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 چکیده

بستگی شرایط محیطی قرار  تا حد زیادی بهتولید آنها  مقدارولی است ها تحت کنترل ژن ،های ثانویهتولید متابولیت

مقدار اسانس و  و مورد ۀچهای درختیکی رویشگاهاکولوژ اصلیبرخی از عوامل  ارتباطبررسی  در این پژوهش به دارد.

مورد در استان لرستان شناسایی و پس از مراجعه به  ۀرویشگاه عمد 29 به این منظور،. شد آن پرداخته نوع ترکیبات

منظور های برگ بهنمونه ،گیری شد. همچنین در این مناطقهای اکولوژیکی رویشگاه، اندازهمناطق، برخی از ویژگی

گیری شد و شناسایی دستگاه کلونجر اسانس ۀوسیلها پس از خشک شدن بهنمونه شد.آوری گیری جمعساسان

برای بررسی ( CCA) تطبیقی متعارفی تحلیل روشانجام پذیرفت. از  GC/MSو   GCدستگاه ۀوسیلترکیبات آن به

 ،α-Pineneکیب اصلی اسانس مورد تر چهار . نتایج نشان دادشدارتباط عوامل محیطی و ترکیبات اسانس استفاده 

1,8-Cineole ،Linalool  وLinalyl acetate مورد و مالویسنگر، گزدشت، چمهای سپیدترتیب در رویشگاهبه، 

ترتیب (، بهEiegen valueبیشترین مقادیر ویژه ) CCAبندی های اول و دوم رسته. محوربیشترین مقدار را دارند

و  ،عنوان عوامل اولیهعواملی از قبیل ارتفاع از سطح دریا و جهت شیب رویشگاه بهر نهایت را داشتند. د 81/4و  78/4

 سانس موردا و ترکیبات بازده، بر ثرؤم عنوان عوامل ثانویهآلی، پتاسیم و ازت به نبعناصر خاک از قبیل فسفر، کر
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 هدف و مقدمه
از نظار کااربرد   گیاهاان دارویای   افزون اهمیت روز

بارداری از  و ضرورت بهاره  ،خوراکی و صنعتی ،دارویی
 ۀهای سنتی ایان گیاهاان در گساتر   ارزش و نیز هاآن
ایی علمای و فنای   ضرورت شناسا طبیعی کشور،  منابع

تعی را مطار   های جنگلی و مروردهگیاهان مولد و فرا
عای ارزشامندی   طبی گیاهاان دارویای مناابع   . کندمی

 ۀتوجاه کشاورهای پیشارفت    هستند که امروزه کاانون 
هاای بای  دارو تولیاد  مواد اولیاه  اند وجهان قرار گرفته

ایاران   ،شوند. در این زمیناه انسان تلقی می خطر برای
شامار مای  ترین منابع گیاهان دارویی جهان باه از غنی
شرایط زیساتگاهی بارای اناواع     زیادای تنوع دارو رود 

هاای  هاای فارار یاا اساانس    روغان . اسات این گیاهان 
-گیاهان دارویی هم از نظر مقدار و هم از نظر ترکیاب 

ثیر عوامال متتلام محیطای و    تا  های ساازنده تحات  
اینکه از نظار مقادار   بر درونی هستند. این پدیده عالوه

 ،های متتلم دیگر، از جنبهدارداهمیت  ،تولید اسانس

مقادار برخای از   نظیر تغییراتی که در ناوع اساانس و   
. عوامل استآید نیز جالب توجه وجود میهاجزای آن ب

محیطی شامل خصوصیات اقلیمی، توپوگرافی و خاکی 
شاد و نماو،   ثیر هر کدام از آنها بار ر ید به ت است که با
ثر گیاهااان دارویاای توجااه مااواد ماؤ  مقاادارعملکارد و  

 مقادار چاه  اگار  ،Palevitch (1987)نظار  بنابر داشت. 
 مقادار  ،هاا اسات  های ثانویه تحت کنترل ژنمتابولیت

ثیر شارایط   تحات تا   تا حد زیادیغلظت و تجمع آنها 
(. تحقیقاات متتلام   2934امیدبیگی، ) محیطی است

کاه شارایط رویشاگاهی بار      ید این مطلب استؤنیز م

گاذارد  یثیر م کمیت و کیفیت اسانس گیاهان معطر ت
ترین عوامل، (. از جمله مهم2973)دهقان و همکاران، 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عناصر غاذایی  
. از (Palevitch, 1987) مصرف هساتند مصرف و پرکم

هاای  طرف دیگار شاناخت و بررسای تفااوت ترکیاب     

های گیاهی کاه در  های متتلم گونهشیمیایی اکوتیپ
یابناد،  تفاوتی رویش مای شرایط اکولوژیکی به نسبت م

بار  . این امر سبب خواهد شد عالوهدارداهمیت زیادی 
شناخت بیشاتر خصوصایات شایمیایی یاک گیااه، در      

ثر آن، زمیناه بارای   ؤمواد ما  زیاد مقدارصورت تفاوت 
های دیگر از جمله کشت و اهلی کردن و تولید فعالیت

(. 2973 )سالیمی و همکااران،   شاود انبوه گیاه فراهم 
بار  عاالوه کاه   هاایی اسات  یکی از گونهه مورد درختچ

. داردارزش دارویای زیاادی نیاز     ،های جنگلای ویژگی
، به Myrtaceae ۀسبز از تیراست همیشه ایگونهمورد 
مرغای،  های متقابل، تتام متر با برگ سهتا  یکارتفاع 
تاا   144چرمی براق مورد در ارتفاع  و تیزای، نوکنیزه
مرطااو  ر مناااطق نیمااهمتاار از سااطح دریااا د 1444

هاای لرساتان، سیساتان و بلوچساتان، فاار ،       استان
 رویااادمااایکرماااان، هرمزگاااان، گااایالن و ایاااالم  

 ثیر عوامال  در زمینه تا  (.2989؛ ثابتی،2986)زرگری،
ثر گیاهااان ؤماا هااایمحیطاای باار پااراکنش و ترکیااب

نجفای   تحقیقات متعددی صورت گرفته است. ،دارویی

بر کمیات و کیفیات   را  ( اثر شرایط رویشگاهی2979)
  Tanacetum polycephalumاه دارویای یا ثر گؤمواد م
رویشگاه متتلام   هشتدر این تحقیق از  کرد.بررسی 
غربای در  هاای همادان، تهاران و آاربایجاان    در استان
 .شدها شناسایی در اسانسترکیب متتلم  44مجموع 

ناختی متتلام بار   شثیر عوامل بوم ( ت2971کلوندی )
 گیااااه دارویااای  ماااؤثر  فیااات ماااادۀ کمیااات و کی

Thymus eriocalyx  های همدان، مرکزی، در استانرا
میاانگین   ۀمقایسا  بررسای کارد.   کردستان و کرمانشاه

ها نشان داد که بیشترین بازده اساانس از  اسانس ۀبازد
گرماز،  همدان، کوه خان ۀمربوط به منطق ،لحاظ کمی

ن و کمتاری  ،متر و شیب شامالی  2744-2714ارتفاع 
کردساتان، ساقز، روساتای     ۀمربوط باه منطقا   ،مقدار
شایب شامال و    متار و  2614-2814لقرنی، ارتفااع  م

( 2973) خاانیکی و همکااران   بتشی شرقی بود.شمال
ثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر کمیات و کیفیات    ت

ترکیاب   شاش  .کردنداسانس کاکوتی کوهی را بررسی 
، پیپریتناون و  ، پولگون7 و2بتاپینن، سابینن، سینئول 

مناطق به صورت مشترک وجاود   همۀدر ترپینتول آلفا
منظاور بررساای   باه  Curado et al. (2006). شات دا

ترکیبااات شاایمیایی   ارتباااط عواماال محیطاای باار   

Lychnophora ericoides  هاای  لفهؤتحلیل م روشاز
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PCA اصلی
تحلیال   هایروشیکی از  کردند کهستفاده ا 2

ای از از ارتبااط باین مجموعاه    گانه است که الگاویی چند
کناد. تحلیال   های محیطی را بررسی مای ها و متغیرداده

ها برای تبیاین  بندی، گروهی از روشگرادیان و فنون رج

شاوند.  میمنجر ۀ فرض یها هستند که به اراو تقلیل داده
 شاد مشات    Curado et al. (2006) تحقیق در نتایج

نظاار و  کااه بااین ترکیبااات شاایمیایی گیاااه مااورد   
 دار وجود دارد.  فاکتورهای خاک ارتباط معنی

ی مناساب بار   هاای فرضایه  بیاان هدف از این تحقیق 

 ۀگانا هاای چناد  شده توساط تحلیال  اسا  روابط تبیین
هاای دقیاق آمااری باین     اساتفاده از روش باا  همبستگی
 ۀی اسانس درختچا یهای محیطی و ترکیبات شیمیامتغیر

ود روش کشات و تولیاد   بهبا  باه تواناد  مورد است که می
طبیعای رویشاگاهی   هاای بهتارین منااطق     براسا  الگو

رسااانی بااه ترتیااب باادون آساایب  . باادینکناادکمااک 
ارزش ماورد از طریاق   ها، تولید گیااه دارویای باا    رویشگاه

 گیرد.   از طبیعت انجام می الگوبرداریاسا  زراعت آن بر
 

 هامواد و روش
 مورد بررسی ةمنطق -

طبیعاای مااورد در  رویشااگاه 29در ایاان پااژوهش 
بررسی های رویشگاه ویژگی بررسی شد. استان لرستان

 ساطح  از ارتفااع  .آورده شاده اسات   2ول در جد شده
 (GPS)ی جهاان  یاا  متتصاات  دساتگاه  ۀلیوسبه ایدر

 ،لهیوساابااه عرصااه غالااب بیشاا ،VISTA CX ماادل

 ،هلیوساا باه  غالااب بیشا  جهات  1سااونتو سانج  بیشا 
 .شدی ریگازهاند سونتو، ینما قطب

 ی گیاهیهانمونه انتخابروش  -

 حذف نینچهم و هانمونهی تصادف انتتا  منظوربه
 جهت چهار از ،یبردارنمونه بر توده ۀیحاش تاثیرات

 از و حرکت توده داخل به متر 21 ،اندازهبهیی ایجغراف
 . شد انتتا  شاخهسر و برگی هانمونه ۀیپا نیاول

 

1 . Principal Components Analysis 

2 . SUUNTO 

 یریگاسانس -

در ی عیطب صورتبه هابرگگیری، سانسمنظور ابه
 خشک روز ده مدتبه، کامل ۀیسا دردمای محیط و 

و پس از خشک  (Karousou et al., 2005)شدند 

 شد خردی برق ا یآس با هابرگ ابتداشدن کامل آنها، 
 هری هابرگ از سپس و( 2971 ،رضایی و مندیجا)

 ۀلیوسبه آ  با ریتقط روشبه و نیتوز گرم 44 ،منطقه
شد ی ریگاسانسمدت سه ساعت به کلونجر دستگاه

دست آمده سپس اسانس به .(2934)نجفی و توکلی، 

زدایی شده و در سدیم، رطوبتاستفاده از سولفاتبا 
های تیره در یتچال نگهداری شد تا در مرحلۀ شیشه

 بعد ترکیبات آن شناسایی شد.

 سازی و شناسایی ترکیبات اسانسجدا -

ی هاروغنی کل زیآنالی برا یدی کهروش جد

 در است. GC-MS روش ،شودیم گرفته کاربهی اسانس
گاز کروماتوگرافی متصل به  دستگاه ازی بررس نیا

  استفاده گردید.GC-MS) سنج جرمی )طیم

 GC-MSو  GCمشخصات دستگاه  -

 Agilent  کروماااتوگراف گااازی GCدسااتگاه  از
 متار،  94 طاول به HPSمجهز به ستون  N 6734مدل

  فااز  الیاه  ضاتامت  و میکرومتار  114 داخلای  قطار 
 و همچناااین از دساااتگاه  میکرومتااار 11/4 سااااکن

 GC-MSسانج  طیام  باه  متصال  گازی کروماتوگراف 

 قطار  متار،  94 طاول  بهHPS  ستون به مجهز جرمی،

 برابر  ساکن فاز الیه و ضتامت میکرومتر 114 داخلی

 41 از ونآ دماای  .گردیاد  میکرومتار اساتفاده   11/4

 سارعت  با گراد سانتی درجه 114 گراد تاسانتی درجه

 ساپس  افزایش یافت و دقیقه بر گرادسانتی درجه پنج

 درجاه  14 سارعت  باا  گاراد درجاه ساانتی   174 باه 

 با درصد 33/33هلیم گاز از دقیقه رسید. بر گراد سانتی

 .شاد  اساتفاده  الکتارون ولات   84 یونیزاسایون  انارژی 
 محاسابۀ شااخ  باازداری    کمکهب هاطیم شناسایی

 هاای جرمای انجاام   طیام  بررسی همچنین و کواتس

 هااایاز ترکیااب کاادام هاار درصااد نساابی .گرفاات
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 (Davies, 1998).آمد  دستبه کروماتوگرام طیم در آن زیار منحنای   ساطح  باه  توجاه با  دهنده تشکیل

 شده بررسی هایمشتصات رویشگاه -2جدول 

 نام مناطق ردیم
 دریا ارتفاع از سطح

(m) 

  شیب

 (درصد)
 جغرافیاییعرض جغرافیاییطول جهت شیب

 مساحت

(ha) 

 7/4 9899294 864731 شمالی 11 2111 موردزگ 2

 26/4 9891824 864317 شمالی 21 2129 تشکن 1

 92/2 9826847 114933 جنوبی 1 2189 حمزهپادگان 9

 1/4 9637214 119889 شمالی 1 862 دیناروند 4

 18/4 9844343 881383 غربی 97 323 موردچم 1

 12/4 9672949 811234 شمالی 99 862 مالوی 6

 41/4 9672994 811231 شمالی 14 311 معموالن 8

 92/4 9841413 148167 جنوبی 3 781 کرکی 7

 1/4 9688121 134266 جنوبی 24 2441 سنگرچم 3

 14/4 9688142 134297 جنوبی 26 321 دشتسپید 24

 73/4 9614748 197173 جنوبی 99 713 نصیرقلعه 22

 2/2 9611468 141164 شمالی 24 2914 چوبتراش 21

 13/4 9688863 133132 جنوبی 3 2449 نوده 29

 

 یشناس خاک هایشیآزمابرداری از خاک و نمونه -

ی س تا صفر عمق از ،خاک ۀنمون برداشت منظوربه

. (2976ور، پ)سلطانی شد هیته نمونه خاکی متریسانت

ی هاشگاهیرو ۀگوش چهار در نقطه چهار ازی بررس نیا در

 از پس که شدی آورجمع خاکی هانمونه ،یبررستحت 

دست آوردن نمونه یکنواخت و و به گرییکد با آنها بیترک

به آزمایشگاه  و آزمایش،منظور تجزیه به ،یکسان

 کشاورزی دانشگاه لرستان منتقل ۀشناسی دانشکد خاک

  pHشامل فیزیکی و شیمیاییبرخی از خصوصیات  شد.

 ،(9424مدل JENWAY متر pH دستگاه ۀلیوسبه)

ی کیالکتر سنجتیهدا دستگاه ۀلیوسبه) الکتریکی هدایت

JENWAY روش  )با آلی ، درصد کربن(4424 مدل

، سدیم و پتاسیم (روش اولسونبه) فسفر بلک(،والکی

روش )به خاکبافت و روش فلیم فتومتری()به قابل جذ 

 .شدند گیریاندازه هیدرومتری(

 محاسبه بازده اسانس -

 باازده  درصاد  ۀمحاساب  منظاور باه  ،پژوهش نیا در

( اسانسوزن /گیاه خشک وزن× )244فرمول از اسانس

 و وناادیآارن) شااد اسااتفاده اسااانس بااازده درصااد =

 (.2977 همکاران،

  یآمار لیتحل و هیتجز
 ولوژیک و ترکیبات اسانسبررسی ارتباط عوامل اک -

منظور بررسای ارتبااط   اولین بار به ،در این تحقیق
و درصاد ترکیباات    باا مقادار  عوامل محیطی رویشگاه 

تحلیاال تطبیقاای   روشمااورد از  ۀاسااانس درختچاا 
2متعااارفی

CCA  تاااکنون از ایاان روش شااداسااتفاده .
عوامل محیطی  ۀ تحلیل مستقیم ارتباطبیشتر در زمین

 CCAفاده شاده اسات. هادف    و پوشش گیااهی اسات  
 اسااا  یااک الگااویی در جوامااع باار کااردنمشاات  
توزیاع   ۀتارین نحاو  بندی استاندارد و تعیین مهمرسته

های محیطی اسات. در  ها در طول متغیرجمعیت گونه
توانناد  هایی را که به بهترین شکل میالگو CCAواقع 

هاای محیطای را شار  دهناد     ارتباط جوامع و متغیار 

 

1. Canonical Correspondence Analysis   
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تحقیاق،  در ایان   .)2974 ،یمصاداق )د کنا آشکار مای 
جاایگزینی بارای    ،ی متتلم اساانس ترکیبات شیمیای

تاا ارتبااط   اسات   های گیاهی در نظر گرفته شدهگونه
 هاای محیطای باه بهتارین    ی و متغیرترکیبات شیمیای

  باودن  نرماال ی بررسا  منظاور باه شکل تبیاین شاود.   
  و رنوفیاساااام لمااااوگرفوک آزمااااون از هاااااداده
 افااازار نااارمو  اساااتفاده شاااد  SPSS افااازارنااارم

PC- ORD Ver. 4.2  کار رفتبهبرای تحلیل.   

 نتایج
 شناسیمشخصات خاک -

 تحتهای شناسی رویشگاهخاک هاینتایج آزمایش

 .آورده شده است 1در جدول  مطالعه

 نتایج استخراج و بازده اسانس -

 اساانس  ریمقااد ی ریا گانادازه  جینتاا  ،9 جدول در

 .شودشده مشاهده میی ررسبی هاشگاهیرو

 مطالعه تحتی هاشگاهیرو خاکی هاشیآزما جینتا  -1 جدول

 نام مناطق ردیم
EC 

 pH مو  میلی
 ازت

 درصد

 سدیم

ppm 

 پتاسیم

ppm 

 فسفر
ppm 

 آلیکربن

 درصد
 بافت خاک

 شنی، لومی 92/4 1/9 114 44 416/4 23/8 71/4 موردزگ 2

 شنی، رسی، لومی 79/2 1 141 6 21/4 67/8 19/4 تشکن 1

 رسی، لومی 91/2 6/8 994 23 22/4 29/7 421/4 حمزهادگانپ 9

 رسی، لومی 4/2 6/4 814 28 21/4 6/8 48/2 دیناروند 4

 لومی 28/4 4/2 244 22 42/4 73/8 11/4 موردچم 1

 لومی 69/2 7/2 864 94 24/4 81/8 31/1 مالوی 6

 شنی، لومی 44/2 8/2 124 27 21/4 73/8 41/4 معموالن 8

 شنی، لومی 231/4 1/2 144 64 426/4 18/8 23/2 کرکی 7

 شنی، رسی، لومی 21/4 4/4 941 29 421/4 76/8 237/4 سنگرچم 3

 لومی 14/2 7/29 234 3 2/4 71/8 14/4 دشتسپید 24

 لومی 17/2 1/41 824 29 22/4 69/8 43/4 نصیرقلعه 22

 رسی، لومی 1/2 4/1 244 21 2/4 41/7 92/4 چوبتراش 21

 رسی، لومی 42/2 6/2 144 7 41/4 78/8 11/4 نوده 29

 های بررسی شدهدرصد بازده اسانس رویشگاه -9جدول 

 اسانس درصد شگاهیرو میرد اسانس درصد شگاهیرو میرد

 18/1 یکرک 7 41/6 موردزگ 2

 61/7 سنگرچم 3 91/4 تشکن 1

 1 دشتدیسپ 24 41/6 حمزهپادگان 9

 48/4 رینصقلعه 22 41/6 اروندنید 4

 3/4 چوبتراش 21 27/1 موردچم 1

 3/4 نوده 29 41/6 یمالو 6

    81/9 معموالن 8

 

 نتایج شناسایی ترکیبات اسانس  -

اکوتیپ مورد در  29ترکیبات اسانس  4در جدول 

 استان لرستان نشان داده شده است.
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 متتلمهای درصد ترکیبات اسانس در رویشگاه -4جدول 

 29 21 22 24 3 7 8 6 1 4 9 1 2 شاخ  بازداری نام ترکیبات

Isobutylisobutyrate 21/8 144/4 423/4 249/4 21/4 148/4 227/4 917/4 99/4 149/4 99/4 4 4 4 

a-Thujene 43/8 71/4 978/4 422/4 981/4 441/4 491/4 139/4 449/4 424/4 449/4 4 4 4 

a-Pinene 6/8 891/27 88/26 76/21 61/21 43/27 194/1 67/24 48/21 27/21 42/26 91/29 82/23 67/26 

Camphene 46/7 447/4 463/4 21/4 467/4 41/4 417/4 412/4 46464 442/4 464/4 4 68/9 61/9 

Sabinene 63/7 449/4 442/4 4 42/4 4 426/4 449/4 429/4 476/4 429/4 11/4 4 4 

b-Pinene 87/7 999/4 413/4 493/4 916/4 946/4 431/4 421/4 161/4 168/4 416/4  4 44/4 

Myrcene 11/3 284/4 277/4 412/4 117/4 219/4 431/4 112/4 931/4 263/4 931/4 4 4 4 

d-3-Carene 86/3 19/4 988/4 49/4 931/4 172/4 966/4 128/4 418/4 111/4 418/4   46/4 

p-Cymene 78/3 249/4 444/4 419/4 461/4 48/4 476/1 417/4 264/4 472/4 241/4 4 4 4 

1,8-Cineole 11/24 83/14 31/14 6/4 27/14 9/16 846/2 41/11 98/12 78/14 7/14 18/24 71/14 1/28 

(E)-b-Ocimene 39/24 421/4 218/4 418/4 298/4 223/4 491/4 141/4 913/4 261/4 13/2 4 4 4 

c-Terpinene 12/22 136/4 411/4 427/4 118/4 196/4 44/4 949/4 139/4 131/4 139/4 4 4 4 

cis-Linalool oxide 13/22 471/4 471/4 119/4 217/4 211/4 968/4 211/4 289/4 248/4 289/4 4 4 4 

Terpinolene 42/21 11/4 449/4 116/4 191/4 143/4 942/4 161/4 12/4 183/4 12/4 4 4 4 

Linalool 4/21 29 86/22 61/1 941/24 964/21 262/22 1/24 61/3 13/22 41/3  4/4 9/3 

o-frenchyl alcohol 37/21 417/4 418/4 424/4 486/4 62/4 4 442/4 443/2 488/4 19/4 4 4 4 

Terpinene-4-ol 8/24 474/4 687/4 219/4 88/4 13/4 139/4 831/4 82/4 772/4 82/4 4 4 4 

a-Terpineol 98/21 12/24 49/24 148/9 36/24 62/24 67/21 83/3 41/24 11/21 41/24 71/6 98/9 17/4 

Myrteno 48/21 414/4 418/4 249/4 32/4 469/4 269/4 98/2 22/4 471/4 22/4 4 4 4 

Myrtenyl acetate 47/27 417/4 2/4 46/4 247/4 479/4 77/2 211/4 923/4 224/4 923/4 4 4 4 

a-Terpinyl acetate 48/23 31/1 462/9 19/4 21/4 414/9 362/4 749/9 4 341/4 4 4 12/2 4 

geranyl acetate 17/14 299/1 247/9 871/4 61/7 89/2 448/2 612/1 999/2 788/2 999/2 4 63/2 4 

Methyl eugenol 3/14 88/1 414/9 448/4 48/4 227/9 211/4 961/9 371/4 11/9 371/4 4 49/9 4 

Linalyl acetate 32/26 76/6 38/1 84/23 14/6 129/8 62/9 41/6 696/4 119/1 696/4 69/7 2/2 41/6 

 .حمزهپادگان و دشتدیسپ مورد،چم ناروند،ید سنگر،چم ر،ینصقلعه چوبتراش، معموالن، تشکن، نوده، ،یمالو ،یکرک مورد،زگ :از عبارتند بیترتبه باال جدول در زدهیس تا کی یهاشگاهیرو
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صلی اترکیب  چهار شود،طور که مشاهده میهمان

و  a-Pinene، 1,8-Cineole ،Linalool اسااانس مااورد 

Linalyl acetate هاااای ترتیاااب در رویشاااگاهباااه

بیشاترین   ،ماورد و ماالوی  سانگر، گاز  سپیددشت، چم

 .را دارندمقدار 

 

 اسانس ریمقاد وی کیاداف ،یکیاکولوژ عوامل ارتباط -

 دهناادهنشااان ،یمتعااارفی قاایتطب تحلیاال جینتااا

 اساانس  باات یترک وی طا یمح عوامال  ادیا زی همبستگ

یاژه، ضارایب همبساتگی و    ، مقاادیر و 1جادول   .است

هاای  کادام از محاور  هار  ۀشاد مقادیر واریاانس تبیاین  

 دهد.را نشان می CCAبندی رسته

های محیطی ، میزان همبستگی متغیر6در جدول 

 نشان داده شده است. CCAهای و محور

شود ازت، پتاسیم، فسفر گونه که مشاهده میهمان

تگی خاک و شیب دامنه با محور یک، بیشترین همبس

  pHدریا، دهند و ارتفاع از سطحمثبت را نشان می

آلی خاک نیز بیشترین همبستگی مثبت خاک و کربن 

 دهند.را با محور دو نشان می

 CCA بندیهای رجمقادیر ویژه و همبستگی محور -1جدول 

 سوم دوم اول محور
 11/4 81/4 78/4 مقادیر ویژه
 2 331/4 333/4 ضریب همبستگی

 2/21 4/94 7/42 س تبیین شدهواریان

 

 CCAبندی های رجهای محیطی و محورهمبستگی متغیر -6جدول 

 محور سوم محور دوم محور اول های محیطیمتغیر

 14/4 81/4 -49/4 ارتفاع از سطح دریا

 -46/4 -91/4 44/4 شیب
EC 13/4- 26/4 92/4- 
pH 24/4 48/4 41/4 

 -27/4 16/4 86/4 ازت

 -42/4 -46/4 72/4 پتاسیم

 47/4 48/4 19/4 کربن آلی

 -12/4 -93/4 -74/4 سدیم

 42/4 -48/4 78/4 فسفر

 -24/4 6/4 -29/4 جهت

       

شیمیایی  هایترکیب موقعیت ۀدهندنشان 2شکل 

 ،CCAبندی رسته دوو  یکهای مهم اسانس با محور

 شیمیایی هایترکیب موقعیت ۀدهندنشان 1شکل  و

 است.  سهو  دوهای با محور مهم اسانس
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 CCAهای اول و دوم ترین ترکیبات اسانس با محورمهم موقعیت - 2شکل

 

 
 CCA دوم و سومهای ترین ترکیبات اسانس با محورمهم موقعیت -1 شکل

 

 بحث

 بار و ادافیکی  یکیاکولوژ عوامل که داد نشان جینتا

هاای متتلام   اکوتیاپ  باتیترکدرصد  و اسانسمقدار 

 نتاایج بررسای    .رگذارناد یتاثدر اساتان لرساتان    مورد

باه بهتارین شاکل     ،تطبیقای متعاارفی   تحلیلروش به

اساا   و درصد ترکیبات اساانس را بار   مقدارتغییرات 

 و اولی هاا محاور دهاد.  های محیطی نشان مای متغیر

 بیترتبه ،2ژهیو مقادیر نیشتریب CCAی بندرسته دوم

هاای اول و  محاور تیجاه  در ن ،داشتند را 81/4 و 78/4

عوامل محیطای و ترکیباات    ارتباطتوانند دوم بهتر می

 ۀدسات آوردن ایاد  منظور باه . بهرا نشان دهنداسانس 
 

1. Eigen value  
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های محیطی و ترکیبات کلی از چگونگی ارتباط متغیر

 .شاد همبساتگی اساتفاده    هایجدولاسانس از نتایج 

ی طاایمحی هاااریاامتغی همبسااتگ جاادول بااه باتوجااه

 عوامال  انیا م از ،CCAی هاا محاور  و شدهیریگ اندازه

فسفر،  ردیمقا ،یبررس تحتی کیاداف وی کیاکولوژ مهم

 ،اول محاور  باا آلی و شیب منطقه  پتاسیم، ازت، کربن

. بیشااترین دادنااد نشااان قااویمثباات و ی همبسااتگ

همبستگی را فسفر و پتاسیم باا محاور یاک داشاتند.     

 نشاان  بهتار  را خااک  یهاا انیگراد اول محور نیبنابرا

 کاه  باود ی شاگاه یرو تنهاا  رینصقلعه شگاهیرو. دهدیم

 باات یترک .داشات  یاک  محور با قوی مثبتی همبستگ
Nerol, o-frenchyl alcohole-1,6- undecadiene, 

camphene, myrcene, cis linalool oxide, ho- trimol, 

cis geranic acid, methyl eugenol   نیااز بیشااترین

، (2)شکل ور یک نشان دادندرا با محمثبت  همبستگی

 زیااد  ریمقااد  وجاود  که کرد استنباط توانیم نیبنابرا

 نیا ا حضور بر تواندیم ،خاک در ، ازت و پتاسیمفسفر

در نتاایج  . شاود  واقاع  ثرؤما  ،در اسانس مورد باتیترک

کاه   شاد نیز بیان  (2977) پیوندی و همکارانتحقیق 

بار کااهش    ،کاهش سه عنصار ازت، فسافر و پتاسایم   

 جینتا گذار بود.ثیر درمنه شیرین ت ۀهای ثانویمتابولیت

ی کیاکولاوژ عامال  کاه  داد نشاان  نیهمچنی همبستگ

 مقادار  و خااک  pH جهت دامنه ، ا،یدر سطح از ارتفاع

 مثبااتی همبسااتگ مدو محااور بااا خاااکی آلاا کااربن

 نحاو باه  CCAبنادی  رساته  مدو محاور  پاس . داشتند

هااای فاااکتور راتییااتغ ازی مهماا بتااش ،یبهتاار

 ارزشباا  و مهم باتیترک ،کندمی انینما را فیزیوگرافی

 ن،یاانپآلفااا،  2،7 نئولیساا  شااامل مااورد اسااانس

 عامال ارتفااع از ساطح    باا  زین نالولیل و استات نالولیل

در نتیجاه   داشاتند،  را مثبتی همبستگ نیشتریب دریا

شاده  گیاری های اندازهکه متغیر کرداستنباط  توان می

ترکیبات مهم اساانس   مقدارمتری بر ثیر ک در خاک ت

های اکولوژیکی مانناد ارتفااع از   عاملمورد و  ۀدرختچ

سطح دریا و جهت شیب بر درصاد ترکیباات عماده و    

 از باااتیترک نیااا. ناادترثرؤمهاام اسااانس مااورد ماا  

 ماورد  اساانس  باات یترک نیترمهم و نیترشده شناخته

 آناان  حضور و تیاهم بهی ادیز قاتیتحق در و هستند

  قاااتیتحق ،جملااه آن از کااه، اساات شااده اشاااره
(Flamini et al., 2004; Yadegarnia et al., 2006; 

Moghrani & Rachida, 2008) بارد  ناام  تاوان  یما  را. 

آلای خااک باا    جالب توجه این است که مقدار کربن ۀنکت

کاه  دارد،  قویهر دو محور اول و دوم همبستگی مثبت و 

آلی خاک با تغییرات  ربنمثبت ک همبستگی ۀدهندنشان

از طرف دیگار سادیم    درصد ترکیبات اسانس مورد است.

دهاد  های یک و دو همبستگی منفای نشاان مای   با محور

ثیر منفی سدیم بر درصد ترکیباات   ت ۀدهنداین امر نشان

  هاااای پاااژوهش در نتاااایج اسااات.اساااانس ماااورد  

Dow et al. (1981)  وOzturk et al. (2004)  نیااز

ه شااوری موجااب کاااهش عمکاارد  کاا شاادمشاات  

شاود  انس درمنه شیرین و بادرنجبویه مای ترکیبات اس

اینکاه در   توجاه باه  باا  .اسات راستا که با این نتایج هم

  ،7,2 نئولیساامنااابع متتلاام از ترکیباااتی ماننااد    

ترین و عنوان اصلیبه نالولیل و استاتنالولیل ن،ینپآلفا

شاده اسات،    ترین ترکیبات اسانس مورد نام بارده مهم

 باه  ،عواملی از قبیل ارتفاع از سطح دریا و جهت شیب

و عااواملی از قبیاال فساافر،  ،هااای اولیاه عناوان متغیاار 

عنااوان آلاای و شایب منطقااه باه   پتاسایم، ازت، کاربن  

 بر حضور ترکیباات مهام در اساانس    ۀثانوی هایمتغیر

 ،گونااه کااه بیااان شاادهمااان .مؤثرناادمااورد  ۀدرختچاا

ند اساانس ماورد بیشااترین   ترکیباات اصالی و ارزشام   

 همبستگی و ارتباط مستقیم را با عوامل ارتفاع، جهت،

pH نیاز باا   ماؤثر  آلی داشتند و دیگر ترکیبات  و کربن

محور اول در ارتباط بودند. محور سوم درصاد کمتاری   

دهااد. از نتااایج از تغییاارات واریااانس را نمااایش ماای 

ت، که ارتفاع از سطح دریاا، جها   کردتوان استنباط  می

pH اصالی ترین عوامل بار ترکیباات   ثرؤم ،و کربن آلی 

 ،بررسای تحات  هاای  لفهؤ. دیگر مهستنداسانس مورد 

ثیر کمتری بر ترکیبات اصلی اساانس دارناد. نتاایج     ت

و  مقادم  فرشاباف  تحقیقاات  آماده باا نتاایج   دسات به

آنهاا نیاز    تحقیقدر  ،همتوانی دارد( 2971)همکاران 

تغییارات کمای و    که شرایط محیطی بار  شدمشت  
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توجه به اینکه با ثرند.ؤمکزیکی م کیفی اسانس جعفری

هاای موجاود   به تبیین واقعیت CCAبندی نتایج رسته

، شودمنجر میهایی فرض بیاندر طبیعت و در نهایت 

با توجه باه تعیاین ارتبااط برخای از      شودمیپیشنهاد 

آمده در قالاب  دستنتایج بهعوامل با ترکیبات اسانس، 

شوند بررسی با کنترل سایر عوامل های آزمایشی ر ط

های دیگار اساتفاده   تا بهتر بتوان از آن نتایج در بتش

های کشات و  ن در بتشتوامی همچنین از نتایج. کرد

منظاور مصاارف دارویای بهاره     ختچاه باه  تولید این در

از بهترین شرایط از نظر ارتفاعی، جهت و نیاز  گرفت و 

کمیاات و کیفیاات اسااانس  گااذار خاااکثیر تااعناصاار 

 .کردالگوبرداری 

 

 منابع

و  سفیدکنفاطمه ، عربانیقواممنصوره ، سینح آارنیوند،

های اکولوژیک بررسی تاثیر ویژگی. 2977، طویلیعلی 

برگ  کیفیت اسانس گل و ارتفاع( بر کمیت و و )خاک

Achillea millefolium L. subsp. Millefolium ، تحقیقات

 .116-182(: 4)11 عطر ایران،م گیاهان دارویی و

. تولید و فرآوری گیاهان داروئی، 2934رضا،  امیدبیگی،

 ص. 948انتشارات آستان قد  رضوی، چاپ ششم، 

. 2973، دهقان و زینب سفیدکنفاطمه  ،رضاالمخانیکی، غبتشی

بررسی تاثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر کمیت و کیفیت اسانس 

های دارو(، Ziziphora clinopodioides Lam)کوهی کاکوتی

 .22-14: (2)2 ،گیاهی

. تاثیر ازت 2977 میرزا، مهدی و رفعتیآار ، ریمپیوندی، م

 ،.Artemisia annua Lو فسفر بر رشد و میزان اسانس 

 .81-74(: 2)11ن دارویی و معطر ایران، گیاهاتحقیقات 

های درختچه ها، درختان وجنگل .2989 ،اهللبیبح ثابتی،

 .ص 724انتشارات دانشگاه یزد، چاپ دوم، ،رانای

. روشااهای 2971، رضااایی باااقرمحماادو  امکااارجایمنااد، ک

 نشر تهاران،  های بازداری و تجزیه اسانس،آزمون و شاخ 

 .ص 914

و  خاانیکی بتشیرضا غالم سفیدکن،فاطمه ، ینبدهقان، ز

بررسای تااثیر برخای از شارایط      .2973، کلونادی رمضاان  

 وی کمیاااات و کیفیاااات اسااااانسرویشااااگاهی باااار ر

Ziziphora clinipodioides Lam..،  گیاهااان تحقیقااات

 .43-69(: 2)16دارویی و معطر ایران، 

جلااد چهااارم،   . گیاهااان دارویاای، 2986 ،لاایع زرگااری،

 .ص 319انتشارات دانشگاه تهران، 

. بررسای ارتبااط عوامال    2976 اماین، محماد پور، سلطانی

 گوناااه دارویااای اکولوژیاااک باااا پاااراکنش و فراوانااای   

Salvia mirzayanii گیاهاان   تحقیقات ،در استان هرمزگان

 .127-111 (:1)19دارویی و معطر ایران، 

و  اساعدیه شاجاعی زهارا   ابراهیمی،اله عطا اندانا،سلیمی، م

استتراج و شناساایی   .2973، دهکردیساعیسید سیاوش 

گیاهاان  تحقیقاات  ، کاوهی هاای شایمیایی کارفس   ترکیب

 .248-216 (:1)16طر ایران، دارویی و مع

رضا امیدبیگی و فاطماه سافیدکن،    ،مقدم، محمد فرشباف

 . بررسی اثر شارایط محیطای بار عملکارد و اجازای     2971

تحقیقات گیاهاان   تشکیل دهنده اسانس جعفری مکزیکی،

 .43-11: 27داروئی، 

شناسای  بررسی تاثیر عوامال باوم   .2971، مضانکلوندی، ر

ماااده مااوثره گیاااه دارویاای  متتلاام باار کمیاات و کیفیاات

Thymus eriocalyx هااای هماادان، مرکاازی،  در اسااتان

ارشاد، دانشاگاه   نامه کارشناسیکردستان و کرمانشاه. پایان

 ص. 241، علی سینا همدانبو

شناسی گیاهی، انتشارات جهاد بوم .2974،نصورمصداقی، م

 .ص 278دانشگاهی مشهد، 

 یکی گیاه داروییاکوفیزیولوژ . بررسی2979نجفی، قاسم، 

Tanacetum polycephalum  و اثر شرایط رویشگاهی بر

نامه کارشناسی ارشد، پایان کمیت و کیفیت ماده موثره،

 ص.  246دانشگاه تربیت مدر .

های مقایسه ترکیب .2934، توکلیزهرا و  رزانهنجفی، ف

شیمیایی اسانس، غلظت عناصر موجود در خاک و خواص 

( در دو .Ziziphora tenuior L) اکوتیباکتریایی گیاه کضد

گیاهان دارویی و معطر ایران، تحقیقات  ،منطقه ایران

18(1 :)147-193. 
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Abstract 

Although production of secondary metabolites is controlled by genes, their production 

amounts are significantly affected by environmental conditions. This study aimed to 

investigate the effects of some major site ecological factors on essential oil and chemical 

composition in Myrtus communis L. ecotypes. For this purpose, 13 major sites in the Lorestan 

province were recognized. After reconnaissance some ecological properties were measured 

and leave samples were collected to obtain essence. Leaves samples were dried and distillated 

by Clevenger apparatus and chemical composition were identified by GC and GC/MS. 

Canonical correspondence analysis, CCA, were used to investigate the effects of major 

ecological factors on chemical composition contained amounts in essence. Results showed 

that altitude and aspects as primary factors and soil nutrients such as Phosphorus, Organic 

carbon, Potassium and Nitrogen are secondary factors affect on myrtle essential oil and 

chemical composition amounts. 

Keywords: Canonical Corresponding Analysis, Ecological factors, Essence, Lorestan,  

Myrtus communis L.  
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