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چكيده
در این تحقيق تركيبهاي شيميایي اسانس دو گونه "اسکنبيل" ( )C. comosum L`Her.و "اسکنبيل

كرماني" ( C.

 )bungei Boiss.در منطقه آران و بيدگل مورد بررسي قرار گرفته است .این گونهها انحصاري نواحي ماسهزارهاي بياباني بوده و
در اراضي ماسهاي ریگبلند بيابانهاي آران و بيدگل داراي رویشگاههاي طبيعي ميباشند .سرشاخههاي گلدار گونهها در بهار
 1811جمعآوري و در شرایط آزمایشگاه خشک و به روش تقطير با آب (طرح كلونجر) اسانسگيري شدند .براي شناسایي
تركيبهاي تشکيلدهنده اسانس از دستگاههاي گاز كروماتوگرافي ( )GCو گاز كروماتوگرافي متصلشده به طيفسنج جرمي
( )GC/MSاستفاده شد 22 .تركيب در اسانس گياه اسکنبيل ( )C. comosumشناسائي شد كه اجزاي اصلي آن ،شامل :سيس-8-
هگزیل بنزوات ( 18/28درصد) ،متيلجاسمونات ( 12/82درصد) ،ترانس ،ترانس-آلفا-فارنسن ( 1/81درصد) ،فنيل-اتيل
ایزوبوتانوات ( 9/96درصد) و -5هيدروكسي-2-دسينوئيک اسيدالكتون ( 5/51درصد) بودند 12 .تركيبشيميائي در اسانس
گياه اسکنبيل كرماني ( )C. bungeiشناسایي شد كه اجزاي عمده آن بهترتيب شامل :اتيل اكتادكانوات ( 22/81درصد) ،ترانس،
ترانس-آلفا-فارنسن ( 18/16درصد) ،ليمونن ( 6/26درصد) ،پيپریتنون ( 5/82درصد) و متيل جاسمونات ( 5/19درصد) بودند.
مقایسه تركيبهاي ترپني موجود در اسانس دو گونه مورد مطالعه نشان داد ،درصد مونوترپنهاي دو گونه نسبت به
سزكوئيترپنها بيشتر بود و بخش اعظم تركيبهاي فرار اسانس دو گونه ،متعلق به كتونها ،اسيدها ،استرها و الکلها بودند.
واژگان كليدی :آران و بيدگل ،آلفا-فارنسن ،اسانس ،اسکنبيل كرماني ،اسکنبيل ،علف هفتبند ،متيلجاسمونات.

*مسئول مکاتبهho_batooli@Yahoo.com :
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شناسائي گردید كه  12/22درصد از كل اسانس را

مقدمه
گياهان مناطق خشک به لحاظ تحمل تنش-

شامل ميشد (.)Samejo et al., 2013

هاي محيطي گوناگون ،اغلب داراي متابوليتهاي

اسکنبيل ( ،)C. comosum L`Her.درختچه-

ثانویه ارزشمندي هستند كه ضرورت مطالعه و تحقيق

اي با ارتفاع حداكثر تا  2متر ،شاخهچهها علفي ،بندبند

پيرامون این قبيل رستنيها را اجتنابناپذیر كرده است.

و نازک هستند .ساقههاي جوان شياردار و بهرنگ سبز

خانواده علف هفتبند ( )Polygonaceaeیکي از

كلمي ميباشند .برگها كوچک ،باریک ،درفشي ،زود

خانوادههاي بزرگ گياهي ميباشند كه تنوع زیستي

افت هستند .دمگلها بدون كرک و در نيمهتحتاني

زیادي در سراسر جهان و مخصوصاً در نواحي معتدله

بنددار هستند .ميوه به قطر  12تا  18ميليمتر ،داراي

نيمکره شمالي دارند ( .)Anjen et al., 2009جنس

ریشکهاي كمي فشرده با محيطي تخممرغي مشاهده

اسکنبيل ( )Calligonum L.یکي از جنسهاي

ميشوند .فندقه به طول  2تا  1ميليمتر و به عرض كم

درختچهاي بياباني این خانواده محسوب ميشود كه

و بيش  8ميليمتر ،دوكيشکل ،كمي پيچيده و داراي

اغلب در نواحي خشک و نيمهخشک پراكنش دارند.

 2رگهي برجسته است (

گونههاي متعلق به این جنس ،اغلب چوبي و یا

 .)Mozaffarian, 2005این درختچه در بيابانهاي بين

درختچهاي هستند .وجه تمایز گونههاي مختلف

یزد و مهریز ،اردكان به چوپانان و بين انار و رفسنجان

جنس اسکنبيل ،گوناگوني ميوههاي بالدار و یا مژهدار

انتشار یافته است ( .)Mozaffarian, 1998افزون بر

این جنس ميباشد .ميوه اغلب به صورت فندقه و

این در بيابانهاي بلوچستان (ایرانشهر ،جاسک،

داراي چهار بال ،یا در زوایا داراي  1تا  18ردیف

چابهار ،بين چابهار و تنگ سرخه) ،زاهدان ،هرمزگان

تارهاي منشعب با انشعاب سوزني شکل است

(رضوان) ،خوزستان ،رفسنجان ،خراسان (بين موذن

( .)Gahreman, 1988بيش از  88گونه از این جنس

آباد و آویز ،طبس و سبزوار) و اراضي نيمهخشک و

در جهان ( )Anjen et al., 1998و  22گونه در ایران

خشک استان مركزي و كرج نيز گزارش شده است

شناسائي شده است (.)Maassoumi, 2011

(

;Rechinger, 1968

Karimi, 1995; Sabetii, 1979; Mozaffarian,

در هند از جوشانده ریشه برخي از گونههاي

 .)2005پراكنش جغرافيائي این گونه در مناطق بياباني

جنس اسکنبيل (صورت غرغره) ،براي التيام لثههاي

استانهاي سمنان ،كرمان ،سيستان ،خراسان هم

آسيبدیده به كار ميبرند .افزون براین ،غنچههاي

مشاهده شده است ( .)Maassoumi, 2011همچنين

اسکنبيل براي معالجه آفتابزدگي و گرمازدگي ناشي

این گونه عالوه بر ایران ،در كشورهاي مصر،

(.)Mirhaydar, 1996

عربستان ،سوریه ،افغانستان و بلوچستان نيز انتشار

پژوهش  Samejoو همکاران ( )2818روي اسانس

دارد ( .)Rechinger, 1968; Mozaffarian, 2005نام

اندامهاي مختلف گونه  C. polygonoidse L.به روش

محلي این درختچه در نواحي بياباني كشور ،به نامهاي

تقطير با بخار نشان داد 22 ،تركيب شيميائي در اسانس

"فک"" ،اعطي"" ،ارطي"" ،ارته" و "قاليگن" ،آمده

غنچهها ،شناسائي شدند كه در مجموع  91/22درصد

است ( .)Karimi, 1995چوب سرشاخه و تنه گونه

از كل تركيبهاي اسانس را در بر ميگرفت .همچنين

 C. comosumدر عربستان بهعنوان منبع مناسبي براي

 18تركيب شيميائي در اسانس ریشههاي این گياه

سوخت بهشمار ميرود ( .)Chaudhary, 1999در

از

آفتاب

مفيد

است
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تحقيقي كه در مورد اثر سميت سلولي عصاره گونه

بلوچستان ميباشد ( .)Mobayen, 2007پراكنش این

 C. comosumدر صحراي سيناي مصر انجام گرفت،

گياه در استان یزد ،شامل بيابانهاي مهریز ،چوپانان و

نشان داد عصاره آبي این گياه بر روي حلزون

اردكان است ( .)Mozaffarian, 1998افزون بر این

 ،Biomphalaria alexandrinaفاقد هر گونه تاثيري

انتشار این درختچه كه انحصاري ایران بوده ،در

گزارش شد ( .)Bakry, 2009در بررسي ارزیابي

بيابانهاي بين كرمان و بم ،رفسنجان ،بلوچستان

فعاليت ضدسرطاني عصاره گياه  C. comosumدر

(ایرانشهر) و زاهدان نيز گزارش شده است (

مصر ،بيشترین فعاليت ضدكسيداني (به ازاي ميزان

 .)1995; Mozaffarian, 2005نام محلي این درختچه

 ،)LC50متعلق به عصاره اتيلاستاتي این گياه را

در نقاط بياباني كشور" ،اسکمبيل"" ،بتو"(،)Botuo
"فغ"،

"كروک"

گزارش كردند .بررسيهاي  Zouariaو همکاران

"رسو"(،)Rrsou

( )2812روي اسانس گونه  C. comosumرویشیافته

"اسکمبول" و "اسکنبول" ،آمده است (

در تونس نشان داد 92 ،تركيب شيميائي اسانس به

.)1979; Karimi, 1995

Karimi

(،)Karouk
Sabetii,

روش تقطير با آب از دو اندام ميوه و گلها بدست

به گونههاي مختلف جنس اسکنبيل در

آمد .بيشترین اجزاء تشکيلدهنده اسانس اندامهاي

گویش بياباننشينان شمال استان اصفهان" ،ارتع" نيز

مختلف گياه ،اسيدها و سایر تركيبهاي ترپني سنگين

گفته ميشود .سرشاخههاي نورسته اسکنبيل ،بهعنوان

بودند ( .)Zouaria, et al., 2012تحقيقي كه  Riadhو

علوفه تازه جهت تعليف دامهاي مراتع بياباني مورد

C. comosum

استفاده قرار ميگيرد .این درختچهها همراه با سایر

همکاران ( )2811بر روي عصاره گياه

انجام دادند ،اثر ضدميکروبي عصاره اندامهاي مختلف

گونههاي بياباني ماسهزي نظيركلبيت (

گياه را روي باكتري باسيل  Listeria ivanoviiرا مثبت

 ،)eremicusسوفبلند ( )Stipagrostis pennataو

ارزیابي كردند .عصاره ميوه گياه ،داراي كمترین

گياه دمگاوي ( ،)Smirnovia turkestanaبهعنوان

فعاليت ضدباكتریائي و عصاره ریشه ،بيشترین فعاليت

رستنيهاي شاخص ماسهزارهاي بياباني ریگ بلند

ضدباكتریایي را نشان داد.

شمال آران و بيدگل رویش ميیابند (.)Batooli, 1998

Cyperus

اسکنبيل كرماني (،)C. bungei Boiss.

بنابراین با توجه به اینکه درختچههاي

درختچهاي است به ارتفاع تا  1/5متر ،ساقههاي سال

اسکنبيل بهعنوان گياهان بومي بيابانهاي گرم و خشک

جاري بهرنگ سبز كلمي و واگرا دیده ميشوند.

ایران است و گلآذین خوشهاي آنها در بهار ،عطر

ميوهها فندقه بالدار ،بهطول  12تا  12و به عرض 11

بسيار دلپذیري را در محيط بيابان منتشر ميكنند

تا  28ميليمتر است .بالهها در قاعده عميقاً چالدار سه

( )Bahmani, 2009و تاكنون گزارشي پيرامون

تا چهار تائي است .بالههاي ميوه ،غشائي ،نسبتاً تخت

تركيبهاي تشکيلدهنده اسانس گونههاي مختلف این

(پهن) و با لبه مواج نامحسوس با دندانکدار است.

درختچه بياباني ارائه نشده است .این تحقيق با هدف

،C.

شناسائي تركيبهاي تشکيلدهنده اسانس دو گونه از

Rechinger,

اسکنبيل مستقر در رویشگاههاي طبيعي ماسهزارهاي

ميوههاي این گونه برخالف گونه
داراي

باله

ميباشد

(

comosum

;1968

 .)Mozaffarian, 1996انتشار جغرافيائي این گونه ،در
بيابانهاي ماسهاي استانهاي یزد ،كرمان ،اصفهان،
سمنان،

زاهدان

و

سيستان

و

بياباني آران و بيدگل انجام گرفت.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

دستگاه كلونجر ،اسانسگيري شدند (
2007

.)Rezaee,

بازده

اسانس

& Jaymand

به

حسب

ماسهزارهاي بياباني آران و بيدگل در جناح

درصدوزني/حجمي برآورد شد .پس از مرحله آبگيري

شمالي كاشان و شمالغربي استان اصفهان ،حدفاصل

توسط سدیم سولفات ،تا زمان تزریق به دستگاه در

طول جغرافيائي  51درجه و  22دقيقه تا  52درجه و

شيشه تيره و در یخچال نگهداري شدند .مدت زمان

 25دقيقه و عرض جغرافيائي  88درجه و  89دقيقه تا

اسانسگيري براي این گياه ،بين  2تا  8ساعت انتخاب

 82درجه و  28دقيقه قرار گرفته است .ميانگين

شد (.)Mirza et al., 1996

بارندگي ساالنه این منطقه 128 ،ميليمتر كه اغلب

شناسائي تركيبهای تشكيلدهنده اسانس

ریزشهاي جوي در فصل زمستان و اوائل بهار اتفاق

براي شناسائي تركيبهاي تشکيلدهنده

ميافتد .بخش وسيعي از این منطقه خشک ،تحت

اسانس ،از دستگاههاي گاز كروماتوگرافي ( )GCو گاز

سيطره تپههاي ماسهاي ریگ بلند ميباشد .بنابراین

كروماتوگرافي متصل شده به طيفسنج جرمي

ساختار ادافيکي منطقه مورد مطالعه ،داراي خاکهاي

( )GC/MSاستفاده شد .شناسایي طيفها به كمک

ماسهاي سبک و شني است .عمده پوشش گياهي ماسه

محاسبه شاخصهاي بازداري كواتس ( )RIو با تزریق

زارهاي بياباني ،شامل رستنيهاي ماسه دوست نظير:

هيدروكربنهاي نرمال ( )C8-C24تحت شرایط

Stipagrostis plumosa, Calligonum comosum, C.
 bungei, C. denticulatumو درختچههاي

یکسان با تزریق اسانسها انجام شد و با مقادیري كه

 Smirnovia turkestanaميباشند .گونههاي مختلف
درختچه اسکنبيل ،در ماسهزارهاي بياباني شمال آران
و بيدگل بهطور طبيعي رویش ميیابند .این
درختچهها ،ماسهدوست بوده كه اغلب در دامنه
تپههاي ماسهاي فعال و روان انتشار دارند .بنابراین از
این درختچه بهمنظور مهار فرسایش بادي و جلوگيري
از هجوم شنهاي روان مناطق بياباني استفاده ميگردد
(.)Batooli, 1998
جمعآوری ،خشکكردن گياه و استخراج اسانس
پس از شناسائي دقيق دو گونه از جنس
اسکنبيل استقرار یافته در بيابانهاي آران و بيدگل؛
سرشاخههاي گلدار دو گونه ،در اواخر اردیبهشتماه
سال  ،1811از گستره ماسهزارهاي آران و بيدگل
( 658متر) جمعآوري شدند .نمونههاي جمعآوري
شده پس از انتقال به آزمایشگاه ،در شرایط سایه،
بهطور كامل خشک شدند .مقدار  188گرم از پودر
خشک شده گياه ،به روش تقطير با آب ،با استفاده از

در منابع مختلف منتشر گردیده بود ،مقایسه شد.
بررسي طيفهاي جرمي نيز جهت شناسایي تركيبها
انجام شد و شناسایيهاي صورت گرفته ،با استفاده از
طيفهاي جرمي تركيبهاي استاندارد و استفاده از
اطالعات موجود در كتابخانههاي مختلف تأیيد گردید.
درصد نسبي هركدام از تركيبهاي تشکيلدهنده
اسانسها با توجه به سطح زیر منحني آن در طيف
كروماتوگرام بدست آمد و با مقادیري كه در منابع
مختلف با در نظر گرفتن اندیس بازداري منتشر شده،
مقایسه گردید (Shibamoto, 1987؛ .)Davies, 1990
مشخصات دستگاههای مورد استفاده
گاز كروماتوگرافي ()GC
براي كروماتوگرافي گازي ،از دستگاه

GC

مدل  HP-6890مجهز به شناساگر  FIDو ستون
كاپيالري  HP-5MSبه طول ستون  88متر و قطر
داخلي  8/25ميليمتر كه ضخامت الیه فاز ساكن در
آن

8/25
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ميکرومتر ،استفاده شد .برنامهریزي حرارتي ستون از

شناسائي شد كه در مجموع %61/5 ،از كل اسانس گياه

 98درجه سانتيگراد شروع شد و پس از سه دقيقه

را به خود اختصاص داده است .اسانس حاصل از

توقف در همان دما ،بهتدریج با سرعت  9درجه در

سرشاخههاي

كرماني

دقيقه افزایش یافته تا به دماي  228درجه سانتيگراد

( ،)C. bungeiبه رنگ زرد با بازده  8/8881درصد

رسيد .دماي شناساگر و محفظه تزریق  268درجه

(وزني/حجمي) بدست آمد 12 .تركيب شيميائي در

سانتيگراد بوده است .گاز حامل نيتروژن با درجه

اسانس سرشاخههاي گلدار گياه اسکنبيل كرماني

خلوص  66/666درصد مورد استفاده قرار گرفت.

شناسایي شد كه در مجموع 65/95 ،درصد از كل

سرعت جریان گاز حامل  1ميليمتر بر دقيقه بود.

اسانس گياه را به خود اختصاص داده است .بيشترین

گاز كروماتوگرافي متصل شده به طيفسنج جرمي

تركيبهاي تشکيلدهنده اسانس گياه اسکنبيل

()GC/MS

( )C. comosumبهترتيب شامل :سيس-8-هگزیل

گياه

گلدار

اسکنبيل

براي طيف  GC/MSاز دستگاه گاز

بنزوات ( 18/28درصد) ،متيلجاسمونات (12/82

كروماتوگراف متصلشده به طيفسنج جرمي مدل

درصد) ،ترانس ،ترانس-آلفا-فارنسن ( 1/81درصد)،

 HP-6890مجهز به شناساگر طيفسنج جرمي و ستون

فنيل-اتيل ایزوبوتانوات ( 9/96درصد) و -5

كاپيالري

هيدروكسي-2-دسينوئيک اسيدالكتون ( 5/51درصد)

 HP-5MSبه طول ستون  88متر و قطر داخلي 8/25

بودند .عمده تركيبهاي تشکيلدهنده اسانس گياه

ميليمتر كه ضخامت الیه فاز ساكن در آن 8/25

اسکنبيل كرماني ( ،)C. bungeiبهترتيب شامل:

ميکرومتر بود ،استفاده شد .برنامهریزي حرارتي ستون

اتيلاكتادكانوات( 22/81درصد) ،ترانس ،ترانس-آلفا-

از 98درجه سانتيگراد شروع شد و پس از سه دقيقه

فارنسن ( 18/16درصد) ،ليمونن ( 6/26درصد)،

توقف در همان دما ،بهتدریج با سرعت  9درجه در

پيپریتنون ( 5/82درصد) و متيلجاسمونات (5/19

دقيقه افزایش یافت تا به دماي  228درجه سانتيگراد

درصد) بودند (جدول .)1

رسيد .دماي شناساگر و محفظه تزریق  268درجه
سانتيگراد بود .گاز حامل نيتروژن با درجه خلوص

بحث

 %66/666مورد استفاده قرار گرفت .سرعت جریان

مقایسه تركيبهاي تشکيلدهنده اسانس دو

گاز حامل  1ميليمتر بر دقيقه بود .ضمن اینكه دماي

گونه از جنس اسکنبيل بيابانهاي آران و بيدگل نشان

خط انتقال  258درجه سانتيگراد ،ولتاژ یونيزاسيون

داد ،تركيبهاي آلفا-فارنسن ،متيلجاسمونات و

 28الکترون ولت و جریان یونيزاسيون برابر 158

ليمونن كه بيش از  25درصد از كل اجزاء اسانس را

ميکروآمپر تنظيم گردید.

به خود اختصاص دادهاند ،بهعنوان اجزاء اصلي و
مشترک اسانس دو گونه گزارش شدهاند .تركيبهاي
سيس،

نتایج
اسانس حاصل از سرشاخههاي گلدار گياه
اسکنبيل ( ،)C. comosumبه رنگ زرد با بازده
( %8/8882وزني/حجمي) بدست آمد 22 .تركيب
شيميائي در اسانس سرشاخههاي گلدار این گياه

-8هگزیل

بنزوات،

-5هيدروكسي -2دسينوئيک

اسيدالكتون و فنيل-اتيل ایزوبوتانوات ،بهعنوان اجزاء
اصلي اسانس گونه  C. comosumگزارش شده است
كه اثري از این تركيبها در اسانس گونه

C. bungei

بررسی و مقایسه تركيبهاي شيميائی روغن اسانسی دو گونه از جنس"اسکنبيل"...

دیده نشد .این در حالي است كه تركيب

اتيلاكتادكانوات و پيپریتنون كه از جمله اجزاء اصلي
اسانس گونه  C.bungeiبهشمار ميآید ،در اسانس
گونه  C. comosumمشاهده نگردید.
ليمونن بهعنوان یکي از تركيبهاي اصلي و
مشترک اسانس دو گونه مورد مطالعه ميباشد .به
استناد جدول شماره یک ،ميزان مونوترپن ليمونن در
اسانس گونه  C. bungeiبيش از دو برابر اسانس گونه
 C. comosumگزارش شد .این تركيب مایعي بيرنگ
با بوئي شيبه ليمو ،اثر سمي داشته و تحریکكننده
پوست است .ليمونن در تعداد زیادي از فرآوردههاي
داروئي ،همچون قرص سدیم بيكربنات و پمادهاي
ضدعفونيكننده مورد استفاده قرار ميگيرد .شکل
راستگرد آن در صنایع غذائي و برخي از فرآوردههاي
داروئي بهعنوان طعمدهنده برخي داروها و بهعنوان
عطردهنده به برخي از عطرها استفاده ميگردد
(Pakdel, 2001؛ .)Yousefzadi et al., 2007
متيلجاسمونات نيز از جمله اجزاء اصلي و
مشترک اسانس دو گونه مورد مطالعه ميباشد .مقدار
این تركيب در اسانس گونه  C. comosumبيش از دو
برابر اسانس گونه  C. bungeiبود .این تركيب بهعنوان
عامل دفاعي گياه و در روند تکاملي رشد و نمو
گياهان نظير :جوانهزني دانه ،رشد و نمو ریشه،
گلدهي ،بلوغ ميوهها و پيري گياه نقش اساسي ایفاء
ميكند ( .)Cheong & Yang, 2003گياهان اغلب این
تركيب را در پاسخ به تنشهاي محيطي زنده یا
غيرزنده ،بهویژه گياهخواري و آسيبهاي احتمالي كه
توسط عوامل محيطي وارد ميشود ،در قسمتهاي
صدمه دیده خودشان ،توليد و ذخيره ميكنند.
متيلجاسمونات قادر است گياهان را مجبور به توليد
انواع مختلفي از دفاع شيميایي همچون فتوآلگزین (اثر
ضدميکروبي) ،نيکوتين و یا ممانعتكنندههاي آنزیم
پروتئيناز كنند (.)Farmer & Ryan, 1990
آلفا-فارنسن نيز بهعنوان اجزاء اصلي و
مشترک اسانس دو گونه جنس اسکنبيل به شمار مي-

بررسی و مقایسه تركيبهاي شيميائی روغن اسانسی دو گونه از جنس"اسکنبيل"...

آید كه ميزان درصد آن در اسانس گونههاي مورد

درصد) و جزء اصلي اسانس ریشههاي آن تركيب

مطالعه اختالف چشمگيري با یکدیگر نداشتند .ایزومر

دريمنول (به ميزان  26/22درصد) گزارش شد

(-)E,Eآلفا-فارنسن یکي از عموميترین اشکال

( .)Samejo et al., 2013این در حالي است كه

ایزومري این تركيب بوده كه در فرآوردههاي طبيعي

تركيبهاي یادشده در اسانس دو گونه مورد مطالعه

حاصل از گياهان وجود دارد .این تركيب اغلب در

گزارش نشد.

پوست ميوه سيب و سایر ميوهها گزارش شده است و

بررسيها نشان داد ،بالغ بر  22درصد از كل اجزاء

عامل اصلي رایحه ميوه سيب محسوب ميگردد.

تشکيلدهنده اسانس گونه  ،C. comosumشامل

ایزومر (-)E,Zآلفا-فارنسن از اسانس گونههاي

تركيبهاي غيرترپني بودند و تنها  22/1درصد از كل

مختلف جنس  ،Perilla spp.جداسازي شده است .هر

اسانس ،اختصاص به مونوترپنها و سسکوئيترپنها

دو شکل ایزومري این تركيب بهعنوان تركيب

داشت .سهم مونوترپنهاي هيدروكربني و مونوترپنهاي

نيمهشيميائي برخي از حشرات و پروانههاي محسوب

اكسيژندار اسانس این گونه بهترتيب ،برابر با  2/9درصد

شده كه بهعنوان فرومونهاي هشدار در موریانهها و

و  18/8درصد از كل اسانس بودند .سسکوئيترپنهاي

یا جاذبههاي غذائي براي كرم ميوه سيب عمل ميكند

هيدروكربني ،نزدیک به  18درصد از كل اسانس را شامل

( .)Šobotník et al., 2008آلفا-فارنسن تركيب اصلي

ميشد و اثري از سسکوئيترپنهاي اكسيژندار در

موثر در رایحه خوش یاس آفریقائي به شمار ميآید

اسانس این گونه مشاهده نگردید.

كه نزدیک به  95درصد از تركيبهاي اصلي

همچنين بالغ بر  92درصد از كل اجزاء

( Shau-Chun

اسانس اسکنبيل گونه  ،C. bungeiشامل تركيبهاي

تشکيلدهنده این گياه را شامل ميگردد

غيرترپني بودند و تنها  21درصد از كل اسانس این

.)et al., 2004
بيشترین تركيبهاي تشکيلدهنده اسانس

گونه ،اختصاص به مونوترپنها و سسکوئيترپنها

مرحله گلدهي و ميوهدهي گونه  C. comosumرویش

داشت .سهم مونوترپنهاي هيدروكربني اسانس این

یافته در منطقه تونس ،شامل تركيبهاي الئوریک

گونه ،نزدیک به  11درصد و سهم مونوترپنهاي

اسيد ،ميریستيک اسيد و پالميتيک اسيد بودند.

اكسيژندار ،تنها  5/8درصد از كل اسانس بود.

لينولئيک اسيد ،پالميتيک اسيد و الئوریک اسيد ،به

سزكوئيترپنهاي هيدروكربني بالغ بر  12درصد از

عنوان اجزاء اصلي اسانس منطقه  Bir Lahmarتونس

كل اسانس را شامل ميشد كه اثري از

گزارش گردید .در حاليكه تركيب لينالول در مرحله

سزكوئيترپنهاي اكسيژندار در اسانس این گونه نيز

ميوهدهي و تركيب پنتاكوزان در مرحله گلدهي،

دیده نشد .به عبارت دیگر اسانس دو گونه جنس

بهعنوان اجزاء جدید اسانس گياه منطقه

Ghordab

اسکنبيل ،فاقد سزكوئيترپنهاي اكسيژندار بود.

تونس گزارش شدند ( .)Zouaria, et al., 2012اثري

نتایج حاصل از ارزیابي تركيبهاي

C. comosum

تشکيلدهنده اسانس گونه  C. polygonoidse L.نشان

از تركيبهاي یاد شده در اسانس گونه

منطقه مورد مطالعه مشاهده نگردید.
پژوهشي كه پيرامون تركيبهاي شيميائي
اسانس گونه  C. polygonoidesرویشیافته در مناطق

داد ،اسانس این گونه نيز داراي تركيبهاي ترپني،
هيدروكربني ،كتوني و سایر تركيبهاي فنلي بودند
(.)Samejo et al., 2013

بياباني پاكستان انجام شد نشان داد ،تركيب اصلي

مقایسه مونوترپنهاي موجود در اسانس دو

اسانس غنچههاي این گونه ،اتيلهومووانيالت (11/26

گونه مورد مطالعه نشان داد ،درصد مونوترپنهاي
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،C. comosum اكسيژندار موجود در اسانس گونه
نزدیک به دو برابر مونوترپنهاي اكسيژندار اسانس
 این در حالي است كه درصد. بودC. bungei گونه
مونوترپنهاي هيدروكربني موجود در اسانس گونه
 دو برابر ميزان مونوترپنهاي هيدروكربنيC. bungei
. بودC. comosum اسانس گونه
نتيجهگيری نهایي
و

مونوترپني

تركيبهاي

مقایسه

،سزكوئيترپني موجود در اسانس دو گونه نشان داد
19  تا15( درصد مونوترپنهاي اسانس دو گونه
،) درصد12  تا18( درصد) نسبت به سزكوئيترپنها
 درصد از كل تركيبهاي25  نزدیک به.بيشتر بود
 متعلق به،تشکيلدهنده اسانس دو گونه مورد مطالعه
 استرها و الکلها بودند و حضور این، اسيدها،كتونها
،دسته از تركيبهاي شيميائي موجود در گياهان بياباني
بهویژه در شرایط بومشناسي نواحي گرم و خشک
 در راستاي انطباق و سازگاري گياهان،مناطق بياباني
.بياباني نسبت به شرایط گرما و خشکي منطقه ميباشد
به نظر ميرسد با توجه به تنوع شرایط زیستگاهي دو
 تفاوت بين تركيبهاي شيميائي اسانس دو گونه،گونه
 ناشي از اختالف ویژگيهاي رویشگاهي،مورد مطالعه

،C. comosum  زیرا رویشگاههاي گونه.دو گونه باشد
صرفاً در گستره تپههاي ماسهاي فعال و روان توزیع
 در حالي كه عمده رویشگاههاي گونه،شدهاند
 در دامنه تپههاي كمارتفاع نيمهتثبيت شدهC. bungei
ماسهزارهاي بياباني و همچنين خاکهاي آبرفتي
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Abstract
In this investigation essential oil chemical composition of Calligonum comosum L`Her. and
Calligonum bungei Boiss. from Aran & Bidgol area have been staudied. These species were endemic
of desert sand dunes area and in Rig-Boland sand dunes of Aran & Bidgol area have natural habitates.
The branches of flower these species were collected in spring 2009 and dried in shade (at room
temperature) and subjected to volatile fraction were isolated by hydrodistillation using an all-glass
Clevenger-type apparatus. The analysis of the essential oils were performed by using GC and GC-MS.
27 components were identified in C. comosum essential oil. Major components of plant essential oil
were Z-3-hexenyl benzoate (13.73%), methyl jasmonate(12.32%), e, e-α-farnesene(8.08%), phenyl
ethyl isobutanoate(6.69%) and 5-hydroxy-2-decenoic acid lactone(5.58%). 17 components were
identified in C. bungei essential oil. Major components of plant essential oil were ethyl
octadecanoat(42.31%), e, e-α-farnesene(10.19%), limonene (9.79%), piperitenone (5.34%) and
methyl jasmonate(5.16%). The comarison of terpenes components in essential oil of two species
showed percent of monoterpenes of two species were higher than sesquiterpenes. The most parts of
essential oil chemical composition of two species include of Ketones, Acides, Esters and Alcholes.
Keywords: Aran & Bidgol, Calligonum comosum L`Her., Calligonum bungei Boiss., Essential oil, αfarnesene, Methyl jasmonate, Polygonaceae. 2
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