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  مراحل در  ).Salvia leriifolia Benth( اسانس گیاه نوروزك فیتوشیمیاییبررسی 
   اي  طبیعی و گلخانه هاي رویشگاهمختلف رشد و 

  

  6مهر ضا سیروسعلیر ،5یوبرت قوستا ،4نژاد رعنا قلی، 3عباس حسنی ،2حسینی  بهمن ،1*شمیها  میرمهدي
  ، ایران، دانشگاه ارومیه، گیاهان داروییارشد کارشناسی1
  ، ایراندانشگاه ارومیه ،انشکده کشاورزيی،دگروه علوم باغبان ،دانشیار2
  ، ایراندانشگاه ارومیه ،دانشکده کشاورزي ، باغبانیگروه علوم  ،استاد3
  ، ایراندانشکده کشاورزي ،دانشگاه زابل گیاهان دارویی، ،ارشد کارشناسی4
  ، ایراندانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزي،، گیاه پزشکی روه،گدانشیار5
  ، ایراندانشگاه زابل ،دانشکده کشاورزي گروه گیاهان دارویی، یار،استاد6

  
  10/5/95 تاریخ پذیرش:  ؛   21/11/94 دریافت: تاریخ

  
  چکیده

در  و مسـکن يباکتر، ضداکسیدانآنتی عنوان به و اغلباست تیره نعنا  لق بهعمت ).Salvia leriifolia Benth(نوروزك گیاه 
 ازگیاه در مراحل مختلـف رشـد ، اسانس فیتوشیمیاییر بررسی منظو بهدر این تحقیق  شود. استفاده می هاي دیابتی عفونتدرمان 

، گلدهی و رسـیدگی بـذر در رویشی مراحل مختلفهاي گیاه در  ، برگزیستگاه طبیعی و سپس مقایسه آن با شرایط گلخانه اي
ت شده همین گیاه در هاي کش از منطقه آبخوان سبزوار واقع در استان خراسان رضوي برداشت گردید و همزمان برگ 1391بهار 

استخراج و توسـط دسـتگاه  )کلونجر (طرحبه روش تقطیر با آب  ها اسانس نمونه.آوري و خشک گردید اي جمع شرایط گلخانه
GC  وGC/MS .روکـامف ) و بـه ترتیـبدرصـد 04/1( نتایج نشان داد در فاز گلدهی، گیاه از بیشترین میزان اسـانس آنالیز شد 

درصد) از بیشترین مقدار در فاز گلدهی  87/6( پینن-آلفا و درصد) 04/8( سینئول-8و1د)، درص 8/9( پینن-بتا درصد)، 85/23(
پینن از بیشترین مقـدار در اسـانس برخـوردار  -پینن و آلفا-ترتیب کامفور ، بتا اینکه که در هر دو رویشگاه به وار بودند برخورد

و  سیده و کامفور گزارش نشده است) ردرصد 65/0بودند و این در صورتی است که در فاز رسیدگی بذر کمترین میزان اسانس (
) رسیده درصد 85/23در رویشگاه طبیعی به باالترین مقدار خود (مخصوصاً که در فاز گلدهی گیاه و  شدهکامفور گزارش میزان 
  .است

  
  Salvia lerrifolia Bench..(1نوروزك (ر، وسینئول، کامف- 8و1پینن،-پینن، بتا- آلفا کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
ــانس ــا ترکیب ها اس ــه از ه ــتند ک ــري هس ي معط

، ي مختلف گیاهان ماننـد دانـه، ریشـه، جوانـهها اندام
 ,Burt( شـوند پوست، شاخه، غنچه و گـل تهیـه مـی

ي بـا ها مخلوط پیچیده اي از ترکیب ها ). اسانس2004
، )Naeini et al., 2009( ي متفـاوت باشـندهـا غلظت
سـالمتی نیـز براي درمان مشـکالت  ها اسانس معموالً

 ,.Mardafkan et alگیـرد ( مـورد اسـتفاده قـرار مـی

مـی  ها ي اسـانسهـا . کمیت و کیفیـت ترکیب)2015
، انـدام تواند تحت شرایط آب و هوایی، بافـت خـاك

گیــاه، ســن و مراحــل رشــد گیاهــان متفــاوت باشــد 
)Bakkali et al., 2007 .(نـوروزك بــا نــام علمــی 

Salvia lerrifolia Bench. و بومی منـاطق  تیره نعناز ا
کـم ارتفـاع گرمســیري جنـوب خراســان، ســمنان و 

ــت ــتان اس ــمتی از افغانس  Hosseinzade and( قس

Sadeghnia, 2009(  و بـــراي اولـــین بـــار در ســال
در فلور طبیعی ایران به آن اشـاره شـده اسـت  1982

)Rechinger, 1982 .(هاي مختلفی در ارتبـاط  گزارش
ــود دارد ـــوروزك وج ــاه ن ــانی گی ــواص درم ــا خ  ب

)Shirzadi Behfar et al., 2015; Hosseinzadeh and 

Lary, 2000; Sadeghnia et al., 2003; 
Shokoihzadeh, 1997 .( ارزش دارویـی نــوروزك را

ترپنوئیـدها،  :هــاي ثانویـــه وابســته بــه متابولیــت
هــا، فالونوئیــدها، تـاننهــا و آلکالوئیــدها  سـاپونین

میزان و نوع مواد موثره  ).Tabtabaii, 1996(اند دانسته
هـاي ثانویـه متابولیـت موجود در گیاهـان کـه عمـدتاً

کنـد، هستند، در طول دوره رشد و نمو گیاه تغییر مـی
بنابراین طبیعی اسـت کـه خـواص دارویـی گیـاه کـه 
وابسته به حضور این ترکیبات است نیـز دچـار تغییـر 

 )Rustaiyan et al., 2000( روستائیان و همکارانشود. 
پیـنن -اسانس نوروزك را مورد مطالعه قرار داده و بتـا

 -)، آلفـادرصـد 2/16سـینئول ( -8و1)، درصد 7/23(
) را بـه درصـد 9کادینول ( -آلفا) و درصد8/13پینن (

در مطالعـه . ي اصلی گـزارش نمودنـدها عنوان ترکیب
ــاه  ــه در گی ــد ک ــخص ش ــري مش  Origanumدیگ

majorana،  بـین مراحــل مختلــف رشــد رویشــی تــا
کند، بـه طـوري گلدهی کامل، درصد اسانس تغییر می

 09/0که بیشترین درصد اسانس در مرحله گلدهی بـا 
درصـد  07/0رشد رویشی بـا درصد نسبت به مرحله 

). بررسـی و Ibtissem et al., 2009دسـت آمـد ( هبـ
مطالعه زمانهاي مختلف برداشـت، شناسـایی اجـزاء و 

در گیاهان مختلف موضـوعی اسـت کـه در  ها ترکیب
این مسئله  بسیاري از تحقیقات به آن توجه شده است.

بیانگر این نکته است که براي حصول حداکثر درصـد 
در  اسانس، زمان برداشت باید به دقت انتخـاب شـود.

ها، ترکیب غالب اسانس با ایام سال تغییـر بعضی گونه
کند و زمان صحیح برداشت ممکن اسـت اهمیـت می

زیادي را از نقطه نظـر کشـاورزي و اقتصـادي داشـته 
 دارویـی گیاهان محصوالت از هینهب استفادة براي باشد

 داشـتن نـژادي، بـه و اصـالحی راهبردهـاي و پیشبرد

 داراي و عمـده شـیمیایی ترکیبـات از اطالعـات پایـه
 و بیشـتر همـؤثر مـادة داراي يها دارویی، اندام اهمیت

 رخ آن در مـؤثره مادة تولید که بیشترین مرحله رشدي

ایـن  راسـتا، همـین در بنـابراین، .است الزامی دهد می
ي طبیعـی و ها پژوهش به منظور بررسی اثر رویشـگاه

اي بر درصد اسـانس و ترکیبـات آن در  شرایط گلخانه
یــاه نــوروزك جمــع آوري شــده از منطقــه آبخــوان گ

  به اجرا درآمد. سبزوار
  

  هامواد وروش
منظـور بررسـی کمـی و کیفـی  بـه: تهیه نمونه گیاهی

رویشـی، گلـدهی و فـاز  3ي گیاه در ها اسانس، برگ
 10فروردین،  13هاي رسیدگی بذر به ترتیب در زمان

از زیستگاه طبیعـی در  1391 ماهخرداد 5اردیبهشت و 
منطقــه آبخــوان ســبزوار در اســتان خراســان رضــوي 

هاي کشت شده  برداشت گردید و همزمان هم از برگ
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همین گیاه در شرایط گلخانه اي جمع آوري و خشک 
ناحیـه غربـی اسـتان  ان سبزوار درمنطقه آبخوگردید. 

درجـه  57خراسان رضـوي در مـدارهاي جغرافیـایی 
دقیقه عرض جغرافیـایی  13درجه و  36دقیقه و  40و

متري از سطح دریا واقع اسـت. از  1/977و در ارتفاع 
هاي اقلیمی این شهرستان در محـدوده نظر طبقه بندي

براي ده اسـت.شـخشـک واقـع و اقلیمی سرد و گرم 
ین تحقیق بذرهاي گیـاه نـوروزك از زیسـتگاه م اانجا

آوري  واقع در منطقه آبخوان سبزوار جمعطبیعی خود 
بـراي به دلیل درصد کـم جوانـه زنـی بـذرها، شده و 

زنی آسان پوسته برداري شدند. در مرحلـه بعـد  جوانه
الـی  5بذرهاي بدون پوسته داخل حوله خیس پس از 

هاي نشـایی وانلیدار شده و سپس داخل  روز جوانه 6
 4ها پیش از رسـیدن بـه مرحلـه کاشته شدند. گیاهچه

هاي بزرگ انتقال داده شدند. بـراي اي به گلدانبرگچه
ترکیب خاك مـورد اسـتفاده در گلـدانها خـاك لـوم، 

بکـار  1:  2:  3پرلیت و کود دامی پوسیده بـه نسـبت 
هاي بزرگ، ها به گلدانبرده شد. پس از انتقال گیاهچه

ها در گلخانه و در شرایط کنترل شده بـه مـدت انگلد
 16شش ماه با دور آبیـاري هفـت روزه، دوره نـوري 

 18درجه سلسیوس در طول روز و  25ساعته و دماي 
  درجه سلسیوس در طول شب  قرار گرفتند.

ــراي محاســبه درصــد اســانس : اســتخراج اســانس ب
ي گیاهی در دماي اتاق و در محـل سـایه  بـه ها نمونه
بـراي اسـتخراج .هفتـه خشـک شـدند 2حدود  مدت

هــا از روش تقطیــر بــا آب و از دســتگاه اســانس
گـرم از  100براي اسانس گیـري، . کلونجراستفاده شد

هاي نوروزك به طور دقیق توزین شدند و اسانس برگ
ساعت استخراج شد. در روند اسانس  3ها به مدت آن

ابد و یگیري در اثر حرارت، فشار بخار آب افزایش می
هاي حاوي اسانس شکسته شده و اسانس همـراه غده

شود. در مبـرد عمـل میعـان با بخار آب وارد مبرد می
صورت گرفته و قطرات اسانس درون آب به صـورت 

کند که دو فاز مشخص به طرف لوله مدرج حرکت می
تر بودن اسانس نسـبت بـه آب، اسـانس به دلیل سبک

افی از طریـق کنـد و آب اضـروي آب تجمع پیدا می
گـردد. بـراي جمـع آوري لوله رابط به بـالن بـاز مـی

اسانس، شیر دستگاه باز شـده تـا آب خـارج شـود و 
هاي کوچک جمع آوري سپس اسانس در داخل بطري

گردیــد و پــس از آبگیــري بوســیله ســولفات ســدیم 
درجـه سلسـیوس و  4خشک، در یخجـال بـا دمـاي 

  ي شد.شرایط تاریکی براي مطالعات بعدي نگهدار
ــب ــا شناســایی ترکی ــانس ي تشــکیله ــده اس : دهن

هاي اسانس نیز جهت آنالیز کیفی به گروه شیمی  نمونه
براي شناســـایی دانشــگاه تبریــز ارســال گردیدنــد

ي گـاز ها ي تشکیل دهنده اسانس از دسـتگاهها ترکیب
و گـاز کرومـاتوگرافی متصـل بـه  GCکروماتوگرافی 
ایـن ) اسـتفاده شد.مشخصـات GC/MSطیف سـنج (

  به قرار زیر بود. ها دستگاه
از  GCدستگاه : )GCمشخصات گاز کروماتوگرافی (

و  FIDمجهز بـه دتکتـور  Younglin Acm6000مدل 
متـر و  میلـی 25/0متر قطر داخلی  30طول  ستونی به

بـود.  HP-5MSمیکرومتر از نـوع  25/0ضخامت الیه 
برنامه دمایی آون به این صورت تنظیم شد کـه دمـاي 

درجه سلسیوس و توقف در این دما به  50ابتدایی آن 
درجـه سلسـیوس و  240دقیقه، دماي انتهایی  5مدت 

درجـه سلسـیوس در هـر دقیقـه،  3گرادیان حرارتـی 
 15درجـه سلسـیوس بـا سـرعت  300افزایش دما تا 

ف در این دما بـود. درجه در هر دقیقه و سه دقیقه توق
درجه سلسیوس بود و از گاز  290دماي اتاقک تزریق 

 8/0گـاز حامـل بـا سـرعت جریـان هلیوم به عنـوان 
  لیتر در دقیقه استفاده شد. میلی

مشخصات گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سـنج  
 Agilentاز مــدل  GCدســتگاه : )GC/MSجرمــی (

ستونی با  Agilent 5973از مدل  MCو دستگاه  6890
متر و ضخامت  میلی 25/0متر، قطر داخلی  30طول به 
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بــود. برنامــه  HP-5MSمیکرومتــر از نــوع  25/0الیـه 
دمایی آون به این صورت تنظیم شد که دماي ابتـدایی 

 5مدت  توقف در این دما به درجه سلسیوس و 50آن 
درجه سلسـیوس و گرادیـان  240دقیقه، دماي انتهایی 

درجه سلسیوس در هر دقیقه، افزایش دما تا  3حرارتی 
درجـه سلسـیوس  15درجه سلسیوس با سرعت  300

در هر دقیقه و سه دقیقه توقف در این دما بود. دمـاي 
درجه سلسیوس بود و از گاز هلیوم  290اتاقک تزریق 

لیتر در  میلی 8/0سرعت جریان گاز حامل با به عنوان 
  دقیقه استفاده شد.

ها و مقایسه میـانگین صـفات تجزیه واریانس داده
انجـام  SASافـزار  دازه گیري شده با استفاده از نـرمان

ها با اسـتفاده از روش آزمـون گرفت. مقایسه میانگین
  .اي دانکن انجام گرفتچند دامنه

  

  نتایج
آمـده، مقـدار دسـت  بـه) 1(جدول اساس نتایج بر

اسانس با توسعه رشد گیاه تا مرحله گلـدهی افـزایش 
یابد و سپس از مرحله گلدهی تا مرحله رسـیدگی می

یابد. به طوري کـه درصـد اسـانس بـر بذر کاهش می
، وزن خشک نمونـه بکـار رفتـه در فازرویشـیاساس 

در زیسـتگاه طبیعـی و فـاز بـذر رسـیدگی و گلدهی 
 93/0و  65/0، 04/1، 4/0ترتیب  ر گلخانه بهدرویشی 

هاي آمـاري نشـان داد کـه دست آمد. بررسی به درصد
تفاوت درصد اسانس بین مراحل مختلف رشد از نظر 

 دار اســت درصــد معنــی 5آمــاري در ســطح احتمــال 
ط بـه مرحلـه طوري که بیشترین درصد اسانس مربو هب

  باشد. درصد) می 04/1گلدهی (

  تغییرات درصد اسانس پیکر رویشی گیاه نوروزك در مراحل مختلف رشد گیاه در رویشگاه و گلخانه :1 جدول
  درصد اسانس  مراحل نموي  

  رویشگاه طبیعی
  d 4/0  پیکر رویشی در فاز قبل از گلدهی

  a 04/1  پیکر رویشی درفاز گلدهی
  c 65/0  پیکر رویشی در فاز رسیدگی بذر

  b 93/0  رویشی (در یک مرحله قبل از گلدهی)پیکر   گلخانه
  

مواد متشکله اسانس گیاه در مراحل نموي مختلف 
 متشـکله مـواد بررسـی آورده شده است. 2 در جدول

در سـه  که داد نشان مراحل نموي طی در گیاه اسانس
در رویشـگاه بـذر  رسـیدگی رویشـی، گلـدهی و فاز

 30، 31، 31ترتیـب  رویشی در گلخانه بهطبیعی و فاز 
  ترکیب شناسایی شد. 30و 

هاي گیاهی بدست آمـده نتایج آنالیز اسانس نمونه
) نشـان 2، جـدول 1از فاز رویشی در رویشگاه (شکل

 37/9کـادینول (-درصد)، آلفا 02/10دهد کامفور (می
 48/7( پیـنن-درصـد)، آلفـا 58/8پیـنن (-درصد)، بتا

 08/5درصد)، بورنئـول ( 27/6سینئول (-8و1درصد)، 
باشند درصد) ترکیبات عمده اسانس در این مرحله می

درصد اسانس را به خود  8/46که این ترکیبات حدود 
  دهند.اختصاص می
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در مراحل مختلف رشد گیاه در رویشگاه طبیعی و  .Salvia lerrifolia Benthمقایسه ترکیبات مختلف اسانس برگ گیاه :2جدول 
  گلخانه

  اي شرایط گلخانه
  فاز رویشی

  رویشگاه طبیعی
فاز رسیدگی   ردیف  ترکیب

  بذر
  فاز رویشی  فازگلدهی

اندیس 
  )RIبازداري (

21/0  30/0  33/0  47/0  943  α-thujene  1  
67/7  89/15  87/6  48/7  936  α-pinene  2  
18/2  56/2  56/1  87/2  953  camphene  3  
94/8  94/15  80/9  58/8  978  β-pinene  4  
55/1   -  28/1  20/1  986  β-myrcene  5  
55/2  18/1  65/1  21/2  1012  δ-3-carene  6  
 -  97/0   -   -  1024  p-cymene  7  
01/9  36/19  04/8  27/6  1035  1,8-cineol  8  
45/0   -  83/0  59/0  1046  γ-terpinene 9  
 -   -  31/1  129/0  109  linalool  10  
49/0   -  57/0  55/0  1118  α-terpinolene  11  
65/0  16/1  12/0  43/0  1138  trans-pinocarveol  12  
50/4  97/6  33/3  08/5  1166  borneol  13  
 -  72/1   -   -  1176  terpinene-4-ol  14  
96/0   -  94/0  08/1  1175  3-cyclohexen-1-ol  15  
03/2  29/3  53/2  59/1  1213  α-terpineol  16  
 -  53/0   -   -  1298  borneol acetate  17  
28/2   -  17/2  32/2  1415  trans-caryophyllene  18  
42/2  84/0  35/2  36/2  1421  α-gurjunene  19  
 -  58/0   -   -  1434  e- caryophyllene  20  
30/1   -  26/0  07/2  1436  aromadendrene  21  
01/1  53/0  89/0  96/0  1454  α-humulene  22  
 -  69/1   -   -  1524  α -muurolene 23  
60/1   -  08/1  71/0  1505  germacrene D  24  
53/0  87/0  33/1  46/0  1508  naphthalene  25  
93/2  89/6  24/2  71/2  1515  γ-cadinene  26  
26/4  54/2  04/4  51/4  1524  δ-cadinene  27  
 -  68/0   -   -  1576  spathulenol  28  
96/0  82/0  31/0  81/0  1580  caryophyllene oxide  29  
 -  40/1   -   -  1623  10-epi-γ-eudesmol  30  
46/0   -  29/0  42/0  1630  viridiflorol  31  
42/0  47/0  39/0  54/0  1643  geranyl isovalerate  32  
17/2  40/1  48/4  11/4  1649  germacrene d-4-ol  33  
 -  07/1   -   -  1663  dihydro endosmol  34  
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 -  94/1   -   -  1665  7-epi-α- endosmol  35  
48/3  94/1  29/4  39/4  1671  tau-cadinol  36  
58/6  42/4  68/7  37/9  1677  α-cadinol  37  
13/2  07/1  24/2  22/2  1712  1-naphthalenecarboxaldehyde  38  
09/22   -  85/23  02/10  1734  camphor  39  
17/2  76/0  31/2  47/2  1754  longifolenaldehyde  40  
98/97%  77/99%  32/99%  97/88%    Identified compounds 41  

  

  
  مربوط به مرحله قبل از گلدهی در رویشگاهپیکر رویشی کروماتوگرام اسانس  :1شکل 

  

  
  کروماتوگرام اسانس مربوط به مرحله گلدهی در رویشگاه :2شکل 

  

نتایج حاصل از شناسایی اسانس این گیاه  همچنین
نشان می دهـد کـه در فاز گلدهی در رویشگاه طبیعی 

ر وکـامف درصد کل اسانس مربوط به ترکیبـات 57/59
پینن -)، بتادرصد 68/7کادینول (-لفا)، آدرصد 85/23(
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سـینئول  8و1)،درصـد 87/6پینن (-)، آلفادرصد 8/9(
از  .باشـد می) درصـد 33/3) و بورنئول (درصد 04/8(

قابل ذکر بین مواد متشـکله اسـانس در ایـن تفاوتهاي 
مرحله نسبت به مرحله قبلی افـزایش مقـدار کـامفور 

  است.
ــه ــایج شناســایی  رســیدگی در مرحل ــز نت ــذر نی ب

اسانس نشان داد که تغییرات معنـی داري در  ترکیبات
ترکیبات اسانس این مرحله نسـبت بـه مراحـل دیگـر 

 30اد که در این مرحلـه تعـد طوري ، بهاست روي داده
کادینول -آلفاکه از این بین  ترکیب اصلی شناسایی شد

 پیـنن-)، آلفـادرصـد 94/15پینن (-بتا)، درصد 42/4(

ــد 89/15( ــینئول (-8و1)، درص ــد 36/19س ) و درص
ترکیبـات عمـده اسـانس جزء ) درصد 97/6بورنئول (

درصـد اسـانس را بـه  58/62باشند که این مرحله می
بیشـترین درصـد اسـانس خود اختصاص داده اسـت. 

 باشد،بذر میرسیدگی ترکیبات فوق مربوط به مرحله 
ر حـذف شـده وهمچنین در این مرحله ترکیـب کـامف

پینن، -از جمله بتان درصد بقیه ترکیبات است و همزما
-8و1سینئول بیشتر شده است درصد -8و1پینن، -آلفا

سینئول در ایـن مرحلـه نسـبت بـه دو مرحلـه قبلـی 
افزایش چشمگیر داشته است. همچنـین ترکیـب آلفـا 

).3(شـکل  کادینول در این مرحله روند کاهشـی دارد

  
  بذر) در رویشگاه کروماتوگرام اسانس مربوط به مرحله بعد از گلدهی (رسیدگی :3شکل 

  

در  اسانس در فار رویشی نتایج حاصل از شناسایی
گلخانه با دستگاه کروماتوگرافی گازي همراه با طیف 

آورده  2) در جدول 4) (شکل GC/MSسنجی جرمی (
شود در  شده است. همانطور که در جدول مشاهده می

 07/22کامفور ( شناسایی شد کهترکیب  30رحله این م
 94/8پینن (-درصد)، بتا 58/6کادینول (-آلفادرصد)، 

 01/9سینئول (- 8و1درصد)،  67/7پینن (- درصد)، آلفا

درصد) ترکیبات عمده تشکیل  5/4بورنئول ( درصد) و
باشند. از درصد) در این مرحله می 27/54دهنده اسانس (

ي قابل ذکر در این مرحله افزایش درصد ها تفاوت
سینئول در مقایسه با مرحله -8و1ترکیبات کامفور و 

و این باعث افزایش  باشد میمشابه در رویشگاه طبیعی 
درصد ترکیبات عمده این مرحله نسبت به مرحله 

  رویشی در رویشگاه شده است. 
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 کروماتوگرام اسانس مربوط به مرحله قبل از گلدهی در گلخانه :4شکل 

  
  بحث

گیاه نوروزك  مقایسه بازده اسانس برگبه با توجه 
در رویشگاه طبیعی و شـرایط  در مراحل مختلف رشد

شود که مقدار اسانس با توسـعه  اي مالحظه می گلخانه
یابد و سپس از مرحله گلدهی افزایش میرشد گیاه تا 

یابـد. مرحله گلدهی تا مرحله رسیدگی بذر کاهش می
طوري که بیشترین درصد اسانس مربوط بـه مرحلـه  به

درصد) و کمترین آن مربوط به مرحله  04/1گلدهی (
تغییـر میـزان . باشـد میدرصـد)  65/0رسیدگی بـذر (

از اسانس در مراحل مختلف رشـد در مـورد بسـیاري 
 ;Bourd et al., 2014( گیاهان قبال گزارش شده است

Mozafari Dahshiri et al., 2013; Negahban et al., 
) در تحقیقــی Mir Jalili, 2005. میرجلیلــی ()2015

 Diplotaeniaتغییـــرات کمـــی و کیفـــی اســـانس

cachrydifolia Boiss.  را در سه مرحله نموي قبـل از
گلـدهی در اوایــل گلـدهی، گلـدهی کامــل و بعـد از 

ــور ــوه م ــکیل می ــس از تش ــد. پ ــرار دادن ــی ق د بررس
دهنـده مراحـل  گیري و آنالیز ترکیبات تشـکیل اسانس

مختلف رشدي، نتایج بدست آمده نشان داد که بـازده 
ي قبل از گلـدهی، اسانس در سه مرحله مختلف رشد

 49/4، 93/0ترتیـب،  به گلدهی کامل و بعد از گلدهی
شـود  همانطور که مالحظه می .باشددرصد می 66/2و 

 باشد میبیشترین میزان اسانس در مرحله گلدهی کامل 
که این تحقیق با نتایج حاصل از این بررسی مطابقـت 

تجریه اسانس برگ حاصل با استفاده از دسـتگاه دارد. 
GC  وGC/MS  ترکیـب در  31رویشگاه به شناسـایی

 ترکیب در 31درصد کل اسانس)،  97/88فاز رویشی (
ترکیب در  30درصد کل اسانس)،  32/99فاز گلدهی (

 30درصـد کـل اسـانس) و  77/99فاز رسیدگی بذر (
کـل درصد  98/97ترکیب در فاز رویشی در گلخانه (

تـرین ترکیبـات  ). مهـم2اسانس) منجر شـد (جـدول 
-پیـنن، آلفـا-کادینول، بتـا-ر، آلفاوکامفشامل  اسانس
سینئول و بورنئول اسـت کـه درصـد ایـن -8و1پینن، 

کـه  طوري کند بـه تغییر میترکیبات در مراحل مختلف 
بیشترین مقدار این ترکیبات در اسانس گیـاه نـوروزك 

 .باشـد میدرصد)  58/62مربوط به فاز رسیدگی بذر (
) Rustaiyan et al., 2000روســتائیان و همکــاران (

یـنن پ-قرار داده و بتـااسانس نوروزك را مورد مطالعه 
 -درصـد)، آلفـا2/16سـینئول (-8و 1)، درصد 7/23(

) را درصـد 9کـادینول ( -درصـد) و آلفـا 8/13پینن (
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درصـد ي اصـلی گـزارش نمودنـد هـا عنوان ترکیب به
ر در فاز رویشی، گلدهی و رسیدگی بذر وترکیب کامف

ترتیـب  رویشی در گلخانه بهدر زیستگاه طبیعی و فاز 
. این ترکیـب است 07/22و  0، 85/23 ،02/10شامل 

در فاز رسیدگی بـذر حـذف شـده اسـت و همزمـان 
-8و1درصد بقیه ترکیبات از جمله بتا پینن، آلفا پینن، 

همچنین مقایسه مقـدار ایـن  سینئول بیشتر شده است.
درصـد) و  07/22ترکیب در فاز رویشی در گلخانـه (

درصد) نشـان مـی دهـد کـه  02/10زیستگاه طبیعی (
قدار این ترکیب در فاز رویشی در گلخانـه دو برابـر م

بیشـترین میـزان . باشد میمقدار آن در زیستگاه طبیعی 
درصـد)  85/23این ترکیب مربوط بـه فـاز گلـدهی (

 (مونـو تـرپن) یک محصول طبیعـی 1روکامف. باشد می
است که کاربردهاي بسیاري در طـب سـنتی و مـدرن 

هـاي  داراي مزه تلخ و محلول در حـالل ورکامف دارد.
ر محرك و داراي اثرات وآلی است. از نظر بالینی کامف

سپتیک و مقـوي  ، همچنین ترکیبی آنتیباشد سمی می
ــت. ــب اس ــامف قل ــهوک ــدخارش  ر ب ــوان داروي ض عن

 کننـده فعالیـت قلـب، موضعی، دافع حشرات، تنظـیم
آور مـورد اسـتفاده قـرار  ضـدالتهاب، مسـکن و خلـط

ــرد مــی ــورد  ).Majd Jabari et al., 2003( گی در م
پیـنن در مراحـل -پینن و بتـا-تغییرات دو ترکیب آلفا

ینن در تمـامی پ-مختلف رشد می توان گفت مقدار بتا
پینن بیشتر بوده اسـت و مقـدار -مراحل نسبت به آلفا

این دو ترکیب در فاز رسیدگی بذر بیشترین مقـدار را 
را میتـوان بـه حـذف دارا هستند علـت ایـن افـزایش 

ترکیب کامفور در این مرحله و همزمان افـزایش بقیـه 
-آلفـا ترکیبات مهم از جمله آلفا و بتا پینن نسبت داد.

دهنـده تربـانتین اسـت کـه  مهمترین ماده تشکیلپینن 
گیرد و یـک  دهنده مورد استفاده قرار می عنوان طعم به

ر طو واسط مهم در ساختمان ترکیبات معطر است که به
، هــا کننــده در نمکو معطر اللعنــوان حــ وســیعی بــه

                                                             
1. Camphor 

ــدهها اســپري  و حشــره ها ي خــانگی، ضــدعفونی کنن
عنوان یک واسطه  پینن نیز به-رود. بتا کار می به ها کش

مهم در ساخت ترکیبات معطـر مصـنوعی و ترکیبـات 
عنوان مونومر در تولید  رود و به کار می روغنی معطر به

هر دو ترکیـب آلفـا  .شودیهاي ترپنی استفاده م رزین
ي ها پینن داراي فعالیت ضدمیکروبی علیه باکتري-وبتا

، کشـی دارنـد منفی بوده و اثر حشره مثبت و گرم مرگ
ک و پیـــنن داراي خاصـــیت اسپاســـمولیتی-آلفـــا

اثـرات پیـنن داراي -قرمزکنندگی پوسـت بـوده و بتـا
 ترشحی بوده و داراي خـواص آنتـیضدالتهابی و ضد

ــــیاکلی و  ــــاي اشرش ــــرروي باکتریه ــــوتیکی ب بی
ــتافیلوکوکوس  ــد میاس  ;Dhar et al., 2014( باش

Mohammadi et al., 2016.(  8و1همچنین درصـد-
سینئول در این مرحله نسبت به مراحل قبلـی افـزایش 

سـینئول -8و1 درصـد). 36/19چشمگیر داشته است (
جزء گروه  C10H8Oو فرمول  2/154مولکولی  وزن با

 يهـا حالل در محلـولبا بوي شبیه کامفور و  ها منتان
 طعـم سـپتیک، عنـوان آنتـی بـه ترکیـب این .است آلی

گیـرد.  مـی قرار استفاده معرق مورد و آور خلط دهنده،
ــرات ــد اث ــی، ض ــع انگل ــدنفخ، داف ــرات ض  و حش

اسـت.  دارا نیز را ها در دهانشویه موضعی دردهاي ضد
 در ي کلسـترولیها سـنگ کـردن حل همچنین جهت

نتـایج تحقیـق  .مفیـد اسـت بسـیار صـفراوي مجاري
) بـر Saharkhiz et al., 2015( سحرخیز و همکـاران

در  sanctum Ocimumروي اســانس گیــاه ریحــان 
مراحل مختلف رشد (رویشی، اوایل گلدهی و گلدهی 
کامل) نشان داد که درصد ترکیبات مهم از جمله آلفـا 

سـینئول و اوژنـول در مراحـل -8و1پیـنن، بتـا پیـنن، 
کـه بـا طوری تلف نموي دچار تغیرات شده است بهمخ

ی کامـل مقـدار بتـا پیـنن توسعه رشد به سمت گلده
پینن و -یابد در حالی که بیشترین مقدار آلفا افزایش می

ســینئول در مرحلــه رویشــی و بیشــترین مقــدار -8و1
مقدار ترکیب  .باشد میاوژنول در مرحله اوایل گلدهی 
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آلفــا کــادینول از فــاز رویشــی تــا رســیدگی بــذر در 
زیستگاه طبیعی روند کاهشی داشته همچین مقـدار آن 

فاز رویشی در گلخانه در مقایسه با مرحله رویشی در 
  درصد کاهش یافته است. 3در زیستگاه حدود 

کمی  تغییرات خصوص در مطالعه حاضر حال در
 در هـا اسـانس جملـه از ثانویـه يها متابولیت کیفی و

 و انـدام گیـاه آوري جمع زمان بهترین مشخص نمودن
 اهمیـت حائز مؤثره ماده آوردن بیشترین بدست جهت

 کمـی تغییرات مورد در متعددي هايباشد. گزارشمی
وجـوددارد  رشـد مختلف مراحل در هاکیفی اسانس و
)Amiri et al., 2004بـا بررسـی ایـن نتایج ). مقایسه 

در مـورد آنـالیز بـرگ گیـاه  آمـده بدسـت نتایج سایر
Salvia leriifolia دهد که کامفور، آلفا پیـنن، نشان می

 شاخص مشترك هايسینئول از ترکیب-8و1بتا پینن، 
در مطالعات صـورت گرفتـه  .هستند مطالعات این در

ــویزوو همکــاران ( ) Loizzo et al., 2009توســط ل
درصـد)،  6/8سـینئول (-8و1درصـد)،  5/10کامفور (

عنوان  درصد) به 7/2پینن (-درصد)، بتا 7/4پینن (-آلفا
دهنده اسانس برگ گیاه نوروزك  اجزاي اصلی تشکیل

 رویـش محـل انـد. اختالفـات اقلیمـیشناسایی شـده
خواهند  نقش مشاهده شده هايتفاوت در قطعا گیاهان
 و رویـش هاي محلویژگی نظرگرفتن در زیرا داشت،

 کـه عـواملی اسـت عمـده از طبیعت در گیاه موقیعت
 تأثیر زیادي گیاهان مؤثره مواد و اسانس روي تواندمی

همچنـین فاکتورهـایی مثـل تکنولـوژي  .باشـد داشته
استخراج اسانس، زمـان جمـع آوري گیـاه، روشـهاي 

ــی ــز م ــاه نی ــن گی ــمبرداشــت و س ــد مه ــد  توانن باش
)Chatzopoulou and Katsiotis, 1993 عوامــل .(

واص فیزیکـی و شـیمیایی خـاکولوژیک مانند ارتفاع، 
خاك نه تنها بر روي الگوهاي رشـدي گیاهـان بلکـه 

ت اسانس گیاهان دارویـی و باعث تغییر کمیت و کیفی
ــی ــو معطــر م  ;Weiss and Edwards, 1980(د ش

Omidbeygi, 2005.(  

  نهایی گیري نتیجه
ــات م ــناخت ترکیب ــومی ش ــان ب ــود در گیاه وج

ــی ــا را در جهــت  کشــورمان، م ــد م ــتفادهتوان ي ها اس
توان  ایر گیاهی یاري نماید از جمله میکاربردي از ذخ

ــر روي اســانس ــه ب ــایج حاصــله از مطالع ، در ها از نت
ي دارویی حاوي آنها بهـره ها استاندارد نمودن فرآورده

مطالعه مشاهده می شـود  نبا توجه به نتایج ای جست.
که ترکیبات مهـم در اسـانس بـرگ ایـن گیـاه شـامل 

سـینئول -8و1کامفور، آلفا کادینول، بتا پینن، آلفا پینن، 
و بورنئول بود کـه درصـد ایـن ترکیبـات در مراحـل 

عـی و گلخانـه تغییـرات مختلف رشد در زیستگاه طبی
مقدار اسانس بـرگ ایـن اي داشته است.  قابل مالحظه

با توسعه رشد گیـاه تـا مرحلـه گلـدهی افـزایش گیاه 
یابد و سپس از مرحله گلدهی تا مرحله رسـیدگی  می

که بیشترین درصد اسانس  طوري یابد. بهبذر کاهش می
مربوط به مرحلـه گلـدهی و کمتـرین آن مربـوط بـه 

در نهایت میتوان نتیجـه . باشد میمرحله رسیدگی بذر 
ه وضعیت گرفت کیفیت و کمیت محصوالت طبیعی ب

ها، ژنتیک گیاه، حمله آفات جغرافیایی محل رویش آن
هاي ها که توسط گونهها بستگی دارد. اسانسو بیماري

هاي مختلـف ذخیـره متفاوت گیاهان تولید و در اندام
شـوند رابطـه مسـتقیمی بـا بیوسـنتز، متابولیسـم و می

فعالیت بیولوژیکی گیاه دارند که تابع شـرایط اقلیمـی 
هاي مربوط .از این رو تفاوتت گیاه هستندمحیط زیس

تواند به عوامل فـوق  به نوع ترکیبات گزارش شده می
کلی، نتایج تفـاوت چنـدانی را طور . بهنسبت داده شود

در نوع ترکیبات اصلی در مراحل مختلف رشد نشـان 
نداد، اما درصد این ترکیبات در مراحل مختلف رشـد 
متفاوت بود. بنابراین، مـی تـوان گفـت بـا توجـه بـه 
ترکیب مورد نظر و درصد آن در مراحل مختلف رشد 
و همچنین مقدار اسـانس در مراحـل مختلـف رشـد، 

شت گیاه نوروزك را انتخاب کرد از آنجا که زمان بردا
بیشترین مقدار اسانس در مرحلـه گلـدهی بـا فاصـله 
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معنادار از مراحل دیگر رخ داده است می تـوان گفـت 
بهترین زمان براي برداشت این گیاه بـراي اسـتفاده از 

  اسانس مرحله گلدهی است. 
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