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 Introduction1 

Medicinal plants are used in all civilizations and cultures and are one of the most essential defensive lines to 

protect human health and fight human diseases in the world. From the distant past to now, plants have long been 

considered a source of renewable medicines.Perilla (Perilla frutescens var. crispa)is an annual plant native to East 

Asia, which is used as a medicinal plant due to the presence of active metabolites, especially rosmarinic acid. The 

medicinal organs used in this plant are its leaves and flowering branches. Growth, drug yield, as well as quantity and 

quality of secondary metabolites of medicinal plants are affected by ecological factors. The present study was 

conducted to evaluate the agro-morphological and phytochemical traits of Purple Perilla grown in three different 

locations of Sari, Rasht, and north of Tehran.  

 

Materials and Methods    

The experiment was conducted as a completely randomized design (CRD) with three replications. Purple Perilla 

was planted as seedlings in early spring in the trial field with a density of 25×50 cm (inter-plant space × inter-row 

space) in three locations including Sari, Rasht, and north of Tehran in 2018. Plants were harvested at the flowering 

stage in late September. Argo-morphological and phytochemical traits including plant height, inflorescence length, 

number of branches, stem diameter, internode length, leaf length, leaf width, plant fresh weight, stem fresh weight, 

leaf fresh weight, flowers fresh weight, plant dry weight, leaf dry weight, flower dry weight, total phenolics, and 

flavonoids as well as rosmarinic acid content were measured. The total phenolic contents of extracts of Perilla plants 

were determined according to the method of Ciocalteus Reagent (FCR) Folinthe aluminum chloride method was 

used for the determination of the total flavonoid content of the extracts. The rosmarinic acid content was estimated 

with the method HPLC. Data sets were subjected to variance analysis using SPSS statistical software (version 19). 

Also, Duncan’s multiple range test was used to compare treatment means at p<0.05. 

 

Results and Discussion 

 Results of variance analysis showed that almost all morphological traits (except stem fresh weight, plant dry 

weight, and plant fresh weight) and all phytochemical traits were significantly (p<0.05) influenced by locations. 
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Mean comparisons of the effect of different locations for morphological traits showed that the maximum plant 

height (137.67 cm), leaf length (15.28 cm), fresh weight of leaf (108.3 g), dry weight of leaf (41.63 g) were 

observed in Sari, while the minimum plant height (87.34 cm), leaf length (10.8 cm), fresh weight of leaf (69.74 g), 

dry weight of leaf (26.13 g) were detected in the north of Tehran. The Rasht had the highest flower fresh weight, 

flower dry weight, and the number of branches with an average of 108.67 g, 25.99 g, and 33, respectively. The 

lowest flower fresh weight, flower dry weight, and the number of branches were observed in the north of Tehran 

with an average of 47.07, 12.71, and 22 g, respectively. The results revealed that the highest internode length, 

inflorescence length, and leaf width belonged to the Sari with an average of 9.12, 13.17, and 98.8 mm, respectively, 

while the Rasht had the lowest internode length, inflorescence length, and leaf width with an average of 6.28, 9.8, 

and 6.97 mm, respectively. Also, the maximum and minimum stem diameter were observed in the north of Tehran 

and Sari (8.95 and 7.65 mm), respectively. Mean comparisons of the effect of different locations for phytochemical 

traits showed that the maximum total phenolic contents and rosmarinic acid produced in the Rasht with an average 

of 49.03 and 52.20 (mg/g dry matter), respectively, while the Sari had the maximum flavonoids content (14.8 mg/g 

dry matter).  

 

Conclusion 

       Drug yield (leaf and flower fraction) of the plants grown in Sari, Rasht, and north of Tehran was 41.63, 32.05, 

26.13 and 12.71, 25.99, 18.47, respectively The highest total phenolics (49.027 mg/ g dry matter) and rosmarinic 

acid content (46.99 mg/ g dry matter) were observed in Rasht region, while the highest total flavonoids were 

observed in Sari (14.8 mg/ g dry matter).  In terms of agro-morphological and phytochemical traits, Sari and Rasht 

were suitable places for the growth of purple perilla. 

 

Keywords: Medicinal plant, Rosmarinic acid, Total phenolic and flavonoids, Essential oil. 
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 مقاله پژوهشی

 

 های مورفولوژیکی، عملکردی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی پریال ارغوانیویژگی بررسی

(Perilla frutescens var. crispa) در سه مکان مختلف کشت 
 

 *3هادیان و جواد 3میرجلیلی حسین محمد ،4صحرارو امیر ،3ابراهیمی نژاد صمد ،2علیزاده ابوذر ،1عیدوزایی صومهمع

 80/80/8930تاریخ دریافت: 

 80/80/8088تاریخ بازنگری: 

 81/80/8088تاریخ پذیرش: 
 

 و عملیوردی  مورفولوویییی،  هایویژگی بررسی. 1041 هادیان، ج.، و م.ح.، میرجلیلی، ا.، صحرارو، ص.، ابراهیمی، نژاد ا.، علیزاده، م.، عیدوزای،

  .005-064 (:3)10شناسی کشاورزی بومکشت.  مختلف میان سه در( Perilla frutescens var. crispa) ارغوانی پریال دارویی گیاه فیتوشیمیایی
 

 چکیده:

در ایران، این  (Perilla frutescens var. crispa) ی و کیفی گیاه دارویی پریال ارغوانیرزیابی سازگاری، رشد و برخی خصوصیات کمّمنظور ابه
در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیرار در  ارغوانی گیاه در سه میان مختلف شامل ساری، رشت و شمال تهران کشت گردید. کشت گیاه دارویی پریال

ی مورفولوویییی و  هادر مهر ماه برداشت شدند. ویژگی دهیگلانجام شد. گیاهان در شروع  1351قه ساری، رشت و شمال تهران در اردیبهشت سه منط
، قطر ساقه، عرض برگ، طول برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر گرهمیانفاصله ، تعداد ساقه، آذینگلعملیردی مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، طول 

ج خشک ساقه، وزن تر و خشک گل بودند. صفات فیتوشیمایی مورد مطالعه شامل محتوای فنل و فالونوئید کل و میزان رزمارینوک اسوید بودنود. نتوای     و
یی خشک بوته( و صفات فیتوشیمیا وزن تر ساقه، وزن تر و جزبهی مختلف کشت بر همه صفات مورفولویییی )هاتجریه واریانس نشان داد که اثر میان

( و 11/13و 13/36(، رشوت ) 40/33و 63/01هوای کشوت سواری )   بود. عملیرد خشک اندام دارویی )برگ و گل( در میوان  دارمعنی پنج درصددر سطح 
 35/03و  05/ 431ترتیوب مقودار  بهآمد. محتوای فنل کل و رزمارینیک اسید گیاهان در رشت ) دستبه مترمربع( گرم در 11/ 01و  55/30شمال تهران )

بر گورم مواده    گرممیلی 1/10در حالی که فالونوئید کل در منطقه ساری بیشترین مقدار ) ،بر گرم ماده خشک( بیشتر از سایر مناطق کشت بود گرممیلی
 باشند.می نیپریال ارغواخشک( بود. با در نظر داشتن صفات تولیدی و فیتوشیمایی، رشت و ساری )شمال کشور( مناطق مناسبی برای کشت و تولید گیاه 

 

 گیاهان دارویی اسانس، رزمارینیک اسید، فنل و فالونوئید کل،  کلیدی: هایواژه
 

 1مقدمه

                                                           
پژوهشویده گیاهوان و موواد اولیوه     گروه کشاورزی، دانش آموخته علوم باغبانی،  -1

 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.دارویی 
، خرم آباد، دانشگاه لرستان ، گروه کشاورزی،ی دکتری علوم باغبانیدانشجو -3

 ، ایران.و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان لرستان ایران

، تهران، پژوهشیده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی ،دانشیار -3

 ایران.

 ، ایران.گیالن، رشتگروه علوم باغبانی، دانشیده کشاورزی، دانشگاه استادیار، -0

 ( Perilla frutescens var. crispaپریال ارغوانی )دارویی  گیاه

از خوانواده   ،سواله یوک  یاهیگ purple mintیا  Shisoبا نام انگلیسی 

 یلنود، تا یتنوام، و ین،هنود،  و  یاپون،  ) یاییآسی درکشورها که یان،نعنائ

ی اخیر در سایر کشورها کشت ها، در سالشودمیکشت ( و کره یوانتا

بوه سورما    الیپور . (Ha et al., 2012)باشود  موی  آن در حوال توسوعه  
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خوب، در  یو مرطوب با زهیش زیحاصلخ هایحساس است و در خاک

رنو  را   نی. بهتور کندیرشد م یوبخبه یآفتابمهیو ن یآفتاب هایمحل

 سوبز  هوا دارد. در نور کم، رن  قرمز کم شوده بورگ   یآفتاب طیدر شرا

(. در طب سنتی پوریال ارغووانی گیواه    Meng et al., 2006شوند )می

 از جملوه مختلوف   هوای یمواری درموان ب  عنوان دارویی مهمی جهتبه

واخوتالتت روده موورد    یتمسموم ی،لریاضطراب، تومور، آ ی،افسردگ

موورد   . اندام دارویوی (Gairola et al., 2010)است گرفتهاستفاده قرار

 ,.Zargari) دار آن اسوت و سرشواخه گول   هوا برگ یاه،گاین استفاده 

را بوودن رنو  قرموز در    دا یول دلبوه پریال ارغووانی   یهابرگ .(1992

-ی هوا یانینحضوور آنتوسو   واسوطه بهکاربرد دارد که  ییغذا یاهرن 

بووا  موورتبطی هووایووبترک یرو سووا 1یسووونینو ش 8یسووونینشمالونیوول

 یبوات پوریال ارغووانی ترک   یهوا در برگ ،براینعالوه. است یانینآنتوس

 Meng et)دارند وجود یجنین اپ ین،لوتئ ، یداس ینیکمانند رزمار یفنل

al., 2009).     خواص دارویی و آرایشی و بهداشتی پوریال ارغووانی بوه

 Ha)فعالی محتوای فنلی و فالونوئیدی بسوتگی دارد  ترکیبات زیست

et al., 2012, Ha et al., 2013)  ، ی پوریال  هوا دانوه  بوراین عوالوه

ی اشوباع شوده و اشوباع نشوده )م ول      هوا ارغوانی منبع غنی از روغون 

 ،اسیدهای  رب )اسید لینولنیوک(   مخصوصاًاسید، لینولئیک و  اولئیک

  .(Guan et al., 2014)است  3امگا 

-های ثانویه و ویژگیعوامل جغرافیایی و اقلیمی بر تولید متابولیت

ه بوا  موؤثر اگر وه موواد   است.  مؤثرهای مورفولویییی گیاهان دارویی 

مقودار  بوه هوا  تولیود آن امّا شوند، هدایت فرایندهای ینتییی ساخته می

عوامل محیطی حاکم بر میان رشد مانند نور،  تأثیرقابل توجهی تحت 

گیرد. عوامل محیطی بر مقدار کلوی  دما و ارتفاع از سطح دریا قرار می

ک و دهنووده آن، عملیوورد وزن خشوو ه، عناصوور تشووییلمووؤثرمووواد 

تواکنون   .(Cseke et al., 2006) گوذار اسوت  تأثیرمورفولوویی گیواه   

ی و کیفوی گیاهوان   ی مختلفی در زمینه بررسی صوفات کمّو  هامطالعه

 هایگونه مورد دارویی مختلف در مناطق متفاوت انجام شده است. در

 )Heracleum گلپوور ،)Satureja hortensis(موورزه  دارویووی

)persicum هوا وبوه ، )Boiss dichroanthum Onosma(  کنگور ،

 )intybus Cichorium( کاسوونی و )Cynara scolymus( فرنگوی 

 میوزان  و ارتفواع  افوزایش  میان مستقیم ارتباط یک که شد داده نشان

                                                           
1- Malonylshisonin (MS) 

2- Shisonin(s) 

 ,.Mazandarani et al)دارد  وجوود  فالونوئیودی  و فنلی همؤثر مواد

 تحقیقی طی( ,.Yazdani et al  2002) همیواران یزدانی و (.2011

 (Menta pipermint)فلفلوی   نعنوا  در موجوود  منتول و اسانس میزان

 ایوون  بوه  و کردنود  مقایسه را کشوور مختلوف منواطق در شده کاشته

 تحوت  منتوول  میوزان  و اسوانس  مقدار تغییورات کوه رسویدند نتیجوه

 Mirazadi et)همیاران ) و میر آزادی است. بوده ارتفاع و اقلیم تأثیر

al., 2012 یبوات در ترک یفوی و ک یکمّو  یهوا ( نشان دادند که تفواوت 

تفوواوت  بووا )Communis Myrtus( س درختچووه دارویووی موورد اسوان 

یوا،  فواع از سوطح در  ارت، مناطق ماننود رطوبوت   یکاکولوی یهایژگیو

 یهوا یشوگاه رو . شناسوایی  مورتبط اسوت   یوایی و جغراف یعوامل خاک

و  مورفولوویییی بور صوفات    یطوی عوامول مح  تأثیر یابیمختلف و ارز

ی بورا  یکمک مهمو  یی،دارو یاهانه گمؤثرمواد  یفیو ک یعملیرد کمّ

 .آیود موی  بوه حسواب   یاهوان گ یون ا ییوی کردن و حفظ تنوع ینت اهلی

(Yavari et al., 2010.) ی مختلف مرزه رشینگریهابررسی جمعیت 

)Jamzad Satureja rechingeri( تنوع  هاکه بین جمعیت داد ننشا

ی مورفولویییی و محتووای رزمارینیوک اسوید    هاباتیی از نظر ویژگی

عوامول اقلیموی قورار     توأثیر و میزان رزمارینیک اسید تحت  وجود دارد

 مختلوف  هوای ارتفاع تأثیر (. بررسیEsmaeili, et al., 2016ت )گرف

 کل فالونوئید و فنل محتوی آنتی اکسیدانی و هایفعالیت میزان روی

 مقدار که دادند نشان (Fagopyrum tataricum)فاگوپیروم  گیاه در

 یابود موی  ایشافوز  ارتفواع،  افوزایش  بوا  و فالونوئیودی  فنلوی  ترکیبات

(Gairola et al., 2010) .شوورایط اکولووویییی متفوواوت بوور  تووأثیر

Cunila galioide  در برزیول (Echeverrigaray et al., 2003) ،

در جنوووب شوورپ اسووپانیا    (Thymus vulgaris)بوواغی  آویشوون

(Horwath et al., 2008)،  تونود (Lavandula angustifolia)  در

 Salvia) گلوی موریم  -Bertomeu et al., 2007) (Munozاسوپانیا  

officinalis) در جنوب ایتالیا (Russo et al., 2013)  و آویشن دنایی

 ,(Ghasemi Pirbalouti et al., 2013)و آویشون بواغی در ایوران    

کنند کوه  می مورد مطالعه قرار گرفته است که همه این مطالعات ثابت

عوامل محیطوی قورار    تأثیره تحت مؤثرعملیرد، کمیت و کیفیت مواد 

  گیرد.می

تعیین منواطق مناسوب کشوت گیواه دارویوی       برایدر این تحقیق 

سه میان مختلف شوامل سواری، رشوت و    این گیاه در پریال ارغوانی، 

کشت گردید و خصوصیات مورفولوویییی، عملیوردی و   شمال تهران 
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 فیتوشیمیایی آن در این سه منطقه مورد بررسی قرار گرفت. 
 

 هامواد و روش 

 آزمايش اجراي نحوه و مكان مشخصات

ی هوا مختلوف کشوت بور ویژگوی     منواطق  توأثیر منظور بررسی به

یمیایی گیاه دارویی پریال ارغووانی آزمایشوی در   مورفولویییی و فیتوش

تصادفی با سه تیرار در سه منطقه سواری، رشوت و    کامالًقالب طرح 

انجوام شود. مشخصوات آب و     1351 مواه  شمال تهران در اردیبهشت

بذور از  نشان داده شده است. 1هوایی مناطق مورد پژوهش در جدول 

ه دارویی دانشوگاه شوهید   کلیسیون بذر پژوهشیده گیاهان و مواد اولی

بهشتی تهیه گردید. جهت تهیه نشاء برای هر سه منطقه کشت، بذرها 

با بستر کشت پیت  ءدر سینی نشاو گلخانه  در 1356اسفند ماه  34در 

زنی بذرها کشت شدند. جوانه 1:1:3ماس، کوکوپیت و ماسه به نسبت 

ربرگی، پس از دو هفته آغاز شد. پس از رسیدن گیواه بوه مرحلوه  هوا    

سوازی زموین در سوه محول     نشاها به زمین اصلی منتقل شدند. آمواده 

کلیسیون پژوهشیده گیاهوان و موواد اولیوه دارویوی دانشوگاه شوهید       

بهشتی در شمال تهران، مزرعه تحقیقاتی ساری و دانشگاه گویالن در  

با فاصوله   طراحی و گیاهان 33یی به ابعاد هارشت انجام شد. کرت

اردیبهشت  اواسطدر  مترسانتی 30اصله روی ردیف و ف 04بین ردیف 

 هاآنکشت شدند. بالفاصله پس از کشت نشاء اقدام به آبیاری  1351

صورت میانییی بهی هرز از همان اویل کشت نشاء هاشد، وجین علف

 صورت گرفت. با توجه به شرایط اقلیمی و خاکی مناطق کشوت شوده  

 بود.  روز متغیر 14تا  هفتدوره آبیاری بین 
 

 مورفولوژيكی وعملكرديبررسی صفات 

در مرحله تمام گل، در اوایول مهرمواه    هابوته دهیگلبا  زمانهم

برداری از مناطق مختلف کشت صورت گرفت. برای این منظوور  نمونه

انتخاب و مورد بررسی ای بوته با حذف اثر حاشیه 14از هر کرت تعداد 

مطالعه شامل ارتفاع بوته، طول  قرار گرفتند. صفات مورفولویییی مورد

و قطر ساقه  گرهمیانفاصله ، تعداد ساقه، طول و عرض برگ، آذینگل

بودند. صفات عملیردی شامل وزن تر و خشک بوته، وزن تر و خشک 

 ساقه، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک گل بودند. 
 

 استخراج عصاره

توای فنول و  منظور بررسی صفات فیتوشیمایی شامل تعیین محبه

هوا در شورایط سوایه و    فالونوئید کل و میزان رزمارینیک اسید، نمونوه 

-برای عصاره گراد( خشک شدند.درجه سانتی 34تا  30دمای محیط )

از آن توزین شود   گرممیلی 344ها و گل هاگیری، پس از آسیاب برگ

دقیقوه در   34مدت بهو  لیتر متانول به آن اضافه گردیدمیلی 14 سپس

قورار گرفوت. ایون     گوراد سوانتی درجه  30مام اولتراسونیک در دمای ح

مرحله  هوار بوار تیورار شود توا بیشوترین میوزان ترکیبوات فنلوی و          

فالونوئیدی از مواد گیاهی جدا و در متانول حول شووند. پوس از ایون     

دور در دقیقوه   0444 مرحله، عصاره متانولی در دستگاه سوانتریفیوی بوا  

دست آمده صاف شد. محلول باتیی را در بهه قرار گرفت. سپس عصار

ی تیره ریخته و تا زمان انجام آزمایش در یخچوال در دموای   هاشیشه

 گراد نگهداری شدند.درجه سانتی  هار
 

 صفات فیتوشیمیايی  گیرياندازه

 Folin-Ciocalteuگیری محتوای فنول کول از رو    برای اندازه

((Wojdylo et al., 2007 گیری محتوای فالونوئید کلاندازه و برای 

 Kamtekar et al., 2014; Salehi et)کلریود   آلومینیوم از واکنشگر

al., 2013) میزان رزمارینیک اسوید از   گیریاندازه، استفاده شد. برای

 بوه  مجهز آمرییا، ساخت Waters 2695 دستگاه اچ پی ال سی مدل

 ابعواد  بوا  ، C18سوتون  و  Uv 2487 Dual ʎ Absorbanceدتیتور

 .Millennium32افوزار  نورم  و مییرومتور  0/3 و مترمیلی 0/6 ×104

هوای  هوای تهیوه شوده در ویوال    استفاده شد. یک سی سی از عصواره 

مخصوص اچ پی ال سی ریخته و بورای رسوم منحنوی اسوتاندارد در     

( ppm 6-14-34-04-144-344های مناسوب ) ای از غلظتمحدوده

رقیق شدند سپس به دستگاه اچ پی ال سی تزریق و سطح زیر منحنی 

تر تعیین گردیود. منحنوی اسوتاندارد    نانوم 334قله جذبی در طول موج 

های استاندارد های محلولمربوط به رزمارینیک اسید بر اساس غلظت

رسم و از معادله حاصل، برای سنجش مقدار  هاآنو سطح زیر هر قله 

های مورد مطالعه استفاده شود. آشیارسوازی   رزمارینیک اسید در نمونه

بور   متور میلیعبوری یک نانومتر و جریان  334ها در طول موج نمونه

نمونه در سوه   ماکرولیتر بود. هر 34دقیقه انجام شد و حجم هر تزریق 

هوای  تیرار به دستگاه اچ پی ال سی تزریق شد. مساحت پیک غلظت

افزار اکسل رسم گردید. استاندارد محاسبه شد و منحنی استاندارد با نرم

ه شده از آمد. مساحت پیک خواند دستبه y=bx+aسپس معادله خط 

 آمد.  دستبه)غلظت(  xقرار داده شد و  yها به جای نمونه
 

 ها تجزيه داده

و  15نسوخه   SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده
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 Errorهوای خطوای آزمایشوی )   افزار اکسل و میلوه نمودار توسط نرم

Bars بر پایه )SD ه مقایسه واریانس تیمارهای اعموال شود   .رسم شد

در ( بوود،  One-Way ANOVAدر قالب آزمون آنووای یوک طرفوه )   

دانین ای ها با استفاده از آزمون  ند دامنهمقایسه میانگین داده نهایت،

 .در سطح احتمال پنج درصد انجام شد

 

 پارامترهای اقلیمی مناطق مختلف کشت گیاه دارویی پریال ارغوانی -1جدول 
Table 1- Climate parameters of different cultivating regions 

 پارامتر
Parameter 

 رشت
Rasht 

 ساری
Sari 

 شمال تهران
North Tehran 

 واحد
Unit 

 میانگین حداک ر دمای سالیانه

Average of annual maximum temperature 
21.2 21.34 22.91 

°C 

 درجه سانتیگراد
 میانگین حداقل دمای سالیانه

Average of annual minimum temperature 
11.1 11.97 13.33 

°C 

 درجه سانتیگراد

 میانگین دمای سالیانه

Average annual temperature 
15.9 17.66 17.3 

°C 

 درجه سانتیگراد

 میزان بارندگی

Precipitation mean 
1455.2 789.2 395.5 

mm 

 مترمیلی

 ارتفاع سطح دریا

Altitude 
125 59 1190 

m 

 متر

 ن ساتنهروزهای یخبندا

Annual frost days 
26 34 47 

day 

 روز

 عرض جغرافیایی

Latitude 
38 27 36 32 35 48 - 

 جغرافیایی طول
Longitude 

48 34 53 07 51 23 - 

 

 و بحث نتایج

هاي مورفولووژيكی  ي مختلف کشت بر ويژگیهامكان تأثیر

 و عملكردي

ی مختلف کشت بر هامیانداد که اثر  نشان واریانس تجزیه نتایج

 جوز وزن تور و خشوک   بوه ی و عملیردهمه فاکتورهای مورفولویییی 

)جدول  بود دارمعنی پنج درصدو خشک بوته در سطح  ساقه و وزن تر

3 .) 

بور   (3نتایج مقایسه میانگین اثر مناطق مختلوف کشوت )جودول    

نشان داد که بیشترین و کمترین میانگین ارتفواع  صفات مورفولویییی 

 1/14و 31/10طووول بوورگ )  (،متوورسووانتی 30/11و 61/131بوتووه )

آمد. بیشترین و  دستبهترتیب در ساری و شمال تهران به(، مترسانتی

ترتیب به( مترمیلی 31/6و  13/5) گرهمیانکمترین مقدار برای فاصله 

( متور میلوی  60/1و  50/1برای ساری و رشوت و بورای قطور سواقه )    

 1/5و 11/13آذیون ) تهران و سواری، طوول گول   ترتیب برای شمال به

( بورای سواری و   متور سوانتی  1/51و 51/6( و عرض بورگ ) مترسانتی

ترتیوب بیشوترین و   بوه ( 33 و 33آمود، تعوداد شواخه )    دسوت بهرشت 

 بودند.  کمترین مقدار مربوط به رشت و شمال تهران

 توأثیر دارویوی   گیاهان رشدی هایویژگی بر تواندمی کشت محل

صوفات   ،نشوان داده شود   3باشد. هموان گونوه کوه در جودول      هداشت

موفولویییی مورد بررسی در مناطق مختلف کشت از لحاظ آمواری بوا   

هم اختالف داشتند. از جمله دتیلی که باعث بروز اختالف در صوفات  

مورفولویییی گیاه دارویی پریال ارغوانی در مناطق مختلف کشت شده 

. یی و جغرافیایی متفواوت را ذکور کورد   توان شرایط آب و هوااست می

رسد ایون  می ارتفاع بوته در شمال تهران کمتر بوده است. به نظر م الً

موضوع به باتتر بودن ارتفاع از سطح دریا مرتبط باشود. در ارتفاعوات   

 بات به دتیلی مانند سرما و اشعه فرابنفش گیاهان کاهش ارتفاع پیودا 

هوم صوادپ اسوت.     آذیون گلول کنند. این موضوع در خصوص طمی

میان مناسب کشت جهت تولیود محصوول بوا کیفیوت بوات از       تعیین

اهمیت زیادی برخوردار است و در مورد هر گونه دارویی بایود مطالعوه   

 ,Parsafar)  (. پارسافرNooshkam et al., 20017تزم انجام شود )

 Solidago)اروپوایی   طالیوی  علوف  هوای جمعیتدر بررسی  (2017

virgaurea L.)    کشت شده در شمال تهران و ساری به ایون نتیجوه

رسیدن که گیاهان کشوت شوده در سواری از نظور صوفات رشودی و       

عملیردی نتیحه بهتری نسبت به گیاهان کشت شده در شمال تهران 
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جمعیووت از  11یییی خصوصوویات مورفولووو  ،داشووتند. در تحقیقووی 

مربوط به گیاه دارویی پوریال موورد    crispaو  frutescensی هاواریته

(، 0/106بوته ) ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع

( و تعوداد روز توا   متور سوانتی  0/15)  آذینگل( طول 5/11تعدا شاخه )

 Shi Jun & Juبوود. )  frutescens( متعلق به واریته 1/65) دهیگل

Kyong, 2017 .) 

بور   (3نتایج مقایسه میانگین اثر مناطق مختلوف کشوت )جودول    

نشوان داد کوه بیشوترین و کمتورین وزن تور بورگ       صفات عملیردی 

 گوورم( 13/36و  63/01گوورم(، وزن خشووک بوورگ ) 10/65و  3/141)

ای فواکتور وزن تور   آمد. بور  دستبه ترتیب در ساری و شمال تهرانبه

 11/13و  55/30گوورم( و وزن خشووک گوول ) 41/01و  61/141گوول )

ترتیب بیشترین و کمترین مقودار مربووط بوه رشوت و شومال      بهگرم( 

( در Nooshkam et al.,. 2017) نوشویام و همیواران  بودنود.   تهران

ی دو گونه مورزه  بررسی مناطق مختلف کشت بر عملیرد پییره رویش

و مرزه رشوینگری    )Jamzad Satureja khusiztanica( خوزستانی

تر )کشویان( دارای عملیورد   نشان داد که هر دو گونه در منطقه خنک

پییره رویشی باتتر و در منطقوه گورم تور )اندیمشوک( دارای درصود      

دلیل شورایط اقلیموی و خواکی    بهتواند اسانس بیشتر بودند که این می

 ت مناطق کشت باشد.متفاو

  

 

 صفات مورفولوژیکی و عملکردی پریال ارغوانی در سه منطقه کشت)میانگین مربعات( واریانس  تجزیه -2 جدول
Table 2- Analysis of variance (mean of squares)  of morphologic traits in different locations 

 صفات
traits 

 درجه آزادی
 d.f 

عاتمیانگین مرب  
Mean squares 

 
F 

 سطح معنی داری

Sig. 

 ارتفاع بوته
  Plant height 

2 6248.722 32.429 0.000* 

 آذینگلطول 
 Inflorescence length 

2 28.113 21.258 0.000* 

 تعداد ساقه
Number of Stems 

2 1073.681 13.488 0.000* 

 عرض برگ 
 Leaf width 

2 16448019.922 1.004 0.003* 

 طول برگ
Leaf length 

2 56.656 24.767 0.000* 

 وزن تر ساقه
 Stem fresh weight 

2 4645.382 2.918 ns0.071 

 وزن تر بوته
  Plant fresh weight 

2 25046.159 2.54 ns0.0971 

 وزن تر برگ
  Leaf fresh weight 

2 1.78 1.006 *0.016 

 وزن تر گل
 Flower fresh weight 

2 10021.988 8.664 *.0010 

 وزن خشک برگ
 Leaf dry weight 

2 628.724 2.118 *0.004 

 وزن خشک گل
  Flower dry weight 

2 466.858 6.935 *0.004 

 وزن خشک ساقه
 Stem dry weight 

2 34.990 .224 ns0.801 

 وزن خشک بوته
  Plant dry weight 

2 626360.199 2.462 0.1041ns 

 گرهمیانفاصله 
 Internode length 

2 102443.923 10.885 0.000* 

 قطر ساقه
Stem diameter  

2 4.510 3.339 0.049 

  دهد.می دار آماری را نشاناختالف معناعدم  :Nsاحتمال پنج درصد. سطح  اختالف معنادار در دهندهنشان: *
*: a significant in the level 5 and, ns: Non-significant 
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 در سه منطقه کشت پریال ارغوانینگین صفات مورفولوژیکی و عملکردی مقایسه میا -3جدول 

Table 3- Mean comparison of some morphologic traits in different regions 
 صفات

Traits 
 واحد 
Unit 

 ساری

Sari 
 رشت

Rasht 
 شمال تهران

North Tehran 
 ارتفاع بوته

   Plant height  
Cm 137.67±519 a b 2.9±105.35 c 5.01±87.43 

 آذینگلطول 
   Inflorescence length  

Cm a 0.41±13.17 b 0.23±12.15 b 0.44±9.8 

 تعداد ساقه
  Number of Stems  

N b 2.34±22.1 3.82 a±33.27 0.8 c±12.55 

 قطر ساقه
  Stem diameter  

mm b 0.35±7.65 ab 0.22±7.9 a 0.52±8.95 

 گرهمیانفاصله 
   Internode length  

mm a 0.35±9.12 b 0.45±6.28 0.41 b ±6.53 

 عرض برگ
   Leaf width  

Cm a 0.3±6.97 0.16 b±5.52 b 0.36±5.92 

 طول برگ

   Leaf length  
Cm a 0.4±15.28 b 0.3±11.54 0.71 b ±10.8 

 وزن تر بوته
  Plant fresh weight  

g a 35.37±220.43 a 18.32 ±293.93 a 19.05±200.12 

 وزن تر ساقه
 Stem fresh weight  

g a 15.9±64.41 a 11.3±65.56 a 9.26±63.23 

 وزن تر برگ
  Leaf fresh weight  

g a 15.38±108.30 b 6.59±78.32 b 95.9±69.74 

 وزن تر گل
  Flower fresh weight  

g b 8.7±47.07 11.47 a ±108.67 b 11.77±74.08 

 وزن خشک بوته
   Plant dry weight  

g a 7.6±73.9 a 5.53±81.32 a 31.6±60.88 

 نسبت وزن تر و خشک بوته

  Plant fresh weight to plant dry weight ration  
g a 4.92±33.05 a 3.56±33.18 a 2.96±29.79 

 وزن خشک برگ
  Leaf dry weight  

g a 2.81±41.63 3.14 b ±32.05 b 2.83±26.13 

 وزن خشک گل
  Flower dry weight 

g b2.76±12.71 a 2.43±25.99 ab 2.56±18.47 

 .ندارند درصد 0در سطح  داریمعنی تفاوت دانین آزمون اساس بر هستند، مشترک حرف دارای ستون هر در که هاییمیانگین

Mean values with the same letters are not significant in 5% level  according to the Duncan test. 

 

در ارزیابی صفات مورفولویییی و عملیردی گیاه دارویی پریال در 

تیمارهای حاصلخیزی خواک دو منطقوه مشوهد اردهوال و سون سون       

 0/113شهرستان کاشان نتایج نشان داد کوه بیشوترین ارتفواع بوتوه )    

(، بیشوترین عملیورد مواده خشوک     31/11متور(، تعوداد سواقه )   سانتی

ع( در مشوهد اردهوال و در منطقوه سون سون      گرم در مترمرب 6/101)

(، بیشترین عملیورد  33/10(، تعداد ساقه )11/51بیشترین ارتفاع بوته )

 & Ghaneدسوت آمود )  گورم در مترمربوع( بوه    3/101ماده خشوک ) 

Ghajar Sepanlu, 2018.) 

ق تووان دریافوت در بوین منواط    دست آمده، میبه باتوجه به نتایج

آذین، مختلف کشت، منطقه ساری از نظر صفات ارتفاع بوته، طول گل

گوره  طول برگ، عرض برگ، وزن تر و خشک بورگ و فاصوله میوان   

داری دارای میانگین باتتری نسب به دو منطقه دیگر بود. طور معنیبه

گیاهان کشت شده در رشت از نظور صوفات تعوداد سواقه، وزن تور و      

گول و وزن تور و خشوک بوتوه، دارای      خشک ساقه، وزن تر و خشک

میانگین باتتری نسبت به دو منطقوه دیگور بوود. در نهایوت، از نظور      

ترتیوب  بیشوترین مقودار بوه    عملیرد اندام دارویی شامل بورگ و گول،  

 دست آمد.گرم( در مناظق ساری و رشت به 55/30و  63/01)
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هواي فیتوشویمیايی   ي مختلف کشت بر ويژگیهامكان تأثیر

 دارويی پريال ارغوانی گیاه

ی مختلف کشت بر هاداد که اثر میان واریانس نشان تجزیه نتایج

 (. 0)جدول  بود دارمعنی پنج درصدهمه صفات فیتوشیمیایی در سطح 

محتوای  نشان داد نتایج مقایسه میانگین اثر مناطق مختلف کشت

ب ترتیبهساری  و فنل کل در مناطق کشت شده رشت و شمال تهران

و  (1(، )شیل ماده خشکبر گرم  گرممیلی) 50/04، 01/30، 431/05

 گورم بور گورم مواده    )میلی 1/10و  15/11، 13/11محتوای فالونوئید 

(، همچنین میانگین محتووای رزمارینیوک اسوید    1خشک( بود )شیل 

، 45/03ترتیب در مناطق کشت شده رشت، شمال تهوران ، سواری   به

(. نتوایج  1ر گرم ماده خشک ( بود )شیل گرم ب)میلی 40/31و  11/33

-مقدار فنل کل بیشتر از فالونوئید کل موی  هانشان داد در همه نمونه

باشد. همچنین محتوای فنل و رزمارینیک اسید منطقه رشت بیشوتر از  

 سایر مناطق کشت شده بود. 

 

 کشتدر سه منطقه  Perilla frutisenceواریانس صفات فیتوشیمیایی  تجزیه -4جدول 
Table 4- Analysis of variance of phytochemical traits in different regions 

 صفات
Traits 

 درجه آزادی
d.f 

 میانگین مربعات 
Mean squares 

 
F 

 سطح معنی داری

Sig. 

 فنل کل
Total phenol 

2 39.566 181.23 0.000* 

 فالونوئید کل
Total flavonoid 

2 11.202 65.85 0.000* 

 مارینیک اسیدرز
Rosmarinic acid 

2 415.990 91.44 0.000* 

ns :پنج درصدو  یکدر سطح احتمال  داری* و **: اختالف معن دار؛یمعن اختالف عدم 
*, ** and, ns: a significant in the levle 5 and 1 percent and Non-significant, respectively. 

 

ی مختلف کشت بور  هاثر میاننتایج تحقیق حاضر نشان داد که ا
بورای   کوه طووری بوه  ،بووده اسوت   دارمعنوی روی صفات فیتوشیمایی 

خشوک( و میوزان    مواده برگورم   گرممیلی 431/05محتوای فنل کل )
خشک( منطقه رشوت،   مادهبرگرم  گرممیلی 03/ 35رزمارینیک اسید )

خشوک( منطقوه    مادهبرگرم  گرممیلی 1/10برای محتوای فالونوئید )
ی دارای بیشترین میزان بودند. ییوی از اهوداف مهوم در گیاهوان     سار

دارویی، انتخاب گیاهان با میزان بواتی متابولیوت ثانویوه و بواتبردن     
باشد که این هدف مهم میزان ترکیبات حائز اهمیت در این گیاهان می

 .)ari, 1992Zarg( پذیر اسوت با شناسایی میان مناسب کشت امیان
 هوای ترکیوب  جمله از فیتوشیمیایی هایترکیب یکمّ مقادیر در تفاوت
 از ناشوی  تواندمی مختلف مناطق هایتوده بین در فالونوئیدی و فنلی
باشوود  هووارویشووگاه بوور حواکم  اکولووویییی شوورایط یووا ینتییووی تنووع 

(Valizadeh et al., 2015)افوزایش  بوا  کوه  دادنود  نشوان  . محققان 
 میووه  ماننود  گیاهی هایاندام در فالونوئیدی ترکیبات میزان بر ارتفاع
 و هوا فالون مانند نور جاذب فالونوئیدی ترکیبات زیرا شود،می افزوده

 هوای بافت محافظت برای ماوراء بنفش اشعه به پاسخ در هاآنتوسیانین
 پیدا تجمع اپیدرم هایسلول در اشعه، این از ناشی هایآسیب از درونی
در ارزیووابی صووفات   (Jakola & Hohtola, 2010). کننوودمووی

مورفولویییی و عملیردی گیاه دارویی پریال در تیمارهای حاصلخیزی 

خاک دو منطقه مشهد اردهال و سون سون شهرسوتان کاشوان نتوایج      
در گرم  گرممیلی 41/30د )که بیشترین میزان رزمارینک اسی نشان داد

آمود. در موورد عملیورد     دستبهماده خشک( در منطقه مشهد اردهال 
گورم در مترمربوع( در    561/3رزمارینیک اسوید نیوز بیشوترین مقودار )    

دست آمد که نسبت به منطقه سن سن بیشوتر  بهمنطقه مشهد اردهال 
آنالیز فیتوشیمیایی گیاه  (.Ghane, & Ghajar Sepanlu, 2018بود )

جمهوری مولوداوی نشوان داد    در purputascensدرویی پریال واریته 
حداک ر محتوای فنل کل، فالونوئید کل و میزان رزمارینیک اسوید   که
 بر گرم ماده خشک بوود  گرممیلی 65/31و  15/11، 33/31ترتیب به

(Ciocarlan et al., 2014.) همیواران  شارما و  توسط تحقیقی که در
(Sharma et al., 2012)   بوین  داریمعنوی  به انجام رسوید، اخوتالف 

باد  پنیر اکسیدانتیآنتی قابلیت و هافالونوئید محتوای کل، فنل مقادیر
(Withania somnifera) ر گزا مختلف هایرویشگاه رشد یافته در 

( Crataegus Oxyacantha) ولیوک  سرخ گیاه بررسی در است. شده
 و فنول  میوزان  بور  انودام  نوع و رویش، ارتفاع میان که شد داده نشان

 بواتتر،  ارتفاعوات  در شود  مشوخ   و دارد داریمعنی تأثیر فالونوئید
شوود  موی  تولیود  گیواه  در بیشوتری  فالونوئیود  و فنول  ترکیبات میزان

(Hemati et al., 2003) . در بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی علوف 

در دو منطقوه شومال    (.Solidago virgaurea L)اروپوایی   طالیوی 
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که بیشترین محتوای فنل کول مربووط    تهران و ساری نتایج نشان داد
به گیاهان کشت شده در منطقه شمال تهران و در مورد فالونوئید کل 

 ,Parsafarشده در ساری دارای بیشترین مقدار بودند )گیاهان کشت 

که بین  ی مختلف مرزه ریشنگری نشان دادها(. بررسی جمعیت2017
ی مورفولوویییی و محتووای   هوا تنوع باتیی از نظر ویژگوی  هاجمعیت

و اکبوری   (.Esmaeili et al., 2016)رزمارینیک اسید نشوان دادنود   

یی، یا( در ارزیابی تغییرات فیتوشیمAkbrian et al., 2017) همیاران
ی گیوواه بیهلوور هووااکسوویدانتی جمعیووتمورفولووویییی و فعالیووت آنتووی

(Dorema aucheri) نتیجه  این های مختلف بهمحیط در شده کشت
 اسوانس،  عملیورد  بور  توانود می ارتفاع و ماد خاک، شرایط که رسیدند

 هوای جمعیوت  در ثانویوه  هایمتابولیت میزان و اکسیدانیآنتی فعالیت

 بگذارد.  تأثیرمطالعه  مورد گیاهی

 

 
 مناطق مختلف رشد بر فاکتورهای فیتوشیمیایی گیاه دارویی پریال ارغوانی تأثیر -1شکل 

Fig. 1- Effete of different areas on phytochemical traits in Perilla frutescence 
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 323در طول موج پریال ارغوانی  یاه داروییگعصاره  HPLC-UVکروماتوگرام -2شکل 

Fig. 2- The HPLC-UVchromatogram of the Perilla frutisence extract at 320 nm 
 

 گیرینتیجه
 توأثیر ی دارویو  ه گیاهانمؤثرمیان کشت بر رشد، عملیرد و مواد 

توان محصول با می سزایی دارد و با کشت در شرایط مناسب اقلیمیهب
بررسی سازگاری و کشت گیواه دارویوی پوریال    کیفیت بات تولید نمود. 

ارغوانی در سه منطقه در ایران نشوان داد کوه در اک ور صوفات موورد      
ی نسبت دارمعنیبررسی، گیاهان کشت شده در رشت و ساری برتری 

 دهنوده نشوان کشت شده در شمال تهران دارنود، کوه ایون     به گیاهان
جوایی کوه    باشود. از آن موی  انتخاب اشتباه شمال تهران برای کشوت 

کشورهای عمده تولید گیاه پریال ارغوانی کشوورهای آسویایی شورقی    
باشد و شباهت آب و هوایی این مناطق بوه  م ل  ین، یاپن و کره می

گیواه آب و هووای مرطووب و     این ،توان نتیجه گرفتشمال کشور می
  دهد.بیشتر ترجیح می ی و کیفیی کمّهامعتدل را برای عملیرد
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