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قلیچنیا4

1کارشناسارشد ،گروه مرتعداری ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ايران
2و3استاديار ،گروه منابع طبیعی ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ايران
 4عضو هیاتعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
؛ تاریخ پذیرش33/6/۲4 :

تاریخ دریافت33/۲/33 :

چکیده
در اين تحقیق بهمنظور بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه دارويی سنبله بادکنکی (،)Stachys inflata L.
سرشاخههای گلدار گیاه در اوايل خردادماه سال  1331از سه رويشگاه مختلف استان مازندران جمعآوری و سپس در سايه
خشک گرديدند .استخراج اسانس به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) بهمدت  4ساعت انجام شد .ترکیبهای شیمیايی اسانس-
ها با استفاده از دستگاههای گاز کروماتوگرافی گازی ( )GCو گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی ( )GC/MSشناسايی
شدند .بازده تولید اسانس سرشاخههای گلدار دررويشگاههای مختلف از  1.3تا  2.3درصد بر حسب وزن سر شاخههای خشک
گیاه متغیر بود و بهترتیب مواد موثره :ژرماکرن-دی (از  7.8تا  )11/3%و بی سیکلو ژرماکرن (از  11.2تا  )11/1 %در هر سه
رويشگاه از بیشترين میزان در اسانس برخوردار بودند که اين تفاوت میتواند ناشی از شرايط مختلف اکولوژيکی مناطق مورد
مطالعه باشد.
واژگان کلیدی :اسانس ،ترکیبهای شیمیايی ،رويشگاههای مختلف استان مازندران ،سنبله بادکنکی

*نويسنده مسئولmarjan_alibakhshi_marta@yahoo.com :
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مختلییف کشییور میییرويیید (

مقدمه

;Omidbaigh, 1999

طبیعت منبع غنی از ترکیبهای دارويی مییباشید

 .)Ghelichnia, 2000گونیه  Stachys inflataدر طیب

کییه بخشییی از آنرییا در گیاهییان نرفتییهانیید .امییروزه در

سنتی به "پولیک " يیا "گیل ارغیوان" مشیرور اسیت.

کشورهای در حال توسعه بهدلیل بروز عوارض جانبی

عصارههای گرفته شده از سرشاخههای گییاه در طیب

ناشییی از مصییرف داروهییای شیییمیايی ،اسییتفاده از

سنتی ايیران در عفونیت ،آسی  ،رومیاتولوژی و ديگیر

داروهای گیاهی در درمان انواع بیماریها و استفاده از

اخییتال ت الترییابی بکییار میییرود (.)Maghol, 1992

آنتیاکسیدانهای طبیعی در کارخانههای میواد غییايی

سییمنانی و سییعیدی ( )2331در بررسییی ترکیبهییای

مورد توجه زيادی قیرار گرفتیه اسیت و تحقیقیات در

شیییمیايی اسییانس گیییاه  Stachys inflataيافتنیید کییه

زمینه استخراج ترکیبهای فعال بیولوژيکی از گیاهیان

ترکیبهای اصیلی موجیود در ايین گونیه عبارتنید از:

Bagherzadeh,

هگزادکونیک اسید ( ،)%3.1ژرماکرن-د ( ،)%7.3آلفیا-

 .)Pakravan, 1999عوامل محیطی سبب تغییراتیی در

پیییینن ( )%8.7و بیییای سییییکلو ژرمیییاکرن (.)%8.1

رشد گیاهان دارويی و نیز کمیت و کیفیت مواد میثثره

بررسیهای صورت گرفته بهوسیله  Skaltsaو همکران

آنرییا نظیییر آلکالوئیییدها ،گلیکوزيییدها ،اسییتروئیدها،

( )2333در مورد آنالیز اسانس هشت گونیه از گیاهیان

اسانسها و امثال آنرا مییگیردد (.)Omidbaigi, 1995

جییینس  Stachysدر يونیییان مشیییخد شییید کیییه

بییهطییورکلی اقلییی از مجموعییه فاکتورهییای ادافیکییی

هیدروکربنهای سزکوئیتیرپن بخیش اصیلی اسیانس

(خیاکی) و کلیمییاتیکی (آب و هیوايی) تشییکیل شییده

کلیییه گونییههییای مییورد مطالعییه را تشییکیل میییدهنیید

است که بايد به نقش و تأثیر هر يک از آنرا بر رشد و

( .)Nabizadehasl et al., 2010در بررسیی ترکیبیات

نمو ،عملکرد و میزان مواد مثثره گیاهان دارويی توجه

شیمیايی اسانس دو کموتیپ گونه سینبله ارغیوانی در

داشت ( .)Omidbaigi, 2010گیاهان اسانسدار بخشی

رويشگاههای مختلف به اين نتیجه رسییدند کیه بیازده

از گیاهان دارويی بوده که به لحاظ داشتن ترکیبهیای

اسانس برای نمونههیای دماونید-فیروزکیوه و تبريیز-

معطر از ساير گونهها ،متمايز میگردنید .اکثیر گیاهیان

زنجان بیهترتییب  3/11و  3/14درصید وزنیی-وزنیی

اين تیره معطرند و مورد چرای دام واقیع نمییشیوند،

بهدست آمد و تعداد  48ترکیب از کل ترکیبیات بیرای

بنابراين ارزش علوفهای بسییار کمیی دارنید و وجیود

جمعیت دماوند-فیروزکیوه شناسیايی شید کیه معیادل

بعضی از گیاهان اين تیره در مراتع بیانگر سیر قرقرائی

 74/37درصد اسیت و تعیداد  38ترکییب نییز از کیل

و تخريب مراتع میباشد ( .)Moghadam,1998جینس

ترکیبات برای جمعیت تبريز-زنجان شناسايی شد کیه

 Stachysمتعلق به تیره نعنا عبیا حیدود  333گونیه در

معادل  81/11درصد است .ترکیبات عمده در اسیانس

سراسر جران رويشی وسیع و اثرات درمیانی متعیددی

جمعیت (دماونید-فیروزکیوه) اسیپاتونلول (،)%13/73

را در بر میگیرد .بیشترين پراکندگی اين گیاه در اروپا

هگزادکانول ( )%8/23وژرمیاکرن-دی ( )%8/18بودنید

و آمريکای شمالی میباشد .در آسییای میانیه ،آسییای

و در جمعیت جمعآوری شده از تبريیز-زنجیان میواد

جنوب شرقی همچنین خاورمیانه ،گونههیای متعیددی

میییوثره سیییابینن ( ،)%13/28بتیییا-پیییینن ( )%1/31و

Seber Amoli et al.,

ژرماکرن-دی ( )%8/3گزارش شده است .لیا با توجیه

 .)2004اين جنس در ايران  34گونه دارد که  14گونه

به تفیاوت کمییت و کیفییت میواد میوثره اسیانس در

آن انحصاری ايران است و به طیور پراکنیده در نقیا

رويشگاههای مختلف ،اين تحقیق با هیدف بررسیی و

به سرعت در حال انجیام مییباشید (

از ايین گییاه ديیده مییشیود (
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شناسییايی ترکیبییات اسییانس گونییه مییورد مطالعییه در

موقعیت جغرافیایی و وععیت منطقه برنت :روستای

رويشگاههای مختلف استان مازندران میباشد.

برنییت در بخییش مرکییزی اسییتان مازنییدران در دامنییه
شمالی کوههای البرز مرکزی در بین عرض جغرافیائی

مواد و روشها

 38درجه و  43دقیقه تا  31درجه و  23دقیقه نیمکیره

الف) خصوصیات جغرافیایی مناطق مورد مطالعه

شمالی و در بین طول جغرافیائی  82درجه و  33دقیقه

موقعیت جغرافیاایی و وعاعیت منطقاه بلاده :بیین

تا  83درجه و 14دقیقه نیمکره شرقی واقع شده است.

موقعیت جغرافیايی  81درجه و  21دقیقه طول شیرقی

اقلی اين منطقیه معتیدل سیرد کوهسیتانی مییباشید.

و  31درجه و  48دقیقیه عیرض شیمالی قیرار گرفتیه

متوسط بارندگی سالیانه آن  183میلییمتیر مییباشید.

است .بارندگی در اين منطقه از  283میلیمتیر تیا 833

خاك اين منطقه دارای بافت سیلتی لومی است .عمیق

میلیمتر متغیر است .میانگین حداقل دمیا  11/1درجیه

خاك از ک عمق تا نیمه عمیق متغیر است .اين روستا

سانتیگراد و حداکثر دما  23/8درجه سانتیگراد است.

از شمال به شررستان قائمشرر ،از جنیوب بیه سلسیله

همچنین براساس روش آمپرژه ،اين منطقه دارای اقلی

جبال البرز و فیروزکوه ،از شرق به شررستان سیاری و

خشک و سرد میباشد .ارتفاع بلده از سطح دريیا 318

از غرب به شررسیتان بابیل محیدود میشیود .ارتفیاع

متر و شییب منطقیه  )%(11و نمونیهبیرداری از شییب

برنت از سطح دريا  1283متر و شیب منطقیه  )%( 2و

جنییوبی آن انجییام شییده اسییت ،همچنییین بییر اسییاس

نمونهبرداری از شیب جنوبی آن انجام شده است.

مشاهدات صحرايی ،بوتیههیای سینبلهای بیادکنکی در

نمونه برداری :برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز در

منطقه بلده بلندتر و سبز تیر و برگریا بزرگتیر و طیول

تحقیق حاضر ،بعد از بازديدهای مقدماتی و استفاده از

ساقههای گلدار بیشتر و رنگ گلها بنفش تیره بوده و

نقشه توپوگرافی مقیاس  1:83333سه منطقیه واوسیر،

همچنین تراک بوتهها در اين منطقیه بیشیتر از منیاطق

بلده و برنیت ،بیا توجیه بیه غنیی بیودن از ايین گییاه

واوسر و برنت میباشد.

ارزشمند جرت مشیاهده و بررسیی ،انتخیاب شید .بیا

موقعیاات جغرافیااایی و وعااعیت منطقااه واوساار:

توجه به حضور و فراوانی گونه میورد مطالعیه در هیر

روسیتای واوسیر شییمالیتیرين منطقییه اسیتان سییمنان

رويشگاه ،توده معرف انتخاب شید .نمونیه بیرداری از

در موقعیت جغرافییايی  31درجیه و  8دقیقیه عیرض

سرشاخههای گلیدار گونیه  Stachys inflataدر اوايیل

شییمالی از خییط اسییتوا و درموقعیییت  83درجییه و 33

خردادماه در داخل تودههای معرف هر منطقه هنگیامی

دقیقه طول شرقی از نصفالنرار مبدا «گرينیوي » قیرار

کییه گیییاه در مرحلییه فنولییوژيکی حییداکثر گلییدهی

گرفتییه اسییت .در ارتفاعییات پییايین ،متوسییط مجمییوع

( )Azarnivand et al., 2010بود از سه نقطه بیه روش

بارندگی سا نه  733میلیمتر و در ارتفاعات بیا 883

تصادفی ( )Azarnivand et al., 2010انجام شد سپس

میلیمتر است .بیر اسیاس روش آمبیرژه اقلیی منطقیه

اندامرای هوايی برداشت شیده در هیر منطقیه بیا هی

واوسر نیمه مرطوب سرد میباشد .خاك منطقیه دارای

مخلو شد و نمونهها در داخل پاکیت ريختیه و روی

بافت سبک يا نسبتاً سنگین بوده و میزان ماده آلی کی

هر پاکت اطالعات کامل محل برداشت گیاه ،ثبت شد.

تا متوسط میباشد .ارتفاع واوسیر از سیطح دريیا 313

بررسی خاک شناسی :به منظور بررسیی خصوصییات

متر و شیب منطقیه  )%( 37و نمونیهبیرداری از شییب

فیزيکیی و شییمیايی خیاك و ارتبیا آن بیا کمیییت و

غربی آن انجام شده است.

کیفیت اسانس گیاه در هنگام برداشت مواد گییاهی ،از
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هر نقطه برداشت گیاه در هر منطقه ،خاك پیای ريشیه

خرد شد و  133گرم از پودر گیاه خشک شده پیس از

تیییوده گییییاهی نییییز از عمیییق  33-3سیییانتیمتیییری

توزين جرت استخراج اسانس به روش تقطییر بیا آب

( )Azarnivand et al., 2010جمیعآوری شید .نمونیه

توسییط دسییتگاه کلییونجر ()Maleki et al., 2001

خاكها بیرای انجیام آزمیايشهیای خیاكشناسیی بیه

اسانسگیری شد.

آزمايشگاه منتقل شد .نمونههای پس از خشیک شیدن
در هییوای آزاد ،ابتییدا توسییط هییاون چینییی کوبیییده و

روشهای تجزیه دستگاهی

کلوخههای آن خرد و سیپس از الیک دو میلییمتیری

دساااتگاه کرومااااتوگرافی گااااگی ) :(GCگیییاز

( )Jafari Haghighi, 2003عبور داده شد و برای انجام

کروماتوگراف شیمادزو سری  9Aساخت کشور ژاپن،

آزمايشات آماده شید و تجزيیههیای آزمايشیگاهی بیه

دارای ستون مويینه به طول  33متر و قطر داخلی3/28

شرح زير انجام شد:

میلیمتر و ضخامت يه فاز ساکن برابر  3/28میکرونو

کربن آلی :با استفاده از روش والکیی بیالك بیر پايیه

با نام تجارتی  5 DB-بود .برنامه ريزی حرارتی ستون

اکسیداسیون مواد آلی انجام شد.

از دمای اولیه 13درجه سانتیگراد شروع شده و در هیر

بافاات خاااک :بییا اسییتفاده از روش هیییدرومتری کییه

دقیقه  3درجه سانتیگراد بیه آن افیزوده میشید تیا بیه

معمولترين روش جرت تعییین بافیت خیاك اسیت و

دمای 213درجه سانتیگراد مییرسیید .سیپس دمیا بیا

بهدلیل استفاده از هیدرومتر بايکاس به اين نام خوانیده

سرعت 23درجه سانتیگراد در دقیقه افیزايش يافتیه و

میشود ،انجام شد.

در دمای 243درجه سیانتیگیراد بیهمیدت  7/8دقیقیه

بارای انااداگه گیاری اگت :از روش کجییدال در سییه

متوقییف میییشیید .درجییه حییرارت محفظییه تزريییق

مرحله هض و تقطیر و تیتراسیون استفاده شید .مقیدار

273درجه سانتیگراد و درجه حرارت آشکارسیاز333

فسااا ر :مقیییدار (برحسیییب  )ppmبیییا دسیییتگاه

درجه سانتیگراد تنظی شد .آشکارساز میورد اسیتفاده

اسپکتروفوتومتر تعیین شد.

در دسیییتگاه کرومیییاتوگرافی گیییازی از نیییوع

پتاسیم :از روش استات آمونیوم بدين صورت کیه از

(آشکارسازی و نیزاسیون شعلرای) بود که از گاز هلی

عصارهگیری با استات آمونیوم يک مو ر بیا  pHبرابیر

بهعنوان گاز حامل استفاده شد و فشیار ورودی آن بیه

FID

شد.

 8استفاده شد.

ستون برابر  3کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تنظی

 pHیا اسیدیته :بر اساس تریه عصاره اشباع بیه روش

دستگاه کروماتوگراف گاگی متصل به طیاف سان
جرماای ) :(GC/MSاز گازکروماتوگرافواريییان3433

پتانسیومتری و با استفاده از دستگاه  pHمتر تعیین شد.
هدايت الکتريکی نیز با استفاده از دستگاه هدايتسینج

متصییل شییده بییه طیییف سیینج جرمییی (

الکتريکی در نمونههای عصارهگیری شده اندازهگییری

 )GC/MSاستفاده شید .سیتون میورد اسیتفاده از نیوع

شد (.)Jafari Haghighi, 2003

 DB-5به طول 33متر و قطر  3/28میلیمتر و ضخامت

Saturn II,

روش استخراج اساان  :سرشیاخههای گلیدار گییاه

يه فاز ساکن  3/28میکرو نبود .برنامه ريزی حرارتی

جمییع آوری در سییايه خشییک و دردمییای مناسییب در

از 83تا 243درجه سانتیگراد بیا سیرعت  3درجیه در

پاکتهای کاغیی نگه داری و جریت تعییین بیازده و

دقیقییه ،درجییه حییرارت محفظییه تزريییق 283درجییه

آنالیز مواد موثره اسانس گیاه به آزمايشگاه انتقیال داده

سانتیگراد و درجه حرارت ترانسفر يین 213درجیه

شدند .ماده گیاهی خشک شده توسیط آسییاب برقیی

سانتیگراد با استفاده از گاز هلی بهعنیوان گیاز حامیل
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مورد استفاده قرار گرفته است .سرعت گاز هلی 31/8

رويشگاه برنت  33/1درصد از اجیزای اسیانس را بیه

سانتیمتر بر ثانیه ،دتکتورتله يونی ( ،)Ion trapانرژيیی

خود اختصاص دادند .عمدهترين ترکیبهیای تشیکیل

و نیزاسیون معادل 83الکترون ولت ،زمان اسکن برابیر

دهنییده اسییانس گیییاه (همییانطور کییه در جییدول ()3

يک ثانیه و ناحیه جرمی از  43تا  333بوده

مشخد شده است در سیه منطقیه عبیارت بودنید از:

است.

شناسايی طیفها به کمک محاسیبه شیاخدهیای

شش ترکیب ژرماکرن-دی ( 11/3درصید) ،بايسییکلو

بازداری کواتس که با تزريق هییدروکربنهیای نرمیال

ژرماکرن ( 11/1درصد) ،آلفا-پینن ( 11/3درصد) ،بتا-

( )C7-C25تحت شرايط يکسان با تزريیق اسیانسهیا

فالنییدر ( ،)%3/7بايسیییکلومن ( )%1/1و بتییا-پییینن

صورت گرفت و بیا مقیاديری کیه در منیابع مختلیف

( )%8/1از رويشگاه بلده؛ چرار ترکییب ژرمیاکرن-دی

منتشر گرديده بود ،مقايسیه شید .بررسیی طییفهیای

( ،)%7/8بايسیییکلو ژرمییاکرن ( ،)% 11/2آلفییا-پییینن

جرمی نیز جریت شناسیايی ترکییبهیا انجیام شید و

( )%4/8و اسییپاتولنول ( )% 3/1از رويشییگاه واوسییر و

شناسايیهای صورت گرفته با اسیتفاده از طییفهیای

سه ترکیب ژرماکرن-دی ( ،)%11/1بايسیکلو ژرمیاکرن

جرمی ترکیبهای استاندارد و استفاده از کتابخانههیای

( )%11/2و بايسیییکلومن ( )%18/8از رويشییگاه برنییت

مختلییف تأيییید گرديیید .درصیید نسییبی هییر کییدام از

بوده و ساير ترکیبهیا کمتیر از  2/23درصید اجیزای

ترکیبهای تشکیلدهندها سانسها با توجه بیه سیطح

اسانس را تشکیل میدهند .مقايسه درصد ترکیبهیای

زيرمنحنی آن در طیف کروماتوگرام بدست آمید و بیا

مشترك موجود در اسانس سه منطقیه نییز در جیدول

مقاديری که در منابع مختلف با در نظر گرفتن انیديس

( )4آورده شده است.

کواتس منتشر شده ،مقايسیه گرديید (

Flamini et al.,

.)2004; Skaltsa et al., 2003

بحث
در جدول  1بهطور اجمالی شرايط رويشگاهی اين

نتای

گونه در  3رويشگاه مورد مطالعه نشان داده شده است
نتییايج حاصییل از آنییالیز ترکیییبهییای خییاك سییه

تا بهطور واضحتری رويشگاههای مختلیف ايین گونیه

رويشییگاه در جییدول ( )1آورده شییده اسییت .بییازده

با ه مقايسه شود .با توجه به جدول فوقالیکر :گونیه

متوسط تولید اسانس توسط سرشاخههای گلیدار گییاه

مورد مطالعیه در ارتفیاعی بیین  333تیا  1333متیر از

 Stachys inflataدر هر منطقه بر حسب وزن اسیانس

سطح دريا پراکنش دارد .اين گونه درشیبهای جنوبی

در  133گرم سرشاخه خشک در هر تکرار ،بیهترتییب

و غربی گسترش دارد .در خیاكهیای شینی لیومی بیا

 2/3درصد (رويشیگاه بلیده) 1/3 ،درصید (رويشیگاه

اسیديته بین  1/8تا  8و هدايتالکتريکی بین  3/48تیا

برنت) 1/8 ،درصد (رويشگاه واوسیر) تعییین گرديید.

 3/88گسترش دارد.

در مجموع در اسانس بلده ،واوسر و برنیت بیهترتییب

با توجیه بیه نتیايج بیهدسیت آمیده ،از مییان سیه

 32 ،34و  33ترکیب شناسايی شد کیه در جیدول ()2

رويشگاه طبیعی ،رويشگاه بلده بیشترين درصید بیازده

آورده شدهاند ،همچنین نمودار کروماتوگراف اسیانس

اسانس ( )%2/3را دارد .اين رويشگاه در ارتفاع کمتری

هییر سییه رويشییگاه در شییکلهای  2تییا  4آورده شییده

از سطح دريا ( 318متر) نسبت به دو رويشگاه واوسیر

است .ترکیبهیای شناسیايی شیده از رويشیگاه بلیده

( 313متر) و برنت ( 1283متر) قرار دارد .با توجه بیه

 31/8درصیید ،از رويشییگاه واوسییر  38/1درصیید و از

اين که هیر سیه منطقیه در يیک زمیان نمونیهبیرداری
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صورت گرفته است .تفاوت در نوع و درصید اجیزای

 β –pineneو  germacrene Dبودنیید و نیییز نتییايج

متشکله اسانس میتواند ناشی از تاثیر عوامل مختلیف

حاصل از مطالعات ( )Semnani saidi., 2006بیر روی

اکولوژيک مثل بارندگی ،نوع خاك و ارتفیاع از سیطح

گونیه  Stachys inflataنشیان داد کیه از نظیر اجیزای

دريا باشد .تاثیر عواملی نظیر ارتفاع و اقلی سبب شده

تشییییکیل دهنییییده اسییییانس ،ژرمییییاکرن-دی و

که در رويشگاه بلیده گونیه مییکور دارای بیر هیای

بايسیکلوژرماکرن از اجزای عمده اسانس مناطق میورد

بزرگتر و متراک و تعداد گلهای بیشتری نسبت به دو

مطالعه بوده که با اجزای عمده اسانس نمونههای مورد

رويشگاه ديگر داشته باشد .در نتیجه کمیت و کیفییت

بررسی در اين پژوهش (جدول ،)3مطابقت دارد.

اسییانس افزايیییش يیییافته اسییت کییه بییا نیییتايج

ژرماکرن يک کالس از هیدروکربنهای آلی فیرار،

Corticchiato, et al., 1998; Jayman and Rezai,
 2006مطابقت دارد .از لحیاظ اجیزای تشیکیلدهنیده

بهطور خاص ،ترپنهیا هسیتند .ژرمیاکرن معمیو ً در
تعدادی از گونههای گیاهی با خواص ضیدمیکروبی و

اسانس ،تفاوتهايی هی از نظیر کمیی و هی از نظیر

حشرهکشی را ايفا میکنند .دو مولکول برجسته شیامل

کیفی با يکديگر دارند ،بهطوریکیه در نمونیه اسیانس

دی ژرماکرن و ژرماکرن هسیتند .همچنیین ژر میاکرن

بلده میزانژرماکرن-دی ( )11/3و بیی سییکلوژرماکرن

دی نقش يک پییش میاده را در سیزکوئی ترپننهیای

( )11/1بیشییتر از دو منطقییه ديگییر بییهترتیییب واوسییر

مختلییف بییازی میییکنیید (

( %7/8و  )11/2و برنت ( %11/1و  )%11/2بوده است،

.)Telascrea et al., 2007

همچنین میزان آلفاپینن در رويشیگاه بلیده ( )%11/3و

آلفا-پینن جزء دسته موترپنهای دوحلقهايی که در

در واوسر  %4/8میباشد اين در حالی اسیت کیه ايین

صنعت اسیانس بیهعنیوان ترکیبیات پايیهائیی اترهیای

ترکیب در رويشگاه برنت ديده نشده اسیت .همچنیین

روغنی بهشمار میآيد .اگر چه در دهه  73میالدی قرن

ترکیب بی سیکلولومن در رويشیگاه برنیت بیا %18/8

گیشته سنتز شیمیائی آلفا-پیینن بیا موفقییت صیورت

وجود داشته در حالی که در دو رويشگاه ديگر وجیود

گرفته است اما طبیعی بیود نیاينمونوترپن بیا خیواص

نداشییت (جییدول  2و  Rezazadeh .)3و همکییاران
( )2331روی ترکیبیات عمیده گونیه

ويژه بیشتر مورد نیاز صنعت اسانس مییباشید .آلفیا-

S. Athorecalyx

پینن ايزومری کیه در واکینشهیای متعیددی از قبییل

مطالعییه انجییام دادنیید کییه ترکیبییات عمییده آن را

ايزومريزاسیون ،اکسیداسیون ،هیدراسیون ،استیالسییون

،linalool ،β-pinene ،α-pinene ،spathulenol

و غیره به کار میرود و در ترییه ترپنويیدهای زيیادی

 α-terpinolاست Moshefi .و همکیاران ( )2333روی

مانند اوسییمن ،ترپینیولن ،تیرپینن هییدرات ،ترپینولیو

ترکیبات گونیه  S.acerosaبررسیی انجیام دادنید کیه

کامفور مورد استفاده قیرار مییگیرنید .ترکیبیی کیه در

ترکیبات عمده آن شیامل ،cis-chrysanthenyl acetate
،oxide caryophyllen
oxide

;Bülow, König, 2000

ساخت فرآوردههای صنعتی فراوانی از قبییل صیابون،

،β-caryophyllene

آرم ،عطر ،بخیور ،پیاك آننیدههیا ،چسیب ،داروهیای

linalool -(-)-spathulenol ،caryophyllen

ضدعفونیکننده ،حشرهکشهیا ،چیرم و حیاللهیا و...

است ( .)Nabizadehasl et al., 2010ترکیبیات عمیده

بکار میرود ( .)Jokarkashi et al., 2005آلفا پیینن بیا

در اسانس جمعیت (دماوند-فیروزکیوه) ،spathulenol

فرومییول  C10H16در طبیعییت بییهصییورت ايزومرهییای

 hexadecanolو  germacreneبودنیید و در جمعیییت

مختلف وجود دارد .آلفیا-پیینن در آب نیامحلول و در

جمیییعآوری شیییده از تبريیییز-زنجیییان ،sabinene

الکل ،کلروفرمواتر محلول است .آلفا-پیینن خیالد را
53

بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه  Stachys inflataدر رویشگاههای مختلف استان مازندران

میتوان با تقطیر روغنهای تربیانتین ترییه کیرد .ايین

تحقیقات  )1332( Simonبر روی ريحان نشان داد که

ترکیب باعث افزايش عطیر و بیودر تولییدات صینعتی

رطوبت پائین بر مقدار اسانس گیاهان فوق تأثیر مثبت

میشود.

دارد .با توجه به اينکه رشد و بیوسینتز متابولییتهیای

بی سیکلوژرماکرن با فرمول  C15H24اسی آنزيمیی

ثانويیه در گیاهییان دارويییی و آروماتیییک تحییت تییأثیر

(2E,6E)-farnesyl-diphosphate

عوامل محیطی میباشیند و اسیانس گیاهیان در نتیجیه

diphosphate-lyase

تغیيه  Stutte, 2006; Street et al., 2009تحت تیاثیر

بییا نییام سیسییتمی

bicyclogermacrene-forming
است ( .)Crocoll et al., 2010اولین بار

در سال 1313

قرار میگیرد بهنظر میرسد که تفیاوتهیای مشیاهده

از اسانس گیاه به نام  Citrans junosاستخراج و از ان

شده گیاهان دو منطقه به علت تفیاوت قابیل مالحظیه

موقع به بعد بهعنیوان يیک ترکییب در سیاير گیاهیان

عناصر در خاك و اندامهیای مختلیف گییاه اسیت .در

شناسايی شید .ايین میاده همچنیین در سیاخت سیاير

رويشگاه بلده ،همچنین بیشترين مقدار فسفر و کیربن

سزکوئی ترپننها کیه شیامل دی متییل سییکلو تیرپنن

آلی در خاك وجود دارد و اخیتالف قابیل مالحظیهای

است به کار میرود (.)John Gregory, 1987

بییا دو رويشییگاه ديگییر دارد (جییدول  .)1در نتیجییه

با توجه به اينکه تمام شیرايط انتخیاب نمونیههیا،

میتوان مقادير با ی فسفر و کربن آلی را نیز در کنیار

خشک شدن ،استخراج اسانس و شناسايی ترکیبهای

ديگر عوامل نامبرده بهعنوان عوامل تأثیر گیار در زياد

موجود در اسانس برای نمونههای هیر سیه رويشیگاه

شدن درصد بازده اسانس مثثر دانست.

يکسان در نظر گرفته شد ،تفیاوت موجیود در نیوع و
درصد اجزای متشیکلهیا سیانس مییتوانید ناشیی از

نتیجهگیری نهایی

تغییرات ژنتیکی يا غیر ژنتیکی در پاسخ به تفاوتهای

کمیت و کیفیت ترکیبات شیمیايی و بازده اسیانس

محیطییی اکییو سیسییت رويشییگاههییا از قبیییل ترکیییب

گیاه در سه رويشگاه متفاوت میباشد .نوسانات شديد

شیمیايی خاك و عوامل فیزيوگرافیک باشد .ارتفیاع از

کمیییت و کیفیییت ترکیبهییای شیییمیايی موجییود در

سطح دريا تأثیر معکوس برکمییت (بیازده اسیانس) و

اسانس ناشیی از تفاوتهیا بیومشیناختی (اکولوژيیک:

کیفیت (تعداد ترکیبات) رويشگاه دارد .ارتفیاع منطقیه

طول و عرض جغرافیايی ،ارتفاع ،دما ،رطوبت ،اقلیی ،

واوسر و برنت بیشیتر از بلیده بیوده در نتیجیه مییزان

خاك و غیره) بوده و شرايط متفاوت اقلیمی و ادافیکی

بارندگی و رطوبت در اين دو منطقه بیشتر شیده و در

مسیرهای متابولیکی و بیوسینتز میواد میوثره را تحیت

نتیجه رطوبت تاثیر معکوس بر بازده اسانس اين گییاه

تاثیر قرار داده و در نتیجه متابولیتهای ثانويه متنیوعی

دارد .در مطالعیییهای کیییه توسیییط  Diamantoglonو

تحیت شیرايط محیطیی متفیاوت بیوسینتز مییشییوند.

 )1331( Rhizopoulouانجام گرديد شرايط با رطوبت
پییايین بییر میییزان اسییانس مرزنجییوش افییزوده اسییت.
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جدول  :۱نتايج مطالعات خاکشناسی خاك پای گونه  Stachys inflataدر رويشگاههای مختلف استان مازندران
وزن

رويشگاه

(گرم)

درصد

هدايت
اسیديته

الکتريکی

کربنات

آلی

آلی

شن

سیلت

رس

واوسر

1333

3/84

8/33

1

3/338

1/33

3/13

18

18

11

بلده

1333

3/48

8/22

2

3/18

3/13

2/14

11

21

17

برنت

1333

3/41

3/84

2

3/33

3/11

3/33

13

13

17

کلسی

ds/m

نیتروژن

ماده

کربن

میلیگرم در کیلوگرم
بافت
شنی
لومی
شنی
لومی
شنی
لومی

فسفر

پتاسی

13

887/1

14/8

148

4/8

13/3

جدول  :۲معرفی و مقايسه ترکیبهای متشکله اسانس گونه  Stachys inflataدر رويشگاههای مختلف استان مازندران
بلده ()%

واوسر()%

برنت()%

شاخد بازداری

نام ترکیب

رديف

3/3

2/7

2/1

1378

α-thujene

1

11/3

4/8

1/3

334

α-pinene

2

2/7

2/8

1/2

381

sabinene

3

8/1

1/3

1/1

388

β- pinene

4

2/2

2/2

2/1

378

myrcene

8

1/3

2/7

1/8

1333

α-phellandrene

1

2

1/3

1/8

1333

3-carene

8

3/4

2/8

2/2

1318

α-terpinene

7

3/8

2/3

-

1313

o-cymene

3

2/2

1/1

1323

p- cymene

13

3/7

2/3

2/4

1328

β-phellandrene

11

2/1

2/2

1/3

1333

1,8-cineole

12

1/7

2/7

2/8

1331

(Z)- β- ocimene

13

-

-

1/1

1348

(E)- β-ocimene

14

2/8

2/8

2/7

1387

γ-terpinene

18

2/1

2/1

3/3

1314

cis-sabinene hydrate

11

2/7

2/7

-

321

terpinolene

18

1/1

1/1

1/7

1434

linalool

17

3/1

-

1/8

1131

nonanal

13

3/8

-

1/3

1121

allo-ocimene

23

2/1

1/1

1188

terpinen-4-ol

21

2

2/8

2/1

1177

α-terpineol

22

1/1

2/8

-

1273

bornyl acetate

23

2/3

18/8

1333

bicycloelemene

24

3/1

2/4

-

1348

α-cubebene

28

1/1

2/7

3/3

1382

α-copaene

21
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ادامه جدول  :۲معرفی و مقايسه ترکیبهای متشکله اسانس گونه  Stachys inflataدر رويشگاههای مختلف استان مازندران
بلده ()%

واوسر()%

برنت()%

شاخد بازداری

نام ترکیب

رديف

3/1

-

-

1371

β- cubebene

28

1/1

-

1/7

1377

β-elemene

27

3/8

2/7

1/2

1428

β-gurjunene

23

3/1

2/2

1/3

1487

αllo-aromadendrene

33

11/1

7/8

11/1

1483

germacrene-D

31

11/1

8

11/2

1338

bicyclogermacrene

32

1/4

-

1/2

1183

γ-cadinene

33

1/3

1/1

1822

- cadinene

34

2/2

3/1

1/3

1888

spathulenol

38

3/8

-

2/1

1873

caryophyllene oxide

31

1

2/7

1/1

1132

isospathulenol

38

3/1

2/8

-

1141

β-eudesmol

37

3/1

2/1

2/4

1811

α-cadinol

33

31/8

38/1

33/1

مجموع

2/3

1/8

1/3

بازده اسانس

جدول  :3ترکیبهای عمده اسانس گونه  Stachys inflataدر هر رويشگاه در استان مازندران
بلده( 318متر از سطح دريا)
نام ترکیب

()%

واوسر( 313متر از سطح دريا)
شاخد
بازداری

شاخد

نام ترکیب

بازداری

برنت( 1283متر از سطح دريا)
()%

نام ترکیب

شاخد

()%

بازداری

germacrene-D

11/3

1483

bicyclogermacrene

1434

11/2

bicyclogermacrene

1434

11/2

bicyclogermacrene

11/1

1434

germacrene-D

1483

7/8

germacrene-D

1483

11/1

α-pinene

11/3

334

α-pinene

334

4/8

bicycloelemene

1333

18/8

β-phellandrene

3/7

1328

spathulenol

1888

3/1

-

-

-

bicycloelemene

1/1

1333

-

-

-

-

-

-

β- pinene

8/1

388

-

-

-

-

-

-

جدول  :4مقايسه کمی ترکیبهای مشترك اسانس گیاه سنبلهای بادکنکی در سه رويشگاه مورد مطالعه در استان مازندران
بلده ()%

واوسر()%

برنت()%

شاخد بازداری

نام ترکیب

رديف

3/3

2/7

2/1

1382

α-thujene

1

11/3

4/8

1/3

334

α-pinene

2

2/7

2/8

1/2

381

sabinene

3

8/1

1/3

1/1

388

β- pinene

4

2/2

2/2

2/1

378

myrcene

8

1/3

2/7

1/8

1333

α-phellandrene

1

2

1/3

1/8

1333

3-carene

8

3/4

2/8

2/2

1318

α-terpinene

7
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 مقايسه کمی ترکیبهای مشترك اسانس گیاه سنبلهای بادکنکی در سه رويشگاه مورد مطالعه در استان مازندران:4 ادامه جدول
3

p- cymene

1323

1/1

2/2

3/8

13

β-phellandrene

1328

2/8

2/3

3/7

11

1,8-cineole

1333

1/3

2/2

2/1

12

(Z)- β- Ocimene

1331

2/8

2/7

1/7

13

γ-terpinene

1387

2/7

2/8

1/2

14

linalool

1338

1/7

1/1

2/1

18

terpinen-4-ol

1188

1/1

2/1

3/8

11

α-terpineol

1177

2/1

2/8

2

18

bicycloelemene

1333

18/8

2/3

1/1

17

α-copaene

321

3/3

2/7

1/1

13

β-gurjunene

1428

1/2

2/7

3/8

23

αllo-aromadendrene

1183

1/3

2/2

3/1

21

germacrene-D

1483

11/1

7/8

11/3

22

bicyclogermacrene

1434

11/2

11/2

11/1

23

- cadinene

1822

1/1

1/3

1/4

24

spathulenol

1888

1/3

3/1

2/2

28

isospathulenol

1132

1/1

2/7

1

21

α-cadinol

1487

2/4

2/1

3/1

 در رويشگاه بلدهStachys inflata  نمودار کروماتوگراف اسانس:۱شکل
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شکل :۲نمودار کروماتوگراف اسانس  Stachys inflataدر رويشگاه واوسر

شکل  :3نمودار کروماتوگراف اسانس  Stachys inflataدر رويشگاه برنت
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