
 

 

 پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران-فصلنامة علمي

 )1392 (325-342، صفحة 2، شمارة 29جلد 

 
 رانيا در ).Dracocephalum kotschyi Boiss( ييدنا هيبادرنجبو اكولوژي آت يبررس

 
 4يزمان اله حيذب و 3دكنيسف فاطمه ،2يناظر دهيوح ،*1يفتاح محمد

  ،تهران دانشگاه يعيطب منابع و يكشاورز سيپرد ،يباغبان علوم گروه ،ييدارو اهانيگ يولوژيزيف و اصالح يدكتر يدانشجو ،مسئول سندهينو -*1
 mohamadfattahi@yahoo.com :كيالكترون پست       

 تهران دانشگاه يعيطب منابع و يكشاورز سيپرد ،يباغبان گروه ،ارياستاد -2

   كشورمراتع و جنگلها قاتيتحق سسهؤم ،فرعي و محصوالت ييدارو اهانيگ بخش ،استاد -3

 تهران دانشگاه يعيطب منابع و يكشاورز سيپرد ،يباغبان گروه ،اريدانش -4
 

 1390 مرداد :پذيرش تاريخ    1390 خرداد :نهايي اصالح تاريخ           1389 شهريور :دريافت تاريخ      
 

 دهيچك
 ر،يثتك لحاظ از را يباارزش اطالعات يعيطب يها رويشگاه در آن اطراف رزندهيغ و زنده طيمح و گونه كي نيب روابط يبررس

 ).Dracocephalum kotschyi Boiss (ييدنا هيبادرنجبو اهيگ اكولوژي آت منظور نيا به .كند مي فراهم اهانيگ اصالح و كردن ياهل
 هر اتيخصوص. دي مشخص گردي محليلو كمك اهاكا يرانيا فلورا از استفاده با اهيگ شيرو مناطق .شد يبررس شگاهيرو 12 در
 در مطالعه مورد اهيگ با همراه اهانيگ و اهيگ يفنولوژ نيهمچن .ديگرد نييتع يمياقل و يتوپوگراف تيوضع از استفاده با شگاهيرو

 قهي منطقه در قطر اهان،يگ ارتفاع و هبود اهيگ يشيزا و يشيرو صفات عمدتاً شده يبررس صفات ريسا .شد نييتع مختلف مناطق
 تعداد اه،يگ در شده ديتول بذر تعداد براساس( اهانيگ يستگيشا نيهمچن .شدگيري   اندازهمحل درنيز  اهيگ پوشش تاج و

 در گياه توانايي ،يستگيشا از منظور .گرديد نييتع مختلف مناطق در )اهانيگ بذر ديتول بالقوه و بالفعل ليپتانس گلدار، يها ساقه
 نيا از حكايت موجودهاي  محل از يمياقلهاي  داده از حاصل برآورد .باشد  ميتوليدمثل روشهاي از يكينوان ع به بذر توليد
 نيهمچن .باشد  ميباال ينسب رطوبت  وتابستان در خنك يهوا مرتفع، اي صخره مناطق در رشد ازمندين اهيگ نيا كه داشت

 .باشد يكيژنت اي يمياقل راتييتغ علت بهتواند   ميكه بود فاوتمت مختلف مناطق در اهانيگ رشد تيوضع و اهانيگ يگستيشا
 دهنده نشان آن، يعيطب يها ستگاهيز در گونه نيا بودن انقراض معرض در و اهانيگ كم تعداد به توجه با ،حاضر پژوهش جينتا

  .باشد  ميآن كردن ياهل و اصالح بعد و حفاظت ضرورت
 
 .مياقل اهان،يگ يستگيشا ،ياكولوژ آت ،.Dracocephalum kotschyi Boiss :يديكل هاي واژه

 
 مقدمه

 كشـت  و كردن ياهل منظور  به هياول هاي  جنبه از يكي
 و مراتع در موجود يعيطب طيشرا يبررس ييدارو اهانيگ

 ،انيـ م نيـ ا در .اسـت  اهيگ آن ياكولوژ آت اتيخصوص
 يكـ ي اهانيگ كردن ياهل منظور  به عتيطب از گرفتن الگو

 يـي دارو اهانيگ كشت توسعه يبرا ديجد ياراهكاره از
 تـوان   مـي  اهيگ كيهاي    ازين از يكاف شناخت با .باشد  مي
 اهيـ گ آن كردن ياهل بودن ريپذ امكان به ياديز حدود تا
 .برد يپ
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 رهيتهاي  جنس نيمهمتر از Dracocephalum جنس
 آن گونه 8 كه باشد  ميگونه 186 شامل كه بوده انينعناع
 جنس نيا بومي مهم هاي گونه از يكي .ديرو يم رانيا در
 در كه است Dracocephalum kotschyi رانيا در

 شود مي افتي رانيا مركز و غرب شمال، از ييها قسمت
)Rechinger, 1986.( اهيگ نيزر نام با يانحصار گونه نيا 
 ).1375 ان،يمظفر( شود مي شناخته ييدنا هيبادرنجبو و

 رانيا انقراض معرض در هانايگ از يكي ييدنا هيبادرنجبو
 نيا هيرو يب برداشت .)Jalali & Jamzad, 1999( باشد مي
 بذر به از مانع يبوم افراد توسط يگلده مرحله در اهيگ

 تيجمع كاهش باعث جهينت در و شده اهيگ نيا نشستن
 كه  داده نشان رياخ قاتيتحق .شده است محل در اهيگ نيا
 ؛1378 ت،خآزادب( بوده دارزشمن ييدارو لحاظ از اهيگ نيا

Golshani et al., 2004( اسانس يحاو و )Sajjadi et al., 

 د،يفالونوئ ،)Yaghmai & Taffazoli, 1988 ؛1998
 و )Amirghofran et al., 2000( دياس كيرزمار

 )Saeidnia et al., 2004( مونوترپن يدهايكوزيگل
 .باشد مي

 ثرهؤم مواد حضور ييدارو اهانيگ در نكهيا به تيعنا با
 ديتول بهتواند   ميبودن بومي و ييدارو لحاظ به

 آن انيبوم يبرا بيرق يب و ديجد ييدارو محصوالت
 نيا ازتواند   ميييدنا هيبادرنجبو اهيگ ،شود منتج منطقه
 يداريپا و تداوم راستا نيا در .باشد يباارزش اهيگ جهت

 هب دنيرس لحاظ به اهيگ آن گسترده كشت به منوط ديتول
 اهيگ نيا انقراض از يريجلوگ لحاظ به زين و يآرمان نيچن
 راهكار رابطه نيا در .ضروريست يوحش مناطق در

 و يمرتع اهانيگ ينابود خطر از يريجلوگ يبرا مناسب
 ،ييدنا هيبادرنجبو اهيگ خصوص به باارزش يها هيسرما نيا

 ).Denham, 1999(باشد  مي اهيگ نيا كشت

 حائز ياكولوژ آت اتيخصوص همطالع منظور نيا يبرا
 در را هياول اطالعاتتواند   ميزيرا ،بود خواهد تياهم
 با نيهمچن .دهد قرار گانكنند ياهل و گران اصالح ارياخت

 يريپذ سازش توان مي اكولوژي آت اطالعات از استفاده
 فخرطباطبايي،( نمود ينيب شيپ گريد مناطق در را اهيگ

 يكاكولوژي آت يرو يدايز مطالعات رانيا در .)1376
 يشاهمراد و ريآژ .است گرفته صورت ياهيگ هاي گونه

 با را Ferula ovina يكاكولوژي آت اتيخصوص )1386(
 درصد و همراه اهانيگ ،يمياقل اتيخصوص يبرخ يبررس

 )1386( همكاران و يابرسج .كردند مطالعه ياهيگ پوشش
 Hedysarum kopetdaghi يكاكولوژي آت اتيخصوص

Boiss. و پور يانيك .نمودند مطالعه گلستان استان در را 
را  Cyperus eremicus يمرتع گونه )1383( يشاهمراد

 همكاران و يفراهان .نمودند يبررس اصفهان استان در
 .Stipa barbata Desf يكاكولوژي آتهاي  يژگيو )1387(

 .كردند مطالعه تهران استان دررا 
 اهيگ در يا مطالعه تاكنون نهيزم نيا در نكهيا به توجه با

 صورتباشد   ميرانيا يبوم كه ييدنا هيبادرنجبو
 يبرا يمناسب منبعتواند   ميحاضر قيتحق ،است نگرفته
 اهيگ نيا رشد نحوه و يمياقل و يكياكولوژ طيشرا شناخت

 ،يمحل ياسامكه  است شده يسع وهشژپ نيا در .باشد
 مناطق در اهيگ نيا مصرف نحوه و محل ياهال دگاهيد

 اتيخصوص و يمياقل اطالعات زين و اهيگ پراكنش
 .رديگ قرار يابيارز مورد اهيگ ياكولوژ آت

 
 روشها و مواد
 مطالعه مورد مناطق تيموقع

 فلورا از استفاده با ييدنا هيبادرنجبو اهيگ انتشار مناطق
  از و ديگرد نييتع يشخص يها بررسي و كايرانيا
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 ليدبار تهران، مازندران، يها استان به متعلق شگاهيرو 12
 كي حدود يا قطعه .)1 شكل( آمد بعمل ديبازد اصفهان و

 توجه با .ديگرد مشخص مطالعه يبرا منطقه هر در هكتار
 اي صخرههاي  محل در مناطق همه در اهيگ نيا نكهيا به

 .نداشت وجود يگذار پالت امكان بنابراين شد، مشاهده
 
 مناطق در اهانيگ رشد نحوه
 1388 سال در اهيگ رشد نحوه يررسب يبرا
 تا يشيرو رشد آغاز از ماهه كي فواصل در ييدهايبازد

 ريسا درهمچنين  و گچسر شگاهيرو در اهيگ ركود هنگام
 يده وهيم و يگلده ،يشيرو رشد دوره تعيين براي مناطق

 انجام يبذرده و يگلده ش،يرو زمان نييتع منظور به اهيگ
 .)1شكل  (شد

 رشد، نحوه منطقه، در اهيگ تعداد يگلده زمان در
 كامل زمان تاج، قطر گلدار، ساقه تعداد اه،يگ ارتفاع
 .ديگرد مشخص همراه ياهيگ يها پوشش و يگلده
 از ياطالعات مناطق از مكرر يدهايبازد يط در نيهمچن

 مردم برخورد و مصرف نوع اه،يگ يمحل اسم همانند اهيگ
 اهانيگ شيرو محل در اهيگ امراض و آفات زين و اهيگ با

 مختلف مناطق از بذرها يبذرده موقع در .شد آوري جمع
 بذر، عرض و طول مانند ياتيخصوص و ديگرد برداشت

 .ديگرد محاسبهآن  هزاردانه وزن زين و بذر رنگ
 
 )plant fitness (اهانيگ يستگيشا

 و دهنده گل ساقه در هابذر تعداد با اهانيگ يستگيشا
 در .)Dostalek et al., 2010( ودش مي مشخص گلدار اهيگ

 يكاف رشد كه يا قهوه و رهيت بذرهاي تنها، شيآزما نيا
 نيتخم يبرا اهيگ 8-10 تعداد .شد شمارش بودند افتهي

 تعداد ينيتخم صورت به .ديگرد انتخاب اهانيگ يستگيشا
 تعداد .ديگرد محاسبه اهيگ هر در و گلدار ساقه هر در بذر

 بودن زنده زانيم يبرا يشاخص رگلدا ساقه هر در بذرها
 تعداد محاسبه البته .گردد يم محسوب منفرد گلدار ساقه
 اندازه مورد دررا  ياطالعات يحدود تا اهانيگ در بذرها

 هيبادرنجبو اهيگ در گل هر كه نيا به توجه با .دهد مي اهيگ
 بالقوه قابليت بنابراين ،دارد را بذر 4 ديتول قابليت ييدنا
 .ديگرد محاسبه شده ليتشك يها گل دتعدا با زين

 
 هاي هواشناسي داده

 ،يشيرو مناطقيي هوا و آب طيشرا برآوردي برا
 ا يمنطقهي هواشناسهاي  ستگاهيا در موجودهاي  داده

ي برخي ها داده. ديگرد هيته كينزدي هواشناسهاي  ستگاهيا
 در وي هواشناس كامل زاتيتجه نبود دليل به مناطق از

ي كينزد دري هواشناس ستگاهيا نبود علت هب مناطقي برخ
 ).2 جدول( دينگرد نييتع شيرو محل
 

 تجزيه آماري
 افزار نرم از استفاده با ها دادهي آمار ليتحل و هيتجز

 آزمون از استفاده با نيانگيم سهيمقا و MSTATCي آمار
 .انجام شد دانكني ا دامنه چند
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 جينتا
 اهيگ با مردم برخورد و مصرف نوع ،يمحل ياسام

 مختلف مناطق در ييدنا هيبادرنجبو
 مختلـف  مناطق در Dracocephalum kotschyi اهيگ

 لخلخـا  در اهيـ گ نيا .شود  مي شناخته مختلف ياسام به
 علـف  يمعنـ  بـه  ياوت قوچ يآذر واژه با لياردب استان از

 و خوانسـار  در .شـود   مـي  شـناخته  )نـر  گوسـفند ( قوچ
 و اهيـ گ نيـ زِر ا،يـ گ يزِر نـام  بـه  اهيگ نيا اصفهان يحوال
 بـا  گچسـر  منطقـه  در .شـود   مي شناخته اهيگ نيزر يگاه
 يهـا  گـل  علـت  بـه  كـه  ديسف گل اهيگ و شكيم ياسام
 دوآب و توچال شهرستانك منطقه رد ،باشد   مي آن ديسف
 ياسـام  بـه  گـدوك  منطقه در و شكيم و شهيم ياسام با
 علـت  ياهال .شود  مي شناخته آتِش و يكوتيليكاك ره،يازم

 نيا گرم طبع دليل به را اهيگ نيا يبرا آتش واژه استفاده
 يخنثـ  يحـدود  تـا  را دوغ سـرد  مزاج كه دانند  مي اهيگ

ــام فرهنــگ كتــاب در و كنــد مــي ــا ياهــ ن ــا راني ــام ب  ن
 يدارا اهيـ گ نيـ ا .اسـت  شـده  يمعرفـ  ييدنـا  هيبادرنجبو
 مصـارف  از .باشـد    مي يعطر و يا هيادو ،ييدارو كاربرد
 نيتسـك  بـه  تـوان   مي مختلف مناطق در اهيگ نيا ييدارو
 اشـاره  يسميروماتهاي    يناراحت رفع زين و التهاب و درد
 آن از دهاسـتفا  به توان  مي اهيگ يا هيادو مصارف از .نمود
 مصـاحبه ( نمود اشاره دوغو   يكردن دم و يچا صورت  به
 .)1 جدول( )محلي افراد با

 شتريب در اهيگ نيا كه داد نشان شده انجامهاي  بررسي
 را  آن مختلف مناطقي اهال و بوده شده شناخته مناطق

 هيبق با اهيگ نياي آور جمعي برا و دانند مي ارزشمند اريبس
 را اهيگ نيا اصفهان خوانسار نطقهم در .كنند  ميرقابت
ي اريآب را آن اهيگ نيا برداشت موقع در ودانند   ميمقدس
 گچسر منطقه در .كنند  ميبرداشت به اقدام بعد و نموده

 عطر و رنگي دارا كهي نتيزي اهيگعنوان   بهشتريب اهيگ نيا
 را اهيگ گدوك همنطق در .شود  ميشناخته استي خوب
 نيا زين توچال منطقه در .رنديگ يم بكار دهنده طعمعنوان  به
ي آور جمع را اهيگ آنها و بوده چوپانان توجه مورد اهيگ

 زين خلخال منطقه در .رسانند يم شيم فيتعل به و نموده
 كهكنند   ميعنواني اهال و بوده ارزشمند اهانيگ از اهيگ نيا
 را آن دارد رغبت قوچ كه ستياهانيگ نياول از اهيگ نيا

ي براي گلده موقع در را اهيگ نياي اهال نيهمچن .بخورد
 .كنند آوري مي ي جمعخانگ استفاده

 
 بيماري و آفات مشاهده شده

 .نشد دهيد اهيگ نيا پراكنش مناطق دري خاصي ماريب
 علف حمله مورد اهانيگ ازي برخ حسنكدر منطقه دري ول

 آفات از گوسفندان نيهمچن .بودند گرفته قرار سس هرز
  .نديآ يم حساب به اهيگ نيا گريد

 
 خصوصيات اقليمي و توپوگرافي مناطق پراكنش گياه

منظـور ايـن مطالعـه و عمـدتاً           از بيست منطقه كه بـه     
براساس فلورا ايرانيكا در نظر گرفته شـده بـود، فقـط در             

بازديـدها نشـان داد كـه       .  منطقه اين گياه مشاهده شد     12
طور كه   مانه. شود  اي يافت مي    اين گياه در مناطق صخره    

است، بيشينه دمـا در منـاطق         نشان داده شده   2در جدول   
گـراد    درجـه سـانتي    44/18 تـا    3/14مختلف در بين بازه     

.  بدسـت آمـد    3/16قرار داشته و متوسـط دمـاي بيشـينه          
اسـت بيشـينه دمـا        اشاره شـده   2طور كه در جدول      همان

بيشـه، كنـدوان،     ، براي گچسـر، سـياه     72/17 براي گدوك 
گـراد    درجه سـانتي   15 و   14چال و دوآب بين     خلخال تو 

همچنين كمينه دما براي مناطق ارزيابي شده در         .باشد  مي
گراد بوده است كـه متوسـط         درجه سانتي  3/6 تا   7/1بازه  
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متوسط دماي  . باشد  گراد مي   درجه سانتي  2/3دماي كمينه   
 و در ساير مناطق     9/2 ، در خوانسار  7/2 كمينه در گدوك  

بازه رطوبت نسبي در مناطق ارزيابي      . باشد  مي 6 تا   5بين  
 و ميـزان    %08/58و متوسـط آن     % 65 تـا    6/45شده بـين    

شـده در منـاطق      هـاي ارزيـابي    متوسط بارندگي در سـال    
. باشـد   متر مي   ميلي 3/585 تا   6/384پراكنش اين گياه بين     

بيشـه   ، سـياه  580، گچسر   414ميزان بارنگي در خوانسار     
، 546رود  ، واليــت440نك شهرســتا ،540، كنــدوان 503

ارتفـاع در   . است بودهمتر    ميلي 421 و گدوك    468ديزين  
 متـر از سـطح      3200 تا   1960مناطق پراكنش اين گياه از      

، خوانسار  2500-2550ارتفاع گدوك    .دريا تعيين گرديد  
، كنـدوان   2000بيشـه حـدود      ، سـياه  2280، گچسر   2820
ــا 2760 ــد2860 ت ــت گردي ــ .  ثب ــاع ب راي بيشــترين ارتف

 مشاهده  1960 و كمترين براي خلخال      3180شهرستانك  
و در  %) 20(شيب زمين در خلخال كمتـرين مقـدار         . شد

بوده و متوسط شـيب در      %) 62(حسنكدر بيشترين مقدار    
ميـانگين دمـاي    . محاسبه گرديد % 47مناطق پراكنش گياه    

روزانه براي مناطقي كه داراي ايستگاه هواشناسي بودنـد         
ميـانگين دمـاي روزانـه      .  محاسبه گرديـد   12 تا   8در بازه   

گراد   درجه سانتي  12براي گچسر دوآب و شهرستانك با       
 .گراد كمترين بود  درجه سانتي8بيشترين و خلخال با 

 
فهرست گياهان همراه موجود در مناطق پراكنش 

 بادرنجبويه دنايي
 مختلـف  منـاطق  در موجـود  همـراه  اهـان يگ 3 جدول
 نيـ ا در .دهـد    مـي  نشـان  رايي  دنا هيبادرنجبو اهيگ پراكنش

 وجـود  اهيـ گ پـراكنش  منـاطق  بيشـتر  در كـه ي  اهانيگ انيم
ي چــا ،)2 شــكل( Pentanema spp ازتــوان   مــيدارنــد،
 Salvia (يگلـ  ميمـر  ،)Stachys lavandulifolia( چوپـان 

spp(،  والـك )Allium ursinum L.(،  اللـه) Tulipa spp(، 
 Thymus( شـن يآو ،)Borage sp( درزي ها گل با گاوزبان

daenensis( بومادران و )Achilea milefolium(  بـرد  نـام. 
 همـه  در وشوند     مي افتي ي خاص مناطق در كهي  اهانيگ از

 منطقـه  در واژگـون  اللـه  تـوان   مـي  ندارنـد  حضور مناطق
 رود، تيــوال در دانــه بنــگ توچــال، دري ختمــ خوانســار،

 .نمـود  كـر ذ را رود تيـ وال در نپتا و خلخال دري  اوت بوالغ
 آورده 3 جـدول  در مختلـف  مناطق در همراه اهانيگ ريسا

عنـوان     بـه  گياهـان  ايـن  از توان مي رابطه اين در .است شده
 هاي رويشگاه در دنايي بادرنجبويه كردن پيدا براي نشانگر
 .نمود استفاده طبيعي
 

 وضعيت رشدي گياهان
 منـاطق  در موجـود  اهانيگ تعداد كه داد نشان دهايبازد

 منـاطق  در اهيگ نيا حضور به توجه با .باشد   مي كم شيرو
 بـه ي  بسـتگ  مختلـف  منـاطق  در اهيگ نيا برآوردي  ا صخره
 نيـ ا .داشت مطالعه مورد منطقه دراي     صخره مناطق تعداد

 كـم  اهـان يگ نيـ اهاي    تيجمع كه   شده باعثي  طيمح ازين
ـ  .باشـند  هـم  از جدا و شده  عـدم  ويي  جـدا  نيـ ا ليـ دل هب

 متفـاوت  مختلف مناطق در اهانيگي  شدر نحوهي  وستگيپ
ي برخـ  و شـاخه  كم و ستادهيا ها بوته ازي  برخ بنابراين .بود
 نشـان  4 جـدول  در تيوضـع  نيا .بودند گسترده نيزم بر

ي دارا كنـدوان  و گـدوك  منـاطق  اهـان يگ .اسـت  شده داده
 منطقـه  اهـان يگ .بودنـد  پرشـاخه  واي    ي بوتـه  رشد عادت

ــتوال ــتانك و دوآب رود، ي ــادتي دارا شهرس ــد ع ي رش
 .بودند شاخه كم

 باز هيزاو با ستادهيا تيوضع شهيب اهيس منطقه اهانيگ
 در اهانيگ رشد تيوضع با مرتبطي كم صفات .داشتند

 احتمال سطح دري دار يمعن تفاوت مختلف مناطق اهانيگ
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 متفاوت مختلف مناطق در اهانيگ ارتفاع .داد نشان 5%
 63/22( شهيب اهيس نطقهم اهانيگ به ارتفاع نيشتريب ،بود

 رود تيوال منطقه اهانيگ به ارتفاع نيكمتر و )متر سانتي
 هر در گلدار شاخه تعداد .تعلق داشت )متر سانتي 94/10(
 تعداد نيشتريب كه بود متفاوت زين مختلف مناطق در اهيگ
 موجود اهانيگ در آن نيكمتر و )25/73( كندوان منطقه در
 قطر و قه يمنطقه در قطر .شد مشاهده )7( دوآب منطقه در
 ترتيب به كندوان منطقه در موجود اهانيگ در پوشش تاج
 و خوانسار منطقه در و بوده نيشتريب 19/39 و 94/11 با

 .بود نيكمتر 24 و 8 از كمتر با ترتيب به رود تيوالي ابتدا
 تا ماه بهشتيارد از خوانسار منطقه اهانيگ دري گلده بازه

ي گلده بازه و منطقه نيتر گل زود عنوان  بهخردادماه،
 نيتر گل ريدعنوان   بهرماه،يت در نيزيد موجود اهانيگ

ي تمام در .بود ريمتغ شدهي بررس مناطق نيب در منطقه
 زمان ماه مرداد اواخر تا لياوااز  شدهي بررس مناطق
 ).4 جدول( باشد  ميبذرآوري  ي جمعبراي مناسب
 

 مشخصات بذر
 شدهآوري  جمع بذرهاي دهشي ريگ اندازه مشخصات

 %5 احتمال سطح در راي دار يمعن تفاوت منطقه ده از
 از شدهآوري  جمع بذرهاي كه داد نشان جينتا .داد نشان
 نيكمتر و بوده هزاردانه وزن نيشتريبي دارا گدوك منطقه
 جدول( ديگرد ثبت نيزيد منطقه اهانيگ در هزاردانه وزن

 طول نيشتريبي دارا اصفهان خوانسار منطقه اهانيگ ).5
 نيكمتري دارا كندوان و رود تيوال گچسر، مناطق و بذر
 و نيتر ضيعر گدوك منطقه بذرهاي .بودند بذر طول
 نسبت نيشتريب .بودند بذرها نيتر كيبار نيزيد منطقه
 در نيكمتر و نيزيد منطقه اهانيگ در عرض به طول
 .آمد دست بگدوك منطقه

 درنجبويه دناييمراحل مختلف رشدي در گياه با
 اهيگ پراكنش مناطق از مكررهاي  ديبازد به توجه با

 را اهيگي كيفنولو مراحلتوان   ميگچسر منطقه در ويژه به
ي اهيگيي دنا هيبادرنجبو .داد نشان 6 جدول به توجه با

 ماه اسفند اواخر از آني شيرو رشد كه بوده ايپا و چندساله
 .رسد يم خود رشد رحداكث به ماه نيفرورد در و شده آغاز
ي رو بريي ها گل تك ظهور با ماه بهشتيارد دري گلده
 رماهيت لياوا تا خردادماه اواسط از .گردد يم آغاز ها بوته
 مناسب زمان مردادماه .برد يم بسر كاملي گلده در اهيگ
 و ورماهيشهر در .باشد  مياهيگ نيا بذرهاي دنيرسي برا
 باشند، يم بذري اوح هنوز كه يحال دري بارندگ از قبل
شود   ميآغاز اهيگ طوقه منطقه در موجودي ها جوانه رشد

 در اين ،زمستان مقاوم بودهي سرما به اهيگ ).3 شكل(
ي شده و در واقع ركود گياه و ئموقع رشد گياه كند و بط

 ماهاسفند اواخر تا زييپا ازيي ها ماه كاهش رشد گياه در
 گرديد تعيين ردهيبذ و گلدهي زمان مناطق بقيه در .است
 تصاويري از بذرها در .است قابل مشاهده 4 جدول در كه

 .شود  ديده مي4شكل 
 

 شايستگي گياهان
 شايستگي گياهان را از لحاظ تعداد 7جدول 

آذين و گياه نشان  توليد شده در هر گل، گل بذرهاي
 بذرهاييهمچنين در اين جدول تعداد بالقوه . دهد مي

 بذرهاي توليد كند و نيز درصد توانست كه يك گياه مي
تشكيل شده و سقط شده به تفكيك مناطق نشان داده 

تشكيل شده در هر گل در  بذرهايبيشترين . است شده
و كمترين ) 58/53( رود و واليت) 24/65(منطقه دوآب 

تشكيل شده در هر گل در منطقه  بذرهايميزان 
 بيشترين تعداد گل در. بدست آمد) 34/20( بيشه سياه
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 و )3/9( بيشه ، سياه)41/10( آذين در گچسر هر گل
 و كمترين ميزان در منطقه شهرستانك )8(كندوان 

تشكيل شده در  بذرهايدر تعداد .  به ثبت رسيد)9/3(
 و شهرستانك با 7/23آذين گچسر با متوسط  هر گل

ترتيب بيشترين و  آذين به  بذر در هر گل5/4متوسط 
تشكيل  بذرهايشترين تعداد بي. را داشتند بذرهاكمترين 

 و 5/604در گچسر  ،1156شده در گياهان كندوان با 
بيشترين .  و بقيه مناطق كمترين بودند3/317رود  واليت

 1020 در گچسر ،2290تعداد بالقوه بذر گياهان كندوان 

بيشترين .  و بقيه مناطق كمترين بودند586رود  و واليت
 بذر و كمترين 24/65تشكيل شده در گياه با  بذرهاي

 بذر در منطقه دوآب و كمترين 34/77سقط شده با 
 66/79سقط شده  بذربيشترين  و 34/20تشكيل شده 
 طور كه در جدول همان. بيشه ثبت گرديد در منطقه سياه

از % 87 تا 20است ضريب تغييرات بااليي بين   آمده7
لحاظ صفات مربوط به شايستگي توليد بذر در گياهان 

  .بدست آمد

 
 

 ييدنا هيبادرنجبو اهيگ با ياهال برخورد و مصرف نوع ،يمحل نام -1 جدول
 محل در مصرف نوع يمحل نام استان يآور جمع مناطق

 قوچ فيتعل -يسميرومات يدردها يبرا يكردن دم ياوت قوچ اردبيل خلخال

 اهيگ نيزِر-ايگ يزِر اصفهان خوانسار
 و التهاب و درد فعر يبرا -دوغ -يدمكردن -يچا با بيترك در

 يسميروماتهاي  يناراحت رفع يبرا
 - ديسف گل اهيگ-شكيم البرز گچسر

 - - مازندران شهيب اهيس
 - - مازندران كندوان

 دوغ آب-دوغ شكيم و شهيم تهران شهرستانك
 شيم فيتعل شكيم و شهيم تهران توچال
 - شكيم البرز دوآب

 - - البرز رود تيوال
 - - البرز نيزيد

 آتِش-يكوتيليكاك -رهيازم مازندران گدوگ
 كه دارد يگرم مزاج -دهنده يانرژ و روزاينعنوان  به -دوغ
 .برد يم نيب از را دوغ يسرد

 - - البرز حسنكدر
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 مطالعه مورد مناطق يتوپوگراف و يمياقل اتيخصوص -2 جدول

 
 نيانگيم
 دما نهيشيب

 نيانگيم
 دما نهيكم

 نيانگيم
 ينسب رطوبت

 يبارندگ نزايم
(mm) 

 )متر( ارتفاع
 بيش

 )درجه(
 روزانه دما نيانگيم
 )گراد يسانت درجه(

 0/8 %20 1960 6/383 65 7/1 3/14 خلخال
 8/10 %5/54 2820 55/414 6/45 9/2 44/18 خوانسار
 12 %43 2280 3/585 62 5/6 15 *گچسر

 5/10 %46/46 2160-1960 4/503 63 3/6 8/14 شهيب اهيس
 10 %45 2860-2760 540 65 5/5 14 *كندوان

 12 %53 3180-3100 440 55 6 5/14 *شهرستانك
 11 %35 2050 82/437 55 6 8/14 *توچال
 12 %64 2200-2150 440 55 5/6 5/14 *دوآب

 5/10 %54 2280 546 60 5 15 *)البرز( رود تيوال يابتدا
 10 %5/34 2680 43/486 60 5/4 14 *نيزيد

 9/10 %55/55 2550-2500 32/421 75/58 15/2 72/17 گدوگ
 5/11 %62 2720 450 58 5/6 16 )*البرز( حسنكدر

 .است آمده بدست همجوار مناطق يمياقل اتيخصوص با يمياقل اتيخصوص به مربوط اعداد كه يمناطق :*
 
 
 

 
 

 رابطه اين در( اهيگ نيا پراكنش مناطق در ها گلسنگ يفراوان و ييدنا هيوبادرنجب با غالب همراه اهيگ پنتانما از يينما -2 شكل
 ).نمود استفاده دنايي بادرنجبويه كردن پيدا براي نشانگرعنوان   بهگياهان اين از توان مي
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 ييدنا هيبادرنجبو انتشار مناطق در غالب و نشانگر همراه اهانيگ -3 جدول
 Dracocephalum kotschyi منطقه با گياه گياهان همراه در هر 

 Pentanema گلسنگ گون پونه اوتي بوالغ گلي مريم گل راعي خلخال
pulichariiforme     

 گون پنتانما استاكيس گلسنگ اونوسما بومادران الله چوپان چاي آويشن الله واژگون والك خوانسار
 خشخاش ريواس نتانماپ والك اونوسما چوپان چاي راعي گل الله پونه گلي مريم گلپر گچسر

     پنتانما گلسنگ زرشك سرو كوهي چوپان چاي بومادران نخودي مريم بيشه سياه
     هاي خشخاش گونه پنتانما گلسنگ والك مريم گلي راعي گل آويشن كندوان

 اونوسما ترشك گون ريواس گيالس محلب كوهي آويشن شهرستانك
 دراكوسفالوم
 تيميفوليوم

 پنتانما گگلسن گلسنگ خرگوشك

 راعي گل ختمي توچال
 بومادران
 هزاربند

 زرد گياه گل نسترن گلسنگ جاشير چوپان چاي كاكوتي ريواس گلپر

 بومادران دوآب
 دراكوسفالوم
 تيميفوليوم

 گيالس محلب نسترن پنتانما گلسنگ خيارك
هاي  گونه

 خشخاش
   

ابتداي 
 رود واليت

 پنتانما گلسنگ له زردال بنگ دانه گلپر كرچك نپتا گلي مريم پونه
 دراكوسفالوم
 تيميفوليوم

 بومادران

 الله زرد پنتانما پنتانما گلسنگ اونوسما گلهاي زرد خرگوشك نسترن بومادران گون گيالس محلب ريواس ديزين
 گلسنگ پنتانما خيارك بابونه بومادران يونجه زرد والك پونه مريم نخودي چاي چوپان كوهي آويشن گدوگ
   خشخاش هاي گونه الله پنتانما گلسنگ ترشك اونوسما خيارك گلي مريم كوهي يشنآو حسنكدر
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 مختلف مناطق در ييدنا هيبادرنجبو اهانيگ در يرشدهاي  شاخص -4 دولج
 تيوضع

 منطقه اهيگ
 منطقه در اهيگ تعداد

 )شده شمارش اهانيگ تعداد(
  اهيگ رشد نحوه
 منطقه در

 ارتفاع
 اهيگ

 تعداد
 گلدار شاخه

 در رقط
 قهي منطقه

 تاج قطر
 پوشش

 زمان
 يگلده

  زمان
 يبذرده

 - خرداد اواخر bc 6/17 cd 38/21 de 313/6 bc 63/28 اي بوته يحدود تا و باز مهين هيزاو با ستادهيا )10( 50 از كمتر *خلخال
 مرداد لياوا خرداد - بهشتيارد cd 25/15 cd 63/19 e 125/6 c 23 اي بوته يحدود تا و باز مهين هيزاو با ستادهيا )7( 20 از كمتر خوانسار
 مرداد لياوا خرداد bcd 69/15 c 25 cde 68/7 bc 94/23 اي بوته يحدود تا و باز مهين هيزاو با ستادهيا )25( 50 از كمتر گچسر

 مرداد اواخر ريت لياوا -ردادخ اواخر a 63/22 cd 25/13 bc 5/9 b 31/29 پشت كم و باز هيزاو با ستادهيا )8( 10 از كمتر شهيب اهيس
 مرداد اواخر خرداد de 88/13 a 25/73 a 94/11 a 19/39 پرپشت يا بوته )12( 20 از كمتر كندوان

 مرداد اواسط ريت لياوا -خرداد اواخر bcd 65/15 cd 5/15 bc 97/8 b 5/29 پشت كم اي بوته )12( 20 از كمتر شهرستانك
 - خرداد cd 15 cd 5/13 cde 8 bc 24 اي بوته يحدود تا و باز مهين هيزاو اب ستادهيا )2( 5 از كمتر توچال
 مرداد لياوا خرداد cd 13/15 d 7 cd 37/8 bc 88/24 پشت كم اي بوته )17( 20 از كمتر دوآب

 مرداد لياوا خرداد f 94/10 c 75/25 de 35/6 c 23 پشت كم اي بوته )12( 20 از كمتر رود تيوال يابتدا
 مرداد اواخر ريت ef 88/11 d 87/9 cd 37/8 c 94/22 پشت كمهاي  بوته و متوسط اي بوته )13( 20 از كمتر نيزيد

 مرداد اواخر خرداد b 13/18 b 63/46 ab 63/10 a 81/37 پرپشت اي بوته )17( 20 از كمتر گدوگ
 مرداد اواسط خرداد cd 13/15 14 cd cde 5/7 bc 19/27 باز مهين هيزاو با ستادهيا )18( 20 از كمتر هزاربند -حسنكدر

         
lsd - - 856/2  48/14  17/2  069/6  - - 
CV - - 44/18  38/61  27/26  97/21  - - 
P - - *** *** *** *** - - 

 .نشد آوري جمع يبذر گوسفندان يچرا زين و يمحل استفاده ليدل به :*
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 مختلف مناطق در ييدنا هيوبادرنجب شده آوري جمع بذرهاي اتيخصوص -5 جدول

 بذر اتيخصوص
  هزاردانه وزن
 )گرم(

 بذر طول
 )متر يليم(

 بذر عرض
 )متر يليم(

 عرض به طول
 )نسبت(

 - - - - ٭خلخال

 d 963/2 a 5 b 8/1 ab 784/2 خوانسار

 e 837/2 c 967/3 cde 5/1 abc 643/2 گچسر

 d 957/2 b 333/4 bcd 633/1 abc 66/2 شهيب اهيس

 b 377/3 c 967/3 cde 5/1 abc 652/2 انكندو

 c 1/3 bc 067/4 de 467/1 ab 814/2 شهرستانك

 - - - - ٭توچال

 c 097/3 bc 067/4 cde 533/1 abc 665/2 دوآب

 cd 037/3 c 967/3 bcd 667/1 bcd 411/2 رود تيوال يابتدا

 f 683/2 c 4 e 367/1 a 965/2 نيزيد

 a 777/3 bc 167/4 a 067/2 d 017/2 گدوگ

 c 107/3 c 4 bc 733/1 cd 309/2 هزاربند -حسنكدر
     

LSD 093/0 279/0 23/0 44/0 
P *** *** *** * 

% CV 87/1 98/3 55/8 97/9 
  .نشد آوري جمع يبذر اهانيگ كم تعداد ليدل به توچال منطقه در و اديز يچرا ليدل به خلخال منطقه در :*
 

 )1388(ي بادرنجبويه دنايي در منطقه گچسر  مراحل فنولوژيك-6 جدول
 اسفندبهمن يد آذر آبان مهروريشهر مرداد ريت خرداد بهشتياردنيفرورد يكيفنولوژ مراحل

              يشيرو
               يگلده آغاز
               كامل يگلده
              يده وهيم
هاي  جوانه رشد
 طوقه از ديجد

              

 كاهش و اهيگ ركود
 رشد

              

               يشيرو رشد آغاز
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  ؛نمايي از مراحل مختلف فنولوژيكي در گياه بادرنجبويه دنايي -3شكل 

 )D (هاي جديد از طوقه  رشد جوانه،)C( مرحله بذردهي ،)B( مرحله گلدهي كامل ،)A(مرحله آغاز گلدهي 
 
 
 

 
  مختلف مناطق از شده آوري جمع بذرهاي -4 شكل

 

A

D

B

C
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 مختلف مناطق در ييدنا هيبادرنجبو )plant fitness( اهيگ يستگيشا به مربوط اتيخصوص -7 جدول

 
 متوسط بذر تشكيل

 گلچه شده در هر
 متوسط گل در

 آذين گل هر
 تعداد بذر تشكيل شده

 آذين در هر گل
 بذر تشكيل

 در گياه شده
 تعداد

 بالقوه بذر
 بذرهايدرصد 

 تشكيل شده
 بذرهايدرصد 

 سقط شده
 - - - - - - - خلخال
 - - - - - - - خوانسار
ab 255/2 a 41/10 a 74/23 b 5/604 bc 1020 ab 37/56 63/43 گچسر  fg 

g 812/0 ab 366/9 cd 08/7 c 58/87 d 5/492 g 34/20 66/79 بيشه سياه  a 

bcd 016/2 abc 056/8 b 62/16 a 1156 a 2290 bcd 39/50 61/49 كندوان  def 

fg 114/1 e 931/3 d 561/4 c 18/78 d 1/294 fg 87/27 13/72 شهرستانك  ab 

 - - - - - - - توچال
a 61/2 cde 63/5 b 48/14 c 1/108 d 7/163 a 24/65 77/34 دوآب  g 

abc 146/2 cde 619/5 bc 16/12 bc 3/317 cd 5/586 abc 58/53 42/46 واليت رود  efg 

cde 699/1 de 739/4 cd 806/7 c 42/75 d 5/192 cde 48/42 52/57 ديزين  cde 

def 529/1 bcd 066/7 bc 1/11 b 1/532 b 1267 def 22/38 78/61 گدوگ  bcd 

ef 335/1 cde 188/6 cd 279/8 c 135 d 9/396 ef 37/33 63/66 هزاربند -حسنكدر  bc 

        

LSD 516/0 579/2 687/5 4/298 3/520 92/12 92/12  

CV% 30 07/38 40/48 86/86 91/69 01/30 73/22  

P *** *** *** *** *** *** *** 
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 بحث
 از يكي ييدنا هيبادرنجبو اهيگ كه داد نشان جينتا
 مختلف مناطق ياهال .است رانيا اهانيگ نيتر شده شناخته
 موارد يبرا آن از و داشته اهيگ نيا از يخوب شناخت

 نيا از استفاده گرچه .كنند مي استفاده ييدارو و يكردن دم
 به توجه با يول دارد يسنت طب در يخاص گاهيجا اهيگ
 برداشت و بوده كم شيرو مناطق در اهيگ نيا تعداد كه نيا
 باعث هيرو يب برداشت باشد ي ميگلده مرحله در اهيگ نيا
 .شد خواهد كينزد ندهيآ در اهيگ نيا رفتن نيب از

 يدارا اهيگ نيا كه داد نشان آمده دستب اطالعات
 شدن منقرض احتمال كه باشد مي جدا و كم يها تيجمع
 درحال اهانيگ ستيل در اهيگ نيا زين قبالً .دارد وجود آنها

 ازين ).Jalali & Jamzad, 1999( است گرفته قرار انقراض
 مناطق مانند خاص ييمايروكلكيم طيشرا به اهيگ نيا

 شده باعث اديز يحدود تا يبارندگ با اي صخره و مرتفع
 ،باشد داشته هم از جدا و كوچكهاي  تيجمع اهيگ نيا كه

 يرو پس زين و يكيژنت شدن رانده احتمال بنابراين
 ,.Dostalek et al( داشت خواهد وجود يزيمآ شيخو

 يكيژنت تنوع دش خواهد باعث عامل نيا تاًينها كه )2010
 يطيمح راتييتغ اندك با تاًينها و شده كاسته ها تيجمع
 الگو با بنابراين .بوجود بيايد اهانيگ نيا رفتن نيب از امكان
 آوردن فراهم و اهيگ نيا ييمايكروكليم طيشرا از گرفتن
 نيا كشت و كردن ياهل به توان مي آن رشد يعيطب طيشرا
 در ها تيجمع آوري معج قيطر نيا به و نمود اقدام اهيگ
 و شد خواهد يعمل ياصالح يكارها انجام و منطقه كي

 سريم طيمح با شتريب يريپذ سازش منظور به تنوع شيافزا
 .گرديد خواهد

 كه داد نشان مختلف مناطق در محل ياهال با مصاحبه
 نيتسك مثل ياديز ييدارو اتيخصوص يدارا اهيگ نيا

 نيهمچن .باشد مي يسميروماتهاي يماريب درمان و درد
 بازارتواند   مييچا و دوغ بيترك در اهيگ نيا از استفاده
 كياندم .باشد كياندم اهيگ نيا يبرا يديجد مصرف
 انقراض معرض در زين و يا هيادو و ييدارو مصارف بودن،
 يضرور را آن كردن ياهل و كشت اهيگ نيا بودن

  .دينما يم
 اهيگ نيا كه شده باعث هم از دور و جدا يها تيجمع

 .شود شناخته مختلفهاي  محل در گوناگون ياسام با
 نام تحت رانيا در Dracocephalum مختلفي ها گونه

 گونه به شتريب كه .شود مي شناخته يبادرشب اي بادرشبو
Dracocephalum moldavica نيا .شود مي داده نسبت 

 هم D. kotschyi گونه يبرا منابع از يبرخ در ياسام
 اهيگ نيا رانيا اهانيگ يها نام فرهنگ در .شود يم استفاده

 فرنجمشك  ومشك پلنگ ،ييدنا هيبادرنجبو يها نام با
 ياهال نيب در اهيگ نيا ).1375 ان،يمظفر( است شده آورده

 شناخته اهيگ نيزر عنوان به اصفهان منطقه محققان و
 اهيگ نيا جيرا يها نام از محل ياهال حال نيا با .شود مي
 از استفاده با بنابراين .كردند يم ياطالع يب اظهار عمناب در

 كردن دايپ به موفق اهيگ يها عكس و يمويهربار يها نمونه
 .ميشد ياهال كمك با اهانيگ نيا شيرو محل و يمحل نام

 شك،يم يمحل ياسام است آمده 1 جدول در كه طور همان
 استفاده اهيگ نيا يبرا … و رهيازم ،ياوت قوچ شه،يم

 نيب در متعدد ياسام با ييآشنا و ارتباطالبته  .دشو مي
 يبهتر اطالعات بتوانند كه شد خواهد باعث پژوهشگران

 .اورنديب بدست ها رويشگاه از اهانيگ نيا از
 مناطق در همراه اهانيگ يبررس از حاصل جينتا

 ينشانگرها پنتانما اهيگ و ها گلسنگ كه داد نشان مختلف
 .باشند يم ابيكم اهيگ نيا به يدسترس يبرا يخوب

 والك، ،يگل ميمر چوپان، يچا مانند ياهانيگ نيبرا عالوه
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 در كه بومادران و شنيآو رزد، يها گل با گاوزبان الله،
 ندتوان مي زين دارند حضور اهيگ پراكنش مناطق اغلب

 جدول( باشند اهيگ نيا حضور يبرا يخوب نشانگر عنوان هب
 زين گريد مناطق در اهانيگ نيا حضور نيهمچن ).3

 .باشد اهيگ نيا كشت يبرا يمناسب محل نشانگرتواند  مي
 در ندتوان مي زين آمده بدست يمياقل و يهواشناسهاي  داده

 يها داده .كنند كمك اهيگ كشت مستعد مناطق شناخت
 اهيگ نيا كه داد نشان آمده بدست يتوپوگراف و يهواشناس
 تابستان، در دلمعت يدما با اي صخره و مرتفع مناطق طالب

 600 تا 400 نيب يبارندگ زانيم و باال ينسب رطوبت
  .باشد  ميمتر يليم

 پوشش تاج و قهي منطقه در اهانيگ قطرگيري  اندازه
 يبذرده و يگلده زمان ،رشد نحوه اهان،يگ ارتفاع اه،يگ

 ياديز تنوع صفات نيا با رابطه در اهانيگ كه داد نشان
 و يطيمحهاي  تفاوت زا يناش تواند  ميتنوع نيا كه دارند
 تعداد مانند رشد، زانيم مناطق از يبرخ در .باشد يكيژنت

 از يناشتواند   ميكه بوده كمتر بذر تعداد و گلدار شاخه
 شدن رانده ليدل به منطقه آنهاي  بوته يستگيشا كاهش

 ليدل به مناطق در ها بوته كم تعداد علت به اي و يكيژنت
 اي گونه در موردي چنين بيفتد، قاتفا يزيمآ شيخو دهيپد

 است گرديده گزارش Dracocephalum از ديگر
)Dostalek et al., 2010(. 

 و هبود زين متفاوت مختلف مناطق در بذرها اندازه
 كمتر اريبس اهيگ نيا در بالفعل شده ليتشك بذرهاي زانيم
 اهانيگ يكم ليدل بهتواند   ميكهباشد   ميبالقوه تيظرف از
 عوامل نيهمچن و مناطق در هتروژن و متفاوت پيژنوت با
 يبارندگ اديز زانيم شهيب اهيس منطقه در مثالً .باشد يمياقل
 را زنبور مانند ها افشان گرده تيفعال اجازه يگلده موقع در

 نيا در معدود اهانيگ تعداد نيهمچن .دينما يم محدود
 .باشد ادعا نيا بر يگريد ليدلتواند   ميزين منطقه

 داد نشان مختلف مناطق در اهيگ نيا يوژفنول يسبرر
 و يمياقل طيشرا به باتوجه اهيگ نيا يگلده زمان كه

 كه ياهانيگ انتخاب بنابراين .است متفاوت يكيژنت احتماالً
 گل به يمناسبتر زمان در يكاف يشيرو رشد با بتوانند
  .است ريپذ امكان ها تيجمع نيا از بروند
 جينتا مختلف مناطق رد يستگيشا يبررس جينتا
 اهيگ و نيآذ گل گل، در بذر ديتول لحاظ ازرا  يتر متنوع
 و اديز ديتول ييتوانا با اهانيگ نكهيا به توجه با .داشت
 .است تياهم زئحا افشان دگرگرده اهانيگ در بذر منظم

 آن در يكيژنت يباال تنوع وجود نشانگر امر نيابنابراين، 
تواند   ميمنطقه كي رد بذر اديز ديتول و است محل
 يزيآم شيخو يرو پس يدارا اهيگ كه باشد نيا دهنده نشان

 يستگيشا با اهانيگ .است يكمتر يكيژنت شيفرسا و
 با ياديز يسازگار ييتوانا كه هستند  ياهانيگ شتريب

 و ياديز نيهمچن .دهند يم نشان خود از را گريد طيشرا
 ،باشد ييواوه آب طيشرا ليدل به تواند ي ميستگيشا يكم
 يكم يستگيشا شهيب اهيس منطقه اهانيگ رياخ مورد كه

 ييجابجا عدم و باال رطوبت ليدل بهتواند   ميكه داشتند
 زين اهانيگ تعداد يكم ليدل به اي و اهانيگ نيب در گرده دانه
  .باشد
 نيا كه كرد عنوان توان مي شده ذكر مطالب به توجه با

 كردن ياهل كه ،است يزشار با كياندم ييدارو اهيگ ،اهيگ
 به توجه با ياهانيگ نيچن .ضروريست اهيگ نيا اصالح و

 در و بوده يمناسب يجهان يبازارها يدارا بودن كياندم
 ،حال نيا با .باشند ديمف ندتوان مي كشورمان يبرا يارزآور
 طيشرا ريسا با رابطه در گريد كاكولوژي آت قاتيتحق
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 توسط اهيگ نيا الحاص و كردن ياهل بهتواند  مي ثرؤم
  .دينما كمك نامتخصص
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Abstract 
Study on relationships between a species with its surrounding biotic and abiotic environment 

provides valuable information in terms of propagation, domestication and breeding. For this 
purpose, the autecology studies of Dradocephalum kotschyi Bioss was studied in 12 natural 
habitats. Natural habitats were determined with using Flora Iranica and with the assistance of 
local people. Also, topography and climate conditions were determined for each natural habitat. 
In addition, phenology and dominant companion species were recorded in all growing regions. 
Other studied traits were mostly growth and reproductive ones including height, basal diameter 
and canopy cover which were evaluated in situ. Plant fitness was evaluated based on the number 
of produced seeds, flowering stems, observed expected and produced seeds. Results of 
topography and climate data showed that natural habitats were mostly in rocky highlands with a 
high relative humidity and cool weather in summer. Plant fitness and growth condition were 
significantly different in different regions which could be due to ecological and/ or genetic 
variations. According to the results, domestication and breeding programs are urgently required 
for the conservation of this valuable but endangered species. 
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