
 
 زیست فناوری گیاهان دارویی

 1395سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 

  موثره بررسي اثر رويشگاه بر كميت و كيفيت مواد

 (Juniperus communisدارويي پيرو ) هاي گياهمخروط

 4و سيد يحيي كاظمي3، جمشيد قرباني2، سيد حسن زالي*1سيدجابر نبوي

 هچکيد

 قرار دريا سطح از ارتفاع مختلف ازجمله عوامل تاثير تحت مختلف، طبيعي هايرويشگاه و ها اكوسيستم در گياهان توليد و شدر

از مهمترين باشد و ميبومي اروپا  و سرومتعلق به تيره  گياهي هميشه سبز Juniperus communisپيرو با نام علمي د. دار

اين گياه در چهار رويشگاه مراتع ييالقي  عصارهدر اين تحقيق به بررسي تركيبات شود. ايران محسوب ميگياهان رويشي 

 تصادفي طور به نقطه سه از متر 30فواصل  به متري 100 ترانسکت يك طول در هر رويشگاه درهزارجريب بهشهر پرداخته شد. 

با استفاده گياه د. عصاره شخشك  ،ها در هواي آزاد تحت سايهسپس نمونه .شدند آوري مخروط گياه جمع نظر مورد هايپايه از

طيف سنج جرمي  –جهت شناسايي تركيبات از دستگاه كروماتوگرافي گازي متانول جمع آوري شد واز روش استخراج با 

(GC/MS استفاده )خاکاز نيز عصاره كيفيت  و كميت آنها با ارتباط و خاک شيميايي و فيزيکي خصوصيات جهت بررسي .شد 

كه از اين ميان تركيب در عصاره مخروط شناسايي شد 31در مجموع  .شد نمونه برداري سانتيمتري 30عمق  تا گياه مجاور

داراي بيشترين مقدار بودند. رويشگاه  Diallyl phthalateو  Sabinene ،α-pinene ،Germacrene D ،Limoneneتركيبات 

 تركيبات تحت تاثير رويشگاه نبودند. ديگر تركيبات .داري داشتدر عصاره مخروط اثر معنيموجود  α-Bisabololر تركيب فقط ب

β-Thujene ،Cinnamaldehyde،α-Terpinene ،  Dehydroabietic acidو  Trans Caryophyllene به طور انحصاري

 داري مشاهده شد.تركيب با عناصر خاک همبستگي معني 11د. همچنين ميان شمشاهده در يك رويشگاه  فقط

 هزارجريب، مواد موثرهمخروط،گياه پيرو،  كليدي: ياه هواژ
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 مقدمه

شرايط آب و هوايي و اقليمي )نظير نور، بارش، درجه 

هاي خاک )بافت، اسيديته، عناصر حرارت، باد(، ويژگي

غذايي خاک( و عوامل جغرافيايي )ارتفاع از سطح دريا، 

ترين عوامل بوم شناختي از مهم مقدارشيب و جهت آن(

مي و كيفي ماده موثره موجود در موثر بر ميزان ك

 ,Ruminska؛  Hotyin, 1968) است گياهان دارويي

ايران به  (.Vagujfalvi, 1973؛  Franz, 1983؛ ,1978

 8تا  7حدود  ،هاي متنوعها و رويشگاهدليل وجود اقليم

 كه بخش است هزار گونه گياهي را در خود جاي داده

 ي تشکيليارود گياهان را فلور غني اين از ايعمده

 (. اين گياهان به دليل1388اميدبيگي، دهند )مي

 و هاتانن نظيرآلکالوئيدها، عناصرشيميائي دارابودن

 ايعلوفه جنبه وباشند مي سمي دام براي هااسانس

 دام خود فنولوژيك مراحل از دربخشي اين كه يا ندارند

 دارينظرمرتع از كه كند چرا آنها از حدودي تا تواندمي

 گيرند.قرار مي مهاجم گياهان جزو

با توجه به توان بالقوه خوب كشور در زمينه تنوع 

دار و دارويي، ضروري است با شناخت گياهان اسانس

هاي گياهي و دستيابي به اطالعات الزم در مورد گونه

هاي گام ،هاي رويش و خصوصيات اكولوژيکي آنهامحل

گياهي و ترويج هاي اساسي براي استفاده از اسانس

برداري از اين گياهان برداشته هاي اصولي بهرهشيوه

 .شود

( Juniperusتوان به سررده ارس )در اين خصوص مي

اشاره كرد كه در ايران از لحاظ وسعت پراكنش طبيعي، 

( رتبه دوم را در Pistacia atlanticaشايد بعد از بنه )

ن سررده، هاي ايهاي درختي دارا باشد. گونهميان گونه

در مناطق مختلف با آب و هواي سرد و مرطوب تا سرد 

و نيمه خشك مستقر هستند. گاهي حتي تا جايي باال 

گيرند و در اين روند كه در مرز جنگل و مرتع قرار ميمي

اي را شکل نقاط تنها پوشش درختي و يا درختچه

توان هاي مهم اين جنس مياز گونه. دهندمي

Juniperus communis  كه  نام بردرا 
 

 گياهي است هميشه سبزمتعلق به تيره سرو

(Cupressaceae) از مهمترين و باشد و بومي اروپا مي

 .Jگياه . شودايران محسوب ميگياهان رويشي 

communis باشد و تنها دار مياز جمله گياهان اسانس

گونه از ارس بوده كه هم در مناطق نيمکره شرقي و 

 ,Francoغربي پراكنش دارد ) همچنين در نيمکره

دار از مهمترين گياهان رويشي (. اين گياه اسانس1964

ايران بوده و در ارتفاعات گرگان و در دره تاالر در 

ارتفاعات گدوک، هزارجريب و اسپيلي طالش پراكنش 

هاي آن به مخروط هاي(. اسانس1381ثابتي، دارد )

 استفاده درم يك عنوان به هاقرن ،خاطر داشتن ترپينن

عنوان  به سنتي درطب همچنين از اين گياه شدند.مي

شود استفاده مي هاضمه سوء درمان و زداباكتري ضدنفخ،

دارويي از اسانس اين گياه در  مصارف و عالوه بر

آرايشي به كار گرفته  -بهداشتي سازي و صنايعنوشابه

از  (.Chatzopoulou and Katsiotis, 1993شود )مي

آيد كه در اي به دست ميتقطير خشك چوب آن ماده

ساختن روغن و پماد براي درمان تحريکات پوستي نظير 

و از رزين آن  است برد داشتهرانواع اگزماهاي پوستي كا

گردد كه براي توليد روغن سفيد اي حاصل ميماده

 ,Chatzopoulou and Katsiotis)شود استفاده مي

طالعات اندک در خصوص با توجه به ا .(1995

اكوفيتوشيمي اين گونه، اين تحقيق سعي دارد به بررسي 

در برخي  J. communisتركيبات عصاره سرشاخه گياه 

ع ييالقي هاي طبيعي اين گياه در مراترويشگاه

 مازندران بپردازد. نهزارجريب بهشهر در استا

 هامواد و روش

 معرفي منطقه مورد مطالعه

رود قسمتي از حوزه آبخيز زارم منطقه مورد مطالعه

باشد كه از شهرستان بهشهر در استان مازندران مي

هاي غربي كوه چنگي بين دامغان و بهشهر و دامنه

گردد. طول كوه آغاز ميهاي شمالي بادلهدامنه

شرقي  54  90ْ  40َالي ً 54  00ْ  00َجغرافيائي آن بين ً

 31  45َتا    ً  36  26ْ  10َو عرض جغرافيائي آن بين  ً
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كيلومتري  80باشد. اين ناحيه در شمالي مي  36 ْ

شهرستان بهشهر و در مسير جاده بهشهر به دامغان واقع 

شده و قسمتي از ارتفاعات هزارجريب شهرستان بهشهر 

گردد. متوسط بارندگي در استان مازندران محسوب مي

ميليمتر است كه بيشترين  383ساليانه اين منطقه 

ن آن در پاييز بوده و در تابستان به كمترين مقدار ميزا

ساليانه منطقه  رسد. متوسط درجه حرارتخود مي

 باشد.گراد ميدرجه سانتي 44/12

 هاي گياهيآوري نمونهروش جمع

 J. communis ياهياز گونه گ يجهت نمونه بردار

، 2050، 1950چهار رويشگاه در طبقه ارتفاعي  ابتدا

مراتع هزارجريب بهشهر انتخاب در  2250و  2150

نمونه برداري در مرحله رسيدگي (. 1)جدول  گرديد

كه مصادف با تيرماه بود صورت پذيرفت.  مخروطكامل 

 100ت ترانسک يك درطول به طوريکه درهر رويشگاه

 از طورتصادفي به نقطه ازسه متر 30فواصل  به متري

 برداريهاي گياه نمونهمخروط گياهي موردنظر هايپايه

، ها در هواي آزاد خشك گرديدنمونه .(1)شکل  شد

سپس با دستگاه خردكن برقي به شکل پودر درآورده و 

 اند.براي استخراج مورد استفاده قرار گرفته

 

     

 و پراكنش آن در منطقه هزارجريب J. communis  نمونه گياه  -1شکل 

 هاي مورد مطالعه مراتع هزارجريب بهشهرمشخصات رويشگاه -1جدول 

 4رويشگاه  3رويشگاه  2رويشگاه  1رويشگاه  هاي اكولوژيکيويژگي

 2250 2150 2050 1950 ارتفاع)متر از سطح دريا(

 %30 %27 %26 %24 شيب

 جنوب شرقي شمال شرق جنوب غربي جهت
 

 استخراج عصاره )مواد موثره(روش 

 Meo H-Extractجهت استخراج عصاره روش 

)ابراهيم پور و  )استفاده از متانول( به كار گرفته شد

 از گرم يك استخراج، روش اين در (. 1388عيدي زاده، 

 متانول ليتر ميلي 50 به صورت مجزا با مخروط را پودر

 دقيقه 5 مدت به گراد سانتي درجه 60  حرارت در

پس از استخراج   و داده تکان خوبي به و كرده مخلوط

 براي مخلوط اين شده صاف از ميکروليتر 19

 به كار گرفته شد. كروماتوگرافي هايآزمايش

 GC/MSشناسايي تركيبات به كمك 

سنجي جرمي دستگاه گاز كروماتوگرافي و طيف

(GC/MS)  تلفيقي از دو روش است كه جهت جداسازي

هاي شيميايي موجود در اسانس مورد و تجزيه تركيب

هاي مورد گيرد. در بررسي اسانس نمونهاستفاده قرار مي
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و ستون  5975cMsDetectorوAgilent 7890نظر از 

(HP-5ms30 m × 0.25 μm × 0.32 به ارتفاع )متر  30

ده شد. دماي تزريق متر استفاميلي 25/0و قطر داخلي 

 260تا  60گراد و دماي ستون نيز از درجه سانتي 230

درجه در دقيقه بود.  3گراد با سرعت درجه سانتي

 Varian 3400شناسايي اجزاي اسانس توسط دستگاه 

GC/MS  فناوري زيست و ژنتيك پژوهشکدهدر 

 صورت پذيرفت. طبرستان كشاورزي

 تجزيه و تحليل آماري

افزار  نرم از استفاده با هاداده آماري تحليل و تجزيه

SPSS  نرمال از اطمينان از شد. پس انجام 16نسخه 

 خصوصيات ومقايسه تحليل و تجزيه ها جهتداده بودن

( ANOVAطرفه )اسانس از آزمون آناليز واريانس يك

استفاده گرديد. به نحوي كه جهت آناليز  T-testو

مشاهده شدند از  تركيباتي كه در سه يا چهار رويشگاه

 طرفه استفاده شده و در صورت آناليز واريانس يك

مقايسه  ها به روش دانکنداري، ميانگينمشاهده معني

شدند. جهت آناليز آماري تركيباتي كه تنها در دو 

  د.شاستفاده  T-testز ا رويشگاه قرار داشتند

 و بحث نتايج

تركيب در  31هاي تركيبات نشان داد كه آناليز داده

 هاي مورددر رويشگاه J .communisعصاره مخروط گياه 

ان، ــمطالعه هزارجريب بهشهر وجود دارد كه از اين مي

، Sabinene ،α-pinene ،GermacreneDتركيبات 

Limonene  وDiallyl phthalate  داراي بيشترين مقدار

نشان داد كه  tيج حاصل از آزمون (. نتا2بودند )جدول 

در  α-Bisabololداري را بر تركيب رويشگاه اثر معني

عصاره مخروط داشته است ولي براي ديگر تركيبات در 

دار اختالف معني tآزمون آناليز واريانس و آزمون 

مشاهده نشد و اين تركيبات تحت تاثير رويشگاه نبودند 

ت نيز به صورت (. همچنين برخي تركيبا3و  2)جدول 

 (.4انحصاري در يك رويشگاه مشاهده شدند )جدول

 ANOVAداري آن در و معني Fبه همراه مقدار هاي مختلف در رويشگاه مخروط مختلف در عصارهتركيبات ميانگين درصد  -1جدول

 تركيبنام  Fآماره  1رويشگاه  2رويشگاه  3رويشگاه  4رويشگاه 

28/3 78/5 62/8 97/3 ns 01/1 α-Pinene 

28/7 13/8 34/10 94/7 ns 98/0 Sabinene 

01/2 16/5 84/3 75/1 ns 37/0 Limonene 

- 67/0 38/0 31/1 ns 29/1 Cis Sabinene Hydrate 

53/2 27/1 22/1 88/0 ns 48/3 Terpinen-4-ol 

51/0 33/0 23/0 31/0 ns 05/1 γ-Terpinene 

5/0 73/0 18/1 58/0 ns 71/0 P-Cymen-7-ol 

44/0 63/0 77/0 54/0 ns 62/0 Caryophyllene 

- 07/1 62/0 38/0 ns 07/0 γ-Elemene 

61/0 34/0 6/0 - ns 04/0 α-Caryophyllene 

47/1 18/1 03/1 58/1 ns 27/0 δ-Cadinene 

21/0 - 94/2 75/0 ns 48/0 β- Cubebene 

68/0 51/0 46/0 31/0 ns 22/0 Germacrene D-4-ol 

09/4 55/0 - 58/0 ns 45/0 Ferruginol 

12/4 46/0 63/1 6/0 ns 00/1 Diallyl phthalate 

49/4 64/4 99/0 45/1 ns 90/0 Germacrene D 

09/0 - 63/1 64/0 ns41/0 Trans Sabinene Hydrate 
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 T-testداري آن درو معني tبه همراه مقدار  هاي مختلفدر رويشگاه مختلف در عصاره مخروطتركيبات ميانگين درصد  -2جدول

 نام تركيب Tآماره  1رويشگاه  2رويشگاه  3رويشگاه  4رويشگاه 

- 3/0 63/0 - ns 40/0 Cis Carveol 

04/0 08/0 - - ns 38/0 Copaene 

36/0 14/0 - - * 92/1- β- Bisabolene 

71/2 14/0 - - ns 63/1- α-Bisabolol 

67/0 - - 12/4 ns52/1 Diethyl Phthalate 

23/0 - - 24/0 ns 02/0 Oleamide 

- 08/0 - 11/0 ns 44/0 Elemol 

- - 59/0 28/0 ns 10/0 Caryophyllene oxide 

- 17/0 - 10/0 ns 97/0 α-Cubebene 

 

 رويشگاه مشاهده شدندكه تنها در يك عصاره مخروط تركيبات  -3جدول

 نام تركيب درصد تركيب رويشگاه

3 16/0 β-Thujene 

4 31/0 Cinnamaldehyde 

2 03/0 α-Terpinene 

3 23/1 Dehydroabietic acid 

3 11/1 Trans Caryophyllene 

نتايج حاصل از بررسي همبستگي ميان تركيبات 

عصاره مخروط و عناصر خاک نشان داد كه ميان سيلت 

و  β-Thujene ،Dehydroabietic acidخاک و تركيبات 

α-Cubebene داري وجود دارد. همبستگي منفي معني

 ، α-Pinene ،γ-Terpinene تركيبات

Caryophyllene ،β-Cubebene  وDiethyl  

Phthalatz پتاسيم، آهك،  نيز به ترتيب با پارامترهاي 

الکتريکي، مواد ارگانيك و اسيديته خاک  هدايت

داري داشته است. ميان تركيب همبستگي مثبت و معني

Sabinene  و پارامترهاي اسيديته و آهك همبستگي

-p-Cymenداري مشاهده شد. تركيبات مثبت و معني

7-ol ،Copaene  وElemol  به ترتيب با پارامترهاي نيز

شن، رس و مواد ارگانيك خاک داراي همبستگي منفي 

 (.4بودند )جدول 
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 تركيبات عصاره مخروط باشيميايي خاک  فيزيکي و بررسي همبستگي خصوصيات -4جدول

مواد 

 ارگانيگ

كربن 

 الي
 آهك رس شن سيلت

هدايت 

 الکتريکي
 تركيب ازت فسفر پتاسيم اسيديته

06/0 19/0- 53/0 09/0- 28/0- 13/0- 11/0 10/0- *60/0 07/0 20/0 α-Pinene 

24/0- 36/0 12/0 23/0 39/0- *67/0 56/0- *57/0 35/0 11/0- 37/0- Sabinene 

04/0- 24/0- 38/0 08/0 44/0- 42/0 28/0- 29/0 17/0- 08/0 24/0- Limonene 

57/0 03/0- 21/0- 44/0 51/0 34/0 10/0 17/0 46/0- 35/0- 07/0- Cis SabineneHydrate 

04/0 19/0 02/0 14/0- 24/0 00/0 05/0- 26/0- 16/0- 50/0 14/0 Terpinen-4-ol 

23/0- 22/0 27/0- 06/0 17/0 49/0- 37/0 51/0- 17/0 27/0- 19/0 Cis Carveol 

20/0- 24/0 28/0 12/0 19/0- *58/0 53/0- 33/0- 37/0- 13/0- 20/0 γ-Terpinene 

24/0 40/0 08/0 *63/0- 56/0 31/0- 38/0 26/0- 20/0 09/0 39/0 p-Cymen-7-ol 

20/0- 05/0 25/0 27/0 *62/0- 32/0 21/0- 08/0- 08/0- 26/0 04/0 Copaene 

49/0 35/0 20/0- 12/0- 19/0 20/0- *57/0 19/0- 12/0 11/0 41/0 Caryophyllene 

05/0 35/0 52/0- 06/0 28/0 41/0- 20/0 16/0- 07/0- 56/0- 37/0 γ-Elemene 

28/0- 16/0 01/0- 19/0 27/0- 14/0- 10/0 43/0- 07/0 04/0- 12/0 α-Caryophyllene 

08/0 49/0 23/0 21/0- 11/0- 24/0 25/0- 11/0 28/0- 04/0- 47/0 δ-Cadinene 
*70/0 49/0 12/0 13/0- 01/0- 03/0 08/0 12/0 01/0- 01/0- 54/0 β-Cubebene 

00/0 27/0 04/0 16/0 30/0- 28/0 18/0- 19/0- 29/0- 49/0 24/0 β-Bisabolene 

07/0- 43/0 07/0 30/0- 16/0- 32/0 13/0- 03/0 22/0- 20/0- 37/0 Germacrene D-4-ol 

01/0 09/0- 04/0- 13/0 00/0 11/0 17/0- 11/0 32/0- 40/0 13/0- α-Bisabolol 

15/0- 25/0- 00/1 17/0- 15/0 23/0 45/0- *58/0 40/0- 41/0- 25/0- Diethyl Phthalate 

21/0- 16/0- 35/0- 02/0 39/0 06/0 04/0- 01/0- 37/0- 07/0 20/0- Ferruginol 

16/0- 23/0 12/0 13/0- 02/0 33/0 09/0- 15/0 36/0- 01/0 22/0 Oleamide 

01/0 04/0 01/0- 07/0 13/0 16/0- 08/0 24/0- 05/0- 29/0 07/0- Diallyl phthalate 

37/0- 10/0- 06/0 17/0 31/0 01/0- 24/0- 07/0- 13/0 08/0- 12/0- Germacrene D 
*58/0- 15/0- 26/0 30/0- 08/0 52/0 20/0- 37/0 14/0- 33/0- 20/0 Elemol 

05/0 14/0- 27/0 05/0 12/0- 40/0- 41/0 30/0- 38/0 09/0- 15/0- Caryophyllene oxide 

00/0 09/0- 00/0 11/0 11/0 43/0- 09/0 33/0- 05/0 22/0 11/0- 
Trans Sabinene 

Hydrate 

11/0- 11/0- **77/0- 25/0 23/0 18/0- 22/0- 24/0 24/0- 56/0- 06/0- α-Cubebene 

 

بر روي اين گياه در  برخي از اين تركيبات در مطالعه

اند. در همين ساير مناطق نيز جزء تركيبات غالب بوده

Katsiotis (1995 )و  Chatzopoulouراستا طي تحقيق

را در  J. communisتركيبات اسانس مخروط گياه 

 20هاي اليمپوس يونان مورد بررسي قرار دادند كه كوه

-αكه تركيبات  شدتركيب در اين گياه شناسايي 

pinene ،Germacrene D وSabinene   داراي بيشترين

با مطالعه اسانس  1998در سال  Adamzمقدار بوند. 

 36 ،در استکهلم سوئد J. communisسرشاخه گونه 

و  α-pinene تركيب را شناسايي نمود كه تركيب

Limonene .بيشترين مقدار را به خود اختصاص دادند 

Chatzopoulou  وKatsiotis (1993 گزارش دادند كه )

در  J. communis مهمترين تركيب اسانس سرشاخه

باشد. رضواني مي Sabineneو  α-pinene ،شمال يونان

( در تحقيق خود جهت شناسايي 2010و همکاران)

در  J. communisتركيبات اسانس مخروط گياه 

-αتركيب را مشاهده كردند كه  27ارتفاعات گرگان 

pinene  وα-cedrol ي بيشترين مقدار بوند.دارا 
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در ديگر  J. communisبرخي تركيبات غالب گياه 

برگان نيز از مقدار بيشتري نسبت به ساير سوزني

. به طوريکه طي تحقيق استتركيبات برخوردار 

Sacchetti ( در ايتاليا بيشترين 2005و همکاران )

،  Sabineneرا Cupressus sempervirensتركيب گياه 

α-pinene ،Limonene  .معرفي نمودندSezik  و

 Pinus nigra( در بررسي اسانس گياه 2004همکاران )

-α در كشور تركيه به اين نتيجه دست يافتند كه

pinene ،germacrene-D  وLimonene  تركيبات غالب

( در 2002و همکاران ) Krauze باشند.اين گياهان مي

 Pinusمطالعه فعاليت ضد قارچي چند گونه از جنس 

 ،Pinus strobusتركيبات غالب اسانس گياهان 
resinosa Pinus و ponderosa Pinus  راα-pinene و 

Germacrene D رسد معرفي نمودند. به نظر مي

برگان از الگوي خاصي پيروي تركيبات اسانس در سوزني

مي كند و برخي تركيبات در اكثريت سوزني برگان جزو 

 روند. تركيبات غالب به شمار مي
 

 

 α-Bisabololمطالعه عصاره مخروط نيز نشان داد كه 

هاي مختلف منطقه مورد مطالعه داراي در رويشگاه

دار بوده است. ميان اين تركيب با عناصر اختالف معني

داري مشاهده نشد. بايد توجه خاک همبستگي معني

تواند داشت كه مواد موثره و اسانس گياهان دارويي مي

)محيطي(، مديريتي و  شناختيبوم عواملتحت تاثير 

مراحل رشد گياه تغيير نمايد )آذرنيوند و همکاران، 

؛ صمصام شريعت ، 1384؛ جمشيدي و همکاران، 1388

اي از (. شرايط هر رويشگاه نيز تحت تاثير مجوعه1386

اختالف رسد علت عوامل مختلف است. به نظر مي

، در اي مختلفهدار درصد اين تركيب در رويشگاهمعني

 ارتباط با عوامل ذكر شده فوق باشد.

 سپاسگزاري

 انجام به در كه كساني كليه از دانيم مي الزم خود بر

پرسنل  ويژه به اند،داشته همکاري تحقيق اين رسيدن

 كشاورزي فناوري زيست و ژنتيك پژوهشکده محترم

 .نماييم تشکر و تقدير طبرستان
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 Achilleaبرگ  و گل اسانس كيفيت و كميت بر

millefolium L. Subsp. Millefolium.  تحقيقات گياهان

 .571-556:  4 دارويي و معطر ايران،

(.گياهان دارويي، 1388زاده، خ. )پور، ف.، و عيديابراهيم

 ص.178انتشارات دانشگاه پيام نور، 

هاي توليد و فرآوري رهيافت (.1388)ر.  ،اميد بيگي

جلد  ،انتشارات به نشر مشهد، چاپ پنجم ،گياهان دارويي

 ص. 400 ،اول
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