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بررسي فيتوشيميايي اسانس گياه Prangos ferulacea Lindl.

در رويشگاههای مختلف شهرستان دلفان
امیر میرزایی

موسیوند1

1استادیار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران
تاریخ دریافت 89/11/11 :؛ تاریخ پذیرش88/7/11 :

چکیده
جاشیر ( )Prangos ferulacea Lindl.گیاهی دارویی چندساله و معطر متعلق به تیره چتریان است .سرشاخههای هواایی و
گلدار گیاه در اواسط خردادماه  1931از سه رویشگاه حرنا ،دروزناب و سمسانه بهترتیب با ارتفاع  0022 ،0142و  0142متر واقع
در ارتفاعات شمال شرق شهرستان دلفان جمعآوری گردید  .اسانسگیری با روش تقطیر با آب صارت گرفت .اجزای اسانس بوا
استفاده از دستگاههای کروماتاگرافی گازی ( )GCو کروماتاگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی ( )GC/MSتجزیه و تحلیل
و شناسایی شدند .از آزمان تجزیه واریانس و ضریب همبستگی پیرسان بهترتیب برای مقایسه خصاصیات خاک رویشوگاههوا و
شاخصههای کمی و کیفی اسانس استحصالی و همچنین نحاه پیاند میان شاخصههای خاک و اسوانس حاصوله اسوتفاده گردیود.
نتایج نشان داد که عملکرد متاسط اسانس از سه رویشگاه حرنا ،دروزناب و سمسانه بهترتیب  2/0 ،2/0و  2/9درصود مویباشود.
چهار ترکیب شیمیایی آلفا-پینن ( 1/14 ،1/11و  45/93درصد؛ بهترتیب در سه رویشگاه حرنوا ،دروزنواب و سمسوانه) ،اکسواید
کریافیلن ( 15/04 ،09/43و  3/12درصد) ،ترانس کواریافیلن ( 14/99 ،11/49و  1/41درصود) و آلفوا-فنیول ( 19/01 ،19/02و
 2/00درصد) از مهمترین ترکیبات غالب و مشترک در هر سه رویشگاه بادنود .آنوالیز تجزیوه واریوانس نشوان داد در رویشوگاه
سمسانه مقدار نیتروژن ،اسیدیته و ماده آلی نسبت به سایر رویشگاهها بیشتر باد و همچنین این رویشوگاه ارتفواع کمتوری (0142
متر) نسبت به دو رویشگاه دیگر دارد که دارای اختالف معنیدار با آنها میباشد ( .)P<2/21نتایج همبستگی پیرسوان نشوان داد
که بین اکثر شاخصها و عاامل ادافیکی همبستگی معنیداری وجاد دارد ،به طاریکه آلفا-پینن با نیتروژن ،اسیدیته و مواده آلوی
دارای همبستگی معنیدار و مثبتی میباشد .با تاجه به اهمیت اسانس استحصالی و تناع ترکیبات ماجاد در اسانس گیاه جاشیر و
اثرگذاری شاخصههای رویشگاهی بر مؤلفههای کمی و کیفی اسانس حاصله از این گیاه ،نتایج پوووه

حاضور گوامی موؤثر در

جهت ترویج شیاههای علمی کشت ،اهلی کردن و تالید این گیاه باده و میتااند مارد تاجه متخصصین قرار گیرد.
واژههاي کلیدي :آلفا -پینن ،اسانس ،تناع فیتاشیمیایی ،دلفان

جاشیرPrangos ferulacea Lindl. ،

*نایسنده مسئالmirzaei.a@lu.ac.ir :

91

1

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،19سال هشتم ،شماره  ،1پاييز  / 9111صفحات91-11 :

تقریباً فاقد دندانوه ،میواه تخوم مرغوی ،تقریبواً دمدار،

مقدمه
بهرهبرداری از مراتع قدمتی معوادل تواریب بشوری

دارای بال ایستاده ،بسیار باریكتر از قطور دانوه اسوت.

دارد .وقتی صحبت از بهرهبورداری بوه میوان مویآیود،

ماسووم گلوودهی در ایوون گیوواه اردیبهشووت تووا تیرموواه

اولین ماضاعی که به ذهن متبادر میشواد اسوتفاده از

میباشد .این گیاه در دامنههوای البورز ،منواطق شورقی

علافه مراتع برای پرورش دام است ،در حوالی کوه در

ایران و غرب ایوران مویرویود (.)Ghahraman, 1993

سطح مراتع عالوه بر گیاهانی که در تالید علافه نق

این گیاه در بسیاری از منواطق ایوران یکوی از گیاهوان

دارند ،گانههای با ارزش دیگری هم دیده میشاند که

مهم در تامین علافه زمستانی دامها محساب میشواد.

از جنبووههووای دارویووی ،صوونعتی ،زینتووی ،خوواراکی و

به طاری که مردم جاشیر را بورای تذذیوه دام بهتور از

حفاظتی حائز اهمیت هستند ( .)Mirza et al., 2014از

یانجووه موویداننوود ( .)Sefidkan, 2000بررسوویهووای

آنجا که کشار ما دارای فلار غنی مویباشود و شورایط

کاسووکن و همکوواران ( )Coskun et al., 2004در

اقلیمی متناع حاکم بر این سرزمین زمینه مناسبی برای

خصاص تعیوین ارزش غوذایی جاشویر کوه از طریوق

بسیاری از گانههای با ارزش را فوراهم نمواده

اندازهگیری انرژی قابل متوابالیزه شودن بورآورد شوده

اسووت تاجووه بووه گیاهووان دارویووی از اهمیووت خاصووی

است نشاندهنده ارزش غذایی باالی این گیواه اسوت.

برخاردار میباشد .تواکنان حودود  0222گانوه از 94

جاشوویر کاربردهووای دارویووی و صوونعتی نیووز دارد کووه

Mozaffarian,

متأسفانه در ایران تاجهی به آن نشده است .مطالعوات

 )2012که در این بین ،گیاهان خانااده چتریان یکی از

سفیدکن ( )Sefidkan, 2000در موارد شناسوایی موااد

ذخایر ژنتیکی مهم گیاهی به شمار میرود و به واسطه

متشکله اسانس بخ

هاایی و بوذرهای گیواه جاشویر

دارا بادن ترکیبات معطور متنواع و وجواد گانوههوای

منجر به شناسایی  04ترکیوب در بخو

گیاهی ارزشمند دارویی ،در زمره خاناادههوای گیواهی

ترکیب در بذرهای این گیواه شوده اسوت

شوواخص قوورار دارد .از میووان خوواناادههووای مختلووف

 4/4( bisabololدرصود) 15( δ-3- Carene ،درصود)،

گیاهی ،چتریان ( )Apiaceaeگیاهان دارویی و صونعتی

آلفا-پیونن ( 10/5درصود) ،بتوا-پیونن ( 00/3درصود)

بیشووتری را شووامل موویشوواند (.)Mesdaghi, 2003

ترکیبووات اصوولی بخ و

هوواایی و 12( δ-3- Carene

جنس  Prangosدر ایوران  14گانوه دارد کوه همگوی

درصوود) ،آلفووا-پیوونن ( 12/1درصوود) ،بتووا-پیوونن (99

Prangos

درصد) ،لیمانن ( 9/3درصد) ترکیبات اصلی بذر ایون

 ferulacea Lindl.که در زبوان فارسوی بوه آن جاشویر

گیاه را تشکیل میدهنود .تحقیقوات دیگوری در موارد

میگایند ،گیاهی است پایا و بلند بوه ارتفواع 92-102

تجزیه اسانس حاصل از میاههوای گیواه

سووانتیمتر ،دارای سوواقههووای ایسووتاده بسوویار ضوووخیم،

 sub haussknechtiiمنجر به شناسوایی  40ترکیوب در

زاویهدار ،دارای شاخههای متقابل یا تقریباً چرخهای و

اسانس این گیاه شدهاست کوه در بوین آنهوا دلتوا-9-

فراهم ،برگ هوا سوبز ،فاقود کورک ،بوه نودرت زبور و

کارن ( 15/1درصد) ،آلفا-هامالن ( 4/9درصد) ،آلفا-

کرکدار ،پهون ،تخوم مرغوی وسویع و بسویار بریوده و

پینن ( 12/4درصد) ،بتا-فالندرن ( 11/4درصد) ،دلتا-

منقسم ،بوا تقسیمات خطی و تسمهای اسوت .گولهوا

کوووادینن ( 1/0درصووود) و ترپینوووالن ( 1درصووود)

زرد و مجتمع در گل آذینهای چتری با  5-10شوعاع،

ترکیبهای اصلی بوادهانود

( Sajadi and Mehregan,

براکتههای گریبان و گریبانك ناک تیز ،غشایی ،کاسوه

 .)2004امیووری ( )Amiri, 2006بووه مقایسووه تذییوورات

روی

تیره گیاهی معطر ،شناسوایی گردیوده (

ارزش علافهای قابل تواجهی دارنود .گانوه

02

هواایی و 10
کوه Epi-α-

P. asperula
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Prangos ferulacea

تاپاگرافی و خاکی) وابسته است .گیاهوان دارویوی از

کمی و کیفی روغن اسانسی گیاه

 Lindl.در مراحوول مختلووف رشوود پرداختنوود و نتیجووه

نظر اقتصادی زمانی به صرفه هستند که میزان ترکیبات

گرفت که؛ ترکیبهای اصلی اسانس این گیواه در هور

آنها به حد بهینه و مطلاب رسیده باشود .بنوابراین بوا

سه مرحله ترکیبهای ماناترپنی به ویووه آلفوا و بتوا-

اطالع از عاامل اکالاژیکی مؤثر بور ترکیبوات گیاهوان

پینن میباشند ،به طاری که این دو ترکیب در اسوانس

دارویی اقدام کورد .بهورهبورداری اقتصوادی از گیاهوان

از  54درصد از حجم اسانس را تشکیل میدهند.

معطوور ماجوواد در عرصووههووای طبیعووی ،بووا نظوور بووه

نصیری و همکاران ( )Nasiri et al., 2018خصاصیات

اثرگووذاری مالفووههووای اکالوواژیکی بوور بیاسوونتز

فیتاشیمیایی و درصد اسوانس جمعیوتهوای مختلوف

متابالیتهای ثانایه آنها متذیور بواده بوه نحوای کوه

چهار گانه جاشویر ( )Prangos spp.در شومال غورب

مطابق یافتههای تحقیقات مرتبط ،مالفوههوای کمیوی و

ایران را مارد بررسی قرار دادند و نتیجوه گرفتنود کوه

کیفی این ترکیبات فرعوی ،بوه وضواز از فاکتارهوای

بیشترین میزان فالونائید کل مربوا جمعیوت اسوتان

رویشگاهی نظیر ناع اقلیم ،عرض جذرافیوایی ،جهوت

استان کردسوتان -بانوه بوه مقودار  4/41 mg/g DWاز

شیب ،میوزان ارتفواع از سوطح دریوا و شاخصوههوای

گانه  P. ferulaceaو کمتورین آن در جمعیوت اسوتان

فیزیکی و شیمیایی خاک تأثیر میپوذیرد (

آذربایجووان غربووی -نقووده ( )1/0 mg/g DWاز گانووه

 .)al., 2015بنووابراین بووا نظوور بووه اهمیووت اسووانس

 P. asperulaمویباشود .همچنوین بیشوترین فعالیوت

استحصالی از گیواه دارویوی  P. ferulaceaبوه واسوطه

آنتیاکسیدانی در جمعیوت اسوتان آذربایجوان غربوی-

حضار ترکیبات ارزشمندی نظیر آلفا پینن ،بتا-پیونن و

شا در گانه  P. ferulaceaبه میزان  44/293درصود

بتافالندرن و تاجه به اینکه عالوه بر طبیعوت ژنتیکوی

( Azar Kish et

گیوواه ،شاخصووههووای رویشووگاهی نیووز موویتااننوود بوور

 )al., 2018در بررسی و مقایسه خصاصیات ریختوی،

مالفههای کمیوی و کیفوی اسوانس حاصوله از گیاهوان

محتاای فنل کل و فعالیت آنتیاکسیدانی جمعیتهوای

دارویوی اثوری قابول تأمول برجوای گذارنود (

مختلف سوه گانوه از گیواه دارویوی  Prangos sppدر

 ،)1999بنووابراین بررسووی رفتارهووای اکالوواژیکی و

رویشگاههای مختلف استانهای فارس و کهگیلایوه و

شناسایی مناسبتورین مکوان رویو

گیاهوان معطور،

بایراحموود بووه ایوون نتیجووه رسوویدند کووه در بوین سووه

گامی مؤثر در جهت ترویج شیاههای علموی کشوت و

گانوه  Prangos platychloena ،Prangos acaulisو

تالیوود ایوون گیاهوان بوواده و ضوومن کوواه

فشووار بوور

 Prangos ferulaceaبیشترین میزان فنل کل و فعالیت

عرصههای مرتعی و حفاظت ذخایر طبیعوی ،بهداشوت

Prangos

و سالمت جامعه نیز تضمین خااهد شد .با تاجوه بوه

 ferulaceaگزارش گردید .شناخت گیاهان دارویی در

پراکن

فراوان گیاه جاشیر در مناطق شورق ،غورب و

عرصههای منابع طبیعی و مرتعوی هور منطقوه یکوی از

شمالغرب کشوار و اهمیوت ترکیبوات ارزشومند آن،

گامهای بنیادی و مهم در زمینه تاسعه پایودار گیاهوان

معرفی شرایط بهینوه اکالاژیوك در کشوت ،تاسوعه و

دارویی باده و میتااند اطالعات پایوهای مهموی را در

مدیریت رویشوگاههوای ایون گیواه ضوروری بوه نظور

اختیووار محققووان گوورای هووای مختلووف تحقیقوواتی و

میرسد .با تاجه به اینکه رویشگاههای مختلف دارای

کاربردی قرار دهد .میزان اسانس و ترکیبوات مختلوف

شرایط متفاوتی میباشند به نظر میرسد اثرات زیوادی

آن تا حد زیادی به عاامل اکالاژیکی (عاامل اقلیموی،

بر رشد گیاهان دارند و شرایط آب و هاایی میتاانود

بی

ارزیابی گردید .آذرکوی

و همکواران

آنتیاکسیدانی در جمعیت  19متعلق با گانه

09

Ranjbar et

Emad,

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،19سال هشتم ،شماره  ،1پاييز  / 9111صفحات91-11 :

میزان مااد موؤثره گیواهی را تحوت توأثیر قورار دهود.

 0142متر ارتفاع متاسط از سطح دریوا مویباشوند .در

جاری نیز در همین راستا ،بوا هودف بررسوی

هر رویشگاه با تاجه به مقدار و وسعت محدودههوای

تناع فیتاشیمیایی گیاه  P. ferulaceaدر رویشگاههوای

تعیین شده  9ترانسکت بوه صوارت تصوادفی مسوتقر

مختلف شهرستان دلفان انجام شد.

شد .سپس در امتداد هر ترانسکت به ازای هر  12متور

پووه

یك پالت با ابعاد  0*0متر مسوتقر گردیود .سوپس در

مواد و روشها

هر ترانسکت ،در سه پالت ،اقدام به برداشت پایههای

منطقه مارد مطالعه با مساحت تقریبی  5922هکتار در

سالم ،جاان ،عاری از آفات و حشورات بوه قودر نیواز

دامنههای شمالی کاه گرین ،در شمالشورق شهرسوتان

برای انجام عملیات استخراج اسوانس (معمواالً -122

دلفووان (" 91˚1'22تووا " 91˚9'22عوورض شوومالی و

 92گرم است که با تاجوه بوه ظرفیوت بوالن دسوتگاه

" 19˚19'92تا " 19˚19'92طوال شورقی) واقوع شوده

کلانجر ،قابل تعیین است) گردید .نمانهها پس از پاک

است .شهرستان دلفان در شومالغورب اسوتان لرسوتان

نمادن و تفکیك کامل سرشواخههوای حواوی گول از

قرار دارد .بیشترین ارتفاع منطقوه موارد مطالعوه 0325

پیکرهی گیاه در محویط آزمایشوگاه خشوك گردیدنود

متر و حداقل ارتفاع آن  1433متر از سوطح دریاسوت.

( .)Omidbeigi, 2005سپس نمانههوای خشوك شوده

متاسط بارندگی ساالنه دلفان حدود  132میلویمتور و

به منظار ایجاد بیشترین سطح تماس با آب ماجاد در

میانگین دمای ساالنه آن  11/9درجه سانتیگراداسوت،

بالن دستگاه استخراج اسانس ،تاسط آسیاب خرد شده

به طاری که میوانگین دموای حوداقل سواالنه آن  1/9و
حداکثر  19/3درجه سانتیگراد میباشود (

و میزان  122گرم از پوادر حاصول بوا اضوافه نموادن

Mirzaei et

حجم معینی آب مقطر به روش تقطیر با آب و دستگاه

 .)al., 2015فصل خشك منطقه از اوایل اردیبهشتماه

طوووورز کلووووانجر طبووووق فارماکاپووووه بریتانیووووا

شووروع و تووا اواخوور شووهریارماه ادامووه دارد .بارنوودگی

( )British Pharmacopoeia, 1993بهمودت  4سواعت

بیشتر در زمستان صارت میگیرد که ایون ویوگوی بوه

اسانسگیری شدند و بازده اسانس (درصود حجوم بوه

شرایط آب و هاای مدیترانهای شباهت دارد .بر اساس

وزن خشوك) محاسووبه گردیوود (.)Anonymus, 1996

سیستم اقلیمی دومارتن شهرسوتان دلفوان دارای اقلویم

عالوه بر این بوه منظوار حوذف رطابوت ماجواد در

مدیترانووهای و بوور اسوواس تقسوویمبنوودی آمبوورژه ایوون

اسانس استحصالی ،از سدیم سوالفات ،اسوتفاده شود.

شهرسووتان دارای اقلوویم ارتفاعووات (سوورد کاهسووتانی)

نمانههای اسانس استخراج شده تا زمان انجام مراحول

است .برای اینکه تأثیرات خصاصیات خاک رویشوگاه

آنوووالیز تاسوووط دسوووتگاههوووای  GCو  ،GC/MSدر

را بهتر مارد ارزیابی قورار داد نمانوهبورداری از گانوه

شیشههای کاچك تیره و دربسته در یخچال و دمای 1

مووارد بررسووی در سووه رویشووگاه حرنووا ،سمسووانه و

درجهی سانتیگوراد نگهوداری شودند

دروزناب صارت گرفت .نمانهها از اندام هاایی گیواه

( Armand and

.)Jahantab, 2019

در مرحله گلدهی کامل در خرداد مواه برداشوت شود.

نمونهگیري و آنالیز نمونههاي ادافیکی :در امتداد هور

رویشگاه حرنا در جناب روستای اسالم آبواد و دارای

ترانسکت ،در سه پالت ،پس از حفر پروفیل به عموق

ارتفوواع متاسووط از سووطح دریووا  0142متوور ،رویشووگاه

 2-92سووانتیمتوور (عمووق فعووال ریشووه) و جمووعآوری

دروزناب در جناب شرق روستا ،دارای ارتفاع متاسط

نمانههای خاک در سطح هر یك از رویشگاهها ،اقدام

 0022متر و رویشگاه سمسانه در شمال روسوتا ،دارای

به خشك نمادن نمانهها و خورد کوردن کلاخوههوای
00

بررسي فيتوشيميايي اسانس گياه ...Prangos ferulacea Lindl.

ماجاد و عبار از الوك  0میلویمتوری گردیود .سوپس

میکرومتر باد .برنامهریوزی حرارتوی سوتان مشوابه بوا

نمانههای مذکار به منظار آنالیز خصاصیات فیزیکوی

برنامهریزی ستان در دستگاه  GCباد .دموای محفظوه

و شیمیایی به آزمایشگاه خاکشناسی منتقول شودند .از

تزریق  12درجه بیشتر از دمای نهایی ستان تنظیم شد.

خصاصیات خاک و عناصری که در رشد گیاهان مؤثر

گاز حامل هلیام باد که با سرعت  91/4سانتیمتور بور

هسووتند بووه منظووار بررسووی همبسووتگی بووین آنهووا و

ثانیه در طال ستان حرکت میکرد .زمان اسکن برابور

ترکیبوووات ماجووواد در اسوووانس گانوووه جاشووویر در

یك ثانیه ،انرژی یانیزاسیان  42الکترون ولت و ناحیه

رویشگاههوای موارد مطالعوه نمانوهبورداری صوارت

جرمی از  12توا  912بواد (

گرفت ،به طاری کوه برخوی خصاصویات فیزیکوی و

.)2019; Mirza et al., 2014

Armand and Jahantab,

شیمیایی خاک شامل قابلیت هودایت الکتریکوی(،)EC
اسوویدیته ( ،)pHدرصوود موواده آلووی (روش والکلووی و

تجزیه و تحلیل دادهها

بلك) ،بافت خواک (روش هیودرومتری) ،فسوفر قابول

آزمان تجزیه واریوانس و مقایسوه میوانگین چنود

جووذب گیوواه (( )Pروش اولسوون) ،نیتووروژن کوول ()N

دامنووهای دانکوون جهووت مقایسووه خصاصوویات خوواک

(کجلدال) و پتاسیم قابل جذب (( )Kاسوتات آمانیوام

رویشگاهها و همچنوین شاخصوههوای کموی و کیفوی

نرمال) اندازهگیری شدند (.)Jafari, 2003

اسووانس استحصووالی از رویشووگاههووای متفوواوت گیوواه

مشخصات دستگاههاي مورد استفاده

استفاده شد .در ضمن به منظار ارزیوابی نحواه پیانود

مشخصات دستتگاه آنتالیز  :GCدسوتگاه  GCموارد

میان شاخصههای خاک و اسانس حاصله از گیاه مارد

استفاده گاز کرومواتاگراف فواق سوریع ()Fast Ultra

مطالعه از ضریب همبسوتگی پیرسوان اسوتفاده شود و

مودل  UFM-Thermoبه سوتان ( ph-4بوه طوال 12

کلیه تجزیه و تحلیلهوا در نورمافوزار  SPSS18انجوام

متر ،قطر داخلی  2/1میلیمتر و ضوخامت فواز سواکن

شد.

 2/1میکرومتر) باد .دمای اولیه 52 ،درجه سانتیگوراد
(با زموان نگهوداری  9دقیقوه) بواد کوه بوا  92درجوه
سانتیگراد افزای

نتایج

در هر دقیقوه بوه دموای نهوایی 094

نتایج حاصل از شاخصههای کمی و کیفی اسوانس

درجه سانتیگراد رسید .درجه حرارت محفظه تزریوق

ماجوواد در روغوون فوورار حاصووله از گیوواه جاشوویر در

و آشکارساز ( 092 ،)FIDدرجه سانتیگراد بواد .گواز

رویشووگاههووای مووارد ارزیووابی در قالووب جووداول و

حامل هلیام (با درجه خلاص  )%33/333بواد کوه بوا

نمادارهایی گزارش گردیده است .همانطار که جدول

سرعت  90سانتیمتر بر ثانیوه ( )2/4ml/minدر طوال

 1نشووان موویدهوود میووزان بووازدهی متاسووط اسووانس

Armand and Jahantab,

استحصووالی گیوواه جاشوویر در سووه رویشووگاه حرنووا،

سوتان حرکوت مویکورد (

.)2019; Mirza et al., 2014

دروزناب و سمسانه بهترتیوب برابور بوا  2/02 ،2/02و

مشخصتتات دستتتگاه آنتتالیز یتت ستت ج مرمتتی

 2/92درصوود موویباشوود .مقایسووه بووازدهی اسووانس

( :)GC/MSگاز کروماتاگراف متصل به طیوفسوونج

استحصالی گانه مارد بررسوی نشوان داد کوه تفواوت

جرمی مدل واریان ( 9122 )Varianاز ناع تلوه یوانی

میووان رویشووگاه سمسووانه بووا رویشووگاههووای حرنووا و

مجهز به ستان  BD-4به طوال  92متور و قطور 2/04

دروزناب معنیدار میباشد (شکل  .)1آنالیز حاصول از

میلیمتور کوه ضوخامت الیوه فواز سواکن در آن 2/04

دسوتگاههووای موارد اسووتفاده ،منجور بووه شناسووایی 90
01
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ترکیب ( 91/94درصد) از کل اجزاء شیمیایی ماجواد

رویشگاه دارای تفواوت معنویداری هسوتند (.)P<2/4

در اسانس استحصالی گیاه جاشیر در رویشوگاه حرنوا

بیشترین مقودار آلفوا-پیونن در رویشوگاه سمسوانه بوا

شد .در رویشگاه دروزناب  04ترکیب ( 43/19درصد)

 45/93درصد مشاهده شد و ترکیب اکساید کریوافیلن

و در رویشگاه سمسانه  00ترکیب ( 91/14درصود) از

در رویشووگاه حرنووا دارای بیشووترین مقوودار (09/43

کل اجزاء شویمیایی ماجواد در اسوانس گیواه جاشویر

درصد) میباشد .ترانس کریافیلن در بوین رویشوگاه-

شناسایی گردید .مقایسه موااد موؤثره نشوان داد کوه 5

های مارد مطالعه بیشترین مقدار را بوا  14/99درصود

ترکیب شامل :آلفا-پیونن ( 43/44درصود ،در مجمواع

در رویشگاه دروزناب دارا میباشود ،همچنوین مقودار

سووه رویشووگاه) ،اکسواید کریووافیلن ( 13/11درصوود)،

آلفا-فنیل در رویشگاههوای دروزنواب و حرنوا تقریبواً

ترانس کریافیلن ( 91/54درصد) ،آلفوا-فنیول (05/59

یکسان است و دارای اختالف معنیداری بوا رویشوگاه

درصد) ،آلفا-هاموالن ( 4/54درصود) و آلفوا-کواپن

سمسانه میباشند .از بین ترکیبوات شناسوایی شوده9 ،

( 4/23درصد) در اسوانس هور سوه رویشوگاه وجواد

ترکیب فقوط در اسوانس استحصوالی رویشوگاه حرنوا

دارند .بر اساس نتایج بیشترین میزان اجزای مشترک و

وجاد دارد و در دو رویشگاه دیگر یافت نمویشواند.

شاخص مربا به ترکیب شیمیایی آلفا-پیونن (45/93

در رویشگاههای دروزناب و سمسانه بهترتیوب  5و 9

درصد) در رویشگاه سمسانه و کمترین مقدار ترکیوب

ترکیب در اسانس استحصالی از گیاه جاشویر فقوط در

شیمیایی مشترک در سه رویشگاه مربا به آلفا-کاپن

ایوون رویشووگاههووا مووارد شناسووایی واقووع شوودند.

( 1/11درصد) در رویشگاه سمسانه مویباشود (شوکل

کروموواتاگرامهووای حاصوول از آنووالیز  GC/MSبوورای

 .)0مقایسه ترکیبات مشوترک در سوه رویشوگاه موارد

جاشیر در رویشگاههای حرنا ،دروزناب و سمسوانه در

مطالعووه نشووان داد کووه تمووامی ترکیبووات در بووین سووه

شکلهای  9تا  4نشان داده شده است.

مدول  :1ارزیابی و مقایسه کمیت و کیفیت مااد ماثره اسانس گیاه جاشیر در سه رویشگاه مارد مطالعه
شاخص
بازداری

رویشگاه

زمان
بازداری

سمسانه

دروزناب

حرنا

(دقیقه)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

ردیف

ترکیب

393

4/34

45/93

1/14

1/11

α -Pinene

1

349

5/94

-

-

2/92

Camphene

0

351

5/42

1/13

-

2/14

Verbenene

9

343

4/29

1/14

1/19

2/19

β-Pinene

1

392

4/42

2/59

-

-

2-β-Pinene

4

1224

4/94

-

2/12

2/11

α -Phellandrene

5

1214

9/24

2/95

2/05

2/51

δ.3-Carene

4

1292

9/44

-

2/11

-

β -Phellandrene

9
3

1290

9/43

1/11

-

2/51

dl-Limonene

1211

9/95

2/12

-

2/13

Cis-β-Ocimene

12

1252

3/11

2/19

2/19

-

γ -Terpinene

11

1239

12/41

2/05

2/00

-

Linalool

10

1110

10/24

1/41

Cis-verbenol

19

1154

10/14

1/05

p-Mentha-1,5-dien-8-ol

11

-

1/95

02
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14

Pinocarvone

2/12

-

2/31

10/41

1155

15

Borneol

-

2/42

-

10/52

1153

14

3-Cyclohexen-1-ol

2/19

2/01

2/10

19/22

1190

19

p-Cymen-8-ol

2/94

2/19

19/05

1199

13

Myrtenal

1/59

19/13

1132

02

-

19/12

1139
1134

α. terpineol

2/13

01

Myrtenol

2/14

-

-

19/44

00

trans-carveol

2/99

-

2/50

11/01

1001

09

α -Fenchyl

19/02

19/01

2/00

14/33

1090

01

Tridecane

-

2/19

-

15/99

1039

04

α -Cubebene

2/19

-

-

14/45

1941

05

α -Copaene

9/10

1/99

2/11

19/14

1944

04

β -Bourbonene

2/31

0/40

-

19/41

1991

09

β -Cubebene

2/50

2/01

-

19/99

1994

03

trans-Caryophyllene

11/49

14/99

1/41

13/54

1113

92

-

α -Humulene

0/59

0/49

2/13

02/15

1159

91

Germacrene D

4/94

2/44

-

02/43

1192

90

Zingiberene

-

2/54

-

01/12

1424

99

β -Bisabolene

-

2/51

-

01/40

1414

91

Isobornyl-2-methylbutyrate

1/15

-

-

01/44

1409

94

δ -Cadinene

9/41

0/94

-

00/13

1404

95

α -Calacorene

2/04

2/91

-

00/44

1415

94

Caryophyllene oxide

09/43

15/04

3/12

09/42

1492

99

salvial-4(14)-en-1-one

2/09

2/14

-

09/93

1430

93

Caryophylla-4(12),8(13)-dien-5- β-ol

2/11

01/94

1559

12

Ledene

2/1

1/19

-

04/11

1544

11

β-Costol

2/91

-

-

04/04

1455

10

2-Pentadecanone

1/44

2/11

03/19

1951

19

Phytol

2/02

-

-

91/99

0111

11

Squalene

-

10/11

-

94/93

0929

14

10-demethylsqualene

-

9/00

-

94/51

0943

15

Number of identified

21

12

11

-

-

14

Yield of the oil %

19

Total identified

02
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1/1

1/2

-

91/92

78/12

98/12

-

-
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شکل  :1مقایسه میزان بازدهی اسانس گیاه جاشیر در سه رویشگاه مارد مطالعه
(حروف التین نشان دهنده نتایج مقایسه میانگینها با آزمان دانکن)

شکل  :1مقایسه اجزاء شیمیایی شاخص و مشترک ماجاد در اسانس گیاه جاشیر در رویشگاههای
مارد مطالعه (حروف التین نشان دهنده نتایج مقایسه میانگینها با آزمان دانکن است)

شکل  :2طیف کروماتاگرام اسانس گانه  P. feruaceaدر رویشگاه حرنا
02

بررسي فيتوشيميايي اسانس گياه ...Prangos ferulacea Lindl.

شکل  :8طیف کروماتاگرام اسانس گانه  P. ferulaceaدر رویشگاه دروزناب

شکل  :2طیف کروماتاگرام اسانس گانه  P. ferulaceaدر رویشگاه سمسانه

نتووایج تجزیوه واریوانس خصاصوویات خوواک بوین

کمترین مقودار مواده آلوی و فسوفر و بیشوترین مقودار

رویشگاههوای موارد بررسوی نشوان داد در رویشوگاه

پتاسیم میباشد و اختالف معنیداری در سطح احتمال

سمسانه مقدار نیتروژن ،اسیدیته و ماده آلی نسوبت بوه

 34درصد با آن دارد.

سایر رویشگاهها بیشتر باد و دارای اخوتالف معنویدار

نتایج حاصل از همبستگی پیرسان آنالیزهای خاک

با آنها میباشد (جدول  .)0هدایت الکتریکی ،فسفر و

در جدول  9نشان داده شوده اسوت .نتوایج حاصول از

ارتفواع از سووطح دریووا در رویشوگاه حرنووا نسووبت بووه

بررسی همبستگی پیرسان بین دادهها ادافیکی (خاکی)

رویشگاه دروزناب و سمسانه بیشتر ،و اخوتالف آنهوا

و اجزای شیمیایی شاخص و مشترک نشان داد که بین

معنوویدار موویباشوود ( .)P<2/24همچنووین رویشووگاه

اکثر شاخصها و عاامل ادافیکی همبستگی معنیداری

دروزنوواب در مقایسووه بووا دو رویشووگاه دیگوور دارای

وجا دارد .نتوایج نشوان داد کوه آلفوا-پیونن بیشوترین
02
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همبستگی را با ماده آلوی و کمتورین همبسوتگی را بوا

اسو ویدیته ،هووودایت الکتریکو وی و نیتوووروژن خووواک

فسفر خاک دارد و با پتاسیم و هدایت الکتریکی خاک،

رویشگاههای مارد بررسی همبستگی معنویداری دارد

همبسووتگی معنوویداری نوودارد .آلفووا-فنیوول بوواالترین

به طاریکه بیشترین همبستگی با ماده آلی و کمتورین

همبستگی را با نیتروژن خاک رویشگاهها و بوا پتاسویم

همبستگی با هدایتالکتریکی خاک رویشگاههای گیواه

و اسیدیته خواک همبسوتگی معنویداری نودارد .آلفوا-

جاشوویر دارد .توورانس کریووافیلن بجووزء بووا هوودایت

کاپن با نیتروژن ،فسفر ،ماده آلی و اسیدیته همبسوتگی

الکتریکی و اسیدیته خاک رویشگاههای مارد بررسوی

معنوویداری دارد ولووی هماننوود آلفووا-پیوونن بووا هوودایت

با بقیه پارمترهای اندازهگیری شوده خواک همبسوتگی

الکتریکووی و پتاسوویم خوواک همبسووتگی نوودارد .آلفووا-

معنیداری دارد .با تاجه به جودول  9تموامی اجوزای

هامالن بجزء بوا نیتوروژن ،فسوفر و اسویدیته بوا بقیوه

شوویمیایی شوواخص و مشووترک بووا موواده آلووی خوواک

خصاصووویات خووواک دارای همبسوووتگی معنووویداری

رویشگاههای مارد بررسی همبستگی معنیداری دارند

میباشد و همچنین اکسواید کریوافیلن بوا مواده آلوی،

و کمترین همبستگی را با پتاسیم دارند.

مدول  :1مقایسه میانگین خصاصیات اندازهگیری شده در رویشگاههای گانه مارد مطالعه
رویشگاه حرنا

رویشگاه دروزناب

رویشگاه سمسانه

اشتباه معیار±میانگین

اشتباه معیار±میانگین

اشتباه معیار±میانگین

هدایت الکتریکی ()Ds/m

2/405a±2/225

2/140b±2/225

2/119c±2/210

اسیدیته

4/53 ±2/212

4/42 ±2/219

4/91 ±2/211

ماده آلی ()%

2/40 ±2/211

2/54 ±2/291

2/94 ±2/221

نیتروژن ()%

2/29 ±2/220

2/29 ±2/229

2/23 ±2/221

فسفر ()ppm

0/45a±2/239

1/43c±2/240

0/91b±2/251

پتاسیم ()ppm

005/92b±1/904

091/01a±1/349

024/95b±9/993

ارتفاع از سطح دریا (متر)

0142 ±14

0022 ±14

0142 ±04

خصاصیات

b
b
b

a

b
c

b

b

a
a
a

c

حروف مشابه در یك سطر بیانگر عدم اختالف معنیدار بر اساس آزمان دانکن در سطح  4درصد میباشد.

مدول  :2نتایج حاصل از بررسی همبستگی پیرسان بین خصاصیات خاک و اجزای شیمیایی شاخص و مشترک
پتاسیم

نیتروژن

-2/15

**

2/94

-2/90

**

2/30

-2/09

**

2/30

فسفر
*

-2/41

**

2/93

**

2/99

ماده آلی

اسیدیته

**

2/39

**

**

2/91

**

-2/99

2/95

هدایت الکتریکی
-2/19

-2/41

**

**

-2/41

2/41

2/43

**2/93

-2/11

2/11

**2/91

2/11

**-2/90

2/19

**2/95

-2/19

**2/31

**2/91

*2/54

**

*

**

**2/90

2/99

2/53

2/11

2/95

** :* ،بهترتیب همبستگی در سطح احتمال  1درصد و  4درصد

02

2/13

ترکیب
α -Pinene
α -Fenchyl
α -Copaene
α -Humulene
Caryophyllene oxide
trans-Caryophyllene

بررسي فيتوشيميايي اسانس گياه ...Prangos ferulacea Lindl.

 )2006و آرمند و جهانتاب

بحث

( Armand and Jahantab,

با تاجه به بازده مقدار اسانس گانه مارد بررسوی

 )2019بیان داشتند که کلیوهی شاخصوههوای کمیوی و

در رویشگاههای مارد مطالعوه مالحظوه مویشواد کوه

کیفی اسانس استحصالی از گیاه مارد ارزیابی به طوار

مقدار اسانس استخراج شوده در سوه رویشوگاه موارد

معنووویداری از پارامترهوووای اقلیموووی و اکالاژیوووك

بررسی دارای تفاوت معنیداری میباشند ،بوه طواری

رویشگاهی نظیر میزان ارتفاع از سوطح دریوا ،متاسوط

که بازدهی اسانس گیاه جاشیر در رویشگاههای موارد

بارندگی و درجهی حرارات تأثیر میپذیرند .کمیوت و

بررسی در شهرسوتان دلفوان از  2/02درصود توا 2/92

کیفیوت اسوانس یوك گانووه خواص بور اسواس زمووان

درصد میباشد .بیشترین بازدهی اسانس گیواه جاشویر

اسانسگیری ،ماقعیت جذرافیایی و محل کشوت گیواه

مربا به رویشگاه سمسانه ( 2/92درصود) اسوت کوه

تذییر میکنود .شورایط آب و هواایی و خواک منواطق

دارای ارتفوواع کمتووری نسووبت بووه رویشووگاه حرنووا و

مختلف بر روی ترکیبهوای ماجواد در اسوانس اثور

دروزناب مویباشود .از فاکتارهوای مهوم تذییردهنوده

میکنود ( .)Armand and Jahantab, 2019بور اسواس

شرایط حاکم بور بوام نظوامهوا ارتفواع از سوطح دریوا

نتووایج ایوون تحقیووق ،ترکیبووات آلفووا-پیوونن ،اکسوواید

میباشد .تذییرات گرادیان دما در اثور تذییور ارتفواع از

کریافیلن ،ترانس کریافیلن ،آلفا-فنیل ،آلفا-هامالن و

مهمترین عاامل موؤثر در زنودگی گیواه مویباشود ،از

آلفا-کاپن در اسانس هر سه رویشوگاه وجواد دارنود،

جمله دالیل تفواوت در بوازده و ترکیبوات اسوانس در

ولی همانطار که در بخ

نتایج آورده شده مقدار آنها

سطاز ارتفاعی مختلف در یك رویشگاه را مویتواان

با هم متفاوت میباشود ،اخوتالف عاامول اکالاژیوك

در ارتبا با ایون عاامول دانسوت .بوه طواری کوه بوا

مانند ارتفاع و خااص فیزیکی و شیمیایی خاک قطعواً

ارتفاع عااملی چان دموا ،رطابوت

خااهند داشت ،زیرا

افزای

و یا کاه

در تفاوتهای مشاهده شده نق

نسبی ،سرعت باد ،میزان آب در دسترس و حتی تاب

در نظر گرفتن ویوگیهوای محول رویو

دریافتی تذییر مییابد .به طواری کوه گیواه بوه عنواان

گیاه در طبیعت از عمده عااملی اسوت کوه مویتاانود

ماجادی زنده از کاچوكتورین تذییورات مربوا بوه

روی اسانس و مااد مؤثره گیاهان تأثیر زیوادی داشوته

اکاسیستم توأثیر مویپوذیرد و تذییور در ارتفواع محول

باشد .مقایسه نتایج بدست آمده از پوووه

حاضور و

زندگی و استقرار آن میتااند بسیاری از واکون هوای

بررسیهایی که بر روی مااد متشکله اسانس گانههای

Tajbakhsh

دیگر جنس  Prangosصارت گرفته است ،نشان می-

 .)et al., 2008بر خالف نتوایج ایون تحقیوق رنجبور و

دهد که مااد تشکیل دهنده اسانس ایون گیواه هماننود

همکاران ( )Ranjbar et al., 2015و آرمند و جهانتاب

اغلب گانههای این جنس ترکیبهای ترپنی بوه ویووه

( )Armand and Jahantab, 2019در تحقیقوات خواد

منواترپنهوا مویباشوند .بسویاری از ایون ترکیبوات در

اکافیزیالاژی را دستخاش تذییر نمایود (

به این نتیجوه رسویدند کوه بوا افوزای
اسانس گانه موارد بررسوی افوزای

ساخت داروها و مکملها نق

ارتفواع مقودار

دارند (

و ماقعیوت

Najafi et al.,

 .)2015; Morshedloo et al., 2018امیوری (

موییابود .نتوایج

Amiri,

حاص ول از ایوون تحقیووق حوواکی از اخووتالف معنوویدار

 )2006در مقایسووه تذییوورات کمووی و کیفووی روغوون

شاخصهای کمیی و کیفوی ترکیبوات گیواه جاشویر در

اسانسی گیاه  P. ferulacea Lindl.در مراحل مختلوف

رویشگاههای مختلف آن در شهرستان دلفوان دارد .در

رشد بوه ایون نتیجوه رسوید کوه از میوان  12ترکیوب

Esmaili and Amiri,

شناسایی شوده آلفوا-پیونن ( 95/5درصود) ،بتوا-پیونن

همین راستا اسماعیلی و امیری (
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( 91/3درصد) و بتافالندرن ( 11/4درصود) ترکیبوات

تأثیرگذار است .نتایج نشان داد که درصد کول اسوانس

اصلی محساب میشاند .اسوانسهوا را مویتواان بوه

و میووزان بووازده آن در رویشووگاه سمسووانه نسووبت بووه

عناان ترکیباتی بوا اثورات ضودمیکروبی و بوا منشوای

رویشگاههای حرنا و دروزناب بیشتر اسوت .ایون امور

طبیعی مارد تاجه قرار داد ،همین ماضاع بوه خوابی

احتماالً به دلیل غنیتر بادن خاک رویشگاه سمسانه از

میتااند اهمیت باالی عصاره جاشیر را ثابت کند.

نظر عناصر آلی و مذذی نسبت به سوایر رویشوگاههوا

ترکیب آلفا-پینن در رویشگاه سمسوانه نسوبت بوه

است که منجر به تالید بیشتر متابالیتهای ثانایه شده

رویشووگاه حرنووا و دروزنوواب دارای مقوودار بیشووتری

است .همانطار که در بخ

نتوایج عنواان گردیود در

میباشد و با تاجه به اینکه اثرات ضدمیکروبی اسانس

رویشگاه سمسانه مقدار نیتروژن ،اسیدیته و مواده آلوی

جاشیر را میتاان بوه وجواد مقوادیر بواالی ترکیبوات

نسبت به سایر رویشگاهها بیشتر باد و دارای اخوتالف

داد ( Dorman and

معنیدار با آنها میباشد .میزان عناصر غذایی ماجواد

 )Deans, 2000بنابراین اسانس این گانه در رویشوگاه

در خاک به خصاص نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و کلسویم

سمسانه دارای خاصیت ضدمیکروبی بیشتری نسبت به

عامل تعیوین کننودهای در رشود و نموا گیواه و تالیود

دو رویشگاه دیگر میباشد.

ترکیبات مؤثره گیاهان است .اسیدیته خاک نیز با تواثیر

ماناترپنی به ویوه آلفا-پینن نسبت

رشوود و عملکوورد گیاهووان در اکاسیسووتمهووا و

بر جذب عناصر غذایی عامل مهمی در سنتز ترکیبوات

رویشگاههوای طبیعوی مختلوف ،تحوت توأثیر عاامول

فوورار اسووت ( .)Figueiredo et al., 2008هوودایت

مختلفی قرار دارد که هر یك از آنهوا مویتاانود توأثیر

الکتریکی باالتر خاک سبب محدود کوردن رشود گیواه

بسزایی بر کمیوت و کیفیوت محصوال گیاهوان داشوته

موویشوواد ( ،)Mohsenpoor et al., 2017هوودایت

باشد .مکان رشد گیاه میتااند از طریق تذییرات دمایی

الکتریکی خاک در رویشگاه سمسانه نسوبت بوه سوایر

و رطابتی بر فرآیند تشکیل مااد مؤثره تأثیرگذار باشد.

رویشگاهها کمتر باد و میتاان بیان داشوت کوه کمتور

ارتفاع از سطح دریا از جمله فاکتارهای مهم میباشد.

بادن مقدار  ECمیتااند در بازده اسانس گانه جاشویر

گیاهان دارویی وابسته به شرایط اقلیموی و اکالاژیوك

تأثیرگذار باشد .مطابق با نتایج این مطالعه محسن پوار

هر منطقه ،میزان متفاوتی مااد مؤثره تالید میکنند ،که

و همکواران ( )Mohsenpoor et al., 2017در مطالعوه

این ماضاع باید در تالید داروهای گیاهی مارد تاجه

اسویدیته و

خاد بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه کواه

قرار گیرد .گزارشهایی مبنوی بور وجواد ارتبوا بوین

هدایتالکتریکی خاک ،افزای

شرایط رویشوگاه بور ترکیبوات شویمایی گیاهوان بیوان

و عناصر آلی و مذذی خاک در غرب استان مازنوداران

گردیده است و همبستگی باالیی بین منشاء جذرافیایی

منجر به تالید بیشتر اسانس گیاه پانوه آبوی (

گیاهووان و ترکیبووات مووؤثره نشووان داده شووده اسووت

 )aquatica L.شده است.

(.)Babakhanzadeh Sajirani et al., 2016
نتایج حاصل از پووه

مقدار نیتوروژن ،فسوفر
Mentha

نتایج حاصل از بررسوی همبسوتگی پیرسوان بوین

حاضر حاکی از آن اسوت

خصاصوویات خوواک و اجووزای شوویمیایی شوواخص و

که عاامل محیطی شامل ارتفاع از سطح دریا ،اسویدیته

مشترک نشان داد که بوین اکثور شواخصهوا و عاامول

خاک ،هدایت الکتریکی خاک ،میزان عناصور آلوی بور

خاکی همبستگی معنیداری وجاد دارد .نتایج پووه

روی میزان تالید روغنهای اسانسی و کیفیت آنهوا و

حاضر با نتوایج پووهشوگران دیگور ماننود آقاجوانلا و

تعداد ترکیبات تشکیل دهنده آنها بهطوار معنویداری

قربانی ( ،)Aghajanloo and Ghorbani, 2016فرهنگ
12

بررسي فيتوشيميايي اسانس گياه ...Prangos ferulacea Lindl.

و همکوواران ( )Farhang et al., 2017و آرمنوود و

شیمیایی ماجاد در آن بستگی دارد که خاد تحت

جهانتواب ( )Armand and Jahantab, 2019مطابقوت

تأثیر ناع رویشگاه ،عاامل محیطوی و زموان برداشوت

Niakan et al.,

میباشد .بهطار کلوی نتوایج نشوان داد میوزان بوازدهی

 )2004بیان نمادند که میان ازت ماجواد در خواک و

روغوون استحصووالی گیوواه جاشوویر در رویشووگاههووای

اسوووانس استحصوووالی از گیووواه ،Mentha piperita

مختلف دارای تفاوت معنیداری میباشد و تحت تأثیر

همبستگی مثبوت و معنویداری وجواد دارد .همچنوین

عاامل محیطی قرار دارد .با تاجه بوه اهمیوت اسوانس

غالمووی و عزیووزی ()Gholami and Azizi, 2006

استحصالی و تناع ترکیبوات ماجواد در اسوانس گیواه

عملکرد پیکر رویشی گیواه

جاشیر ،همچنین با تاجه به اثرگوذاری شاخصوههوای

دارد .همچنوین نیاکوان و همکواران (

گزارش دادند که با افزای

رویشگاهی برمؤلفههای کمیی و کیفی اسوانس حاصوله

افسنطین ( )Artemisia absinthiumتحت اثر افوزای
مقدار ازت ،میزان کل اسانس و ترکیبات آلفا-تاجوان
و کامازولن در واحد سطح ،افزای

از این گیاه ،نتایج حاصل از پووه

حاضر گامی مؤثر

یافت .بور اسواس

در جهت ترویج شیاههای علمی کشت ،اهلی کردن و

نتایج بین پتاسیم خاک و اکثور ترکیبوات اسوانس گیواه

تالید این گیاه باده و باید مارد تاجه متخصصین قرار

جاشیر همبسوتگی معنویداری وجواد نودارد ،یکوی از

گیرد .از طرفی شناخت ترکیبوات ماجواد در گیاهوان

دالیل آن این است که مقدار پتاسیم خاک در هور سوه

بامی کشارمان ،میتااند ما را در جهت اسوتفادههوای

رویشگاه تقریباً باال میباشد و عنصری محودود کننوده

کوواربردی از ذخووایر گیوواهی یوواری نمایوود ،از جملووه

رشد گیاه مارد بررسی در این رویشگاهها نمویباشود.

میتاان از نتایج حاصله از مطالعه بر روی اسوانسهوا،

( Armand

در استاندارد نمادن فرآوردههای دارویی حاوی آنهوا

 )and Jahantab, 2019مطابقت دارد ولوی بور خوالف

بهره جست .نتایج این تحقیق و پووه هوای دیگوران

Daneshkhah

مؤیوود ایوون مطلووب اسووت کووه عملکوورد گیاهووان در

 )et al., 2007بیان کردند که همبستگی مستقیمی بوین

اکاسیستمها ،تحت تأثیر عاامل محیطی قرار دارد .هور

مقدار مصرف پتاسیم و عملکرد اسانس گول محمودی

یك از این عاامل میتاانند تأثیر بسزایی بور کمیوت و

( )Rosa damasceneوجاد دارد.

کیفیت اسانس گیاهان دارویی داشته باشند .با تاجه به

این نتایج با یافتوههوای آرمنود و جهانتواب
نتایج این تحقیق دانشخااه و همکاران (

نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد میشاد به منظار اسوتفاده
بهینه از گیاهان دارویی و استخراج بهتر مااد مؤثره بوه

نتیجهگیري نهایی

این عاامل تاجه بیشتری گردد.
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Abstract
Prangos ferulacea Lindl. is a persistent, tall and aromatic plant belonging to the family
Apiacea. The aerial parts of the plant were collected in three flowering sites of Harena,
Derouzenab and Samsaneh at mid-June, 2015 (2450, 2200 and 2150 m above sea level,
respectively), and after drying the plant in the shade of the essential oil, it was distilled with
water. The essential oil components were analyzed using GC and GC/MS. ANOVA and
Pearson correlation coefficients were used to compare soil properties of habitats and
quantitative and qualitative characteristics of the essential oil, and evaluate the relationship
between soil characteristics and the essential oil obtained respectively. The results showed that
the average essential oil yields from the three sites of Harena, Derouzenab and Samsaneh were
0.2, 0.2 and 0.3%, respectively. Comparison of the active ingredients showed that the four
chemical compounds α-pinene (Respectively in three habitats of Harena, Derouzenab and
Samsaneh 1.41, 1.47 and 56.89%), cryophyllene oxide (23.79, 16.25 and 9.10%), transcryophyllene (14.78, 15.33 and 1.54%), α-Fenchyl (13.20, 13.21 and 0.22%) were the most
dominant and common compounds in all three habitats. Analysis of variance showed that the
amount of N, pH and OM was higher in Samsaneh habitat than other habitats and also this
habitat has a lower height (2150 m) than the other two habitats which has a significant
difference with them (P<0.01). The results of Pearson correlation showed that there is a
significant correlation between most indicators and edaphic factors, so that alpha-pinene has a
significant and positive correlation with N, pH and OM. Considering the importance of
extracted essential oil and diversity of compounds in Prangos ferulacea essential oil and the
effect of habitat characteristics on the quantitative and qualitative components of essential oil
obtained from this plant, the results of this study are an effective step to promote scientific
methods of cultivation, domestication and production of this plant. And can be considered by
experts.
Keywords: Phytochemical, Essential Oil, Prangos ferulacea Lindl., Delfan County0
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