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بررسی كميت و كيفيت روغن اسانسی گياه دارویی Proveskia abrotanoides Karel.

( مطالعه موردی پارک ملی گلستان و كياسر مازندران)
سعيده شهركي* ،1سيدهخديجه مهدوي ،2س يدعلي حسيني ،3معصومه مازندراني ،4منيژه توان
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 1دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه مرتعداری ،دانشگاه آزاداسالمی واحد نور ،نور ،ايران
 2استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور
 3استاديار ،مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی گرگان ،گرگان ،ايران
 4استاديار ،گروه زيستشناسی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد گرگان ،گرگان ،ايران
 5دانش اموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تربيت مدرس تهران ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت11/8/11 :

چکيده

تاريخ پذيرش11/12/6 :

1

گياه دارويی برازمبل  Proveskia abrotanoides Karel.از گونههای ارزشمند دارويی شمال ايران است .ساليان درازی
است که در فرهنگ سنتی مردم استانهای گلستان و مازندران از فرآوردهای آن در پيشگيری و درمان بيماریها ی شايع منطقه
استفاده میبرند .در اين تحقيق بهمنظور بررسی شرايط رويشگاهی نمونهبرداری از سرشاخه های گلدار گياه در مرحله گلدهی
کامل با سه تکرار و با روش کامالً تصادفی از رويشگاههای طبيعی استانهای گلستان (پارک ملی گلستان 1011-متری) و مازندران
(کياسر  1011-متری) جمع آوری گرديد .پس از خشک شدن در دمای محيط با روش تقطير با آب مورد اسانسگيری قرار گرفت.
سپس ترکيبهای تشکيل دهنده اسانس حاصل از دو رويشگاه با است فاده از کروماتوگرافی گازی و گاز کروماتوگراف متصل به
طيف سنج جرمی ( ) GC/MSو محاسبه شاخص های بازداری مورد شناسايی قرار گرفت .بازده اسانس گياه بهترتيب در مازندران
 1/8درصد و در گلستان  1/0درصد بر حسب وزن خشک آن بدست آمد .مهمترين ترکيبهای عمده اسانس در مازندران و به
ترتيب شامل1 :و - 8سينئول (18/0درصد ) ،کامفور (11/15درصد )- 3 ،کارن ( 9/08درصد ) ،آلفا -پينن ( 8/50درصد ) ،بتا -
کاريوفيلن ( 8/30درصد ) و آلفا -کاريوفيلن (0/0درصد ) و در استان گلستان به ترتيب مواد موثره :کامفور ( 18/25درصد ) ،آلفا -
هيماکالن (10/4درصد )1 ،و - 8سينئول (14/0درصد ) ،آلفا -پينن ( 5/5درصد ) ،بتا -پينن ( 5/3درصد ) و بتا -کاريوفيلن (4/05
درصد ) بيشترين حجم اسانس را به خود اختصاص دادهاند.
واژگان كليدي :اسانس ،برازمبل ( ،) Proveskia abrotanoides Karel.گلستان ،مازندران

*نويسنده مسئولmagnolia_sh@yahoo.com :
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در تحقيقات مشابه  ،م همترين ترکيبات روغن اسانسی

مقدمه
استفاده از گياهان دارويی برای درمان بيماریها

اندامهای هوايی گياه برازمبل را شامل 1و – 8سينئول

قرن ها سابقه دارد .امروزه با توجه به اينکه بخش

( 4/32درصد) ،ميرسن ( 13درصد) ،آلفا -پينن (2/11

عظيمی از داروهای مصرفی شيميايی هستند اما

درصد) ،کامفور ( 1/9درصد) ،بتا -کاريوفيلن (9/0

تخمين زده شد ه که دست کم يک سوم کليه

درصد) ،آلفا -هومولن ( 4/0درصد) ،کامفن ( 5درصد)

فرآوردههای دارويی منشا گياهی دارند يا پس از

و آلفا بيزابولول ( 0/2درصد) گزارش شده است

استخراج از گياه تغيير شکل يافته اند

(.)Sajadi et al., 2008

( Eisenberg et

 .)al., 1998گياهان اسانس دار بخشی از گياهان

عربی و همکاران ( )2118در تحقيقی نشان دادند

دارويی بوده که به لحاظ د اشتن ترکيبهای معطر از

که در اندامهای هوايی و گلدار برازمبل تعداد 24

ساير گونهها متمايز میگردند .تاکنون تعداد تقريبی

ترکيب از  8/98درصد کل روغن وجود دارد که

 2111گونه از  80تيره گياهی که حاوی اسانسهای

بيشتر شامل1 :و- 8سينئول ( 23/18درصد) و کامفور

روغنی می باشند شناسايی شده اند (ميرزا و همکاران،

( 28/38درصد) بود .بيک محمدی ( )1388در بررسی

 .)1305اين گونه بهصورت خودرو در ايران،

مقايسه مواد موثره در روغن اسانسی گياه دارويی

افغانستان ،پاکستان و ترکمنس تان رشد میکند و

برازمبل  Proveskia abrotanoides Karel.در دو

به عنوان گياهی معطر از پراکنش وسيعی در استانهای

رويشگاه مختلف شاهکوه و چمن بيد به اين نتيجه

گلستان ،اصفهان ،خراسان ،مازندران و سيستان و

دست يافته است که ترکيبهای تشکيل دهنده اسانس

بلوچستان برخوردار است ( .)Arabi et al., 2008تيره

اين گياه از نظر کمی و کيفی با يکديگر متفاوت می

نعناع به جهت داشتن صفات و اختصاصات مهم

باشد که احتماالً به تغيير تنشها و شرايط اکولوژيکی

دارويی و غذايی جزء اولين تيرههايی است که توسط

رويشگاهها وابسته است.

گياه شناسان شناسايی شده است (زرگری.)1309 ،

 Vardarو همکاران ( )2113از ترکيبات تيمول و

مراتع ييالقی و استپی استانهای گلستان و مازندران

گاما  -ترپينين بهعنوان مهمترين ترکيبات سرشاخههای

بهعنوان ذخيرهگاه ژنتيکی و گنجينه گرانبهای

گلدار گياه ( )Proveskia abrotanoides Karel.نام

گونههای معطر دارويی با خواص منحص ر به فرد

برده و ميزان کمی و کيفی اين مواد را در رويشگاهها ،

است .گرچه مصرف آن گونهها در طب سنتی سابقه

متفاوت گزارش نمود ه است Aovagi .و همکاران

ديرينه دارد ولی م تاسفانه به دليل عدم شناسايی،

( ) 2110اظهار داشتند که کميت و کيف يت ترکيبات

تخريب رويشگاهها ،چرای بیرويه دام و از همه

تری ترپنوئيدی سرشاخههای هوايی گياه در شرايط

مهمتر عدم انجام مطالعات زيست محيطی ،تقريباً

متنوع زيستگاهی و اکولوژيکی متفاوت بوده و دقيقاً به

ناشناخته مانده و همچنان شاهد روند تضعيف آن

همين دليل عملکرد دارويی آن بهعنوان مقوی قلب،

ذخاير هستيم .رشد و عملکرد گياهان در اکوسيستمها،

آنتی اکسيدان ،ضدباکتريال و ضدقارچی آن نيز

تحت تاثير عوامل مختلفی نظير نوع گونه ،اقليم منطقه،

متفاوت گزارش شده است .با توجه به اهميت گونه و

نوع خاک ،ارتفاع از سطح دريا و موقعيت جغرافيايی

کثرت آن در مناطق مورد مطالعه و با توجه به کم

قرار دارد .هر يک از اين عوامل میتوانند تاثير به

بودن اطالعات در اين زم ينه  ،انجام اين تحقيق

سزايی بر کميت و کيفيت اسانس گياهان داشته باشند.

ضروری به نظر میرسد .همچنين نتايج حاصل از اين
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طرح عالوه بر هموار نمودن راه برای مطالعات بعدی

ساری)  1391جمعآوری گرديد .نمونه برداری از گياه

نيز میتواند در برنامهريزیهای مديري تی باالخص در

در دو منطقه به روش تصادفی سيستماتيک صورت

زمي نه اهلی کردن و توسعه گياهان دارويی مورد

گرفت .در هر منطقه سه ترانسکت به طول  31متر

استفاده قرار بگيرد.

مستقر شد .در طول ترانسکت  11پالت يک مترمربعی
بهصورت تصادفی انداخته شد که نمونههای  11پالت

مواد و روشها

در طول هر ترانسکت با هم مخلوط و بهعنوان يک

موقعيت جغراف يايي و وضعيت مناطق مورد مطالعه

نمونه لحاظ شد و در نهايت  3نمونه در هر منطقه
آماده شد و برای آزمايشهای مربوطه به آزمايشگاه

با استفاده از نقشه توپوگرافی با مقياس 1:51111
منطقه دشت پارک ملی گلستان واقع در شهرستان

منتقل شد.

گرگان و منطقه پشت کوه کياسر مازندران واقع در

نمونهبرداري از خاك

شهرستان ساری به عنوان رويشگاههای طبيعی اين

جهت تعيين خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک

گونه شناسايی شدند .پارک ملی گلستان در شرق

در هر منطقه به روش نمونه برداری تصادفی

سلسله جبال البرز در شمال شرق ايران و شرق استان

نمونهگيری با حفر پروفيل از عمق  1تا  31سانتیمتری

گلستان قرار گرفته است .نقطه شروع اين پارک از

از پای بوتههای گياه برداشت شد (مصداقی )1300 ،و

قريه تنگراه (منتهی اليه غربی پارک) واقع در 145

از هر منطقه  3نمونه جهت مطالعات خاکشناسی

کيلومتری شمال شرقی گرگان است .اين منطقه در حد

(مشخص کردن خصوصيات فيزيکی و شيميايی) به

فاصل  30درجه و  10دقيقه تا  30درجه و  31دقيقه

آزمايشگاه خاکشناسی منتقل شدند.

عرض شمالی و 55درجه و  43دقيقه تا  50درجه و

استخراج اسانس

 10دقيقه طول شرقی قرار گرفته است (آخانی،

پس از نمونه برداری  ،نمونهها در شرايط مح يط

 .) 1383منطقه کياسر در فاصله  25کيلومتری کياسر

خشک گرديد 151 .گرم از سرشاخههای گلدار خشک

واقع در جنوب ساری و بر اساس نقشه توپوگرافی

شده گياه توسط روش تقطير با بخار آب مورد اسانس

مقياس  ، 1:51111بين طول جغرافيايی 53،43،42

گيری قرار گرفت .اسانس بدست آمده از دو رويشگاه

شرقی و عرض جغر افيايی  30،14،45شمالی قرار دارد

تا زمان تزريق به دستگاه در شيشه تيره و در يخچال

(طرح مرتعداری پشت کوه کياس ر ساری .)1381 ،

نگهداری شد .مدت زمان اسانسگيری  2ساعت بود.

روش نمونه برداري گونه مورد مطالعه

شناسايي تركيبهاي تشکيلدهنده

با توجه به عمليات صحرايی انجام شده محل

برای شناسايی ترکيبهای اسانس دو منطقه از

پراکنش گونه مورد مطالعه تعيين گرديد .سرشاخههای

دستگاههای

گاز

گلدار گياه دارويی برازمبل از دو منطقه پارک ملی

کروماتوگراف متصل شده به طيفسنج جرمی

گلس تان واقع در شهرستان گرگان استان گلستان از

 GC/MSاستفاده شد .شناسايی طيفها به کمک

ارتفاع  1011متر از سطح دريا و پشت کوه کياسر در

محاسبه شاخصهای بازداری کواتس که با تزريق

شهرستان ساری استان مازندران از ارتفاع  1011متری

هيدروکربنهای نرمال ( )C7-C27تحت شرايط يکسان

از سطح دريا در زمان گلدهی کامل از اواسط تير

با تزريق اسانس صورت گرفت و با مقاديری که در

(پارک ملی گلستان) تا اواخر مرداد (پشت کوه کياسر

منابع مختلف منتشر گرديده بود مقايسه شد .بررسی
07
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طيفهای جرمی نيز جهت شناسايی ترکيبها انجام

پينين ( 5/49درصد) ،بتا -پينين ( 5/30درصد) و بتا -

گرفت و شناسايیهای صورت گرفته با استفاده از

کاريوفيلن (4/05درصد) بيشترين درصد را داشته و

طيفهای جرمی ترکيبهای استاندارد و با استفا ده از

 04/82درصد از وزن اسانس را تشکيل داده اند.

اطالعات موجود در کتابخانههای مختلف تاييد گرديد.
درصد نسبی هر کدام از ترکيبهای تشکيل دهنده

نتايج بررسي اسانس گونه برازمبل در استان

اسانسها با توجه به سطح زير منحنی آن در طيف

مازندران (كياسر ساري)

کروماتوگرام بدست آمد و با مقاديری که در منابع

اين نتايج که با مطالعه و بررسی دقيق مولفههای

مختلف با در نظر گرفتن انديس کواتس منتشر شده

مختلف و ترکيبهای استاندارد صورت گرفته در

مقايسه گرديد (.)Shibamoto, 1987

جدول زير آمده است .تجزيه و تحليل کروماتوگرام و

تجزيه و تحليل دادهها

طيفهای بدست آمده وجود  31ترکيب را نشان

تجزيه و تحليل آماری دادهها با استفاده از نرم

می دهد (جدول  .)2از ميان ترکيبهای شناسايی شده

افزار آماری  SPSSانجام شد .ابتدا نرمال بودن دادهها

1و - 8سينئول ( 18/0درصد)- 3 ،کارن ( 9/0درصد)،

از طريق آزمون کولموگروف اسميرنوف بررسی شد و

آلفا -پينن ( 8/50درصد) ،بتا -کاريوفيلن (8/30

پس از اطمينان از نرمال بودن دادهها ،جهت تجزيه و

درصد) ،کامفور ( 11/15درصد) ،آلفا -کاريوفيلن (0/0

تحليل دادهها ،از آزمون  tاستفاده شد .در نهايت با

درصد) و دلتا -کادينن ( 0/4درصد) میباشد و

استفاده از نرم افزار  Excelنمودارها ترسيم گرديد.

 09/445درصد از وزن اسانس را تشکيل میدهد.
بازده اسانس  1/8درصد برحسب وزن خشک بدست

نتايج

آمد.

نتايج مطالعات اسانس گونه برازمبل در استان

مقايسه تركيبات عمده دو رويشگاه از نظر تركيبات

گلستان (پارك ملي گلستان)

شيميايي تشکيلدهنده اسانس

اسانس حاصل از اين گياه به رنگ زرد روشن با

مقايسه ميزان کل اسانس در دو منطقه مورد

بازده  1/0درصد بر حسب وزن خشک ( )w/wبدست

بررسی نشان می دهد که از نظر ترکيبات بين اين دو

آمد .بررسی کروماتوگرام و طيفهای بدست آمده

منطقه تفاوت معنی دار در سطح  1درصد وجود دارد.

وجود  28ت رکيب را نشان می دهد (جدول  .)1از اين

بهطوریکه منطقه کياسر ميزان کل اسانس بيشتری را

ميان ،ترکيبهای کامفور( 18/25درصد) ،آلفا -هيماکالن

نسبت به منطقه پارک ملی گلستان نشان میدهد

(10/41درصد) 1 ،و- 8سي نئول ( 14/05درصد) ،آلفا -

(جدول .)3
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 ترکيبات اسانس گونه برازمبل در منطقه پارک ملی گلستان:1 جدول
درصد ترکيب

شاخص بازداری

5/30

904

β -pinene

1

5/490

933

α- pinene

2

2/105

940

camphene

3

1/941

1119

3-carene

4

1/200

1189

terpinolene

5

1/335

1120

β-cymene

0

1/289

1129

limonene

0

14/058

1120

1,8-cineole

8

1/402

58

ץ-terpinene

9

./313

1180

α- terpinolen

11

18/258

1141

camphor

11

1/151

1104

camphol

12

acetic acid,1,7,7-trimethyl-b icyclo[2.2.1]hept-2ylester
1,5,5-trimethyl-6-methylene-cyclohexene

13

1/200
3/118

نام ترکيب

شماره

14

1/142

1305

copaene

15

2/491

1410

α-gurjunene

10

4/050

1453

caryophyllene

10

3/121

1421

α- caryphyllene

18

1/312

1510

delta- Cadina

19

1/104

1481

ץ-muurolene

21

β-himachalene

21

1/034
1/925

1511

α - muurolene

22

1/859

1528

ץ- cadinene

23

3/988

1518

β - cadinene

24

1/324

naphthalene,1,2,3,4,4a,7-hexahydro-1,6-

25

1/408

humulane-1,6-dien-3-ol

20

2/020

1400

 ץ-Gurjunene

20

18/2

1445

α- himachalene

28
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 ترکيبات اسانس گونه برازمبل در منطقه کياسر ساری:2 جدول
درصد

شاخص بازداری

ترکيب

رديف

2/890

902

β -pinene

1

8/915

932

α- pinene

2

4/002

945

camphene

3

9/080

1118

3-carene

4

1/901

1180

terpinolene

5

1/414

1138

β-cymene

0

1/341

1129

limonene

0

18/001

1120

1,8-cineole

8

1

1150

ץ-terpinene

9

1/221

1100

4- terpinolene

11

11/152

1143

camphor

11

1/905

1105

borneol

12

1/351

acetic acid,1,7,7-trimethyl-b icyclo[2.2.1]hept-2-ylester

13

1/413

14

1/033

1304

Bicyclo[4.4.o]dec-1-ene,2-isopropyl-5-methyl-9methylene
α - copaene

2/919

1418

α-gurjunene

10

8/301

1454

caryophyllene

10

0/019

1418

α- caryphyllene

18

0/411

1518

delta- Cadina

19

1/581

1481

ץ-muurolene

21

1/198

1351

α-cubene

21

1/229

1388

β- cubene

22

1/235

920

thujene

23

1/585

1511

α - muurolene

24

2/018

1510

ץ- cadinene

25

1/290

1518

β - cadinene

20

naphthalene,1,2,3,4,4a,7-hexahydro-1,6-dimethyl-4-(1methylethyl)-

20

1/543

15

1/2

1451

α- himachalene

28

1/121

1525

calamene

29

1/1

1400

ץ- gurjunene

31
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جدول  :3مقايسه ترکيبات عمده اسانس در دو منطقه مورد بررسی (پارک ملی گلستان و کياسر)
ترکيبات اسانس
α - pinene
β- pinene

1,8 cineol

camphor

3-caren

α - caryophyllene
β- caryophyllene
β- cadinene

delta.cadinene

total essence

منطقه

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار

پارک گلستان

5/49

1/111

1/111

کياسر

8/41

1/113

1/111

پارک گلستان

5/30

1/112

1/111

کياسر

2/19

1/111

1/111

پارک گلستان

14/05

1/114

1/112

کياسر

18/00

1/112

1/111

پارک گلستان

18/25

1/114

1/112

کياسر

11/15

1/111

1/111

پارک گلستان

1/94

1/111

1/111

کياسر

9/08

1/114

1/112

پارک گلستان

3/110

1/112

1/111

کياسر

0/010

1/111

1/111

پارک گلستان

4/05

1/112

1/111

کياسر

8/30

1/111

1/111

پارک گلستان

3/98

1/114

1/112

کياسر

1/29

1/111

1/111

پارک گلستان

1/312

1/112

1/111

کياسر

0/814

1/112

1/111

پارک گلستان

0/41

1/151

1/128

کياسر

0/92

1/120

1/115

t

sig

- 1502/024

**1/111

2131/524

**1/111

- 1539/380

**1/111

3280/581

**1/111

- 2999/238

**1/111

- 2101/110

**1/111

- 2009/251

**1/111

1409/150

**1/111

- 3513/211

**1/111

- 40/541

**1/111

** تفاوت معنی دار در سطح  5درصد

نتايج بررسي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاك

با توجه به جدول  4بين ميزان نيتروژن  ،فسفر،

گونه برازمبل در دورويشگاه منطقه پارك ملي

پتاسيم ،کربن آلی خاک در سطح  5درصد تفاوت

گلستان و كياسر ساري

معنیداری بين دو منطقه مورد بررسی وجود دارد.
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جدول  :4مقايسه پارامترهای خاک در دو منطقه مورد بررسی (پارک ملی گلستان و کياسر)
پارامترهای خاک
N

P

K

OC

Ph

Ec

Clay

Silt

Sand

منطقه

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار

پارک گلستان

1/151

1/111

1/115

کياسر

1/143

1/115

1/118

پارک گلستان

5/21

1/911

1/519

کياسر

34/51

9/811

5/058

پارک گلستان

233/11

02/11

41/509

کياسر

1102/111

232/11

133/945

پارک گلستان

1/511

1/111

1/150

کياسر

1/300

1/218

1/121

کياسر

33/11

2/11

1/154

پارک گلستان

0/83

1/150

1/133

کياسر

0/011

1/111

1/150

پارک گلستان

9/253

1/115

1/118

کياسر

1/833

0/151

3/493

پارک گلستان

11/11

4/11

2/319

کياسر

12/11

2/11

1/154

پارک گلستان

51/11

9/539

5/510

کياسر

39/11

1/111

1/500

پارک گلستان

39/11

12/11

0/928

کياسر

52/11

3/11

1/032

t

sig

- 8/854

**1/111

- 5/150

**1/110

- 5/982

**1/114

- 0/511

**

1/113

2/111

1/110ns

- 2/500

*1/122

1/111

* 1/115

- 2/100

*1/120

1/821

*1/143

** تفاوت معنی دار در سطح  1درصد؛ *تفاوت معنی دار در سطح  5درصد؛  nsعدم تفاوت معنی دار

منطقه کياسر ميزان  Ecکمتری را نسبت به پارک ملی

مقايسه ميزان نيتروژن  ،فسفر ،پتاسيم و کربن آلی

گلستان نشان می دهد (شکل .)5

(اشکال 3 ، 2 ، 1و  )4در دو منطقه مورد بررسی نشان
می دهد که از نظر اين فاکتورها بين اين دو منطقه

مقايسه ميزان رس و شن (شکلهای  0و  )0در دو

تفاوت معنی دار در سطح  1درصد وجود دارد.

منطقه مورد بررسی نشان می دهد که از نظر اين

بهطوریکه منطقه کياسر ميزان نيتروژن  ،فسفر ،پتاسيم

فاکتورها بين اين دو منطقه تفاوت معنی دار در سطح 5

و کربن آلی بيشتری را نسبت به پارک ملی گلستان

درصد وجود دارد .بهطوریکه ميزان رس و شن در

نشان میدهد.

منطقه کياسر بيشتر می باشد .مقايسه ميزان لوم خاک

مقايسه ميزان  Ecدر دو منطقه مورد بررسی نشان

در دو منطقه مورد بررسی نشان میدهد که از نظر اين

می دهد که از نظر اين فاکتور بين اين دو منطقه تفاوت

فاکتور بين اين دو منطقه تفاوت معنی دار در سطح 5

معنی دار در سطح  5درصد وجود دارد .بهطوریکه

درصد وجود دارد .بهطوریکه ميزان سيلت در منطقه
پارک ملی گلستان بيشتر می باشد (شکل .)8
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شکل  .1مقايسه درصد فسفر قابل جذب در دو منطقه

شکل  .2مقايسه درصد ازت قابل جذب در دو منطقه

شکل  .3مقايسه درصد پتاسيم قابل جذب در دو منطقه

شکل  .4مقايسه درصد کربن آلی در دو منطقه

شکل  .5مقايسه ميزان شوری در دو منطقه

شکل  .6مقايسه ميزان شن در دو منطقه

شکل  .7مقايسه ميزان شن در بافت خاک دو منطقه

شکل  .8مقايسه ميزان لوم خاک در دو منطقه

داروهای سنت ت يک افزايش يافته است .گونههای تيره

بحث
مصرف گياهان برای درمان سابقه ای به قدمت عمر

نعناع به جهت داشتن صفات و اختصاصات مهم

انسان دارد .سالهای اخير کاربرد گياهان دارويی با

دارويی و غذايی جزء اولين تيرههايی هستند که توسط

توجه به عوارض و هزينه کمتر و سازگاری بيماران به

گياهشناسان شناسايی شدهاند (زرگری.)1309 ،

اين داروها و به لحاظ اثرهای جانبی شناخته شده
08
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در اين تحقيق به شناسايی ترکيبهای اسانس

کشور و منطقه با يکديگر متفاوت است .عوامل اقليمی

گونه  Proveskia. abrotanoides Karel.در دو

در دو منطقه مورد مطالعه ما نيز با يکديگر متفاوت

رويشگاه پرداخته شده است .با ب ررسیهای انجام شده

بوده است .در وضعيت آب و هوايی دو منطقه ،آب و

بر روی اسانس دو رويشگاه ،کياسر ساری و پارک

هوای منطقه دشت پارک ملی گلس تان دارای اقليمی

ملی گلستان نتايج اين گونه بود که در منطقه کياسر

سرد و خشک و در منطقه کياسر سرد و نيمه خشک

 31ترکيب شناسايی شد که بيشترين ترکيبات شامل

بيان شده است و تفاوت اقليم می تواند به اين دليل

1و- 8سينئول ( 18/00درصد) - 3 ،کارن ( 9/00درصد) ،

باشد که منطقه کياسر به دريا نزديکتر است نسبت به

آلفا -پينن ( 8/50درصد) ،بتا -کاريوفيلن (8/30

منطقه پارک ملی گلستان و اين نزديکی به دريا سبب

درصد) ،کامفور ( 11/15درصد) ،آلفا -کاريوفيلن (0/0

شده که هوای آن مرطوبتر و اين رطوبت تا حد

درصد) و دلتا -کادينن ( ) 0/41میباشد .در حالی که

زيادی از مي زان خشکی هوا بکاهد .همچنين متوسط

در استان گلستان بهترتيب مواد موثره :کامفور

بارندگی ساليانه در منطقه کياسر  ،بيشتر از منطقه پارک

(18/25درصد) ،آلفا -هيماکالن ( 10/4درصد) 1 ،و- 8

ملی گلستان می باشد که اين دمای پايين و سردتر

سي نئول ( 14/0درصد) ،آلفا -پي نن ( 5/5درصد) ،بتا -

منطقه پارک میتواند يک عامل محدود کننده در رشد

پينن ( 5/3درصد) و بتا -کاريوفيلن ( 4/05درصد)

و نمو گياهان باشد که گياه نتواند ميزان اسانس

بيشترين حجم اسانس را به خود اختصاص دادهاند که

بيشتری را تول يد نمايد .بيک محمدی ( )1388در

ترکيبات اين دو منطقه تا حدودی با يکديگر متفاوت

بررسی که بر روی برازمبل در رويشگاه شاهکوه و

میباشد .به نظر می رسد که اسانس گياه در دو منطقه

چمن بيد انجام داد بيان نمود که منطقه چمن بيد فصل

مورد مطالعه تحت تاثير شرايط اقليمی و اکولوژيکی

خشک طوالنیتری را نسبت به منطقه شاهکوه د ارد

قرار گرفته است .چرا که ميزان اسانس از نظر درصد

که میتوان گياه را دچار تنشهای شديد خشکی نمايد

کل اسانس  ،نوع ترکيبات و مقدار آنها با يکديگر در

و طبق نتايج ميزان اسانس دو رويشگاه ،در

دو منطقه متفاوت میباشد و همچنين بعضی از

سرشاخههای گلدار گونه ب رازمبل بيان نمود که ميزان

ترکيبات در منطقه کياسر ديده نشده است ،در صورتی

اسانس منطقه ش اهکوه بيشتر از منطقه چمن بيد

که در نمونه اسانس پارک ملی گلستان از ترکيبات

می باشد که اين نتيجه نشان دهنده تاثير خشکی هوا بر

عمده آن میباشد .مانند آلفا هيماکالن که مقدار آن در

ميزان اسانس آن منطقه میباشد و اين تحقيق میتواند

منطقه گلستان ( 18درصد) ولی اين ترکيب در منطقه

در تاييد ميزان اسانس پايين منطقه گلستان به دليل تاثير

کياسر دي ده نشده است .حتی ترک يبات مشابه از ميزان

خشکی هوا باشد .اگر چه توليد اسانس با هدايت و

درصد يکسانی نيز برخوردار نبودند که اين تفاوتها

فرايندهای ژنتيکی ساخته میشوند ولی ساخت آنها در

در شرايط رويشگاهی و محيطی میتواند يک دليل آن

گياه بهطور بارزی تحت تاثير عوامل محيطی قرار

تفاوت در عوامل اقليمی رويشگاههای مختلف باشد.

می گيرد که نتيجه آن نوسان در غلظت و نوع

زيرا هر کشور با کشور ديگر و هر منطقه با منطقه

ترکيبهای اسانس موجود در گياه است (اميدبيگی،

ديگر از نظر اقليمی متفاوت بوده و دارای آب و هوای

.)1385

خ اص خود است و به همين دليل ميزان ترکيبات

دليل ديگر اختالف کميتت و کيفيتت استانس در

اصلی و نوع آن و تعداد ترکيبات شناسايی شده در هر

رويشگاههای مختلف میتواند خاک هر منطقه باشتد.
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زيرا خاک هر منطقه از نظتر خصوصتيات فيزيکتی و

اسانس اين دو رويشگاه می توان به بافت خاک در دو

شيميايی (ساختار و بافت) با يکديگر متفاوت است و

منطقه مورد مطالعه اشاره کرد که بافتت ختاک منطقته

خاک هر منطقه و رويش گياه بهطورکامل بته يکتديگر

کياسر شنی  -لومی می باشد ولی در رويشگاه گلستان

وابسته است (اميد بيگی .)1385 ،با بررسی نتايج خاک

سيلتی -لومی است که بافت منطقه گلستان سنگينتر از

اين دو منطقه مشخص شد که منطقه کياسر نسبت بته

بافت رويشگاه کياسر میباشد که اين نتايج متیتوانتد

م نطقه گلستان عناصر بيشتری مثل ن يتروژن و فسفر و...

تاثيرگتذار بتر روی رشتتد گيتاه و از طرفتی بتتر روی

دارد .بيک محمدی ( )1388در بررستی کته بتر روی

اسانس اين دو منطقه باشد و تائيد کننده ايتن مطلتب

گياه برازمبل انجام داد ميزان اسانس در منطقه شاهکوه

است که ويژگیهای خاک و بستر رشد گياه از لحتاظ

را بيشتر از منطقه چمن بيد گزارش نمود و در بررسی

خواص فيزيکی و شيميايی خاک (ساختار و بافت) از

نمونه خاک دو منطقه ميزان ترکيبات فستفر ،کلستيم،

عوامل مهم تاثير گذار بتر ميتزان متاده متوثر گياهتان

پتاسيم و...را در منطقه شاهکوه بيشتر از منطقه ديگتر

دارويی و معطر هستند (حس ينی و دری .)1383 ،خاک

گزارش کرد که ايتن تحقيتق در تاييتد تتاثير ختواص

در منطقه گلستان شوری باالتری را نسبت به شتوری

فيزيکی و شيميايی خاک بر ميزان اسانس متی توانتد

کياسر نشان می دهد که اين ختود متیتوانتد از ديگتر

حائز اهميتت باشتد .زوار ( )1380متواد متوثره گيتاه

عواملی باشد که ستبب پتايين بتودن استانس در ايتن

دارويتتی مرزنجتتوش را از سرشتتاخههای گلتتدار 3

منطقه شده است .چرا که شوری بتاال ستبب محتدود

رويشگاه طبيعی و مختلف در استان گلستتان بررستی

کردن رشد گياه شده و در نهايتت متیتوانتد بترروی

نمود و بيان کرد که بازده استانس در استانس نمونته

بازده اسانس در گياه تاثيرگذار باشتد و ميتزان بتازده

زيارت بيشتر از دو منطقه ديگر است که خاک منطقته

اسانس را پايين آورد .خرسندی و همکتاران ()1389

زيارت از نظر مواد معدنی ،کربن آلی  ،فسفر و پتاسيم

تاثير شوری را بر روی عملکرد اسانس گيتاه دارويتی

نسبت به دو منطقه ديگر غنیتر می باشد و شتايد بته

( )Agastache foeniculum Kuntz.بررستتی نمتتود و

همين دليل بازده اسانس اين منطقه نيتز بيشتتر از دو

بيان کرد که تنش شوری اثر معنتی داری بتر عملکترد

منطقه ديگر است و اين تحقيق با نتتايج ايتن بررستی

اسانس دارد .با افزايش ستطح شتوری ،ارتفتاع بوتته،

همخوانی دارد .غفاری ( )1385در بررسی که بر روی

تعتداد و طتتول شتتاخههای جتتانبی و عملکتترد پيکتتر

مواد موثره شيميايی گيتاه دارويتی استپ ند در شترايط

رويشیتتر و خشتک در گلتدان و ميتزان استانس در

متفتتاوت اکولتتوژيکی در  3رويشتتگاه طبيع تی استتتان

گلدان کاهش يافت کته نتيجته ايتن تحقيتق در پتايين

گلستان که شامل چهار باغ  ،اسالم آبتاد ،اينچته بترون

بودن ميزان اسانس منطقته گلستتان  ،متیتوانتد حتائز

می باشد بيان نمود که بيشترين مواد موثره در چهار باغ

اهميت باشد .نتايج اين بررسی در مورد منطقه کياسر

و کمت رين آن مربوط به منطقه اينچه برون می باشتد و

به لحاظ داشتن پوشش گياهی بهتر همختوانی دارد و

در منطقه چهار باغ ميزان  ECپايينتر از منطقته اينچته

شايد علت ديگری که اين تراکم بوته می تواند داشتته

برون و همچنين فسفر و ميزان پتاسيم قابل جذب در

باشد در منطقه کياسر ،بدليل ميزان نيتروژن بيشتر در

خاک بيشتر از ديگر مناطق میباشد و به همتين دليتل

خاک اين منطقه است .چرا که ميزان نيتروژن بر تراکم

ميزان اسانس در اين منطقه بيشتر از دو منطقته ديگتر

بوته و ارتفاع بوته تاثير میگذارد .بررسی تراکم بوته و

میباشد .شايد از ديگتر عوامتل تتاثير گتذار بتر روی

سطوح مختلف کود نيتروژنه بر ميزان اسانس رازيانته
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نشان داد که کود نيتروژن تتاثير معنتی داری بتر روی

در استان گلستان ،فصلنامه پژوهشی تحقيقات گياهان

تراکم بوتته و ارتفتاع بوتته دارد و باعتال بتاال رفتتن

دارويی و معطر ايران :) 4( 21،صفحات .390- 410

عملکرد اسانس در اين گياه میشود.

خرستتندی ،ا ،.حستتنی ،ع ،.ستتفيدکن ،ف ،.شتتيرزاد ،ح و
خرسندی ،ع . 1389 ،.اثر تنش شوری ناشی از کلترور

نتيجهگيري نهايي

سديم بر رشد ،عملکرد ،ميزان و ترکيبهتای استانس

نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد که

 ،Agastache foeniculum Kuntz.فصتلنامه علمتی

کميت و کيفيت ترکيبات شيميايی اسانس گياه در دو

پژوهشی تحقيقات گياهان دارويی و معطر ايران ،جلد

رويشگاه متفاوت میباش د و منطقه کياسر نسبت به

 ،20شماره  ،3صفحات .438- 451
زرگری ،ع . 1309 ،.گياهتان دارويتی ،جلتد  ،4انتشتارات

پارک ملی گلستان بازده و حجم اسانس زيادتری

دانشگاه تهران 923 ،صفحه.

( 99/90درصد) نسبت به پارک ملی گلستان (دشت
کالپوش  95/233-درصد) را نشان میدهد .چرا که

زوار ،الهه . 1380 ،.بررسی نيازهای اکولوژيک و مقايسه مواد

منطقه کياسر از نظر بافت خاک و عناصر موجود در

موثره روغن اسانس گياه دارويی مرزنجتوش در سته

آن غنیتر از خاک منطقه پارک ملی گلستان میباشد و

رويشگاه متفاوت استان گلستان ،پايان نامه کارشناستی

همچنين اين منطقه از نظر اقليمی به دليل نزديکی به

ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان 110 ،صفحه.

دريا و ميزان رطوبت باال و دمای هوای باالتر نيز از

طرح مرتعداری پشت کوه کياسر ساری .1381 ،اداره کل منابع
طبيعی استان مازندران ،شهرستان ساری151 ،صفحه.

منطقه دشت کالپوش پارک ملی گلستان متمايز
می باشد که اين خود بيانگر تاثير شرايط مختلف

غفاری ،ف .1385 ،.اوت اکولوژيکی و بررسی مواد موثره

رويشگاهی مانند اقليم ،خاک و ديگر عوامل

شيميايی گياه دارويی اسپند در سته رويشتگاه طبيعتی
استان گلستان ،پايان نامه کارشناسیارشد ،رشتته علتوم

اکولوژيکی می باشد که ميزان اسانس را در اين منطقه

گيتتاهی ،دانشتتگاه آزاد استتالمی واحتتد گرگتتان180 ،

تحت تاثير قرار داده است.

صفحه.
مصداقی ،م .1300 ،.مرتع و مرتعداری در ايران ،چاپ سوم،

منابع

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ،صفحات .92- 112

آخانی سنجانی ،ح . 1383 ،.فلور مصور پارک ملی گلستان،

ميرزا ،م ،.سفيدکن ،ف ،.احمدی ،ل .1305 ،.استانسهتای

انتشارات دانشگاه تهران ،جلد اول.

طبيعی ،استتخراج ،شناستايی کمتی و کيفتی ،موسسته

اميد بيگی ،ر .1385 ،.توليد و فرآوری گياهان دارويی .جلد

تحقيقات جنگلها و مراتع ،صفحات .255 - 251

سوم ،انشارات آستان قدس رضوی 390 ،صفحه.
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Abstract
Proveskia abrotanoides Karel. is a valuable medicinal plants in Northern Iran ,in which has
been used by rural people of Golestan and Mazandaran provinces to prevent and treat of
common diseases. In this study, aerial parts of plant in blooming were randomly collected with
three replicates from two natural habitats in Golestan (National Park, 1600 meters altitude) and
Mazandaran province (Sari Kyasar 1700 meters altitude). Essential oil of the samples were
obtained by using hydro-distillation method and their components were analyzed by using GC,
GC/MS. Essential oil yields were 1.8 and 1.6 % of dry weight for Mazandaran and Golestan,
respectively. The most important compounds of Mazandaran essential oil were: 1,8-cineole
(18.6%), camphor (10.05%), 3-carene (9.68%), alpha-pinene (8.57%), beta-caryophyllene
(8.36%) and alpha-caryophyllene (6.7%), but in Golestan samples included: camphor
(18.25%), alpha-himachalene (16.4%), 1,8-cineole (14.6%), alpha-pinene (5.5%), beta-pinene
(5.3%) and beta-caryophyllene (4.65%) were the most aboundant components.
Keywords: Essential oil, Proveskia abrotanoides Karel., Golestan province, Mazandaran
province
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