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  دهيچك
 آنيي ايجغراف يپراكندگ و است رانيا در Pimpinella جنس ساله چندي ها گونه نيتر فراوان ازي كي .Pimpinella aurea DC گونه

 اثر داراي آن اسانس كه بوده اسانس داراي و معطر گونه اين .باشد يم رانيا شرق جنوب و شرق شمال مركز، غرب، غرب، شمال در
 بذر اندازه احتمالي اثر مطالعه همچنين و P. aurea گياه بذر اسانس كيفيت و يتكم ارزيابي منظور به تحقيق، اين در .است ضدميكروبي

 از پس و شدي آور جمع )لواسانات و وردآورد توچال،( تهران استان در يشگاهرو سه از 1389 سال در گياهي بذرها ،اسانس ميزان بر
 به جداگانه صورت به ها نمونه از كدام هر از .شدند جدا هم از 30 و 25 ،20 مش با هايي الك از استفاده با ابتدا سايه، در كردن خشك
 ،%01/4 بيترت به 30 و 25 ،20ي ها شم با توچال منطقه بذر اسانس بازده ميانگين .آمد بعملي ريگ اسانس آب با تقطير روش

 در و بود %94/1 و %20/3 ،%69/5 ترتيب به ها اندازه همان با اسانس بازده وردآورد منطقه نمونه در .آمد دستب %12/1 و 20/3%
 شدن ريزتر با كه بود اين بيانگر نتايج .بود %85/1 و %70/2 ،%21/3 بيترت به اسانس بازده ب،يترت همان هب لواسانات منطقه نمونه
 از آنها يكم درصد تعيين و ها اسانس در موجود هاي تركيب شناسايي براي .يافت چشمگيري كاهش اسانس بازده بذرها اندازه
 ايني بذرها اسانس در .شد استفاده )GC/MS( جرمي سنج طيف به متصل كروماتوگرافي گاز و )GC( كروماتوگرافي گاز ايه هدستگا

 نيب آن مقدار كه بود بيزابولن-بتا اسانس اصلي تركيب بودند، شدهي آور جمع مختلفي ها  يشگاهرو از كه متفاوت،ي ها اندازه با گونه
 داد نشان نتايج .بود ريمتغ %6/30 تا %9/3 نيب كه بود نآرومادندر-آلوي اپوكس گريد شاخص بيترك .بود متفاوت %6/83 تا 2/57%
 داراي كه وردآورد منطقه از شده آوري جمع بذرهاي اسانس همچنين .ندارد اسانس كيفيت بر اي مالحظه قابل ثيرتأ بذرها اندازه كه

  .بود برخوردار بهتري كيفيت و يتكم از ،بود ديگر منطقه دو به نسبت تري خشك و گرم اقليم
  

  .بذر ،رويشگاه ابولن،بيز-بتا اسانس، شيمياييي ها بيترك ،.Pimpinella aurea DC :يديكلي ها واژه
  

  مقدمه
 ازي كي جهان در گونه 180 حدود با Pimpinella جنس
 باشد يم )Apiaceae( انيچتر خانوادهي ها جنس نيتر بزرگ

)Khajepiri et al., 2010(. به جنس اين مختلف هاي گونه 
 و آور خلط ،يچاشن عنوان به كه معطرشاني ها دانه دليل

-Al( شوند يم كشت ،دارند كاربرد هاضمه سوء درمان

Bayati, 2008(. ي ها يژگيو ازي تعداد دليل به جنس نيا

   گونه و است شده شناخته پزشكي ويي دارو
P. anisum باشد يم خصوص نيا در گونه نيتر توجه قابل 

)Delazar et al., 2006.( و هند بومي كه ونهگ اين 
 و ضدانگل هضم، محرك عنوان به ،ستسياآ شرقي جنوب

 درماني برا آن اسانساينكه  عالوه به .داردي كاربر ضدقارچ
 قرار استفاده مورد صرع و حمله مانند ها بيماري برخي

 راي ا هيچهما انبساط و پذيري انعطاف اثرات نيز و گيرد مي
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 و نازكي ها برگ رانيا در .)Akhtar et al., 2008( داراست
 ،يفاضل( داردي خوراك مصرف P. affinis گونه جوان

1379(.  
 گونه 23 دارايي كوهي جعفر فارسي نام با جنس، اين

 گونه .هستند انحصاري آنها از گونه 6 كه است رانيا در
 كه هبود Pimpinella aurea ق،يتحق نيا دري بررس مورد

 تركمنستان، ن،ايرا ،ليآناتو شرق در آن جغرافيايي پراكندگي
 در ران،يا در .است گرجستان و هيروس ارمنستان،

 پراكنده شرق جنوب و شرق شمال مركز غرب، غرب، شمال
 متر يسانت 100 تا ارتفاع به راست ساله، چندي اهيگ .است
 گسترده يا راست فراوان،ي ها شاخه با قاعده از كه است

ي ها سالي ها برگي ها دمبرگ از پوشيده ساقه يقه .رويد مي
ي كرو تقريباً ها ميوه و رنگ زرد ها گلبرگ .باشد مي قبل

 اواسط تا بهار اواسط از آن دهي ميوه و گل فصل .ندسته
 اين مختلف هاي گونه ).1386 ان،يمظفر( است تابستان
 ليفن و ترپن ييسزكو خود بذرهاي در عمدتاً جنس

 و كنند يم ديتول فرد به منحصري ساختارها با ديپروپانوئ
 توسعهي برا است ممكن شان ييكولوژبيي ها ليتفعا

 باشد توجه قابلي كشاورز وي پزشك در جديدي ها يكاربر
)Delazar et al., 2006(. 

 جعفري مختلف هاي گونه دارويي خواص روي بر تحقيق
 اشتهاآور، P. saxifrageي  گونه شهير كه داده نشان كوهي

 در .)1379 ،يفاضل( است آور قاعده و دهنده اميالت ،قمعر
 آن از مسكن و كننده تيتقو و آور خلط عنوان به هيترك

   از هيتركي شرق جنوب و شرق در .شود يم استفاده
P. isaurica، P. aurea و P. corymbosa ي غذا عنوان به

 شود يم استفاده ريش ديتول بردن باال منظور به واناتيح
)Tabanca et al., 2006(. شهيري آب عصاره P. major 

 در ).Tabanca et al., 2005a( داردي ضدباكتر تيفعال
 رويش P. aurea بذر اسانس ضدميكروبي خواص بررسي

 گياه ايني ضدباكتر تيصاخ كه شده گزارش تركيه، در يافته
 ازي ناش ،نتراسلوالريا وميكوباكتريماي باكتر به نسبت
 است اهيگ نياي بذرها اسانس در موجود هاي ترپن ييسزكو

)Dusko et al., 2006(. اين پيشين فيتوشيمياييي ها بررسي 
 روغن در را مختلفي ها پنتر ييسزكو و مونو حضور گياه

  ).Delazar et al., 2006( است داده نشان آن اسانسي
 دهنده تشكيل هاي تركيب و اسانس مقدار مورد در
 جنس مختلف هاي گونه از مختلف هاي اندام اسانس

Pimpinella ي تعداد به ريز در كه است شده انجام تحقيقاتي
  .شود يم اشاره قاتيتحق اين نتايج از

 را P. aureaيي هوا اندام اسانس بازده )1380(ي گدليب
يي شناسا بيترك 22 اسانس در .كرد گزارشي وزن% 75/0

 ،%)1/23( زابولنيب- بتا از عبارت آنها نيمهمتر كه بود شده
 Askari .ندبود %)2/14(ي د جرماكرن و %)2/9( كوببن- بتا
 و نيآذ گل برگ، و ساقه اسانس بازده )2005( همكاران و

 بيترت به بود شدهي آور جمع فشم از كه را P. aurea بذر
 ،32 نيهمچن .كردند گزارش )%97/1 و 54/1% ،44/0%(

 اسانس شاخصي ها بيترك كه افتندي آنها در بيترك 8 ،18
 كسان ،%)3/18( موننيل ،%)5/11( نيپن- آلفا برگ، و ساقه

ي ها بيترك نيمهمتر و %)8/12( نفلوريديريو و %)5/10(
 و %)8/50 ،%5/29( زابولنيب-بتا بذر، و نيآذ گل اسانس

 توسط نيهمچن .ندبود %)37 و %5/32( فلوروليديريو
Assadian يي هوا اندام اسانس در )2005( و همكاران  
P. aurea كه شديي شناسا بيترك 18 تهران، شمال منطقه 

 %)8/72( برگاموتن- آلفا-ترانس به مربوط مقدار نيشتريب
 برگ، و ساقه اسانس بازده )2003( همكاران و Askari .بود
ي آور جمع توچال منطقه از كهرا  P. aurea بذر و نيآذ گل

 ساقه در و كردند گزارش %2/1 و %47/0 ، %48/0 بود شده
 بيترك 4 و 20 ،34 بيترت به بذر و نيآذ گل برگ، و

   بذر و نيآذ گل اسانس بيترك نيمهمتر .كردنديي شناسا
   %5/76 و %2/55 بيترت به كه بود زابولنيب- بتا

 نيلراژ ساقه، اسانس شاخصي ها بيترك .شد گزارش
   ،لنيژرا و %)3/18( زابولنبيز- بتا ،%)7/14( استات

  .ندبود %)0/9( راتتيبو ليمت- 2
Tabanco برگ وه،يم اسانس بازده )2005( همكاران و 

 بجنو و شرق مناطق از كه را P. aurea شهير و ساقه، و
 %1/0 و %3/0 ،%1/5 بيتتر به ،بود شدهي آور جمع هيترك

 وهيم اسانس شاخص هاي بيترك .كردند گزارش
 زابولنيب-بتا و %)aurean )5/33 نام بهي ترپن ييسزكو

 aurean ،%)7/20( ننيساب نيهمچن .بود %)1/33(
 %)6/9( بيزابولن- بتا و %)1/12( پينن-آلفا ،%)8/19(

 .شدند معرفي برگ و ساقه اسانس اصلي هاي تركيب عنوان به
 EPB )epoxy نام به پروپانوييدي فنيل ريشه، اصلي تركيب

pseudoiso eugnol-2-methyl butyrate( 39 ميزان به% 
  .)Tabanca et al., 2005b( گرديد شناسايي
 بذرهاي اسانس كيفي و يكم مقايسه تحقيق اين از هدف
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Pimpinella aurea در رويشگاه سه از شده آوري جمع 
 بذرهاي متفاوت ابعاد به توجه با كه بود تهران استان
 و شده تقسيم گروه چند به بذرها ابتدا ،شده آوري جمع

مورد جداگانه صورت به نمونه هر اسانس كيفيت و يتكم 
   .گرفت قرار بررسي

  
  روشها و مواد

  ياهيگ مواد

 شگاهيرو سه از هيبذرد مرحله در گياهيي ها نمونه
 ماهوريشهر در تهران استان از لواسانات و دوردآور توچال،

ي ا نمونهي آور جمع هر در .شدندي آور جمع 1389
 تحقيقات بخش به و هيتهيي شناسا ييدتأي برا يوميهربار

 ارسال كشور مراتع و ها جنگل تقايتحق مؤسسه يشناس اهيگ
 مؤسسه هرباريوم شناسان گياه توسط گياه علمي نام و شد
  .گرفت قرار تأييد مورد كشور مراتع و ها جنگل قاتيتحق

ساله از  10براي مقايسه آب و هواي سه منطقه ميانگيني 
   فاكتور دما، رطوبت و ميزان بارش تهيه شد كه در 3

اين آمار از دو ايستگاه هواشناسي . است آورده شده 1جدول 
  .تهران تهيه شددر 

  
  Pimpinlla aurea بذر آوري جمع محل مشخصات -1 جدول

  ستگاهيا نام
  زمان

  آوري جمع

  ارتفاع

)m(  

  حداقل

  )( دما

  حداكثر

  )( دما

  بارش زانيم

)mm(  

  حداقل

  (%) رطوبت

  حداكثر

  (%) رطوبت

  57  3/39  8/423  6/21  9/10  1850  15/07/89  توچال
  48  6/32  8/270  5/22  5/12  2100  14/07/89 وردآورد
  57  3/39  8/423  6/21  9/10  1850  17/07/89  لواسانات

  
  اسانس استخراج و مختلف ابعاد به بذرها تقسيم

 ساير از آنها بذر شگاه،يآزما به اهانيگ ارسال از پس
ي ها اندازه در استاندارد هاي الك لهيوس به و شده جدا ها اندام

 طيمحي دما در و گرديدند كيتفك )2 جدول( مختلف
 80 تا 60 هاي نمونه گيري اسانس زمان در .شدند خشك
 روش به ساعت 5/2 مدت به بعد و شدند ابيآس گرمي

ي ريگ اسانس زمان ادامه با .شدندي ريگ اسانس آب، با ريتقط
 كارب بذر مقدار نيتوز بر  عالوه .نشد حاصلي شتريب جهينت

 آني ريآبگ از پس آمده دستب اسانس قيدق وزن رفته،
 در ها نمونه رطوبت درصد گرفتن نظر در با .شد محاسبه

 خشك وزن برحسب اسانس بازده ،گيري اسانس زمان
)w/w( لهيوس به آمده بدستي ها اسانس .آمد بدست 

 به قيتزر زمان تا و شدهيي زدا رطوبت ميسد سولفات
 در چككوي ها شهيش در يكروماتوگراف گازي ها دستگاه

  .شدندي نگهدار خچالي در C4°ي دما

  
  مختلف هاي مش اندازه مقايسه -2 جدول

  متر يليم  كرونيم  نچيا  مش اندازه

20  0331/0  841  841/0  
25  0278/0  707  707/0  
30  0234/0  595  595/0  

  
  اسانس دهنده ليتشكي ها بيتركيي شناسا
 از اسانس دهنده ليتشكي ها بيتركيي شناساي برا

ي كروماتوگراف گاز و GC يكروماتوگراف گازي ها دستگاه
 .شد استفاده )GC/MS(ي جرم سنج فيط به متصل

  .بود ريز شرحب ها دستگاه نيا مشخصات
  

  )GC(ي كروماتوگراف گاز مشخصات
 به مجهز Shimadzu-9A مدلي گاز كروماتوگراف
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 پرداز داده و )دروژنيه شعله ونيزاسيوني( F.I.D دتكتور
Chromatepac، ستون DB-5 متر، 30 طول بهي قطب مهين و 

 برابر ساكن فاز هيال ضخامت و كرونيم 25ي داخل قطر
 حامل گاز انيجر سرعت م،يهل حامل گاز كرون،يم 25/0
 با گراد سانتي درجه 250 تا 50ي حرارت برنامه .است 7/22

 قيتزر محفظهي دما و دقيقه در گراد سانتي درجه 4 سرعت
°C260 بود.  
  

ي جرم سنج فيط به متصلي كروماتوگراف گاز مشخصات
)GC/MS(  

 با شده متصل Varin-3400ي گاز كروماتوگراف
 بهي قطب مهين و DB-5 ستون ،)Saturn II(ي جرم سنج فيط

 فاز هيال ضخامت و كرونيم 25ي داخل قطر متر، 30 طول
 حامل گاز ،Iontrap دتكتور .است كرونيم %25 برابر ساكن

ي انرژ و ml/min35 حامل گاز انيجر سرعت م،يهل
 ولت الكترون 70 معادلي جرم سنج فيط در ونيزاسيوني

 سرعت با گراد سانتي درجه 250 تا 60ي حرارت برنامه .است
°C/min3 قيتزر محفظهي دما و °C220 بود.  
 استفاده با ،مبردهناي ها دستگاه به اسانس قيتزر از پس

 فيط) RI(ي بازدار سياند ،)tR( ها بيتركي بازدار زمان از
 يا و استانداردي ها بيترك با پارامترها نيا سهيمقا وي جرم

يي شناسا به نسبت كتابخانه در موجود اطالعات با
 يكم درصد .ديگرد اقدام اسانس دهنده ليتشكي ها بيترك

 دري منحن يرز سطوح محاسبه با زين ها بيترك نيا
؛ Shibamoto, 1987(يد گرد محاسبه ها كروماتوگرام

Adams, 1995.(  
  

   جينتا
 در شگاهيرو سه از P. aurea گونه بذر اسانس بازده

 اسانس بازده .شد محاسبه خشك وزن براساس تهران استان
 30 و 25 ،20 هاي مش در توچال منطقه در P. aurea بذر
 اسانس بازده .بودي وزن %12/1 و %20/3 ،%01/4 بيترت به

 بيترت به  30 و 25 ،20 هاي مش در وردآورد منطقه در بذر
 آوري جمع بذر اسانس بازده و بود %94/1 و 20/3 ،69/5%

 بيترت به 30و 25 ،20 هاي مش در لواسانات منطقه از شده

 با اسانس بازده واقع در كه؛ بود %85/1 و 70/2% ،21/3%
  .داد نشان راي ا مالحظه قابل شيافزا بذر، اندازه شيافزا
 GC/MS و GCي ها دستگاه به اسانس قيتزر از پس
 .P گونه بذر اسانس در .شدنديي شناسا اسانسي ها بيترك

aurea و لواسانات توچال، منطقه سه از شدهي آور جمع 
 15 و 14 ،13 بيترت به متفاوت،ي ها اندازه با وردآورد

 توچال منطقه نمونه در مجموع در كه ندشديي شناسا بيترك
 و %5/89 ،%4/96 بيترت به 30 و 25 ،20ي ها مش با
 بيترت به اندازه، همان با وردآورد منطقه نمونه در ،4/90%
 همان با لواسانات نمونه در و %3/96 و 3/96% ،2/92%
 كل درصد %6/94 و %4/93 ،%4/94 ب،يترت به ها، شم

 شدهيي شناسا يها بيكتر تعداد .دادند يم ليتشك را اسانس
 30 و 25 ،20ي ها شم با توچال منطقه در بذر اسانس

 همان با وردآورد نمونه در ب،يترك 13 و 7 ،7 بيترت به
 11 ،8 بيترت به لواسانات در و بيترك 12 و 15 ،12 اندازه

  .بود بيترك 13 و
 از شده آوري جمع بذر اسانسي اصل بيترك زابولنيب- بتا

 در توچال منطقه بذرهاي اسانس در .بود منطقه سه هر
 ،%5/72 بيترت به بيزابولن-بتا 30 و 25 ،20ي ها اندازه

 با وردآورد در .داد مي تشكيل را اسانس %9/62 و 6/61%
 لواسانات در و %4/80 و %6/83 ،%5/79 ها اندازه همان

 گريد از .شديي شناسا %3/57 و %6/58 ،%3/59 بيترت به
 آرومادندرن- آلوي اپوكس اسانس، در موجود مهمي ها بيترك
 در ،%2/15 و %11 ،%1/14 توچال در بيترت همان به

 ،%6/30 لواسانات در و %9/3 و %2/4 ،%4/5 وردآورد
 شناساييي ها بيترك 3 جدول در .بود %5/27 و 4/26%

ي بازدار شاخص و درصد همراه ها اسانس همه در شده
  .است شده آورده

  
  بحث

سه رويشگاه با افزايش  هر P. aurea بازده اسانس بذر
كه  طوري به .اي را نشان داد مالحظه اندازه بذر، افزايش قابل

 20 مش با در بذر سه رويشگاه بيشترين بازده را نمونه هر
 ي وردآورد نمونه اين ميان بذر در ).1 شكل(نشان دادند 

  .داشت بازده اسانس بيشتري نسبت به دو رويشگاه ديگر
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  مختلفي ها مش در

  وردآورد  لواسانات

  30  20  25  30  

  -  -  9/0  -  
  -  5/0  3/0  -  
0  3/0  6/0  3/0  6/0  
  3/0  4/0  2/0  4/0  
  3/0  1/0  1/0  3/0  
1  6/0  4/0  1/0  2/0  
0  5/0  8/0  7/1  6/1  
0  7/0  -  1/0  3/0  
0  0/1  -  3/0  -  
58  3/57  5/79  6/83  4/80  
1  8/1  7/1  5/2  0/4  
  -  3/0  2/0  2/1  
3  8/1  7/1  9/0  -0/2  
0  6/0  -  -  -  
26  5/27  4/5  2/4  9/3  
  -  -  -  -  
0  2/0  7/0  9/0  0/2  

93  6/94  2/92  3/96  3/96  

  
  رويش منطقه سه از
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در P. aurea بذر اسانس در شدهيي شناساي ها بيترك -3 جدول

  شاخص

  بازداري

لواسانات  توچال

20  25  30  20  25  

979  -  -  -  -  -  
1285  -  -  -  -  -  
1374  -  -  3/0  -  2/0
1381  -  -  4/0  -  -  
1388  -  -  3/0  -  -  
1416  -  -  5/0  -  5/1
1434  7/0  6/0  8/0  2/0  3/0
1477  5/0  5/6  5/1  -  4/0
1481  3/1  9/4  2/1  -  6/0
1506  5/72  6/61  9/62  3/59  6/58
1511  2/1  7/0  4/1  3/1  1/1
1525  -  -  -  -  -  
1563  -  -  9/0  8/0  5/3
1628  -  -  5/0  8/0  4/0

epoxy 1639  1/14  0/11  2/15  6/30  4/26
1671  -  -  -  3/0  -  
1675  7/2  2/4  5/4  7/0  4/0

4/96  5/89  4/90  4/94  4/93

از مختلف هاي مش در P. aurea بذر اسانس بازده مقايسه -1 شكل
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جدول

  نام تركيب

myrcene 

pregeijerene 

α-copaene 

geranyl acetate 

β-cubebene  
E-caryophyllene 

trans-α-bergamotene 

Germacrene-D 

ar-curcumene 

β-bisabolene  

γ-cadinene 

kessane 

longipinanol 

γ-eudesmol 

epoxy allo- aromademdren

khuzionl 

foeniculin 

Total 

 

شكل
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 كه دهد يم نشان منطقه سه دري هواشناس آماري بررس
ي بررس مورد گريد شگاهيرو دو به نسبت وردآورد شگاهيرو
 متعاقباً و كمتر رطوبت باالتر،ي دماي دارا قيتحق نيا در
 شگاهيرو نيا اهانيگ نيبنابرا ،باشد يمي كمتري بارندگ زانيم

 بازده كه طوري به .برند يم بسري تر خشكي مياقل طيشرا در
 مياقل در داشتن قرار با توان يم را منطقه نيا اسانسي باال

  .نمود هيتوج تر خشك
Askari بذر اسانس بازده )2003( همكاران و   
P. aurea بدون بود شدهي آور جمع توچال منطقه از كه را 

 بيترك 4 و هكرد گزارش %2/1 بذري  اندازه گرفتن نظر در
 عنوان به را %)5/76( زابولنيب-بتا و كردنديي شناسا آن در
 بازده حاضر قيتحق در .نمودندي معرف شاخص بيترك

 بيترت به 30 و 25 ،20 مش با توچال منطقه بذر اسانس
 دهد مي نشان ، كههآمد بدست درصد 12/1 و 20/3 ،01/4

 در نيهمچن .دارند بيشتري اسانس مقدار تر درشت بذرهاي
   و شديي شناسا بيترك16 منطقه نيهم بذر اسانس

 ،20 هاي مش با توچال منطقه بذر اسانس در زابولنيب- بتا
 .شد تعيين %9/62 و %6/61 ،%5/72 بيترت به 30 و 25

 اسانس در نيز تركيب اين ميزان كه دهد مي نشان نتايج
ي گريد مهم بيترك .)2 شكل( است بيشتر تر درشت بذرهاي

 بود آرومادندرن-آلوي اپوكس شد،يي شناسا منطقه نيا در كه
 نشان 30 مش بذر اسانس در را )%2/15( مقدار نيباالتر كه
  .داد

Askari  بازده اسانس بذر) 2005(و همكاران   
P. aurea نظر آوري شده بود بدون در را كه از فشم جمع 

  همچنين . گزارش كردند %)97/1(گرفتن اندازه بذر، 
هاي اسانس بذر،  يافتند كه مهمترين تركيبتركيب در آن  8
مقايسه . بودند%) 37(و ويريديفلورول %) 8/50(بيزابولن - بتا

) 2005(و همكاران  Askariنتايج اين تحقيق با تحقيق 
نسبت به مخلوط بذرها  20دهد كه بذرهاي با مش  نشان مي
ميزان (همچنين از نظر كيفي . برابر اسانس دارند 2بيش از 

  .هم برتر هستند) ابولنبيز- بتا
، )فشم( تحقيق حاضر بازده اسانس منطقه لواسانات در

 %85/1 و %70/2 ،%21/3ترتيب  ، به30 و 25 ،20مش  با
تركيب شناسايي  14اسانس بذر همين منطقه  در .بدست آمد

 بيزابولن در اسانس بذر منطقه لواسانات با-كه بتا شد
 %3/57 و %6/58 ،%3/59ترتيب  به 30و  25، 20 هاي مش

ي و كيفي اسانس بذر نتايج حاصل از بررسي كم. تعيين شد
هاي مختلف در اين منطقه نيز نشان داد كه اندازه بذر  در مش

كه  در صورتي ،داشته اي مالحظه ثير قابلأيت اسانس تبر كم
اين  در. اي نداشته است مالحظه كيفيت اسانس تفاوت قابل

آرومادندرن در - كسي آلومنطقه نيز بيشترين مقدار اپو
  .بود%) 6/30( 30 اسانس، مربوط به بذرهاي داراي مش

تحقيق حاضر بازده اسانس منطقه وردآورد، با مش  در
دست ب% 94/1و  20/3 ،%69/5ترتيب  ، به30و  25 ،20
تركيب شناسايي شد كه  14در اسانس بذر همين منطقه . آمد

 30و  25 ،20 هاي در اسانس بذر منطقه وردآورد با مش
عنوان مهمترين تركيب  به% 4/80و % 6/83 ،%5/79ترتيب  به

ي و كيفي اسانس نتايج حاصل از بررسي كم. شناسايي شد
هاي مختلف در اين منطقه نيز نشان داد كه اندازه  بذر در مش

كه  در صورتي ،مالحظه داشته قابل تأثيريت اسانس بذر بر كم
همچنين . نداشته است اي مالحظه كيفيت اسانس تفاوت قابل

كيفيت اسانس نيز در نمونه منطقه وردآورد نسبت به دو 
تواند ناشي از تفاوت نسبي  منطقه ديگر برتري داشت كه مي

اقليمي اين منطقه با دو منطقه ديگر مورد بررسي در اين 
  .تحقيق باشد
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  رويش منطقه سه از مختلف 

. شود يم اشاره باشند، يم زابولنيب- بتاي دارا
 عنوان به را تركيب اين ،)1986( همكاران

 اندام و %)46/52( ريشه اسانس در مهم هاي
 نيهمچن .ندكردي معرف P. anisum گونه 
P. موجوديي ايميشي ها بيترك ازي كي زين 
 .دهد مي تشكيل %)10( زابولنيب- بتا را، 
Raju )2002( عصاره ارفرّي ها بيترك در 
 مهم بيترك P. triupatiensis، 24 گونهي 
 نيمهمتر ازي كي %)2/9( زابولنيب-بتا كه

Velasco بيترك 43 ،)2003( همكاران و 
- بتا كه كردنديي شناسا P. junionae ييهوا
 .بود اسانسي اصلي ها بيترك ازي كي 
   ساقه + برگ اسانس دربيزابولن را -ميزان بتا

 %8/34 گلدار سرشاخهدر اسانس  و 31%
  نيز  P. anagodendron گونه اسانس در

و سرشاخه %) 14(ساقه + بيزابولن در اسانس برگ 
   .دبو باالي فراوان باي ها بيترك ازي ك

   بذر اسانس شاخص تركيب عنوان به
 و 34/204ي لمولكو وزن به ترپن سسكوئي

 تك ترپن يئكوسس نيا .است C15H24ي 
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 هاي مش در P. aurea بذر اسانس در بيزابولن-بتا درصد مقايسه

 هاي بخش اسانس آناليز با )2006
 ،بود شدهي آور جمعي شرق جاني

 %)5/39( بيزابولن-بتا .شدند مهم
 ها تركيب فراوانترين %)3/25( بوتانوآت

 .شد گزارش %45/0 هوايي هاي
 همكاران و Delazar تحقيق 

 بذر در گونه اين اسانس ميزان
 بذر اسانس در بيزابولن-بتا ميزان

 و Safaie-Ghomi .است هوايي 
 P. aurea ييهواي ها بخش اسانس

 %27/96 كه كردنديي شناسا ب
 )v/w( %30/0 اسانس بازده .دادند

   ،%)6/13( لنيوفيكار- بتا اسانس
   و %)4/10( نزفارن- بتا-ي
 اين نتايج براساس .ندبود %)10
P نسبت كشور مركزي مناطق در 
   ميزان حاوي حاضر تحقيق در
.  

 .P گونه بذر اسانس در زابولن

 باشد، يم تركيب ترين ياصل مختلف
ي ها گونه ازي تعداد به بيترك

Pimpinella دارا كه
Kubeczka همكاران و

هاي تركيب از يكي
 %)83/11( هوايي

P. peregrina در

 شهير اسانس در
Bakshu و Raju

ي ا غدهي ها شهير
كه كردنديي شناسا

  .بود اه بيترك
lasco-Negueruela

هوا اندام اسانس در
 %)1/6( زابولنيب

ميزان بتا همچنين
P. rupicola 6/31

در .ندكرد گزارش
بيزابولن در اسانس برگ - بتا

كي )%9/17( گلدار
به زابولنيب- بتا

P. aurea سسكوئي يك
ي مولكول فرمول
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مقايسه -2 شكل

  

Delazar 2006( همكاران و
يآذربا از كه P. aurea هوايي
مهم جزء 10 شناسايي به موفق

بوتانوآت متيل - 2 ژرانيل و
هاي بخش اسانس بازده .بودند

 با حاضر تحقيق مقايسه
ميزان كه دهد مي نشان )2006(

ميزان و هوايي هاي اندام از باالتر
 هاي اندام اسانس از بيش نيز

اسانس در )2009( همكاران
بيترك 26 رانياي مركز مناطق

دادند مي تشكيل را اسانس كل
اسانس عمدهي ها بيترك و بود
يا ،%)2/12( زابولنيب- بتا
2/10( فالندرنيي سزكو- بتا

P. aurea بذر اسانس تحقيق

در بررسي مورد مناطق به
.است بوده كمتري بيزابولن- بتا

زابولنيب- بتا تركيب كه آنجا از
aurea مختلف هاي رويشگاه

ترك نيا زانيم سهيمقا براي
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 از يمخلوط زابولنيب ؛است دوگانه ونديپ سه شاملي ا حلقه
ي دوتا از فراوانتر γ زومريا كه گاماست و بتا آلفا، زومريا سه

 روغن يك تركيب اين ).Askari et al., 2003( است گريد
 برخي همچنين و بودن معطر دليل به كه است رنگ  يب ظيغل

 صنايع در گوارشي دستگاه تقويت ازجمله دارويي خواص
  .دارد كاربرد دارويي و غذايي

  
  سپاسگزاري

 ياري تحقيق اين اجراي در را ما كه اشخاصي كليه از
 محمود مهندس و رزايم مهدي دكتر انآقاي ويژه هب نمودند،

 و GC/MS هاي طيف تهيه دليل هب باقركندي حاجيي نادر
GC و گياهي هاي گونه آوري جمع براي پارسا اسالم آقاي و 
 تحقيقات مؤسسهي اهيگي ميش شگاهيآزما همكاران ساير

  .كنيم مي سگزاريسپا صميمانه كشور مراتع و ها جنگل
  

  استفاده مورد منابع

 به Pimpinella affinis اهيگ اسانسي بررس .1379 ،.ر ،يفاضل -
 دانشگاهدانشكده داروسازي،  ،يدكتر نامه انيپا. GC/MS روش
 .تهراني پزشك علوم

مقايسه تركيبات اسانس دو گونه از  بررسي و. 1380،  .م ،يگدليب -
 ران،يايي دارو اهانيگ شيهماچكيده مقاالت . Pimpinellaجنس 
  .102: بهمن 24-26، كشور مراتع و جنگلها قاتيتحق مؤسسه

 قاتيتحق مؤسسه. انيچتر رهيت :رانيا فلور .1386، .و ان،يمظفر -
  .كشور مراتع و جنگلها
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Abstract 
Pimpinella aurea DC. is one of the most abundant perennial species from Pimpinella genus in 
Iran, distributed in northwest, west, center, northeast, and southeast of Iran. This aromatic 
species contains essential oil with antimicrobial effect. In this research, to study the quality and 
quantity of seed essential oil of Pimpinella aurea and also the effect of seed size on essential oil 
content and composition of Pimpinella aurea, seeds were collected from three localities in 
Tehran province (Tochal, Vardavard and Lavasanat) and were, after drying, separated by sieves 
having mesh sizes of 20, 25 and 30. All samples were subjected to hydro-distillation, 
individually, for obtaining their essential oils. The mean oil yields for Tochal seeds were 
calculated to be 4.01%, 3.20% and 1.12% for 20, 25 and 30 meshes, respectively. These values 
were 5.69%, 3.20% and 1.94% for the samples from Vardavard and 3.21%, 2.70% and 1.85% 
for Lavasanat samples. Results showed that the oil yield decreased remarkably with decreasing 
the size of the seeds. The essential oils were analyzed by GC and GC/MS for the identification 
of their chemical composition. β-bisabolene was identified as the main component in the oils 
collected from different habitats (57.2-83.6%). The other major component was epoxy allo-
aromadendrene (3.9-30.6%). According to the obtained results, seed size had no considerable 
effect on essential oil composition. In addition, more oil yield and β-bisabolene content were 
recorded for the seeds collected from Vardavard (with a warmer and dryer habitat). 
 
Key words: Pimpinella aurea DC., essential oil composition, β-bisabolene, habitat, seed.  

 


