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  چكيده
رويد و در اين  صورت وحشي ميه جنوب غرب ايران ب گياهي است از خانواده جعفري كه در نواحي غرب و ندولوآ :مقدمه

  .است غذايي و دارويي متعدد هاي مناطق اين گياه داراي استفاده
رشد يافته در مناطق مختلف استان لرستان و بررسي تاثير عوامل  S. cordifoliumه دهنده اسانس گيا شناسايي مواد تشكيل :هدف

  .محيطي بر آن
. آوري گرديد كيفي اسانس جمع گياه مذكور از پنج منطقه مختلف استان لرستان جهت بررسي تغييرات كمي و :روش بررسي

شناسايي  ها جهت تجزيه و اسانس .شدندگيري  سانسا 1آوري شده پس از خشك شدن در سايه با روش تقطير با آب گياهان جمع
  .تزريق شدند GC/MSو  GCهاي  مواد متشكله آن به دستگاه

بيشترين مقدار اسانس مربوط به منطقه پلدختر و . متغير بود v/w55/0%  تا v/w 07/0% بازده اسانس مناطق مختلف بين: نتايج
در اسانس مناطق مختلف  .تركيب شناسايي گرديد 18انس اين گياه در مجموع در اس بودكمترين مقدار مربوط به منطقه اليگودرز 

از تركيبات مشترك و شاخص اين گياه . بيشترين مقادير را دارا هستند Curzerenoneو  Curzereneترپن اكسيژنه  دو سزكويي
آباد  مناطق كوهدشت و خرمدر . را نام برد Germacrene-D ،Isopimarol ،Phyllocladanalتوان  در مناطق مختلف مي

Curzerene درصد و در مناطق پلدختر، نورآباد و اليگودرز  2/34 و 4/39ترتيب با ه بCurzerenone و  8/33،  4/49ترتيب با ه ب
هاي موجود در اين گياه است كه در  ترپن از سزكويي Germacrene-D .دهند درصد تركيبات اصلي اسانس را تشكيل مي 6/35

  .ق اليگودرز و نورآباد در مقدار قابل توجه وجود دارداسانس مناط
. دهند هايي را با هم نشان مي ها و شباهت تركيبات شناسايي شده موجود در اسانس نواحي مختلف از نظر كمي و كيفي تفاوت :گيري نتيجه

دهنده اسانس گياه آوندول محسوب  شكيلترين تركيبات ت ترپني عمده يينشان داد كه در مناطق مختلف تركيبات سزكو GC/MS آناليزهاي
  .شوند ه ميمشاهد با اقليم سرد هاي نورآباد و اليگودرز فقط در نمونه پينن - بتا  و پينن - آلفا تركيبات مونوترپني . شوند مي
  Curzerene، Curzerenone، لرستان،  Smyrnium cordifoliumاسانس،  :واژگان گل

                                           
1 Hydrodistillation 
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...تغييرات كمي و كيفي اسانسبررسي   

 

 

  مقدمه
ره اكولوژي نقش مهمي يحلقه زنجعنوان اولين ه گياهان ب

انسان به دليل نيازهاي روزمره . كنند را در زندگي بشر ايفا مي
خويش به گياهان وابستگي كامل داشته و اين نياز انسان را 

دانش  هاي علمي نوين و ملزم نموده است تا با ياري روش
هر  .موجود اطالعات بيشتري را در مورد گياهان كسب نمايد

نمو  هاي گياهي شرايط خاصي را جهت رشد و يك از گونه
نمايند و مجموع اين شرايط است كه ارتباط گياه و  طلب مي

  .نمايد محيط را توجيه مي
كيفيت مواد موثره گياهان  نمو، كميت و اگرچه رشد و

گيرد  با هدايت فرآيندهاي ژنتيكي صورت مي دارويي اساساً
در اين ميان  اي را ولي عوامل محيطي محل رويش نقش عمده

كنند، به طوري كه عوامل محيطي سبب بروز تغييراتي  بازي مي
كيفيت مواد موثره  در رشد گياهان دارويي و همچنين كميت و

امثال آن  ها و ، اسانسيدها گليكوزيدهايآنها نظير آلكالو
هاي ربيعي و همكاران و همچنين  بررسي .]1[ گردد مي

تغييرات كمي و كيفي  ترتيب در مورده عسگري و همكاران ب
 Thymus pubescensو  Artimisia annuaاسانس گياهان 

تواند در  نشان داده است كه شرايط اكولوژيكي مختلف مي
  . ]2،3[ تغيير كميت و كيفيت اسانس گياهان مذكور موثر باشد

استان لرستان به علت وضعيت توپوگرافيكي منطقه زاگرس 
اي و با پوشش  ي مديترانهو برخورداري از موقيعت آب و هواي

و مرتع، با چهار ناحيه  دو ميليون هكتاري جنگل گياهي تقريباً
، نيمه مرطوب سرد نيمه خشك، نيمه مرطوب معتدل(متفاوت 

يكي از منابع مهم اكولوژيكي ايران به شمار ) و اقليم ارتفاعات
هاي متعددي از شش تا هفت هزار  رود، به طوري كه گونه مي

  .]4[ مهم كشور در آن رويش دارند گياه دارويي
در ايران فقط داراي يك گونه  Smyrniumجنس 

Smyrnium cordifolium Boiss.  است كه گياهي است دو
ساله كه در ارتفاعات زاگرس در غرب و جنوب غربي ايران 

هاي غذايي و  اين گياه استفاده از در اين مناطق. ]5[ رويد مي
صوصيات اين گياه در طب سنتي ؛ از خشود مي بسياريدارويي 

. و دافع سنگ كليه اشاره كرد ؛ مقوي؛ توان به اثرات مدر مي
  ريشه اين گياه را نيز به صورت پخته به عنوان يك غذاي مقوي 

  

  

هاي  هاي جوان آن استفاده همچنين از بخش. كنند مصرف مي
محدودي در  يها تنها گزارش. ]4[ آيد غذايي به عمل مي

  .دارد وجود Smyrniumهاي  اليز اسانس گونهارتباط با آن
هاي هوايي و زير  مواد متشكله اسانس حاصل از بخش

تركيبات . گزارش شده است S. perfoliatumزميني گياه 
 aromadenderene )9/49اصلي يافت شده در اين گياه شامل

 isovalerate neryl؛ )درصد 9/4(  α-santalene؛)درصد
در بخش ) درصد 9/4( γ- muuroleneو ) درصد  2/10(

 aromadenderene ؛)درصد α-pinene  )3/39هوايي و

در بخش ) درصد 10(  α-terpinyl valerate؛)درصد 2/13(
) درصد Germacrone-D  )2/45زميني است و باالخرهزير

  .]6[ شود تركيب اصلي در اسانس ميوه اين گياه محسوب مي
ناسايي مواد و همكاران در مورد ش 1هاي مولكن بررسي

تركيب شد  69منجر به شناسايي  S. olusatrumمتشكله اسانس 
 β-Phellandrene )9/24توان به  كه از تركيبات اصلي آن مي

، )درصد 9/18( Isofuranogermacrene، )درصد
Furanodiene )16 درصد( ، Germacrene-D )4/4 درصد( ، 

Furanoeremophil-1-one)5/9 اشاره كرد) درصد.  
و همكاران بر روي اسانس  مولكنتحقيق ديگري كه به وسيله در 

صورت گرفت تركيبات اصلي  S. perfoliatumهاي  حاصل از ميوه
 4/4( Germacrone، )درصد Germacrene-D )2/45آن 
  .]7،8[ گزارش شده است) درصد 4/4(  β- Pinene،)درصد

و همكاران بر  2اولوبلن صورت گرفته به وسيله هاي بررسي
تعيين ساختار  منجر به شناسايي و S. cordifoliumي گياه رو

ترپن  ييترپن جديد در ميوه و چند سزكو ييچند فورانو سزكو
  .]9،10،11[ الكتون جديد در اين گياه شده است

  از مواد متشكله اسانس حاصل در اين بررسي ما
 S. cordifolium كه از مناطق مختلف استان لرستان

  .كرديمبررسي  بود،آوري شده  جمع
  

  ها مواد و روش
  1383 ماه خرداد از فروردين ماه تا  S. cordifoliumگياه

 

                                           
1 Molleken                             2 Ulubelen 
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پس از  گرديد و آوري لرستان جمع مناطق مختلف استان از
اله مظفريان در مركز تحقيقات  شناسايي توسط آقاي دكتر ولي

نگهداري  4064 كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان با كد
خشك كردن گياهان مذكور در سايه با استفاده  پس از .شود مي
عمل ساعت  3روش تقطير با آب و دستگاه كلونجر به مدت  از

  .گيري انجام شد اسانس
 Shimadzuبا دستگاه كروماتوگراف گازي مدل  GCآناليز

15A صورت گرفت.N2  با سرعت به عنوان گاز حامل 
)mL/min 1 (و ستونDB 5  )mm 2/0  ×m 50  و  

μm 32/0( گراد درجه سانتي 60دماي ستون در . استفاده شد 
درجه  5سپس با سرعت  ودقيقه نگهداري  3براي مدت 

افزايش يافت و گراد  درجه سانتي 220در دقيقه تا گراد  سانتي
درصدهاي  .ثابت گرديدگراد  درجه سانتي 220 دقيقه در 5براي 

فاكتور  بدون استفاده از C-R4A نسبي با استفاده از كروماتوپك
  .برآورد شد 1تصحيح از سطح زير منحني

  Hewlett-pakard 5973با استفاده از  GC/MSآناليزهاي
 μmضخامت  و HP-5MS  )m 30  ×mm 25/0با ستون

درجه  60 دقيقه در 3دماي ستون براي . صورت گرفت )25/0
 5 با سرعت گراد درجه سانتي 220نگهداري و تا گراد  سانتي

دقيقه در  5در دقيقه افزايش يافت و براي گراد  درجه سانتي
سرعت جريان گاز هليم . نگهداري شدگراد  درجه سانتي 220

استفاده   70eVدر) mL/min 1( با سرعت به عنوان گاز حامل
  .شد

شناسايي مواد متشكله اسانس به وسيله مقايسه طيف جرمي 
و انديس بازداريشان با آنچه كه در منابع وجود دارد صورت 

  .]12[ تگرف
  

  نتايج
 ازآوري شده  جمع S. cordifolium گياه بازده اسانس

اساس وزن خشك محاسبه  بركه مناطق مختلف استان لرستان 
بر اساس . آورده شده است 2شماره جدول است در  گرديده

 تا درصد v/w 07/0اطالعات اين جدول مقدار اسانس بين 
v/w 55/0 بوط رم متغير است بيشترين درصد اسانس درصد

                                           
1 Peak area 

كمترين آن مربوط به  و درصد 55/0 به نمونه ناحيه پلدختر
  .بود درصد 07/0 نمونه ناحيه اليگودرز

نتايج مربوط به جداسازي و شناسايي مواد متشكله موجود 
جدول در اسانس به همراه درصد و انديس كواتس آنها در در 

  .آمده است 3شماره 
 شد كه تركيب شناسايي 11در اسانس منطقه كوهدشت 

 44/39(گيرد دو تركيب  حجم اسانس را در برمي درصد  21/89
اجزاي  Curzerenone )درصد 44/28( و Curzerene) درصد

در . دهند تشكيل ميرا  مناطق مختلف در اصلي اين اسانس
 91/86 تركيب شناسايي گرديد كه 14آباد  اسانس منطقه خرم

دو تركيب مقادير . دهد از حجم اسانس را تشكيل مي درصد
 19/34به ترتيب  curzerenone و Curzereneاصلي آن يعني 

 13در اسانس منطقه نورآباد . بود درصد 75/26و  درصد
از حجم اسانس را شامل  درصد  74/92 تركيب شناسايي شد كه

 )درصد 13(،  Curzerene)درصد 87/16(شود  مي
Germacrene-D ،)84/33 درصد (Curzerenone و )89/10 

درصد اين  10تركيبات شاخص باالي  Isopimarol) درصد
 11در اسانس منطقه اليگودرز نيز . دهند اسانس را تشكيل مي

از حجم اسانس را  درصد 83/92تركيب شناسايي شد كه 
درصد اين اسانس  10دهد، تركيبات اصلي باالي  تشكيل مي

) درصد 62/15(، Curzerenone )درصد 60/35( شامل
Germacrene-D ،)63/17 درصد (Curzerene  و)94/10 

 9باالخره در اسانس منطقه پلدختر . بود Isopimarol) درصد
از حجم اسانس را شامل  درصد 05/91تركيب شناسايي شد كه 

 40/49( تركيبات اصلي اسانس اين ناحيه شامل. شود مي
  .بودند Curzerene) درصد 5/32(و  Curzerenone )درصد

اسانس نواحي مختلف شناسايي  تركيب در 25در مجموع 
اجزاي  Curzerenone و Curzereneشدند كه دو تركيب 

. بودندآوري شده از مناطق مختلف  اصلي اسانس گياهان جمع
 88/67مقادير اين دو تركيب در اسانس نمونه كوهدشت 

 71/50 در نمونه نورآباد درصد 94/60 آباد در نمونه خرم درصد
و باالخره در نمونه  درصد 23/53 در نمونه اليگودرزدرصد 
  .شود از حجم اسانس را شامل مي درصد 90/81 پلدختر
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  )برداري سال نمونه( 1382آمار هواشناسي مناطق مختلف استان لرستان در سال  -1شماره  جدول

  آوري گياه محل جمع
  )گراد سانتي( درجه حرارت

ميانگين بارندگي 
  )متر ميلي( ساالنه

 ارتفاع
معدل  )متر(

 حداكثر
معدل
  ميانگين حداقل

  1125  2/435  1/17 2/9 9/24 آباد خرم
  1000  7/411  7/22 6/16 8/28 پلدختر
  1877  8/535  12 1/5 9/18 نورآباد

  2024  464  6/7 6/1 5/13 اليگودرز
  1195  440  6/12 1/7 6/24 كوهدشت

  
   Smyrnium cordifolium درصد اسانس گياه -2شماره  جدول

 وري شده از مناطق مختلف استان لرستانآ جمع

 (%)درصد اسانس  مناطق

 093/0 نورآباد

 310/0 آبادخرم

 550/0 پلدختر

 420/0 كوهدشت

 070/0 اليگودرز

  
 در مناطق مختلف استان لرستان S. cordifoliumمواد متشكله موجود در اسانس گياه  -  3شماره  جدول

  رديف  RI  Name of compound  كوهدشت  آبادخرم نورآباد  اليگودرز  پلدختر
-  09/1 05/1 - - 939  α-pinene  1  
-  58/0 63/0 - - 979  β-pinene  2  
96/0  80/0  04/1  17/1  58/0  1391  β-elemene  3  
36/0  - 21/1 65/0 17/0 1433  γ-elemene  4  
72/0  62/15 00/13  51/0 32/0 1480  Germacrene-D  5  
50/32  63/17 87/16 19/34 44/39 1496  Curzerene  6  

-  - 53/0 20/0 - 1524  δ-cadinene 7  
21/1  93/0 81/3 16/2 34/1 1556  Germacrene-B  8  
-  - - 19/0 - 1576 Spathulenol 9  
-  - - - - 1600  Trans-β-elemenone  10  
40/49  60/35 84/33 75/26 44/28 1601  Curzerenone  11  

-  - 54/0 20/0 - 1638  Hinesol  12  
80/1  40/0 - 79/1 84/0 1653  Atractylone  13  
29/0  50/0 58/0 13/1 - 1693 Germacrone 14  
-  - - 76/0 45/0 1757  β-acoradienol  15  
-  74/8 75/8 64/7 60/7 2200  Phyllocladanol  16  
12/3  94/10 89/10 57/9 72/9 2310  Isopimarol  17  
-  - - - 31/0 2457  6-Keto-Ferruginol  18  
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  ،β-elemene  ،Germacrene-Dهايي مثل تركيب
 γ-elemene،Curzerene ،Curzerenone ،Phyllocladanal  و 

Isopimarol تركيبات . در اسانس مناطق مختلف مشترك هستند
هاي نورآباد و  فقط در نمونه 2پينن –بتا  و 1پينن - آلفا مونوترپني

نيز فقط در  Hinesolو  δ- cadinene. شدنداليگودرز مشاهده 
-Keto-6تركيب . داشتندآباد و نورآباد وجود  هاي خرم نمونه

Ferruginol فقط در اسانس منطقه كوهدشت مشاهده گرديد. 
 .شدآباد يافت  نيز فقط در اسانس ناحيه خرم Spathulenolتركيب 

  
  بحث

وزن  درصد 55/0 تا 07/0در اين تحقيق درصد اسانس از 
كه  يلرستان متغير است در حال خشك در مناطق مختلف استان

 Smyrniumو همكاران بر روي گونه تيريليني تحقيق

perfoliotum  نشان داده است كه درصد اسانس در اين گياه
و در بخش  درصد v/w 02/0بسيار اندك و در بخش هوايي 

مقايسه با گونه مورد  كه در است درصد v/w01/0زميني زير
. دهد مگيري را نشان مياسانس تفاوت چش بررسي ما درصد

مناطق گرمسيري  هاي ما نشان داد كه درصد اسانس در بررسي
كه با  .)1جدول شماره (استان بيشتر از مناطق سردسيرآن است 

 Hornok, L در مورد گياه نعناع و Hotyin,A.A هاي بررسي
  .]1[ در مورد گياه شويد مطابقت دارد

بات اسانس هاي ما نشان داد كه بخش اصلي تركي بررسي
ium S. cordifol ها به خصوص  ترپن را سزكويي

   .دهند نه تشكيل ميژهاي اكسي ترپن سزكويي
 دست آمده از گونهه مورد مواد متشكله اسانس ب در

.codifolium S، 25  هاي  كه تركيب نموديمتركيب شناسايي
-Curzerene ،Curzerenone ،Germarene اصلي آن عمدتاً

D ،Phyllocladnol، Isopimarol بودند.  

گياه بررسي تركيبات موجود در اسانس ريشه، برگ و ساقه 
Smyrnium olusatrum L.  نشان داده است كه

Furanodiene ،Germacrone ،Germacrene-B ،

                                           
1 α-pinene                             2 β-pinene 
3 Tirillini 

Curzerene ،β-Phellandrene  وβ-Caryophyllene  از
ند هستهاي مختلف اين گياه  تركيبات شاخص در اسانس اندام

 .Sهاي زيادي با تركيبات شناسايي شده در اسانس  تكه شباه

cordifolium  7،8[دارد[.  
 Smyrniumمقايسه مواد متشكله اسانس گياه

perfoliatum  ها و  ما نيز شباهت بررسيبا گونه مورد
توان به زياد  دهد كه از آن جمله مي هايي را نشان مي تفاوت

  يني گياه زمها در بخش هوايي و زير بودن درصد مونوترپن
S. perfoliatum 6[ اشاره كرد[ .  

Curzerene از تركيبات شاخص گياهCommiphora myrrha 
ه ب ها دندانها، خمير شويه اسانس اين گياه در توليد دهان .شود محسوب مي

، ه عنوان معطركننده در توليد صابونكننده و همچنين ب عفونيضد عنوان
اين اسانس در . گيرد ده قرار ميها مورد استفا هلوازم آرايشي و شويند
اكسيدانت، ضدتومور، ضدالتهاب، ضدويروس و  پزشكي داراي اثرات آنتي

، هايي مثل ديابت، سرطان پارازيت است و در مورد بيماريضد
  .]13[ شود ميهاي ويروسي و قارچي استفاده  عفونت

نيز داراي مقادير قابل توجهي   Curcuma longaاسانس گياه
اكسيدانت،  ، آنتيكه داراي خواص ضدالتهاب Curzerenoneاز 

عنوان يك ه و ب استمدر  و هپاتيتضدسرطان، ضدجهش، ضد
  ].14[ شود ميداروي تقويتي استفاده 

مقادير  Araucariaceaeهاي خانواده  در اسانس بعضي از جنس
عنوان مثال ه ب. ترپني مشاهده شده است قابل توجهي از تركيبات دي

Phyllocladanol 41 از حجم اسانس گونه  درصدAraucaria 

muelti دهد را تشكيل مي .Phyllocladene درصد  32و  61ترتيب ه ب
 Araucaria  و  Araucaria montanaاز حجم اسانس

heterophyllaدر اسانس . شود را شامل ميCupressus arizonica نيز 
Phyllocladanol  حضور . ]15[ درصد شناسايي شده است 9/3به ميزان

Isopimarol هاي گياه  نيز در اسانس حاصل از برگCallicarpa 

japonica  وJuniperus deppeana 16،17[ گزارش شده است[.  
  بعضي از تركيبات موجود در اين اسانس مثل

6-Keto-Ferruginol در اسانس گياهDacrycarpus 

dacrydioides ]18[ ،β -acoradienol  در اسانس گياه
Callicarpa japonica ]17[ ،Hinesol  در اسانس گياهFerula 

assa-foetida ]19[ شوند به ميزان قابل توجه يافت مي.  

40



  1385بيستم، پاييز  پنجم، شمارهفصلنامه گياهان دارويي، سال             

 

...تغييرات كمي و كيفي اسانسبررسي   

 

 

سير استان دهاي ما نشان داد كه در اسانس مناطق سر بررسي
تر نور برخوردار  هاي پايين كه از شدت) نورآباد و اليگودرز(

مسيرتر گرشود اما در مناطق  هستند تركيبات مونوترپني يافت مي

اين دسته از تركيبات ) آباد و كوهدشت خرم ،پلدختر( استان
صورت گرفته به وسيله  هاي بررسياين امر با  .شناسايي نگرديد

Karousou.R 20[ در مورد اسانس گياه نعناع مطابقت دارد[.  
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