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Introduction 
 One of the most important factors affecting the quantitative and qualitative characteristics of plants are 

genetic and environmental factors and their interactions. Golder (Otostegia persica Boiss.) is one of the endemic 
species of Iran and is in the list of top 10 medicinal plants used in Baluchistan, Iran. Therefore, in this study, 
some morphological and phytochemical characteristics of this plant were investigated in the natural habitats of 
Baluhistan. Essential oil components of leaves and flowers of Kooh birk-Mehrestan population also measured. 
Also, with the aim of investigating the soil properties on the establishment and growth characteristics of Golder, 
the soil edaphic characteristics of plant communities were evaluated. 

Materials and Methods 
 This study was conducted in 2017 in some natural habitats of Baluchistan, Iran. Research was performed in 

the form of a nested plan as completely random design with three replications in the cities of 1- Saravan 
(Villages of Kooh Sont and Nahuk), 2- Khash (Villages of Panj Angisht and Posht Kuh), 3- Sarbaz (Padik 
village and Kalat Sarbaz) and 4-Mehrestan (Villages of Zard and Birk kooh) using field survey. Edaphic traits 
such as soil texture and chemistry were measured. Morphological traits including plant height, internode 
distance, leaf length and width were measured using instruments such as graduated rulers and calipers. 
Phytochemical traits including Phenol, Flavonoids and Carbohydrates in different parts of the plant and also the 
components of essential oils in leaves and flowers were studied. Soluble carbohydrate by Coles and Ansel 
method, photosynthetic pigments by Arnon method, total phenols with fullene-cicalto reagent by McDonald 
method, Flavonoids by aluminum chloride colorimetric method and adsorption of any reaction compound at 415 
nm wavelength by spectrophotometer were measured. Data analysis was performed by SAS software (version 
9.2) and the means were compared by Duncan's multiple range test at 5% level. 

Results 
 The lowest (7.80) and highest (8.50) pH levels were measured in Zard and Kooh Birk respectively. Lowest 

(1.29) and highest (4.38) EC levels in Panj angosht and Nahuk respectively, the lowest (43.53(dS m-1)) and 

highest (50.73(dS m-1)) Na levels in Kooh Birk and Nahuk respectively, the highest N (11.10%) and P (0.32 

(ppm)) in the Posht kooh of Khash, the highest amount of total K (62.20 (ppm)), absorbable K (72.17(ppm)) and 
the highest percentage of silt (38.30) were obtained in the Kooh sont area of Saravan. In evaluating the growth 
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characteristics of plant in different regions, the maximum internode distance, highest number of lateral branches, 
petiole length, leaf length and width and number of main branches in Kooh Birk region of Mehrestan city and 
highest plant height in Nahuk region of Saravan city were measured. Comparing the amount of phytochemical 
compounds in different organs of this plant, it was observed that the highest amount of flavonoids is present in 
the leaves and the highest amount of phenols and carbohydrates are present in the stem. The lowest amount of all 
three compounds was measured at the root. Maximum amount of leaf Flavonoids (1.83 mgQE/g), stem Phenol 
(mg GAE/g 1.86) and root Flavonoid (0.11 mgQE/g) in Panj angosht area of Khash city, stem and root 
Flavonoids (0.45mgQE/g and 0.11mgQE/g) and stem Carbohydrate (1.99 mg/g) in Zard area of Mehrestan city, 
leaf Phenol (mgGAE/g 2.38) and root carbohydrate (1.73 mg/g) in Posht kooh region of Khash, and maximum 
amount of leaf carbohydrates (1.99 mg/g) in Kooh sont area of Saravan were obtained. Analysis of the chemical 
composition of the essential oil using a gas chromatograph-mass spectrometer (GC-MS) showed 12 compounds 
per leaf and 31 compounds per flower. The highest and lowest essential oil components were Thymol (12.0%) 
and Decane (2.1%), respectively. Also, the highest and lowest components of essential oils in flowers were 
Benzene, 1- (1,5-dimethyl-4-hexenyl) -4-methyl- (CAS)) (13.0%) and (0.4%), respectively. Therefore, the 
lowest essential ingredient was Decane, both in leaves and flowers. In general, the results of this study showed 
that there is a considerable diversity among the studied populations in terms of all the studied characteristics. 
This indicates that environmental factors similar to genetic factors are effective in creating diversity in 
morphological and phytochemical characteristics of this plant. 

Conclusion 
 In general, the results of this experiment showed that the habitats of Khash are better in terms of soil 

chemistry and major phytochemical traits. Kooh birk region is the best area for harvesting the aerial parts of this 
plant. 

 
Keywords: Elements, Essence components, Flavonoid, Morphology 
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 مقاله پژوهشی

 024-002 ، ص1041ستان ، تاب2، شماره 63جلد 

 

 گلدرگیاه های وحشی و فیتوشیمیایی جمعیت مورفولوژیکیادافیکی،  ررسی خصوصیاتب

(Otostegia persica B.) بلوچستان، ایرانهای در رویشگاه 

 
 4فاطمه نصرتی -3محمدرضا اصغری پور -*2عبدالشکور رئیسی -1نژاد منیره نعمتی

 80/80/0088تاریخ دریافت: 

 80/80/0088رش: تاریخ پذی

 

 چکیده

 بررسنی برینی  ا هنف   بن  7931پنووه  در سنا    مؤثر بر صفات کمی و کیفی گیاهان دارویی است. اینن   فاکتورهایعوامل محیطی از مهمترین 
الً تصادفی بنا سنه   صورت کامه ای بقالب طرح آشیانه درهای طبیعی بلوچستان در رویشگاه گیاه گلفر فیتوشیمیاییو  مورفولوژیکیهای ادافیکی، ویوگی
 مناطق مورد بررسی عبارت بودنف از، برگ و گل جمعیت کوه بیرک مهرستان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. اجزاء اسانسصفاتی نظیر  .به اجرا در آمفتکرار 

و  سرباز کالت(و مرکز  پادیکروستاهای سرباز ) -9 ،پشت کوه( و کوه پنج انگشتروستاهای یاش ) -2ناهوک(، و  کوه سونط روستاهایسراوان ) -7

بینرک از  بنه ترتینب در زرد و کنوه    pH سنط  ( 08/0بیشترین )و  (08/1) کمترینبودنف. نتایج نشان داد که  کوه بیرک(و زرد روستاهای مهرستان ) -4
بیشنترین  و زیمنس بر متنر(  دسی 09/49) هوک، کمترینابه ترتیب در پنج انگشت و ن EC( میزان 90/4حفاکثر )و ( 23/7حفاقل )شهرستان مهرستان، 

قابنل   Kکنل،   Kکوه یاش، بیشترین مقفار پشتدر  Pو   Nهوک، بیشترین میزان ابه ترتیب در کوه بیرک و ن Naسط   زیمنس بر متر(دسی 19/08)
های و عرض برگ و تعفاد شایه گیری شف. حفاکثر فاصله میانگره، طو  دمبرگ، طو سراوان انفازهسونط در منطقه کوه  و بیشترین درصف سیلت جذب
. حنفاکثر مینزان   وجنود داشنت   هوک سنراوان ابیشنترین ارتفناگ گیناه در منطقنه نن      و بیرک شهرستان مهرستاندر منطقه کوه فرعی هایشایهو  اصلی

گرم گالیک اسیف بر گنرم  میلی 06/7) ساقه فنل گرم کوئرستین بر گرم وزن نمونه( ومیلی 77/8و  09/7)به ترتیب  ریشهفالونوئیف و  فالونوئیفهای برگ
در  کوئرستین بنر گنرم وزن نموننه(    77/8و  40/8و ریشه )به ترتیب  فالونوئیف ساقهبیشترین میزان در منطقه پنج انگشت شهرستان یاش،  وزن نمونه(

در گنرم بنر گنرم(    میلنی  19/7) ریشه یفراتو کربوهگرم گالیک اسیف بر گرم وزن نمونه( میلی 90/2) فنل برگبیشترین منطقه زرد شهرستان مهرستان، 
. آننالیز ترکیبنات شنیمیایی    بفسنت آمنف  سراوان  ونطسدر منطقه کوهگرم بر گرم( میلی 33/7) منطقه پشت کوه یاش و حفاکثر میزان کربوهیفرات برگ

درصنفی و   72بنا سنه     Thymolبنه ترتینب   در برگ و گل  اسانس اجزاءترکیب در گل را نشان داد. بیشترین  97ترکیب در برگ و  72تعفاد اسانس 
Benzene, 1-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-4-methyl- (CAS) ) نتایج حاصل از اینن پنووه  نشنان   به طور کلی  درصفی بودنف. 79 با سه 

محیطنی همانننف    دهف عوامنل میکه نشان  داشتای وجود قابل مالحظه تنوگ مورد بررسی هایویوگیتمام از نظر  مطالعهمورد  هایجمعیتداد در بین 
 در ایجاد تنوگ در یصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی این گیاه موثر هستنف. ژنتیکی عوامل

 
 اسانس، صفات رویشی، عناصر، فالونوئیف کلیدی: هایهواژ
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های گیاهی با یانواده ترینمه از  Lamiaceaeیانواده 
گونه دارویی گلفر . (Zadali et al., 2022) پراکن  جهانی است

(Otostegia persica Boiss.)  های انفمیک از گونهاز این یانواده
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 از هاییدر بخ  گیاهاین  .(Sharifi-Rad et al., 2021) ایران است
 شرق جنوب نواحی ،(شیراز و جهرم بین) فارس استان شامل ایران
 ایدریتچه گلفر. دارد روی  هرمزگان و در بلوچستان یصوصا ایران

 طویل، و کوتاه های متغیرمیانگره با هاییشایه با متر، 0/7تا  ارتفاگ با
جوشانفه  .(Bezenjani et al., 2012) است فارگل و انبوه هایبرگ با

 دیابت، درمان در کرمان و بلوچستان در های هوایی این گیاهبخ 
این  .(Ebrahimpour et al., 2011) شودمی استفاده آرتروز و ماالریا

گیاه دارویی برتر مورد استفاده در بلوچستان ایران  78گیاه در لیست 
 Nasrollahzadeh et)اکسیفانیضف باکتری و آنتی اثراتدارای  .است

al., 2016)، ضف  ،ترس اکسیفاتیواسکاه   و کاه  لیپیفهای سرم
 Parvin et) فشار یونکاه   و دیابت، ضف التهاب، محافظت از کبف

al., 2019) باشف.می از دیگر فوایف این گیاه 
توان فالونوئیفها، شفه این گیاه میترکیبات فیتوشیمیایی شنایته از 

 ,.Rakhshani et al) ترپنوئیفها را نام بردها و تریاستروئیفها، تانن

، kaempferol ها شاملانواگ مختلفی از فالونو  .(2021

alpha‐pinene ،β‐sitosterol ،isovitexi ،morin  وquercetin ز ا
 . (Rahdari et al., 2022) این گیاه استخراج شفه است

 ترین عوامل مؤثر بر ترکیبات ثانویه گیاهان عوامنل ژنتیکنی  مه 
(Fazeli-Nasab et al., 2017) محیطننی ،(Ahmadi, 2022)  و

سنت.  ا (Salehi-Sardoei & Khalili, 2022) هنا اثنرات متقابنل آن  
ای بر کمیت و کیفیت منواد منوثره   محیطی که تاثیر عمفه فاکتورهای

، ننور، درجنه   (Rezaei-Nasab et al., 2017) گذارننف گیاهنان منی  
 ,.Rahdari et al) اشنف بحرارت، آبیاری و ارتفاگ محنل روین  منی   

گیاه با بررسی  (Noroozi et al., 2017) و همکاران نوروزی .(2022
در  Mentha longifolia (L) Hods. Subsp. Longifoliaداروینی  
بننه ایننن نتیجننه رسننیفنف کننه میننزان مننواد  هننای مختلنن  رویشننگاه

با توجه تنوئیف، آنتوسیانین و فالونوئیف وکاریتوشیمیایی این گیاه چون ف
 Arsenijević) همکاران و ارسنیوویچکنف. ها تغییر میبه نوگ رویشگاه

et al., 2019)  گیناه  شنفه  برداشنت  هنای گزارش کردنف تمام نموننه 
Thymus pannonicus All.  بنه  نسنبت  طبیعنی،  هنای از رویشنگاه 

همچننین   .اننف دارا بنوده  بیشنتری  اسنانس  مینزان  شفهْ کشت گیاهان
گ بنه بررسنی تننو    (Meamari et al., 2020) معمناری و همکناران  

 Zataria) هنای طبیعنی آویشنن شنیرازی    شیمیایی اسانس جمعینت 

multiflora Boiss.)  در ش  رویشگاه طبیعی استان هرمزگان شامل
، یمینر پردایتننف  رودیانه، الورشیخ، فاریاب، تنگ زاغ، بشاگرد و بننفر 

شناسایی گردیف. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین بازده اسنانس بنه   
درصف( و اکوتینپ بننفر یمینر     0/6تیپ رودیانه )ترتیب مربوط به اکو

-9/33ترکیب کنه نمایننفه    29درصف( بود. در این تحقیق تعفاد  3/9)
درصننف از کننل ترکیبننات بننود، شناسننایی گردیننف. از میننان ایننن  0/39

ترکیبات، تیمو ، لینالو ، کارواکرو  و پاراسیمن ترکیبات اصنلی اینن   
مل تأثیرگذار بر کیفیت و کمینت  ها بودنف. بنابراین شنایت عوااکوتیپ

 شناسییصوصیات زمین مواد مؤثره گیاهان دارویی حائز اهمیت است.
اسنتان سیسنتان و بلوچسنتان در جننوب      یاص هوائی و آب شرایط و

هنای  رویشنگاه  در مختلن  هنای  شرق اینران سنبب سنازگاری گوننه    
انحصاری این ناحیه شفه و بر غنای فلور آن افزوده اسنت. بنه لحنا     

آب و هنوای گنرم و    گیاهی بیشتر نواحی جننوب اسنتان بنا    جغرافیای
های شنما  آن بنا آب و هنوای    مرطوب دارای فلور بلوچی و محفوده

 ,Mir & Mirshekari) گرم و یشک دارای فلور ایرانی تورانی است

محسنوب  تنرین منناطق اینران    منطقه بلوچسنتان از یشنک   .(2013
یصنوص   هنیچ گوننه تحقیقنی در    این ناحیه که دراز آنجاییشود. می

انجام  Otostegia persica شیمیایی گونهفیتو شنایتی وی بومنیازها
و بننا توجننه بننه اینکننه بررسننی نیازهننای اکولننوژیکی یکننی از ، نشننفه

راهکارهای اساسی در اهلی کردن و کشت این گونه با ارزش داروینی  
 و مورفولنوژیکی هنای  ویوگنی  است، در این تحقیق به بررسی برینی 

 های طبیعی بلوچستان پردایته شنف. گاهدر رویش فیتوشیمیایی این گیاه
همچنین با هف  بررسی یصوصیات یاک بر اسنتقرار و یصوصنیات   

های ادافیکی یاک جوامع گیاهی نیز ارزیابی گلفر، ویوگی گیاهرشفی 
 گردیف.

 

 هامواد و روش
استان سیستان و بلوچستان مشنتمل بنر بلوچسنتان در جننوب و     

گینرد.  منی  سعت ایران را در بردرصف و 77بی  از ، سیستان در شما 
جننوبی  -مرکنزی و ( سنرحف شنمالی ) منطقه بلوچسنتان، از دو بخن    

 گلفرتشکیل شفه است. به منظور تعیین نقاط پراکنفگی گونه ( مکران)
 های گیاه مورد نظر با استفاده از مننابع در بلوچستان، محفوده رویشگاه

(Jamzad, 2012)،  ارشناسننان اداره منننابع طبیعننی   مصنناحبه بننا ک
گیاه گلفر . گردیف مشخص صحرایی پیمای  و مختل  هایشهرستان

این تحقیق در قالب طرح وی  دارد. در هر دو ناحیه مکران و سرحف ر
 4 تیمنار )در سنط    4تکرار و  9به صورت کامالً تصادفی با  ایآشیانه

دو روسنتای  اجرا شف. پووه  در  7931 شهرستان( در اسفنف ماه سا 
 زرد و کوه بینرک دو روستای  ؛شهرستان سراوانناهوک و کوه سونط 
شهرسنتان   پنج انگشت و پشت کنوه ؛ دو روستای مهرستانشهرستان 

 اجرا گردیف. روستای پادیک و منطقه کالت شهرستان سربازو  یاش
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 ستانو بلوچ تانیدر استان س Otostegia persica یینقشه پراکنش گونه دارو -1شکل 

Figure 1- Distribution map of medicinal species Otostegia persica in Sitan and Baluchistan province 
 

-جمنع  مختلن   مناطق در گلفر گیاهان گل برگ و هایی ازنمونه

 طنور  بنه  گیناهی  جمعینت  سنه  منطقنه  هر از. (7شکل گردیف ) آوری
هنا بررسنی شنف.    فولنوژیکی در آن مور صفات و رداریبنمونه تصادفی

هنا و حنذ    آوری شفه پس از شستشوی ریشنه های جمعسپس نمونه
گراد تا زمنان انجنام   درجه سانتی -08 در دمای فریزربقایای یاک، در 

آزمایشات صفات فیزیولوژیکی نگهفاری شفنف. همچنین جهت تعینین  
متر هر سانتی 68تا ر صف یصوصیات فیزیکی و شیمایی یاک، از عمق

ای برداشت و به آزمایشگاه یاکشناسنی دانشنگاه زابنل    نمونه رویشگاه
از  انتقننا  داده شننف. اطالعننات هواشناسننی شننهرهای مننورد مطالعننه 

 آوریجمنع  . هنگنام (7جنفو   ) شف ایذ هاآن هواشناسی هایایستگاه
موقعیت جغرافیایی منطقنه   GPS تگاهدس از استفاده با گیاه، هاینمونه

 جنفو  شامل ارتفاگ از سط  دریا، طو  و عرض جغرافیایی ثبت شنف ) 
2.) 

 

 گیری خصوصیات خاکاندازه

بافت یاک به روش هیفرومتری و با استفاده از مثلث بافت 
پتاسی  و ، یاک pH .(Klute & Dirksen, 1986) یاک تعیین گردیف

. برای (Rhoades, 1996)گیری شف یاک نیز انفازهسفی  
 شفه تهیه اشباگ عصاره یاک هایونهنم از سفی  و پتاسی  گیریانفازه

 . شف گیریانفازه (Cl361-فتومتر )مف فل  دستگاه با و

 
 های مورد تحقیقهای آب و هوایی شهرستانمیانگین سالیانه ویژگی -1جدول 

Table 1- Annual average of climatic characteristics of the studied cities 

ی میانگین ساالنه تعداد روزها

 درجه 63باالی 
 The average annual number 

of days above 35 degrees 

تعداد 

روزهای 

 یخبندان
Number 

of frost 

days 

 رطوبت
Moisture 

(%) 

 دما
Temperature 

(°C) 
 

 بارش
Rain  

(mm) 

  اقلیم

Climate 
 ستانشهر

 City 

29 10 30 22 123 
 گرم و یشک

 Warm and dry 
 
 
 

 مهرستان
 Mehrestan 

29 10 30 22 65 
 سراوان

 Saravan 

24 20 31 20 153 
 یاش

 Khash 

110 0 36 29 133 
 سرباز

 Sarbaz 
 



 1041، تابستان 2، شماره 63)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     030

 برداری شدهنمونه هایرویشگاه دریاسطح و ارتفاع از  ت جغرافیاییعیموق -2جدول 
Table 2- Geographical location and altitude of the sampled habitat lake 

 یاییعرض جغراف
Latitude 

 طول جغرافیایی
Longitude 

 ارتفاع از سطح دریا 

Above sea level 

 مناطق
Region 

 شهرستان
  City 

19°27′ ′66°62 1181 
 کوه سونط

  Koh Sont سراوان 
   Saravan ′44°27 ′98°62 1397 

 ناهوک
  Nahook 

′98°28 ′93°61 1557 
 انگشتپنج

  Panj Angosht یاش 
  Khash ′61°28 ′97°61 1416 

 کوهپشت
  Poshteh Koh 

′38°26 ′86°61 1000 
 پادیک

  Padic سرباز 
  Sarbaz ′24°26 ′51°61 924 

 کالت
  Kalat 

′62°26 ′51°61 1128 
 زرد

  Zard مهرستان  
 Mehrestan ′27°27 ′64°61 1319 

 کوه بیرک
  Kooh Birk 

 
و نیتروژن بنا   (Olsen et al., 1982)روش اولسن  به یاک فسفر

صنفات مورفولنوژیکی    شنف.  گیری( انفازهV40دستگاه کجلفا  )مف  
بنرگ بنا اسنتفاده از     و عرض میانگره، طو  شامل ارتفاگ بوته، فاصله

گینری شنف.   ک  مفرج و دسنتگاه کنولیس اننفازه   ابزارهایی ماننف یط
 ,Keles & Öncel)آنسنل  و کلنز هینفرات کنربن محلنو  بنه روش     

 گیری شف.انفازه (2004
های فنل، (Arnon, 1967) آرنونهای فتوسنتزی با روش رنگفانه

 ,.McDonald et al) سنیکالتو و منک دونالنف   -کل با معنر  فنولن  

سنجی کلریف آلومینیوم و جذب  و فالونوئیف گیاه از روش رنگ (2001
نننانومتر بننا دسننتگاه    470 هننر ترکیننب واکنشننی در طننو  مننوج   

. جهنت  (Bezenjani et al., 2012) گینری شنف  اسنپکتروفتومترانفازه 
( Agilent 6890افی گازی )شناسایی مواد موثره از دستگاه کروماتوگر
 20/8متر، قطنر دایلنی    98استفاده شف. دستگاه دارای ستون به طو  

بنود. بنرای    BPX5میکرومتر از ننوگ   20/8متر و ضخامت الیه میلی
هگنزان  -nشناسایی ترکیبات تشکیل دهنفه اسانس، نمونه که توسط 

 تزرینق  GC/MSمیکرولیتر بنه دسنتگاه    7رقیق شفه بودنف به مقفار 
شف. برنامه دمائی ستون بصورت ذیل تنظی  گردیف: دمای ابتفائی آون 

دقیقنه، گرادینان    0گراد و توق  در این دما به منفت  درجه سانتی 08
درجنه   248گراد در هر دقیقه، افنزای  دمنا تنا    درجه سانتی 9حرارتی 
درجه در هر دقیقه، افنزای  دمنا تنا     70گراد و سپس با سرعت سانتی
 10توق  در این دما و زمنان پاسنخ   دقیقه  9گراد و نتیدرجه سا 988

 split 7 گراد بصورتدرجه سانتی 238دقیقه بود. دمای اتاقک تزریق 
 0/8بود و از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل بنا سنرعت جرینان     90به 

 Agilentنگنار جرمنی )منف     لیتر در دقیقه استفاده گردیف. طی میلی

الکترون ولنت، روش یونیزاسنیون    18زاسیون دارای ولتاژ یونی (5973
EI  گنراد بنود. محنفوده    درجنه سنانتی   228و دمای منبع یونیزاسیون

تنظننی  گردیننف. نننرم افننزار مننورد    088تننا  48هننا از مننساسننکن
هنا بنه کمنک شنایص     بود. شناسنائی طین     Chemstationاستفاده

 هنای موجنود در کتنب مرجنع و    بازداری آنها و مقایسه آن با شنایص 
های جرمی ترکیبات استانفارد و استفاده از مقاالت و با استفاده از طی 

 Adam et) اطالعات موجود در کتابخانه کامپیوتری صنورت گرفنت  

al., 2001). 
 

 محاسبات آماری

 با و ایایه طرح آشیانهبر پ پووه  این از آمفه دست به هایداده 
 آزمون روش به هامیانگین .شف تحلیل تکرار 9گرفتن  نظر در

 هاداده آنالیز .شفنف مقایسه درصف 0 سط  در دانکن ایچنفدامنه
 انجام شف. (2/3 )نسخه  SASافزارنرم توسط

 

 و بحثنتایج 

 گلدر بوته پای خاک خصوصیات

قه در شهر در ها و برهمکن  منطیصوصیات یاک در شهرستان
داری داشت درصف بر تمام صفات مورد بررسی تاثیر معنی 7 سط 

ها و برهمکن  . میزان شن و سیلت یاک بین شهرستان(9جفو  )
 0ها در سط  درصف و مناطق شهرستان 7منطقه در شهر در سط  

 P  (92/8درصف( و 78/77) Nدار بود. بیشترین مقفار درصف معنی
 Nام( در منطقه پشت کوه شهرستان یاش و کمترین میزان پیپی
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ام( به ترتیب در منطقه کالت و پیپی 77/8) Pدرصف( و  76/0)
یاک  ECپادیک شهرستان سرباز انفازه گیری شف. همچنین بیشترین 

 ، ام(پیپی 38/08) Na مقفار عناصر  ،زیمنس بر متر(دسی 90/4)

K( پیپی 28/62کل ،)امK ( و سیلت پیپی 71/10قابل جذب )ام
درصف( در مناطق مربوط به شهرستان سراوان و  98/90یاک )

درصف( در منطقه پادیک شهرستان  48/22بیشترین درصف رس یاک )
(. در این تحقیق میزان صفات مورد 4جفو  گیری شف )سرباز انفازه

توانف نوگ یاک میمختل  بسیار متنوگ بود. بررسی در یاک مناطق 
 همچنین مقفار عناصری که بر عناصر معفنی گیاهان تأثیر بگذارد.

کنف بسته به نوگ های یود از یاک جذب میی ریشهگیاه به وسیله
 Gilliam) متفاوت است pHگیاه و یصوصیات شیمیایی یاک نظیر 

and Dick, 2010) . ترین از بین عوامل محیطی، یاک یکی از مه
ای عواملی است که در پراکن  و تراک  پوش  گیاهی نق  عمفه

دارد در واقع یصوصیات یاک برآینف اثرات دیگر عوامل محیطی در 
و همکاران  آدنانی .(Besalatpour et al., 2008) طو  زمان است

(Adnani et al., 2009)  پس از بررسی یصوصیات فیزیکی و
های مرتعی غالب منطقه کهک ق  به این شیمیایی یاک بر گونه
بین یصوصیات یاک و پوش   داریمعنینتیجه رسیف که ارتباط 

گیاهی وجود دارد و به تبع تغییر یصوصیات یاک، پوش  گیاهی نیز 
. بود یاک و pHبا  تاج پوش  بیشترین همبستگی .کنفتغییر می

ملی مثل بافت یاک و هفایت هیفرولیکی حرکت آب به سط  عوا
اثر بافت و سایتمان یاک در چگالی آن  .کننفریشه را کنتر  می

های مختل  و میزان عناصر موجود در یاک رویشگاهشود. ظاهر می
 Sepahi Sarjo et)نیز از یک گونه به گونه دیگر بسیار متفاوت است

al., 2020). 

 
 های مختلفصفات مورفولوژیکی گیاه گلدر در رویشگاه

 (9جنفو   ) نتایج حاصل از تجزیه واریانس صنفات مورفولنوژیکی  
شنهر بنر تمنامی     × نشان داد که تاثیر شهرستان و برهمکن  منطقنه 

. جنفو   دار بنود معنی درصف 7در سط  احتما  صفات از لحا  آماری 
کننه  ( نشننان داد4 جننفو صننفات مورفولوژیننک ) مقایسننه میننانگین

و  متنر( سانتی 06/7) ، طو متر(سانتی 86/4) ترین فاصله میانگرهبی 
(، 66/0) تعنفاد شنایه اصنلی    بیشترین برگ، متر(سانتی 29/7) عرض

متر( سانتی 88/7)دمبرگ  طو و  (88/09بیشترین تعفاد شایه فرعی )
. همچننین  گینری شنف  بیرک شهرستان مهرستان اننفازه در منطقه کوه

در منطقنه نناهوک    متنر( سنانتی  66/39) بیشترین ارتفناگ گیناه گلنفر   
منطقننه  درمتننر( سننانتی 99/49) شهرسننتان سننراوان و کمتننرین آن 

شنف. صنفات مورفولنوژیکی هنر گیناه       گینری اننفازه یناش   کوهپشت
 .باشنف عوامل محیطی هر منطقه و شهرستان میشرایط و  دهنفهنشان

 باشف.ار بر طو  گیاهان ارتفاگ از سط  دریا میذیکی از عوامل تاثیرگ

 
 های مختلفرویشگاه تجزیه واریانس صفات خاک پای بوته گیاه گلدر در -6جدول 

Table 3- ANOVA for thesoil traits of Goldar plant in different habitats 

 رس

Clay 
 شن

Sand 
 سیلت
Silt 

N  K  
K    قابل

 جذب
P  Na  pH 

هفایت 
 الکتریکی
EC  

درجه 
  آزادی
df 

منابع 
تغییرات 
S.O.V 

**49.48 **445.53 **215.65 **3.35 **1063.54 **813.06 **0.01 **549.00 **0.11 **6.22 3 
 شهر

 City 

**91.29 *144.55 *31.78 **2.57 **882.03 **501.30 **0.01 **55.317 **0.187 **2.51 4 

در  منطقه
شهر 

Region 

in City 

2.35 39.95 9.12 0.46 11.26 8.97 0.00 15.29 0.01 0.07 16 
 یطا 

Error 

12.47 11.43 9.35 7.06 9.59 5.68 6.28 6.86 1.55 9.58  
ضریب 
تغییرات 

C.V (%) 

 باشف.دار میدرصف معنی 7 و درصف 0* و ** به ترتیب در سطوح احتما   
* and ** are significant at 5%  and 1 % of probability levels, respectively. 
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 های مختلف بلوچستاندر رویشگاه صفات خاک پای بوته گیاه گلدر -0جدول 
Table 4- The soil traits of Golder plant in different habitats of Baluchistan 

 مناطق
 Region 

هدایت 

 تریکیالک
EC 

)1-m.(dS  

pH Na (ppm) P 

(ppm) 

K   قابل

 جذب

(ppm) 

K  
(ppm) 

N  
(%) 

 سیلت
Silt (%) 

 شن
Sand (%) 

 رس
Clay (%) 

 کوه سونط
 Koh sont 

3.79 b 8.13a 90.50a 0.17c 75.17a 62.20a 9.06c 38.30a 48.75e 12.95b 

 ناهوک
 Nahook 

4.38a 8.23a 50.73d 0.20bc 53.53c 29.80d 9.40c 36.24a 49.88e 13.88b 

 انگشتپنج
 Pang angosht 

1.29e 8.43a 53.95c 0.14dc 37.07e 13.43e 10.12b 27.02 b  63.52b 9.46c 

 پشت کوه
Posht koh 

2.09cd 8.36a 44.60e 0.32a 36.40e 18.63e 11.10a 21.90c 69.12a 9.10d 

 پادیک
 padic 

4.18a 8.40a 60.75b 0.11ed 40.63d  33.60c 9.60c 33.46a 44.14e 22.40a 

 کالت
 Calat 

1.93d 8.40a 51.63cd 0.22b 65.27b 50.61bc 8.16d 33.53a 58.39b 8.08d 

 زرد
 Zard 

1.98d 7.80a 59.73bc 0.12d 48.60d 20.05d 10.90b 37.96a 50.98e 10.96b 

 کوه بیرک
 Koh birk 

2.80c 8.50a 43.53e 0.14dc 64.76b 51.45b 9.03c 34.16a 53.30bc 12.54b 

 .باشفمیای دانکن درصف با استفاده از آز مون چنفدامنه 0در سط  احتما  دار حرو  مشترک در هر ستون نشان دهنفه عفم ایتال  معنی

The common letters in each column indicate no significant difference based on Duncan's multiple range at 5% of probability level. 

 
های گیاهنان داروینی و تاثیرگنذاری اینن     تنوگ موفولوژیکی گونه

صفات تحنت عوامنل متننوگ رویشنگاهی ایینرا بسنیار منورد توجنه         
. مطابق (Fazeli-Nasab et al., 2019) پووهشگران قرار گرفته است

انفام هوایی، کاشت و پنرورش اینن    این تحقیق جهت حصو  حفاکثر
 و شنود نمنی متر از سط  دریا توصیه  7488گیاه در ارتفاعات باالتر از 

با هف  رسیفن به  بهترین ناحیه جهت کاشت این گیاه رسفبه نظر می
شهرسنتان  منطقه کنوه بینرک   در  حفاکثر میزان برداشت انفام هوایی

ت صنحت بیشنتر اینن    . البته انجام تحقیقات بیشتر جهباشف مهرستان
بنا   (Farhang et al., 2013) رهانگ و همکارانامطلب الزم است. ف

گیناه   بررسی اثر ارتفاگ بر یصوصنیات مورفولنوژیکی و فیزیولنوژیکی   
زارش کردننف کنه   گ (Achillea aucheri Boiss)بومادران دماونفی 

ارتفاگ بوته و بیشترین تعفاد برگ مربوط به کمترین ارتفناگ از   حفاکثر
این گونه فنرض کنرد کنه در گیناه      شایف بتوانسط  دریا بوده است. 

Achillea aucheri Boiss  شفت نور و اشعه فرابنف  باعث کوتاهی
اینن اشنعه    .(Farahani & Hekmatfar, 2009) گیناه شنفه اسنت   

توانف سبب تاییر در سبز شفن گیاهچنه، کناه  ارتفناگ، کناه      می
گیاه در ارتفاگ ها شود. کاه  سرعت طویل شفن ساقه اصلی و شایه

افتنف و  مقابل این اشعه عمفتا به دلیل کوتاه شفن میانگره اتفناق منی  
 هنا اسنت  ها نیز بنه دلینل کناه  در تعنفاد سنلو      کاه  طو  گره

(Farhang et al., 2013). عرض برگ در شهرستان  طو  و بیشترین
یاش مشاهفه شف. در ارزیابی انجام  مهرستان و کمترین در شهرستان

های گل شفه بر روی صفات موفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی جمعیت

راعی، از بین صفات مورد بررسی در صنفاتی مانننف نسنبت طنو  بنه      
 دیننفدار مشنناهفه گرعننرض بننرگ و ارتفنناگ گینناه ایننتال  معنننی  

(Morshedloo et al., 2012) .     همچنین تناثیر رویشنگاه بنر صنفات
 Euphorbia tirucali (Sepahiمورفولنوژیکی در گیاهنان داروینی    

Sarjo et al., 2020) ،Chamomilla recutita L. (Mežaka et 

al., 2020)، Plantago psyllium. (Shahriari et al., 2018) ،
Origanum vulgare L. (Azizi et al., 2012)  وGlycyrhiza 

glabra (Esmaeili et al., 2020) و ییرا مورد بررسی قنرار گرفتنه  ا 
نشننان داده اسننت کننه بننا تغییننر رویشننگاه،    اتآزمایشننایننن ایج نتنن

 ن نیز تغییر کرده است.های صفات مورفولوژیکی این گیاهاگیریانفازه

 

 های مختلفگیاه گلدر در رویشگاه فیتوشیمیاییصفات 

هنای  فیتوشیمیایی مورد بررسی در اننفام  صفات تاثیر رویشگاه بر 
(. 1جنفو   دار بنود ) درصف معنی 7مختل  گیاه گلفر در سط  احتما  

 4 هننایرویشننگاه مقایسننه میننانگین صننفات فیزیولننوژیکی در بننین 
( کنه بیشنترین مینزان    2شنکل  )شهرستان منورد مطالعنه نشنان داد    

گرم کوئرستین بر گرم وزن تر نمونه(، فنل میلی 09/7فالونوئیف برگ )
گرم گالیک اسیف بر گرم وزن تر نمونه( و فنل ریشه میلی 06/7قه )سا
گنرم گالینک اسنیف بنر گنرم وزن تنر نموننه( در منطقنه         میلی 00/8)

 انگشت شهرستان یاش بفست آمف.پنج
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 تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی گیاه گلدر بین شهرها و مناطق مورد مطالعه -3جدول  

Table 5- ANOVA for the morphological traits of Golder plant between studied cities and areas 
 تعدادشاخه

 فرعی

Number of 

branches 

 تعداد شاخه اصلی

Number of 

main branches 

فاصله 

 میانگره

Intermedia

te distance 

 طول برگ

Leaf 

length 

 عرض

 برگ

Leaf 

width 

 طول دمبرگ

Petiole 

length 

 ارتفاع
Height 

درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغییرات

S.O.V 

**874.81 **4.11 **0.96 **0.29 **0.08 **0.09 1052.22** 3 
 شهر

 City 

**2069.54 **10.08 **1.04 **0.44 **0.21 **0.10 647.31 ** 4 
 شهردر  منطقه

 Region in City 
 

20.42 0.15 0.03 0.001 0.005 0.003 21.98 16 
 یطا

 Error 

 ضریب تغییرات  5.97 6.69 9.80 9.07 6.32 5.68 7.82
  C.V (%) 

 باشف.دار میدرصف معنی 7 و درصف 0* و ** به ترتیب در سطوح احتما  
*  and ** are significant at 5%  and 1% of probability levels, respectively 

 عهصفات مورفولوژی گیاه گلدر بین شهرها و مناطق مورد مطال -3 جدول
Table 6- The morphological traits of Golder plant between studied cities and areas 

تعداد شاخه 

 فرعی

Number of 

branches 

 تعداد شاخه اصلی

Number of 

main branches 

فاصله 

 میانگره

Intermedia

te distance 

(cm) 

 طول برگ

Leaf 

length 

(cm) 

 عرض برگ

Leaf 

width 

(cm) 

طول 

 دمبرگ

Petiole 

length 

(cm) 

 ارتفاع

Hight 

(cm) 

 مناطق
Regions  

76.00ab 7.33b 2.83bc 1.30b 0.70c 0.46c 92.00a 
 کوه سونط

 Koh sont 

49.33bc 5.33c 3.33ab 1.40b 0.83b 0.53bc 93.66a 
 ناهوک

 Nahook 

76.33ab 7.66b 2.66b 0.56e 0.47c 0.46c 78.83ab 
 انگشتپنج

 Pang angosht 

13.66d 4.66e 2.33c 1.06c 0.73bc 0.46c 43.33c 
 پشت کوه

 Posht koh 

76.33ab 8.33a 2.77bc 1.00c 0.83b 0.50bc 68.00b 
 پادیک

 Padic 

53.66bc 7.66b 3.66a 1.06c 0.67d 0.63b 68.50ab 
 کالت

 Calat 

43.33c 5.00c 2.83bc 0.60d 0.56e 0.50bc 77.00ab 
 زرد

 Zard 

83.00a 8.66a 4.06a 1.56a 1.23a 1.00a 88.03a 
 کوه بیرک

 Koh birk 
 .باشفمیای دانکن درصف با استفاده از آز مون چنفدامنه 0در سط  احتما  دار حرو  مشترک در هر ستون نشان دهنفه عفم ایتال  معنی

The common letters in each column indicate no significant difference based on Duncan's multiple range at 5% of probability level. 
 

های مختل  بسیار متنوگ بود مقفار کربوهیفرات از نظر حضور در انفام
-گرم بر گرم وزن تر( در ساقهمیلی 40/9و بیشترین مقفار این ماده )

آوری شفه از منطقه کالت شهرستان سرباز بفست آمف. های جمع
وهیفارت کمترین مقفار را به یود ایتصاص داد ریشه از نظر میزان کرب

 40/8) مقفار فالونوئیف ساقه گرم بر گرم وزن تر(. حفاکثرمیلی 60/8)
گرم میلی 77/8گرم کوئرستین بر گرم وزن تر نمونه( و ریشه )میلی

کوئرستین بر گرم وزن تر نمونه( در منطقه زرد شهرستان مهرستان، 
گرم بر گرم وزن تر( در میلی 33/7رگ )ببیشترین میزان کربوهیفرات 

در  گرم بر گرم وزن تر(میلی 00/7) ریشهسونط سراوان، منطقه کوه
تفاوت در مقادیر کمی (. 0جفو  بیرک مهرستان ثبت شف )منطقه کوه

های فنلی، فالونوئیفها و های فیتوشیمیایی از جمله ترکیبترکیب
توانف ناشی از تنوگ های مناطق مختل  میها در بین تودهآنتوسیانین
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 Nosrati et)ها باشفژنتیکی یا شرایط اکولوژیکی حاک  بر رویشگاه

al., 2019). 

کیبات مه  فالونوئیفی و فنلی گیاه گلفر مورین و کوئرستین از تر
 Gairola) همکارانگایروال و  .(Sharififar et al., 2007) باشفمی

et al., 2010) های مختل  روی میزان با بررسی تاثیر ارتفاگ
اکسیفانی و مقفار فنل کل و محتوای فالونوئیفی در های آنتیفعالیت
نشان دادنف که مقفار ترکیبات فنلی و  Fagopyrum tataricumگیاه 

یوانی ا نتایج ما ه یابف که بفالونوئیفی با افزای  ارتفاگ، افزای  می
به این نتیجه  (Saeidi et al., 2014) و همکاران سعیفی ارد.د

تنوئیف کل در گیاه دارویی نسترن کوهی در وکه میزان کار رسیفنف
میلی گرم بر گرم وزن تر متغیر  73/8-83/7 مناطق مختل  ایران بین

تنوئیف به ترتیب از واین تحقیق بیشترین و کمترین میزان کار بود. در
احمف )میمنف( به دست آمف. آنها دره( و بویررویشگاه کردستان )دیوان

اذعان داشتنف عوامل آب و هوایی، فاکتورهای جغرافیایی و شرایط 
 .های فتوسنتزی شودتوانف باعث تغییر در میزان رنگفانهیاک می

 Sharma et) و همکارانتحقیق با نتایج شمرا  همچنین نتایج این

al., 2012)  در مورد گیاه داروییWhitania somnifera  در
در تمام این (پارسافر و همکاران مطابق دارد. های مختل  رویشگاه

مطالعات نشان داده شفه است که میزان مواد فیتوشیمیایی چون 
نف. کها تغییر میبا تغییرات رویشگاهتنوئیف، آنتوسیانین و فالونوئیف وکار

ها بین شهرستانگلفر گیاه فیتوشیمیایی های تفاوت در ویوگیبنابراین 
توانف ناشی از تفاوت می ی بلوچستانهاو مناطق دایل شهرستان

های اکولوژیک مناطق ماننف دما، رطوبت، ارتفاگ از سط  دریا، ویوگی

منطقه  باشف.موجود در یاک  نوگ یاک و همچنین عناصر غذایی
لحا  اقلی  و ایتال  ارتفاگ از سط  دریا بسیار متنوگ  بلوچستان به

متر در  7ترین ناحیه این استان ارتفاگ ای که پستباشف به گونهمی
 9347منطقه ساحلی چابهار و حفاکثر ارتفاگ آن قله تفتان با ارتفاگ 

متر از سط  دریا و  7001تا  688است. گونه گلفر عمفتا در ارتفاگ بین 
 ویشی ایران تورانی و یلیجی عمانی روی  دارد.در دو ناحیه ر

گینری فالونوئینف، فننو  و کربوهینفرات بنه ترتینب       واحف اننفازه 
گرم گالینک اسنیف بنر    گرم کوئرستین بر گرم وزن تر نمونه، میلیمیلی

 گرم بر گرم وزن تر نمونهمیلی گرم وزن تر نمونه و
    

ر باارو و گااد گلاادر د نااالیت تربیبااات شاایمیایی اسااان آ

 بیرک مهرستانرویشگاه بوه

ترکیب  97در برگ و ترکیب  72از آنالیز اسانس تعفاد  در مجموگ
در برگ  Thymol. ترکیب (3جفو  و  0جفو  شف )در گل شناسایی 

کمتنرین   Decaneو ترکینب   درصنف(  72) گیاه گلفر باالترین غلظنت 
 79) را داشت. همچنین در گنل بیشنترین درصنف   درصف(  7/2) ظتغل

-Benzene, 1-(1,5-dimethyl-4مربننوط بننه ترکیننب    درصننف(

hexenyl)-4-methyl- (CAS)  و کمتننرین آن مربنوط بننه ترکیننب )
Decane (4/8  )بود. پیرامون تغییرات مواد منوثره و اسنانس در   درصف

 فی انجام شنفه اسنت  انفامهای مختل  گیاهان دارویی تحقیقات مختل
(Sepahi Sarjo et al., 2020). 

 

 
 مختلف بلوچستان هایرویشگاهگیاه گلدر در  فیتوشیمیاییه واریانس برخی صفات یتجز -7 جدول

Table 8- ANOVA for some physiological traits of Golder plant in the different habitats of Balochistan 
کربوهیدرات 

 ریشه

Root 

Carbohydrat

e 

کربوهیدرا

 ت ساقه

Stem 

Carbohy

drate 

کربوهیدرات 

 برگ

Leaf 

Carbohydr

ate 

فنل 

 ریشه

Root  

Phenol 

 فنل ساقه

Stem  

Phenol 

 فنل برگ

Leaf  

Phenol 

فالونوئید 

 ریشه

Root 

Flavonoid 

فالونوئید 

 ساقه

Stem 

Flavonoid 

فالونوئید 

 برگ

Leaf 

Flavonoid 

درجه 

آزاد

 ی

df 

 منابع تغییرات

S.O.V 

**0.83 **0.96 **0.95 **0.16 **0.65 **0.28 **0.001 **0.04 **0.12 3 
City  
 شهر

**0.38 **2.11 **0.92 **0.04 **0.62 **0.77 **0.005 **0.06 *0.08 4 
شهر در  منطقه

Region in City 

0.01 0.04 0.01 0.001 0.009 0.02 0.00001 0.0004 0.02 16 
 یطا

Error 

 ضریب تغییرات  10.31 8.08 5.60 8.78 5.83 6.12 6.56 11.42 9.35
(%) C.V 

 درصف. 7 و درصف 0دار در سطوح احتما  ترتیب معنی* و ** به

* and **: Significant at 5%  and 1% of probability levels, respectively. 
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 بلوچستان یهاشگاهیگلدر در رو اهیگ ییایمیتوشیصفات ف -2شکل 

Figre 2- The phytochemical tratis of Goldar plant in the different habitats of Balochistan 

 
 اجزاء اسانس برگ گیاه گلدر در رویشگاه کوه بیرک مهرستان -8جدول 

Table 8- Leave Essential oil components of Goldar plant in Birk - Mehrestan habitat 
 GC % شاخص بازداری ترکیبات برگ ردیف

1 Decane<n-> 1006 2.1 

2 Thymol 1306 12.0 

3 Carvacrol 1316 7.0 

4 Geranylacetone 1455 3.6 
5 Pentalene, Octahydro-1,4-Diiodo 1636 2.3 
6 Dehydroaromadendrene 1670 4.9 

7 Methyl Ionone 1753 6.3 

8 β-Turmerone 1844 8.0 
9 Bisabolol oxide A <alpha-> 1871 2.9 

10 Hexahydrofarnesyl acetone 1954 4.6 

11 Diisobutyl phthalate 2065 3.6 

12 Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, 6,6-dimethyl 2125 3.3 

 

با یک مقایسه اجمالی بنین نتنایج تحقینق حاضنر و نتنایج سنایر       
کنه ننوگ و درصنف ترکیبنات موجنود در       رسنف به نظر می پووهشگران

های مختل  بسیار متغیر اسنت.  ها و اقلی اسانس این گیاه در رویشگاه
 ,.Sharififar et al) و همکاران فرشریفیای که در پووه  به گونه

نینز در   diicooctil fhthalateترکیب ، فقط در استان کرمان .(2007
 و همکاران توفیقیدر پووه  پووه  حاضر شناسایی شف. همچنین 

(Tofighi et al., 2014) ترکیب ، فقط ان و بلوچستاندر استان سیست
hexahydrofarnesyl acetone      .نیز در اینن تحقینق شناسنایی شنف
ها متفاوت بودنف. مقفار اسنانس و ننوگ   مابقی ترکیبات در این پووه 

ننوگ   و مواد موثره در گیاهان به میزان زیادی به عواملی چون ژنتینک 
 ته است.وابس و محل روی  مرحله رشفی ،زمان برداشت، انفام گیاهی

 

 نتیجه گیری

های مختل  تغیینر  در رویشگاهمترهای مورد بررسی گیاه گلفر اپار
 سط  از ارتفاگ ترینک  و تریندر این پووه  ایتال  بین بی  .کرد
بود و نتایج نشان داد که  متر 699بررسی  مورد در هشت رویشگاه دریا

فر را به نوعی هر هشت رویشگاه شرایط مناسب برای روی  گیاه گلن 
رسف برای حصو  بیشنترین عملکنرد اننفام    دارا هستنف، اما به نظر می

هوایی منطقه کوه بیرک شهرستان مهرستان بهترین رویشنگاه اسنت،   
گینری  چون اکثر صفات مورفولوژیکی این گیاه در اینن منطقنه اننفازه   

هنای اینن گیناه مشنخص شنف کنه       شف. در بررسی فیزیولوژیکی انفام
هننا و بیشننترین میننزان فنننل و ونوئیننف در بننرگبیشننترین میننزان فال
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اننف. حنفاقل مقنفار    های این گیاه تجمنع داشنته  کربوهیفرات در ساقه
حنفاکثر مقنفار   به طور کلی، صفات فیزیولوژیکی در ریشه موجود بود. 

شهرسنتان   هنای رویشنگاه در  منورد بررسنی   صفات فیزیولوژیکی اکثر
و  Thymol بنرگ از مهمتنرین ترکیبنات داروینی     .بفست آمنف  یاش

Carvacrol   و مهمتنرین ترکیبننات گننلp-Mentha-1,5,8-triene  و
Benzene, 1-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-4-methyl- (CAS) 

 را میتوان نام برد.

 

 اجزاء اسانس گل گیاه گلدر در رویشگاه کوه بیرک مهرستان -4 جدول
Table 9- Flower Essential oil components of Goldar plant in Birk - Mehrestan habitat 

 GC % شاخص بازداری ترکیبات گل ردیف

1 Decane<n-> 999 0.4 
2 Linalool 1103 2.3 
3 Campholenal<alpha-> 1129 4.3 
4 p-Mentha-1,5,8-triene 1150 8.9 
5 Menthol 1178 3.8 
6 α-Ionol 1400 1.3 
7 trans-Caryophyllene 1422 2.2 
8 (E)-β-Farnesene 1458 1.2 
9 Germacrene D 1484 3.4 

10 (E)-β-Ionone 1489 1.8 
11 β-Bisabolene 1510 3.1 
12 β-Curcumene 1558 1.1 
13 Hexenyl benzoate<3Z-> 1575 1.1 
14 4-(3,3-Dimethyl-But-1-Ynyl)-Hydroxy-2,6,6-Trimethyl-cy 1584 0.8 
15 Spathulenol 1588 5.9 
16 Methyl Ionone 1591 6.8 
17 Viridiflorol 1598 1.1 
18 Dehydroaromadendrene 1615 1.2 
19 Caryophyllene oxide 1627 3.5 
20 Benzene, 1-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-4-methyl- (CAS) 1636 13.0 
21 Turmerone<ar-> 1671 1.9 
22 Bisabolol acetate<epi-alpha-> 1689 0.7 
23 19.83 Verbenyl acetate<trans 1838 0.8 
24 Retinal (CAS) 1845 2.0 
25 Diisobutyl phthalate 1871 2.5 
26 Farnesyl acetone<5Z,9E-> 1919 1.1 
27 Dibutyl phthalate 1966 1.4 
28 Phenanthrene, 9-dodecyltetradecahydro 2065 1.2 
29 Benzeneethanol, 4-[(2,4-dinitrophenyl)azo]- 2074 1.3 
30 Cyclohexanone, 2-[(4-Methoxyphenyl) Methylene 2112 1.0 
31 1-methoxyhept-1-yne 2117 3.9 

 

  منابع

1. Adam S., Al-Yahya M., and Al-Farhan A. 2001. Response of najdi sheep to oral administration of citrullus 
colocynthis fruits, nerium oleander leaves or their mixture. Small Ruminant Research 40(3): 239-244. 
https://doi.org/10.1016/S0921-4488(01)00184-5. 

2. Adnani M., Pourmeidani A., and Farahpour M. 2009. Adaptation and establishment studies of some grass species in 
sub-steppic ranges of kahak in ghom province. Iranian Journal of Range and Desert Research 16(1): 11-21. Record 
Number : 20093291015. 

3. Ahmadi S. 2022. Antibacterial and antifungal activities of medicinal plant species and endophytes. Cellular, 
Molecular and Biomedical Reports 2(2): 109-115. https://doi.org/10.55705/cmbr.2022.340532.1042. 

4. Arnon A. 1967. Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy Journal 23(1): 112-121.  
5. Arsenijević J., Drobac M., Šoštarić I., Jevđović R., Živković J., Ražić S., Moravčević Đ., and Maksimović Z. 2019. 

Comparison of essential oils and hydromethanol extracts of cultivated and wild growing thymus pannonicus all. 
Industrial Crops and Products 130: 162-169. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.12.055. 

6. Azizi A., Hadian J., Gholami M., Friedt W., and Honermeier B. 2012. Correlations between genetic, morphological, 
and chemical diversities in a germplasm collection of the medicinal plant Origanum vulgare L. Chemistry & 
Biodiversity 9(12): 2784-2801. https://doi.org/10.1002/cbdv.201200125. 

https://doi.org/10.1016/S0921-4488(01)00184-5
https://doi.org/10.55705/cmbr.2022.340532.1042
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.12.055
https://doi.org/10.1002/cbdv.201200125


 004     ...گلدرگیاه هاي وحشي و فیتوشیمیایي جمعیت مورفولوژیکيادافیکي،  ررسي خصوصیاتبنژاد و همکاران، نعمتي 

7. Besalatpour A., Khoshgoftarmanesh A., Hajabbasi M., and Afyuni M. 2008. Germination and growth of selected 
plants in a petroleum contaminated calcareous soil. Soil & Sediment Contamination 17(6): 665-676. 
https://doi.org/10.1080/15320380802425113. 

8. Bezenjani S.N., Pouraboli I., Afshar R.M., and Mohammadi G. 2012. Hepatoprotective effect of otostegia persica 
boiss. Shoot extract on carbon tetrachloride-induced acute liver damage in rats. Iranian Journal of Pharmaceutical 
Research: IJPR 11(4): 1235. PMCID: PMC3813173; PMID: 24250558. 

9. Ebrahimpour M., Pourkhabbaz A., Baramaki R., Babaei H., and Rezaei M. 2011. Bioaccumulation of heavy metals in 
freshwater fish species, anzali, iran. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 87(4): 386-392. 
https://doi.org/10.1007/s00128-011-0376-y. 

10. Esmaeili H., Karami A., Hadian J., Ebrahimi S.N., and Otto L.-G. 2020. Genetic structure and variation in iranian 
licorice (Glycyrrhiza glabra L.) populations based on morphological, phytochemical and simple sequence repeats 
markers. Industrial Crops and Products 145: 112140. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112140. 

11. Farahani R.Z., and Hekmatfar M. 2009. Facility location: Concepts, models, algorithms and case studies. Springer 
Science & Business Media.  

12. Farhang A., Kheiri A., and Soleimani A., 2013. The effect of height on the morphological and physiological achillea 
aucheri boiss. In: The first National Congress on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture. 

13. Fazeli-Nasab B., Rahnama M., and Shahriari S. 2019. The antimicrobial properties of hydro-alcoholic extracts of 29 
medicinal plants on E. coli and Staphylococcus aureus microbes. NFVM 1(2): 1-15. 
https://doi.org/10.35066/j040.2018.407. 

14. Fazeli-Nasab B., Sirousmehr A., Mirzaei N., and Solimani M. 2017. Evaluation of total phenolic, flavenoeid content 
and antioxidant activity of leaf and fruit in 14 different genotypes of Ziziphus mauritiana L. In south of Iran. Eco-
Phytochemical Journal of Medicinal Plants 4(4): 1-14.  

15. Gairola S., Shariff N.M., Bhatt A., and Kala C.P. 2010. Influence of climate change on production of secondary 
chemicals in high altitude medicinal plants: Issues needs immediate attention. Journal of Medicinal Plants Research 
4(18): 1825-1829. https://doi.org/10.1007s10531-011-0082-4. 

16. Gilliam F.S., and Dick D.A. 2010. Spatial heterogeneity of soil nutrients and plant species in herb-dominated 
communities of contrasting land use. Plant Ecology 209(1): 83-94. https://doi.org/10.1007/s11258-010-9725-x. 

17. Jamzad Z. 2012. Flora of iran: Lamiaceae. Tehran: Research Institute of Forests and Rangelands: 213-219.  
18. Keles Y., and Öncel I. 2004. Growth and solute composition in two wheat species experiencing combined influence 

of stress conditions1. Russian Journal of Plant Physiology 51(2): 203-209. 
https://doi.org/10.1023/B:RUPP.0000019215.20500.6e. 

19. Klute A., and Dirksen C. 1986. Hydraulic conductivity and diffusivity: Laboratory methods. In: Methods of soil 
analysis: Part 1 physical and mineralogical methods. pp: 687-734. https://doi.org/10.2136/sssabookser5.1.2ed.c28. 

20. McDonald S., Prenzler P.D., Antolovich M., and Robards K. 2001. Phenolic content and antioxidant activity of 
olive extracts. Food Chemistry 73(1): 73-84. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(00)00288-0. 

21. Meamari S., Yavari A., and Bikdeloo M. 2020. Investigation of chemical diversity of essential oil of natural 
populations of Zataria multiflora boiss. In hormozgan province. Iranian Journal of Horticultural Science 51(3): 669-
677. https://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.306929.1826. 

22. Mežaka I., Kronberga A., Nakurte I., Taškova I., Jakovels D., and Primavera A. 2020. Genetic, chemical and 
morphological variability of chamomile (Chamomilla recutita L.) populations of latvia. Industrial Crops and 
Products 154: 112614. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112614. 

23. Mir A., and Mirshekari M. 2013. The study of sistan and baluchestan province. Tehran: Publishing 
company'stextbooks.  

24. Morshedloo M., Ebadi A., Fatahi Moghaddam M., and Yazdani D. 2012. Evaluation of essential oil composition in 
three species of hypericum from Iran. Journal of Medicinal Plants 11(42): 23-
31.http://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2012.11.42.21.9. 

25. Nasrollahzadeh M., Sajadi S.M., and Mirzaei Y. 2016. An efficient one-pot synthesis of 1, 4-disubstituted 1, 2, 3-
triazoles at room temperature by green synthesized cu nps using otostegia persica leaf extract. Journal of Colloid and 
Interface Science 468: 156-162. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.01.050. 

26. Noroozi V., Yousefzadeh S., Asilan K.l., and Mansourifar S. 2017. Investigating the variation of essential oil 
content, chlorophyll, carotenoid, anthocyanin and flavonoid of (Mentha longifolia (L.) hods. Subsp. Longifolia) in 
several habitats of marand. Eco-phytochemical Journal of Medicinal Plants 5(1): 52-66.  

27. Nosrati F., Fakheri B., Solouki M., Mahdi Nezhad N., and Valizadeh M. 2019. Analysis of some phytochemical 
characteristics of Astragalus fasciculifolius boiss. In natural habitats of south sistan and baluchistan province, iran. 
Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research 35(1): 68-79. 
https://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2019.121991.2327. 

28. Olsen S.R., Sommers L.E., and Page A.L. 1982. Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological 
properties of phosphorus. ASA Monograph, 9: 403-430.  

29. Parvin A., Yaghmaei P., Noureddini M., Haeri Roohani S.A., and Aminzadeh S. 2019. Comparative effects of 

https://doi.org/10.1080/15320380802425113
https://doi.org/10.1007/s00128-011-0376-y
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112140
https://doi.org/10.35066/j040.2018.407
https://doi.org/10.1007s10531-011-0082-4
https://doi.org/10.1007/s11258-010-9725-x
https://doi.org/10.1023/B:RUPP.0000019215.20500.6e
https://doi.org/10.2136/sssabookser5.1.2ed.c28
https://doi.org/10.1016/S0308-8146(00)00288-0
https://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.306929.1826
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112614
http://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2012.11.42.21.9
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.01.050
https://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2019.121991.2327


 1041، تابستان 2، شماره 63)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     004

quercetin and hydroalcoholic extract of Otostegia persica boiss with atorvastatin on atherosclerosis complication in 
male wistar rats. Food Science & Nutrition 7(9): 2875-2887. https://doi.org/10.1002/fsn3.1136. 

30. Rahdari F.G., Shahanipour K., Monajemi R., and Adibnejad M. 2022. Comparison of the antisclerotic effect of 
hydroalcoholic extracts of Ocimum basilicum and Otostegia persica with quinacrine by inhibition of phospholipase 
a2 in male wistar rats. Avicenna Journal of Phytomedicine 12(2): 175. 
https://doi.org/10.22038%2FAJP.2021.19075. 

31. Rakhshani A., Alizadeh E., Ahmadifar E., and Shahriari Moghadam M. 2021. Effect of dietary golder powder 
(Otostegia persica) on blood parameters, antioxidant defense and immune of common carp (Cyprinus carpio). 
Aquatics Physiology and Biotechnology 9(1): 39-56. https://doi.org/10.22124/japb.2021.15640.1368. 

32. Rezaei-Nasab M., Komeili G., and Fazeli-Nasab B. 2017. Gastroprotective effects of aqueous and hydroalcholic 
extract of Scrophularia striata on ethanol-induced gastric ulcers in rats. Der Pharmacia Lettre 9(5): 84-93.  

33. Rhoades J. 1996. Salinity: Electrical conductivity and total dissolved solids. In: Methods of soil analysis: Part 3 
chemical methods. pp: 417-435. https://doi.org/10.2136/sssabookser5.3.c14. 

34. Saeidi K., Sefidkon F., and Babaei A. 2014. Study of some phytochemical and morphological characteristics of dog 
rose fruit in north of Iran. Journal of Crops Improvement 16(3): 545-554. 
https://dx.doi.org/10.22059/jci.2014.53257. 

35. Salehi-Sardoei A., and Khalili H. 2022. Nitric oxide signaling pathway in medicinal plants. Cell Mol Biomed Rep 
2(1): 1-9. https://doi.org/10.55705/cmbr.2022.330292.1019. 

36. Sepahi Sarjo Y., Mousavu Nik S.M., Galavi M., Ghanbari A., Raissi A.S., and Nosrati F. 2020. Investigation of 
morphological, physiological and phytochemical characteristics of Euphorbia tirucalli L. In some natural habitats of 
baluchistan. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research 36(2): 259-273. 
https://doi.org/10.22092/ijmapr.2020.125727.2530. 

37. Shahriari Z., Heidari B., and Dadkhodaie A. 2018. Dissection of genotype× environment interactions for mucilage 
and seed yield in plantago species: Application of ammi and gge biplot analyses. PloS One 13(5): e0196095. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196095. 

38. Sharifi-Rad M., Pohl P., and Epifano F. 2021. Phytofabrication of silver nanoparticles (agnps) with pharmaceutical 
capabilities using Otostegia persica (burm.) boiss. Leaf extract. Nanomaterials 11(4): 1045. 
https://doi.org/10.3390/nano11041045. 

39. Sharififar F., Moshafi M., Mansouri S., Khodashenas M., and Khoshnoodi M. 2007. In vitro evaluation of 
antibacterial and antioxidant activities of the essential oil and methanol extract of endemic Zataria multiflora boiss. 
Food Control 18(7): 800-805. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2006.04.002. 

40. Sharma R., Samant S., Sharma P., and Devi S. 2012. Evaluation of antioxidant activities of Withania somnifera 
leaves growing in natural habitats of north-west Himalaya, india. Journal of Medicinal Plants Research 6(5): 657-
661. https://doi.org/10.5897/JMPR11.257 

41. Tofighi Z., Alipour F., Hadavinia H., Abdollahi M., Hadjiakhoondi A., and Yassa N. 2014. Effective antidiabetic 
and antioxidant fractions of Otostegia persica extract and their constituents. Pharmaceutical Biology 52(8): 961-
966. https://doi.org/10.3109/13880209.2013.874463. 

42. Zadali R., Baghery M., Abbasi M., Yavari N., Miran M., and Ebrahimi S.N. 2022. Anticonvulsant activity of 
Iranian medicinal plants and molecular docking studies of isolated phytochemicals. South African Journal of Botany 
149: 646-657. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2022.06.044. 

 

https://doi.org/10.1002/fsn3.1136
https://doi.org/10.22038%2FAJP.2021.19075
https://doi.org/10.22124/japb.2021.15640.1368
https://doi.org/10.2136/sssabookser5.3.c14
https://dx.doi.org/10.22059/jci.2014.53257
https://doi.org/10.55705/cmbr.2022.330292.1019
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196095
https://doi.org/10.3390/nano11041045
https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2006.04.002
https://doi.org/10.5897/JMPR11.257
https://doi.org/10.3109/13880209.2013.874463
https://doi.org/10.1016/j.sajb.2022.06.044

