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بررسی تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه
 Rosmarinus officinalis L.کشت شده در دو منطقه از استان مازندران
4

سیدهمجیده محمدنژاد گنجی ،*1حسین مرادی ،2علی قنبری ،3محمد اکبرزاده
 1کارشناسارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
3

کارشناسارشد گروه علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران

 4مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ،ساری ،ایران
تاريخ پذيرش93/3/21 :

تاريخ دريافت92/11/1 :

چکیده
رشد و عملکرد دارویی گیاهان در اکوسیستمها ،تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر نوع گونه ،اقلیم ،خاک ،ارتفاع از سطح دریا و
موقعیت جغرافیایی قرار دارد .پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر میزان و تنوع مواد موثره اسانس گیاه
رزماری ( )Rosmarinus Officinalis L.در دو رویشگاه (بهشهر 2022 :متر و بلده 3213 :متر) واقع در استان مازندران در قالب
طرح کامال تصادفی با  3تکرار انجام شد .برداشت اندام هوایی گیاه بهصورت تصادفی ،اسانسگیری به روش تقطیر با آب و آنالیز
مواد موثره اسانس با استفاده از دستگاههای گاز کروماتوگرافی و گاز کروماتوگراف متصل شده به طیف سنج جرمی انجام گرفت.
نتایج نشان داد بازده اسانس در رویشگاههای بهشهر و بلده بهترتیب  2/22و  2/21درصد و اجزای عمده اسانس در جمعیت بهشهر
شامل :آلفا -پینن (14/22درصد)1 ،و  -2سینئول ( 13/24درصد) ،بیسیکلو ] [3.1.1هپتا 6/44( 3-درصد) ،بی سیکلو

][2.2.1

هپتان 3/70( 2-درصد) ،کامفور ( 3/73درصد) و ترانس-کاریوفیلن ( 3/31درصد) و در جمعیت بلده بهترتیب :آلفا -پینن (12/22
درصد)1 ،و  -2سینئول ( 12/22درصد) ،کامفور ( 2/22درصد) ،ترانس-کاریوفیلن ( 0/01درصد) و بیسیکلو ] [3.1.1هپتا3-
( 6/42درصد) که از مهمترین ترکیبات اسانس بودند .یعنی تغییر در کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس رزماری ،نشاندهنده تاثیر
شرایط اقلیمی نظیر اختالف ارتفاع از سطح دریا بر کمیت و کیفیت اسانس است.
واژگان کلیدی :اسانس ،آلفا-پینن ،بلده ،بهشهر ،رزماری ،سینئول

1

*نویسنده مسئولmajidehganji@yahoo.com :

63

فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارويی ،شماره پیاپی  ،5سال دوم ،شماره  ،1بهار  /1636صفحات 63-24 :

ترکیبات موثره نشان داده شده ( Parnbam and

مقدمه
گیاه رزماری یا اکلیل کوهی با نام علمی

 ،)Kesselring, 1985بهطوریکه عوامل محیطی سبب

 Rosmarinus Offisinalis L.متعلق به تیره

بروز تغییراتی در رشد گیاهان داروئی و همچنین کمیت

 Lamiaceaeو یکی از تیرههای بزرگ گیاهی است که

و کیفیت مواد موثره (آلکالوئیدها ،گلیکوزیدها،

حدود  120جنس و تقریبا  3222گونه از آن بیشتر در

استروئیدها و اسانسها) میگردند ( Bertome et al.,

مناطق مدیترانهای در دنیا پراکنده شدهاند .رزماری

 .)2007یکی از این عوامل ارتفاع از سطح دریا میباشد

گیاهی بوتهای ،همیشه سبز تا ارتفاع دو متر با شاخههای

که نقش اساسی در رشد و تولید گیاهان در اکوسیستمها

افراشته و یا گاهی خوابیده بر روی زمین است که به

و رویشگاههای طبیعی مختلف ایفا مینماید و از جمله

رنگ سبز و معطر میباشد .برگها و سرشاخههای

عوامل مهم و تعیین کننده در کمیت و کیفیت گیاهان

گلدار گیاه ،اندام داروئی گیاه رزماری هستند که زمان

محسوب میشود ( .)Omidbaigi, 2005نتایج حاصله از

جمعآوری آنها در بهار و تابستان ذکر شده است

آنالیز اسانس رزماری کشت شده در شهر کرمان

( .)Wang et al., 2008بیشترین ماده متشکله برگ و

( )Moghtader and Afzali, 2009نشان داد که پس از

سرشاخههای گلدار گیاه رزماری را روغنهای فرار

تجزیه شیمیایی اسانس رزماری 41 ،ترکیب شناسایی

تشکیل میدهند که عمدهترین ترکیبات آن شامل 1و2

شد که بهترتیب ترکیبات زیر بیشترین درصد را به خود

سینئول ،بورنئول ،بورنیل استات ،کامفور ،آلفا و بتا پینن

دادند :آلفا پینن ( 13/32درصد) ،کامفور (11/66

میباشند (Wichtl, 1989؛ Chiej, 1988؛ Leung, 1996

درصد) ،وربنون ( 11/12درصد)1 ،و 2سینئول (12/63

) .سایر ترکیبات طبیعی موجود در رزماری شامل

درصد) ،بورنئول (0/27درصد) ،و بورنیل استات (3/41

فالونوئیدها مانند لوتئولین ،اسیدهای فنولیک ،دی و

درصد) و کامفن ( 7/31درصد) .عصاره اسانس

تری ترپنها ،تاننها ،مواد تلخ ،رزین ،ساپونین و برخی

( )Salvia pisidicaدر شرایط آزمایشگاهی در ترکیه

از متابولیتهای اولیه نظیر پروتئینها و چربیها

( )Ozcan et al., 2010مورد بررسی و تجزیه و تحلیل

میباشد (Chiej, 1988؛ .)Newall, 1996 ،Duke, 1989

قرار گرفت و  31ترکیب شناسایی شد که مهمترین آنها

مهمترین موارد مصرف گیاه رزماری بهعنوان

کامفور ( 23/06درصد) ،آلفا -توجن ( 14/2درصد)،

ضداسپاسم ،ضد نفخ ،اشتهاآور و آرامبخش میباشد.

سابینول ( 17/2درصد) و 1و- 2سینئول ( 3/2درصد)

همچنین رزماری در برخی از فرآوردههای موضعی

بود .بسیاری از تحقیقات مشابه نشان میدهد که کمیت

مصرف میشود و در صنایع غذایی و آرایشی -بهداشتی

و کیفیت ترکیبهای اسانس گیاه به شرایط

نیز کاربرد وسیعی دارد (Newall, 1996 ،Duke, 1989؛

فیزیولوژیکی و محیطی بستگی دارد .بهعنوان مثال :در

Wichtl, 1989؛ .)Chiej, 1988

مطالعاتی بر روی گونه زوفایی ( )Thymbra spicataدر

در نظر گرفتن ویژگیهای محل رویش و موقعیت

شرق مدیترانه و ناطق جنوب شرقی آناتولی از ترکیه،

گیاه در طبیعت از عمده عواملی است که میتواند بر

نتایج حاکی از تفاوت درصد اسانس این گونه در مناطق

میزان اسانس و مواد موثره گیاهان تاثیر وافر داشته باشد.

مختلف بوده است ( .)Kizil, 2010شناسایی و همچنین

گزارشهایی مبنی بر وجود ارتباط بین شرایط رویشگاه

تجزیه و تحلیل ترکیبهای اسانس گیاهان مختلف از

بر ترکیبات شیمیایی گیاهان بیان گردیده است و

موارد مورد توجه محققین جهت بررسیهای

همبستگی باالیی بین منشاء جغرافیایی گیاهان و

فیتوشیمیایی میباشد (Midgley, 1988؛ Harborne,
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1988؛ Havsteen, 1983؛  )Hall, 1980و با توجه به

سانتیگراد) و دور از نور مستقیم آفتاب خشک

اهمیت فراوان این گونه در تامین اسانس حاوی

گردیدند .نمونه خشک اندام هوایی آسیاب و  02گرم

ترکیبات مناسب در زمینه تولید داروهای گیاهی،

نمونه به روش تقطیر با آب ،توسط دستگاه کلونجر 3

ضرورت معرفی شرایط بهینه اکولوژیک در کشت و

ساعت بعد از جوش آمدن در آزمایشگاه پژوهشی علوم

توسعه این گیاه آشکار میشود که هدف از پژوهش

باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حاضر بررسی اثر اختالف ارتفاع از سطح دریا بر روی

اسانسگیری شد و بازده اسانس بر اساس وزن خشک

میزان و تنوع متابولیتهای دارویی گیاه رزماری در

نمونه محاسبه گردید (.)Mir hosseini, 2007
( ×122وزن خشک گیاه  /وزن اسانس) :درصد بازده اسانس

استان مازندران میباشد.

دستگاه کروماتوگراف  GCمدل  6272Nمجهز به

مواد و روشها

ستون  ،HP-5به طول  32متر و قطر  2/23میلیمتر و

مناطق مورد مطالعه :هزار جریب بهشهر در 22

ضخامت الیه فاز ساکن  2/3میکرومتر ،گاز حامل هلیوم

کیلومتری شهرستان بهشهر و در مسیر جاده بهشهر-

و شدت جریان گاز حامل  1میلیلیتر در دقیقه استفاده

دامغان واقع شده است .طول جغرافیایی این منطقه 34

شد .دمای محفظه تزریق  232درجه سانتیگراد بود.

درجه و  7دقیقه و  42ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی

دستگاه کروماتوگراف  GC/MSمدل  3703Bمجهز به

آن بین  36درجه و  26دقیقه و  12ثانیه می باشد.

ستون  ،HP-5به طول  32متر و قطر  2/23میلیمتر و

محدوده ارتفاعی آن بین  2222تا  2022متر از سطح

ضخامت الیه فاز ساکن  2/3میکرومتر استفاده شد.

دریا بوده و مرتفعترین بخش منطقه هزار جریب بهشهر

دمای آون از  32درجه سانتیگراد تا  232درجه

به شمار میرود .متوسط بارندگی سالیانه این منطقه

سانتیگراد با سرعت  3درجه سانتیگراد بر دقیقه

 323میلیمتر و متوسط درجه حرارت ساالنه 12/44

افزایش یافت .از گاز هلیم با سرعت  1میلیلیتر در دقیقه

درجه سانتیگراد می باشد .منطقه کوهستانی بلده نور

و انرژی یونیزاسیون  02الکترون ولت در طیف سنج

واقع در شهرستان نور در حد فاصل  33کیلومتری جاده

جرمی کوپل شده با گاز کروماتوگراف استفاده شد .در

هراز و  33کیلومتری جاده چالوس و در  143کیلومتری

هر مورد پس از تزریق مقادیر بسیار جزئی اسانس،

شهر نور قرار دارد .محدوده ارتفاعی این ناحیه  026تا

کروماتوگرام حاصل و طیفهای جرمی ترکیبهای

 3213متر از سطح دریا می باشد .طول جغرافیایی آن

مختلف موجود در آن بررسی شد .همچنین با توجه به

 32درجه و  12دقیقه و  12ثانیه و عرض جغرافیایی آن

سطح زیر منحنی هر یک از پیکهای کروماتوگرام GC

بین  36درجه و  0دقیقه و  42ثانیه ذکر گردیده است.

و مقایسه آن با سطح کل زیر منحنی ،درصد نسبی هر

متوسط بارندگی ساالنه این منطقه  463میلیمتر با

یک از اجزای تشکیل شده اسانس تعیین شد ( Adams,

متوسط درجه حرارت ساالنه  7/3درجه سانتیگراد می

.)2001

باشد.
روش تحقیق :برگ و سرشاخههای گیاه رزماری کشت

نتايج

شده در دو منطقه بلده نور و هزارجریب بهشهر در

اسانس منطقه هزار جریب بهشهر حاوی  34ترکیب

آبانماه  1372جمعآوری و نمونهها با  3تکرار در زمان

بوده که در مجموع  70/07درصد از حجم اسانس را

مناسب و در هوای آزاد (دمای  23-22درجه
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تشکیل میدادند .از بین این ترکیبها آلفا -پینن

کاریوفیلن ( 0/01درصد) و بیسیکلو ] [3.1.1هپتا3-

(14/22درصد)1 ،و- 2سینئول ( 13/24درصد) ،بی

( 6/42درصد) بیشترین مقدار ترکیبهای اسانسی را

سیکلو ] [3.1.1هپتا 6/44( 3-درصد) ،بیسیکلو][2.2.1

به خود اختصاص دادند .قابل ذکر است تعدادی از

هپتان 3/70( 2-درصد) ،کامفور ( 3/73درصد) و

ترکیبات اختصاصا در اسانس گیاه رزماری منطقه بهشهر

ترانس کاریوفیلن ( 3/31درصد) بهعنوان ترکیبات عمده

شناسایی شد که از میان آنها می توان بتا -میرسن (2/37

در اسانسها شناسایی شدند 37 .ترکیب نیز در اسانس

درصد) و لینالول ( 4/62درصد) را نام برد .همچنین

منطقه بلده نور شناسایی شد که در مجموع

ترکیبات کاریوفیلن2( 3-درصد)-3 ،سیکلوهگزن-1-

 72درصد از حجم اسانس را تشکیل میدادند.

او ال ( 1/34درصد) و اپی -بیسیکلو سزکوئی فالندرن

ترکیبهای آلفا -پینن (12/22درصد)1 ،و- 2سینئول

(1/46درصد) نیز فقط در اسانس منطقه نورشناسایی

(12/22درصد) ،کامفور ( 2/22درصد) ،ترانس

شدند (جدول.)1

جدول  :1ترکیبات تشکیلدهنده اسانس گیاه رزماری ( )Rosmarinus officinalis L.در دو منطقه مورد مطالعه در استان مازندران
بلده

بهشهر

نام ترکیب

ردیف

2/01

2/36

tricyclene

1

12/22

14/22

α-pinene

2

4/47

4/21

camphene

3

2/44

-

pinocarvone

4

2/27

2/21

2-β-pinene

3

2/32

-

1,3-hexadiene

6

-

2/37

β-myrcene

0

2/47

2/64

L-phellandrene

2

1

1/3

α-terpinene

7

12/22

13/24

1,8-cineol

12

1/43

1/76

gamma-terpinene

11

1/34

-

3-cyclohexene-1-ol

12

1/23

2/3

α- terpinolene

13

1/00

2/72

filifolone

14

-

4/62

linalool L

13

2/26

3/22

chrysathenone

16

2/2

3/73

camphor

10

-

2/6

6,6-dimethyl-2-methylene bicyclo

12

-

2/37

1,5-dimethyl bicyclo [3.2.1] octan

17

6/42

6/44

bicyclo [3.1.1] hepta-3-en-2-one

22

2/72

2/04

tricyclo [4.2.1.1(2,5)] decane

21

-

3/24

1,6-octadien-3-ol

22

4/76

3/70

bicyclo [2.2.1] heptan-2-ol

23

2/43

2/33

5-isopropenly-2

24
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-

2/72

2,6-octadien-1-ol

23

0/01

3/31

trans-caryophyllene

26

2/37

1/42

4,7,10-cycloundecatrien

20

3/22

2/31

caryophyllene Oxid

22

-

2/71

caryophylla-3,8(13)- dien-5.beta-ol

27

-

2/33

cyclandelat

32

-

2/73

bis(2-ethylhexyl) phthalate

31

-

2/03

benzene

32

3/24

4/14

borneol L

33

2/7

2/21

verbenene

34

2/33

2/60

trans-sabinene hydrate

33

2/67

2/44

3-octanone

36

2/27

-

)cyclohexene-1-methyl-3-(1-methyl

30

1/32

-

propanal

32

2/23

-

10,10-dimethyl-2

37

2/42

-

naphtalene

42

2/61

-

2-cyclohexene-1-one

41

2/3

-

Β-bisabolene

42

1/46

-

epi-bicyclosesquiphellandrene

43

2

-

caryophylla-3

44

2/22

-

anymol

43

2/36

-

4-(4-methyl-3-pentenyl)-3

46

2/60

-

3,8-dimethoxy-(5ar,10bc)-5a

40

2/33

-

3-diphenylphosphinpyl-3-methyl b

42

2/70

-

1,2-benzendicarboxylic acid

47

72

70/07

total

سینئول ( 0/32درصد) ،بتا-کاریوفیلن ( 12/7درصد)،

بحث
بازده اسانس گیاه بهترتیب در منطقه بهشهر 2/22

بورنئول ( 2/30درصد) ،آلفا پینن ( 12/44درصد) و

درصد و در بلده  2/21درصد بود نتایج بدست آمده،

کامفن ( 0/2درصد) هستند ( )Djeddi et al., 2007و

تنوع فیتوشیمیایی باالیی را در نوع و تعداد ترکیبات

در بررسی دیگر در مورد رزماری بومی هندوستان نیز

تشکیلدهنده اسانس گیاه رزماری در دو منطقه مورد

بهترتیب کامفور ( 26/4درصد)1 ،و  -2سینئول (23/4

مطالعه نشان داد ولی در هر دو رویشگاه به ترتیب

درصد) و آلفا-پینن ( 7/74درصد) از مهمترین ترکیبات

ترکیبات آلفا-پینن و 1و-2سینئول از بیشترین ترکیبات

( )Rahman et al.,2007و در فرانسه تعداد  30ترکیب

اسانس بودند .در مطالعات دیگر مشابه و در الجزایر،

با غالبیت :کامفور ( 17/20درصد) و آلفا-پینن (17/47

تعداد  34ترکیب در اسانس شناسایی شده و عمده

درصد) (.)Miladi et al., 2013; Derwich et al., 2011

ترکیبات بهترتیب شامل کامفور ( 7/31درصد)1 ،و2
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