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Introduction 
 Medicinal plants have played an essential role in the development of human culture. Medicinal plants are 

resources of new drugs and many of the modern medicines are produced indirectly from plants. Although the 
production of secondary metabolites is controlled by genes, their production is considerably influenced by 
environmental conditions, so environmental factors cause changes in the growth of medicinal plants as well as 
the amount of active substances. Essential oil quantity and quality are affected by the different environmental 
conditions. Physiological, morphological and genetic variations were seen in populations of species that occurred 
in different habitats. These variations were created in response to contrasting environmental conditions. In many 
plant species, studies on the pattern of variation in populations have shown the localized populations are adapted 
to the particular environmental conditions of their habitat. The genus Phlomis L. (Lamiaceae) includes about 113 
perennial herbs or shrubs distributed in Asia, Europe, and Africa. Some of the Phlomis species have been 
reported for their traditional uses as analgesic, diuretic, tonic, anti-diarrheic agents and to treat various conditions 
such as gastric ulcer, inflammation, diabetes, hemorrhoids and wounds. In Flora of Iran, this genus is represented 
by 20 species, including Phlomis olivieri Benth. 

Materials and Methods 
 This study was conducted to evaluate the morphological and phytochemical diversity of eleven populations 

of P. olivieri Benth. from different districts of Hamedan province in 2021. Traits such as plant height, stem 
diameter, leaf length and width, fresh and dry weight of the flowering branch, inflorescence length, fresh and dry 
weight of the plant, number of inflorescence cycles, essential oil percentage were measured. In order to 
investigate the 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 the flowering stage and were dried 

at 25-30C. They were stored in envelopes at 223C away from the sun. For extracting the essential oil of the 
samples, 100 gr of the plant was milled and then distilled with water. Hydrodistillation lasted for 4 hours. The 
main components of essential oil were identified and determined by gas chromatography in the Institute of 
Medicinal Plants in Karaj. Gas chromatography was carried out on Agilent 6890 with capillary column 

30m*0.25 mm, 0.25 m film thickness. The grouping of populations based on morphological and phytochemical 
traits was done by cluster analysis in SPSS using the Ward method. Also, the traits correlation (quantitative) was 
done using the Pearson method. 

Results and Discussion 
 According to the results, the highest fresh and dry weight of flowering branch (6.96 g and 3.48 g) and also 
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the highest fresh and dry weight of the plant (11.77 g and 5.86 g) belonged to the Koohani population. The tallest 
inflorescence (24.2 cm) belonged to the Jowzan population and the shortest inflorescence belonged to the 
Gammasiab population (8.9 cm). The highest stem diameter (4.45 mm) was observed in the Garin population. 
The maximum plant height (49.4 cm) was related to the Rahdarkhaneh population, which was not significantly 
different from the Garin population, and the minimum was related to the population of Garmak (31 cm), which 
was not significantly different from the population of Gammasiab (33.50 cm). Also, 31 compounds were 

identified in this plant essential oil that caryophyllene, germacrene D, and (E)--Farnesene had the highest 
percentage of essential oil constituents. In this study, the highest amount of essential oil (0.04%) was related to 
the Koohani population which had the lowest altitude among other populations. Therefore, it seems that 
environmental factors, as well as genetic factors, have been effective in creating diversity in morphological and 
phytochemical characteristics of this plant. 

Conclusion 
 The results obtained from this study showed that P. olivieri Benth. populations gathered from different 

regions of Hamedan province, had a high diversity in terms of essential oil content. The results showed that in 
addition to genetic factors, environmental and climatic factors also affect phytochemical traits. In this study, the 
highest amount of essential oil was produced in the Koohani population (located in Nahavand city) with the 
lowest altitude among other populations. According to the research on the essential oil components of P. olivieri 
in different regions of Iran, the components of its essential oil and their percentages are completely different; so, 
some of the components that are seen in one region, are not observed in another region, and this issue 
emphasizes on the effect of climatic conditions. This difference is quite evident even in the studied populations 
in a province. 

 
Keywords: Altitude, Essential oil, Flowering branch, Inflorescence 
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 بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی

 در استان همدان (.Phlomis olivieri Benth) برهگوشهای مختلف جمعیت

 
 2رمضان کلوندی ـ*1مهتاب صالحی

 07/10/1400تاریخ دریافت: 

 11/11/1400تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

 3و  گونه 20دارای  Phlomisد. براساس آخرین گزارش، جنس وشمیشامل در جهان را گونه  113حدود  Lamiaceaeتیرۀ از  Phlomisجنس 
هوای متتفو    اسوت. گونوه   ایوران  بوومی های گونهاز  .Phlomis olivieri Benthگیاه هستند. انحصاری ایران  ،آن ۀگون 9در ایران است که  هیبرید

Phlomis منظور ارزیابی ها ازجمفه زخم معده، دیابت و التهاب مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش، به رمان برخی بیماریدر طب سنتی، برای د
در مناطق متتف  استان همدان به اجرا درآمد. براساس نتایج به دست آمده،  1400بره، در سال جمعیت گیاه گوش 11تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی 

گورم( بوه    86/5و  77/11گرم( و همچنین بیشترین وزن تر و وزن خشک گیاه )به ترتیب  48/3و  96/6دار )تر و وزن خشک سرشاخه گلبیشترین وزن 
مربوط بوه   متر( سانتی 9/8) آذینترین طول گلمتر( مربوط به جمعیت جوزان و کوتاهسانتی 2/24آذین )جمعیت کوهانی تعفق داشت. بفندترین طول گل

متور( مربووط بوه جمعیوت     سوانتی  4/49متر( در جمعیت گرین مشاهده شد. بیشترین ارتفاع گیاه )میفی 45/4اماسیاب بود. بیشترین قطر ساقه )جمعیت گ
متر( بوود کوه بوا جمعیوت     سانتی 31و کمترینِ آن، مربوط به جمعیت گرمک ) (p<0.05)داری نداشت گرین، تفاوت معنی راهدارخانه بود که با جمعیت

ترکیب در اسانس شناسایی شود کوه کواریوفیفن، ژرمواکرن دی، و ای و بتوا و           31داری نداشت. همچنین، متر( اختالف معنیسانتی 50/33اسیاب )گام
 درصد( از منطقه کوهانی به دست 04/0دهنده اسانس را به خود اختصاص دادند. در این مطالعه، بیشترین اسانس )سن، بیشترین درصد اجزای تشکیلرنفا

رسد که عوامل محیطی نیز همانند عوامل ژنتیکی، در های مورد مطالعه، دارای کمترین ارتفاع از سطح دریا بود. بنابراین به نظر میآمد که در بین جمعیت
 اند.ایجاد تنوع در خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی این گیاه مؤثر بوده

 
 آذیندار، گلسرشاخه گل ارتفاع از سطح دریا، اسانس، های کلیدی:واژه
 

   2 1 مقدمه

هوای فارسوی لالموه و    بوا نوام   .Phlomis olivieri Benthگیاه 
در ایوران   Phlomisگونه  19است.  نعناعیان بره، از گیاهان تیرۀگوش
های این گونه فهرستیک گونه جدید از خراسان به  اخیراً که رویدمی

                                                 
استادیار گروه عفوم و مهندسی باغبانی دانشگاه بوعفی سینا، مجتمع آموزش عالی و 1

 نهاوند )ویژه دختران(
 (Email: mahtab.salehi@basu.ac.ir            :   نویسنده مسئول -)*
و عضو هیأت عفمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات 2

 و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، ایران
DOI: 10.22067/jhs.2022.74320.1117 

 رسویده اسوت   20ها بوه  هجنس در ایران اضافه شده است و تعداد گون
(Vaezi et al., 2017) جنس .Phlomis L. های معطورِ  اغفب با گل

 .Pشوود. گونوه   درشتِ زرد تا بنفش یا صوورتی و زیبوا شوناخته موی    

olivieri    به طور خودرو در نواحی غربی و شمال غربوی ایوران )کووه
های البرز( و مرکزی ایوران  وههای زاگرس( و نیز در نواحی شمالی )ک

روید. دیگر گونوه ای کوهستانی میها و نواحی دامنهدر مزارع، کنار باغ
، عالوه بر ایران، در شرق اروپا تا اتریش، قفقاز، Phlomisهای جنس 

ازجمفه . (Mozaffarian, 2015)رویند ترکیه، سیبری و مغولستان می
باشود. ایون   ، کشور ایوران موی  P. olivieriهای طبیعی گونه گاهرویش

 پووراکنش وسوویعی دارد ،گونووه در منوواطق متتفوو  اسووتان هموودان  
(Jamzad, 2012)عفوت وجوود کووه   ه ب ،هوای استان همدان . آب و

https://jhs.um.ac.ir/
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. اسوت متنوع بسیار  ،های زیادها و پستی و بفندیهای مرتفع، رودخانه
ین تنوع آب و هوایی به هموراه نووع خواا، ارتفواع و سوایر شورای        ا

هوای متفواوت   هوا و گونوه  تا انواع پوشوش است موجب شده  ،محیطی
 Statistical Center of) گیاهی در نقاط متتف  استان مشاهده شود

Iran, 2012). بب تنووع  س ،ی گیاهیهاجمعیتپذیری ژنتیکی انعطاف
هوای  و تغییر تدریجی آنها در مناطق متتف  جغرافیایی شده و جمعیت

که از نظر صوفات نمووی، فیزیولووژیکی،     آوردوجود میرا بهیک گونه 
 باشوند موی شیمیایی، بوتوانیکی و نهایتواً ژنتیکوی از یکودیگر متموایز      

(Nemeth and Bernath, 2008).  ین خصوصویات ویوژه   تور از مهوم
 تنوع ژنتیکی اسوت  وجودیک برنامه اصالحی در درون جامعه گیاهی، 

(Fathalipoor et al., 2014). ثیر عوامل محیطی بور تولیود موواد    أت
ای است و این عوامل ازجمفه نوور،  مسئفه بسیار پیچیده ،ثره داروییؤم

توانند عوامل خاا می و فاع از سطح دریاآب و هوا، خشکی محی ، ارت
ثره، اجوزای اسوانس و بیومواس تولیودی گیواه      ؤبر مقدار کل مواده مو  

 .(Omidbaigi, 2013)گذار باشند ثیرأت
تسوکین دردهوا   بورای   ،های این گونوه در طب سنتی ایرانی، برگ
 ضودنف  بوه عنووان   های هوایی آن نیوز  مفید ذکر شده است و قسمت

هوای  گونوه  .(Ghasemi Pirbalouti et al., 2013) شوود اسوتفاده موی  
هایی مانند دیابت، زخم جهت درمان بیماری ،  Phlomisمتتف  جنس 

اند. همچنین در آنهوا خوواص   ها به کار رفتهمعده، بواسیر، تورم و زخم
اکسویدانی مشوواهده شووده اسووت  تریووال و آنتوویباکضدسورطانی، آنتووی 

(Mozaffarian, 2015). 
ای قابلگونهبیانگر وجود تنوع درون و بین ،گرفتهمطالعات صورت

روغن اسانسی  بررسیاجزای اسانس این گیاهان است.  ای درمالحظه
P. olivieri  (%4/26) دیمواکرن  ژر که آباد نشان داددر خرمروییده، 

، ژرماکرن (%7/7پینن )و  لفاو پس از آن، آ (%7/12)ژرماکرن سیکفوبی
( %7/4( و اسووتاتولنول )%4/5کوواریوفیفن )ووو اپووی9 (، ای و  %9/5بووی )

 ,.Khalilzadeh et al) ندهسوت گیواه  ایون  ترکیبات اصوفی اسوانس   

 نسوفین  بتوا و    ،(%1/66دی ) ژرمواکرن ای دیگور،  . در مطالعه(2005
 ترکیبات اصوفی  (،%2/4) نو کاریوفیف ( و بتا%2/4) نو پین  اآلف ،(1/5%)

شوومال ایووران یووده در یرو P. olivieriگیوواه  دهنوودۀ اسووانستشوکیل 
. تجزیه شویمیایی روغون   (Sarkhail et al., 2006))مازندران( بودند 

آوری شده از روستای طهنوه در  جمع P. olivieriرگ و گل اسانسی ب
 نرموال  ،(%62/39دی ) شهرستان فیروزکووه نشوان داد کوه ژرمواکرن    

 ،(%98/4) ورجوونن گ و   و بتوا ( %92/6) پیونن و   آلفا(، %54/26)اکتان 
 دهنود. نرموال اکتوان   گیاه را تشکیل موی  برگِ ترکیبات اصفی اسانسِ

 پیونن و   لفا، آ(%24/12) سینئولو   8و1، (%32/13) کامفور ،(77/28%)
گیواه را   گلِ ( ترکیبات اصفی اسانسِ%57/6دی ) نژرماکرو  (80/7%)

با توجه به تنوع ترکیبات  .(Sadeghi et al., 2013) دهندتشکیل می
در مناطق متتف  ایران،  P. olivieriشیمیایی موجود در اسانس گیاه 

ش با هدف ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخوی  این پژوه

در منواطق متتفو  اسوتان     (P. olivieri)بره های گیاه گوشجمعیت
 .همدان انجام شد

 

 هامواد و روش

در مرحفوه   Phlomis olivieri  جمعیت گیواه  11در این مطالعه، 
 1400گفدهی، از مناطق متتفو  اسوتان همودان در خردادمواه سوال      

آوری گردید. این مناطق عبارت بودند از: کوهوانی )در شهرسوتان   جمع
 5های گرین )در شهرستان نهاوند(، گووراب یوا جووراب )   نهاوند(، کوه

سوراب گاماسویاب، جووزان )از توابوع     کیفومتری جاده مالیر به اراا(، 
مالیر(، گرمک )جاده رزن به آوج(، گنجناموه )شوهر همودان(، نورآبواد     

نورآباد(، راهدارخانه گرین )در شهرستان نهاوند(، یففان  )جاده نهاوند به
شناسوایی و   منظوور )از توابع همدان( و سیمین )از توابع همودان(. بوه   

مرکوز تحقیقوات    هوای مشوابه، در هربواریوم   تفکیک این گونه از گونه
کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، بررسی الزم صورت گرفوت و  

آوری گیاه، براساس شناسایی شد. مناطق جمع 8887با کد هرباریومی 
در زمینوه پوراکنش    (Jamzad, 2012)« ففور ایران: تیرۀ نعنوا »کتاب 

(. سوتس صوفات   1شوکل  این گونه در استان همدان، انتتاب شودند ) 
آذیون،  گول  آذین، فاصفه بوین دو لرخوه  مورفولوژیکی شامل طول گل

آذین، طول کاسبرگ، طوول گفبورگ، طوول و عور      تعداد لرخه گل
کوش، وزن تور و وزن خشوک    برگ و ارتفاع گیاه بوا اسوتفاده از خو    

سرشاخه گفدار و وزن تر و وزن خشک گیاه با ترازوی آزمایشگاهی، و 
قطر ساقه با استفاده از کولیس و نیز صفات فیتوشیمیایی شامل درصد 

منظوور بررسوی    دهنوده اسوانس بررسوی گردیود. بوه     و اجزای تشکیل
 30 خصوصیات فیزیکوی و شویمیایی خواا، نمونوه خواکی توا عموق       

و  (Azarnivand et al., 2010)آوری جمعهر منطقه، متری از سانتی
: نتایج آنوالیز  1ول جدها به آزمایشگاه خاا منتقل گردید )خاا نمونۀ
آوری در مرحفه گفدهیِ کامل، در های گیاهی پس از جمعنمونه(. خاا

گراد خشک شدند. ستس توا  درجه سانتی 25-30سایه در دمای حدود 
گیری صفات فیتوشیمیایی، در پاکت کاغذی در آزمایشوگاه  اندازهزمان 

یک ماه  مدتگراد و دور از نور خورشید بهدرجه سانتی 22±3با دمای 
گرم از  100ابتدا مقدار ها، گیری از نمونهنگهداری شدند. برای اسانس

 300برابر آب ) 5تا  3ریتته و لیتر میفی 1000گیاه مورد نظر، در بالن 
لیتر آب( به آن اضافه شد. ستس بالن در دسوتگاه شووف   میفی 500تا 

آب بالن قرار داده شد و دسوتگاه کفوونجر بوه بوالن متصول گردیود و       
کننده کفونجر باز و شوف بالن آغاز به کار کورد. پوس  از جووش    خنک

گیری به مدت لهار ساعت صورت گرفت. آمدنِ محتوی بالن، اسانس
 Ghasemi)آوری شود  در آخر نیز مقدار اسانس به دست آمده، جموع 

Dehkordi, 2002)ه از سوولفات سودیم   ها بوا اسوتفاد  . آبگیری نمونه
صورت حجمی/ وزنی تعیوین شود.   به ،خشک انجام شد. درصد اسانس

گیری ترکیبات موجوود در آن،  های اسانس و اندازهجهت تجزیه نمونه
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و کروماتوگراف گازی متصل به  (GC)از دستگاه کروماتوگراف گازی 
در پژوهشکده گیاهوان دارویوی کورج     (GC/Mass)سنج جرمی طی 

گراد و توقو  در ایون   درجه سانتی 50 دمای ابتدایی آون، استفاده شد.
گوراد در هور   درجوه سوانتی   3دقیقه، گرادیان حرارتوی   5دما، به مدت 

 15گوراد و سوتس بوا سورعت     درجه سانتی 240دقیقه، افزایش دما تا 
دقیقوه   3گوراد و  درجه سوانتی  300درجه در هر دقیقه، افزایش دما تا 

دقیقه بوود. دموای اتاقوک تزریوق،      75اس  توق  در این دما و زمان پ
بود و از گاز هفیوم بوه   35به  split 1گراد به صورت درجه سانتی 290

متر در دقیقه اسوتفاده گردیود.    میفی 5/0عنوان حامل با سرعت جریان 
گراد قرار داده شد درجه سانتی 30دقیقه در  3ورودی دستگاه به مدت 

گوراد بور   درجوه سوانتی   40و  8 هایو ستس طی دو مرحفه، با سرعت
دقیقوه در   3گراد رسانده و به مدت درجه سانتی 290و  200دقیقه، به 

 Agilentنگار جرمی مورد استفاده، مودل  این دما نگهداری شد. طی 

و  EIولوت، روش یونیزاسویون   الکترون 70با ولتاژ یونیزاسیون  5973
. گاز کرومواتوگرافی  گراد بوددرجه سانتی 220دمای منبع یونیزاسیون، 

متور، قطور    30با ستون به طوول   Agilent 6890شده از نوع استفاده
-HPمیکرومتور از نووع    25/0متر و ضتامت الیوه  میفی 25/0داخفی 

5MS  ها به کمک شاخص بازداری آنها و مقایسوه  بود. شناسایی طی
هوای  های موجود در کتب مرجع و بوا اسوتفاده از طیو    آن با شاخص

ترکیبات استاندارد و استفاده از اطالعات موجوود در کتابتانوه    جرمی و
 Adams, 2001; McLafferty) دیجیتال دستگاهی صورت گرفوت 

and Stauffer, 1989)افوزار  های این مطالعه با اسوتفاده از نورم  . داده
حتمال پنج و یک درصد، تجزیوه آمواری   در سطح ا SAS(9.2)آماری 
اسوتفاده  دانکون  ای لنددامنهاز آزمون  ،هابرای مقایسه میانگینشدند. 
کی و هووا براسوواس صووفات مورفولوووژیبنوودی جمعیووتگووروه د.گردیوو

بوه   SPSSافوزار  وسیفه نورم فیتوشیمیایی و از طریق تجزیه کالستر به
بووه روش  انجووام شوود. همبسووتگی صووفات )کم ووی( نیووز «وارد» روش
 .انجام شد« پیرسون»

 

 نتایج و بحث

آذین های صفات نشان داد که بفندترین طول گلمقایسه میانگین
متر( مربوط به جمعیت جوزان بود که از نظور آمواری بوا    سانتی 2/24)

آذیون  ترین طول گلداری نداشت و کوتاهجمعیت کوهانی تفاوت معنی
( بود. بیشترین قطر سواقه  مترسانتی 9/8مربوط به جمعیت گاماسیاب )

متر( در جمعیت گرین مشاهده شد. بیشترین ارتفواع گیواه   میفی 45/4)
 متر( مربوط به جمعیت راهدارخانوه بوود کوه بوا جمعیوت     سانتی 4/49)

تورینِ آن، مربووط بوه جمعیوت     داری نداشت و کمگرین، تفاوت معنی
متر( انتیس 50/33متر( بود که با جمعیت گاماسیاب )سانتی 31گرمک )

 Salehi and) داری نداشووت. صووالحی و کفونوودیاخووتالف معنووی

Kalvandi, 2020) هووای در بررسووی جمعیووتStachys inflata 

Benth.  گزارش کردند که کمترین ارتفواع گیواه،   در استان همدان نیز
ول گاماسیاب بود. در مطالعوه حاضور، بیشوترین طو     مربوط به جمعیت

های کوهوانی، جووراب و   متر بود که به جمعیتسانتی 70/1کاسبرگ، 
-متور( در جمعیوت  سانتی 2یففان تعفق داشت. بیشترین طول گفبرگ )

بیشوترین وزن تور و وزن خشوک     کوهانی و یففان مشاهده شود.  های
گرم( و همچنین بیشترین وزن تور   48/3گرم و  96/6)سرشاخه گفدار 

گورم( در جمعیوت    86/5گورم و   77/11یوب  ترتو وزن خشک گیاه )به
کوهوانی   کوهانی مشاهده گردید. بیشترین میزان اسوانس از جمعیوت  

هوای موورد   در بوین جمعیوت   (.2جودول  آمد )دست درصد( به  04/0)
ایون تنووع   مطالعه، تنوع زیادی در صفات مورفولوژیکی مشاهده شود.  

 ،باشود. محققوین   اثورات محیطوی و یوا ژنتیکوی    تواند ناشی از باال می
 یوک  های متتف ِجمعیت در بین یبتشی از تنوع صفات مورفولوژیک

رویشگاه طبیعی ازجمفه دموا، رطوبوت،    گیاهی را ناشی از شرای  ۀگون
نور، وضعیت غذایی و بافت خاا دانسته و بتشی  شدت و مدت تابش

 Koike et) دهنود ها نسبت موی به تنوع ژنتیکی بین جمعیت دیگر را

al., 2003).    هوای  وجود تنوع در صفات مورفولووژیکی بوین جمعیوت
خورشوویدی و متتفو ، در سووایر مطالعوات نیووز گوزارش شووده اسوت.     

با بررسی تنووع مورفولووژیکی    (Khorshidi et al., 2020)همکاران 
مورفولووژیکی موورد   در اکثور صوفات   رش کردند که آویشن دنایی گزا

همچنوین در   .داشوت  ها وجوود داری بین جمعیتتفاوت معنیمطالعه، 
هوای نعنواع صوورت    ای که روی صفات مورفولوژیکی جمعیوت مطالعه

 Shahbazi Asl and) گرفته، بر وجوود تنووع تأکیود گردیوده اسوت     

Jafari, 2020) .شرای  اکولوژیکی، آب که  حقیقات نشان داده استت
برداشت، ارتفاع رویشگاه یا کشتگاه  های محیطی، زمانو هوایی، تنش
کیفیوت موواد موؤثره گیاهوان خوانواده       بر عمفکورد و  ،و عوامل زراعی

 ,Azizi et al., 2012; Bigdeloo) نعناعیوان تأثیرگووذار هسوتند  

در صووفات تفوواوت میووزان  ۀداشووتن اطالعووات در زمینوو  . (2012
-در مودیریت ژرم  تواندهای فیتوشیمیایی میاگرومورفولوژی و ویژگی

بورداری  جهوت بهوره   های مناسوب های گیاهی و طراحی برنامهپالسم
 د.ودمند باشنژادی گیاه سمستقیم یا به

ترکیوب در   GC/MS ،31و  GCیج در این مطالعه، براسواس نتوا  
از اسوتان همودان،    شوده آوریجموع  P. olivieriهای جمعیت اسانس

ژرمواکرن دی، کواریوفیفن و ای و بتوا و         ( که3جدول ) شناسایی شد
 دادنود  بوه طووری کوه    را تشوکیل موی  اجزای اصفی اسانس سن، رنفا

(، نورآباد %26/29(، گرین )%58/24در جمعیت کوهانی )ژرماکرن دی 
کواریوفیفن در جمعیوت جووراب    و (، %89/36) ( و راهدارخانه97/32%)
(، گنجناموووه %66/17(، جووووزان )%12/26(، گاماسووویاب )45/25%)
، و ای و بتووا و      (%50/28) ( و سوویمین%04/44(، یففووان )86/61%)
( در جمعیت گرمک، بیشترین درصود اسوانس را بوه    %45/18سن )رنفا

اجوزای   درصود و نووع   . همچنین تنوع زیوادی در اختصاص دادندخود 
ه بو  ،های مورد مطالعه وجوود داشوت  دهنده اسانس در جمعیتتشکیل
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و  ( در راهدارخانوه %89/36) ژرمواکرن دی  که بیشترین میوزان  طوری
سن رنای و بتا و فا  و در گنجنامه ( %86/61) کاریوفیفنترین میزان یشب
موضووع وجوود    .(3جدول ) شاهده شدم گرمکدر جمعیت ( 45/18%)

دهنده اسانس در آزمایشاتی که در تنوع در درصد و نوع اجزای تشکیل
فور و  مناطق دیگر انجام شده، مورد تأیید قرار گرفتوه اسوت. محمودی   

دهنوده  شوکیل اجوزای ت  (Mohammadifar et al., 2015)همکاران 
شده از منطقه گندمان بروجن را بررسی آوریجمع P. olivieriاسانس 
ترکیب را در اسانس این گیاه شناسایی و بیشترین اجوزای   46نموده و 
( و ژرمواکرن دی  %7/25دهنده اسوانس را بتوا و کواریوفیفن )     تشکیل

مروری بر سایر مطالعات درخصوص ترکیبوات  ( اعالم نمودند. 5/19%)
کوه  از مناطق متتفو  ایوران، نشوان داد     P. olivieriایی گونه شیمی

شوده  آوری)در گیاهان جمع %1/28درصدهای تقریبی  ژرماکرن دی با
)در گیوواهان جموع   4/26%، (Mirza and Nik, 2003)از دماونود(  

)در  1/66%، (Khalilzadeh et al., 2005)آبوواد(  شوده از خرمآوری
-58و  (Sarkhail et al., 2006)شوده از لالوس( آوریگیاهان جمع

 ,.Tajbakhsh et al)شوده از کججوور(    آوری)در گیاهوان جموع   48%

شناسوایی   P. olivieriعنوان ترکیب اصفی روغن اسانسی به  (2007
 اند. دهش

 

 
 در استان همدان P. olivieriهای جمعیتبرخی و تصاویر  برداریمناطق نمونهـ 1شکل 

 آوری گیاه هستند(دهندۀ مناطق جمعرنگ روی نقشه، نشانهای سیاه)مربع
Figure 1- Sampling regions and some photos of P. olivieri populations in Hamedan Province 

(Black squares on the map indicate plant collection regions) 
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تحقیقووات نشووان داده اسووت کووه تفوواوت در خاسووتگاه ژنتیکووی،  

هوای  هوا و روش های ژنتیکی، تکنیوک فاکتورهای اکولوژیکی، تفاوت
هوای کموی و کیفوی در    مورد استفاده در کشت، باعو  ایجواد تفواوت   
 Argyropoulou et) شودترکیبات اسانسِ گیاهان دارویی و معطر می

al., 2007; Santos-Gomes et al., 2005)طوور کوه اشواره    . همان
سن بواالترین میوزان   رنفاگردید، ژرماکرن دی، کاریوفیفن و ای و بتا و 

جدول های مورد مطالعه به خود اختصاص دادند )را در اسانس جمعیت
-اسووانس گیاهووانی کووه حوواوی ژرموواکرن دی، کوواریوفیفن و بووی (. 3

هوای  عفیه بواکتری  فعالیت ضدمیکروبیدارای  ،سیکفوژرماکرن هستند
 و اشرشویاکفی هسوتند  سورئوس  ، باسویفوس  اورئوس تافیفوکوکوسسا

(Montanari et al., 2011) . کرن دی، خاصوویت ژرموواهمچنووین
ای  .(Schepetkin et al., 2020) ضدالتهابی از خود نشان داده است

 Chehregani) سن نیز دارای اثر ضدباکتریایی قوی اسوت رنو بتا و فا

et al., 2010). ب شویمیایی  سن به عنوان ترکیرناخیراً از ای و بتا و فا

 ;Crock et al., 1997) استفاده شده اسوت نیز دفاعی عفیه حشرات 

Sun et al., 2011) .تنی که روی تنی و بروندر برخی مطالعات درون
اکسیدانی، ضدمیکروبی اند، بر فعالیت آنتیانجام شده P. olivieriگیاه 

 .(Sarkhail et al., 2003) آن تأکید شده است و ضددرد
 P. olivieri های گونوه ، بازده اسانس در جمعیتمطالعه حاضردر 
درصد )حجمی/ وزنی( در مناطق متتف ، متغیر بوود.   04/0تا  01/0از 
درصد اسوانس در بوین سوایر     04/0کوهانی با  جمعیت ،این مطالعه در
 .(2جدول ) دارای باالترین میزان اسانس بود ،شدهبررسی هایمعیتج

ترین ارتفواع  جمعیت مورد مطالعه، دارای پایین 11در بین  این جمعیت
 (. عفیمحمووودی و همکووواران 1جووودول از سوووطح دریوووا بوووود )  

(Alimohammadi et al., 2017) ای بور روی  در مطالعهStachys 

obtusicrena  عفت باال بودن اسانسِ این گونه را در مناطقِ با ارتفاع ،
پایین، بیشتر بودنِ عمق و رطوبت خاا و عناصر غذایی در آن مناطق 

 عنوان نمودند.
 

 
 صفات مورفولوژیکی  اساس بر برهگوش مورد مطالعه هایای جمعیتتجزیه خوشه ـ2شکل 

 Figure 2- Cluster analysis of the studied populations of Phlomis olivieri Benth. according morphological traits  

 

  
   فیتوشیمیاییصفات براساس  برهگوش های مورد مطالعهای جمعیتتجزیه خوشه ـ3شکل 

Figure 3- Cluster analysis of the studied populations of Phlomis olivieri Benth. according phytochemical traits 
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 Alibakhshi et) بتشی و همکارانای که توس  عفیدر مطالعه

al., 2014)  بر روی اسانس گیاهStachys inflata شده از آوریجمع
زندران صورت گرفوت، موضووع بواالتر    های متتف  استان مارویشگاه

 بودنِ میزان اسانس در مناطقی با ارتفاعِ کمتر، مورد تأیید قرار گرفوت. 
شده در این مطالعه مناطق بررسی های اقفیمیِبه دلیل تفاوتبنابراین، 

ایون   اختالف در میوزان و عمفکورد اسوانسِ    ،و دیگر مطالعات یادشده
 توجیه است.قابل ،گونه

براساس ،  P. olivieriاز گونه  مورد مطالعه جمعیت 11بندی گروه
صوورت گرفوت.    «وارد» و فیتوشیمیایی به روش یصفات مورفولوژیک

مورفولووژیکی و   ای صفاتآمده از تجزیه خوشهدستبه هایدندروگرام
آمده  3و  2 هایشکلدر  ،شدهآوریهای جمعجمعیتفیتوشیمیایی در 

هوای  ، جمعیوت کیبراساس آنالیز دندروگرام صوفات مورفولووژی   است.
جوراب، های بندی شدند. جمعیتگروه اصفی تقسیم سهشده به مطالعه

 ، Aدر گوروه   جوزان، یففان، سویمین، گنجناموه، گاماسویاب و گرموک    
وهانی و جمعیت ک Bدر گروه  گرین، نورآباد و راهدارخانههای جمعیت
 .قرار گرفتند Cدر گروه 

وگرام صفات فیتوشیمیایی، جمعیوت رهمچنین براساس آنالیز دند 
، جمعیوت  Aدر گوروه   ، جوراب، سیمین، جوزان و یففوان کوهانی های

هوای  جمعیوت  ، C، جمعیوت گرموک در گوروه     Bگاماسیاب در گوروه  
 E و جمعیت گنجنامه در گوروه  Dدر گروه نورآباد، راهدارخانه و گرین 

دهنوده  هوا در یوک گوروه، نشوان    قورار گورفتن جمعیوت   قرار گرفتنود.  
های آن گوروه نسوبت بوه سوایر جمعیوت     بیشتر در جمعیت یکنواختیِ
تواند گروه جداگانه می پنجها در قرار گرفتن جمعیت ،از طرفی هاست.

جموع  محولِ  محیطیِ ها از نظر ژنتیکی و شرای ِبه دلیل تنوع جمعیت
 آنها باشد. آوریِ

هوا براسواس ارزیوابی صوفات     بندی جمعیتدر این آزمایش، گروه
تاحدودی بوا پوراکنش جغرافیوایی آنهوا      و فیتوشیمیایی، مورفولوژیکی

 گرین، راهدارخانوه و نورآبواد  مناطق های جمعیتمطابقت داشت. زیرا 
 بنودی شودند.  که در شهرستان نهاوند واقع هستند، در یک گروه طبقه

در شهرستان نهاوند قرار داشتند، در یک گروه اگرله همه مناطقی که 
قرار نگرفتند. عدم تطابق منشأ جغرافیایی با صوفات فیتوشویمیایی، بوا    

 ,.Azizi et al) ان مطابقت داردنتایج گزارشات قبفی در خانوادۀ نعناعی

2012; Bigdeloo et al., 2013). 
نتایج جدول همبستگی نشان داد کوه همبسوتگی مثبوت و معنوی    

وزن (، وزن تور و  64/0آذیون و اسوانس )  داری بین تعداد لرخوه گول  
و همچنین (، 71/0و  72/0خشک سرشاخه گفدار با اسانس )به ترتیب 

( وجوود  69/0و  70/0خشک گیاه با اسانس )به ترتیب وزن وزن تر و 
وزن داری بین وزن تر و ت و بسیار معنیدارد. همچنین همبستگی مثب

و  82/0آذیون )بوه ترتیوب    خشک سرشاخه گفدار با تعداد لرخوه گول  
(. با توجوه بوه ایون موضووع کوه جمعیوت       4جدول ( وجود دارد )81/0

وزن آذین، بیشترین وزن تور و  کوهانی دارای باالترین تعداد لرخۀ گل
خشوک سرشواخه گفودار اسوت     وزن ن وزن تر و خشک گیاه و بیشتری

داری با اسانس دارند ( و این صفات، همبستگی مثبت و معنی2جدول )
(، بنابراین جمعیت کوهانی، دارای باالترین میزان اسوانس در  4جدول )

 باشد.های مورد مطالعه میبین جمعیت
 

 گیرینتیجه

هوای گیواه   د که جمعیتدادست آمده از این تحقیق نشان نتایج به
از ، شده از مناطق متتفو  اسوتان همودان   آوریجمع برهگوشدارویی 
دارای تنووع بواالیی موی   دهنده اسانس، و ترکیبات تشکیلمیزان نظر 
کوهوانی )واقوع در    بیشترین میزان اسانس، مربوط به رویشوگاه  د.نباش

بور عوامول ژنتیکوی،    ند( بود. نتایج نشان داد که عالوه شهرستان نهاو
در عوامل محیطی و اقفیمی نیز بر صفات فیتوشیمیایی موؤثر هسوتند.   

بیشترین میزان اسانس در جمعیت کوهانی تولید شود کوه   این مطالعه، 
بوا توجوه بوه    هوا بوود.   دارای کمترین ارتفاع نسبت بوه سوایر جمعیوت   

در  .P. olivieri Benthی اسوانس  گرفته روی اجوزا تحقیقات صورت
دهنده اسانس و درصودهای ایون   مناطق متتف  ایران، اجزای تشکیل

طوری که برخی ترکیبواتی کوه در یوک    اجزا، کامالً متفاوت هستند  به
شوند، در منطقۀ دیگور وجوود ندارنود و ایون موضووع،      منطقه دیده می

ت حتوی در  تأکید بیشوتری بور توأثیر شورای  اقفیموی دارد. ایون تفواو       
های مورد مطالعه در یک استان نیز کامالً مشهود است. عالوه جمعیت

سون کوه دارای   رنبر این، ژرماکرن دی، کواریوفیفن و ای و بتوا و فا      
دارای هوای موورد مطالعوه بودنود،     باالترین مقدار در اسوانس جمعیوت  

هستند. بوا توجوه اثورات    اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضددرد فعالیت آنتی
تر بر روی این گونه در منواطق  این ترکیبات، تحقیقات گسترده درمانی

 شود.متتف  ایران پیشنهاد می
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