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هاي کمی و کیفی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه  تاثیر کود کامل بر ویژگی
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 چکیده

در سال  سرخارگل هاي کمی و کیفی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه اثر کود کامل بر ویژگیبه منظور بررسی این آزمایش 
 raFloدر هزار از کود کامل  3تیمارهاي مورد استفاده عبارت از غلظت . در دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان انجام شد 1394

گیري توسط دستگاه کلونجر و شناسایی ترکیبات اسانس با استفاده از دستگاه گاز  و شاهد (بدون کود) بودند. اسانس
در هزار  3ترکیب و در تیمار  35انجام شد. نتایج نشان داد که در تیمار شاهد  (GC/MS)و جرم سنجی   (GC)کروماتوگرافی

% و 08/10( α-Humulene%)، 76/40% و Germacrene D  )98/37کیبات ترکیب در اسانس وجود داشت. تر 38کود کامل 
42/9 ،(%Caryophyllene oxide  )85/4 60/5% و،(% β-Caryophyllen )99/3 43/4% و ،(%Borneol )89/4 15/4% و (%
 ،β-Bisabolene  )32/4 و 59/3% و (% α-Copaene )11/3 انس گیاه عنوان ترکیبات عمده اس %) به ترتیب به66/2% و

در هزار شناسایی شدند. درصد ترکیبات اسانس در شرایط بدون کود و استفاده از  3در تیمار شاهد و کود  دارویی سرخارگل
% و در 98/37به عنوان مهمترین ترکیب در شرایط بدون کود  Germacrene Dکود کامل متفاوت بود. مثال ترکیبی به نام 

% و در 08/10در شرایط بدون کود  α-Humuleneبه دست آمد. همچنین ترکیبی به نام % 76/40در هزار کود کامل  3تیمار 
 % به دست آمد.42/9در هزار کود کامل  3تیمار 

 .سرخار گل، کود کامل، ترکیبات اسانسواژگان کلیدي: 
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 مقدمه
هایی مفید و  غیر آالینده، فرآوردههاي فعال و در عین حال  گیاهان دارویی عالوه بر زیباسازي صحنه حیات به شکل کارخانه

 ).1383 ،و همکاران امامیاند ( کنند و همواره آرام بخش درد و رنج بیماران و تأمین کننده سالمت انسان بوده متنوع تولید می
لکرد عمو  باشد یم یثانویه و یا همان مواد موثره داروی يها به متابولیت ییاب دست یدر زراعت گیاهان داروی یمحصول نهای

بنابراین افزایش تولید پیکره  .شود یبر اساس میزان ماده موثره تولید شده در واحد سطح سنجیده م یگیاهان داروی ینهای
آب و کود دو عامل کلیدي و  هاي کشاورزي نظام  در بومباشد.  یسنجش نم كمال یتنهای به عموماً گیاه در واحد سطح یرویش

دهند. کاهش حاصلخیزي خاك در بسیاري از  رد محصوالت زراعی را تحت تأثیر قرار میتعیین کننده هستند که رشد و عملک
کشورهاي در حال توسعه و استفاده دائم گیاهان از ذخایر غذایی خاك بدون جایگزین مناسب و کافی باعث کاهش توان 

ترین راه براي جبران  سریع نوانع این مورد استفاده از کودهاي شیمیایی به تولیدي مواد غذایی توسط خاك شده است. در
رسد. گیاهان دارویی بر خالف عموم محصوالت زراعی و باغی که در اثر  نظر می کمبود مواد غذایی و حاصلخیزي خاك الزم به

هاي تنظیم شده و هدفمند محصول شیمیایی  بینند، مواد موثره آن ها می توانند تحت تأثیر تنش تنش هاي محیطی لطمه می
 ).1389ه و مواد موثره ویژه پیدا کنند که در این صورت بازدهی اقتصادي آن ها افزایش خواهد یافت (کشفی بناب،افزوده شد

ها در  اند. اسانس ) تشکیل شدهC5H8( شیمیایی فراري هستند که از واحدهاي پنج کربنی ایزوپرنوئیدي يها ها ترکیب اسانس
هاي  هاي سطحی و درونی اندام هاي ترشّحی، مخاطی ترشّحی در قسمت هاي ترشّحی منفرد یا مجتمع، غده ها و کرك سلول

ها از نظر کمیت و کیفیت و همچنین اجزا  هاي گیاهان وجود دارند. اسانس ها و شاخه ها، جوانه ها، میوه ها، گل مختلف نظیر برگ
توان انواع مختلف مواد شیمیایی را در  کلی میطور ه و مقدار نسبی عناصر تشکیل دهنده، از اندامی به اندام دیگر تفاوت دارند. ب

(مؤمنی  باشند غیره می ، و7، اترها6ها ، فنل5، آلدئیدها4، استرها3، الکل ها2ترپن ها ، سزکویی1ترپن ها که ها یافت ترکیب اسانس
   ).1370،  و شاهرخی
، بومی Asteraceaeیا   Compositaeز تیرهاPurple Coneflower با نام انگلیسی  ).Echinacea purpurea L( سرخارگل

از مهمترین خواص این گیاه افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن در مقابل  .آمریکاي شمالی بوده و در ایران مشاهده نشده است
عنوان یک داروي موثر در پیشگیري و درمان بسیاري از امراض همچون  هعوامل بیماري زا می باشد که سبب گردیده این گیاه ب

گیرد و در بسیاري از کشورها به صورت  میزخم ها و التهابات پوستی مورد استفاده قرار  ، وردگی، آنفوالنزا، عفونتهاسرماخ
هاي اصلی از  گروه. گردد میعرضه غیرو هاي موضعی و  وسیعی کشت شده و محصوالت دارویی آن به صورت قرص، آمپول، کرم

هاي محلول در آب، مشتقات  ساکارید ها، پــلی استیلن ها، پلی شامل آلکامید ،ترکیباتی که عهده دار خواص سرخارگل می باشند
تمام پیکر این گیاه   ).Bernath, 1993( هاست کوزید، اسید شیکوریک ، اسید کافئیک) و فالونوئید اسید کافئیــک (مثل اکینا

 غیروي، ایزوبوتیل آمید، اسید شیکوریک و اعم از ریشه و پیکر رویشی حاوي مواد ارزشمندي از قبیل ترکیبات آلکیل آمید
ترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس سرخارگل را هومولن، کاریوفیلن و  باشد که مهم است. همچنین داراي اسانس هم می

در پژوهشی که بر روي ترکیبات تشکیل دهنده اسانس در گونه ). 1379(امیدبیگی،  دهند کاریوفیلن تشکیل می اکسید

                                                           
1- Terpenes 
2- Sesquiterpenes 
3- Alcohols 
4- Esters 
5- Aldehydes 
6- Phenols 
7- Ethers 
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Echinacea purpurea  ،ترکیب از  اسانس با استفاده از  23صورت گرفتGC 13و طیف نمايC-NMR  ، گزارش شد که
پینوکاروئول و لینالول بود –پینن، ترانس -سینه اول (که حجم باالیی به آن تعلق گرفت)،  بتا-1.8مقادیر به ترتیب 

)Bousmaha et al. 2011.(  اروئی ترکیب در اسانس گیاه د 23در پژوهش دیگريEchinacea purpurea   شناسایی شد
دادند. نتایج نشان داد که ترکیبات سزکویی ترپن ها عمده ترکیبات تشکیل دهنده  % اسانس را تشکیل می 8/81که در مجموع 

که در ایران  Echinacea purpureaدیگر، ترکیب شیمیایی اسانس  ). در پژوهشیBernard et al. 1989بودند (اسانس 
مورد تجزیه و تحلیل قرار  NIR و  GC،GC/MS مورد مطالعه قرار دادند. ترکیب اسانس از گلهاي خشک و تازه با  کشت شده

%)، بورنیل 6/20بورنئول ( :گرفت. بیست و یک عنصر در این اسانس تشخیص داده شد. اجزاي اصلی اسانس عبارت بودند از
در پژوهشی، با مطالعه ). Karaman et al. 2012( %)7/4اون (-2-ان-8-%)، پنتا دکا3/3%)، اسید پالمتیک (2/14استات (

هاي مختلف هوایی دو گونه سرخارگل به این نتیجه رسیدند که اسانس حاصله که از  روي ترکیب شیمیایی اسانس از قسمت
در اسانس شناخته ترکیب  18بود.  %1و  %1/3، %6/6کل پیکر رویشی گیاه، برگها و کل قسمت هوایی به دست آمده به ترتیب 

اون، اسید پالمتیک به عنوان اجزاي اصلی کشف شدند. ترکیب اسانس کشف -2-ان-8-شدند. بورنئول، بورنیل استات، پنتا دکا
) جزء اصلی در برگ ها و سرشاخه ها و گلها شناخته شد، در %2/1شده در قسمت هاي مختلف گیاه متفاوت بود. بورنئول (

ترکیب اساسی در کل قسمتهاي هوایی اسانس بود. بورنئول و اسید پالمتیک که در اسانس  )%2/2حالی که بورنیل استات (
 در Masteikova et al. 2010 .(Sing et al. (2008)( ي گل ها بیشتر یافت شدند برگ بسیار ناچیز بودند، در سرشاخه

 که داد نشان آنها و نتایج بردند بکار را تارهک در اوره کیلوگرم 400و  200، 0مقادیر  هندي سنبل روي بر خود هاي آزمایش
 خاك در نیتروژنه کود مختلف مقادیر و استعمال آمد بدست هکتار در اوره کیلوگرم 400 از کاربرد اسانس عملکرد بیشترین

 اتخصوصی بر شیمیایی و آلی زیستی، کودهاي ) اثر1390زاده تفتی ( نداشت. مکی هندي سنبل اسانس کیفیت بر هیچ تأثیري
دهنده  تشکیل ترکیبات بر کودي مختلف ریحان را بررسی نمودند نتایج این تحقیق نشان داد که تیمارهاي گیاه کیفی و کمی

 نشان شاهد افزایش تیمار به نسبت کاویکول متیل و اوژنول میزان کودي مختلف سطوح مصرف با و داشته تاثیر ریحان اسانس
 عملکرد بهبود در شیمیایی با کود ترکیب در یا و تنهایی به زیستی کودهاي کاربرد که است آن از حاکی تحقیق این نتایج .داد

 رسد می نظر به و داشته مثبتی زیست تاثیر محیط حفظ و تولید پایداري درجهت همچنین و ریحان دارویی گیاه کیفی و کمی
یاهان تیره دارویی اغلب پایا و چندساله از آنجایی که گ .باشند شیمیایی کودهاي براي مناسبی جایگزین زیستی کودهاي

بطورکلی  .هاي ثانویه و اسانس گیاه خواهد داشت اي، تاثیر بسیار زیادي بر میزان متابولیت باشد، شرایط محیطی و تغذیه می
ن عامل، مقدارکل ماده موثره، عناصر تشکیل دهنده مواد موثره و مقدار وز 3 عوامل محیطی محل رویش گیاهان داروئی بر

هاي ثانویه تولید شده در گیاه موثر  تواند در میزان عملکرد و متابولیت از آنجایی که عامل فوق می. گذارند خشک بیوماس اثر می
هاي تولید  باشند هدف از تحقیق حاضر بررسی مقدار و عناصر تشکیل دهنده اسانس تحت تاثیر کود کامل بر میزان و متابولیت

 باشد.  شده در این گیاه می
 

 روش تحقیق 
 35درجـه و   53دقیقـه تـا    54درجـه و   52شهرستان خرامه در بین در شهرستان خرامه انجام شد.  1394کشت گیاه در سال 

. ایـن شهرسـتان بـا    دقیقه عرض شمالی واقع گردیـده اسـت   44درجه و  29دقیقه تا  29 درجه و 29بین  و دقیقه طول شرقی
درجـه   40قلیمی خشک و زمستان نسبتا سرد و تابستان گرم و خشک با حداکثر دمـاي  متر از سطح دریا داراي ا 1700ارتفاع 

باشـد.   متـر در سـال مـی    میلـی  200درجه سلسیوس در زمستان و میانگین میزان بارنـدگی   -7سلسیوس در تابستان و حداقل 
ب از ماسـه، خـاك رس و پیـت    نشاي گیاه دارویی سرخارگل در خرداد ماه به زمین اصلی منتقل شد تا در محیط کاشتی مرکـ 
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برداشت گیاهان در مرحله تمام گل انجام  انجام شد. کشت شوند. کاشت و پرورش گیاهان در فضاي آزاد ماس به نسبت مساوي
(بهترین غلظت پس  Floraدر هزار از کود کامل  3  شد. تیمارهاي مورد استفاده عبارت از شاهد (بدون استفاده از کود) و غلظت

روز   10مرحلـه و بـه فواصـل     6نحوه استفاده از کود کامل به صورت محلـول پاشـی در    .تکرار بودند 3ت مقدماتی) با از آزمایشا
طور جداگانه در هر  هاي هوایی گیاهان به قسمت )ماه بعد از زمان کاشت 4حدود (بود. بعد از برداشت گیاهان در مرحله گلدهی 

پـس از خشـک شـدن، وزن    . خشک شدند) روز 10 گراد به مدت درجه سانتی 30 دماي( تیمار و هر تکرار در شرایط آزمایشگاه
گیري بـه روش تقطیـر بـا آب توسـط دسـتگاه       گیري شد و اسانس خشک گیاه در هر تیمار با استفاده از ترازوي دیجیتال اندازه

گیري بـه مـدت    فاده شد و اسانسگرم از پیکره رویشی خشک شده گیاه سرخارگل است 100کلونجر انجام شد. براي این منظور 
ها تا زمان آنـالیز در ظـرف    گیري توسط سولفات سدیم بدون آب انجام شو واسانس ساعت انجام شد. پس از اسانس گیري آب 3

، از اسـانس  دهنـده  تشـکیل  يهـا  مقـدار ترکیـب   تعیـین براي  .داري شدند گراد نگه اي تیره و در دماي چهار درجه سانتی شیشه
ی متـر و قطـر داخلـ    30با طول DB-5 مجهز به ستون  ،6890مدل  Agillent Technologistروماتوگراف مدل دستگاه گاز ک

دقیقـه بـا سـرعت     5گراد بـه مـدت    درجه سانتی 60ریزي دمایی اولیه ستون  متر با برنامه میلی 25/0متر و ضخامت  میلی 25/0
درجه  250گراد، و دماي محفظه آشکارساز  درجه سانتی 240ق گراد در دقیقه، دماي محفظه تزری درجه سانتی 3افزایش دماي 

 Hewller-packardمـدل   GC/MSموجـود در اسـانس از دسـتگاه     يهـا  جهـت شناسـایی ترکیـب   . گراد استفاده شـد  سانتی
(6890serries)   الکترون ولت مجهز به ستون  70با ولتاژ یونیزاسیونDB-5  ر ومتـ  میلی 25/0قطر داخلی  متر و 30به طول 

دمـاي   سانس استفاده گردید. از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل استفاده شـد و اGC برنامه حرارتی مشابه برنامه حرارتی دستگاه 
 بـا Split  درجه سلسیوس باالتر از دماي نهایی ستون تنظیم شده بود. تزریـق اسـانس بـا اسـتفاده از روش     140محفظه تزریق 

 جرمی هاي طیف بررسی و بازداري هاي شاخص از استفاده با اسانس دهنده تشکیل ترکیبات شناسایی. انجام گردید 50/1نسبت 
 .گرفت صورت معتبر مراجع و کامپیوتري هاي کتابخانه در موجود استاندارد جرمی هاي طیف با آنها مقایسه و ترکیبات

 
  ها یافته

در  که شد ی سرخارگل در شرایط بدون کود  شناساییداروی رویشی گیاه پیکره اسانس آنالیز از ترکیب 35در این مطالعه 
آلکیل آمیدها، پلی ساکاریدهاي محلول در  میان این ). در1شدند (جدول  شامل را اسانس اجزاي کل از درصد 59/98مجموع 

%) بود. Germacrene D )98/37به  مربوط مقدار آنها بیشترین که دادند تشکیل می را اسانس جزء بیشترین آب و فالونوئیدها
 α-Humulene )08/10 ،(%Borneol )89/4 ،(%Caryophyllene oxide )85/4 ،(%β-Bisaboleneترکیب  این از پس

)32/4،(% β-Caryophyllen  )99/3 و (% α-Copaene )11/3عنوان مهمترین ترکیبات اسانس گیاه دارویی سرخارگل   %) به
 38در هزار کود کامل در مجموع  3در شرایط استفاده از غلظت  ).1 در شرایط عدم استفاده از کود شناسایی شدند (شکل

 را اسانس اجزاي کل از درصد 31/98در مجموع  که شد دارویی سرخارگل شناسایی رویشی گیاه پیکره اسانس آنالیز از ترکیب

 α-Humuleneکیب تر این از %) بود. پس76/40( Germacrene Dبه  مربوط اسانس جزء ). بیشترین1شدند (جدول  شامل
)42/9 ،(%Caryophyllene oxide )60/5،(% β-Caryophyllen  )43/4 (%Borneol )15/4 ،(%β-Bisabolene )59/3 ،(% 

α-Copaene )66/2 و (%Myrtenal )66/2در هزار  3عنوان مهمترین ترکیبات اسانس گیاه دارویی سرخارگل  در شرایط  %) به
  ).2کود شناسایی شدند (شکل 
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 کامل کود هزار در 3 تیمار شاهد (بدون کود) و غلظت در سرخارگل اسانس دهنده تشکیل مقایسه ترکیبات -1ل جدو
مقدار ترکیب در تیمار 

 شاهد (%)
 3مقدار ترکیب در تیمار 
 ردیف ترکیبات RI در هزار کود کامل (%)

12/1 35/1 934 α-pinene 1 
40/0 20/0 950 Camphene 2 

--- 19/0 973 Sabinene 3 
01/2 60/1 978 β-pinene 4 
31/0 29/0 989 Myrcene 5 
08/0 11/0 1005 α-Phellandrene 6 
09/2 54/2 1023 p-Cymene 7 
99/3 43/4 1026 β-Caryophyllen 8 
54/0 78/0 1028 Limonene 9 
10/2 63/1 1058 γ-terpinene 10 
53/0 39/0 1066 cis-Sabinene hydrate 11 
96/0 83/0 1089 Terpinolene 12 

--- 08/0 1126 α-Campholenal 13 
76/1 98/1 1137 Trans-pinocarveol 14 
98/1 65/1 1163 Pinocarvene 15 
89/4 15/4 1165 Borneol 16 
02/1 42/1 1175 Terpinene-4-ol 17 
85/0 77/0 1191 α-terpineol 18 
89/1 66/2 1197 Myrtenal 19 
77/0 23/0 1198 n-Dodecane 20 
54/0 16/0 1242 Carvacrol methyl ether 21 
81/0 56/0 1292 Thymol 22 
66/0 98/0 1298 Carvacrol 23 
11/3 66/2 1376 α-Copaene 24 
21/1 14/1 1392 β-Elemene 25 
73/0 88/0 1439 Aromadendrene 26 

--- 34/0 1450 Unknown 27 
08/10 42/9 1453 α-Humulene 28 
98/37 76/40 1480 Germacrene D 29 
68/0 38/0 1496 Bicyclogermacrene 30 
32/4 59/3 1505 β-Bisabolene 31 
54/0 14/0 1513 γ-Cadinene 32 
83/2 54/1 1537 α-Cadinene 33 
87/0 42/0 1569 Caryophyllenyl alcohol 34 
41/0 81/0 1577 Spathulenol 35 
85/4 60/5 1583 Caryophyllene oxide 36 
99/0 89/0 1608 Humulene epoxide II 37 
69/0 76/0 1654 α-Cadinol 38 
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59/98  31/98   Total  
RI: Retention index )بازداري شاخص( 

 
 

 
 ترکیبات عمده تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی سرخارگل در شرایط عدم استفاده از کود -1شکل 

 

 
 در هزار 3بات عمده تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی سرخارگل در شرایط کود ترکی -3شکل 

 
 گیري بحث و نتیجه

 سطح و گسترش تولید و فتوسنتز فرایند در عناصر این نقش به توجه و با جذب عناصر غذایی افزایش به کمک با کامل کودهاي

 را از کلروفیل بخشی نیتروژن که این به توجه اند. با هداد نشان ماده خشک تولیدي گیاه افزایش در مهمی نقش برگی، سبز

 از استفاده عنصر به دنبال این جذب ایش افز آمینه، اسیدهاي در ساختمان آن شرکت به توجه با همچنین دهد و می تشکیل
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ها در  نساساافزایش میزان فتوسنتز گیاه و گسترش سطح برگ نقش موثري ایفا می کند.  نیتروژن در حاوي شیمیایی کود
هاي  هاي سطحی و درونی اندام هاي ترشحی، مخاطی ترشحی در قسمت هاي ترشحی منفرد یا مجتمع، غده ها و کرك سلول

ها از نظر کمیت و کیفیت و همچنین اجزا  هاي گیاهان وجود دارند. اسانس ها و شاخه ها، جوانه ها، میوه ها، گل مختلف نظیر برگ
به دست آمده از یک گونه خاص  ،هاي اسانس ترکیب. ده، از اندامی به اندام دیگر تفاوت دارندو مقدار نسبی عناصر تشکیل دهن

اي رشد  گیاهی بر اساس جغرافیاي منطقه، فصل برداشت، سن گیاه، عملیات کشاورزي، فاصله بین گیاهان کاشته شده و مرحله
اي  تواند به طور قابل مالحظه ک گیاه خاص نیز میهاي مختلف ی اسانس به دست آمده از بخش يها متفاوت است. حتی ترکیب

در تجزیه اسانس سرخارگل در این پژوهش آلکیل آمیدها، پلی ساکاریدهاي محلول در آب ). Bani et al. 2004( متفاوت باشد
، Germacrene D ،α-Humuleneترکیباتی از قبیل   که تشکیل دادند را اسانس جزء بیشترین و فالونوئیدها

Caryophyllene oxide ، β-Caryophyllen  ،Borneol  ،β-Bisabolene  و α-Copaene عنوان مهمترین ترکیبات  به
اسانس گیاه دارویی سرخارگل  شناسایی شدند که مقدار هر کدام از این ترکیبات در شرایط بدون کود و استفاده از کود 

در  3% و در تیمار 98/37ترین ترکیب در شرایط بدون کود به عنوان مهم Germacrene Dمتفاوت بود. مثال ترکیبی به نام 
در  3% و در تیمار 08/10در شرایط بدون کود  α-Humulene% به دست آمد.  همچنین ترکیبی به نام 76/40هزار کود کامل 

، Bousmaha et al. (2011) ،Bernard et al. (1989)% به دست آمد. نتایج این پزوهش با نتایج 42/9هزار کود کامل 
Karaman et al. (2012)  وMasteikova et al. (2010)  مطابقت دارد. با توجه به این که استفاده از کود در میزان ترکیبات

 شود در کشت و پرورش سرخارگل از کود کامل استفاده شود. اسانس تاثیرگذار است، لذا پیشنهاد می
 

 تشکر و قدردانی
را از دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان به دلیل استفاده از امکانات آن واحد ابراز نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود 

 .دارند می
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