، 14/7، 12/5، 
12/1 و 9/6 درصـد دارای بيشـترین درصـد سـيترونلول در سـال 86 بودنـد و در سـال 87 هـم اکسشـن های 
اراک 1، اصفهـان 3، اصفهـان 4، گيـالن 1، کرمـان 1، سـمنان 2، اصفهان 8، کردسـتان 9، تهران 1 و خراسـان 
2 بـه ترتيـب بـا درصد سـيترونلول برابـر 46/5، 44/7، 38/8، 32، 26/9، 17/7، 17/7، 13/6 و 12 درصد دارای 
بيشـترین درصـد سـيترونلول در سـال 87 بودند. نکتـه مهم آن بود کـه در این آزمایش ترکيب ارزشـمند فنيل 
اتيـل الـکل در هيچ کـدام از اکسشـن ها مشـاهده نشـد. بـه نظر می رسـد کـه مناسـب ترین صفت بـرای گزینش 
در بيـن ژنوتيپ هـای مختلـف گل محمـدی کـه هـم کميت اسـانس و هـم خصوصيـات گل و گلبرگ را شـامل 
گـردد، عملکـرد اسـانس )در پایـه و هکتـار( اسـت. بـر اسـاس نتایـج تحقيـق حاضر، می تـوان به اکسشـن های 
کردسـتان 2، اصفهـان 3، اصفهـان 4، اصفهـان 8، اصفهـان 6، اصفهـان 2، یـزد 2 بـه ترتيب با عملکرد اسـانس 
در هکتـار برابـر 919/0، 852/1، 653/1، 585/5، 575/9، 520/3 و 503/3 گـرم بـه عنـوان اکسشـن های برتـر 
از نظـر کميـت اسـانس و بـا ترتيـب کيفيـت اسـانس بـر اسـاس گزینش شـاخصی بـر مبنـای درصـد ترکيبات 
ژرانيـول و سـيترونلول در سـال های 86 و 87 از باالتریـن بـه پایين تریـن بـه ترتيـب اکسشـن های اصفهـان 3، 
اصفهـان 4، اصفهـان 8، اصفهـان 6، یـزد 2، اصفهـان 2 و کردسـتان 2 اشـاره نمـود. بنابرایـن بـه عنـوان نتيجه 
نهایـی ایـن تحقيـق می تـوان اکسشـن های اصفهـان 3، اصفهـان 4 و اصفهـان 8 را بـه عنـوان اکسشـن های بـا 

کميـت و کيفيـت مطلوب اسـانس نـام برد. 
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 H. dogonbadanicum, H.(  Hypericum پنـج گونـه  بررسـی تركيب هـای شـيميايی اسـانس 
helianthemoides, H. hyssopifolium, H. lysimachioides and H. triquetrifolium( و بررسـی ميزان 

HPLC توسط  هيپريسـين 
كامـکار جايمنـد، محمـد باقر رضايـی، مهدی ميـرزا، محمود نـادری، ولی اله مظفريـان، رحمان 

آزادی، مصطفـی گلی پـور و محمد علـی قهرمان 

گيـاه Hypericum از جنس هـای مهـم گياهـان دارویـی محسـوب می شـود. در حـال حاضـر در ایـران 17 گونـه 
گيـاه علفـی، چندسـاله و درختچـه ای وجود دارد که سـه گونه آن انحصاری ایران هسـتند. این تحقيق جهت بررسـی 
ميـزان اسـانس و ترکيـب هيپریسـين در شـش گونـه گل راعی انجـام شـده کـه گونـه H. dogonbadanicum گونه 
انحصـاری ایـران اسـت. پـس از جمـع آوری و آماده سـازی گيـاه )جـدا کـردن گل و برگ( اقدام به اسـتخراج اسـانس 
و شناسـایی ترکيب هـای شـيميایی آن توسـط دسـتگاه های )GC( و )GC/MS( شـد و عصـاره آن در دو مرحلـه بـا 
 )HPLC( حالل های کلروفرم و متانول به وسـيله دسـتگاه سوکسـله اسـتخراج شـده و سپس عصاره ها توسط دسـتگاه
مـورد بررسـی قـرار گرفـت. فـاز متحرک متانول 68%، اتيل اسـتات 20% و سـدیم هيدروسـولفات )0/1 مـول( 12% و 
فـاز ثابـت C18  و دتکتـور UV بـود کـه در 590 نانومتر تنظيم شـد. بازده و ميـزان ترکيب های عمده اسـانس در گل 
 phenyl 0/007% و ترکيب های مهم H. dogonbadanicum و بـرگ گونه هـا عبـارت بودند از بـازده اسـانس گل گونـه
29/0( ethyl octanoate %(، terpin-4-ol )20/0 %( و α-phellandrene )12/9 %( و بـازده اسـانس بـرگ 0/016% و 
ترکيب هـای مهـم آن 54/3( β-pinene %(، α-pinene )12/0 %( و p-cymene )11/0 %( بـود. بازده اسـانس گل گونه 
 β-pinene 8/7 %( و( Z-β-ocimene ،)% 55/9( α-pinene ،0/200% و ترکيب هـای مهـم گل H. helianthemoides
 H. hyssopifolium 7/5 %( وجود داشـت. ترکيب های شـيميایی اسـانس برگ شناسایی نشد. بازده اسـانس گل گونه(
0/010% و ترکيب هـای مهـم آن 49/5( α-pinene %(، β-pinene )12/9 %( و n-tetradecane )5/2 %( بـود. بـازده 
 13/3( α-himachalene و )% 15/8( n-tetradecane ،)% 21/0( E-nerolidol اسـانس بـرگ 0/170% و ترکيب هـای
 Z-β-ocimene ،)% 55/0( α-pinene 0/023% و ترکيب هـای H. lysimachioides و بـازده اسـانس گل گونـه )%
 H. perforatum 2/7 %(، بازده اسـانس برگ اندازه گيری نشـده، بازده اسـانس گل گونه( n-tetradecane و )% 30/7(
 )% 7/8( E-nerolidol و )% 9/1( n-hexadecanal ،)% 14/7( E-β-farnesene 0/050% و ترکيب هـای مهـم گل
 ،)% 21/3( n-tetradecane 0/071% و ترکيب های مهم آن H. triquetrifolium وجود داشـت. بازده اسـانس گل گونه
α-himachalene )14/2 %( و α-pinene )10/7 %( یافـت شـد. بـازده اسـانس بـرگ، 0/091% و ترکيب های شـاخص 
27/0( α-himachalene %(، n-tetradecane )25/7 %( و n-pentadecane )7/0 %( به دسـت آمدنـد. ميـزان ترکيـب 
هيپریسـين در گل و بـرگ گونه ها عبارت بودنـد از : گونـه H. dogonbadanicum )گل 157 و برگ ppm 839(، گونه 
 ،)4455 ppm گل 13482 و بـرگ( H. hyssopifolium گونـه ،)258 ppm گل 7629 و بـرگ( H. helianthemoides
 ppm گل 109539 و بـرگ( H. perforatum گونـه ،)8987 ppm گل 41915 و بـرگ( H. lysimachioides گونـه
41944( و گونه H. triquetrifolium )گل 105521، برگ 75007 و سـاقه ppm 244(. مقایسـه ميزان هيپریسـين 
در گونه هـای گل راعـی نشـان داد که مقدار ترکيب هيپریسـين نسـبت بـه گونه های مختلف متفاوت اسـت . به طوری 
 ppm ،H. triquetrifolium 109539 و گونـه ppm ،H. perforatum کـه باالتریـن ميـزان ایـن ترکيـب در گل گونـه

105521 موجـود بود. 

 HPLC ،واژه های كليدی: گل راعی، ترکيب های اسانس، هيپریسين
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 S. chloroleuca, S.(  Salvia بررسـی تركيب هـای شـيميايی موجـود در اسـانس پنـج گونـه 
)ceratophylla, S. indica, S. grossheimii, S. lachnocalyx

مهدی ميرزا، زهرا باهرنيک، زيبا جمزاد و محمود نادری 

اسـت کـه   )Labiatae( نعناعيـان  از خانـواده  تـا چند سـاله  علفـی یک سـاله  Salvia، گياهـی  مریم گلـی 
در سرتاسـر ایـران پراکنـش داشـته و از ميـان 58 گونـه گياهـی موجـود در ایـران، 17 گونـه آن انحصـاری 
 S. و S. indica ،S grossheimi ،S. chloroleuca ،S. cerathophylla هسـتند. در ایـن تحقيـق، پنـج گونـه
lachnocalyx از رویشـگاه های طبيعـی ایـران جمـع آوری شـد. سـپس نمونه هـای جمـع آوری شـده بـه روش 
GC/ و GC تقطيـر بـا آب اسـانس گيری شـدند و ترکيب هـای شـيميایی اسـانس آن هـا بوسـيله دسـتگاه های

 MS مـورد شناسـایی کمـی و کيفـی قـرار گرفتنـد. گونـه S. cerathophyla از اسـتان تهـران منطقه فشـم در 
خـرداد مـاه سـال 1385 جمـع آوری و بـه روش تقطيـر با آب اسـانس گيری شـد. بازده اسـانس 0/1% محاسـبه 
 ( germacrene و   )%25/9(  bicyclogermacrene  ،)%19/7(  aromadendren شـامل:  عمـده  ترکيب هـای  و 
B7/10%( به دسـت آمد. گونه S. chloroleuca از اسـتان گلسـتان در منطقه شـاه کو در خرداد ماه سـال 1384 
جمـع آوری و بـه روش تقطيـر بـا آب اسـانس گيری شـد. بـازده اسـانس 0/2% محاسـبه و ترکيب هـای عمـده 
 S .grossheimii 4/1%( به دسـت آمـد. گونـه( a-pinene و )%6/8( b-pinene ،)%13/5( β - ocimene شـامل
از اسـتان آذربایجـان، کـوه ميشـو داغ در خـرداد مـاه سـال 1385 جمـع آوری و بـه روش تقطيـر بـا آب طـرح 
 b-caryophyllene کلونجـر اسـانس گيری شـد و بـازده اسـانس 0/4% محاسـبه و ترکيب هـای عمـده شـامل
)%22/4(، germacrene-D4 )/45%( و bicyclogermacrene1 )/7%( به دسـت آمـد. گونـه S. indica از اسـتان 
لرسـتان منطقـه فـرح کاش در اردیبهشـت مـاه سـال 1385 جمـع آوری و بـه روش تقطيـر با آب اسـانس گيری 
 )%10/1( aromadendrene ،)%24/3( globulol شـد و بازده اسـانس 0/8% محاسـبه و ترکيب های عمده شـامل
آبـاده در  از اسـتان فـارس در جنـوب   S. lachnocalyx به دسـت آمـد. گونـه   )%10/4( germacrene- D و 
اردیبهشـت مـاه سـال 1384 جمـع آوری و بـه روش تقطيـر بـا آب اسـانس گيری شـد. بـازده اسـانس %0/3 
محاسـبه و ترکيب های عمده شـامل %13/2( β- pinene(، sabinene )11/7%( و b-pinene )10/3%( به دسـت 
آمـد. بـا توجـه بـه نتایج بدسـت آمـده از گونه هـای فوق الذکـر، ترکيب هـای اصلی شـامل مونوترپن هـا )%4/2-

50/8%( و ترکيب هـای سـزکویی ترپن )51/0%-88/6%( اسـت.

 S. و S. grossheimii ،S. chloroleuca ،S. lachnocaly ،Salvia indica ،واژه هـای كليـدی: مریم گلـی
 cerathophylla
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بررسـی  روش هـای مختلف  افزايـش  كمی و كيفی  اسـانس گل محمـدی و تعييـن  بهترين مدت  
اسـانس گيری  زما ن 

مهدی ميرزا، فاطمه سفيدكن و سيد رضا طبايی عقدايی

در ایـن تحقيـق به منظـور بررسـی تأثير زمان اسـتخراج بـر ميزان وکيفيـت ترکيب های معطـر گل محمدی 
Rosa damascene Mill، گلبرگ هـای چهـار ژنوتيـپ از مزرعـه تحقيقاتـی گل محمـدی در مؤسسـه تحقيقات 
جنگل هـا و مراتـع کشـور جمـع آوری شـدند. پـس از آماده سـازی نمونه هـا به وسـيله روش تقطير بـا آب )طرح 
کلونجـر(، 400 گـرم گلبـرگ در داخـل محفظـه اسـانس گيری قـرار گرفتـه و اسـانس گيری از نمونـه در فاصله 
زمانـی 30 تـا 150 دقيقـه انجـام پذیرفت. ابتـدا بازده روغن اسانسـی حاصل از روش تقطير بـا آب در زمان های 
مختلـف محاسـبه سـپس اجزای تشـکيل دهنـده نمونه هـای حاصل بـا اسـتفاده از دسـتگاه گاز کروماتوگرافی) 
GC( و گاز کروماتوگـراف متصـل بـه طيف سـنج جرمـی )GC/MS( مـورد شناسـایی کمی و کيفی قـرار گرفت. 
نتایـج نشـان داد کـه بـا توجه بـه ترکيب های مهـم و معطر مانند سـيترونلول، ژرانيـول، الینالول و غيـره در ژنو 

تيپ هـای مختلـف، زمان مناسـب بـرای اسـتخراج روغن اسانسـی گل محمدی 90 دقيقه اسـت. 

واژه های كليدی: Rose oil، روغن اسانسی، گل محمدی، استخراج با آب 
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تعييـن ميـزان اسـانس و تركيب هـای گل محمـدی در شـرايط مختلـف رويـش )طـول دوره 
گلدهـی گل محمـدی(

محمد باقر رضايی، محمد حسن عصاره، كامکار جايمند و سيد رضا طبايی عقدايی

گل محمـدی بـا نـام علمـی .Rosa damascena Mill از گونه هـای معطـر و مهـم ایـران اسـت. به منظـور 
تعييـن ميـزان اسـانس و ترکيب های گل محمدی در شـرایط مختلف رویش )طـول دوره گلدهی گل محمدی(، 
از نمونه هـای گل محمـدی بـه روش تقطيـر بـا آب اسـانس گيری به عمل آمد. گل هـا در شـش دوره زمانی )20 
فروردیـن، یـک اردیبهشـت، 15 اردیبهشـت، 25 اردیبهشـت، 5 خـرداد و 15 خـرداد( از مزرعـه گل محمـدی 
واقـع در بـاغ گياه شناسـی ملـی ایـران در دو سـال متوالـی 1385 و 1386 جمـع آوری شـد. بـازده اسـانس در 
سـال 1385، 0/14 تـا 0/06 درصـد و در سـال 1386، 0/13 تـا 0/06 درصد در نوسـان بود. سـپس، نمونه های 
اسـانس توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافـی گازی )GC( و کروماتوگرافـی گازی متصـل بـه طيف سـنج جرمـی 
)GC/MS( تجزیـه و ترکيب هـای آن هـا نيـز مـورد شناسـایی قـرار گرفتنـد. ترکيب هـای عمده در شـش نمونه 
سـال 1385، عبارتنـد از سـيترونلول )50/9 تـا 17/2 درصـد( و ژرانيول )20/8 تا صفر درصـد( بود. ترکيب های 
اصلـی در نمونه هـای سـال 1386 عبارتند از: سـيترونلول )55/2 تـا 11/7 درصد( و ژرانيـول )30/8 تا 0 درصد( 
بـود. در مجمـوع، نتایـج حاصـل از تعييـن ميزان اسـانس و ترکيب هـای گل محمدی در شـرایط مختلف رویش 
گل، بـه مـا نشـان داد کـه هرچـه زمـان برداشـت زودتـر باشـد، ترکيب های سـبک مثـل سـيترونلول و ژرانيول 
بيشـتر و بـا نزدیـک شـدن بـه آخـر فصـل، ایـن ترکيب ها کاهـش پيـدا می کننـد. بدین ترتيـب، بهتریـن زمان 
برداشـت در شـروع مرحلـه گلدهـی پيشـنهاد می شـود. این امـر در اقتصـاد توليدکننـدگان ایـن محصول نقش 

گذاشت. خواهد  اساسـی 

واژه های كليدی: گل محمدی، اسانس، ترکيب های شيميایی، طول دوره گلدهی، ژرانيول، سيترونلول
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 P. deverroides )Boiss.(,در ايـران Pimpinella بررسـی تركيب های شـيميايی اسـانس چهار گونه
P. khorasanica Engstrand, P. Khayamii Mozaff. ed., P. anisactis Rech. F.,

فاطمه عسکری، مهدی ميرزا، ولی اله مظفريان، سعيده مشکی زاده، مصطفی گلی پور و محمود نادری 

در ایـران حـدود 23 گونـه از جنـس Pimpinella وجـود دارد. هـدف ایـن طرح بررسـی و مقایسـه اسـانس 
 P.. ،P. khorasanica Engstrand ،P. deverroides )Boiss.( :بـا عناوین ذیـل اسـت Pimpinella چهـار گونـه
Khayamii Mozaff. Ed و .P. anisactis Rech. F. ایـن گياهـان در مراحـل مختلـف رشـد )رویشـی، گلدهـی 
و بذردهـی( از اسـتان های لرسـتان و خراسـان جمـع آوری شـده و از اندام هـای سـاقه  و  برگ، سرشـاخه گل دار، 
گل آذیـن و بـذر بـا روش تقطيـر بـا آب اسـانس گيری به عمـل آمد. بازده اسـانس سـاقه  و  برگ، گل آذیـن و بذر 
 P. Khorrasanica بيـن صفـر تا 1/9% و گونـه P. khayyami بيـن 0/6% تـا 7/5%، گونـه P. deveroides گونـه
بيـن 0/3% تـا 3/0 % بـود. در تمـام گونه هـا کمتریـن بازده مربوط به اسـانس اسـانس سـاقه  و  برگ و بيشـترین 
بـازده مربـوط به اسـانس بـذر بود. پس از تزریق اسـانس بـه دسـتگاه های GC و GC/MS، ترکيب های اسـانس 
شناسـایی شـدند. در اسـانس سـاقه  و  بـرگ، گل آذیـن و بـذر گونـه P. deveroides بـه ترتيـب 18، 17 و 11 
ترکيـب شناسـایی شـد. پری گایجـرن )pregeijerene(، ترکيـب اصلی اندام هـای آن به ترتيـب %39/7، %51/6 
و 66/9% بـود. دیگـر ترکيب  هـای مهـم آن، گایجـرن )geijerene( و جرماکـرن بـی )GermacreneB( بـود. در 
اسـانس سـاقه  و  بـرگ، گل آذیـن و بـذر گونـه P. khayyami 18، 19 و 13 ترکيـب وجـود داشـت و مهم تریـن 
 ،)E-β-farnesene( ترانس بتا-فارنسـن ،)Z-β-farnesene( ترکيب های آن پری گایجرن، سـيس- بتا- فارنسـن
آلفا-کوپائـن )α-copaene( بودنـد. در اسـانس سـاقه  و  برگ، گل آذیـن و بذر گونـه P. Khorrasanica 13و 10 
ترکيـب شناسـایی شـد. مهم تریـن ترکيـب آن ترانـس بتا-فارنسـن بـه ترتيـب 48/6%، 55/3% و 54/1% بـود. 
دیگـر ترکيب هـای مهـم آن آر-کورکومـن )Ar-curcumene(، پری گایجـرن، فونيکوليـن )foniculine( و آلفـا-
زینجيبـرن )α-zingibere( بـود. از نتایـج بدسـت آمـده می تـوان دریافـت کـه گونـه P. deveroides به خاطـر 
باالبـودن درصـد اسـانس )7/5% در بـذر( و ترکيب هـای شـاخص مهـم ماننـد پری گایجـرن )67%( از اهميـت 

بسـياری برخوردار اسـت. 

  P. deverroides, P.،واژه هـای كليـدی: تيـره چتریـان، ترکيب هـای شـيميایی اسـانس، جعفری کوهـی
 khorasanica, P. khayamii P. anisactis
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بررسی استخراج و اندازه گيری تركيب های فالونوييدی Kaempferol و Quercetin در گلبرگ گل محمدی 
كامکار جايمند، محمد باقر رضايی، محمد حسن عصاره، سيد رضا طبايی عقدايی و سعيده مشکی زاده 

فالونویيدهـا یکـی از بزرگ تریـن گروه هـای فنلـی طبيعـی هسـتند. هـدف از ایـن تحقيـق،  اسـتخراج و 
ژنوتيپ هـای  از  گلبـرگ گل محمـدی  در   Quercetin و   Kaemferol فالونویيـدی  ترکيب هـای  اندازه گيـری 
جمـع آوری شـده از مناطـق مختلـف کشـور )کشـت شـده در مؤسسـه تحقيقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور( 
اسـت. پنـج گـرم نمونـه تـازه گل محمـدی مـورد آزمایـش در اوایـل اردیبهشـت 1385 جمـع آوری و بـا حالل 
متانـول و اسـيد اسـتيک )به نسـبت 9 : 1( توسـط دسـتگاه مولينکـس خـرد و عصاره گيری و بـه 30 ميلی ليتر 
حجـم رسـانده و جهـت تجزیـه بـه دسـتگاه کروماتوگرافـی مایـع بـا کارایـی بـاال )HPLC( تزریق شـده اسـت. 
دو فالوونـول بنـام کامپفـرول و کوئرسـتين در 40 نمونـه عصاره هـای گل محمـدی تعييـن مقدار شـد.  ترکيب 
کامپفـرول باالتریـن ميـزان را در نمونـه های مازنـدران ppm 758، کردسـتان ppm 595، قزویـن ppm 505 و 
 ppm 10 88، اصفهان  ppm 74، همـدان ppm 501 و کمتریـن ميـزان را در نمونه های کرمانشـاه ppm فـارس
131 و اصفهـان ppm 8 164 داشـت. در رابطـه بـا ترکيـب کوئرسـتين باالترین ميزان در نمونه های خراسـان 2 
ppm 2763، گلسـتان ppm 617، هرمـزگان ppm 363 و اصفهـان ppm 9 358 و کمترین ميزان در نمونه های 
لرسـتان ppm 77، همـدان ppm 80، قـم ppm 82 و خوزسـتان ppm 82 به دسـت آمـد. بـا توجـه بـه نتایـج 
به دسـت آمـده، بهتریـن گونه هـا از نظر ميـزان ترکيب های کامپفـرول و کوئرسـيتين به ترتيب شـامل مازندران 

ppm 758 و 202، خراسـان ppm 2 235 و 2763 و گلسـتان ppm 353 و 617 هسـتند. 

واژه هـای كليـدی: گل محمـدی، فالونویيـد، کامپفـرول، کوئرسـيتين، کروماتوگرافـی مایع بـا کارایی باال 
)HPLC(
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 )Bunium. badghyzi, B. caroides,شناسـايی  تركيبات شـيميايی  اسـانس پنج گونه جنس  زيـره
  B. cylindricum, B. paucifolium, B. rectangulum(

فاطمـه سـفيدكن، مصطفـی گلی پـور، محمـود نـادری، مهـدی ميـرزا، ولی الـه مظفريـان و 
نوايـی نجف پـور  مهردخـت 

جنـس Bunium بـا نـام فارسـی زیـره در ایران 14 گونـه دارد. اغلب ایـن گياهان دارای غـده زیرزمينی بوده 
و در دامنه هـای کوهسـتانی و اراضـی زراعـی می روینـد. گونه هـای انحصـاری ایـن جنـس در ایـران B. wolfi و 
B. lurestanicum هسـتند. تنهـا گونـه شـناخته شـده جنـس زیره در ایران کـه جایگاه ارزشـمندی در صادرات 
و صنایـع داخلـی دارد، B. persicum اسـت. در ایـن تحقيـق به منظـور تعيين نـوع و درصـد ترکيب های موجود 
 B. lurestanica, B. در اسـانس سـایر گونه هـای ایـن جنـس و تعييـن مـوارد کاربـرد اسـانس آن هـا، گونه هـای
  B.  cylindricum, B. paucifolium, B. rectangulum, B. elegans, B. microcarpum, B. badghayzi و 
carioidesمـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. ابتـدا اندام هـای هوایـی ایـن گياهـان از یـک یا چنـد رویشـگاه طبيعی 
آن هـا جمـع آوری شـد و در حـد امـکان اندام هـای مختلـف )بـه ویـژه بـذر و گل( جـدا شـد. پـس از خشـک 
کـردن اندام هـای گياهـی در سـایه، اسـانس آن ها بـه روش تقطير با آب اسـتخراج شـد. اجزای تشـکيل دهنده 
اسانسـها، بـا اسـتفاده از دسـتگاه کروماتوگرافـی گازی )GC( و کروماتوگـراف گازی متصل شـده به طيف سـنج 
جرمی )GC/ MS( شناسـایی شـدند. 15 ترکيب در اسـانس سرشـاخه گل دار B. lurestanica شناسـایی شـد 
کـه ترکيب هـای عمـده جرماکـرن دی )25/1%(، ترانس-کاریوفيلـن )11/6%(، بـی سـيکلوجرماکرن )%11/5( 
بودنـد. 17 ترکيـب در اسـانس سرشـاخه گل دار B. cylindricum شناسـایی شـد کـه اجـزای اصلـی جرماکرن 
D )31/2%(، دیـل آپيـول )26/9%(، ترانس-کاریوفيلـن )11/1%(، جرماکـرن بـی )7/1%( و ترپينوليـن )%5/6( 
بودنـد. 15 ترکيـب در اسـانس انـدام هوایـی B. paucifolium شناسـایی شـد کـه ترکيب های اصلـی جرماکرن 
D )42/9%(، بـی سـيکلوجرماکرن )15/6( و ترانس-کاریوفيلـن )12/1%( بودنـد. هفـت ترکيـب مختلـف در 
اسـانس گل B. rectangulum جمـع آوری شـده از کرمانشـاه مـورد شناسـایی قـرار گرفـت کـه ترکيب هـای 
  B. rectangulum11/3%( بودنـد. 11 ترکيب در اسـانس بـذر( D و جرماکـرن )%عمـده آن دیـل آپيـول )81/8
 )%22/4( D جرماکـرن ،)%جمع آوری شـده از کرمانشـاه شناسـایی شـد که ترکيب های اصلـی دیل آپيول )63/3
و ترانس-کاریوفيلـن )5/1%( بودنـد. 21 ترکيـب در اسـانس گل هـای B. elegans جمع آوری شـده از کرمانشـاه 
شناسـایی شـد کـه اجـزای عمـده جرماکـرن D )36/7%(، دیل آپيـول )11/1%(، بـی سـيکلوجرماکرن )%16/5( 
و ترانس-کاریوفيلـن )15/9%( بودنـد. 17 ترکيـب مختلـف در اسـانس بـذر B. elegans، جمـع آوری شـده از 
کرمانشـاه مـورد شناسـایی قـرار گرفـت کـه ترکيب هـای اصلـی جرماکـرن D )28/8%(، دیل آپيـول )%28/5(، 
ترانس-کاریوفيلـن )15/8%( و بـی سـيکلوجرماکرن )13/5%( بودنـد. 17 ترکيـب مختلـف در اسـانس گل هـای
 D جمـع آوری شـده از یاسـوج بـه سـميرم شناسـایی شـد کـه ترکيب هـای عمـده جرماکـرن B. elegans 
)34/3%(، ترانس-کاریوفيلـن )12/6%(، گلوبولـول )13/5(، بـی سـيکلوجرماکرن )8/0%( و اسـپاتولنول )5/8( 
بودنـد. هم چنيـن 14 ترکيـب در اسـانس بـذر B. elegans مـورد شناسـایی قـرار گرفـت که ترکيب هـای اصلی 
ترانس-کاریوفيلـن )31/1%(، بی سـيکلوجرماکرن )24/0%(، بتا-سـلينن )17/7( و جرماکرن D )15/3%( بودند. 
25 ترکيـب مختلـف در اسـانس گل هـای B. paucifolium، جمـع آوری شـده از 15km مانـده بـه اسـفراین-از 
بجنورد شناسـایی شـد که ترکيب هـای عمده آن ميریستيسـين )21/6%(، جرماکـرن D )15/1%(، دلتا-کادینن 
)14/7%(، کسـان )13/2%(، الميسـين )9/7%( و بتا-بيسـابولن )9/6%( بودنـد. 24 ترکيـب مختلـف در اسـانس 
بـذر B. paucifolium جمـع آوری شـده از 15km مانـده به اسـفراین-از بجنورد شناسـایی شـد کـه ترکيب های 
اصلـی آن الميسـين )26/6%(، کسـان )13/9%(، ميریستيسـين )10/7%(، جرماکـرن D )6/3%(، دلتا-کادینـن 
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  B. cylindricum6/1%(، بتا-بيسـابولن )6/7%( و ليمونـن )5/8%( بودنـد. 20 ترکيـب مختلـف در اسـانس بـذر(
جمـع آوری شـده از شـهر رضـا-km 15 مانـده به سـميرم مورد شناسـایی قـرار گرفـت. ترکيب هـای عمده این 
اسـانس دیل آپيول )25/8%(، ترانس-کاریوفيلن )15/4%(، گلوبولول )12/2%(، اسـپاتولنول )7/2%( و جرماکرن 
D )6/6%( بودنـد. 17 ترکيـب مختلـف در اسـانس اندام هوایـی B. elegans در مرحله گلدهی، جمع آوری شـده 
از دوراهـی کرمانشـاه بـه سـنندج شناسـایی شـد. ترکيب هـای اصلـی ایـن اسـانس جرماکـرن D )56/9%(، بی 
 B.سـيکلوجرماکرن )10/1%( و ترانس-کاریوفيلـن )9/9%( بودنـد. 23 ترکيـب مختلـف در اسـانس انـدام هوایی
 elegans در مرحلـه گلدهـی، جمـع آوری شـده از همـدان، مورد شناسـایی قـرار گرفت. ترکيب هـای عمده این 
اسـانس ترانس-کاریوفيلن )15/1%(، جرماکرن D )12/6%(، اسـپاتولنول )10/6%(، بی سـيکلوجرماکرن )%7/9(، 

بتا-سـلينن )7/7%( و گلوبولـول )6/6%( بودنـد. 

  B. paucifolium, B. rectangulum.B. lurestanica, B. cylindricum, B.:كليـدی واژه هـای 
دیل آپيـول جرماکـرن دی،  اسـانس،   ،B. carioides و   microcarpum, B. badghayzi, B. elegans



مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي90

بررسـی كمـی و كيفـی اسـانس گيـاه Thymus pubescens در رويشـگاه های طبيعی و شـرايط 
مزرعـه ای در اسـتان آذربايجان  شـرقی

يوسـف ايمانـی، فاطمه سـفيدكن، امير حسـين طالب پـور، ناصر كاسـبی، فريد نورمنـد مؤيد، 
رسـول رنـگ آوران و آذر رفعتی

به منظـور اجـرای طـرح فـوق، از چهـارده منطقـه شناسـایی شـده پنـج منطقـه از جهـات مختلف اسـتان با 
ارتفاعـات مختلـف انتخـاب شـده و برنامه ریـزی جهـت انتقـال بوته از این سـایت ها صـورت گرفـت. بوته ها بعد 
از برداشـت و کاشـت در گلدان هـای پالسـتيکی در همان محل سـایت )240 گلـدان( در اواخـر فروردین ماه به 
کنـار مزرعـه در سـعيد آبـاد منتقل شـدند و فقط از منطقه سـهند به دليل شـرایط خـاص اقليمـی نمونه برداری 
در نيمـه دوم خـرداد انجـام گرفـت. بوته هـا در اواخـر خـرداد به فواصـل30 سـانتی متری از یکدیگـر در هرکرت 
چهـار ردیفـی 12 تایـی بـه تعـداد 48 بوتـه در چهار تکرار کاشـته شـدند. نمونه بـرداری از عرصه هـای منتخب 
در مرحلـه گلدهـی جهـت اسـانس گيری صـورت گرفتـه و بعـد از انتقـال بـه آزمایشـگاه و حذف علف هـای هرز 
همـراه در سـایه خشـک شـده و در محـل خنـک و تاریـک جهت اسـانس گيری نگهداری شـدند. اسـانس گيری 
از نمونه هـا )25 نمونـه( بـه روش تقطيـر بـا آب به صـورت پـودر انجـام گرفـت. در آخـر درصـد وزنی اسـانس ها 
تعييـن شـده و بعـد از آب زدایـی بـه آزمایشـگاه گياهـان دارویـی مؤسسـه جهـت آناليـز کيفـی ارسـال شـدند. 
نمونه هـای خـاک برداشـت شـده از عرصـه و مزرعـه نيـز در آزمایشـگاه آب و خـاک مرکـز مـورد تجزیـه قـرار 
گرفـت. نتایـج حاصـل نشـان می دهـد کـه از بين نمونه های برداشـت شـده از عرصه، اسـانس مربوط بـه منطقه 
سـهند دارای کمتریـن مقـدار )0/31 درصـد( و اسـانس مربوط بـه منطقه ایگده لـو ملکان از لحـاظ کمی دارای 
بيشـترین مقـدار )1/34 درصـد( اسـت. در نمونه هـای کاشـته شـده نيـز منطقـه ميشـو باالترین مقـدار )2/05 
درصـد( و نمونـه سـهند کمتریـن مقـدار )0/78درصـد( را دارا هسـتند. از لحـاظ کيفـی نيـز ترکيبـات تيمـول 
از ترکيب هـای  ترپينـن )6/5-1/9(  پارا-سـيمن )1/4-7/2( و گامـا-  )1/7-65/6(، کارواکـرول )82/1-3/1(، 

اصلی اسـانس هسـتند.

واژه های كليدی: آویشن کرک آلود، اسانس، تقطير با آب، آذربایجان شرقی
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

مقايسـه كميـت و كيفيت ابسـولوت و كانکريـت حاصل از گلبرگ خشـک و غنچه خشـک گل 
محمدی در مقايسـه بـا گلبـرگ و غنچه تازه

فاطمـه سـفيدكن، كتايـون احمـدی، سـعيده مشـکی زاده، عاطفـه بهمـن زادگان و سـيد رضا 
عقدايی طبايـی 

گل محمـدی بـا نـام علمـی .Rosa damascana Mill یکـی از مهم تریـن گونه هـای معطـر بـرای توليـد 
اسـانس ميباشـد. از اسـانس گل محمـدی در صنایـع عطرسـازی، آرایشـی و غذایـی و نيـز از اثـرات درمانی آن 
در صنایـع دارویـی اسـتفاده ميشـود. عـالوه بـر اسـانس از گل محمـدی می تـوان دو فـراورده معطـر دیگـر بـه 
نـام کانکریـت و ابسـلوت )عصـاره مطلـق(  تهيـه کـرد. ایـن فراورده هـا نيز کاربـرد وسـيعی در صنایع آرایشـی، 
بهداشـتی و عطرسـازی دارنـد. در این تحقيق، مقایسـه کميـت و کيفيت کانکریت و ابسـولوت حاصل از گلبرگ 
تـازه و غنچـه تـازه گل محمـدی مـورد تحقيـق قرار گرفـت. هم چنين بـا توجه به این کـه در زمـان گلدهی این 
گيـاه، جمـع آوری حجـم عظيمـی از گل هـا یـا غنچه هـای گل محمـدی در هر روز صـورت می گيـرد و از طرفی 
اسـتحصال اسـانس یـا کانکریـت و ابسـولوت به صـورت هم زمـان از کليـه گياهـان جمـع آوری شـده امکان پذیر 
نيسـت در ایـن تحقيـق کميـت و کيفيـت ابسـولوت و کانکریـت حاصـل از گلبرگ خشـک و غنچه خشـک گل 
محمـدی نيـز تعييـن و بـا گلبـرگ و غنچـه تازه مورد مقایسـه قـرار گرفـت. بدین منظور سـه ژنوتيـپ مختلف 
از گل محمـدی )کاشـته شـده در کلکسـيون گل محمـدی بـاغ گياه شناسـی ملـی ایـران( تحـت آزمایـش قرار 
گرفـت. از هـر ژنوتيـپ چهـار نمونـه شـامل گلبـرگ تـازه، گلبرگ خشـک شـده در سـایه، غنچه تـازه و غنچه 
خشـک شـده در سـایه تهيه شـد. اسـتخراج توسـط روش ماسریشـن با حـالل آلـی پتروليوماتر صـورت گرفت. 
پـس از 24 سـاعت، حـالل بوسـيله تبخيـر در خـالء، بازیابـی شـد و کانکریـت حاصلـه بـرای تعيين بـازده وزن 
شـد. سـپس بـرای بدسـت آوردن ابسـولوت بـه ميزان سـه الـی پنـج برابـر وزن کانکریـت، اتانول مطلـق اضافه 
شـد و پـس از هـم زدن بـه مـدت 10 دقيقـه در دمـای 15- درجـه سـانتی گراد قرار داده شـد تا موم ها رسـوب 
کننـد. پـس از صـاف کـردن و تبخيـر اتانـول در خـالء ابسـولوت حاصلـه وزن شـد و بازده عمل محاسـبه شـد. 
بـرای تعييـن نـوع و درصـد اجـزای تشـکيل دهنـده عصاره هـای مطلـق )absolute( بدسـت آمـده از دسـتگاه 
کروماتوگرافـی گازی )GC( و کروماتوگـراف گازی متصل شـده به طيف سـنج جرمی )GC/ MS( اسـتفاده شـد. 
نتایـج نشـان داد کـه خشـک کـردن روی بـازده عصاره مطلـق گل و غنچـه گل محمـدی اثر منفـی دارد. نتایج 
بدسـت آمـده در مـورد کيفيـت عصـاره مطلـق نشـان داد کـه در صورتی که بـه هر دليلـی امـکان عصاره گيری 
و تهيـه کانکریـت و ابسـلوت از گل هـا یـا غنچه هـای تازه گل محمدی امکان پذیر نباشـد و خشـک کـردن آن ها 

اجتنـاب ناپذیـر باشـد، خشـک کـردن و نگهـداری غنچه ها نسـبت بـه گل ها برتـری دارد. 

واژه هـای كليـدی: گل محمـدی، گلبـرگ تـازه، گلبـرگ خشـک، غنچه تـازه، غنچـه خشـک، کانکریت، 
بسولوت ا
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بررسی ميزان كلروفيل و ويتامين C موجود در كاسبرگ های گل محمدی در ايران
محمد باقر رضايی، محمد حسن عصاره، كامکار جايمند و سيد رضا طبايی عقدايی

تاکنـون تحقيقـات چندانـی بـر روی ميزان کلروفيـل و ویتامين ث در کاسـبرگ های گل محمـدی در ایران 
انجـام نگرفتـه و تحقيقـات انـدک انجـام شـده در ایـران و بعضـی از کشـورها نيـز بيشـتر در مـورد نحـوه تهيه 
گالب و بررسـی ترکيب هـای مؤثـر اسـانس بـوده اسـت. بـا توجه به فصـل رویـش گل در مزرعـه تحقيقات گل 
محمـدی مؤسسـه تحقيقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور جمـع آوری کاسـبرگ گل محمـدی از مزرعـه، در اواخر 
مـرداد مـاه 1386 صـورت گرفت. سـپس نسـبت به خشـک کـردن آن هـا در دمای اتاق اقدام شـد. نتایج نشـان 
داد ميـزان ویتاميـن ث در نمونه هـای کاسـبرگ گل محمـدی به ترتيب مربـوط به اسـتان های آذربایجان 48/5 
ميلی گـرم بـر 100 گـرم، لرسـتان 48 ميلی گـرم بـر 100 گـرم، اصفهـان 47/6 ميلی گرم بر 100 گـرم و کرمان 
47 ميلی گـرم بـر 100 گـرم اسـت. هم چنيـن ميـزان کلروفيـل در نمونه های کاسـبرگ گل محمـدی به ترتيب 
مربـوط بـه اسـتان های آذربایجـان 0/99 ميلی گـرم بـر گـرم، لرسـتان 0/97 ميلی گـرم بـر گرم، اصفهـان 0/96 
ميلی گـرم بـر گـرم و کرمـان 0/96 ميلی گـرم بـر گـرم محاسـبه شـد. نظـر به این کـه ایـن مـواد از ترکيب های 
مهـم و اقتصادی در کشـور محسـوب می شـود، ارزیابی ميـزان آن ها در انـدام گياهان که جـزو محصوالت فرعی 
کشـاورزان و کارخانجـات اسـت، از اهميـت خاصـی برخـوردار اسـت. هم چنيـن از نتایـج و دسـتاوردهای ایـن 
تحقيـق می تـوان بـه عنـوان اطالعـات پایـه ای و ضـروری در برنامه هـای آینـده گل محمـدی و سـایر گونه های 

گياهـی معطر اسـتفاده نمود.

واژه های كليدی: گل محمدی، کلروفيل، ویتامين ث، اقتصادی
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بررسـی نوسـانات فصلی اسـانس و تركيب های عمـده آن در گونه هـای سـازگار اكاليپتوس در 
ايران شـمالی  مناطق 

محمـد باقـر رضايـی، محمد حسـن عصـاره، كامـکار جايمنـد، محمود نادری، اسـالم پارسـا و 
سـيد احسان سـاداتی

درختـان اکاليپتـوس در شـمار گونه هـای جنگلی سریع الرشـد محسـوب می شـوند که بومـی اقيانوسـيه به ویژه 
اسـتراليا هسـتند و در حـدود 200 سـال اسـت کـه در کشـورهایی غيـر از اسـتراليا که رویشـگاه طبيعی آن اسـت، 
کشـت می شـوند. ایـن گونـه درختـی بيـش از 100 سـال پيـش بـه ایـران وارد شـد و در جنوب کشـور کـه محيط 
مناسـبی بـرای آن بـود کشـت شـد. در عيـن حـال مؤسسـه تحقيقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور در سـال 1347 
فعاليت هـای گسـتردهی دامنـه داری را در زمينـه تحقيق سـازگاری گونه هـای مختلف اکاليپتـوس در نقاط مختلف 
ایـران )خوزسـتان، فـارس، کرمانشـاه، گلسـتان، گيالن، لرسـتان و مازندران( آغاز کـرد. هدف از این تحقيق بررسـی 
نوسـانات فصلی اسـانس و ترکيب های عمده آن در گونه های سـازگار اکاليپتوس در مناطق شـمالی ایران بود. برگ 
گونه هـای اکاليپتـوس از اسـتان های فـارس، کرمان و یزد از اواسـط هر فصل به مدت دو سـال جمـع آوری و به روش 
تقطيـر با آب )طرح کلونجر( اسـانس گيری و توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافـی گازی )GC( و کروماتوگرافی گازی 
متصـل بـه طيف سـنج جرمـی )GC/MS( مورد تجزیه و شناسـایی قـرار گرفتند. نتایج نشـان داد کـه در هر منطقه 
برخـی از گونه هـا ضمـن این کـه در فصـل یا فصـول مشـخصی دارای بيشـترین بازده و کيفيت اسـانس هسـتند به 
دليـل باالبـودن مقـدار اسـانس و ميـزان ترکيب 1 و 8– سـينئول موجـود در آن قابل توصيه برای کشـت وسـيع در 
آن منطقـه به منظـور اسـانس گيری هسـتند. در حالی کـه برخی دیگـر از گونه هـای اکاليپتوس به دليـل پایين بودن 
ميزان و کيفيت اسـانس قابل توصيه برای کشـت وسـيع نيسـتند. هم چنين در هر منطقه گونه هایی وجود داشـت 
کـه تغييـرات بـازده و کيفيـت اسـانس آن هـا در طی دو سـال مطالعه از روند مشـخصی پيـروی نکرد و بـرای اظهار 
 E.نظـر قطعـی نياز به مطالعه بيشـتری داشـتند. باالترین ميزان ترکيب 1 و 8– سـينئول در اسـتان گيـالن در گونه
 viminalis و سـپس بـه گونه هـای  E. moluccana، E. saligna، E. globulus، بـود کـه قابـل توصيـه برای کشـت 
هسـتند و بقيـه گونه هـا ماننـد E. Nitens ،E. camaldulensis، E. dalrympleana ،E. rubida و E. ovate بـه علت 
سـرما در سـال 1386، نوسـانات زیادی در این گونه ها مشـاهده شـده اسـت که نياز به بررسی بيشـتر است. باالترین 
 E.و به ميزان کمتـری در گونه های E. laryiflorens ميـزان ترکيـب 1 و 8– سـينئول را در اسـتان گلسـتان در گونـه
 E. salubris ،E. microtheca ،E. intertenta ،sarynetti، و E. occidentalis اسـت کـه قابـل توصيـه بـرای کشـت 
  E.، E. niteas، E. belakelyi نهسـتند. باالتریـن ميـزان ترکيـب 1 و 8– سـينئول در اسـتان مازنـدران در گونه هـای
 E. و E. viminalis, E. datympleand، E. camaldulensis، E. St. johnni، E. camladolinsis، E. stjohnni،vejnani
 E. camaldulensis ، E. Pucatata DC مشـاهده شـد که قابل توصيه برای کشـت هسـتند. در بقيـه گونه هـا ماننـد
 E.،  E. ovate،  E. melanophoid،  E. resinifera،  E. saliyna،  E. reynans، E. pauciflorasieber،  E. medica،
 E. paniculata، E. paniculafa ، E. ovata، E. viminals، E. rubida، E. grandis، E. viminals، paniculata
،E. saliyna، E. moluccana، E.camaldulensis و E. melanphloia به علت سـرما در سـال 1386، نوسـانات زیادی 

مشـاهده شـد که نياز به بررسـی بيشـتر است.  

واژه های كليدی: اکاليپتوس، نوسانات فصلی، بازده اسانس، 1و 8– سينئول، تقطير با آب 
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بررسـی نوسـانات فصلی اسـانس و تركيب های عمـده آن در گونه هـای سـازگار اكاليپتوس در 
ايران مركـزی  مناطق 

كامـکار جايمنـد، محمـد حسـن عصـاره، مهدی ميـرزا، محمـود نـادری، محمد رضـا كدوری، 
مهدی سـلطانی و اسـالم پارسـا 

درختـان اکاليپتـوس در شـمار گونه هـای جنگلی سریع الرشـد محسـوب می شـوند کـه بومی اقيانوسـيه، به 
ویژه اسـتراليا هسـتند و در حدود 200 سـال اسـت که در کشـورهایی غير از اسـتراليا که رویشـگاه طبيعی آن 
اسـت، کشـت می شـوند. ایـن گونـه درختـی بيش از 100 سـال پيش بـه ایران وارد شـد و در جنوب کشـور که 
محيـط مناسـبی بـرای آن بـود کشـت شـد. در عين حال مؤسسـه تحقيقـات جنگل ها و مراتع کشـور در سـال 
1347 فعاليـت دامنـه داری را در زمينـه تحقيق سـازگاری گونه هـای مختلف اکاليپتوس در نقـاط مختلف ایران 
)خوزسـتان، فـارس، کرمانشـاه، گلسـتان، گيـالن، لرسـتان و مازنـدران( آغاز کرد. هـدف از این تحقيق بررسـی 
نوسـانات فصلـی اسـانس و ترکيب هـای عمـده آن در گونه هـای سـازگار اکاليپتـوس در مناطـق مرکـزی ایـران 
اسـت. برگ هـای گونه هـای اکاليپتـوس از اسـتان های فـارس، کرمـان و یـزد از اواسـط هـر فصـل بـه مـدت دو 
سـال جمـع آوری و بـه روش تقطيـر بـا آب )طرح کلونجـر( اسـانس گيری و توسـط دسـتگاه های کروماتوگرافی 
گازی )GC( و کروماتوگرافـی گازی متصـل بـه طيف سـنج جرمـی )GC/MS( مـورد تجزیـه و شناسـایی قـرار 
گرفتنـد. نتایـج نشـان داد کـه در هـر منطقـه برخـی از گونه هـا ضمـن این کـه در فصـل یـا فصـول مشـخصی 
دارای بيشـترین بـازده و کيفيـت از اسـانس هسـتند بـه دليـل بـاال بـودن مقـدار اسـانس و ميـزان ترکيب 1 و 
8– سـينئول موجـود در آن قابـل توصيـه برای کشـت وسـيع در آن منطقه به منظور اسـانس گيری هسـتند. در 
حالی کـه برخـی دیگـر از گونه هـای اکاليپتـوس بـه دليـل پایيـن بـودن ميـزان و کيفيـت اسـانس قابـل توصيه 
بـرای کشـت وسـيع نيسـتند. هم چنيـن در هـر منطقـه گونه هایـی وجود داشـت کـه تغييـرات بـازده و کيفيت 
اسـانس آن هـا در طـی دو سـال مطالعـه از رونـد مشـخصی پيـروی نمی کـرد و بـرای اظهـار نظـر قطعـی نيـاز 
 Eucalyptus camaldulensis var. بـه مـدت زمـان طوالنی تری مطالعـه داشـتند. در اسـتان فـارس گونه هـای
 Eucalyptus rudis؛  Eucalyptus oleosa F.Muell.؛  Eucalyptus fruticetorum .camaldulensis Dehnh؛ 
 Eucalyptus stricklandii Maiden؛ Eucalyptus salubaris؛ Eucalyptus salmonophloia F.Muell.؛ .Endl
؛Eucalyptus viridis بـا توجـه بـه ميـزان باالی ترکيب 1 و 8– سـينئول، بهترین زمان برداشـت در کل فصول 
  Eucalyptus camaldulensis سـال اسـت و قابل توصيه برای کشـت وسـيع اسـت. در اسـتان یزد تنها دو گونه
و Eucalyptus rudis ميـزان باالیـی از ترکيـب 1 و 8– سـينئول را در سـال دوم 1387 نتایـج قابـل قبولـی 
داشـتند و بهترین زمان برداشـت در فصل تابسـتان اسـت و برای اظهارنظر قطعی نياز به زمان بيشـتری اسـت. 
در اسـتان کرمـان نيـز دو گونـه Eucalyptus camaldulensis محلـی و Eucalyptus saligha ميـزان باالیی از 
ترکيـب 1 و 8– سـينئول را در سـال دوم 1387 نتایـج قابـل قبولـی داشـتند و بهترین زمان برداشـت در فصل 

تابسـتان اسـت و بـرای اظهـار نظـر قطعـی نياز به زمان بيشـتری اسـت. 

واژه های كليدی: اکاليپتوس، نوسانات فصلی، بازده اسانس، 1 و 8– سينئول، تقطير با آب 
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اسـتخراج و تجزيـه  كيفـی  و كمی  اسـانس  گونه هـای  مختلف  آويشـن  در برخی  از اسـتان های 
 كشور )اسـتان آذربايجا ن شـرقی ـ شـرايط رويشگاهی(

يوسف ايمانی، مهدی ميرزا، رسول رنگ آوران، اكبر عبدی، سيد رضا ستاری و آذر رفعتی

به منظـور بررسـی فيتوشـيميایی اسـانس تعـدادی از گونه هـای آویشـن )Thymus(، تحقيقـی در سـال های 
1390 تـا 1386 در رویشـگاه های طبيعـی اسـتان آذربایجان شـرقی انجام پذیرفت. به هميـن منظور از تعدادی 
از هشـت سـایت مشـخص شـده، سرشـاخه های گل دار گيـاه در مرحلـه 50 درصـد گل دهی جمع آوری شـده و 
در آزمایشـگاه در شـرایط سـایه خشـک و آسـياب شـدند. اسـتخراج اسـانس از تمامی گونه ها به روش تقطير با 
آب و توسـط دسـتگاه کلونجـر طـرح فارماکوپـه بریتانيـا برای مـدت دو و نيم سـاعت انجام گرفت. اسـانس های 
به دسـت آمـده بـا اسـتفاده از دسـتگاه های گازکروماتوگرافـی GC و گاز کروماتوگرافـی متصـل به طيف سـنجی 
جرمی GC/MS آناليز و ترکيب های شـيميایی آن ها شناسـایی شـدند. باالترین بازده اسـانس سرشـاخه گل دار 
اکسشـن های مـورد مطالعـه بـر حسـب وزن خشـک به ترتيـب متعلق بـه قلعه جوشـين )1/24 درصـد( و مرند 
)1/16 درصـد( بودنـد. در اسـانس روغنـی اکسشـن های مـورد مطالعـه، بيـن 8 تـا 13 ترکيـب شناسـایی شـد. 
نتایـج آناليـز ترکيب هـای شـيميایی اسـانس بيان گـر آن بـود کـه در داخـل هـر گونـه کموتایپ هـای متفـاوت 
وجـود داشـت. هم چنيـن در بيـن اکسشـن های مـورد بررسـی چندیـن کموتایـپ شـامل لينالـول، ژرانيـول، 
آلفاترپينـول، تيمـول، سـيترونلول، ترپنيـل اسـتات و نروليـدول شناسـایی شـدند. در طـی سـال های اجـرای 
طـرح بيشـترین ترکيـب تيمـول مربـوط بـه اکسشـن های قلعـه جوشـين بـا )69/3 درصـد( و ترکيـب لينالول 
مربـوط بـه اکسشـن های ميشـوبا )66/6 درصـد( و ژرانيـول مربـوط بـه اکسشـن آینالـو بـا )45 درصـد( بـه 
ترتيـب مربـوط بـه اکسشـن های Thymus migricus ،Thymus kotschyanus وThymus fedtschenkoi بودند. 
بيشـترین درصـد اسـانس در سـایت قلعـه جوشـين در اکسشـن های Thymus kotschyanus مشـاهده شـد. 
 Thymus بيشـترین درصـد تيمـول، لينالـول و ژرانيـول در سـال های اجـرای طرح بـه ترتيـب در اکسشـن های

Thymus migricus ،kotschyanus و Thymus fedtschenkoi به دسـت آمـد. 

واژه های كليدی: گياهان دارویی، تيموس، اسانس، تقطير با آب، آذربایجان شرقی
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اسـتخراج و تجزيـه كيفـی و كمی  اسـانس گونه هـای مختلف آويشـن در برخی از اسـتان های 
اردبيل(  )اسـتان  كشور 

علـی صمـدزاده، مهدی ميرزا، ابراهيم شـريفی عاشـورآبادی، علـی اكبر ايمانی، جابر شـريفی، 
رسـول نيک خواه بهرامی و حسـن مـداح عارفی

به منظـور بررسـی فيتوشـيميایی اسـانس گونههـای مختلـف آویشـن ایـن تحقيـق در سـال های 1390 تـا 
1388، انجـام پذیرفـت. بـه هميـن منظور 69 اکسشـن از گونههای مختلف آویشـن، کاشـته شـده در ایسـتگاه 
تحقيقاتـی سـاميان وابسـته بـه مرکز تحقيقـات کشـاورزی و منابع طبيعی اسـتان اردبيل در مرحلـه 50 درصد 
گلدهـی جمـع آوری شـدند. گياهـان جمـع آوری شـده پـس از انتقـال بـه آزمایشـگاه در سـایه خشـک شـده و 
آسـياب شـدند. اسـتخراج اسـانس از تمامـی اکسشـنها بـه روش تقطيـر بـا آب و توسـط دسـتگاه کلونجر طرح 
فارماکوپـه بریتانيـا بـرای مـدت سـه سـال انجـام گرفـت. اسانسـهای به دسـت آمـده مربـوط بـه سـال 1388 
 GC/ و گاز کروماتوگرافـی متصـل بـه طيف سـنجی جرمـی GC بااسـتفاده از دسـتگاههای گاز کروماتوگرافـی
MSآناليـز و ترکيب هـای شـيميایی آن هـا شناسـایی شـدند. در بين اکسشـن های مـورد بررسـی، کموتایپ های 
لينالـول، ژرانيـول، آلفاترپينـول، تيمول، کارواکرول، پاراسـيمن و ژرانيل اسـتات مشـاهده شـدند. باالترین بازده 
اسـانس سرشـاخه گل دار اکسشـن های مـورد مطالعه بر حسـب وزن خشـک در سـال 1388 متعلـق به کدهای 
56،63 و 28 یعنی Th. vulgaris ،Thymus kotschyanus و Th. pubescens به ترتيب با 1/87، 1/81 و 1/71 
 Th.kotschyanus Th. هيبرید ،Th.daenensis درصد اسـانس بودند. در سـال 1389 کدهای 72، 67 و 1 یعنی
trautvetteri و Th. lancifolius به ترتيب با 2/41، 2/16 و1/96 درصد باالترین اسـانس را داشـتند. و در سـال 
1390 کدهای 29، 28 و 1 یعنی Th. pubescens ،Thymus kotschyanus و Th. lancifolius به ترتيب 4/11، 
3/35 و 2/85 درصـد اسـانس داشـتند. ميانگيـن بيشـترین اسـانس در مـدت سـه سـال متعلق بـه کدهای 29، 
28 و 1 یعنـی Th. pubescens،  Thymus kotschyanus و Th. lancifolius با2/2،04/28و1/84درصـد بودنـد. 
 ،Th. fedchenkoi در طـی سـال 1388 بيشـترین ترکيـب تيمول مربوط بـه اکسشـن های 74، 70 و 53 یعنـی
Th. kotschyanus و Th. pubescens بـه ترتيـب بـا 63/24، 63/06 و 62/5 درصد، بيشـترین ترکيب کارواکرول 
مربـوط بـه اکسشـن های 37، 71 و 3 یعنـی Th. migricus ،Th. vulgaris و Th. kotschyanus بـه ترتيـب بـا 
79/94، 49/62 و 48/87 درصـد و بيشـترین ترکيـب ژرانيـول بـا 72/17، 61/89 و 52/02 درصـد بـه ترتيـب 
 Th. lancifolius و Th. pubescens ،Th. kotschyanus مربـوط بـه اکسشـن های 47، 55 و 45 یعنـی هيبریـد

بودند.

واژه های كليدی: گياهان دارویی، آویشن، اکسشن، اسانس، تيمول، کارواکرول، استان اردبيل
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تجزيـه كمـی و كيفـی روغـن بـذر Moringa peregrina جهت تعييـن كاربردهـای آن و تعيين 
بهتريـن روش و زمـان اسـتخراج روغن

كامـکار جايمنـد، محمـد باقر رضايـی، فاطمه سـفيدكن، محمود نادری، هاشـم كنشـلو، محمد 
يوسـف آچـاک، مهدی فرح پـور و شـاهرخ كريمی 

گونـه Moringa peregrine بـه دليـل داشـتن مقادیـر زیـاد روغـن در بـذر و نيـز شـباهت ظاهـری آن بـه 
درخـت گـز، بـه گـز روغنـی مشـهور شـده اسـت کـه در مناطـق محـل رویـش آن بـه نـام گازرخ نيز شـناخته 
می شـود. ایـن گونـه یکـی از گونه هـای قابل رویـش در مناطق گرمسـيری و بيابانی اسـت که در عرصه وسـيعی 
از مناطق جنوب شـرقی کشـور در اسـتان های هرمزگان و سيسـتان و بلوچسـتان پراکنش دارد. گز روغنی یک 
درختچـه بيابانـی اسـت کـه در مناطـق با بارندگی بسـيار ناچيـز رویش داشـته و ارزش غذایی، دارویی، زیسـت 
 Moringa محيطـی، صنعتـی و اقتصـادی زیـادی دارد. هـدف از ایـن تحقيـق، تجزیه کمـی و کيفی روغن بـذر
peregrina جهـت تعييـن کاربردهـای آن و تعييـن روش و زمـان اسـتخراج اسـت. در سـال 1388 از اسـتان 
سيسـتان و بلوچسـتان پنـج نمونـه از ایسـتگاه های تحقيقاتـی منابـع طبيعـی جمع آوری شـد کـه درصد روغن 
بـا روش سوکسـله اندازه گيـری شـد، ميزان روغن در بذر ایسـتگاه تنگ فنوج )54/6 درصد(، ایسـتگاه کنشـکی 
)50/4 درصـد(، ایسـتگاه بنـت )52/4 درصـد(، ایسـتگاه بگابنـد )53/2 درصد(، ایسـتگاه دوراهـی چانف )53/6 
درصـد( به دسـت آمـد. نمونه هـای جمع آوری شـده بـا روش پرس سـرد و حالل اقدام به اسـتخراج روغن شـده 
و پـس از تهيـه متيل اسـتر روغـن بـا دسـتگاه کروماتوگرافـی گازی )GC( مورد تجزیـه قرار گرفت. نتایج نشـان 
می دهـد ميـزان اسـيدهای چـرب اسـيد اولئيـک از 71/5 الی 74 درصـد، اسـيد پالمتيـک از 12/65 درصد الی 
14/75 درصـد، سـپس، اسـيد اولئيـک از 3/63 الی 4/51 درصد، اسـيد پالميتئوليـک از 3/32 الی 4/72 درصد، 
اسـيد اسـتئاریک از 1/96 الـی 2/47 درصـد، اسـيد بهنيک از 0/90 الـی 1/56 درصد، اسـيد گادولئيک از 0/43 
الـی 10/9 درصـد و اسـيد آراشـيدئيک از 0/41 الـی 1/39 درصـد متغيـر بودنـد. بـا توجه به آن کـه بيش از 90 
درصـد روغـن مصرفـی در کشـور از خـارج وارد می شـود و بـا بررسـی تحقيـق حاضـر ميـزان اسـيدهای چـرب 
موجـود در بـذر گونـه Moringa peregrina بـه عنـوان منبعی جدیـد برای توليـد روغن نباتـی، دارای مصارف 

غذایـی گسـترده ای می تواند باشـد. 

 ،)GC( متيل  اسـتر روغـن، کروماتوگرافـی گازی ،Moringa peregrina واژه هـای كليـدی: روغـن بـذر
اسـيدهای چـرب، اسـيد اولئيـک، گـز روغنـی و گازرخ 
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اسـتخراج و اندازه گيـری تانن موجـود در تفالـه گل محمـدی .Rosa damascena Mill باقيمانده 
تقطير از 

كامکار جايمند، محمد باقر رضايی، سيد رضا طبايی عقدايی و محمود نادری 

تانـن را بـا اسـتفاده از عصاره هـای گياهی از قسـمت های مختلف گيـاه از گونه های گياهی متفاوت به دسـت 
می آورنـد. تانـن دارای طعـم تلـخ و اثـر قابض اسـت، هـرگاه این ماده بـر روی بافت های انسـانی یـا حيوانی قرار 
گيـرد باعـث جمع شـدن و تنگـی ایـن سـلول ها می شـود. در پزشـکی از ایـن خاصيـت در معالجـه بيماری های 
گـوارش، عـوارض پوسـتی، خونریزی هـا و سـل اسـتفاده می کننـد. در ایـن بررسـی بـا توجـه بـه این کـه گل 
محمـدی دارای تانـن اسـت و در صنعـت گالب گيری پـس از تقطير، تفاله گل محمـدی و آب داخل دیگ را دور 
می ریزنـد بـر آن شـدیم تـا تانـن موجـود در آن  را پـس از تقطيـر مورد بررسـی قرار دهيـم. در این بررسـی 21 
اکسشـن گل محمـدی از اسـتان های مختلـف کشـور مورد بررسـی قـرار گرفتند. هـر نمونه مورد اسـانس گيری 
قـرار گرفتـه از گالب، آب داخـل دیـگ و تفالـه گل محمـدی نمونه برداری شـده اسـت، سـپس نمونه ها توسـط 
روش رنگ سـنجی با معرف فولين–دنيس و منحنی اسـتاندارد تانيک اسـيد توسـط دسـتگاه اسـپکتروفتومتری 
مـدل  340Hitachi در 760 نانومتـر مـورد اندازه گيـری قـرار گرفـت. باالترین ميـزان تانـن در گالب به ترتيب 
در اکسشـن های خوزسـتان و ایالم ppm 2163 و قم ppm 1846 گيالن ppm 1432، و در آب داخل دیگ به 
ترتيـب زنجـان ppm 1919، مازنـدران ppm 1895 و قـم، گيالن، لرسـتان و اصفهـان ppm 2 1871 و در تفاله 
گل یـزد ppm 1 3432 سيسـتان و بلوچسـتان ppm 3139 و کهکيلویـه و بویـر احمـد ppm 2993 به دسـت 

آمدند.

واژه های كليدی: گل محمدی، تانن، تفاله، اسپکتروفتومتری 
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اسـتخراج و تجزيـه كيفـی و كمی اسـانس گونه هـای مختلف آويشـن در برخی از اسـتان های 
كشـور )ايسـتگاه همند آبسرد(

محمد بختياری رمضانی، مهدی ميرزا و ابراهيم شريفی عاشورآبادی

به منظـور بررسـی فيتوشـيميایی اسـانس گونه هـای مختلـف آویشـن، ایـن تحقيـق در سـال های 1388 تـا 
1390 انجام شـد. به همين منظور 73 اکسشـن از گونه های مختلف آویشـن کاشـته شـده در مزرعه تحقيقاتی 
ایسـتگاه همنـد آبسـرد )اسـتان تهران( در زمـان50 درصـد گلدهی جمع آوری شـدند. گياهان جمع آوری شـده 
پس از انتقال به آزمایشـگاه در سـایه خشـک شـده و آسـياب شـدند. اسـتخراج اسـانس از تمامی اکسشـن ها به 
روش تقطيـر بـا آب و توسـط دسـتگاه کلونجـر طـرح فارماکوپـه بریتانيـا برای مدت سـه سـاعت انجـام گرفت. 
اسـانس های به دسـت آمـده بـا اسـتفاده از دسـتگاه های گازکروماتوگرافـی GC و گاز کروماتوگرافـی متصـل بـه 
طيف سـنجی جرمـی GC/MS آناليـز و ترکيب هـای شـيميایی آن هـا شناسـایی شـدند. باالتریـن بازده اسـانس 
سرشـاخه گل دار اکسشـن های مـورد مطالعـه بـر حسـب وزن خشـک به ترتيـب متعلق بـه گونه هـای نامعلوم و 
Th. Lancifolius با منشـا اسـتان های مرکزی و لرسـتان و Th. pubescens با منشـا گيالن بودند. در اسـانس 
روغنـی اکسشـن های مـورد مطالعـه، بيـن 14 تا 19 ترکيب شناسـایی شـد. نتایـج آناليز ترکيب های شـيميایی 
اسـانس بيان گـر آن اسـت کـه در داخـل هـر گونـه کموتایپ هـای متفـاوت وجـود دارد. هم چنيـن در بيـن 
اکسشـن های مـورد بررسـی چندیـن کموتایـپ که درصـد باالیی داشـته و در اکثر اکسشـن ها بودند که شـامل 
پاراسـيمن، 1 و 8 سـينئول، گاماترپينـن، لينالـول، تيمـول و کارواکـرول شناسـایی شـدند. هم چنيـن ترکيباتی 
کـه در بعضـی اکسشـن ها در سـال های آزمایـش از درصـد باالیـی برخـوردار بودنـد، هم چـون ژرانيـول مـورد 
 )Th. lancifolius( بررسـی قـرار گرفتند. در طی سـه سـال بيشـترین ترکيـب تيمول مربـوط بـه اکسشـن های
Th. kotschyanus( ،25(10 و )Th. daenensis( 68 بـه ترتيـب بـا 69/3، 68/9 و 68/49 درصـد و ترکيـب 
 66 )Th. daenensis( 18 و )Th .pubescens( ،35 )Th. transcaspicus( کارواکـرول مربـوط بـه اکسشـن های
بـه ترتيـب بـا 86/7، 69 و 68/53 درصـد و ژرانيـول بـه ترتيـب مربـوط بـه اکسشـن های 55، 6 و 32 در گونـه 
Th. pubescens بـه ترتيـب بـا 39/81، 38/94 و 32/42 درصـد بودنـد. بيشـترین درصد اسـانس در سـال های 
 62 )Th. daenensis( 6 و )Th. pubescens( ،60 )Th. daenensis( 88، 89 و 90 بـه ترتيـب در اکسشـن های

بـا 2/34، 2/47 و 2/63 درصد مشـاهده شـد. 

واژه های كليدی: گياهان دارویی، اکسشن، تيموس، کموتایپ، آویشن، اسانس
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استخراج و اندازه گيری آلکالوييدهای تروپانی در برخی از گونه های هيوسياموس ايران
فاطمـه سـفيدكن، زهـرا بهـراد، محمود نـادری،  مصطفـی گلی پـور، كامـکار جايمنـد، ولی اله 

مظفريـان، مهردخـت نجف پـور نوايـی و اصغـر احمدی

گياهـان دارویـی اثـرات بيولوژیکـی خـود را توسـط متابوليت هـای ثانویـه اعمـال می نمایند. یک گـروه مهم 
از ایـن ترکيب هـا، آلکالویيد هـا هسـتند کـه ترکيب هایـی بازی و نيتـروژن دار هسـتند و خـواص فارماکولوژیکی 
مختلفـی از خـود نشـان می دهنـد. این ترکيب هـا به دليل داشـتن اثرات قـوی فارماکولوژیک در تهيـه داروهای 
گياهـی بسـيار قابل توجـه هسـتند. از تيره هـای مختلـف گياهـی، تيره سوالناسـه اهميـت قابل مالحظـه ای را از 
نظـر توليـد آلکالویيدهـای تروپانـی دارا هسـتند. در ميان جنس های ایـن تيره، جنس هيوسـياموس با گونه های 
 Hyoscyamus niger مختلـف خـود دارای ارزش دارویـی ویـژه ای اسـت. از جملـه ترکيبـات آلکالوئيـدی در
می تـوان هيوسـيامين و اسـکوپوالمين را نـام برد کـه به عنـوان داروهای آنتی اسپاسـمودیک، آنتـی کلينرژیک، 
داروهـای چشـمی، مسـکن و خـواب آور، مصـرف دارنـد. بـا توجـه بـه وجـود 13 گونه از ایـن جنـس در ایران و 
انتشـار جغرافيایی نسـبتاً وسـيع بعضی از این گونه ها در سراسـر کشـور، در این پروژه، اسـتخراج و اندازه گيری 
تروپـان آلکالویيد هـای هيوسـيامين و  اسـکوپوالمين )هيوسـين( در اندام هـای مختلـف تعـدادی از گونه هـای 
 ،H. niger ،H. senecionis ،H. tenuicaulis ایـن جنـس که در کشـور پراکنش وسـيع تری دارنـد، بـه نام هـای
H. turcomanicus ،H. arachnoideus ،H. squarrosus ،H. reticulatus و H. pusilus مـورد بررسـی قـرار 
گرفـت. بدیـن منظـور انـدام هوایـی هـر گونـه در مرحلـه گلدهـی و هم چنيـن ميـوه آن در زمـان ميوه دهـی از 
رویشـگاه های مختلـف جمع آوری شـد. سـپس از برگ، گل، سـاقه و ریشـه گيـاه )در زمان گلدهـی( و همچنين 
ميـوه آن )در زمـان ميوه دهـی( ابتـدا عصـاره حـاوی آلکالوئيد اسـتخراج شـده و سـپس با اسـتفاده از HPLC و 
ترکيبـات اسـتاندارد، اقـدام بـه شناسـایی و تعيين مقـدار آلکالوئيدهای مورد نظر در عصاره ها شـد. نتایج نشـان 
داد کـه ميـزان آتروپيـن و اسـکوپوالمين در گونه هـای مختلـف هيوسـياموس و هم چنين اندام هـای مختلف هر 
گونـه در رویشـگاه های مختلـف متفـاوت اسـت. در برخـی از گونه هـا مثـل Hyosyamus niger باالتریـن مقدار 
آتروپيـن و اسـکوپوالمين در بذرهـای نـارس دیـده شـد در حالی کـه در برخـی گونه هـای دیگـر گل، سـاقه و یا 
بـرگ بيشـترین ميـزان آلکالوئيدهـای تروپانـی مـورد بررسـی را دارا بودند. در بيـن همه نمونه هـای جمع آوری 
شـده بذرهای نارس H. niger و H. reticulatis و سـاقه H. tenuicaulis دارای بيش از  ppm300اسـکوپوالمين 
بودنـد. هم چنيـن سـاقه H. tenuicaulis و بـذر H. squarrosus دارای بيـش از ppm300 آتروپيـن بودنـد کـه 

می تواننـد بـه عنـوان منابعـی غنی از ایـن دو آلکالوئيـد مهم معرفی شـوند.

واژه های كليدی: هيوسياموس، آلکالوئيدهای تروپانی، آتروپين، اسکوپوالمين
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ميـزان  بررسـی  و   Hypericum گونـه  9 عصـاره  و  اسـانس  شـيميايی  تركيب هـای  بررسـی 
HPLC توسـط  هيپريسـين 

كامـکار جايمنـد، محمـد باقر رضايـی، مهدی ميـرزا، ولی اله مظفريـان، رحمـان آزادی، محمود 
نـادری، مصطفی گلی پـور، عاطفه بهمن زادگان، سـعيده مشـکی زاده و شـاهرخ كريمی 

گيـاه Hypericum از جنس هـای مهـم گياهـان دارویی محسـوب می شـود. در حال حاضـر از این جنـس در ایران 17 
گونـه گيـاه علفـی چندسـاله و درختچه ای وجود دارد که سـه گونه آن انحصاری ایران هسـتند. این تحقيق جهت بررسـی 
ميـزان اسـانس و ترکيـب هيپریسـين در 9 گونـه گل راعی انجام شـده اسـت. پس از جمـع آوری و آماده سـازی گياه )جدا 
)GC/ و )GC( اقدام به اسـتخراج اسـانس و شناسـایی ترکيب های شـيميایی آن توسـط دسـتگاه های )کردن گل و برگ
)MS شـد و عصاره آن در دو مرحله با حالل های کلروفرم و متانول بوسـيله دسـتگاه سوکسـله اسـتخراج شـده و سـپس 
عصاره هـا توسـط دسـتگاه )HPLC( مـورد بررسـی قـرار گرفـت. فـاز متحـرک متانـول 68%، اتيل اسـتات 20% و سـدیم 
هيدروسـولفات )0/1 مول( 12% و فاز ثابت C18 بود. دتکتور UV هم در 590 نانومتر تنظيم شـد. در این بررسـی، دو گونه 
.H. olivieri )Spach( Boiss و H. fursei, N. robson بـه علـت نادربـودن جمـع آوری نشـدند. بـازده و ميـزان ترکيب های 
 longifolene بازده اسـانس )0/17 درصـد( و ترکيب های عمده عبارتنـد از H. androsaemum L. عمـده اسـانس در گونـه
19/2 درصـد، β-gurjunene 16 درصـد، و γ-gurjunene 8/4 درصـد، در گونـه H. apricum بازده اسـانس )0/50 درصد(، 
و ترکيب هـای عمـده عبارتنـد از cis-piperitol acetate 24/3درصد، p-cymenene 21 درصـد، α-pinene 8/3 درصد، در 
 longifolene ،30/6 درصد γ-cadinene بازده اسـانس )0/20 درصـد( و ترکيب های عمده عبارتنـد از H. armenum گونـه
10/4 درصـد، و E-nerolidol 7/4 درصـد، در گونـه H. asperulum بـازده اسـانس )0/05 درصـد(، و ترکيب هـای عمـده 
عبارتنـد از α-muurolol 17/6 درصـد، cis-sesquisabienen hydrate 12/5 درصـد و germacrene B 9/8 درصـد، و 
در گونـه  .H. hirsutum L بـازده اسـانس )0/05 درصـد(، ترکيب هـای عمـده عبارتنـد از germacrene B 29/2 درصـد، 
citronellyl propanoate 7/9 درصـد و γ-gurjunene 7/5 درصـد، در گونـه  H. linarioides بازده اسـانس )0/15 درصد(، 
 1-tridecene 12/7 درصـد و cis-cadinene ether ،16/5 درصـد )E,E(-farnesyl acetate ترکيب هـای عمـده عبارتنـد از
  trans-linalool oxide بازده اسـانس )0/08 درصد( ترکيب های عمده عبارتنـد از H. tetrapterum  5/7 درصـد و در گونـه
22/3 درصـد، p-cymenene 6/2 درصـد و E,E(-farnesyl acetate( 6 درصـد، و در گـون H. vermiculare بـازده اسـانس 
)1/74 درصـد(، ترکيب هـای عمـده عبارتنـد از α-pinene 61 درصـد، myrcyne 6 درصـد و E-β-farnesene 5/3 درصـد 
به دسـت آمدنـد. ميـزان ترکيـب هيپریسـين در گل، بـرگ و سـاقه گونـه .H. androsaemum L بطـور کلـی فاقد ترکيب 
 ppm در گل( H. armenum در گونـه ،)50 ppm 613 و در بـرگ ppm در گل( H. apricum هيپریسـين بـود و در گونـه
25/8(، در گونـه H. asperulum )در گل ppm 245، بـرگ ppm 40 و سـاقه ppm 25/8(، در گونـه .H. hirsutum L )گل 
ppm 70(، در گونـه H. linarioides )گل ppm 70(، در گونـه  H. tetrapterum )گل ppm 82/5، بـرگ ppm 138/8 و 
 ppm 1237، برگ ppm گل( H. perforatum در گونه ،)45/8 ppm گل( H. vermiculare و در گونه ،)12/8 ppm سـاقه
 H. perforatum 25( به دسـت آمدنـد. نتيجه گيـری کلـی در ایـن تحقيق نيز مثل تحقيـق قبل گونـه ppm 281 و سـاقه
 613 ppm در گل بـه ميزان H. apricum از ميـزان هيپریسـين باالیـی برخوردار اسـت ولـی در گونه ) ppm1324( در گل

بـه نسـبت بقيه گونه هـا از ميـزان باالیی برخوردار اسـت. 

 H. androsaemum L., هيپریسـين،  اسـانس،  ترکيب هـای  تقطيـر،  راعـی،  گل  كليـدی:  واژه هـای 
 H. apricum, H. armenum, H. asperulum, H. hirsutum L., H. linarioides, H. tetrapterum, H.

 vermiculare, H. perforatum
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  Heracleumبررسی تغيرات كمی و كيفی اسانس پنج گونه جنس
مهـدی ميـرزا، مهردخـت نجف پـور نوايـی، زهـرا بهـراد، ولی الـه مظفريـان، محمود نـادری و 

مصطفـی گلی پـور

ایـن تحقيـق در قالـب طرح ملی "بررسـی ترکيب های متشـکله اسـانس گياهـان معطر ایران" بـه مورد اجرا 
درآمـد. جنـس Heracleum از تيـره Umbelliferae اسـت که معروف تریـن گونـه آن H.persicum به نام گلپر 
و بـه عنـوان ادویـه در ایـران مورد اسـتفاده قـرار می گيـرد. این جنس در ایـران، آناتولـی، ماورای قفقـاز و عراق 
 H., H. persicum, H. gorganicum, H. anisactis رویـش دارد. در ایـن طـرح، پنج گونه از این جنـس شـامل
pastinacifolium و H. rechingeri از رویشـگاه های مختلـف طبيعـی خـود برداشـت شـده و پس از اسـتخراج 
 GC/MS و GC اسـانس از سـر شـاخه گل دار و ميـوه آن هـا، ترکيب هـای متشـکله بـا اسـتفاده از دسـتگاه های
مـورد آناليـز و شناسـایی قـرار گرفـت. بذر، برگ و سـاقه گونـه H. persicum جمع آوری شـده از رویشـگاه های 
مختلـف بيـن 0/1 تـا 4/4 درصـد اسـانس داشـت کـه در آن ترکيـب ترانس آنتـول با 61% بيشـترین مقـدار را 
بـه خـود اختصـاص داد. ميـوه گونـه H. gorganicum جمع آوری شـده از سـه ارتفاع مختلف بيـن 0/9 تا 1/96 
درصد اسـانس داشـت و در آن 21 ترکيب شناسـایی شـد که  اکتيل اسـتات با 39/9% باالترین مقدار را داشـت. 
بـذر و بـرگ گونـه H. anisactis نيـز از سـه ارتفـاع جمع آوری شـد کـه بين 0/4 تا 1/9 درصد اسـانس داشـت 
و در آن بـه ترتيـب 22 و 20 ترکيـب شـيميایی شناسـایی شـد کـه اکتيل اسـتات بـا 76/5% باالتریـن مقدار را 
بـه خـود اختصـاص داد. هم چنيـن، بـذر گونه H. Pastinasifolium در سـه ارتفاع بررسـی شـد کـه بين 2/14 
تـا 2/93 درصـد اسـانس داشـت. در آن 16 ترکيـب شناسـایی شـد که ترکيب عمـده آن اکتيل اسـتات با 76/6 
% اسـت. بـذر، بـرگ، گل و سـاقه گونـه H. rechingeri جمع آوری شـده از رویشـگاه های مختلف بيـن 0/11 تا 
9/15 درصـد اسـانس داشـت کـه در آن ترکيب های عمده elemicin بـا 65/3 درصد و اکتيل اسـتات با 93/91 

درصـد بود.

Heracleum ،واژه های كليدی: چتریان، گلپر، گياهان دارویی، آنتول، اسانس، اکتانول استات
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

اسـتخراج و تجزيـه كمـی و كيفـی اسـانس گونه هـای مختلـف مـرزه كشـت شـده در برخی 
مناطـق اكولوژيـک كشـور - مطالعـه مـوردی: بـاغ گياه شناسـی ملـی ايران

فاطمه سفيدكن، مهدی ميرزا، محمود نادری و زهرا بهراد

اسـانس مـرزه ).Satureja spp( بـا دارا بـودن ترکيبـات بـا ارزشـی همچـون تيمـول و کارواکـرول از جایگاه 
ویـژه ای در ميـان گياهـان دارویـی برخـوردار اسـت. ایـن پـروژه در ادامه پـروژه ملی بررسـی سـازگاری و تنوع 
در عملکـرد و اجـزا عملکـرد گونه هـای مختلـف مـرزه در باغ گياهشناسـی ملی ایران اجرا شـد. هـدف از اجرای 
تحقيـق، بررسـی کميـت و کيفيـت مـواد مؤثـره اکسشـن های مختلـف از گونه های مـرزه در حالـت زراعی بود. 
ابتـدا بـذر اکسشـن های مختلـف مرزه از رویشـگاه های طبيعی کشـور جمـع آوری شـده و در مزرعـه تحقيقاتی 
مؤسسـه تحقيقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و در سـه تکرار کشـت شـدند. 
به منظـور بررسـی و مقایسـه کمـی و کيفـی اسـانس این اکسشـن ها، سرشـاخه های گل دار آن ها طی سـه سـال 
متوالـی پـس از کشـت جمـع آوری شـدند و پـس از خشک شـدن در محيـط آزمایشـگاه بـه روش تقطيـر با آب 
مـورد اسـانس گيری قـرار گرفتنـد. ضمـن محاسـبه بـازده اسـانس، ترکيب هـای تشـکيل دهنده اسـانس ها بـا 
اسـتفاده از کروماتوگرافـی گازی تجزیـه ای )Analytical GC( و گاز کروماتوگـراف متصـل به طيف سـنج جرمی 
)GS-MS( و محاسـبه شـاخص بـازداری مـورد اندازه گيری و شناسـایی قـرار گرفتند. اجزای اسـانس ها و مقدار 
کمـی هـر یـک در اسـانس مشـخص شـد و با مقایسـه نتایـج حاصلـه و تغييـرات بـازده و ترکيب اسـانس ها در 
 S. سـال های متوالـی، بهتریـن کميـت و کيفيت اسـانس توليدی مشـخص شـد. نتایج نشـان داد در مـورد گونه
macrantha ترکيب هـای عمـده اسـانس همـه اکسشـن ها در سـه سـال متوالـی پـس از کاشـت، تيمـول، پارا-

سـيمن و گاما-ترپينـن بودنـد کـه مقادیـر آن هـا در اسـانس اکسشـن های مختلـف بـا هـم فـرق داشـت. البته 
کارواکـرول هـم در اسـانس موجـود بود که مقـدار آن قابل توجـه نبود. هم چنين بـرای کليه اکسشـن های مورد 
بررسـی بـا رشـد و اسـتقرار گيـاه، بتدریج بـازده اسـانس ها افزایش یافـت. کيفيت اسـانس ها نيز بـا افزایش عمر 
گيـاه، به جـز بـرای یـک اکسشـن، بتدریج بهبـود یافت به نحـوی که گياهان سهسـاله هـم دارای بازده اسـانس 
باالتـری بودنـد و هـم درصـد بيشـتری از ترکيبـات فنلـی تيمـول و کارواکـرول نسـبت بـه گياهـان یک سـاله 
داشـتند. بـرای گونه هـای S. khuzistanica و S. spicigera نتایـج نشـان داد کـه ترکيب هـای عمده ی اسـانس 
همـه اکسشـن های S. spicigera در سـه سـال متوالـی پس از کشـت تيمـول، پاراسـيمن و گاما-ترپينن بودند 
کـه مقادیـر آن هـا در اسـانس اکسشـن های مختلـف با هم فـرق داشـت. ترکيب عمده ی اسـانس اکسشـن های 
S. khuzistanica کارواکـروال بـود کـه ميـزان آن در اسـانس سـال های مختلـف پـس از کشـت تقریبـٌا ثابـت 
 S. khuzistanica بـود. بيـن بـازده اسـانس اکسشـن های مختلف هـر گونه در هـر سـال بـرای اکسشـن هایی از
بـه تدریـج بـازده اسـانس در سـال های پـس از کشـت افزایـش یافـت ولـی روند تغييـرات بـازده اسـانس برای 
اکسشـن های مختلـف S. spicigera در سـال های مختلـف یکسـان نبـود. بـا توجـه بـه مقـدار ترکيبـات فنلـی 
تيمـول و کارواکـرول می تـوان گفـت کيفيـت اسـانس گونـه ی S. khuzistanica بـا افزایـش عمـر گيـاه تقریبـاً 
ثابـت بـود و کيفيـت اسـانس در گونـه ی S. spicigera با افزایـش عمر گياه بـه تدریج بهبود یافت. نتایج نشـان 
داد کـه بـازده اسـانس چهـار جمعيت از شـش جمعيت مورد بررسـی از گونه S. rechingeri در سـه سـال پس 
از کشـت دارای یـک رونـد افزایشـی بـوده و در سـال سـوم بـه 4/8% تا 6% رسـيد. ترکيـب   عمده اسـانس همه 
جمعيت هـا در سـه سـال متوالی پس از کاشـت، کارواکـرول بود که بيـن 80 تا 88 درصد اسـانس را در گياهان 
دو و سـه سـاله بـه خـود اختصـاص مـی داد. بـر اسـاس ایـن نتایج و بهبـود بـازده اسـانس در نمونه های کشـت 
شـده نسـبت بـه نمونه هـای خـودرو و هم چنيـن حفـظ کيفيـت اسـانس بـا توجه بـه مقـدار بـاالی کارواکرول، 
می تـوان کشـت و توسـعه مـرزه رشـينگری را در شـرایط زراعـی محل اجـرای تحقيق و شـرایط مشـابه توصيه 
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نمـود. در مـورد گونـه S. sahendica، بـر اسـاس نتایـج حاصـل بيـن توده هـای مختلـف از نظـر بـازده اسـانس 
اختـالف معنـی دار وجـود داشـت و توده هـای بـا منشـاء کردسـتان از بـازده اسـانس باالتـری برخـوردار بودند. 
بيشـترین بـازده اسـانس نيـز، به جـز بـرای یـک تـوده بـا منشـاء کردسـتان، از گياهان یک سـاله به دسـت آمد. 
ترکيب  هـای عمـده اسـانس در تمامـی توده هـای ژنتيکـی طی سـه سـال متوالـی پس از کاشـت، تيمـول، پارا-
سـيمن و گاما-ترپينـن بودنـد کـه مقادیـر آن هـا در اسـانس توده هـای مختلـف بـا هم متفـاوت بود. بيشـترین 
مقـدار تيمـول در سـال دوم مشـاهده شـد و تقریبـاً تمام توده ها در سـال دوم از کيفيت اسـانس بهتری نسـبت 
بـه سـال اول و سـوم برخـوردار بودنـد. مقـدار گاما-ترپينـن در همه نمونه های اسـانس  در سـال دوم نسـبت به 
سـال اول کاهش و مجدداً در سـال سـوم افزایش یافت. مقدار پارا-سـيمن اسـانس در سـه سـال مورد بررسـی، 
رونـد یکسـانی نشـان نـداد. به طور کلـی می توان گفت گياهان یک سـاله بـازده اسـانس باالتر و گياهان دوسـاله 
کيفيت اسـانس باالتری داشـتند. در مورد گونه S. mutica سـه اکسشـن 1، 2 و 34 در سـه سـال متوالی مورد 
بررسـی قرار گرفتند. برای هر سـه این اکسشـن ها بازده اسـانس در سـال دوم افزایش و مجدداٌ در سـال سـوم 
کاهـش یافـت. دو اکسشـن 21 و 44 بعدهـا بـه مزرعـه اضافـه شـدند و فقـط در سـال 91 اسـانس آن هـا مورد 
بررسـی قـرار گرفـت. بررسـی رونـد کلـی تغييـرات کيفيت اسـانس، یـک الگوی مشـابه را طی سـه سـال برای 
هـر سـه ایـن گونـه نشـان داد بـه نحوی کـه مجمـوع ميـزان دو ترکيب فنلـی موجود در اسـانس در سـال دوم 
نسـبت بـه سـال اول کاهش و سـپس در سـال سـوم افزایـش یافت. طبق ایـن نتایج با رشـد گياه و اسـتقرار در 
مزرعـه کيفيـت اسـانس بهتـر شـد. در مـورد دو اکسشـن 21 و 44، در حالی کـه ترکيب عمده اسـانس در یکی 
از اکسشـن ها کارواکـرول بـود، در اسـانس اکسشـن دیگـر تيمـول جـزو اصلـی اسـانس را تشـکيل مـی داد. این 
تفـاوت به عـالوه تغييـرات مشـاهده شـده در نمونه های مـورد بررسـی قبلی نشـان داد که گرچه هـر دو ترکيب 
فنلـی تيمـول و کارواکـرول در اسـانس مـرزه موتيـکا وجـود دارنـد ولـی نمونه های مختلـف این گيـاه به صورت 
دو کموتایـپ مختلـف بـروز می کننـد: کموتایپ هـای غنـی از تيمـول و کموتایپ هـای غنـی از کارواکـرول. در 
مـورد گونـه S. bachtiaricca بـر اسـاس نتایـج حاصـل، عمده ترین اجـزای اسـانس ها کارواکرول، پاراسـيمن و 
گاما-ترپينن بودند. مقایسـه بازده اسـانس Satureja bachtiarica در دو اکسشـن 18 و 19 نشـان دهنده یک 
 Satureja bachtiarica رونـد نزولـی از سـال اول تا سـوم پس از کشـت بود که نشـان مـی داد با اسـتقرار گيـاه
در شـرایط آب و هوایی کشـت شـده به تدریج از ميزان اسـانس کاسـته شـده است. اکسشـن 18 مرزه بختياری 
در سـال اول و دوم از کميـت و کيفيـت بهتـری نسـبت بـه سـال سـوم برخـوردار بـود. اکسشـن 19 سـازگاری 
بهتـری نسـبت بـه اکسشـن 18 بـا محيط داشـت. بـه عبارت دیگـر گرچه بـازده اسـانس آن بتدریج کمتر شـد 
ولـی کيفيـت اسـانس ثابـت مانـد. در مـورد گونـه S. atropatana بر اسـاس نتایج حاصـل از این تحقيـق بازده 
اسـانس هـر دو جمعيـت مـورد بررسـی در این تحقيق نسـبت به سـایر گونه هـای مـرزه پایين بـوده و تغييرات 
زیـادی در کيفيـت اسـانس و مقـدار تيمـول در سـال های مختلـف پـس از کشـت دیـده  شـد. حـذف و ظهـور 
تدریجـی برخـی ترکيبـات غيرعمده اسـانس در همـه گونه های مـرزه در طول رشـد گياه، نشـان داد که تعيين 
مقـدار کمـی و آناليـز اسـانس گياه کاشـته شـده در سـال اول پـس از کاشـت نمی توانـد نتيجه قابل اسـتنادی 
را توليـد کنـد و بـرای دسـت یابی بـه نتایـج قابـل قبـول حداقـل باید بررسـی کمی و کيفی اسـانس تـا چندین 

سـال متوالی ادامـه یابد. 

واژه های كليدی: مرزه، Satureja، اکسشن، اسانس، بازده، تيمول، کارواکرول
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اسـتخراج و تجزيـه كمـی و كيفـی اسـانس گونه هـای مختلـف مـرزه كشـت شـده در برخی 
مناطـق اكولوژيـک كشـور- مطالعـه موردی: اسـتان لرسـتان

شـهال احمـدی، محمـد علـی كريمی فـر، كريم خادمـی، رضا سـياه منصـور، علـی محمديان و 
سـيد رضا طبايـی عقدايی 

اسـانس مـرزه ).Satureja spp( بـا دارا بـودن ترکيبات با ارزشـی همچون تيمـول و کارواکرول از جایـگاه ویژه ای در 
ميـان گياهـان دارویـی برخـوردار اسـت. این پـروژه در ادامه پروژه ملی بررسـی سـازگاری و تنـوع در عملکـرد و اجزای 
عملکـرد گونه هـای مختلـف مـرزه .Satureja spp در مرکـز تحقيقـات کشـاورزی و منابـع طبيعی اسـتان لرسـتان اجرا 
شـد. هـدف از اجـرای تحقيق، بررسـی کميـت و کيفيت مـواد مؤثره اکسشـن های مختلـف از گونه های مـرزه در حالت 
زراعـی بـود. ابتـدا بـذر اکسشـن های مختلـف مـرزه از رویشـگاه های طبيعی کشـور جمـع آوری شـده و در  گلخانه های 
تحقيقاتی مؤسسـه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشـور، نشـای آن ها تهيه شـد. سـپس نشـاهای مربوط به 20 اکسشـن 
 S. Khuzestanica, S. rechingeri, S. mutica, S. macrantha, S. bachtiarica, S. spicigra, S.از گونه هـای مـرزه
sahandica و S. isophylla بـه مرکـز تحقيقات کشـاورزی و منابع طبيعی لرسـتان منتقـل و در قالب طرح بلوک کامل 
تصادفـی، در سـه تکـرار در ایسـتگاه تحقيقاتـی سـراب چنگایـی واقـع در چهـار کيلومتری جـاده خرم آباد کوهدشـت 
کشـت شـدند. به منظـور بررسـی و مقایسـه کمـی و کيفـی اسـانس ایـن اکسشـن ها، سرشـاخه های گل دار آن هـا طـی 
دو سـال متوالـی پـس از کشـت جمـع آوری شـدند و پـس از خشک شـدن در محيط آزمایشـگاه بـه روش تقطيـر با آب 
مـورد اسـانس گيری قـرار گرفتنـد. ضمـن محاسـبه بـازده اسـانس، ترکيب هـای تشـکيل دهنده اسـانس ها بـا اسـتفاده 
از کروماتوگرافـی گازی تجزیـه ای )Analytical GC( و گاز کروماتوگـراف متصـل بـه طيف سـنج جرمـی )GS/MS( و 
محاسـبه شـاخص بـازداری، مـورد اندازه گيـری و شناسـایی قـرار گرفتنـد. اجـزای اسـانس ها و مقـدار کمی هـر یک در 
اسـانس مشـخص شـد و بـا مقایسـه نتایج حاصلـه و تغييـرات بـازده و ترکيب اسـانس ها در سـال های متوالـی، بهترین 
 S. mutica, S. macrantha, S.کميـت و کيفيـت اسـانس توليـدی مشـخص شـد. در اکسشـن های مختلـف گونه هـای
 bachtiarica, S. rechingeri, S. sahandica و S. isophylla ترکيب  هـای عمـده اسـانس همـه اکسشـن ها در دو سـال 
متوالـی پـس از کاشـت، تيمول، پارا-سـيمن، گاما-ترپينـن و کارواکرول بودند که مقادیر آن ها در اسـانس اکسشـن های 
مختلـف بـا هـم فـرق داشـت. در اسـانس اکسشـن های مختلـف گونه هـای S. khuzestanica و S. rechingeri ترکيبات 
مهـم تيمـول و کارواکـرول بودنـد و سـایر ترکيبات در مقایسـه با ایـن دو ترکيب ناچيـز بودند. نتایج نشـان داد که برای 
کليـه اکسشـن های مـورد بررسـی با رشـد و اسـتقرار گياه، بتدریـج بازده اسـانس ها افزایـش یافت. کيفيت اسـانس ها با 
افزایـش عمـر گيـاه، بـرای اکسشـن های سـه از گونـه ماکرانتا، یـک از گونه موتيـکا، 29 از گونـه اسپيسـيگرا، 33، 37 و 
49 از گونـه رشـينگری بهبـود یافـت بـه نحوی که گياهان دوسـاله هـم دارای بازده اسـانس باالتری بودنـد و هم درصد 
بيشـتری از ترکيبـات فنلـی تيمول و کارواکرول نسـبت به گياهان یک سـاله داشـتند. بـا توجه به جـدول تجزیه وایانس 
در مجموع دو سـال و بررسـی 20 اکسشـن مسـتقر شـده در شـرایط آب و هوایی خرم آباد، S. spicigera اکسشن 32 با 
بـازده اسـانس 2/04 درصـد در سـال دوم و داشـتن 41/79 درصـد تيمـول و 4/75 درصد کارواکرول از بقيه اکسشـن ها 
برتـر بـود. در مرحلـه بعـدی،  S. khuzestanica، اکسشـن S. macrantha ،28 اکسشـن چهار، S. mutica اکسشـن های 
21 و 2 و S. spicigera قـرار داشـتند. حـذف و ظهـور تدریجـی برخـی ترکيبـات غير عمده اسـانس هم، در طول رشـد 
گيـاه نشـان داد کـه تعييـن مقدار کمی و آناليز اسـانس گياه کاشـته شـده در سـال اول پس از کاشـت نمی تواند نتيجه 
قابـل اسـتنادی را توليـد کنـد و بـرای دسـت یابی بـه نتایـج قابـل قبـول حداقل باید بررسـی کمـی و کيفی اسـانس تا 

چندیـن سـال متوالی ادامـه یابد. 

واژه های كليدی: مرزه، Satureja، اکسشن، اسانس، تيمول، کارواکرول
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اسـتخراج و تجزيـه كمـی و كيفـی اسـانس گونه هـای مختلـف مـرزه كشـت شـده در برخی 
مناطـق اكولوژيـک كشـور- مطالعـه مـوردی: اسـتان يزد

عباس زارع زاده، علی ميرحسينی، محمد رضا عرب زاده و سيد رضا طبايی عقدايی 

مـرزه ).Satureja spp( بـا دارا بـودن ترکيبـات با ارزشـی هم چون تيمـول و کارواکرول از جایـگاه ویژه ای در 
صنایـع دارویـی، بهداشـتی و آرایشـی برخوردار اسـت. این پـروژه در ادامه پروژه ملی: بررسـی تنـوع در عملکرد 
و سـازگاری گونه هـای مختلـف مـرزه بـه اجرا درآمده اسـت. هـدف از اجرای تحقيق، بررسـی کميـت و کيفيت 
مـواد مؤثـره اکسشـن های مختلـف از گونه هـای مـرزه در حالـت زراعـی بـود. ابتـدا بـذر اکسشـن های مختلـف 
مـرزه از رویشـگاه های طبيعـی کشـور جمـع آوری شـده و در مزرعـه تحقيقات گياهـان دارویی اسـتان یزد واقع 
در گـرد فرامـرز شـاهدیه یـزد در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، در سـه تکرار کشـت شـدند. به منظور بررسـی 
و مقایسـه کمـی و کيفـی اسـانس ایـن کسشـن ها، سرشـاخه های گل دار آن هـا، طی چهار سـال متوالـی پس از 
کشـت جمـع آوری و پـس از خشـک کـردن در سـایه بـه روش تقطيـر بـا آب اسـانس گيری انجـام شـد. پس از 
تعييـن بازده اسـانس بر اسـاس وزن خشـک گيـاه، اسـانس بوسـيله کروماتوگرافـی گازی و کروماتوگرافی گازی 
متصـل بـه طيف سـنج جرمـی تجزیـه و شناسـایی اسـانس ها صـورت گرفـت. بر اسـاس نتایـج تجزیـه واریانس 
ميـزان توليـد وزن تـر، وزن خشـک، وزن خشـک بـرگ، وزن شـاخه ها، بـازده اسـانس و ميـزان توليـد اسـانس 
در هکتـار در سـال های 1390، 1391 و 1392 در سـطح یـک درصـد دارای اختـالف معنـی دار بودند. مقایسـه 
ميانگيـن هـا توسـط آزمـون دانکـن در سـطح احتمـال 5% انجام شـد. از بين ترکيب هـای شـيميایی موجود در 
اکسشـن های مختلـف چهـار ترکيـب بـا درصـد بـاال در طـی چهار سـال مورد مقایسـه و بررسـی قـرار گرفتند. 
ایـن ترکيبـات شـامل پاراسـيمن، گاما ترپينـن، تيمـول و کارواکـرول بودند. هم چنيـن ترکيب هـای آلفا-توژن، 
آلفاپينـن، بتاپينـن، آلفـا ترپينـن، ای کاریوفيلـن، ترپينئـول، اسـپاتولنئول و کاریوفيلـن اکسـاید در برخـی از 
اکسشـن ها، درصـد باالیـی را بـه خـود اختصـاص دادنـد. به طـور کلی بـا در نظـر گرفتن بـازده، ميـزان توليد و 
ترکيبـات متشـکله اسـانس اکسشـن S. rechingeri( 15( بـا منشـاء اسـتان ایالم بـا ميانگين 5/85% اسـانس و 
 )S. 107 ميـزان توليـد 113/9 کيلوگـرم اسـانس در هکتار و 64 درصـد کارواکرول و 12/22% تيمول، اکسشـن
)spicigera بـا منشـاء اسـتان گيـالن با ميانگين 2/44% اسـانس و ميـزان 75/54 کيلوگرم اسـانس در هکتار و 
43/41% تيمـول و 9/2% کارواکـرول، اکسشـن S. rechngeri( 24( بـا منشـاء اسـتان ایـالم بـا ميانگين %4/22 
اسـانس و ميـزان توليـد 63/78 کيلوگـرم اسـانس در هکتـار و 75/37% کارواکـرول و 6/18% تيمول و اکسشـن
 )SKM )S. bachtiarica بـا منشـاء اسـتان یـزد بـا 2/63% اسـانس و ميـزان توليد 51/94 کيلوگرم اسـانس در 

هکتـار و 65/98% کارواکـرول و 5/.% تيمـول بـه ترتيـب بـه عنـوان اکسشـن های برتر معرفـی می گردند.

واژه های كليدی: اسانس، مرزه، تيمول، کارواکرول، یزد
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بررسی تركيب های شيميايی اسانس پنج گونه .Tanacetum sp در ايران
محمد باقر رضايی، كامکار جايمند، ولی اله مظفريان، محمود نادری و مصطفی گلی پور

جنـس مينـا )Tanacetum( از خانـواده کاسـنی )Compositae( اسـت و در ایـران 28 گونـه از آن یافـت 
 Tanacetum abrotanifolium; Tanacetum angulare; Tanacetumمی شـود. در ایـن تحقيق روی پنـج گونـه
روی  و  جمـع آوری  مختلـف  مناطـق  از   canescens; Tanacetum holeleucum; Tanacetum katschyi
ترکيب هـای شـيميایی اسـانس آن هـا مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت. گونـه T. abrotanifolium بـا بـازده 
اسـانس 0/06 درصـد، گونـه T. angulare بـا بازده اسـانس 0/8 درصد، گونه T.canescens با بازده اسـانس 0/3 
درصـد و گونـه دیگـر با بازده اسـانس 0/03 درصـد و گونه T.holeleucum از سـه منطقه با بازده اسـانس 0/35 
درصـد و بـا بـازده اسـانس 0/35 درصد و با بازده اسـانس 0/16 درصـد، گونه T. katschyi از سـه منطقه با بازده 
اسـانس 0/57 درصد بدسـت آمد. از منطقه دیزین، بازده اسـانس آن 0/41 درصد و بازده اسـانس 0/10 درصد 
به دسـت آمدنـد. تمـام نمونه هـا جهـت تزریـق بـه دسـتگاه های کروماتوگرافـی گازی )GC( و کروماتوگرافـی 
 T.abrotanifolium قرار داده شـد. ترکيب های عمـده در گونـه )GC/MS( گازی متصـل بـه طيف سـنج جرمـی
آلفا کاالکـورن 25/6 درصـد، کادالـن 10/9 درصـد، گاما  اودسـمول 9 درصـد، در گونـه T.angulare کریزانتنون 
54/2 درصـد، کاروون 12/2 درصـد، سـيس- کریزانتنيـل اسـتات 10/2 درصـد، در گونـه T.canescens از اِن- 
هگزادکانـول 12/9 درصـد، کریزانتنـون 10 درصـد، زد- فارنـزول 8/3 درصـد، و گونـه دیگـر، بيفلوراتریـن 18 
درصـد، آلفـا- کاالکـورن 13/3 درصـد، نوسـيفرول اسـتات 10/6 درصـد، گونـه T.holeleucum ، برنئـول 39/4 
درصـد، ترانس-سـابنن هيـدرات 8/4 درصـد، 1 و 8-سـينئول 8/1 درصـد، و اِن- هگـزادکان 14 درصـد، اِلِمول 
اسـتات 13/6 درصـد، ترانـس توجـون 13/4 درصـد، و منطقـه دیزیـن در سـال 89، ترپينولِـن 35/7 درصـد، 
آلفـا- فالنـدرن 23 درصـد، گاما- اُِدسـمول 7/1 درصـد، و در گونـه T. katschyi، 1 و 8-سـينئول 27/8 درصد، 
ترپينولـن 13 درصـد، ترانـس توجن 7/2 درصـد، و از منطقه دیزین در سـال 1389، اِن- تریدکان 55/1 درصد، 
ترپينولـن 13/4 درصـد، اِن – هپتانـول 7 درصـد و منطقـه دیزیـن در سـال 1390 اِن- آنـدکان 27/9 درصـد، 

اِن- هگـزادکان 14/7 درصـد، آر- تورمـورن 8/8 درصد شناسـایی شـدند. 

 Tanacetum abrotanifolium; Tanacetum angulare; Tanacetum canescens;:كليـدی واژه هـای 
 Tanacetum holeleucum; Tanacetum katschyi; -α-calacorene; cadalene; γ-eudesmol;

chrysanthenone;
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 کشت و اهلی کردن
 163 گونه از گیاهان دارویی
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جـدول 3- فهرسـت گونه هـای بومی كه كشـت و اهلی كـردن آن هـا در همه مناطـق اكولوژيک كشـور در حال 
اجراست

نام علمی گونه هارديف
1Achillea aleppica DC.
2Achillea aucheri Boiss. Subsp. Aucheri
3Achillea biebersteinii Afan
4Achillea eriophora DC
5Achillea fillpendula Lam
6Achillea kellalensis Boiss. & Husskn
7Achillea millefolium L. subsp. elbrursensis
8Achillea millefolium L. subsp. Millefolium
9Achillea nobilis L.
10Achillea oxyodonta Boiss.
11Achillea pachycephola Rech. F.
12Achilea talagonica Boiss
13Achillea tenuifolia Lam
14Achillea vermicularis Trin
15Achillea wilhelmsii C. Koch
16Acroptilon repens (L.) DC.
17Agastache foeniculum
18Agrimonia eupatoria L.
19Allium hirtifolium Boiss.
20Aloe littoralis Baker.
21Aloe vera L.
22Ammi visnaga (L.) Lam.
23Andropogon ischaemum L.
24Anethum graveolens L.
25Anthemis altissima L. var. altissima
26Anthemis altissima L.
27Anthemis austriaca Jacq.
28Anthemis austro-Iranica Rech. f. & Esfand
29Anthemis coelopoda Boiss
30Anthemis cotula L.
31Anthemis haussknechtii
32Anthemis hyalina DC.
33Anthemis kotschyana Boiss. var. discoidea (bornm) Grierson
34Anthemis nobilis
35Anthemis odontostephana Boiss
36Anthemis persica Boiss
37Anthemis pseudocotula Boiss
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38Anthemis tinctoria L.
39Anthemis triumfettlii (L.) All. Subsp. triumfettii
40Anthemis wiedemanniana
41Apium graveolens L.
42Artemisia absinthium L.
43Artemisia annua L.
44Artemisia armenica Lam.
45Artemisia aucheri Boiss
46Artemisia austriaca
47Artemisia biennis Wild.
48Artemisia deserti
49Artemisia diffusa
50Artemisia dracunculus L.
51Artemisia fragrans Wild
52Artemisia hausskenechtii Boiss.
53Artemisia herbalba
54Artemisia kermanensis Podl.
55Artemisia khorassanica Poll
56Artemisia lehmaniana Bunge
57Artemisia marschaliana
58Artemisia persica Boiss.
59Artemisia santolina Schrenk.
60Artemisia scoparia Waldst. & kit
61Artemisia sieberi Besser
62Artemisia spicigera C. Koch
63Artemisia vulgaris L.
64Astragalus gossypinus
65Astragalus microcephalus Willd
66Astrodoucus orientalis
67Atropa acuminata Royle ex Miers
68Atropa belladonna L. 
69Azilia eryngioides
70Berula angustifolis
71Borago officinalis L.
72Bothriochloa ischaemum
73Bunium badghyzi
74Bunium caroides
75Bunium cylindricum
76Bunium elegans (Fenzl) Freyn

نام علمی گونه هارديف
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77Bunium luristanicum Rech. F.
78Bunium paucifolium
79Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.
80Bunium rectangulum
81Calamintha officinalis Moench
82Calendula officinalis L.
83Camphorosma monspeliacum
84Cannabis sativa L.
85Cardaria draba
86Carthamus tinctorius L.
87Carum carvi L.
88Carum copticom (L.) C.B.Clarke
89Centaurea behen
90Cephalophora aromatica
91Chaerophyllum macropodum
92Chaerophyllum macrospermum
93Chamomilla recutita L. Rauschert
94Chenopodium ambrosioides
95Chenopodium botrys L.
96Chrysanthemum balsamita L.
97Cichorium intybus L.
98Cinnamomum zeylanicum C. Cassia
99Citrus aurantifolia swingle (Lime)
100Citrus aurantium
101Citrus auromtium
102Citrus paradisi
103Citrus sinensis
104Cleome iberica
105Clinopodium umbrosum
106Cnicus benedictus L.
107Coriandrum sativa L
108Cuminum cyminum L.
109Dorema ammoniacum D. Don
110Dorema aucheri Boiss.
111Dracocephalum kotschy Boiss.
112Dracocephalum moldavica L.
113Dracocephalum multicaule Montbr. & Auch.
114Ferula asaa-foetida L.
115Ferula gumosa Boiss.

نام علمی گونه هارديف
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116Foeniculum vulgare Mill.
117Gracilariopsis longissima Stentoft, Farnham & Irvine.
118Humulus lupulus L.
119Hypercicum perforatum L.
120Hyssopus officinalis L.
121Kelussia odoratissima Mozaff.
122Lavandula angustifolia Miller.
123Lvandula officinalis Chaix.
124Matricaria chamomilla L.
125Melissa officinalis L.
126Mentha piperita L.
127Nepeta binaludensis Jamzad.
128Nepeta crassifolia Boiss. & Buhse.
129Nepeta crispa Willd.
130Nepeta denudate Benth.
131Nepeta glomerulosa Boiss.
132Nepeta menthoidse Boiss. & Buhse
133Nigella sativa L.
134Parthenium argentatum A. Gray
135Plantago ovate Forssk.
136Rheum ribes L.
137Ricinus communis
138Rosmarinus officinalis L.
139Ruta graveolens L.
140Salvia hypoleuca Benth.
141Salvia officinalis L.
142Salvia sclarea L.
143Satureja bachtiarica Bunge.
144Satureja hortensis L.
145Satureja khuzistanica Jamzad.
146Satureja sahendica Bornm.
147Tanacetum partenium L.
148Thymus caramanicus Jalas.
149Thymus daenensis Celak.
150Thymus eriocalyx Jalas (Ronniger).
151Thymus fallax Fisch. & C. A. Mey.
152Thymus fedtschenkoi Ronniger.
153Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.
154Thymus lancifolius

نام علمی گونه هارديف
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155Thymus migricus Klokov. & Desj.-Shost.
156Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.
157Thymus transcaspicus  Klokov.
158Thymus transcaucasicus Ronniger.
159Thymus vulgaris L.
160Vaccinium arctostaphylos L.
161Valeriana officinalis L.
162Valeraina sisymbrifolia Vahl.
163Zataria multiflora Boiss.

نام علمی گونه هارديف
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جـدول 4- فهرسـت عناويـن طرح هـای انجـام شـده بـر گياهانـی كه كشـت و اهلـی كـردن آن هـا در همه ی 
مناطـق اكولوژيـک كشـور انجام شـده اسـت

 سالمکان اجرامجری طرحعنوان طرحردیف
شروع

 سال
خاتمه

13731376سمناننجاتعلی ساالربررسی روش های کاشت و تکثیر گیاه باریجه در سمنان1

2
 بررسی اثرات نحوه کاشت در شرایط آبی و دیم بر عملکرد و مواد مؤثره چند
 گونه از گیاهان دارویی )اثرات تنش خشکی بر تغییرات مواد مؤثره گل راعی

)در مزرعه
 محمد حسین

13741378ستادلباسچی

 جمع آوری، شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار تیره نعناعیان استان3
اردبیل

 فرزانه عظیمی
13741378اردبیلمطعم

 بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی رازیانه4
)Foeniculum vulgare Mill.(

 ابراهیم شریفی
13741379ستاد عاشورآبادی

13741379همدانحسن جلیلیبررسی کشت و اهلی کردن گیاه موسیر در استان همدان5

 بررسی سازگاری گونه های مهم دارویی به صورت دیم و آبی در مناطق استپی6
سرد

 کریم باقرزاده
13741381اصفهانباغبادارانی

 محمد حسینبررسی تنش های خشکی گونه های مهم گیاهان دارویی7
13751380ستادلباسچی

8
 تعیین بهترین سطح کود ازته و فسفره بر مقدار تولید اندام های هوایی و
 Zataria ماده مؤثره حاصل از آن ها در گیاه دارویی آویشن شیرازی

multiflora  در استان تهران
13761379تهرانرضا حبیبی

9
 تعیین مناسب ترین تاریخ کشت، تراکم بوته و دوره آبیاری جهت رشد اندام های
 در استان )Hyssopus officinalis( هوایی و ماده مؤثره گیاه دارویی زوفا

تهران
 غالم رضا نادری

13761380تهران بروجردی

 Melissa جمع آوری و بررسی امکان اهلی کردن اکوتیپ های مناسب دو گیاه10
officinalis, Hypercicum perforatuآذربایجانرسول رنگ آوران 

13761380شرقی

13761381تهرانمحسن بیگدلیکشت و اهلی کردن و بررسی مواد مؤثره برخی گیاهان دارویی در استان تهران11

 آذربایجانآذر رفعتی سهرابیدر ارسباران و طریقه اهلی کردن آن Ribes بررسی پیرامون جنس12
13761381شرقی

 خراسانسعید دوازده     امامیبررسی سازگاری چند گونه از گیاهان دارویی به شوری13
13771380رضوی

 بررسی جهت تعیین اکوتیپ های زیره پارسی در کشور و انتخاب اکوتیپ سازگار14
برای خراسان

 محمدعلی
عسگرزاده

 خراسان
13781383رضوی

 و بررسی میزان Dracocephalum kotschy بررسی امکان کشت گیاه15
اسانس آن

 مهردخت نجف پور
13791382ستادنوایی

 بررسی تأثیر سیستم های تغذیه ای و کشت مخلوط بر عملکردهای کمی، کیفی16
و کارایی انرژی در اکوسیستم های زراعی گیاهان دارویی

 ابراهیم شریفی
13791383ستاد عاشورآبادی
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 در Nepeta menthoidse بررسی امکان کشت و تکثیر گیاه دارویی17
بخش هایی از استان اردبیل و تغییرات میزان مواد مؤثره در ارتفاعات مختلف

 علی اکبر ایمانی 
13791383اردبیلجبه دار

 شناسایی و بررسی اکولوژیک گونه های آویشن به منظور اهلی کردن و کشت18
 آذربایجان مژگان الرتیآن ها در استان آذربایجان غربی

13791383غربی

 کشت و تکثیر چهار گونه گیاه دارویی در استان چهارمحال و بختیاری به منظور19
حفظ ژنوم و بررسی امکان انطباق آن ها با شرایط استان

 حسین محمدی
نجف آبادی

 چهارمحال
13791383بختیاری

 عبدالهاشمبررسی روش کاشت، داشت و برداشت و تکثیر گیاه دارویی رازک در گرگان20
13791384گلستاندماوندی  کمالی

13791385همدانحسن جلیلیبررسی کشت و اهلی کردن گیاه مفراح در استان همدان21
13801383گلستانمحمدعلی دریدر مراوه تپه Plantago ovate اثر تاریخ کاشت و میزان بذر در تولید بذر22

 بررسی شرایط اکولوژیک، فنولوژیک و اسانس گیاه دارویی “زو” در استان23
13801384کرمانشاهبرزو یوسفیکرمانشاه

 کشت و بررسی سه گونه گیاه دارویی سیاه دانه، گشنیز و سنبل الطیب در24
13801384همدانحسن جلیلیشهرستان همدان

 Hypericum( اثر سطوح مختلف آبیاری در عملکرد ارقام مختلف علف چای25
perforatum L.( 13801385گلستانسید علی حسینیوارداتی و بومی در استان گلستان

 بررسی کشت و اهلی کردن دو گونه دارویی و صنعتی کماکندل و آنغوزه در26
 خراسانبراتعلی غالمیخراسان

13801385رضوی

27
 بررسی بهترین تاریخ، روش تکثیر )قلمه، بذر و تقسیم بوته( دو گونه مرزه

 )مرزه  خوزستانی و مرزه بختیاری( و تعیین عملکرد اسا نس آن ها و تعیین نوع
ترکیبات موجود در آن

13811385لرستانشهال احمدی

 بررسی اثر مقادیر مختلف آبیاری بر برخی پارامترهای رشد و مقادیر کائوچو در28
13811386ستادزهرا باهرنیککولتیوارهای مختلف وایول

 بررسی رویشگاه های طبیعی گیاه دارویی بومادران در استان تهران و مدل سازی29
رشد آن در اکوسیستم های زراعی

 ابراهیم شریفی
13811387ستاد عاشورآبادی

30
 بررسی اثرات زمان کاشت و دور آبیاری بر عملکرد اندام هوایی و میزان ماده

 ،.Salvia officinalis L.، Salvia sclarea L مؤثره گونه های
Salvia hypoleuca Benth. و Thymus vulgaris L. در ایستگاه 

)خجیر )تهران
13821386تهرانابراهیم فراهانی

 Achillea( تعیین نیاز آبی و بررسی عملکردهای کمی و کیفی گیاه بومادران31
milefolium( جهت کشت در مناطق خشک کشور

 ابراهیم شریفی
13821387ستاد عاشورآبادی

 بررسی اثرات تراکم کاشت و زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشی و میزان32
13831385اصفهانبابک بحرینی نژادdaenensis Thymus اسانس گیاه آویشن

 و مقایسه )Artemisia persica( کشت و اهلی کردن گیاه دارویی جوشن33
13831385لرستانپروین رامکمواد مؤثره آن با شرایط طبیعی

 سالمکان اجرامجری طرحعنوان طرحردیف
شروع

 سال
خاتمه
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34
 Thymus( بررسی روش و زمان کاشت آویشن خراسانی

transcaspicus( به منظور کشت و اهلی کردن و تعیین مواد مؤثره آن در 
خراسان رضوی

 خراسانبراتعلی غالمی
13831386رضوی

بررسی کشت و اهلی کردن و تعیین مواد مؤثره دو گونه دارویی از جنس35
Nepeta  خراسانبراتعلی غالمیدر خراسان 

13831386رضوی

 تأثیر مقادیر مختلف شوری بر عملکرد و برخی عناصر موجود در دو گونه گیاه36
13831386بوشهرکهزاد سرطاویدر استان بوشهر Aloe vera و Aloe littoralis دارویی صبر زرد

 بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کشت و تراکم بوته در رشد، بذردهی و37
Agrimonia eupatoria اسانس گیاه

 مهردخت نجف پور
13831387ستادنوایی

 Gracilariopsis تعیین بهترین روش و عمق کاشت جلبک آگاروفیت38
longissima 13841386هرمزگانرضا ربیعیدر سواحل بندرعباس

 Salvia ارزیابی شاخص های مرفولوژیک و عملکرد اسانس جمعیت های39
sclarea 13841389سمنانفرزانه بهادریدر شرایط طبیعی و زراعی

 تأثیر کشت  و اهلی کردن  بر  رشد و مواد مؤثره تعدادی از گونه های  جنس40
 آویشن در اقالیم مختلف کشور

 ابراهیم شریفی
13841389ستادعاشور آبادی

 تأثیر کشت و اهلی کردن بر رشد و مواد مؤثره تعدادی از گونه های آویشن41
).Thymus sp( 13841389اصفهانلیلی صفاییدر استان اصفهان

 تأثیر کشت و اهلی کردن بر رشد و مواد مؤثره تعدادی از گونه های آویشن42
)Thymus sp.( آذربایجانمژگان الرتیدر استان آذربایجان غربی 

13841389غربی

 تأثیر کشت و اهلی کردن بر رشد و مواد مؤثره تعدادی از گونه های جنس43
13841389تهرانرضا حبیبیدر استان تهران ).Thymus sp( آویشن

 تأثیر کشت و اهلی کردن بر رشد و مواد مؤثره تعدادی از گونه های آویشن44
)Thymus sp.( خراسانگل محمد گریوانیدر استان خراسان شمالی 

13841389شمالی

 تأثیر کشت و اهلی کردن بر رشد و مواد مؤثره تعدادی از گونه های آویشن45
)Thymus sp.( 13841389قزویناحمد اکبری نیادر استان قزوین

 در Satureja sahendica بررسی کمی و کیفی گیاه مرزه کوهی46
13851390قزویناحمد اکبری نیارویشگاه های طبیعی و شرایط مزرعه در استان قزوین

 تأثیر سیستم های تغذیه گیاه )شیمیایی، تلفیقی و دامی( بر کمیت و کیفیت دو47
13861389ستادبهلول عباس زاده.Thymus daenensis Lو .Thymus vulgaris L گونه آویشن

13861390سمنانفرزانه بهادریThymus ارزیابی روش های مختلف تکثیر گیاه دارویی آویشن کوهی48

 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف49
13861390گیالنکامبیز یوسفی)کشور )گیالن

 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف50
13861390لرستانعلی سپهوند)کشور )لرستان

 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زار های مختلف51
 خراسانگل محمد گریوانی)کشور )خراسان شمالی

13861390شمالی

13861390سمنانفرزانه بهادریبررسی کارایی تغذیه بیولوژیک بر گونه های آویشن در شرایط زراعی52

 سالمکان اجرامجری طرحعنوان طرحردیف
شروع

 سال
خاتمه
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 تأثیر روش های تغذیه گیاه )شیمایی، تلفیقی و ارگانیک( بر عملکرد سرشاخه53
13861390اصفهانلیلی صفایی)Thymus daenensis( گل دار و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی

 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف54
)کشور )هفت استان

 محمد حسین
13861391ستادلباسچی

 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف55
)کشور )اصفهان

 کریم باقرزاده
13861391اصفهانباغبادارانی

 بررسی  سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای  مختلف56
)کشور )آذربایجان  شرقی

 امیرحسین
طالب پور

 آذربایجان
13861391شرقی

 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف57
13861391کردستانجمال حسنی)کشور )کردستان

 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف58
13861391کرمانشاهصادق اسفندیاری)کشور )کرمانشاه

 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف59
)کشور )همند آبسرد

 محمد بختیاری
13861391ستاد رمضانی

 بررسی پراکنش، نیازهای اکولوژیک، امکان کشت و اهلی کردن و ویژگی های60
فیتوشیمیایی گونه های جنس آویشن

 ابراهیم شریفی
13861392ستاد عاشورآبادی

 در )Aloe vera( بررسی تأثیر اقلیم بر فنولوژی و استقرار گیاه صبر زرد61
13871390کرمانمحمدرضا کدوریمنطقه شهداد

 و یونجه )Thymus daenensi( ارزیابی کشت مخلوط و تک کشتی آویشن62
)Medicago sativa(13871391کرمانمحمدرضا کدوری

 بررسی تأثیر کودهای آلی )یونجه بمی، ماشک گل خوشه ایی، کود دامی( بر63
)Mentha piperita( حاصلخیزی خاک و عملکرد کمی نعناع فلفلی

 غالم حسین
13871391کرمانرحمانی

 تحت روش های تغذیه )Mentha piperita( بررسی عملکرد نعناع فلفلی64
13871391کرمانمحمدرضا کدوری)گیاه )متداول، ارگانیک و تلفیقی

 تحت روش های تغذیه )Cuminum cyminum( بررسی عملکرد زیره سبز65
)گیاه )متداول، ارگانیک و تلفیقی

 غالم حسین
13871391کرمانرحمانی

 بررسی اثرات زمان کشت و تراکم بر عملکرد رویشی و میزان اسانس مرزه66
Satureja sahendica13881391ستادبهلول عباس زاده

 تأثیر روش های مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی67
13881391تهرانابراهیم فراهانیمرزه

 بررسی عملکرد سرشاخه گل دار و اسانس ژنوتیپ های آویشن دنایی68
Thymus daenensis 13881392اصفهانبابک بحرینی نژاددر شرایط مختلف اقلیمی استان اصفهان

 ، Nepeta crassifoliaکشت و اهلی کردن دو گونه دارویی انحصاری69
Nepeta denudata در استان تهران به منظور حفاظت و احیا آن ها

 مهردخت نجف پور
13881392ستادنوایی

 بررسی عملکرد بذر و کمیت و کیفیت اسانس ژنوتیپ های برتر رازیانه در70
13881393اصفهانلیلی صفاییشرایط مختلف اقلیمی استان اصفهان

 سالمکان اجرامجری طرحعنوان طرحردیف
شروع

 سال
خاتمه
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 سالمکان اجرامجری طرحعنوان طرحردیف
شروع

 سال
خاتمه

71
 بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیکی و کمیت و کیفیت اسانس
 .Satureja khuzistanica،S. sahendica، S  سه گونه مرزه

bachtiarica
13891392اصفهانسعید دوازده امامی

 بررسی سازگاری و عملکرد رقم خارجی و توده های محلی شاهدانه تحت72
13911393ستادبهلول عباس زادهشرایط تغذیه ای در تراکم های مختلف
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بررسی روش های كاشت و تکثير گياه باريجه در سمنان 
نجاتعلی ساالر و حسين كشاورز

به منظـور دسـتيابی بـه اطالعـات مقدماتـی در خصـوص کشـت و تکثيـر گونـه F. gummosa ایـن بررسـی 
انجام شـد. این بررسـی از سـال 1373 در مرکز تحقيقات منابع طبيعی و امور دام اسـتان سـمنان شـروع و به 
مـدت سـه سـال ادامـه داشـت. ایـن پژوهش در شـش آزمایـش جداگانه به شـرح زیر انجـام شـد: آزمایش اول: 
بررسـی تأثيـر سـرما در جوانه زنـی بـذر. تيمارهـای ایـن بررسـی شـامل: 1- تيمـار یخچالـی )بـذور مرطوب به 
مـدت یـک مـاه در یخچـال در دمـای حـدود چهـار درجه سـانتی گراد قـرار گرفتنـد( 2- تيمـار فریـزری )بذور 
مرطـوب بـه مـدت یـک مـاه در داخل فریـزر در درجـه حرارت کمتـر از صفـر درجه سـانتی گراد قـرار گرفتند( 
3- سـرمای طبيعـی )مقـداری بـذر در داخـل کيسـه پالسـتيکی قبـل از ریـزش نـزوالت آسـمانی در یکـی از 
رویشـگاه های طبيعـی گيـاه قـرار داده شـد( 4- بدون سـرما. کشـت در گلدان پالسـتيکی در نيمـه اول فرودین 
مـاه در رویشـگاه طبيعـی انجـام شـد و بعـد از 40 روز، آماربـرداری انجـام شـد. درصـد گلدان هـای سبز شـده 
در تيمـار یخچالـی 4/5 و در تيمـار فریـزری 21/25 و سـرمای طبيعـی 78/75 بـوده و در تيمـار بـدون سـرما 
جوانه زنـی مشـاهده نشـد. آزمایـش دوم: بررسـی تأثيـر نـزوالت آسـمانی )بـرف( در جوانه زنی. نتایـج حاصل از 
آزمایـش اول نشـان داد کـه سـرما بـه ویـژه سـرمای طبيعـی نقـش مهمـی در جوانه زنـی دارد. بنابرایـن با این 
بررسـی مقدماتـی می توانيـم نتيجه بگيریم که بهترین تاریخ کاشـت قبل از شـروع سـرمای زمسـتانه اسـت. در 
آزمایـش دوم، تأثيـر نـزوالت آسـمانی )بـرف( روی جوانه زنی بررسـی شـد. در این بررسـی، حـدود 500 گلدان 
در آذر مـاه کشـت شـدند و محـل اسـتقرار گلدان ها آن چنان طراحی شـده بود کـه روی نيمـی از گلدان ها برف 
قـرار می گرفـت و نيمـی دیگـر بـرف روی آن ها قـرار نمی گرفـت. آماربـرداری در فصـل رویش )اردیبهشـت ماه 
1374( انجـام شـد. درصـد گلدان های سبزشـده در تيمـار برف 92/68 بـوده و در تيمار بدون بـرف هيچ گلدان 
سـبز شـده ای نداشـتيم. آزمایش سـوم: بررسـی تأثيرات تغييرات ارتفاع از سـطح دریا روی جوانه زنی. به منظور 
بررسـی تأثيـر ارتفـاع از سـطح دریـا در ميزان جوانه زنی، سـه بلـوک ارتفاعی مورد بررسـی قرار گرفـت. بلوک ها 
عبارتنـد از: ارتفـاع 2600 متـر )منطقـه کاشـت هواخرسـو(، ارتفـاع 2300 متر )منطقـه البدار(، ارتفـاع 1950 
متـر )منطقـه شـهميرزاد(. بذور مورد اسـتفاده در این بررسـی، شـامل بـذور مناطـق )کزنکاله، امامـزاده عبداله، 
الر و پلـور( بودنـد. تاریـخ کاشـت اواخـر آبان مـاه سـال 1373، تاریخ یادداشـت بـرداری نيمه دوم اردیبهشـت 
مـاه سـال زراعـی 1374 بـوده اسـت. ایـن طـرح در قالب طـرح بلوک های کامـل تصادفی بـا چهار تيمار و سـه 
تکـرار )مناطـق( انجام شـد. شـيوه کشـت در این بررسـی به صورت کپـه ای بوده اسـت. هر تيمـار در پنج ردیف 
20 متـری، فاصلـه کپه هـا روی ردیـف 0/5 متـر و فاصله بين ردیف ها 0/5 متر کشـت شـد. مقایسـه ميانگين ها 
بـا اسـتفاده از آزمـون دانکـن انجـام شـد. در ایـن بررسـی، مناطـق در سـطح یـک درصـد اختـالف معنـی دار 
داشـتند. منطقـه هواخرسـو و البـدار در یـک گـروه قـرار گرفتند و منطقه شـهميرزاد کـه کمترین ارتفـاع را در 
ایـن بررسـی داشـت در گـروه جداگانـه ای قرار گرفـت. درصـد کپه های سبزشـده در مناطـق هواخرسـو، البدار 
و شـهميرزاد بـه ترتيـب 88/96، 77/98 و 25/18 بودنـد. ضمنـاً ميانگيـن تيمارهـای مختلـف )بـذور( اختالف 
معنـی داری نداشـتند. ميانگيـن کپه هـای سبزشـده بذور در پلـور، الر، امامـزاده عبداله و گزنکاله بـه ترتيب 63، 
58/87، 75/72 و 58/52 بودنـد. آزمایـش چهـارم: بررسـی افـت بوته هـا در سـال های آتـی )درصـد زنده مانی(. 
به منظـور محاسـبه افـت بوته هـا، درصـد کپه هـای خشـک  شـده و از دسـت رفتـه در سـال سـوم تعييـن شـد. 
ایـن بررسـی در قالـب طـرح بلوک هـای کامـاًل تصادفـی بـا چهـار تيمـار )بـذور مختلـف( و سـه بلـوک )نواحی 
مختلـف( انجـام شـد. بـذور به صـورت کپـه ای )0/50/5( کشـت شـده بودنـد. بـذوری کـه در ایـن آزمایـش 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد در مناطـق به ترتيـب امامزاده عبدالـه، الر، پلـور و کزنگاله جمع آوری شـده بودند. 
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ميانگين هـای درصـد افـت بـذور در سـال سـوم بـه ترتيـب 37/13، 44/8، 26/2 و 22/8 اسـت کـه بـر اسـاس 
آزمـون دانکـن اختـالف معنـی داری بيـن ميانگين هـا ناسـت. نواحـی کاشـت در ایـن بررسـی، منطقـه امامزاده 
عبدالـه، البـدار و هواخرسـو در نظـر گرفته شـد. ميانگين درصـد افت در ایـن نواحی به ترتيـب 31/82، 26/55 
و 56/23 بـود کـه در سـطح یـک درصـد اختالف معنی دار بين نواحی مشـاهده شـد. این بررسـی نشـان داد که 
به طور متوسـط 38/2 درصد افت در سـال سـوم داشـته ایم. آزمایش پنجم: بررسـی روش های مختلف کاشـت. 
به منظـور تعييـن بهتریـن روش کاشـت، سـه روش مختلـف کاشـت، بذرپاشـی، گلدانـی و کپـه ای )بـذرکاری( 
مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت. از طـرح آزمایشـی کرت هـای یک بـار خردشـده اسـتفاده کردیـم کـه در آن طریق 
کاشـت )بذرپاشـی، گلدانـی و کپـه ای( در سـه سـطح در کرت هـای اصلـی و اکوتيپ هـای مختلف بـذور مناطق 
)گزنگالـه، امامـزاده عبدالـه، الر و پلـور( در چهـار سـطح در کرت های فرعـی و نواحی مختلف مناطـق )امامزاده 
عبدالـه، ابـدار و شـهميرزاد( بلوک هـای آزمایشـی )تکـرار( در نظـر گرفتـه شـد. نتایـج به دسـت آمده بـا آزمون 
دانکـن نشـان داد کـه بلوک هـا در سـطح پنـج درصـد اختـالف معنـی دار داشـته و منطقه شـهميرزاد بـا 16/1 
درصـد کمتریـن و منطقـه البـدار بـا 74/9 درصـد بيشـترین جوانه زنـی را داشـته اسـت. این بررسـی هم چنين 
نشـان داد کـه کرت هـای اصلی )متدها( در سـطح پنـج درصد اختالف معنـی دار دارند. تيمار بذرپاشـی با 21/7 
درصـد کمتریـن درصـد جوانه زنی را داشـته و تيمارهـای گلدانی و کپه ای بـه ترتيب بـا 65/54 و 62/37 درصد 
جوانه زنـی را داشـته انـد. اختـالف معنـی داری بيـن تيمـار گلدانـی و کپـه ای مشـاهده نشـد. ضمنـاً کرت هـای 
فرعـی )بـذور مختلـف( و همچنيـن اثـرات متقابـل AB معنـی دار نشـد. آزمایـش ششـم: بررسـی زمـان انتقال 
بوته هـای گلدانـی بـه عرصـه. از آن جایـی کـه رشـد گيـاه در سـال های اوليه بسـيار بطئی اسـت، لذا ایـن تصور 
می رفـت کـه بتـوان گلدان هـای کشـت شـده را بـدون این که خسـارتی متوجه گياه بشـود سـال های بيشـتری 
گلدان هـا را در خزانـه نگـه داشـت و بعـد از ایـن که گياه به اندازه کافی رشـد کـرد به عرصه منتقـل کرد. بدین 
منظـور تعـدادی از گلدان هـای سـبز شـده خزانـه را در پایيـز سـال 1374 قبـل از شـروع بارندگی ها بـه عرصه 
منتقـل شـدند )تيمـار اول( و تعـدادی از گلدان های سبزشـده جهت کشـت در سـال دوم در خزانـه باقی ماندند 
)تيمـار دوم(. ایـن آزمایـش در رویشـگاه طبيعی منطقه )هواخرسـو( انجام شـد. یادداشـت برداری در بهار سـال 
1376 صـورت گرفـت. آزمـون t بـرای مقایسـه ميانگيـن صفـات ارتفـاع گيـاه و تـاج پوشـش انجام شـد. نتایج 

آمـاری نشـان داد کـه اختالف معنـی داری بيـن تيمارها وجـود ندارد.



مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي122

بررسـی اثـرات نحـوه كاشـت در شـرايط آبـی و ديم بـر عملکـرد و مواد مؤثـره چنـد گونه از 
گياهـان دارويـی )اثـرات تنش خشـکی بـر تغييرات مـواد مؤثـره گل راعـی در مزرعه( 

محمد حسـين لباسـچی، پرويـز باباخانلـو، غالم رضا خشـی خانيکی، مسـعود عليهـا، ابراهيم 
شـريفی عاشـور آبادی و فرهـاد فرد

خشـکی بـه عنـوان مهم تریـن عامـل در تنش هـای محيطی محسـوب می شـود. همـه ی تنش هـای محيطی 
منجـر بـه تنـش خشـکی و صدمـه به گيـاه از ایـن طریق می گردنـد. بررسـی اثرات تنـش خشـکی در تغييرات 
مـاده مؤثـره گل راعـی )هيپریسـين( در اثـر اجـرای تيمارهـای آبيـاری کامـل و تنش خشـکی مالیم و شـدید 
در ایسـتگاه تحقيقـات البـرز کـرج مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت. در ایـن طـرح کـه به صـورت بلوک هـای کامـل 
تصادفـی در سـه تکـرار و در طـی سـه سـال اجـرا شـد، تيمارها شـامل آبيـاری کامل بـا 0/3- بار، تنـش مالیم 
3- بـار و تنـش شـدید 15- بـار کـه بـه ترتيـب معـادل 17/4، 11/5 و 8/5 درصـد وزنـی آب نسـبت بـه خاک 
خشـک بودنـد. هيپریسـين گل راعـی در طـی دو مرحلـه توسـط دسـتگاه سوکسـله بـا حالل هـای کلروفـرم و 
متانـول اسـتخراج شـد و بـا اسـپکتروفتومتر مـاورای بنفـش اندازه گيری شـد. نتایج حاکـی از افزایـش عملکرد 
سرشـاخه گل دار، هيپریسـين و عملکـرد هيپریسـين در اثـر آبيـاری کامل اسـت. تنش خشـکی مالیم و شـدید 
باعث کاهش عملکردهای کمی و کيفی گل راعی شـد. برداشـت اول سرشـاخه های گل دار گل راعی نسـبت به 
برداشـت دوم بـه مراتـب دارای عملکـرد کمـی و کيفی بيشـتری بـود ولی تفاوتـی از این نظر در بين سـال های 
آزمایـش مشـاهده نشـد. درصد هيپریسـين همبسـتگی مثبـت و معنی داری با تعـداد گل در هر بوتـه و عملکرد 
هيپریسـين دارای همبسـتگی بـاال و معنـی دار بـا ماده خشـک سرشـاخه، تعداد گل در هـر بوته، ارتفـاع گياه و 
تعـداد شـاخه های گل دار داشـت. گيـاه دارویـی گل راعـی علی رغـم مقاومت بسـيار در مقابل تنش خشـکی، در 
اثـر کمبـود آب عملکردهـای کمـی و کيفـی پایينـی توليـد می کنـد. به نظر می رسـد آبيـاری کافـی و به موقع، 

رشـد کامـل گيـاه را بـه عهـده داشـته و افزایـش گلدهـی، کيفيت گل راعـی را نيز بـاال برد. 
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جمع آوری، شناسايی و بررسی اكولوژيک گياهان اسانس دار تيره نعناعيان استان اردبيل 
فرزانه عظيمی مطعم

بـا توجـه بـه اهميـت اسـانس در زندگـی بشـر و بـا توجـه بـه این کـه تيـره نعناعيـان یکـی از مهم تریـن 
تيره هـای گياهـی از لحـاظ اسـانس اسـت، و از طرفی از پراکنش وسـيعی در اسـتان اردبيل نيز برخوردار اسـت، 
لـذا در ایـن طـرح بـه بررسـی اکولوژیـک این تيره پرداخته شـده اسـت. در طی چهار سـال اجرای طـرح، تعداد 
60 گونـه از تيـره نعناعيـان جمـع آوری و مـورد بررسـی قـرار گرفـت. نخسـت به منابـع و کتب مرجـع، مقاله ها 
و کاوش هـای کامپيوتـری مراجعـه شـد و اطالعاتـی در مـورد گياهـان تيـره مورد نظر جمع آوری شـد و سـپس 
اقـدام بـه بررسـی ویژگی هـای اکولوژیـک ایـن تيـره در اسـتان اردبيـل شـد. ایـن ویژگی هـا عبـارت بـود از نام 
جنـس و گونـه، محـل پراکنـش، ارتفـاع از سـطح دریـا، جهـت شـيب، جنـس خـاک، نام حـوزه آبخيـز و تيپ 

گونه هـای غالـب، همين طـور نقشـه پراکنـش گونه هـای ایـن تيـره در اسـتان نيز رسـم شـد.

واژه های كليدی: نعناعيان، معطر
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 Foeniculum( بررسـی تأثيـر كودهـای آلـی و شـيميايی بـر عملکـرد كمـی و كيفـی رازيانـه
 )vulgare Mill.

ابراهيـم شـريفی عاشـورآبادی، محمدحسـين لباسـچی، ابوالقاسـم متيـن، پرويـز باباخانلو و 
سـفيدكن فاطمه 

به منظـور بررسـی تأثيـر کودهـای آلـی و شـيميابی بـر عملکردهـای کمـی و کيفـی گيـاه دارویـی رازیانـه 
)Foeniculum vulgare Mill(، تحقيقـی در سـال های 1377-1374 در مرکـز تحقيقـات البـر کـرج انجـام شـد. 
تيمارهای مورد بررسـی شـامل نسـبت هایی مختلف از کودهای شـيميایی خالص به صورت ترکيبی از NPK، مورد 
اسـتفاده در سيسـتم های زراعـی رایـج و مبتنـی بـر کودهای شـيميایی، نسـبت های مختلفـی از کود دامـی، مورد 
اسـتفاده در سيسـتم های زراعـی ارگانيـک و نيز ترکيبی از نسـبت های مختلـف از کودهای دامی و شـيميایی، مورد 
اسـتفاده در روش هـای تغذیـه تلفيقـی گيـاه در مقایسـه با تيمار شـاهد بود. ایـن تحقيق به صورت طـرح بلوک های 
کامـل تصادفـی در سـه تکـرار به اجـرا در آمد. نتایـج حاصل از سـال های آزمایش ضمـن تجزیه مرکب، با اسـتفاده 
از آزمـون دانکـن مـورد مقایسـه قرار گرفتند. طبق نتایج حاصل از سـال های آزمایش مشـخص شـد کـه در روش 
تغذیـه شـيميایی، باالتریـن ميـزان عملکـرد بـذر، مربـوط بـه تيمـار "N=160 ،P=128 ،K=160 کيلوگـرم در 
هکتـار" و معـادل 901 کيلوگـرم در هکتـار بـود. باالتریـن ميـزان آن در روش تغذیـه تلفيقـی مربوط بـه تيمار 
"مخلـوط 25 تـن کـود دامی به همـراه N=60 ،P=48 ،K=60 کيلوگرم در هکتار کود شـيمایی" و معادل 1182 
کيلوگـرم در هکتـار شـد کـه با سـایرین اختـالف معنـی دار نشـان داد. در روش تغذیـه ارگانيک نيز، بيشـترین 
عملکـرد بـذر مربـوط بـه تيمـار 40 تـن کـود دامـی در هکتـار و معـادل 947 کيلوگـرم در هکتـار شـد. بر این 
اسـاس، عملکـرد بـذر در روش هـای تغذیـه شـيميایی خالـص 69/37، تلفيقـی 122/23 و ارگانيک نيـز معادل 
77/98 درصـد افزایـش را نسـبت بـه شـاهد نشـان داد. در ایـن آزمایـش، "مخلـوط 20 تـن کـود دامـی همراه 
N=80 ،P=64 ،K=80 کيلوگـرم در هکتـار کـود شـيميایی"، از روش تغذیـه تلفيقـی، بيشـترین درصد اسـانس 
را معـادل 3/18 درصـد توليـد نمـود. در اسـانس بـذر رازیانـه، ترکيب های عمده شـامل آنتول، فنچـون، ليمونن 
و متيـل کاویکـول مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. در ایـن ميـان آنتـول بـه عنـوان مهم تریـن ترکيـب، در تيمـار 
"مخلـوط 30 تـن کـود دامی به همـراه N=40 ،P=32 ،K=40 کيلوگرم در هکتار کود شـيميایی" از روش تغذیه 
تلفيقـی، باالتریـن مقـدار را داشـت و بـه 74/38 درصـد از ترکيـب موجـود در اسـانس بالـغ شـد که نسـبت به 
شـاهد و هم چنيـن تيمارهـای شـيميایی خالـص و ارگانيک بـه ترتيـب 36/10، 28/06 و 20/75 درصد افزایش 
نشـان داد. بـا توجـه بـه نتایج به دسـت آمـده، ميزان عملکردهـای کمی و کيفـی رازیانـه در روش تغذیه تلفيقی 
نسـبت بـه سـایر روش هـا بهتر بـود. بنابراین می توان اظهار داشـت کـه اسـتفاده از روش های تغذیـه تلفيقی در 

گيـاه، گامی مناسـب به سـمت کشـاورزی پایدار اسـت.

واژه هـای كليـدی: رازیانـه، کشـاورزی رایـج، کشـاورزی پایـدار، زراعـت ارگانيـک، کـود شـيميایی، کود 
اسـانس دامی، 
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بررسی كشت و اهلی كردن گياه موسير در استان همدان 
حسن جليلی، قاسم اسديان، جالل فرامرزی و كيوان صفی خانی

موسـير گياهـی اسـت با نام علمـی Allium hirtifolium از خانـواده Alliaceae که در اکثر نقاط کوهسـتانی 
بـا ارتفـاع بيـش از 2100 متـر و در تمامـی جهـات مختلـف شـيب و در خاک هـای بـا تکامـل پروفيلـی و 
بـدون تکامـل پروفيلـی )خاک هـای جـوان( بـا pH باالتـر از هفـت و در درجـه حرارت هـای بيـن 38- تـا 45+ 
درجـه سـانتی گراد رشـد می نمایـد. شناسـایی گونه، جنـس، رویشـگاه ها از نظر ارتفاع، شـيب، شـرایط اقليمی، 
خصوصيـات خاک شناسـی و درصـد پوشـش گياهـی در عرصـه انجام شـد. به منظور کشـت و اسـتقرار این گياه 
بـه مقـدار الزم بـذر و غـده از رویشـگاه ها تهيه شـد و کشـت مشـاهده ای در سـه عرصـه آبی در اسـتان همدان 
)نيـر، فرسـفج، بـاغ گياهـان دارویـی( در پایيـز به صـورت بـذر و غده انجـام گرفـت و در اواخر تير ماه سـال بعد 
برداشـت شـد. هم چنيـن تأثيـر کود فسـفات آمونيوم بر عملکـرد غده موسـير در قالب طرح آزمایـش بلوک های 
کامـل تصادفـی بـا چهار  تيمار و سـه تکرار مورد بررسـی قرار گرفت. در کشـت مشـاهده ای مشـخص شـد گياه 
موسـير به صـورت بـذر و غـده رشـد می نمایـد اما کشـت بذر پس از سبز شـدن در اوایل رشـد خشـک می شـود. 
در زمـان برداشـت غـده مشـخص شـد تراکـم بوته در واحد سـطح چنان چـه 16 غده باشـد توليد آن بـه مراتب 
بيشـتر از زمانـی اسـت کـه تراکم بوته در واحد سـطح بيش از 16 غده اسـت. نتایج آزمایشـات تعييـن نياز کود 
و تأثيـر آن بـر عملکـرد نشـان داد کـه اختـالف معنـی داری بين تيمارهـای کودی وجـود ندارد. غـده حاصل از 
بـذر موسـير را می تـوان در پایـان سـال سـوم بهره بـرداری کرد ولـی محصول حاصـل از غده در پایان سـال اول 
آمـاده بهره بـرداری اسـت. بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از آزمایشـات پيشـنهاد می شـود بررسـی های دقيق تـری 
در زمينـه نيـاز کـودی گيـاه، شـرایط خـاک و زمـان ارایه کـود صورت گيـرد. و هم چنيـن موسـير از طریق غده 

تکثيـر یابـد تا عملکـرد حاصل از آن ارزش اقتصادی داشـته باشـد.

واژه هـای كليـدی: موسـير )Allium hirtifolium(، کشـت، اهلـی کـردن، بـذر، غـده، نياز کودی، اسـتان 
ن  همدا
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بررسی سازگاری گونه های مهم دارويی به صورت ديم و آبی در مناطق استپی سرد 
كريم باقرزاده باغبادارانی

بـه علـت اهميـت گياهـان دارویـی اسـتاندارد و نقـش آن هـا در زندگـی مـردم از نظـر درمـان بيماری هـا و 
باالبـودن درآمـد کشـاورزان هم چنيـن کاهـش فشـار ناشـی از بهره بـرداری گياهـان دارویـی خـودرو کـه اکثراً 
اسـتاندارد هـم نيسـتند، سـطح زیـر کشـت گياهـان دارویـی اسـتاندارد از اهميـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. از 
آنجایـی کـه شـرایط محيطی بر روی کميـت و کيفيت مواد مؤثره گياهان دارویی تأثير دارد، بررسـی سـازگاری 
گياهـان دارویـی به منظـور افزایش سـطح زیر کشـت و بهره بـرداری بهينه از گياهـان دارویی از اهميـت ویژه ای 
برخـوردار اسـت. بخـش وسـيعی از اراضـی زراعـی کشـور در مناطقـی بـا اقليم اسـتپی سـرد واقع شـده اسـت. 
بـه دليـل تکامـل خـاک و ميـزان رطوبـت کافی، ایـن مناطـق برای توليـد برخـی از گونه هـای دارویی سـازگار 
مناسـب هسـتند. بـه هميـن دليـل ایـن طـرح 26 گونـه در شهرسـتان داران درغـرب اصفهـان با اقليم اسـتپی 
سـرد بـه اجـرا درآمـد. از بيـن گونه هـای کشـت شـده 12 گونه قادرنـد شـرایط منطقـه را تحمل کرده و رشـد 
 Salvia :خـود را کامـل و محصـول قابـل قبـول برای توليـد دارو، توليـد نمایند کـه مهم ترین آن هـا عبارتنـد از
 ،Hyssopus officinalis  ،Lvandula officinalis  ،Achillea millefolium  ،officinalis, Melissa officinalis
 Matricaria ،Nigella sativa ،Tanacetum partenium ،Barago و گونه هـای یک سـاله Ruta graveolens
Carthamus tinctorius ،chamomilla و Dracocephalum moldavica. به طـور کلـی در ایـن منطقـه کشـت 
آبـی گياهـان دارویـی هماننـد سـایر محصـوالت زراعی در نميه دوم اردیبهشـت ماه انجام می شـود و در اواسـط 
مهرمـاه بـه علـت وجـود سـرماهای زودرس رشـد گونه هـای کشـت شـده متوقـف می شـود. هم چنين بـه علت 
وجـود سـرماهای بهـاره در منطقـه کشـت دیـم گونه هـای مورد بررسـی به صـورت پایيـزه و بهار موفق نيسـت. 
بـه لحـاظ کوتاهـی فصـل رشـد در این منطقـه به علت وجـود سـرماهای بهـاره و زودرس تاریخ و نحوه کاشـت 
همچنيـن دروه آبيـاری از اهميـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. لـذا جهـت کشـت گياهـان دارویـی در ایـن گونـه 
مناطـق بایسـتی فاکتورهـای ذکـر شـده مدنظر قـرار گيرد. بـه دليل شـرایط اکولوژیـک و اقليم منطقـه اجرای 
طـرح، گونه هایـی کـه در ایـن منطقه قادر به اسـتقرار، رشـد، کامل نمـودن دوره زندگی خود هسـتند در مناطق 

مشـابه نيـز، قادرند رشـد و نمـو یابند.

 Steppe climate:واژه های كليدی
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بررسی تنش های خشکی گونه های مهم گياهان دارويی 
محمـد حسـين لباسـچی، ابراهيـم شـريفی عاشـور آبادی، زهـرا باهرنيـک، پرويـز باباخانلو و 

حسـين حيـدری شـريف آباد 

شـناخت تأثيـرات تنـش خشـکی در تغييرات مـواد مؤثره گياهان دارویی و تشـخيص گياهـان دارویی مقاوم 
یا متحمل به شـرایط خشـکی از مواردی اسـت که برای اسـتفاده در تعيين مناسـب ترین محل کشـت گياهان 
دارویـی الزم اسـت. بدیـن منظـور تعـدادی از گياهـان دارویی بـاارزش در شـرایط کم آبی و دیـم منطقه کرج و 
نيـز در گلخانـه بـه طـور مسـتقل در طی سـال های 1381 تـا 1384د مـورد ارزیابی قـرار گرفتنـد. تغييرات در 
رشـد، شـادابی، رنـگ، قطر تاج پوشـش در شـرایط خشـکی، مشـخص و بـا امتياز یک تـا پنج کمی شـد. نتایج 
تجزیـه کالسـتر ميانگيـن متغيرهـای کمـی مربوط بـه وضعيت رشـد گياهان دارویی حاکی از سـه دسـته بندی 
شـامل گياهـان رزمـاری با اسـطوخودوس، هميشـه بهار بـا کرچـک و مریم گلی با بومادران اسـت. بدیـن ترتيب 
در شـرایط ایـن آزمایـش بـه نظـر می رسـد مقاوم تریـن گياهـان بـه تنش هـای خشـکی بـه ترتيـب رزمـاری، 
اسـطوخودوس، هميشـه بهار، کرچک، مریم گلی و بومادران باشـند. در سـال 82 ميزان اسـانس سرشـاخه های 
گل دار رزمـاری تحـت تنـش، در 100 گـرم ماده خشـک برابر 0/678 گـرم بود. برای اسـطوخودوس تحت تنش 
خشـکی، ایـن ميـزان اسـانس معـادل 0/596 درصـد ماده خشـک به دسـت آمد. در سـال 1383 وضعيت رشـد 
گياهـان مختلـف در مزرعـه نشـان دهنـده از بيـن رفتـن کامل برخـی گونه هـا و نيز مقاومـت برخی دیگـر بود. 
در ایـن سـال ميـزان اسـانس اسـطوخودوس در شـرایط تنش خشـکی برابر بـا 0/545 درصد ماده خشـک بود. 
هم چنيـن اسـانس رزماری در شـرایط تنش خشـکی اسـتخراج شـد کـه برابـر 0/704 درصد بود. در آزمایشـات 
متعـددی کـه در قالـب طـرح کامـال ً تصادفـی در گلخانـه اجـرا شـد، پنـج گونـه از گياهـان دارویی بـه نام های 
مریم گلـی، بومـادران، اسـفرزه، هميشـه بهـار و بابونـه هر کـدام به طـور جداگانه تحـت تيمارهای آبيـاری کامل 
 Fc و 25 درصـد Fc 50 درصـد ،Fc و تنش هـای خشـکی بـه انـدازه 75 درصـد )Fc( در حـد ظرفيـت مزرعـه
قـرار گرفتنـد. مـاده خشـک توليـدی، وزن ریشـه، طول ریشـه، وزن انـدام هوایی و ارتفـاع گياهـان اندازه گيری 
و جداگانـه مـورد تجزیـه واریانـس قـرار گرفـت. برای کليـه گونه هـای تحت تيمارهـای مختلف تنـش و آبياری، 
تفاوت هـای معنـی داری در سـطح یـک درصـد در عملکـرد و اجـزای آن مشـاهده شـد. در بين گياهـان دارویی 
مـورد آزمایـش، گياهـان مریم گلی و بومادران بهترین رشـد را در کليه تيمارهای تنش خشـکی داشـته و رشـد 
کامـل و شـادابی خـود را در تيمارهـای تنـش شـدید خشـکی نيـز حفـظ کردنـد. به نظر می رشـد ایـن گونه ها 
می تواننـد بـه عنـوان گياهـان دارویـی مقاوم در شـرایط خشـک و یا کم آب اسـتقرار یابنـد. گونه هـای دیگر نيز 

دوره رشـد خـود را در شـرایط تنش شـدید کامـل کردند.
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تعييـن بهتريـن سـطح كـود ازته و فسـفره بـر مقـدار توليـد اندام های هوايـی و مـاده مؤثره 
حاصـل از آن هـا در گيـاه دارويـی آويشـن شـيرازی  Zataria multiflora در اسـتان تهران 

رضا حبيبی، ابراهيم فراهانی، غالم رضا نادری، محسن آهنگری و پرويز باباخانلو

گياهـان دارویـی در درمـان بيماری هـا از دیربـاز مـورد اسـتفاده قـرار می گرفته اسـت. تا اوایل قـرن نوزدهم 
عمـده گياهـان دارویـی از طبيعـت جمـع آوری و به صـورت ارقـام بومی مورد اسـتفاده قـرار می گرفته اسـت. در 
ایـران از حـدود 500 سـال قبـل گشـت گياهـان دارویـی بـرای مـورد مصرف صـورت می گرفتـه اسـت. امروزه 
هـدف متخصصيـن بخـش گياهـان دارویـی، حفـظ و توسـعه اسـتعدادهای ژنتيکـی مـاده موثـره دارویـی ایـن 
گياهـان اسـت. Zataria multiflora یکـی از گياهـان دارویـی اسـت کـه مـورد مصـرف دارویـی و خوراکی قرار 
می گيـرد. ایـن گيـاه، درختچـه ای کوچـک بـا برگ هـای کوچک تقریبـاً که در سـطح پوشـيده از تعـدادی غده 
ترشـحی اسـت سـاقه آن تقریبـاً سـفيد رنگ اسـت کاسـه گل تخـم مرغـی لولـه ای، دارای پنج دندانه مسـاوی 
کوچـک و بـه طـول حـدود دو ميلی متـر اسـت. گل آذیـن سـنبله ای شـکل اسـت. مقـدار اسـانس موجـود در 
اندام هـای رویـش آویشـن متفـاوت و بين 1 تـا 2/5 درصد اسـت. مهم ترین ترکيبـات آن تيمول بـه ميزان 55-
20 درصـد و کارواکـرول، لينالـول و اسـت )1( در پيکـر آویشـن ترکيب هایـی ماننـد تانن، فالونوئيد و سـاپونين 
و مـواد تلـخ هـم وجـود دارد. جهـت اجـرای طـرح از چهـار سـطح کـود ازته و فسـفاته با شـانزده تيمار در سـه 
تکـرار اسـتفاده شـد. در ایـن آزمایـش از طـرح آمـاری فاکتوریـل )دو فاکتـوره( در قالـب طرح پایـه بلوک های 
 n4= 135 و n3= 90 ،n2= 45 ،n1= 0( کامـل تصادفـی اسـتفاده شـد. فاکتورها شـامل کود ازتـه در چهـار سـطح
کيلوگرم در هکتار( و دو کود فسـفاته نيز در چهار سـطح )p3= 45 ،p2 =p1،22/5 = 0 و p4= 67/5 کيلو گرم در 
هکتـار( در نظـر گرفتـه شـد. بيـن سـطوح مختلف کود ازتـه و فسـفاته از نظر عملکـرد اختالف بسـيار معنی دار 
وجـود داشـت و بهتریـن سـطح کودی، سـطح سـه کود ازته و فسـفاته بوده اسـت. بـا توجه به بررسـی ميانگين 
 N90P22.5 عملکـرد و بـا توجـه بـه صرفه جویـی در مصـرف کـود، بهترین سـطح کود ازتـه و فسـفاته در تيمـار
مشـاهده شـد. بـا توجه به بررسـی بـه عمل آمده بيشـترین عملکرد اسـانس مربوط بـه تيمارهـای N90P67.5 و 
  N90p45و N90P67.5 داشـته اند. براسـاس آزمون دانکن تيمارهـای N0P22.5 وN0P0 کمتریـن عملکـرد را تيمارهـای
و N135P0 و N135P22.5 و N90P22.5 بيشـترین عملکـرد اسـانس را داشـته اند و اختـالف معنی دار با هم نداشـته اند.

واژه های كليدی: کود ازته و فسفاته، آویشن شيرازی، عملکرد اندام هوایی و درصد اسانس
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

تعييـن مناسـب ترين تاريـخ كشـت، تراكـم بوتـه و دوره آبياری جهت رشـد اندام هـای هوايی 
و مـاده مؤثره گياه دارويـی زوفـا )Hyssopus officinalis( در اسـتان تهران 
غالم رضا نادری بروجردی، ابراهيم فراهانی، محسن بيگدلی و حميد مدنی

گياهـان دارویـی بـه عنـوان توليـد کننـده ماده اوليـه کارخانجـات جهـت دارو از اهميـت خاصـی برخوردار 
هسـتند. بـا توجـه بـه نيـاز جهانی بـه دارو سـطح زیر کشـت ایـن گياهان افزایـش یافته و در کشـور ما کشـت 
و توليـد ایـن گياهـان از اهميـت برخوردارنـد کـه می تواننـد به عنـوان گياهـان اسـتراتژیک منظور گردنـد. زوفا 
گياهی اسـت خشـبی و چندسـاله از تيره نعناع که دارای ریشـه مسـتقيم با انشـعاب های فراوان هسـتند. سـاقه 
در ایـن گيـاه چهـار گـوش و گل هـای آن دارای چهار رنگ سـفيد، آبی، صورتـی و مخلوط هسـتند که در طول 
سرشـاخه قـرار دارنـد. از سرشـاخه های خشـک ایـن گيـاه یـک نـوع اسـانس روغنـی تهيه می شـود کـه حاوی 
پينوکامفـن، آلفـا و بتاپينـن و الکل هـای سـزکوئی ترپن اسـت. در آزمایـش انجـام شـده از طـرح اسـپليت پالت 
بـا دو فاکتـور فرعـی در قالـب طـرح بلوک هـای کامـل تصادفـی اسـتفاده شـد. در این طـرح یک فاکتـور اصلی 
دوره آبيـاری )A( بـا چهـار سـطح پنـج روز، 10 روز و 15 روز یک بار بـدون آبياری و همچنيـن دو فاکتور فرعی

 B و C هـر کـدام در سـه سـطح تاریـخ کاشـت )B( 15 فروردیـن، 25 فروردیـن و پنـج اردیبهشـت و فاکتـور 
)C( تراکـم بوتـه در سـه سـطح 30×30 و 40×40 و 50×50 سـانتی متر در نظـر گرفتـه شـد. در تمامی کرت ها 
عملکـرد انـدام هوایـی )وزن تـر( اندازه گيـری شـد. هم چنين برای هـر کرت وزن ماده خشـک، تعداد سرشـاخه 
گل دار و پارامترهـای دیگـر اندازه گيـری و درضمـن از هـر تيمـار یـک نمونه جهت تعيين اسـانس انتخاب شـد. 
ميانگيـن عملکـرد تيمارهـا بـه وسـيله آزمـون دانکن بـا احتمال 99 درصد با هم مقایسـه شـد. بر اسـاس نتایج 
به دسـت آمـده، بيـن ميانگيـن عملکرد تيمارهـای آبيـاری 10 روزه و آبياری پنـج روزه اختالف معنـی دار وجود 
نداشـت و نسـبت به دو سـطح دیگـر عملکرد بهتری داشـته اند. در تاریـخ 25 فروردیـن و 15 فروردین، اختالف 
معنـی داری از نظـر ميانگيـن عملکـرد مشـاهده نشـد امـا آن هـا عملکـرد بهتـری نسـبت بـه پنجم اردیبهشـت 
داشـته اند و بررسـی فاکتـور تراکـم بوتـه نشـان می دهد کـه تراکـم 30×30 اختالف معنـی داری با بقيه سـطوح 

دارد.

واژه های كليدی: زوفا، تراکم بوته، دوره آبياری، تاریخ کاشت، عملکرد اندام هوایی
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 Melissa officinalis,جمـع آوری و بررسـی امـکان اهلی كـردن اكوتيپ هـای مناسـب دو گيـاه
 Hypercicum perforatum

رسول رنگ آوران، محمد باقر رضايی، پرويز جيبی و احمد زربان حقيقی

در راسـتای طـرح اهلی نمـودن گياهـان دارویـی اسـتان دو گيـاه ارزشـمند گل راعـی و بادرنجبویـه از نظـر 
تأثيـر ارتفـاع محـل و تراکـم بر ميزان ترکيبـات و مواد مؤثره مورد بررسـی قـرار گرفتند. ترکيبات ایـن دو گياه 
بـرای درمـان افسـردگی بـه کار رفتـه و آرام بخـش هسـتند. عمليات ميدانـی با جمـع آوری نمونه هـای گياهی و 
بذور آن ها شـروع شـده و نقشـه های پراکنش دو گياه در سـطح اسـتان تهيه شـد و نقشـه های پراکنش دو گياه 
در سـطح اسـتان تهيـه شـد و هم زمـان فرم هـای حـاوی مشـخصات اکولوژیـک محل هـای پراکنش گيـاه برای 
هـر کـدام از توده هـای جمعيتی تکميل شـد. آزمایشـات مربوط بـه جوانه زنی بـذور در آزمایشـگاه انجام گرفت. 
نتایـج نشـان داد کـه در لوکاليته هـای ترکمانچـای و کمـپ کليبر بيشـترین درصـد جوانه زنـی را در طول مدت 
سـه دوره نگهـداری داشـته اسـت. از طرفـی لوکاليته هـای گيوه لـی و آق داش کمتریـن درصد جوانه زنـی را دارا 
بودنـد. آزمایشـات مزرعـه ای بـا دو طـرح اسـپليت پالت با سـه تکـرار و سـه تراکم کاشـت و سـه لوکاليته برای 
گل راعـی و طـرح بلوک هـای کامـاًل تصادفـی با سـه تکـرار و سـه تراکم مختلـف بـرای بادرنجبویه در ایسـتگاه 
تحقيقـات ملـکان بـه اجـرا درآمـد. سرشـاخه های گل دار گل راعـی جهـت اسـتخراج مـواد مؤثره جمـع آوری و 
خشـک شـدند. دو گـرم سرشـاخه گل دار گل راعـی خشـک و پـودر شـده و بـا حـالل کلروفرم و سـپس متانول 
بوسـيله دسـتگاه سوکسـله عمـل اسـتخراج هایپریسـين انجام گرفت. سـپس توسـط دسـتگاه اسـپکتروفتومتر 
ميـزان جـذب ایـن مـاده در طول مـوج 592 نانومتر قرائت شـد و غلظت هایپریسـين در تيمارها و رویشـگاهای 
مختلـف بـر حسـب ppm به دسـت آمد. نتایج نشـان دادند کـه گيوه لی و کمـپ کليبر از نظر ميزان هایپریسـين 
تفـاوت معنـی داری بـا لوکاليتـه آق داش دارنـد. بـا توجـه به ارتفـاع محـل جمـع آوری توده هـای جمعيتی فوق 
به نظـر می رسـد کـه افزایـش ارتفـاع رابطـه معکـوس با ميـزان ماده مؤثـره داراسـت. سـایر مطالعات نيز نشـان 
می دهنـد کـه توليـد مـاده خشـک و تعـداد گل در هـر بوتـه نيـز در ایـن لوکاليته هـا از نظـر آمـاری متفـاوت 
هسـتند. ولـی تراکـم بوتـه هيچ گونه تأثير معنـی داری روی توليد ماده خشـک و سـایر اجزای توليد نداشـت در 
حالی کـه کمتریـن تراکـم موجـب توليد بيشـترین ماده مؤثر شـد. در مورد گيـاه بادرنجبویه توليد ماده خشـک 
در هيچ یـک از تيمارهـا تفـاوت معنـی داری نداشـت ولی روند توليـد اسـانس در طبيعت و مزرعه متفـاوت بوده 

و در کل ميـزان توليـد اسـانس در مزرعـه نسـبت به طبيعت بيشـتر بود.

واژه های كليدی: ارسباران، ملکان، لوکاليته، جوانه زنی، گل راعی، هایپرسين، تراکم، بادرنجبویه
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كشت و اهلی كردن و بررسی مواد مؤثره برخی گياهان دارويی در استان تهران 
محسن بيگدلی 

ترکيبـات شـيميایی گياهـان دارویی از نظر کمی و کيفی شـدیداً متأثر از عوامل محيطی و شـرایط کاشـت، 
داشـت و برداشـت اسـت. لـذا در ایـن تحقيـق، کشـت و بررسـی فنولوژیـک پنـج گونـه گيـاه دارویـی کرچک، 
زیـره سـبز، کاسـنی، رازیانـه و اسـفرزه در ایسـتگاه تحقيقات گياهـان دارویی خجير مورد بررسـی قـرار گرفت. 
ایـن طـرح در پنـج سـال انجام شـد. ابتـدا بذور مـورد نيـاز از طبيعت جمع آوری شـد )برخـی از آن هـا از مرکز 
تحقيقاتـی تهيـه شـد(. سـپس هـر گونـه بـا توجـه بـه تراکم مـورد نياز در فاصله مناسـب کشـت شـد. کشـت 
به صـورت چرمـی پشـته انجـام شـد. بعـد از کاشـت، مراحـل مختلف رویشـی یادداشـت  بـرداری شـد و پس از 
رسـيدن کامـل بـذور، محصـول برداشـت شـد و ارتفـاع بوتـه، وزن هزاردانـه و عملکـرد دانـه هـر بوتـه بـه طور 
جداگانـه اندازه گيـری شـد. 10 پایـه کـه بهترین عملکـرد دانـه، وزن هزاردانه و ارتفـاع بوته را داشـتند، انتخاب 
شـده و بـذور آن هـا در سـال بعـد کشـت شـد. هـر سـال این مراحـل تکرار شـد تا در سـال آخـر، سـازگارترین 
بوته هـا کـه بهتریـن عملکـرد را داشـتند، بذورشـان جـدا شـد. در ضمـن هـر سـال دو بار کشـت بـا فاصله یک 
مـاه صـورت گرفـت و در هـر کـرت شـش ردیـف و در هـر ردیـف 20 بوتـه کشـت شـد. سـه تکـرار هـم بـرای 
هـر کـرت در نظـر گرفتـه شـد. بـرای یادداشـت بـرداری چهـار ردیـف مرکـزی از هـر کرت انتخاب شـد تـا اثر 
حاشـيه ای آن حـذف گـردد. پس از برداشـت، نتایج عملکـرد مورد تجزیـه و تحليل آماری قـرار گرفته و جداول 
تجزیـه واریانـس تهيـه و بررسـی ميانگين هـا بـا اسـتفاده از آزمون دانکـن انجام شـد و بين پارامترهـای حاصله 

همبسـتگی گرفتـه و جـداول و نمودارهای آن رسـم شـد. 

واژه های كليدی: کشت و اهلی کردن، کرچک، زیره سبز، کاسنی، رازیانه، اسفرزه
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بررسی پيرامون جنس Ribes در ارسباران و طريقه اهلی كردن آن 
آذر رفعتی سهرابی، احمد زربان  حقيقی و رسول رنگ  آوران 

قره قـاط از جملـه گياهانـی اسـت کـه در نقـاط محـدودی از دنيـا موجـود اسـت و در ایـران در جنگل هـای 
ارسـباران و جنگل هـای شـمال یافـت می شـود. ميوه های ایـن گياه دارای خاصيـت کاهش دهنده فشـار خون و 
مسـهل اسـت و هم چنيـن غنـی از رنگيزه هـای آنتو سـيانين اسـت. به منظور اهلی کـردن قره قـاط، تکثير آن هم 
از طریـق بـذر و هـم از طریـق قلمـه مـورد بررسـی قرار گرفـت. بذرهای ایـن گياه تحـت تأثير تيمارهـای: الف( 
اسـيد سـولفوریک + سـرما + دمای 10 درجه سـانتی گراد ، ب( اسـيد سـولفوریک + سـرما + دمای متناوب 10 و 
20 درجـه سـانتی گراد و ج( تخميـر ميوه هـای تـازه جمـع آوری شـده + دمای 10 درجـه سـانتی گراد، با درصد 
باالتـری جوانـه زدنـد و اثـر ایـن تيمارهـا بر شکسـتن خـواب و جوانه زنی بـذور قره قـاط در سـطح احتمال یک 
درصـد   معنـی دار بـوده اسـت. هم چنيـن قلمه های این گيـاه هم در فصـل پایيز و هـم در فصل بهار از رویشـگاه 
آن در جنگل هـای ارسـباران تهيـه شـد. قلمه هـا تحـت تأثيـر تيمارهـای مختلـف هورمونـی بـا غلظت هـای 
مختلـف قـرار گرفتنـد که از سـه نـوع هورمـون اکسـين  IAA  ،IBA و  NAA در غلظت های )صفـر، 150، 300، 
600 و 900 پـی پـی ام( اسـتفاده شـد، سـپس در بسـترهای مختلـف کشـت شـدند. تجزیـه و تحليـل داده هـا 
نشـان داد کـه قلمه هـای بهـاره بـا تيمار هورمونـی 300 پی پـی ام  با 50 درصد  ریشـه زایی، مناسـب ترین تيمار 

هسـتند و اعمـال تيمـار هورمونـی باعث اسـتقرار بهتر قلمه های ریشـه دار شـده می شـود. 

واژه های كليدی: قره قاط، اهلی کردن
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بررسی سازگاری چند گونه از گياهان دارويی به شوری 
سعيد دوازده امامی و محمد فيضی

گياهـان دارویـی بـا تنوع زیسـتی گسـترده از جمله گزینه های مناسـبی هسـتند که در مدیریـت تنش های 
غير زنـده از جملـه شـوری آب و خـاک می تواننـد مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد. به منظـور بررسـی سـازگاری و 
تحمـل گياهـان دارویـی نسـبت به شـوری، دو سـری آزمایش در گلخانـه با شـوری آب آبياری شـاهد )0/4، 3، 
6 و 9( و در زميـن اصلـی بـا شـوری آب آبيـاری 3/7، 6 و 9 دسـی زیمنس بـر متـر انجـام شـد. بر اسـاس نتایج 
به دسـت آمـده گياهـان مـورد آزمایش در سـه گروه حسـاس، نيمـه متحمل و متحمل به شـوری قـرار گرفتند. 
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بررسی جهت تعيين اكوتيپ های زيره پارسی در كشور و انتخاب اكوتيپ سازگار برای خراسان 
محمدعلی عسکرزاده و براتعلی غالمی 

زیـره پارسـی Bunium persicum گياهـی اسـت علفی، پایا، دارای کـورم )corm( و از خانواده چتریـان )Apiaceae( و یکی از 
پـر مصرف تریـن اقـالم اغذیـه ای و دارویـی در طـب سـنتی اسـت و هم چنين یکـی از محصوالت مهم صادراتی کشـور محسـوب 
می شـود و اهـداف طـرح شـامل تعيين اکوتيپ های مختلـف زیره پارسـی از طریق بررسـی خصوصيات اکولوژیکـی، مرفولوژیکی 
و تشـریحی بـذر و سـاقه و بـرگ و بررسـی و مقایسـه اسـانس آن هـا در شـرایط عرصـه و زراعـت و در نهایـت انتخـاب اکوتيـپ 
سـازگار برای خراسـان اسـت. به همين منظور از 12 رویشـگاه زیره پارسـی در اسـتان های مختلف کشـور بذر و غده گياه کامل 
جمـع آوری و اطالعـات مـورد نيـاز گيـاه و زیسـتگاه یاداشـت  برداری شـد )به ویژه عملکـرد و اجـزای عملکرد( غده هـا و بذرهای 
جمـع آوری شـده پـس از آماده سـازی زميـن در قالـب دو آزمایـش مجـزا )یکـی مربـوط بـه کشـت غده هـا و دیگـری بذرهـای 
جمـع آوری شـده از عرصه هـا( در قالـب طـرح آمـاری بلوک هـای کامـل تصادفی در سـه تکرار بـه مرحله اجـرا درآمد. هـر تکرار 
شـامل 10 کـرت )10 اکوتيـپ( بـه ابعاد 3×4 متر و هر کرت شـامل شـش ردیف کاشـت به طـول چهار متر و فواصـل ردیف 50 
سـانتی متر و فواصـل غده هـا روی ردیـف بـه  فاصله 25 سـانتی متر بـوده و بذر هـر اکوتيپ به ميـزان دو گرم در هر ردیف کشـت 
و متعاقبـاً مراحـل فنولـوژی، عملکرد و اجزای عملکرد در سـال های متعدد اجرای طرح بررسـی شـد. در ادامه وضعيت مرفولوژی 
و تشـریحی بـذر، بـرگ و سـاقه اکوتيپ هـا بـه روش مقطع گيـری، رنگ آميزی و با اسـتفاده از استرئوميکروسـکوپ بررسـی شـد. 
سـپس ميزان درصد عملکرد اسـانس اکوتيپ ها با اسـتفاده از دسـتگاه اسـانس گيری ) کلونجر( اندازه گيری و مقایسـه شـد. نتایج 
بررسـی خصوصيـات رویشـگاهی زیره پارسـی در مناطق مختلف کشـور نشـان داد، که اکوتيپ هـای زیره پارسـی در ارتفاع 920 
متـر در منطقـه جنـگل خواجـه کالت تـا 2590 متـری منطقـه جوپـار کرمـان در خاک های عميق و نرم و سـبک و سـنگالخی 
حاوی مواد آلی و در بسـترهای سـنگریزه ای و صخره ای با پوشـش گياهی محدود و در اراضی با شـيب 30-20 درجه در منطقه 
کـوه زر دامغـان تـا 70- 60 درجـه در منطقـه کـوه گنو بندر عباس و در تمامی شـيب ها به  ویژه جهت شـمالی بـه دليل رطوبت 
باال و بسـتر مناسـب رشـد می نماید. رویشـگاه آن ها بيشـتر در مناطقی با گونه های غالب درمنه، پوآ، آسـتراگالوس، آگروپایرون، 
اسـکاریوال، کاله مير حسـن، گاو چاق کن، هزار خار و جوامع جنگلی پسـته، ارس و بادام کوهی همراه اسـت. بررسـی سـه سـاله 
انجام شـده )حاصل از کشـت غده های مناطق مختلف در ایسـتگاه طرق مشـهد( نشـان داد که در سـال زراعی 82-81 بيشـترین 
و کمتریـن عملکـرد بـذر در واحـد بوتـه مربوط به مناطق جنـگل خواجـه کالت و کوه باقران بيرجنـد به ترتيـب 11/44 گرم در 
بوتـه و 1/20 گـرم در بوتـه و در سـال زراعـی 83-82، ایـن ارقـام متعلـق بـه اکوتيپ هـای مناطق چلميـر در گز و جوپـار کرمان 
بـه ترتيـب 12/63 و 1/07 گـرم در بوتـه و در سـال 84-83 متعلـق بـه اکوتيپ هـای کـوه گنو بندرعبـاس و کوه باقـران بيرجند 
بـه ترتيـب 4/22 و 0/81 گـرم در بوتـه به دسـت آمد. بررسـی ميانگين سـه سـاله عملکـرد اسـانس اکوتيپ ها )متأثـر از ميانگين 
عملکـرد سـه سـاله بـذر و درصد اسـانس( حاکی از این بود کـه اکوتيپ منطقه الموت قزوین بـا توليد 0/39 گرم در بوته اسـانس 
باالتریـن و اکوتيـپ منطقـه کـوه باقران بيرجنـد با توليد 0/023 گـرم در بوته اسـانس کمترین عملکرد را به خـود اختصاص داد. 
نتایـج به دسـت آمـده از نظـر مرفولـوژی برای تمامـی اکوتيپ ها یکسـان بوده و تنهـا طول بذر تفـاوت داشـت و وضعيت مجاری 
ترشـحی که ویژگی مهمی اسـت در همه نمونه ها مشـابه بود )حاوی شـش مجرای ترشـحی و پنج برجسـتگی(، قطر آندوکارپ 
در نمونه هـا بيـن 65 تـا 103 ميکـرون متفـاوت بـود. در نهایت به اسـتثنای تفـاوت در عملکرد بذر و اسـانس اکوتيپ هـا، تفاوت 
دیگـری کـه حاکـی از تمایـز خصوصيـات اکوتيپ ها باشـد، مالحظه نشـد. لذا برای بررسـی دقيق تـر اختالف بيـن اکوتيپ ها نياز 

به تحقيق بيشـتر با اسـتفاده از ماکرهـای مولکولی دارد.

واژه هـای كليـدی: زیـره پارسـی، Bunium persicum، اکوتيپ هـا، غـده )کـرم(، ویژگی های رویشـگاهی 
)اکولوژیکـی(، ویژگی هـای زراعـی، فنولـوژی، آناتومـی، عملکـرد و اجـزای عملکرد
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بررسی امکان كشت گياه Dracocephalum kotschy و بررسی ميزان اسانس آن 
مهردخت نجف پور نوايی، مهدی ميرزا، محمد مهدی برازنده و مصطفی گلی پور

گيـاه Dracocephalum kotschy از گياهـان دارویـی نـادر بـوده کـه در رویشـگاه های طبيعـی و نواحـی 
کوهسـتانی و مرتفـع کشـور یافـت می شـود. ایـن گيـاه بـه علت اسـانس زیـاد آن مورد توجه اسـت. بـا افزایش 
جمعيـت، ضـرورت ایجـاب می کنـد گياهانـی که حـاوی اسـانس و مواد مؤثـره هسـتند و می توانند نيـاز جامعه 
را برطـرف کننـد وارد سيسـتم زراعـی کشـور شـوند و بـا توجه به اهميـت آن هـا، روش های بهينه برای کشـت 
و نگهـداری آن هـا مـورد تحقيـق قرار گيـرد. هـدف از اجرای این طرح، یافتن شـيوه مناسـب جهت سـبزکردن 
گياه و نگهداشـتن آن در شـرایط کشـت و سـپس مقایسـه اسانس گياه کشـت شـده و نمونه موجود در طبيعت 
بـوده اسـت. نتایـج نشـان می دهد کـه از بين تيمارهـای مورد اسـتفاده برای سـبزکردن بذر، تيمار سـرما )15- 
درجـه سـانتی گراد( بـرای مـدت 10 دقيقـه، مناسـب ترین تيمـار برای سـبزکردن اسـت. در شـرایط مزرعه نيز، 
مقایسـه ترکيب های اسـانس در شـرایط کشـت و رویشـگاه مشـابهت این ترکيب ها را نشـان می دهد و در نمونه 
طبيعـت، ليمونـن بـا 29 درصـد و در نمونـه کاشـته شـده کارون بـا 30/8 درصد باالتریـن ترکيب هـا را در گياه 

می دهد.  تشـکيل 

واژه هـای كليـدی: نعنایيـان، Dracocephalum kotschy، کشـت، بـذر، سـرما، اسـانس، ترکيب هـای 
شـيميایی
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بررسـی تأثيـر سيسـتم های تغذيه ای و كشـت مخلوط بـر عملکردهـای كمی، كيفـی و كارايی 
انـرژی در اكوسيسـتم های زراعی گياهـان دارويی 

ابراهيـم شـريفی عاشـورآبادی، محمـد حسـين لباسـچی، محمـد مهـدی برازنـده و بهلـول 
عبـاس زاده

به منظـور بررسـی تأثيـر روش های تغذیـه گياه و هم چنين کشـت مخلوط بـر عملکرد گونه هـای دارویی مليس 
)Melissa officinalis( و مریم گلـی )Saliva officinalis(، آزمایشـی در مجتمـع تحقيقاتـی البـرز کـرج، به صـورت 
کرت هـای خردشـده در قالـب طـرح بلوک هـای کامـل تصادفـی با سـه تکرار و در سـه سـال اجرا شـد. عامل اصلی 
در سـه سـطح از فرم هـای مختلـف کـود نيتروژن بـه عنوان روش هـای تغذیه ای در مقایسـه با شـاهد در نظر گرفته 
شـد. عامل فرعی نيز در سـه سـطح شـامل کشـت خالص مليس، کشـت خالص مریم گلی و کشـت مخلوط مليس 
و مریم گلـی بـا نسـبت 50 درصـد از هـر گياه بـود. روش تشـکيل مخلوط بر اسـاس جایگزینی  بود به طـوری که هر 
واحـد از گيـاه دارویـی مليـس معـادل یک واحـد از گياه دارویـی مریم گلی در نظر گرفته شـد. طبق نتایج به دسـت 
آمـده از تجزیـه واریانـس، کشـت مخلـوط مليس و مریم گلی نسـبت به کشـت خالص هـر کدام از گونه هـا، عملکرد 
باالتـری ایجـاد کـرده و اختالف معنی دار در سـطح پنج درصد نسـبت به کشـت خالص نشـان داد. در سيسـتم های 
کشـت مخلـوط، ميزان محصول نسـبی کل در هر سـه سـال آزمایـش عمدتاً بيـش از عدد یک بوده کـه بيان کننده 
کارایـی بيشـتر کشـت مخلـوط نسـبت به کشـت خالص هـر کـدام از گونه هـای مليـس و مریم گلی اسـت. در بين 
روش هـای تغذیـه ای، اسـتفاده از روش محلول پاشـی ضمن کاهش مصـرف کود نيتروژنه، موجب بيشـترین عملکرد 
نسـبت بـه سـایر تيمارها شـد. بيشـترین عملکرد اسـانس مليس و مریم گلـی به ترتيـب معـادل 119/72 و 26/51 
کيلوگـرم در هکتـار به دسـت آمـد کـه در مليـس از روش تغذیـه محلول پاشـی و در مریم گلـی از کاربـرد اوره بـود. 
بيشـترین عملکـرد اسـانس هـر دو مـورد از سيسـتم کشـت خالص آن ها به دسـت آمد که نسـبت به سـایر تيمارها 
اختـالف معنـی دار نشـان داد. باالتریـن کارایـی انـرژی توليـد نيـز از روش محلول پاشـی و از کشـت مخلوط مليس 
و مریم گلـی به دسـت آمـد کـه ميانگيـن آن بـرای سـال های آزمایـش معـادل 2/66 بـرآورد شـد کـه ایـن افزایـش 
کارایـی انـرژی به دليـل کاهـش مصـرف کـود و افزایـش عملکرد اسـت. بـر اسـاس نتایج به دسـت آمده، اسـتفاده از 

سيسـتم های کم نهـاده می توانـد گامی مناسـب به سـمت کشـاورزی پایدار باشـد. 

واژه هـای كليدی: کشـت مخلـوط، کشـاورزی کم نهاده، کشـاورزی پایـدار، مليـس، مریم گلی، محلول پاشـی، 
نيتـروژن کندرها
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بررسـی امکان كشـت و تکثيـر گيـاه دارويـی Nepeta menthoidse در بخش هايـی از اسـتان 
اردبيـل و تغييـرات ميـزان مـواد مؤثـره در ارتفاعـات مختلف 

علی اكبر ايمانی  جبه دار

جنـس Nepeta شـامل حـدود 300 گونـه در آسـيا و اروپا اسـت. باالترین تنـوع و غنای گونـه ای این جنس 
در منطقـه آسـيای جنـوب غربـی بـه خصـوص ایـران و غـرب هيماليـا شـامل هندوکـش یافـت می شـود. ایـن 
جنـس یکـی از بزرگ تریـن جنس هـای تيـره Lamiaceae در ایـران اسـت کـه 75 گونـه از آن در ایـران یافـت 
می شـود کـه 54 درصـد آن اندميـک ایـران اسـت. برخـی از گونه هـا بـه عنـوان گياهـان دارویی مورد اسـتفاده 
N. pogono- ،N. pungens ،N. ispahanica ،N. binaludensis ،N. bracteata قـرار می گيـرد )به عنوان مثـال
Nepeta menthoidse .)sperma به صـورت وحشـی در کـوه سـبالن واقـع در اسـتان اردبيـل رشـد می کنـد. 
اسـتان اردبيـل منطقـه ای در شـمال غربـی ایران با شـرایط اقليمـی متفاوتی از جمله اسـتپی نيمه گرم اسـتپی 
نيمـه سـرد اسـت هم چنيـن اختـالف ارتفـاع از 20 متر تـا 4811 متر از سـطح دریا متغير اسـت کـه این باعث 
افزایـش تنـوع گونـه ای گياهـی در ایـن منطقـه شـده اسـت. در ایـن تحقيـق، نمونه هـا از ارتفـاع بـاالی 1800 
متـر دامنه هـای سـبالن جمـع آوری و در سـه نقطه از اسـتان اردبيـل )ایسـتگاه های تحقيقاتی گياهـان دارویی 
سـاميان اردبيـل، باغبانـی مشـکين شـهر و کنـدرق خلخـال( کشـت شـد. سرشـاخه گل دار گيـاه از طبيعـت و 
مزرعه جمع آوری و به روش تقطير با آب و بر اسـاس وزن خشـک اسـانس گيری شـد. بازده اسـانس در شـرایط 
طبيعـی بيـن 1/6 درصـد تـا 2/5 درصـد متغيـر بـوده به طـوری کـه باالتریـن درصـد مربـوط به منطقه شـابيل 
بوده اسـت. هم چنين تعداد ترکيبات شـيميایی شناسـایی شـده بين 19 تا 20 مورد بوده اسـت و نتایج نشـان 
داد کـه سـينئول و سـيترونليل اسـتات ترکيباتـی هسـتند کـه باالترین درصد بين ترکيبات شناسـایی شـده به 
خـود اختصـاص داده بودنـد. به طـوری کـه منطقـه شـابيل بـا ارتفـاع 2700 متـری از نظر سـينئول بـا 50/90 
درصـد باالتریـن مقـدار را بـه خـود اختصـاص داده بـود. تعـداد ترکيبـات شـيميایی در ایسـتگاه های خلخـال، 
اردبيـل و مشـکين شـهر بـه ترتيـب 45، 39 و 37 بـوده و باالترین ترکيب شـيميایی مربوط به 1 و 8 سـينئول 
بـا 39/9 درصـد در ایسـتگاه سـاميان بـوده اسـت. نتایـج نشـان داد کـه از نظـر عملکرد انـدام هوایی بـه ترتيب 
ایسـتگاه های اردبيـل، مشـکين شـهر باالتریـن ارزش را بـه خـود اختصـاص داده بـود و از نظـر درصـد اسـانس 

ایسـتگاه تحقيقاتـی خلخـال و سـاميان اردبيـل باالترین درصد اسـانس را داشـتند.

واژه هـای كليـدی: پونه سـای سـبالن، Nepeta menthoidse، 1 و 8 سـينئول، سـيترونليل اسـتات، آلفـا 
پنيـن، بتـا پنيـن، ارتفاعـات مختلف
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شناسـايی و بررسـی اكولوژيـک گونه هـای آويشـن به منظـور اهلـی كـردن و كشـت آن ها در 
اسـتان آذربايجـان غربی 

پرويـز باباخانلو، مـژگان الرتی، ابراهيم شـريفی عاشـور آبادی، بهمن علـی زاده، مهناز حيدری، 
صابر قاسـم پور و پری شـانکی

آویشـن یکـی از گياهـان مهـم دارویـی اسـت و در مناطـق مختلـف اسـتان آذربایجـان غربـی از گسـترش 
وسـيعی برخـوردار اسـت. لـذا طرح جمـع آوری و بررسـی اکولوژیک گونه هـای جنس )Thymus( بـا اهداف کلی 
زیـر بـه اجـرا در آمده اسـت: شناسـایی گونه های موجود در اسـتان، بررسـی برخی خصوصيات مهـم اکولوژیکی 
جهـت مطالعـات بعـدی، تهيـه نقشـه پراکنـش گونه هـا. روش تحقيـق مشـتمل بـر مراجعـه بـه رویشـگاه های 
گونه هـا در نقـاط مختلـف اسـتان )اروميـه، خـوی، سـلماس، مهاباد، ماکـو، تـکاب و شـاهين دژ( و نمونه برداری 
بـا روش سيسـتماتيک-تصادفی از گياهـان منطقـه و ثبـت اطالعاتی ماننـد مختصات جغرافيایـی، ارتفاع، جهت 
شـيب، درصـد شـيب، تراکـم گونـه، تـاج پوشـش و گياهان همـراه برای هـر گونـه در چهارچـوب روش تحقيق 
اسـت. سـپس، گونه هـای آویشـن و گياهـان همـراه در هرباریـوم بخـش تحقيقـات منابـع طبيعـی اسـتان پس 
از طـی مراحـل مختلـف بـر اسـاس فلورهـای معتبـر شناسـایی شـده و بـر ایـن اسـاس چهـار گونـه در اسـتان 
 Th. ،Th. migricus Klokov. & Desj-Shost ،Th. Kotschyanus Boiss & Hohen .شناسـایی شـده اسـت
.Th. Pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak،Fedtschenkoi Ronniger. بـا بررسـی و جمع بنـدی اطالعات 
و تجربيات کارشناسـی، امکان رویش دو گونه Th. Kotschyanus و Th. migricus با توجه به گسـترش وسـيع 
آن هـا در اقاليـم مختلـف اسـتان در شـرایط مزرعه وجود دارد که در طرح بعدی )کشـت و اهلی کردن آویشـن( 

بـه ایـن مهـم پرداخته خواهد شـد.

واژه های كليدی: آویشن ).Thymus spp(، بررسی اکولوژیک، استان آذربایجان غربی
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كشـت و تکثيـر چهـار گونه گيـاه دارويـی در اسـتان چهارمحـال و بختيـاری به منظـور حفظ 
ژنـوم و بررسـی امـکان انطبـاق آن ها با شـرايط اسـتان 

پرويز باباخانلو، حسين محمدی نجف آبادی، ابراهيم شريفی عاشورآبادی و منوچهر سرداری

مصـرف گياهـان دارویـی بـرای درمـان دردهـای مختلـف و هم چنين بـه عنوان چاشـنی برای معطـر کردن 
غـذا، از دیربـاز بـه عنـوان بخشـی از فرهنـگ مـردم اسـتان چهارمحـال بختياری وجود داشـت. در حـال حاضر 
اهميـت کاشـت، داشـت، برداشـت، فرآیندهـای پس از برداشـت گياهان دارویـی در جهت افزایش مـواد مؤثرآن 
بسـيار مـورد توجـه اسـت کـه از ضروریـات انجـام ایـن تحقيـق نيز اسـت. هـدف از اجـرای این تحقيـق، حفظ 
ژنـوم یـا انتخـاب گونـه برتر اسـت. به منظـور اجرای ایـن تحقيـق، بذرهای چهـار گونه گيـاه دارویـی زرین گياه 
و   )Rheum ribes( ریـواس   )Valeraina sisymbrifolia( سـنبل الطيب   ،)Dracocephalum multicaule(
کرفـس کوهـی )Kellusia odoratissima( در کرت هایـی بـه ابعـاد 55 متـر کشـت شـد. نتایـج به دسـت 
آمـده نشـان داد کـه درصـد جوانه زنـی اکوتيپ هـای چهارمحـال بختيـاری و خراسـان مربـوط به گونـه ریواس 
بـه ترتيـب 82/2 و 77/9 درصـد اسـت. هم چنيـن طـول دوره رویـش در این گونـه از فروردین ماه تـا مرداد ماه 
اسـت کـه در ایـن مـدت به مرحلـه گلدهی نرسـيد. در مـورد گونه کرفـس کوهی، درصـد جوانه زنـی مربوط به 
اکوتيپ هـای چهارمحـال بختيـاری و اصفهـان بـه ترتيـب 90 و صفـر بـود کـه این اختالف ناشـی از تـازه بودن 
بذرهـای اکوتيـپ چهارمحـال بختياری اسـت. دوره رویشـی در این گياه در سـال اول رویـش در فروردین ماه و 
در سـال دوم رویـش در اسـفند ماه شـروع شـده اسـت کـه آغاز دوره رویش در اسـفند مـاه، بارش از نـوع باران 
در آن سـال اسـت. در رابطـه بـا گونـه زرین گيـاه درصد جوانه زنـی اکوتيپ هـای چهارمحال بختيـاری و اصفهان 
بـه ترتيـب 52/2 و 22/9 تعييـن شـد. دوره رویـش ایـن گيـاه نيز از فروردین ماه شـروع شـده و تـا پایان بهمن 
مـاه ادامـه پيـدا کـرد، مرحلـه گلدهی بـرای این اکوتيـپ در سـال اول در اواخر مـرداد و در سـال دوم در اواخر 
فروردیـن اتفـاق افتـاد. در خصـوص گونـه سـنبل الطيب جوانه زنـی اکوتيـپ چهارمحـال بختيـاری 95 درصـد 
به دسـت آمـد. دوره رویشـی ایـن گونـه نيـز، در سـال اول از نيمـه دوم مـاه آغـاز و در اواسـط دی ماه بـه پایان 

رسـيد، هم چنيـن پایه هـای مذکـور در سـال دوم در اواخـر تير ماه خشـک شـدند. 

واژه هـای كليـدی: گياهـان دارویـی، کشـت، تکثير، حفـظ ژنوم، کرفـس کوهـی، سـنبل الطيب، ریواس و 
زرین گيـاه
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بررسی روش كاشت، داشت و برداشت و تکثير گياه دارويی رازک در گرگان 
پرويز باباخانلو، عبدالهاشم دماوندی كمالی و سيد علی حسينی

رازک بـا نـام علمـی Humulus lupulus از تيـره شـاهدانه Cannabinaceae گياهـی اسـت باالرونـده کـه 
شـامل گونه هـای متعـددی اسـت. گونـه Humulus lupulus از زمان های گذشـته در بيشـتر نقـاط جهان جهت 
اسـتفاده دارویـی و صنعتـی کشـت می شـود. ایـن گيـاه در اسـتان گلسـتان از اواسـط اسـفند ماه با گرم شـدن 
زميـن سـر از خـاک بيـرون مـی آورد و بـا رشـد سـریعی کـه در بهـار آغـاز می شـود بـه ماکزیمـم ارتفـاع خود 
)11-9 متـر( می رسـد و در اواسـط شـهریور مـاه شـروع بـه گلدهـی می کنـد. بعـد از 40 روز از شـروع گلدهی، 
گل هـا جهـت مصـارف، جمـع آوری می شـود. چهار روش کاشـت مـورد آزمایـش این طرح شـامل 1( بـذرکاری 
2( قلمـه 3( پاجـوش و 4( خوابانيـدن اسـت کـه در قالب طـرح بلوک های کامـل تصادفی در چهار تکـرار انجام 
شـد. اندازه گيـری تيمارهـای مختلـف نشـان می دهد کـه روش های پاجـوش، خوابانيـدن و بذرکاری بـه ترتيب 
دارای موفقيـت بيشـتری از نظـر اسـتقرار و ميزان محصول نسـبت به روش قلمه سـاقه دارند. در زمينه داشـت، 
آبيـاری اثـری مهـم در کميت و کيفيت محصول داشـته و کم شـدن آب در دسـترس باعث کاهـش کل محصول 
شـد. در هنـگام برداشـت، تأخيـر و تعلـل سـبب تغييـر رنگ و کم شـدن مـاده مؤثـره و ریزش گل ها می شـود و 
در روش هـای بـذرکاری و قلمـه زدن، رسـيدن گيـاه بـه باردهـی اقتصادی بـا تأخير همراه اسـت که غالباً سـبب 
باالرفتـن هزینه هـا و کاهـش درآمـد می شـود. ولـی روش هـای پاجـوش و خوابانيـدن روشـی مؤثـر و زودبـازده 
اسـت. جهـت ایجـاد مـزارع پـرورش رازک می تـوان از قلمه ریشـه اسـتفاده کـرد که ایـن روش امـروزه در دنيا 

متداول اسـت. 

واژه های كليدی: رازک، Humulus lupulus، روش کاشت، استقرار، محصول
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

بررسی كشت و اهلی كردن گياه مفراح در استان همدان 
حسـن جليلـی، جالل فرامرزی، حسـين ميرزايی ندوشـن، فاطمه سـفيدكن، مهـدی احمديان، 

محمد مهـدی معيـاری، همايون خيـری و علی براتی

مفـراح گياهـی اسـت بـا نـام علمـی Nepeta crispa Wild از خانـواده Labiateae کـه در کنـار آبراهه هـا 
و جویبارهـا در نقـاط کوهسـتانی بـا ارتفـاع بيـش از 1800 متـر در خاک هـای جـوان بـا pH باالتـر از هفـت و 
درجـه حرارت هـای بيـن 38- درجـه سـانتی گراد تـا 36+ درجـه سـانتی گراد رشـد می نمایـد. شناسـایی گونه، 
رویشـگاه های آن از نظـر ارتفـاع، شـيب، شـرایط اقليمـی، خصوصيـات خاکشناسـی و درصد پوشـش گياهی در 
عرصـه انجـام شـد و به منظـور کشـت و اسـتقرار ایـن گيـاه بـه مقـدار الزم بـذر از رویشـگاه ها تهيـه شـد. برای 
تعييـن مـاده مؤثـره گيـاه مذکور نسـبت به جمع آوری ایـن گياه در زمان گلدهی به مقدار الزم از سـه رویشـگاه 
طبيعـی و بـاغ گياهـان دارویـی اقـدام شـد. در این تحقيق، بررسـی اثر کود اوره بـر عملکرد گيـاه دارویی مفراح 
در قالـب طـرح بلوک هـای کامـل تصادفـی بـا چهـار تيمـار کـه تيمارهـای مورد بررسـی شـامل مقادیـر 100، 
150، 200 و 250 کيلوگـرم در سـه تکـرار بـود، انجـام شـد. به منظـور تعييـن بهتریـن مقـدار بـذر مـورد نيـاز 
کشـت، آزمایشـی در قالـب طـرح بلوک هـای کامـل تصادفی بـا چهار تيمـار که تيمارهای مورد بررسـی شـامل 
مقادیـر 1، 1/5، 2 و 2/5 کيلوگـرم در سـه تکـرار بـود صـورت گرفـت. با در نظر گرفتن کشـت به صورت نشـا در 
زميـن اصلـی به منظـور تعييـن فواصـل ردیـف و بوتـه بـر روی ردیف، طرحـی به صـورت بلوک های خردشـده با 
دو فاکتـور فاصلـه کشـت بوته هـا روی ردیف هـا بـا چهـار سـطح و فاصلـه ردیف ها با پنـج سـطح در قالب طرح 
بلوک هـای کامـل تصادفـی در سـه تکـرار اجـرا شـد کـه تيمارهـای اصلـی در چهار سـطح شـامل 20، 30، 40 
و 50 سـانتی متر و تيمارهـای فرعـی نيـز در پنـج سـطح شـامل 30، 40، 50، 60 و 70 سـانتی متر بـود. نتایـج 
حاصـل از آزمایشـات تعييـن نيـاز کـودی و تأثيـر آن در عملکرد گياه مفراح نشـان داد که در سـطح یک درصد 
اختـالف معنـی داری بيـن تيمارهـای کـودی وجـود دارد و مطلوب تریـن تيمـار بـرای گيـاه مذکور مقـدار 150 
کيلوگـرم در واحد سـطح مشـخص شـد. نتایـج حاصل از آزمایـش ميزان بـذر در عملکرد گياه مفراح نشـان داد 
اختـالف معنـی داری بيـن ميزان هـای مختلـف بـذر وجود دارد کـه بهتریـن تيمار مقـدار دو کيلوگـرم در واحد 
سـطح معيـن شـد. ضمنـاً نتایـج حاصل از تعييـن فواصل ردیـف و بوته بر روی ردیـف گياه مفراح نشـان داد که 
فواصـل ردیف هـا و بوته هـا بـرروی ردیف هـا و اثـر متقابـل آن ها تأثير معنـی داری بر تعـداد عملکرد داشـته اند و 
بهتریـن فواصـل ردیـف و بوتـه بر روی ردیف 40×40 سـانتی متر مشـخص شـد. با توجـه به نمونه های ارسـالی 
از گيـاه مذکـور مشـخص شـد گياهـان جوان تـر )یک سـاله( به صـورت زراعـی نسـبت بـه نمونه هـای طبيعی از 
مـواد مؤثـره بيش تـری برخوردار هسـتند. بـا نتایج حاصل از آزمایشـات پيشـنهاد می شـود مقدار نيـاز کود اوره 
)بهـاره( به منظـور بيشـترین عملکـرد بـرای گياه مذکـور 150 کيلوگـرم و ميزان بـذر جهت کشـت دو کيلوگرم 
در واحـد سـطح در نظـر گرفتـه شـود و گيـاه مفـراح در زميـن به صورت نشـا و با فواصـل ردیف و بوتـه بر روی 

ردیـف 40× 40سـانتی متر کشـت گردد.

واژه های كليدی: کشت، تراکم، بذر، نياز کودی، مفراح
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اثر تاريخ كاشت و ميزان بذر در توليد بذر Plantago ovate در مراوه تپه 
پرويز باباخانلو، محمدعلی دری و سيد علی حسينی

ایـن طـرح از سـال 1380 در ایسـتگاه تحقيقـات منابـع طبيعی در مراوه تپه اسـتان گلسـتان بـر روی گياه 
دارویـی اسـفرزه Plantago ovate، بـه مـدت سـه سـال بـا دو تيمـار در قالب بلوک هـای کامل به صـورت طرح 
کرت هـای خـرد شـده اجرا شـد. تيمارهای مورد بررسـی عبارتند از ميزان دو، چهار و شـش کيلوگـرم در هکتار 
و چهـار تاریـخ کاشـت بـا فاصلـه یـک مـاه، از اول آبـان مـاه در نظـر گرفته شـد. تيمـار تاریخ کاشـت به صورت 
فـوق بـرای سـه سـال و دو سـطح اضافـی )دو تاریـخ کاشـت( نيمـه دوم بهمن مـاه و نيمه اول اسـفند مـاه )به 
فاصلـه 15 روز( در سـال سـوم اجـرا شـد. درصـد جوانه زنی بـذور در آزمایشـگاه با کشـت در پتریدیـش تعيين 
شـد. بـر اسـاس درصـد جوانه زنـی مقـدار بـذر مـورد نياز در هـر کـرت تعيين شـد. قبل از کشـت، بذر بـا قارچ 
کـش کاربوکسـی تيـرام دو در هـزار آغشـته شـد تـا از بـروز بيماری های قارچـی در بـذر و گياهچـه جلوگيری 
نمایـد. ایـن آزمایـش در شـرایط دیـم و بدون آبياری انجام شـد. ميـزان بذر در نظر گرفته شـده بـرای هر کرت 
آزمایـش، بـا فاصلـه 20 سـانتی متر بيـن ردیـف و چهـار، دو و 1/25 سـانتی متر روی ردیـف از یکدیگـر کشـت 
شـدند. در طی رشـد مراحل رشـدی یادداشـت شـد. با اسـتفاده از پالت های 1×1 متر مربعی از وسـط کرت ها 
بـذر برداشـت و توليـد در واحد سـطح محاسـبه شـد. برای اندازه گيـری پارامترهای طول سـنبله، تعداد سـنبله، 
تعـداد دانـه در سـنبله از وسـط کرت پنـج بوته به صـورت تصادفی انتخاب شـد. ارتفاع گياه، طول سـنبله، تعداد 
دانـه در سـنبله در هـر بوتـه تحـت تأثيـر تاریـخ کاشـت قـرار نگرفـت، امـا تحت تأثيـر ميزان کاشـت بـذر قرار 
گرفتـه و بـه ترتيـب در سـطح یـک درصـد، پنج درصد، یـک درصد و یـک درصد اختـالف معنی داری را نشـان 
دادنـد. شـاخص برداشـت )HI( در سـطح یـک درصـد و پنـج درصد اختـالف معنی داری نداشـته و تحـت تأثير 
ميـزان کشـت بـذر و تاریـخ کشـت قـرار نگرفـت. عملکـرد بـذر بـر اسـاس نتایج به دسـت آمـده در سـطح پنج 
درصـد اختـالف معنـی داری داشـته و باالتریـن عملکرد بذر در ميزان کاشـت شـش کيلوگرم در هکتار به دسـت 
آمـد. تاریـخ کاشـت اثـر معنی داری بـر عملکرد بذر نداشـت. مقـدار موسـيالژ در تيمارهای مختلـف اندازه گيری 

شـد و تجزیـه واریانـس داده های آن اختـالف معنی داری را نشـان نداد. 

Plantago ovata ،واژه های كليدی: تاریخ کاشت، ميزان کاشت، توليد بذر
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بررسی شرايط اكولوژيک، فنولوژيک و اسانس گياه دارويی "زو" در استان كرمانشاه 
پرويـز باباخانلـو، برزو يوسـفی، محمـد قيطـوری، فتحعلی نـوری، اميرعلی شـاه مرادی، مهدی 

ميرزا و خسـرو شهبازی

گيـاه زو "بيلهـر" )Dorema aucheri( بومـی ایـران اسـت و در بيشـتر دامنه هـای زاگـرس از کرمانشـاه تـا 
جنـوب اسـتان فـارس پراکنش دارد. ایـن گياه در نواحی مختلف مصـارف دارویی و خوراکـی مختلفی دارد و در 
بعضـی نواحـی مـورد تعليـف دام نيـز قرار ميگيـرد. به علت مصـرف این گياه در مراحل اوليه رشـد و ریشـه کنی 
آن توسـط مـردم بومـی، ایـن گيـاه در حـال حاضـر در اسـتانهای کرمانشـاه و کردسـتان در حال انقراض اسـت 
ولـی در نواحـی زاگـرس مرکـزی هنـوز رویـش مناسـبی دارد. در ایـن طـرح بررسـيهای فنولـوژی، اکولـوژی و 
اسـانس ایـن گيـاه در سـه منطقـه رویشـی در اسـتان کرمانشـاه انجام شـد. بـه علت ریشـه کنی بوته هـا در این 
نواحـی توسـط مـردم بومـی و بـه گل  نرفتـن بيشـتر بوته ها در سـال های اجـرای طرح، امـکان اسـانس گيری از 
گيـاه مقـدور نشـد. مطالعـات فنولوژیـک نشـان داد که طـول دوره رویشـی زو از نيمه دوم اسـفند تـا نيمه دوم 
تيـر مـاه اسـت. در بررسـی های اکولوژیـک، پارامترهایـی از قبيـل تراکـم، پوشـش، فراوانی و خاکشناسـی مورد 

بررسـی قـرار گرفت. 

Dorema aucheri واژه های كليدی: زو، اکولوژی، فنولوژی و
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كشت و بررسی سه گونه گياه دارويی سياه دانه، گشنيز و سنبل الطيب در شهرستان همدان 
حسن جليلی، محمد خانجانی، جالل فرامرزی و نورعلی رجبی مظهر

  Coriandrum sativum،Nigella sativa ایـن تحقيـق به منظـور کشـت و بررسـی سـه گونـه گيـاه دارویـی
و Valeriana officinalis به صـورت چهـار آزمایـش جداگانـه در سـال های 1379 تـا 1383 بـه مـدت چهـار 
سـال در شهرسـتان همـدان صـورت گرفـت. در ایـن تحقيـق کـود اوره بـر عملکـرد دو گيـاه دارویی گشـنيز و 
سـياهدانه در قالـب طـرح بلوک هـای کامـل تصادفـی با چهـار تيمار کـه تيمارهای مورد بررسـی شـامل مقادیر 
100، 150، 200، 250، 300 و  400کيلـو گـرم در 3 تکـرار انجـام شـد. به منظـور تعييـن بهتریـن مقـدار بـذر 
مـورد نيـاز کشـت گيـاه دارویـی سـياهدانه، آزمایشـی در قالب طـرح بلوک هـای کامـل تصادفی با چهـار تيمار 
کـه تيمارهـای مـورد بررسـی شـامل مقادیـر 10، 12، 14 و 16 کيلوگـرم در سـه تکـرار صـورت گرفـت. در 
گيـاه سـنبل الطيب نيـز، به منظـور تعييـن فواصـل ردیـف و بوتـه بـر روی ردیـف، طرحـی به صـورت بلوک های 
خردشـده بـا دو فاکتـور فاصلـه کشـت بوته هـا روی ردیف هـا بـا چهار سـطح و فاصلـه ردیف ها با پنج سـطح در 
قالـب طـرح بلـوک کامـل تصادفی در سـه تکرار اجرا شـد کـه تيمارهای اصلی در چهار سـطح شـامل 20، 30، 
40 و 50 سـانتی متر و تيمارهای فرعی نيز در پنج سـطح شـامل 30، 40، 50، 60 و 70 سـانتی متر بود. نتایج 
حاصل از آزمایشـات در تعيين نياز کودی و تأثير آن در عملکرد دو گياه دارویی گشـنيز و سـياهدانه نشـان داد 
کـه در سـطح یـک درصـد اختـالف معنی داری بيـن تيمارهـای کـودی وجـود دارد و مطلوب ترین  تيمـار برای 
گيـاه مذکـور بـه ترتيـب مقادیـر 150 و 250 کيلوگـرم در واحد سـطح )هکتار( مشـخص شـد. نتایـج حاصل از 
آزمایشـات ميـزان بـذر در عملکـرد گياه سـياهدانه نشـان داد اختـالف معنی داری بيـن ميزان هـای مختلف بذر 
وجـود دارد کـه بهتریـن تيمـار مقـدار 12 کيلوگـرم در واحد سـطح )هکتار( معين شـد. به عـالوه نتایج حاصل 
از تعييـن فواصـل ردیـف و بوتـه بـر روی ردیـف گيـاه سـنبل الطيب نشـان داد که فواصـل ردیف هـا و بوته ها بر 
روی ردیف هـا و اثـرات متقابـل آن هـا تأثيـر معنـی داری بـر تعـداد عملکـرد داشـته اند و بهتریـن فواصـل ردیف 
و بوتـه بـر روی ردیـف 4040 سـانتی متر مشـخص شـد. بـا توجـه بـه نتایـج حاصل از آزمایشـات پيشـنهاد 
می شـود مقـدار نيـاز کـود کـوره )بهـاره( به منظور بيشـترین عملکـرد برای گياه گشـنيز و سـياهدانه بـه ترتيب 
150 و 250 کيلوگـرم و ميـزان بـذر جهـت کشـت سـياهدانه 12 کيلوگـرم در واحـد سـطح )هکتـار( در نظـر 
گرفتـه شـود. هم چنيـن گيـاه سـنبل الطيب در زميـن به صـورت نشـاء و بـا فواصل ردیـف و بوته بـر روی ردیف 

4040 سـانتی متر کشـت گردد.

واژه های كليدی: کشت، تراکم، نياز کودی، سنبل الطيب، گشنيز و سياه دانه
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 Hypericum perforatum( اثـر سـطوح مختلف آبيـاری در عملکـرد ارقام مختلـف علـف چـای
.L( وارداتـی و بومی در اسـتان گلسـتان 

پرويـز باباخانلـو، سـيد علی حسـينی، قاسـم علی ابرسـجی قشـالق، محمد علـی دری، محمد 
لباسچی حسـين 

از آن جایـی کـه گيـاه دارویـی و بـا ارزش علف چـای از ارتفـاع صفر تا بيـش از 2000 متر زیسـتگاه طبيعی 
اسـتان رویـش و پراکنـش دارد، هم چنيـن بـا توجـه به کشـت و توسـعه گياهان دارویی در سـطح دنيا و کشـور 
اجـرای ایـن طـرح در راسـتای معرفـی رقـم مناسـب بـا توليد مـاده مؤثـره بيشـتر انجام شـد. طـرح تحقيقاتی 
اثـر سـطوح مختلـف آبيـاری بـر عملکـرد ارقـام مختلـف علـف چـای ).Hypericum perforatum L( وارداتی و 
بومـی از سـال 1380 بـه مـدت چهار سـال در ایسـتگاه چالکـی گرگان اجرا شـد. ایـن طرح به صورت اسـپليت 
پـالت )فاکتـور آبيـاری بـه عنـوان تيمـار اصلـی و فاکتور رقم بـه عنوان تيمـار فرعـی در چهار سـطح( در طرح 
بلوک هـای کامـل تصادفـی بـا سـه تکـرار اجـرا شـد. تيمارهای آبيـاری مورد بررسـی عبارتنـد از: سـطوح بدون 
آبيـاری، آبيـاری در فشـار 0/3-، 5- و 15- اتمسـفر خـاک بـود. تيمـار رقـم بـا توجـه بـه بـذور تهيه شـده، دو 
رقـم خارجـی NLC و TOPZ و دو اکوتيـپ برگ ریـز و بـرگ درشـت انتخـاب شـد. بـذور در شـرایط گلخانـه 
به صـورت خزانـه کشـت شـد. تراکـم بوته هـا شـش تا هفـت بوته در متـر مربع لحـاظ شـد. بوته ها بـا فاصله 30 
 TDR سـانتی متر روی ردیف هایـی بـه فاصلـه پنـج سـانتی متر کشـت شـدند. زمـان آبياری به وسـيله دسـتگاه
مشـخص می شـد. برداشـت محصـول بـا حـذف 50 سـانتی متر از حاشـيه کرت هـا، بعـد از ظهـور 30 درصـد 
گل هـا از ارتفـاع 20-25 سـانتی متری انتهـای سرشـاخه های گل دار صـورت گرفـت. با توجه به تجزیـه و تحليل 
عملکـرد در مـاده خشـک، در سـطوح مختلف تيمـار آبياری اختالف معنی داری مشـاهده نشـد. امـا عملکرد در 
فاکتـور رقم هـا در سـطح یـک و پنـج درصـد دارای اختـالف معنی داری هسـتند. در سـطح احتمـال یک درصد 
بيـن ميـزان عملکـرد مـاده مؤثره هيپریسـين در ارقـام مختلف، اثـر متقابل آبيـاری و ارقام و اثر متقابـل ارقام و 

تکرارهـا تفـاوت معنی داری وجـود دارد. 

Hypericum perforatum L. واژه های كليدی: علف چای، آبياری، عملکرد و
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بررسی كشت و اهلی كردن دو گونه دارويی و صنعتی كماكندل و آنغوزه در خراسان 
پرويـز باباخانلـو، براتعلـی غالمـی، محمدعلـی عسـکرزاده، فريـده ثقفـی خـادم و غالم رضـا 

بمرود حسـينی 

از   Dorema ammoniacum کماکنـدل  و   Ferula asaa-foitida آنغـوزه  صنعتـی  و  دارویـی  گونه هـای 
مهم تریـن گياهـان شـاخص دارویـی در مناطـق خشـک و بيابانـی اسـتان خراسـان محسـوب می شـوند. صمـغ 
حاصلـه از هـر دو گونـه از نظـر دارویـی، صنعتـی و صادراتـی اهميـت فوق العـاده دارد. متأسـفانه برداشـت های 
سـنتی و غيرعلمـی زمينـه انقـراض گونه ها را در گذشـت زمان فراهم کرده و هر سـال از سـطح رویشـگاه آن ها 
کاسـته می شـود. بررسـی خصوصيـات اکولوژیکـی و امکان کشـت و زراعت گونه هـای مورد مطالعـه زمينه حفظ 
گيـاه و بهره بـرداری پایـدار از آن هـا را فراهـم می نمایـد. تعييـن زمـان و تراکـم مناسـب جهت کاشـت زراعی و 
از طرفـی بهتریـن زمـان کاشـت در شـرایط رویشـگاه طبيعی گونه هـا در اسـتقرار و عملکرد صمـغ گونه ها مؤثر 
خواهـد بـود. پـس از جمـع آوری بـذور آنغوزه و کندل از رویشـگاه آن ها در شـرایط آزمایشـگاه درصـد قوه ناميه 
بـذور در درجـه حرارت هـای مختلـف و اسـتفاده از تيمارهـای سـرمایی تعييـن شـد. کاشـت بـذر هـر دو گونه 
به صـورت کشـت کپـه ای در رویشـگاه های علـی آبـاد و محمد آباد قایـن و کاخـک گناباد در زمان هـای مختلف 
انجـام شـد. بـه عـالوه هـر دو گونه در شـرایط مشـهد به صـورت زراعـی و در قالب بلوک هـای کامـل تصادفی و 
طـرح آمـاری فاکتوریـل در سـه تکرار کشـت شـدند. فاکتـور اول زمان کاشـت و فاکتـور دوم تراکم بـود که هر 
فاکتـور در چهـار سـطح تيماربنـدی و به صـورت فارو کشـت شـدند. مراقبت هـای الزم هم، در طول دوره رشـد 
گيـاه به عمـل آمـد. پس از کاشـت، تعداد روز از زمان کاشـت تا سبزشـدن، درصد سبزشـدن و اسـتقرار گونه ها، 
تعـداد بـرگ در بوتـه، سـطح طوقـه، وزن تـر و وزن خشـک ریشـه و امـکان توليـد صمـغ در سـال آخـر اجرای 
طـرح بـا اجـرای تيغ زنـی بوته در شـرایط زراعی بررسـی شـد. نتایـج آناليز داده  نشـان داد که برای هـر دو گونه 
بيـن زمان هـای کاشـت بـرای صفـات درصد سبزشـدن و اسـتقرار گونه ها در سـطح یـک درصد اختالف بسـيار 
معنـی دار بـود و در هـر دو گونـه زمـان کاشـت آذر و دی ماه بيشـترین درصد سبزشـدن و اسـتقرار را داشـتند 
و تأخيـر در کاشـت باعـث کاهـش درصـد اسـتقرار گونه هـا شـد. ميـزان اسـتقرار در شـرایط رویشـگاه بسـيار 
پایيـن و حـدود 5/5 درصـد بـود. در صورتی کـه درصـد اسـتقرار هـر دو گونه در شـرایط زراعی حـدود 10 برابر 
رویشـگاه بـود. اثـرات زمـان و تراکـم کاشـت بر وزن خشـک ریشـه ها برای هـر دو گونـه معنی دار نبـود ولی در 
زمـان کاشـت آذر و دی مـاه بيشـترین وزن خشـک ریشـه توليـد شـد. تا سـال سـوم هيچ یـک از گونه ها سـاقه 
گل دهنـده توليـد نکردنـد. امـکان برداشـت صمـغ از آنغـوزه تا سـه سـالگی وجود نداشـت و در کنـدل در زمان 
کاشـت آذرمـاه و تراکـم 5070 سـانتی متر در سـن سـه سـالگی بيشـترین ميـزان صمـغ بـا یک بـار تيغ زنی 

)0/86 گـرم در بوتـه( توليد شـد.

واژه های كليدی: کشت زراعی، آنغوزه، کندل، صمغ
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بررسـی بهترين تاريـخ، روش تکثير )قلمه، بذر و تقسـيم بوته( دو گونه مرزه )مرزه  خوزسـتانی 
و مـرزه بختياری( و تعيين عملکرد اسـا نس آن هـا و تعيين نوع تركيبـات موجود در آن 

پرويـز باباخانلو، شـهال احمـدی، فاطمه سـفيدكن، محمدعلـی كريمی فر، كريم خادمـی، ناهيد 
ولی زاده و رضـا كرميان

جنـس Satureja بـا نام فارسـی مـرزه در دنيا 30 گونه و در ایران 13 گونه گياه علفی یک سـاله و چندسـاله 
دارد. ایـن گياهـان دارای مصـارف متعـددی در بيـن مـردم بومـی مناطق رویش خود هسـتند. در ایـن تحقيق، 
زمـان کاشـت )بهـار و پایيـز( و روش کاشـت )بـذر، قلمه و تقسـيم بوتـه( دو گونه مـرزه خوزسـتانی و بختياری 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت. مـواد گياهـی اوليه بـرای اجرای طـرح از شـهرکرد و پل دختـر تهيـه و در مزرعه به 
روش اسـپليت فاکتوریـل و در سـه تکـرار در قالـب طـرح بلوک کامل تصادفی کشـت شـدند. از گياهان کشـت 
شـده و وحشـی در مراحـل پيـش از گلدهـی و تمـام گلدهـی اسـانس گيری شـد. سـپس ترکيب هـای تشـکيل 
دهنـده اسـانس بـا اسـتفاده از کروماتوگرافـی گازی )GC( و گاز کروماتوگرافـی متصـل بـه طيف سـنج جرمـی 
)GC/MS( شناسـایی شـدند. داده های به دسـت آمده از کاشـت S. khuzestanica و S. bachtiarica با نرم افزار 
MSTATC تجزیـه و تحليـل شـدند. بـا در نظـر گرفتـن برهم کنـش زمان کاشـت در گونـه در روش تکثير مرزه 
خوزسـتانی و بختيـاری، عملکـرد اسـانس و مهم تریـن ترکيـب موجـود در اسـانس )کارواکرول(، می تـوان گفت 
کـه مـرزه خوزسـتانی بـا روش تقسـيم بوته و کشـت در پایيز در ایـن تحقيق بـا عملکرد وزن خشـک 2248/3 
کيلوگـرم در هکتـار و عملکـرد اسـانس 3/06 و هم چنين وجـود 95/4 درصد کارواکرول در اسـانس خود، تيمار 
برتـر اسـت. بـا توجه بـه ميـزان بـاالی اسـانس S.khuzestanica و وجـود کارواکرول بـا غلظتی بـاال )95/4( به 
عنـوان عمده تریـن ترکيـب در اسـانس و همچنيـن باالتـر بودن عملکرد وزن خشـک نسـبت بـه S.montana و 
S. hortensis بـه نظـر می رسـد کـه می توانـد جایگزیـن مناسـبی برای ایـن دو گونه کـه هيچ کدام بومـی ایران 

نيسـتند، باشد.

واژه هـای كليـدی: S. bachtiarica ،S. khuzestanica، اسـانس، کارواکـرول، عملکرد وزن خشـک، روش 
شت کا
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بررسـی اثـر مقاديـر مختلـف آبيـاری بـر برخـی پارامترهـای رشـد و مقاديـر كائوچـو در 
وايـول  مختلـف  كولتيوارهـای 

زهـرا باهرنيـک، مهدی ميـرزا، پرويـز باباخانلو، محمد حسـين لباسـچی، بهلول عبـاس زاده و 
محمـود غفاری

از آنجایـی کـه تنش هـای آبـی محصـول و مـواد مؤثـره در گياهـان را تحـت تأثير قـرار می دهـد، در اجرای 
طـرح ذیـل بـه بررسـی اثـر تيمارهـای مختلـف آبياری بـر برخـی پارامترهای رویشـی و توليـد کائوچـو و رزین 
در ارقـام مختلـف گيـاه وایـول پرداختـه شـد. ایـن طـرح در قالـب طرح آماری اسـپليت پـالت در چهار سـطح 
آبيـاری کامـل )در حـد ظرفيـت زراعـی(، تنش های مالیـم ) و  ظرفيت زراعی( و شـدید ) ظرفيـت زراعی( و در 
سـه تکـرار صـورت پذیرفـت. نتایـج حاصل نشـان داد کـه ميانگين ارتفـاع، قطر یقه و گسـتردگی تاج پوشـش، 
  =HS( وزن تـر و خشـک پایه هـای ارقـام مختلـف گيـاه وایـول بـا کاهـش مقادیـر آبيـاری تـا حـد تنش شـدید
ظرفيـت زراعـی( بـا اختـالف معنـی داری کاهـش یافتـه ولـی درصـد کائوچو و رزیـن با کاهـش مقادیـر آبياری 
افزایـش یافـت. نتایـج حاصـل از تجزیـه داده هـا نشـان داد باالتریـن ارتفـاع و قطر یقـه در تيمار FC بـه  ترتيب 
در رقـم UC/103 بـا ارتفـاع 56/33 سـانتی متر و رقـم CAL6 بـا قطـر یقه برابـر 2/76 سـانتی متر و حداقل آن 
در تيمـار HS در رقـم CAL6 بـا ارتفـاع 35 سـانتی متر و رقـم UC/103 بـا قطـر یقه 1/6 سـانتی متر مشـاهده 
شـد. بيشـترین گسـتردگی تاج پوشـش برابـر 11600 سـانتی متر مربع در تيمـار FC در رقـم CAL7 و حداقل 
آن در تيمـار HS، برابـر 2127 سـانتی متر مربـع در رقم UC/103 مشـاهده شـد. بررسـی ميانگين هـای وزن تر 
و خشـک نيـز نشـان داد کـه باالتریـن ميانگيـن وزن تـر و خشـک در رقـم UC/103 در تيمار FC بـه ترتيب با 
مقادیـر 810 و 384 گـرم بـود. در تيمـار HS کمتریـن ميانگين وزن تـر در ارقـام UC/103 و CAL7 به ترتيب 
بـا مقادیـر 172/5 و 131/7 و کمتریـن ميانگين وزن خشـک در رقـم UC/103 برابر 61/03 گرم به دسـت آمد. 
درصـد کائوچـو و رزیـن ارقـام مختلـف بـا کاهـش مقادیـر آبيـاری و اعمال تنـش از حـد ظرفيت زراعـی تا حد 

تنـش شـدید )HS=  ظرفيـت زراعـی( بـه ترتيـب از 2/2 تـا 5/56 و 4/83 تـا 9/73 درصـد افزایش یافت.

 Parthenium ،واژه هـای كليـدی: وایـول، کائوچو، رزیـن، تيمار آبيـاری، پارامترهای رشـد، تنش خشـکی
argentatum
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

بررسـی رويشـگاه های طبيعی گيـاه دارويی بومادران در اسـتان تهران و مدل سـازی رشـد آن 
در اكوسيسـتم های زراعی 

ابراهيـم شـريفی عاشـورآبادی، محمد حسـين لباسـچی، ابوالقاسـم متيـن، محمد باقـر رضايی، 
پرويـز باباخانلـو، ولی اله مظفريـان، محمد بابايـی، مصطفی گلي پور، محمـود نادری و ابوالقاسـم متين

به منظـور بررسـی رویشـگاه های طبيعـی و مدل سـازی رشـد گيـاه بومـادران )Achillea millefolium( در 
اکوسيسـتم زراعی، دو آزمایش جداگانه در سـال های 85-1381 اجرا شـد. آزمایش اول که در شـرایط طبيعی 
اجـرا شـد، تيمارها شـامل رویشـگاه های اسـتان تهـران بود کـه در قالب طرح کاماًل تصادفی در سـه تکـرار اجرا 
شـد. در هـر رویشـگاه، ویژگی هـای مورد مطالعه شـامل تعـداد گياه در هر پـالت، عملکرد انـدام هوایی، عملکرد 
گل، ارتفـاع گيـاه و درصـد اسـانس بود. مقایسـه ميانگين ها نشـان داد که بيشـترین عملکردهای انـدام هوایی و 
گل، مربـوط بـه شـهرک طالقـان و بـه ترتيـب برابر بـا 512/25 و 132/72 گـرم در هر متر مربع بود که نسـبت 
بـه سـایرین اختـالف معنـی دار داشـتند. حداقـل عملکرد انـدام هوایـی و گل در پای قلـه دماوند بود. بيشـترین 
شـاخص برداشـت )نسـبت وزن گل بـه انـدام هوایـی( مربـوط بـه منطقه آسـارا و قلـه دماوند بود که نسـبت به 
سـایرین اختـالف معنـی دار داشـتند. منطقـه دماونـد بـا 0/334 و منطقه آسـارا و هم چنيـن پای قلـه دماوند با 
0/184 درصـد، بـه ترتيـب بيشـترین و کمتریـن درصد اسـانس را داشـتند. آزمایـش دوم به مدت دو سـال، در 
مزرعـه ایسـتگاه تحقيقـات البـرز کرج اجرا شـد. در سـال اول آزمایـش و بعد از اسـتقرار گياه، درصـد زنده مانی 
پایه هـا در شـرایط دیـم آزمـون شـد و نسـبت بـه تعييـن شـاخص های فيزیولوژیـک رشـد اقدام شـد. در سـال 
دوم، تيمارهـای رطوبتـی خـاک بـر گياهان سـال قبـل اعمال شـدند. تيمارها، شـامل آبياری کامـل و همچنين 
آبيـاری بـر اسـاس30،  60 و 90 ميلی متـر تبخيـر از سـطح تشـتک تبخيـر کالس A بـود کـه بـا تيمـار بـدون 
آبيـاری مقایسـه شـدند. در سـال دوم آزمایـش نيـز شـاخص های فيریولوژیک رشـد تعيين شـدند. نتایج مربوط 
بـه آزمایش هـای مزرعـه ای نشـان داد، در سـال اول و در شـرایط بـدون آبيـاری، ميـزان تجمـع ماده خشـک تا 
سـطح 2100 درجـه روز رشـد )GDD( افزایـش و سـپس کاهـش یافت. در سـال دوم، گياهان مربـوط به تيمار 
بـدون آبيـاری خشـک شـدند. در سـایر تيمارهـا، بـا افزایـش رطوبت موجـود در خاک از سـطح تنش شـدید تا 
مالیـم، تجمـع مـاده خشـک و شـاخص سـطح بـرگ افزایـش داشـت. در تمـام تيمارهای تنـش آبـی، از حدود 
3000 درجـه روز رشـد، ميـزان رشـد گيـاه کاهش یافت. طبـق نتایج آزمایـش، ميزان تجمع ماده خشـک گياه 

در تنـش آبـی مالیم بيشـتر از سـایرین بود. 

واژه  های كليدی: بومادران، رویشگاه، شاخص های فيزیولوژیک رشد، تنش آبی، دیم، استان تهران
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بررسـی اثـرات زمـان كاشـت و دور آبيـاری بـر عملکـرد انـدام هوايـی و ميـزان مـاده مؤثره 
 Thymus vulgaris و Salvia hypoleuca Benth. ،Salvia sclarea L. ،Salvia officinalis L. گونه هـای

.L در ايسـتگاه خجيـر )تهران( 
پرويـز باباخانلـو، ابراهيـم فراهانـی، محسـن بيگدلـی، غالم رضـا نـادری بروجـردی، بهنـام 

ميركريمـی، محسـن آهنگـری و مهـرداد حاجـی زاده

شـرایط اکولوژیـک مناطـق مختلـف بـا یکدیگر متفـاوت بوده و عوامـل مختلـف زراعی در توليـد محصول و 
فراورده هـای حاصـل از آن هـا نيـز مؤثـر هسـتند. در ایـن پژوهـش، اثـر فصـل کاشـت و دور آبياری بـر عملکرد 
اندام هوایی و مقدار اسـانس گياهان .Salvia hypoleuca Benth. ،Salvia sclarea L. ،Salvia officinalis L و 
.Thymus vulgaris L ارزیابـی شـد. اثـر فصل کاشـت )پایيز و بهـار( و دور آبياری )بدون آبيـاری، آبياری هفت، 
14 و 21 روز یک بـار( در سـه تکـرار در آزمایـش فاکتوریـل در قالـب طـرح بلوک هـای کامـل تصادفی بررسـی 
شـد. در هـر تيمـار عملکـرد مـاده خشـک، ارتفاع گيـاه، درصـد و عملکـرد اسـانس اندازه گيری شـد. در تمامی 
گونه هـا دورهـای مختلـف آبيـاری بر عملکرد ماده خشـک، ارتفـاع گياه، درصد اسـانس و عملکرد اسـانس مؤثر 
بـوده و بيـن آن هـا اختـالف معنی دار مشـاهده شـد )غيـر از گياه آویشـن باغی که بيـن درصد اسـانس تيمارها 
اختـالف معنـی دار وجـود نداشـت(. هم چنيـن فصـل کاشـت بـر برخـی صفـات اندازه گيری شـده مؤثر بـوده و 
در بيـن ميانگيـن صفـات اختـالف معنـی دار وجود داشـت. در این تحقيـق، بين درصـد و عملکرد اسـانس گياه 
مریم گلـی، مریم گلـی بلنـد و آویشـن باغـی و در ارتفـاع بوته هـای مریم گلـی کبيـر اختـالف معنی دار مشـاهده 

. نشد

واژه هـای كليـدی: ایسـتگاه خجير )تهـران(، آویشـن باغی، اسـانس، دور آبيـاری، فصل کاشـت، عملکرد، 
مریم گلـی، مریم گلـی کبيـر، مریم گلـی بلنـد
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 )Achillea milefolium( تعييـن نيـاز آبی و بررسـی عملکردهـای كمی و كيفـی گيـاه بومـادران
جهت كشـت در مناطق خشـک كشـور 

ابراهيم شـريفی عاشـورآبادی، محمد حسـين لباسـچی، ابوالقاسـم متين، محمد باقـر رضايی، 
پرويـز باباخانلو، جمشـيد خيرابی، بهلـول عباس زاده و محمـود نادری 

به منظـور بررسـی تأثيـر رطوبـت خـاک بر عملکردهـای کمی، درصد اسـانس و هم چنيـن تعيين نيـاز آبی گياه 
دارویـی بومـادران )Achillea milefolium(، آزمایش هـای جداگانـه ای در سـال های 86-1382 در مرکـز تحقيقـات 
البـرز، واقـع در جنـوب شهرسـتان کـرج انجام شـد. مرحله اول آزمایش که به مدت سـه سـال در مزرعه انجام شـد، 
تيمارهـا شـامل آبيـاری کامـل )بـدون تنش آبـی( و همچنين اجـرای عمليات آبياری بر اسـاس 30 )تنـش مالیم(، 
60 )تنـش متوسـط( و 90 )تنـش شـدید( ميلی متر تبخير از سـطح تشـتک تبخيـر کالس A بود که در مقایسـه با 
تيمـار بـدون آبيـاری به عنوان شـاهد مورد بررسـی قـرار گرفتنـد. تيمارها در قالـب طرح بلوک هـای کامل تصادفی 
در سـه تکـرار آزمـون شـدند.  نتایـج مربـوط به سـه سـال آزمایش بـا اسـتفاده از تجزیه مرکـب مورد بررسـی قرار 
گرفتنـد. زمـان اعمـال تيمارهـا از ابتـدای رشـد و پس از اسـتقرار گياه، تـا  انتهای دوره رشـد در مزرعه بـود. به این 
منظـور، پـس از رسـيدن به سـطح تبخيـر هر کدام از مقادیر ذکر شـده از تشـتک تبخير، بالفاصله به وسـيله کنتور 
نسـبت بـه افزایـش رطوبـت خـاک تا حـد ظرفيـت زراعی اقـدام شـد. هم چنين ميـزان رطوبـت موجـود در خاک، 
بـا اسـتفاده از توزیـن نمونه هـای تـر و خشـک خاک در هـر کـدام از کرت های آزمایشـی نيـز، اندازه گيری شـد. در 
مرحلـه دوم آزمایـش در سـال چهـارم، ضرایب گياهی و نياز آبی گيـاه بومادران با اسـتفاده از روش پنمن مانتيس و 
همچنيـن الیسـيمتر زه کـش دار برآورد شـد. بـا توجه به نتایج حاصل از تجزیه مرکب سـه سـاله آزمایش مشـخص 
شـد کـه اثـر سـال، مقـدار آب آبيـاری و هم چنيـن اثـر متقابـل سـال در مقـدار آب آبياری بـر عملکـرد بيولوژیک، 
عملکـرد گل، شـاخص برداشـت و درصـد اسـانس معنی دار بـود. مقایسـه ميانگين ها نشـان دادند که در سـال اول، 
عملکـرد گل معـادل 1169/70 کيلـو گـرم در هکتار بود که نسـبت به سـال سـوم اختـالف معنی دار داشـت. نتایج 
سـه سـاله آزمایـش مشـخص نمود، بيشـترین مقـدار گل در تيمـار آبياری کامـل توليد شـد که معـادل 1360/60 
کيلوگـرم در هکتـار بـود کـه با تيمـار تنش مالیم اختـالف معنی دار نداشـت. اثر متقابل سـال در مقـدار آب آبياری 
مشـخص نمـود، تيمـار آبياری کامل در سـال دوم، بيشـترین عملکـرد گل را معـادل 2151/57 کيلوگـرم در هکتار 
توليـد نمود. بيشـترین شـاخص برداشـت )نسـبت وزن گل به اندام هوایی(، معـادل 0/220، در تيمـار تنش مالیم از 
سـال اول مشـاهده شـد. بيشـترین درصد اسـانس نيز در تيمار تنش شـدید در سـال دوم به دسـت آمد که معادل 
0/58 درصد بود و نسـبت به سـایرین اختالف معنی دار داشـت. بر اسـاس نتایج به دسـت آمده از محاسـبات روش 
پنمـن مانتيـس بـرای محاسـبه تبخير تعرق گياه مرجـع و با اسـتفاده از  نتایج حاصل از الیسـيمتر، ضرایب گياهی 
مراحـل چهـار گانه رشـد بومادران که شـامل رشـد اوليـه )Init(، مرحله توسـعه گيـاه )Deve(، مرحله ميانی رشـد 
)Mid( و مرحلـه انتهـای رشـد کـه در مـورد گياه بومـادران مرحله برداشـت اقتصادی )Late( اسـت بـه ترتيب برابر 
بـا 0/12، 0/45، 0/93 و 0/73 بـرآورد شـد. طبـق ایـن آزمایـش، در ایسـتگاه البـرز کـرج، مقدار خالـص آب آبياری 
به منظـور طـی دوره رشـد اقتصـادی گيـاه بومادران )به مـدت 60 روز، که از مرحله سبزشـدن تـا 60 درصد گلدهی 
بـود(، 135/25 ميلی متـر بـرآورد شـد که نشـان دهنده امکان کشـت دیم این گياه در مناطق مسـاعد کشـور اسـت. 

واژه  های كليدی: بومادران، تنش آبی، تعيين نياز آبی، ضریب گياهی، مدل سازی، اسانس 
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بررسـی اثرات تراكم كاشـت و زمان برداشـت بـر عملکرد پيکر رويشـی و ميزان اسـانس گياه 
 Thymus daenensis آويشن

بابک بحرينی نژاد

از جملـه مهم تریـن گونه هـای دارویـی و اندميـک ایـران، آویشـن دنایـی Thymus daenensis اسـت که در 
بسـياری از نقـاط کشـور به صـورت خـودرو دیـده می شـود. هـدف از ایـن بررسـی، تعييـن مناسـب ترین تراکـم 
کاشـت و زمـان برداشـت اندام هـای هوایـی گيـاه جهت دسـتيابی به حداکثـر عملکـرد پيکر رویشـی و عملکرد 
اسـانس در واحـد سـطح بـود. ایـن مطالعـه بـه مدت سـه سـال از سـال 1383 و به صـورت فاکتوریـل در قالب 
بلوک هـای کامـل تصادفـی در سـه تکرار به اجـرا درآمـد. اندازه گيری ها از سـال دوم آغاز و نتایج در پایان سـال 
سـوم مـورد آناليـز مرکـب آماری قـرار گرفت. تيمارهای به کار رفته عبارت بودند از ترکم کاشـت در سـه سـطح 
57000، 80000 و 133000 بوتـه در هکتـار و زمـان برداشـت شـامل برداشـت در زمان رویشـی، غنچه دهی و 
گلدهـی. صفـات مـورد ارزیابـی شـامل ارتفـاع گياه، تاج پوشـش، وزن تـر و وزن خشـک اندام های هوایـی گياه. 
درصـد اسـانس در اندام هـای هوایی خشـک گياه و عملکرد اسـانس اسـتخراج شـده در واحد سـطح بـود. نتایج 
به دسـت آمـده در هـر یـک از سـال های 1384 و 1385 در ابتـدا به طـور جداگانـه مـورد تجزیـه واریانـس قرار 
گرفتنـد و در نهایـت بـرای هـر دو سـال تجزیـه مرکـب آماری شـد. بـا توجه بـه نتایج به دسـت آمـده از تجزیه 
مرکـب آمـاری به طـور خالصـه مشـخص شـد که: وزن خشـک گيـاه در سـطح احتمال یـک درصد تحـت تأثير 
تيمارهـای زمـان برداشـت، تراکم کاشـت و سـال قـرار گرفـت به طوری کـه بيشـترین مقادیر در زمـان گلدهی 
بـا مقـدار 7795/1 کيلوگـرم در هکتـار و در تراکـم کاشـت 133000 بوتـه در هکتـار بـا مقـدار 7741/6 و در 
سـال دوم بـا مقـدار 8412/53 کيلوگـرم در هکتـار به دسـت آمـد. وزن تـر گيـاه در سـطح احتمال یـک درصد 
تحـت تأثيـر تيمارهـای زمـان برداشـت، تراکـم کاشـت و سـال قـرار گرفـت به طـوری کـه بيشـترین مقادیر در 
زمـان گلدهـی بـا مقـدار 26477/3 کيلوگـرم در هکتـار و در تراکـم کاشـت 133000 بوتـه در هکتار بـا مقدار 
30165/2 و در سـال دوم بـا مقـدار 31665/67 کيلوگـرم در هکتار به دسـت آمد. ارتفاع گياه در سـطح احتمال 
یـک درصـد تحـت تأثيـر تيمارهـای زمان برداشـت، تراکم کاشـت و در سـطح احتمـال پنج درصد تحـت تأثير 
اثـر سـال قـرار گرفـت به طوری که بيشـترین مقادیـر در زمان گلدهـی با مقـدار 19/80 سـانتی متر و در تراکم 
133000 بوته در هکتار با مقدار 17/28 و در سـال دوم با مقدار 16/74 سـانتی متر به دسـت آمد. تاج پوشـش 
گيـاه در سـطح احتمـال یـک درصـد تحـت تأثير تيمارهـای زمان برداشـت، تراکم کاشـت و سـال قـرار گرفت 
به طـوری کـه بيشـترین مقادیـر در زمان گلدهی بـا مقدار 699/44 سـانتی متر مربع و در تراکم کاشـت 57000 
بوتـه در هکتـار بـا مقـدار 689/44 و در سـال دوم بـا مقـدار 708/26 سـانتی متر مربع به ازای هر بوته به دسـت 
آمـد. درصـد اسـانس در اندام هوایی در سـطح احتمـال یک درصد تحت تأثير تيمارهای زمان برداشـت و سـال 
قـرار گرفـت. بيشـترین مقادیـر در زمـان گلدهـی، با مقـدار 2/39 درصـد و در سـال دوم با مقـدار 2/23 درصد 
به دسـت آمـد. عملکـرد اسـانس در واحـد سـطح زميـن در سـطح احتمـال یک درصـد تحـت تأثيـر تيمارهای 
زمـان برداشـت، تراکـم کاشـت و سـال قـرار گرفـت به طوری کـه بيشـترین مقادیـر در زمـان گلدهی بـا مقدار 
47/46 کيلوگـرم اسـانس در هکتـار و در تراکـم کاشـت 133000 بوته در هکتار با مقدار 39/63 و در سـال دوم 

بـا مقـدار 47/38 کيلوگـرم اسـانس در هکتار به دسـت آمد. 

واژه های كليدی: آویشن دنایی، تراکم کاشت، زمان برداشت، سال، عملکرد و اسانس 
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كشـت و اهلـی كردن گيـاه دارويـی جوشـن )Artemisia persica( و مقايسـه مواد مؤثـره آن با 
شـرايط طبيعی 

پرويـز باباخانلـو، پرويـن رامـک، فاطمـه سـفيدكن، محمـد مهرنيـا، محمـد علـی كريمی فر، 
فرج الـه جهان پـور و ناهيـد ولـی زاده 

درمنـه ایرانـی ).Artemisia persica Boiss( بـا نـام محلـی جوشـن از زمان هـای قدیـم به صـورت سـنتی 
در درمـان ناراحتی هایـی چـون تـب، ماالریـا، خونریـزی، هپاتيـت، انگل هـای روده ای، دردهـای عصبـی، التيام 
 Artemisia زخم هـا و اسپاسـم مصرف می شـود. به منظور شـناخت برخـی ویژگی هـای اکولوژیکی گونه دارویـی
persica، جهـت کشـت انبـوه ایـن گونـه در اراضـی زراعـی و جلوگيـری از تخریـب رویشـگاه های طبيعـی این 
گونـه بـه دليـل برداشـت بی رویـه، این بررسـی از سـال1383 به مدت دو سـال در اسـتان لرسـتان انجام شـد. 
مشـخصات اقليمـی، گياهـان همـراه، نقشـه پراکنـش و  فنولـوژی ایـن گونـه در رویشـگاه های آن تعيين شـد. 
آزمایـش کاشـت ایـن گونـه به صـورت فاکتوریـل در قالـب بلوک هـای تصادفـی بـا چهـار تکـرار و بـا سـه روش 
کاشـت ) تقسـيم بوتـه، بـذر و قلمه( در دو منطقه بروجـرد و نورآباد انجام شـد. نتایج حاصـل از تجزیه واریانس 
مرکـب و مقایسـه ميانگين هـا نشـان داد که اثرات سـال، مکان و روش های کشـت در سـطح آمـاری پنج درصد 
معنـی دار و اثـرات متقابـل )سـال × مـکان( و )سـال × مکان × روش کاشـت( نيز در سـطح احتمـال پنج درصد 
معنـی دار بودنـد. بهتریـن نتيجـه مربـوط بـه روش تقسـيم بوتـه در منطقـه نورآبـاد بـود. تجزیـه و شناسـایی 
ترکيبـات تشـکيل دهنـده اسـانس گياهـان مربـوط بـه رویشـگاه و دو منطقـه کشـت به وسـيله دسـتگاه های 
GC و GC/MS صـورت پذیرفـت. آلفاپينـن )α-pinene(، 1و8 سـينئول )cineole-1,8(، ترانـس پينوکاروئـول 
 ،)artedouglacia oxide( D و B ،C ارتودوگالسـيا اکسـيد ،)pino carrvone( پينوکارون ،)trans pinocarveol(
 )Artemisia persica( عمده تریـن ترکيبات موجود در جوشـن ،)laciniata furanone E( E السـينياتا فورانـون
بودنـد کـه بعضـی از ایـن ترکيبات در نمونه های کاشـته شـده نسـبت به رویشـگاه تفاوت معنی داری در سـطح 

پنـج درصد نشـان دادند.

واژه هـای كليـدی: Artemisia persica، فنولوژی، گياهان همراه، نقشـه پراکنش، کاشـت، روش کاشـت، 
اسانس
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بررسـی روش و زمـان كاشـت آويشـن خراسـانی )Thymus transcaspicus( به منظور كشـت و 
اهلـی كـردن و تعيين مـواد مؤثـره آن در خراسـان رضوی 

پرويز باباخانلو، براتعلی غالمی، محمد علی عسکرزاده و حامد ظريف كتابی

گونه هـای مختلـف جنـس آویشـن )Thymus( بـه دليـل داشـتن مـاده مؤثـره تيمـول و کارواکـرول بسـيار 
مـورد توجـه قـرار گرفته انـد و اکثـر آن هـا بـه عنـوان ضد نفـخ، تقویـت معـده و سـرماخوردگی مصرف سـنتی 
داشـته و هم چنيـن بـه دليل داشـتن مـواد مؤثره فوق خاصيـت ضدقارچ، ضدباکتـری و ضدکرم دارنـد. به منظور 
بررسـی خصوصيات اکولوژیکی آویشـن خراسـانی با انتخاب رویشـگاه مناسـب مـوارد مربوط به عوامـل اقليمی، 
خـاک، پوشـش گياهـی، مراحـل فنولـوژی و هم چنيـن ميزان اسـانس گياه در شـرایط رویشـگاه مطالعه شـد و 
بـرای بررسـی خصوصيـات زراعـی گونـه مـورد مطالعه پـس از جمـع آوری بذر از رویشـگاه بـذر گيـاه در درجه 
حرارت هـای 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درجـه سـانتی گراد در ژرميناتـور در چهـار تکرار کشـت شـد. در کشـت 
زراعـی نيـز بـذر گيـاه به صـورت مسـتقيم در چهـار زمـان مختلـف )آذر، دی، بهمـن و اسـفند( به صـورت طرح 
آمـاری بلوک هـای کامـل تصادفـی در سـه تکرار کشـت شـد. پس از یادداشـت بـرداری داده ها جمـع آوری و در 
نهایـت بـا اسـتفاده از نرم افزار SAS آناليز شـدند. نتایج بررسـی در رویشـگاه نشـان داد که این گونـه در مناطق 
کوهسـتانی و مرتفـع خراسـان بـا دامنه ارتفاعی 1500 تـا 2800 متری ارتفاعـات بينالود و هزار مسـجد رویش 
دارد. اقليـم رویشـگاه های ایـن گونـه نيمـه خشـک فراسـرد، مدیترانه ای سـرد تا فراسـرد، نيمه مرطوب سـرد و 
حتـی مرطـوب فراسـرد اسـت. این گونه در خاک هـای با بافت لومی و لومی سـيلتی کـه دارای pH =7/8-6/5 و 
فاقـد گـچ، بـدون شـوری و دارای مـواد آلی باشـد به راحتی رشـد می نماید. رشـد رویشـی این گونه در شـرایط 
رویشـگاه در اوایـل اردیبهشـت شـروع شـده در اواسـط تـا اواخر خرداد مـاه گل می دهـد و در اواخـر تيرماه بذر 
گيـاه می رسـد. ميـزان اسـانس گيـاه در رویشـگاه 4 درصـد تعيين شـد. نتایـج آناليز آمـاری در سـطح 5 درصد 
بـرای درجـه حرارت هـای مختلـف جوانه زنی، درصد سـبز شـدن، اسـتقرار و عملکـرد اندام های هوایـی معنی دار 
بـود. زمان هـای کشـت بـر روی درصد اسـانس اثرات معنی داری نداشـتند. بيشـترین عملکرد محصـول در زمان 
کاشـت سـوم )بهمـن مـاه( و کمتریـن عملکـرد در کشـت آذر مـاه توليد شـد. درصد اسـانس در شـرایط زراعی 

بيـن 3/55 درصـد تـا 3/91 درصـد در زمان هـای مختلف کاشـت متغير بود.

واژه های كليدی: آویشن خراسانی، اکولوژی، کاشت
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بررسی كشت و اهلی كردن و تعيين مواد مؤثره دو گونه دارويی از جنس Nepeta در خراسان 
پرويز باباخانلو، براتعلی غالمی، محمد علی عسکرزاده، فاطمه سفيدكن و حسن امير آبادی زاده

بررسـی نيازهـای اکولوژیکـی و زراعـی گونه های بومـی و در حال انقـراض در اکوسيسـتم های طبيعی و زراعی 
  Nepetaبه منظـور کشـت و اهلـی کـردن آن ها از اهميـت زیادی برخوردار اسـت. امـروزه گونه های مختلـف جنس
بـه دليـل داشـتن مـواد مؤثـره ای از قبيـل نپتـا الکتون هـا، سـينئول، لينالـول، کاریوفيلـن و جرماکـرن، کاربـرد 
زیـادی در صنایـع داروسـازی، بهداشـتی و لوازم آرایشـی پيـدا کرده اند. به منظور بررسـی خصوصيـات اکولوژیکی 
گونه هـای N.glomerulosa و N. binaludensis بـا انتخـاب رویشـگاه مناسـب مـوارد مربـوط بـه عوامـل اقليمی، 
خـاک، پوشـش گياهـی، مراحـل فنولـوژی و هم چنيـن ميـزان اسـانس گونه ها در شـرایط رویشـگاه مطالعه شـد. 
بـذور هـر دو گونـه در درجه حرارت های مختلف در ژرميناتور در چهار تکرار کشـت شـد. در کشـت زراعی نيز بذر 
گونه هـا به صـورت مسـتقيم در پنـج زمـان مختلـف )آذر، دی، بهمـن، اسـفند و فروردیـن( به صورت طـرح آماری 
بلوک هـای کامـل تصادفـی در سـه تکرار کشـت شـد. پس از یادداشـت بـرداری داده هـا جمـع آوری و در نهایت با 
اسـتفاده از نرم افـزار SAS آناليـز شـدند. نتایج بررسـی رویشـگاهی در مورد گونـه N.glomerulosa نشـان داد که 
ایـن گونـه عمدتـاً در مناطـق کوهسـتانی و مرتفـع و در دامنـه ارتفاعـی 1400 تـا 2600 متری از سـطح دریا در 
مناطـق مرکـزی، جنوبی و شـمالی اسـتان پراکنش دارد. خاک رویشـگاه های ایـن گونه عمدتاً دارای بافت سـبک 
و سـنگالخی و لومـی و یـا لومی شـنی اسـت. متوسـط عملکرد خشـک اندام های هوایـی در هر بوته در رویشـگاه 
مـورد مطالعـه 20/8 گـرم و بـازده اسـانس سرشـاخه های گل دار آن 0/2 درصـد تعييـن شـد. اثـر زمان کاشـت بر 
درصـد سـبز شـدن و اسـتقرار گياهچه هـا نيـز در سـطح یک درصـد معنی دار بـود. تأخيـر در زمان کاشـت باعث 
کاهـش شـدید درصد سبز شـدن گياه شـد. بيشـترین ميزان عملکـرد محصـول )2101/6 کيلوگـرم در هکتار( در 
زمـان کاشـت اول و دوم به دسـت آمـد. ميـزان عملکـرد محصول و عملکرد اسـانس در زمان کاشـت سـوم کاهش 
یافـت )1093/8 کيلوگـرم در هکتـار(. گونـه N. binaludensis کـه خاص ارتفاعات بينالود اسـت عمومـاً در دامنه 
ارتفاعـی 2000 تـا 2700 متـر از سـطح دریـا و در مراتـع اسـتپی و کوهسـتانی رویـش دارد. هم چنين در شـيب 
شـمالی حاشـيه آبراهه هـا و یـا بسـتر رودخانه هـا که ميـزان رطوبت بيشـتری دارنـد پراکنـش دارد. ایـن گونه در 
خاک هـای سـبک و سـنگریزه ای بـا بافـت شـنی-لومی، غير شـور، بـا pH خنثی، بدون گـچ، با ميـزان آهک کم و 
مواد آلی متوسـط سـازگاری دارد. متوسـط عملکرد خشـک اندام های هوایی هر بوته در شـرایط رویشـگاه 19/67 
گـرم و ميـزان اسـانس سرشـاخه های گل دار آن در مراحـل گلدهـی، 2/21 درصد تعيين شـد. اثرات زمان کاشـت 
بـر درصـد سبزشـدن، درصـد اسـتقرار گياهچه هـا، ارتفـاع گيـاه، عملکـرد محصول و اسـانس معنـی دار بـود. تاج 
پوشـش و درصـد اسـانس تحـت تأثير زمان کاشـت قـرار نگرفت. بيشـترین درصد سبزشـدن و اسـتقرار در تاریخ 
کاشـت اول و دوم و کمترین آن در زمان کاشـت سـوم به دسـت آمد و زمان کاشـت چهارم و پنجم موفقيت آميز 
نبود. در زمان کاشـت اول بيشـترین ميزان محصول و اسـانس توليد شـد. ميزان عملکرد محصول بسـته به زمان 
کاشـت بيـن حداقـل 1008/8 کيلوگـرم در هکتـار و حداکثـر 2156/4 کيلوگـرم در هکتار نوسـان داشـت. ميزان 
اسـانس در کشـت زراعی بين 1/8 درصد تا 2/03 درصد و در رویشـگاه 2/41 درصد تعيين شـد. حداکثر عملکرد 
اسـانس در زمـان کاشـت اول بـه مقـدار 38/79 و حداقل آن در زمان کاشـت سـوم به ميـزان 20/40 کيلوگرم در 

هکتـار توليـد شـد. در ایـن گونـه، مقدار عملکـرد محصول و اسـانس در سـال دوم برداشـت کاهش یافت. 

واژه های كليدی: N. binaludensis ،N. glomerulosa، اکولوژی، کشت، عملکرد محصول، اسانس
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تأثيـر مقاديـر مختلـف شـوری بر عملکـرد و برخـی عناصـر موجـود در دو گونه گيـاه دارويی 
صبـر زرد Aloe littoralis و Aloe vera در اسـتان بوشـهر 

كهزاد سرطاوی، سعيد كرم زاده، حميد مزارعی، علی جعفری و سيد حسين حسينی 

شـوری خـاک از طریـق تنـش اسـمزی بـر رشـد و نمـو گياهـان تأثيـر می گـذارد. مراحـل جوانه زنـی بذور، 
رشـد جوانه هـا، رشـد رویشـی،گلدهی و ميوه دهـی به شـدت تحـت تأثيـر غلظـت شـوری قـرار گرفتـه و سـبب 
ضعـف در رشـد رویشـی و گاهـی مانـع رویـش دانه هـا می شـود. یکـی از گونه های گياهی که با شـرایط سـخت 
منطقـه جنـوب سـازش یافتـه، گيـاه دارویی صبر زرد اسـت که به صـورت طبيعی در اسـتان های جنوبی کشـور 
)بوشـهر و هرمـزگان( وجـود دارد. حـدود20    هکتـار از ایـن گيـاه به طور طبيعی در سـواحل اسـتان بوشـهر در 
شهرسـتان های بوشـهر وکنـگان قـرار دارد. نزدیک تریـن فاصلـه رویشـگاه های طبيعی صبـر زرد بـه دریا حدود 
50  متـر اسـت. هـر چنـد ایـن رویشـگاه ها در معـرض ميـزان حداقـل بارندگـی سـاالنه قـرار دارد اما بـه خوبی 
رشـد و نمـو یافتـه و گل می دهـد. بـرای تعييـن اثـرات شـوری بـر گيـاه دارویی صبـر زرد، طـرح تأثيـر مقادیر 
مختلـف شـوری بـر عملکـرد و برخـی عناصـر موجـود در دو گونـه گيـاه دارویی صبـر زرد در سـال 1385   اجرا 
شـد. روش اجـرای طـرح از نـوع طـرح آزمایـش فاکتوریـل در قالـب طرح کامـاًل تصادفـی در چهار  تکـرار با دو 
فاکتـور شـوری بـا  پنـج  سـطح )صفـر، 5، 10، 15 و 20 دسـی زیمنس بـر متر( و گونـه Aloe در دو سـطح گونه 
A. vera و A. littoralis اجـرا شـد. در هـر تيمـار هشـت   بوتـه از دو گونه  Aloe در گلدان کشـت شـد. با شـروع 
آبيـاری بـا آب شـور آمار بـرداری اوليـه انجـام شـد. از تمـام بوته هـای کشـت شـده تعـداد بـرگ، ارتفـاع بوتـه، 
متوسـط طـول بـرگ، متوسـط عـرض بـرگ، تعـداد پاجـوش و وضعيت رشـد، هـر چهار  مـاه یک بار ثبت شـد. 
نتایـج آمـاری بر اسـاس برنامه هـای  MSTATC و  SAS آناليز شـد. نتایج نشـان داد که با افزایش ميزان شـوری 
آب، اختـالف معنـی داری در ارتفـاع دو گونه در سـطح پنـج درصد در تيمارهای 5، 10، 15 و 20 دسـی زیمنس 
بـر متـر و شـاهد در گونـه  Aloe vera مشـاهده شـد. بـا افزایش سـطوح مختلف شـوری، تعداد بـرگ در هر دو 
گونـه  Aloe vera و  Aloe littoralis کاهـش یافـت. تجزیـه واریانـس داده هـای عـرض بـرگ نشـان داد کـه اثر 
نسـبت های مختلـف شـوری بـر عرض بـرگ گونـه  Aloe vera معنی دار بـود و با افزایش نسـبت شـوری، عرض 
بـرگ کاهـش یافـت. مقایسـه ميانگين ها نشـان داد که تيمارهـای مختلف شـوری بر وزن خشـک دو گونه صبر 
 Aloe littoralis  نسـبت به گونـه Aloe vera  زرد اختـالف معنـی داری در سـطح پنـج درصد نشـان داد و گونـه
 دارای وزن خشـک باالتـری بـود. بـر اسـاس آناليـز بـرگ، ميـزان فسـفر بـرگ گونـه  Aloe vera در تيمارهـای 

شـوری 5، 10، 15 و 20 دسـی زیمنس بـر متـر تفـاوت معنـی داری بـا هـم ندارند.

واژه های كليدی: گياه دارویی،  Aloe littoralis  ،Aloe vera، اثر شوری، عوامل رشد، برخی عناصر
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بررسـی و تعييـن مناسـب ترين تاريـخ كشـت و تراكم بوتـه در رشـد، بذردهی و اسـانس گياه 
 Agrimonia eupatoria

مهردخت نجف پور نوايی، مهدی ميرزا و مصطفی گلی پور

Agrimonia eupatoria از گياهان دارویی چندسـاله و بسـيار ارزشـمند تيره Rosaceae اسـت که از دیرباز 
بـرای آرام بخشـی و کاهـش اسـترس و درمـان یرقـان اسـتفاده می شـده و امـروزه اثـرات مفيـد آن در درمـان 
هپاتيـت، مشـکالت تنفسـی و خونریـزی و نيـز قابض بودن آن به اثبات رسـيده اسـت. در تحقيقی کـه به منظور 
بررسـی اثـر تراکـم و زمـان کشـت بر ميـزان بذردهی ایـن گياه از سـال 1383 به مدت چهار سـال در مؤسسـه 
تحقيقـات جنگل هـا و مراتـع انجـام شـد، سـه تراکـم بوتـه 4، 6/2 و 9/2 بوته در متـر مربع و چهار زمان کشـت 
)آبـان، آذر، فروردیـن و اردیبهشـت( بـا اسـتفاده از طـرح فاکتوربـل در قالـب بلوک هـای کامل تصادفی در سـه 
تکـرار مـورد بررسـی گرفـت. از بوته هـا در مرحلـه رسـيدگی بذرهـا نمونه بـرداری انجـام شـد. تجزیـه و تحليل 
نتایـج و مقایسـه ميانگين هـا نشـان داد که از نظر رشـد و گسـترش بوتـه، تيمار تراکـم چهار بوتـه در متر مربع 
و کشـت در فروردیـن مـاه اختالف معنی داری در بذردهی با سـایر تيمارها داشـته اسـت. هم چنين نتایج نشـان 
داد کـه اثـر سـال × زمـان کاشـت و اثـر متقابل سـال × تراکم × زمان کاشـت در سـطح یک درصد بـرای ميزان 
بـذر اختـالف آمـاری معنـی دار داشـتند. هم چنيـن ترکيب هـای اسانسـی بـرگ و گل در نمونه کاشـته شـده و 
وحشـی مـورد بررسـی قرار گرفت. در گل های گياه کشـت شـده، مونوترپن هـا و مونوترپن های اکسـيژن دار 2/9 
درصـد اسـانس گل را تشـکيل داد و در برگ هـای گيـاه کشـت شـده، مونوترپن هـا و مونوترپن های اکسـيژن دار 

40/5 درصـد بود.

Rosaceae تراکم بوته، اسانس، تيره ،Agrimonia eupatoria :واژه های كليدی
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تعييـن بهترين روش و عمق كاشـت جلبک آگاروفيـت Gracilariopsis longissima در سـواحل 
بندرعباس 

رضا ربيعی و جلوه سهرابی پور

Gracilariopsis longissima گونـه  آگاروفيـت از خانـواده Gracilariaceae در شـاخه جلبک هـای قرمـز 
اسـت کـه رویشـگاه های طبيعـی آن در سـواحل اسـتان هرمـزگان از اواخـر پایيـز تا اواخـر بهار پراکنـش دارد. 
در ایـن طـرح به منظـور تعييـن بهتریـن روش، عمق کاشـت و دوره پرورش جلبـک مزبور با اسـتفاده از قطعات 
رویشـی گونـه به صـورت غيرجنسـی اقـدام بـه کاشـت گونـه در سـواحل جـزر و مـدی بندرعباس به مـدت دو 
سـال )5-1384( شـد. ایـن طـرح به صـورت یـک طـرح اسـپليت پـالت فاکتوریـل در قالـب بلوک هـای کامـل 
تصادفـی بـا سـه تکـرار انجـام شـد. آناليـز واریانـس داده ها در این بررسـی نشـان داد کـه روش کاشـت بر روی 
طناب هـای نيمـه شـناور دارای بيشـترین محصـول بـا متوسـط توليـد 8060 گـرم ماده تـر بر متر مربـع در هر 
دوره پـرورش و سـرعت رشـد محصـول )CGR( معـدل 161/2 )گـرم مـاده بر متـر مربع در روز( و درصد رشـد 
 .)P<0.01( معـادل 6/88 درصـد در روز دارای تفاوت معنی داری نسـبت به سـایر روش ها اسـت )RGR( نسـبی
کاشـت در دو عمـق ميانـی و تحتانـی ناحيـه جـزر و مدی تفـاوت معنـی داری نشـان نـداد )P<0.01(. ماه های 
اسـفند تـا اردیبهشـت بهتریـن دوره های توليـد محصول بـا اوج توليد در فاصلـه ماه های فروردین و اردیبهشـت 
تعييـن شـدند. بسـترهای سـيلتی-لومی ناحيه ميانی جـزر و مد کـه دارای جریان آب مالیم باشـند به خصوص 
آبگير هـای حفاظـت  شـده در مقابـل امـواج بهترین محل برای کاشـت گونه در حـد فاصل ماه هـای دی تا اواخر 

اردیبهشـت هسـتند. اوج توليـد گونـه نيـز در فاصلـه زمانی فروردین و اردیبهشـت تعيين شـد.

واژه هـای كليـدی: Gracilariaceae ،Gracilariopsis longissima، کشـت و پـروش، اسـتان هرمـزگان، 
خليـج فـارس، ایران
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ارزيابـی شـاخص های مرفولوژيـک و عملکـرد اسـانس جمعيت هـای Salvia sclarea در شـرايط 
زراعی  و  طبيعـی 

فرزانه بهادری، فاطمه سفيدكن، نجاتعلی ساالر، ابراهيم شريفی عاشور آبادی و كاظم طاهريان

گياهـان دارویـی در شـرایط مختلـف اقليمـی و خاکـی دارای تفاوت هایی در کيفيت هسـتند. ایـن تغييرات 
عـالوه بـر رویشـگاه های طبيعـی در شـرایط زراعـی نيز بـروز می نمایند. در این بررسـی که در سـال های 1384 
تـا 1388 در مرکـز تحقيقـات منابـع طبيعـی و امور دام اسـتان سـمنان انجام شـد وضعيت رشـد گيـاه و توليد 
اسـانس گيـاه دارویـی مریـم گلی کبيـر در رویشـگاه های طبيعی و در دو مزرعه یکی در منطقه سـرد و خشـک 
و دیگری در منطقه سـرد و نيمه خشـک اسـتان سـمنان مورد بررسـی و مقایسـه قرار گرفت. داده ها با اسـتفاده 
از طرح هـای کامـاًل تصادفـی با سـه تکرار مورد تجزیـه و تحليل قرار گرفـت. در ابتدا سرشـاخه گل دار مریم گلی 
جهـت اسـانس گيری و سـپس بـذور مریم گلی کبير جهت کشـت در مـزارع مورد نظـر از رویشـگاه های مختلف 
شـمال سـمنان جمـع آوری شـد. نتایـج آزمایشـات اوليـه هيچ گونـه اختـالف معنـی داری را بين رشـد و توليد 
اسـانس گياهـان حاصلـه از رویشـگاه های طبيعـی نشـان نـداد. اما اختالفـات معنـی دار در بين اکوسيسـتم های 
زراعـی بـا یکدیگـر و بـا اکوسيسـتم طبيعی مشـاهده شـد. نتایج نشـان داد که حداکثـر جوانه زنی بـذور مربوط 
بـه اکوسيسـتم زراعـی سـرد و خشـک بـود، در ضمـن پيش تيمـار بـذور بـا دمـای 40 درجـه سـانتی گراد نيـز 
سـبب افزایـش جوانه زنـی شـد. وزن تـر گل و تاج پوشـش گيـاه و تعداد سـاقه اصلـی گل دهنده و عملکـرد گياه 
و عملکـرد اسـانس در اکوسيسـتم زراعـی منطقـه نيمه خشـک نسـبت بـه اکوسيسـتم های دیگر مـورد مطالعه 
افزایـش معنـی داری را نشـان داد. حداکثـر بـازده اسـانس نيـز در گل های تازه برداشـت شـده بـا روش تقطير با 
بخـار آب و در زمـان تمـام گل حاصـل شـد. بـازده اسـانس کاسـبرگ گيـاه نيـز در مقایسـه با گلبـرگ افزایش 

معنی داری را نشـان داد.

واژه های كليدی: مریم گلی کبير، اکوسيستم زراعی، اکوسيستم طبيعی، اسانس
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تأثيـر كشـت  و اهلی كـردن  بـر  رشـد و مـواد مؤثـره تعـدادی از گونه هـای  جنس  آويشـن در 
اقاليـم مختلف كشـور 

ابراهيم شـريفی عاشـورآبادی، مـژگان الرتی، ليلـی صفايی، رضـا حبيبی، گل محمـد گريوانی، 
احمـد اكبری نيـا، ابوالقاسـم متيـن، محمـد حسـين لباسـچی، مهردخـت نجف پور نوايـی، مهدی 

ميـرزا، محمـود نـادری، مصطفـی گلی پور و سـيد محمد موسـوی صفوی 

به منظـور بررسـی رویشـگاه های طبيعـی و تأثيـر کشـت و اهلـی کـردن گونه های مختلـف جنـس  Thymus در 
اکوسيسـتم های زراعـی، آزمایش های جداگانه ای در سـال های 89-1386   در اسـتان های آذربایجـان غربی، اصفهان، 
 )Thymus ( تهران، خراسـان شـمالی و قزوین اجرا شـد. بعد از مشخص شدن رویشـگاه های طبيعی گونه های آویشن
در اسـتان های مـورد نظـر و انتخـاب سـایت هایی در هـر منطقه، عوامـل اکولوژیـک، توپوگرافی و زمين شناسـی هر 
سـایت مطالعه شـد. در هر سـایت، تعدادی از ویژگی های گياه در 9 پالت 5 5 متر مربعی تبت شـد. اسـانس گيری 
از سرشـاخه انـدام هوایـی پالت هـا بـا روش کلونجر انجام شـد. نتایج نشـان داد، ترکيبـات عمده موجود در اسـانس 
گونه هـای مختلـف آویشـن شـامل تيمـول، کارواکرول و تعـدادی از ترکيبـات دیگر بـود. تيمول و  1 و 8  سـينئول در 
تمـام گونه هـای مـورد بررسـی مشـاهده شـدند. در اکثر گونه ها، تيمول نسـبت به سـایرین، جـزو ترکيب های اصلی 
بـود. بيشـترین مقـدار تيمـول مربـوط بـه گونـه  Th. daenensis از منطقه اسـکندری اسـتان اصفهان بود کـه 71/8 
 Th. carmanicus  درصـد از ترکيبـات موجود در اسـانس را تشـکيل مـی داد. کمترین مقدار تيمـول، مربوط به گونـه 
بـود کـه از گردنه خوانسـار اسـتان اصفهـان جمع آوری شـد و دارای یک درصد تيمـول و  90  درصـد کارواکرول بود. 
این نمونه بيشـترین مقدار کارواکرول را نسـبت به سـایرین داشـت. در مرحله دوم آزمایش، بذر و قلمه از رویشـگاه 
جمع آوری شـده، در مزرعه کشـت شـد و تأثير کشـت و اهلی کردن بر گونه های مورد مطالعه آویشـن در شـرایط 
زراعـی بررسـی شـد. ایـن آزمایش، به صـورت کرت های خـرد شـده در قالب طرح بلوک هـای کامل تصادفی در  سـه  
تکـرار اجـرا شـد. تيمـار اصلی شـامل تعدادی از گونه های بومی اسـتان بـه همراه گونـه اهلـی  Th. vulgaris و تيمار 
فرعـی نيـز مراحـل مختلف برداشـت آویشـن بـود. از بين نمونه های کشـت شـده در اکوسيسـتم زراعی اسـتان های 
مـورد بررسـی، بيشـترین تجمـع ماده خشـک انـدام هوایی در سـال  1388  از کشـت بـذر گونـه  Th. daenensis در 
ایسـتگاه شـهيد فزوه اسـتان اصفهان به دسـت آمد. ماده خشـک به دسـت آمده در مراحل انتهای گلدهی و بذردهی، 
بـه ترتيـب 46 /4347 و 88 /4423 کيلـو گـرم در هکتـار بود که نسـبت به سـایرین دارای اختالف معنی دار داشـت. 
مقـدار اسـانس در مراحـل فـوق بـه ترتيـب 07 /2 و 0/89درصد بود. بررسـی تغييـرات تيمول به عنـوان یک ترکيب 
شـاخص نشـان داد کـه در بين توده های بومی مورد بررسـی در شـرایط زراعی اسـتان های مورد نظـر، ميزان تيمول 
در گونه  Th. daenensis در ایسـتگاه شـهيد فزوه اسـتان اصفهان و گونه Th. Transcaspicus در ایسـتگاه کهنه کند 
اسـتان خراسـان شـمالی به ترتيب با ميانگين 24 /81 و 44 /74 درصد، بيشـترین مقدار را نسـبت به سـایر گونه های 
بومـی داشـتند. ایـن در حالی اسـت که ميـزان تيمول گونـه  Th. vulgaris، به عنوان یک گونه اهلی شـده و شـاهد، 
در ایسـتگاه سـاعتلو از اسـتان آذربایجان غربی 97 / 48 درصد، ایسـتگاه شـهيد فزوه از اسـتان اصفهان 05 /63 درصد، 
ایسـتگاه خجير از اسـتان تهران 24 / 42 درصد و ایسـتگاه کهنه کند از اسـتان خراسـان شـمالی، 44 /74 درصد بود. 
بـا توجـه بـه نتایـج، گونـه بومـی  Th. daenensis بـا عملکرد انـدام هوایـی و مقدار تيمول مناسـب، نسـبت به گونه 

اهلی شـده  Th. vulgaris و سـایر گونه هـای بومـی دیگـر از وضعيت مطلوب تری برخـوردار بود.

واژه هـای كليـدی: آویشـن، رویشـگاه، کشـت و اهلـی کـردن، اسـانس، شـاخص های فيریولوژیک رشـد، 
مدل سـازی
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

 )Thymus sp.( تأثيـر كشـت و اهلی كردن بر رشـد و مواد مؤثـره تعـدادی از گونه های آويشـن
در اسـتان اصفهان 

ليلی صفايی

به منظـور بررسـی رویشـگاه های طبيعـی گونه هـای Thymus carmanicus و Thymus daenensis و تأثيـر 
کشـت و اهلـی کـردن آن در اکوسيسـتم های زراعـی در اسـتان اصفهـان، آزمایش های جداگانه ای در سـال های 
88-1384 به ترتيب در شـرایط رویشـگاهی و در شـرایط زراعی اسـتان به اجرا درآمد. در شـرایط رویشـگاهی 
پـس از مراجعـه بـه رویشـگاه گونه هـای Thymus carmanicus و Thymus daenensis، بـه ترتيـب در مناطـق 
اسـکندری و گردنـه خوانسـار نسـبت بـه پالت گـذاری و ثبـت تعـدادی از ویژگی هـا و هم چنيـن جمـع آوری 
قلمـه و بـذر هرکـدام از گونه هـای مـورد نظـر اقدام شـد. سـپس هرکـدام از گونه های بومـی در مـزارع واقع در 
ایسـتگاه های قهيـزداران و شـهيد فـزوه نجف آباد به صورت قلمه و بذر کشـت شـدند. در کشـت بذر در ایسـتگاه 
 Thymus شـهيد فـزوه بـه عنـوان مقایسـه عالوه بـر گونه هـای بومی از یـک گونه خارجـی به نام آویشـن باغـی
vulgaris نيـز اسـتفاده شـد. در تمـام آزمایش هـا، تيمارهای مورد بررسـی شـامل مراحل مختلف برداشـت بود 
کـه بـرای هرکـدام از گونه هـا در قالـب طـرح بلوک هـای کامـل تصادفـی با سـه تکـرار آزمـون شـدند. در مدت 
اجـرای آزمایـش تعـدادی از ویژگی هـای آویشـن و هم چنين شـاخص های فيزیولوژیک رشـد مورد بررسـی قرار 
گرفـت. نتایـج حاصـل از بررسـی رویشـگاهی نشـان داد که رویشـگاه آویشـن دنایـی دارای اقليم رویشـی نيمه 
خشـک سـرد )آمبـرژه( بـا ميـزان بارندگـی سـاالنه 317/3 ميلی متـر، ارتفـاع 2180 متر از سـطح دریا، شـيب 
هفـت درصـد، ميانگين سـطح پوشـش 4/64 درصد بـا تراکـم 0/3، خاکی نيمه عميـق با سـاختمان دانه ای ریز 
ضعيـف، بافـت لومـی بـا pH  برابـر 6/7 و EC برابـر 0/77 اسـت. گونه هـای غالـب همـراه بـا آویشـن دنایـی در 
منطقـه اسـکندری فلوميـس و برومـوس بودند. رویشـگاه آویشـن کرمانی نيز اقليم رویشـی نيمه خشـک سـرد 
)آمبـرژه( بـا ميـزان بارندگـی سـاالنه 303/6 ميلی متـر، ارتفـاع 3200 متـر از سـطح دریـا، شـيب 30 درصـد، 
ميانگيـن سـطح پوشـش 8/33 درصـد بـا تراکـم 0/5، خاکی کـم عمق با سـاختمان دانـه ای ریز ضعيـف، بافت 
لومـی بـا pH  برابـر 6/7 و EC برابـر 0/88 داشـت. گونه های غالب همراه با آویشـن کرمانی در منطقه خوانسـار 
گـون و گراس هـا بودنـد. در شـرایط زراعـی نتایج تجزیـه واریانس مرکب بر روی آویشـن دنایـی در طی مراحل 
مختلـف برداشـت در دو شـرایط مختلـف کاشـت در ایسـتگاه شـهيد فـزوه نشـان داد کـه اثـر سـال و مراحـل 
مختلف برداشـت روی صفات وزن خشـک، نسـبت وزن خشـک به تر، درصد اسـانس و عملکرد اسـانس تفاوت 
معنـی داری نشـان داده اسـت. ولـی در ایسـتگاه قهيز اثر سـال روی عملکرد اسـانس تفاوت معنی داری نداشـته 
اسـت. مقایسـه ميانگيـن اثـر سـال روی عملکرد اسـانس در کليه شـرایط مورد بررسـی نشـان داد کـه عملکرد 
اسـانس در سـال دوم بيشـتر از سـال اول بـوده اسـت. مقایسـه ميانگيـن مراحـل مختلـف برداشـت در شـرایط 
مختلـف محيطـی نشـان داد کـه بيشـترین درصـد اسـانس در اواسـط گلدهـی به دسـت آمـده اسـت. هم چنين 
ميانگيـن وزن خشـک در هکتـار در ایـن گيـاه در انتهـای دوره گلدهـی و زمـان بذردهـی حداکثـر بـود. نتایـج 
ترکيبـات شـيميایی اسـانس آویشـن دنایـی نيز نشـان داد کـه ترکيب غالـب در اسـانس این گونه تيمـول بوده 
و حداکثـر مقـدار آن در ابتـدا تـا انتهـای گلدهـی به دسـت آمده اسـت. تجزیه واریانـس مرکب بر روی آویشـن 
کرمانـی در طـی مراحـل مختلف برداشـت در دو شـرایط مختلف کاشـت در ایسـتگاه شـهيد فزوه و قهيز نشـان 
داد کـه اثـر مراحـل مختلـف برداشـت بـر روی کليـه صفـات اندازه گيری شـده تفـاوت معنـی داری نشـان داده 
اسـت. مقایسـه ميانگيـن صفـت وزن خشـک در هکتـار و عملکرد اسـانس در هر دو ایسـتگاه نشـان داد که این 
گيـاه دارای سـازگاری مناسـبی نبـوده و عملکـرد سـال دوم آن کمتـر از سـال اول بـوده اسـت. ميانگين صفات 
مـورد بررسـی در طـی مراحـل مختلـف برداشـت نشـان داد کـه بهترین زمـان برداشـت در این گونـه در اواخر 
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دوره گلدهـی و مرحلـه بذردهـی بوده اسـت. نتایج تجزیه واریانس ترکيبات متشـکله اسـانس نيز نشـان داد که 
تفـاوت معنـی داری طـی مراحـل مختلف برداشـت بـر روی کليـه ترکيب های مورد مطالعه وجود داشـته اسـت. 
مقایسـه ميانگيـن ترکيبات متشـکله اسـانس نشـان داد که ترکيـب غالب در اسـانس این گونـه کارواکرول بوده 
و حداکثـر مقـدار آن در اواسـط گلدهـی به دسـت آمـده اسـت. در گونـه آویشـن باغـی نيـز نتایج نشـان داد که 
اثـر سـال روی وزن خشـک و نسـبت وزن خشـک بـه تـر اثـر معنـی داری داشـته ولی تفـاوت درصـد و عملکرد 
اسـانس معنـی دار نبـوده اسـت. هم چنيـن نتایـج نشـان داد کـه بيشـترین درصـد اسـانس در مرحلـه بذردهی 
به دسـت آمـده اسـت. بررسـی ترکيبات اسـانس نشـان داد کـه مهم تریـن ترکيب در ایـن گونه تيمـول بوده که 
در اوایـل گلدهـی به دسـت آمده اسـت. نتایج شـاخص های فيزیولوژیک نشـان داد که آویشـن دنایـی، کرمانی و 
باغـی بـه ترتيـب بـه مقادیـر 768، 538 و 595 درجه روز رشـد برای رسـيدن بـه مرحله شـروع گلدهی، 976، 
707 و 776 درجـه روز رشـد بـرای رسـيدن بـه اواسـط گلدهـی، 1186، 908 و 976 درجـه روز رشـد بـرای 
رسـيدن بـه مرحلـه انتهـای گلدهی و 1414، 1044 و 1114 درجه روز رشـد برای رسـيدن بـه مرحله بذردهی 
نيـاز داشـته اند. هم چنيـن بررسـی نمـودار تجمـع ماده خشـک در هر سـه گونـه حالت سـيگموئيدی داشـته و 
نشـان داد کـه حداکثـر ماده خشـک در آویشـن دنایـی در مرحله اواخر گلدهی و در آویشـن کرمانـی و باغی در 
مرحلـه اواسـط بذردهـی به دسـت آمده اسـت. هم چنين حداکثر سـطح برگ در آویشـن دنایـی در مرحله اواخر 
گلدهـی و در آویشـن کرمانـی در اواسـط گلدهـی و در آویشـن باغـی در مرحله آغـاز غنچه دهی به دسـت آمده 
اسـت. هم چنيـن آویشـن دنایی دارای سـرعت رشـد نسـبی کندتر و سـرعت رشـد محصـول باالتری نسـبت به 

دو گونـه دیگر بوده اسـت.

واژه هـای كليـدی: آویشـن، رویشـگاه، کشـت و اهلـی کـردن، شـاخص های فيزیولوژیک رشـد، اسـانس، 
اصفهان اسـتان 
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 )Thymus sp.( تأثيـر كشـت و اهلی كردن بر رشـد و مواد مؤثـره تعـدادی از گونه های آويشـن
در اسـتان آذربايجان غربی 

ابراهيـم شـريفی عاشـور آبادی، مژگان الرتی، صابر قاسـم پور، پری شـانکی، حکمعلـی پژومان 
و مهـدی ميرزا

به منظـور بررسـی رویشـگاه های طبيعـی گونه هـای مختلـف جنـس Thymus و تأثيـر کشـت و اهلـی کـردن آن در 
اکوسيسـتم های زراعـی در اسـتان آذربایجـان غربـی، آزمایش هـای جداگانـه ای در سـال های 1388-1384، بـه ترتيـب در 
 T. شـرایط رویشـگاهی و همچنيـن در شـرایط زراعـی اسـتان بـه اجرا درآمـد. ابتدا، پـس از مراجعه بـه رویشـگاه گونه های
pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak و .T. kotschyanus Boiss. & Hohen بـه ترتيـب در مناطـق حاجی بيـگ و 
قوشـچی، پالت گـذاری و ثبـت اطالعـات و هم چنيـن جمـع آوری قلمـه و بـذر هـر کـدام از گونه های مـورد نظر انجام شـد. 
سـپس هـر کـدام از گونه هـای بومـی در مـزارع واقع در ایسـتگاه تحقيقاتی سـاعتلو به صورت قلمه و بذر کشـت شـدند. در 
 )Thymus vulgaris( کشـت بـذر، بـه عنوان مقایسـه عالوه بـر گونه های بومـی، از یک گونـه خارجی به نـام آویشـن باغـی
نيـز، اسـتفاده شـد. در تمـام آزمایش هـا، تيمارهـای مـورد بررسـی شـامل مراحل مختلف برداشـت بـود که برای هـر کدام 
از گونه هـا در قالـب طـرح بلوک هـای کامـل تصادفـی بـا سـه تکـرار، آزمـون شـدند. در مـدت اجـرای آزمایـش تعـدادی از 
ویژگی هـای آویشـن و هم چنيـن شـاخص های فيزیولوژیـک رشـد مـورد بررسـی قـرار گرفـت. بـرای هـر کـدام از گونه ها، 
نتایـج سـال های آزمایـش به صـورت تجزیـه مرکـب مـورد آزمـون قرار گرفـت. نتایج حاصل از بررسـی رویبشـگاهی نشـان 
 T. در دامنـه ارتفاعـی 2500-1450 متـر و در شـيب های 60-20 درصـد رویـش دارد. گونه T. kotschyanus داد کـه گونـه
pubescens در دامنه ارتفاعی 2600-1900 متر و در شـيب های 45-10 درصد شـرقی و شـمال شـرقی گسـترش دارد. با 
توجـه بـه نتایج حاصل از تجزیه مرکب سـال های آزمایش در کشـت بذر مشـخص شـد کـه در گونـه T. pubescens، تيمار 
مربـوط بـه مرحله انتهای گلدهی در سـال دوم، بيشـترین وزن خشـک انـدام هوایی را معـادل 121/42 کيلوگـرم در هکتار 
توليد کرد که نسـبت به سـایر تيمارها اختالف معنی دار داشـت. همچنين بيشـترین درصد اسـانس اندام هوایی مربوط به 
مرحلـه انتهـای گلدهـی از سـال اول، معادل 1/053 درصد بود که نسـبت به سـایر تيمارهـا اختالف معنی دار نشـان داد. در 
گونـه T. kotschyanus، تيمـار مربـوط به مرحله انتهای گلدهی در سـال دوم، بيشـترین وزن خشـک انـدام هوایی را معادل 
511/3 کيلوگرم در هکتار توليد کرد که نسـبت به سـایر مراحل برداشـت در سـال های آزمایش، اختالف معنی دار داشـت. 
هم چنيـن بيشـترین درصـد اسـانس اندام هوایـی مربوط به مرحله اواسـط گلدهی از سـال اول، معـادل 1/12 درصد بود که 
نسـبت بـه سـایر تيمارهـا اختالف معنی دار نشـان نداد. در بيـن ترکيب های موجود در اسـانس نيز بيشـترین درصد تيمول 
مربوط به مرحله اواسـط گلدهی از سـال اول و معادل 42/01 درصد بود و با سـایرین اختالف معنی دار نداشـت. بيشـترین 
درصـد کارواکـرول نيـز مربـوط بـه مرحله اواسـط گلدهی از سـال دوم و برابر 0/853 درصد بود که نسـبت به سـایر تيمارها 
اختـالف معنـی دار نشـان نـداد. در گونـه T. vulgaris، تيمـار مربوط بـه مرحله انتهای گلدهی در سـال اول، بيشـترین وزن 
خشـک انـدام هوایـی را معـادل 785/73 کيلوگـرم در هکتـار توليد کرد که نسـبت به سـایر مراحل برداشـت در سـال های 
آزمایـش، اختـالف معنـی دار نداشـت. هم چنين بيشـترین درصد اسـانس انـدام هوایی مربوط بـه مرحله ابتـدای گلدهی از 
سـال اول، معـادل 1/343 درصـد بود که نسـبت به سـایر تيمارها اختالف معنی دار نشـان نداد. در بيـن ترکيب های موجود 
در اسـانس نيـز، بيشـترین درصـد تيمـول مربوط بـه مرحله انتهـای گلدهی از سـال دوم و معـادل 61/093 درصـد بود و با 
سـایرین اختـالف معنـی دار نداشـت. بيشـترین درصد کارواکـرول نيز مربوط بـه مرحله انتهای گلدهـی از سـال دوم و برابر 

4/678 درصـد بـود که نسـبت به سـایر تيمارها اختـالف معنی دار نشـان نداد. 

واژه هـای كليـدی: آویشـن، کشـت و اهلـی کـردن، شـاخص های فيزیولوژیـک رشـد، اسـانس، اسـتان 
آذربایجـان غربـی
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تأثيـر كشـت و اهلـی كـردن بـر رشـد و مـواد مؤثـره تعـدادی از گونه هـای جنـس آويشـن 
).Thymus sp( در اسـتان تهـران 

ابراهيـم شـريفی عاشـورآبادی، رضا حبيبـی، ابراهيـم فراهانی، مهـدی ميرزا، فـرزاد قمقامی، 
حسـن حبيبی و محسـن آهنگری

به منظـور بررسـی رویشـگاه های طبيعـی گونه هـای مختلـف جنـس Thymus و تأثيـر کشـت و اهلـی کـردن آن در 
اکوسيسـتم های زراعـی در اسـتان تهـران، آزمایش هـای جداگانـه ای در سـال های 89-1385، بـه ترتيـب در شـرایط 
 Thymus رویشـگاهی و هم چنيـن در شـرایط زراعـی اسـتان بـه اجـرا در آمد. ابتدا، پـس از مراجعه به رویشـگاه گونه هـای
pupescens و Thymus kotschyanus، در منطقـه دهـدر طالقـان نسـبت بـه پالت گـذاری و ثبـت تعـدادی از ویژگی هـا و 
هم چنيـن جمـع آوری بـذور هـر کـدام از گونه های مورد نظر اقدام شـد، سـپس هرکدام از گونه هـای بومی، در مـزارع واقع 
در ایسـتگاه های تحقيقاتـی دانشـگاه شـاهد و خجيـر به صورت بذر کشـت شـدند. بـه عنوان مقایسـه، عالوه بـر گونه های 
بومـی از یـک گونـه خارجـی به نـام آویشـن باغـی )Thymus vulgaris( نيز اسـتفاده شـد. در تمام آزمایش هـا، تيمارهای 
مـورد بررسـی شـامل مراحـل مختلـف برداشـت بـود، کـه بـرای هـر کـدام از گونه هـا، در قالـب طـرح بلوک هـای کامـل 
تصادفـی بـا سـه تکـرار آزمون شـدند. در مدت اجـرای آزمایـش، در ایسـتگاه تحقيقات خجيـر شـاخص های فيزیولوژیک 
رشـد مـورد بررسـی قـرار گرفت. بـرای هر کدام از گونه ها در ایسـتگاه تحقيقات دانشـگاه شـاهد، نتایج سـال های آزمایش 
 Thymus به صـورت تجزیـه مرکـب مورد آزمـون قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسـی رویشـگاهی نشـان داد که در آویشـن
kotschyanus، ابتـدای مرحلـه گلدهـی با دریافت حرارتی معادل 762 درجه روز، اواسـط گلدهی بـا 1252 درجه روز، آغاز 
 Thymus مرحلـه بذردهـی بـا 2400 درجـه روز و انتهای مرحله بذردهی نيز با 2826 درجه روز مشـاهده شـد. در آویشـن
pubescens، ابتـدای مرحلـه گلدهـی بـا دریافت حرارتی معـادل 775 درجه روز، اواسـط گلدهی با 1265 درجـه روز، آغاز 
مرحلـه بذردهـی بـا 2486 درجـه روز و انتهای مرحلـه بذردهی با 2810 درجـه روز اتفاق افتاد. در شـرایط زراعی نيز گونه 
Th. pubescens در سـال اول در دانشـگاه شـاهد، در اوایل دوره گلدهی دارای ميانگين اسانس 1/35 درصد، اواسط گلدهی 
1/08 درصـد، اواخـر گلدهـی 0/75 درصـد، در دوره بذردهـی 0/49 درصـد بـود. هم چنيـن درگونـه Th. kotschyanus در 
اوایـل دوره گلدهـی دارای ميانگيـن اسـانس 1/06 درصد، در اواسـط گلدهـی 0/85 درصد، در اواخر گلدهـی 1/48 درصد، 
در دوره بذردهـی 0/81 درصـد بـود. و نيـز گونـه Th. vulgaris در اوایـل دوره گلدهی دارای ميانگين اسـانس 0/65 درصد، 
در اواسـط گلدهـی 1/05 درصـد، در اواخـر گلدهـی 1/2 درصـد و در دوره بذردهی 0/82 درصد بود. طبـق نتایج حاصل از 
کشـت گونه های آویشـن در ایسـتگاه خجير، گونه Th. kotschyanus بيشـترین وزن خشـک را در مرحله بذردهی با 6163 
کيلوگرم در هکتار، بيشـترین درصد اسـانس را در اواخر گلدهی با 1/057 درصد، بيشـترین عملکرد اسـانس را در  مرحله 
بذردهـی بـا 49/22 کيلوگـرم در هکتـار و بيشـترین ارتفـاع اندام هوایـی را در مرحله بذردهی با 18/41 سـانتی متر نشـان 
داد. گونـه Th. pubescens، بيشـترین وزن خشـک را در مرحلـه بذردهـی با 3727/2 کيلوگرم در هکتار، بيشـترین درصد 
اسـانس را در اواخـر گلدهـی بـا 1/06 درصد، بيشـترین عملکرد اسـانس را در مرحلـه بذردهی با 27/2 کيلوگـرم در هکتار 
و بيشـترین ارتفـاع انـدام هوایـی را در مرحلـه بذردهی با 17/25 سـانتيمتر نشـان داد. گونه Th. Vulgaris، بيشـترین وزن 
خشـک انـدام هوایـی را در مرحلـه بذردهی بـا 4258/5 کيلوگرم در هکتار، بيشـترین درصد اسـانس را در اواخر گلدهی با 
0/77 درصـد، بيشـترین عملکـرد اسـانس را در مرحله بذر دهی با 31/6 کيلوگرم در هکتار و بيشـترین ارتفـاع اندام هوایی 

را در مرحلـه بـذر دهی با 25/46 سـانتی متر نشـان داد. 

واژه هـای كليـدی: آویشـن، رویشـگاه، کشـت و اهلـی کـردن، شـاخص های فيزیولوژیک رشـد، اسـانس، 
تهران اسـتان 



165 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

 )Thymus sp.( تأثيـر كشـت و اهلی كردن بر رشـد و مواد مؤثـره تعـدادی از گونه های آويشـن
در اسـتان خراسان شمالی 

ابراهيم شريفی عاشورآبادی، گل محمد گريوانی، صفر صفری و مهدی ميرزا 

به منظـور بررسـی رویشـگاه طبيعـی گونـه بومـی جنـس  Thymus و تاثيـر کشـت و اهلـی کـردن آن در 
اکوسيسـتم های زراعـی در اسـتان خراسـان شـمالی، آبزمایـش هـای جداگانـه ای در سـال های 88- 1384، بـه 
ترتيـب در شـرایط رویشـگاهی و همچنيـن در شـرایط زراعـی اسـتان به اجـرا در آمـد. ابتدا، پـس از مراجعه به 
رویشـگاه گونـه  Thymus transcaspicus در منطقـه اسـدلی نسـبت به پالت گذاری و ثبت تعـدادی از ویژگی ها 
و همچنيـن جمـع آوری بـذر گونـه مـورد نظـر اقـدام شـد. سـپس در مزرعه واقـع در ایسـتگاه تحقيقاتـی کهنه 
کنـد به صـورت بـذر کشـت شـدند. به عنوان مقایسـه، عـالوه بر گونه بومـی از یک گونـه خارجی به نام آویشـن 
باغـی ) Thymus vulgaris( نيـز اسـتفاده شـد. تيمارهـای مورد بررسـی شـامل مراحل مختلف برداشـت بود که 
بـرای هـر کـدام از گونه هـا، در قالـب طـرح بلوک هـای کامـل تصادفـی بـا سـه  تکـرار آزمـون شـدند. در مـدت 
اجـرای آزمایـش، تعـدادی از ویژگی های آویشـن و همچنين شـاخص های فيزیولوژیک رشـد مورد بررسـی قرار 
گرفـت. بـرای هـر کـدام از گونه هـا، نتایج سـال های آزمایـش به صـورت تجزیه مرکب مـورد آزمون قـرار گرفت. 
 Th.( بـر اسـاس یافته هـای ایـن پژوهـش تعـداد و ترتيب ميـزان درصد ترکيبـات اصلی در هـر دو گونه آویشـن
 transcaspicus و  Th. vulgaris( تفـاوت چندانـی نداشـت. در هـر دو گونـه آویشـن، کميت هـای اندازه گيـری 
شـده تحـت تأثيـر مراحـل مختلـف برداشـت در هر دو سـال قرار گرفتند و بيشـترین وزن خشـک انـدام در هر 
دو گونـه مربـوط بـه مرحلـه ی انتهای گلدهـی در هر دو سـال آزمایش بود. مراحـل مختلف برداشـت بر ترکيب 
موجـود در اسـانس انـدام هوایـی در هـر دو گونـه آویشـن در هر دو سـال در مراحـل مختلف تأثيـرات متفاوتی 
داشـتند، بـا این حـال رونـد عملکردهـای کمـی به ویـژه عملکرد اسـانس به عنـوان عملکـرد اقتصـادی محصول 
نشـان داد. به طـور کلـی در هـر دو گونـه مرحله اواسـط گلدهی درسـال سـوم از نظر برداشـت اقتصادی بيشـتر 
مناسـب تر بـه نظـر می رسـد، چـون بيشـترین عملکـرد اسـانس در هـر دو گونـه در ایـن مرحلـه ازسـال سـوم 
 Th. بـه مراتـب بيـش از گونـه آویشـن Th. vulgaris  عایـد شـده اسـت. ضمـن اینکـه عملکـرد اسـانس گونـه

است.  transcaspicus 

واژه هـای كليـدی: آویشـن، رویشـگاه، کشـت و اهلـی کـردن، شـاخص های فيزیولوژیک رشـد، اسـانس، 
اسـتان خراسـان شمالی
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 )Thymus sp.( تأثيـر كشـت و اهلی كردن بر رشـد و مواد مؤثـره تعـدادی از گونه های آويشـن
در اسـتان قزوين 

ابراهيم شريفی عاشورآبادی، احمد اكبری نيا و مهدی ميرزا 

به منظـور بررسـی رویشـگاه های طبيعـی گونه هـای مختلـف جنـس Thymus و تأثير کشـت و اهلـی کردن 
آن در اکوسيسـتم های زراعـی در اسـتان قزویـن، آزمایش هـای جداگانـه ای در سـال های 88-1384، به ترتيب 
در شـرایط رویشـگاهی و هم چنيـن در شـرایط زراعـی اسـتان به اجـرا در آمد. ابتـدا پس از مراجعه به رویشـگاه 
گونه هـای Thymus daenensis و Thymus kotschyanus، بـه ترتيـب در مناطـق المـوت شـرقی )شهرسـتان 
قزویـن( و آبگـرم )شهرسـتان بوئيـن زهـرا( نسـبت بـه پالت گـذاری و ثبـت تعـدادی از ویژگی هـا و هم چنيـن 
جمـع آوری قلمـه هـر کـدام از گونه هـای مـورد نظـر اقدام شـد. سـپس هرکـدام از گونه هـای بومـی، در مزرعه 
تحقيقاتـی واقـع در ایسـتگاه  تحقيقـات کشـاورزی به صورت قلمه کشـت شـدند. در تمام آزمایش هـا، تيمارهای 
مـورد بررسـی شـامل مراحـل مختلـف برداشـت بـود کـه برای هـر کـدام از گونه هـا، در قالـب طـرح بلوک های 
کامـل تصادفـی با سـه تکرار آزمون شـدند. در مدت اجرای آزمایـش، تعدادی از ویژگی های آویشـن و هم چنين 
شـاخص های فيزیولوژیـک رشـد مـورد بررسـی قرار گرفـت. برای هر کـدام از گونه هـا، نتایج سـال های آزمایش 
به صـورت تجزیـه مرکـب مـورد آزمـون قـرار گرفـت. نتایـج حاصل از بررسـی رویشـگاهی نشـان داد کـه دامنه 
ارتفاعـی پراکنـش آویشـن کوهـی، 1400 تـا 2500 متر و آویشـن دنایـی از 1400 تا 1600 متر از سـطح دریا 
بـود. متوسـط عملکـرد دو گونـه آویشـن کوهـی و دنایی در رویشـگاه ها به ترتيب حـدود 250 تـا 350 کيلوگرم 
در هکتـار بـود. اسـانس آویشـن دنایی در حدود سـه درصد و آویشـن کوهی در حـدود 1/8درصد بـود. عملکرد 
اسـانس آویشـن دنایـی در حـدود دو برابـر آویشـن کوهـی تعييـن شـد. تيمـول، گاماترپينـن و پی سـایمن از 
ترکيب هـای عمـده اسـانس گونه هـای آویشـن کوهـی و دنایـی بودنـد. در شـرایط زراعـی، آویشـن کوهـی در 
مرحلـه 100 درصـد گلدهـی بـا دریافـت حرارتـی معـادل 1182 درجه روز رشـد، بيشـترین ماده خشـک را در 
سـال اول معـادل 89 گـرم بـر متـر مربع توليد نمـود. در سـال اول، مرحله بذردهـی در 2260 درجه روز رشـد 
اتفـاق افتـاد. آویشـن دنایـی در مرحلـه 100 درصد گلدهی بـا دریافت حرارتی معـادل 1173 درجه روز رشـد، 
بيشـترین مـاده خشـک را در سـال اول معـادل 73 گرم بـر متر مربع توليد نمـود. بذردهی نيـز در 2119 درجه 
روز رشـد مشـاهده شـد. عملکرد سرشـاخه آویشـن کوهی و دنایی در چين اول از چين های بعدی بيشـتر بود. 
بـا گذشـت سـال های آزمایـش بر عملکرد سرشـاخه افزوده شـد و بيشـترین عملکرد سرشـاخه گونه هـا، مربوط 
بـه سـال 87 بـود. متوسـط عملکرد سرشـاخه آویشـن دنایی در سـه سـال آزمایـش 4120 گيلوگـرم در هکتار 
و آویشـن کوهـی 4830 کيلوگـرم در هکتـار بـود. بـازده اسـانس و ترکيب هـای اسـانس در چين ها و سـال های 
آزمایـش تغييـر چندانـی نشـان نـداد. ميـزان تيمول آویشـن کوهـی در مزرعـه کمتـر از نمونه هـای جمع آوری 
شـده از رویشـگاه آن بـود. به طـور کلـی تيمـول، از ترکيب های اصلی اسـانس مزرعه و رویشـگاه بـود. اما ميزان 
تيمـول رویشـگاه در هـر دو سـال آزمایش از نمونه های کشـت شـده در همه چين های برداشـت آویشـن دنایی 

و کوهـی مزرعه بيشـتر بود.

واژه هـای كليـدی: آویشـن، رویشـگاه، کشـت و اهلـی کـردن، شـاخص های فيزیولوژیک رشـد، اسـانس، 
قزوین اسـتان 
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بررسـی كمـی و كيفـی گيـاه مـرزه كوهـی Satureja sahendica در رويشـگاه های طبيعـی و 
شـرايط مزرعـه در اسـتان قزوين 

احمد اكبری نيا

مـرزه سـهندی Satureja sahendica Bornm از خانـواده  Lamiaceae و انحصاری ایران اسـت. این گونه در 
غـرب و جنـوب غربـی اسـتان قزویـن پراکنـش دارد. در تحقيق حاضر پایه های سـه اکسشـن مرزه سـهندی در 
سـال 1385 از رویشـگاه های آن در اسـتان قزویـن جمـع آوری و در قالـب طرح بلوک های کامل تصادفی با سـه 
تکـرار در ایسـتگاه تحقيقـات کشـاورزی قزوین کشـت شـدند. سرشـاخه های گل دار در رویشـگاه ها و مزرعه در 
سـال های 89-1386  برداشـت و پـس از تعييـن برخـی صفات زراعی و پس از خشـک شـدن در سـایه به روش 
تقطير با آب به مدت  سـه  سـاعت اسـانس گيری و ميزان اسـانس بر اسـاس درصد ماده خشـک محاسـبه شـد. 
ترکيب هـای اسـانس بـا اسـتفاده از دسـتگاه های  GC و  GC MS شناسـایی شـدند. نتایـج آزمایش رویشـگاهی 
نشـان داد ميانگيـن عملکرد سرشـاخه اکسشـن های آبگرم، آروچان و شـنين در رویشـگاه به ترتيـب  280 ،  370 
و  372  کيلوگـرم در هکتـار و بـازده اسـانس آن هـا به ترتيـب 45 /2، 3/3 و 7 /2 درصـد بـود. ترکيب هـای اصلـی 
اسـانس اکسشـن ها در رویشـگاه ها تيمـول ، پاراسـایمن، گامـا ترپينـن و کارواکـرول بودنـد کـه متوسـط ميزان 
تيمـول و کارواکـرول آبگـرم  20  و  13  درصـد، آروچـان  17  و  14  درصـد و شـنين  21  و 6 / 12 درصـد بود. نتایج 
آزمایـش مزرعـه نشـان داد کـه عملکرد سرشـاخه تمامی اکسشـن ها در شـرایط کشـت شـده با دو تا سـه چين 
برداشـت سـاليانه بيـن  3000  تـا بيـش از  4500  کيلوگـرم در هکتـار بـود. متوسـط عملکـرد نمونه های کشـت 
شـده اکسشـن های آبگـرم  3730 ، آروجـان  3662  و شـنين  3928  کيلوگـرم در هکتـار بـود که از لحـاظ آماری 
تفـاوت معنـی داری بـا هـم نداشـتند. عملکرد سرشـاخه تمام اکسشـن ها درسـال اول کمترین و در سـال سـوم 
بيشـترین مقـدار بـود. ميانگيـن بازده اسـانس نمونه های کشـت شـده آبگرم ، آروچـان و شـنين به ترتيب 2/85، 
4 /2 و 2/45 درصـد محاسـبه شـد. ترکيب هـای اصلـی اسـانس اکسشـن های مزرعه هماننـد رویشـگاه، تيمول، 
کارواکـرول، گاماترپينـن و پاراسـایمن بودنـد. ميانگيـن تيمـول وکارواکـرول اسـانس نمونه هـای کشـت شـده 

آبگـرم بـه ترتيـب 8 /23 و 7 /13 درصـد، آروچـان 4 / 22 و 2 / 12 درصـد و شـنين 8 / 22 و 8 /8 درصد بود.

واژه هـای كليـدی: مـرزه سـهندی،  Satureja sahandica Bornm، قزویـن، عملکـرد، اسـانس، تيمـول، 
کارواکرول
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تأثيـر سيسـتم های تغذيـه گيـاه )شـيميايی، تلفيقـی و دامـی( بـر كميـت و كيفيـت دو گونه 
 Thymus daenensis L.و  Thymus vulgaris L. آويشـن 

ابراهيـم شـريفی عاشـور آبادی، بهلـول عبـاس زاده، محمـد حسـين لباسـچی، مهـدی ميرزا، 
محمـود نـادری، رحمت الـه باصـری، شـهرام بانـج شـفيعی و فضل الـه صفی خانـی

آویشـن دنایـی، گيـاه انحصـاری ایـران بـوده و دارای ارزش دارویـی زیـادی اسـت. آویشـن باغـی نيـز هـر 
چنـد گونـه وارداتـی اسـت، امـا بـه لحـاظ دارویـی مصـرف باالیـی دارد. در ایـن تحقيـق اثـر کودهـای مختلف 
بـر خصوصيـات مورفولوژیـک، عملکـرد سرشـاخه گل دار، درصـد اسـانس، عملکـرد اسـانس و اجـزای تشـکيل 
دهنـده اسـانس بررسـی شـد. به منظـور بررسـی تأثيـر مقادیـر مختلـف کـود شـيميایی )N.P.K(، کـود دامـی 
کامـاًل پوسـيده و تلفيقـی از کودهـای شـيميایی و دامـی در چين هـای مختلـف بـر خصوصيـات کمـی و کيفی 
گيـاه دارویـی آویشـن )آویشـن باغـی و دنایـی(، ایـن تحقيـق در سـال های1387 تـا 1388 در مزرعـه گياهان 
دارویـی مؤسسـه تحقيقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور )البـرز کـرج( اجـرا شـد. ایـن تحقيـق بـا اسـتفاده از دو 
آزمایـش جداگانـه، بـا اسـتفاده از طـرح بلوک هـای کامـل تصادفی با سـه تکـرار برای هـر گونه اجرا شـد. نتایج 
نشـان داد کـه اثـر عامـل اصلـی )مقادیـر مختلـف کـود( و فرعـی )چيـن( بـر ارتفـاع گيـاه، عملکرد سرشـاخه  
گل دار، درصـد اسـانس، عملکـرد اسـانس و تيمـول اختـالف معنی دار داشـت. اثـر متقابل عامل اصلـی در فرعی 
بـر ارتفـاع گيـاه، عملکـرد سرشـاخه گل دار و تيمـول در سـطح یـک درصـد معنـی دار بـود. مقایسـه ميانگيـن 
اثـر عامـل اصلـی )کـود( بـر آویشـن باغـی در سـال اول نشـان داد، بيشـترین ارتفاع گيـاه و عملکرد سرشـاخه 
گل دار از تيمـار پنـج )N160P128K160OC0( بـه ترتيـب با ميانگيـن 28/86 سـانتی متر و 1868/5 کيلوگرم 
در هکتـار بدسـت آمـد. بيشـترین درصـد اسـانس مربـوط بـه تيمـار دو )N40P32K40OC0( بـا ميانگيـن 
0/83 درصـد بـود. بيشـترین عملکـرد اسـانس از تيمـار N120P96K120OC10( 7( بـا ميانگيـن 22/43 
 )N0P0K0OC40( 13 کيلوگـرم حاصـل شـد. حداکثـر تيمـول بـا ميانگيـن 48/05 درصـد متعلـق بـه تيمـار
بـود. مقایسـه ميانگيـن اثـر عامـل اصلـی )کـود( بـر آویشـن باغـی در سـال دوم نشـان داد، بيشـترین ارتفـاع 
گيـاه از تيمـار پنـج )N160P128K160OC0( بـا ميانگيـن 29/9 سـانتی متر به دسـت آمد. بيشـترین عملکرد 
سرشـاخه گلدار را تيمـار هشـت )N100P80K100OC20( بـا ميانگيـن 1899/3 کيلوگـرم در هکتـار توليـد 
کـرد. بيشـترین درصـد اسـانس مربـوط بـه تيمارهـای N0P0K0OC40( 13( و 14 )N0P0K0OC30( بـه 
 N60P48K60( 10 ترتيـب بـا ميانگيـن 1/11 درصـد و 1/11 درصـد بود. بيشـترین عملکرد اسـانس از تيمـار
OC25( بـا ميانگيـن 20/13 کيلوگـرم حاصـل شـد. حداکثـر تيمـول بـا ميانگيـن 49/47 درصـد متعلـق بـه 
تيمـار N60P48K60 OC25( 10( بـود. مقایسـه ميانگيـن اثـر عامـل اصلـی )کـود( بر آویشـن دنایی در سـال 
اول نشـان داد، بيشـترین ارتفـاع گيـاه و عملکرد سرشـاخه  گل دار از تيمـار پنـج )N160P128K160OC0( به 
ترتيـب بـا ميانگيـن 24/8 سـانتی متر و 1499/8 کيلوگـرم در هکتـار به دسـت آمـد. بيشـترین درصـد اسـانس 
مربـوط بـه تيمـار N80P64K80OC20( 9( بـا ميانگيـن 1/5 درصـد بـود. بيشـترین عملکرد اسـانس از تيمار 
N80P64K80OC20( 9( بـا ميانگيـن 19/37 کيلوگـرم حاصـل شـد. حداکثر تيمول با ميانگيـن 74/4 درصد 
و 74/1 درصـد بـه ترتيـب از تيمارهـای چهـار )N120P96K120OC0( و 13 )N0P0K0OC40( به دسـت 
آمـد. مقایسـه ميانگيـن اثـر عامـل اصلـی )کود( بر آویشـن دنایـی در سـال دوم نشـان داد که بيشـترین ارتفاع 
گيـاه از تيمـار پنـج )N160P128K160OC0( بـا ميانگين 28/27 سـانتی متر به دسـت آمد. بيشـترین عملکرد 
سرشـاخه گلدار را تيمـار پنـج )N160P128K160OC0( بـا ميانگيـن 1523/33 کيلوگـرم در هکتـار توليـد 
کـرد. بيشـترین درصـد و عملکـرد اسـانس مربـوط بـه تيمـار N60P48K60 OC25( 10( بـا ميانگيـن 1/44 
درصـد و 19/56 کيلوگـرم در هکتـار بـود. حداکثـر تيمـول بـا ميانگيـن 41/17 درصـد متعلـق بـه تيمـار پنج 
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)N160P128K160OC0( بود. مقایسـه ميانگين عامل فرعی )چين( در آویشـن باغی در سـال اول نشـان داد 
کـه چيـن اول بـا ميانگيـن 1658/45 کيلوگـرم در هکتار بيشـترین سرشـاخه  گلـدار با 1/17 درصد، بيشـترین 
درصد اسـانس و با 18/78 کيلوگرم در هکتار بيشـترین عملکرد اسـانس را داشـت. در سـال دوم نيز، چين اول 
بـا 1866/91 کيلوگـرم در هکتـار بيشـترین عملکرد سرشـاخه گلدار، با 1/19 درصد بيشـترین درصد اسـانس و 
بـا 22/43 کيلوگـرم در هکتـار بيشـترین عملکرد اسـانس را داشـت. مقایسـه ميانگين چين های آویشـن دنایی 
در سـال اول نشـان داد کـه چيـن اول بـا ميانگيـن 1232/51 کيلوگـرم در هکتار بيشـترین عملکرد سرشـاخه  
گل دار، بـا 1/19 درصـد بيشـترین درصـد اسـانس و بـا 14/68 کيلوگرم در هکتار بيشـترین عملکرد اسـانس را 
داشـت. در سـال دوم نيـز، چيـن اول بـا ميانگيـن 1357/08 کيلوگـرم در هکتـار بيشـترین عملکـرد سرشـاخه 
 گلـدار، بـا 1/33 درصـد بيشـترین درصـد اسـانس، بـا 18/16 کيلوگـرم در هکتار بيشـترین عملکرد اسـانس را 
داشـت. نتایـج نشـان داد کـه در چيـن اول هر دو سـال، بيشـترین عملکرد اسـانس از هر دو گونه به دسـت آمد. 

همچنيـن بيشـترین عملکـرد اسـانس از سـال دوم هـر دو گونـه حاصل شـد. 

واژه های كليدی: آویشن باغی، آویشن دنایی، کود دامی، کود شيميایی، اسانس، تيمول
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 Thymus ارزيابی روش های مختلف تکثير گياه دارويی آويشن كوهی
ابراهيـم شـريفی عاشـور آبادی، فرزانه بهـادری، امير مـداح، منصـور قدرتی، محمـد اميرجان 

و مهـدی ميرزا

 Thymus( به منظـور بررسـی رویشـگاه های طبيعـی و همچنيـن ارزیابـی روش هـای تکثيـر آویشـن کوهـی
kotschyanus( در اکوسيسـتم های زراعـی، آزمایش هـای جداگانـه ای در سـال های 1387 و 1388 در اسـتان 
سـمنان انجـام شـد. در آزمایـش اول، مناطق جاشـلوبار، هواخورسـو و رامه با اسـتفاده از آزمـون تجزیه واریانس 
یـک  طرفـه مـورد بررسـی قـرار گرفت. ویژگی هـای مـورد مطالعه در ایـن آزمایش شـامل: بازده اسـانس، درصد 
جوانه زنـی بـذور، سـرعت تجمعـی جوانه زنی و شـاخص بنيـه بذر، وزن خشـک بوتـه، ارتفاع بوتـه و محيط بوته 
بـود. نتایـج نشـان داد کـه ویژگی های مورد بررسـی در رویشـگاه جاشـلوبار و پـس از آن به ترتيب در رویشـگاه 
هواخورسـو و رویشـگاه رامـه بيشـترین مقـدار را داشـتند. آزمایـش دوم به منظـور بررسـی تأثيـر هورمون هـای 
اکسـينی بـر اسـتقرار و ریشـه زایی قلمه هـای آویشـن کوهـی در شـرایط گلخانـه به صـورت آزمایـش فاکتوریل 
در قالـب بلوک هـای کامـل تصادفـی در سـه تکرار انجام شـد. تيمارهـای آزمایش شـامل دو نوع هورمون رشـد: 
اینـدول بوتریک اسـيد و ایندول اسـتيک اسـيد و هفت غلظـت مختلـف )0، 100، 200، 300، 1000، 2000 و 
3000 ميلی گـرم بـر ليتـر( بـود. ویژگی هـای مورد مطالعه شـامل طول ریشـه، درصدریشـه زایی و وزن خشـک 
ریشـه قلمه هـا بـود. نتایـج آزمایـش نشـان داد حداکثـر درصد ریشـه زایی مربـوط بـه کاربرد غلظت هـای 100 
ميلی گـرم بـر ليتـر از هورمون هـا بـود. هم چنيـن تيمـار قلمه هـا بـا هورمـون ایندول اسـتيک اسـيد نسـبت به 
اینـدول بوتریـک اسـيد قلمه هایـی بـا درصـد ریشـه بهتـری را توليـد کـرد. آزمایـش سـوم به منظـور مقایسـه 
روش هـای مختلـف تکثيـر آویشـن کوهـی در قالـب طـرح بلوک هـای کامـل تصادفـی بـا سـه تکـرار در منطقه 
شـهميرزاد در سـال 1388- 1389 انجـام شـد. در ایـن آزمایـش ویژگی هـای مـورد مطالعـه شـامل ميـزان 
رشـد، وزن خشـک انـدام هوایـی، درصـد اسـتقرار بوته ها و بـازده اسـانس بود. نتایـج حاصل نشـان داد اختالف 
معنـی داری بيـن درصـد اسـتقرار بوتـه مربوط به کشـت نشـا در جفـی پات ها و نشـا توليـدی در بسـتر گلخانه 
وجـود نداشـت. امـا با توجه به عملکرد بيشـتر نشـاهای توليدی در بسـتر گلخانـه و هزینه کمتر توليـد، بنابراین 
روش اخيـر قابل توصيه اسـت. کشـت مسـتقيم بذور این گيـاه موفقيت آميز نبود. عملکردکشـت قلمه ریشـه دار 

نيـز، نسـبت بـه قلمـه بـذری در سـطح پایين تری قرار داشـت.

واژه های كليدی: گياهان دارویی، آویشن کوهی، قلمه، هورمون اکسين، اسانس



171 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )گيالن( 
محمـد حسـين لباسـچی، كامبيـز يوسـفی، بيت الـه امـان زاده، ايـوب مـرادی، مسـعود ايـن 

املشـی، ابراهيـم شـريفی عاشـور آبادی، محمـد حسـين لباسـچی و مهـدی ميـرزا

اجـرای طرح هایـی نظيـر" بررسـی سـازگاری و عملکـرد برخـی گونه هـای آویشـن در دیم زارهـای مختلـف 
کشـور"می تواند قدمـی در حفاظـت از ایـن گونه هـای با ارزش باشـد. در راسـتای اسـتفاده بهينـه از دیمزارهای 
مناسـب اسـتان لرسـتان آزمایشـی طی سـال های 1386 تا1391، با اسـتفاده از گونه های آویشـن بومی اسـتان 
 )Th. daenensis، Th. vulgaris( بـه همـراه دوگونـه )Th. pubescens، Th. lancifolius، Th. kotschyanus(
آزمایشـی در قالـب طـرح کرت هـای خرد شـده بـا سـه تراکـم )4، 6 و 8 بوتـه در متـر  مربـع( و در سـه تکـرار 
اجـرا شـد. مراحـل فنولوژیـک، ارتفـاع، قطر تاج پوشـش، تعداد سـاقه، عملکـرد انـدام هوایی، درصـد و عملکرد 
اسـانس اندازه گيـری شـدند. نتایـج به دسـت آمـده از آناليز مرکـب داده ها در طی سـال های اجرای طرح نشـان 
داد تراکـم هشـت بوتـه در متـر مربـع نسـبت بـه دو تراکـم شـش و چهار بوتـه، بيشـترین عملکرد سرشـاخه را 
توليـد نمـود. از بيـن گونه هـای کشـت شـده، Th. pubescens ،Th. lancifolius و Th. kotschyanus به ترتيب 
 Th. و Th. daenensis بـا توليـد 2589 و 3087 و 3083 کيلوگـرم در هکتـار نسـبت بـه گونه هـای غيربومـی
 Th. kotschyanus بـا عملکـرد 2472 و 2480کيلوگـرم درهکتـار برتـر بودنـد. نتایج نشـان داد گونـه vulgaris
بـا عملکـرد 3083 کيلوگـرم مـاده خشـک؛ 54/7 کيلوگـرم اسـانس در هکتار؛ 1/6 درصد اسـانس تعـداد پنجه 
118/9 عـدد، قطـر تـاج پوشـش 28/7 سـانتی متر و ارتفـاع 17/02 سـانتی متر نسـبت بـه بقيـه گونه هـا برتـر 
بـود و جهـت کاشـت بـا تراکـم هشـت بوتـه در متـر مربـع توصيه می شـود. آناليز اسـانس پنـج گونه نشـان داد 
  Th. بيـش از 63 درصـد کارواکـرول و حـدود 12 درصـد تيمـول و گونه هـای Th. Pubescens گونـه بومـی
daenensisو Th. kotschyanus به ترتيـب بـا بيـش از 67 و 51 درصـد تيمول و حـدود 9 و20 درصد کارواکرول 
متمایـز بودنـد. بنابرایـن در ایـن شـرایط از هـر گونـه برای توليـد ترکيب خاصـی می توان اسـتفاده کـرد. نتایج 
سـال های آزمایش نشـان داد که سـال سـوم و چهارم با عملکرد ماده خشـک 3165/89 و 2934/99 کيلوگرم 
نسـبت بـه دو سـال اول و دوم بـا توليـد 610/62 و1141/88 کيلوگـرم در هکتـار برتـر بودنـد. هم چنين از نظر 
عملکـرد اسـانس سـال سـوم و چهـارم بـا توليـد 51/79 و 51/04 کيلوگرم در هکتار نسـبت به سـال اول و دوم 
به ترتيـب بـا توليـد 6/45 و 15/79برتـر بودنـد. از نظـر اثـر متقابل سـال،گونه و تراکم نتایج نشـان داد که سـال 
چهـارم، گونـه Th. pubescens و تراکـم هشـت بوتـه بـا عملکـرد سرشـاخه 5966 کيلوگرم و سـال سـوم، گونه 
Th. kotschyanus و هشـت بوتـه در متـر مربـع بـا عملکـرد سرشـاخه 5868 کيلوگرم در هکتار نسـبت به بقيه 
تيمارهـا برتر بودند. سـال سـوم، گونـه Th. pubescens و تراکم هشـت بوته با عملکرد 121/9 کيلوگرم اسـانس 
بـا سـال سـوم، گونـه Th. daenensis و تراکم هشـت بوتـه در متر مربع بـا عملکرد 111/03 کيلوگـرم در هکتار 

اسـانس با هـم در گـروه برتر قـرار گرفتند. 

واژه هـای كليـدی: گياهان دارویی، دیم، آویشـن، عملکرد سرشـاخه، تراکم، اسـانس، تيمـول، کارواکرول، 
لرستان 
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بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )لرستان( 
محمد حسـين لباسچی، علی سـپهوند، محمد حسين لباسـچی، ابراهيم شـريفی عاشورآبادی، 
علـی محمديان، شـهال احمدی، محمـد مهرنيا، علی اشـرف جعفـری، اميرآقا محمودونـد، جانعلی 

رشـنو و مهدی ميرزا

 ،)Thymus( به منظـور بررسـی سـازگاری و تعييـن عملکرد هـای کمـی و کيفـی گونه هـای مختلـف آویشـن
مجموعـه آزمایش هایـی در شـرایط زراعـی دیـم و آزمایشـگاهی اسـتان کرمانشـاه انجـام شـد. در آزمایش اول، 
تأثيـر تراکـم بـر گونه هـای مختلـف آویشـن )Thymus( در شـرایط دیـم، در سـال های 90-1386 در مزرعـه 
تحقيقاتـی ایسـتگاه ماهی دشـت اسـتان کرمانشـاه مورد بررسـی قـرار گرفت. ایـن آزمایش به صـورت کرت های 
خـرد شـده در قالـب بلوک هـای کامـل تصادفـی با سـه تکـرار اجرا شـد. عامـل اصلی شـامل گونه هـای مختلف 
آویشـن )Thymus( در چهـار سـطح )T. vulgaris, T. kotschyanus, T. eriocalyx Thymus daenensis( و 
عامـل فرعـی نيـز شـامل سـه تراکـم کـم، متوسـط و زیـاد بـه ترتيب چهار، شـش و هشـت بوتـه در متـر مربع 
بـود. نتایـج حاصـل از چهـار سـال آزمایش با اسـتفاده از تجزیه مرکب، مقایسـه شـد. ویژگی های مـورد مطالعه 
شـامل ارتفـاع بوتـه، قطر تاج پوشـش، تعـداد شـاخههای گل دار، عملکـرد سرشـاخه، درصد و عملکرد اسـانس، 
درصـد تيمـول و کارواکـرول بـود. نتایج نشـان داد که اثـرات اصلی گونه و تراکـم بر عملکرد سرشـاخه معنی دار 
شـد. تراکـم هشـت بوتـه در متر مربع بيشـترین عملکـرد و عملکـرد اسـانس را داشـت. T. daenensis باالترین 
ارتفـاع )19/63 سـانتی متر(، تـاج پوشـش )45/74 سـانتی متر(، تعـداد شـاخه گل دار )84/13 شـاخه( عملکـرد 
)2614 کيلوگـرم در هکتـار(، درصـد اسـانس )5/70 درصد( و درصـد تيمول )72/93 درصد( را در شـرایط دیم 
داشـت. T. kotschyanus بيشـترین ميـزان درصـد کارواکـرول )17/81 درصـد( را توليد نمود. تراکـم تأثيری بر 
ارتفـاع، درصـد اسـانس و درصـد کارواکـرول نداشـت ولـی تراکـم چهـار بوتـه در متر مربـع، قطر تاج پوشـش با 
)28/40 سـانتی متر( و تعـداد سـاقه گل دار بـا )42/2 سـاقه( را توليـد نمـود. تراکم هشـت بوتـه در متر مربع نيز 
باالتریـن عملکـرد )2150 کيلوگـرم( و باالتریـن درصد تيمـول )55/98 درصد( را توليد نمـود. در آزمایش دوم، 
اثـر تنـش خشـکی بـر جوانهزنی گونههـای مورد مطالعه در شـرایط آزمایشـگاهی به صـورت فاکتوریـل در قالب 
طـرح کامـاًل تصادفـی در چهـار تکرار مورد بررسـی قرار گرفـت. فاکتور تنش خشـکی جهت جوانهزنـی بذور در 
شـرایط آزمایشـگاهی نيـز در پنـج سـطح )3-، 6-، 9-، 12- بـار و آب مقطـر( بـرای چهار گونه آویشـن در نظر 
 T. گرفتـه شـد. نتایـج نشـان داد کـه اثـرات اصلی گونـه و تنش خشـکی بـر جوانهزنی معنـی دار بـود. گونههای
 T. .)دارای بيشـترین درصـد جوانهزنـی بودند به ترتيـب )65/20 و 63/35 درصد T. eriocalyx و kotschyanus
eriocalyx بيشـترین طـول ریشـهچه )22/00 ميلی متـر( و سـاقهچه )3/80 ميلی متر( را نيز داشـت. بيشـترین 
درصـد جوانهزنـی در تيمـار شـاهد )70/125(، طـول ریشـهچه در تيمـار شـاهد و 3- بـار به ترتيـب )16/94 و 
17/68 ميلی متـر( و طـول سـاقهچه نيـز در شـرایط شـاهد )6/28 ميلی متر( مشـاهده شـد. هم چنيـن باالترین 
سـرعت جوانه زنـی متعلـق بـه گونـه T. vulgaris بـا 6/43 جوانه در روز بـود. در آزمایش دوم، اثر تنش خشـکی 
بـر جوانهزنـی گونههای مورد مطالعه در شـرایط آزمایشـگاهی به صـورت فاکتوریل در قالب طـرح کاماًل تصادفی 
در چهـار تکـرار مـورد بررسـی قـرار گرفت. فاکتور تنش شـوری جهـت جوانهزنی بذور در شـرایط آزمایشـگاهی 
نيـز در پنـج سـطح )5، 10، 20، 40 ،80 ميلـی مـوالر و آب مقطـر( بـرای چهـار گونـه آویشـن در نظـر گرفته 
شـد. نتایـج نشـان داد کـه اثـرات اصلـی گونه و تنش شـوری بـر جوانهزنـی معنی دار بـود، به طوریکـه گونههای 
T. kotschyanus و T.eriocalyx دارای طـول ریشـهچه بـه ترتيـب )11/95 و 11/42 ميلی متـر( و سـاقهچه بـه 
 T. kotschyanus ترتيـب )20/11 و 20/64 ميلی متـر( هسـتند. هم چنيـن در مـورد درصـد جوانهزنـی، گونـه

بـا )91/56 درصـد( باالتریـن درصـد جوانه زنـی و در مـورد سـرعت جوانه زنـی را نيز بـا )16/59 جوانـه در روز( 
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داشـت. بيشـترین سـرعت جوانه زنـی، درصـد جوانهزنـی، طـول ریشـهچه و طـول سـاقهچه در شـرایط تنـش 
پنـج ميلی مـوالر مشـاهده شـد. از نظـر اندازه گيـری صفـات ریشـه طـول ریشـه نتایـج نشـان داد گونه هـای 
T.daenensis و T. kotschyanus بـه ترتيـب )36/84 و 36/74 سـانتی متر( بلندترین ریشـه را داشـتند و از نظر 
عـرض ریشـه گونـه T. daenensis  بـا )19/74 سـانتی متر( عریض تریـن ریشـه را در اختيـار داشـت. هم چنين 
از نظـر وزن ریشـه  گونـه T. daenensis بـا 73/24 گـرم بيش تریـن وزن را در اختيـار داشـت. در زمينـه تأثيـر 
تراکـم بـر وزن ریشـه، تراکـم چهـار بوتـه در متـر  مربـع بـا وزن )43/29 گرم( و عرض ریشـه تراکم های هشـت 
و شـش بوتـه در متـر  مربـع بـه ترتيـب )16/39 و 16/80 سـانتی متر( و طول ریشـه اختالفی نداشـتند. با توجه 
بـه اهميـت صفـات عملکرد سرشـاخه، درصد و عملکرد اسـانس، گونه T. daenensis، در شـرایط دیـم برتر بود. 
گونـه T. eriocalyx نيـز بـه دليـل دارا بـودن باالتریـن درصـد جوانهزنـی، طول ریشـهچه، طول سـاقهچه و نيز 
بيشـترین طـول ریشـهچه در تمام شـرایط تنش خشـکی، شـوری، نسـبت به سـایر گونههـا برتر بـود. در نهایت 
نتایـج حاکـی از برتـری گونههـای محلـی در آزمایـش مزرعهای در شـرایط دیم و آزمایشـگاهی نسـبت به گونه 

خارجـی )T. vulgaris( بود.

واژه هـای كليـدی: گياهـان دارویی، آویشـن، تراکم، عملکرد، دیم، تنش شـوری، تنش خشـکی، اسـانس، 
ل  تيمو
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بررسـی سـازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشـن در ديم زار های مختلف كشـور )خراسـان 
شمالی( 

ابراهيـم شـريفی عاشـور آبادی، گل محمـد گريوانـی، محمـد حسـين لباسـچی و مهرنـوش 
اسـکندری

به منظـور بررسـی سـازگاری و عملکـرد برخـی گونه هـای بومـی و خارجـی گيـاه دارویـی آویشـن ) جنـس 
Thymus( در دیم زارهـای مختلف کشـور )خراسـان شـمالی(، آزمایش هـای جداگانه ای در سـال های 1386-90 
در شـرایط آزمایشـگاهی و زراعـت دیـم اسـتان )ایسـتگاه سی سـاب بجنـورد( اجرا شـد. ایـن آزمایـش در قالب 
طـرح کرت هـای خـرد شـده بـا سـه گونـه آویشـن بـه عنـوان عامـل اصلـی و تيمارهـای تراکـم معـادل چهار، 
شـش و هشـت بوتـه در متـر   مربـع به عنـوان عامـل فرعـی به اجـرا در آمـد. به منظور بررسـی مقاومت سـه گونه 
آویشـن بـه تنـش شـوری آزمایشـی به صـورت فاکتوریـل در قالـب طـرح پایـه کامـاًل تصادفی با سـه تکـرار در 
آزمایشـگاه اجـرا شـد. بررسـی مقاومـت بـه شـوری گونه هـای آویشـن نشـان داد افزایـش شـوری از یـک حـد 
مشـخص )20 ميلی مـوالر( باعـث کاهـش خصوصيـات کمـی گيـاه آویشـن از جملـه جوانه زنی، طـول گياه چه، 
وزن تـر و خشـک آن شـد. در آزمایـش مزرعـه ای در بيـن تيمارهـای مربـوط بـه گونه در سـال اول، بيشـترین 
توليـد مـاده خشـک از اندام هـای هوایـی گونـه Th. vulgaris  )55/ 461کيلوگـرم در هکتـار( و در سـال دوم 
از Th. transcaspicus )302/16 کيلوگـرم در هکتـار( حاصـل شـد. ایـن رونـد در تيمـار مربـوط فواصـل ردیف 
نيـز بـا توليـد 326/46 )سـال اول( و 327/62 کيلوگـرم در هکتـار )سـال دوم( تکرارشـد. اثـر متقابـل گونـه در 
تراکـم نشـان داد، در سـال اول گونـه آویشـن Th. vulgaris در تراکـم چهـار بوتـه در متر مربع بيشـترین توليد 
)608/74 کيلوگـرم در هکتـار( و در سـال دوم گونـه آویشـن Th. transcaspicus در هميـن تراکـم بيشـترین 
توليـد )327/62 کيلوگـرم در هکتـار( را داشـت. به طـور کلـی در سـال دوم ميـزان عملکـرد ماده خشـک کمتر 
ولـی درصـد و عملکـرد اسـانس نسـبت به سـال اول بيشـتر شـد. در هر سـه گونـه آویشـن، بيشـترین عملکرد 
 Th. ،اسـانس آویشـن در تراکـم چهـار بوتـه در متـر مربـع حاصـل شـد و از بيـن سـه گونـه مـورد بررسـی

transcaspicus بيشـترین عملکـرد اسـانس )8/17 کيلوگـرم در هکتـار( را داشـت.

واژه های كليدی: گياه دارویی، آویشن، سازگاری، شوری، اسانس، ماده خشک، خراسان شمالی
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بررسی كارايی تغذيه بيولوژيک بر گونه های آويشن در شرايط زراعی 
ابراهيم شريفی عاشور آبادی، فرزانه بهادری، احمد اخيانی، مجيد جندقيان و مهدی ميرزا

 Thymusو Thymus vulgaris به منظـور بررسـی تأثيـر باکتری هـای مختلـف بـر دو گونـه آویشـن شـامل
 kotschyanus دو آزمایـش جداگانـه در سـال های 1387 تـا 1389 در قالـب طـرح بلوک های کامـل تصادفی با 
سـه تکرار در منطقه شـهميرزاد اسـتان سـمنان انجام شـد. تيمارهای باکتریایی در هفت سـطح شـامل: باکتری 
سـودوموناس پوتيـدا )دو سـویه(، باکتـری ازتوباکتـر کوروکوکـوم )دو سـویه(، باکتـری آزوسـپيریلوم ليپوفـروم 
)دو سـویه( و تيمـار فاقـد باکتـری )شـاهد( بودنـد. ویژگی های مورد بررسـی شـامل: وزن خشـک اندام رویشـی 
تک بوته، عملکرد خشـک اندام هوایی، وزن خشـک ریشـه و نسـبت وزن خشـک اندام هوایی به ریشـه، بازده و 
عملکـرد اسـانس و ميـزان عناصـر NPK در انـدام هوایـی گياهان بـود. نتایج این پژوهش نشـان داد کـه کاربرد 
باکتـری سـودوموناس پوتيـدا سـویه یـک و دو بـه ترتيب منجر بـه 26 و 18 درصـد افزایش در عملکرد خشـک 
انـدام هوایـی و همچنيـن 119 و 72 درصـد افزایـش در عملکرد اسـانس گياه Thymus vulgaris در مقایسـه با 
تيمـار شـاهد شـدند. در گيـاه Thymus kotschyanus، کاربـرد باکتری آزوسـپيریلوم ليپوفروم سـویه دو سـبب 
افزایـش 100 در صـد عملکـرد خشـک انـدام هوایـی )1439 کيلوگـرم در هکتـار( و همچنين موجب سـه برابر 
شـدن عملکـرد اسـانس )32/39 کيلوگـرم در هکتـار( نسـبت بـه گياهـان شـاهد )9/49 کيلوگـرم در هکتـار( 
شـد. نتایـج ایـن پژوهـش عـالوه بـر نشـان دادن پتانسـيل باکتری هـای ریزوسـفری در افزایـش عملکـرد انـدام 
هوایـی و اسـانس در کشـت  ارگانيـک دو گونـه آویشـن، مؤید اختصاصـی بـودن برهم کنش گيـاه و باکتری های 

ریزوسـفری محرک رشـد نيـز، بود. 

واژه های كليدی: گياهان دارویی، کود بيولوژیک، جذب مواد مغذی، اسانس، کشاورزی پایدار
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تأثيـر روش هـای تغذيـه گياه )شـيمايی، تلفيقـی و ارگانيـک( بر عملکـرد سرشـاخه گل دار و 
 )Thymus daenensis( اسـانس گياه دارويـی آويشـن دنايـی

ليلی صفايی 

به منظـور بررسـی روش هـای مختلـف حاصلخيـز نمودن خـاک و تأثيـر آن بر اکوسيسـتم زراعـی، تحقيقی در 
سـال های زراعـی 89-1386، در ایسـتگاه تحقيقاتـی شـهيد فـزوه وابسـته بـه مرکـز تحقيقات کشـاورزی و منابع 
طبيعـی اصفهـان انجـام شـد. در این تحقيـق از گياه دارویی آویشـن دنایی )Thymus daenensis( اسـتفاده شـد. 
تيمارهای مورد بررسـی شـامل نسـبت های مختلفی از کودهای شـيميایی NPK، مورد اسـتفاده در سيسـتم های 
زراعـی رایـج و مبتنـی بر روش تغذیه شـيميایی، نسـبت های مختلفی از کود دامی مورد اسـتفاده در سيسـتمهای 
زراعـی پایـدار و مبتنـی بـر روش ارگانيـک و نيز ترکيبی از نسـبت های مختلف از کودهای دامی و شـيميایی مورد 
اسـتفاده در روش هـای تغذیـه تلفيقـی گيـاه در مقایسـه بـا تيمـار شـاهد بـود. ایـن تحقيـق به صـورت کرت های 
یـک بـار خـرد شـده در زمـان )چيـن( و در قالـب طـرح بلوک های کامـل تصادفی با سـه تکـرار آزمون و بـه اجرا 
در آمـد. طبـق نتایـج حاصـل از سـال های آزمایـش مشـخص شـد کـه در روش تغذیه شـيميایی، باالتریـن ميزان 
عملکـرد خشـک انـدام هوایـی و عملکـرد اسـانس مربـوط بـه تيمـار "K=100 ،N=150 و P=100 کيلوگـرم در 
هکتـار" و بـه ترتيـب معـادل 1201/66 و 31/88 کيلوگـرم در هکتـار بـود. باالتریـن ميـزان آن در روش تغذیـه 
تلفيقـی مربـوط بـه تيمـار "مخلوط 35 تن کود دامـی به همـراه K=32 ،N=40 و P=32 کيلوگـرم در هکتار" و به 
ترتيـب معـادل 1704/90 و 52/30 کيلوگـرم در هکتـار به دسـت آمـد که با سـایرین اختالف معنی دار نشـان داد. 
در روش تغذیـه ارگانيـک نيـز، بيشـترین عملکـرد خشـک انـدام هوایـی مربوط بـه تيمـار "35 تن کـود دامی در 
هکتـار" و معـادل 1416/30 کيلوگـرم در هکتـار و بيشـترین عملکرد اسـانس مربوط به تيمـار "25 تن کود دامی 
در هکتـار" و معـادل 36/19 به دسـت آمـد. بـر ایـن اسـاس عملکرد انـدام هوایـی و عملکرد اسـانس در روش های 
تغذیـه شـيميایی خالـص بـه ترتيـب 52/59 و 60/30 درصـد، در روش تلفيقـی بـه ترتيـب 116/49 و 162/81 
درصـد و در روش ارگانيـک بـه ترتيـب 79/84  و 81/85 درصـد افزایـش نسـبت بـه شـاهد نشـان داد. هم چنين 
نتایـج نشـان داد کـه در آویشـن دنایـی، چيـن اول بيشـترین عملکرد خشـک انـدام هوایـی و عملکرد اسـانس را 
دارا بـود. در اسـانس آویشـن، ترکيب هـای عمده شـامل تيمـول، کارواکـرول، ای کاریوفيلن، بورنئول، پاراسـيمن، 
1و8 سـينئول و متيـل کارواکـرول بودنـد. در ایـن ميـان، تيمـول به عنـوان مهم تریـن ترکيـب بـه ميـزان کمتری 
تحـت تأثيـر تيمارهـای حاصلخيـزی خاک قـرار گرفـت و اکثر تيمارهـای مورد بررسـی تفاوت معنـی داری از نظر 
ایـن ترکيـب نشـان ندادنـد. هم چنيـن تيمارهـای چيـن و سـال نيـز، بـر روی ایـن ترکيب معنـی دار نبـود. نتایج 
حاصـل نشـان داد کـه در روش تلفيقـی با اسـتفاده از کـود دامی و حذف تدریجـی کودهای شـيميایی بر عملکرد 
افـزوده شـد و در مجمـوع تيمـار تلفيقـی "مخلوط 35 تن کـود دامی بـه همـراه K=32 ،N=40 و P=32 کيلوگرم 
در هکتـار" بيشـترین عملکـرد خشـک انـدام هوایی، عملکرد اسـانس و درصد اسـانس را به خود اختصـاص داد. با 
توجـه بـه مجموعـه نتایج به دسـت آمـده، ميـزان عملکردهای کمـی و کيفی گياه در اکوسيسـتم زراعـی در روش 
تغذیـه تلفيقـی نسـبت بـه سـایر روش هـا، بهتـر بـود. بنابرایـن می تـوان اظهـار داشـت کـه اسـتفاده از روش های 

تغذیـه تلفيقـی در گيـاه، گامی مناسـب به سـمت کشـاورزی پایدار اسـت.

واژه هـای كليدی: آویشـن دنایـی، روش های حاصلخيـزی خاک، عملکرد انـدام هوایی و اسـانس، ترکيبات 
اسانس متشکله 
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بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )هفت استان( 
طالب پـور،  اميرحسـين  يوسـفی،  كامبيـز  گريوانـی،  گل محمـد  لباسـچی،  حسـين  محمـد 
جمـال حسـنی، صادق اسـفندياری، كريـم باقـرزاده، محمـد بختياری رمضانـی، ابراهيم شـريفی 
عاشـور آبادی، مهـدی ميـرزا، فاطمـه سـفيدكن، محمـود نـادری، بهلول عبـاس زاده، اكبـر نجفی 

آشـتيانی، مصطفـی گلی پـور و سـيد محمـد موسـوی

کشت و استقرار گياهان دارویی چندساله در عرصه های طبيعی و دیم زارهای کم بازده، ضمن ایجاد پوشش گياهی 
مناسب، می تواند از فرسایش ناشی از شخم های مکرر ساالنه جلوگيری کرده و تحولی در حفظ و احيای اکوسيستم های 
زراعی دیم کشور ایجاد نماید. برای اثبات این فرضيه، آزمایش های متعددی در قالب طرح ملی در  هفت  منطقه نمونه 
دیم در استان های خراسان شمالی، گيالن، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و تهران از سال  1386  تا  1390  
اجرا شد. آزمایشات مزرعه ای به صورت کرت های خردشده شامل گونه به عنوان عامل اصلی با استفاده از  10  سطح ) 10  
گونه آویشن( در مناطق مختلف و تراکم به عنوان عامل فرعی با سه سطح ) چهار  ،شش  و  هشت  بوته در مترمربع( به اجرا 
درآمد. هم چنين آزمایشات تحمل به خشکی و شوری گياه چه در آزمایشگاه و تحمل خشکی در گل خانه صورت پذیرفت. 
صفات کمی مانند ارتفاع، قطر تاج پوشش، تعداد پنجه و ساقه های گل دار، عملکرد ماده خشک و صفات کيفی شامل 
درصد و عملکرد اسانس و ترکيبات موجود در اسانس کليه واحدهای آزمایشی در سال ها و مکان های مختلف، مورد تجزیه 
واریانس و مقایسه ميانگين قرار گرفت. هم چنين، صفات ریشه، نسبت ماده خشک به تر، رطوبت در اعماق مختلف خاک 
و نيز صفات متعدد مربوط به طرح های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات مزرعه ای سال های مختلف 
در استان های مختلف حاکی از استقرار کليه گونه های مورد بررسی در شرایط دیم بود. بيش ترین ميانگين عملکرد ماده 
خشک در  Thymus daenensis و Th. kotschyanus به ترتيب با  2994  و  2884  کيلوگرم در هکتار در کردستان، 
کرمانشاه و تهران در تراکم باال مشاهده شد. بازده اسانس از 69 / 0 تا 11 / 3 درصد در تيمارهای مختلف متفاوت بود. 
 Th. daenensis در کرمانشاه و کردستان بيش ترین درصد اسانس را به خود اختصاص داد. بر اساس نتایج به دست  آمده 
افزایش عملکرد ماده خشک در تراکم باال در شرایط دیم استان های کرمانشاه، کردستان و تهران نشان دهنده ظرفيت 
باالی توليد آویشن در شرایط دیم با بارندگی تا  400  ميلی متر در سال است. باالترین مقدار تيمول از  Th. daenensis با 
33 /80 درصد و بيش ترین کارواکرول از  Th. kotschyanus با 9 / 71 درصد از کل اسانس در تهران، دماوند به دست آمد. 
بيش ترین نسبت عملکرد خشک به تر اندام هوایی در کردستان در  Th. pubescens با 6 /0 مشاهده شد. مقادیر رطوبت 
مزرعه کردستان در عمق  0  تا  20  سانتی متر در گونه های مختلف بدون تفاوت معنی دار با یک دیگر از 46 /6 تا 55 / 7 درصد 
نسبت به خاک خشک متغير بود. نسبت ریشه به اندام هوایی در استان کردستان نشان دهنده باالبودن این نسبت در گونة 
 Th. pubescens با 19 / 0 و با تفاوت معنی دار با سایر گونه ها بود. در بررسی های آزمایشگاهی،  Th. daenensis با بيش ترین 
ميانگين درصد و زمان جوانه زنی باال در تيمارهای تنش خشکی، در بين گونه ها شاخص بود. گونه های آویشن در تيمار 
شدید خشکی قادر به جوانه زنی و رشد در شرایط آزمایشگاه نبودند، ولی در شوری های مالیم تا  20  ميلی موالر صدمه 
زیادی در جوانه زنی و رشد ندیدند. در شرایط گل خانه صفات موفولوژیک گياهچه های آویشن در تنش های شدید نسبت 
 Th. daenensis  به شرایط آبياری کامل کاهش پيدا نمود. ولی طول، عرض و وزن ریشه های گونه های آویشن به خصوص
نه تنها در شرایط تنش خشکی کاهش نداشت، بلکه در صفات مربوط به ریشه، افزایش یافت. نتایج کلی حاکی از استقرار 
و عملکرد مناسب گونه های محلی آویشن در شرایط دیم کشور است که می توانند به عنوان گياهان دارویی چندساله 

برای دیم کاری معرفی گردند. 

واژه هـای كليـدی: گياهـان دارویـی، دیـم، آویشـن، تراکـم بوتـه، عملکـرد مـاده خشـک، تنش خشـکی، 
شـوری، اسـانس، تيمـول، کارواکرول
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بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )اصفهان( 
محمـد حسـين لباسـچی، كريـم باقـرزاده باغبادارانی، محمد حسـين لباسـچی، سـيد محمد 

اصفـا، ليلی صفايـی و مهـدی ميرزا 

 Thymus daenensis, Thymus( ایـن تحقيـق به منظـور بررسـی سـازگاری و عملکـرد سـه گونـه آویشـن
carmanicus and Thymus vulgaris( در دیم زار های اسـتان اصفهان، از سـال 1386 شـروع و تا سـال 1390 
ادامـه داشـت. بخـش آزمایشـگاهی در آزمایشـگاه مرکـز، بخش گلخانه ای و توليد نشـا در ایسـتگاه شـهيد فزوه 
در 25 کيلومتـری غـرب شـهر اصفهـان و بخـش مزرعـه ای در ایسـتگاه توليـد بـذر اداره کل منابـع طبيعـی و 
آبخيـزداری اسـتان) قهيـز( در 9 کيلومتـری شـهرداران اجـرا شـد. در بخـش آزمایشـگاهی، مقاومت به شـوری 
و خشـکی سـه گونـه آویشـن بـه ترتيـب بـا هفـت تيمـار شـوری )شـاهد، محلـول 5 ،10، 20، 40، 80 و 160 
ميلی مـوالر( و شـش تيمـار خشـکی )شـاهد، محلـول 3-، 6-، 9-، 12- و 15- بـار PEG 6000( مـورد بررسـی 
قـرار گرفـت. در بخـش گلخانـه ای، تحمـل بـه خشـکی سـه گونه در گلـدان با چهـار تيمـار )آبياری بـا ظرفيت 
مزرعـه، 75 درصـد ظرفيـت مزرعـه، 50 درصـد ظرفيت مزرعـه و 25 درصد ظرفيـت مزرعه( مورد بررسـی قرار 
گرفـت. در مزرعـه، نشـاهای توليـد شـده در اواخـر فصـل پایيزدر قالب طـرح کرت های خردشـده با سـه تراکم 
)چهـار، شـش و هشـت بوتـه در متر مربع( در سـه تکرار کشـت شـدند. مراحل فنولوژیـک، ارتفـاع، قطرکانوپی، 
تعـداد سـاقه، عملکـرد انـدام هوایـی تـر و خشـک، درصـد تلفـات، درصـد رطوبـت خـاک خشـک در عمق های 
0-20 و 20- 40 سـانتی متر، وزن اسـانس100 گـرم سرشـاخه خشـک و عملکـرد اسـانس متوسـط 20 بوتـه 
خشـک اندازه گيـری شـدند. نتایـج به دسـت آمـده نشـان داد در سـال اول )1389( گونـه Th. daenensis بـا 
عملکرد 590/9 کيلوگرم در هکتار سرشـاخه تر باالترین عملکرد را داشـت. بيشـترین ميزان سرشـاخه خشـک، 
سرشـاخه تـر و عملکرد اسـانس در تراکم هشـت بوتـه در متر  مربع به ترتيـب با ميانگيـن 200، 669/1 و 5/76 
کيلوگـرم در هکتـار به دسـت آمـد. باالترین ميزان سـر شـاخه خشـک را گونـه Th. daenensis با تراکم هشـت 
 Th. بوتـه در متـر مربـع بـا ميانگيـن 241/3 کيلوگـرم در هکتـار توليـد کـرد. باالتریـن ميـزان اسـانس را گونه
vulgaris بـا ميانگيـن 9/84 کيلوگرم در هکتار با تراکم هشـت بوته در متر مربع داشـت. در سـال دوم )1390( 
 Th. توليـد کرد. باالتریـن ارتفاع مربوط بـه گونه Th. vulgaris باالتریـن ميـزان سرشـاخه خشـک و تر را گونـه
vulgaris بـود. باالتریـن ميـزان تاج پوشـش، طول ریشـه و درصد اسـانس توسـط گونـه Th. daenensis توليد 
شـد. گونـه Th. vulgaris باالتریـن وزن خشـک ریشـه را بـا ميانگيـن 16/64 گـرم در بوته توليد کـرد. باالترین 
عملکـرد مـاده خشـک و تـر به ترتيب با ميانگيـن 215/1 و 842/2 کيلوگـرم در هکتار در تراکـم 8 بوته در متر 
مربـع به دسـت آمـد. بيشـترین درصـد اسـانس در تراکـم چهـار بوتـه در متـر مربـع و باالترین عملکرد اسـانس 
در تراکـم هشـت بوتـه در متـر مربـع توليد شـد. باالتریـن عملکرد ماده خشـک و تـر را گونـه Th. vulgaris در 
تراکـم هشـت بوتـه در متر مربع توليـد نمود. گونـه Th. daenensis باالترین عملکرد اسـانس بـا ميانگين 4/96 
کيلوگـرم در هکتـار را در تراکـم هشـت بوتـه در متـر مربـع داشـت. تجزیـه مرکب داده هـای به دسـت آمده در 
دو سـال آزمایـش نيـز نشـان داد، گونـه Th. vulgaris باالتریـن ارتفـاع، باالتریـن عملکـرد مـاده خشـک و تر و 
گونـه Th. daenensis باالتریـن تـاج پوشـش و درصـد اسـانس را توليد کردند. بيشـترین عملکرد ماده خشـک، 
عملکـرد مـاده تـر و عملکـرد اسـانس در تراکـم هشـت بوتـه در متر مربع به دسـت آمـد. باالترین عملکـرد ماده 
خشـک و عملکرد اسـانس توسـط گونه Th. vulgaris در تراکم هشـت بوته در متر مربع حاصل شـد. با اسـتناد 
بـه نتایـج به دسـت آمـده می تـوان گونـه Th. daenensis را بـرای کشـت در چنين شـرایطی توصيه کـرد. نتایج 
آزمایـش گلخانـه ای نشـان داد، باالتریـن ارتفـاع، عملکـرد مـاده خشـک، عملکـرد مـاده تـر، تعداد سـاقه و تاج 
پوشـش در تيمـار 100 درصـد ظرفيـت مزرعـه توليد شـد. اگر چه برای تعداد سـاقه و تاج پوشـش بـا تيمار 75 
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

درصـد ظرفيـت مزرعـه اختـالف معنـی دار نشـان نداد. وزن خشـک ریشـه در تيمـار 75 درصد ظرفيـت مزرعه 
بـه باالتریـن ميـزان ) 0/3969 گـرم در بوته( رسـيد ولـی با تيمار هـای 100 درصد و 25 درصـد ظرفيت مزرعه 
اختالف معنی دار نداشـت. باالترین ارتفاع سـاقه، وزن خشـک ریشـه، عرض ریشـه، عملکرد ماده خشـک توسـط 
گونـه Th. daenensis در ظرفيـت مزرعـه توليـد شـد. Th. carmanicus باالتریـن عملکـرد ماده خشـک، گونه 
Th. vulgaris باالتریـن عملکـرد مـاده تـر و گونه Th. carmanicus باالترین تعداد سـاقه را توليـد کردند. نتایج 
به دسـت آمـده در شـرایط گلخانـه نشـان داد کـه بـا افزایـش ميـزان رطوبـت در حـد ظرفيـت مزرعه، هر سـه 
گونـه رشـد کافـی دارنـد. به طوری کـه گونـه Th. carmanicus هم توانسـته اسـت مقـدار قابل قبـول محصول 
تـر و خشـک توليـد نمایـد. در شـرایط اجـرای آزمایـش ميـزان آب 50 و 25 درصـد ظرفيـت مزرعه نتوانسـت 
عملکـرد مناسـبی را توليـد نماینـد. شـاید بـه ایـن دليـل کـه در گلدان هـای مـورد اسـتفاده گرمـا و تبخير باال 
بـوده و موجب شـده رطوبت به سـرعت از دسـترس گيـاه خارج گردد. نتایج آزمایشـگاهی نشـان داد که کاهش 
درصـد جوانه زنـی سـه گونـه مـورد بررسـی از شـوری 80 ميلی مـوالر شـروع و در شـوری 160 ميلی مـوالر بـه 
حـد اقـل خـود رسـيد. بنابراین شـوری 80 ميلی مـوالر بـرای جوانه زنی ایـن گونه هـا محدودیت ایجـاد می کند. 
نتایـج تأثيـر خشـکی برجوانه زنـی نشـان داد جوانه زنـی گونـه Th. daenensis در محلـول 12- بـار بـا ميانگين 
42 درصـد کاهـش یافتـه و نهایتـاً در تيمـار 15 - بـار بـه 36/67 درصـد رسـيد. پایيـن ترین درصـد جوانه زنی 
گونـه Th. vulgaris در محلـول 12- بـار بـا ميانگيـن 74/67 درصـد به دسـت آمـد. اگرچـه بـا تيمارهـای 9- و 
 Th. 15- بـار اختـالف معنـی دار نشـان نـداد. باالتریـن درصـد جوانه زنی تحت تنش شـوری و خشـکی بـه گونه
carmanicus بـه ترتيـب بـا ميانگيـن 79/33 و 88/89 درصـد تعلـق گرفت. کمتریـن درصـد جوانه زنی مربوط 
بـه گونـه Th. daenensis تحـت تنـش خشـکی بود. شناسـایی ترکيبات اسـانس سـه گونه آویشـن در شـرایط 
 Th. بيـش از 70 درصـد کارواکـرول و حـدود دو درصـد تيمـول، گونـه  Th. carmanicusدیـم نشـان داد گونـه
daenensis بيـش از 70 درصـد تيمـول و حـدود هشـت درصـد کارواکـرول و گونـهTh. vulgaris   بيش از 40 
درصـد تيمـول، حـدود هشـت درصـد کارواکرول، حـدود 15 درصد پـی- سـيمن و 15 درصد گامـا ترپينن دارا 
بودنـد. بنابرایـن می تـوان از تمامـی گونه های آویشـن در شـرایط دیـم غرب اسـتان اصفهان برای مصـارف ویژه 

و نيـز ترکيبـات خاص اسـتفاده نمود.

واژه های كليدی: آویشن دنایی، آویشن، اسانس، اصفهان، تيمول، شوری، خشکی
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كشـور  ديم زارهـای  مختلـف  در  آويشـن  گونه هـای  برخـی  عملکـرد  و  بررسـی  سـازگاری 
)آذربايجـان  شـرقی( 

محمـد حسـين لباسـچی، امير حسـين طالب پـور، رسـول رنـگ آوران، منوچهـر خان بابايـی، جواد 
شـيخ زاده، فريـد نورمنـد مؤيد، ناصـر كاسـبی، مهدی ميـرزا و فرامرز سـلطانی

گيـاه دارویـی آویشـن تنـوع گونـه ای و رویشـگاهی متنوعـی در ایـران دارد. به منظـور بررسـی اثـر تراکـم 
بـر صفـات کمـی و کيفـی گونه هـای مختلـف آویشـن در شـرایط دیـم آذر بایجـان شـرقی، آزمایشـی به صورت 
اسـپلت پالت در قالب بلوک های کامل تصادفی در سـه تکرار در سـال زراعی 90-1386 در ایسـتگاه سـعيدآباد 
 T. kotchyanus, Thymus pubescens,( آذربایجـان شـرقی انجام شـد. عامل اصلی شـامل چهـار گونـه آویشـن
T. vulgaris, T. daenensis( و عامـل فرعـی شـامل تراکـم در سـه سـطح )چهـار، شـش و هشـت بوتـه در متر 
مربـع( بودنـد. صفـات ارتفـاع بوته، قطر تاج پوشـش، تعداد سـاقه، عملکرد سرشـاخه، درصد و عملکرد اسـانس، 
درصـد تيمـول و کارواکـرول در آزمایـش مزرعه ای مورد بررسـی قرار گرفتنـد. T. daenensis، دارای بيشـترین 
تـاج پوشـش )25/77 سـانتی متـر(، تعـداد سـاقه )31/77 سـاقه(، درصـد اسـانس )1/06( و درصـد تيمـول 
)70/18 درصـد( را در شـرایط دیـم داشـت. گونـه T. kotchyanus، بيشـترین عملکـرد )212/56 گرم در کرت( 
و گونـه T. pubescens بيشـترین مقـدار کارواکـرول )18/32 درصـد( را توليـد نمـود. تراکـم تأثيری بـر ارتفاع، 
درصـد اسـانس، درصـد کارواکـرول و تيمـول نداشـت. ولـی تراکم چهار بوتـه در متـر مربع، قطر تاج پوشـش با 
)23/66 سـانتی متر(، تعـداد سـاقه )26/91 سـاقه(، عملکـرد )166/4 گـرم در کـرت( و عملکرد اسـانس )9/. در 
صـد( را توليـد نمـود. بـا توجـه به اهميـت مطالعـات گلخانه ای، اثر تنش خشـکی بر سبز شـدن و رشـد گياهچه 
گونه هـای مـورد مطالعـه آویشـن در محيـط گلخانـه و بسـتر گلـدان به صـورت فاکتوریـل در قالب طـرح کاماًل 
تصادفـی در چهـار تکـرار مـورد بررسـی قـرار گرفـت. فاکتورهای تنش خشـکی در چهـار سـطح )25، 50، 75 
و 100 درصـد ظرفيـت مزرعـه( در نظـر گرفتـه شـد. صفـت گونه بـرای هر شـش صفـت )ارتفـاع، قطرکانوپی، 
عملکـرد خشـک و تـر، طـول ریشـه و وزن خشـک تک بوتـه(در سـطح یـک درصـد معنی دار بـود. بـرای فاکتور 
تنـش خشـکی به غيـر از دو صفـت ارتفـاع بوتـه و طـول ریشـه بـرای سـایر صفـات معنی دار بـود. گونه آویشـن 
دنایـی T. daenensis، به غيـر از صفـت ارتفـاع بوتـه بـرای مابقـی صفـات، باالترین سـطح را به خـود اختصاص 
داد. شـرایط بـدون تنـش خشـکی بـرای صفـات معنـی دار شـده بيشـترین مقـدار و باالتریـن سـطح را به خود 
اختصـاص داد. در مرتبـه دوم سـطح تيمـار خشـکی 75 درصـد رطوبـت مزرعه قـرار گرفت. هم چنيـن اثر تنش 
خشـکی بـر جوانه زنـی گونه هـای مـورد مطالعـه آویشـن به صـورت فاکتوریـل در قالب طـرح کامـال تصادفی در 
چهـار تکـرار مـورد بررسـی قـرار گرفـت. فاکتورهـای تنـش خشـکی در شـش سـطح )آب مقطـر، 3-، 6-، 9-، 
12- و -15 بـار( بـرای چهـار گونـه آویشـن در نظـر گرفته شـد. نتایج نشـان داد کـه اثرات اصلـی گونه و تنش 
خشـکی بـر جوانه زنـی معنـی دار بـود. گونـه T. vulgaris دارای بيشـترین درصـد جوانه زنـی )65/04 درصد( و 
سـرعت جوانه زنـی )0/25( بـود و گونـه T. pubescens بيشـترین طـول ریشـه چه )10/5 ميلی متـر( و طـول 
سـاقه چه )10/42 ميلی متـر( را نيـز داشـت. بيشـترین درصـد جوانه زنـی در تيمـار شـاهد )89/24(، طـول 
ریشـه چه در تيمـار شـاهد و 3- بـار بـه ترتيـب )16/68 و 16/07 ميلی متـر(و طـول سـاقه چه نيـز، در شـرایط 
شـاهد )24/91 ميلی متـر( مشـاهده شـد. هم چنيـن باالترین سـرعت جوانه زنی متعلـق به گونـه T. vulgaris با 
0/25 بـود. هم چنيـن اثـر تنـش شـوری بـر جوانه زنـی گونه های مـورد مطالعـه آویشـن به صـورت فاکتوریل در 
قالـب طـرح کامـاًل تصادفـی در چهـار تکرار مورد بررسـی قرار گرفت. فاکتورهای تنش شـوری در شـش سـطح 
)آب مقطـر، 5، 10، 20، 60 و 120 ميلی مـوالر نمـک طعـام( برای چهار گونه آویشـن در نظر گرفته شـد. نتایج 
نشـان داد کـه اثـرات اصلی گونه و تنش شـوری بـر جوانه زنی معنی دار بـود. به طوری کـه T. pubescens دارای 
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طـول ریشـه چه )12/77 ميلی متـر(، طـول سـاقه چه )16/99 ميلی متـر(، درصـد جوانه زنـی )83/68 درصـد( 
و سـرعت جوانه زنـی )0/37( بـود. بيشـترین طـول ریشـه چه و درصـد و سـرعت جوانه زنـی در شـرایط بـدون 
 T. تيمـار و تيمـار پنـج ميلی موالر مشـاهده شـد. نتایـج گلخانـه ای ومزرعه ای نشـان داد که گونه آویشـن دنایی
daenensis، از لحـاظ صفـات مـورد بررسـی بـه عنوان گونه مناسـب و هم چنين در شـرایط آزمایشـگاهی تنش 

شـوری و خشـکی، آویشـن T. pubescens بـه عنـوان گونه مناسـب معرفی شـد.

واژه هـای كليـدی: گياهـان دارویـی، آویشـن، دیـم کاری، تراکـم، عملکـرد، تنش خشـکی، تنش شـوری، 
آذربایجـان شـرقی، اسـانس، تيمـول و کارواکرول
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بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )كردستان( 
محمد حسين لباسچی، جمال حسنی، مريم مکی زاده و مهدی ميرزا

ایـن تحقيـق به منظـور بررسـی سـازگاری، عملکـرد سرشـاخه، توليـد و کيفيـت اسـانس گونه هـای مختلف 
گيـاه دارویـی آویشـن در شـرایط دیـم، در ایسـتگاه تحقيقات سـارال در اسـتان کردسـتان به مدت  پنج  سـال از 
 1386  تـا  1390  اجـرا شـد. ایـن آزمایـش در قالب کرت های خرد شـده بر پایـه طرح بلوک هـای کامل تصادفی 
 Th. pubescens, Th. fedtschenkoi, Thymus vulgaris,Th.در سـه تکرار اجرا شـد. گونه های آویشـن شـامل
  ,daenensis و  Th. fallax بـه عنـوان عامـل اصلـی و تراکـم بوتـه در واحـد سـطح شـامل  4  ، 6 و  8  بوته در متر 
مربـع بـه عنـوان عامل فرعی در نظر گرفته شـدند. عملکرد سرشـاخه خشـک، ارتفـاع گياه، تعداد سـاقه گل دار 
و قطـر کانوپـی و نيـز درصـد و عملکـرد اسـانس و ترکيبـات اسـانس کليـه واحدهـای آزمایشـی مـورد ارزیابی 
قـرار گرفـت. نتایـج نشـان داد گونه هـای آویشـن و سـطوح تراکم بوتـه و از نظر عملکـرد ماده خشـک، درصد و 
عملکـرد اسـانس توليد شـده در واحد سـطح تفـاوت معنی داری بـا یکدیگر داشـتند. باالتریـن ميانگين عملکرد 
سرشـاخه خشـک توليـد شـده در سـال های 1388 تـا 1390 در تراکـم  هشـت  بوتـه در متـر مربـع بـه ترتيـب 
 1634  ،5/ 185 و  3559  کيلوگـرم در هکتـار بـود و حداقـل عملکـرد هر سـال در تراکم  چهار  بوتـه در متر مربع 
به دسـت آمـد. تجزیـه مرکـب داده ها، برتری تراکم کشـت  هشـت  بوته در متر مربـع با ميانگيـن عملکرد  1793  
کيلوگـرم در هکتـار را نشـان داد. عملکـرد اسـانس در سـال های مختلـف روند افزایشـی داشـت و در سـال های 
1388 تـا 1390 بـه ترتيـب 32 / 27، 831/ 3 و 31 /30 کيلوگـرم در هکتـار و هم چنين تجزیـه مرکب ميانگين ها 
بـا 49 / 30 کيلوگـرم در هکتـار نشـان از موفقيت تراکم کشـت  هشـت  بوته در متر مربع داشـت. در سـال  1388  
گونـه Th. pubescens بـا عملکـرد 1 / 189 و 428 / 4 کيلوگـرم در هکتـار به ترتيب سرشـاخه خشـک و عملکرد 
اسـانس، برتـر از سـایر گونه هـا بـود. در سـال  1390  گونـه  Th. fedtschenkoi بـا توليـد وزن خشـک  3667  
کيلوگـرم در هکتـار و گونـه  Th. pubescens بـا 59 /62 کيلوگـرم در هکتـار اسـانس برتر از سـایر گونه ها بودند 
 Th. fedtschenkoi  در پایين تریـن سـطح قـرار داشـت. تجزیه مرکـب داده ها برتری گونـه Th. vulgaris  و گونـه
 Th. pubescens  را از نظـر ميانگيـن  سـه  سـاله عملکرد وزن خشـک ) 1777  کيلوگرم در هکتـار( و برتری گونـه

را بـا 56 / 32 کيلوگـرم در هکتار عملکرد اسـانس نشـان داد. 

واژه های كليدی: گياه دارویی، آویشن، تراکم بوته، سازگاری، عملکرد سرشاخه، دیم، اسانس
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بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )كرمانشاه( 
محمد حسـين لباسچی، صادق اسـفندياری، ابراهيم شـريفی عاشـور آبادی، رضا كريمی، هوشمند 

صفری، محمـد رضا شوشـتری، نورالدين علی  ويسـی، مهدی ميرزا

 )Thymus ( به منظـور بررسـی سـازگاری و تعييـن عملکردهـای کمـی و کيفـی گونه هـای مختلـف آویشـن
مجموعـه آزمایش هایـی در شـرایط زراعـی دیـم و آزمایشـگاهی اسـتان کرمانشـاه انجـام شـد. در آزمایش اول، 
تأثيـر تراکـم بـر گونه هـای مختلـف آویشـن ) Thymus( در شـرایط دیـم، در سـال های 90-1386  در مزرعـه 
تحقيقاتـی ایسـتگاه ماهی دشـت اسـتان کرمانشـاه مورد بررسـی قـرار گرفت. ایـن آزمایش به صـورت کرت های 
خردشـده در قالـب بلوک هـای کامـل تصادفـی بـا سـه تکـرار اجرا شـد. عامـل اصلی شـامل گونه هـای مختلف 
آویشـن ) Thymus( در چهـار سـطح ) T. vulgaris, T. kotschyanus, T. eriocalyx T. daenensis( و عامـل 
فرعـی نيـز شـامل سـه تراکم کـم، متوسـط و زیاد به ترتيب  چهار ،شـش  و  هشـت  بوتـه در متر مربع بـود. نتایج 
حاصـل از چهـار سـال آزمایـش بـا اسـتفاده از تجزیـه مرکـب مقایسـه شـد. ویژگی هـای مـورد مطالعه شـامل 
ارتفـاع بوتـه، قطـر تاج پوشـش، تعـداد شـاخه های گل دار، عملکرد سرشـاخه، درصـد و عملکرد اسـانس، درصد 
تيمـول و کارواکـرول بـود. نتایـج نشـان داد کـه اثـرات اصلی گونـه و تراکم بر عملکرد سرشـاخه معنی دار شـد. 
تراکـم  هشـت  بوتـه در متـر مربـع بيش تریـن عملکـرد و عملکـرد اسـانس را داشـت.  T. daenensis باالتریـن 
ارتفـاع )63 / 19 سـانتی متر(، تـاج پوشـش )74 / 45 سـانتی متر(، تعـداد شـاخه گل دار )13 / 84 شـاخه( عملکـرد 
) 2614  کيلوگـرم در هکتـار(، درصـد اسـانس )70 / 5 درصد( و درصـد تيمول )93 / 72 درصد( را در شـرایط دیم 
داشـت.  T. kotschyanus بيشـترین ميـزان درصـد کارواکـرول )81 / 17 درصـد( را توليد نمود. تراکـم تأثيری بر 
ارتفـاع، درصـد اسـانس و درصـد کارواکـرول نداشـت ولـی تراکـم  چهار  بوتـه در متر مربـع، قطر تاج پوشـش با 
)40 /28 سـانتی متر و تعـداد سـاقه گل دار بـا )2 / 42 سـاقه( را توليـد نمـود. تراکم  هشـت  بوته در متـر مربع نيز 
باالتریـن عملکـرد ) 2150  کيلوگـرم( و باالتریـن درصد تيمـول )98 /55 درصد( را توليد نمـود. در آزمایش دوم، 
اثـر تنـش خشـکی بـر جوانه زنی گونه هـای مورد مطالعه در شـرایط آزمایشـگاهی به صـورت فاکتوریـل در قالب 
طـرح کامـاًل تصادفـی در چهـار تکـرار مورد بررسـی قـرار گرفـت. فاکتور تنش خشـکی جهـت جوانه زنـی بذور 
در شـرایط آزمایشـگاهی نيـز در  پنـج  سـطح ) 12  ، 9- ، 6- ، 3-- بـار و آب مقطر( برای  چهار  گونه آویشـن درنظر 
 T. گرفتـه شـد. نتایـج نشـان داد کـه اثـرات اصلی گونـه و تنش خشـکی بـر جوانه زنی معنـی دار بـود. گونه های
 kotschyanus و  T. eriocalyx دارای بيشـترین درصـد جوانه زنـی بودنـد بـه ترتيـب )20 /65 و 35 / 63 درصـد(. 
 T. eriocalyx بيشـترین طـول ریشـه چه )00 / 22 ميلـی متـر( و سـاقه چه )80 / 3 ميلـی متـر( را نيـز داشـت. 
بيشـترین درصـد جوانه زنـی در تيمـار شـاهد )125 / 70(، طـول ریشـه چه در تيمـار شـاهد و  3- بـار بـه ترتيب 
)94 / 16 و 68 / 17 ميلی متـر( و طـول سـاقه چه نيـز در شـرایط شـاهد )28 / 6 ميلی متر( مشـاهده شـد. هم چنين 
باالتریـن سـرعت جوانه زنـی متعلـق بـه گونـه  T. vulgaris بـا 43 /6 جوانـه در روز بـود. در آزمایـش دوم، اثـر 
تنـش خشـکی بـر جوانه زنـی گونه هـای مـورد مطالعـه در شـرایط آزمایشـگاهی به صـورت فاکتوریـل در قالـب 
طـرح کامـاًل تصادفـی در چهـار تکـرار مـورد بررسـی قـرار گرفـت. فاکتور تنش شـوری جهـت جوانه زنـی بذور 
در شـرایط آزمایشـگاهی نيـز در پنـج  سـطح ) 80 ،  40 ، 20 ، 10 ، 5 ميلـی مـوالر و آب مقطـر( بـرای  چهـار گونه 
آویشـن در نظـر گرفتـه شـد. نتایج نشـان داد که اثـرات اصلی گونه و تنش شـوری بـر جوانه زنی معنـی دار بود، 
بـه طوری کـه گونه هـای  T. kotschyanus و  T. eriocalyx دارای طـول ریشـه چه بـه ترتيـب )95 / 11 و 42 / 11 
ميلی متـر( و سـاقه چه بـه ترتيـب )11 / 20 و 64 /20ميلی متـر( هسـتند. هم چنيـن در مـورد درصـد جوانه زنـی، 
گونـه  T. kotschyanus بـا )56 / 91 درصـد( باالتریـن درصـد جوانه زنـی و در مـورد سـرعت جوانه زنـی را نيـز 
بـا )59/ 16 جوانـه در روز( داشـت. بيشـترین سـرعت جوانه زنـی، درصـد جوانه زنـی، طـول ریشـه چه و طـول 
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سـاقه چه در شـرایط تنـش پنـج    ميلی مـوالر مشـاهده شـد. از نظـر اندازه گيری صفات ریشـه طول ریشـه نتایج 
نشـان داد گونه های  T. daenensis و  T. kotschyanus به ترتيب )84 / 36 و 74 /36 سـانتی متر بلندترین ریشـه 
را داشـتند واز نظـر عـرض ریشـه گونـه  T. daenensis بـا )74 / 19 سـانتی متر عریض تریـن ریشـه را در اختيـار 
داشـت، هم چنيـن از نظـر وزن ریشـه گونـه  T. daenensis بـا 24 /73 گـرم بيشـترین وزن را در اختيار داشـت. 
در زمينـه تاثيـر تراکـم بـر وزن ریشـه تراکـم  چهـار  بوتـه در مترمربـع بـا وزن )29 /43 گـرم( و عـرض ریشـه 
تراکم هـای  هشـت  و  شـش  بوتـه در مترمربـع بـه ترتيـب )39 / 16 و 80 / 16 سـانتی متر( و طـول ریشـه اختالفی 
نداشـتند. بـا توجـه بـه اهميت صفـات عملکرد سرشـاخه، درصـد و عملکـرد اسـانس، گونـه  T. daenensis، در 
شـرایط دیـم برتـر بـود. گونـه  T. eriocalyx نيـز به دليـل دارابـودن باالترین درصـد جوانه زنی، طول ریشـه چه، 
طـول سـاقه چه و نيـز بيش تریـن طـول ریشـه چه در تمـام شـرایط تنـش خشـکی، شـوری، نسـبت بـه سـایر 
گونه هـا برتـر بـود. در نهایـت نتایـج حاکـی از برتـری گونه هـای محلـی در آزمایش مزرعـه ای در شـرایط دیم و 

آزمایشـگاهی نسـبت به گونـه خارجـی ) T. vulgaris( بود.

واژه هـای كليـدی: گياهـان دارویی، آویشـن، تراکم، عملکرد، دیم، تنش شـوری، تنش خشـکی، اسـانس، 
ل تيمو
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آويشن در ديم زارهای مختلف كشور )همند آبسرد( 
محمد حسين لباسچی، محمد بختياری  رمضانی و مهدی ميرزا

اسـتقرار گياهـان دارویـی چندسـاله ضمـن حفاظـت از آب و خـاک، تحولـی در حفـظ و احيـای اکوسيسـتم های 
زراعـی دیـم کشـور داشـته و می توانـد سـهم به سـزایی در بهبود شـرایط اقتصـادی دیم کاران داشـته باشـد. به منظور 
بررسـی سـازگاری و عملکـرد برخـی گونه های آویشـن در دیم زارهای مختلف کشـور آزمایشـی در ایسـتگاه تحقيقات 
مراتـع همنـد آبسـرد در سـال های 90 - 1386 بـه مدت  پنج  سـال به اجـرا درآمد. در ایـن آزمایش از طـرح کرت های 
خردشـده نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی با  سـه  تکرار اسـتفاده شـد. عامل اصلی چهار گونه آویشـن شـامل 
 Th. pubescens  ،Th. daenensis  ،Thymus kotschyanus و Th. vulgaris و عامـل فرعـی تيمارهـای تراکـم چهـار، 
شـش و هشـت بوتـه در متـر مربـع را تشـکيل دادنـد. در طی  سـه  سـال آزمایـش، آماربـرداری از صفـات مورفولوژی 
ارتفـاع، قطـر تـاج پوشـش و تعـداد سـنبله و عملکـرد کمـی سرشـاخه گل دار و کيفـی درصـد و عملکرد اسـانس در 
زمـان  50  درصـد گلدهـی انجـام شـد. هم چنيـن ترکيبـات اسـانس های استخراج شـده مـورد شناسـایی قـرار گرفت. 
نتایـج در سـال های 88 ، 89 و 90 و ميانگيـن سـال ها نشـان داد بيشـترین ارتفـاع در گونـه  Th. daenensis با 63 / 19 
سـانتی متر در تراکم متوسـط و کمترین آن در ميانگين سـه سـال در گونه  Th. kotschyanus با 13 / 9 سـانتی متر در 
تراکـم متوسـط به دسـت آمد. بيشـترین قطر تاج پوشـش در سـال  90  در گونـه  Th. daenensis در تراکم متوسـط با 
55 /40 سـانتی متر به دسـت آمـد. بيشـترین عملکـرد ماده خشـک در سـال  90  در گونـه  Th. kotschyanus در تراکم 
زیـاد بـا  2182  و ميانگيـن  سـه  سـال  1587  کيلوگـرم در هکتار به دسـت آمد. باالترین درصد اسـانس طی سـه سـال 
در گونـه  Th. daenensis در تراکـم زیـاد بـا 1 / 2 درصـد و ميانگيـن  سـه  سـال در گونـه  Th. kotschyanus در تراکـم 
زیـاد بـا 91 / 1 درصـد و پایين تریـن آن طـی ایـن سـال ها و به طـور ميانگيـن سـه سـال در گونـه Th. vulgaris در 
تراکـم کـم بـه ترتيب سـال بـا 82 / 0، 08/ 1، 28/ 1 و 06 / 1 درصد به دسـت آمد. حداکثر عملکرد اسـانس در سـال  88  
در گونـه  Th. daenensis در تراکـم بـاال بـا 13 / 11 کيلوگـرم در هکتـار و در سـال های  89  و  90  و ميانگين سـه سـال 
در گونـه  Th. kotschyanus در تراکـم بـاال بـه ترتيـب بـا 29 / 45 ،94/ 40 و 45 / 31 کيلوگـرم در هکتـار حاصـل شـد. 
در ميـان  شـش  ترکيـب عمـده از ترکيبـات شناسـایی  شـده اسـانس دو ترکيـب تيمـول و کارواکـرول باالترین درصد 
را نشـان دادنـد. بيشـترین مقـدار تيمـول طی سـال  90  و ميانگين  سـه  سـال در گونـه  Th. daenensis بـه ترتيب در 
تراکـم متوسـط بـا 33 / 80 و 35 / 71 درصـد باالترین مقـدار کارواکرول در سـال  90  در گونـه  Th.pubescens و تراکم 
متوسـط بـا 54 / 82 درصـد و ميانگيـن  سـه  سـال در گونـه  Th. kotschyanus و تراکم زیـاد با 39 / 75 درصد به دسـت 
آمـد. در نهایـت چون آویشـن گياهی چندسـاله اسـت و برای رسـيدن به حداکثر رشـد نيـاز به فضای کافـی دارد و با 
توجـه بـه نتایـج به دسـت آمده از ازدیـاد محصول سـال سـوم نسـبت به سـال قبل بـه نظر می رسـد تراکم  شـش  بوته 
در متـر مربـع )متوسـط( توليـد باالتری را در سـال های بعد داشـته باشـد. چنان چه هدف کشـت آویشـن اسـتفاده از 
ترکيـب تيمـول باشـد گونـه  Th. daenensis در تراکـم متوسـط به طور ميانگين سـه سـال و سـال سـوم بـه ترتيب با 
35 / 71 و 33 /80 درصـد اسـانس و چنان چـه ميـزان کارواکـرول مدنظر باشـد گونـه  Th. kotschyanus در تراکم زیاد 
بـه طـور ميانگيـن  سـه  سـال بـا 39 /75 درصـد و  Th. pubescens در سـال سـوم بـا 54 / 82 درصد در تراکم متوسـط 
بـا بيش تریـن بـازده اسـانس معرفـی می گردنـد. در نهایت بـا توجه به رشـد و عملکردهـای کمی و کيفی مناسـب در 
سـال های دوم و سـوم در تمامـی گونه هـای مـورد آزمایش آویشـن، به نظر می رسـد کشـت و توليد گونه های آویشـن 

محلـی در شـرایط دیـم دماوند اقتصادی باشـد. 

واژه های كليدی: گياهان دارویی، آویشن، دیم، تراکم، عملکرد سرشاخه، اسانس، تيمول، کارواکرول
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بررسـی پراكنـش، نيازهای اكولوژيک، امکان كشـت و اهلـی كردن و ويژگی های فيتوشـيميايی 
آويشـن  جنس  گونه های 

ابراهيـم شـريفی عاشـورآبادی، زيبا جمـزاد، ولی اله مظفريان، محمد حسـين لباسـچی، فاطمه 
سـفيدكن، حسـن مـداح عارفی، مهـدی ميرزا، محمـود نادری، سـيد رضـا طبايی عقدايـی، علی 
اشـرف جعفـری، بهـاره الـه وردی، مريم مکـی زاده، محسـن نصيری، بهلـول عباس زاده، جمشـيد 

بوجاری، سـيد جعفـر سـيداخالقی و فرحزا كاظمی سـعيد 

به منظـور افزایـش عملکردهـای کمـی  و کيفـی گونه های مختلـف جنـس آویشـن )Thymus(، الگوگرفتن از 
رویشـگاه های طبيعـی مناسـب، بررسـی سـازگاری، شناسـایی سـاختار ژنتيکـی و هم چنيـن بررسـی عمليـات 
مناسـب کاشـت، داشـت و برداشـت از اهميـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. در این راسـتا طـرح جامع آویشـن در 
سـال های 90-1386 بـا بيـش از 60 پـروژه و زیـر پـروژه ملـی و مسـتقل طراحـی و اجرا شـد. پروژه هـای ملی 
طـرح جامـع، شـامل پروژه هـای اکولوژیک، سـازگاری، فيتوشـيمی،  دیـم و آفـات و بيماری ها بوده کـه هر کدام 
در اسـتان های مختلـف اجـرا شـد و پروژه هـای مسـتقل شـامل موضوعـات جوانه زنـی، سـيتوژنتيک، بررسـی 
هم زیسـتی مایکوریـزی، تکثيـر، بررسـی تأثيـر کودهـای بيولوژیک، مقایسـه سيسـتم های شـيميایی، تلفيقی و 
ارگانيـک، اسـتفاده از مالـچ در کنتـرل علف هـای هرز، بررسـی سـودمندی کشـت مخلـوط و همچنين بررسـی 
ویژگـی ضـد ميکروبـی اکسشـن های مختلـف آویشـن بـود. طبـق نتایج به دسـت آمـده از مطالعات رویشـگاهی 
آویشـن مشـخص شـد که گونه Thymus fedtschenkoi در سـه اسـتان آذربایجان، مازندران و کردسـتان بيش 
از سـایر گونه هـا در غالـب سـایت ها حضـور داشـته و تشـکيل تيـپ داده و دارای تنـوع باالیـی از لحـاظ تعـداد 
طبقـات اقليمـی بوده اسـت. نتایج به دسـت آمـده از تجزیه بـه مؤلفه های اصلـی و تجزیة تطابق کانونيک نشـان 
داد کـه عوامـل اقليمـی و خاکـی بـه ویژه ارتفـاع از سـطح دریا، بافت خـاک و هم چنين ميزان فسـفر، پتاسـيم 
و هدایـت الکتریکـی خـاک سـهم قابل توجهـی بـر پراکنـش و ویژگی هـای فيزیولوژیـک آویشـن دارد. گونه های 
مـورد بررسـی، عمدتـاً در اقليم هـای سـرد تـا فراسـرد، غالبـاً نيمـه مرطوب تـا مرطوب و بيشـتر در شـيب های 
شـمالی و شـمال شـرقی حضور داشـتند. با افزایش ارتفاع از سـطح دریا، از سـطح تاج پوشـش گونه های مورد 
بررسـی کاسـته شـد. در رویشـگاه هایی کـه در آن هـا ميزان کربـن آلی و فسـفر قابل جذب باال و مقـدار رس آن 
پایيـن بـود گونه هـای مـورد بررسـی، از رشـد و تـاج پوشـش قابل توجهی برخـوردار بودند. بررسـی فيتوشـيمی 
اکسشـن های مـورد بررسـی نشـان داد کـه در شـرایط رویشـگاهی، باالتریـن بـازده اسـانس سرشـاخه گل دار 
مربـوط بـه گونـه Th. lancifolius بـا منشـاء مشـکان نيریـز از اسـتان فـارس و بـه ميـزان 6/67 درصـد بـود. 
بيشـترین ترکيـب تيمـول مربوط به گونه Th.transcaspicus از رویشـگاه هزار مسـجد )الین( اسـتان خراسـان 
رضـوی بـا 82/4 درصد، بيشـترین ترکيـب کارواکرول مربـوط به گونه Th.pubescens از رویشـگاه رینه اسـتان 
مازنـدران بـا 85/36 درصـد و بيشـترین مقـدار ژرانيول بـا 61/64 درصد،  مربوط بـه گونـه Th.fedtschenkoi از 
رویشـگاه کبـود چشـمه از اسـتان مازنـدران بـود. در شـرایط زراعـی اسـتان های مختلـف نيـز بيشـترین بـازده 
اسـانس سرشـاخه گل دار اکسشـن های مورد بررسـی مربوط به گونه Th. fedtschenkoi کشـت شـده در اسـتان 
گلسـتان بـا منشـأ آذربایجـان غربـی بـه ميـزان 4/52 درصـد بـود. بيشـترین ترکيـب تيمـول مربـوط بـه گونه 
Th.vulgaris بـا 94/09 درصـد بـود کـه در اسـتان اصفهـان کاشـته شـده بـود. باالتریـن ترکيـب کارواکـرول 
مربـوط بـه گونـه Th.transcaspicus بـا منشـأ اسـتان خراسـان بـا 83/49 درصد بود کـه در اسـتان آذربایجان 
شـرقی کشـت شـده بود. بيشـترین ژرانيول نيز به ميـزان 77 درصد مربوط بـه گونه Th.kotschyanus با منشـأ 
اسـتان کردسـتان بـود کـه در اسـتان یـزد کشـت شـد. در آزمایش کشـت دیـم، گونه هـا و تراکم هـای مختلف 
گيـاه آویشـن مـورد بررسـی قـرار گرفـت. طبق نتایج به دسـت آمـده، اسـتقرار کليـه گونه های مورد بررسـی در 
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شـرایط دیـم  امکان پذیـر بـود. بيشـترین ميانگيـن عملکرد مـاده  خشـک، در گونه هـای Thymus daenensis و 
Th. kotschyanus مشـاهده شـد کـه بـه  ترتيـب 2994 و 2884 کيلوگـرم در هکتـار بـود. در بيـن اسـتان های 
مـورد بررسـی، اسـتان های کردسـتان، کرمانشـاه و دماونـد تهـران در تراکـم باال افزایش عملکرد مشـاهده شـد 
کـه نشـان  دهنـده ظرفيـت باالی آن مناطـق در توليد آویشـن دیم با بارندگی تا 400 ميلی متر در سـال اسـت. 
بـازده اسـانس گونه هـای مورد بررسـی در شـرایط دیـم از 0/69 تا 3/11 درصـد در تيمار های مختلـف، متفاوت 
بـود. در ایـن ارتبـاط، گونـه Th.daenensis در کرمانشـاه و کردسـتان بيشـترین درصـد اسـانس را بـه خـود 
اختصـاص داد. باالتریـن مقـدار تيمـول از گونـه Th.daenensis بـا 80/33 درصد و بيشـترین کارواکرول از گونه 
Th.kotschyanus بـا 71/9 درصـد از منطقـه دماونـد تهران به  دسـت آمد. بيشـترین نسـبت عملکرد خشـک به 
تـر انـدام هوایـی در گونـه Th.pubescens در کردسـتان مشـاهده شـد کـه معـادل 0/6 بـود. بيشـترین نسـبت 
ریشـه بـه انـدام هوایـی نيـز در گونـه Th.pubescens در کردسـتان مشـاهده شـد کـه معـادل 0/19 بـود و بـا 
سـایرین تفـاوت معنـی دار داشـت. در اعمـال تنـش خشـکی در شـرایط آزمایشـگاهی، گونـه Th.daenensis با 
بيشـترین ميانگيـن درصـد و زمـان جوانه زنـی در بيـن سـایر گونه هـا شـاخص بـود. هم چنيـن در شـرایط 
آزمایشـگاهی در شـوری های مالیـم تـا 20  ميلی مـوالر صدمـه قابل توجهی در جوانه زنی و رشـد مشـاهده نشـد. 
در تنش هـای شـدید اعمـال شـده در شـرایط گلخانـه، صفـات مرفولوژیـک گياهچه هـای آویشـن نسـبت بـه 
شـرایط آبيـاری کامـل کاهـش یافـت ولـی طـول، عـرض و وزن ریشـه گونه هـای آویشـن بـه ویـژه گونـه 
Th.daenensis نـه تنهـا در شـرایط تنـش خشـکی کاهـش نداشـت، بلکـه در صفات مربـوط به ریشـه، افزایش 
یافـت. در ایـن تحقيـق، نتایـج کلـی حاکـی از اسـتقرار و عملکـرد مناسـب گونه های محلی آویشـن در شـرایط 
دیـم کشـور اسـت کـه می تواننـد بـه عنـوان گياهـان دارویـی چندسـاله بـرای دیـم کاری معرفـی گردنـد. در 
بررسـی های مربوط به آفات و بيماری های آویشـن، مشـخص شـد که  شـته آویشـن، تریپس و کنه تارعنکبوتی 
از جملـه بندپایانـی بودنـد که در تمام اسـتان های مورد بررسـی جمع آوری شـدند. شـته آویشـن بـرای اولين بار 
از ایـران گـزارش شـده و تنها حشـره ای اسـت که به دليـل انبوهی باال می تـوان آن را به عنـوان آفت اختصاصی 
گونه هـای آویشـن محسـوب نمـود. جمعيـت ایـن حشـره تحـت کنتـرل دشـمنان طبيعـی متنوعـی اسـت که 
فعاليـت شـکارگری و یـا پارازیتوئيـدی روی آن دارنـد. مهم تریـن عوامـل  بيمـاری زا در گونه هـای آویشـن مورد 
 Th.گونـه از  کـه  بـوده  سـطحی  سـفيدک  عامـل   ،Glovinomyces cichoracearum  قـارچ شـامل  بررسـی 
  Th. و Th. daenensis از گونه هـای G. biocellatus در اسـتان اصفهـان جمـع آوری شـد. قـارچ carmanicus 
fallaxدراسـتان همـدان و هم چنيـن از گونـه هـای Th. vulgaris, Th. kotschyanus و Th. daenensis در 
اسـتان چهارمحـال و بختيـاری و قـارچ Puccinia serpylli عامـل زنـگ آویشـن از گونـه Th. daenensis در 
اسـتان  در   Th. daenensis و   Th. vulgaris, Th. kotschyanus گونه هـای از  هم چنيـن  و  همـدان  اسـتان 
چهارمحـال و بختيـاری جمـع آوری شـد. قـارچ Fusarium solani عامل بيمـاری پوسـيدگی فوزاریومی از گونه  
Th. vulgarisدر اسـتان آذربایجـان غربـی و هم چنيـن از گونه  هـای نامشـخصی ازجنـس Thymus در اسـتان 
اصفهـان و ایسـتگاه تحقيقـات همندآبسـرد و نمونه هـای اسـتان چهارمحـال و بختيـاری جمـع آوری شـد. در 
اسـتان قزویـن، قـارج Rosellinia necatrix عامـل پوسـيدگی سـفيد ریشـه و قـارچ Rhizoctonia sp عامـل 
پوسـيدگی طوقه و ریشـه شناسـایی شـده و قارچ عامل سـوختگی برگ بـه نـام Alternaria arboresecens  از 
برگ های آویشـن جداسـازی شـد. در اسـتان اصفهان قارچ Phytophtora cryptogae نيز از ریشـه آویشـن های 
مورد بررسـی جداسـازی شـد. نماتد مولد گره ریشـه به نام Meloidogyne javanicafi از هر سـه گونه آویشـن 
موجـود در اسـتان چهارمحـال و بختيـاری جداسـازی و شناسـایی شـد. در اسـتان قزویـن نيز نماتدهـای انگل 
گياهـی شـامل Geocenamusb revidens ،Criconemella antipolitana و Pratylenchus thoreni از روی 
 Th.از آویشـن های Cuscuta aproximata ریشـه آویشـن جداسـازی شـد. در اسـتان همـدان، گونـه سـس
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 Thymus sp. از گونـه Cuscuta campestris و در اسـتان اصفهـان، گونـه سـس Th. fallax و daenensis 
جمـع آوری شـد. بررسـی های سـيتوژنتيک نشـان داد کـه بيـن جمعيت هـای آویشـن از لحـاظ خصوصيـات 
کروموزومـی اختـالف معنـی داری وجـود دارد. نتایـج تجزیـه واریانـس مولکولـی نيـز تنـوع در بيـن و درون 
جمعيت هـا را نشـان داد. ایـن امـر بيانگـر اهميـت گزینش فردی یـا تک بوتـه ای در برنامه های اصالحی آویشـن 
اسـت. طبـق نتایـج به دسـت آمده، بيـن تنوع ژنتيکـی و تنوع فيتوشـيميایی همبسـتگی وجود داشـت به طوری 
کـه جمعيت هایـی کـه در بررسـی فيتوشـيميایی بـه واسـطه داشـتن یـک ترکيـب شـيميایی خـاص از سـایر 
جمعيت هـا جـدا شـده بودنـد، در بررسـی ژنتيکـی نيز به واسـطه داشـتن باندهـای اختصاصـی در لوکوس های 
خـاص متمایـز شـدند که احتمال مـی رود این باندهـای اختصاصی در ارتبـاط نزدیک با این ترکيبات شـيميایی 
باشـند. بـا توجـه بـه هزینه بسـيار بـاالی تجزیـه کمی و کيفی اسـانس، بررسـی همبسـتگی دقيق شـيميایی و 
ژنتيکـی و شناسـایی باندهایـی کـه بـه طـور قطع در ارتبـاط با یک ترکيب شـيميایی خاص هسـتند مـی تواند 
از اهميـت باالیـی در شناسـایی ترکيب هـای شـيميایی گيـاه مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد. تنـوع وسـيع در افراد 
جمعيت هـای یـک گونـه بـه ویـژه از دیـدگاه شـيميایی، می  توانـد علل و عوامـل گوناگون داشـته باشـد. در این 
ارتباط می توان به سـاختار ویژه گل های گونه مورد بحث اشـاره کرد که به دليل داشـتن سـاختار ژینودیوسـی 
در گل هـا، تنـوع زیـادی را باعث می شـود. حتی دیده شـده که تنوع ترکيبات شـيميایی در گل های دو جنسـی 
و گل هـای مـاده )نـر عقيم( با هم متفاوت اسـت. در بين نمونه های مورد بررسـی انواع مختلفـی از کموتایپ های 
لينالـول، ژرانيـول، تيمـول وکارواکـرول مشـاهده شـد. در بين ترکيبات شـيميایی اسـانس دو ترکيـب تيمول و 
کارواکـرول به دليـل خـواص ضـد قارچـی، ضـد باکتریایـی و ضدعفونـی کنندگی در صنعـت دارویـی از اهميت 
زیـادی برخـوردار هسـتند. در بيـن گونه هـای مورد بررسـی، گونـه Th. daenensis بـه عنوان یک گونـه غنی از 
نظـر تيمـول اسـت. زیـرا اکثـر جمعيت هـای متعلـق بـه آن دارای درصد باالیـی از ایـن ترکيب هسـتند. ميزان 
تيمـول در ایـن گونـه بـه مراتـب بيشـتر از ميـزان کارواکـرول اسـت. وجـود همبسـتگی مثبت بيـن دو ترکيب 
تيمـول و کارواکـرول در گونـه Th. daenensis می توانـد عمليـات اصالحـی را در جهـت بهبـود دو ترکيب فوق 
تسـهيل بخشـد. در ایـن تحقيـق مشـاهده شـد کـه ریخت شناسـی گيـاه لزومـاً بـا کميـت و ترکيـب اسـانس 
 Th. ،Th. kotschyanous ارتباطـی نـدارد. طبـق بررسـی های انجـام شـده در ارتبـاط بـا  همزیسـتی گونه هـای
daenensis و Th. fallax بـا قـارچ ميکوریز آربسـکوالر که در شـرایط رویشـگاهی اسـتان های کردسـتان، فارس 
و مازنـدران انجـام شـد، اندام های مختلف ميکوریزی شـامل هيف، هيف های درون سـلولی، وزیکول و آربسـکول 
به دسـت آمـد. در بررسـی تأثيـر روش تکثيـر بـر آویشـن کوهـی )Thymus kotschyanus( در اسـتان سـمنان 
مشـخص شـد، کاربـرد اکسـين خارجـی، از طریـق افزایش درصد قلمه های ریشـه دار شـده و هم چنيـن افزایش 
طـول و تعـداد ریشـه ها، نقـش مهمی در ایجـاد قلمه های ریشـه دار با کيفيت بـاال دارد. البته باید توجه داشـت، 
کاربـرد غلظت هـای کم هورمون های اکسـينی سـبب افزایش رشـد ریشـه و غلظت هـای باال، اثـرات بازدارندگی 
بـر درصـد ریشـه زایی نشـان دادنـد. از آن جـا کـه القـای ریشـه در قلمـه بـه طور مشـخصی بـه ميزان اکسـين 
داخلـی اوليـه در گيـاه وابسـته اسـت، بنابرایـن اثربخشـی غلظت هـای کـم هورمـون، نشـان از ميـزان هورمون 
داخلـی بـاالی ایـن گيـاه در زمـان برداشـت قلمه چوب سـبز دارد. در بررسـی تأثيـر باکتری هـای مختلف بر دو 
گونـه آویشـن Thymus vulgaris وThymus kotschyanus  مشـخص شـد کاربـرد باکتری سـودوموناس پوتيدا 
سـویه یـک و دو بـه ترتيـب منجر بـه 26 و 18 درصد افزایش در عملکرد خشـک اندام هوایـی و هم چنين 119 
و 72 درصـد افزایـش در عملکـرد اسـانس گيـاه Thymus vulgaris در مقایسـه بـا تيمار شـاهد شـدند. در گياه 
Thymus kotschyanus، کاربـرد باکتـری آزوسـپيریلوم ليپوفروم سـویه دو، سـبب افزایـش 100 درصد عملکرد 
خشـک انـدام هوایـی )1439 کيلوگـرم در هکتار( و هم چنين موجب سـه برابر شـدن عملکرد اسـانس )32/39 
کيلوگـرم در هکتـار( نسـبت بـه شـاهد )9/49 کيلوگرم در هکتار( شـد. نتایج ایـن پژوهش عالوه بر نشـان دادن 
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پتانسـيل باکتری هـای ریزوسـفری در افزایـش عملکـرد انـدام هوایـی و اسـانس دو گونـه آویشـن در کشـت 
ارگانيـک، مؤیـد اختصاصـی بـودن برهم کنـش گيـاه و باکتری هـای ریزوسـفری محـرک رشـد نيـز بـود. در 
آزمایشـی تأثيـر سـال، چيـن و روش هـای حاصلخيـزی خـاک )شـيميایی، تلفيقـی و ارگانيک( بـر عملکردهای 
کمی و  کيفی آویشـن دنایی )Thymus daenensis( و باغی )Thymus vulgaris( در منطقه کرج بررسـی شـد. 
طبـق نتایـج به دسـت آمـده، در هر دو گونه مورد بررسـی، بيشـترین عملکرد اسـانس از سـال دوم حاصل شـد. 
هم چنيـن در هـر کـدام از سـال های آزمایش، چين اول بيشـترین عملکرد اسـانس را داشـت. در بين روش های 
حاصلخيـزی خـاک نيـز، تيمارهـای مربوط بـه روش حاصلخيـزی تلفيقی دارای بيشـترین عملکرد اسـانس بود. 
در آزمایـش مشـابهی نيـز کـه فقـط بـر گونـه دنایـی در اصفهـان انجـام شـد مشـخص شـد کـه چيـن اول و 
هم چنيـن روش تغذیـه تلفيقـی بيشـترین عملکـرد اسـانس را داشـت. در هـر دو آزمایـش، تأثير سـال، چين و 
روش حاصلخيـزی خـاک بـر ميـزان تيمـول و کارواکـرول متفاوت بـود. به منظور بررسـی تأثير مالچ پالسـتيکی 
و رنگ هـای مختلـف آن بـر کنتـرل علف هـای هـرز و هم چنيـن عملکـرد وزن خشـک و بـازده اسـانس گيـاه 
دارویـی آویشـن دنایـی )Thymus daenensis(، آزمایشـی در شـرایط دیـم ایسـتگاه تحقيقـات همنـد آبسـرد 
)منطقـه دماونـد( اجـرا شـد. نتایـج نشـان داد کـه اثـر وجين و رنـگ مالچ بر اسـتقرار بوتـه، وزن ماده خشـک، 
تـاج پوشـش )قطـر بوتـه( و ارتفـاع بوته آویشـن در سـطح یک درصد معنـی دار بود. مقایسـه ميانگيـن تيمارها 
نشـان داد کـه پالسـتيک سـياه رنـگ بـا ميانگيـن 384 کيلوگـرم در هکتـار بيشـترین عملکـرد وزن خشـک و 
ميانگين 1/27 درصد، بيشـترین بازده اسـانس را داشـت. هم چنين تيمار مالچ پالسـتيک سـياه بيشـترین تأثير 
را بـر بازدارندگـی رشـد علـف هرز نشـان داد. طبق نتایج به دسـت آمده، بکار بردن مالچ پالسـتيک سـياه ضمن 
کاهـش هزینـه توليـد، در افزایـش کميـت و کيفيـت محصـول آویشـن مؤثـر اسـت. به منظـور ارزیابـی کشـت 
مخلـوط آویشـن دنایـی )Thymus daenensis( و یونجـه بمـی )Medicago sativa(، آزمایشـی در مزرعـه 
تحقيقاتـی مرکـز تحقيقـات کشـاورزی کرمـان اجـرا درآمـد. تيمارهـای آزمایش شـامل کشـت نسـبت هایی از 
آویشـن دنایـی: یونجـه بمـی بـه ترتيـب معـادل 25:75 50:50 و 75:25 و نيـز کشـت خالـص آن ها بـود. طبق 
نتایج به دسـت آمده، اسـتفاده از کشـت مخلوط تا سـال دوم نسـبت به کشـت خالص ارجعيت داشـته و از سـال 
سـوم کشـت مخلـوط صرفـه اقتصـادی نـدارد. بـا توجـه به نتایج سـه سـال آزمایـش، بيشـترین نسـبت برابری 
زميـن از ترکيـب 75 درصـد آویشـن بـه همـراه 25 درصـد یونجـه مشـاهده شـد. در آزمایشـی کـه به منظـور 
بررسـی اثر ضدميکروبی اسـانس اکسشـن های مختلف آویشـن )Thymus( اجرا شـد، 55 اکسشـن و یا هيبرید 
 ،Th. migricus ،Th. lancifolius ،Th. kotschyanus ،Th. fedchenkoi ،Th. daenensis مربـوط بـه گونه هـای
Th. transcaucasicus ،Th. pubescens و Th. vulgaris کـه از رویشـگاه های مختلـف جمـع آوری و در بـاغ 
گياهشناسـی ملـی ایـران کشـت شـده بود انتخاب شـد و رقت اسـانس آن هـا بر فعاليـت ضدميکروبـی تعدادی 
از ميکروارگانيسـم ها آزمون شـد. مقایسـه ميانگين اثر متقابل منشـاء  بذر، نوع ميکروارگانيسـم و رقت اسـانس 
 ،Th. transcaucasicus ،Th. kotschyanus ،Th. lancifolius نشان داد که قطر هاله عدم رشد اسانس گونه های
آنتی بيوتيـک  بـه  نسـبت  یک بيسـت وپنجم  حتـی  و  یک پنجـم  رقـت  بـا   Th. vulgaris و  Th. daenensis
سفتی زوکسـيم و سيپروفلوکسـازین بيشـتر بـود. نتایج کم ترین غلظت بازدارنده اسـانس نشـان داد کـه کاندیدا 
آلبيکنس و اشرشـياکلی در مقایسـه با سـایر ميکروارگانيسـم های مطالعه شـده حساسيت بيشـتر و سودوموناس 
آئروژینـوزا و باسـيلوس سـوبتيليس مقاومـت بيشـتری را به اسـانس آویشـن از خود نشـان دادند. پـس از اتمام 
طـرح جامـع آویشـن، مـوزه گياهـی بـرای نگهـداری آویشـن های جمع آوری شـده از سـطح کشـور  تشـکيل و 
راه انـدازی شـده اسـت و بـر مبنای آن اطلس رنگی اکسشـن های آویشـن مشـتمل بـر موضوعات گياه شناسـی، 
جوانه زنـی، آناتومـی، فيتوشـيمی و ضدميکروبـی تهيـه و تدویـن شـد. در حـال حاضـر بـا اسـتفاده از امکانـات 
موجـود، مجموعـه پازل هایـی از نتایـج طرح هـای تحقيقاتـی به دسـت آمـده کـه در آن سـيمای مربـوط بـه 
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مشـکالت و راه  حل هـای مناسـب  در سراسـر کشـور را بـه تصویـر کشـيده شـده اسـت. اميـد اسـت از کنار هم 
قـرار دادن پازل هایـی کـه از نتایـج تحقيقـات هدف دار به دسـت آمده بتوان نسـبت بـه ارایه نسـخه های جامعی 
به منظـور سـامان دهی مسـائل کشـت و اهلـی کـردن گونه هـای مختلـف جنـس آویشـن بـا توجـه بـه شـرایط 
اقليمـی   هـر منطقـه از کشـور و هم چنيـن معرفـی قطب هـای توليـد و بهبـود در کميـت و کيفيـت توليـد 

گونه های مختلف جنس آویشن Thymus اقدام نمود.

واژه هـای كليـدی: گياهـان  دارویی، آویشـن، رویشـگاه، سـازگاری، فيتوشـيمی، دیـم، آفـات و بيماری ها، 
Thymus ،سـيتوژنتيک، مایکوریـزا، تکثيـر، کود بيولوژیک، روش تغذیه، علف هرز، کشـت مخلـوط، ضدميکروبی



191 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

بررسی تأثير اقليم بر فنولوژی و استقرار گياه صبر زرد )Aloe vera( در منطقه شهداد 
محمدرضـا كـدوری، ماشـااله غنچه ای، منصوره خداشـناس، هاشـم كنشـلو، ابراهيم شـريفی 

عاشـورآبادی و محمـد قنبری

 Aloe( به منظـور بررسـی تأثيـر مـکان و زمـان کاشـت بـر عملکـرد و تعـدادی از ویژگی هـای گياه صبـر زرد
 vera(، آزمایشـی در سـال های 89-1387 به صـورت کرت هـای خـرد شـده در مـکان و زمـان در قالـب طـرح 
بلوک هـای کامـل تصادفـی در  سـه  تکـرار اجـرا شـد. تيمـار اصلـی شـامل مـکان در دوسـطح )منطقه تـکاب با 
ارتفـاع  329  متـر در مقایسـه بـا منطقـه چهـار فرسـخ بـا ارتفـاع  930  متـر از سـطح دریا کـه هر دو بـه عنوان 
مزرعـه زارع بـود( و تيمـار فرعـی نيـز شـامل دو تاریـخ کاشـت )15 /7/ 87 و 15 /11/ 87( بـود. نتایج یادداشـت 
بـرداری در آزمایـش از نظـر خصوصياتـی ماننـد عملکـرد در بوتـه، ارتفـاع بوتـه، طـول بـرگ، عـرض بـرگ و 
عملکـرد مـورد تجزیـه و تحليـل قـرار گرفـت. تجزیـه و ارزیابی داده بـا اسـتفاده از نرم افـزار  MSTATC انجام و 
گروه بنـدی ميانگين هـا توسـط آزمـون دانکن صـورت گرفت. نتایج حاصل نشـان داد بيشـترین عملکـرد بوته از 
تاریـخ کاشـت بهـاره بـا  3141  گرم، بيشـترین درصـد زنده مانی از تاریخ کاشـت بهـاره با 100 درصـد، باالترین 
عملکـرد ژل از تاریـخ کاشـت دوم بـا  106  گـرم در بوتـه و بيشـترین تعـداد بـرگ از تاریخ کاشـت بهـاره با 17  
بـرگ مشـاهده شـد همچنيـن همبسـتگی مثبت و معنـی داری در ميـان صفات مـورد مطالعه وجود داشـت که 
باالتریـن همبسـتگی بـا عملکـرد گل در بوتـه، مربـوط بـه طـول برگ، قطر بـرگ و ارتفـاع بوته بود. بـا توجه به 
نتایـج به دسـت آمـده، مناسـب ترین محـل کاشـت، منطقـه تـکاب )شـهداد( و بهترین زمـان کاشـت  25  بهمن 

ماه اسـت.

واژه های كليدی: تاریخ کاشت، آلوئه ورا، شهداد، سازگاری
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 )Medicago sativa( و يونجه )Thymus daenensis( ارزيابی كشت مخلوط و تک كشتی آويشن
محمدرضـا كـدوری، ابراهيـم شـريفی عاشـور آبادی، ماشـااله غنچـه ای، فهيمـه ماهانـی و محسـن 

كمال الدينـی

 )Medicago sativa ( و یونجه بمـی )Thymus daenensis ( به منظـور ارزیابی کشـت مخلوط آویشـن دنایـی
آزمایشـی در مزرعـه تحقيقاتـی مرکـز تحقيقات کشـاورزی کرمان در طی سـال های زراعـی 1387  تا 1390 به 
اجـرا درآمـد. ایـن آزمایـش در قالب طـرح بلوک های کامل تصادفی با سـه تکرار انجام شـد. تيمارهـای آزمایش 
شـامل نسـبت هایی از آویشـن دنایـی، یونجه بمی بـه ترتيـب  25:75، 50:50و  75:25  و نيز کشـت خالص آن ها 
بـود. ویژگی هـای مورد مطالعه شـامل وزن تر، وزن خشـک، نسـبت وزن خشـک بـه وزن تر، عملکـرد اقتصادی 
و ارتفـاع هـر کـدام از گونه هـای مـورد مطالعـه بـود. نتایج حاصل از  سـه  سـال آزمایش، مـورد تجزیـه و تحليل 
مرکـب قـرار گرفـت. نتایـج نشـان داد اثر سـال بر وزن تر، خشـک و نسـبت وزن تر به خشـک یونجـه معنی دار 
و بـر ارتفـاع بوتـه معنـی دار نبـود. عملکـرد مـاده خشـک یونجـه در سـال اول، دوم و سـوم بـه ترتيـب معـادل 
 4007 ، 1400 و  3780  گـرم در متـر مربـع بـود. بيـن عملکرد ماده خشـک در سـال دوم و سـوم اختالف آماری 
مشـاهده نشـد. اثـر آرایـش کاشـت بـر ماده خشـک یونجه معنـی دار نبود. امـا بيشـترین ماده خشـک از آرایش 
کاشـت  75  درصـد یونحـه +  25  درصـد آویشـن معـادل  3280  گرم به دسـت آمد که با سـایر تيمارهـا اختالفی 
نداشـت. هم چنين بيشـترین عملکرد ماده خشـک یونجه از سـال سـوم و از آرایش کاشـت  75  درصد یونجه + 
 25  درصـد آویشـن به دسـت آمـد. طبـق نتایج به دسـت آمده از تجزیه واریانس مشـخص شـد اثر سـال و الگوی 
کشـت بـر عملکـرد اقتصـادی آویشـن معنـی دار و اثر متقابل سـال در الگوی کشـت معنـی دار نبود. بـا توجه به 
نتایـج مقایسـه ميانگين هـا مشـخص شـد بيشـترین عملکـرد اقتصـادی آویشـن به ترتيب از سـال دوم، سـوم و 
اول معـادل  101 ،  198 و  68  گـرم در متـر مربـع بـود. بيشـترین عملکـرد اقتصـادی از تيمـار  25  درصـد یونجه 
+  75  درصـد آویشـن معـادل  128  گـرم کـه بـا تيمار کشـت خالص ) 127  گـرم در متـر مربع( از لحـاظ آماری 
اختالفـی نداشـت. بيشـترین عملکـرد اقتصـادی از سـال دوم و از آرایش کاشـت  25  درصد یونجـه +  75  درصد 
آویشـن معـادل  206  گـرم در متـر مربع بود. در بررسـی اثر تيمارها بر عملکرد آویشـن مشـاهده شـد، الگوهای 
کشـت مخلـوط آویشـن و یونجـه اثـر معنی داری بر عملکرد آویشـن داشـته و با افزایش درصد آویشـن نسـبت 
بـه درصـد یونجـه در کشـت مخلـوط عملکرد آویشـن افزایش نشـان داد بـه طوری کـه بيشـترین عملکرد وزن 
تـر و اقتصـادی بـه ترتيـب معـادل  925  و  128  گـرم در متـر مربـع از کشـت مخلـوط  75  درصد آویشـن +  25  
درصـد یونجـه و کمتریـن آن معـادل  853  و  114  گـرم در متـر مربـع از  25  درصـد آویشـن +  75  درصد یونجه 
به دسـت آمـد. مقایسـه اعـداد نشـان می دهد بيشـترین  LER از تيمار % 75  آویشـن + % 25  یونجـه معادل 04 / 1 
در سـال دوم مشـاهده شـد. بـا توجـه بـه نتایج به دسـت آمده از این آزمایش مشـخص شـد اسـتفاده از کشـت 
مخلـوط بـر کشـت خالص تا سـال دوم ارجعيت داشـته و از سـال سـوم کشـت مخلـوط صرفه اقتصـادی ندارد. 
بيشـترین نسـبت برابری زمين با توجه به نتایج سـه سـاله از ترکيب % 75  آویشـن + % 25  یونجه مشـاهده شـد.

واژه های كليدی: گياهان دارویی، یونجه بمی، آویشن دنایی، کشت مخلوط، نسبت برابری زمين
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بررسـی تأثيـر كودهای آلـی )يونجه بمی، ماشـک گل خوشـه ايی، كـود دامی( بـر حاصلخيزی 
 )Mentha piperita( خـاک و عملکرد كمـی نعناع فلفلـی

غالم حسين رحمانی، ابراهيم شريفی عاشور آبادی، محمدرضا كدوری و هرمزد نقوی

به منظـور بررسـی تاثيـر دور آبيـاری و کودهـای آلـی: دامی ) 30  تـن در هکتار( و سـبز )یونجه بمی، شـبدر 
 )Mentha piperita ( بـر عملکـرد و تعـدادی از ویژگی هـای گيـاه نعنـاع فلفلـی )ایرانـی و ماشـک گل خوشـه ای
آزمایشـی در سـال های 90- 1387 بـا طـرح کرت های خردشـده در قالب بلوک هـای کامل تصادفـی در  3  تکرار 
اجـرا و نتایـج سـه سـال یادداشـت برداری، مـورد تجزیـه و تحليـل مرکـب قـرار گرفت. تيمـار اصلی شـامل دو 
زمـان آبيـاری  هشـت  روزه و  12  روزه و فاکتـور فرعـی شـامل  چهـار  تيمار: کود دامـی ) 30  تن در هکتـار(، کود 
سـبز یونجـه بمی، کود سـبز شـبدر ایرانی و کود سـبز ماشـک گل خوشـه ای بـود. در این آزمایـش خصوصياتی 
ماننـد، عملکـرد تـر )بيولوژیک(، عملکرد خشـک، عملکـرد اقتصادی، طول و عـرض برگ و ارتفاع بوتـه، ارزیابی 
شـد. تجزیـه داده بـا اسـتفاده از نرم افـزار  SAS انجـام و گروه بنـدی ميانگين هـا توسـط آزمـون دانکـن صـورت 
گرفـت. جـدول تجزیـه واریانـس صفـات مورد مطالعه نشـان می دهد کـه اثر دور آبيـاری بر تمامـی صفات مورد 
مطالعـه دارای اختـالف معنـی دار اسـت. نتایـج نشـان می دهـد کـه تيمـار آبيـاری  12  روزه نسـبت بـه آبيـاری 
هشـت  روزه باعـث کاهـش 8/59 درصـدی عملکـرد تـر، 75 /5 درصـدی عملکـرد خشـک و اقتصادی می شـود. 
هم چنيـن تأثيـر سـن گيـاه بـر صفات مـورد مطالعه نشـان داد کـه با افزایش سـن گياه شـاهد کاهـش عملکرد 
تـر، عملکـرد خشـک و عملکـرد اقتصـادی در واحـد سـطح خواهيم بود. ایـن کاهـش در عملکـرد بيولوژیک در 
سـال اول نسـبت بـه سـال سـوم معـادل 7 /73 درصد  و نسـبت بـه سـال دوم معـادل 8 /13 درصد بـود. در این 
آزمایـش بـا افزایـش کودهـای آلـی عملکرد تر، خشـک و اقتصادی گيـاه نعناع فلفلـی افزایش یافـت. کود دامی 
) 30  تـن در هکتـار( دارای بيشـترین ميـزان عملکرد تر )بيولوژیک(، عملکرد خشـک، عملکـرد اقتصادی، ارتفاع 
بوتـه، طـول بـرگ و عـرض بـرگ نسـبت بـه کودهای سـبز و شـاهد بـود. در کودهـای سـبز بيشـترین عملکرد 
مربـوط تيمـار کـود سـبز یونجـه و بعـد از آن به ترتيب به کودهای سـبز شـبدر ایرانی و ماشـک گل خوشـه ای 
مربـوط بـود. در ایـن آزمایـش اسـتفاده از کـود دامـی بيشـترین عملکـرد را نشـان داد و از بين کودهای سـبز، 
یونجـه بيشـترین عملکـرد را نشـان داد. هم چنيـن بـا توجـه بـه این کـه گياه نعنـاع فلفلـی یک گياه چندسـاله 

بـوده برداشـت از ایـن گيـاه در یـک قطعه زميـن بيش از دو سـال صرفـه اقتصادی نخواهد داشـت. 

Mentha piperita ،واژه های كليدی: کود آلی، کود سبز، آبياری، نعناع فلفلی
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بررسـی عملکـرد نعنـاع فلفلـی )Mentha piperita( تحـت روش هـای تغذيـه گيـاه )متـداول، 
ارگانيـک و تلفيقـی( 

محمـد رضا كـدوری، ابراهيم شـريفی عاشـورآبادی، محسـن بنی اسـدی، عباس ماليی، سـيد 
عطا رضايـی، مهدخـت ارجمند و فـردوس رحيمی

به منظـور بررسـی تأثيـر سيسـتم های تغذیه و سـال بـر عملکـرد و تعـدادی از ویژگی های گياه نعنـاع فلفلی 
) Mentha piperita(، آزمایشـی از سـال 90 - 1387 بـا طـرح بلوک هـای کامـل تصادفـی در  سـه  تکـرار اجـرا و 
نتایـج سـه سـال یادداشـت بـرداری مـورد تجزیـه وتحليـل مرکب قـرار گرفـت. تيمارها شـامل مقادیـر مختلف 
کـود شـيميایی )NPK( بـه عنـوان نظـام کشـاورزی متـداول، مقادیـر مختلـف کـود دامـی و کود شـيميایی به 
عنـوان نظـام کشـاورزی تلفيقی و مقادیـر کود دامی به عنوان کشـاورزی ارگانيـک بود. نتایج یادداشـت برداری 
در آزمایـش از نظـر خصوصياتـی ماننـد، عملکـرد بيولوژیـک، عملکـرد اقتصـادی، درصـد مـاده خشـک، طول و 
عـرض بـرگ، ارتفـاع بوتـه، درصـد اسـانس، عملکـرد اسـانس ارزیابـی شـد. تجزیـه داده بـا اسـتفاده از نرم افزار 
 MSTATC انجـام و گروه بنـدی ميانگين هـا توسـط آزمـون چنـد دامنـه ای دانکن صـورت گرفـت. نتایج حاصل 
نشـان داد، سيسـتم های تغذیـه بـر درصـد اسـانس معنـی دار نبـوده اما بر دیگـر صفات مـورد مطالعـه معنی دار 
اسـت. بيشـترین عملکـرد وزن تـر و عملکـرد اقتصـادی از سـال اول و سيسـتم تغذیـه تلفيقـی )نيتـروژن  120  
کيلوگـرم، فسـفر  90  کيلوگـرم، پتاسـيم  120  کيلوگرم درهکتار به همـراه  5  تن کود دامـی در هکتار( به ترتيب 
بـا 313 / 38 و 634 / 5 کيلوگـرم در هکتـار به دسـت آمـد. هم چنيـن بـا افزایـش سـن گيـاه در سـال سـوم 15 
درصـد و در سـال چهـارم کاشـت 63 درصـد کاهـش عملکرد وزن تر مشـاهده شـد. بـا توجه به نتایج به دسـت 
آمـده سيسـتم تغذیـه تلفيقی )نيتروژن  120  کيلوگرم، فسـفر  90  کيلوگرم، پتاسـيم  120  کيلوگـرم درهکتار به 
همـراه  پنـج  تـن کـود دامـی در هکتـار( در ایـن آزمایش دارای بيشـترین ميـزان عملکـرد بود که می تـوان این 
سيسـتم را بـه عنـوان سيسـتم برتـر توصيـه نمـود. هم چنيـن بـا توجـه بـه اینکه گيـاه نعنـاع فلفلی یـک گياه 
چندسـاله بـوده اسـتفاده از ایـن گيـاه در یـک قطعـه زمين بيش از سـه سـال صرفـه اقتصادی نخواهد داشـت. 

Mentha piperita  ،واژه های كليدی: سيستم های تغذیه، سال، نعناع فلفلی
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بررسـی عملکـرد زيـره سـبز )Cuminum cyminum( تحـت روش هـای تغذيـه گيـاه )متداول، 
تلفيقی(  و  ارگانيـک 

غالم حسين رحمانی، محمدرضا كدوری، ماشا اله غنچه ای و ابراهيم شريفی عاشور آبادی

 )Cuminum cyminum L.( به منظـور بررسـی تأثيـر روش هـای تغذیـه گيـاه بـر عملکـرد کمـی زیـره سـبز
آزمایشـی در سـال های 90-1388 در مرکـز تحقيقـات کشـاورزی و منابـع طبيعـی اسـتان کرمـان در قالـب 
طـرح بلوک هـای کامـل تصادفی در سـه تکـرار انجام شـد. تيمارهای مورد بررسـی شـامل نسـبت های مختلفی 
از کودهـای شـيميایی N.P.K، مـورد اسـتفاده در سيسـتم های زراعـی رایـج، نسـبت های مختلفـی از کودهـای 
شـيميایی و دامـی، مـورد اسـتفاده در روش تغذیـه تلفيقـی و مقادیر مختلـف از کود دامی خالص در مقایسـه با 
تيمـار شـاهد بـود. نتایـج حاصـل از سـال های آزمایـش از طریق تجزیـه مرکب آزمون شـد. نتایج نشـان داد که 
افـزودن کـود اعـم از شـيميایی و دامـی و یـا ترکيب شـيميایی و دامی باعث افزایـش عملکرد و اجـزای عملکرد 
در گيـاه زیـره شـد به طوری که بيشـترین عملکـرد بيولوژیک، دانـه در هکتار، تعـداد دانه در بوتـه، ارتفاع، تعداد 
شـاخه فرعـی و تعـداد چتر مربوط بـه تيمارتلفيقی )پتاسـيم 200 کيلوگـرم در هکتار، فسـفر 150 کيلوگرم در 
هکتـار، نيتـروژن 200 کيلوگـرم در هکتـار + کـود دامی 5 تـن در هکتار( و )پتاسـيم 150 کيلوگـرم در هکتار، 
فسـفر 112/5 کيلوگـرم در هکتـار، نيتـروژن 150 کيلوگـرم در هکتـار + کـود دامـی 10 تـن در هکتـار( بـود و 
کمتریـن آن از شـاهد )عـدم اسـتفاده از کود( مشـاهده شـد. این افزایش بـرای عملکرد بيولوژیـک معادل 50/4 
درصـد، عملکـرد بـذر معـادل 54/6 درصـد و تعـداد بـذر در بوته معـادل 53/3 درصد بـود. به هر حال مقایسـه 
ميانگين ها نشـان داد بيشـترین عملکرد از سيسـتم تلفيقی سـپس شـيميایی و در نهایت سيسـتم تغذیه دامی 
بـود. در تيمـار هـای تلفيقـی بـا اسـتفاده ار ترکيـب مناسـبی از کودهـای شـيميایی و دامـی وضعيـت فيزیکی 
وشـيميایی خـاک بهبـود می یابـد. بنابراین افزایـش عملکرد کمی و کيفـی محصول در روش تلفيقـی احتماالً به 
علـت اصـالح خـواص فيزیکـی و شـيميایی خاک و قابليت دسترسـی بيشـتر عناصـر NPK و عناصـر کم مصرف 
و افزایـش جـذب آن هـا توسـط گيـاه اسـت. در ایـن آزمایـش گرچـه از اعمـال تيمـار )پتاسـيم 200 کيلوگـرم 
در هکتـار، فسـفر 150 کيلوگـرم در هکتـار، نيتـروژن 200 کيلوگـرم در هکتـار + کـود دامـی 5 تـن در هکتار( 
بيشـترین عملکـرد اقتصـادی و بيولوژیـک حاصل شـد اما اعمال تيمار )پتاسـيم 100 کيلوگرم در هکتار، فسـفر 
75 کيلوگـرم در هکتـار، نيتـروژن 100 کيلوگـرم در هکتـار + کـود دامـی 15 تـن در هکتـار( یـا )پتاسـيم 50 
کيلوگـرم در هکتـار، فسـفر 37/5 کيلوگـرم در هکتـار، نيتـروژن 50 کيلوگـرم در هکتار + کود دامـی 20 تن در 
هکتـار( یعنـی کاهـش کودهـای شـيميایی بـه نصـف و حتی بـه یک چهـارم، همراه بـا  افزایش 10 تـا 15 تنی 
کـود دامـی در هکتـار می تـوان بـه ترتيب بـه 85 و 75 درصـد عملکرد حاصـل از تيمار )پتاسـيم 200 کيلوگرم 
در هکتـار، فسـفر 150 کيلوگـرم در هکتـار، نيتـروژن 200 کيلوگـرم در هکتـار + کـود دامـی 5 تـن در هکتار( 
دسـت یافـت کـه توصيـه مـی شـود بـا توجه بـه مسـائل زیسـت محيطـی، بهتر اسـت از ایـن ترکيبـات کودی 
اسـتفاده شـود. جـدول همبسـتگی صفـات مـورد مطالعه نشـان داد که همـه صفات به جز تعـداد چتر نابـارور با 
یکدیگـر همبسـتگی مثبت داشـتند. بيشـترین ميـزان همبسـتگی مثبـت را )0/93( ویژگی تعداد دانـه در بوته 
بـا ویژگـی عملکـرد بذر نشـان داد. همبسـتگی ویژگـی عملکـرد بيولوژیک با ویژگـی عملکرد بذر حـدود مثبت 

0/9 بـود. ویژگـی تعـداد چتـر عقيـم با بقيـه صفات مـورد مطالعه، همبسـتگی منفی نشـان داد.

NPK واژه های كليدی: گياهان دارویی، زیره سبز، روش های تغذیه گياه، کود دامی، کودهای
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بررسـی اثـرات زمـان كشـت و تراكـم بر عملکـرد رويشـی و ميـزان اسـانس مرزه سـهندی 
 Satureja sahendica

بهلول عباس زاده، مهدی ميرزا، رحمت اله باصری و سيد كاظم علوی زاده

 Satureja sahendica( به منظور بررسـی اثر تاریخ کاشـت و تراکم بوته بر عملکرد و اسـانس مرزه سـهندی
Bornm( آزمایشـی در مزرعـه تحقيقاتـی البرز، مؤسسـه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشـور در سـال 1391 اجرا 
شـد. آزمایـش در قالـب اسـپليت پـالت در زمـان بـر مبنـای طرح پایـه بلوک هـای کامـل تصادفی با سـه تکرار 
بـود. تاریـخ کاشـت بـه عنـوان عامل اصلـی در دو سـطح )پایيز و بهـار( و تراکم به عنـوان عامل فرعـی در چهار 
سـطح )20×20، 40×40، 60×60 و 80×80 سـانتی متر( در نظر گرفته شـد. نتایج به دسـت آمده نشـان داد که 
اثـر تاریـخ کاشـت بـر صفات تعداد سـاقه فرعی روی سـاقه اصلی، تعداد سـاقه گل دار، عملکرد سرشـاخه گل دار 
و عملکـرد اسـانس )P<0.01( و بـر تعـداد پنجـه، ارتفـاع گيـاه، عملکـرد سرشـاخه تک بوتـه و درصـد اسـانس 
)P<0.05( معنـی دار بـود. اثـر تراکـم کاشـت بـر همـه صفـات مورد بررسـی غيـر از ارتفـاع گياه معنی دار شـد. 
مقایسـه ميانگين هـای تاریـخ کشـت نشـان داد کـه در همـه ی تراکم هـا، کشـت پایيـزه نسـبت به کشـت بهاره 
برتری محسوسـی داشـت. مقایسـه ميانگين تراکم ها نشـان داد که بيشـترین تعداد پنجه )7/67 عدد در بوته(، 
تعـداد سـاقه گل دار )6/5 عـدد در بوتـه(، عملکـرد سرشـاخه تک بوتـه )22/98 گـرم در بوتـه( و درصد اسـانس 
)2/01 درصـد( در بيشـترین فاصلـه کاشـت )80×80 سـانتی متر( حاصل شـد، اما بيشـترین  تعداد سـاقه فرعی 
)5/67 عـدد در بوتـه(، عملکـرد سرشـاخه گل دار در هکتـار )1587/5 کيلوگـرم در هکتـار( و عملکـرد اسـانس 
)14/53 کيلوگـرم در هکتـار( در کمتریـن فاصلـه کاشـت )20×20( به دسـت آمـد. اثـر متقابـل تراکـم و تاریـخ 
کاشـت بـر همـه ی صفـات به غيـر از تعداد پنجـه و تعداد سـاقه گل دار معنی دار شـد. نتایج این بررسـی نشـان 
داد کـه تاریـخ کاشـت و تراکـم بوتـه مناسـب، نقـش مؤثـری در افزایش عملکـرد اسـانس دارد و تاریخ کاشـت 

پایيـز و تراکـم 20×20 سـانتی متر عملکـرد قابـل قبولـی را در زراعـت مـرزه سـهندی در کرج توليـد می کند.

واژه های كليدی: مرزه سهندی، تاریخ کاشت، تراکم، عملکرد، اسانس
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تأثير روش های مختلف حاصلخيزی خاک بر عملکرد و اسانس گياه دارويی مرزه 
فاطمه سـفيدكن، ابراهيـم فراهانی، فاطمه سـفيدكن، ابراهيم شـريفی عاشـورآبادی، غالم رضا 

نـادری، پژمان رودگرمـی، رضا حبيبی، بهنـام ميركريمی و فـرزاد قمقامی

به منظـور بهبـود حاصل خيـزی خـاک و بررسـی تأثيـر روش هـای مختلـف کوددهـی بـر عملکرد و اسـانس 
گيـاه دارویـی مـرزه ) Satureja hortensis L( تحقيقـی در سـال های زراعـی 90- 1388 به مدت  سـه  سـال در 
ایسـتگاه تحقيقاتـی خجيـر، در قالـب طـرح بلوک های کامـل تصادفی با  19  تيمار در سـه تکرار اجرا شـد. نتایج 
حاصـل از سـال های آزمایـش بـا اسـتفاده از تجزیـه مرکـب مـورد آزمون قـرار گرفـت. تيمارهای مورد بررسـی 
شـامل کودهـای شـيميایی ) N100P80K100  ،N50P40K50 و  N150P120K150(، کـود دامی ) 10  ، 30 و 
 N100P80K100+ ،تـن کود دامـی N50P40K50+ 50 ( تلفيـق کـود شـيميایی و دامـی ،)50  تـن در هکتـار 
 30 تـن کـود دامـی و  N150P120K150+10 تـن کـود دامـی(، کـود بيولوژیک )کود نيتروکسـين، بـارور 2 و 
مخلـوط هـر دو کود بيولوژیک(، مخلـوط کودهای بيولوژیـک +  N100P80K100، مخلـوط کودهای بيولوژیک 
+  30  کـود دامـی در هکتـار، اسـيد هيوميـک، مخلـوط اسـيد هيوميـک +  N100P80K100، مخلـوط اسـيد 
هيوميـک +  30  تـن کـود دامـی و مخلـوط اسـيد هيوميـک + هر دو کـود بيولوژیک در مقایسـه با تيمار شـاهد 
بـود. طبـق نتایـج به دسـت  آمـده، اثـر سـال بـر برخـی ویژگی هـا هم چـون طـول ریشـه، ارتفـاع بوتـه، تعـداد 
شـاخه های فرعـی، نسـبت وزن خشـک بـه تر انـدام هوایی، وزن خشـک اندام هوایـی، عملکرد بيوماس خشـک 
انـدام هوایـی در هکتـار، عملکـرد اسـانس در هکتـار، عملکرد بذر و شـاخص سـطح برگ در سـطح یـک درصد  
معنـی دار بـود. تأثيـر تيمارهـای مختلـف حاصل خيـزی بـر طـول ریشـه، ارتفـاع بوته، تعـداد شـاخه های فرعی 
در بوتـه، وزن خشـک بـرگ در بوتـه، نسـبت وزن خشـک بـه تـر انـدام هوایی، وزن خشـک انـدام هوایـی بوته، 
درصـد اسـانس انـدام هوایـی، عملکـرد بيومـاس در هکتـار، عملکرد اسـانس، عملکرد بـذر در هکتار و شـاخص 
سـطح بـرگ در سـطح یـک درصـد معنـی دار بـود. بررسـی ميانگين سه سـاله صفـات نشـان داد کـه بيش ترین 
طـول ریشـه بـا 2 /13 سـانتی متر، بيشـترین وزن خشـک بـرگ بـا 4 / 14 گـرم در بوتـه، بيشـترین وزن خشـک 
انـدام هوایـی بـا 5 / 35 گـرم در بوته، بيشـترین عملکرد بيوماس خشـک بـا  1775  کيلوگرم در هکتار، بيشـترین 
عملکـرد اسـانس بـا 5 / 36 کيلوگرم در هکتار و بيشـترین شـاخص سـطح برگ بـا 642 / 0 در تيمـار مصرف توأم 
کودهای بيولوژیک ) Nitroxen+Barvar2( مشـاهده شـد. بيشـترین ارتفاع بوته با 2 / 53 سـانتی متر و بيشـترین 
تعـداد شـاخه های فرعـی با  81  شـاخه را تيمار ) N100P80K100( داشـت. هم چنين بيشـترین درصد اسـانس 
انـدام هوایـی بـا 16 /2 درصـد را تيمـار اسـيد هيوميـک +  30  تن کـود دامی در هکتـار و بيشـترین عملکرد بذر 
بـا 9 /162کيلوگـرم در هکتار را تيمار ) N150P120K150+Manure)10(( و بيشـترین نسـبت وزن خشـک به 

تـر انـدام هوایـی )43 / 0( تيمـار  50  تـن کـود دامی به خـود اختصـاص دادند.

واژه هـای كليـدی: گياهـان دارویـی، اسـيد هيوميک، کـود دامـی، کـود شـيميایی، ميکروارگانيسـم های 
تثبيت کننـده نيتـروژن و حل کننـده فسـفات، اسـانس، مـرزه
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بررسـی عملکرد سرشـاخه گل دار و اسـانس ژنوتيپ های آويشـن دنايی Thymus daenensis در 
شـرايط مختلف اقليمی اسـتان اصفهان 

بابک بحرينی نژاد، كريم باقرزاده، مهدی ميرزا، محسن شاطالبی و اكبر قربانی

آویشـن دنایـی )Thymus daenensis( از مهم تریـن گونه هـای دارویـی و اندميـک ایران اسـت. ایـن مطالعه 
در طـول سـال های 1388 تـا 1391 و در قالـب طـرح آزمایشـی بلوک هـای کامـل تصادفـی بـا سـه تکـرار و با 
هـدف بررسـی عملکـرد انـدام هوایـی، محتـوا، عملکـرد و ترکيبـات اسـانس آویشـن دنایـی )چهـار ژنوتيـپ( و 
آویشـن باغـی T. vulgaris در سـه منطقـه مختلـف اقليمـی اصفهـان، گلپایـگان و سـميرم انجام گرفـت. اثرات 
منطقـه، ژنوتيـپ و سـال بـر وزن خشـک اندام هوایـی، محتوا و عملکرد اسـانس معنيدار شـد. ژنوتيـپ مارگون 
در اصفهـان توانسـت بيشـترین مقادیـر عملکـرد انـدام هوایـی، عملکـرد اسـانس و محتوای اسـانس )بـه ترتيب 
2893 و 66/69 کيلوگـرم در هکتـار و 2/10 درصـد( را توليـد کنـد. بيشـترین مقادیـر محتـوای تيمـول در 
ژنوتيپ هـای چـادگان و کهرویـه بـه ترتيـب بـا مقادیـر 73/24 و 69/61 درصـد در اسـانس و بيشـترین مقادیر 
محتـوای کارواکـرول در ژنوتيـپ زاغـه بـا 43/35 درصـد بـود. در مجمـوع می تـوان ژنوتيپ هـای چـادگان و 
کهرویـه را بـرای توليـد تيمـول، ژنوتيپ زاغـه را برای توليد کارواکـرول و ژنوتيپ مارگون را بـرای توليد ژرانيول 
به ویـژه در شـرایط اصفهـان توصيـه نمـود. آویشـن باغی به جـز در منطقـه گلپایگان در سـایر مناطق نتوانسـت 

بـا گونه هـای بومـی از نظـر کمـی و کيفـی رقابـت کند.

واژه های كليدی: آویشن دنایی، Thymus daenensis، عملکرد اندام هوایی، تيمول، کارواکرول، اسانس
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كشـت و اهلـی كـردن دو گونـه دارويـی انحصـاری Nepeta crassifolia و Nepeta denudata در 
اسـتان تهـران به منظـور حفاظـت و احيـا آن ها 

مهر دخت نجف پور نوايی، مهدی ميرزا، اسالم پارسا و مصطفی گلی پور

توجـه روزافـزون بـه تجـارت جهانـی گياهـان دارویـی، نسـل گونه هـای گياهـی را بـا خطـر انقـراض مواجه 
سـاخته اسـت. با دخالت مسـتقيم و غيرمسـتقيم انسـان در طبيعت ناخواسـته بسـياری از گونه های ارزشـمند 
در معـرض نابـودی قـرار گرفته انـد. هـدف از اجـرای ایـن پـروژه، احيـا و حفاظـت دو گونـه از گياهـان دارویـی 
انحصـاری و بومـی از جنـس  Nepeta اسـت. در ایـن آزمایش، امکان کشـت و اهلی کردن دو گونـه انحصاری به 
نـام Nepeta denudata ،Nepeta crassifolia در اسـتان تهـران مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. این جنس از 
تيـره  Labiatae اسـت و در صنایـع غذایـی و دارویـی مـورد اسـتفاده قـرار می گيـرد. به منظور اجـرای این طرح 
بـذور از رویشـگاه های آن هـا در طبيعـت جمـع آوری شـد. ایـن تحقيـق با اسـتفاده از طـرح فاکتوریـل در قالب 
بلوک هـای کامـل تصادفـی بـا سـه تکـرار در مؤسسـه تحقيقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور اجـرا شـد. تيمارهـا 
شـامل سـرمادهی بذرهـای دو گونـه  N. denudata و  N. crassifolia قبـل از کاشـت در دو سـطح ) صفر  و  چهار  
درجـه سـانتی گراد بـه مـدت یک مـاه( و کاشـت در دو تراکـم )6 / 6 و  چهار  بوتـه در متر مربع( بود. نتایج نشـان 
داد هـر دو گونـه دارای نيـاز سـرمایی بـوده کـه بـر روی رشـد زایشـی آن هـا نيـز اثـر مثبـت داشـت. هم چنين 
ایـن گياهـان تراکم پذیـر هسـتند و در فواصـل کم کشـت عملکرد بـذر کاهش یافـت و بهترین نتيجـه مربوط به 
تيمـار  چهـار  بوتـه در متـر مربـع بـود. تجزیه کمـی و کيفی اسـانس ها نشـان داد، تعـداد و نوع ترکيب اسـانس، 

در شـرایط طبيعـی و مزرعـه بـا هم دیگر متفاوت اسـت.

 ،Nepeta denudata ،Nepeta crassifolia ،واژه های كليـدی: گياهان دارویی، انقـراض، گونـه انحصـاری
اسـتان تهران
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بررسـی عملکـرد بـذر و كميت و كيفيـت اسـانس ژنوتيپ های برتـر رازيانه در شـرايط مختلف 
اصفهان  اسـتان  اقليمی 

ليلی صفايی، حسين زينلی، كريم باقرزاده، رضا شهبازی و فاطمه سفيدكن

به منظـور بررسـی اثـر شـرایط مختلـف آب و هوایـی بر عملکرد بـذر، کميت و کيفيت اسـانس گيـاه دارویی 
رازیانـه، تحقيقـی در سـال های زراعـی 1392-1389، در سـه ایسـتگاه تحقيقاتـی وابسـته بـه مرکـز تحقيقات 
کشـاورزی و منابـع طبيعـی اصفهـان واقـع در کاشـان، سـميرم و گلپایـگان انجـام شـد و در آن چهـار ژنوتيـپ 
برتـر رازیانـه )منتخـب بر اسـاس طرح رازیانه با شـماره فروسـت 1614/86( شـامل دو ژنوتيپ بومـی  همدان و 
لرسـتان و دو ژنوتيـپ خارجـی 11486 و P11-820065 بـا اسـتفاده از طـرح بلوک های کامل تصادفی در سـه 
تکـرار مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. نتایـج مربوط بـه مکان هـا و سـال های آزمایش بـا اسـتفاده از تجزیه مرکب 
آزمـون شـد. صفـات مورد بررسـی شـامل تعـداد گل آذیـن )چتر مرکـب(، تعداد چتـرک، تعداد بـذر در چترک، 
وزن بـذر گل آذیـن، عملکـرد بـذر در هکتـار، وزن هـزار دانـه، ميانگين ارتفاع گيـاه در زمـان 50 درصد و 100 
درصدگلدهـی،  وزن تـر و خشـک انـدام هوایـی، درصـد اسـانس و عملکرد اسـانس بـود. نتایج نشـان داد که اثر 
مـکان بـر کليـه صفـات به اسـتثنای تعداد بـذر در چترک و درصد اسـانس معنی دار بـود. هم چنين اثـر ژنوتيپ 
تنهـا بـر تعـداد چتـرک، تعـداد بـذر در چتـرک و درصد اسـانس معنـی دار نبـود. برهم کنـش مـکان در ژنوتيپ 
در سـال بـر همـه صفـات به اسـتثنای تعـداد بذر در چتـرک معنی دار شـد. ژنوتيـپ P11-820065 بيشـترین 
عملکـرد بـذر را در سـال اول ایسـتگاه گلپایـگان )معـادل 4633/3 کيلوگـرم در هکتـار( و باالتریـن عملکـرد 
اسـانس را در سـال دوم هميـن ایسـتگاه )165/2 کيلوگـرم در هکتـار( به خـود اختصاص داد. بيشـترین درصد 
ترکيـب ترانـس آنتـول در ژنوتيپ هـای بومـی و باالتریـن ميـزان فنکـون در ژنوتيپ هـای غيـر بومـی مشـاهده 
شـد. روابـط همبسـتگی نشـان داد کـه عملکرد بذر در هکتار همبسـتگی مثبـت و معنی داری بـا وزن هزار دانه، 
درصـد اسـانس و عملکـرد اسـانس در هکتـار داشـت. نتایـج آزمایـش نشـان داد کـه شـرایط اقليمـی از عوامل 
مهـم اثرگـذار بـر رشـد رویشـی و زایشـی گياه رازیانه اسـت و گيـاه در مناطقی با اقليم اسـتپی ماننـد گلپایگان 
و هم چنيـن در مناطـق گرم تـر ماننـد کاشـان بـه خوبـی قابل کاشـت اسـت امـا در مناطق اسـتپی سـرد مانند 

سـميرم بـه دليـل احتمـال سـرمازدگی بهاره کاشـت آن توصيه نمی شـود.

واژه های كليدی: گياهان دارویی، رازیانه، اقليم، عملکرد بذر و اسانس
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بررسـی تأثير تنش خشـکی بـر عملکـرد بيولوژيکی و كميت و كيفيت اسـانس سـه گونه مرزه  
 S. bachtiarica،S. sahendica ،Satureja khuzistanica

سعيد دوازده امامی، مصلح الدين رضايی، محمود نادری و كريم باقرزاده

 ،)S. bachtiarica( در ایـران بـرای جنـس مرزه 15 گونه معرفی شـده که 9 گونه آن از جمله مـرزه بختياری
سـهندی )S. sahendica( و خوزسـتانی )S. khuzistanica( انحصـاری ایـران هسـتند. از انـواع مـرزه و اسـانس 
آن هـا در اغذیه هـای گوشـتی، کنسـروها، سـس ها و نوشـابه ها به عنـوان طعم دهنده و ادویه اسـتفاده می شـود. 
به منظـور بررسـی تأثيـر تنـش خشـکی بر عملکـرد بيولوژیکی و کميـت و کيفيت اسـانس مرزه بختيـاری، مرزه 
سـهندی و مـرزه خوزسـتانی در شـرایط زراعی آزمایشـی در سـال 1390 در مزرعـه تحقيقاتی مرکـز تحقيقات 
کشـاورزی و منابـع طبيعـی اصفهـان در پالت هـای کوچـک آزمایشـی درقالـب طرح کامـاًل تصادفـی، به صورت 
فاکتوریـل و بـا سـه تکـرار اجـرا شـد. تنـش خشـکی بـا تيمارهـای آبيـاری 16/6، 33 و 50 ليتـر در متـر مربع 
بـر روی گونه هـای مـرزه اعمـال شـد. ارتفـاع، تعـداد شـاخه فرعـی، نسـبت بـرگ بـه سـاقه، وزن خشـک اندام 
هوایـی، درصـد اسـانس، عملکـرد اسـانس و ترکيبات تشـکيل دهنده اسـانس از جملـه صفات مورد بررسـی در 
ایـن تحقيـق بود. گونه سـهندی در شـرایط ایـن آزمایش اسـتقرار چندانی نداشـت و آناليز داده ها بر اسـاس دو 
گونـه دیگـر انجـام شـد. بـر اسـاس نتایج به دسـت آمـده، اثر گونـه گياهی بـر کليه صفات ذکر شـده در سـطح 
یـک درصـد معنـی دار بود و تيمار خشـکی به جز درصد اسـانس بر سـایر صفات اثر معنی داری داشـت. مقایسـه 
ميانگيـن صفـات نشـان داد مـرزه خوزسـتانی بـا عملکرد مـاده خشـک 199/5 گـرم در متر مربـع، درصد برگ 
63/9، تعداد سـاقه فرعی 48/3، درصد اسـانس 3/62 و عملکرد اسـانس 7/1 سـی سـی در متر مربع در مقایسـه 
بـا مـرزه بختيـاری بـا اعـداد 106/5، 44/3، 55/7، 14/2، 2/2 و 2/3 بـرای همـان صفـات، دارای مزیت نسـبی 
توليـد انبـوه در ایـن منطقـه اسـت و با افزایش تنـش رطوبتی از 50 بـه 16/6 ليتـر در متر مربـع، عملکرد ماده 
خشـک و عملکـرد اسـانس در واحـد سـطح به ترتيـب، 56 و 54 درصـد کاهش یافـت اما صفت درصد اسـانس 
کاهـش معنـی داری نداشـت. مهم تریـن ترکيـب اسـانس در مـرزه خوزسـتانی، کارواکـرول به ميـزان حدود 95 
درصـد و مهم تریـن ترکيبـات اسـانس در مـرزه بختيـاری کارواکـرول و پاراسـيمن بـه ميـزان حـدود 45 و 25 

درصـد بـود که خشـکی تأثيـر معنـی داری بر رونـد تغيير هيچ یـک ازآن ها نداشـت.

واژه های كليدی: مرزه بختياری، مرزه سهندی، مرزه خوزستانی، تنش رطوبتی، کارواکرول، پاراسيمن 



مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي202

بررسـی سـازگاری و عملکـرد رقم خارجـی و توده های محلی شـاهدانه تحت شـرايط تغذيه ای 
در تراكم هـای مختلف 

حسـين حسـين خانی، بهلـول عبـاس زاده، مصطفـی خوش نويـس، كامـروا نريمانـی، محمـد 
حسـين لباسـچی، ابراهيـم شـريفی عاشـورآبادی و حميـد يارمنـد 

به منظـور مقایسـه ژنوتيپ هـای مختلـف و مشـخص کـردن واکنـش آن هـا بـه سـطوح مختلـف کـود اوره 
تحـت تراکم هـای مختلـف، ایـن پژوهـش در سـال های 92-1391 در مزرعـه تحقيقاتـی پژوهشـی گياهـان 
دارویـی مجتمـع تحقيقاتـی البـرز وابسـته به مؤسسـه تحقيقـات جنگل ها و مراتع کشـور اجرا شـد. این تحقيق 
به صـورت کرت هـای دو بـار خردشـده در قالـب طـرح آزمایشـی بلوک هـای کامـل تصادفـی در سـه تکـرار اجرا 
شـد. عامـل اصلـی شـامل یـک رقـم آلمانـی )Futura 75( و دو تـوده محلـی شـاهدانه از اصفهان و یـزد بودند. 
کود اوره در چهار سـطح صفر، 150، 300 و 450 کيلوگرم در هکتار و فاصله کاشـت در چهار سـطح: 50×55، 
40×45، 30×35، 20×25 سـانتی متر بـود. ارتفـاع گيـاه، قطر سـاقه، تعداد سـاقه جانبی، وزن سـاقه اصلی، وزن 
بـرگ، وزن کل سرشـاخه و عملکـرد سرشـاخه اندازه گيـری شـدند. تجزیـه واریانس مرکب صفات نشـان داد که 
بيـن دو سـال در ارتفـاع کل، قطـر سـاقه، تعـداد سـاقه جانبـی، وزن سـاقه های جانبـی، وزن سـاقه اصلی، وزن 
بـرگ، وزن کل سرشـاخه و عملکـرد در هکتـار اختـالف آمـاری معنـی دار در سـطح احتمـال یـک درصد وجود 
داشـت. اثـر سـطوح مختلـف کـود اوره در صفـات ارتفـاع کل، قطر سـاقه، تعـداد سـاقه جانبی، وزن سـاقه های 
جانبی، وزن سـاقه اصلی، وزن برگ و وزن کل سرشـاخه اختالف آماری معنی دار در سـطح یک درصد داشـت. 
اثـر متقابـل ژنوتيـپ در کـود اوره بـر قطر سـاقه، تعداد سـاقه جانبـی، وزن سـاقه های جانبی، وزن سـاقه اصلی، 
وزن بـرگ و وزن کل سرشـاخه در سـطح احتمـال یـک درصـد معنـی دار بـود. تراکم بـر ارتفاع کل، قطر سـاقه، 
تعـداد سـاقه جانبـی، وزن سـاقه های جانبـی، وزن سـاقه اصلـی، وزن بـرگ، وزن کل سرشـاخه و عملکـرد در 
هکتـار در سـطح احتمـال یـک درصـد معنـی دار بود. اثـر متقابـل ژنوتيـپ در تراکم بر ارتفـاع کل، قطر سـاقه، 
تعداد سـاقه جانبی، وزن سـاقه های جانبی، وزن سـاقه اصلی، وزن برگ و وزن کل سرشـاخه در سـطح احتمال 
یـک درصـد اختـالف آمـاری معنـی دار نشـان داد. کـود اوره در تراکـم بر قطر سـاقه، تعداد سـاقه جانبـی، وزن 
سـاقه های جانبـی، وزن سـاقه اصلـی، وزن بـرگ و وزن کل سرشـاخه در سـطح احتمـال یـک درصـد معنی دار 
شـد. اثـر متقابـل سـه عامـل ژنوتيـپ در کـود اوره در تراکم بـر قطر سـاقه، تعداد سـاقه جانبی، وزن سـاقه های 

جانبـی، وزن سـاقه اصلـی، وزن بـرگ و وزن سرشـاخه کل در سـطح احتمـال یـک درصد معنی دار شـد.

واژه های كليدی: شاهدانه، ژنوتيپ، توده، تراکم، اوره
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جدول پيوست 1- برخی از مقاالت فارسی بخش تحقيقات گياهان دارويی و محصوالت فرعی )از سال 1380 تا 1393(

عنوان مقالهرديف
 نام نويسندگان

 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب
انتشار

 تاثیر کوهای آلی و شیمیایی و ترراکم بر عملکرد و مواد1
مؤثره گل راعی

 لباسچی و
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 تغییرات هیپریسین در رویشگاه های مختلف گل راعی2
)Hypericum perforatum(

 لباسچی و
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 مقایسه اسانس رزین درختان بنه در استان های کرمانشاه،3
لرستان و ایالم

 مراقبی و
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 بررسی تاثیر زمان کشت دیم بر روی ترکیب های تشکیل4
Cyminium cuminiumدهنده اسانس زیره سبز

 احمدی و
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 مقایسه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس مرزه زراعی5
Satureja hortensis1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانمیرزا و احمدی

بررسی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس کزل6
Diplotaenia damavandica1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانمیرزا و دینی

 ترکیبهای شیمیایی اسانس سرشاخه گل دار و میوه گیاه7
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانمیرزا و احمدیPetroselinum sativumجعفری

 بررسی کمی و کیفی ترکیب های شیمیایی موجود در8
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانمهدی میرزا.Teucrium polium Lاسانس کلپوره

 استخراج و بررسی ترکیب های موجود در اسانس مریم گلی9
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانمهدی میرزاSalvia atropatanaآذربایجانی

 تعیین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در10
Thymus pubescens

 عسکری و
1380مجموعه مقاالت گیاهان داروییقربانلی

 بررسی ترکیب های شیمیایی موجود در عصاره گل یاس11
(Syringa vulgaris) بنفش

 عسکری و
1380مجموعه مقاالت گیاهان داروییسفیدکن

 بررسی ترکیب های شیمیایی موجود در عصاره گل یاس12
1380مجموعه مقاالت گیاهان داروییعسکری و میرزا(Syringa microphylla) بنفش

 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس بابونه13
(Matricaria chamomila L.)

 جایمند و
1380مجموعه مقاالت گیاهان داروییهمکاران

 Tilia شناسائی ترکیبات شیمیایی عصاره14
platyphyllos1380فصل نامه گیاهان داروییمیرزا و همکاران

 Trachyspermumبررسی ترکیبات اسانس15
copticum1380فصل نامه گیاهان داروییمیرزا و همکاران

1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانسفیدکنبررسی کمی و کیفی اسانس رازیانه در مراحل مختلف رشد16

 بررسی کمی و کیفی اسانس اندام های هوایی و بذر شوید17
1380پژوهش و سازندگیسفیدکنایران
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 بررسی ترکیب های شیمیایی موجود در عصاره گل یاس18
Syringa vulgaris بنفش

 عسکری و
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانسفیدکن

 بررسی ترکیب های شیمیایی موجود در روغن اسانسی19
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانفاطمه سفیدکنLomatopodium stearophyllum پاپهن

20
بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس دو کولتیوار نعناع 

فلفلی )Mentha x piperita( از دو منطقه رویشی 
متفاوت

 جایمند و
1380پژوهش و سازندگیهمکاران

بررسی میزان ترکیب هایپریسین در گونه های گل راعی 21
Hypericum perferatum

رضایی و 
1380پژوهش و سازندگیهمکاران

22 Lippia بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس به لیمو
.citrodora H.B. et K1380پژوهش و سازندگیرضایی و جایمند

بررسی روابط بین صفات موثر بر تولید اسانس در گونه هایی 23
از نعناع

میرزایی ندوشن 
1380پژوهش و سازندگیو همکاران

 مقایسه اثر ضد میکروبی آمپی سیلین و اسانس آویشن24
1380مجله پژوهشی حکیمرسولی و رضاییشیرازی

 جایمند وبررسی ترکیب های شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه25
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 جایمند واسانس و اسانس گیری26
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس کاه مکی 27
.Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانرضایی و جایمند

28 Mentha longifolia (L.) بررسی اسانس پونه زیبا
Hudson var. calliantha

 جایمند و
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

29
تاثیر زمان جمع آوری بر میزان اسانس و ترکیب های 
 Foeniculum شیمیایی اندام های گیاه رازیانه

.vulgare Mill

 رضایی و
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

30
بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت و کیفیت اسانس 

گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill در مراحل 
مختلف رویشی

 رضایی و
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 باهرنیک وبررسی تغییرات کمی وکیفی اسانس مرزه31
1380تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

32
 بررسی برخی از پارامترهای رشد و تغییرات کمی وکیفی
 ترکیبات موجود در اسانس مرزه تحت تاثیر رژیم های

مختلف آبیاری در طی دوره های رویشی و زایشی

 قربانلی و
1380پژوهش و سازندگیهمکاران

 تعیین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و نیترات ردوکتازدر33
Thymus pubescens

 عسکری و
1380مجموعه مقاالت گیاهان داروییقربانلی

 بررسی ترکیب های شیمیایی موجود در عصاره گل یاس34
1380مجموعه مقاالت گیاهان داروییعسکری و میرزا(Syringa microphylla) بنفش

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار
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 Matricaria) بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بابونه35
chamomila L.)

 جایمند و
1380مجموعه مقاالت گیاهان داروییهمکاران

 رسولی وفعالیت ضد میکروبی اسانس شوید و مریم گلی36
1381مجله علوم و صنایع کشاورزیهمکاران

37
 Eucalyptus بررسی ترکیبات متشکله اسانس

camaldulensis که به سه روش مختلف استخراج 
شده است

 رضایی و
1381پژوهش و سازندگیهمکاران

 تاثیر سیستم های تغذیه گیاه )شیمیایی، تلفیقی و ارگانیک(38
بر کیفیت گیاه دارویی رازیانه

 شریفی
 عاشورآبادی و

همکاران
1381پژوهش و سازندگی

 Echium استخراج و تعیین میزان امالح در گل گاوزبان39
amoenum Fisch and Mey1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانرضایی و نادری

 Aloe مطالعات مقدماتی کاریوتیپ جمعیت هایی از گونه40
litoralis

 میرزایی ندوشن
و همکاران

 تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و
1381جنگلی ایران

 اندازه گیری کربوهیدرات های محلول در ژل گیاه41
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانرضایی و نادری(Aloe vera (L)Burm.F)صبر

42
 Mentha بررسی و مقایسه اسانس پونه سرخ آبادی

longifolia (l.) Hudson var.chlorodictya 
Rech.f. در دو رویشگاه متفاوت

 مازندرانی و
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانرضایی

 اثر تنش کم آبی بر مولفه های عملکرد بذر در گیاه دارویی43
).Cuminum cyminum L( زیره سبز

 کاظمی سعید و
1381پژوهش و سازندگیهمکاران

 مقایسه کارایی انرژی در روش های مختلف حاصلخیزی44
)شیمیایی، تلفیقی و ارگانیک ( خاک

 شریفی
 عاشورآبادی و

همکاران
1381پژوهش و سازندگی

 تیموری وفعالیت آنتی باکتریال اسانس مرزه قبل و بعد از گلدهی45
1381گیاهان داروییهمکاران

بررسی برخی فاکتورهای اکولوژیکی و گیاه شناختی 46
1381گیاهان داروییباهر نیکگونه های مختلف افدرا

47
 Mentha بررسی و مقایسه اسانس پونه سرخ آبادی

longifolia (l.) Hudson var.chlorodictya 
Rech.f. در دو رویشگاه متفاوت

1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانشاکر و همکاران

بررسی ترکیب های شیمیایی روغن اسانسی آویشن کرمانی48
Thymus coarmanicus JALAS ,spec .nov

 مازندرانی و
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانرضایی

49
 مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس برگ گیاه زوفا
Hyssopus officinalis L. در شرایط کشت و 

رویشگاه طبیعی

 نجف پور نوایی
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانو میرزا

 Thymus بررسی تغییرات کیفی و کمی اسانس50
pubescens در چند نقطه رویشی دره الر

 عسکری و
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار
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 Thymusبررسی کیفی و کمی اسانس پنج گونه آویشن51
L.

 سفیدکن و
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانعسکری

52
 مقایسه دو دستگاه تقطیر با بخارآب )جدید( و اثرات آنها
 Mentha x بر میزان و ترکیب های اسانس نعناع فلفلی

pipierita

 جایمند و
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

شناسایی ترکیب های شیمیایی موجود در اسانس گیاه53
Dracocephalum kotschy Bpiss.

 نجف پور نوایی
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانو میرزا

 Oliviera بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس54
decumbens vent

 میرزا و نجف پور
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایراننوایی

Juniperus excelsa مطالعه اسانس ارس55
 صالحی

 شارنجانی و
میرزا

1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

 Sequoia مقایسه ترکیب های موجود در اسانس56
sempervirens حاصل از کشت بافت با پایه اصلی

 سفیدکن و
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

57
 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس آویشن کوهی

(Thymus kotschyanus) در دوره رشد گیاه و با 
روش های مختلف تقطیر

 سفیدکن و
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 بررسی تًاثیر سیستم های مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان58
اسانس دانه گیاه دارویی زنیان

 اکبری نیا و
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 Artemisia بررسی تغییرات کیفی و کمی اسانس گیاه59
annua  در 5 منطقه رویشی در استان گیالن

 ربیعی و
1381پژوهش و سازندگیهمکاران

60

تاثیر اسانس گیری بر کمیت و ترکیب شیمیایی اسانس های 
گیاه رازیانه زیر گونه

 Foeniculum vulgare Mill. Sp.
Capillaceum متعلق به شش منطقه رویشی ایران

رضایی و 
1381پژوهش و سازندگیهمکاران

61 Mentha حساسیت میکروبی به روغن فرار پونه سنبله ای
.spicata L

رسولی و 
1381پژوهش و سازندگیهمکاران

62 Matricaria بررسی ترکیب های اسانس بابونه دارویی
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانجایمند و رضاییchamomilla L.  در مناطق تهران، همدان و کازرون

63
اندازه گیری گلیسیریزین در ریشه گیاه شیرین بیان 
Glycyrrhiza glabra L.  توسط دستگاه 

)HPLC( کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانجایمند و رضایی

64 Astragalus بررسی عناصر معدنی کتیرا در گون سفید
gossypinus در چهار استان ایران

رضایی و 
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس بومادران کوهستانی 65
.Achillea vermicularis trin1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانجایمند و رضایی

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

66

 Mentha بررسی ترکیب های اسانس پونه کرمانی
 longifolia (L.) Hudson var.

 Mentha و پونه جنگلی kermanansis
longifolia (L.) Hudson var. kotschiana

 جایمند و
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

67 Taxodium ترکیب های اسانس سرو مردابی
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانجایمند و رضاییdistichum (L.) در زمان های مختلف تقطیر با آب

68
بررسی مقایسه ای اسانس سنبل الطیب کوهستانی 

Valeriana sisymbriifolia Vahl. از سه منطقه 
رویشگاهی

 رضایی و
1381تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

1381خشکی و خشک سالی کشاورزیرضایی و جایمندمعرفی گیاه صبر )Aloe( برای مناطق خشک69

 استخراج و بررسی ترکیب های شیمیایی موجود در اسانس70
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانمیرزا و همکاران .Centaurea behen Lگیاه

 استخراج و بررسی ترکیب های موجود در اسانس گیاه71
Varthemia persica DC.1382پژوهش و سازندگیمیرزا و همکاران

 Thymus pubescens مقایسه کیفی و کمی اسانس72
در رویشگاه های مختلف استان تهران

 عسکری و
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 از دو رویشگاه ها Pimpinella aurea مقایسه اسانس73
استان تهران

 عسکری و
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

1382فصل نامه گیاهان داروییمیرزا و همکارانبررسی ترکیبات شیمیایی اسانس مریم گلی کارواندری74

 Nepeta بررسی ترکیب های موجود در اسانس75
pogonosperma در شرایط کشت شده و طبیعت

 اکبری نیا و
1382پژوهش و سازندگیهمکاران

 از دو رویشگاه در Pimpinella aurea مقایسه اسانس76
استان تهران

 عسکری و
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 بررسی تٌاثیر کودهای شیمیایی دامی و تلفیقی بر عملکرد و77
میزان ترکیبات اسانس دانه گیاه دارویی زنیان

 اکبری نیا و
1382پژوهش و سازندگیهمکاران

 سفیدکن ومقایسه کمی و کیفی اسانس پنج گونه آویشن ایرانی78
1382پژوهش و سازندگیعسکری

 Thymus pubescenc مقایسه کمی و کیفی اسانس79
در رویشگاه های مختلف استان تهران

 عسکری و
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 Nepeta بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی اسانس80
heliotropifolia در مراحل مختلف رشد

 سفیدکن و
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 شناسایی ترکیبهای موجود در اسانس بابونه کاذب81
Tripleurospermum disciforme.

 علی پور و
1382فصل نامه گیاهان داروییسفیدکن

بررسی کمی و کیفی کربوهیدرات های صمغ گونه 82
Acacia nilotica

 نادری و
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار



مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي208

83
مقایسه کمی کربوهیدرات های محلول در آگار تهیه 

شده از دو جلبک Gracilaria canaliculata و 
Gracilaria foliifera از خلیج فارس

 رضایی و
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

84 Rosa damascena بررسی اسانس گل محمدی
Mill. مناطق مرکزی و شمال غربی کشور

 رضایی و
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

مقایسه دو دستگاه تقطیر با بخار و تاثیر آن بر میزان 85
1382پژوهش و سازندگیجایمند و رضاییاسانس و نوع ترکیب های موجود در 2 گونه بابونه کاذب

86
مقایسه نمونه آزمایشگاهی و صنعتی اسانس گل محمدی 
Rosa damascena Mill. از لحاظ کمیت و کیفیت 

ترکیب های عمده از منطقه کاشان

 رضایی و
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

87 Rosmarinus مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانجایمند و رضاییofficinalis L.  به روش آزمایشگاهی و نیمه صنعتی

88).Aloe vera L( رضایی وروش پایداری ژل گیاه صبر 
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 بررسی کمی و کیفی اسانس گیاه مورخوش89
(Zhumeria majdaee) در مراحل مختلف رویشی

 سلطانی پور و
1382پژوهش و سازندگیهمکاران

 بررسی عناصر معدنی کتیرای گون سفید وکتیرای گون زرد90
ازسه منطقه ایران

 کریمی ستوده و
1382پژوهش و سازندگیرضایی

 Zhumeria( بررسی تاثیر اسانس برگ گیاه مورخوش91
majdae ( بر تقسیم میتوز در سلول های ریشه پیاز

 سلطانی پور و
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

92
 تاثیر کودهای شیمیایی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه
 در مرحله) .Mentha piperita L( نعناع فلفلی

)رویشی )برگ( و زایشی )سرشاخه های گل دار

 نیاکان و
1382تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 لباسچی و.مقایسه اکوسیستم های زراعی و طبیعی در تولید هیپریسین93
1382پژوهش و سازندگیهمکاران

 Rosa( ارزیابی تنوع موجود در ژنوتیپ های گل محمدی94
damascena Mill. ( کاشان از نظر عملکردگل

 طبایی عقدایی و
رضایی

 تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و
1382جنگلی ایران

 Diplotaenia بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس95
cachridifolia در مراحل مختلف رشد

 سفیدکن و
1383فصل نامه گیاهان داروییهمکاران

 استخراج و شناسایی ترکیبات فرار خوشاریزه معطر96
Echinophora sibthorpiana1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانسفیدکن

 استخراج، جداسازی و شناسایی فالونوئیدهای کوئرستین و97
(Robinia pseudoacacia) روبینین از گیاه اقاقیا

 سفیدکن و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

اسانس Satureja bachtiarica Bunge به عنوان 98
منبعی غنی از کارواکرول

 سفیدکن و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 Thymus مقایسه اسانس چهار جمعیت از گیاه99
kotschyanus در شرایط مزرعه و گلخانه

 مهرپور و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

 Melissa officinalisمقایسه کمی و کیفی اسانس100
L. از مناطق مختلف

 عسکری و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانسفیدکن

 بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس چهار گونه آرتمیزیا در101
شمال ایران

 ربیعی و
1383پژوهش و سازندگیهمکاران

102
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سبز درخت گردو 
Juglans regia L.  توسط کروماتوگرافی مایع با 

)HPLC( کارایی باال

جایمند و 
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

103 Croucus( شناسایی کارتنوییدهای گلیکوزیدی زعفران
)TLC( به روش کروماتوگرافی الیه نازک ).sativus L

 کمرکی فراهانی
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانو همکاران

104 Rosa damascene بررسی اسانس گل محمدی
Mill. مناطق مختلف استان اصفهان

جایمند و 
1383پژوهش و سازندگیهمکاران

 بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنش های خشکی در105
.Satureja hotensis L گیاه مرزه

 باهرنیک و
1383گیاهان داروییهمکاران

106
 بررسی اثر آللوپاتیک اسانس گیاه مورخوش بر علف های
 Echinochloa و  Lepidium sativum هرز

crus-galli

 سلطانی پور و
1383پژوهش و سازندگیهمکاران

اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس107
Salvia officinalis L.

 آبروش و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

بررسی فیتوشیمیایی گل گاوزبان108
Echium amoenum1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایراننادری و رضایی

 طبایی عقدایی ومطالعه تنوع در عملکرد گل محمدی مناطق غربی کشور109
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانرضایی

 عناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف گل محمدی110
استان های تهران، آذربایجان شرقی و گلستان

 رضایی و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 سلطانی پور وبررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه مورخوش111
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره روتا گراویولنس و112
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایراناولیا و همکارانجنتامایسین بر پسودوموناس آئروجینوزا

 اثر نسبت های مختلف سه کود ازت فسفر و پتاسیم بر وزن113
تر، وزن خشک، سطح برگو میزان اسانس گیاه نعنا

 نیاکان و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 استفاده از روش های آماری چند متغیره در ارزیابی عملکرد114
و خصوصیات ظاهری ژنوتیپ گل محمدی

 طبایی عقدایی و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 بررسی عملکرد گل و صفات مورفولوژیکی در تعدادی از115
ژنوتیپ های گل محمدی

 طبایی عقدایی و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 مازندرانی ومعرفی گیاهان دارویی کوهستان زیارت گرگان116
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار
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 بررسی تنوع در ژنوتیپ های سه گونه نعناع در واکنش به117
شوری

 طبایی عقدایی و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 بررسی رفتارهای کروموزومی در جمعیت هایی از دو گونه118
Aloe litoralis و Aloe veraصبر زرد

 میرزایی ندوشن
و رضایی

 تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و
1383جنگلی ایران

 تاثیر نحوه مصرف کود نیتروژنی بر عملکرد گیاه دارویی119
بادرنجبویه

 شریفی
 عاشور آبادی و

همکاران
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

 شاخص های رشد برخی گونه های گیاهان دارویی در شرایط120
.مختلف تنش خشکی

 لباسچی و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 استفاده از شاخص های فیزیولوژیک رشد در بهره برداری121
مناسب از گل راعی

 لباسچی و
1383پژوهش و سازندگیهمکاران

بررسی ترکیب  های شیمیایی اسانس گل و برگ گیاه 122
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانجایمند و رضاییAchillea eriophora DC. با روش های تقطیر

123
بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه 

 Achillea millefolium subsp. millefolium
با روشهای تقطیر

1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانجایمند و رضایی

 تاثیر سیستم های مختلف تغذیه بر خواص خاک، جذب و124
غلظت عناصر غذایی توسط گیاه دارویی زنیان

 اکبری نیا و
1383پژوهش و سازندگیهمکاران

 اثرات تنش خشکی بر تغییرات هیپریسین گل راعی125
)Hypericum perforatum(

 لباسچی و
1383پژوهش و سازندگیهمکاران

 لباسچی وتولید هیپریسین در ازای مصرف بهینه نیتروژن126
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 شناسایی ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه127
Bothriochloa ischaemum L.

 نجف پور نوایی
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانو میرزا

   Melissa officinalis مقایسه کمی و کیفی اسانس128
ازمناطق مختلف

 عسکری و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانسفیدکن

 بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنش های خشکی در129
.Satureja hotensis L گیاه مرزه

 باهرنیک و
1383تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

1384گیاهان داروییصالحی و میرزامطالعات تغییرات اسانس برگ و مخروط ارس130

شناسایی و بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه131
Scutellaria pinnatifida Arth1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانمیرزا و همکاران

شناسایی و بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه132
Lepidium sativum L.

 میرزا و نجف پور
1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایراننوایی

 Pimpinella شناسایی ترکیب های شیمیایی اسانس133
eriocarpa Banks & Soland

 عسکری و
1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

 بررسی عملکرد گیاه دارویی رازیانه در جهت های مختلف134
1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانلباسچیجغرافیایی در منطقه دماوند

 اثر تاریخ کاشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه135
Foeniculum vulgare

 امیدبیگی و
1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 مقایسه بازده و ترکیب های اسانس دو گونه مرزه با استفاده136
از روش تقطیر و استخراج با سیال فوق بحرانی

 عباسی و
1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 مطالعه تنوع ژنتیکی در سه گونه از گیاه آویشن با استفاده137
،از الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر

 مهرپور و
همکاران

 تحقیقات ژنتیک و اصالح نباتات گیاهان
1384جنگلی و مرتعی ایران

 بررسی ترکیب های شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس138
Salvia chloroleuca و Nepeta fissa گیاهان

 علیشاهی نورانی
1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانو سفیدکن

استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در پسآب حاصل 139
.Olea europa L از شستشوی میوه

 جایمند و
1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

140
 Rosa مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گل محمدی
damascene Mill. حاصل از طرح های مختلف 

دستگاهی تقطیر با آب

 جایمند و
1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

141
بررسی و تعیین ترکیب های شیمیایی اسانس برگ 
Eucalyptus stricklandii Maiden و

.Eucalyptus erythrocorys F. Muell

 جایمند و
1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

142
معرفی دو گونه Eucalyptus torquata و 

Eucalyptus leucoxylon به عنوان منابعی غنی از 
1، 8- سینئول

1384پژوهش و سازندگیعصاره و جایمند

 تاثیر پارامتر زمان بر رشد قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس و143
تولید آفالتوکسین توسط آن در مجاورت گیاه چریش

 قربانیان و
1384پژوهشی حکیمهمکاران

 مطالعه تنوع موجود در صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های144
گل محمدی جمع آوری شده از شش استان مرکزی کشور

 طبایی عقدایی و
1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 بر Ammi visnaga  اثر ضد میکروبی اسانس گیاه145
برخی از باکتری های فلور دهان

 آبروش و
1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

146
 بررسی تاثیر محلول پاشی کود نیتروژن دار بر عملکرد گیاه

 تحت )Melissa officinalis( دارویی بادرنجبویه
شرایط گلخانه ای

 عباس زاده و
1384تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 zataria multiflora boissاثر ضد میکروبی عصاره147
1385تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایراناولیا و همکارانو اگزاسیلین براستافیلوکوکوس اورئوس

 eucalyptus ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه148
caesia benth

 عصاره و
1385تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 تاثیر مواد استخراجی بعضی از گیاهان چوبی و غیر چوبی بر149
روی میزان مقاومت میکروبی چوب های کم دوام

 کاظمی و
1385علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانهمکاران

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار
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150
.Z)بررسی ترکیب های موجود در اسانس گیاه مورخوش

majdae Rech. F.&Wend.) در زمان گل دهی در 
مناطق مختلف رویشی استان هرمزگان

 سلطانی پور و
1385گیاهان داروییهمکاران

 یزدانی ومروری بر جنبه های مختلف گیاه صبر زرد دارویی151
1385گیاهان داروییهمکاران

152
 بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر عملکرد

 Matricaria) کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی
chamomilla L.)

 شریفی
1385علوم کشاورزی ایرانعاشورآبادی

 Vitex شناسایی ترکیب های شیمیایی اسانس گونه های153
در ایران

 عظیمی و
1385تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 بومی ایران به Pimpinella معرفی یکی از گونه های154
عنوان یک منبع غنی از برگاموتن

 عسگری و
1385تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 Rosa مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبات معطر155
damascena  حاصل از روش های مختلف استخراج

 سفیدکن و
1385تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 Salvia شناسایی و مقایسه ترکیب های موجود در اسانس156
bracteata در دو مرحله برداشت

 هوشیدری و
1385تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 بررسی اثر شرایط محیطی بر عملکرد و اجزای تشکیل157
دهنده اسانس جعفری مکزیکی

 فرشباف و
1385گیاهان داروییهمکاران

 بررسی ترکیب و خواص ضد میکروبی اسانس آویشن158
شیرازی

 صادق زاده و
1385پژوهش و سازندگیهمکاران

 میرزایی ندوشنتجزیه علیت در صفات مؤثر بر اسانس سه گونه از آویشن159
1385پژوهش و سازندگیو همکاران

 بررسی کاربرد کوذهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد160
گیاه دارویی رازیانه

 درزی و
1385تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

161
 بومی ایران به  Pimpinella معرفی یکی از گونه های
 عنوان یک منبع طبیعی برای تولید ترانس-آلفا-برگاموتن

(trans-α-Bergamotene)

 عسکری و
1385تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

162
استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در 9 رقم زیتون  

Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی 
فدک )دزفول(

 جایمند و
1385تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

163
 مطالعه مقدماتی رشد و توسعه مجاری مولد رزین در

 Pistacia atlantica نهال های یک ساله پسته وحشی
subsp. mutica

 دهقانی شورکی
1385تحقیقات جنگل و صنوبر ایرانو همکاران

164
 بررسی و تعیین ترکیب های شیمیایی اسانس دو گونه

 و .Eucalyptus salubris F. Muell اوکالیپتوس
Eucalyptus congylocarpa Maiden

 عصاره و
1385تحقیقات علوم گیاهیهمکاران

 مقاسه بازده و اجزای اسانس پنج گونه اکالیپوس سازگار165
شده در دو منطقه در جنوب ایران

 سفیدکن و
1386تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 بررسی و تعیین ترکیب های شیمیایی پنج گونه اکالیپتوس166
مناطق گرمسیری ایران

 آبروش و
1386تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

 بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس دو گونه مرزه در دو167
مرحله برداشت

 سفیدکن و
1386تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 تٌاثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای168
1386پژوهش و سازندگیرسام و همکارانعملکرد دانه انیسون

169
 اثر زمان های مختلف کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی

 Dracocephalum و مقدار اسانس گیاه دارویی
muldavica

1386تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانبرنا و همکاران

 تًاثیر نیتروژن بر مقدار و اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه170
جعفری مکزیکی

 دادمان و
1386تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

171
 تاثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگی های
 Dracocephalum( فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو

moldavica(.

 صفی خانی و
1386تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 تاثیر خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه دارویی172
)Dracocephalum moldavica( بادرشبو

 صفی خانی و
1386تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 اردکانی و.بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه173
1386تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

174
 تاثیر مقادیر و روش های مختلف نیتروژن بر تعدادی از

 satureja( ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه
hortensis(

 علی زاده سهرابی
1386تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانو همکاران

 اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول،175
بادرنجبویه (RWC) کلروفیل و آب نسبی

 عباس زاده و
1386تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 استخراج و بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس ارقامی از176
Parthenium argentatum گیاه

 باهرنیک و
1386گیاهان داروئیهمکاران

 بررس تأثیر تنش خشکی بر برخی فرایندهای متابولیسمی177
.Parthenium argentatum Gray  گیاه

 باهرنیک و
1386گیاهان داروئیهمکاران

 تعیین درصد اسانس و میزان ترکیبات اسانس در توده های178
1386علوم کشاورزیطالع و همکارانمختلف بادرنجبویه

179
 تاثیر سوپرفسفات تریپل، تنش کم آبی و کود بیولوژیک
Glomus hoi بر تعدادی از صفات کمی و کیفی گیاه 

).Coriandrum sativum L ( دارویی گشنیز

 آبادی فراهانی و
1386تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

180
 بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس دو گونه مرزه
)Satureja khuzistanica و Satureja 

bachtiarica( در دو مرحله برداشت

 سفیدکن و
1386تحقیقات گیاهان داروییهمکاران

 بررسی مقایسه ای ترکیبهای شیمیایی اسانس نمونه زراعی181
Dracocephalum kotschyi  و رویشگاهی

 نجف پور نوایی
1386تحقیقات گیاهان داروییو میرزا

 اثرات کاشت و رژیم های آبیاری بر روی کیفیت و کمیت182
Cuminum cyminum  اسانس گیاه

 زرین زاده و
1386تحقیقات گیاهان داروییهمکاران

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار
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 بررسی اثر روش تقطیر بر میزان استخراج ترکیب های مهم183
Rosa damascena در گالب گیاه

 میرزا و نجف پور
1386تحقیقات گیاهان دارویینوایی

 مطالعه ی اثر خشک کردن روی اسانس برگ و میوه ارس184
Juniperus excelsa

 صالحی و
1386گیاه و زیست بومهمکاران

 بر رسی اثر روش تقطیر بر میزان استخراج ترکیب های185
1386تحقیقات گیاهان داروییمهدی میرزامهم موجود در گالب

 بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی توده محلی و رقم اصالح186
شده گیاه دارویی رازیانه

 شریفی
 عاشورآبادی و

.همکاران
1386گیاه و زیست بوم

187
 تاثیر سیستم های تولید متداول و کم نهاده، تاریخ کاشت

 و انواع بذر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال
Silybium marianum

 حاج سید هادی
1386گیاه و زیست بومو همکاران

 استخراج و شناسائی ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه188
Salvia lachnocalyx Hedge.1386گیاهان داروئیمیرزا و همکاران

189 Crocus( تأثیر مدت زمان نگهداری کالله زعفران
Crocin بر میزان ترکیب ).sativus L

جایمند و 
1386تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

190
 Anthemis بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس
 kotschyana Boiss. Var. discoides

)bornm.) Grierson

 رضایی و
1386پژوهش های علوم گیاهیهمکاران

191 Achillea بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بومادران
.wilhelmsii C. Koch

جایمند و 
1386پژوهش های علوم گیاهیهمکاران

اندازه گیری میزان ترکیب هیپریسین در برگ و گل هشت 192
Hypericum گونه

جایمند و 
1386گیاهان داروییهمکاران

193
 مقایسه سسکوئی ترپن های موجود در اسانس گیاهان

Matricaria aurea, M. recutita و 
Anthemishyalina

 جاللی و
1387تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

194

 استخراج و اندازه گیری تروپان آلکالوییدهای
 هیوسیامین و اسکوپوالمین )هیوسین( از اندام های
 و .Hyoscyamus reticulatus L مختلف

Hyoscyamus pusillus

 بهمن زادگان و
1387پژوهش و سازندگیهمکاران

 تٌاثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت195
اسانس سه ژنوتیپ از گل محمدی

 احمدی و
1387تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 Artemisia مقایسه کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی196
persica در مزرعه و رویشگاه

 رامک و
1387تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانسفیدکن

197
 مقایسه عملکرد بیولوژیکی، عملکرد کمی و کیفی اسانس

 و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه، بهاره و تابستانه
بادرشبویه

 دوازده امامی و
1387تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

198 Anthemis بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه
.coelopoda Boiss

رضایی و 
1387تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار
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شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره
553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

199
شناسایی و مقایسه ترکیب های موجود در اسانس پوست 

میوه بالنگ Citrus medica L.  با دو روش استخراج 
)تقطیر با آب و پرس سرد(

حبشی و 
1387تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 اثر کم آبی بر عملکرد و اندام های مختلف بادرشبو200
)(Dracocephalum moldavica

 صفی خانی و
1387پژوهش و سازندگیهمکاران

 Carthamus اثر تراکم گیاه بر شاخص های رشد گلرنگ201
tinctorius)( در شرایط دیم دماوند

 لباسچی و
1387تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

202
 بررسی تغییرات رشد سه کولتیوار گیاه وایول

)Parthenium argentatum( تحت تیمارهای 
مختلف آبیاری

 باهرنیک و
1387گیاهان داروییهمکاران

 بررسی صفات ریخت شناسی و عملکرد سرشاخه گل دار.203
گونه های مختلف نعناع جمع آوری شده از مناطق مختلف

 عباس زاده و
1387پژوهش کشاورزیهمکاران

 شناسایی ترکیبهای معطر گیاه دارویی آویشن دنایی کشت204
1387فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی قزویناکبری نیا و میرزاشده در قزوین

205
 بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن و کشت مخلوط

 Salvia) و مریم گلی )melissa officnalis( ملیس
officinalis) بر کارایی انرژی در اکوسیستم های زراعی

 شریفی
 عاشورآبادی و

همکاران
1388علوم کشاورزی

 تاثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد206
در منطقه کرج ) Achillea millefoliun( بومادران

 شریفی
 عاشوآبادی و

لباسچی
1388تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

 بررسی تاثیر کمبود آب بر عملکرد و درصد اسانس گیاه207
)Achillea millefoliun( دارویی بومادران

 شریفی
 عاشورآبادی و

همکاران
1388علوم محیطی

208
 Satureja( بررسی تٌاثیر اسانس  سه گونه مرزه

mutica،S. edmondi  و S. bachtiarica ( بر 
سالمونال پاراتیفی

 سفیدکن و
1388زیست شناسی ایرانهمکاران

209
 مقایسه ترکیب های موجود در اسانس مرزه بختیاری

)Satureja bachtiarica Bunge( در مراحل قبل 
از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه

 احمدی و
1388تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

تأثیر ازت و فسفر بر رشد و میزان اسانس210
Artemisia annua L.

 پیوندی و
1388تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد گیاه دارویی رازیانه در211
1388تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانلباسچیشرایط دیم مناطق سرد

212
 و دور P2O5 تأثیر قارچ میکوریز آربوسکوالر، کود
 آبیاری بر شاخص های فیزیولوژیک رشد گشنیز

)Coriandrum sativum L.(
1388تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانلباسچی

213
 بررسی تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر  ترکیب شیمیایی
 Parthenium( و خواص ضد باکتری اسانس گیاه وایول

argentatum(

 باهرنیک و
1388گیاهان داروییهمکاران

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار
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214
 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اندام های مختلف گیاه
 Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. 

در مراحل مختلف رشد

 عسکری و
1389تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 بررسی تأثیرات رویشگاه و تاریخ کشت بر عملکرد بذر گیاه215
Pimpinella affinis Ledeb. دارویی

 عسکری
 و شریفی

عاشورآبادی
1389تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

216
 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اندام های مختلف
 از .Centaurea depressa M. Bieb گونه

رویشگاه های مختلف

 عسکری و
1392تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

217

 بررسی کمی و کیفی مواد مؤثره اسانس اندام های مختلف
 Pimpinella aurea گیاه دارویی جعفری کوهی
DC.) در مراحل مختلف رشد، مطالعه موردی در 

رویشگاه های طبیعی استان تهران

 مظفری
 دهشیری و
همکاران

1392اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

218
 بررسی تأثیر رویشگاه و زمان برداشت بذر بر جوانه
 زنی و رشد گیاهچه درگیاه دارویی جعفری کوهی

Pimpinella aurea DC.)(

 عسکری و
1392مجله علوم باغبانی ایرانهمکاران

219
بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اندام های مختلف گیاه
Centaurea  zuvandica (Sosn.) Sosn. از 

رویشگاه های مختلف

 عسکری و
1393تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 Pimpinella بررسی کمیت و کیفیت اسانس بذر گیاه220
aurea DC.)( در سه رویشگاه استان تهران

 مظفری
 دهشیری و
همکاران

1393تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

221
 بررسی ترکیب های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس

 Thymus) اکوتیپ های آویشن از مناطق مختلف
pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak)

 عسکری و
1393تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانهمکاران

 نام نويسندگانعنوان مقالهرديف
 سالنام مجله و شماره انتشاربه ترتيب

انتشار
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جدول پيوست 2- برخی از مقاالت انگليسی بخش تحقيقات گياهان دارويی و محصوالت فرعی )از سال 2001 تا 2013(

 سالنام مجلهنام نويسندگان به ترتيبعنوان مقالهرديف
انتشار

1Essential Oil of Nepeta glomerulosa 
Boiss. From Iran.SefidkonJournal of Essential Oil 

Research.2001

2Analysis of the oil of Prangos uloptera 
DC.Sefidkon and NavaiiJournal of Essential Oil 

Research.2001

3The Essential Oil of Thymus carnosus 
Boiss. from Iran.Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Research.2001

4

 Effect of neem leaf extract on production
 of aflatoxins and activities of fatty acid

 synthetase, isocitrate dehydrogenase and
 glutathione S-transferase in Aspergillus

parasiticus

Allameh et alMycopathologia2001

5
 Path analysis of the essential oil-related

.characters in Mentha sppMirzaie-Nodoushan 
et al

Flavour and Fragrance 
Journal2001

6 Comparative study of the essential oils of
,.three Achillea species from IranJaimand and RezaeeJournal of Essential Oil 

Research2001

7

Effect of  neem leaf extract on production 
of aflatoxins and activities of fatty acid 

synthetase, isocitrate dehydrogenase and 
glutathione S-transferase in Aspergillus 

parasiticus

Allameh et alMycopathologia2001

8Essential oil of Ecinophora cinerea 
(Boiss.) Hedge and Lamond from IranAllameh et alJ.essential oil research2001

9Volatile constituents of Dracocephalum 
aucheri Boiss.Ahmadi and MirzaJ.essential oil research2001

10
Chemical composition of essential oils 
from two Iranians species of Artemisia 
(Artemisia diffusa & Artemisia deserti)

Ahmadi and MirzaJ.essential oil research2001

11
Volatile constituents of Hymenocrater 

incanus Bunge,an Iranian endemic 
species

Mirza et alFlavor and Fragrance 
Journal2001

12
Analysis of the essential oil from aerial 

parts of Perovskia atriplicifolia Benth. At 
different stages of plant growth.

Dabiri and SefidkonFlavor and Fragrance 
Journal2001

13

Analysis of the Oil of Heracleum 
persicum L. (leaves and flowers), 
Analysis of the Oil of Heracleum 
persicum L. (leaves and flowers).

Sefidkon et alJournal of Essential Oil 
Research.2002
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14Essential oil of Thymus persicus 
(Ronniger ex Rech. f.) Jalas from Iran.Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Research.2002

15Essential Oil composition of Ducrosia 
anethifolia (DC.) Boiss from Iran.

Sefidkon and 
Javidtash

Journal of Essential Oil 
Research2002

16
Essential Oil Composition of Thymus 
pubescens Boiss & Kotschy ex Celak 

from Iran.
Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Research2002

17Essential Oil Composition of three 
Artemisia species from Iran.Sefidkon et alFlavour and Fragrance 

Journal2002

18Analysis of the essential oil of Nepeta 
fissa C. A. May from Iran.Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Research2002

19The essential oil of Lantana camara L. 
occuring in Iran.Sefidkon,Flavor and Fragrance 

Journal2002

20Essential oil composition of the aerial 
parts of Snapis alba.Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Bearing Plants2002

21

Comparison of essential oil composition 
of Iranian fennel (Foeniculum vulgare) 
obtained by supercritical carbon dioxide 
extraction and hydrodistillation methods.

Yamini et alFlavor and Fragrance 
Journal2002

22Volatile components of Robinia 
pseudoacacia L.Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Bearing Plants2002

23
 Chemical constituents of Essential oils

 from Mentha longifolia (L.) Hudson var.
.Asiatica (boriss.) Rech.f.from Iran

Jaimand and RezaeeJournal of Essential Oil 
Research2002

24
The influence of water stress on plant 

height herbal and essential oil yield and 
composition in Satureja hartensis

Baher nik et alFlavour and Fragrance 
Journal2002

25
Bioactivity and chemical properties of 
essential oil from zataria multiflora, 

Mentha
Rasooli and RezaeJournal of Essential Oil 

Research2002

26volatile oil of Tucrium flavum from Iran.Baher and MirzaJournal of Essential Oil2002

27
Volatile constituents of Artemisia 

marschaliana sprengel and its secretory 
elements

Ahmadi et alFlavour and Fragrance 
Journal2002

28
The influence of water stress on plant 

height ,herbal and essential oil yeld and 
composition in Satureja hortensis L.

Baher nik et alFlavour and Fragrance 
Journal2002

29Essential oil of Teucrium melisoides 
Boiss.et Hausslen.exAhmadi et alJ. Journal of Essential 

Oil Research2002

عنوان مقالهرديف
 نام نويسندگان به

 سالنام مجلهترتيب
انتشار
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30Essential oil content and composition of 
Ferula gumosa cultivated in Iran.

Omidbaigi and. 
Sefidkon

Flavour and Fragrance 
Journal2002

31Karyotypic studies of two Thymus 
species.Mehrpur et alCytologia2002

32Essential Oil composition of Eryngium 
billardieri from Iran.Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Research2003

33Analysis of the essential oil of Stachys 
ixodes from Iran.Sefidkon et alFlavor and Fragrance 

Journal2003

34
Analysis of the oil of Hippomarathrum 
microcarpum (M. B.) B. Fedtsch. From 

Iran.

Sefidkon and 
Shaabani

Journal of Essential Oil 
Research2003

35Comparative study of the essential oil of 
five Thymus species.Rabie et alResearch and 

Instruction2003

36
Essential oil composition of Nepeta 

pogonosperma Jamzad & Assadi from 
Iran.

Sefidkon and 
Akbari-nia

Journal of Essential Oil 
Research2003

37Chemical composition of the essential oil 
of Nepeta racemosa Lam. from Iran.Dabiri and SefidkonFlavor and Fragrance 

Journal2003

38Chemical composition of the essential oil 
of five Artemisia species from Iran.Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Bearing Plants2003

39Chemical composition of Nepeta 
crassifolia Boiss & Buhse oil from Iran.Dabiri and SefidkonFlavor and Fragrance 

Journal2003

40
Chemical composition of the essential oil 
and supercritical CO2 extracts of Zataria 

multiflora Boiss.
Ebrahimzadeh et alFlavour and Fragrance 

Journal2003

41
Supercritical carbon dioxide extraction of 
essential oils from Perovskia atriplicifolia 

Benth.
Pourmortazavi et alJournal of Agricultural 

and Food Chemistry2003

42Contribution for the characterization of 
Thymus eriocalyx chemotypes.Sefidkon et alEURO CHEMISTRY2003

43
Roman chamomil oil: comparison 

between hydro-distillation and 
supercritical fluid extraction.

Omodbaigi et alJournal of Essential Oil 
Bearing Plants2003

44Essential oil composition of Thymus 
daenensis Celak. From Iran.Askari and SefidkonJournal of Essential Oil 

Bearing Plants2003

45
 Essential oil content and composition
 of sweet basil (Ocimum basilicum) at

.different irrigation regimes
Omidbaigi et alJournal of Essential Oil 

Bearing Plants2003

عنوان مقالهرديف
 نام نويسندگان به

 سالنام مجلهترتيب
انتشار
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46Essental oil of Stachys lanata.Mirza et alJournal of Essential Oil2003

47Chemical composition of Essential oil 
from Marrubium astracanicum.Baher and MirzaJournal of Essential Oil2003

48Chemical composition of Essential oil 
from Thymus porlock .Mirza and BaherJournal of Essential Oil2003

49
Chemical composaition of the essential 
oil of Astradacus orientalis leaves and 

seed.
Mirza and BaherFlavour and Fragrance 

Journal2003

50
 Microbial sensitivity to and chemical

 properties of the Essential oil of Artemisia
.annua L

Rasooli et alJournal of Essential Oil 
Research2003

51Volatile constituents of Salvia spinosa L. 
from Iran.

Baher Nik and 
Mirza

Flavour and Fragrance 
Journal2003

52
Secretory elements of needles and berries 
of Juniperus communis L. ssp. communis 

and its volatile constituents
Shahmir et alFlavour and Fragrance 

Journal2003

53Essential oil composition of Thymus 
daenensis Celak. from IranAskari and SefidkonJournal of Essential oil 

Bearing Plants2003

54
Chemical composition of the essential 

oil of Astrodaucus orientalis (L.) Drude 
leaves and seeds

M.mirza et alFlavour and Fragrance 
Journal2003

55Analysis of the oil of Thymus serpyllum.Sefidkon et alJournal of Essential Oil 
Research2004

56
Essential oil composition of 

Chearophyllum macrospermum from 
Iran.

Sefidkon and 
Abdoli

Journal of Essential Oil 
Research2004

57
Essential oil composition of Azilia 

eryngoides (Pau) Hedge & Lamond from 
Iran.

Sefidkon and 
Abdoli

Journal of Essential Oil 
Research2004

58Analysis of the Oil of Heracleum 
persicum L. (stems and seeds).Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Research2004

59Essential oil composition of Stachys 
pilifera from Iran.

Sefidkon and 
Shaabani

Journal of Essential Oil 
Research2004

60Analysis of the oil of Heracleum 
persicum L. (Stems and Seeds).Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Research2004

61
Essential oil composition of 

Cephalophora aromatica cultivated in 
Iran.

Sefidkon and 
Omodbaigi

Flavor and Fragrance 
Journal2004

عنوان مقالهرديف
 نام نويسندگان به

 سالنام مجلهترتيب
انتشار
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62The essential oil of Tagetes erecta 
occuring in Iran.Sefidkon et alFlavor and Fragrance 

Journal2004

63Essential oil composition of Nepeta 
meyeri Benth. From Iran.

Sefidkon and 
Shaabani

Flavor and Fragrance 
Journal2004

64Analysis of the essential oil of Thymus 
eriocalyx from Iran.Kalvandi et alFlavor and Fragrance 

Journal2004

65
Influence of drying methods on the 

essential oil content and composition of 
Roman chamomile.

Omidbaigi et alFlavour and Fragrance 
Journal2004.

66Essential oil composition of Satureja 
spicigera from Iran.

Sefidkon and 
Jamzad,

Flavour and Fragrance 
Journal2004

67Chemical composition of the essential oil 
of Ferulago angulata from Iran.

Sefidkon and 
Omidbaigi,

Flavour and Fragrance 
Journal2004

68Chemical variation in the essential oil of 
Satureja sahendica from Iran.Sefidkon et alFood Chemistry2004

69

Comparison of essential oil composition 
of Carum copticum obtained by 

supercritical carbon dioxide extraction 
and hydrodistillation methods.

Khajeh et alFood Chemistry2004

70F. Essential oil composition of Pimpinella 
aurea DC. From Iran.Asgari et alFlavour and Fragrance 

Journal2004

71

Effect of sowing dates on the essential oil 
content and composition of Foeniculum 
vulgare cv. Soroksari- A potential source 

of anethol.

Omidbaigi et alEURO CHEMISTRY2004

72Essential oil of Marrubium cuneatum and 
its secretory elementsBaher Nik et alFlavour and Fragrance 

Journal2004

73Volatile constituents of phlomis olivieri 
from Iran.

Baher Nik and 
Mirza

Flavour and Fragrance 
Journal2004

74Essential oil composition of Salvia 
macrosiphon from Iran.Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Bearing Plants2005

75Essential oil variability of Thymus 
eriocalyx (Ronniger) Jalas.Sefidkon et alFlavour and Fragrance 

Journal2005

76Chemical composition of the essential oil 
of Micromeria persica from Iran.

Sefidkon and. 
Kalvandi

Flavour and Fragrance 
Journal2005

77Chemical composition of the essential oil 
of Salvia macilenta from Iran.Sonboli et alChemistry of Natural 

Compounds2005

عنوان مقالهرديف
 نام نويسندگان به

 سالنام مجلهترتيب
انتشار
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78
Chemical composition of the essential 

oil of three Satureja species (S. mutica, S. 
macrantha and S. intermedia).

Sefidkon and 
JamzadFood Chemistry2005

79Essential oil composition of Thymus 
citriodorus L. cultivated in Iran.Omidbaigi et alFlavour and Fragrance 

Journal2005

80

 Pirmoradei Comparison of essential
 oil of Ferula assa-foetida obtained by
 supercritical carbon dioxide extraction

.and hydrodostillation methods

Khajeh et alFood Chemistry,2005

81Essential Oil Composition of Salvia 
Palaestina Benth. from Iran.Salehi et alFlavour and Fragrance 

Journal2005

82Essential Oil Composition of Salvia 
xanthocheila from Iran.Salehi et alJournal of Essential Oil 

Research2005

83
Effect of Nitrogen-Phosphorus fertilizer 

and manure on content and chemical 
composition of Trachyspermum ammi L.

Akbari-nia et alJournal of Essential Oil 
Bearing Plants2005

84Volatile components of Pimpinella 
tragium Vill. From Iran.Askari and SefidkonIranian J. 

Pharmaceutical Res2005

85Essential oil composition of Salvia 
macrosiphon from Iran.Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Bearing Plants2005

86Essential oil content and compositions of 
Chenopodium ambrosoides L.Omidbaigi et alJournal of Essential Oil 

Bearing Plants2005

87

Effect of Nitrogen-Phosphorous, Manure 
and their integrated fertilization on the 

seed yield and chemical composition of 
Ajowan (Trachyspermum ammi).

Akbari-nia et alJournal of Essential Oil 
Bearing Plants2005

88

 Composition of the essential oils of
 Pycnocycla aucherana Decne. ex

 Boiss. var. aucherana and Pycnocycla
 musiformis Hedge et Lamond from Iran

Shaabani et alJournal of Essential Oil 
Research2005.

89
 Composition of the essential oil of

 Diplotaenia cachrydifolia Boiss. from
Iran

Shaabani et al ,Journal of Essential Oil 
Research2005

90
 Composition of the essential oil of“

 Peucedanumcervariifolium C. A. Mey.
 .”from Iran

Shaabani et alJournal of Essential Oil 
Research2005

91 Chemical Composition of the Essential
 .Oil of Salvia macilenta from IranShaabani et alChemistry of Natural 

Compounds2005

عنوان مقالهرديف
 نام نويسندگان به

 سالنام مجلهترتيب
انتشار
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92

 Composition of the Essential Oils
 of Pycnocycla aucherana Decne. ex

 Boiss. var. aucherana and Pycnocycla
.musiformis Hedge et Lamond from Iran

Shaabani et alJournal of Essential Oil 
Research2005

93

 Chemical Constituents of Essential
  Oils from Tanacetum balsamita L. ssp.
 Balsamitoides (Schultz-Bip.) Grierson.

From Iran

Jaimand and RezaeeJournal of Essential Oil 
Research2005

94Chemical composition of  the essential oil 
of Plumbago europaea

Najafpour Navaei 
et al

Flavour and Fragrance 
Journal2005

95
Chemical composition of the essential 
oils from the rhizome,leaf and seed of 

Peucedanum petiolare
Mirza et alFlavour and Fragrance 

Journal2005

96Chemical composition of the oil of 
Cleome iberica DC.Mirza et alFlavour and Fragrance 

Journal2005

97Recovery of water-soluble constituents of 
Rose oil using S.D.E.Eikani et alFlavour and Fragrance 

Journal2005

98Chemical compositiom of the essential of 
Salvia limbata

Mirza and Baher 
NikJournal of Essential Oil2005

99Evaluation of oil composition of Iranian 
mints (mentha ssp.)Zeinali et alJournal of Essential Oil 

Research2005

100
Ultrastructural studies on antimicroial 

efficacy of thyme essential oils on listeria 
monocytogenes

Rasooli et al
Journal of infectious 

diseases2005

101Chemical composition of essential oil 
from Acroptilon repens

Mirza and Baher 
Nik

Flavour and Fragrance 
Journal2005

102Essential oil composition of Pimpinella 
aurea DC. from IranAskari et alFlavour and Fragrance 

Journal2005

103Volatile components of Pimpinell tragium 
Vill. from IranAskari, Sefidkon,

Iranian Journal of 
Pharmaceutical 

Research
2005

104Analysis of the essential oil of 
Lallemantia peltata from Iran.Sefidkon et alJournal of Essential Oil 

Bearing Plants2006

105Chemical composition of the essential oil 
of Gontscharovia popovii from Iran.

Sefidkon and 
Jamzad

Flavour and Fragrance 
Journal2006

106Essential oil analysis of Iranian Satureja 
edmondi and S. isophylla.

Sefidkon and 
Jamzad

Flavour and Fragrance 
Journal2006

عنوان مقالهرديف
 نام نويسندگان به

 سالنام مجلهترتيب
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107

Chemical composition of the essential 
oil of five Iranian Nepeta species (N. 

crispa, N. mahanensis, N. ispahanica, N. 
eremophila and N. rivularis.

Sefidkon et alFlavour and Fragrance 
Journal2006
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