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چكيده
ساله و معطر متعلق به خانواده  گياهي است علفي، يك.Anethum graveolens L     گياه شويد يا شبت با نام علمي 

Apiaceae .از جمله اجزاي اصلي روغن فرار گياه كاروون، .تمامي پيكر رويشي گياه شويد محتوي تركيبات فرار است 
هاي فرار شويد در مراحل مختلف ت نسبتاً شديد كمي و كيفي روغنبا توجه به تغييرا. باشدفالندرن و ليمونن مي

هاي توليد، گياه در مراحل مناسب رشدي رشدي گياه الزم است برحسب نوع استفاده و همچنين كاهش هزينه
دهنده آن در سه مرحله مختلف رشدي مورد در اين تحقيق تغييرات درصد اسانس و اجزاي تشكيل. برداشت شود
براي به دست آوردن حداكثر ميزان كاروون ترين مرحله رشدينتايج نشان داد كه مناسب. ار گرفته استمطالعه قر

.باشددر واحد سطح، برداشت گياه در مرحله تشكيل بذر و قبل از رسيدگي كامل بذر مي

، كاروون، شويدAnethum graveolens روغن فرار، :واژگانگل
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...بررسي تغييرات درصد و 

مقدمه
 .Anethum graveolens L با نام علمي (Dill)     گياه شويد 

 است Anethum تنها گونه جنسApiaceaeمتعلق به خانواده 
شويد گياهي ]. 1[صورت كاشته شده وجود دارد كه در ايران به

ساله، علفي، معطر كه منشاي آن نواحي شرقي مديترانه است يك
اي شكل بدون كرك و داراي ساقه آن مستقيم استوانه. است

ها كوچك، سبزرنگ، نازك و نخي شكل برگ. طولي استخطوط 
و داراي سه بريدگي عميق است كه به طور متناوب روي ساقه 

ها كوچك و به رنگ زرد هستند، ميوه از نوع گل. گيردقرار مي
].2،3[باشد اي تيره ميقندقه است و رنگ ميوه رسيده قهوه

ترين همم.      تمامي پيكر رويشي گياه محتوي اسانس است
 فالندرن - كاروون و د-تركيبات اسانس در پيكر رويشي گياه د

ترين تركيبات اسانس حاصل از بذرهاي كامالً باشند و مهممي
].4[كاروون و ليمونن هستند -رسيده د

90     اسانس شويد شامل ليمونن و كارون است كه بيش از 
 شبيه شوند، تركيبات اين اسانسدرصد كل اسانس را شامل مي

Carum)زيره سياه  carvi L.) 5[ است.[
باشد كه مقدار  درصد اسانس مي5/2-4     ميوه شويد محتوي 

 درصد 7/7آن بر اساس منطقه جغرافيايي و فصل تغيير كرده و تا 
كارون به ميزان -قسمت اعظم اسانس ميوه شويد د. رسدهم مي
ه مجموعاً  ليمونن و آلفا فالندرن است ك- درصد، د 60بيش از 
].6[شود  درصد اسانس را شامل مي90حدود 

هاي تازه آن هاي هوايي شويد كه از سرشاخه     اسانس سرشاخه
 درصد 28-45آيد شامل دست ميبه روش تقطير با بخار آب به
]. 6[باشد تركيبات كتوني مثل كاروون مي

ترين تركيبات اسانس حاصل از بذرهاي كامالً رسيده      مهم
).  درصد20-28(و ليمونن )  درصد40-60(كاروون : عبارتند از

هاي تمامي پيكر رويشي گياه محتوي اسانس و مقدار آن در اندام
كه در پيكر رويشي مقدار اسانس مختلف متفاوت است به طوري

بذرهاي كامالً رسيده بيشترين . باشد درصد مي8/0-6/1بين 
 درصد 2-5دار آن بين باشند كه مقمقدار اسانس را دارا مي

].7[گزارش شده است 
هاي هوايي  تركيب در اسانس حاصل از اندام25     در تحقيقي ديگر 

تركيبات عمده آن . گياه شويد قبل از مرحله تشكيل بذر شناسايي شد
آلفا فالندرن، ديل اتر، بتا فالندرن، ليمونن، آلفا پينن، : عبارت بودند از

عدم حضور ماده كاروون در بين ]. 8[ودند پاراسيمن و ميريستيسين ب
هاي هوايي گياه در مرحله دليل استفاده از اندامتركيبات عمده اسانس، به
.باشدقبل از تشكيل گل مي

دست آمده از بذر گياه بين      ميزان ماده كاروون در اسانس به
]. 9[ درصد متغير است 63 تا 43

هامواد و روش
 روغن فرار تهيه گياه و استخراج

     به جهت دستيابي به مراحل مختلف رشدي گياه، در فروردين 
 اقدام به كاشت بذر گياه شويد در مزرعه تحقيقاتي 1382ماه 

. پژوهشكده گياهان دارويي واقع در منطقه هلجرد كرج شد
     از اواسط تيرماه برداشت در مراحل مختلف رشدي گياه صورت 

مزرعه به آزمايشگاه گياهان برداشت شده گرفت و به دليل نزديكي 
). 1جدول شماره (بالفاصله به آزمايشگاه منتقل شدند 
 نمونه شرح داده شده در جدول 3     درصد رطوبت در هر يك از 

گيري ، با روش آزئوتروپيك و با دستگاه دين استارك اندازه1شماره 
 با آب و همچنين درصد اسانس نيز در هر نمونه با روش تقطير. شد

). 2جدول شماره (گيري و ثبت گرديد با دستگاه كلونجر اندازه
گيري با سولفات سديم بدون هاي به دست آمده پس از آباسانس

هاي رنگي ريخته شد و تا قبل از تزريق به دستگاه آب درون شيشه
.گراد نگهداري گرديد درجه سانتي4در يخچال با دماي 

GC/MSستگاه مشخصات و برنامه دمايي د
 Hewlet Packard     دستگاه كروماتوگرافي گازي از نوع 

6890N متر و  ميلي25/0 متر، قطر داخلي 30 با ستون به طول
. بود HP-5MS ميكرومتر از نوع25/0ضخامت اليه 

گراد، دماي  درجه سانتي50دماي ابتدايي آون :      برنامه دمايي
 درجه 5/2اديان حرارتي آون گراد و گر درجه سانتي150انتهايي 
گراد با  درجه سانتي260گراد در هر دقيقه، افزايش دما تا سانتي
5 درجه در هر دقيقه و توقف در اين دما به مدت 10سرعت 

 درجه 15گراد با سرعت  درجه سانتي320دقيقه، افزايش دما تا 
دماي اتاقك . گراد در دقيقه و سه دقيقه توقف در اين دماسانتي

هليوم و سرعت جريان : گراد، گاز حامل درجه سانتي250زريق ت
.ليتر در دقيقه ميلي2/1: گاز

، ولتاژ Hewlet Packard 5973N     طيف نگار جرمي مدل 
، دماي منبع  EI: الكترون ولت، روش يونيزاسيون70: يونيزاسيون
.گراد درجه سانتي220: يونيزاسيون

نتايج
 مشخص اختالف قابل 2دول شماره گونه كه در ج     همان

دهي و ابتداي تشكيل توجهي بين درصد اسانس در مراحل گل
 (Dill-2) و تشكيل بذر قبل از رسيدگي كامل (Dill-1)بذر 

اي شدن بذوروجود ندارد اما با افزايش سن گياه و قهوه
(Dill-3) درصد49/2 به 4/3از ( درصد 27 ميزان اسانس  (
).2شماره جدول (يابد كاهش مي
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يزداني و همكاران

 تيمارهاي آزمايشي مختلف در گياه شويد-1جدول شماره 

رديف
كد 
نمونه

تاريخ 
برداشت

مرحله رشدي گياه و اندام مورد استفاده

1Dill-1 18/4/82دهي و ابتداي تشكيل بذركل اندام گياهي در مرحله گل

2Dill-2 23/4/82ي اتاق اي و خشك كردن در دمابذور گياه در مرحله سبز متمايل به قهوه
 روز5به مدت 

3Dill-3 25/4/82ساعت در دماي اتاق48اي ، قرار دادن به مدت بذور كامالً رسيده و قهوه 

 درصد رطوبت و اسانس تيمارهاي مختلف در گياه شويد-2جدول شماره 

رديف
د ك

نمونه
درصد 
رطوبت

درصد اسانس بر حسب 
وزن نمونه

درصد اسانس بر حسب 
وزن خشك

1Dill-1 50/671/138/3
2Dill-2 03/33/340/3
3Dill-3 50/34/249/2

 مقايسه تغييرات پنج جز اصلي اسانس شويد در مراحل -3جدول شماره 
)برحسب درصد(مختلف رشدي 

Dill-1 Dill-2 Dill-3 
α2/1949/694/5 فالندرن

21/1371/1754/15ليمونن
69/1573/249/1اترديل

82/3886/6362/64كاروون
22/263/660/10هيدروكاروونديترانس

14/8942/9719/98مجموع نسبت به كل

شود چهار تركيب آلفا فالندرن، گونه كه مالحظه مي     همان
ليمونن، ديل اتر، كاروون و ترانس دي هيدرو كاروون مجموعاً 

).3جدول شماره (دهند نس را تشكيل مي درصد اسا90بيش از 
دهي گياه و ابتداي تشكيل بذر به      اجزاي اصلي اسانس در مرحله گل

هيدرو كاروون ترتيب كاروون، آلفا فالندرن، ديل اتر، ليمونن و ترانس دي
باشد اما نسبت اين اجزاي در تيمارهاي بعدي تغيير كرده و اجزاي آن مي

، ليمونن، ترانس دي هيدرو كاروون، آلفا فالندرن به ترتيب شامل كاروون
).3جدول شماره (و ديل اتر هستند 

بحث
     با توجه به اينكه تفاوتي بين درصد اسانس در گياهي كه در 

دهي و ابتدايي تشكيل بذر است با بذور برداشت شده مرحله گل
جدول (شود اي شدن ديده نميدر مرحله سبز و قبل از قهوه

چنانچه منظور از كاشت گياه توليد اسانس به منظور ) 3شماره
دهنده باشد برداشت در استفاده در صنايع غذايي به عنوان طعم

دهي به دليل سهولت در برداشت و كوتاه شدن دوره مرحله گل
اما با توجه به اينكه در اين . ترين مرحله خواهد بودرشدي مناسب

ميزان ماده اصلي ) ل بذردهي و ابتدايي تشكيمرحله گل(زمان 
بايد )  درصد82/38(باشد بسيار پايين مي) كاروون(موثر اسانس 
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...بررسي تغييرات درصد و 

اي شدن كامل برداشت در مرحله سبز بودن بذر و قبل از قهوه
4/3(در اين مرحله گياه از نظر درصد اسانس . صورت گيرد

باشد و در نتيجه عملكرد توليد در باالترين سطح خود مي) درصد
در اين مرحله در حد ماكزيمم ) ليد در واحد سطحتو(كاروون 
با وارد شدن گياه به مرحله رسيدگي كامل بذر، به . خواهد بود

و )  درصد49/2 به 4/3از (يابد شدت ميزان اسانس كاهش مي
اين در حالي . يابدبالطبع عملكرد توليد كاروون نيز كاهش مي

 رسيده را كامالًاست كه برخي محققان ميزان اسانس در بذور 
دانند كه با نتايج به دست آمده از اين تحقيق متفاوت باالترين مقدار مي

بنابراين به دليل افت درصد اسانس و از طرفي ريزش بذور در ]. 7[است 
هنگام برداشت در مرحله رسيدگي كامل، برداشت گياه شويد در مرحله 

توصيه اي شدن آن به منظور تهيه اسانس رسيدگي كامل بذر و قهوه

نتايج به دست آمده در اين تحقيق با نتايج ارايه شده در . شودنمي
].9[فارماكوپه گياهي انگليس مطابقت دارد 

تشكر و قدرداني
هاي معاونت پژوهشي دفترمركزي وسيله از حمايت     بدين

ها و امكانات الزم جهت اجراي جهاددانشگاهي كه كليه هزينه
662-11رح پژوهشي مصوب با كد اين پژوهش كه بخشي از ط

باشد را در اختيار گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازي مي
پژوهشكده گياهان دارويي قرار دادند كمال امتنان و قدرداني را 

همچنين از گروه پژوهشي كشت و توسعه پژوهشكده . دارد
گياهان دارويي به دليل فراهم آوردن امكان توليد و برداشت 

. گرددورد نياز اين تحقيق تشكر ميگياهان م
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