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چكیده
گياه جعفری کوهی  .Pimpinella aurea DC.یکی از فراوانترین گونههای چند ساله و معطر  Pimpinellaدر
ایران است .در این تحقيق به منظور ارزیابی کميت و کيفيت اسانس ،اندامهای مختلف گياه در مراحل مختلفف
رشد در سال  1331از سه رویشگاه طبيعی استان تهران (توچال ،وردآورد و لواسانات) جمعآوری ،خشك و بفه
روش تقطير با آب اسانس گيری شد .برای شناسفایی ترکيبهفای موجفود در اسفانس و آنفاليا مفواد مفو ره از
دستگاههای گازکروماتوگرافی ( )GCو گازکروماتوگرافی متصل به طيفسفن جرمفی ( )GC/MSاسفتفاده شفد.
نتای نشان داد در هر سه رویشگاه نمونههای ساقه و برگ ،از کمترین بفازده اسفانس و نمونفه بف ر از بيشفترین
مقدار برخوردار بودند .ب ر نمونه وردآورد بازده اسانس بيشتری نسبت به دو رویشگاه دیگر داشت .نتای آنفاليا
ترکيبهففای اسففانسها نشففان داد کففه در اسففانس سففاقه و بففرگ در منطقففه وردآورد ،بففه ترتيففب مففواد مففو ره
سيترونليلاستات و ژرانيل استات از مهمترین ترکيبهای اسانس در هر سه مرحله رویشفی ،شفروع بف ردهی و
ب ردهی کامل بودند ،ولی در منطقه توچال ،در مرحله شروع ب ردهی ،مواد مو ره بتا -بياابولن ،ليمونن ،ژرانيفل
استات ،النجی پينانول و سيترونليل استات از مهمترین ترکيبها بودند ،در حالی که مهمترین ترکيبهای اسانس
ساقه و گلآذین شامل بتا -بياابولن بود .در مرحله ب ردهی کامفل نيفا در همفين منطقفه مهمتفرین ترکيبهفای
اسانس برگ و ساقه شامل مواد مو ره بتا -بياابولن ،اپوکسی آلوآرومادندرن ،ليمونن و آلفا -پينن بودند .اسانس
ساقه و برگهای این گونه در رویشگاه لواسانات در مرحله ب ردهی کامفل شفامل مفواد مفو ره آلففا -کفوپرنن،
ژرماکرن دی و ليمونن بودند .در اسانس بف ر هفر سفه رویشفگاه نيفا مفواد مفو ره بتفا -بياابولفون و اپوکسفی
آلوآرومادندرن مهمترین ترکيبها بودند.
واژگان کلیدی ،Pimpinella aurea DC. :اسانس ،مراحل رشد ،بتا -بياابولون ،رویشگاه ،ب ر
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مقدمه

گونه دیگر به عنوان غ ای حيوانات و به منظور باال بفردن

اسانسها ترکيبهای معطفری هسفتندکه از انفدامهای

توليد شير استفاده میشود (.)Tabanca et al., 2006

مختلف گياهان مانند دانه ،ریشه ،جوانفه ،پوسفت ،شفاخه،

اسدیان و همکاران بيشترین ترکيب اسفانس انفدامهای

غنچففه و گففل تهيففه میشففوند ( .)Burt, 2004اسففانسها

هوایی  P. aureaدر منطقه شفمال تهفران را تفرانس فالفا

مخلففوپ پيچيففدهای از ترکيبهففای طبيعففی هسففتند کففه

برگاموتن ( 22/3درصد) گاارش کردند

( Assadian et al.,

میتوانند حاوی ترکيبهای مختلف با غلظتهای متفاوت

 .)2005در تحقيق دیگری بيگفدلی مهمتفرین ترکيبهفای

باشند ( .)Naeini et al., 2009کميت و کيفيت ترکيبهای

اسففانس انففدام هففوایی  P. aureaرا بتففا -بياابففولن (23/1

اسانسها میتواند تحت تا ير شرایط آب و هفوایی ،باففت

درصد) ،بتا-کوببن ( 1/2درصد) و ژرمفاکرن ف دی (14/2

خاک ،اندام گياه ،سن و مراحل رشد گياهان متفاوت باشفد

درصففد) گففاارش نمففود (بيگففدلی .)1331 ،عسففگری و

( .)Bakkali et al., 2007جنس  Pimpinellaاز بارگترین

همکاران ،اسانس ساقه و بفرگ ،گفل آذیفن و بف ر گونفه

جنسهای تيره چتریان 1میباشد که 131گونه را در جهفان

 P. aureaرا کففه از رویشففگاه فشففع جمففعآوری و مففورد

پوشف

میدهفد

بررسی قفرار دادنفد کفه مهمتفرین ترکيفبهفای شفاخ

(Khajepiri et al., 2010؛ Tepe et al.,

 .)2006گونفههای مختلفف ایفن جفنس دربف رهای خفود

اسانس ساقه و برگها شامل :آلففا -پيفنن ( 11/5درصفد)،

( Delazar

ليمفففونن ( 13/3درصفففد) ،کسفففان ( 11/5درصفففد) و

 )et al., 2006و دارای فعاليتهای زیستی متعفددی نظيفر

ویریففدیفلورول ( 12/3درصففد) و مهمتففرین ترکيبهففای

فعاليففت جففدجوانه زنففی ،حشففره کشففی ،جففدماالریا،

اسانس گل آذین و ب ر شامل بتا -بياابولن ( 21/5و 51/3

حاوی ساکوییترپن و فنيل پروپانوئيد میباشند

جدميکروب و جدقارچی نشان داده

درصد) و ویریفدیفلورول ( 32/5و  32درصفد) مشفخ

اند ( Tabanca et al.,

کردند (.)Askari et al., 2005

.)2005b
جعفری کوهی دارای بيست و سه گونه در ایران است

 Tabancaو همکاران ( )2115بازده اسانس ميوه ،برگ

P. aurea

و ساقه و ریشه گونفه  P. aureaرا کفه از منفاطق شفر ،و

و  P. tragimبيشففترین پراگنففدگی رادارنففد .گونففه مففورد

جنوب ترکيه جمعآوری شده بفود بفه ترتيفب  1/3 ،5/1و

بررسی در این تحقيفق گيفاه  Pimpinella aureaبفود کفه

 1/1درصد گاارش کردند .ترکيبهفای شفاخ

اسفانس

پراکنفففدگی جفرافيفففایی آن در شفففر ،آنفففاتولی ،ایفففران،

ميففوه نيففا شففامل سففاکوییترپنی بففه نففام 33/5( aurean

ترکمنستان ،ارمنستان ،روسيه و گرجستان است .در ایفران،

درصد) و بتا -بياابفولن ( 33/1درصفد) بودنفد .همچنفين

در شمال غرب ،غرب ،مرکا شمال شر ،و جنفوب شفر،

سابينن ( 21/2درصد) ،اورئون ( 11/3درصد) ،آلففا-پيفنن

پراکنده است (مظفریان.)1331 ،

( 12/1درصد) و بتفا  -بياابفولن ( 1/1درصفد) بفه عنفوان

که ش

گونه از آنها انحصاری بوده و دو گونفه

ترکيبهای اصفلی اسفانس سفاقه و بفرگ معرففی شفدند.

خواص جدميکروبی اسانس بف ر گونفه  P. aureaدر
ترکيه گاارش شده است ( .)Dusko et al., 2006همچنفين

ترکيفب اصفلی ریشفه ،فنيفل پروپانویيفدی بفه نفام

عصاره این گونه به عنوان یك منبع آنتی اکسفيدان معرففی

( )epoxy pseudoiso eugnol-2-methyl butyrateبفففه

شففده اسففت ( .)Safaei-ghomi et al., 2008در شففر ،و

مياان ( 31درصد) شناسایی گردید .عالوه بر  ،EPBاورئن

جنوب شرقی ترکيه نيا از گونه  P. aureaبه همفراه چنفد

( 1/2درصففد) و بتففا -بياابففولن ( 1/1درصففد) ،بيشففترین

EPB

ترکيبها بودند (.)Tabanca, 2005b
صفایی و همکاران ترکيبهفای اصفلی اسفانس انفدام
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طیبه مظفریدهشیری و همکاران

هوایی گونه  P. aureaمناطق مرکای ایران را مورد بررسی

درجففدول  1آورده شففده اسففت .ایففن آمففار از دو ایسففتگاه

قفرار دادنفد ،بتاکفاریوفيلن ( 13/1درصفد) ،بتفا -بياابففولن

هواشناسی در تهران تهيه شد.

( 12/2درصد) ،ای -بتاکفاریوفيلن ( 11/4درصفد) و بتفا-

استخراج اسانس

ساکویی فالندرن ( 11/2درصد) ترکيبهای اصلی اسانس

اندامهای مختلف گياهان جمفعآوری شفده طفی چنفد
روز در سففایه و دمففای محففيط خشففك شففدند .در زمففان

بودند (.)Safaei-ghomi et al., 2009
در مطالعه دیگری دل آزار و همکاران ( )2111با آناليا

اسانسگيری نمونههای شصت تا هشتاد گرمفی آسفياب و

اسانس بخ های هوایی گونه  P. aureaکه از آذربایجفان

سپس به مفدت دوسفاعت و نيع،بفه روش تقطيفر بفا آب،

شرقی جمع آوری شده بود ،موففق بفه شناسفایی ده جفا

اسانس گيری شدند .بفا ادامفه زمفان اسفانسگيری نتيجفه

مهع شفدند .بتفابياابولن (31/5درصفد) و ژرانيفل-2متيفل

بيشتری حاصل نشد .عالوه بر توزین مقدارانفدام بفه کفار

بوتانوآت ( 25/3درصد) فراوانترین ترکيبها بودند .بفازده

رفته ،وزن دقيق اسانس به دست آمده ،پس از آبگيفری آن

اسففانس بخ هففای هففوایی  1/45درصففد گففاارش شففد

محاسبه شد .با در نظر گرفتن درصد رطوبت ،بازده اسانس

(.)Delazar et al., 2006

بر حسب وزن خشك به دست آمد .اسانسهای به دسفت

لف ا بففا توجففه بففه تفاوتهففای کمفی وکيفففی اسففانس

آمده به وسيله سولفات سدیع رطوبفت زدایفی شفده و تفا

انففدامهای مختلففف گونففه  P. aureaدرمنففاطق رویشففی

زمففان تاریففق بففه دسففتگاههففای گففاز کرومففاتوگرافی در

گوناگون ،هدف از این تحقيق مقایسه کمی و کيفی اسانس

شيشههای کوچفك در دمفای چهفار درجفه سفانتيگراد در

اندامهای مختلف  Pimpinella aureaجمعآوری شفده از

یخچال نگهداری شدند.

سه رویشگاه در استان تهران در مراحل مختلف رشد بفود

شناسایی ترکیبهای تشكیل دهنده اسانس

که کميت و کيفيت اسانس هر نمونه به صفورت جداگانفه

برای شناسایی ترکيفبهفای تشفکيلدهنده اسفانس از
دستگاههای گازکرومفاتوگرافی  GCو گفاز کرومفاتوگرافی

مورد بررسی قرار گرفت.

متصففل بففه طيفسففن جرمففی ( )GC/MSاسففتفاده شففد.

مواد و روشها

مشخصات این دستگاهها به قرار زیر بود.

مواد گیاهی

مشخصات گاز کروماتوگرافی ()GC

نمونههای گياهی در مراحل مختلفف رشفد (رویشفی،

کروماتوگراف گفازی مفدل  Shimadzu-9Aمجهفا بفه

شروع ب ردهی و ب ردهی کامل) از سه رویشفگاه توچفال،

دتکتور ( F. I. Dیونيااسيون شعله هيدروژن) و دادهپفرداز

وردآورد و لواسانات از اسفتان تهفران در شفهریور و مهفر

 ،Chromatepacستون  DB-5و نيمهقطبی به طول  31متر،

 1331جمففع آوری شففدند .در هففر جمففع آوری نمونففهای
هرباریومی برای تایيد شناسایی تهيه و به بخ

قطر داخلی  25ميکرون و جخامت الیه ففاز سفاکن برابفر

تحقيقفات

 1/25ميکرون ،گاز حامل هليع ،سرعت جریان گاز حامفل

گياه شناسی موسسه تحقيقفات جنگلهفا و مراتفع کشفور

 22/2cm/sاسففت .برنامففه حرارتففی  51تففا 251درجففه

ارسال شد و نام علمی گياه توسط گياه شناسفان هربفاریوم

سفانتیگراد بفا سفرعت 4oC/minو دمفای محفظفه تاریففق

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور مورد تاایيد قرار

 211oCبود.

گرفت .برای مقایسه آب و هوای سفه منطقفه ميفانگينی ده
ساله از سه فاکتور دما ،رطوبت و مياان بارش تهيه شد که
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مشخصات گاز کروماتوگرافی متصلل بله طیل

بودند .از دیگر ترکيبهفای تشفکيل دهنفده ایفن اسفانس

سلن

جرمی ()GC/MS

میتوان بفه اپوکسفی آلوآرومادنفدرن ( 4/5درصفد) ،بتفا-

کروماتوگراف گازی Varin-3400متصل شده با طيفف

بياابولن ( 1/1درصفد) ،ای-بتفا -ففارنان ( 1/2درصفد) و

سن جرمی ( ،)Saturn IIسفتون  DB-5و نيمفه قطبفی بفه

ای-کاریوفيلن ( 2/1درصد) و سيترونلول ( 1/3درصفد) و

طول  31متر ،قطر داخلی  25ميکرون و جخامت الیه ففاز

النجی پينانول ( 2/2درصد) ،اشاره کرد.

ساکن برابر  1/25ميکرون است .آشکارساز  ،Iontrapگفاز

همچنين در مرحله شروع بف ردهی ،در انفدام سفاقه و

حامفل هليففوم ،سففرعت جریفان گففاز حامففل  35ml/minو

برگ ،در این منطقفه  12ترکيفب شناسفایی شفد کفه 33/1

انرژی یونيااسيون در طيف سن جرمی معادل  21الکترون

درصد کل اسانس را تشکيل میداد .که سيترونليل اسفتات

ولت است .برنامه حرارتی  11تا  251درجه سانتیگراد بفا

( 11/2درصففد) ،بتففا -بياابففولن ( 11/1درصففد) و ژرانيففل

سرعت  3oC/minو دمای محفظه تاریق  211oCبود.

استات ( 15/1درصد) مهمترین ترکيبهای تشکيل دهنفده

پس از تاریق اسانس به دستگاههای نامبرده ،با استفاده

اسانس بودند .از دیگر ترکيبهای تشکيلدهنده میتوان به

از زمان بازداری ترکيبها ( ،)tRانفدیس بفازداری کفواتس

النجی پينانول ( 1/1درصد) ،ای-کاریوفيلن ( 1/1درصفد)،

( )KIطيف جرمی و مقایسه این پارامترها بفا ترکيفبهفای

ليمونن ( 2/3درصد) ،دیهيدرو آگاروفوران ( 4/1درصد)،

استاندارد و یا با اطالعات موجود در کتابخانفه نسفبت بفه

گاماکففادنين ( 3/1درصففد) ،اپوکسففی آلوآرومادنففدرن (2/1

شناسایی ترکيبهای تشکيل دهنده اسانس اقفدام گردیفد.

درصد) ،النجی پينانول ( 1/1درصد) اشاره کرد.

در صد کمی این ترکيبهفا نيفا بفا محاسفبه سفطو زیفر

در اندام ساقه و گل آذین ،در این مرحله از رشد گيفاه

Shibamoto,

 13ترکيب شناسایی شد که در مجموع  12/5درصفد کفل

منحنی در کروماتوگرامها محاسفبه گردیفد (
.)1987; Davis, 1990; Adams, 1995

ترکيبهای را تشکيل میدادند .بتا-بياابولن ( 13/1درصد)
و اپوکسفففی آلوآرومادنفففدرن ( 3/1درصفففد) مهمتفففرین

نتای

ترکيبهای تشکيلدهنده این اسانس بودند.

بازده اسفانس انفدامهای مختلفف گونفه  P. aureaدر

همچنين در اسانس حاصل از ساقه و برگ ایفن گيفاه،

مراحل مختلف رشد که از سه رویشگاه (وردآورد ،توچال

در ایففن منطقففه در مرحلففه بفف ردهی کامففل  14ترکيففب

و لواسانات) جمعآوری شده بود در جدول  2آمده است.

شناسایی شد که  11/4درصد کل اسانس را تشکيل میداد.

در اسانس سفاقه /بفرگ وهمچنفين سفاقه /گفل آذیفن

مهمترین ترکيبهای تشفکيل دهنفده ،سفيترونليل اسفتات

 P. aureaدر هر سه رویشگاه و در تمام مراحفل رشفد در

( 42/3درصد) و بتا -بياابفولن ( 11/4درصفد) میباشفند.

مجموع  31ترکيب شناسایی شد که ترکيبهفای شناسفایی

ترکيبهففای تشففکيلدهنده دیگففر ،ژرانيففل اسففتات (3/1

شده در جدول  3قابل مالحظه است.

درصد) و ژرماکرن دی ( 5/1درصد) ،ای -کاریوفيلن (2/2

در اسانس ساقه و بفرگ گيفاه ( P. aureaجمفعآوری

درصد) ،اپوکسی آلوآرومادنفدرن ( 3/1درصفد) و النجفی

شفففده از وردآورد) ،در مرحلفففه رویشفففی 12 ،ترکيفففب

پينانول ( 2/3درصد) میباشند.

جداسازی و شناسایی شدند که  13/2درصد از اسفانس را

نتای این تحقيق در گياه ( P. aureaجمفعآوری شفده

تشکيل میدادند .مهمترین ترکيبهای تشکيل دهنفده ایفن

از توچال) ،در مرحله شفروع بف ردهی ،در انفدام سفاقه و

اسانس سيترونليل استات ( 31/5درصفد) ،ژرانيفل اسفتات

برگ منجر به شناسایی  11ترکيب گردید که  31/4درصفد

( 25/1درصفففد) و دیهيفففدروآگاروفوران ( 1/5درصفففد)

کل ترکيبهای را تشکيل میدادند و بتا -بياابفولن (12/1
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درصفففد) ،ليمفففونن ( 13/4درصفففد) ،ژرانيفففل اسفففتات

بازده و ترکیبات اسانس بذر در رویشگاههای مختل

(12/3درصد) و النجی پينانول ( 11/1درصد) و سيترونليل

باتوجه به نتفای ميفانگين بفازده اسفانس بف ر در سفه

استات ( 1/4درصد) مهمترین ترکيبهای بودنفد .از دیگفر

رویشگاه وردآورد ،توچفال ولواسفانات بفه ترتيفب ،3/11

ترکيبهای مهع میتوان به بتفا-پيفنن ( 3/1درصفد) ،ای-

 2/22و  2/53درصففد بففه دسففت آمففد .نتففای شناسففایی

کففاریوفيلن ( 3/2درصففد) ،ژرمففاکرن دی ( 4/3درصففد)،

ترکيبهففای اسففانس ب ف ر  P. aureaدر جففدول  4قابففل

گاماکادنين ( 4/4درصد) ،فوئنیکولين اشاره کرد.

مالحظه است .در مرحله ب ردهی کامل ،نتفای حاصفل از

همچنين در این منطقه در اسانس ساقه و گلآذین این

شناسففایی اسففانس بف ر منطقففه وردآورد بففه شناسففایی 15

گياه در این مرحله 12 ،ترکيب شناسایی شد که  13درصد

ترکيب انجاميد که  15/1درصد کفل ترکيبهفای تشفکيل

کل ترکيبهای را تشکيل میدادند و بتا -بياابفولن (21/1

دهنده بودند .مهمترین ترکيبهای بف ر ،بتفا -بياابفولن بفا

درصد) مهمترین ترکيب بود .از دیگر ترکيبهای میتفوان

( 31/1درصد) و اپوکسیآلو آرومادندرن بفا ( 4/5درصفد)

به ليمونن ( 2/3درصد) ،گاما-کادینن ( 2/5درصد) ،النجی

بودند.

پينانول ( 2/5درصد) ،دیهيدرو آگاروفوران ( 3/4درصد)،

در همين مرحله نتای حاصل از شناسایی اسانس بف ر

اپوکسی آلوآرومادندرن ( 4/1درصد) بودند.

منطقه توچال بفه شناسفایی  11ترکيفب گردیفد کفه 12/1

در اسانس حاصل از ساقه و برگ ایفن گيفاه درمنطقفه

درصد ،کل ترکيبها را تشکيل میدادند .در این ميان بتفا-

توچال در مرحله ب ردهی کامل 11 ،ترکيب شناسایی شفد

بياابولن ( 15/2درصد) و اپوکسفی آلوآرومادنفدرن (13/4

که  15/3درصد کل ترکيبهای را تشکيل دادنفد .در ایفن

درصد) مهمترین ترکيبها بودند.

ميان ،بتا-بياابولن ( 41/2درصد) ،اپوکسی آلوآرومادنفدرن

همچنين نتای حاصل از شناسایی اسانس بف ر منطقفه

( 11/1درصد) ،ليمفونن ( 2/2درصفد) و آلففا-پيفنن (5/4

لواسانات ،به شناسایی  15ترکيب انجاميد کفه در مجمفوع

درصد) مهمترین ترکيبهای بودند .از دیگفر ترکيبهفای

 13/3درصففد از اسففانس را تشففکيل میدهنففد .مهمتففرین

مهع ،میتوان به سيترونليل اسفتات ( 2/2درصفد) ،ژرانيفل

ترکيب تشکيلدهنده هر سه اسانس ،بتفا -بياابفولن (53/4

استات ( 2/3درصد) ،دی هيدروآگاروفوران ( 3/2درصفد)

درصد) و اپوکسی آلوآرومادندرن ( 23/1درصد) بودند.

و فوئنی کولين ( 2/3درصد) اشاره نمود.

در مقایسه ترکيبهای اسانس ب ر گونه مفورد تحقيفق

در گياه ( P. aureaجمعآوری شفده از لواسفانات) در

درهرسه رویشگاه و در اندازههای مختلفف مشفخ

شفد

مرحله ب ردهی کامل ،در انفدام سفاقه و بفرگ  21ترکيفب

که ترکيبهای ترانس آلفا -برگاموتن ،بتا -بياابولن،گامفا-

شناسایی شفد کفه در مجمفوع  13/2درصفد از اسفانس را

کادینن ،اپوکسی آلو آرومادندرن و ففوئنی کفولين النجفی

تشکيل میدهد .مهمترین ترکيبهفای تشفکيلدهنده ایفن

پينففانول ،ژرانيففل اسففتات ،آلفاکوپففائن ،بتففاکوببن ،ای-

اسففانس ،آلفاففف کففوپرنن ( 24/1درصفد) ،ژرمففاکرن ف دی

کاریوفيلن ،ژرماکرن ف دی ،آرکورکفومن در اسفانس بف ر

( 14/1درصد) ،ليمونن ( 12/3درصد) ،بتا-بياابولن (11/1

تمام رویشگاهها وجود دارند .ترکيب کسان ،پری گفایجرن

درصد) ،اپوکسی آلوآرومادنفدرن ( 1/1درصفد) و النجفی

و ميرسن فقط در رویشفگاه وردآورد و ترکيفب کوزینفول

پينانول ( 5/4درصد) و گاماکفادنين ( 1/4درصفد) بفود .از

فقط در لواسانات یافت شد .گاما اودسمول ترکيبی بود که

دیگفر ترکيبهفای اسفانس میتفوان آلففا -هومففولن (2/1

در وردآورد یافت نشد .نتای نشان داد که در اسانس بف ر

درصففد) ،تففرانس آلفففا برگففاموتن ( 2/1درصففد) و ای-

هر سه رویشگاه بتا-بياابولن بيشترین ترکيب میباشد.

کاریوفيلن ( 2/1درصد) ،آلفا-پينن ( 3/5درصد) را نام برد.
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بحث

درصد کمترین مقدار و وردآورد  1/24درصد ب یشفترین

با توجه به مقایسه بفازده اسفانس انفدامهفای مختلفف

مقدار را داراست .ایفن تفاوتهفا ناشفی از شفرایط اقليمفی
مختلف مناطق جمع آوری نمونههاست.

 P. aureaدر مراحففل مختلففف رشففد ،در سففه رویشففگاه
(وردآورد ،توچففال و لواسففانات)( ،جففدول  ،)2مالحظففه

بازده اسانس ميوه و برگ/ساقه  P. aureaکه از منفاطق

میشود در تمام مراحل رشد و در هر سه رویشفگاه بفازده

شر ،و جنوب ترکيه جمع آوری شده بود بفه ترتيفب 5/1

اسانس نمونههای سفاقه و بفرگ ،کمتفرین مقفدار و بفازده

و  1/3درصد گفاارش گردیفد (.)Tabanca et al., 2005b

اسانس ب ر بيشترین مقدار را به خود اختصاص داده است

درتحقيق حاجر بازده اسفانس سفاقه و بفرگ در هفر سفه

کففه ایففن موجففوع در سففایر گونففههای  Pimpinellaهففع

رویشگاه بيشتر از این مقداربه دست آمد.
عسففگری و همکففاران ( )1332بففازده اسففانس بفف ر

گاارش شده است کفه درزیفر بفه تعفدادی از آنهفا اشفاره

 P. aureaراکه از منطقه توچال جمعآوری شفده بفود 1/2

میشود:

درصد گاارش کردند و  4ترکيب درآن شناسایی کردنفد و

عسگری و همکاران ،بازده اسانس ساقه و بفرگ ،گفل
آذین و ب ر  ،P tragiumرا به ترتيب  1/32 ،1/13و 1/33

بتا -بياابولن ( 21/5درصد) را به عنفوان ترکيفب شفاخ

درصد اعفالم کردنفد ( .)Askari and Sefidkon, 2005در

معرفی نمودند .در تحقيق حاجرميانگين بازده اسانس بف ر

گاارش دیگری بازده اسانس ساقه و برگ ،گل آذین و ب ر

منطقه توچال 2/22 ،درصفد بفه دسفت آمفد .همچنفين در

 P. tragioidesبففه ترتيففب  1/21 ،1/15و  2/41درصففد

اسانس ب ر همين منطقه 11ترکيب شناسفایی شفد وميفاان

بهدست آمد ( .)Askari and Sefidkon, 2007بازده اسانس

بتففا-بياابففولن در اسففانس بفف ر منطقففه توچففال15/2( ،

ساقه و برگ ،گل آذین و ب ر گونفه ( P. affinisاز منطقفه

درصد)تعيين شد .ترکيب مهع دیگفری کفه درایفن منطقفه

خجير) نيا به ترتيب 1/13 ،1/14 ،و  5/33درصد گفاارش

شناسفایی شفد ،اپوکسففی آلوآرومادنفدرن بودکفه مقففدارآن

شد .بازده اسانس ساقه و برگ ،گفل آذیفن و بف ر همفين

( 13/4درصد) بود .بفا توجفه بفه مطالفب ذکرشفده بفازده

گونه جمع آوری شده از چالوس بفه ترتيفب1/24 ،1/32 ،

اسففانس بفف ر در تحقيففق حاجففربي

از دو برابففر ميففاان

و  4/15درصد و جمعآوری شده از نوشهر  1/31 ،1/21و

گاارش قبلی به دست آمدکه افاای

چشمگيری را نشفان

 2/41درصد گاارش شد (.)Askari and Sefidkon, 2006

داد .از طرفی تعداد ترکيبهای بيشتری شناسایی شد.

همچنفين در مفورد  P. squamosaکفه از ناحيفه نخجفوان

عسففگری و همکففاران ( )2115بففازده اسففانس بفف ر

جمهوری آذربایجان جمعآوری شده ،بازده اسانس ساقه و

 P. aureaرا که از فشع جمعآوری شده بود 1/12 ،درصد

برگها بين  1/12 - 1/21درصد و ميوهها 4/1 - 2/1درصد

گففاارش کردنففد .همچنففين  3ترکيففب در آن یافتنففد کففه

بهدست آمد (.)Mekhtieva, 1998

مهمترین ترکيفبهفای اسفانس بف ر ،بتفا-بياابفولن (51/3

عالوه بر این در تحقيق حاجر بفازده اسفانس سفاقه و

درصد) و ویریفدیفلورول ( 32درصفد) بودنفد .درتحقيفق

برگ ،بيشترین مقدار را در مرحله ب ردهی کامل و کمترین

حاجر ميانگين بازده اسانس منطقه لواسانات (فشع)2/53 ،

مقففدار را در مرحلففه رویشففی داراسففت .در ایففن ميففان در

درصد به دسفت آمفد .در اسفانس بف ر همفين منطقفه 15

مرحله ب ردهی کامل ،بيشترین بازده اسانس ساقه و بفرگ

ترکيب شناسایی شد که مياان بتا-بياابولن در اسانس بف ر

مربوپ به منطقه وردآورد 1/33 ،درصفد و کمتفرین بفازده

منطقه لواسانات 53/4( ،درصد) تعيين شفد .ترکيفب مهفع

اسففانس مربففوپ بففه لواسففانات  1/52درصففد میباشففد .در

دیگر این منطقه اپوکسی آلوآرومادندرن بودکه مياان آن در

مرحله رویشی ،بازده اسانس سفاقه و بفرگ توچفال 1/11

اسانس ( 23/1درصد) بود .در مقایسه بفين نتفای در ایفن
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میشود که در تحقيق حاجر بازده اسفانس

فرمففول مولکففولی  C15H24اسففت .ایففن سففاکوپیترپن

منطقه مشخ

بيشتری نسبت به تحقيق قبفل بفه دسفت آمفد .در تحقيفق

تكحلقففهای شففامل سففه پيونففد دوگانففه اسففت .بياابففولن

حاجرميانگين بازده اسانس ب ر  P. aureaمنطقه وردآورد،

مخلوطی از سه ایاومر  β ،αو  γاست .ایاومر  γفراوانتر از

 3/11درصد به دست آمد .در اسانس ب ر همين منطقه 15

دوتای دیگفر اسفت (عسفگری و همکفاران .)1332 ،ایفن

ترکيب شناسایی شد که بتا -بياابفولن ( 31/1درصفد) ،بفه

ترکيب یك روغن غليظ بیرنگ است که بفه دليفل معطفر

عنوان مهمترین ترکيب معرفی گردید.

بودن و همچنين برخی خواص دارویفی از جملفه تقویفت
دستگاه گوارشی در صنایع غ ایی و دارویی کاربرد دارد.

در ایفن ميفان بف ر  P. aureaوردآورد بفازده اسفانس

باتوجه به نتای شناسایی ترکيبهای اسانس

بيشتری نسبت به دو رویشگاه دیگرداشفت .بررسفی آمفار

P. aurea

هواشناسففی در سففه منطقففه نشففان میدهففد کففه رویشففگاه

در هففر سففه رویشففگاه و در مراحففل مختلففف رشففد ،بففين

وردآورد نسبت به دو رویشگاه دیگر مورد بررسی در ایفن

ترکيبهای مهع اسانس برگ وسفاقه ( P. aureaوردآورد)

تحقيق دارای دمای باالتر ،رطوبت کمتفر و متعاقبفا ميفاان

درمراحل مختلف رشد مقایسه ای صورت گرففت کفه در

بارندگی کمتری میباشد .بنفابراین گياهفان ایفن رویشفگاه

جدول  5مشاهده میشود .بفا دقفت در جفدول مشفخ

درشرایط اقليمی خشكتری به سر میبرنفد .بفازده بفاالی

میشففود کففه ترکيففب بتففا -بياابففولن در مرحلففه رویشففی،

اسانس این منطقه را میتوان با قرارداشتن در اقليع خشك

کمترین مياان را دارد و به تدری در مراحل بعفدی رشفد،

تر توجيه نمود .همچنين کيفيت اسفانس بف ر نيفا در ایفن

مياان آن افاای

مییابد و برعکس ژرانيل استات باالترین

منطقه نسبت به دو منطقه دیگر برتری داشت که میتوانفد

مقدار را در مرحله رویشی دارد و در مراحل بعفدی رشفد

ناشی از تفاوت نسبی اقليمی این منطقه با دو منطقه دیگفر

از مياان آن کاسته میشود.
بر اساس جدول  ،3مقایسفه بفين ترکيبهفای اسفانس

مورد بررسی در این تحقيق باشد.
دل آزار و همکاران ( )2111با آناليا اسانس بخ های

ساقه و برگ  P. aureaدرمرحله ب ردهی کامفل نشفان داد

هوایی  P. aureaکه از آذربایجان شرقی جمع آوری شفده

ترکيب بتا -بياابولن در هر سه رویشگاه ،جاو ترکيبهای

بود ،بازده اسانس بخ های هوایی را  1/45درصدوميفاان

مهع اسانس ساقه و برگ به شمار مفیرود و ميفاان آن در

ترکيفب بتففا-بياابفولن را ( 31/5درصففد) گفاارش کردنففد.

ساقه و برگ منطقه توچال از همفه بفاالتر اسفت .ترکيفب

همچنين صفایی و همکاران ( )2111در اسانس بخ های

اپوکسی آلوآروماندرن هع که در اسانس ساقه و بفرگ هفر

هوایی  P. aureaمناطق مرکای ایران 21ترکيب شناسفایی

سه رویشفگاه دیفده میشفود بيشفترین ميفاان خفود را در

کردند که  11/22درصد کل اسفانس را تشفکيل میدادنفد.

منطقه توچال دارد .ژرماکرن دی و ليمونن هع ترکيبهایی

بازده اسانس 1/31درصفد و ميفاان ترکيفب بتفا-بياابفولن

هستند که در هر سه منطقه یافت شدند و بيشفترین ميفاان

( 12/2درصد)گاارش شد .مقایسفه تحقيفق حاجفر بفا دو

آن در رویشگاه لواسانات وجود دارد .ژرانيل استات که در

تحقيق ذکر شده نشفان میدهفد کفه ميفاان بفازده اسفانس

هر سه رویشگاه وجفود دارد در منطقفه وردآورد بيشفترین

وهمچنين مياان بتا -بياابولن این گونفه در بف ر بفاالتر از

مياان را داراست و همچنين ستيرونليل استات که فقفط در

Safaei- ghomi et al.,

دو رویشگاه توچال و وردآورد یافت شد ،بيشفترین ميفاان

اسانس کل اندامهای هوایی است (
2009؛ .)Delazar et al., 2006

بتا-بياابولن به عنفوان ترکيفب شفاخ

خود را در منطقه وردآورد دارد.
اسفانس بف ر

ترکيبهایی مثل سفابينن ،آلففا-کوپفائن ،تفرانس-آلففا

 P. aureaیك ساکوئی ترپن به وزن مولکومی  214/34و

برگاموتن ،آلفا -هومولن ،آلفا کوپرنن و گاما -اودسمول و

2
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آلفا-مورولول فقط در رویشفگاه لواسفانات یاففت شفدند.

( 1/1درصد) معرفی شدند .در تحقيق حاجر اورئن وجود

ميرسن و آر-کورکفومن ترکيبهفایی بودنفد کفه فقفط در

نداشت .مياان آلفا -پينن و سفابينن نيفا بيشفتر از تحقيفق

منطقففه توچففال یافففت شففدند .در اسففانس انففدام هففوایی

حاجر بود .اما ،ميفاان بتفا -بياابفولن آن کمتفر از تحقيفق

( P. aureaشمال تهران) ،در طی تحقيقی ،تفرانس – آلففا

حاجر بود (.)Tabanca etal., 2005b

برگاموتن ( 22/3درصد) بيشترین مقدار گاارش شده بفود

نتیجه گیری نهایی

( ،)Assadian et al., 2005کففه در تحقيففق حاجففر ایففن

باتوجه به تفاوتهای چشمگير بفين کميفت و کيفيفت

ترکيب یافت نشد.

ترکيبهففای اسففانس گونففه مففوردنظر در هرسففه منطقففه و

طی آزمایشات دیگری مهمترین ترکيبهفای اسفانس

همچنين تفاوتهای کمی وکيفی بين نتای ایفن تحقيفق و

اندام هوایی  ،P. aureaبتا -بياابولن ( 23/1درصفد) ،بتفا-

تحقيقات قبلفی میتفوان بفه تفا ير شفرایط رویشفگاهی و

کوببن ( 1/2درصد) و جرماکرن دی ( 14/2درصد) بودند،

همچنين تا ير سن ومرحلفه رشفد گيفاه بفر نفوع و ميفاان

که به جا ترکيب بتا-کوببن دو ترکيفب دیگفر ،در تحقيفق

ترکيبهای اسانس اشاره نمود.

حاجر یافت شد (بيگدلی.)1331،
صفففایی و همکففاران ( ،)2111بتففا کففاریوفيلن (13/1

سپاسگزاری

درصففد) ،بتففا -بياابففولن ( 12/2درصففد) ،ای-بتففا-فففارنان

از کليه اشخاصی که ما را در اجرای این تحقيق یفاری

( 11/4درصد) و بتا -ساکویی فالندرن ( 11/2درصفد) را

نمودند ،بویژه آقایان دکتر مهدی ميرزا و مهنفدس محمفود

بففه عنففوان ترکيبهففای عمففده اسففانس انففدامهایی هففوایی

نادری حاجیباقرکندی بخاطر تهيفه طيفهفای  GC/MSو

( P. aureaجمففعآوری شففده از منففاطق مرکففای ایففران)

 GCو آقففای اسففالم پارسففا بففرای جمففع آوری گونففههای

گاارش کردند .در تحقيق حاجفردر سفه رویشفگاه مفورد

گياهی و سایر همکاران آزمایشگاه شيمی گيفاهی موسسفه

مطالعه ،بتا کاریوفيلن و بتا-ساکویی فالندرن یافت نشدند.

تحقيقات جنگلها و مراتفع کشفور صفميمانه سپاسفگااری

همچنففين ،تففرانس-بتففا-ف فارنان در سففه رویشففگاه کمتففر

مینمائيع.

ازگاارش قبلی بود .ولی بتا-بياابولن در رویشگاه وردآورد
و توچال ميفاان بفاالتری را نشفان داد (
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جدول  .1مشخصات رویشگاهی و اکولوژیکی محل جمعآوری گياه .Pimpinlla aurea DC.

نام

زمان

ارتفاع

حداقل دما

حداکثر دما

مياان بارش

ایستگاه

جمعآوری

()m

()oC

()oC

()mm

حداقل
رطوبت
(درصد)

حداکثررطوبت
(درصد)

توچال

31/12/15

1351

11/1

21/1

423/3

31/3

52

وردآورد

31/12/14

2111

12/5

22/5

221/3

32/1

43

لواسانات

31/12/12

1351

11/1

21/1

423/3

31/3

52

جدول  .2مقایسه بازده اسانس اندامهای مختلف گياه  P. aureaدر مراحل مختلف رشد

بازده اسانس (درصد)
رویشی

رویشگاه

ب ردهی کامل

شروع ب ردهی

ساقه و برگ

ساقه و برگ

ساقه/گل آذین

ساقه و برگ

ب ر

وردآورد

1/24

1/15

2/41

1/33

3/11

توچال

1/11

1/11

1/21

1/13

2/22

لواسانات

1/13

-

-

1/52

2/53

جدول  .3مقایسه درصد ترکيبهای اسانس ساقه/برگ و ساقه/گل آذین  P. aureaدر رویشگاههای مختلف و در مراحل مختلف رشد

ساقه و گل آذین
شروع ب ردهی

ساقه و برگ
ب ردهی کامل

شروع ب ردهی

توچال وردآورد لواسانات توچال وردآورد توچال وردآورد
11

رویشی
وردآورد

شاخ
بازداری

نام ترکيب

ردیف

1
2
3

-pinene
sabinene
-pinene

131

-

-

1/1

-

5/4

3/5

1/2

1/4

121

-

-

-

-

-

1/1

-

-

121

-

1/3

3/1

1/2

1/1

-

1/4

1/1

4

myrcene

111

-

-

1/4

-

1/5

-

-

1/2

5

limonene

1121

-

2/3

13/4

1/1

2/2

12/3

1/3

2/3

1

citronellol

1223

1/3

1/5

1/2

-

-

-

-

-

2

geraniol

1255

1/3

1/5

1/5

-

-

-

-

-

3

pregeijerene

1233

-

-

-

-

-

-

1/4

-

1351

2/1

-

1/2

-

1/1

1/1

-

-

31/5

11/2

1/4

42/3

2/2

-

2/1

1/3

1

-cubebene

11

citronellyl acetate

1354

11

neryl acetate

1315

12
13
14

-copaene
geranyl acetate
-cubebene

/1 جعفری1/2اه دارويی
- مختلف گی-اندامهای
- موثره اسانس
- ی مواد-کمی و کیف
- بررسی
... ی1کوه

1321

-

-

-

-

-

1/3

-

-

1333

25/1

15/1

12/3

3/1

2/3

1/4

1/5

1/2

1311

1/1

2/1

1/1

1/5

1/3

1/2

1/5

1/3

15

E)- caryophyllene

1413

2/1

1/1

3/2

2/2

1/1

2/1

1/3

1/3

11

trans--bergamoten

1431

-

-

-

-

-

2/1

2/5

1/3

1454

-

-

-

-

-

2/1

-

-

12

-humulene

13

E)--fanesene(

1453

1/2

1/2

1/2

-

1/2

1/5

1/1

1/1

11

germacrene D

1431

1/5

-

4/3

5/1

2/2

14/1

-

1/2

21

ar-curcumene

1433

1/1

-

1/2

-

1/1

-

-

-

21

di hydro agroforan

1513

1/5

4/1

-

1/4

3/2

-

1/2

3/4

1512

-

-

-

-

-

24/1

-

-

1511

1/1

11/1

12/1

11/4

41/2

11/1

13/1

21/1

1513

1/3

3/1

4/4

1/1

2/1

1/4

2/1

2/5

1/5

1/1

1/1

1/1

-

22
23
24

-cuprenene
-bisabolene
-cadinene

25

kessane

1523

-

1/4

21

longipinanol

1511

2/2

1/1

11/1

2/3

1/2

5/4

2/3

2/5

1131

-

-

-

-

-

1/5

1/1

-

epoxy-alloaromadendren
-murolol

1141

4/5

2/1

1/1

3/1

11/1

1/1

3/1

4/1

1145

-

-

-

-

-

1/3

-

-

foeniculin

1122

1/3

1/1

2/3

1/2

2/3

1/3

1/1

1/2

13/2

33/1

31/4

11/4

15/3

13/2

12/5

13/1

22
23
21
31

-eudesmol

Total

قابل ذکر است که مقدار اسانس ساقه و برگ توچال و لواسانات درمرحله رویشی جائی بود و به همين دليل مقدار ترکيبهای اسانس
.مورد آناليا و شناسایی قرار نگرفت
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 در رویشگاههای مختلفP. aurea  ترکيبهای شناسایی شده در اسانس ب ر.4 جدول

نام ترکيب

بازداری

شاخ

)وردآورد (درصد

)توچال (درصد

)لواسانات (درصد

-pinene

131

-

1/4

-

myrcene

111

1/3

1/5

-

limonene

1121

-

1/1

-

pregeijerene

1233

1/2

-

-

α-copaene

1321

1/5

1/1

1/2

geranyl acetate

1333

1/3

1/1

1/1

β-cubebene

1311

1/1

1/1

1/1

E-caryophyllene

1413

1/2

1/2

trans-α-bergamotene

1431

1/3

1/2

1/3

germacrene D

1431

1/1

2/3

1/3

ar-curcumene

1433

1/1

2/5

1/5

dihydroagaroforan

1513

-

-

1/1

β-bisabolene

1511

31/1

15/2

53/4

𝛾-cadinene

1513

3/2

1/1

1/4

kessane

1523

1/5

-

-

long ipinanol

1511

1/5

1/3

2/1

𝛾 -eudesmol

1131

-

1/2

1/1

epoxy allo- aromademdren

1141

4/5

13/4

23/1

khuzionl

1124

-

-

1/1

foeniculin

1122

1/2

3/3

1/4

15/1

12/1

13/3

Total

/2طیبه مظفریدهشیر
و همکاران1ی

 در مراحل مختلف رشد در وردآوردP. aurea  مقایسه ترکيبهای مهع در اسانس برگ و ساقه.5 جدول
رویشی

شروع ب ردهی

ب ردهی کامل

)برگ و ساقه (درصد

)برگ و ساقه (درصد

)برگ و ساقه (درصد

citronellyl acetate

31/5

11/2

42/3

geranyl acetate

25/1

15/1

3/1

-bisabolene

1/1

11/1

11/3

epoxy allo-aromadendren

4/5

2/1

3/1

longipinanol

2/2

1/1

2/3
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Essential oil evaluation of Pimpinella aurea DC. in different
growth stage: case study of natural habitat
of Tehran province
Dehshiri, T.M*1., Sefidkon, F2., Askari, F3., Bakhshi khaniki, Gh.R4.
1. M.Sc student, Payam Noor University, Tehran, Iran
2. Professor of Research institute of forest and Rangeland, Tehran, Iran.
3. Academic member of Research institute of forest and Rangeland, Tehran, Iran.
4. Associate professor, Payam Noor University, Tehran, Iran
Abstract
Pimpinella aurea DC. is one of the most abundant aromatic species of Pimpinella in
Iran, which has grown in north west, west, north east and south east of Iran. In order to
study essential oil quantity and quality of different parts and growth stages. Plant parts were
collected from three natural habitats in Tehran Province (Vardavard, Tochal and Lavasanat)
and dried. The essential oils were extracted with water distillation method. GC and GC/MS
were used for detection of oil composition and determining component quantity. Results
showed that the oil yields of stem/leaf were the lowest and seeds oil were the highest
amount in three habitats. The seed oil yield of Vardavard sample was higher than the other
samples. The main compounds of stem/leaf oil in Vardavard were citronellyl acetate and
geranyl acetate in three stages of plant growth (vegetative, beginning of seed formation,
seeding). The major components of stem/leaf oil of Tochal sample in the beginning of seed
formation were β-bisabolene, limonene, geranyl acetate, longipinanole and citronellyl
acetate, while the main compound of stem/inflorescence oil was β-bisabolene. The main
components of stem/leaf oil in complete seeding in Tochal region were β-bisabolene,
limonene and α-pinene. The stem/leaf oil of Lavasanat sample contained α-cuperene,
germacrene- D and limonene as main components. The major compounds of seed oils of
three habitats were β-bisabolene and epoxy-allo aromadendrene.
Key words: Pimpinella aurea DC., Essential oil, Habitats, β-bisabolene, Seed.
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