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 چکیده
 یها ترکيب و نسااس بازده مطالعه این در .دارد چندساله هنگو 3 ایران در و است Apiaceae خانواده به متعلق Pycnocycla جنس     

 دو از تيبتر به بذردهی مرحله در گياهان هوایی اندام منظور این به شد. بررسی P. flabellifolia و P. nodiflora گونه دو شيميایی

 در و جدا بذر و برگ ،ساقه های اندام شدند. آوری جمع سال یک در کرمانشاه استان و متوالی سال دو در هرمزگان  استان در رویشگاه

 نوع و درصد تعيين گردید. استخراج ساعت 8 مدت به کلونجر دستگاه توسط آب با تقطير روش هب اسانس شدند. خشک سایه

 سال دو در P. nodiflora گونه ساقه و برگ اسانس بازده .انجام شد GC/MS و GC های دستگاه از استفاده با شيميایی یها ترکيب

ساقه و  اسانس بازده ماه آب رویشگاه در بود.  %28/4 بذر اسانس بازده و %29/9 و %28/4 هرمزگان زاغ تنگ رویشگاه در متوالی

 اودسمول-بتا و (%9/23 تا %3/7) اکسيد کاریوفيلن بود. %49/4 بذر اسانس بازده و %4 /40 و %42/4 در دو سال متوالی برگ

  گونه در بودند. P. nodiflora بررسی مورد های نمونه تمام در بذر و برگ ،ساقه اسانس در عمده های ترکيب (%  2/57 تا 5/95%)

P. flabellifolia ساقه و برگ اسانس در غالب یها ترکيب .بود (%70/4) بذر و (%00/4) ساقه و برگ اسانس بازده P. flabellifolia 

 P. flabellifolia بذر اسانس در بودند. (%1/92) ترپينولن و (%0/81) اوسيمن-بتا-ترانس ،(%3/88) اوسيمن-بتا-سيس شامل

 بودند. عمده یها ترکيب (%0/92) ترپينولنو  (%89) اوسيمن-بتا-سيس (،%23) اوسيمن-بتا-ترانس

 

 .اوسيمن-بتا-ترانس اوسيمن،-بتا-سيس اودسمول،-بتا  ،اکسيد کاریوفيلن  ،Pycnocycla،  Apiaceae کلیدی: های واژه

 

 مقدمه
 به متعلق دندان سگ فارسی نام با Pycnocycla جنس

 است گونه 24 دارای جنس این باشد. می Apiaceae خانواده

 اند یافته گسترش گرمسيری نيمه و گرمسيری مناطق در که
(Javidnia et al., 2008.) دارد دائمی گياه گونه 3 ایران در 

 از .(Mozaffarian, 2006) است اندميک آن گونه چهار که
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 و چندساله جنس این گياهان شناسی، گياه های گیویژ نظر
 تقسيمات با کامل ها برگ هستند. پرشاخهبيشتر  و خشبی

 مشخص های آذین گلدم با چتر صورت به آذین گل  ای، پنجه
 یها ترکيب .(Mozaffarian, 2007) است ای دوبرچه ميوه و

و  Nasr توسط P. nodiflora یها گونه شيميایی
Asgarpanah (2490) و P. flabellifolia طوست 

Mahboubi ( و2490و همکاران ) Yari  و همکاران
 Palizban et) اسپاسم ضد فعاليت است. شده مطالعه (9111)

al., 2008 ؛Sadraei et al., 2016)، التهابی ضد (Jahandar 

et al., 2018)، سرطانی ضد (Aramideh et al., 2018) و 
؛ Mahboubi et al., 2016) ميکروبی ضد و کسيدانی ا آنتی

Alizadeh & Abdollahzadeh, 2017) عصاره و اسانس 
تأیيد  مختلف مطالعات در Pycnocycla مختلف های گونه
 .است هشد

 شهرستان درودی، منطقه از که P. nodiflora گونه در
 درصد بود شده آوری جمع هرمزگان استان در آباد حاجی
 های ترکيب و شد گزارش %9/4 تا %45/4 تازه ميوه اسانس
  (،%1/99) اسپاتولنول (،%0/93) الواندولول ییسزکو
 کاریوفيلن-بتا و (%1/3) کادینول (،%4/1) کادینن-گاما

 در (.Nasr & Asgarpanah, 2014) شد شناسایی (1/7%)
،  P. nodifloraگونه اسانس عمده های ترکيب دیگری مطالعه

 و (%5/99) اسيد هگزادگانوئيک (،%8/80) اودسمول-بتا
 .(Javidnia et al., 2008) شد معرفی (%1/0) اسپاتولنول

Mahboubi فالندرن-آلفا (2490) همکاران و 
 را (%8/98) ليمونن و (%8/95) سيمن-پارا (،5/25%)

 معرفی P. flabellifolia اسانس اصلی اجزای عنوان به
 P. flabellifolia گونه در دیگری تحقيق در .کردند
 شد شناسایی ترکيب 91 خوزستان، استان از شده آوری جمع

 یها ترکيب (% 5/93) سيمن-پارا و (% 00) فالندرن-آلفا و
 (.Yari et al., 1999) دادند تشکيل را اسانس عمده

 یها ترکيب و اسانس درصد تعيين ،مطالعه این از هدف
 P. flabellifolia و P. nodiflora گونه دو در شيميایی

 کرمانشاه و متوالی سال دو در هرمزگان استان از که است
 .بودند شده آوری جمع

 ها روش و مواد

 گیاهی مواد

 اوایل در بذردهی مرحله در P. nodiflora هوایی اندام
 واقع آنها طبيعی های رویشگاه زا ،متوالی سال دوو در  تيرماه

  ارتفاع زاغ، تنگ کوه آباد، اجیح هرمزگان استان در
 و  بندرعباس شمال لومتریکي 34 ماه، آب کوه و متر 9944

 استان از اردیبهشت اواخر P. flabellifolia هوایی اندام
 یمتر 091 ارتفاع در گالن بخش ،مهران شهرستان ،کرمانشاه

 در و جدا بذر و برگ ،ساقه های نمونه .ندشد آوری جمع
 خشک خورشيد نور از دور و سایه شرایط تحت آزمایشگاه

 گياهان تمام بذر و برگ ،ساقه های نمونه از .ندگردید
 روش وسيله به ساعت سه مدت به گرم 34 شده آوری جمع
 کامل جداسازی از پس شد. گيری اسانس آب با تقطير

 سولفات وسيله به اسانس در موجود یئجز آب ،اسانس
 دمای در رنگ تيره ظروف در ها اسانس و شد حذف سدیم

 نوع و درصد تعيين شدند. داریهنگ گراد سانتی درجه 0
 گازی کروماتوگراف دستگاه توسط شيميایی یها ترکيب

(GC) جرمی سنج طيف به متصل گازی ماتوگرافکرو و 
(GC-MS) بود زیر شرح به ها دستگاه مشخصات .انجام شد.  

 

 (GC) سریع فوق گازی کروماتوگراف

 پرداز داده و FID دتکتور به مجهز Thermo-UFM مدل
 گرفت. قرار استفاده مورد Chrom-card 2006 افزار نرم با

  داخلی قطر متر، 94 طول به قطبی نيمه DB-5 ستون
 ميکرون 0/4 برابر ساکن فاز الیه ضخامت و متر ميلی 9/4

 درجه 235 تا 04 از ستون، حرارتی ریزی برنامه بود.
 در گراد سانتی درجه 8 دمای افزایش سرعت با گراد سانتی
 حامل، گاز  .شد انجام دقيقه 5/3 زمان مدت در دقيقه،
 بر کيلوگرم 8 برابر ستون ابتدای در آن فشار و هليوم
 و گراد سانتی درجه 234 تزریق قسمت دمای مترمربع، سانتی
 .بود شده تنظيم گراد سانتی درجه 234 آشکارساز دمای
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 جرمی سنج طیف به متصل گازکروماتوگرافی مشخصات

(GC/MS) 

 با شده متصل Varian-3400 گازی کروماتوگراف
 به قطبی نيمه DB-5 ستون (،Saturn II) جرمی سنج طيف
 فاز الیه ضخامت و ميکرون 25 داخلی قطر متر، 84 طول

 ستون، حرارتی ریزی برنامه .بود ميکرون 25/4 برابر ساکن
 8 دمای افزایش سرعت با گراد سانتی درجه 274 تا 04 از

 درجه 234 تزریق محفظه دمای و دقيقه در گراد سانتی درجه
 و موهلي حامل گاز ،Ion trap دتکتور .بود گراد سانتی

 از استفاده با بود. ml/min85 حامل گاز جریان سرعت
 طيف (،RI) بازداری شاخص (،Tr) ها ترکيب بازداری زمان

 یا و استاندارد یها ترکيب با پارامترها این مقایسه و جرمی
 شناسایی به نسبت کتابخانه در موجود اطالعات با

 این کمّی درصد .شد اقدام اسانس دهنده تشکيل یها ترکيب
 ها کروماتوگرام در منحنی زیر سطوح محاسبه با نيز ها ترکيب

 ؛Davies, 1990 ؛Adams, 2017) گردید محاسبه
Shibamoto, 1987.) 

 

 نتایج
 اسانس بازده

 بااذر و باارگ ،ساااقه هااای نمونااه اسااانس بااازده
P. flabellifolia بااازده .بااود %70/4 و %00/4 ترتيااب بااه 

 در P. nodiflora گوناااه در سااااقه و بااارگ اساااانس
 تاا  %42/4 از برداشات  ساال  دو در و مختلف های رویشگاه

 نوساان  %28/9 تاا  %45/4 از باذر  اساانس  بازده و 29/4%
 (.9 )جدول داشت

 

 P. flabellifoliaو  Pycnocycla nodifloraهای  بازده اسانس گونه -1جدول 
Table 1. Essential oil yield of Pycnocycla nodiflora and P. flabellifolia 

 

 شیمیایی یها ترکیب
ساقه و  اسانس در ،Pycnocycla flabellifolia گونه در
 های ترکيب کل از %0/13 که شد شناسایی ترکيب 90 برگ

 اوسيمن-بتا-ترانس غالب های ترکيب دادند. تشکيل را آن
 (،%1/92) ترپينولن (،%3/88) اوسيمن-بتا-سيس (،0/81%)

 بذر اسانس در بودند. (%0/8) پينن-بتا و (%9/0) پينن-آلفا
 کل از %9/11 که شد شناسایی ترکيب 22 گونه این

 عمده های ترکيب د.دادن تشکيل را شيميایی های ترکيب

-بتا-ترانس (،%89) اوسيمن-بتا-سيس شامل اسانس
 (،%1/1) پينن-آلفا (،%0/92) ترپينولن (،%23) اوسيمن
 .(2 )جدول بودند (%7/8) ميرسن و (%9/0) سابينن
 رویشگاه در P. nodiflora گونه ساقه و برگ اسانس در

 رویشگاه در و ترکيب 24 و 99 متوالی سال دو در زاغ تنگ
 زاغ تنگ رویشگاه در بذر اسانس در و ترکيب 24 و 98 ماه آب

 (.8 )جدول شد شناسایی ترکيب 98 و 90 ترتيب به ماه آب و

Essential oil (%) 
Collection year Collection site Species 

Seed Stem+Leaf 

0.76 0.66 2017 Mehran (Gelan), Kermanshah 

province 
P. flabellifolia 

0.05 0.02 2018 Abmah mountain, Bandar Abas, 

Hormozgan province 
P. nodiflora 

- 0.06 2019 Abmah mountain, Bandar Abas, 

Hormozgan province 
P. nodiflora 

0.23 0.22 2018 Tangzagh Mountain, Bandar Abas, 

Hormozgan province 
P. nodiflora 

- 1.21 2019 Tangzagh Mountain, Bandar Abas, 

Hormozgan province 
P. nodiflora 
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 تمام در عمده های ترکيب اودسمول-بتا و اکسيد کاریوفيلن
 رویشگاه دو بذر اسانس نمونه در بودند. اسانس های نمونه
 و %3/91 اکسيد کاریوفيلنمقدار  ترتيب به ماه آب و زاغ تنگ

 کاریوفيلنمقدار  بود. %1/24 و %1/93 اودسمول-بتا و 9/23%
 و %0/92 تا %3/7 بين ساقه و برگ اسانس های نمونه در اکسيد
 (.8 )جدول بود متغير %2/57 تا %5/95از  اودسمول-بتامقدار 
  گونه بذر نمونه در ،شاخص های ترکيب دیگر از

P. nodiflora زاغ تنگ رویشگاه از شده آوری جمع  
 همراه ساقه نمونه اسانس در ،(%3/99) دکانال-2-ترانس

 نمونه اسانس در ،%1/5با مقدار  اسپاتولنول زاغ تنگ گبر
 و %9/3با مقدار  جرماکرنسيکلو بی ماه، آب برگ همراه ساقه

 و زاغ تنگ برگ همراه ساقه نمونه اسانس در 9813 سال در
 )جدول بود %7/3 و %2/0با مقدار  ترتيب به تيمول ماه آب

8.) 
 

 

 کرمانشاه از .Pycnocycla flabellifolia Boiss مختلف های اندام اسانس در شده شناسایی های ترکیب -2 جدول
Table 2. Compounds identified in the essential oils of different organs of Pycnocycla flabellifolia from 

Kermanshah 

seed Shoot and leaf R index Chemical compounds 

0.2 - 924 α-thujene 
9.9 4.1 932 α-pinene 
0.8 - 946 camphene 
4.1 0.2 969 sabinene 
- 3.4 974 β-pinene 

3.7 0.2 991 myrcene 
0.4 - 1002 α-phellandrene 
0.2 0.2 1020 ρ-cymene 
1.6 0.9 1024 limonene 
31.0 33.8 1037 Z-β-ocimene 
12.6 12.9 1086 terpinolene 
0.1 0.1 1146 eucarvone 
28 39.6 1235 E-β-ocimene 
0.9 1.1 1100 udecane 
0.3 0.4 1174 terpinen-4-ol 
0.5 0.5 1186 α-terpineol 
0.3 - 1284 bornyl acetate 
0.4 0.6 1403 methyl eugenol 
0.2  1417 -caryophyllene 
0.2 0.1 1522 δ-cadinene 
1.5  1561 E-nerolidol 

1.4 - 1633 E-sesquilavandulol 
0.8 0.5 1670 bulnesol 
22 16  Number 

99.1 98.4 - Total 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2405614
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 متوالی دوسال در هرمزگان از Pycnocycla nodiflora مختلف های اندام اسانس در شده شناسایی های ترکیب -3 جدول
Table 3. Compounds identified in the essential oils of different organs of Pycnocycla nodiflora from Hormozgan 

through two consecutive years 

Tangzagh Abmah 

R index Chemical compound 1397 1397 1398 1397 1397 1398 

Seed Stem and Leaf Seed Stem and Leaf 

0.2 0.5 - 0.5 0.7 - 988 myrcene 
- - 1.4 - - 1.8 998 octanal 

0.1 - 2.2 - - 4.4 1020 ρ-cymene 
- 0.4 1.6 - - 1.0 1024 Limonene 
- - 1.0 - - 0.8 1054 γ-terpinene 
- - 0.9 - - 0.7 1087 2-nonanone 
- - 1.1 - - 2.0 1100 nonanal 
- - 1.1 - - 2.0 1201 decanal 

11.8 2.1 2.4 0.5 2.0 3.7 1260 E-2-decanal 
1.8 0.8 6.2 2.9 1.8 8.7 1289 thymol 
0.4 - - - - - 1298 carvacrol 
- - - 0.4 5.2 - 1313 trimethyl benzaldehyde 
- - 2.1 - - 3.5 1374 α-copaene 

1.7 0.7 3.6 1.0 3.0 0.7 1417 -caryophyllene 
0.6 - - 0.5 - - 1439 aromadendrene 
0.3 - - - 0.7 - 1452 α-humulene 
- - 1.2 - - 0.5 1453 geranyl acetone 
- - - 1.2 8.1 - 1500 bicyclogermacrene 

5.4 0.8 4.2 2.0 2.6 1.3 1522 -cadinene 
- - 2.9 - - 1.5 1544 α-calacorene 

1.6 1.4 - 3.0 2.0 - 1548 elemol 
6.0 5.3 5.9 6.0 5.1 4.6 1577 spathulenol 
19.8 11.8 10.8 28.1 7.8 12.6 1582 caryophyllene oxide 

- - 0.9 - - 1.4 1608 humulene epoxide 
6.3 - 1.0 - - 1.8 1633 E-sesquilavandulol 
4.2 2.9 3.2 3.3 1.6 1.3 1644 α-muurolol 
18.9 57.2 19.2 20.9 16.4 15.5 1649 -eudesmol 
0.4 - - - - - 1670 bulnesol 
16 11 20 13 13 20 - Number 

79.5 83.9 72.9 70.3 57.0 69.7 - Total 
 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2405618
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 بحث

 Pycnocycla گونه در اسانس بازده تحقيق این در

nodiflora و مختلف های اندام در %29/9 تا %42/4 از 
  گونه در .کرد تغيير مطالعه مورد های رویشگاه

P. flabellifolia بدست 70/4 و 00/4 اسانس درصد 
  .آمد

Yari گونه (9111) همکاران و P. flabellifolia را 
 را هوایی اندام اسانس بازده و آوری جمع خوزستان از

 مطالعه این نتایج با حدودی تا که کردند اعالم 87/4%
 دارد. اختالف گياهان آوری جمع محل در تفاوت دليل به

Mahboubi اندام اسانس بازده (،2490) همکاران و 
  .ندکرد گزارش %82/4 را گونه این هوایی

 Javidnia مطالعه در P. nodiflora گونه هوایی اندام
 اودسمول-بتا های ترکيب و بررسی (2443) همکاران و
 اسپاتولنول و (%5/99) اسيد هگزادکانویيک (،8/80%)
 دو هر در مطالعه این نتایج با که شد شناسایی (1/0%)

  راستاست. یک در رویشگاه
 ود از شده آوری جمع P. nodiflora گونه در

 کاریوفيلن و اودسمول-بتا ،هرمزگان استان در رویشگاه
 برگ همراه ساقه و بذر اسانس های نمونه در اکسيد

 شد. مشاهده
 و Nasr مطالعه در P. caespitosa گونه هوایی اندام

Asgarpanah (2490) های ترکيب وشد  بررسی  
 يدئبنزآلد متيل تری-0و8و2 (،%8/24) اودسمول-بتا
 عنوان به (%9/0) سيمنوا-بتا-سيس و (2/98%)

 .ندشد شناسایی عمده های ترکيب
 اوسيمن-بتا-سيس و اوسيمن-بتا-ترانس تحقيق این در
 P. flabellifolia گونه در اسانس عمده یها ترکيب

 (2490) همکاران و Mahboubi مطالعه در .شد شناسایی
 خوزستان، از شده آوری جمع گونه هوایی اندام اسانس در

  و (%8/95) سيمن-پارا (،%5/25) فالندرن-آلفا
 (%8/5) کارواکرول (،%99) سيمنوا-بتا (،%8/98) ليمونن

 بودند. عمده های ترکيب (%1/8) سيمنوا-بتا-سيس و
 های ترکيب (9111) همکاران و Yari تحقيق در همچنين

 فالندرن-آلفا خوزستان، اندیمشک در گونه این عمده
  بودند. (%5/93) سيمن-پارا و (4/00%)

 زراعی شرایط در Pycnocycla bashagardiana در
 %(27/93) ميریستيسين (،%04/55) اوسيمن-بتا-ترانس

 & Alizadeh) شد شناسایی %(07/92) سيمنوا-بتا-Z و

Abdollahzadeh, 2017) در مشابه های ترکيب دارای و 
 .بود مطالعه این در P. flabellifolia گونه

  گونه ضدالتهابی و نیاضدسرط خواص
P. bashagardiana داده نسبت تيسينسميری ترکيب به 

 ,.Aramideh et al؛ Jahandar et al., 2018) است شده

-بتا-سيس و اوسيمن-بتا-ترانس های ترکيب (.2018
  گونه اسانس ضدميکروبی خواص مسئول سيمنوا

P. bashagardiana بر آنها ضدميکروبی خواص و بودند 
 اورئوس، لوکوکوساستافي های باکتری ضد

 & Alizadeh) است شده يدتأی اپيدرميس استافيلوکوکوس

Abdollahzadeh, 2017.) گونه اسانس بنابراین 
P. flabellifolia بتا-ترانس های ترکيبدارای  که-

 خواص دارای تواند می است سيمنوا-بتا-سيس و اوسيمن
  .باشد ضدميکروبی
 در الميسين و آسارون-سيس های ترکيب همچنين

 ليمونن و سيمن-پارا  فالندرن،-آلفا و P. spinosa گونه
 و اکسيدانتی آنتی خواصدارای  P. flabelifolia گونه در

 (.Mahboubi et al., 2016) بودند ضدميکروبی
 محل و گياه اندام گونه، بهبا توجه  اسانس بازده

 در اسانس بازده مقایسه کند. می تغيير آوری جمع
 است. آمده 0 جدول در Pycnocycla مختلف های گونه
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 Pycnocycla های گونه مختلف های اندام اسانس بازده مقایسه -4 جدول
Table 4. Comparison of essential oil content in different organs of Pycnocycla species 

Species 

Essential oil of 

seed or fruit 

(%) 

Essential oil of 

aerial parts  

(%) 

Reference 

P. aucheriana - 0.1 Alimirzaloo & Asgarpanah, 2017 

P. aucheriana - 3.8 Alimirzaloo & Asgarpanah, 2017 

P. caespitosa 0.16 - Sadraei et al., 2016 

P. bashagardiana - 0.2-0.4 Chehrazimeydan & Asgarpanah, 2015 

P. caespitosa 0.25 - Asgarpanah et al., 2014 

P. nodiflora Decne ex Boiss - 0.05-0.1 Nasr & Asgarpanah, 2014 

P. bashagardiana 1.1 - Abbasi et al., 2014 

P. aucheriana 0.12 - Teimouri et al., 2005 

P. musiformis 0.14 - Teimouri et al., 2005 

P. spinose var spinosa 0.1 - Asghari et al., 2001 

P. flabellifolia 0.37 - Yari et al., 1999 
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Abstract 
     The genus Pycnocyla belongs to the Apiaceae family and has eight perennial species in Iran. 

In this study, the essential oil content and chemical compounds of P. nodiflora Decne ex. Boiss. 

and P. flabellifolia Boiss. were investigated. The aerial parts of plants at seeding stage were 

collected from two habitats in Hormozgan province through two consecutive years and 

Kermanshah province in one year, respectively. Stem+leaf [SL] and seed [S] were separated and 

shade-dried. The essential oil was extracted by Clevenger apparatus and hydrodistillation 

method for three hours. Percentage and chemical composition of the essential oils were 

determined by GC and GC/MS. The essential oil content of P. nodiflora was obtained [SL]: 

0.23 and 1.21% (two years) and [S]: 0.23% in Tangzagh habitat of Hormozgan and [SL]: 0.02 

and 0.06% (two years) and [S]: 0.01% in Abmah habitat. Caryophyllene oxid (7.8-28.1%) and 

-eudesmol (15.5-57.2%) were recognized as the main compounds of [SL] and [S] essentials 

oils of both habitats in this species. In P. flabellifolia, the essential oil content of [SL] and [S] 

was 0.66 and 0.76%, respectively. The main compounds in [SL] essential oil of this species 

were cis-β-ocimene (33.8%), trans-β-ocimene (39.6%), and terpinolene (12.9%) and in [S] 

essential oil were trans-β-ocimene (28%), cis-β-ocimene (31%), and terpinolene (12.6%). 

According to previous reports on the antimicrobial properties of trans-β-ocimene and cis-β-

ocimene compounds on bacteria like Staphylococcus aureus and S. epidermidis and the 

predominance of these compounds in the essential oil of P. flabellifolia, studies on antimicrobial 

properties of this species essential oil is recommended. 

 

Keywords: Pycnocycla, Apiaceae, caryophyllene oxid, -eudesmol, cis-β-ocimene,  

trans-β-ocimene. 

 


