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بررسی و مقايسه اثر محلولپاشی ژرانیال و سیترال بر کمیت و کیفیت مواد مؤثره
اسانس گیاه دارويی Lippia citriodora Kunth.
حسن نورافکن

*

استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،واحد میانه ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،میانه ،ایران
تاریخ دریافت 97/8/16 :تاریخ پذیرش98/2/25 :

چکیده

1

تبدیل زیستی به منظور تغییر یک پیشماده کم ارزش به فرآورده ارزشمند دارویی انجام مییشیود ایی پیووشش گلخانیهای
جهت ارزیابی اثر محلولپاشی سیترال و ژرانیال مصنوعی در غلظتشای  400 ،300 ،200 ،100و  500میلیلیتر بر لیتیر در کنیار
محلولپاشی با آب مقطر و بدون محلولپاشی (شاشد) بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بهلیمیو

Lippia citriodora Kunth.

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه طی  1394انجام گرفت .اولی محلولپاشی در مرحله تقریباً  25سانتیمتری انجام شده و  7و
 14روز بعد تکرار گردید یک شفته پس از آخری محلولپاشی ،برگشای بهلیمو برداشت شد استخراج اسانس برگ بیهلیمیو بیا
روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) انجیام شید در ارزییابی بیازده اسیانس ،محلیولپاشیی سییترال و ژرانیییییال و بیهخصیو
غلیظتشای کم آنها ( 100میلیلیتر بر لیتر) و آب مقطر اثر مثبتی بر افزایش درصد اسانس تولیدی نشیان داد تجزییه اسیانس بیا
استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی و کروماتوگراف گازی متصل به طیفسنج جرمی انجام شد در کل 21 ،ترکیب در اسانس
نمونهشا شناسایی و مهمتری ترکیبات شناسایی شده لیمون  ،ژرانیال و نرال بود محلولپاشیی سییترال و ژرانییال و بیهخصیو
غلظتشای باالی آنها موجب افزایش میزان لیمون تولیدی شد و بیشتری میزان لیمون به ترتییب در ژرانییال ( )500و سییترال
( 400میلیلییتیر بر لیتر) به مقدار  28/24و  24/54درصد و کمتری میزان لیمون ( )17/83در تیمار شاشد شد ولی ،محلولپاشی
سیترال و ژرانیال اثر مثبتی بر میزان نرال و ژرانیال نشان نداد
واژههای کلیدی :اسانس ،به لیمو ،تغذیه برگی ،سیترال ،ژرانیال ،متابولیت ثانویه

*نویسنده مسئولhassannourafcan@gmail.com :
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ایزومنتیییون ،12آلفیییا-برگیییاموت  ،13پیییارا-سییییم ،14

مقدمه

15

16

سیییترونلول  ،اسییپاتولنول و کییاریوفیل اکسییید

در حال حاضر حدود یکسوم داروشای مورد

17

میباشد ()Zarea et al., 2015

استفاده در جوامع انسانی دارای منشاء گیاشی شستند و
صنایع مرتبط داروسازی توجه خود را به کشت و

تولید و میزان مواد مؤثره گیاشان دارویی ،بهعنیوان

تولید گیاشان دارویی معطوف داشته و شرساله شزاران

یک متغیر ،تحت تأثیر بسیاری از عوامل محیطی قیرار

شکتار از زمی شای زراعی خود را به کشت و پرورش

میگییرد کشیف و دسیتیابی عوامیل میؤثر در جهیت

Zarea et al.,

دارویی و میزان مواد مؤثره موجود در

گیاشان دارویی اختصا

میدشند (

افزایش خوا

گیاشان دارویی ،شمیواره مد نظر متخصصان صنییاییع

)2015

داروسازی بوده است ()Zare Dehabadi et al., 2010

بهلیمو با نام علمیی  Lippia citriodora Kunth.از

خانواده شاهپسند 1که لویزه و وِروِن از نامشییای دیگر

روند دقیق ساخت اسانس در گیاشان شنوز بییه خوبی

آن است ،برگشای کشییییده ،باریک و بییه رنگ سبز

مشخص نشده است ولی اسیانسشیا بیهطیور کیییلی

;Zarea et al., 2015

بازمانیدهشیای ناشیی از فرآینیدشای اصیلی متابولیسیم

 )Ebadi et al., 2016بییرگ بییه عنییوان انییدام مییورد

گیاشان محسوب میشیوند ()Farzaneh et al., 2010

استفاده گیاه دارای اثرات ضدتشنج ،ضدانقباض ،تببر

روششیییای مختلفیییی بیییه منظیییور افیییزایش تولیییید

و آرامبخش بوده و دارای سابقهای طیوالنی در درمیان

متابولیتشای ثانویه استفاده میشود که شیامل اسیتفاده

آسییم ،اسپاسییم ،سییرماخوردگی ،سییردرد ،تییب ،نف ی ،

از محرکشا ،18افزودن پیشمیادهشیا (پییشسیازشا)،19

اسهال ،سوء شاضمه ،بیخوابی و اضطراب میبیییاشد

بهینهسازی محیط کشت ،کشیت ریشیهشیای میویی و

( )Zarea et al., 2015گیاشیان دارای اسیانس ،نقیش

مهندسییی ژنتیییک میییباشیید ()Nourafcan, 2014

مهمی در زندگی انسان داشته و به لحاظ اشمیت آنهیا،

محییرکشییا بییه عنییوان تحریییک کننییدهشییای سیینتز

انجام مطالعات جیامع در میورد آنهیا ضیروری اسیت

متابولیتشیای ثانوییه و پییشمیادهشیا از اجیزا الزم و

( )Karimi et al., 2013اسییانس بییهلیمییو دارای

معموالً آغازگر و حدواسط در مسیر بیوسنتزی بیوده و

ترکیییبشییای فیتوشیییمیایی مختلفییی میییباشیید کییه

میتوانند منجر به افزایش تولید برخی از متابولیتشای

عمییدهتییری آنهییا سیییترال-1،8 ،2سییینئول ،3ژرانیییال،4

ثانویه گردند ()Firoozi, 2008

روشی و بسیییار معطییر دارد (

ژرانیییییول ،5نییییرال ،6نییییرول ،7لیمونیی یی

8

 ،بتییییا-

طییی فرآینیید رشیید ،تغییییرات فیزیولییوژیکی و

کاریییوفیییلیییی  ،9بتیییاگوانی  ،10آلفیییا-توجیییون،11

بیوشیمیایی با بیان ژن و فعالییت آنیزیمشیای میؤثر در
مسیرشای متابولیسم ثانیییویه گییییییاه اتفاق میافتید
ای برنامه ژنتیکی میتواند تحت تأثیر عوامل خیارجی
تغییییر دشنییده وضییعیت فیزیولییوژیکی باشییند ،القییاء

1. Verbenaceae
2. Citral
3 1,8-cineole
4. Geranial
5. Geraniol
6. Neral
7. Nerol
8. Limonene
9. Beta-caryophyllene
10. Beta-guanine
11. Alpha-thujone

12. Isomenthone
13. Alpha-bergamotene
14. Para-cymene
15. Citronellal
16. Spathulenol
17. Caryophyllene oxide
18. Elicitors
19. Precursors
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بیروز

نرال گفته میشود عطر گیاشانی مانند لیمو ،علفلیمو،6

پاس شایی در بیوسنتز متابولیتشای ثانوییه مییشیوند

زنجبیییل و برخییی از ارقییام ریحییان غنییی از سیییترال

ترپنوئیدشا گروشی از متابولیتشای ثانویه شستند که از

میباشد با ای وجود ،در حال حاضر ،تولید سیترال از

تغییرات بیوشییمیایی بیا ایجیاد عالئمیی باعی

ایزوپنتییییلدیفسیییفات )IPP( 1تشیییکیل شیییدهانییید

7

ژرانیول با الکل دشیدروژناز یا اکسیداز به طور قطعی

ایزوپنتیلدی فسفات پیشماده بسیاری از مونیوترپ شا

ثابییت نشییده اسییت اگییر ژرانی یول تنهییا سوبسییترای

است که در ترکیب بیییییا ایزوپییرن به وجود میآیند

اکسیداسیون منجر به تشکیل سیترال یا نرول ،یا ایزومر

( )Prins et al., 2013پییشمیادهشیا شیامل ترکیبیات

سیس ژرانیول 8باشد میتواند بهعنوان ییک پییشمیاده

زیستی مختلفی شستند کیه در ابتیدا و ییا میانیه مسییر

بهکیار رود ژرانییول بیه احتمیال زییاد از ژرانییل دی

بیوسنتزی متابولیت شای ثانویه وجود دارنید و افیزودن

فسفات به عنوان پیشماده عام تمام مونوترپ شا تولیید

آنها می تواند میزان تولید محصول نهایی میورد نظیر را

مییشیود ( )Iijima et al., 2004در سیالشیای اخییر

افزایش دشد اسیدشای آمینه از جمله ترکیباتی شسیتند

توانیایی کشییت سییلولشیای گیییاشی در شیرایط درون

کییه بییه عنییوان پیییشسییاز بییه منظییور افییزایش تولییید

شیشهای برای تبدیل زیستی 9یک پیشماده کیم ارزش

متابولیتشای ثانویه به کار میروند بهعنیوان مثیال دو

به فرآورده نهایی ارزشمند بررسی شده است (

متابولییییت اییییزوفالون 2و فالنوییییید 3از اسییییدآمینه

)and Farzin, 2012

Omidi

فنیلآالنیی مشیتق مییشیوند کیییییه در بیاال دسیت

ترکیب ارگانیک اپوکسید 10برای ساخت ترکیبیات

مسیییر متابولیکی فنیلپروپانویید 4قیرار دارد .افیزودن

آلی ارزشمند میورد اسیتفاده قیرار گرفتیه و بیهعنیوان

فنیلآالنی به محیط کشت میزان تولید متابولییتشیای

به شمار

مورد نظر را افزایش میدشد

پیشماده برای مولکولشای بیوشیمیایی خا

میرود ترکیب -6،7اپوکسید از سییترال بیرای تولیید

( Omidi and Abdollahi,

-1،2اپوکسی کاروتنوئیدی مانند -1،2اپوکسی لیکوپ

)2014

و -'2 ،' 1،2،1دیپوکسیل لیکوپ به کار میرود عالوه

روغ شای فرار معموالً از مونوترپ شا ساخته شده
و عطر و طعم بسیاری از گونهشیای گییاشی را باعی

بر ای -2،3 ،اپوکسید به عنوان یک پیشماده مهم برای

میشوند شرایط محیطی میتواند بیوسنتز اسانس را با

ساخت بنزوفورانشای 11مختلف میورد اسیتفاده قیرار

تغییر تعادل شورمونی تحت تأثیر قرار

دشید ( Prins et

مییگییرد ( )Zuniga et al., 2016در پووششیی بیرای

5

بررسی اثر محرکشا و پیشمادهشیا روی مییزان تولیید

 )al., 2013ژرانیول یک الکیل مونیوترپ آسییلیکلی

است که از گلشای بسیاری از گونهشا ،بهویوه گلشای

منتول در کشت سلولی نعناع فلفلی مشیاشده شید کیه

رُز منتشر میشیود شمچنیی  ،در بافیتشیای رویشیی

کاربرد -Ýسیکلودکستری  12به تنهایی بیشتر از منتیون

بسیاری از گیاشان دارویی دیده شده و اغلب شمراه بیا

روی تولید منتول مؤثر است ولی استفاده شمزمان آنشا

ژرانیییال و نییرال کییه از اکسیداسیییون ژرانیییول تولییید

ایجاد اثر شمافزایی 13در تولید منتیول نشیان داد

باع

میشوند ،یافت میشود سیترال به ترکییب ژرانییال و

6. Cymbopogon citratus
7. Alcohol dehydrogenase
8. Cis-isomer of geraniol
9. Biotransformation
10. Epoxide
11. Benzofurans
12. Ý-Cyclodextrin
13. Synergistic

)1. Isopentenyl diphosphate (IPP
2. Isoflavone
3. Flavonoid
4. Phenylpropanoid
5. Acyclic monoterpene
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آب و با استفاده از دستگاه کلونجر 2انجییام شد مدت

( )Chakraborty and Chattopadhyay, 2008اضیافه
بهبیود

زمان اسیانسگییری دو سیاعت در نظیر گرفتیه شید

کردن فنیلآالنی بهعنوان یک پیشمیاده باعی

عملکرد تولید رزمارینیکاسید در کشت سیلولی گییاه

اسانسشا در ظرفشای کوچک دربدار ریخیته شیده

اسیت ( Habibi Khaniani et al.,

و بهوسیلیه سولفاتسیدیم بییآب رطییییوبتزداییی

حس یوسیف شیده

 )2005در مطالعیییهای نشیییان دادنییید کیییه مصیییرف

شد ظروف شیشهای محتوی اسانس تیا زمیان تجزییه

پیشمادهشای اسیدآمینهشای فنیلآالنیی و سیسیتئی و

فیتوشیییمیایی در تییاریکی یخچییال و دمییای  4درجییه

محرکشای سالیسیلیکاسید ،متیلجاسمونات و عصاره

سلسیوس نگهداری شد بیرای تعییی نیوع و درصید

مخمر موجب افزایش تولید گلوکییوتروپائییولیی  1در

ترکیبییات شیییمیایی اسییانس بییهلیمییو از دسییتگاه

کروماتوگراف گازی )GC( 3و کرومیاتوگراف گییازی

کشت ریشه مویی  Tropaeolum majus L.مییشیود

متصل به طیفسنج جرمی )GC-MS( 4آزمایشگییییاه

()Wielanek and Urbanek, 2006

فیتوشییمی مؤسسییه تحقیقییات جنگییلشیییییا و مراتییع

ای پووشش جهیت بررسیی تیأثیر محلیول پاشیی
سیترال و ژرانیال مصنوعی بر میزان اسانس و ترکیبات
شیمیایی اسانس گیاه دارویی بهلیمو

کشور استفاده شد

انجام گرفت.

مشخصات دستگاه کروماتوگراف گازی :از دسیتگاه
کرومییاتوگراف گیییییییازی مییدل  9Aسییاخت کشییور
ژاپ استفاده شد دستگاه دارای ستیون موئینیه بیا نیام

مواد و روشها
نهالشای کشت بافتی بهلیمو پس از سیازگاری در

تجاری  Ph-5ساخت شرکت  ،Shimadzuبه طیول 30

گلخانه تحقیقاتی پووششیکده گیاشیان داروییی جهیاد

متر و قطر داخلیی  0/1میلییمتیر بیه ضیخامت 0/25

دانشگاشی البرز به گلخانه تحقیقیاتی مرکیز تحقیقیات

میکرومتر بود کیه سیط داخلیی آن بیا فیاز سیاک از

گیاشان دارویی دانشگییاه آزاد اسیالمی واحید مییییانه

جنس  phenyl Dimethylsiloxane,5%پوشییده شیده

در سال  1394منتقل شید آبییاری گلیدانشیا بیهطیور

بود برنامهرییزی حرارتیی سیتون ،از دمیای اولییه 60

مرتب کنترل شده و شفتهای یکبار با محلیول غیذایی

درجه سلسیوس شروع و تیا دمیای نهیایی اولییه 210

شوگلند تغذیه شدند پس از رسیدن گیاشان به انییدازه

درجه سلسیوس در شر دقیقیه  4درجیه بیه آن افیزوده

تقریباً  25سانتیمتری ،اولی محلیولپاشیی سییترال و

شیید و سییپس تییا دمییای نهییایی ثانویییه  240درجییه

ژرانیال مصنوعی در غلظتشای 200 ،100؛ 400 ،300

سلسیوس در شیر دقیقیه  20درجیه سلسییوس بیه آن

و  500میلیلیتر بر لیتر در کنییییار محلولپاشی با آب

افزوده شد و در نهایت توقف در اییییی دما به مدت

مقطر و بدون محلولپاشی (شاشد) انجام شد دومی و

 18/5دقیقه رسید نوع آشکارساز و درجه حرارت آن،

سومیی محلولپاشیی بیه فاصیله  7و  14روز بعید از

 FIDدر دمای  300درجه سلسیوس ،حرارت محفیظه

اولی محلولپاشی اعمال گردیید ییک شفتیه پیس از

تزریق 280 ،درجه سلسیوس ،نوع گاز حامل شلیوم بیا

پایان سومی محلولپاشی و بهصییییورت شمیییزمان،

 99/999درصد که فشار ورودی آن بیه

درجه خلو

برگشای بهلیمو برداشت شید بیرای شیر تیمیار و بیه
منظور تهیه اسانس کافی 20 ،گلدان یکنواخت انتخاب
2. Clevenger
)3. Gas chromatography (GC
4. Gas chromatography–mass spectrometry
)(GC-MS

گردید استخراج اسانس از برگشا به روش تقطییر بیا
1. Glucotropaeolin
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ستون برابر  1/5کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تنظیم شیده

ثانیه ،انیرژی یونیزاسییون  70الکتیرون ولیت و ناحییه

بود

جرمی از  40تا  300بود

مشخصات دستگاه کروماتوگراف گازی متصل بله
طیف سنج جرمی :دستگاه کروماتوگراف گازی متصل

نتایج

به طیف سنج جرمی میدل وارییان  3400از نیوع تلیه

در ارزیابی بازده اسانس برگ بهلیمو ،محلولپاشیی

یونی مجهز به ستون  DB-5بیه طیول  30متیر و قطیر

سیترال و ژرانیال و بهخصو

غلظتشای کیم آنهیا و

 0/25میلیمتر که ضخامت الیه فاز ساک در آن 0/25

آب مقطر اثر مثبت بهتری بر افیزایش درصید اسیانس

میکرومتر بود برنامیه رییزی حرارتیی سیتون دسیتگاه

تولیدی نشان داد در کل ،محلولپاشیی بیا آب مقطیر،

کروماتوگراف گازی متصل به طییف سینج جرمیی از

ژرانیال با غلظت  100میلیلیتر بر لیتر ،سییترال  100و

 40-250درجه سلسیوس با سرعت افیزایش دمیای 4

 200میلیلیتر بر لیتر به ترتیب باالتری بازده اسانس را

درجه سلسیوس در دقیقه بود دمای محفظه تزریق 10

نشان داد و ژرانیال و سیترال در غلظت  500میلیلیتیر

درجه بیشتر از دمیای نهیایی سیتون تنظییم شید گیاز

بر لیتر و شاشد به ترتیب کمتری میزان اسانس تولیدی

حامل شلیوم بود که با سرعت  31/5سانتی متر بر ثانیه

را داشتند (شکل )1

در طول ستون حرکت می کرد زمان اسک برابیر یک

شک  :1مقایسه بازده اسانس برگ بهلیمو تحت تأثیر محلولپاشی غلظتشای مختلف سیترال و ژرانیال

سیترال  400میلیلیتر بر لیتر ترکیب اپی آلفا کیادینول

ترکیبات شناسایی شده بهلیمو بیه شمیراه شیاخص

1

بازداری و درصد آنها در جدول  1خالصه شده است

مشاشده نشید عمیدهتیری ترکیبیات تشیکیل دشنیده

تجزیه فیتوشیمیایی اسانس بیهلیمیو بیا کرومیاتوگراف

اسانس در تمام تیمارشای محلولپاشی بهترتیب شیامل

گازی و کروماتوگراف گیازی متصیل بیه طییف سینج

لیمییون  ،ژرانیییال ،نییرال-1،8 ،سییینئول ،آلفییاپین و

جرمی تحت تأثیر محلولپاشیی بیا سییترال و ژرانییال

سیترونالل بودند کمتری میزان نرال ( 15/11درصد)،

(شیکل  ،2شییکل  3و شییکل  )4نشییان داد کییه تعییداد

ژرانیال ( 19/89درصد) و سییترونالل ( 2/67درصید)

ترکیبات تشکیلدشنده اسیانس در تیمارشیای مختلیف

در ژرانیال  500میلیلیتر بر لیتر و بیشتری مقدار نیرال

محلولپاشی متفیاوت بیوده و در تیمارشیای شیاشد و

( 18/08درصد) ،ژرانیال ( 25/44درصد) و سیترونالل

1. Epi-α-cadinol
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( 3/6درصد) در تیمار شاشد (بدون محلولپاشی) دیده

شده و میتواند بهعنوان بهتری تیمیار در نظیر گرفتیه

شیید و بییرعکس ،بیشییتری مییییزان لیمییون (28/24

شود از بی ترکیبات عمده بهلیمو ،فقط  -1،8سیینئول

درصد) و آلفاپین با ( 5/19درصد) در تیمار ژرانیییال

با بقیه متفیاوت بیود و بیشیتری مییزان  -1،8سیینئول

 500میلیلیتر بر لیتر و کمتییییری مییزان لیمییونیی

( 7/35درصد) در تیمار محلولپاشیی بیا آب مقطیر و

( 17/83درصد) و آلفاپین ( 3/09درصد) در تیییییمار

کمتری میزان آن ( 3/7درصد) در تیمیار سییترال 100

شاشد مشاشده شد محلولپاشی با  500میلییلیتیر بیر

میلیلیتر بر لیتر بود (جدول )1

ایجاد کیفیت باالی اسیانس بیهلیمیو

لیتر ژرانیال باع
a

b

شک  :2کروماتوگرام آنالیز اسانس بهلیمو تحت تأثیر محلولپاشی آب مقطر ( )aو شاشد ()b

d

c

f

e

g

شک  :3کروماتوگرام آنالیز اسانس بهلیمو تحت تأثیر محلولپاشی ژرانیال  )f( 400 ،)e( 300 ،)d( 200 ،)c( 100و  500میلیلیتر
بر لیتر ()g
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i

h

k

j

l

شک  :4کروماتوگرام آنالیز اسانس بهلیمو تحت تأثیر محلولپاشی سیترال  )k( 400 ،)j( 300 ،)i( 200 ،)h( 100و  500میلیلیتر
بر لیتر ()l
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بهلیمو شناسایی شد که عمدهتری

بحث
عمدهتری

ترکیبات اسانس

شامل ژرانیال ،نرال ،لیمون و -1،8سینئول بود ای

ترکیبات تشکیل دشنده اسانس بهلیمو
و

چهار ترکیب دارای ارزش دارویی و صنعتی زیادی

میزان نرال ،ژرانیال و

شستند و در بی آنها نرال و ژرانیال از اشمیت ویوهای

سیترونالل در تیمار ژرانیال  500میلیلیتر بر لیتر و

برخوردارند ( )Zarea et al., 2015bدر مطالعهای

مقدار نرال ،ژرانیال و سیترونالل در تیمار

روی اسانس مرزه  15ترکیب مهم شناسایی شد که

شاشد بود ولی ،بیشتری میزان لیمون و آلفاپین از

عمدهتری آنها پاراسیم  ،گاماترپین و کارواکرول بود

دو حلقهای با اثرات ضدالتهابی،

( )Salehi et al., 2017در پووششی جهت مطالعه

ضدتشنجی و آرامبخشی ()Bagherpour et al., 2018

ترکیبات اسانس بهلیمو طی مراحل مختلف رشدی ،در

در تیمار ژرانیال  500میلیلیتر بر لیتر و کمتری میزان

مجموع  12 ،13و  11ترکیب اسانس به ترتیب در

لیمون و آلفاپین در تیمار شاشد مشاشده شد با توجه

مراحل رویشی ،تمام گل و تشکیل میوه شناسایی شد

لیمون  ،ژرانیال ،نرال-1،8 ،سینئول ،آلفاپین
سیترونالل بودند کمتری
بیشتری

ترکیبات منوترپ

به خوا

ارزشمند درمانی آلفاپین

ترکیبات اصلی سه مرحله ژرانیال و نرال بودند

و لیمون

ژرانیال در مرحله رویشی باالتری مقدار و تمام گل

( )Bagherpour et al., 2018میتوان اذعان نمود
محلولپاشی با  500میلیلیتر بر لیتر ژرانیال ،باع

کمتری

ایجاد کیفیت باالی اسانس بهلیمو شده و میتواند

نرال بهترتیب در مرحله رویشی و تشکیل میوه

بهعنوان بهتری

میزان را دارا بود بیشتری و کمتری

میزان

مشاشده شد ( )Shahhoseini et al., 2013شمچنی در

تیمار در نظر گرفته شود بیشتری

میزان -1،8سینئول در تیمار محلولپاشی با آب مقطر

تجزیه اسانس بهلیمو مهتری ترکیبات شناسایی شده

و کمتری میزان آن در تیمار سیترال  100میلیلیتر بر

به ترتیب سیترال ،لیمون و نرال گزارش شد

( Khani

لیتر مشاشده شد -1،8سینئول یک اکسیدترپنوئیدی

 )et al., 2012گزارششایی وجود دارد که نشان

است که در اسانس بسیاری از گیاشان دارویی یافت

میدشد برخی از متابولیتشا تنها تحت تأثیر ژنتیک

میشود ای ترکیب به علت تأثیر مهارکنندگی که در

گیاه نیستند بلکه با توجه به الگوشای محیطی نیز تغییر

تشکیل پروستاگلندی شا و سایتوکای شای مونوسیت

میکنند ( )Sayyadi et al., 2014مواد مؤثره اگرچه

دارد به عنوام یک عامل ضدالتهاب و درد شناخته شده

اساساً با شدایت فرآیندشای ژنتیکی ساخته میشوند

( Vaez

ولی ساخت آنشا بهطور بیییارزی تحت تأثیر عوامل

 )Shahrestani and Sefidkon, 2018شناخت عوامل

محیطی قرار میگیرد ( )Heidari et al., 2008یکی از

تأثیرگذار بر مقادیر کمی و کیفی مواد مؤثره گیاشان

عوامل تأثیرگذار در میزان متابولیتشای

و جییییزء مهمی از دشییییانشویهشییییاست

مهمتری

ترکیبات جهت

ثانویه موجود در گیاشان ،تنششای اعمال شده بر

اثربخشی بیشتر ،اولویت بعدی پووششگران است

آنهاست گیاشان در شرایط تنش با تولید متابولیتشای

( )Hosseini et al., 2017بیییا تییوجه به اینکه شدف

ثانویه مختلف ،خودشان را در ای

شرایط حفظ

اصلی کشت گیاشان دارویی استفاده از مواد مؤثره

میکنند تنش خشکی در گیاه آویش  ،میزان تیمول،

آنهاست ،شرچه مقدار ای مواد مؤثره و متابولیتشای

کافئیکاسید ،فرولیک اسیییید ،پیییاراکیوماریکاسید،

Sayyadi et al.,

کلروژنیکاسید ،سالیسیلیکاسید و وانیلیکاسید را

 )2014در پووششی تعداد  15ترکیب در اسانس

افزایش ولی رزمارینیکاسید و روتیییی را کییاشش

دارویی در وحله اول و افزایش ای

ثانویه بیشتر باشد اقتصادیتر است (
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 میلیلیتر بر لیتر) و آب مقطر100( غلظتشای کم آنها

میدشد شمچنی در گیییاه آوییییش و مریم گلی با

اثر مثبتی بر افیییزایش درصد اسانس تولیدی دارد در

 بهترتیب درصییید نسبی،افییزایش فواصل آبیاری

 ترکیب شنیاسایی و21 تجزیه فیتوشیمیایی اسانس نیز

Sayyadi

 ژرانیال و، مهمتری ترکیبات شناسایی شده لیمونیییی

) ولی پیییووشش حیییاضر اثییر مثبتet al., 2014

500( نرال بود محلولپاشی غلظتشای باالی ژرانییال

محلولپاشی با آب مقطر بر بازده اسانس و میزان

) میلیلیتر بر لیتر400( میلیلیتر بر لیتر) و سیتیییییرال

سینئول را نشیییان داد مطالعیییات دیگییری نیز-1،8

،موجییب افییزایش میییزان لیمییون تولیییدی شیید ولییی

 رابطه معکوس رطیییوبت و،برخالف پووشش حاضر

محلولپاشی سیترال و ژرانیال اثر مثبتی بر میزان نیرال

Bagherpour et al.,

 بیشتری مییزان لیمونی،و ژرانیال نشان نداد برعکس

( تیییمول و رزمارینیکاسید افزایش مییابد

( بازده اسانس را نشان میدشد
)2018

 میلییلیتیر بیر لیتیر و500 و آلفاپین در تیمار ژرانیال
کمتری میزان لیمونییی و آلفیییاپین در تیمار شیاشد
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Abstract
Biotransformation is the process of converting an inert precursor into a medicinally valuable
product. In this research, a pot experiment was conducted to evaluate the effect of artificial
citral and geranial spraying in concentrations of 100, 200, 300, 400 and 500 ppm, besides
distilled water and without spraying (control) on essential oils quality and quantity of lemon
verbena (Lippia citriodora Kunth.) with in greenhouse conditions at Islamic Azad University –
Miyaneh Branch, Iran in 2015. The first foliar application was done when the plantlets reached
the height of 25. The second and the third spraying were done with 7 and 14 days span after the
first spraying respectively. One week after the last spraying, lemon verbena leaves were
harvested. The essential oils were extracted from the leaves by hydro distillation method using
Clevenger apparatus. Citral and geranial especially in low concentrations (100 ppm) and
distilled water spraying had positive effect in essential oils yield. The chemical composition of
essential oils was analyzed by GC and GC-MS. Overal, 21 components were identified and the
most important components were limonene, geranial and neral. Citral and geranial spraying
especially in high concentrations increased limonene content and the highest limonene content
was 28.24 and 24.54%, using geranial 500 ppm and citral 400 ppm spraying respectively. Also,
the lowest limonene content was 17.83% in control. However, citral and geranial spraying had
not positive effect on neral and geranial content.
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