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چکیده
پولک ) (Stachys inflata Benth.گیاه دارویی متعلق به تیره نعناعیان ،در طب سنتی و بومی کاربرد گستردهای دارد .این پنهو ، ،بنهمنظنور
بررسی میزان تغییرات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ،فت جمعیت گیاه پولک در مناطق مختلف اسنتان ،مننان بنه اجنرا در منن .جمعینت،نا ا منناطق
قاضیخان ،ور مان ،اکباتان ،اسن باد ،ا ناوله ،کو،انی و گاماسیاب جمع وری گردین .صفات مورفولوژیکی شامل ارتفاع بوته ،طول و عرض برگ ،طنول و
عرض براکته و گلچه ،طول گل ذی و طول میانگره ،و ن تر و خشک شاخه گلنار ،و ن تنر و خشنک بنرگ و گنل و قانر سناقه و تعننادی ا صنفات
فیتوشیمیایی شامل درصن اسانس و محتوای فنل و فالونوئین مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد بی تری میزان اسانس مربوط بنه جمعینت،نای
ور مان ،ا ناوله و کو،انی ( 0/2درصن حجمی نو نی) و کمتری میزان اسانس مربوط به جمعیت اسن باد ( 0/11درصن حجمی ن و نی) بنود .اگرهنه 22
ترکیب در اسانس شناسایی شن ،اما تنوع یادی در اجزای تشکیلد،ننه اسانس در جمعیت،ای مورد ماالعنه وجنود داشنت .جمعینت مناونه ور منان،
بی تری میزان فنل کل ( 141/9میلیگرم گالیک اسین در گرم عصاره) و فالونوئین ( 109/4میلیگرم روتی در گرم عصاره) را داشنت .براسنان نتنایج
تجزیه کالستر، ،فت جمعیت مورد م االعه در دو گروه جناگانه قرار گرفتنن .در ای ماالعه ،بیشتری اسانس ا جمعیت،ایی به دست من کنه ا منناطق
دارای کمتری ارتفاع ا ساح دریا ( ور مان ،کو،انی و ا ناوله) جمع وری شنه بودنن .خاک ای مناطق دارای فسفر بیشتری بود ،بنابرای براسان نتنایج
حاصله ،عوامل محیای نیز ،ماننن عوامل ژنتیکی در ایجاد تنوع در خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ای گیاه مؤثر بودهانن.
واژههای کلیدی :اسانس ،فسفر ،فالونوئین ،فنل کل
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جنس  Stachysا خانواده نعناعیان ) (Lamiaceaeبا حنود 300
گونه در دنیا ،پراکننگی وسیع و اثرات درمنانی متعنندی دارد ( .)21در
طب سننتی ،گوننه،نایی مانننن  S. schtschegleeviiو S. inflata
 Benth.با نام محلی پولک شناخته میشنونن و در ذربایجان شنرقی،
به عننوان داروی ضنن عفونت،ای ریوی و در بیمناری،نای التانابی
استفاده میگردنن ( .)16گونه  S. inflata Benth.ا پراکننگی فراوانی
در سراسر جاان و بهطور خاص در مناوه منیترانه برخوردار است و ا
 -1استادیار ،گروه علوم و ماننسی باغبانی ،دانشگاه نااونن
)Email: mhtb.salehi@gmail.com
(*ن نویسننه مسئول:
2ن استادیار پهو ، ،بخ تحویوات منابع طبیعی ،مرکز تحویوات و مو ش
کشاور ی و منابع طبیعی استان ،منان ،سا مان تحویوات ،مو ش و ترویج
کشاور ی ،تاران ،ایران
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i2.79307

جمله رویشگاه،ای طبیعی ای گونه ،کشور ایران میباشن .این گوننه
در مناطق مختلف استان ،مننان ،پنراکن وسنیعی دارد ( .)10ب و
،وای استان ،منان بهعلت وجود کوه،ای مرتفع ،رودخانه،ا و پسنتی
و بلننی،ای یاد ،بسیار متنوع میباشن .این تننوع ب و ،نوایی بنه
،مراه نوع خاک ،ارتفاع و سایر شرایط محیای ،موجب شنه اسنت تنا
انواع پوش ،ا و گونه،ای متفاوت گینا،ی در نوناط مختلنف اسنتان
مشا،نه شود ( .)24انعاافپذیری ژنتیکی جمعیت،ای گینا،ی ،سنبب
تنوع و تغییر تنریجی ناا در مناطق مختلف جغرافیایی شنه و جمعیت
،ننای یننک گونننه را بننهوجننود مننی ورد کننه ا نظننر صننفات نمننوی،
فیزیولوژیکی ،شیمیایی ،بوتانیکی و ناایتاً ژنتیکنی ا یکننیگر متمنایز
میباشنن ( .)17ا مامتری خصوصیات ویهه یک برنامنه اصنالحی در
درون جامعه گیا،ی ،بررسی وجود تنوع ژنتیکی است ( .)9تأثیر عوامل
محیای بر تولین مواد مؤثره دارویی ،مسئله بسنیار پیچیننهای اسنت و
ای عوامل ا جمله نور ،ب و ،وا ،خشکی محیط ،ارتفاع ا ساح درینا
و عوامل خاک میتواننن بر مونار کل مناده منؤثره ،اجنزای اسنانس و
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بیومان تولینی گیاه تأثیرگذار باشننن ( .)19ماالعنات صنورتگرفتنه،
بیانگر وجود تنوع درون و بی گونهای قابلمالحظه اجزای اسانس ای
گیا،ننان اسننت .در بررسننی  S. inflata Benth.جمننع وریشنننه ا
رویشگاه،ای مختلف استان ما ننران ،اصلیتری اجزای تشکیلد،ننه
اسانس ،بیسیکلو ژرماکرن (ا  11/2تا  16/6درصنن) و ژرمناکرن دی
(ا  8/7تا  16/9درصن) بیان گردین ( .)2در ماالعهای بر روی گیاه S.
 schtschegleevii Sosn.که ا جلفا در استان ذربایجان جمنع وری
گردین ،مامتری اجزای تشنکیلد،نننه اسنانس ،لفنا-پینن (27/43
درصن) ،بتا-فالننرن ( 14/68درصن) ،ژرمناکرن دی ( 14/12درصنن)،
بتا-پین ( 10/25درصن) و لفا-فالننرن ( 4/70درصن) گزارش گردین
(، .)18نف ا ای پهو ، ،ار یابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی
برخی جمعیت،ای گیاه پولک در مناطق مختلف استان ،منان بود.

مواد و روشها
در ای تحویق، ،فت جمعیت گیاه  S. inflata Benth.ا منناطق
مختلف استان ،منان شامل قاضیخنان ،ور منان ،اکباتنان ،اسنن باد،
ا ناوله ،کو،انی و گاماسیاب در مرحله گلن،ی در خردادماه سال 1396
جمع وری گردین ( 100نمونه ا ،ر جمعیت) و بنهمنظنور شناسنایی و
تفکیک ای گونه ا گونه،نای مشنابه ،در ،ربناریوم مرکنز تحویونات
کشاور ی و منابع طبیعی استان ،منان ،بررسنی ز م صنورت گرفنت.
انتخنناب مننناطق جمننع وری براسننان فلننور ایرانیکننا ( )21و سننایر
گزارش،ای ارائهشننه ( )10در میننه پنراکن این گوننه در اسنتان
،منان صورت گرفت (شکل  .)1سپس صنفات مورفولنوژیکی شنامل
ارتفاع بوته ،طول و عرض برگ ،طول و عرض براکته و گلچه ،طنول
گل ذی و طول میانگره با خط ک  ،و ن تر و خشنک شناخه گلننار،
و ن تر و خشک برگ و گل با ترا وی مایشگا،ی و قانر سناقه بنا
کولیس و تعننادی ا صنفات فیتوشنیمیایی شنامل درصنن اسنانس و
محتوای فنل و فالونوئین بررسی گردین .بهمنظور بررسی خصوصنیات
فیزیکی و شیمیایی خاک ،نمونه خاکی تا عمق  30سانتیمتری ا ،نر
مناوه ،جمع وری شن ( .)5نمونۀ خاک،ا به مایشنگاه منتونل شنن و
نتایج نالیز خاک ،در جنول  1منه است .نمونه،نای گینا،ی پنس ا
جمع وری در مرحله گلن،ی کامل ،در سایه در دمنای حننود 25 - 30
درجه سانتیگراد خشک گردیننن .سپس تا مان انننا هگینری صنفات
فیتوشیمیایی ،در پاکت کاغذی در مایشنگاه بنا دمنای  22±3درجنه
سانتیگراد و دور ا نور خورشین بهمنت یک ماه نگاناری شننن .برای
اسانسگیری ا نمونه،ا ،مونار 50گرم پیکر رویشی (انننام ،نوایی) را
سیاب و سپس به روش توایر با ب و با استفاده ا دسنتگاه کلنونجر
بهمنت سه ساعت اسانسگیری شن ( .)8بگیری نمونه،ا با استفاده ا
سولفات سنیم خشک انجام شن .درصن اسنانس ،بنهصنورت حجمنی/
و نی تعیی شنن .جانت تجزینه نموننه،نای اسنانس و انننا هگینری

ترکیبننات موجننود در ن ،ا دسننتگاه کرومنناتوگراف گننا ی  GCو
کروماتوگراف گا ی متصنل بنه طینفسننج جرمنی ) (GC/Massدر
پهو،شکنه گیا،ان دارویی کرج استفاده شنن .دمنای ابتننایی ون50 ،
درجه سانتیگراد و توقف در این دمنا ،بنه مننت  5دقیونه ،گرادینان
حرارتی  3درجه سانتیگراد در ،ر دقیوه ،افنزای دمنا تنا  240درجنه
سانتیگراد و سپس با سرعت  15درجه در ،ر دقیوه ،افنزای دمنا تنا
 300درجه سانتیگراد و  3دقیوه توقف در ای دما و منان پاسن 75
دقیوه بود .دمای اتاقک تزریق 290 ،درجه سانتیگراد به صورت split
 1به  35بود و ا گا ،لیوم به عنوان حامنل بنا سنرعت جرینان 0/5
میلیمتر در دقیوه استفاده گردین .ورودی دستگاه به منت سه دقیونه
در  30درجه سانتیگراد قنرار داده شنن و سنپس طنی دو مرحلنه ،بنا
سرعت،ای  8و  40درجه سانتیگراد بر دقیوه ،بنه  200و  290درجنه
سانتیگراد رساننه و به منت سه دقیونه در این دمنا نگانناری شنن.
طیننفنگننار جرمننی مننورد اسننتفاده ،منننل  Agilent 5973بننا ولتنناژ
یونیزاسیون  70الکتنرونولنت ،روش یونیزاسنیون  EIو دمنای منبنع
یونیزاسیون 220 ،درجه سانتیگراد بود .گا کروماتوگرافی استفادهشنه
ا نوع  Agilent 6890با ستون به طول  30متنر ،قانر داخلنی 0/25
میلی متر و ضنخامت زینه  0/25میکرومتنر ا ننوع  HP-5MSبنود.
شناسایی طیف ،ا به کمنک شناخب بنا داری نانا و موایسنه ن بنا
شاخب،ای موجود در کتب مرجع و با استفاده ا طیف،ای جرمنی و
ترکیبات استاننارد و استفاده ا اطالعات موجود در کتابخانه دیجیتنال
دستگا،ی صورت گرفت ( 1و ( )12شکل  .)2به منظور عصارهگینری،
 10گرم ا پودر گیاه ،با  100میلیلیتر متانول ،به منت  2ساعت توسط
دستگاه اولتراسونیک عصارهگیری شن ( .)20جات بررسی محتوای تام
فنلننی و فالونوئیننن ا روش خلیوننی سننیگارودی و ،مکنناران ()2012
استفاده شن ( .)11برای اننا هگیری فنل ،غلظت،ای مختلنف گالینک
اسین استاننارد ،عصارۀ گیاه و ب موار شا،ن در سه تکرار تایه شن و
به ناا معرف فولی ن سیوکالتو و سنیم کربنات اضافه گردینن .بعنن ا
 90دقیوه ،جذب نمونه،ا در برابر شا،ن توسط اسپکتروفتومتر در طول
موج  750نانومتر اننا هگیری شنن .در منورد فالونوئینن ،غلظنت،نای
مختلف روتی استاننارد تاینه شنن و بنه ن ،سننیم نیترینت ،کلرینن
لومینیوم و سود اضافه گردین .سپس جذب محلنول صنورتیرنن در
برابر شا،ن در طول موج  510نانومتر اننا هگیری شنن .داده،نای این
ماالعه ،براسان طرح کامالً تصادفی و با استفاده ا ننرمافنزار مناری
) SAS(9.2در ساح احتمال پنج و یک درصن ،تجزیه مناری شنننن.
برای موایسه میانگی ،ا ،ا مون دانک استفاده گردینن .گنروهبنننی
جمعیت ،ا براسان صفات مورفولنوژیکی و فیتوشنیمیایی و ا طرینق
تجزیه کالستر بهوسیله نرمافزار  SPSSبنه روش «وارد» انجنام شنن.
،مبستگی صفات (کمّی) نیز به روش «پیرسون» انجام شن.
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شکل  1ـ مناطق نمونهبرداری و تصاویر جمعیتهای گونه  S. inflataدر استان همدان
(مربع،ای سیاهرن روی نوشه ،نشاند،ننۀ مناطق جمع وری گیاه ،ستنن و دایره،ای توخالی ،سایر مناطق پراکن گیاه را نشان مید،نن).
Figure 1- Sampling regions and photos of S. inflata populations in Hamedan Province
(Squares on the map, are plant collection regions and empty circles, show other distribution regions of the plant).

نتایج و بحث
موایسه میانگی ،ای صفات نشان داد که بی تنری مینزان ارتفناع
گیاه ( 47/2سانتی متر) مربنوط بنه جمعینت ور منان بنود کنه بنا سنایر
جمعیت ،ا تفاوت معنیداری داشت و کنمتنری ن مربنوط بنه جمعینت
مناوه گاماسیاب ( 26سانتیمتر) بود، .مچنی بی تری مونار قار ساقه
( 2/54میلی متر) مربوط به جمعیت ور مان بنود کنه ا نظنر مناری ،بنا
جمعیت اسن باد ( 2/38میلیمتر) تفاوت معننیداری نناشنت و کنمتنری
مونار قار ساقه در جمعیت،ای روستای کو،انی ( 1/39میلیمتر) و سنن
اکباتان ( 1/50میلیمتر) مشا،نه شن (جنول  .)2بی تری مینزان طنول
برگ مربوط به جمعیت مناوه اسن باد ( 3/60سنانتیمتنر) بنود .جمعینت
اسن باد ،دارای بی تری تعناد گنل ( )7/2و بلنننتری گنل ذین (21/2
سانتیمتر) بود که با جمعیت،ای ا ناوله ،قاضیخنان و ور منان ،تفناوت
معنی داری نناشت .جمعیت اسن باد ،مچنی بنی تنری عنرض براکتنه

( 0/66سانتی متر) و بازتری و ن خشک ( 1/16گنرم) و و ن تنر (2/69
گرم) شاخه گلنار را داشت .در مورد صفات طول و عرض گلچه ،بازتری
مونار ای صفات مربوط به جمعیت مناوه ا ناوله (بهترتیب  1/68و 0/88
سانتیمتر) و کم تری ن مربوط به جمعیت سن اکباتان (بهترتیب  1/28و
 0/58سانتیمتر) بود .بی تری میزان اسانس ا جمعیت ،نای ور منان،
ا ناوله و کو،انی ( 0/2درصن) بنه دسنت منن و جمعینت اسنن باد ،دارای
کمتری اسانس ( 0/11درصن) بود .بی تری مینزان فننل کنل (141/9
میلیگرم گالیک اسین در گنرم عصناره) و فالونوئینن ( 109/4میلنیگنرم
روتی در گرم عصاره) ،در جمعینت مناونه ور منان مشنا،نه گردینن و
کم تری میزان فنل کل ( 86/9میلی گرم گالیک اسنین در گنرم عصناره)
مربوط به جمعیت مناونه اسنن باد و کنمتنری مینزان فالونوئینن (68/8
میلی گرم روتی در گرم عصاره) مربوط به جمعیت مناونه کو،نانی بنود
(جنول .)2
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اگرهه  22ترکیب در اسانس ،فت جمعیت مورد ماالعه شناسنایی
شن (جنول  ،)3امنا اسنپاتولنول ( 26/52درصنن) در جمعینت اسنن باد،
اکتانول استات ( 14/03درصن) و اینسنسول استات ( 13/41درصنن) در
جمعیت ور مان ،ژرماکرن دی ( 13/96درصن) در جمعیت ا ناوله ،بنی
سیکلو ژرماکرن ( 10/66درصنن) و فیتنول ( 9/52درصنن) در جمعینت
اکباتان ،اجزای اصلی تشکیلد،نننه اسنانس بودننن، .مچننی تننوع
یادی در درصن و نوع اجزای تشکیلد،ننه اسنانس در جمعینت،نای
مورد ماالعه وجود داشت ،بهطنوری کنه بنی تنری مینزان اکتنانول
استات ( 14/03درصن) ،اینسنسول استات ( 13/41درصنن) ،اسنکالرن
( 8/26درصننن) و اینسنسننول ( 7/77درصننن) در جمعیننت ور مننان و
بننازتری میننزان لفننا-پیننن ( 6/18درصننن) و ژرمنناکرن دی (13/96
درصن) در جمعیت ا ناوله و بنی تنری درصنن بنیسنیکلو ژرمناکرن
( 10/66درصن) و فیتول ( 9/52درصن) در جمعیت اکباتان و بنازتری
درصن اسپاتولنول ( 26/52درصنن) در جمعینت اسنن باد و بنی تنری
میزان ،گنزا دکانوئینک اسنین ( 9/46درصنن) در جمعینت گاماسنیاب
مشا،نه شن (جنول  .)3موضوع وجود تننوع در درصنن و ننوع اجنزای
تشکیلد،ننه اسانس در مایشاتی که در مناطق دیگر نیز انجام شننه
است ،منورد تأیینن قرار گرفتنه است .نتنایج مای ینناوری و شناه-
گلزاری ( )2012در بررسی مواد تشکیلد،ننه  S. inflata Benth.در
تویسرکان نشان داد که بی تری اجنزای موجنود در اسنانس شنامل
کنناریوفیل اکسننین ( 13/84درصننن) ،ای -سننیترال ( 13درصننن) ،د-
سیترال ( 12/9درصن) ،اسپاتولنول ( 10/65درصن) ،ای ر-کورکنومی
( 6/51درصن)1 ،و -8سینئول ( 4/89درصن) ،لیمنون ( 4/6درصنن) و
لفا-ترپینئنول ( 2/55درصن) بود ( .)25سجادی و سومائی ( )2004بنر
روی اجزای شنیمیایی  S. inflataکنه ا کنوه،نای صنفه در اسنتان
اصفاان جمع وری گردینه بود ،ماالعهای انجام دادنن و ژرماکرن دی،
بیسیکلو ژرماکرن ،لفا-پین  ،بتا-فالننرن را بهعنوان اجزای اسنانس
اعالم نمودنن ( .)22بررسی انجامشنه روی ترکیبات اسنانس گیناه S.
 inflataنشان داد اصلیتری اجنزای تشنکیلد،نننه اسنانس شنامل
،گزادکانوئیک اسین ( 9/1درصن) ،بیسیکلوژرماکرن ( 5/1درصن) ،لفا
– پین ( 5/8درصن) و ژرماکرن ن دی ( 8/9درصن) بودنن که ای اجزا،
با یافته،ای ماالعۀ حاضر ماابوت دارد (.)15
تنوع موجود در ترکیبات ای گیاه ،به فاکتور،ای متعندی ا قبینل
ژنتیک ،عوامل محیای و اثرات متوابل ناا و ،مچنی انننام گینا،ی،
مان برداشت ،روش عصارهگیری اکوتیپ و منشنأ جغرافینایی (اقلنیم،
خاک ،ارتفاع و توپوگرافی) بستگی دارد .باتوجهبه پراکننگی وسنیع S.
 inflataدر ایران ،ای گونه در منناطق اکولنوژیکی مختلنف ،اجنزای
اسانس متفاوتی دارد ( .)25تحویوات نشان داده اسنت کنه تفناوت در
خاسننتگاه ژنتیکننی ،فاکتور،ننای اکولننوژیکی ،تفنناوت،ننای ژنتیکننی،
تکنیک،ا و روش،ای مورد استفاده در کشت ،باعث ایجاد تفاوت،ای

کمی و کیفی در ترکیبات اسانس در گیا،ان دارویی و معار منیشنود
( 4و .)23
در ای پهو ، ،با ده اسانس در جمعیت،ای گونه  S. inflataا
 0/11تا  0/2درصن (حجمی/و نی) در مناطق مختلف ،متغینر بنود .در
ای ماالعه ،رویشگاه،ای ور مان ،ا ناوله و کو،انی با میزان اسنانس
 0/2درصن در بی سایر رویشگاه،نای بررسنیشننه ،دارای بنازتری
میزان اسانس بودنن (جنول  .)2ای جمعیت،ا ا ارتفاعات پنایی تنری
جمع وری شنه بودنن (جنول  .)1علیمحمننی و ،مکناران ( )2017در
ماالعهای بر روی  ، S. obtusicrenaعلت باز بودن اسانس ای گونه
را در مناطق با ارتفاع پایی  ،بی تر بنودن عمنق و رطوبنت خناک و
عناصر غذایی در ن مناطق عنوان نمودنن ( .)3در ماالعه حاضنر نینز،
خاک رویشگاه،ای کمارتفاع ،دارای فسفر قابلدسترن بی تری بوده
است (جنول ، .)1مچنی بی ارتفاع رویشنگاه،نای منورد ماالعنه ا
ساح دریا و مینزان فسنفر خناک این منناطق، ،مبسنتگی منفنی و
معنیدار ( )-0/86وجود دارد (جنول  .)4به عبارت دیگنر ،بنا افنزای
ارتفاع رویشگاه،ای مورد بررسی ،میزان فسفر خاک کا ،مییابنن و
بی تری فسفر خاک ،مربوط به مناطوی است که دارای کمتری ارتفناع
ا ساح دریا بودهانن .به نظر میرسنن یکنی ا دزینل بناز بنودن مینزان
اسانس در رویشگاه،ای ور مان ،ا ناوله و کو،انی ،بناز بنودن فسنفر
قابلدسترن ای مناطق است .در ماالعهای که توسط علنیبخشنی و
،مکاران ( )1393بر روی اسانس گیاه  S. inflataجمنع وریشننه ا
رویشگاه ،ای مختلف استان ما ننران صورت گرفنت ،موضنوع بنازتر
بودن میزان اسانس در مناطوی با ارتفاع کمتر ،مورد تأیین قرار گرفنت
( .)2به دلیل تفاوت،ای اقلیمی مناطق بررسیشنه در این ماالعنه و
دیگر ماالعات یادشنه ،اختالف در میزان و عملکرد اسانس ای گوننه،
قابلتوجیه است.
در ای پهو ، ،میزان فنل کل در جمعیت،ای گوننه S. inflata
ا  86/9تا  141/9میلیگرم گالیک اسین در گرم عصاره و فالونوئین ا
 68/8تا  109/4میلیگرم روتی در گرم عصناره در منناطق مختلنف،
متغیر بود (جنول  .)2در ای ماالعه ،رویشگاه ور مان دارای بازتری
محتوای فنل و فالونوئین کل بود (جنول  .)2بنهطنور کلنی ،محتنوای
ترکیبات فنلی و فالونوئینی تام ،دارای تنوع وسیعی بنی جمعینت،نا
بود .عوامل متعندی میتوانن بر میزان ترکیبات فنلنی تأثیرگنذار باشنن
که نمونه گیا،ی (نوع گونه ،جمعیت ،اننام مورد استفاده ،مرحله نمو) و
شرایط محیای گیاه (نوع خاک ،شرایط اقلیمی ،تن ،نا) ا ن جملنه
میباشنن ( .)14در ماالعه محمنی و ،مکناران ( ،)2016مینزان فننل
( 129/96میلیگرم اسین گالیک در گرم عصناره) و فالونوئینن (29/62
میلیگرم کوئرسنتی در گنرم عصناره) در انننام ،نوایی گیناه پولنک
جمع وریشنه ا کوه،ای هاارباغ گرگان گزارش شنه است (.)13
گروهبننی ،فت جمعیت مورد ماالعه ا گونه  S. inflataبراسان
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صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی بنه روش «وارد» صنورت گرفنت.
دننروگرام،ای بهدست منه ا تجزیه خوشنهای صنفات مورفولنوژی و
فیتوشیمیایی در جمعیت،ای جمع وریشنه ،در شکل،ای  2و  3منه
است .براسان نالیز دننروگرام صفات مورفولوژی ،جمعیت،ای ماالعه
شنه به دو گروه اصلی توسنیمبنننی شنننن .جمعینت،نای ور منان،
اکباتان ،قاضنیخنان ،ا ناولنه و اسنن باد در گنروه  Aو جمعینت،نای
کو،انی و گاماسیاب در گروه  Bقرار گرفتنن، .مچنی براسنان ننالیز
دننروگرام صفات فیتوشیمیایی ،جمعینت،نای اکباتنان ،قاضنیخنان،
ا ناوله ،اسن باد ،کو،انی و گاماسیاب در گروه  Aو جمعیت ور مان در
گروه  Bقرار گرفتنن .قرار گرفت جمعیت،ا در یک گروه ،نشاند،نننه
یکنواختی بی تر در جمعیت،ای ن گروه نسنبت بنه سنایر جمعینت
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،است .ا طرفی ،قرار گرفت جمعیت،ا در دو گروه جناگانه منیتواننن
به دلیل تنوع جمعیت،ا ا نظر ژنتیکی و شرایط محیای محنل جمنع
وری ناا باشن.
در ای مای  ،گروهبننی جمعیت،نا براسنان ار ینابی صنفات
مورفولوژیکی ،تا حنودی با پراکن جغرافیایی نانا ماابونت داشنت.
یرا جمعیت،ای مناطق کو،انی و گاماسیاب که ،ر دو در شارسنتان
نااونن واقع ،ستنن ،در یک گنروه طبونهبنننی شنننن .ولنی در منورد
صفات فیتوشیمیایی ،ای ماابوت وجود نناشنت .عننم تانابق منشنأ
جغرافیایی با صفات فیتوشیمیایی با نتایج گزارشنات قبلنی در خنانوادۀ
نعناعیان ماابوت دارد ( 7و .)6

شکل 2ـ تجزیه خوشهای جمعیتهای مورد مطالعه  S. inflata Benth.براساس صفات مورفولوژیکی
Figure 2- Cluster analysis of studied S. inflata Benth. populations according morphological traits

شکل 3ـ تجزیه خوشهای جمعیتهای مورد مطالعه  S. inflata Benth.براساس صفات فیتوشیمیایی
Figure 3- Cluster analysis of studied S. inflata Benth. populations according phytochemical traits
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شکل 4ـ نمودارهای کروماتوگرام اسانس هفت جمعیت گونه  S. inflataدر استان همدان
Figure 4- Essential oil chromatograms of seven populations of Stachys inflata in Hamedan Province
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 در.سنتنن، عوامل محیای و اقلیمی نیز بر صفات فیتوشیمیایی منؤثر
 بی تری میزان اسانس در مناطوی تولین شنه اسنت کنه،ای ماالعه
 دارای میزان، ای مناطق.دارای کم تری ارتفاع ا ساح دریا میباشنن
 بنا توجنه بنه تحویونات.فسفر در دسترن و بی تری در خاک بودنن
 در منناطقS. inflata Benth. صورتگرفته بر روی اجنزای اسنانس
،ای این اجنزا،ننه اسنانس و درصنن، اجزای تشکیلد،مختلف ایران
کامالً متفاوت است؛ بهطوری که برخی اجزایی که در یک مناوه دینه
 تأکین بی تری بر، در مناوۀ دیگر وجود ننارد و ای موضوع،می شود
ای منورد ماالعنه در ینک، ای تفاوت حتی در جمعیت.اثر اقلیم دارد
.استان نیز کامالً مشاود است

نتیجهگیری
،نتایج بهدست منه ا ای تحویق نشان داد که گیاه دارویی پولک
نای،ننه اسانس در بی جمعینت،ا نظر نوع و درصن اجزای تشکیلد
منان دارای تنوع بازیی منی، جمع وریشنه ا مناطق مختلف استان
نای ور منان و، مربوط بنه رویشنگاه، بی تری میزان اسانس.باشن
)انی (واقع در شارستان نااونن) و ا ناوله (واقع در شارستان مالیر،کو
 اما در رویشگاه گاماسنیاب کنه ا نظنر جغرافینایی در شارسنتان.بود
مچننی جمعینت، .نه نشنن، هنی نتیجنهای مشنا،نااونن واقع است
 دارای بنی تنری محتنوای فننل و فالونوئینن بنود کنه بنا،ور مان
 تفاوت معننیداری،انی و گاماسیاب،ای مجاورش ا جمله کو،جمعیت
، به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که عالوه بر عوامل ژنتیکی.داشت
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Introduction: Medicinal plants are rich sources of the main active substances in many drugs. Although the
production of secondary metabolites is controlled by genes, their production are considerably influenced by
environmental conditions, so that environmental factors cause changes in the growth of medicinal plants as well
as the amount of active substances. In different habitats, physiological, morphological and genetically variations
are seen in populations of species. These variations are created in response to contrasting environmental
conditions. Studies of population in many plant species regarding to the pattern of variation have showed the
occurrence of localized populations which adapted to the particular ecological conditions of their habitat. Iran as
a center of diversity of Stachys houses about 35 species. The majority of species prefers alpine and subalpine
habitats and grows under various ecological conditions in habitats like rocky places, mountain steppes, and
stream banks or sometimes in forests. S. inflata Benth. is a medicinal plant from Lamiaceae family which is used
extensively in folk and traditional remedies to treat infection, asthma, rheumatism and other inflammatory
diseases.
Materials and Methods: This study was conducted to evaluate the morphological and phytochemical
diversity of seven populations of S. inflata Benth. from different districts of Hamedan province in 2017. Traits
such as plant height, stem diameter, leaf length and width, fresh and dry weight of floral branch, inflorescence
length, fresh and dry weight of flower, essential oil percentage and phenol and flavonoid content were measured.
In order to investigate physical and chemical properties of soil, soil samples were collected from a depth of 30
cm. Then they were transferred to the soil laboratory. Plants samples were collected in flowering stage and were
dried in 25-30 C. They were stored in envelopes in 223 C away from the sun. For extracting essential oil, 50
gr of shoots were milled and then mixed with distilled water. This process lasted for three hours. Main
components of essential oil were identified and determined by gas chromatography. The grouping of populations
based on morphological and phytochemical traits was done by cluster analysis. The correlation between the
elevations of studied areas above the sea level and soil properties was also done by Pearson method.
Results and Disscution: The results showed that the highest essential oil content was related to Avarzaman,
Aznaveleh and Koohani populations (0.2%) and the lowest amount was obtained from Asadabad (0.11%).
Although 22 compounds were identified in the essential oil, there was a great deal of variation in the percentage
and type of components of the essential oil in the studied populations. The main components of essential oil were
Spathulenol (26.25%), Octanol acetate (14.03%), Germacrene D (13.96%), Incensole acetate (13.41%),
Bicyclogermacrene (10.66%) and Phytol (9.52%). Avarzaman population had the highest total phenol (141.9 mg
GAE/gr) and flavonoid content (109.4 mg routine/gr) and the lowest content of phenol (86.9 mg GAE/gr) and
flavonoid (68.8 mg routine/gr) was related to Asadabad and Koohani populations respectively. Avarzaman had
the highest plant height (47.2 cm) and was significantly differed with other populations. The highest dry weight
of floral branches (1.16 mm) was related to Asadabad population that was not significantly differed with
Aznaveleh and Avarzaman population and the lowest dry weight of floral branch (0.57 mm) was observed in
Koohani population. There was a significant negative correlation (-0.86) between the height of the studied
habitats and the level of phosphorus in these areas. According to the morphological traits dendrogram analysis,
seven studied populations were divided into two main groups. The populations of Avarzaman, Ekbatan, Ghazi
Khan, Aznaveleh and Asadabad were in group A and Koohani and Gammasiab populations were in group B.
Based on phytochemical traits dendrogram analysis, the populations of Ekbatan, Ghazi Khan, Asadabad,
Koohani and Gammasiab were in group A and Avarzaman population was in group B.
Conclusion: In this study, the highest amount of essential oil content was obtained from populations which
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were collected from areas with the lowest elevation above the sea level. The soil of these areas had more
phosphorous content. Therefore, the environmental factors as well as genetic factors have contributed in creating
diversity in morphological and phytochemical characteristics of this plant.
Keywords: Essential oil, Flavonoid, Phosphorous, Total phenol

