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چکیده
ــام علمــی  ــا ن ــرو ب ــراردارد. پی ــا ق ــه ارتفــاع از ســطح دري ــر عوامــل مختلــف از جمل ــد گياهــان در اکوسيســتم ها و رويشــگاه هاي طبيعــي مختلــف، تحــت تاث رشــد و تولي

ــا می باشــد و از مهمرتیــن گیاهــان رویشــی ایــران محســوب می شــود. در ایــن تحقیــق  Juniperus communis گیاهــی همیشــه ســبز متعلــق بــه تیــره رسو و بومــی اروپ

بــه بررســی ترکیبــات عصــاره مخــروط ایــن گیــاه در چهــار رویشــگاه مراتــع ییالقــی هزارجریــب بهشــهر پرداختــه شــد. در هــر رویشــگاه در طــول يــك ترانســكت 100 مــرتي 

بــه فواصــل 30 مــرت ααاز ســه نقطــه بــه طــور تصــاديف از پايه هــاي مــورد نظــر، مخــروط گیــاه جمــع آوري شــد. ســپس منونه هــا در هــوای آزاد تحــت ســایه، خشــک شــد. 

عصــاره گیــاه بــا اســتفاده از روش اســتخراج بــا متانــول جمــع آوری شــد و جهــت شناســایی ترکیبــات از دســتگاه کروماتوگرافــی گازی– طیــف ســنج جرمــی )GC/MS( اســتفاده 

شــد. جهــت بــرريس خصوصيــات فيزيــي و شــيميايي خــاك و ارتبــاط آنهــا بــا كميــت و كيفيــت، عصــاره خــاک مجــاور گيــاه نیــز تــا عمــق 30 ســانتیمرتي منونــه بــرداری شــد. 

ــات Sabinene،α-pinene، Germacrene D، Limonene و Diallyl phthalate دارای  ــان ترکیب ــن می ــه از ای ــب در عصــاره مخــروط شناســایی شــد ک در مجمــوع 31 ترکی

بیشــرتین مقــدار بودنــد. رویشــگاه فقــط بــر ترکیــب α-Bisabolol موجــود در عصــاره مخــروط اثــر معنــی داری داشــت. ترکیبــات دیگــر تحــت تاثیــر رویشــگاه نبودنــد. 

ترکیبــات α-Thujene، Cinnamaldehyde، α-Terpinene، Dehydroabietic acid و Trans Caryophyllene بــه طــور انحصــاری فقــط در یــک رویشــگاه مشــاهده شــد. 

همچنیــن میــان 11 ترکیــب بــا عنــارص خــاک همبســتگی معنــی داری مشــاهده شــد.

کليد واژہ: گیاه پیرو؛ مخروط؛ مواد موثره؛ هزارجریب؛

مقدمه
رشایــط آب و هوایــی و اقلیمــی )نظیــر نــور، بــارش، درجــه حــرارت، بــاد(، ویژگی های 

ــاع از  ــی )ارتف ــل جغرافیای ــاک( و عوام ــی خ ــارص غذای ــیدیته، عن ــت، اس ــاک )باف خ

ســطح دریــا، مقدارشــیب و جهــت آن( از مهم تریــن عوامــل بــوم شــناختی موثــر بــر 

 Hotyin,( ــی اســت ــره موجــود در گیاهــان داروی ــاده موث ــی م ــزان کمــی و کیف می

1968 ؛ Ruminska, 1978 ,؛ Franz, 1983 ؛ Vagujfalvi, 1973(. ایــران بــه دلیــل 

ــه گیاهــی را در  ــا 8 هــزار گون ــوع، حــدود 7 ت وجــود اقلیم هــا و رویشــگاه های متن

ــي را گياهــان دارويئ  ــور غن ــن فل ــه بخــش عمــده اي از اي خــود جــای داده اســت ک

ــارص  ــودن عن ــل دارا ب ــه دلي ــان ب ــن گیاه ــی، 1388(. ای ــد )امیدبیگ ــكيل مي دهن تش

شــيميايئ نظــر آلكالوئيدهــا، تانن هــا و اســانس ها بــراي دام ســمي می باشــند 

ــود دام  ــك خ ــل فنولوژي ــي از مراح ــه در بخ ــن ك ــا اي ــد ي ــه اي ندارن ــه علوف و جنب

مي توانــد تــا حــدودي از آنهــا چــرا كنــد كــه از نظــر مرتــع داري جــزو گياهــان مهاجــم 

ــد. ــرار مي گرن ق

ــانس دار و  ــان اس ــوع گیاه ــه تن ــور در زمین ــوب کش ــوه خ ــوان بالق ــه ت ــه ب ــا توج ب

دارویــی، رضوری اســت بــا شــناخت گونه هــای گیاهــی و دســتیابی بــه اطالعــات الزم 

در مــورد محل هــای رویــش و خصوصیــات اکولوژیکــی آنهــا، گام هــای اساســی بــرای 

ــن  ــرداری از ای ــی بهره ب ــیوه های اصول ــج ش ــی و تروی ــانس های گیاه ــتفاده از اس اس

گیاهــان برداشــته شــود.

در ایــن خصــوص می تــوان بــه رسرده ارس )Juniperus( اشــاره کــرد کــه در ایــران از 

لحــاظ وســعت پراکنــش طبیعــی، شــاید بعــد از بنــه )Pistacia atlantica( رتبــه دوم 

را در میــان گونه هــای درختــی دارا باشــد. گونه هــای ایــن رسرده، در مناطــق مختلــف 

بــا آب و هــوای رسد و مرطــوب تــا رسد و نیمــه خشــک مســتقر هســتند. گاهــی حتــی 

ــن  ــد و در ای ــرار می گیرن ــع ق ــگل و مرت ــرز جن ــه در م ــد ک ــاال می رون ــی ب ــا جای ت

نقــاط تنهــا پوشــش درختــی و یــا درختچــه ای را شــکل می دهنــد. از گونه هــای 

ــه گیاهــی اســت  ــرد ک ــام ب ــوان Juniperus communis را ن ــس می ت ــن جن ــم ای مه

ــد و  ــا می باش ــی اروپ ــره رسو )Cupressaceae( و بوم ــه تی ــق ب ــبز متعل ــه س همیش

از مهمرتیــن گیاهــان رویشــی ایــران محســوب می شــود. گیــاه J. communis از 

جملــه گیاهــان اســانس دار می باشــد و تنهــا گونــه از ارس بــوده کــه هــم در مناطــق 

نیمکــره رشقــی و همچنیــن در نیمکــره غربــی پراکنــش دارد )Franco, 1964(. ایــن 

ــوده و در ارتفاعــات گــرگان  ــران ب ــن گیاهــان رویشــی ای ــاه اســانس دار از مهمرتی گی

ــش دارد  ــش پراکن ــپیلی طال ــب و اس ــدوک، هزارجری ــات گ ــاالر در ارتفاع و در دره ت

ــا  ــن، قرن ه ــن ترپین ــر داش ــه خاط ــای آن ب ــانس هاي مخروط ه ــی، 1381(. اس )ثابت

بــه عنــوان يــك مــدر اســتفاده مي شــدند. همچنــن از ایــن گیــاه در طــب ســنتي بــه 

ــان ســوء هاضمــه اســتفاده می شــود و عــالوه  ــخ، باكــرتي زدا و درم ــوان ضــد نف عن

ــتي-  ــع بهداش ــازي و صنای ــاه در نوشابه س ــن گی ــانس ای ــي از اس ــارف داروي ــر مص ب

ــر  ــه می شــود )Chatzopoulou & Katsiotis, 1993(. از تقطی ــه کار گرفت آرایشــی ب

خشــک چــوب آن مــاده ای بــه دســت می آیــد کــه در ســاخن روغــن و پــامد بــرای 

ــت  ــته اس ــرد داش ــتی کارب ــای پوس ــواع اگزماه ــر ان ــتی نظی ــکات پوس ــان تحری درم

ــتفاده  ــفید اس ــن س ــد روغ ــرای تولی ــه ب ــردد ک ــل می گ ــاده ای حاص ــن آن م و از رزی

می شــودChatzopolou & Katsiotis, 1995(. بــا توجــه بــه اطالعــات انــدک در 
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ــات  ــه بررســی ترکیب ــق ســعی دارد ب ــن تحقی ــه، ای ــن گون خصــوص اکوفیتوشــیمی ای

ــاه  ــن گی ــاه J. communis در برخــی رویشــگاه های طبیعــی ای عصــاره رسشــاخه گی

در مراتــع ییالقــی هزارجریــب بهشــهر در اســتان مازنــدران بپــردازد.

مواد و روش ها

-معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقــه مــورد مطالعــه قســمتی از حــوزه آبخیــز زارم رود شهرســتان بهشــهر در اســتان 

مازنــدران می باشــد کــه از دامنه هــای غربــی کــوه چنگــی بیــن دامغــان و بهشــهر و 

ــن 00ً  00َ   ــی آن بی ــول جغرافیائ ــردد. ط ــاز می گ ــوه آغ ــا دله ک ــاملی ب ــای ش دامنه ه

54ْ الــی 40ً  90َ  54ْ رشقــی و عــرض جغرافیائــی آن بیــن  10ً  26َ  36ْ  تــا    45ً  31َ  

ــه در 80 کیلومــرتی شهرســتان بهشــهر و در مســیر  36ْ  شــاملی می باشــد. ایــن ناحی

جــاده بهشــهر بــه دامغــان واقــع شــده و قســمتی از ارتفاعــات هزارجریــب شهرســتان 

ــن  ــالیانه ای ــی س ــط بارندگ ــردد. متوس ــوب می گ ــدران محس ــتان مازن ــهر در اس بهش

ــوده و در تابســتان  ــز ب ــزان آن در پایی منطقــه 383 میلیمــرت اســت کــه بیشــرتین می

بــه کمرتیــن مقــدار خــود می رســد. متوســط درجــه حــرارت ســالیانه منطقــه 12/44 

درجــه ســانتی گــراد می باشــد.

-روش جمع آوری منونه های گیاهی
جهــت منونــه بــرداری از گونــه گیاهــی J. communis ابتــدا چهــار رویشــگاه در طبقه 

ارتفاعــی 1950، 2050، 2150 و 2250 در مراتــع هزارجریــب بهشــهر انتخــاب گردیــد ) 

جــدول 1(. منونــه بــرداری در مرحلــه رســیدگی کامــل مخــروط کــه مصــادف بــا تیرماه 

بــود صــورت پذیرفــت. بــه طوریکــه در هــر رویشــگاه در طــول يــك ترانســكت 100 

مــرتي بــه فواصــل 30 مــرت از ســه نقطــه بــه طــور تصــاديف از پايه هــاي گياهــي مــورد 

نظــر مخروط هــای گیــاه منونه بــرداری شــد. منونه هــا در هــوای آزاد خشــک گردیــد، 

ســپس بــا دســتگاه خردکــن برقــی بــه شــکل پــودر درآورده و بــرای اســتخراج مــورد 

اســتفاده قــرار گرفته انــد.

-روش استخراج عصاره )مواد موثره(
جهــت اســتخراج عصــاره روش Meo H-Extract )اســتفاده از متانــول( بــه کار گرفتــه 

شــد )ابراهیــم پــور و عیــدی زاده، 1388(. در ايــن روش اســتخراج، يــك گــرم از پــودر 

مخــروط را بــه صــورت مجــزا بــا 50 ميــي ليــرت متانــول در حــرارت 60 درجــه ســانتي 

گــراد بــه مــدت 5 دقيقــه مخلــوط كــرده و بــه خــويب تــكان داده و پــس از اســتخراج 

ــه  ــرايف ب ــای كروماتوگ ــراي آزمایش ه ــوط، ب ــن مخل ــده اي ــاف ش ــرت از ص 19 ميكرولي

كار گرفتــه شــد.

GC/MS شناسایی ترکیبات به کمک-
ــی از دو روش  ــی )GC/MS( تلفیق ــنجی جرم ــی و طیف س ــتگاه گاز کروماتوگراف دس

ــانس  ــود در اس ــیمیایی موج ــای ش ــه ترکیب ه ــازی و تجزی ــت جداس ــه جه ــت ک اس

 Agilent مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در بررســی اســانس منونه هــای مــورد نظــر از

ــه  ــتون )ϥm 0.25 × m 30 5ms-HP × 0.32( ب 7890 و 5975c MsDetector و س

ــق 230  ــای تزری ــد. دم ــتفاده ش ــرت اس ــی 0/25 میلی م ــر داخل ــرت و قط ــاع 30 م ارتف

درجــه ســانتی گراد و دمــای ســتون نیــز از 60 تــا 260 درجــه ســانتی گراد بــا رسعــت 

 3400 Varian ــود. شناســایی اجــزای اســانس توســط دســتگاه 3 درجــه در دقیقــه ب

ــورت  ــتان ص ــاورزی طربس ــاوری کش ــت فن ــک و زیس ــکده ژنتی GC/MS در پژوهش

پذیرفــت.

-تجزیه و تحلیل آماری
تجزيــه و تحليــل آمــاري داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS نســخه 16 انجــام 

شــد. پــس از اطمينــان از نرمــال بــودن داده هــا جهــت تجزيــه و تحليــل و مقايســه 

  T-testو )ANOVA( خصوصيــات اســانس از آزمــون آنالیــز واریانــس یک طرفــه

ــار  ــا چه ــه ی ــه در س ــی ک ــز ترکیبات ــت آنالی ــه جه ــوی ک ــه نح ــد. ب ــتفاده گردی اس

رویشــگاه مشــاهده شــدند از آنالیــز واریانــس یک طرفــه اســتفاده شــده و در صــورت 

ــز  ــه روش دانکــن مقایســه شــدند. جهــت آنالی ــی داری، میانگین هــا ب مشــاهده معن

ــرار داشــتند از T-test اســتفاده شــد. ــا در دو رویشــگاه ق ــی کــه تنه آمــاری ترکیبات

نتیجه گیری و بحث
 J ــاه ــروط گی ــاره مخ ــب در عص ــه 31 ترکی ــان داد ک ــات نش ــای ترکیب ــز داده ه آنالی

communis. در رویشــگاه های مــورد مطالعــه هزارجریــب بهشــهر وجــود دارد کــه 

از ایــن میــان، ترکیبــات Sabinene، α-pinene، Germacrene D، Limonene و 

Diallyl phthalate دارای بیشــرتین مقــدار بودنــد )جــدول 2(. نتایــج حاصــل از 

ــر ترکیــب α-Bisabolol در  ــی داری را ب ــر معن آزمــون t نشــان داد کــه رویشــگاه اث

عصــاره مخــروط داشــته اســت ولــی بــرای دیگــر ترکیبــات در آزمــون آنالیــز واریانــس 

و آزمــون t اختــالف معنــی دار مشــاهده نشــد و ایــن ترکیبــات تحــت تاثیــر رویشــگاه 

نبودنــد )جــدول 2 و 3(. همچنیــن برخــی ترکیبــات نیــز بــه صــورت انحصــاری در یــک 

رویشــگاه مشــاهده شــدند )جــدول 4(.

نتایــج حاصــل از بررســی همبســتگی میــان ترکیبــات عصــاره مخــروط و عنــارص خــاک 

 β-Thujene، Dehydroabietic acid نشــان داد کــه میــان ســیلت خــاک و ترکیبــات

 α-Pinene، ــات ــود دارد. ترکیب ــی داری وج ــی معن ــتگی منف وα-Cubebene همبس

Ύ-Terpinene، Caryophyllene، β-Cubebene و Diethyl Phthalate نیــز بــه 

ترتیــب بــا پارامرتهــای پتاســیم، آهــک، هدایــت الکرتیکــی، مــواد ارگانیــک و اســیدیته 

 Sabinene ــب ــان ترکی ــت. می ــی داری داشــته اس ــت و معن ــتگی مثب ــاک همبس خ

ــد.  ــاهده ش ــی داری مش ــت و معن ــتگی مثب ــک همبس ــیدیته و آه ــای اس و پارامرته

ترکیبــات ol، Copaene-7-p-Cymen و Elemol نیــز بــه ترتیــب بــا پارامرتهــای شــن، 

رس و مــواد ارگانیــک خــاک دارای همبســتگی منفــی بودنــد )جــدول 5(.

 برخــی از ایــن ترکیبــات در مطالعــه بــر روی ایــن گیــاه در ســایر مناطــق نیــز 

ــق Chatzopoulou و  ــن راســتا طــی تحقی ــد. در همی ــب بوده ان ــات غال جــزء ترکیب

ــای  ــاه J. communis را در کوه ه ــروط گی ــانس مخ ــات اس Katsiotis )1995( ترکیب

الیمپــوس یونــان مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه 20 ترکیــب در ایــن گیــاه شناســایی 

شــد کــه ترکیبــات α-pinene، Germacrene D و Sabinene دارای بیشــرتین مقــدار 

بونــد. Adamz در ســال 1998 بــا مطالعــه اســانس رسشــاخه گونــه J. communis در 

 Limonene و  α- pineneاســتکهلم ســوئد، 36 ترکیــب را شناســایی منــود کــه ترکیــب

 )1993( Katsiotis و Chatzopoulou .بیشــرتین مقــدار را بــه خــود اختصــاص دادنــد

ــامل  ــاخه J. communis در ش ــانس رسش ــب اس ــن ترکی ــه مهمرتی ــد ک ــزارش دادن گ

یونــان، α-pinene و Sabinene می باشــد. رضوانــی و همــکاران )2010( در تحقیــق 

خــود جهــت شناســایی ترکیبــات اســانس مخــروط گیــاه J. communis در ارتفاعــات 

گــرگان 27 ترکیــب را مشــاهده کردنــد کــه α-pinene و α-cedrol دارای بیشــرتین 

مقــدار بونــد.
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مطالعــه عصــاره مخــروط نیــز نشــان داد کــه α-Bisabolol در رویشــگاه های 

مختلــف منطقــه مــورد مطالعــه دارای اختــالف معنــی دار بــوده اســت. میــان 

ایــن ترکیــب بــا عنــارص خــاک همبســتگی معنــی داری مشــاهده نشــد. بایــد توجــه 

داشــت کــه مــواد موثــره و اســانس گیاهــان دارویــی می توانــد تحــت تاثیــر عوامــل 

ــد و  ــد )آذرنیون ــر منای ــاه تغیی ــی و مراحــل رشــد گی بوم شــناختی )محیطــی(، مدیریت

همــکاران، 1388؛ جمشــیدی و همــکاران، 1384؛ صمصــام رشیعــت ، 1386(. رشایــط 

ــر  ــه نظ ــت. ب ــف اس ــل مختل ــه ای از عوام ــر مجوع ــت تاثی ــز تح ــگاه نی ــر رویش ه

ــف،  ــب در رویشــگاه های مختل ــن ترکی ــی دار درصــد ای ــالف معن ــت اخت می رســد عل

ــا عوامــل ذکــر شــده فــوق باشــد. ــاط ب در ارتب

ــدار  ــز از مق ــاه J. communis در دیگــر ســوزنی برگان نی ــب گی ــات غال برخــی ترکیب

ــق  ــی تحقی ــه ط ــه طوریک ــود. ب ــوردار ب ــات برخ ــایر ترکیب ــه س ــبت ب ــرتی نس بیش

 Cupressus گیــاه  ترکیــب  بیشــرتین  ایتالیــا  در   )2005( و همــکاران   Sacchetti

sempervirens راSabinene ، α-pinene، Limonene معرفــی منودنــد. Sezik و 

همــکاران )2004( در بررســی اســانس گیــاه Pinus nigra در کشــور ترکیــه بــه ایــن 

نتیجــه دســت یافتنــد کــه α-pinene، germacrene-D و Limonene ترکیبــات 

ــت  ــه فعالی ــکاران )2002( در مطالع ــن گیاهــان می باشــند. Krauze و هم ــب ای غال

 Pinus ــب اســانس گیاهــان ــات غال ــه از جنــس Pinus ترکیب ــد گون ضــد قارچــی چن

 Germacrene و   α-pinene را   ponderosa Pinus و   strobus، resinosa Pinus

ــات اســانس در ســوزنی برگان از الگــوی  ــه نظــر می رســد ترکیب ــد. ب D معرفــی منودن

خاصــی پیــروی می کنــد و برخــی ترکیبــات در اکرثیــت ســوزنی بــرگان جــزو ترکیبــات 

ــد. ــامر می رون ــه ش ــب ب غال
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سپاسگزاری
ــق  ــن تحقی ــيدن اي ــام رس ــه انج ــه در ب ــاين ك ــه كس ــم از كلي ــود الزم مي داني ــر خ ب

همــكاري داشــته اند، بــه ويــژه پرســنل محــرتم پژوهشــکده ژنتیــک و زیســت 

ــم. ــكر منايي ــر و تش ــتان تقدي ــاورزی طربس ــاوری کش فن
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 The effect of habitat on quality and quantity of the extracts
plant cones from Juniperus Communis

Abstract
 Growth and development of plants in different ecosystems and natural habitat is effected by different environmental factors like altitude. Juniperus

 communis is an evergreen plant, native to Europe and belongs to the Cupressaceae family. This species bearing essential oil and is one of the most

 important species of mountainous habitats in Iran. This study aimed to determine the components of extract of this species in four mountainous

 rangeland sites of Hezar-jerib in Behshahr, Mazandaran. In each site the twigs and cones were collected from in three points along a 100m transect

 with 30 m intervals. Then, the samples were dried in the fresh air under shade condition. Soil was sampled to a depth of 30 cm in order to study the

 physical and chemical properties and their relation to with quantity and quality of extract. methanol solution method )Meo H extract( was used for

 collecting the extract. GC / MS were used for identification of essences components. In total, 31 components were identified in the extract of cones.

 Sabinene, α-pinene, Germacrene D,  Limonene and  Diallyl phthalate had a maximum amount. conditions of the site had a significant effect on the

 α-Bisabolol and other components but there were no more significant differences in other components of intera-plant-growing places. β-Thujene,

 Cinnamaldehyde, α-Terpinene, Dehydroabietic acid and  Trans Caryophyllene Were exclusively. In addition, results indicated a significant correltion

between some soil elements and 11 components of the extract

Keyword: cones; extract; hezar jarib; Juniperus;


