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  چکیده
گیاهان دارویی بسیاري به صورت وحشی و طبیعی در دشت ها و دامنه کوه هاو زیست گاه هاي خاص 

در دنیا جهت تغذیه و درمان بیماري ها بسیار موثر و از اهمیت این گیاهان از آنجا که . افت می شوندخود ی
 به خصوص گونه هاي بومی کشور، مورد توجه آنهاخاصی برخوردار می باشند، شناسایی ترکیب هاي موجود در

 Myrtusمورد درختچه  با ارزش  یکی از گیاهان دارویی بسیار.محققان و پژوهشگران این رشته قرار گرفته است

communis  بازدهدرصد هدف از بررسی حاضر تعیین . ز کشور ما پراکنش دارد امناطق خاصیدر  است که 
 برگ هاي آن از منطقه چم مورد در 1389به این منظور در سال . استآن  و شناسایی ترکیبات موجود در اسانس

شناسایی ترکیبات تشکیل براي . ستگاه کلونجر اسانس گیري شدو به وسیله د. استان لرستان جمع آوري گردید
و کروماتوگراف گازي متصل شده به طیف سنج جرمی ) GC(دهنده اسانس از دستگاه کروماتوگراف گازي

)GC-MS( 21در این بررسی . استفاده گردید، با مقایسه شاخص هاي بازداري و مطالعه طیف هاي جرمی 
، به )58/10 (8 و1، سینئول )32/13(آلفا پینن) درصد5/18(ناسایی گردید که لیمونن شگیاه این ترکیب در اسانس

تفاوت هاي کمی و کیفی در .  اسانس را به خود اختصاص داده بودندمواد موثره ترتیب بیشترین درصد هاي
 هاي ترکیبات اسانس این منطقه با دیگر رویشگاه هاي طبیعی این درختچه میتواند ناشی از تفاوت ویژگی

  .اکولوژیک مناطق مانند رطوبت و ارتفاع از سطح دریا و یا سایر عوامل خاکی و جغرافیایی باشد
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  قدمه م
مصرف گیاهان براي درمان سابقه اي به 

در سال هاي اخیر کاربرد . قدمت عمر انسان دارد
یی با توجه به عوارض و هزینه کمتر و گیاهان دارو

سازگاري بیماران به این داروها و به لحاظ اثر هاي 
جانبی شناخته شده داروهاي سنتتیک افزایش یافته 

در ایران نزدیک به هشت هزار گونه گیاهی . است
توانند داراي  می روید که اغلب این گیاهان می

  ).Zargari, 1997 (اثرهاي دارویی باشند
درختچه همیشه سبزي است که از مورد 

و در مناطق  باشد می Myrtaceaeخانواده 
مورد گیاهی معطر و خوشبو . اي می روید رانهتمدی

است و این به دلیل وجود غده هاي حاوي اسانس 
 ,De Laurentis (در برگ، میوه و گل هاي آن است

دلیل خواص ضد ه این گیاه از گذشته ب ).2005
 ضد عفونی کنندگی و التهابی، ضد ویروسی،

  گندزدایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است
)Messaoud et al., 2005; AidiWanes, et al., 

مناطق ترکیبات شیمیایی اسانس مورد در  ).  2005
رده مورد مطالعه قرار طور گسته اي ب مدیترانه

 Messaoud et al., 2005; Gardeli, et (اند  گرفته

al., 2008; Bradesi et al., 1997, Chokri et al., 
2006; Flamini et al., 2004.(  از لحاظ مشخصات

 متر، 5ظاهري درختچه اي است با ارتفاع حداکثر 
هاي متقابل، ساده، پایا، نوك تیز، به رنگ   برگبا 

 ,Yoshimora et al., 2008; AidiWanes (سبز تیره

et al., 2009(  7 تا 1 به عرض  و3 تا 5/1به طول 

به صورت  ها  ، گل)Mozafarian, 1996 (انتی مترس
میوه ها  .حور برگی آرایش یافته اندمنفرد در طول م

 به بزرگی یک نخود و سته، بیضوي یا مدور، و
 ,Zargari (باشند داراي طعمی گس مانند می

1997.(  
گیاه دارویی مورد در ایران از پراکنش بسیار 

  وهرزویل(گیالن   و درخوبی برخوردار است
 خوزستان ،)گیالن غرب، سرآب( کرمانشاه ،)منجیل

ایذه، شمال غرب  لب سفید، کنار رودخانه کارون،(
نورآباد ( فارس ،)چهار فرسخ( کرمان ،)باران گرد

ممسنی، کازرون، مهارلو، جهرم، فیروزآباد، میمند، 
حاجی آباد، ( هرمزگان ،)بین رونیروسروستان، فسا

 ،)هاي تفتان کوه(بلوچستان ، )شمیل باال، بخون
 چهارمحال ،)عقدا، نارستانه( یزد ،)خور(خراسان 
 شود لرستان دیده می و) لردگان، ارمند(بختیاري 

)Mozafarian, 1996; Zargari, 1997(. 
جنبه هاي گوناگون در کشور هاي فراوانی   وهشژپ

از جمله  .داده اندمورد بررسی قرار را این گیاه 
 و )Yadegarnia et al.)2006 توان به تحقیقات   می

 Owlia et al.)2007( بخش دارویی .اشاره نمود 
هاي   برگ. دهند ها تشکیل می این گیاه را برگ

 . درصد حجمی اسانس است2 تا 5/1مورد داراي 
سزکویی  متعلق به ترپن ها، "ها معموال  اسانس

 اترها، و ها،  فنل آلدئید ها، استرها، الکلها، ترپن ها،
در  ).Omidbaigi, 2005 (باشند  مییا پراکسید ها 

هاي متراکم   استان لرستان این گیاه به صورت توده
و انبوه در رویشگاه هایی با مساحت کم دیده 
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 متاسفانه به دلیل بهره برداري هاي فراوان .شود  می
 و رها حالت بک  صورت گرفته از آن این توده

با توجه به  .طبیعی بودن خود را از دست داده اند
 دارویی فراوان اسانس حاصل از این گیاه ارزش
 از ویژگی هاي مختلف رویشگاه هاي طبیعی آگاهی

  ترکیبات شیمیایی موجود درو شناخت این گونه
 لذا ،آن از اهمیت باالیی برخوردار استاسانس 

معرفی رویشگاه چم ساله اساسی در این پژوهش م
 و معرفی ترکیبات تشکیل دهنده شناساییمورد و 

  . برگ هاي این گیاه می باشداسانس
  

  مواد و روشها
با استفاده از نقشه پراکنش مورد در استان 
لرستان رویشگاه چم مورد براي انجام نمونه برداري 

منطقه ي چم مورد یکی از رویشگاه . انتخاب گردید
پس س .استان است هاي طبیعی گونه مورد در

منطقه مورد مطالعه هاي مختلف جغرافیایی  ویژگی
طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع . شدندازه گیري ا

از سطح دریا به وسیله سیستم مختصات یاب 
.  در این رویشگاه اندازه گیري گردید)GPS(جهانی 

هم چنین به وسیله شیب سنج سونتو درصد و 
 رویشگاه داراياین . جهت شیب دامنه تعیین شد

 متر عرض 3700909 طول جغرافیایی و 775979
متوسط ارتفاع از سطح دریا در .  استجغرافیایی

 درصد، 37 متر، درصد شیب منطقه 937این منطقه 
جهت اصلی شیب دامنه غربی، مساحت منطقه 

  . هکتار و بافت خاك آن لومی می باشد27/0
  

  انتخاب نمونه هاي گیاهی و اسانس گیري
، نمونه برداري از برگ هاي گیاه در تیر ماه

شکل ( ت پذیرفتمورد صور مورد در منطقه چم
 و متراکم بودن توده به دلیل وسعت کم منطقه. )1

مورد امکان به کارگیري روش هاي مختلف نمونه 
 به منظور نمونه برداري ،لذا. برداري وجود نداشت

خل ا متر به د15 جهت جغرافیایی به اندازه 4از 
نمونه   انتخابی اولین پایه به صورت از وهتوده رفت

 هاي هوایی آن شامل برگ و  اندامبرداري شد و
 درون سپس. گردیدسرشاخه جمع آوري 

برگ هاي جمع . ندهاي کاغذي قرار داده شد  پاکت
صورت طبیعی و ه ، در شرایط مناسب بآوري شده

خشک  به مدت ده روز به دور از نور خورشید
سپس نمونه هاي خشک شده به آزمایشگاه . شدند

پس از و  شدندفیتوشیمی دانشگاه لرستان منتقل 
به روش تقطیر با ها    گرم از نمونه40میزان توزین 

 ساعت 3 به مدت آب به وسیله دستگاه کلونجر
در اسانس حاصل پس از آبگیري . اسانس گیري شد

 شیشه هاي تیره و در یخچال نگهداري شد
)Askari and Sefidkon, 2004(.  
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  .رویشگاه چم موردتصویري از توده مورد در  -1شکل 

Figure 1- The picture of  Myrtus communis in Cham moord site  
  

  شناسایی ترکیبات متشکله اسانس
به منظور تعیین ترکیبات موجود در اسانس 
 حاصل از برگ هاي درختچه مورد از دستگاه هاي

کروماتوگراف گازي و گروماتوگراف گازي متصل 
استفاده GC-MS و GC به طیف سنج جرمی

 Yoshimora et al., 2008; AidiWanes, et(دگردی

al., 2009(.  از دستگاه بدین منظورGC 
، مجهز N6890 مدل Agilentکروماتوگراف گازي 

 250 متر، قطر داخلی 30 به طول HPSبه ستون 
 25/0 میکرومتر و ضخامت الیه فاز ساکن برابر

  . میکرومتر استفاده شد
 کروماتوگراف گازي  GC-MSاز دستگاه 

ل به طیف سنج جرمی، مجهز به ستون  متص5973
HPS میکرومتر و 250 متر ، قطر داخلی 30 به طول 

 میکرومتر 25/0ضخامت الیه فاز ساکن برابر 

 درجه سانتی گراد 45دماي آون از  .استفاده گردید
 درجه سانتی 5 درجه سانتی گراد با سرعت 250تا 

 درجه 280گراد بر دقیقه افزایش یافت و سپس به 
 درجه سانتی گراد بر دقیقه 20 گراد با سرعت سانتی
 الکترون 70رژي یونیزاسیون ناز گاز هلیم با ا. رسید

  .ولت استفاده گردید
شناسایی طیف ها به کمک محاسبه 
شاخص بازداري کواتس و همچنین بررسی طیف 

درصد نسبی هر کدام از . هاي جرمی انجام شد
ر ترکیب هاي تشکیل دهنده با توجه به سطح زی

 منحنی آن در طیف کروماتوگرام بدست آمد
)Davies, 1998.(  
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   و بحثیجانت

 درصدپس از اتمام عملیات اسانس گیري، 
  تعیینزیر حاصله به کمک فرمول اسانس بازده

   ).Azarnivand et al., 2010 (گردید
 بازده درصد=) اسانس وزن/گیاه خشک وزن(× 100

   اسانس
مده از دست آه بازده وزنی اسانس ب

همچنین . شد درصد محاسبه 88/4هاي مورد   برگ
 تزریق شد تا GCدست آمده به دستگاه ه اسانس ب

 .درصد ترکیب هاي تشکیل دهنده آن معلوم شود
آنالیز شد نیز  GC/MSاسانس با استفاده از دستگاه 

 .تا نوع ترکیب هاي تشکیل دهنده آن مشخص شود
انس این درصد از اس) 57/90 (ترکیب  بیست و یک

 ذکر 1همانطور که در جدول  .منطقه شناسایی شد
، لینالول ) درصد18 ( 1 و 8شده است، سینئول 

و آلفا  )درصد 6/4(، لینالیل استات ) درصد6/10(
باالترین درصد ها را در میان ) درصد1/3(ترپینولن 

 در .ترکیبات اسانس به خود اختصاص دادند
رکیبات عمده نشان دادند که ت  Christos  پژوهشی

و )  درصد6/29 (1 و 8اسانس مورد را سینئول 
، تشکیل می دهند در ) درصد7/24(آلفا پینن 

نشان ) Tubereso et al. )2006 بررسی دیگر ، 
دادند که عمده ترین ترکیبات اسانس مورد آلفا 

و )  درصد8/28 (1و8، سینئول ) درصد30(پینن
 در ،گراز طرف دی. می باشند)  درصد5/17(لیمونن 

ترکیب میرتنیل ) Christos et al.) 2010 نتایج

استات نیز به عنوان یک ترکیب اصلی به میزان 
 درصد حضور داشت که در ترکیبات موجود 6/10

در اسانس برگ هاي منطقه چم مورد وجود 
نکته جالب توجه دیگر در این بررسی . نداشت

اختالف میان درصد ترکیبات اصلی با درصد مقادیر 
آلفا . ا در سایر بررسی هاي انجام گرفته استآنه

پینن داراي اثرات ضد التهاب، ضد ویروس، باکتري 
کش، آرام بخش و شل کننده ماهیچه ها و 

 نیز ترکیبی است با 1و8سینئول .  می باشدها  عصب
اثرات ضد آلرژي، آرام بخش، پیشگیري کننده از 
التهاب گلو، ضد سرفه، محرك ایجاد صفرا در کبد 

  . و کاهش دهنده فشار خون است
، )Aidiwannes et al.)2008 در نتایج 

Yadegarnia et al.) 2006(،Tubereso et al.  
د آلفا پینن درص )2002(  .Rasooli et alو ) 2008(

بیشتري را نسبت به لیمونن دارد در صورتی که در 
 از میان ترکیبات اسانس نتایج تحقیق حاضر لیمونن

 درصد بیشترین مقدار را به خود 5/18 با مورد 
تحقیقات مختلف نشان . اختصاص داده است

دهد که شرایط رویشگاهی بر کمیت و کیفیت   می
 Dehghan et (اسانس گیاهان معطر تاثیر می گذارد

al., 2010.( رشد و عملکرد گیاهان در اکوسیستم 
ها، تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر نوع گونه، اقلیم 
منطقه، نوع خاك، ارتفاع از سطح دریا و موقعیت 

هر یک از این عوامل . جغرافیایی قرار دارد
توانند تاثیر به سزایی بر کمیت و کیفیت   می

د هر چند تولی. محصول گیاهان داشته باشند
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 ،ها هستند متابولیت هاي ثانویه تحت کنترل ژن
ولی میزان تولید آنها به طور قابل توجهی تحت 
تاثیر شرایط محیطی قرار می گیرد که از جمله مهم 
ترین این عوامل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
خاك و عناصر غذایی کم مصرف و پرمصرف 

 پیشنهاد ،لذا. )Sharifi et al., 2006 (هستند
ود با توجه به کاربرد فراوان این گیاه در ش  می

صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی به شرایط 
اکولوژیکی و رویشگاهی این گونه نیز توجه 

 کروماتوگرام 2در شکل . بیشتري مبذول گردد
  .حاصل از آنالیز اسانس مورد مشاهده می گردد

  
  

  
 .گلی چم مورد کروماتوگرام اسانس درختچه مورد در رویشگاه جن-2 شکل

Figure 2- Chromatograms of Myrtus communis oils in Cham moord. 
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  . موجود در اسانس مورد در منطقه چم موردشده ترکیبات شناسایی - 1 جدول
Table1. Detected essential oil composition of the Myrtus communis in Cham moord.  

  ردیف
Row                         

  نوع ترکیب
Volatile compound 

 شاخص بازداري
Retention index  

 درصد موجود در اسانس
% Composition  

1 Benzo thiophene 628  1/43  
2  Tricyclene  924 0/31 
3  α-pinene 935  13/32 
4  Camphene 947  3/67 
5  Sabinen 970 0/22 
6  Beta myrcene  983  0/29 
7  α- Terpinen 1013 5/85 
8  Limonen  1025  18/5  
9  1,8-Cineol  1027  10/58 
10 Trans-Beta- Ocimen  1045  0/3 
11  -Terpineneγ  1057  0/34 
12  α-Terpinolene 1070  6/58  
13  3-Methyl 1186  1/9 
14  Trans- geraniol 1243  0/23 
15  Linalyl acetate  1257  8/63  
16 Hexadecanoic acid 1366  2/67  
17  2-Hydroxycineol 1387 0/25  
18  Caryo phyllene 1414  0/67  
19  α-Humulene 1449  1/17  
20  2,6 Octadien 1800 0/79  
21  Hexadecanoic acid 1880  1/94  
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Abstract 

There are many medicinal plants that could be found in fields, hill sides, and specific 
natural habitats. Since, medicinal plants have important roles for their uses as food sources and as 
disease treatments in the world, researchers attempt to identified essential oil compositions of 
these plants. Myrtus communis is one of the most valuable medicinal plants that widely extended 
in Iran. This study aimed to determine essential oil yield and composition, extracted from the 
Myrtus communis leaves. The leaves of Myrtus communis were collected from Cham Moord area 
in Lorestan province in 1389. Essential oils were extracted by hydrodistillation and essential oil 
components were identified by GC and GC/MS.Based on results, 21 different components in the 
essential oils were identified that limonene (18.5), α pinen(13.32) and cineol 1,8 (10.58) had the 
most essential oil yield, respectively.   
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