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مقایسه ترکیبات اسانس سرشاخه و مخروط گیاه پیرو ()Juniperus communis
در مراتع ییالقی هزارجریب بهشهر
سیدجابر نبوی* ،1سیدحسن زالی ،2جمشید قربانی 3و سیدیحیی

کاظمی4

 1کارشناسارشد ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری
2مربی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری
3دانشیار ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری
4دانشیار ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری
تاریخ پذیرش44/4/2:

تاریخ دریافت44/7/22 :

چکیده
اسانسها گروهی از مواد موثره موجود در گیاهان میباشند که از نظر ترکیب شییییایی هیگی نبیوده و بیه
صورت ترکیبات مختلفی مشاهده میشوند .پیرو ( )Juniperus communisگیاهی اسی

هییشیه سیب و حیاوی

اسانس که از مهیتری گیاهان رویشگاههای کوهستانی ایران به شیار می رود .در ای تحقیق به بررسی اسیانس
ای گیاه در مراتع ییالقی ه ارجریب بهشهر پرداخته شد .ابتدا از پایههای مورد نظیر ،سرشیاخه و مخیرو گییاه
جیع آوری گش  .سپس نیونهها در هوای آزاد در سایه خشک شدند .اسانس بخشهیای میورد نظیر بیه رو
تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر جیع آوری وجه

شناسایی ترکیبات اسیانس از دسیتگاه  GC/MSاسیتفاده

شد .بر اساس نتایج حاصله  66ترکیب در اسانس سرشاخه و  66ترکیب در اسانس مخرو وجیود داشی

کیه

اسیییانس سرشیییاخه و مخیییرو از نظیییر مقیییدار ترکیبیییات ،Undecanone ،Citronellol ،Limonene ،Pinene
D ،γ-Elemene ،β-Bourbonene

،α-Bisabolol ،GermacreneD.4.ol ،Germacrene

Alloaromadendrene

 Alloaromadendrene ،Cryptopinon ،Cinnamaldehyd ،Farnesol ،oxideو  Phthalic acidدارای اخییییتال
معنیدار بودند .هیچنی برخی ترکیبات اسانس منحصرا در سرشاخه یا مخرو مشاهده شدند.
واژگان کلیدی :ارس ،اسانس ،مواد موثره ،ه ارجریب

شیییایی در سه گروه قبلی جیای نیییگیرنید (

مقدمه1

Omid

 .)baigi, 1996اسانسها سومی گروه از میواد میؤثره

مواد مؤثره گیاهان دارویی به چهیار گیروه اصیلی

میدهند ( Weiss

آلكالوئیدها ،گلیكوزیدها ،اسانسها (روغ های فیرار)

موجود در گیاهان را اسانسها تشكی

و سایر مواد مؤثره تقسیی میی شیوند (.)Stary, 1991

 )and Edwards, 1980کیه از نظیر ترکییب شییییایی

منظور از سایر مواد مؤثره ترکیباتی چیون میواد تلی،،

هیگ نبوده بلكه به صورت ترکیبات مختلفی مشاهده

فالونها ،فالونوئیدها ،موسیالژها (و کربوهیدراتهای

میشوند ولی بهطورکلی از گروه شیییایی موسیوم بیه

خاص مشابه آن) ،ویتامی ها ،تان ها ،اسیید سیلیسییک

ترپ ها بوده و یا منشیا ترپنیی دارنید .ایی ترکیبیات

(اسیدهای خاص مشابه آن) و ترکیبات دیگر میباشید

معیوالً از بو و می ه تنیدی برخیوردار هسیتند و وزن

که بهدلیی ناهییاهنگی و گسیتردگی سیاختیانهیای

مخصوص آنها غالباً از آب کیتر اس  .اسانسها متعلق
به ترپ ها ،س کویی ترپ ها ،الك ها ،استرها ،آلدئیدها،

*نویسنده مسئولjaber.nabavi@gmail.com :
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فن ها ،اترها و یا پراکسیدها میباشند .ای میواد غالبیاً
مانع رشد باکتریها میگردند و خاصیی

می ان درصد اسانس بی  35درصد تا  1/10درصید از
ارتفاع زیاد به ک تغییر میکند.

دید تیورم،

دددل درد ،آرام بخش ،دیدنف ،،اشیتهاآور و گیاهی
اوقات خاصی

ایران به دلی وجود اقلی ها و رویشگاههای متنیوع
حدود  0تا  1ه ار گونه گیاهی را در خیود جیای داده

خلطآوری دارند (.)Mann, 1978

از مه تری عوام بوم شیناختی میوثر بیر میی ان

که بخش عیدهای از ای فلور غنی را گیاهیان داروییی

کیی و کیفی ماده میوثره موجیود در گیاهیان داروییی

تشكی میدهند .ای گیاهان به دلی دارا بودن ترکیبات

میتوان به شرایط آب و هوایی و اقلییی (نظییر نیور،

شیییائی نظیر آلكالوئیدها ،تان ها و اسانسها برای دام

بار  ،درجه حرارت ،باد) ،ویژگیهای خاک (بافی ،

سیی بوده و جنبه علوفهای ندارند یا ای که در بخشی

اسیدیته ،عناصر غذایی) و عوام جغرافیایی (ارتفاع از

از مراح فنولوژیک ،خود دام میتواند تیا حیدودی از

سطح درییا ،مقیدار شییب و جهی

آنها چرا کند که از نظر مرتعداری ج و گیاهان مهیاج

آن) اشیاره نییود

محسوب میشود (تجلی و صادقیپور.)1313 ،

(آذرنیوند.)1311 ،

با توجه به توان بالقوه خوب کشور در زمینه تنیوع

فغانی و هیكاران ( )1331در ارزیابی خصوصیات
اکوفیتوشییییایی گییاه  Juniperus sabinaدر مراتیع

گیاهان اسانسدار و دارویی ،دروری اس

ه اجریب بهشهر  55ترکییب در اسیانس سرشیاخه و

گونههای گیاهی و دستیابی به اطالعات الزم در میورد

 46ترکیب را در اسانس مخرو ایی گییاه شناسیایی

مح ی هییای رویییش و خصوصیییات اکولییوژیكی آنهییا

کردند .صالحی شانجانی و میرزا ( )1314نی تغیییرات

گامهای اساسی برای استفاده از اسانسهای گییاهی و

Juniperus

ترویج شیوههای اصولی بهرهبیرداری از ایی گیاهیان

 )excelsaدر ایسییتگاه تحقیقییات سیییاهچال (جییاده

برداشته شود .در ای خصوص میتوان به سررده ارس

چالوس) را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج ای محققی

( )Juniperusاشاره کرد که در ایران از لحاظ وسع

نشان داد که تغییرات فصلی بر روی اسیانس مخیرو

پراکنش طبیعی ،شاید بعد از بنه ()Pistacia atlantica

فصییلی اسییانس بییرر و مخییرو ارس (

بر خال

با شناخ

برر تاثیرگذار اس  .به طوری که می ان آن

رتبییه دوم را در میییان گونییههییای درختییی دارا باشیید.

از بهار تا پیایی بییش از  1/5درصید افی ایش یافی .

گونههای ایی سیررده ،در منیاطق مختلیب بیا آب و

تج یه اسانس برر و مخرو نشان داد که می ان آلفیا

هوای سرد و مرطوب تا سرد و نیییه خشیک مسیتقر

پین بهعنوان مهیتری ترکیب اسانس بیرر از حیدود

هستند .گاهی حتی تا جایی باال میرونید کیه در میرز

 06درصد در بهار بیه حیدود  26درصید در تابسیتان

جنگ و مرتع قیرار مییگیرنید و در ایی نقیا تنهیا

کاهش یافی  .در صیورتی کیه میی ان اسیانس آن در

پوشش درختی و یا درختچهای را شك مییدهنید .از

مخییرو از حییدود  6درصیید در بهییار بییه حییدود 06

گونییههییای مه ی ای ی جیینس میییتییوان

Juniperus

هییشه سب کیه

درصیید در تابسییتان افیی ایش نشییان داد .هیچنییی

 communisاشاره نیود که گیاهی اس

جیشیدی و هیكاران ( )1314در بررسی کیی وکیفی

بیییومی اروپیییا بیییوده و متعلیییق بیییه تییییره سیییرو

اسانس گییاه آویشی کیوهی ( )Thymus serpllumدر

( )Cupressaceaeاس  .گیاه  J. communisاز جیله

سه ارتفاع  2666 ،2466و  2166متر از سطح درییا در

گیاهان اسانسدار میباشد و تنها گونه از ارس بوده که

زیر حوده دریاچه تار منطقه دماوند ،اظهار داشتند که

ه در مناطق نییكیره شیرقی و هیچنیی در نییكیره
غربییی پییراکنش دارد ( .)Franco, 1964اییی گیییاه
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اسانسدار از مهیتری گیاهان رویشی ایران بوده و در

شهرستان بهشهر در استان مازندران محسوب میگردد.

ارتفاعات گرگان و در دره تاالر در ارتفاعات گیدوک،

متوسط بارندگی سالیانه ای منطقه  313میلی متر اس

ه ارجریییب و اسییپیلی طییالش پییراکنش دارد (ثییابتی،

که بیشتری می ان آن در پایی بیوده و در تابسیتان بیه

 .)1311اسانسهای مخرو های آن به خیاطر داشیت

کیتری مقدار خود میرسد .متوسیط درجیه حیرارت

ترپین قرنهیا بیهعنیوان ییک میدر اسیتفاده میشیود.

سالیانه منطقه  12/44درجه سانتی گراد میباشد .خاک

هیچنی ای گیاه در طب سینتی بیهعنیوان دید نفی،،

منطقه ه ار جریب از نوع خاکهای کوهسیتانی بیوده

میشیود و

که بر روی ارادی با ارتفاع زیاد بیه وجیود مییآینید.

دارویییی اسییانس ای ی گیییاه در

خاک در ای منطقیه عییدتاً از نیوع خیاکهیای

باکتری زدا و درمیان سو هادییه مصیر
عییالوه بییر مصییار

باف

نوشابهسازی و صنایع بهداشتی -آرایشی کاربرد فراوان

سنگی و نسبتاً سنگی میباشد که  pHآن کیی بیاالتر

دارد ( .)Chatzopoulou and Katsiotis, 1993از

از  0برآورده شیده و نشیاندهنیده خیاکهیای قلییائی

تقطیر خشک چوب آن مادهای به دس

دعیب میباشد.

میآید کیه در

ساخت روغ و پیاد برای درمان تحریكیات پوسیتی

جمعآوری نمونههای گیاهی :جه

نظیر انواع اگ ماهای پوستی استفاده میشود و از رزی

گونه گیاهی  J. communisابتیدا چهیار رویشیگاه در

آن مادهای حاص میگردد که در تولید روغی سیفید

طبقییه ارتفییاعی  2156 ،2656 ،1356و  2256متییر از

Chatzopoulou and Katsiotis,

سییطح دریییا در مراتییع ه ارجریییب بهشییهر انتخییاب

اسیتفاده مییشیود (
.)1995

نیونیهبیرداری از

گردیدنید .نیونییهبییرداری در مرحلییه رسیییدگی کامی

بییا توجییه بییه اطالعییات انییدک در خصییوص

مخرو و سرشاخه که مصاد

با تیرماه بود صیورت

اکوفیتوشییی ای گونیه ،ایی تحقییق سیعی دارد بیه

پذیرف  .بهطوریکیه در هیر رویشیگاه در طیول ییک

بررسییی ترکیبییات میییواد مییوثره و اسییانس گییییاه

ترانسك

 166متری به فواص  36متر از سه نقطه بیه

 J. communisدر برخی رویشگاههای طبیعی ای گیاه

طور تصادفی از پایههای گیاهی مورد نظر ،سرشیاخه و

در مراتع ییالقی ه ارجریب بهشهر در استان مازندران

مخرو های گیاه نیونهبرداری شد .سپس نیونههیا در

بپردازد.

هوای آزاد خشک و با دستگاه خردک برقی به شیك
پودر در آورده و برای استخراج اسانس مورد اسیتفاده

مواد و روش

قییرار گرفتنیید .جه ی

معرفی منطقه مورد مطالعه :منطقه مورد مطالعه قسییتی

مخرو میانگی هر ترکییب در چهیار ارتفیاع انیدازه

از حوزه آبخیی زارمرود شهرسیتان بهشیهر در اسیتان

گیری شد.

مازندران میباشد که از دامنههای غربیی کیوه چنگیی

استخراج اسانس :در ای پژوهش به رو

بی دامغان و بهشهر و دامنههای شیالی بادلهکوه آغیاز

بخار آب توسط کلونجر اسانسگییری انجیام گردیید.

میگردد .طول جغرافیائی آن بی ًً 54ً66ً66الی ً46

برای ای منظور در هر بار اسانسگیری بیال دسیتگاه

ً26ً16

کلییونجر بییا  566میلییی لیتییر آب مقطییر و  06گییرم

ً 36تا ً 36ً31ً45شیالی میباشد .ای ناحیه در 16

سرشاخه و مخرو پودر شده به طور مج ا پر گردید

کیلومتری شهرستان بهشهر و در مسیر جاده بهشهر بیه

اسانس گیری صورت گرفی  .بیه

ً 54ً36شرقی و عیر

جغرافییائی آن بیی

و حدود  2ساع

دامغان واقع شده و قسیتی از ارتفاعیات ه ارجرییب

عل
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تقطییر بیا

دشواری جیعآوری اسانس ،با استفاده از حیالل
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شیشیهای

لگاریتیی دادهها صورت گرفی  .پیس از اطیینیان از

پنتان ،اسانس از آب جدا گردید و در ظر

دردار دمای پایی ( 4درجه سانتیگراد) و دور از نیور

نرمال بودن دادهها جه

مقایسه ترکیبات سرشیاخه و

نگهداری شد.

مخرو از آزمون  T-testاستفاده گردید.
 :GC/MSدسیتگاه گیاز

شناسایی اساانسها باه کما

نتایج

کروماتوگرافی و طیبسنجی جرمی ( )GC/MSتلفیقی
از دو رو

اسیی

کییه جهیی

نتایج حاص از مقایسه ترکیبات اسانس در سرشیاخه و

جداسییازی و تج یییه

مخرو نشان داد که از لحاظ می ان درصد برخی ترکیبیات

ترکیبهای شیییایی موجود در اسانس میورد اسیتفاده

اسانس اختال معنیداری میان ای دو اندام از گیاه وجیود

قرار میگیرد .در بررسی اسانس نیونههای مورد نظیر

داشییی  .ایییی ترکیبیییات شیییام ،Limonene ،α-Pinene

از  Agilent 7890و  MsDetector 5975cو سیییتون

،Citronellol

( )HP-5ms 30 m × 0.25 μm × 0.32بیه ارتفیاع 36

D ،Elemene

متر و قطر داخلی  6/25میلیمتر اسیتفاده شید .دمیای

،Farnesol ،Alloaromadendrene

،Cryptopinon ،Cinnamaldehyd

 3درجیه در دقیقیه

بود .شناسایی اج ای اسانس توسیط دسیتگاه

A- ،GermacreneD.4.ol ،Germacrene

oxide ،Bisabolol

ت ریق  236درجه سانتیگراد و دمای ستون نیی از 66
تا  266درجه سانتیگراد با سرع

،Undecanone

،β-Bourbonene

γ-

Alloaromadendrene

و  Phthalic acidبود (جدول  )1کیه غییر از ،Undecanone

Varian

 Germacrene Dو  Phthalic acidمقییدار بقیییه ترکیبییات

 3400 GC/MSانجام شد.

بهطور معنادار در اسانس سرشاخه بیشیتر از مخیرو بیود.

تج یه و تحلی آماری دادهها با استفاده از نرمافی ار

هیچنی برخی ترکیبات اسانس منحصیراً در سرشیاخه ییا

 SPSSنسخه  16انجام شد .با توجه به اینكه دادههیای

مخرو مشاهده شد (جدول .)2

اولیه ترکیبات اسانس به صورت درصدی بودند تبدی

جدول  :1مقایسه میانگی ترکیبات اسانس در سرشاخه و مخرو
 Tآماره

نام ترکیب

سرشاخه

مخرو

α-.Pinene

16/41

1/62

**

1/60

ns

6/52

Sabinene

13/15

12/66

α-.Terpinene

1/10

4/62

ns

Limonene

5/53

4/35

** 6/61

Trans β- Ocimene

6/21

6/14

ns

6/52

ns

6/32

δ-Cadinene
Germacrene D
Cis α-Bisabolene

-1/30

γ-Terpinene

2/60

1/16

α-Terpinolene

1/54

2/61

ns

-6/31

Linalool

6/16

6/24

ns

-6/32

α-Thujone

6/60

6/64

6/01 ns

Benzenepropanal

6/13

6/63

ns
ns

نام ترکیب

β-Bisabolene
Elemol
Nerolidol
GermacreneD.4.ol
Caryophyllene oxide
Diethyl Phthalate
α-Bisabolol

1/62

-2/11

Terpinen.4.ol

4/31

6/33

Benzyl Alcohol

6/15

6/14

ns

6/61

α-Terpinyl Acetate

1/22

6/35

ns

1/36

Trans Carveol

6/36

6/62

ns

1/32

Citronellol

6/31

6/16

*

2/33

Farnesol
Galaxolide
Geranylgeraniol
Oleamide
Phthalic acid

11

سرشاخه
2/25
2/30

مخرو
5/13
11/00

 Tآماره
ns
*

-3/32

-3/04

6/24

6/34

ns

6/66

6/63

6/62 ns

1/42
6/31
2/21

6/36
6/22
2/16

1/11

6/41

6/64

1/22

1/36
3/61
6/24
6/63
6/25
6/23

6/60
6/16
6/60
6/24
6/60
1/64

1/66

ns

1/36

ns

6/31

*

6/53

ns

1/06

-2/62 ns
*

6/01

ns

2/14

ns

6/51

ns

-1/30

ns

1/36

**

2/23
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Geraniol

6/62

6/13

1/43 ns

α-Thujenal

6/66

6/63

ns

1/66

Borneol

6/43

6/22

ns

6/12

Undecanone

6/23

6/56

*

Camphene

6/26

6/13

-1/20

ns

2/04

Diallyl phthalate

6/36

Ocimene

Trans Sabinene Hydrate

6/02

Cis Sabinene Hydrate

1/60

4/66
6/15
6/23
1/61

-6/03 ns
ns

6/43

ns

6/00

ns

6/66

ns

Tau Muurolol

6/65

1/35

Copaene

6/11

6/24

-2/61 ns

α-cubebene

6/42

6/26

6/06 ns

β-Bourbonene

6/35

6/62

* 2/36

Caryophyllene

6/53

1/60

-6/21 ns

α-Cedrene

6/62

6/42

6/36 ns

 Epibicyclosesquiphellandrene

6/41

6/41

-6/32ns

-1/55 ns

Isoaromadendrene epoxide

6/60

6/16

-6/54ns

6/06

Trans Caryophyllene

6/15

1/02

γ-Elemene

1/30

6/02

ns

1/43

β- Cubebene

2/33

6/52

ns

6/36

 :nsعدم معنیداری

* :معنیداری در سطح  35درصد

Cis β-Farnesene

1/55

α-Caryophyllene

2/50

6/24
1/55

-6/54

ns

1/33

ns

6/25

** :معنیداری در سطح  33درصد

جدول  :2ترکیبات انحصاری در اسانس سرشاخه و مخرو
اندام گیاه
سرشاخه

نام ترکیب
Phellandral - ،Trans-α-Methyl isoeugenol ،α-Himachalene ،Cedrol ،Isoabienol
α-Campholenal
β-Phellandre

مخرو

موثره و اسانس گیاهان دارویی را عوام بومشیناختی

بحث
تحقیقات و کشیب اثیرات م یر جیانبی

(محیطی) ،عوام وراثتی (ژنتیكی) ،عوام مدیریتی و

داروهای شیییایی ،نظیر دانشییندان را بیه اسیتفاده از

میکنید ( Samsam-Shariat,

گستر

داروهای گیاهی معطو

مراح رشد گیاه معرفی
 .)1992کیی

ساخته اس  ،بیه نحیوی کیه

و کیفی

میواد میوثره گیاهیان داروییی

تجییوی و کییاربرد داروهییای گیییاهی در کشییورهای

اساساً با هدای

مختلب جهان و بیه وییژه در کشیورهای پیشیرفته بیه

ولی عوام محیطی مح رویش نقش عیدهای در ای

شدت اف ایش یافته و تحقیقیات دامنیهداری را سیبب

میان بازی میکنند ،به طوری که عوام محیطی سیبب

شده اس  .دگرگونی در رو های بررسیی گیاهیان و

بروز تغییراتیی در رشید گیاهیان داروییی و هیچنیی

نی پیشرف

کیی

و توسعه عل بیوشیییی ،راههیای جدیید

و کیفی

فرآیندهای ژنتیكی صورت مییگییرد

میواد میوثره آنهیا نظییر آلكالویییدها،

تحقیقییاتی را بییرای حی مشییكالت دیرینییه در زمینییه

گلیكوزیدها ،اسانسها و امثال آن میگردد (جیشیدی

شناسایی مواد موثره و اسانس باز کیرد کیه در صینایع

و هیكاران.)1314 ،
یكی از مهیتری گیاهان رویشگاههای کوهسیتانی

عطرسازی ،بهداشیتی ،میواد غیذایی و داروییی حیائ
میباشند ( .)Sadri and Assadi, 1994سیییای

اییران  J. communisمییباشید (ثیابتی )1311 ،کیه

متنوع ای مواد طبیعی ،امروزه مورد مطالعه و بررسیی

خواص بیولوژیكی و فارماکولوژیكی فراوانی دارد .در

شیییییییدانها ،فی یولوژیسیییی ها ،داروشناسییییان،

ای تحقیق تعداد  66ترکیب در اسانس سرشاخه و 66

کیوتاکسونومیسی ها و نی ی تاری،دانییان قییرار گرفتییه

ترکیییب در اسییانس مخییرو

گیییاه J. communis

اس  .به طوری که امروزه عوام اثیر گیذار بیر میواد

شناسایی شد .در هر دو انیدام از ایی گییاه ترکیبیات

اهیی

 Terpinen-4-ol ،Limonene ،α-Pinene ،Sabineneو
11

مقایسه ترکیبات اسانس سرشاخه و مخروط گیاه پیرو (...)Juniperus communis

 Germacrene Dبیشتری مقدار را داشتند که بیاالتری

 Pinusرا  α-Pineneو

می ان مربو به ترکیب  Sabineneبود .در مطالعه ایی

نیودند .به نظر میرسد ترکیبات اسیانس در سیوزنی-

گیاه در سایر مناطق نی ترکیبات فوق جی و ترکیبیات

برگان از الگیوی خاصیی پییروی میی کنید و برخیی

غالییب بودنیید .در هیییی راسییتا  Chatzopoulouو

سیوزنی برگیان جی و ترکیبیات

 )1335( Katsiotisترکیبات اسانس مخیرو گییاه

ترکیبات در اکثریی

D

 Germacreneمعرفیییییی

غالب به شیار میروند.

J.

 communisرا در کییوههییای الییپییوس یونییان مییورد

مقایسییه ترکیبییات اسییانس سرشییاخه و مخییرو

بررسی قرار دادند که  26ترکیب در ای گیاه شناسایی

نشیییان داد کیییه در  15ترکییییب اخیییتال معنییییدار

شییید کیییه ترکیبیییات  Germacrene D ،α-pineneو

بییی سرشییاخه و مخییرو وجییود دارد .ای ی ترکیبییات

بیییودAdams .

،Limonene ،α-Pinene

 Sabineneدارای بیشیییتری مقیییدار

( )1311نیی بییا مطالعییه اسییانس سرشییاخه گونییه

شییییییییییییییییییییییییییام
،Citronellol

J.

D ،γ-Elemene

 communisدر استكهل سوئد  36ترکیب را شناسیایی

Alloaromadendrene ،Cryptopinon ،Cinnamaldehyd

مقدار را به خود اختصاص دادند Chatzopoulou . .و

و  Phthalic acidمیباشد .مقیدار ایی ترکیبیات بیه جی

دادند که مهیتری ترکییب

اسیانس سرشیاخه J. communisدر شییال یونیان

 Germacrene D ،Undecanoneو  Phthalic acidدر

α-

اسانس سرشاخه بهطور معنیدار بیشتر از مخیرو بیود.

 Pineneو  Sabineneمیییباشیید )2616( Rezvani .در
تحقیق خود جه

برخی ترکیبات نی به طیور انحصیاری در سرشیاخه ییا

شناسایی ترکیبات اسانس مخیرو

مخرو مشاهده شیدند .ترکیبیات

گیاه  J. communisدر ارتفاعات گرگان  20ترکییب را

isoeugenol ،α-Himachalene

مشاهده کردند که  α-Pineneو  α-Cedrolاز بیاالتری

 β-Phellandreنی ی تنهییا در مخییرو ح ییور داش ی .

بیه سیایر

 Butkieneو هیكاران ( )2663در بررسیی اسیانس گییاه

ترکیبییات برخییوردار بییود .بییه طوریكییه طییی تحقیییق

 J. communisدر کشور لیتیوانی بیه ایی نتیجیه دسی

 Sacchettiو هیكییاران ( )2665در ایتالیییا بیشییتری

یافتنیید کییه اسییانس مخییرو و بییرر ای ی گیییاه دارای

ترکیب گییاه Cupressus sempervirensرا ،Sabinene

کیوتیپهای متفاوت بیوده و کیه ترکییب  Sabineneدر

 Limonene ،α-pineneمعرفییییی نیودنیییید Sezik .و
 nigraدر کشور ترکیه به ای نتیجه دس

اسانس برر و ترکیب  α-pineneدر مخرو از بیشیتری

Pinus

مقدار برخوردار بود .بیه نظیر مییرسید علی

یافتنید کیه

 J. communisدر منطقه مورد مطالعه ،تفاوت ج ئیی در

غالییب ای ی گیاهییان میییباشییند .هیچنییی  Krauzeو

مسیرهای تولید ترکیبات اسانس در انیدامهیای مختلیب

دد قارچی چنید

گیاه مذکور باشد.

گونه از جنس  Pinusترکیبات غالیب اسیانس گیاهیان
strobus

 Pinus resinosa ،Pinusو

ح یور

انحصاری برخی ترکیبات در مخرو ییا سرشیاخه گییاه

 Germacrene-D ،α-Pineneو  Limoneneترکیبییییات
هیكاران ( )2662در مطالعه فعالی

،Trans-α-Methyl

در اسیییانس سرشیییاخه مشیییاهده شیییدند و ترکییییب

برخی ترکیبات غالب گیاه  J. communisدر دیگر

هیكاران ( )2616نی در بررسی اسیانس گییاه

،Cedrol ،Isoabienol

 Cuminaldehyde ،Campholenal ،Phellandralفقیییط

مقدار برخوردار بودند.
سوزنیبرگان نی از مقیدار بیشیتری نسیب

،GermacreneD.4.ol ،Germacrene

،Farnesol ،Alloaromadendrene oxide ،α-Bisabolol

نیود کیه ترکییب  α- Pineneو  Limoneneبیشیتری
 )1333( Katsiotisگ ار

،Undecanone

،β-Bourbonene

ponderosa
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 درختان و درختچههای،جنگ ها. )1311( ،. ح،ثابتی

نتیجهگیری نهایی

. 116  صفحه. انتشارات دانشگاه ی د.ایران

 ترکیب در اسانس66 بر اساس نتایج پژوهش حادر
 ترکیییب در اسییانس مخییرو گیییاه66 سرشییاخه و

، و عابادی. ح، آذرنیوند،.، ، امینزاده،. ا،جمشیدی
و کیفییی

 در منطقه مشاهده شد که مقدار ترکیبیاتJ. communis

تییاثیر ارتفییاع بییر کیی ی. )1314( .،

،Undecanone

 فصییلنامه گیاهییان،اسییانس گیییاه آویش ی کییوهی

،Citronellol

،Pinene

D ،γ-Elemene ،β-Bourbonene

،Germacrene

.16 -33  صفحات،11  شیاره.دارویی

،Limonene

lloaromadendrene ،α-Bisabolol،GermacreneD.4.ol

، و کاااظمی. ج، قربااانی،.ح.، ، زالاای،.، ،فغااانی

،Cryptopinon ،Cinnamaldehyd ،Farnesol ،oxide

 ارزییییییییابی خصوصییییییییات.)1341( .ی.،

 در اسییانس سییرPhthalic acid  وAlloaromadendrene

( اکوفیتوشیییییایی گیییاه مییای مییرز

 هیچنی.شاخهها و مخرو دارای اختال معنی دار بود

 پاییان نامیه.) در مراتع ه ارجریب بهشهرsabina

 تنهییا در مخییرو و ترکیبییاتβ-phellandre ترکیییب

Juniperus

.کارشناسی ارشد

Trans-α-

،α-Himachalene

،Cedrol ،Isoabienol

 تنهییییییا درα-Campholenal  وPhellandral ،Methylt

 مطالعیه.)1314( .، ، و میارزا. پ،صالحی شانجانی
تغییییرات فصییلی اسییانس بییرر و مخییرو ارس

.سرشاخه مشاهده شدند

. فصیلنامه گیاهیان داروئیی.)Juniperus excelsa(
.56–51  صفحات.10 شیاره
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