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18/11/90: ، پذیرش مقاله2/9/90: لهدریافت مقا
مورد:مقدمهMyrtus communisخانوادهازکهاستسبزيهمیشهدرختچهMyrtaceaeهـاي ویژگـی گرفتننظردر.باشدمی

.باشداشتهدزیاديتاثیرگیاهموثرهو مواداسانسمیزانبرتواندمیکهاستعواملیعمدهازطبیعتدرگیاهموقعیتورویشمحل
   مورد، ازچندین رویشگاه اصلی مـورد      درختچهاسانسمیزانموثر بر اکولوژیکیعوامل اصلی تاثیربررسیمنظوربه: هامواد و روش

گرم برگ خشک اسانس گیري شد و درصد بازده اسانس برگ هـاي منـاطق           40دراستان لرستان نمونه برداري به عمل آورده و از هر منطقه            
نیـز  ) ارتفـاع از سـطح دریـا     شیب، جهت دامنه،  (ها  عالوه بر آن مولفه هاي اصلی فیزیوگرافیک هر کدام از رویشگاه          . دست آمد ه  مختلف ب 

و میزان اسـیدیته و شـوري خـاك   و کلسیمعناصر سدیم، پتاسیم، منیزیومنیز از بین عوامل اکولوژیک قابل اندازه گیري      .اندازه گیري شد  
.گرفتقرار اندازه گیري مورد
 دار بین ارتفاع از سطح دریا و درصـد بـازده اسـانس             وجود ارتباط مستقیم معنی   پیرسون،همبستگیضریبازحاصلنتایج: هایافته

)358/0r=049/0وp= (   و همچنین ارتباط معکوس بین میزان سدیم خاك و درصد بـازده اسـانس)405/0r 027/0pو= . را نـشان داد ) =
.داري مشاهده گردیدهات جغرافیایی مختلف اختالف معنیاي مختلف و همچنین جهاسانس در رویشگاهبین درصد بازده

  به خـود اختـصاص      رویشگاه کرکی کمترین میزان تولید اسانس را در بین رویشگاه هاي مورد استان لرستان               : گیريبحث و نتیجه
.داري نشان دادبه لحاظ میزان اسانس تفاوت معنیالی و جنوبیهاي شمن در مجموع جهت جنوب غربی با جهتچنیهم. داده است
بازده اسانس، لرستاناکولوژیک،عواملمورد،: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
مـواد وثانویههايمتابولیتازغنیمخازنداروییگیاهان

چـه اگـر مـذکور مـواد . باشـند میداروهاازبسیارياولیهموثره
ساختولیشوندمیساختهژنتیکیفرآیندهايهدایتبااساسا

بـه گیـرد مـی قـرار محیطـی عواملتاثیرتحتبارزيبطورآنها
گیاهـان رشـد درتغییراتـی سـبب محیطـی عوامـل کهطوري
آلکالوئیـدها، نظیـر مـوثره موادکیفیتومقداردرنیزودارویی

هايترکیباز ).1(گرددمیهااسانسوهااستروئیدگلیکوزیدها،
اثراتدارايکههستندروغنیهاي  دارویی، اسانس گیاهانمهم

شـیمیایی هـاي ترکیـب وجـود .باشـند مـی فراوانـی بیولوژیکی
درمانآنها در اسانسازکهاستشدهباعثگیاهاندرگوناگون
).2(شوداستفادهمختلفهايناراحتی

ادهخـانو ازکـه اسـت سبزيهمیشهدرختچه1موردگونه
Myrtaceaeايمدیترانهوسبزهمیشهدرختچهاین. باشدمی

گـسترده بطـور گیاهاین .استسازگارمختلفهايخاكانواعبا
هـاي میـوه ازچنینهم. شودمیاستفادهمحلیداروهايبعنوان

غـذایی مـصارف بـراي ویتـامین زیـاد مقادیروجوددلیلبهآن
شـامل مـورد روغنیباتترکیمهمترین).4،3(شودمیاستفاده

ــول ــتات،2میرتن ــولاس ــونن،3میرتن ــالول،4لیم ــین،5لین ،6پن
بـه مربوطمورددرمانیاثر). 4،5(باشدمی 8گرانیولو7سینئول

بـرگ درمخـصوصاً آنمختلـف اعـضاي درکهاستاسانس آن 
. شودمییافتگیاه

آنتـی بعنـوان وتبخـال درماندرموضعیصورتبهمورد
اسـانس . شودمیاستفادهبینیمخاطالتهابدرماندرسپتیک

وکننـده خـون   منعقد ضدانگل،کننده،ضدعفونیداراي اثر مورد
منـاطق درمـورد شـیمیایی ترکیبـات ). 6،7(اسـت کنندهآرام

در ). 7(اسـت گرفتـه قرارمطالعهموردگستردهطوره  بمختلف

ه گونه هاي سو همکاران اثر ضد میکروبی اسانس      تحقیقی یزدي 
هـاي  آویشن شیرازي، اوکالیپتوس و مـورد را بـر علیـه بـاکتري            

موراکــسال وهموفیلــوس آنفــوالنزا ، اســترپتوکوکوس پنومونیــه
. مـورد بررسـی قـرار دادنـد        آزمایشگاهیدر محیط کاتارهالیس

هاي این سـه گیـاه      ین پژوهش بیانگر اثرات خوب اسانس     نتایج ا 
1).8(شند بامیبر سه میکروارگانیسم نام برده 

فعالیـت اسـانس     1997در سـال    ذوالفقار نیا و همکـاران      
ــد    ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــوانی م ــدل حی ــورد را در م ــن . م ای

پژوهشگران نشان دادند که اسانس مورد باعث افزایش بهبـودي          
برخـی از   . ودشو خارش در مبتالیان به تبخال می       و کاهش درد  

د علیه برخی   نس مور دهنده اثر ضد باکتریایی اسا    مطالعات نشان 
بردتال برمنشی سپتیکا، اسـتافیلوکوکوس     : ها از جمله    از باکتري 

). 5(باشـد و غیره می  اورئوس، اپیدرمایدیس، باسیلوس سرئوس     
بیوســنتزدرايعمــدهنقــشاکوسیــستمکــهجــاییآناز

تـاثیر مطالعـات بـه بایـد همـواره لـذا داردثانویههايمتابولیت
). 1(پرداختگیاهانمتابولیتیتولیداتبراکوسیستمتغییرات
درگیـاه موقعیتورویشمحلهايویژگیگرفتننظردر
واسـانس میـزان بـر تواندمیکهاستعواملیعمدهازطبیعت

بـر مبنیهاییگزارش. باشدداشتهوافرتاثیرگیاهانموثرهمواد
شیمیایی گیاهـان  ترکیباتبررویشگاهشرایطبینارتباطوجود
جغرافیـایی ءبـاالیی بـین منـشا     همبستگیاست و گردیدهبیان

به طور کلـی    ). 9(نشان داده شده است   موثرهوترکیباتگیاهان
آنهابرمحورسهدرداروییگیاهانرویشمحلمحیطیعوامل
گیاهـان مـوثره مـاده کلـی مقـدار بـر تـاثیر  -1: گذاردمیتاثیر

1.Myrtus communis

2. Myrtenol

3. Myrtenol acetate

4.Limonen
5. Linalool

6.Penine
7. Cineole
8. Geraniol
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برتاثیر -3موثره  مواددهندهتشکیلعناصربرتاثیر -2دارویی  
. )1(گیاهخشکوزنتولیدمقدار

میزان اسانس و ترکیبات مختلف آن به مقـدار زیـادي بـه             
تواننـد شـامل   عوامل محیطـی مـی  . عوامل محیطی بستگی دارد  

عوامل مختلف اکولوژیکی، جغرافیایی، اقلیمی، خـاکی و ارتفـاع          
مقرون به صرفه گیاه دارویی از نظر اقتصادي زمانی       ). 10(باشند  

هاي اولیه و ثانویه آن به حد مطلوب        باشد که مقدار متابولیت   می
بنابراین با انتخاب عوامل محیطی مناسـب و مـوثر           ،رسیده باشد 

توان در زمینه کشت و توسعه گیاهـان        بر مواد موثره گیاهان می    
نقـاط  دردرختچـه مـورد   . دارویی مورد نظر اقداماتی انجـام داد      

بــهتوجــهبــا).11(دارد پـراکنش لرســتاناناســتازمتعـددي 

اهمیت فـراوان ایـن گونـه در تـامین اسـانس حـاوي ترکیبـات                
مناسب در زمینه تولید داروهاي گیاهی، ضرورت معرفی شرایط         

. باشدبهینه اکولوژیک در کشت و توسعه این درختچه آشکار می     
بـر گذارتاثیراکولوژیکیعواملشناختحاضرهدف از پژوهش  

-مـی لرسـتان اسـتان درموردداروییگیاهد بازده اسانس  درص

.باشد

مواد و روش ها
اسـتان درمـورد درختچـه پـراکنش نقـشه ازاسـتفاده با
گردیـد  شناساییآنهايرویشگاهصحراییبازدیدهايولرستان

در. شـد انتخـاب پـژوهش انجـام منظوربهعمدهرویشگاه13و
.داده شده استاننشبررسیموردمناطقمشخصات1جدول

مشخصات رویشگاه هاي درختچه مورد در سطح استان لرستان-1جدول 
نوع خاكجهتدرصد شیب)متر(ارتفاع از سطح دریا)هکتار(مساحترویشگاه
لومی،شنیشمال شرقی16/0121535گزمورد
لومی،رسی،شنیشمال غربی8/0116337تشکن

لومی،رسیوب غربیجن31/112102پادگان حمزه
لومی،رسیجنوب غربی53/012277دیناروند
لومیجنوبی37/091915چم مورد
لومی،رسی،شنیجنوب شرقی2/091555چم سنگر

لومیجنوب شرقی54/0124738سپیددشت
لومی،رسیجنوب شرقی29/099715نوده

لومی،شنیجنوبی2/094160معموالن
لومیشمال شرقی21/075660مالوي
لومی،شنیجنوبی3/084130کرکی

لومیجنوب غربی89/0134812قلعه نصیر
لومی،رسیشمالی26/0133225تراشچوب

پژوهشروش
منـاطق ازیـک هـر در: بـرداري نمونهومناطقانتخاب
جهـت 4هـر ازها،نمونهتصادفیانتخابمنظوربهمورد مطالعه،  

ورفتـه تودهداخلمتر به 15اندازهبهرویشگاهاصلیجغرافیایی
وهــابــرگشــاملآنهــاهــواییانــداموگردیــدانتخــابپایــه4

نقطـه هردر. شددادهقرارپاکتدرونوچیدهآنهاهايسرشاخه
جهـانی یـاب موقعیـت دسـتگاه وسـیله بـه دریـا سـطح ازارتفاع

GPS) مدل ،،Vista  ،جهت شیب رویـشگاه نیـز  درصد و،)تایوان
بـه منطقـه هـر در. گردیدگیرياندازهسنج سونتو شیبوسیلهبه

عناصر خاك ماننـد سـدیم و    ،خاكهايویژگیگیرياندازهمنظور
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و کلـسیم،  Flame photometerپتاسـیم، بـا اسـتفاده از روش   
چنین تعیـین میـزان     استفاده از روش تیتراسیون و هم     منیزیم، با   

بـا اسـتفاده از دسـتگاه شـوري سـنج و             ،)EC(هدایت الکتریکی 
عمـق تـا نقطـه 4ازمتر، pHمیزان اسیدیته خاك با استفاده از       

آوري هاي جمع برگ. )12(گردید  تهیهخاكنمونهمترسانتی30
بـه  ). 13(روز خـشک گردیدنـد       10اتاق به مـدت      شده در دماي  

هـا ت دامنه بـر بـازده اسـانس، رویـشگاه         منظور بررسی اثرات جه   
بندي شده و میانگین درصـد بـازده        طبقه جهت تقسیم   9براساس

.اسانس در این طبقات مورد مقایسه قرار گرفت
اسانساستخراج
هـر ازوگردیدتوزینهانمونهگیري،اسانسشروعازقبل

2مـدت بـه آببـا تقطیرروشبهخشکگرم برگ 40منطقه
در ) EMO500/Cمـدل   (کلـونجر   دسـتگاه وسـیله بهساعت،

بـه اسـانس . شدگیرياسانسآزمایشگاه شیمی دانشگاه لرستان   
. )14(شـد   زدایـی رطوبـت سدیموسیله سولفات بهآمدهدست

هـاي رویشگاهازآمدهبدستاسانسبازدهبررسی درصد ایندر
).12(گردید زیر محاسبهفرمولبامختلف

اسانسبازدهدرصد =) اسانسوزن/ گیاهخشکوزن(× 100
افزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل آماري داده:نالیز آماريآ

باها،دادهبودننرمالابتدا. انجام شدSPSS ver.16آماري
س از اطمینان از نرمال پ،بررسیاسمیرنوفکلموگرف،آزمون

بهدستیابیبرايضریب همبستگی پیرسونازهابودن داده
استفادهاسانسکمیتویاکولوژیکخصوصیاتمیانارتباط

اطق گردید و در نهایت جهت مقایسه درصد بازده اسانس در من
طرفه استفاده شد و به منظور مختلف، از آنالیز واریانس یک

صد بازده هاي همگن به لحاظ درها در گروهبندي رویشگاهدسته
.اي دانکن به کار برده شداسانس، آزمون چند دامنه

یافته ها
دیـده مـی   4و 2از آنالیز آمـاري در جـداول     نتایج حاصل 

رویـشگاه  13به منظور مقایسه مقـادیر بـازده اسـانس در     . شوند
مورد بررسی ، از آزمون چند دامنه اي دانکن استفاده گردید که            

مشاهده می گـردد، ایـن نتـایج         2نتایج حاصل از آن در جدول       
در  دار بـین میـزان بـازده اسـانس        نشان از وجود اختالف معنـی     

هاي مختلف دارد، رویشگاه هاي کرکی و قلعه نـصیر از            رویشگاه
نظر میانگین درصد بازده اسانس حـداکثر تفـاوت را بـا یکـدیگر      

رویشگاه هاي ، گزمورد، تـشکن، پادگـان حمـزه، و           . نشان دادند 
چم مورد و مالوي از نظر میانگین بازده اسـانس، تفـاوت معنـی              

ان ندادند و در یک دسـته       درصد با یکدیگر نش    5داري در سطح    
هم چنین دو رویشگاه دیناروند و چم سنگر نیز         . جاي می گیرند  

5از نظر مقادیر بازده اسانس فاقد اختالف معنـی دار در سـطح              
درصد میباشند و در یک گروه قرار دارند و رویشگاه هاي سـپید             
دشت، چوبتراش و نوده نیز از این حیث اختالف معنی داري در            

با یکدیگر نداشته و در گـروه مجزایـی قـرار مـی      درصد 5سطح  
13شناسـی   نتایج حاصل از آزمایـشگاه خـاك      ). 2جدول(گیرند  

.شوددیده می3رویشگاه مورد بررسی در جدول 

مختلفرویشگاه13ازآمدهدستبهاسانسبازدهمقادیردرصد میانگین-2جدول
پادگان تشکنگزموردمنطقه

حمزه
چم دیناروند

مورد
چم کرکیمعموالنمالوي

سنگر
سپید 
دشت 

قلعه 
نصیر

نودهچوبتراش

میانگین بازده 
%اسانس 

75/3
a،b،c

32/4
a،b،c

6/4
a،b،c

05/6
a،b

18/5
a،b،c

05/6
a،b،c

75/3
b،c

85/2
a

65/8
a،b

5
b،c

32/4
c

9/4
b،c

9/4
b،c

76/071/015/142/062/172/048/048/02/057/045/168/066/0انحراف معیار
)c،b،a ( درصد بین رویشگاه هاست 5حروف متفاوت نشانگر تفاوت آماري معنی دار بین رویشگاه ها  مختلف می باشد و حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار در سطح)آزمون دانکن(
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نتایج حاصل از آزمایش هاي خاك شناسی-3جدول
کربن آلیفسفرپتاسیمسدیمازتECpHنام مناطق
/.85/419/726/0402502/331گزمورد
23/07/680/156205583/1تشکن

415/08/130/11193306/732/1پادگان حمزه
47/17/60/12177506/44/1دیناروند
22/07/890/01111404/117/0چم مورد
92/27/7214/0307608/163/1مالوي

45/07/8912/0185107/144/1معموالن
19/17/57016/0602002/1195/0کرکی

198/07/86012/0133054/015/0چم سنگر
24/07/821/091908/1324/1سپید دشت
49/07/6311/0137102/4528/1قلعه نصیر
31/08/051/0151404/22/1چوبتراش

22/07/8705/082006/101/1ودهن
.و هدایت الکتریکی بر حسب دسی زیمنس بر متر تعیین شده استppmازت، فسفر و کربن آلی بر حسب درصد، سدیم و پتاسیم بر حسب #

رویـشگاه   13میانگین مقادیر بـازده اسـانس        4در جدول   
شـده   نـشان داده   طبیعی مورد، در جهات جغرافیـایی مختلـف       

نتـایج حاصـل از آنـالیز       . گردد  است، همانگونه که مشاهده می    
اي دانکن نـشان از وجـود       واریانس یکطرفه و آزمون چند دامنه     

هاي مختلف دار بین میزان بازده اسانس در جهت     اختالف معنی 
شـرقی،  جهت جنوب غربـی بـا سـه جهـت جنـوب           . ددامنه دار 

درصـد دارد    5دار در سطح  غربی و جنوب اختالف معنی    شمال
).4جدول (

میانگین مقادیر درصد بازده اسانس در جهات جغرافیایی مختلف-4جدول 
جنوب غربجنوب شرقشمال غربشمال شرقجنوبشمالجهات جغرافیاي

58/5%میانگین بازده اسانس  a،b58/4 a3/5 a،b03/5 a85/4 a2/7 b

68/049/047/071/027/045/1انحراف معیار
 b) ، (a درصد بین جهات مختلف 5حروف متفاوت نشانگر تفاوت آماري معنی دار بین رویشگاه هاي مختلف می باشد و حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار در سطح

)آزمون دانکن(جغرافیایی است 

گیريجهبحث و نتی
با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مشخص گردیـد کـه از           

داري هاي فیزیوگرافیک مورد بررسی تنهـا ارتبـاط معنـی         بین مولفه 
اسـانس بـه دسـت آمـد        بـازده بین ارتفاع از سـطح دریـا و درصـد         

)358/0r= 049/0و(p= .نیـز خـاك خصوصیاتمیانازهمچنین
دار معکـوس  معنـی ارتبـاط اسانسمیزانوخاكسدیممقداربین

r -405/0(وجود داشـت   دهنـده نـشان  امـر ایـن ). =027/0pو=
گیـاهی مـوثره موادگیريشکلفرآینددرپارامترهااینزیاداهمیت

بین مقدار سدیم و میزان بازده اسانس، همبستگی منفـی          . )6(است  
این مطلب بیانگر تاثیر منفی سدیم خاك بر میـزان          . مشاهده گردید 

هـاي  باشد و راهنماي خوبی بـراي انتخـاب عرصـه         بازده اسانس می  
١در نتـایج داو   . نه به منظور تولید اسانس است     مساعد کشت این گو   

و همکاران نیز بیان گردید که شوري عملکرد اسانس را در گیاهـان             
خانواده نعناع کاهش می دهد که بـا نتـایج ایـن بررسـی همخـوانی         

نیـز بـه     2004و همکـاران در سـال        2هم چنین ازتارك  ). 15(دارد  

1. Dow

2.Ozturk
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در بررسـی انجـام     ). 16(نتایج مشابهی در مورد بادرنجبویه رسیدند       
نیـز  افـزایش   1389پذیرفته توسط خرسندي و همکـاران در سـال        

میزان سدیم موجب کاهش میزان اسانس گردیده است که با نتـایج            
این پژوهش مطابقت دارد، در ایـن پـژوهش بیـان مـی گـردد کـه                   
کاهش عملکرد اسانس در اثر تنش شوري ممکن است ناشی از اثـر             

). 17(و عملکرد پیکر رویشی گیاه باشد زیان آور تنش  بر رشد 
چنـین بـا نتـایج تحقیقـات حبیبـی و           نتایج بررسی حاضر هم   

کــه وجــود 1379پــور در ســال و نجــف1385همکـاران در ســال  
هاي دار بین ارتفاع از سطح دریا به عنوان یکی از مولفه          ارتباط معنی 

). 18،19(دارند مطابقت دارد    فیزیوگرافیک و میزان اسانس بیان می     
ت کـه  عملکـرد گیاهـان در         نتایج آنها نیـز مویـد ایـن مطلـب اسـ           

ها، تحت تاثیر عوامـل مختلفـی نظیـر نـوع گونـه، اقلـیم        اکوسیستم
. ایی دارد منطقه، نوع خاك، ارتفاع از سطح دریا و موقعیـت جغرافیـ           

توانند تاثیر به سزایی بر کمیـت و کیفیـت          هر یک از این عوامل می     
بـین اخـتالف در این پـژوهش     ). 18(باشند  محصول گیاهان داشته    

مـورد  شگاهیـ رو13درایـ درسـطح ازارتفـاع نیکمتـر ونیشتریب
وي  مالوومتر1320باچوبتراششگاهیرو. استمتر559بررسی  

خـود بهراارتفاعنیکمترونیشتریببیترتبهمتر761باناروندید
2006سـال ردهمکـاران و1مـسعود جینتـا در. انـد دادهاختصاص

ی مدهیددر کشور تونس   متر800تا100ارتفاعنقاطی با   درمورد
نیـز  2008سـال درهمکارانو2سیکارلیمطالعهدرو   )20(شود
ایـ تالیاکشوردرایدرسطحازباالترمتر86ارتفاعازموردي  هابرگ
ایـن امـر نـشان      ) 21(گرفـت قراری  بررسموردودیگردي  آورجمع

. امنه وسیع پراکنش مورد از نظر ارتفاع از سطح دریا اسـت           دهنده د 
ادیزآنهادربیشراتییتغدامنههاشگاهیروکممساحتبهتوجهبا
یـک  در حـداکثر وحـداقل بیشـ نیبـ ي  ادیزاختالفوباشدینم
بیشـ درصـد دوبـا حمـزه پادگـان شگاهیرو. نداردوجودشگاهیرو

همـوار ومـسطح بـا یتقرشگاهیرونیا. داردرابیشمقدارنیکمتر
برخـوردار مهـ  بـه نـسبت ي  ادیزفاصلهاززینموردي  هاهیپاواست

ــستند ــرو. ه ــالوشگاهی ــهي م ــاک ــار2/0تنه ــساحتهکت داردم
60دارايه و بودپژوهشنیادرمطالعهموردشگاهیرونیترکوچک
گـر یدازراآنشگاهیـ رونیـ اتنـد بیشـ باشد،  نیز می بیشدرصد

نیـ اازي  بـردار نمونـه کـرده و  زیمتمـا ی  بررسـ مـورد ي  هاشگاهیرو
اخـتالف . اسـت مواجـه نمـوده     مشکلبا  ي  ادیزحدودتاراشگاهیرو
واسـت درصد58در این دو رویشگاه     حداقلوحداکثربیشانیم

بـا یی   هاشگاهیرودرتواندیمموردکهاستمطلبنیادهندهنشان
سازگار پـذیر بـودن گونـه       د  که موی  یابدگسترشمختلفي  هابیش

1. باشدمورد می

دارویـی گیاهـان موثرهموادتولیددرمحیطیعواملتاثیر
ــسیار ــانگین اســانس در . اســتمــبهموپیچیــدهب ــسه می مقای

ــشگاه ــانس در     روی ــزان اس ــه می ــشان داد ک ــف ن ــاي مختل ه
هاي کرکی و قلعه نصیر بیشترین تفـاوت را بـا یکـدیگر         رویشگاه

هـا توسـط آزمـون چنـد        ایج مقایسه میانگین  نت). 2جدول(دارد  
اي دانکن نشان داد جهت جنوب غربی با جهت جنـوبی از            دامنه

). 4جـدول (دار دارد   لحاظ درصـد بـازده اسـانس تفـاوت معنـی          
هاي کرکی، معموالن و چـم مـورد داراي جهـت دامنـه         رویشگاه

جنوبی هستند و رویـشگاه هـاي قلعـه نـصیر، پادگـان حمـزه و             
این موضـوع عـالوه   . ر شیب  جنوب غربی حضور دارد     دیناروند  د  

تواند وابسته به ارتفاع از سطح دریا نیز        جغرافیائی می بر عامل جهت  
هاي کرکی، معموالن و چم مورد ارتفـاع کمتـر از           رویشگاه باشد

رویشگاه قلعه نصیر، دینارونـد و پادگـان     3متر داشته اما     1000
در این  .ررسی می باشند  حمزه مرتفع ترین رویشگاه هاي مورد ب      

شود اثـر متقابـل ارتفـاع از سـطح دریـا و             خصوص پیشنهاد می  
جهت دامنه بر تولید اسانس در مطالعـات بعـدي مـورد بررسـی         

طور کلی، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که         به. واقع شود 
توانند بر تولیـد و  عوامل اکولوژیکی نیز مانند عوامل ژنتیکی می

1.Messoud

2.Ciccarelli
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بات شیمیایی موجود در گیاهان دارویی مـوثر واقـع          مقادیر ترکی 
و همگـن    هـاي مـورد   با توجه به کوچک بودن رویـشگاه      . دگردن

هاي مورد بررسی مولفه فیزیوگرافیـک،      بودن آنها از میان متغیر    
زان سـدیم خـاك نقـش       ارتفاع از سطح دریـا و هـم چنـین میـ           

.اي بر درصد بازده اسانس درختچه مورد دارندبرجسته

قدردانیوتشکر 
تان و کارشناسـان  از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه لرس    

شناسـی دانـشگاه    هاي شیمی تجزیـه و خـاك      محترم آزمایشگاه 
چنین از ریاست محترم مرکز تحقیقـات داروهـاي         لرستان و هم  

گیاهی رازي و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشـکی لرسـتان           
.گرددتشکر میبه جهت همکاري تقدیر و
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