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چکیده
چاي،حاجیلربه منظور بررسی خواص فیتوشیمیایی گیاه دارویی گزنه آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی در سه واحد هیدرولوژیک

منطقهترینانجام شد که مرتفع1392رویشی ارسباران در سال زراعی هو هر منطقه با سه تکرار در منطقمنطقهسهباوقممردانوچايکلیبر
ترین ارتفاع را مردان قم داشت. خواص فیتوشیمیایی این گیاه شامل کلروژنیک اسید و کلروژنیک اسید + اي و کلیبر چاي و کمچحاجیلر

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر حوضه آبریز بر کلروژنیک ت.مورد آنالیز قرار گرفHPLSکافومالیک اسید با استفاده از دستگاه
دار بود. اثر منطقه بر کلروژنیک اسید، کلروژنیک اسید + یک درصد معنیکلروژنیک اسید + کافومالیک اسید در سطح احتمالید،اس

ترین چاي و کمکافومالیک اسید مربوط به حوزه کلیبر+ترین مقدار کلروژنیک اسیددار بود. بیشکافومالیک اسیددر سطح یک درصد معنی
.چاي بودجیلرمقدار مربوط به حا

.اسیدکافومالیکاسید،کلروژنیکفیتوشیمیایی،گزنه،:کلید واژه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
ي کاربرد شیمی در محیط زیستفصلنامه
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مقدمه
هاي طبیعی هاي شیمیایی در بین جمعیتانتخاب بهترین تیپ

ترین مرحله در طی هزینهترین و البته پرگیاهان دارویی، مهم
اهلی کردن این گیاهان است. اولین مرحله براي دستیابی به 

هاي اف اصالحی، آگاهی از تنوع موجود در بین جمعیتاهد
] .6[باشدزراعی و وحشی می

گیاهی پایا، دو Urticadeaاز خانواده Urtica diocaگزنه
هاي گزنده که ارتفاع پایه، علفی، سبز، ایستاده، داراي کرك

رسد. منشأ این گیاه اروپا و آسیا متر میسانتی50-120آن به 
ها به شرایط اقلیمی . زمان ظهور گل]7[ستگزارش شده ا

محل رویش گیاه بستگی داشته و معموال از اردیبهشت تا 
چنین ها و هم. برگ]8[شودشهریور ماه روي گیاه پدیدار می

هاي پیکر رویشی گزنه حاوي کلروفیل، کارتنوئید، ویتامین
هاي تري ترپن، استرول، گلوکوکپنین، ب، ث، ك، ترکیب

ها و هم چنین حاوي مواد معدنی مختلف ها، آمیندفالونوئی
هاي آن حاوي اسید فرمیک استباشند. هم چنین کركمی

]1. [
شود. از این رو گزنه در اکثر کشورها از مراتع برداشت می

تاکنون در رابطه با تولید آن تحقیقات کمی صورت گرفته 
گیاه گزنه در درمان استوآرتریت، آرتریت ].1[است
و ریشه این گیاه در درمان ]11[اتویید، سنگ کلیه، آسمروم

هاي آن در روماتیسم و کاهش واکنش آلرژي فصلی و برگ
درمان فشار خون، نارسایی قلبی و اختالالت کلیه مؤثر است

]9. [
هاي گیاهی با شرایط محیطی حاکم بر رویشگاه در تطابق توده

نوع در اجزاي طی زمان عامل ایجاد تنوع ژنتیکی و ایجاد ت
] .10[هاستتشکیل دهنده اسانس آن

ارسباران واقع در حاشیه جنوبی رودخانه مرزي ارس در استان 
هکتار در سال 80654آذربایجان شرقی، با مساحتی برابر با 

نیز به دلیل در1355حفاظت شده اعالم شد، در سال 1352
ار هاي گوناگون، ارزش بیولوژیک بسیبومبرداشتن زیست

هاي گیاهی و جانوري منحصر به فرد، به عنوان باال و گونه
] .4[کره شناخته شدگاه زیست ذخیره

بنابراین هدف از این تحقیق ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی گیاه 
دارویی گزنه در منطقه رویشی ارسباران بود تا بتوان با 
شناخت این خصوصیات، بهترین رویشگاه را شناسایی نمود و 

ا توجه به افزایش روز افزون نیاز جهانی به گیاهان دارویی و ب
افزایش خشکی در جهان و هم چنین مسئله اقتصادي آن، در 

برداري نمود و بر صورت امکان این گیاه را کشت و بهره
میزان صادرات غیر نفتی ایران افزود.

مواد و روش ها
در هدف از مطالعه حاضر بررسی تنوع فیتوشیمیایی گزنه 

هیدرولوژیک حاجیلرمنطقه رویشی ارسباران در سه واحد
باشد.چاي و مردان قم میچاي، کلیبر

دهی به منظور نمونه برداري از گیاه گزنه در هنگام شروع گل
-در اوایل تیر ماه با توجه به حضور و فراوانی گونه در حوزه

سه منطقه ،ریز کلیبر چاي، حاجیلر چاي و مردان قمهاي آب
هر حوضه مشخص گردید و در هر منطقه سه محل تعیین در

با رعایت فاصله و در هر محل سه ارتفاع مشخص گردید و
آوري شدند.ها جمعجغرافیایی و تنوع اقلیمی نمونه

آماده سازي نمونه شامل

لیک ماکلروژنیک اسید + کافوکلروژنیک اسید و 
)1392(باریج اسانس، اسید

درصد در بالن 55اره خشک با الکل گرم عصمیلی40معادل 
HPLCلیتر رسانده شده و به دستگاه میلی25ژوژه به حجم 

] .2[براي قرائت داده شد. 
نام تجاري داروي ساخته شده:

] .3[پروستاتان، اورتان، اورتیدین هایران: قطر
تجزیه واریانس داده در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد. 

و مقایسه sasتفاده از نرم افزار آماري تجزیه آماري با اس
میانگین با استفاده از آزمون دانکن صورت گرفت.
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بحث و نتیجه گیري

تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر صفات فیتوشیمیایی 
گیاه گزنه

عواملتاثیرتحتها،اکوسیستمدرگیاهانکردعملورشد
ازارتفاع،خاكمحیطمنطقه،اقلیمگونه،نوعنظیرمختلفی

اینازیکهرکهداردقرارجغرافیاییموقعیتودریاسطح
موثرهموادکیفیتوکمیتبربسزاییتاثیرتوانندمیعوامل
نسبت به 2003امید بیگی در سال ].5[باشدداشتهگیاهان

اي گل انگشتانه در چهار نقطه که از نظر ارتفاع کاشت گونه
متر ارتفاع از سطح دریا) 1840تا 660متفاوت بودند (بین 

اقدام نمود و پس از مطالعات الزم به این نتیجه رسید که 
کاشت این گیاه در ارتفاعات باال بویژه سبب کاهش برخی 

] .12[گرددها میگلیکوزید
ایی و عناصر غذایی نتایج تجزیه واریانس ترکیبات فیتوشیمی

کلروژنیک اثر حوزه آبریز بر نشان داد که موجود در گیاه
لیک اسید گیاه در سطح ما+ کافواسید، کلروژنیک اسید

دار بود. اثر منطقه بر کلروژنیک احتمال یک درصد معنی

لیک اسید در سطح احتمال ما+ کافواسید، کلروژنیک اسید
+ دار شد. اثر محل بر کلروژنیک اسیدپنج درصد معنی

دار لیک اسید در سطح احتمال یک درصد معنیماکافو
گشت.

مقایسه میانگین صفات فیتوشیمیایی
آوري هاي جمعمقایسه میانگین صفات فیتوشیمیایی جمعیت

هاي مختلف براساس آزمون دانکن صورت شده از رویشگاه
باشد.گرفت که نتایج به شرح زیر می

کلروژنیک اسید
آوري شده در حوزه آبریز جمعکلروژنیک اسیدنتایج مقایسه 

0065/0ترین کلروژنیک اسید با میانگین بیشنشان داد که 
ترین کلروژنیک اسید با قم و کمعصاره مایع در منطقه مردان

چاي مشاهده عصاره مایع در منطقه حاجیلر0034/0میانگین 
17/91چاي قم نسبت به حوزه حاجیلرشد. حوزه مردان
).1ت (شکلدرصد افزایش داش

مقایسه میانگین اثر حوزه آبریز بر کلروژنیک اسید گیاه گزنه-1شکل 

هاي در منطقهکلروژنیک اسیدنتایج مقایسه فیتوشیمیایی 
ملک طالش و -آوري شده نشان داد که منطقه ونستان جمع

0071/0و 0072/0محمود آباد به ترتیب با میانگین -پیغام 

خاروانا با میانگین -رین و منطقه ورزقانتعصاره مایع بیش
).2ترین مقدار را داشتند (شکل عصاره مایع کم0026/0
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مقایسه میانگین اثر منطقه بر کلروژنیک اسید گیاه گزنه-2شکل 

کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید
-در حوزهلیک اسیدماکلروژنیک اسید + کافونتایج مقایسه 

ترین بیشآوري شده نشان داد که ریز جمعهاي آب
و 0078/0با میانگین لیک اسیدماکلروژنیک اسید + کافو

چاي و مردانعصاره مایع به ترتیب در حوزه کلیبر0076/0
با میانگین لیک اسیدماکلروژنیک اسید + کافوقم و کمترین 

چاي مشاهده شد عصاره مایع در منطقه حاجیلر0046/0
.)3(شکل 

مقایسه میانگین اثر حوزه آبریز بر کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید گیاه گزنه-3شکل 

+ نتایج مقایسه میانگین اثر منطقه بر کلروژنیک اسید
ملک طالش -لیک اسید نشان داد که منطقه ونستانماکافو

008/0و 0082/0هاي محمود آباد با میانگین-و پیغام 

خاروانا با میانگین -ورزقان عصاره مایع بیشترین و منطقه
).4ترین مقدار را داشتند (شکل عصاره مایع کم004/0
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مقایسه میانگین اثر منطقه بر کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید گیاه گزنه-4شکل 

نتایج مقایسه میانگین اثر محل بر صفت مذکور نشان داد 
ین و ترعصاره مایع بیش0068/0با میانگین 2که محل 

0065/0و 0066/0به ترتیب با میانگین 3و 1هاي محل

لیک اسید ما+ کافوعصاره مایع کمترین کلروژنیک اسید
.)5را به خود اختصاص دادند (شکل 

مقایسه میانگین اثر محل بر کلروژنیک اسید+کافولیک اسید گیاه گزنه-5شکل 

گیرينتیجه
یایی گزنهفیتوشیمخصوصیاتارزیابی تنوع در 

(Urtica dioica L.)مشاهده شد رویشی ارسباراناطق در من
لیک اسید در حوزه ماکافو+ترین کلروژنیک اسیدبیشکه 

گراد و میانگین درجه سانتی1/12چاي با میانگین دماي کلیبر
چنین متر مشاهده گردید. هممیلی2/379بارندگی سالیانه 

قم با میانگین د در حوزه مردانترین کلروژنیک اسیبیش
متر در سال به دست میلی32/322و میزان بارندگی 2/8دماي 

ها مشاهده گردید که جاده ونستان آمد. در مقایسه اثر منطقه
+ملک طالش بیشترین کلروژنیک اسید، کلروژنیک اسید

لیک اسید را به خود اختصاص داد. اثر محل نیز نشان ماکافو
ترین کلروژنیک اسید مشاهده شد. بیش2محل داد که در

بیشترین کلروژنیک اسید، کلروژنیک اسید، 1441ارتفاع 
لیک اسید را دارا بود. ماکافو+کلروژنیک اسید

خاروانا و -در نهایت حوزه حاجیلر چاي و منطقه ورزقان 
متر از سطح دریا نسبت به سایر 1021و ارتفاع 3محل 
ترین مقدار صفات ها بیشها و ارتفاعمحلها، ها، منطقهحوزه
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.باشددر آن بهترین محل براي رویش این گیاه میبه بیان دیگر این حوزه و منطقه واقع .فیتوشیمیایی را داشت
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