
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


بر ماهيت اسانس گرفته شده از  IAAو  NAAاثر غلظت هاي مختلف هورمون هاي رشد 

 برگ گياه اوكاليپتوس
 عليرضا فيض بخش -نام نويسندگاه : 

 گروه شيمي –دانشكده علوم پایه  -نشاني : دانشگاه ازاد اسالمی  تهران مرگزي

 

 

 

 :چكيده 

انسان ها همواره در پي راه هایي هستند كه زندگي خود و نوع بشر را تسهيل كند و از محيط اطراف خود 

بيشترین بهره را در جهت خدمت به خود بكار گيرد یكي از این موارد استفاده از تنظيم كننده هاي رشد گياهي در 

هدف اصلي در ؛ دلخواه تغيير دادور حيطه كشاورزي مي باشد كه با آن مي توان محصوالت كشاورزي را به ط

بر ماهيت اسانس گرفته شده از برگ  NAAو  IAAاین تحقيق بررسي اثر غلظت هاي مختلف هورمون هاي 

از  ppb 051  ،011  ،51گياه اوكاليپتوس با استفاده از روش اسپري مي باشد. در این پروژه ابتدا غلظت هاي 

تهيه كرده سپس هورمون هاي تهيه شده را در ساعات مشخصي  را در آزمایشگاه NAAو  IAAهورمون هاي 

بار در هفته انجام شد .  3بر روي برگ گياه اوكاليپتوس به صورت جداگانه اسپري شد ، این تيمار به صورت 

در این كار از آب مقطر فوق خالص به عنوان شاهد استفاده شد كه شاهد را هم در ساعت مشخصي بر روي 

پتوس اسپري شد ، سپس برگهاي تيمار شده را جمع آوري و در تاریكي و در جریان هوا خشك برگ گياه اوكالي

كردیم . برگهاي خشك شده به صورت جداگانه با استفاده از دستگاه كلونجر اسانس گيري شدند . جهت شناسایي 

تزریق شد . نتایج بيانگر این مطلب مي باشد كه  GC/MSو   GCوبررسي تركيبات متشكله اسانس به دستگاه 

عمل مي كند این در  IAAعكس غلظت هاي مختلف هورمون  NAAاز هورمون  50وppb100غلظت هاي 

هر دو باعث افزایش در  IAAو غلظت هاي مختلف هورمون  NAAاز هورمون  ppb150حالي است غلظت 

 نالول مي شوند.صد اوكاليپتول و لي

 مقدمه :

درك ارتباط شاخه گياهان دارویي با علم شيمي و نحوه استخراج اسانس و كاربرد درماني آنهاا  هدف از این تحقيق

 مي باشد.در علوم مرتبط 

تبدیل فرآورده های گياهی باه داروهاای گيااهی در رشاور هایتوسافه یافتاه و رو باه توسافه انجاام ماي گيارد. تاامين 

ایاان صاانایع عماادتا توسطيشااورهایی انجااام ماای شااود رااه از منااایع مناساابی برخااوردار هسااتند یياای از  مااواد اوليااه

یياي ازمهمتارین . رشورهایی رهاستفداد با لقوه ای در این زمينه دارد رشور پهناور جمهوری اسالمی ایران اسات

اي گياه و مقایسه آنها از نظار مسایل گياهاندارویي مطالفه و تحقيق در مورد اسانس هاي مختلف موجود دراندام ه

رميت و ريفيت با یيدیگر مي باشد . درصورت استفاده بهينه اساانس هااي طبيفای، جاوهر اصاليگياه و طبيفات در 

 .  اختيار مردم گذاشته می شود  و مردم را از مصرف مواد شيميایی مشابه و مضر بی نياز می رند

سازنده ای در فضای سابز و جنگال داشتهباشاد اكااليپتوس اسات یكی از درختان مهم و زود رشد كه می تواند نقش 

كه شهرتی بی نظير در عالم گياهی دارد. درخت اوكااليپتوس باه علتمقاومات در مقابال خاكهاای شاور و مهمتار از 

همه مصارف دارویای باا ارزش اصتصاادی زیااد وتولياد ماواد تجاارتی مهام مانناد تاانن ، كيناو ، روتان و روغنهاای 

هام اكناون نياز كارهااای   .ش تجاارتی صابال توجاه و مااوارد متناوع و متفادد دیگاری ارزشامند ماای باشادفارار بااارز

زیادی روی این درختان در حال تحقيقو بررسی  می باشد. بدین نحو ارزش و اهميت اصتصادی اكااليپتوس و نقاش 

 بی نظير این درختدر توليد محصوالت گوناگون در جهان روشن می گردد.

 ا :مواد وروش ه

گياهاان ماورد آزماایش در شارایط یيساان از نظاار جغرافياایی تحات تيماار طای یار هفتااه ساه باار باا محلاول هااای 

ppb150,100,50  ازNAA  وppb150,100,50  ازAAI  با حجم مفينای باه صاورت اساپری در ساط  بارگ

ها هورمون پاشی شد. در پایان هفته بخش های هوایی تيماار و نموناه شااهد برداشات و در تااریيی هماراه جریاان 

گرم از نمونه خشر شده به روش تقطيار باا بخاار آب باا اساتفاده از رلاونجر اساانس گياری  01هوا خشر گردید. 

 شد.

هگاازان حاال راارده ویاار ميياارو ليتاار از محلااول -nميياارو ليتاار محلااول  011س را در ميياارو ليتاار از اسااان 01

 نيز تزریق صورت گرفت. GC/MSتزریق گردید وجهت شناسایی به  GCاسانس حاصل به دستگاه 

 تجزیه دستگاهی :
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ی وطياف سانج Sering8000GCباا مشخصاات : گااز ررومااتوگرافی مادل  GC/MSاسانس باه وسايله دساتگاه 

ev70EIو اناااارژی آن  1000TRIOFisonsجرمااای ماااادل   مااااورد تجزیااااه صاااارار گرفت.سااااتون گاااااز

CB5SilCPرروماتوگراف مویين واز نوع    باه ابفاادm60mm25.0  و ضاخامت فايلم آنm25.0   .باود

ثابات نگاه داشاته شاده اسات. ساپس باا سارعت min2به مادت   C50دمای اوليه ستون 
min

C4    باه دماای

C250  رسيده و مدتmin20  در این دما ثابت باصی می ماند. دمای انژرتورC250  و فشاار ثاباتpsi10 

 می باشد.

3800CPVARIANگاز رروماتوگرافی مدل : GCمشخصات دستگاه   : ستون آن مویين و از نوع ، 

MS
BLEEDLOW

CB5SilCPCoating

mmID025.m60SilicaFusedWCOT




 

ثابااات نگاااه داشاااته  مااای شاااود. ساااپس باااا سااارعت   min2باااه مااادت  C50اسااات. دماااای اولياااه ساااتون  آون  

min
C4  به دمایC280   رسيده و در این دماا باه مادتmin5 بااصی مای ماناد. دماای انژرتاورC280  و

مااااای باشاااااد. سااااارعت جریاااااان گااااااز حامااااال باااااين   FIDC280و دماااااای دتيتاااااور  psi20فشاااااار ثابااااات 

min
mL1.117.0  .متغير است 

 نتيجه وبحث:

سابب افازایش باازدهي  IAAمادرج شاده اسات غلظات هااي مختلاف هورماون  0همان طور كاه در جادول شاماره 

  ، لينااالول  6774/6پياانن   -  ،  7649/43اسااانس شااده و ایاان هورمااون باعااث افاازایش در صااد اوكاااليپتول  

 3884/1 ،  -   از  6743/1  ، سايمن  6195/4  ، گلباول  4813/1ال    6  ، ترپينن  0407/0ترپينول  

  در صد تركيبات اوكااليپتول IAA  ppb  051  ،011  ،51د به ترتيب غلظت هاي مختلف هورمون نمونه شاه

 4044/47 ،4974/49  ،3548/90  ،  -            ليناااااااااالول  1488/7،  1384/7،  4794/7پيااااااااانن  ،  

 3065/1 ،7447/1 ،9799/1،  -  9174/1ال   6  ، تارپينن  9084/0،  4811/0،  6065/0 ترپينول  ،

   5734/1،  5639/1،  8379/1  و ساايمن   3878/3،  1556/3،  8097/4  ، گلبااول   810/1،  8194/1

 مي گردد .

  ، اساپاتولنول  4706/6دكاادي ان   7و 0همچنين هر سه غلظت این هورمون بنظر مي رساد كاه باعاث كااهش  

  ، بي ساكلو 4477/0  ، برنئول  0813/0تترا دكادي ان   7و  5  ،  4944/4  ، كاریو فيلن اكسيد  3418/3 

  در IAA  ppb  51  ،011  ،051  در نمونه شاهد به ترتيب غلظت هااي مختلاف هورماون 6607/1جرمان  

 0190/0،  4534/1  ، اساپاتولنول   8144/1،  4557/0،  0564/1دكاادي ان   7و 0صد تركيبات به ترتيب 

،  1898/1تتاااارا دكااااادي ان   7و  5  ،   5143/1،  9989/1،  0051/1  ، كاااااریو فاااايلن اكساااايد  8616/1، 

،  0141/1  ،   بااااااي سااااااكلو جرمااااااان    7900/1،  7460/1،  7475/1  ، برنئااااااول   1441/1،  1898/1

   مي شود. 1433/1،  6046/1

، 0دي متيال  9و3  ،  6743/1سابب افازایش در صاد سايمن   NAAاز هورماون  51و  ppb 011غلظت هاي 

  ، بااي  7333/1  ، كاار یااو فايلن   3418/3  ، اساپاتولنول   6195/4  ، گلبااول  1749/1اكتاا تاري ان   9، 3

  در نمونااه  0591/0ایاان   3دودكاان 0  و4477/0  ، برنئااول  3884/1  ، لينااالول   6607/1ساايكلو جرمااان  

،  6844/00  در صاد تركيباات سايمن  51و  NAA   ppb 011شاهد به ترتيب غلظت هااي مختلاف هورماون 

،  3608/9ال   6  ، تااارپينن  9409/00،  7418/01اكتاااا تاااري ان   9و  3و  0دي متيااال  9و 3  ،  5795/7

،  6044/3  ، كاااریو فاايلن   4144/00،  4161/6  ، اسااپاتولنول    4637/9،  7571/6  ، گلبااول   6561/6

،  0368/4  ، برنئاول   488/1،  6441/0  ، لينالول     1573/0،  0075/0  ، بي سيكلو جرمان   7178/0

 -   ، 7649/43   و همچنااين باعااث كاااهش  اوكاااليپتول  0901/4،  7843/0ایاان   3دودكاان 0  و 9341/0

 NAAppb  در نمونه شاهد به ترتياب غلظات هااي مختلاف هورماون 0407/0ترپينول   -  و 6774/6پينن  

 -  و  5784/1،  9504/1پياانن   - ،  7138/01،  0487/43در صااد تركيبااات  اوكاااليپتول   51و  011
   مي شود.3057/1،  3457/1ترپينول  

  مااي گااردد و 5746/1  و لينااالول   7446/98باعااث افاازایش در صااد اوكاااليپتول   ppb 051 NAAغلظاات 

 همچنين در صد سایر تركيبات را در گياه اوكاليپتوس كاهش مي دهد . 
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عكاس غلظات هااي مختلاف  NAAاز هورمون  51و  ppb 011نتایج بيانگر این مطلب مي باشد كه غلظت هاي 

و   غلظات هااي مختلاف  NAAاز هورماون  ppb 051عمل مي كند ایان در حاالي اسات غلظات  IAAهورمون 

 هر دو باعث افزایش در صد اوكاليپتول و لينالول مي شوند . IAAهورمون 

دناد بناابراین از ایان هر دو سابب تغييار ماهيات اساانس  ماي گر IAAو  NAAغلظت هاي مختلف هورمون هاي 

هورمون هاي رشد ماي تاوان در جهات تغييارات كماي و كيفاي اساانس اوكااليپتوس اساتفاده كارد. ایان هورماون هاا 

ساابب افاازایش بااازده اسااانس گشااته و كيفياات اسااانس در جهاات افاازایش مونوترپنو.يااد هااا عماال مااي كننااد. در ضاامن 

هر دو باعث افزایش در صاد اصالي  IAAو غلظت هاي مختلف هورمون  NAAاز هورمون  ppb 051غلظت 

از هورماون  51و  ppb 011ترین تركيب اسانس یفني  اوكاليپتول مي شوند  این در حالي است كاه غلظات هااي 

NAA سبب كاهش در صد تركيب اصلي یفني  اوكاليپتول  مي شود 

 

 

 IAAای غلظت های مختلف : ترريبات شناخته شده در اسانس اوراليپتوس نمونه شاهد و تيماره 0جدول شماره

 IAAدرصدتيمار

 ppb 51 

 IAAدرصدتيمار

 ppb 011 

 IAAدرصدتيمار

 ppb 051 

 شماره نام تركيب در صد شاهد

1488/7 1384/7 4794/7 6774/6 - 0 پينن 

دي  9و3 1749/1 - - -

اكتا  0،3،9متيل

 تري ان

4 

 3 سيمن 6743/1 8379/1 5639/1 5434/1

 6 اوكاليپتول 7649/43 4044/47 4974/49 3548/90

 اتيليدین   6اتيل 4874/1 5804/1 3844/1 4758/1

سيكلوهگزادي 6

 ان

5 

 4 لينالول 3884/1 3065/1 7447/1 9799/1

 9 بر نئول 4477/0 7475/1 7460/1 7900/1

 8 ال  6ترپينن   4813/1 9174/1 8194/1 8104/1

9084/0 4811/0 6065/0 0470/0 - 7 ترپينول 

 01 كومن 4896/1 0706/1 0309/1 1969/1

 00 كاریو فيلن 7633/1 9746/1 3009/0 1546/0

 04 بي سكلو جرمان 6607/1 0141/1 6046/1 1453/1

 03 فارنسن 4650/1 - 0011/1 4495/1

 06 اسپاتولنول 3418/3 4534/1 0191/0 8616/1

 05 كاریوفيلن اكسيد 4944/4 0051/1 9989/1 5134/1

 04 گلبول 6195/4 8097/4 1556/3  3878/3

 09 این 3دودكن  0 0591/0  9531/1 7413/1 7746/1

 08 دكادي ان 7و 0 4706/6 0564/1 4557/0 8144/1

 7و 5 0813/0 - 1898/1 1441/1

 تترادكادي ان

07 

  در صد كل 87/  4484 88/  7430 75/  8913 73/  5689
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 NAA: ترريبات شناخته شده در اسانس اوراليپتوس نمونه شاهد و تيمارهای غلظت های مختلف  4جدول شماره

 NAAدرصدتيمار

 ppb 51 

 NAAدرصدتيمار

 ppb 011 

 NAAدرصدتيمار

 ppb 051 

 شماره نام تركيب در صد شاهد

5784/1 9504/1 4447/6 6774/6 - 0 پينن 

دي  9و3 1749/1 - 7418/01 9409/1

 0،3،9متيل

 اكتا تري ان

4 

 3 سيمن 6743/1 - 6844/00 5795/7

 6 اوكاليپتول 7649/43 7946/98 0487/43 7138/01

 اتيليدین   6اتيل 4874/1 4904/1 - -

سيكلوهگزادي 6

 ان

5 

 4 لينالول 4477/1 5746/1 6441/0 4988/1

 9 بر نئول 4477/0 9500/1 0368/4 9344/0

 8 ال  6ترپينن   4813/1 4847/1 3608/9 6561/6

3057/1 3457/1 9475/1 0470/0 - 7 ترپينول 

 01 كومن 4896/1 - - 1844/1

 00 كاریو فيلن 7633/1 6761/1 6044/3 7178/0

بي سكلو  6607/1 0099/1 0075/0 1573/0

 جرمان

04 

 03 فارنسن 4650/1 - 4834/1 3985/1

 06 اسپاتولنول 3418/3 3453/1 4161/6 4144/00

 05 كاریوفيلن اكسيد 4944/4 4600/1 6463/4 4867/5

 04 گلبول 6195/4 3338/0 4637/9 7571/6

 09 این 3دودكن  0 0591/0 6841/1 7843/0 0901/4

 08 دكادي ان 7و 0 4706/6 4964/1 1184/6 4058/7

 7و 5 0813/0 - 9366/1 0098/4

 تترادكادي ان

07 

  در صد كل 87/  4484 87/  5917 83/  1846 48/  4306
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 منابع مورد استفاده:

ضااد تاار یاختااه شااایع ، مجلااه دانشااگاه علااوم پزشاايی  0، داروهااای گياااهی  0389آزادبخت.محمااد ، آزادبخت.مساافود ، آدر ودی  -0

 034-008،  79مازندران ، دوره هيجدهم ، شماره 

 ، رده بندی گياهان دارویی ، نشر طبيب . 0398آزادبخت.محمد ،   -4

 ، مفردات پزشيی وگياهان دارویی ایران ، چاپ دوم ، اتشارات دانشگاه تهران 0391آیينه چی.درتر یفقوب ، -3

 اربرد تنظيم رننده های رشد گياهی در رشاورزی ، چاپ اول ، ررمانشاه، ر 0393ال.جی.نييل ، ترجمه مجابی.مهندس ابراهيم ، -4

 راهنماي كاربردي گياهان دارو.ي .بليغ، ناصر .عباس ،حاجي آخوندي -5

بر ريفيت ورميت اسانس گياه ترخون؛پژوهش  NAA و IAAشارری حسين. اثر هورمون های رشد  .فهيمی، حميد .عباس ،پازوری -6

 0384، بهار 96وسازندگی در منابع طبيفی شماره 

سجادي،ابراهيم, نویسنده / المسلمي، مبارك احمدمحمد, نویسندهدانشگاه علومپزشكي اهواز، مجله علمي پزشكي, دوره : ، شماره :  -9

 41تـا  33، ص. 0380، آدر 34

فالونو.يدها و روغن فرار گياه رزماري كشت  بررسي فيتوشيميایي Amp; 337880 .علوم پزشكي [... صنادي، عليرضا. ]و دیگران -8

 PP .شده در ایران, /نویسنده: عليرضا صنادي،ابراهيم سجادي، مبارك احمدمحمد المسلمي
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