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Abstract
Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) is a grassy
and annual plant belong to Lamiaceae family. It is
reported from south of Siberia and Himalaya hillsides.
Essential oils, flavonoids, rosmaric, Ferolic and Coffeic
acids are the main chemical components that were
reported for it. The amount of its essential oils is depend
on climate conditions and has been reported between 0.2
and 0.9. The main component of its essential oil is citral
and geranyl acetate. This plant has tranquilizer, appetizer
and antibacterial component and is useful for stomach
ache and flatulence. This article is reviewing the results
of recent studies about this issue.
Keyword: Chemical compound, Essential oil, Citral,
Dracocephalum moldavica L, Geranyl acetate.

چ کی د ه

) از خ هداوناDracocephalum moldavica L.)ی
بادرشبی با نام علمی ی
     ( گیاهی است علفی و یک نآ اشنم هک هلاس جن بوLamiaceae(نعنائیان

،،  فالونوئ اهدي،،  اس سنا.بهای هیمالیا گزارش ش سا هد تت تتت
 سیبری و سراشی
    از ترکیبات عمده ش یایمی ی شرازگ

و كافئ كي

 فرول كي، اسيدهاي رزمار كي

       مقدار اسانس گیاه ب  طیارش هب هجوت ا ا یمیلق.شده در این گیاه میباشند
  

   تسا هد.  گزارش ش نآ سناسا هدمع تابیکرت0/9  تا0/2 متفاوت و بین

 مواد موثره پیکر رویشی این گیاه آرامشبخش.سیترال و ژرانیل استات است
      و اشتهاآور بوده و اسانس آن دارای خاصیت ض  تسا ییایرتکاب د و یارب
 نت يا ججج،، ن مقالههه م يرور
د نن نن. یشو يا
مداوای دل درد و نفخ شکم اس م هدافت یی یی
.تحقيقات جديد در اين زمينه را بررسي كرده است
 ژرانیل استات، سیترات، اسانس، ترکیبات شیمیایی، بادرشبی:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

مصنوعی که در صنایع غذایی و داروه یا ی یارب هک     

خ نا و ایئانعن هدا نننننننن نن( )Lamiaceaeاز بزرگت نیر     

یشو ار د   
پیش ریگ ی رامیب زا  یییی یه راک هب ا م هتفر یییییییییی 

خانوادههای گیاهی است ک اهج شنکارپ یاراد ه ننن ننننی

ندارند(بریمانی .) 376 1 ،عرق بدس ا هدمآ ت زز ززز آن بههه

میباشد(به غیر از مناطق قطب شمال و جنوب تقریبا

عنوان مقوي قلب و آرامبخش مص تنس فر ييييي دارد .در

در تمام دنیا میتوان گونههای مختل ).تفای ار نآ ف
این خانواده دارای ح هدود  00 2س جنپ ات ود و هدر   

آذربایجان غرب د نامرد یارب یلحم یوراد ی لللل لللللدرد،
بیماریهای گوارشی ،ضد تهوع ،آرام بخ یوراد و ش

هزار گونه از بوتههای معط چتخرد و ر هه هههه هاتوک یا   

عرق آور و درد کلیه ،دندان درد ،سرماخوردگی ،جمع

نه عاونا و ا   
میباشد .خانواده نعنائیان تولید کننده ترپ 

شدن خون ،رماتیسم و اختالالت کب هایگ نیا زا ید    

ترکیبات دیگر هستند که عم ار تابیکرت نیا اتد

رد   

تهیه می ی
یشود د(  Racz et al., 1978و Shuge e tal.,

غدد اپیدرمی برگها ،س قا هههه شیاز مادنا و ا ی گ  ی ها     

 .)2009این گیاه در طب سنتی ایران و مل فلتخم ل   

ذخیره میکنند(بقالیان و نقدی بادی .) 1379 ،یک زا ی

س تشاد هنیرید فرصم هقبا ه خ و و ینامرد صا    

        

سردههای این تیره سرده بادرشبی (Dracocephalum

چشمگیری را برای آن ذکر کرده اند .به دلیل ارزش و

ن گون د نآ ه رر ر ا ،ناري   
يرتروهشم نننن ن

         

) spp.اس و ت

اهمی د هایگ ت ا  یبشرداب ییور در انص  ی راد ع و،یی   

بادرشب يييي ) (Dracocephalum moldavicaاس .ت    

غذایی ،نوشابه سازی و آرایشی-بهداش هلاقم نیا یت    

بادرشبي اولين بار در قرن ش هدزنا ممم در اروپاا توسط ط
ط

به مرور کارهای انج وصخ رد هدش ما ص و تشک    

مولداويا( )Moldaviaمعرفي گرد دي (( )Hegi, 1964و

پرورش آن میپردازد.

پيش از آن به عنوان كي

س بههه ن ما
نوع مليس س

Melissa

گیاهشناسی

يشد(.)Galambosi et al., 1989
م

بادرشبی با نام علمی()Dracocephalum moldavica

اطالعات دقيقي از قدمت و تاريخ ةچ اين گياه در ايران

گیا ههه هی علف  ی و عتم هلاسکی  لق ناخ هب و هدا     

          

در دست ن سي ت ،ولي آنچه مسلم است این اس هک ت   

نعنائیان( )Lamiaceaeكه به نامهاي فارسي بادرش ،یب

ايرانيان در گذشته از آن به عنوان نوعي بادرنجبويه یاد

بادرشبو و ش رطا اا م رعم هزر و فف ففف م يييباش ،نایرفظم(د

 turcicaناميده

ف باا
یکردند .در ب يس اري از منابع اين گياه را مت دار ف ف
م

 .) 1382س هدر     Dracocephalumدر دنیا     45گونه   

گياه بادرنجبويه دانستهاند ،اما اتالق بادرنجبويه ب آ ه ننن

علف و ی

صحيح نیست ،زیرا که نام بادرشبي يا بادرشبووو ن ما ييي

 )1995این سرده در فلور ايران داراي  8گونههه علف ييي

ت ماك ًالًال ًال آ ًالذري و بادرنجبويههه ن ننام فارس ييي گ هاي
است ت

معطر شامل ،D. kotschyi ، D. thymiflora

 Melissaاست كه بومي مناطق شمال ايران م يييباش .د

،D. moldavica ،D. integrifolium ،tanganicum

پ كي ر رويشي اين گياه حاوي اسانس اس ك ت هه ههه داراي

، D. heterophyllum ،D. grandiflorum

اثرات ضدعفوني كننده ،ضد ويروس ،ضددد ب  يرتكا ووو

 komaroviاست(مهربانی و همکاران .) 1384 ،گونه

ضد قارچي است .گیاه بادرشبی دارای خو یتنآ صا   

 D.forrestiiدر چین D. grandiflorum ،در س یربی

اک  تسا ینادیس و هک هداد ناشن تاعلاطم 

یتنآ            

اکسیدانهای طبیعی اثرات جانبی آنت ادیسکا ی نن نننه یا

چتخرد هههه های دارد( Hyam and Rankurst,
D.

D.

و  D. ruyschiaanuumپراکندگی از اروپ یزکرم یا   
تا سیبری و  D.renatiiدر مراکش میروید .گونههای

مروری بر تحقیقات انجام شده بر گیاه دارویی 67 ...

 D. surmandinum Rechو

D. polychaetum

باشد و رنگ آن قهوهای تیره مایل به سیاه و وزن هزار

 Bornm.آندمیک و چند ساله دارویی در ایران هستند.

دانه  1/7تا  2/1گ گیبدیما(تسا مر ی .) 1384    ،مق اد ررر

اولین گونه بو سهوک یم تا نن نننه  دنمروس یا د ناتسا ر    

اسانس با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش متفاوت

اصفهان و دیگری بومی کوهستانه نامرک ناتسا یا    

و بین  0/2تا  0/9درصد است( Kakasy et al., 2006

است .گون  ه  D. kotschyi Boiss.نیزآن ناریا کیمد   

) .بذور بادرشبی قوه نامیه خود را  3الی  4سال حفظ

راد یعیسو شنکارپ ددد د دد د D. subcapitatum

            

بو و هد

یکنن ا هایگ یهدلگ .د و رخا هب ا ات ر لیاوا
م یی 

 (Kuntze)Lipskyدر ترکمنستان ،آن لوتا ييي و من طا ق ق
ق

تابستان(خرداد-تیر) ش نآ هرود و عور

محدودي از شمال شرق ايران م يييرو دي (( Rechinger,

به طول میانجامد .میوهها(بذرها) به ت جیرد

 .)1982گونههای این سرده و مناطق پراکنش آنه رد ا

بوته میرسند .این بذور رسیده با وزش باد به اط فار

جدول  1آورده شده است .بادرشبی گیاهی دیپلوئید

یشوند(امیدبیگی.) 1384 ،
پراکنده م 

و تع ربارب نآ یاه موزومورک داد       

             

10

 50تا  60روز
 رب ر یو   

ترکیبات شیمیایی

استتت) Zhang, 1994( (2n=2x=10و .)Yan, 2000

از آنالیز ترکیبات طبیعی گیاه بادرشبی توسط ، TLC

این گیاه دارای ساقه مستقیم ،ارتفاع آن متفاوت و بین

 HPLC ،GC-MSو  90 NMRطیف شناسایی ش هد

 80تا     021س تنا یی یمت ک تسا ر هههههه ه ب نتشاد تلع ه       

است (( ( .)Venskutionis et al., 1995اس نا سس س و

آنتوسیانین بنفش رنگ هستند و اواخ یشیور هرود ر   

فالونو يي دها معمولترين ترکیبات طبیع هدش تفای ی    

گیاه ،قسمت تحتانی ساقه کم و بیش چوبی میشو .د

در گونههاي مختلف این س م هدر يييييباش و ینابرهم(دن

ساقه ا باعشنا زا یلص ا وارف ت ا وخرب ین ر .تسا راد      

همکاران .) 1384 ،اسانس بادرشبي مايعي به رنگ زرد

برگها متقابل ،به طول  1/7تا  2/8و به عرض  0/9تا

روشن است که از گل و اندام هوایی آن حا یم لص   

 1/6سانتیمتر میباشد .رنگ برگ س  تسا هریت زب و

شود و داراي بوي مطبوع و ب يس ار نافذ و مزهاي ب ايس ررر

در حاشیه آن بریدگیهایی دندانهای شکل وجو .دراد د

تند است(امیدبیگی .) 1384 ،رایح ا ه سس سسسانس بادرش یب

یمت لوگنز و ر هه هههای
کاسبرگها به طول  0/7تا  0/9س تنا ی ی

شبیه لیمو است( .)Kakasy et al., 2006میزان اسانس

شکل ه  اهگربساک .دنتس ا ز    کرکه فیرظ رایسب یا ی    
پوشیده شدهاند .ریشه بادرشبی مستقیم و طول آن 02

گیاه در رومانی(  0/0-2/ 62در ناتسراجم )،دص (( ((( 0/ 74
در دنالنف )،دص (((((((((( ( 0/0- 62 / 92در  )دص و در

  

سانتیمتر اس رادروخرب یناوارف تاباعشنا زا هک ت      

مولداوی(  0/ 84تا  )0/9گ تسا هدش شراز ((( (((( Racz

گه قاس و ا هه هههه یا
است .گل و پیکر رویشی آن(برگ گ

 etal., 1978و  Bodrug, 1973و Galambosi etal.,

جوان) معطر هستند .رنگ گلهای آبی یا بنفش و به

 .)2002مونوترپنهاي ا يسك ژن دار  90درصد اس سنا

ندرت سفید یا صورتی است ک یناقوف تمسق رد ه    

آن را تش يك لل ل م ييي دهند (( (El-Abd El-Baky and

یگیرن .د
ساقههای گل دهنده ،روی چرخههایی قرار م 

 .)Baroty, 2008ترکیب اس هدمع تا زززززز ززنده اس سنا   

له نآ یا   
در ه هخرچ ر       6گ جو ل و گ .دراد د لللللل لل

سیترال(  40تا  45درصد) و ژرانیل اس تات ((  10تا 15

هرمافرودیت است و توس شفا هدرگ تارشح ط ا ین     
م
ی-
یشود .ميوه فندقه به طول  2/4تا  2/8میلیمت م ر یی یی

در )دص

یباش دد د(امیدبیگی .) 1384 ،بطو یلک ر     
م یی 

ترکیب لکش(سناسا یلصا تا

        )1ژرانی تاتسا ل     
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 24 /39( C12H20O2در دص ))))))  ،ژرانی لا       C10H18O

(  23 / 67در )،دص

است(( .)Povilaityte et al., 2001پیکررویش نیا ی   

لوینارژ       14 / 96 ( C10H18Oدر )،دص

نرو للل ل 11(C10H18Oدر دص ))))  ،نری تسا ل ات       
5(C12H20O2در )،دص

س اقیقحت رگید تابیکرت راتخا ت ب  ی زاین یرتش      

      

گیاه همچن یاراد نی

ارن لللل ل3/3( C10H16Oدر  )دص وو و

ت( Venskutionis
لینالول 1/ 38 (C10H12Oدرصد) است ت

  

 .)et al., 1995مقدار و اجزاء تشکیل دهن ،سناسا هد

 1/ 03در زا ورکیم رصانع دص   

قبیل آهن ،مس ،منگنز و استرانسیم می باشد( Sultan

 .)et al., 2008بذررر ای اونع هب هایگ ن ن عبنم کی 

     

اقتصادی لینولیک اسید و دیگر اس هتخانش برچ دی    

دارای بیشترین تنوع به دلیل خاستگاه گیاه است((El-

ش و تسا هد

 .)Gengaihi and Wahba, 1995مطالعات نش هداد نا

( .)Suryadevara et al., 2008مقدار لینولیک اسید آن

راد ا طعم و دنت معط ی ررررر رررررر م دشاب ی    

که عالوه بر مقدار ،ترکیبات اسانس نیز در طو هرود ل

 59 /4درصد است .لینولیک اسید در طی رشد دانه تا

یشو  لینارژ .دنو
روی ختسد هایگ ش و م رییغت ش ییییی ییییی

یرس رذب نغور نینچمه و د     
بلوغ به  46درصد می ی

ژرانیول در طول گلدهی اف  یم شیاز ی  دبا و لینارژ      

عالوه بررر اس راد کیلونیل دی ا هب کیئلونیل دیسا ی

یکن لوط رد لارن و د    
استات عکس این دو عمل می ی

میزان( 02/9درصد) و اسید اولئیک( 9/6درصد) ،اسید

گلدهی کاهش و در انتهای مرحله گلدهی افزایش می

استئاریک( 2/4درصد) و اسید پالمیتیک( 6/7در )دص

یابد ( .)Holm, 1988بررسیها نشان داده که این گیاه

است(.)Domokos et al., 1994

فاقد آلکالوئید و ساپونین بوده ولی حاولی فالونوئید

جدول شماره  -1اسامی گونه ها و پراکنش آنها در ایران (بریمانی) 76 31 ،

و تانن می باشد(نخجوان پور .) 1368 ،عص يا هرا نن نن
ن

Table1- Names Of Species And Their Disterbution In Iran
)(Barimani, 1376
پراکنش
نام گونه
ردیف

گياه داراي تر يك بهاي قطبي مثل هيدرو يسك س يماني ككك

اسيد 2و فالونوئيدها 3با اسيدهاي فرول كي  4و كافئ كي ،5

1

D. Moldavia

لوتئو يل نن ن -7-او-

2

D. aucheri

3

D. multicaule

اسي دد د رزماري ككك  ،6لوتئو يل نن ن،7
9

ن استتت( Dastmalchi etal.,
گلوكوزيد 8و آپي جنين ن

4

 .)2007نتایج نشان میدهد که متانول ح یبسانم لال   
در استخراج مواد آنتی اکسیدان ن رد نوتسا هب تبس

   

  

5

گیاه بادرشبی است .رزمارنیک اسید برای اولین بار در

6

بادرشبی کشف شد که عمدهترین بخ هب طوبرم ش    

7
8

فعالیت آنتی اکسیدان عصاره این گیاه اس روضح .ت   
اپیجنین میتوان  رب د ر عف یو اا ااالی ینادیسکا یتنآ ت    
بادرشبی تاثیر بگذارد .بنابراین ب ندش صخشم یار    
2

hydroxycinnamic acid
Flavonoids
4
Ferulic acid
5
Caffeic acid
6
Rosmarinic acid
7
Luteolin
8
ο-glucoside
9
Apigenin
3

D. kitschyi
D.
subcapitatum
D.
surmandinum
D.
polychaetum
D.
thymiflorum

مازندران ،آب معدن ،تبریز ،ارومیه ،مراغه ،س ،سامل
یزد
تخت سلیمان ،ایلیکیا در مازن ،دنوامد ،نارهت ،نارد    
توچال
تبریز ،خوی ،بازرگان ،زنجان
کندوان ،پل زنگوله ،گرگان ،سیاه بیشه ،تهران ،دیزین،
دوآب ،هراز ،نور ،چالوس ،توچال
دامغان ،کپت داغ ،خراسان ،بجنورد
سمیرم در قشقهایی
کرمان ،کوه الله زار و کوه چوپار
گرگان ،داماش(گیالن) ،چالوس ،سیاه بیشه ،پل سفید
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شکل  .1فرمول شيميا يي و ساختماني بعضي از اجزاي مهم اسانس بادرشبي()Dewick, 1998

Figure1- Chemical And Structural Formula Of Some Of The Important Components Of Essentioal Oil Of Deracocephalum
)Moldavica (Dewick, 1998

منشا بادرشبی جنوب سیبری و سراشیبه ایلامیه یا   

شمال غربی ایران ،تبریز ،ارومی رد(ناردنزام ،دزی ،ه    

گزارش شده است .این گیاه بومي آسياي مركزي بوده

جنگله  ردو )بوطرم یا ر زین زربلا یاهوک هتش

    

و در شرق اروپا اهلي شده است( Dastmalchi et al.,

مشاهده م 
یشود .امروزه كشورهاي عمدة توليد كنندةة

 )2007و به طور طبيعي در مناطق معتدل اروپا و آس اي

آن روس هي  ، ،،روم ينا  ، ،،بلغارس نات  ، ،،يوگ الس وي ، ،،

یکند( .)Suryadevara et al., 2008ای هایگ ن   
رشد م 

.) 1384

ب خ روط ه و غم ،ناتسقازق رد ورد و  نیچ ،ناتسل و     

     

چ كاولسك ييي و هلنددد م يييباشند(نص ،یدابآر

بادرشبی تقریبا در هر نو هب رداق یمیلقا ع رو شی      

روسیه(امیدبیگی ،) 1384 ،مل يواد  ،،جز زي ه ه س ليسي ،،

است . ..ام ع لماک رون رد ا م ادیپ شیازفا نآ درکل      

جنوببب غرب ييي آسياا ماننددد ا اري ننن م يييرو ،یرگرز(دي

میکند .نیاز آبی آن متوسط بوده و در مناطق ک بآ م

ع در كشو اهر ييي
ح وسيع ع
ن گ اي هه در س وط ح ح
 .) 1372اين ن

      

هم قادر به رشد است؛ ولی برای اف و درکلمع شیاز
ک یفا

شوروي سابق ،روماني ،بلغارستان و مجارستان كشت ت
ت

افزایش مواد موثره بای زا هک یقطانم رد د بآ   

يشود( .)Galambosi and Holm, 1989بادرشبی در
م

برخوردار باشند کشت شوند .ای رد هایگ ن     pHه یا
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اسیدی ،بازی و خنثی قادر به رشد است .خاکه اب یا   

گ ره یاهفلع شرتس زززززز زز و حا کاخ ندش زیخلص

بافت متوسط ،برای کش بسانم رایسب هایگ نیا ت      

یشوند ،نظیر غالت و گیاهان تی اسآ هناورپ هر     که
م

     

یباشنددد(امیدبیگی .) 1384 ،بههه طوررر كل ييي عوامل ل
ل
می ی

گیاه بوانت یارب یبسانم نا

محيطي سبب تغ يي رات زيادي در توليد و يك فيت موادد

هستند(امیدبیگی .)1483 ،بستر کشت بذر را در اواخر

مو رث هه ه گياها نن ن مث ،اهديئولاكلآ ل      گل كي وز ،اهدي   

زمستان آماده میکنند .در رابطه با تأ يث ر زمان كاشت بر

نها يييي
اس رت و ر و اهديئ وغ نننننن 

سه )ا   
فرار(اس نا سسس 

ميگردند(بریمانی .) 376 1 ،با توجه به اینکه منشا این
گیاه سیبری بوده ،این گی بآ طیارش هب ها

ه و و ییا     

یبشرداب اب تشک               

گياه دارو يي بادرشبي محققان مختلف آزمايشها يي را
در خصوص بهترين زمان كاشت گياه بادرشبي انج ما
دادهاند كه با توجه به ش شيامزآ لحم يميلقا طيار     

س م ناشن تمواقم ،در یییی یییی
یدهد(( Galambosi etal.,

نتا جي متفاوتي حاصل گرديده اس ب ،ت هه ههه طو ك ير هه ههه

 .)2002نتایج بررسی  Racz et al., 1977نشان داد که

رخاوا     

میزان اسانس بادرش یب

در ارتف عا

س ایرد حط       0/113در و دص

ش بهت ار تشاك نامز نير
هاالز و همک نارا ش ش

 360مت زا رتالاب ر   

 Marchا اي وا لي          (Aprilاواس يدرورف ط نننننننن ن)

 800مت ،ر   

دانسته( )Halasz-zelnik et al., 1988و سوچورسکاا

عافترا رد     

 0/526درصد م 
یباشد( )Racz etal., 1977و همچنین

و همکارانش بهترين زمان را ماه مي(ارديبهش )هام ت

 Domokos et al., 1994بی رد هک دندرک نا ار عافت     

معرف دنا هدرك ي (((( ((( .)Suchorska et al.,1994زمنا   

یرسد.
 800متری تا  70درصد نیز م 

مناسب برای کشت بادرشبی در ایران اواسط فروردین

زراعت این محصول شامل:

است(امیدبیگی ) 1384 ،و طبق تحقیقات انج هدش ما   

ال فف ف -کاش شور ،نامز ،ریثکت(ت  ...):و    کشت   

تاریخ  15فروردین را بهترین زمان برای کاش نیا ت   

بادرشبی توسط بذر ،به صورت ردیفی در زمین اصلی

گیاه بی دندرک نا (( ((( .)Borna et al., 2008در تحقیقی

ی-
انجام میگیرد .جوانه زنی بذور در  10درجه س تنا ی ی

رشد و گلدهی بادرشبی در شرایط کشت مستقیم بذر

گراد رخ می دهد و طی  12تا  15روز همه آنه زبس ا   
میگردند .جهت رویش س کتلغ دیاب اهرذب رتعیر     

در دو تاریخ  29ماه (Mayاردیبهشت) و نش رد یراکا
 30می یا (Juan 15خرداد) در کشو سهل ر ت دروم نا    

سبکی زده شود(امیدبیگی ) 1384 ،و بنابر بررسی های

مقای شیب .تفرگ رارق هس ت گ دشر نیر ی نازیم و ها     

انجام شده بهتر است در زمان آماده سازی زمین کود

اسانس حاصل از کشت مستقیم بذر بوده و بذردهی و

سوپر فسفات کلسیم به میزان  300کیلوگرم در هکت را
و سولفات پتاسیم  100کیلوگرم در هکت کاخ هب را    

       

جوانهزنی آن در کش  ءاشن تروص هب ت و هام رد      
( Mayاردیبهشت) بیشتر بو تسا هد (( ((( Suchorska et

اضافه شود( )El-Gengaihi and Wahba, 1995و یا

 .)al., 1994بهترین نتیجه کشت از کشت م رد میقتس

کود  NPKبه میزان  50 - 85 - 50کیلوگرم در هکتار به

ماه (April -Marchاسفند -فروردین) در ردیفه یا

خاک اضافه گ در د(( .)Galambosi et al., 1989ب هتس
به نوع خاک و شرایط آب و هوایی محل کشت عمق

 60تا     70س تنا یی یمت ح ناتسراجم رد ر ا هدش لص   

     

است( .)Halasz-zelnik et al., 1988با توجه به اينكه

یمتر
کاشت بذر متف و هدوب توا نیب      2تا  3س تنا ی ی

نسبت گل به برگ در گياهان نشا كء اري شده بيشتررر از

میباشد ،تناوب کشت آن با گیاهانی است ،،ک عنام ه   

گياهان حاصل از كشت مستقيم است و باا توجههه بههه
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اينكه ميزان ژرانيل استات به عنوان كي

تر يك ب ا لص ييي

و سبب اف گ سناسا شیاز

له ود نازیم هب ا
للل للل

ارب بر     

يباشد ،بنابراين مقدار ژرانيل
در گلها بیشتر از برگها م 

گها م 
بر 
یگ در د(()El-Gengaihi and Wahba, 1995

استات در گياهان نشاء شدهه بيشتررر و مق اد ررر ژرانيل ل
ل

که با افزایش سه جزء ا  لینارژ ،لارن(سناسا یلص و

ن بس تت ت ب هه ه گياها نن ن بذ رر ر راك ييي

شد هه ه كمت رر ر

ژرانی ،یگیبدیما(تسا هارمه )تاتسا ل

            .) 1384

است(( .)Galambosi et al., 1988دوازده ام و یما

تحقیقات انجام شده نشان داد ،مصرف  100کیلو مرگ

همکارانش(  ) 1387بی هک دندرک نا     ب ترب مغر ه ري    

در هکتار كود ازت به هم  هار

عملكرد بيولوژ يكي  ،كميت و يك فيت اسانس در واحد

ردیف كاشت بیشترین تأ يث ر را بر ارتف دادعت ،هایگ عا    

سطح در كشت بهاره نسبت به كشت تابستانه چنانچه

شاخه فرعی و وزن تر و خشک بوته داشت .همچنین

اين صفات بر اساس واح و دندرگ هبساحم نامز د   

بیشترین درصد ژرانیل استات(  42درصد) ،ژرانیال( 27

تها ن تشك ،دوش هتفرگ رظن رد زي     
ديگر محدودي 

درصد) و نرال(  25درصد) در این تیمار حاصل ش .د

تابستانه قابل مقا سي ه با كشت بهاره است ت
ت .در بررسی

ب  نیرتالا عع عملک هایگ کشخ نزو در (((((( ( 10 /4ت رد ن   

هایی که بر روی فواصل کاشت انجام شد ،ارتفاع گیاه

هکت )،را سناسا دصرد (((((( (  0/ 46در و )دص درکلمع     

بادرشبی ،وزن خشک برگ و بازده اسانس در فواصل

اسانس( 44/9کیلو فیدر هلصاف رد )راتکه رد مرگ     

کش رک ادیپ شیازفا دایز ت ددد د دددددد د El-Gengaihi and

کشت  40سانتی متر همراه با کاربرد  100کیلوگرم در

) )Wahba, 1995فا نیب تشک هلص

ناهایگ (((((((( ((( 40

 40س تم یتنا رر ررر فا هلص

هکتار کود نیتروژن بدست آمد(س راکمه و یرور ا ،ن   

ی-
سانتیمتر) روی اکثر فاکتورهای رشد تاثیر مثبت می ی

 .) 92 31بررسیهای عزی راکمه و ز ان (( ((( ) 010 2نش نا

گذارد (.)Hussein et al., 2006

داد که ،تیمار گوگرد و نیتروژن سبب افزایش شاخخخ و

ب -داشت :جهت تسهیل تهویه خاک و تسریع رشد

گ گیاها ننن ن و ب دزا ههه ه اس نا سسس س و تغیی ررر ر سط ححح ح
بر گگ گ

یک تا دو مرحله برگردان کردن خاک ب زا ،اهفیدر نی   
شروع رویش گیاه و ت نیب لصاوف هک نآ زا لبق ا

    

ردیفها بسته شود ،انجام میگیرد .آبیاری ،س و مک هیا
نور کامل تاثیر مطلوبی در رشد ،عملک و تیفیک و در
کمیت مواد موثره گیاه بادرشبی دارد .بادرش اتبسن یب   
به آف ،یگیبدیما(تسا مواقم اهیرامیب و تا      .) 1384
طب بب ق بررس یی یه  نایربهر یا و شناراکمه  (((((( ( ) 1388
مصرف  40ت ب ار یماد دوک راتکه رد ن را یگ ی اه      
بادرشبو توصیه کردهاند .مقدار ازت مص ومعم یفر ًالًالًال ًالًالًال
 60تا  80کیلوگرم در هکتار است که اوای هب راهب ل    
یگیردد (امید
عنوان سرک در اختیار این گیاه ق م رار یی یی
بیگی .) 1384 ،کاربرد کو  ثعاب تزا د

اا اااف نزو شیاز

خشک پیکر رویشی و همچنین بازده اسانس میشود

متابولیتهای ثانویه در گیاه بادرشبی میشود .باالترین
ت آم حطس هب طوبرم هد      051
بازده اسانس به دست ت
کیلوگرم سولفور در ترکیب با  00 2کیلو موینومآ مرگ   
سولفات در هکت تسا هدوب را ((( ((((.)Aziz et al., 2010
این گیاه در طول رویش ب دیسکا یطسوتم ریداقم ه     
فسفر و اکسید پتاس نیز نی راد زا دد(امی ،یگیبد

.) 1384

در آزمایشات گلدانی ،بیشترین می رکیپ ناز ر و یشیو
بازده اسانس با ت نیما

 % 80آب قاب یارب سرتسد ل    

گیاه که با کود ف ازیم هب رفس ننن نننن  1/6گ نادلگ رد مر   
همراه بود؛ بدست آمد .در بررس شنت ماوت ریثات ی     
خشکی و کود فسفر بر پیکررویشی و می سناسا ناز   
گیاه بادرشبی ،میزان هر دو به طو اب یهجوت لباق ر
افزایش میزان فسفر افزایش و با تنش خشکی ک شها
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بادرشبو نشان داد ،با محلول پاشي مقادير مناسب نانو

پیدا کرد و درصد اسانس با افزایش رطوب شیازفا ،ت   
یافت( .)Said-Al and Abdou, 2009كودهاي ز سي تي

ت آهن( ( 1/5گ والع )رتیل رد مر ههه هههه بررر بهبودد
الك ت ت

يترين و مطلوبترين راهها
نیز به عنوان يكي از طبيع 

يتوان بههه
خصو يص ات كمي و يك في در گياه بادرشبو م 

به منظور زنده و فعال نگه داشتن س سي تم حياتي خاك

ت كرد(یوسفففزاده و
ت كش زروا ييي پا كرحرادي ت ت
سمت ت

حراس ،نیت     ) 1384که   ب دربراك ا     
مط نتسه حر دد د( لاص حح 
نيترو يسك ن حداكثر عمل و هناد درك

سا ا دركلمع(سن    

همکاران .) 95 31 ،مناسبترين مواد براي كنترللل علففف-

ی اوليت فر  ،،آف نلا ،،
شهای ی
فكش ش
هاي هرز بادرشبي ،عل 

يآيددد(رحیمزاده و
اقتصاد )ي از گياه بادرشبی بدست م 

مالوران و دوآل ميباشد .كه  ٣٣تا  66 /8درصد از رشد

همکاران .) 90 31 ،با توجه به تحقیقات انجام شده به

علفهرز جلوگیری می ی
یکند(( Halasz-zelnik et al.,

       

 .)1988استفاده از علفکش اولیترف به مقدار  3تا 4

نظ دسر یم ر

دافتسا هک ه ا یاهدوک ز یتسیز       

نیتروکسین  80در یم یعارز تیفرظ تبوطر دص

   

لیت لبق راتکه رد ر دناوتیم تشک زا

م بسان     

       

تواند در شرایط کمبود رطوبت برای غلب تارثا رب ه    

باش ،یگیبدیما(د       .) 1384در آزمايش یییی ی ك هههه ه

منفی تنش خشکی مفید واقع گردد(گرگینیشبانکاره و

ط Galambosi and Szebeni-Galambosi,
توس طط ط

همکاران .) 94 31 ،بررسیهای انجام ش ریثات یور هد   

ث اف ياز ش ش
ش
 1992انجام گرفت ،كاربرد مالچ سياه باعث ث

کودهای آلی بر رشد و میزان اس ،یبشرداب هایگ سنا    

دما و در نتیجه سبب افزایش عملکرد و تولید گیاه نا

بيشترين مقدار اسانس در پ كي ر رويشي گیاه و بيشترين

عاری از علفکش میگردد .این روش ،روش مناسبی

ت در اس د سنا ررر تيماررر  30در دص
ميزان ژرانيل اس ات ت ت

برای تولید گیاه شک فلع زا یراع نا

ل ش تسا هد  ... ..در
يكمپوستتت حاصل ل
حجم گلدان ورم 

ل
سردسیر شناخته شده است .بريم ينا ( (  ) ١٣٧6فواصل ل

حالی که بيشترين مقدار ژرانيول در تيم را

 15در دص

آبياري براي كشت بادرشبي را در شرايط مزرعه  ٤روز

حجم گلدان ورمی کمپوست همراه باا عدممم ربراك دد
ن مق اد ررر ژران د لاي ررر تيم را
ت و بيش يرت ن ن
بيوف افس ت ت

قطانم رد      

15

و در شرايط گلخانه  ٢روز كي باررر در نظررر گرف رد .ت
بررسيهای انجام شده مشخص گرديد که تنش ماليم

درصد حجم گلدان ورمي كمپوس دع اب هارمه ت مممم ممممم

زم م ینا یییی یتوا نن ن اس رك هدافت دددد د کههه ه تشادرب ،فد     

ل ش راکمه و یرخافم(د ا ،ن   
كاربرد ازتوب رتكا  ،،حاصل ل

پیکررویشی گياه در مرحله گلدهي باشد .به طور کلی

 .) 90 31بررس یی یه  نیسح یا و شناراکمه  (((((( ( ) 2006

با افزايش شدت تنش كم آبي ،عملكرد پ كي ر رويش ييي

نشان داد ،استفاده از کمپوست به می از ننن  6/93ت رد ن

گیاه بادرشبی كاهش پيدا میکند و زمانی ک سرتسا ه   

هکتار به عالوه فاصله کشت  40سانتیمتر بین گیاهان

در حال تشدید است ،نشت الکترولی ادیپ شیازفا ت    

برای گیاه بادرشبی مناسب بوده است .همچنین نت جیا

یتو هجیتن نا   
میکند(رهبریان و همکاران .) 1388 ،می ی

ش ناراکمه و یدیه (((((( ( ) 94 31نش فرصم ،داد نا       

گرفت که گياه بادرشبی نسبت به كمبو ايگ بآ د هه هههی

کمپوست و نیتروژن به ترتیب به مقدار  30تن و 051

یخ راکمه و ینا ا ،ن    .) 386 1
ت( فص ی ی
نيمه مق سا موا تت تت

کیلو رتشیب راتکه رد مرگ ی  هب ار درکلمع ن د بن ال             

ط رطو تب ييي  ٪ 70و
حسنی(  ) 1385بیان کرد ،در ش يار ط ط

داشت .نتایج پژوهشی در مو براک در ر ان د نو تالک      
آهن بر ویژگی ه کیژولویزیف یا ی و 

ی گی ها
یایمیش ییی ییی

ن درصددد اس سنا ( ( 35
 ٪ 100ظرفيت مزرعهاي بيش يرت ن ن

ميل ييي ليت رد ر

 100گرممم م دا ةة خشك ))) و عمل رك دد

مروری بر تحقیقات انجام شده بر گیاه دارویی 73 ...

اس سنا (( ( 0/511میل لصاح )نادلگ رد رتیل ی

هدش     

است .در مورد تاثیر می رب کاخ تبوطر ناز

     

نازیم      

کلروفیل نیز بيشترين كلروفيل در گیاه بادرشبی موقعی

افزایش آبیاری و تامین ازت خاک ،میتو نا  2و یا 3
بار محصول را برداشت نمود .محصول توس تسد ط   
ب ساد هلیسو ه .دوش یم تشادرب ،ینیشام ای و   

      

    

 30تا  35س تنا ییی-

حاصل شد که گیاهان رطوبتتت  100ظرفی یعارز ت   

برداشت گیاهان معموال از فا هلص

دریافت نمودند(صفیخ راکمه و ینا ا ،ن     .) 1387بر

متری از سطح زمین انجام میشو ،یگیبدیما(د

یزاده و همک شنارا ( (  ،) 1385مص فر
اساس نتا جي قلی ی

نتا جي نشان داده است که بيشترين درصد اسانس براي

 ۲۵گرم زئوفيت در ۱۲

يك لوگرم خاك توام هم ار هه با

 ۵۰درصد تخليه رطوبت خاك ،باالترين ماده خشک

.) 1384

ل
اكوتيپ بومي و اصالح شده در مرحله گلدهي كامل ل
و بيشترين مقدار تر يك ب ژرانيال و ژرانيو لینارژ و ل   

ار

گیاه( 2/ 767گرم در گياه) و بازده اسانس( ۲در )دص

استات براي اكوتيپ بومي در مرحله

 % 10گل و يهد

تولید مینماید .برپایه نتایج آزمایشی با محلو یشاپ ل   

كمترين مقدار اسانس و این سه ترکیب در مرحله زرد

   

شدن كل بوتهههها حا تسا هدش لص ((( (((( Racz et al.,

 30درصد حجمی مت رد تبوطر نیمات و لونا
ظرفی ت یارب یعارز ت و دیل

دح

وبشرداب بسانم             

 .)1978مقدار اس زا یبشرداب سنا   

 %0/ 27در مرحله

بود(رمرودی و همکاران .) 96 31 ،در بررسی دیگ یر

ظهور جوانههاي گل ،به  %0/ 52در مرحل لگ مامت ه    

کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملک وبشرداب سناسا در    

عآوری
م ييي رسددد( .)Halasz-zelnik et al., 1988جمع ع

در شرایط خشکی نشان داد بیشترین درصد اسانس و

ساقههای ضخیم و چو و هدش یب ینچمه ن یاهگرب      

شاخص برداشت اسانس مربو نازیم دربراک هب ط      1

خشک ،سبب ک یبشرداب هرثوم داوم تیفیک شها      

میلی موالر اسید سالیسیلیک در  021میلی مت ریخبت ر   

میشود .عملکرد پیکر رویشی تازه بادرشبی بین  3تا

از تشتک بودن راکمه و نازیا(د ا ،ن     .) 95 31در مو در

 4تن در هکتار است که نسبت اندام تازه به خشک

یه یا
تاثیر تنش شوری بر گیاه بادرشبی ،نتایج بررسی ی

ت برداشتتت
یباشد(امیدبیگی .) 1384 ،جهت ت
تا  5به  1م 

دوازده ام و یما

4

ناراکمه (((( (  ) 1389نش اد نا د هک ه     

بذر ،در اواسط تابستان هنگامی ک روذب موس کی ه     

حساسترین مرحله به شوری مرحله سبز ش هایگ ند   

یرس  یبسانم نامز ،دن ب یار     
گلهای تحتانی ساقه می ی

است و شوری بر عملکرد بیولوژی و عملکرد اسانس

برداشت آنها است(امیدبیگی ) 1384 ،زمانی كههه دانههه-

در واحد سطح تاثیر معنیداری دارد.

لدهندهه در مرحلههه
هاي بخشها ييي م قاس يناي هه ههه گل ل

ج -برداشت :بادرشبی در مرحله گلدهی از بیش نیرت

رسيدگي وا يسك هستند ،بهترين زماننن برداش اهنآ ت   

مقدار ماده موثره برخوردار است .زمان مناس یارب ب   

استتت( .)Kakasy et al., 2006ت ب رد ریخا رر رداشت   

برداشت محصو جارختسا فده هک یتروص رد ،ل      

دانهها سبب خشک شدن بیش از حد دانهها و ری شز

اسانس باشد ،اواخر مرحله گل گنر هک ینامز یهد     

یشود .در سطوح کوچک برداش ر لوصحم ت اا ااا
آنها م 

یباش ،یگیبدیما(د
یک سوم میوهها سبز شده باشند ،می ی

میتوان با داس انجام داد و دانه ها را با خ بوک نمر   

 .) 1384ولی اگر هدف پیکر رویشی خشک باش رد ،د

معمولی جدا ،بوجاری و تمیز کرد .عملکرد ب نیب رذ   

ییی ییی
یشود((Halasz-

ت(امیدبیگی ) 1384 ،و در
 0/5تا  1تن در هکت سا را تت تت

 .)zelnik et al., 1988پ اب ،تشادرب نیلوا زا س         

صورت وجود خاک خوب و غنی به  1/5تا  2تن بذر

انتهای مرحله تمام گ م تشادرب ل
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یرسد((.)Domokos et al., 1994
در هکت م زین را ییی ییی
درصد جوانه زنی بذور بادرشبی بع زا د  2تا  3س لا
نگهداری در دمای  10تا  15درجه بعد از روز پنجم و
هشتم بع بیترت هب تشاک زا د     

 98 /8و  97 /8بو هد

است(.)Mraz and Spitzova, 1988
عملیات پس از برداش :ت

ان اد ممهای برداش هدش ت   

اسانس بادرشبیBacillus subtilis, Staphylococcus
یتوان نام برد( Sonboli
 aureus, S. epidermidisم 

 .)et al., 2008اين گياه خا يص ت ضدتوموري نيز دارد
( .)Hussein et al., 2006تر يك بهاي آنت ييي ا اديسك ننن و
بها يي مانند
فالونوئيد نقش مهمي در پيشگيري از آسي 
انفاركت سايز قلب دارند نجف راکمه و ی ا ،ن    .) 386 1

ککنه یا
بادرشبی را در سایه ی  اب ا ا زا هدافتس شخ کککک کککک

نت هراصع داد ناشن یشهوژپ جیا بشرداب هایگو زا              

یکنن .د
الکتریکی با جریان هوای تحت فشار خشک م 

سمیت پپتی زا دیئولیمآ اتب د یسم راهم قیرط ر یاه       

دمای  40تا  50درجه سانتیگراد برای خش ندرک ک   

استرس اکسیداتیو جلوگیری میکند و شاید در درمان

آن مناسب است و در شرایطی انجام شو گنر هک د    

آلزایم ،ناراکمه و ینارمع(دشاب دیفم ر          .) 94 31

سبز خود را حفظ کند(امیدبیگی.) 1384 ،

بررسيها بر روي خواص آنتي ا يسك داني گياه بادرشبي

موارد استفاده :عرق بادرشبي به عنواننن نيرودهندهه و
ضد تشنج ،مقوي معده ،تسهيل كننده عمل هضم ضددد
ف كنندهه
دلپ چي ه ،ضد سردردهاي ي ككك طرفه ،،برطرف ف
یباش ،ینامیرب(د
طپش قلب و دارای مصارف سنتي می ی
 .) 376 1برطبق نظر Mustyatse, 1980از عص را ه ه آن
براي رفع سردرد و سرماخوردگي ،ضعف عمومي بدن
و به عنوان م كس ن در دردهاي عصبي و اسپاسمممها ييي
معدي و كليوي و براي شستشو ييي دهاننن و در دن اد ننن
يتوان از آن به عنوان
دردها استفاده ميشود .همچنين م 
ضماد در دردهاي رومات سي مي بهره جست ..بادرشب ييي
طبيعتي گرم دارد ،این گیاه دارای اثر آرامبخشی بوده و
ف م يييشود ..اثررر شفابخش ييي
ت چا ييي مصرف ف
به صورت ت
ت س ولنورتي للل و ژرانيوللل
بادرشبی مربوط بههه تر يك بات ت
س آن م يييباشد(( Domokos etal.,
موجودد در اس نا س س

 .)1994طبق گزارش Csedo, 1980اسانس بادرشبي به
دليل وجود سيترال (ژرانيال+نرال) داراي اثر ضد فوني
يباشد..
كننده ،ضدباكتري ،ضدويروس و ضد ارچی م 
پتانسیل ضدمیکروبی اسانس ب هیلع ر     6ب و یرتکا 4
ق چرا

 شرازگ ش تسا هد (((( (((((and El-Abd El-Baky

ح هب ساس   
 .)Baroty, 2008از میکروارگانیسمه  یا ح ح

نشان داد ،عصاره آبي اين گياه باعث احیاء یو هآ ن نن ننن
ن) (IIم يييشو نینچمه .د   
)IIIو کالت شدن یو هآ ن نن نن
دارای قدرت تجزیه رادیکالهای سنتزی و بیولو یکیژ
مانن یاه نوی د سو نشاب یم دیسکا رپ دد دددددددددددد دد و از
فسفوليپيدها و كربوهيدراتها در مقابل تجزيه شدن بههه
ت
وسيله راد كي الهاي هيدرو يسك ل حد واسططط حمايت ت
یكند(.)Dastmalchi et al., 2005
م
منابع
 .1اميدبيگي ،ر . ١٣٨٤ .توليد و فرآوري گياهان داروئي .مشهد:
انتشارات آستان قدس رضوي  ٤٣٨ ،صفحه.
 .2ایزان ،ط .شکاری ،ف .و نص .ی ،یری

 . 95 31دو فص همانل

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران .جلد  . 32شماره .3
.345-554
 .3برنانصرآبادي ،ف . 1384 .اثر زمانهاي مختلف كاشت بررر
س گ اي هه
رشد ،عملكرد ،مقدار و اجزا تش يك ل دهن ناسا هد سس سس

بادرشبو) .(Dracocephalum moldavica L.پا اي ننن-

نامه كارشناسي ارشد باغباني ،دانشگاه تربيت مدرس تهران.
 .4برنا ،ف .اميدبيگي ،ر .و سفيدكن ،ف 386 1 .اثر زمانهااي
مختلف كاشت بر رشد ،عمل رك دد پ كي ررر رويش ييي و مق اد ررر

اسانس گياه دارو يي (.)Dracocephalum moldavica

فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارو يي و معطررر
ايران ،جلد  ، 23شمارة  ،3صفحة . 31 - 37

مروری بر تحقیقات انجام شده بر گیاه دارویی 75 ...
 .5بريماني ،م . ١٣٧٦ .مطالعه تأ يث ر كوده لحارم رد هتزا يا    
مختلف زندگي گ بشرداب هاي و ووووو م سا ديلوت نازي ا .نآ سن    
پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس تهران.
سدار.
 .6بقالیان ،ک .و نق .ح ،یداب ید     . 1379گیاه ناسا نا سس سس

بادرشبی( .)Dracocephalum moldavica L.مجله به
زراعی .دوره  . 15شماره . 194 - 179 .4
 . 15ش دیه ی .ر.م ،یهاشناهج و .م ،یدازهب .ب ،یهانپ .و          ،
ی کمپوستتت و نیت ژور ننن بررر
 . 94 31بررسی ت یثأ ررر کودد آلی ی
عملکرد بادرشبووو در شهرس ات ننن کرم .نا اکووو فیزیولوژی ی
ی

انتشارات اندرز ،چاپ اول 105 ،صفحه.
ش كممم آب ييي بررر رشد،،
 .7حسنی ع . 1385 .بررسي ت يثأ ررر تنش ش
عمل رك دد د و م ازي نن ن اس نا سس س گ اي هه ه داروي ييي

بادرشبو   

) .(Dracocephalum moldavicaتحقيقات گياهاننن

دارو يي و معطر ايران. 261 -652: 5 ،

گیاهان زراعی،دوره ،7شماره  .3صفحه . 209 -912
 .61صالحراستين ،ن . 1384 .مديريت پايدار از ديدگاه بيولوژي
خاك .مجموعه مقاالت ضرورت تول تعنص دي ييييي كودها ييي
بيولوژ كي

 .8دوازده امامی ،س .جهانسوز ،م .مظاهری ،د .و س ،نک دیف   

در كشور ،ص . 100

یخ ش یردیح .ف ،ینا ری ،دابآ ف
 . 17فص یی 

.آ ،تدایس .ح           

ف . 1389 .اثر شوری آب آبیاری بر جوانه زنی ،سبز ش ند

عاشورآبادی ،ش .س .م ،تاجن دی    عب .ب ،هداز سا

و عملکرد بیولوژیکی و کمیت و کیفی وبشرداب سناسا ت    

تاثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای

گیاهی.33- 25 :1 ،

 .moldavicaدوره  . 23شماره . 99 - 86 .1

) .(Dracocephalum moldavicaفن تادیلوت یروا   
 .9دوازده امامي ،س .سفيدكن ،ف .جهانسو  ،ز ممم .و مظ ،يرها

. 386 1

فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبووو( (Dracocephalum
یخ ردیح .ف ،ینا یییی ی ش یر فف فآب فیرش .ح ،دا یی ییی
 . 18فص یی 

د . 1387 .مقا سي ه عملكرد بيولوژ يكي  ،عملكرد كمي و يك في

عاشورآبادی ،ا .سیادت ،ع .س  و م ،داژندی

ل فنولو كيژ ييي در كشتتت پ هزييا  ،،به را ه ه و
اسانس و مراحل ل

ب . 1387 .اثر کم آبي بر عملكرد و ان اد ممم ها ييي مختلف ف
ف

) .L.تحقيقات گياهان دارو يي و معطر ايران. 263 - 70 2 :3 ،

) moldavica L .ویژه نامه منابع طبیعی ،صفحه . 12 -3

 . 10رحیمزاده ،س .سهرابی ،ی .حیدری ،غ .و پیرزاد ،ع. 90 31 .

 . 19عمرانی ،ش .ژیانی ،ر .و دولت آبادی ،س . 94 31 .سنجش

تأ يث ركاربرد كودهاي ز سي تي بر برخي صفات مورفولوژ كي

ا ارث تت ت آن تت ت يا ناديسك یی ی و مح تظفا یی ی گیا هه ه

تاب بشرداب هناتس ووووو (Dracocephalum moldavica

و عمل رك دد گ اي هه داروي ييي بادرشبووو (Dracocephalum
) .moldavica L.مجله علوم باغباني.343-533: 3 ،

 .11رمرودی ،م .چزگی ،م .و گلو .م ،ی  . 96 31ت یثأ ررر محلوللل
پاشی متانول بر ویژگی هاییی کمییی و تنظیممم کنندهه های ی
ی
اسزم یی ی بادرشبووو (Dracocephlum moldavica

)L.در شرایط کم آبیاری .علوم گیاهان زراعی ایران .دورة
 ،48شمارة، 1ص. 158-149

 . 12رهبريان ،پ .افشارمنش ،غ.و شيرزادي ،م . 1388 .اثر كممم
آبياري و كود دامي بر عمل رك دد م دا ه هي خش اهمادنا ك ييييي
رويش شش ي و اس د سنا

رر ر جيرف تت ت

گ اي هه ه داروي ييي

سزاده،
ابع سس سس

بادرشبو د  رر ر ش يار طط ط گلخان هه ه .(Dracocephalum

بادرشبووو) (Dracocephalum moldavica L.ب رر ر
ط پپتیددد بتاا آمیلوئیددد در س ول للل
ت القاءشدهه توسط ط
س یم ت ت

های  .PC12فصلنامه شفای خاتم .دوره سوم .شماره سوم.
. 63 - 54

 .02قليزاده ،آ .اصفهاني ،م .و عزيزي ،م . 1385 .مطالعه اثرات
تنش آب به همراه كاربرد زئوليت طبيعي ب ايصوصخ ر تت تت
ت

كمي و يك في گياه دارو يي بادرشبي .(Dracocephalum
) moldavicaپژوهش و سازندگی. 103 - 97 : ۷۳ ،

 . 21گرگین پ یرغصا .ح ،هراکنابش یو خاف و .ر.م ،ر ر .ب ،ی        

  

 . 94 31اثر كودهاي ز سي تي بر شاخصهاي رشددد و اس نا سسس

بادرشبي( .(Dracocephalum moldavicaمجله علوم

بادرشبووو) (Dracocephalum moldavica L.تحت

كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز. 63 - 56 : 12 ،

تنش خشکی .اکوفیزیولوژی .سال  ،7شماره . 194 -681 ، 23

 . 13زرگ ير  ، ،،ع  . 1372 .گياه هسسؤم :نارهت .ييوراد نا        
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،ص . ٩٦٩
 . 14سروری ،س .مقدم ،م .و هاشمیمقدم ،ح . 92 31 .تاثیر کود
نیتروژن و فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اس سنا

 .22مظفريان ،و . 1382 .فرهنگ نامهاي ايران .تهران :انتشارات
فرهنگ معاصر تهران ،صفحه . 362
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