
فصلنامه گياهان دارويي

شناسايي و معرفي اجزاي روغن فرار گياه علف ليمو 

(Cymbopogon citratus (DC) Stapf)كاشته شده در شمال ايران 

3، نورعلي شهابي*2 رضازاده، شمسعلي1داراب يزداني

مربي پژوهش كشاورزي، پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي، تهران-1

 علمي پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي، دستيار تخصصي شيمي دارويي و عضو هيأت-2

تهران

»ساربهان«كارشناس كشاورزي، شركت توليد مواد اوليه دارويي -3

97خيابان انقالب اسالمي، خيابان قدس، خيابان بزرگمهر غربي شماره :  آدرس مكاتبه*

)021 (6465554: ابر، نم)021 (6462179: ، تلفن13145-1446: پژوهشكده گياهان دارويي، صندوق پستي

rezazadeh@imp.ac.ir: پست الكترونيكي

چكيده
اي در مناطق حاره و نيمه حاره باشد به صورت گسترده ميPoaceae كه از خانواده Cymbopogon     جنس 

باشد شباهت زيادي بهدست آمده از اين گياه كه عمدتاً داراي ماده سيترال ميروغن فرار به. شودكاشت مي

1/0(كه مقدار اسانس در پيكر رويشي گياه بادرنجبويه بسيار كم از آنجايي. تركيبات اسانس بادرنجبويه دارند

هاي مختلف جنس لذا گونه. كندباشد در نتيجه توليد آن هزينه زيادي را تحميل ميمي)  درصد2/0تا

Cymbopogon،سازي، عطرسازي و دارويي  صابونبه عنوان منبع تهيه اسانس براي استفاده در صنايع غذايي

 كه براي اولين بار در ايران كاشته شده است به منظور C. citratus (DC) Stapfگونه . مورد توجه قرار گرفت

روغن فرار با استفاده از تقطير با آب . بررسي راندمان اسانس و شناسايي اجزاي آن مورد مطالعه قرار گرفت

(Hydrodistillation)د و با استفاده از دستگاه گازكروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي مورد  استحصال ش

، سيترونالل ) درصد43/49( شناسايي شده به ترتيب سيترال  درصد اجزاي1/91از مقدار . بررسي قرار گرفت

.داراي بيشترين مقدار بودند)  درصد41/6( و ژرانيل استات ) درصد25/30(

Cimbopogon:واژگانگل citratusعلف ليمو، روغن فرار، سيترال ،
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...شناسايي و معرفي اجزاي 

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
 با نام علمي (Lemon grass)     گياه علف ليمو 
citratus (DC.) StapfCymbopogon  متعلق به خانواده 

Poaceaeاي در مناطق حاره طور گسترده است كه به
و نيمه حاره دنيا پراكنده است علف ليمو بومي 

علف ليمو ]. 1[اشد بكشورهاي هند و سريالنكا مي
هاي متراكم صورت تودهگياهي است چند ساله كه به

 متر و قطر آن به حدود 8/1ارتفاع آن تا . كندرشد مي
هاي اي بلند و برگرسد داراي ساقه متر مي2/1

متر و  سانتي3/1-5/2خشن، باريك و دراز به پهناي 
متر است كه در صورت شكسته شدن  سانتي90طول 

].2[كند ليمو متصاعد مي عطربويي شبيه
به دليل ميزان باالي سيترالC.citrates     گونه 

در اسانس خود در تعدادي از )  درصد80-70(
اي طور گستردهكشورهاي آسيايي و آفريقايي به

صورت خودرو گياه علف ليمو به]. 3[شود كشت مي
اين گياه منبع مهم تامين ]. 4[در ايران وجود ندارد 

س مورد استفاده در صنايع غذايي و بهداشتي به اسان
باشد و براي همين دهنده و معطركننده ميعنوان طعم

در ]. 1،6[باشد در صنايع دارويي نيز مورد توجه مي
ليمو در جهان حال حاضر توليد ساليانه اسانس علف

اسانس علف ليمو ]. 5[باشد  تن مي1300حدود 
هاي ها و قارچيصورت كامالً بارزي رشد باكتربه

وStaphylococcus aureus ,كننده مواد غذايي مثل آلوده
Escherichia coliهمچنين فعاليت . كند را كنترل مي

اكسيداني اسانس گياه به اثبات رسيده آنتي
-كه اسانس علف ليمو در مقايسه با آلفاطوريبه

تري داشته و اكسيداني قويتوكرفرول فعاليت آنتي
 عمل BHT (Butylated hydroxy Toluene)معادل 

].7[كند مي

هاهاهاهامواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش
تهيه گياه و استخراج روغن فرار 

هاي تازه گياه از مزرعه آزمايشي شركت      برگ

ساز، واقع در دشت ناز تهيه مواد اوليه دارويي بهان
 برداشت و بالفاصله به 19/8/82ساري در تاريخ 

ماكوگنوزي پژوهشكده آزمايشگاه گروه پژوهشي فار
.گياهان دارويي منتقل گرديد

 گرم برگ تازه پس از خرد كردن، با 120     مقدار 
 و با دستگاه (Hydrodistillation)روش تقطير با آب 

ثابت ماندن ميزان اسانس ( ساعت 3كلونجر به مدت 
دست اسانس به. گيري شداسانس) در لوله مدرج

خشك آبگيري و تا يمآمده با استفاده از سولفات سد
گراد  درجه سانتي4قبل از آناليز در يخچال با دماي 

 درصد حجمي 95/0بازدهي روغن فرار . نگهداري شد
. هاي تازه گياه بود وزني برگ–

جداسازي و شناسايي اجزا
     براي تفكيك و شناسايي مواد موجود در اسانس 
از دستگاه گازكروماتوگراف متصل به طيف نگار 

شناسايي اجزاي اسانس با . رمي استفاده شدج
استفاده از بانك اطالعات جرمي، زمان بازداري 

هاي هر يك از اجزاي ، مطالعه جرم)انديس كواتس(
ها و انديس كواتس اسانس، مقايسه آن با طيف

تركيبات شناخته شده گزارش شده در منابع انجام 
پس از تزريق روغن فرار، مخلوط ]. 8،9[شد 
هاي نرمال در همان شرايط قبلي به دستگاه آلكان

تزريق و با مقايسه زمان بازداري تركيبات روغن 
هاي نرمال، فرار با زمان بازداري مربوط به آلكان

.انديس كواتس محاسبه گرديد

GC/MSمشخصات و برنامه دمايي دستگاه 

 Hewlet     دستگاه كروماتوگرافي گازي از نوع 

Packard 6890N متر، قطر 30ستون به طول  با 
ميكرومتر /. 25متر و ضخامت اليه  ميلي25/0داخلي
. بود HP-5MSاز نوع

 درجه 60دماي ابتدايي آون :      برنامه حرارتي
گراد و  درجه سانتي250گراد، دماي انتهايي سانتي

گراد در هر  درجه سانتي3گراديان حرارتي آون 
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يزداني و همكاران

15گراد با سرعت نتي درجه سا320دقيقه، افزايش دما تا 
 دقيقه، 3درجه در هر دقيقه و توقف در اين دما به مدت 

: گراد، گاز حامل درجه سانتي250دماي اتاقك تزريق 
.ليتر در دقيقه ميلي2/1: هليوم، سرعت جريان گاز

، Hewlet Packard 5973Nطيف نگار جرمي مدل 
ولت، روش  الكترون70: ولتاژ يونيزاسيون

 درجه 220: ، دماي منبع يونيزاسيون EI:يونيزاسيون
.گرادسانتي

نتايجنتايجنتايجنتايج
دهنده اسانساجزاي تشكيل

دست      در تحقيق حاضركه بر روي روغن فرار به
 كاشته شده در شمال C. citratusآمده از گونه 

 تركيب شناسايي شدند كه 15كشور انجام شد 
جدول (دادند  درصد اجزا را تشكيل مي1/91مجموعاً 

ها نشان داد كه تركيبات عمده بررسي). 1ه شمار
، ) درصد43/49(اسانس در گياه شامل سيترال 

41/6(و ژرانيال استات )  درصد25/20(سيترونالل 
.باشندمي) درصد

از مجموع تركيبات شناسايي شده در اسانس 
 درصد 06/5 درصد مونوترپن، 33/83: گياه

. فنلي بودند درصد نيزتركيبات 71/2ترپن و سزكويي
40/89 درصد تركيبات هيدروكربني و 70/1همچنين 

درصد تركيبات اكسيژنه بودند و تركيبات اكسيژنه 
 درصد آلدييد و 43/49 درصد الكل، 05/28نيز شامل 

.  درصد استر بودند21/9

بحثبحثبحثبحث
     تحقيقات زيادي در كشورهاي مختلف جهت 
بررسي تركيبات اسانس علف ليمو صورت گفته 

 در كشور C. citratusت، براي مثال اسانس گونه اس
 درصد 14 درصد ژرانيول و 40اتيوپي محتوي 

سيترال بوده است و در هندوستان اسانس گونه
C. flexuosus به عنوان اسانس غني از سيترال 

تركيبات شيميايي شناسايي شده در اسانس گياهتركيبات شيميايي شناسايي شده در اسانس گياهتركيبات شيميايي شناسايي شده در اسانس گياهتركيبات شيميايي شناسايي شده در اسانس گياه----1111جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 
Cymbopogon citratus (DC) Stapf

درصد بازداريضريبتركيبات

109816/1لينالول
115325/20سيترونالل

124043/49سيترال
125528/3ژرانيول

135448/2سيترونليل استات
135671/2اوژنول

138341/6ژرانيل استات
140496/0 كاريوفيلن-بتا

148050/0ژرماكرن ـ د
150224/0كوپارن

154985/2المول
156232/0ژرانيل بوتيرات

164017/0 كادينول-تي
165224/0 اودسمول-آلفا

172210/0فارنسول
10/91)درصد(جمع
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فصلنامه گياهان دارويي

ليمو در چند كشور مختلف ليمو در چند كشور مختلف ليمو در چند كشور مختلف ليمو در چند كشور مختلف مقايسه ميزان سيترال و سيترونالل موجود در اسانس علفمقايسه ميزان سيترال و سيترونالل موجود در اسانس علفمقايسه ميزان سيترال و سيترونالل موجود در اسانس علفمقايسه ميزان سيترال و سيترونالل موجود در اسانس علف----2222جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

ا��ان]٦[������]٧[ا�����]١[زا���]١[�ا����
١٤٤/٦٨٧/٤٥٢/٦٠٤٣/٤٩���ال

���و�%ل***٧/١٣/٠٢٥/٢٠
.گزارش نشده است× 
. درصد گزارش شده است3/0ماده سيترونلول به ميزان ×× 

در تحقيق ديگري ]. 10،11،12[شناخته شده است 
C. citratusهاي خشك گياه ميزان اسانس در برگ

 درصد 4/68 درصد گزارش شده است كه محتوي3
و )  درصد نرال4/29 درصد ژرانيول و 39(سيترال 

برخي محققان]. 1[ درصد ميرسن بوده است 18
 راC. citratusميزان سيترال در اسانس گونه 

در تحقيق ديگري نيز ]. 1[اند  درصد اعالم كرده75
هاي تازه گياه، با روش هاي فرار در برگميزان روغن

زارش شده است در اين  درصد گ68/0تقطير با آب 
 درصد و ميرسن2/60تحقيق ميزان سيترال 

].6[ درصد تعيين گرديده است 3/25
     نتايج تحقيقات ساير محققين در مورد دو تركيب 

2عمده اسانس در مقايسه با ايران در جدول شماره 
. آمده است

دست آمده      در تحقيق حاضر كه بر روي روغن فرار به
 كاشته شده در شمال كشور انجام شد C. citratusاز گونه 

 درصد اجزا را 1/91 تركيب شناسايي شدند كه مجموعاً 15
، ) درصد43/49(و در آن سيترال دادندتشكيل مي
)  درصد41/6(و ژرانيول استات )  درصد25/20(سيترونالل 

نكته قابل توجه اينكه برخالف . باشندتركيبات عمده مي
م شد و در اسانس مورد بررسي مادهبرخي تحقيقات انجا

ميرسن شناسايي نگرديد ولي ماده سيرونالل برخالف 
نتايج برخي محققين به مقدار نسبتاً قابل توجه 

].1،6[در روغن فرار گياه شناسايي شد )  درصد25/20(
 يكي از C. citratus     با توجه به اينكه گونه 

ي سيترال در كننده اسانس حاوترين منابع تامينمهم
هاي گياهان معطر تا كنون شناسايي بين ساير گونه

شده است و در صنايع مختلف كاربرد زيادي دارد، 
از طرفي عدم حضور اين گونه در رويشگاهاي 

دهد كه گياه طبيعي كشور، نتايج اين بررسي نشان مي
در مراحل مقدماتي بررسي از رشد رويشي و عملكرد 

گونه كه نتايج ست، اما هماننسبتاً خوبي برخوردار ا
دهد پايين بودن نسبي ميزان سيترال در نشان مي

گياه وعدم وجود اجزايي مثل ميرسن و از طرفي باال 
تواند به داليل بودن قابل توجه ميزان سيترونالل مي

با توجه به اينكه چهارماه (متعددي از جمله سن گياه 
مان ، ز)از كاشت اوليه گياه در زمين گذشته بود

برداشت، شرايط آب و هوايي و تغذيه گياه باشد، كه 
هاي بعدي مورد بررسي و مطالعه اميد است در قدم
.تكميلي قرار گيرند

تشكر و قدرداني تشكر و قدرداني تشكر و قدرداني تشكر و قدرداني 
     از مديريت محترم شركت توليد مواد اوليه

سار به خاطر فراهم آوردن امكاندارويي بهان
رداني هاي مورد آزمايش تشكر و قدانتقال نمونه
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