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  چكيده
. ش داردخودرو پراكنبه صورت  جنوب ايران نواحي گرمسيريهايي از  به عنوان يكي از گندميان معطر در بخش 1مكي گياه علفي كاه :مقدمه

  .دنشو مي ذايي استفادهغبهداشتي و  ،ي، آرايشييصنايع دارو طيف وسيعي ازدر  Cymbopogonهاي مختلف  گونهاسانس از 
  اسانس گونه مذكور در شرايط مزرعه و رويشگاه طبيعي مطالعه تغييرات كمي و كيفي  :هدف

استان هرمزگان  رهاي اين گياه از رويشگاه طبيعي آن د اندام هوايي و ريزوم 1382طي اين تحقيق در سال  :روش بررسي
ها در  پس از كاشت ريزوم. دارويي دانشگاه شهيد بهشتي انتقال يافتو مواد اوليه ي مطالعه به پژوهشكده گياهان آوري و برا جمع

دهي كامل، اسانس آنها مشابه نمونه رويشگاهي به روش تقطير با آب  يك كرت آزمايشي و برداشت اندام هوايي آنها در مرحله گل
با  كوپل شدهو گازكروماتوگرافي  (GC)هاي گازكروماتوگرافي  ادير آنها بوسيله روشبه همراه مق ها نوع تركيب .استخراج گرديد

  . قرار گرفت توصيفي تعيين و مورد مقايسه (GC-MS)طيف سنج جرمي 
در . درصد حجمي به وزني براي نمونه رويشگاهي و زراعي محاسبه گرديد 2/1و  9/0بازده اسانس اين گونه به ترتيب  :ها يافته

   و درصد piperitone )9/48هاي  تركيب. تركيب شناسايي شدند 33و  40و نمونه رويشگاهي و زراعي به ترتيب تعداد اسانس د
 4 و درصد 8/3( elemol و) درصد 5/7 و درصد 3/6( limonene، )درصد 2/14 و درصد 8/13( α-terpinene   ،)درصد 7/56

  .رين مقدار را دارا بودندبه ترتيب براي نمونه رويشگاهي و زراعي باالت) درصد
هاي غالب در اسانس نمونه زراعي نسبت به نمونه رويشگاهي از نظر كمي  نتايج حاكي از آن است كه تركيب :گيري نتيجه

  . اند ها در اسانس نمونه زراعي كاهش يافته يا حذف شده افزايش يافته است در حالي كه برخي از تركيب
  اي، پيپريتون هاي اسانس، شرايط مزرعه ر، تقطير با آب، تركيبمكي، گندميان معط كاه :گانواژ گل

                                           
1 Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor. 
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 ... مقايسه تغييرات كمي و كيفي گياه

 

  مقدمه
وسيعي از  هاي بخشدر  1هاي معطر خانواده گندميان گونه     

هاي جنوب تا جنوب  به ويژه بخش نواحي گرمسيري جهان
  .]1[شرقي آسيا پراكنش دارند 

، سيترونالي 2هاي معروف آن نظير علف ليمو برخي از گونه     
در  به واسطه دارا بودن اسانس با رايحه ليمو 4و پالمارزا 3سيالن

ذايي غبهداشتي و  ،ي، آرايشييصنايع داروطيف وسيعي از 
 5) پوتار(مكي اسانس گياه كاه ].2،3[ دنگير مي مورد استفاده قرار

هاي پنيسيليوم و ميكروسپوريوم و همچنين ناقلين  بر روي قارچ
 ].3،4[ت بازدارنده قابل توجهي است بيماري ماالريا داراي اثرا

توليد و در تن اسانس از اين گياهان  6000بيش از  ساالنه
در حال حاضر ]. 2[ شود كشورهاي مختلف مصرف مي

كنندگان اسانس علف بزرگترين توليد و سريالنكا هندوستان
  ]. 5،6،7[باشند  ميليمو در جهان 

زير  ،Andropogonaeاز طايفه  Cymbopogon جنس     
هاي اين  گونهتمام  .است Poaceaeو تيره  Panicoidaeaتيرة 

اي هنوز كامالً  به علت سادگي در تالقي بين گونهجنس 
از آن  رقم 120و  گونه 56ولي تا به امروز  اند، شدهمشخص ن

 C. olivieriاز اين جنس در ايران دو گونة  .شده استمعرفي 
  ].1،8[ شناسايي و گزارش شده است C. parkeriو 

هايي  با داشتن ويژگي .C. olivieri (Boiss.) Bor گونة     
هاي  دار، سنبلچه هاي مژه ين با لبهآذ بندهاي محور گلنظير 

پوشه تحتاني كمي  بامتر  ا پنج ميليـطول چهار ته بدون پايك ب
  از گـونـه ه در قسمتي متورم است ـايك پاييني كـگود و پ

C. parkeri در نواحي اين گونه معطر . ]9[ گردد متمايز مي
كه متأسفانه رويد  مي وحشيصورت ه ب جنوب ايران گرمسيري

از اين  مختلف هاي گونه ساله 45غم سابقه كشت و كار به ر
اهلي كردن و توليد در جهت ، تالش چنداني در جهان گياهان
چه . صورت نگرفته استايران غيربومي  هاي رويشگاهآن در 

  ييرات كمي و كيفي در اسانس گياهان معطر تغبسا با توجه به 

                                           
1 Poaceae 
2 Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 
3 Cymbopogon nardus (L.) Randle 
4 Cymbopogon martinii (Roxb.) Wats. 
5 Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor. 

  

   معطر اين گونهي جديد، اقليمشرايط  تحت
 (Cymbopogon olivieri) نيز پس از انتقال به رويشگاه

توليد اسانس و مواد در  هاي جديدي ويژگيبا بروز  جديد
اين گياه در نواحي محلي و بومي . آن همراه باشد دهنده تشكيل
فارس، كرمان، هرمزگان، خوزستان و نظير استانهاي ايران 

گورگياه، ، 2پوتار، 1ندكمكي،  كاههاي  به نامبلوچستان 
   .]10[دشتي معروف است  ةو گرب 3مكي، ازگر اصغر
مكي از مناطق مختلف ايران، توسط محققان  اسانس گياه كاه     

به عنوان تركيب  4پيپريتون ديگر نيز مورد بررسي قرار گرفته و
  مطالعات قبلي گزارش شده است  غالب در همه

 Cymbopogonگونهاين تركيب در ]. 3،11،12،13[

jwarancusa (Jones) Schult.  83تا  5/47نيز به مقدار 
 ].14،15[درصد براي مناطق مختلف هند گزارش شده است 

بر روي اسانس  1367هرچند در تحقيق صورت گرفته در سال 
و ) درصد 5/38( 5پينن بتاهاي  اين گياه از منطقه جيرفت تركيب

به ترتيب به عنوان اجزاي غالب ) درصد 5/33( 6آلفاپينن
 ].3[اسانس معرفي شدند 

در اين تحقيق تغييرات كمي و كيفي اسانس گياه كاه مكي      
بين رويشگاه طبيعي و شرايط زراعي جديد مورد مقايسه 

  .توصيفي قرار گرفته است
  

  ها  مواد و روش
  و استخراج اسانس مواد گياهي - الف
اندام هوايي گياه مورد مطالعه  1382در ارديبهشت ماه سال      

دهي كامل به همراه ريزوم آن از رويشگاه بومي  در مرحلة گل
 22آباد، كيلومتر  مسير بندرعباس به حاجي(در استان هرمزگان 

  متري با مختصات جغرافيايي 700دوراهي سياهو، از ارتفاع 
آوري و  جمع) شرقي °56 22 ′ 28 ״مالي وش °27 ′46 89 ״

ها به آزمايشگاه و  جهت استخراج اسانس و كاشت ريزوم
و مواد اوليه  مزرعه تحقيقاتي پژوهشكده گياهان دارويي

 ′48 285״دانشگاه شهيد بهشتي با مختصات جغرافيايي  دارويي

                                           

1 Nadak  3 Azgar  5 β-pinene 
2 Putar  4 piperitone 6 α-pinene 
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متر واقع در  1785شرقي و ارتفاع  ′23°51 494״شمالي و  °35
آوري شده در  هاي جمع ريزوم نمونه. ن منتقل شدندشمال تهرا

يك كرت آزمايشي تحت شرايط مزرعه و به صورت رديفي با 
متر  سانتي 30ها  متر و فاصله بين بوته سانتي 50هاي  فاصله

كليه عمليات زراعي از قبيل آبياري، وجين . كاشته شدند
ام ها انج هاي هرز و غيره به طور مشابه براي كليه بوته علف

دهي  كه پس از رشد مناسب و در مرحلة گل گرفت به طوري
كامل اندام هوايي آنها برداشت گرديد تا تغييرات كمي و كيفي 

اندام هوايي . اسانس آنها با نمونة رويشگاهي مقايسه گردد
شده مشابه نمونه بومي در شرايط سايه و در دماي  برداشت

 1با آببه روش تقطير  انهآاسانس  اطاق خشك شدند و
استخراج و مقدار آن براي هر نمونه براساس درصد وزني به 

  .تعيين گرديد (v/w%)و حجمي به وزني  (w/w%)وزني 
  
  دهنده اسانس هاي تشكيل شناسايي تركيب -ب

هاي رويشگاهي و  هاي به دست آمده از نمونه اسانس     
كروماتوگرافي  و گاز 2هاي گازكروماتوگرافي زراعي با دستگاه

به . مورد شناسايي قرارگرفتند 3سنجي جرمي مراه با طيفه
تزريق شده و پس  GCها به دستگاه  طوري كه در ابتدا اسانس

از يافتن برنامه ريزي مناسب حرارتي ستون براي جداسازي 
هر  4هاي اسانس و تعيين درصد و زمان بازداري كامل تركيب

ف تزريق شده و طي GC-MSها به دستگاه  تركيب، اسانس
ها بر اساس  شناسايي تركيب. ها تعيين گرديد جرمي تركيب

هاي  و مقايسه طيف جرمي آنها با تركيب 5شاخص بازداري
درصد هر تركيب با . پيشنهادي كتابخانه دستگاه انجام گرفت

توجه به سطح زير منحني آن در طيف كروماتوگرام حاصل از 
حاسبه با روش نرمال كردن سطح منحني و بدون م GCدستگاه 

  . عامل تصحيح صورت گرفت
 

  هاي مورد استفاده مشخصات دستگاه -ج
مجهز به  CP-3800دستگاه گازكروماتوگراف واريان مدل      

متر و ضخامت  ميلي 25/0متر و قطر  25به طول  DB-1ستون 

                                           
1 Hydrodistillation   2 Gas Chromotography 
3 Gas Chromotography – Mass Spectrometery 
4 Retention time   5 Retention index 

 250دماي محفظه تزريق . ميكرومتر بود 25/0الية فاز ساكن 
 250تا  60رارتي ستون از ريزي ح گراد با برنامه درجه سانتي

با  FIDدرجه در دقيقه، نوع دتكتور  4درجه با افزايش دماي 
گراد، گاز حامل نيتروژن با جريان ثابت  درجه سانتي 280دماي 

  .ليتر در دقيقه به عنوان بهترين شرايط انتخاب گرديد ميلي 1/1
دستگاه گازكروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي از      
به  DB-1، مجهز به ستون Thermoquest-Finniganنوع 

  متر، ضخامت اليه فاز ساكن  ميلي 25/0متر و قطر  60طول 

، GCريزي حرارتي مشابه دستگاه  ميكرومتر، برنامه 25/0
الكترون ولت، گاز حامل هليوم، دماي  70انرژي يونيزاسيون 

  .گراد بود درجه سانتي 250محفظه تزريق 
  

  ي اسانسها روش شناسايي تركيب - د
 24تا  6هاي نرمال  هاي اسانس به همراه سري آلكان نمونه     

هاي  ريزي حرارتي مشابه به دستگاه كربنه در شرايط برنامه
ها و  گازكروماتوگرافي ذكر شده تزريق شدند و كروماتوگرام

  و 1هاي شماره  شكل( كدام به دست آمد هاي جرمي هر طيف

هاي جرمي با  و مقايسه طيفهاي بازداري  با محاسبه شاخص). 2
هاي موجود شناسايي  پيشنهادهاي كتابخانه دستگاه، نوع تركيب

درصد هر تركيب نيز با توجه به سطح زير منحني آن در . شدند
با روش نرمال كردن  GCطيف كروماتوگرام حاصل از دستگاه 

 . سطح منحني و بدون محاسبه عامل تصحيح به دست آمد
 

  نتايج
گيري به روش تقطير با آب و خشك كردن  انسپس از اس     

آنها بر روي سولفات سديم بازده اسانس اندام هوايي خشك 
 61/0درصد حجمي به وزني و  2/1و  9/0اين گونه به ترتيب 

هاي رويشگاهي و  درصد وزني به وزني براي نمونه 84/0و 
هاي گياه از  در مطالعات قبلي براي نمونه. زراعي به دست آمد

 7/1و  5/1ه رودان و جيرفت مقدار اسانس به ترتيب منطق
 ]. 3،4[درصد حجمي به وزني گزارش شده بود 

تركيب  40مكي تعداد  هاي مورد مطالعه از گياه كاه در نمونه     
 3/96(تركيب  33در اسانس نمونه رويشگاهي و ) درصد 95(

در اسانس نمونه زراعي مورد شناسايي قرار گرفتند كه ) درصد
 ام آنها همراه درصد نسبي و شاخص بازداري در جدول ن
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  در شرايط رويشگاهي (Cymbopogon olivieri)مكي  كروماتوگرام اسانس كاه -1شكل شماره 
 
 

  
 

  در شرايط زراعي (Cymbopogon olivieri)مكي  كروماتوگرام اسانس كاه -2شماره شكل 





 

و همكاران ميرجليلي  

 

  اسانس گياه كاه مكي در رويشگاه طبيعي و شرايط مزرعه دهنده تشكيل هاي تركيب -1ل شماره جدو

 *شاخص بازداري  نام تركيب رديف
نمونه رويشگاهي 

 )درصد(

نمونه زراعي 
 )درصد(

1 Tricyclene 924 6/0  - 

2 α-Pinene 933 2/1  t 

3 Camphene948 2/2  - 

4 Methyl-4-methylene-bicyclo [3.2.1] oct-2-en  964 7/1  1/3  
5 Myrcene980 7/0  1/0  

6 α-Terpinene999 8/13  2/14  

7 p-Cymene1013 4/0  t 

8 Limonene1023 3/6  5/7  

9 (Z)-Ocimene1035 1/0  7/1  

10 Fenchone1073 1/0  t 

11 Linalool1083 5/0  6/0  

12 (Z)-p-menth-2-en-1-ol1110 1 1/1  

13 2-carene 1116 t t 

14 (E)-p-menth-2-en-1-ol1126 7/0  7/0  

15 Borneol1154 5/0  3/0  

16 (E)-Carveol1161 4/0  2/0  

17 4-Terpineol11655/0  1/0  
18 α-Trpineol1175 5/1  2/1  

19 (Z)-Piperitol1182 3/0  5/0  

20 (E)-Piperitol1192 3/0  6/0  

21 Piperitone1237 9/48  7/56  

22 Thymol methyl ether1240 1/0  t 

23 p-mentha-1,3-dien-7-al  1254 1/0  t 

24 Thymol1263 1/0  - 

25 Isoborneol 1270 t - 

26 Geranyl actate1355 4/0  1/0  

27 β-Elemene13894/1  3/0  
28 α-Yelangen1418 1/0  - 

29 β-Caryophyllene1423 1/0  - 

30 Germacrene D1480 3/0  4/0  

31 Valencene1486 2/0  1/0  

32 Bicyclogermacrene1491 2/0  t 

33 γ-Cadinene1509 4/0  3/0  

34 δ-Cadinene1515 2/0  4/0  

35 Elemol1537 8/3  4 

36 Spathulenol1570 3/0  - 

37 α-Cadinol isomer=11610 2/2  7/0  

38 γ-Eudesmol1624 7/0  3/0  

39 Guaiol1626 8/0  5/0  

40 β-Eudesmol1642 9/1  6/0  

  .محاسبه شده است DB-1به ستون  (C6-C24)هاي نرمال  هاي بازداري با تزريق مخلوط هيدروكربن شاخص *
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 Piperitone )9/48هاي  تركيب. نشان داده شده است 1شماره 

   درصد و 8/13( α-Terpinene   ،)درصد 7/56 درصد و

 و) درصد 5/7 و درصد 3/6( Limonene، )درصد 2/14
Elemol )7/3 به ترتيب براي نمونه ) درصد 4 درصد و

در مجموع . رويشگاهي و زراعي باالترين مقدار را دارا بودند
درصد اسانس اين  4/82و  8/72اين چهار تركيب به ترتيب 

هاي اسانس  در مقدار مونوترپن. دهند ها را تشكيل مي نمونه
شود به  ف مشاهده ميهاي رويشگاهي و زراعي اختال نمونه
در نمونه  Campheneو  Tricycleneهاي  كه تركيب طوري

به حد  p-Cymeneو  α-Pineneزراعي وجود ندارند و مقدار 
 هاي كه مقدار تركيب در حالي. جزيي كاهش يافته است

Methyl-4-methylene-bicyclo(3.2.1) oct-2-en [3]  و
Limonene نمونه ها در دو  نترپ سزكويي. دهد افزايش نشان مي

درصد كل اسانس را  6/7و  2/11رويشگاهي و زراعي به ترتيب 
مقايسه كمي و كيفي اين دو نمونه نشان داد كه . دهند تشكيل مي

 α-Cadinol ،)درصد 4 درصد و Elemol)7/3 هاي  تركيب

isomer=1 )7/3 درصد 4 درصد و ( وβ-Eudesmol )9/1 
هاي غالب  ترپن ان سزكوييبه ترتيب به عنو) درصد 6/0 درصد و

مقايسه كمي ساير . باشند در اسانس دو نمونه رويشگاهي و زراعي مي
 ها نظير  برخي از تركيب. ها تغيير چنداني را نشان نداد تركيب

β-Elemene ،α-Yelangen  وSpathulenol  نيز در اسانس نمونه
  .زراعي وجود ندارند

  

  بحث
دهد كه در  ونه نشان ميمقايسه بازده اسانس اين دو نم     

مكي نسبت به رويشگاه  شرايط زراعي جديد ميزان اسانس كاه
اين نتيجه حاكي از تاثير شرايط . طبيعي افزايش يافته است

مختلف محل جديد كاشت از قبيل نوع خاك و شرايط آب و 
نتايج حاصل از . باشد هوايي بر روي توده كاشته شده مي

هاي مورد مطالعه نشان  ونههاي شناسايي شده در نم تركيب
هاي عمده اين گونه  دهد كه از نظر كيفي نيز مقدار تركيب مي

در شرايط زراعي افزايش يافته و شرايط موجود با حذف برخي 
هاي اصلي در نمونه  هاي اسانس باعث افزايش تركيب از تركيب

تغييرات مشاهده شده در مقدار برخي از . زراعي گرديده است
. سازد ثير شرايط حاكم بر نمونه زراعي را نمايان ميها، تا تركيب

دهد  ها با مطالعات قبلي نشان مي مقايسه كيفي اسانس اين نمونه
تواند به عنوان تركيب غالب اسانس  كه مونوترپن پيپريتون مي

اين گونه در ايران معرفي گردد، هر چند مقدار آن براي 
هاي  است و اختالفهاي مورد مطالعه كمتر از موارد قبلي  نمونه

تواند به علت شرايط  مشاهده شده در مقدار اين تركيب مي
تركيب . آوري باشد رويشگاهي اين گياه در مناطق مختلف جمع

 2/14درصد براي نمونه رويشگاهي و  8/13آلفاترپينن به مقدار 
درصد براي نمونه زراعي به دست آمد كه در مقايسه با تحقيق 

اسانس نمونه مورد مطالعه از منطقه قبلي اين تركيب را در 
طي مطالعه ديگري مقدار اين ]. 3[ بندرعباس مشاهده نكردند

 درصد براي نمونه هرمزگان گزارش شده است 6/13تركيب را 

آنچه كه مشهود است تركيب ليمونن به عنوان يكي از ]. 13[
هاي تجاري  هاي تاثيرگذار در ايجاد رايحه ليمو در گونه تركيب

Cymbopogon spp.  به مقدار قابل توجهي در اسانس
هاي رويشگاهي و زراعي آن وجود دارد كه در مقايسه با  نمونه

ارزش براي توده اهلي شده  تواند يك نتيجه با  موارد قبلي مي
نژادي در  زراعي و به بدون شك با انجام مطالعات به. باشد

جهت افزايش اين تركيب در اسانس توده اهلي شده، گياه 
  .مكي به عنوان يك گياه معطر اقتصادي معرفي خواهد شد كاه
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