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تاریخ دریافت1334/6/1 :

؛

تاریخ پذیرش1334/11/14 :

چكيده
جنس "لرگ" ( )Pterocarya Kunthمتعلق به خانواده گردو ( ،)Juglandaceaeدارای گونههای درختیي متعیددی اسی

کیه

تاکنون بالغ بر  15گونه از این جنس در جهان و تنها یک گونه از ایران گزارش شده اس  .در این تحقيق ترکيبهیای شیيميائي
اسانس برگهای درخ

"لرگ" ( Pterocarya fraxinifolia ( (Poir) Spachدر مراحل مختلف فنولوژی مورد بررسي قرار گرفته

اس  .برگهای این گياه در سه مرحله مختلف رویشي در بهار و تابستان سال  1322از گستره رویشگاههیای طبيعیي (واقیع در
گيالن) ،جمعآوری و در شرایط آزمایشگاه خشک شدند و به روش تقطير و استخراج با بخیار همزمیان بیا حیالل آلیي ()SDE
اسانسگيری شدند .برای شناسائي ترکيبهای تشکيلدهنده اسانس از دستگاههای گاز کروماتوگرافي ( )GCو گاز کروماتوگرافي
متصل شده به طيفسنج جرمي ( )GC/MSاستفاده شد .راندمان اسانس برگها در اردیبهش  ،تيیر و شیهریورماه بیهترتيیب 0/2
درصد 0/11 ،درصد و  0/2درصد وزني/وزني بدس

آمد .تعداد  10ترکيب شيميائي در اسیانس بیرگهیای اردیبهشی میاه35 ،

ترکيب در اسانس برگهای تيرماه و  22ترکيب در اسانس برگهای شهریورماه گياه لرگ شناسائي شدند .اجزای اصیلي اسیانس
برگهای اردیبهش ماه شامل-7 ،3 :گوئيدین ( 27/32درصد) ،ویریدیفلورن ( 21/51درصید) ،آلفیا-کورکیومين ( 1/44درصید)،
ویریدیفلورول ( 7/22درصد) و زینجيبرن ( 5/37درصد) بودند .بيشترین ترکيبهای تشکيلدهنده اسانس برگهای تيرماه شامل:
آلفا-کورکومين ( 11/44درصد) ،ویریدیفلورن ( 11/25درصد) ،زینجيبرن ( 2/44درصد) ،فيتول ( 2/11درصد) ،هگزادکانوئيیک
اسيد ( 5/22درصد) ،ویریدیفلورول ( 5/51درصد) و -7 ،3گوئيدین ( 4/14درصد) بودند .افزون براین عمده ترکيبهای شيميائي
اسانس برگهای شهریورماه شامل :ویریدیفلورن ( 21/22درصد) ،ترانس-کاریوفيلن ( 12/13درصد)-2 ،نورپينين ( 1/27درصد)،
ویریدیفلورول ( 1/71درصد) ،اسپاتولنول ( 7/12درصد) و زینجيبرن ( 1/15درصد) بودند .بخش عمده ترکيبهای تشکيلدهنده
اسانس برگهای اردیبهش ماه ،سسکوئيترپنهای اکسيژندار بودند .درحاليکه بيشترین قسیم
اسانس برگهای تيرماه ،مربوط به سسکوئيترپنهای هيدروکربني بود.
واژههای کليدی :اسانس ،ترکيبهای شيميائي ،فنولوژی ،لرگ ،ویریدیفلورن.

*مسئول مکاتبهho_batooli@yahoo.com :
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اصیلي ترکيیبهیای شیيميائي
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 )2014نشان داده که مراحیل فنولوژییک بیر رانیدمان

مقدمه
اسیانسهیای گيیاهي از نظیر کميی

و کيفيی

اسانس و درصد ترکيبهای اصلي اسانس تاثير دارد.

و

همچنين اجزاء و عناصر تشکيلدهنده آنها ،از اندامي به

جنس لرگ ( ،)Pterocarya Kunthمتعلق به خیانواده

اندام دیگر تفاوت دارند .از این رو ،یکیي از مهمتیرین

گییردو ( ،)Juglandaceaeراسییته سییدا

(،)Rutales

مسیائل گياهیان داروییي ،مطالعیه و تحقيیق در میورد

زیررده بيگلبرگها ( )Dialypetalesو رده دولپهایهیا

اسانس موجود در اندامهای مختلف یک گياه ،تغييرات

( )Dicotyledonesاس

( .)Ghahraman, 1990از این

اجزاء تشکيلدهنده آن در مراحل مختلف فنولیوژی و

جنس بيش از  15گونه در جهان گزارش شیده کیه از

مقایسه آنها از نظر کمي

و کيفي

آسيای ميانه تا ژاپن انتشار یافتیهانید (.)Usher, 1984

بیا یکیدیگر اسی

( .)Omidbaghi, 2007کیاربرد اسیانسهیا در صینایع

تنها یک گونه از این جنس در نیواحي شیمالي اییران

مختلف ،به ترکيبهای شيميایي موجود در آنها بستگي

انتشار دارد ( .)Mozaffarian, 1996ميوههای برخي از

تاثير عوامل محيطي ،زمان برداش ،

گونههای این جنس ارزش خوراکي دارند .لرگ دارای

دارد که خود تح

سبک و نرمي اس

شییرایط کش ی  ،روشهییای زراع ی  ،انییدام مییورد

چو

اسیانسگيیری و مراحیل مختلیف فنولوژییک اسی

چو

( .)Amami et al., 2003بیه اعتقادپیارکر ( Parker,

( .)Gungor et al., 2007بییرگهییا و پوسی

 )1989و مينزل و همکاران ( )Menzel, 2003فنولوژی

گونییه  Pterocarya stenopteraدر چنییين بییرای

یا تقویم حيیاتي ،دانیش مطالعیه پدییدههیای زیسیتي

نیاراحتيهیای معییده و رفیع کییرمهیای روده اسییتفاده

دورهای میرتبط بیا اقلیيم (بیهوییژه تغييیرات فصیلي(

ميشود (.)Usher, 1984

کبری

کیه اغلیب بیرای سیاخ

و کفشهای چیوبي اسیتفاده میيشیود
سییاقه

"لییییییییرگ" بییییییییا نییییییییام علمییییییییي

موجودات زنده ميباشد.

با توجه به اینکه ميزان ترکيبهای تشیکيلدهنیده

 ،Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spachدرختییي

موجود در اسیانسهیای گيیاهي در مراحیل مختلیف

اس

به ارتفا تا  35متر ،با قطر تنه  130سانتيمتیر و

فنولییوژی گياهییان یکسییان نبییوده ،بنییابراین هییم نییو

پوس

تنه با شيارهایي عميق ميباشید .جوانیههیا بیه

ترکيبهای شيميائي و هم ميزان هر جیزء اسیانس در

رنگ قرمز؛ برگها مرکب ،به طول  10تا  10سیانتي-

طول دوره حياتي گياه متغير اس  .مطالعات زیادی در

متر و برگچهها به تعداد  5تا  12جف  ،شیانهای فیرد

ارتباط با تاثير تغييرات محيطي ،به ویژه اقليم بر اجزاء

اس  .ميوه فندقه قهوهای شونده ،با بیالهیای تقریبیا"

تشکيل دهنده اسانسها انجام گرفته اس

دایییرهای یییه عییر

که به برخي

 1/5تییا  2سییانتيمتییر اسیی

( .)Mozaffarian, 1996این گيیاه در نیواحي شیمالي

از آنها اشاره ميگردد.

ایران به اسامي محلي گوناگوني ناميیده میيشیود .در

بررسيهای انجام گرفته در خصوص تاثير مراحل

و مازندران به ترتيب بیه نیام-

مختلف فنولوژیک بیر ميیزان درصید اسیانس و نیو

آستارا ،سياهکل ،رش

ترکيبهای تشکيلدهنده اسانس در گونههای مختلف

های موتال ،کهیل ،کیوچي و لیرگ ناميیده میيشیود

آویشن ( Sefidkon and Asgari, 2003; Safaii et al.,

( Ghahraman, 1990; Karimi, H. 1995; Mobayen,

; )2013; Zarezadeh et al., 2013و کیییاکوتي

 .)1983این درخ

در شهرستان نور به نام لرگ و در

( Bakhshikhaniki et al., 2010; Dehghan et al.,

مازنیدران و گرگییان بیه نییام کجیور ناميییده میيشییود
(.)Zargari, 1990
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نییام متییرادف اییین گيییاه در برخییي منییابع گيییاه-

( -5هيدروکسي-4 ،1نفتوکیوئينن) ،میاده سیمي گيیاه

شناسییي Pterocarya caucasica C. A. Mey.,

لرگ اس

که باعث مرگ برخي از آبزییان خونسیرد،

& Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth
Ilinskaya., Juglans fraxinifolia Poir & Lam.,
 Juglans pterocarpa Michx.میییییيباشییییید

نظير ماهيها ميشود .افزون براین ،ژوگلون از جملیه
ترکيبهائي اس

(.)Mozaffarian, 2004; Mozaffarian, 1996

( )Allelopathyیا ممانع

درخ

لرگ بومي آسيای شرقي و قفقاز اسی

زیراشییییکو

و

کیه بیه گياهیان خاصیي

آللوپیاتي

در رشد برخیي از گياهیان

اییییین درخیییی

را مییییيدهیییید

در سرتاسر جنگلهای جلگهای شمال ایران ،از آستارا

( .)Hadjmohammadi and Kamel, 2006ژوگلیون

تییا مينودشیی

( )Mozaffarian, 1996تییا نییواحي

ترکيبي نفتوکينوني اس

که در بر گ تازه و پوسته سبز

کوهستاني غر

کشور (اسیتان اییالم-دره الرت) نيیز

گردو یاف

ميشود ( Wichtl and Bisset,

ميوه درخ

رویییییش دارد ( .)Mozaffarian, 2008پییییراکنش

 .)1994ژوگلون بارزترین ماده موجیود در انیدامهیای

جغرافيایي این گونیه در گرگیان ،مازنیدران و گیيالن

( .)Zargari, 1990گيیرز و

در نیواحي

همکاران ( )Girz, 1998در مورد تأثير تسکيندهندگي

خزر ،بخشهای جنگلي و بیاتالقي و

آنتیي

ميباشد .رویشگاههای طبيعي این درخی
جلگهای جنو

مختلف گياه گیردو اسی

ترکيب ژوگلون تحقيقاتي انجام دادهاند .فعاليی

گيیاه  P. fraxinifoliaمیورد

نزدیک رودخانهها ،در محدوده ارتفاعي  20تیا 1300

اکسيداني برگ و پوسی

متر از سطح دریا تمرکز یافتهاند ( Mozaffarian, 2004

بررسي قرار گرف  .نتایج این مطالعه نشان داد ،ميیزان
 IC50به روش  DPPHبرای برگها و پوس

;.)Jalili and Jamzad, 1999

گيیاه بیه

بوميان محلي از این گياه برای صيد ماهي اسیتفاده

ترتيیییب برابیییر بیییا  3/12±0/02 µg/mLو µg/mL

ميکنند .همچنين از برگ له شده برای درمان کچلیي،

آمد .بهواسطه ترکيبهای فنلي و

بهعنوان رنگکننده مو و سایر ناراحتيهیای پوسی

 41/57±1/30بدس

فالونوئيییدی بییاالی موجییود در بییرگهییا ،فعاليیی

و

مو استفاده ميشود .بررسيهیا نشیان داده ،انیدامهیای

آنتياکسيداني عصاره برگهیا بيشیتر از پوسی

مختلییف گياهییان خییانواده گییردو ،دارای خاصییي

گزارش شد ( .)Ebrahimzadeh et al., 2009فعاليی
آنتياکسيداني عصاره متانولي بیرگ و پوسی

آنتيباکتریای و آنتيقارچي ميباشند ( Oliveira et al.,

گيیاه
شیاخه

 .)2008عصاره متانولي برگ لرگ بهطور قابل مالحظه-

گياه ،از منطقه دش

ای دارای مقیادیر بیاالیي از ترکيیبهیای فنیل تیام و

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ،عصاره این گياه

شیاخه بیود

آنتياکسيداني باالئي

فالونوئيد نسب

به عصاره متانولي پوس

ناز ساری گیزارش شیده اسی .

در شرایط  In vitroدارای فعالي

( .)Nabavi et al., 2009در بررسیي فيتوشیيميائي بیر

بود .افزون بر این عصاره برگ قیدرت احيیاءکننیدگي

روی عصاره برگ و ساقه گيیاه لیرگ از جنگیلهیای

بهتری نسب

شیاخه از خیود نشیان

شیییمالي اییییران ،دو ترکيیییب دی( -5 ،4 ،1تی یری-

داده اس

هيدروکسي) نفتيل-4، 1-تریپيرانو گلوکز و ژوگلیون

فعالي

اسییتخراج و تعيییين سییاختار گردیییده اسی  .ترکيییب

این گياه دارای خاصي

ژوگلون ،به روش  RP-HPLCاندازهگيیری و گیزارش

( )L-1210و لوسیمي لنفوسیيک ( )P-388میيباشیید.

شیییده اسییی

به عصاره پوس

( .)Nabavi et al., 2009بررسيها پيرامیون
آنتيتوموری گياه لرگ نشان داد ،عصیاره آبیي
آنتيتوموری بر روی لنفوئيید

همچنين عصاره آبیي آن ازرشدسیلولهیای سیرطاني

( ;Azadbakht et al., 2005

 .)Hadjmohammadi and Kamel, 2006ژوگلیون
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حنجره انسیان در محیيط کشی

جلیوگيری میيکنید

شناسائي ترکيبهای تشتكي دهنتده استانس :بیرای

(.)Oliveira et al., 2008

شناسییائي ترکيییبهییای تشییکيلدهنییده اسییانس ،از

از آنجایيکه گياه لرگ بهعنوان تنها گونه متعلق به

دسییتگاههییای گییاز کرومییاتوگرافي ( )GCو گیییاز

جنس لرگ ميباشد و با توجه به نيازهای بومشناسیي

کرومییاتوگرافي متصییل شییده بییه طيییفسیینج جرمییي

این گونه و پراکنش نسبتاً محدود آن در نواحي شمالي

( )GC/MSاستفاده شد .شناسایي طيفهیا بیه کمیک

از این گونه و بررسي پيرامون

محاسبه شاخصهای بازداری کواتس ( )RIو با تزریق

شناسییایي ترکيییبهییای تشییکيلدهنییده آن ،جییزء

شییرایط

و غربي کشور ،حفاظ

اولوی های اجتنا ناپذیر محسو

هيییدروکربنهییای نرمییال ( )C8-C24تح ی

ميگردد .از طرفي

یکسان با تزریق اسانسها انجام شد و با مقادیری کیه

مواد موثره این گيیاه در طیب سینتي و

در منابع مختلف منتشیر گردییده بیود ،مقایسیه شید.

کاربردهای متعدد برگهای آن در درمیان بيمیاریهیا،

بررسي طيفهای جرمي نيز جه

شناسایي ترکيبها

ميطلبد مواد تشکيلدهنده برگهای لیرگ در مراحیل

انجام شد و شناسایيهای صورت گرفته ،با استفاده از

مختلف رویش گياه مورد مداقه قیرار گيیرد .بنیابراین

طيفهای جرمي ترکيبهیای اسیتاندارد و اسیتفاده از

پییژوهش حا ییر بییهمنظییور شناسییائي ترکيییبهییای

اطالعییات موجییود در کتابخانییههییای مختلییف تأیيیید

تشکيلدهنده اسانس برگهای این گياه در سه مرحلیه

گردییید .درصیید نسییبي هییر کییدام از ترکيییبهییای

فنولوژیک گياه؛ اردیبهش میاه (بیرگهیای نورسیته)،

تشکيلدهنده اسانسها با توجه به سطح زیر منحني آن

تيرماه (برگهای کامل) و شهریورماه (برگهای اواخر

در طيف کروماتوگرام بدس

آمد و با مقادیری که در

دوره رویشي ميباشد تا طي آن تأثير زمیان و مراحیل

منابع مختلف با در نظر گرفتن اندیس بازداری منتشیر

مختلف فنولوژی بر ميزان درصد و ترکيبهای اسانس

شیده ،مقایسیه گردیید (Davies, Shibamoto, 1987

گياه مشخص شود.

;.)1990

مواد و روشها

مشرصات دستگاههای مورد استفاده

جمعآوری ،خشک کردن گياه و استتررا استانس:

گاز کروماتوگرافي( :)GCبرای کروماتوگرافي گیازی ،از

برگهای این گيیاه در سیه مرحلیه مختلیف رویشیي

دستگاه  GCمدل  HP-6890مجهیز بیه شناسیاگر  FIDو

(اردیبهش  ،تير و شهریورماه) ،در بهار سال  1322از

ستون کاپيالری  HP-5MSبه طول ستون  30متر و قطیر

گسییتره رویشییگاههییای طبيعییي (واقییع در گییيالن)،

داخلي  0/25ميليمتر که خام

الیه فاز سیاکن در آن

جمییعآوری و در شییرایط آزمایشییگاه خشییک شییدند.

 0/25ميکرومتر ،استفاده شد .برنامهریزی حرارتي سیتون

نمونههای گياهي به روش استخراج و تقطير بیا بخیار

از  10درجه سانتيگراد شرو شد و پیس از سیه دقيقیه

همزمان با حالل آلي ( )SDEاسانسگيری شدند .بازده

توقف در همان دما ،بهتدریج با سرع

 1درجه در دقيقه

اسانس بر حسب درصد وزني/وزني برآورد شد .پیس

افزایش یافته تا به دمای  220درجیه سیانتيگیراد رسیيد.

از مرحله آبگيری توسیط سیدیم سیولفات ،تیا زمیان

دمای شناساگر و محفظه تزریق  220درجیه سیانتيگیراد

تزر یق به دستگاه در شيشه تيره و در یخچال نگهداری

بوده اس  .گاز حامل نيتروژن با درجه خلیوص 22/222

شد .مدت زمان اسانسگيری برای گياه ،بين  2تیا 2/5

جرییان گیاز

بهدليل اهمي

ساع

انتخا

درصد مورد استفاده قیرار گرفی  .سیرع

شد.

حامل  1ميليمتر بر دقيقه بود.
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گاز کروماتوگرافي متص شده به طيفسنج جرمتي

 0/11درصد و  0/2درصد وزني/وزني بدس

( :)GC/MSبییرای طيییف  GC/MSاز دسییتگاه گییاز

ترکيب شيميایي در اسانس برگهیای اردیبهشی میاه،

کروماتوگراف متصلشده به طيفسینج جرمیي میدل

 35ترکيب در اسانس برگهای تيرماه و  22ترکيب در

 HP-6890مجهز به شناساگر طيفسنج جرمي و ستون

اسانس برگهای شهریورماه گياه لرگ شناسائي شدند.

کاپيالری  HP-5MSبیه طیول سیتون  30متیر و قطیر

اجزای اصلي اسانس برگهای اردیبهشی میاه شیامل:

الیه فیاز سیاکن در

-3،7گوئيدین ( 27/32درصد) ،ویریدیفلورن (21/51

آن  0/25ميکرومتر بیود ،اسیتفاده شید .برنامیهرییزی

درصیییید) ،آلفییییا-کورکییییومين ( 1/44درصیییید)،

حرارتي ستون از 10درجه سانتيگیراد شیرو شید و

ویرییدیفلورول ( 7/22درصیید) و زینجییيبییرن (5/37

پس از سه دقيقه توقف در همیان دمیا ،بیهتیدریج بیا

درصد) بودند .بيشیترین ترکيیبهیای تشیکيلدهنیده

تیا بیه دمیای

اسانس برگهای تيرماه شامل :آلفا-کورکومين (11/44

 220درجه سانتيگراد رسيد .دمای شناساگر و محفظه

درصد) ،ویرییدیفلورن ( 11/25درصید) ،زینجیيبیرن

تزریق  220درجه سانتيگراد بود .گاز حامل نيتیروژن

( 2/44درصد) ،فيتول ( 2/11درصد) ،هگزادکانوئيیک

با درجه خلوص  22/222درصد میورد اسیتفاده قیرار

اسيد ( 5/22درصد) ویرییدیفلورول ( 5/51درصید) و

جریان گاز حامل  1ميليمتر بر دقيقیه

-7 ،3گوئيدین ( 4/14درصید) بودنید .افیزون بیراین

بیود .یمن ایینکییه دمیای خیط انتقیال  250درجییه

عمییده ترکيییبهییای شییيميائي اسییانس بییرگهییای

و

شییهریورماه شییامل :ویریییدیفلورن ( 21/22درصیید)،

جریان یونيزاسيون برابر  150ميکروآمپر تنظيم گردید.

ترانس-کاریوفيلن ( 12/13درصد)-2 ،نورپينين (1/27

داخلي  0/25ميليمتر که خام

سرع

 1درجه در دقيقه افزایش یافی

گرف  .سرع

سانتيگیراد ،ولتیاژ یونيزاسیيون  70الکتیرون ولی

آمد10 .

درصید) ،ویرییدیفلورول ( 1/71درصید) ،اسییپاتولنول
نتایج

( 7/12درصید) و زینجیيبیرن ( 1/15درصید) بودنیید

رانییدمان اسییانس بییرگهییای درخیی

لییرگ در

(جدول.)1

اردیبهش  ،تير و شیهریورماه بیهترتيیب  0/2درصید،
جدول  :1ترکيبهای شيميائي و مقادیر آنها در اسانس برگهای درخی

"لیرگ" ( )P. fraxinifolia (Lam.) Spachدر مراحیل

مختلف فنولوژی
ميزان ترکيب (درصد وزني/وزني) در برگهای
اواخر دوره
رویش(شهریور)

کامل(تير)

نورسته
(اردیبهش )

شاخص

نام ترکيب

بازداری

ردیف

1/15

0/35

-

151

2-hexenal

1

1/70

-

-

111

n-hexanol

2

-

-

0/14

234

α-pinene

3

-

-

1/02

210

β-pinene

4

-

-

0/01

1025

p-cymene

5

-

-

0/53

1030

δ-limonene

1

-

0/10

-

1117

benzeneethanol

7

-

-

0/11

1172

terpinen-4-ol

1

-

-

0/02

1121

(-)-myrtenol

2
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-1 ادامه جدول
10

vinylguajacol

1317

-

0/12

-

11

1,5,5-trimethyl-6-methylene-cyclohexene

1340

0/31

0/25

0/77

12

eugenol

1311

-

0/41

-

13

E-caryophyllene

1427

2/13

2/24

12/13

14

2-norpinene

1440

-

1/12

1/27

15

3,7-guaidiene

1452

27/32

4/14

2/71

11

viridiflorene

1420

21/51

11/25

21/22

17

α-curcumene

1421

1/44

11/44

4/24

11

β-selinene

1504

-

-

1/52

12

selinene<-δ>

1501

4/31

-

-

20

zingiberene

1501

5/37

2/44

1/15

21

α-farnesene

1511

-

2/01

-

22

β-bisabolene

1520

3/51

-

0/17

23

Z-γ-bisabolene

1527

-

-

0/53

24

β-sesquiphellandrene

1533

2/27

3/34

2/22

25

germacrene B

1572

0/51

1/51

-

21

palustrol

1512

0/14

0/32

0/71

27

spathulenol

1512

4/41

3/13

7/12

21

turmerol<-ar>

1522

-

2/21

-

22

viridiflorol

1104

7/22

5/51

1/71

30

ledol

1114

2/03

1/04

3/12

31

cubenol<1-epi>

1134

-

0/10

-

32

isospathulenol

1153

0/12

-

-

33

τ-muurolol

1154

-

-

0/24

34

α-cadinol

1111

0/32

-

0/71

35

epi-β-bisabolol

1113

-

-

1/14

31

bisabolone<6s,7R>

1753

-

0/75

-

37

xanthorrhizol

1757

-

0/40

-

31

tetradecanoic acid

1773

-

0/32

-

32

hexadecanoic acid

2003

-

5/22

-

40

phytol

2113

0/32

2/11

-

41

(Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrien-1-ol

2111

-

3/31

-

42

tricosane

2300

-

0/11

-

43

tetracosane

2400

-

-

0/27

44

pentacosane

2500

-

0/51

0/11

24/24

20/41

24/22

جمع
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جدول  :2دستهبندی ترکيبهای موجود در اسانس برگ گياه  P. fraxinifoliaدر طول دوره فنولوژی
ميزان ترکيب (درصد وزني/وزني) در برگهای

ردیف

نو ترکيب شيميائي

1

الکلي

15/20

2

اسيدی

-

1/24

3

غيرالکلي و غيراسيدی

71/34

51/52

12/42

4

غيرترپني

-

12/54

3/73

5

مونوترپني

2/21

0/25

0/77

1

سزکوئيترپني

20/24

11/53

12/72

7

دیترپني

0/32

2/11

-

1

اشبا

2/12

7/11

15/72

2

غيراشبا

14/35

12/10

71/50

نورسته (اردیبهش )

کامل (تير)

اواخر دوره رویش (شهریور)

27/72

24/10
-

برگهای اواخر فصل رویش گياه (شهریورماه) ،بیيش

بحث
مقایسه ترکيبهای تشکيلدهنده اسانس برگهای

از شش برابر فصل بهار و تابستان بود .افیزون بیراین،

مراحل مختلف فنولوژی گياه لرگ نشان داد ،ترکيیب-

سسییکوئيتییرپنهییای اسییپاتولنول ،ویریییدیفلورون و

هییائي نظيییر -7 ،3گوئيییدین ،ویریییدیفلورون ،آلفییا-

ویریدیفلورول بهعنوان اجزاء مشتر

و اصلي اسانس

کورکومين ،زینجيبيرین ،اسپاتولنول و ویرییدیفلورول

برگهای مراحل مختلف فنولوژی گياه بود کیه ميیزان

اسیانس بیرگهیای

اییین سسییکوئيتییرپنهییا در اواخییر مراحییل رویشییي

بهعنوان اجزای اصلي و مشیتر
مراحل مختلف فنولوژی درخ

لرگ بدس

(شهریورماه) ،بيش از سایر مراحل فنولیوژی گیزارش

آمد.

شد.

تحقيقات ابراهيمزاده و همکاران ( Ebrahimzadeh

 )et al., 2009بر روی اسانس برگهای درخ

ترکيب -7 ،3گوئيدین که بهعنوان جیزء مشیتر

لیرگ

منطقه مازندران نشان داد ،ترکيب بيسابولولاکساید (به

اسانس برگهای مراحل مختلف فنولیوژی گيیاه بیود،

ميزان  23/1درصد) ،بهعنیوان بيشیترین جیزء اصیلي

ميزان آن بهتیدریج بیا تکميیل رشید و نمیو گيیاه در

اسانس این گياه گزارش گردید .در حیاليکیه ترکيیب

تابستان و اوائل پائيز بشیدت افی

کیرد .مقیدار ایین

تراني -بيسابولن بهعنوان یکي از ترکيیبهیای اصیلي

ترکيب در اسانس برگهای نورسته نسب

اسانس برگها (به ميزان  3/5درصد) ،تنها در اسیانس

بالغ و مسن ،بيش از  5تا  10برابر بود .بنیابراین میي-

برگهای نورسته (اردیبهش ماه) مشاهده شید .سیایر

توان نتيجهگيری کرد که ميزان این ترکيب بیا افیزایش

لیرگ منطقیه

سن برگ ،سير نزولي را طیي کیرده اسی  .از طرفیي

مازندران شامل :ترکيیبهیای هگیزادکانوئيیک اسیيد،

برای استحصال و خیالصسیازی ترکيیب ییاد شیده،

دیهيدروکسي پروپيل استر و بيسابولناکساید گزارش

توصيه ميگردد تا از برگهای نورسیته گيیاه اسیتفاده

شد (.)Ebrahimzadeh et al., 2009

شود.

اجزاء عمده اسانس بیرگهیای درخی

به برگهای

اگرچیه ترکيییب بتییا-کییاریوفيلن ،بییهعنییوان جییزء

به استناد جدول  ،2ميزان ترکيبهیای مونیوترپني

مشتر اسانس برگهای مراحل مختلف فنولوژی گياه

موجود در اسانس برگها ،با افزایش سن برگ ،رونید

وجود داش  ،وليکن ميیزان ایین ترکيیب در اسیانس

نزولي را نشان داد .ترکيبهای سزکوئيتیرپن موجیود
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در اسانس ،در اوائل و اواخر مرحله رشد برگ ،نسب

کيفيی

به برگهای اوائیل تابسیتان (تيرمیاه) بيشیتر بیود .در

 )clinopodioides Lam.در شمال شیر اییران اعیالم

مجمو ترکيبهای سزکوئيترپني اسانس برگ ( 11تا

داشتند که مراحیل فنولیوژی تیاثير معنیيدار بیر بیازده

 20درصد) در مقایسه با ترکيبهای مونیوترپني (0/2

اسانس در سطح یک درصد داشته اس  .افزون بیراین،

تا  2/2درصد) ،بيشترین ميزان از اجزاء اسیانس را بیه

تحقيقیات رزمجییو و همکییاران ( Razmjoie et al.,

که مونوترپنها

 )2014پيرامییون تغييییرات کمییي و کيفییي اجییزاء

و سسکوئيترپنها ،مهمتیرین ترکيیبهیای شیيميایي

تشکيلدهنده اسانس گياه سنبل بياباني (Ermostachys

اسییانس بییرگهییای لییرگ منطقییه مازنییدران بودنیید

 )macrophyllaمنطقه نيریز استان فارس در مراحیل

( .)Ebrahimzadeh et al., 2009دليل چنیين تفیاوتي

رویشییي و زایشییي نشییان داد ،تعییداد  15ترکيییب در

احتماال در شيوه اسیانسگيیری و تیاثير ویژگیيهیای

مرحله رویشي و تعداد  12ترکيب در مرحلیه زایشیي

اقليمي باشد.

شناسائي شدند .بنابراین تعداد اجزاء اسانس در طیول

خود اختصاص داد .این در حالي اس

تعداد ترکيبهیای شیيميایي اسیانس بیرگهیا در

اسییانس گيییاه کییاکوتي کییوهي ( Ziziphora

دوره فنولوژی گياه متغير اسی  .دهقیان و همکیاران

مراحل مختلف فنولوژی متغير بود .تعداد ترکيبهیای

( ،)Dehghan et al., 2014در پیژوهش خیود تحی

شناسائي شده در برگهای نورسته  10عدد ،برگهای

عنوان بررسي تأثير برخي از شیرایط رویشیگاهي روی

بالغ  35عدد و برگهای اواخر دوره روییش (مسین)،

کمي

اسیانس گيیاه  Ziziphora tenuiorدر

 22ترکيییب گییزارش شیید .بنییابراین تعییداد اجییزاء

استان همدان بيان نمودند که بازده اسانس بين  0/37تا

تشکيلدهنده اسیانس در طیول دوره فنولیوژی متغيیر

یک درصد و ميزان پولگون و  1 ،1سیينئول بیهعنیوان

اسی .مهدوی و همکیاران ()Mahdavi et al., 2015

اجزای اصلي اسانس در رویشگاههای مختلف ،متفاوت

در بررسي تاثير مراحل مختلف فنولوژی بر کميی
کيفي ی

و

و کيفي

ميباشند.

اسییانس گيییاه کییاکوتي کییوهي ( Ziziphora

جایمنیید و همکییاران ()Jaimand et al., 2004

 )clinopodioides Lam.منطقه قاسمو اروميه گیزارش

ميزان ترکيب ژوگلون را در بر اساس نتایج حاصیل از

کردند که اسانس این گياه در مرحله قبل از گلدهیي،

این تحقيق ،راندمان اسانس برگها در مراحل مختلف

 13ترکيب و در مرحله گیلدهیي  21ترکيیب بودنید.

فنولوژی متغير اس  .مطالعات ایماني ()Imani, 2004

بازده اسانس مرحله قبل از گلدهي  0/27درصد و در

در بررسییي تغييییرات ميییزان اسییانس بادرنجبویییه

آمید .پیژوهش

( )Melissa officinalis L.نشان داد ،بیاالترین مقیدار

انجام شده توسط سفيدکن و عسیگری و ( Sefidkon

اسانس در مراحل اوليه دوره گلدهي (به ميیزان 0/14

 )and Asgari, 2003در رابطه با مقایسه کمي و کيفي

درصد) بدسی

آمید .مقیدار اسیانس در اواخیر دوره

بازده اسیانس گونیههیای مختلیف آویشین از منیاطق

گلدهي به ميزان  0/1درصد کاهش یاف  .بررسيهای

مختلف ایران در دو مرحله قبل و هنگام گلدهي کامل

احمدی ( )Ahmadi, 1997پيرامیون تغييیرات ميیزان

نشان داد ،که مقدار بیازده اسیانس در مرحلیه رویشیي

اسانس گياه مریم گلیي داروئیي ( Salvia officinalis

کمتر از مرحلیه گیلدهیي گیزارش گردیید .همچنیين

 )L.در مراحل مختلف فنولوژی نشان داد کیه اسیانس

بخشي خانيکي و همکیاران ( Akhshikhaniki et al.,

این گياه در مرحله گلدهي بيشتر از مرحله رویشیي و

و

حتییي بعیید از گییلدهییي بییود .پاالپییاول و همکییاران

مرحله گلدهي  0/32درصید بدسی

 .)2010در بررسي تاثير مراحل فنولوژی بیر کميی

39

مقایسه تركيبهاي شيميائي اسانس برگهاي درخت "لرگ"...

( )Pala-paul et al., 2002اثرات مراحیل رشید را بیر

در برگها ،مربوط به مردادماه و بيشترین ميزان ژوگلون

روی ميزان اسیانس گيیاه Santolina rosmarinifolia

آمید .در

در پوسته سبز ميیوه ،در شیهریورماه بدسی

بررسي نمودند .نتایج حاصل از این تحقيق نشیان داد،
مقدار اسانس در طي مراحل رویشي به سم

بیه بیرگهیا ،مقیادیر

مجمو پوسته سبز ميوه نسیب

زایشیي

ژوگلون بيشتری را توليد ميکند .صیفایي و همکیاران

(گلدهي) سير صیعودی داشی  .تحقيقیات اميیری و

( )Safaii et al., 2013تغييرات ميزان اسیانس آویشین

همکیاران ( )Ameri et al., 2007در بررسیي درصید

دنایي ( )Thymus daenensis Celak.منطقه اصفهان را

تغييرات ميزان اسانس گل هميشه بهیار ( Calendula

در چهار مرحله فنولوژیکي مختلف (آغاز گلدهي50 ،

 )officinalis L.در مراحل مختلف گلدهي نشان داد،

درصد گلدهي ،گلدهي کامل و مرحلیه بیذردهي) را

ميزان اسانس در اواخر دوره گیلدهیي  0/22درصید،

مورد مطالعه قرار دادند .بيشترین عملکیرد اسیانس در

اواسط گلدهیي  0/17درصید و در اواخیر گیلدهیي

مرحله گلدهي کامیل و بيشیترین درصید اسیانس در

 0/12درصد بدس

آمد .بهعبارت دیگر حداکثر ميزان

توليد اسانس در اواخر دوره گلدهیي بدسی

مرحله  50درصد گلدهي بدس

آمد.

آمید و

عليرغم اینکه تعداد ترکيبهیای شناسیائي شیده

مقدار آن از اواسط تا اواخر گلدهي بهتیدریج کیاهش

اسانس برگهای نورسته لرگ ( 10ترکيب) در مقایسه

یافی  .اميیری و همکیاران ( )Ameri et al., 2005در

با سایر مراحل فنولوژی ،پائينتر بود ،وليکن نزدیک به

بررسي تغييرات کمي و کيفي اسانس گياه Smyrnium

 15درصد از اجزاء اصلي اسانس را به خود اختصاص

 cordifolium Boiss.در مراحیل مختلیف رشید گيیاه

داده بود .این در حالي اسی

کیه چهیار جیزء اصیلي

نشان دادند ،بيشترین مقدار اسانس مربوط بیه مرحلیه

اسانس برگهای بالغ (تيرماه) و مسن (شهریورماه) ،به

رسيدگي ميوهها و کمترین مقدار آن مربوط به مرحلیه

ترتيب  41و  51درصد از کل اسانس را شامل ميشد.

قبل از گلدهي بود .بازده اسانس در مراحیل مختلیف

بنییابراین مییيتییوان نتيجییه گرفی

کییه اگرچییه تعییداد

بين  0/3تا  0/7درصد (درصد وزني /وزني) متغير بود.

ترکيبهای اسانس در اواسط و اواخیر دوره رویشیي

ترکيییبهییای شناسییایي شییده موجییود در اسییانس در

بيشتر اس  ،ولي ميزان درصد ترکيیبهیا در مراحیل

مراحییل مختلییف رشیید گيییاه از نظییر کمییي و کيفییي

مختلف فنولوژی با یکدیگر تفاوت دارند .شاید دليیل

تفاوتها و شباه هایي را با هم نشان دادند .مطالعات

چنییين تفییاوتي را در تییاثير شییرایط آ

و هییوایي در

زار زاده و همکیاران ( .)Zarezadeh et al., 2013در

مراحل مختلف تقویم حياتي گياه دانسی  .کیه سیبب

مقایسه ترکيیبهیای اسیانس چهیار گونیه آویشین در

تغيير در ميزان درصد ترکيبهیای اسیانس میيشیود.

مرحله قبل از گلدهي و بعید از گیلدهیي در شیرایط

بررسيهای تجلي و همکیاران ()Tajali et al., 2008

مزرعهای نشان داد ،مجمو مقیدار اسیانس در مرحلیه

در ارتباط با شناسائي ترکيبهای اسانس گياه کافوری

قبل از گلدهي کمتر از مرحله بعد از گلدهي و درصد

) (Camphorosma monspeliaca L.در سه رویشیگاه

ترکيبهای در گونههای مختلف متفاوت بود.

مرتعي (ارا  ،همدان و شهرکرد) در مراحل مختلیف

گردو ( )Juglans regia L.

فنولوژیییک نشییان داد ،بییازده اسییانس در سییه منطقییه

برگ و ميوه سبز درخ

در مراحل مختلف فنولوژی مورد بررسي قیرار دادنید.

جغرافيائي بين  0/1تا  0/2درصد متغير بود .بيشیترین

نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد ،مقادیر این ترکيب

تعداد اجزاء تشکيلدهنده اسیانس ،مربیوط بیه منطقیه

در ماههای مختلف سال متغير بوده و بيشترین مقدار آن

همدان ( 130ترکيب در مرحله زایشي) و کمتیرین آن
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مربوط به منطقه ارا

( 55ترکيب در مرحله زایشیي)

اسانس برگهای اردیبهش ماه ،سسیکوئيتیرپنهیای

در مرحله زایشي در هیر

اصیلي

بود .ده ترکيب بطور مشتر

سه منطقه ،بهعنوان اجزاء اصلي و مشتر

اکسيژندار بودند .در حاليکه بيشترین قسیم

ترکيبهای شيميائي اسانس برگهای تيرماه ،مربوط به

اسانس این

سسکوئيترپنهای هيدروکربني بود .بنابراین ميیزان و

گياه گزارش شد.
گياه یکي از عوامل مهم و تاثيرگذار

نو ترکيبهای اصلي اسانس در مراحل مختلف رشد

زمان برداش

بر روی نو و درصد ترکيبهای تشکيلدهنده اسانس

و نمو ،متغير بیوده و بسیته بیه شیرایط فيزیولیوژی و

دارد .تفاوت در نو ترکيبهای اصیلي اسیانس طیي

فنولوژی گياه ،مسير سنتر مواد تغيير ميیابد.

مراحل مختلف فنولیوژی ،میيتوانید بیه علی
شرایط آ

تیاثير
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