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   چکیده
جنس . گیرداز خانواده نعناعیان است که در سرتاسر جهان رویش دارد و اثرات درمانی متعددي را در بر می Stachys جنس        

Stachys هاي گوناگون و کرك تارهاي بلند اي پوشیده از کركهاي چوبی و درخچهگیاهانی یک ساله، دو ساله و یا به صورت بوته
اسم فارسی این جنس شاطرا، صور اسرافیل و . شونداین گیاهان در نقاط مختلف ایران پراکنش داشته و به صورت بومی یافت می. هستند
آنها  از یکی .دارد مهم رویشگاه دو دنیا در و گونه 300از بیش Stachysجنس  کلی طور به ).1385رضازاده و همکاران، (اي است سنبله
اي گیاهی گونه چاي کوهی یا سنبله. باشدمی بالکان منطقه دیگري و است عراق و شمال ایران غرب شمال قفقاز، آناتولی، شرق و جنوب

این گیاه در طب . شودقه کرکدار و خزي است که به گل آذین پشم گونه و الیافی دراز و خوش بو منتهی میسانتی متر با سا 25به ارتفاع 
سنتی ایران به عنوان باد شکن، مسکن دردهاي احشایی، سردرد، دردهاي عصبی، معرق و در موارد اضطراري به عنوان آرام بخش مورد 

این تحقیق به منظور ارزیابی میزان اسانس چاي کوهی در زمان تمام گل نمونه ها از  ).Salmaki et al., 2008. (گیرداستفاده قرار می
در مرحله گلدهی کامل، از مناطق مختلف در  1392مناطق مختلف جمع آوري گردید و اندام هاي هوایی گیاه مورد نظر در تیرماه سال 

 بررسی از پس.مورد تجزیه فیتوشیمیایی قرار گرفت GCاز استان جمع آوري گردید و اسانس حاصل از روش تقطیر با آب واستفاده 
) آذربایجان شرقی(مناطق زنجان، طارم، آمل، ملکان و کندوان  در نظر اسانس چاي کوهی در پنج منطقه مورد تجزیه فیتوشیمیایی

، 1663، طارم 1638زنجان (فاعات ارت ي ترکیبات روغن اسانس به دست آمده ازنتیجه. دارویی، نتایج نشان داد موثره ترکیبات شناسایی
 -فلندرن، تیمول، کارواکرول، ژرانیول، کامفور، جرماکرین -ترتیب بتابه ) متر از سطح دریا 1500و کندوان تبریز  1302، ملکان 76آمل 

نتایج حاصل  .بوده است د ، اُکتا دنودئیک اسی4-، دي متیل استر 7- 2اُکتا دنوئیک اسید،  -7مایریسین،  -فلندرن، بتا- کوببن،آلفا-دي، بتا
از بررسی تجزیه فیتوشیمیایی ترکیبات اصلی در اسانس  این گیاه در پنج منطقه از استان  با یکدیگر نشان داد که اختالف معنی داري در 

ترکیباتی ، مهمترین %)23.56(، کارواکرول %)53.37(، تیمول %)21.12(، ژرانیول %)13.46(کامفور  .وجود داشت  0/01سطوح احتمال 
به ) متر از سطح دریا 1302(و آذربایجان شرقی ) متر از سطح دریا 76(، مازندران )متر از سطح دریا1638(بودند که از ارتفاعات زنجان 

  .ي زنجان گزارش شدبیشترین میزان مواد مؤثره از منطقه. دست آمد
  

  ترکیبات موثره،  GC، اسانس،  lavandulifolia vahl Stachys چاي کوهی، :واژه هاي کلیدي
  

 مقدمه 
گونه گیاهی که در ترکیب  8000از  22/0نزدیک به . کشور ایران یکی از مراکز مهم تنوع گیاهی دنیاي قدیم به حساب می آید      

قابل رویش  این گیاه دارویی و زیبا در بسیاري از مناطق ایران. می باشند) اندمیک(فلورستیک پوشش گیاهی ایران یافت می شوند، بومی 
اي پوشیده از هاي چوبی و درخچهگیاهانی یک ساله، دو ساله و یا به صورت بوته، )lavandulifolia Stachys(چاي کوهی  .می باشد

این گیاه در طب سنتی ایران به عنوان  ).1387مظفریان، (باشدخانواده  نعناعیان می هاي گوناگون و کرك تارهاي بلند هستند و ازکرك
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. گیردن، مسکن دردهاي احشایی، سردرد، دردهاي عصبی، معرق و در موارد اضطراري به عنوان آرام بخش مورد استفاده قرار میباد شک
)Salmaki et al., 2008.( مربوط به اسانس آن است که در اعضاي مختلف آن مخصوصا در سرشاخه گلدار  چاي کوهی اثر درمانی

نقش عمده اي در بیوسنتز متابولیت هاي ثانویه دارد لذا باید به مطالعات تاثیر تغییرات اکوسیستم  از آنجایی که اکوسیستم. یافت می شود
در نظر گرفتن ویژگی هاي محل رویش و موقعیت گیاه در طبیعت از ). 1371صمصام شریعت، (بر تولیدات متابولیتی گیاهان پرداخت

گزارش هایی مبنی بر وجود ارتباط بین .وثره گیاهان تاثیر وافر داشته باشدعمده عواملی است که می تواند بر میزان اسانس و مواد م
شرایط رویشگاه بر ترکیبات شیمایی گیاهان بیان گردیده است و همبستگی باالیی بین منشا جغرافیایی گیاهان و ترکیبات موثره  نشان 

رویش گیاهان دارویی در سه محور بر آنها تاثیر می  به طور کلی عوامل محیطی محل). 1388آذرنیومند و همکاران، (داده شده است
مقدار تولید وزن خشک تاثیر بر  -3تاثیر بر عناصر تشکیل دهنده مواد موثر  -2تاثیر بر مقدار کلی ماده موثره گیاهان دارویی  -1: گذارد 
عواملی می توانند شامل . میزان اسانس و ترکیبات مختلف آن به مقداري زیادي به عوامل محیطی بستگی دارد). 1379امید بیگی، (گیاه 

نی مقرون گیاه دارویی از نظر اقتصادي زما). 1386رضایی و همکاران، (عوامل مختلف اکولوژیکی، جغرافیایی، اقلیمی، خاکی و ارتفاع باشند
به صرفه می باشد که مقدار متابولیت هاي اولیه و ثانویه آن به حد مطلوب رسیده باشد، بنابراین با انتخاب عوامل محیطی مناسب و موثر 

ن در نقاط متعددي از استا چاي کوهی.بر مواد موثره گیاهان می توان در زمینه کشت و توسعه گیاهان دارویی مورد نظر اقداماتی انجام داد
با توجه به اهمیت فراوان این گونه در تامین اسانس حاوي ترکیبات مناسب در زمینه تولید داروهاي گیاهی، ضرورت معرفی . پراکنش دارد

هدف از پژوهش حاضر شناخت عوامل اکولوژیکی تاثیر گذار بر . می باشد  چاي کوهی شرایط بهینه اکولوژیک در کشت و توسعه این گیاه
  .در استان می باشدچاي کوهی اه دارویی میزان اسانس گی

  
  مواد و روش ها    

منطقه رویشگاهی عمده به منظور انجام  5 در استان مناطق رویشگاه ها شناسایی گردید و  چاي کوهی با استفاده از نقشه پراکنش 
  . مشخصات مناطق مورد بررسی نشان داده شده است 1در جدول . پژوهش انتخاب شد

  روش کار
جهت جغرافیایی اصلی  4در هریک از مناطق مورد مطالعه، به منظور انتخاب تصادفی نمونه ها، از هر: مناطق و نمونه برداري  انتخاب

. روز خشک گردیدند 10سانتی متر به داخل توده خاکی رفته و پایه گیاهی  انتخاب گردید و در دماي اتاق به مدت  30رویشگاه به اندازه 
در هر نقطه طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا به وسیله دستگاه موقعیت . شده درون پاکت قرار داده شد اندام هاي هوایی چیده

  .ثبت گردید )  Garmin vistaمدل، گارمین ویستا   GPS(یاب جهانی 
  استخراج اسانس

 5/3ر به روش تقطیر با آب به مدت گرم سرشاخه گلدا 100قبل از شروع اسانس گیري، نمونه ها توزین گردید و از هر منطقه 
اسانس به دست آمده  . اسانس گیري شد دانشگاه میانه شیمی در آزمایشگاه )  EMO1000/Cمدل (ساعت، به وسیله دستگاه کلونجر 

                                                           .به وسیله سولفات سدیم رطوبت زدایی شد
  آنالیز آماري

نرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون براي . انجام شد SPSSدا نرمال بودن داده ها با استفاده از نرم افزار آماري ابت 
، 2007(همچنین در نهایت منحنی هاي مربوط با استفاده از ا کسل .و کمیت اسانس استفاده گردید ترکیبات  دستیابی به ارتباط میان 

office (رسم گردید.  
  
  نتایج و بحث   

مناطق زنجان، طارم، آمل، ملکان و کندوان  در نظر اسانس چاي کوهی در پنج منطقه مورد تجزیه فیتوشیمیایی حاصل از بررسی
زنجان (ارتفاعات  ي ترکیبات روغن اسانس به دست آمده ازنتیجه. دارویی، نتایج نشان داد موثره ترکیبات شناسایی) آذربایجان شرقی(

فلندرن، تیمول، کارواکرول، ژرانیول،  -ترتیب بتابه ) متر از سطح دریا 1500و کندوان تبریز  1302، ملکان 76، آمل 1663، طارم 1638
بوده  ، اُکتا دنودئیک اسید 4- ، دي متیل استر 7-2اُکتا دنوئیک اسید،  -7مایریسین،  -فلندرن، بتا-کوببن،آلفا-دي، بتا -کامفور، جرماکرین

ي ترکیبات مواد مؤثره چاي تجزیه. داد نشان ي ترکیبات مؤثره چاي کوهی با ارتفاع نتایج حاصلتگی بین تجزیهي همبستجزیه .است
اما وجود تنوع در میزان این ترکیبات و همبستگی آن با محل هاي جمع آوري که همان  .باشددار میکوهی با ارتفاع مناطق غیر معنی
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عوامل محیطی مختلفی از جمله عوامل اقلیمی، ادافیکی و مدیریت هاي کاشت تا فرآوري . ر استاقلیم هاي متفاوت هستند غیر قابل انکا
  ).1389قاسمی؛ (باشند بر میزان متابولیت هاي ثانویه گیاه تاثیر گذار می

ایر عوامل بوم طول و عرض جغرافیایی به عنوان یکی از عوامل مهم جغرافیایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه تاثیر بر س
  .)1389قاسمی؛ (شناسی بر سنتز ترکیبات ثانویه به خصوص اسانس در گیاهان موثر هستند

  
  تجزیه واریانس ترکیبات شناسایی شده اسانس گیاه چاي کوهی 1-1جدول

ns  ،*  درصد 1درصد و  5دار در سطوح احتمال دار و معنیه ترتیب غیر معنیب **و.  
  

  میانگین درصد کامفور، ژرانیول، کارواکرول، تیمول. 1شکل
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

    میانگین مربعات

Geranol Camphor 
2,7dimethyl-4(E),6-

octadien-2-ol 
Beta-

Phellandrene Beta.Myrcene Alpha-
Phellandene  

ي منطقه
  31/831**  214/72**  039/307**  0029/92**  100/97**  210/70**  4  اهیرویشگ

  0347/0  223/0  732/0  0008/0  014/0  7714/0  10  اشتباه آزمایشی
ضریب تغییرات 

  650/10  427/9  87/6  005/3  94/3  004/12  -  )درصد(
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  منابع
 و کمیت بر) ارتفاع و خاك(اکولوژیک  ویژگیهاي تأثیر بررسی  1388 ..علی طویلی، و .ف سفیدکن، .م عربانی، قوام .ح آذرنیوند، -1

 دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی -علمی فصلنامۀ. Achillea millefolium L. subsp. Millefoliumبرگ  و گل اسانس کیفیت
  .571- 556صفحه  ،4 ،شماره25جلد ایران معطر و
  .صفحه 379انتشارات آستان قدس رضوي،. جلد اول. تولید و فرآوري گیاهان دارویی. 1379. امیدبیگی، ر - 2
  انتشارات مانی. گیري و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی و روشهاي شناسایی و ارزشیابی آنهاعصاره. 1371 .صمصام شریعت، ه- 3
  صفحه500. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی). شناخت و اثرات آنها(گیاهان دارویی و معطر . 1389 .قاسمی، ع -4 

 
  

 
 

 

 


