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 .Anthemis pseudocotula Boiss شده کشت جمعیت نه اسانس کیفی و کمی بررسی
 

 4علیزاده محمدعلی و 3کنشلو هاشم ،*2سفیدکن فاطمه ،1کنشلو فاطمه

 دارویي علوم واحد اسالمي، آزاد دانشگاه فيتوشيمي، گروه ارشد، كارشناسي دانشجوي .1

 كشور مراتع و ها جنگل تحقيقات مؤسسۀ طبيعي، منابع ژن بانک قاتتحقي گروه دانشيار، و استادیار استاد، .4 و 3 ،2

 (31/6/1334 پذیرش: تاریخ - 21/2/1334 دریافت: )تاریخ

 
 چکیده

 باشند.مي  دارویي ارزش داراي و اسانس حاوي آن هاي گونه هوایي اندام كه دارد ایران در بومي گونۀ 23 و كاسني تيرۀ به متعلق آنتميس جنس

 شد. كشت البرز تحقيقات ایستگاه در و آوري گرد مختلف مناطق از جمعيت نه بذر  Anthemis pseudocotula اسانس ها تركيب سيبرر براي

 از ها اسانس تركيب شناسایي براي شدند. گيري اسانس آب با تقطير روش از استفاده با و تهيه نمونه گلدار هاي سرشاخه از گلدهي مرحلۀ در

 32 .است متغير 1گلستان در درصد 03/0 تا زنجان در 2/0 بين ها يتجمع بين اسانس بازدۀ كه داد نشان نتایج شد. استفاده ازيگ نگارفام دستگاه

 ،2گلستان ترتيب )به توجون-بتا به توان يم ها يبترك ینتر مهم از بودند. متفاوت ها يتجمع در كه شد شناسایي جمعيت هشت در تركيب

 جمعيت بوشهر، ترتيب )به فارنزن-بتا-سيس درصد(، 3/13 و 4/20 ، 1/26 ،1/33 ،36 ،3/62 برابر 1گلستان و وشهرب یزد، تهران، ،3گلستان

 یزد، ترتيب )به اكسيد كاریوفيلن و درصد( 2/12 و 3/13 ،4/14 ،2/11 ،16 ،3/21 ،1/33 برابر 1گلستان و تهران زنجان، ،3گلستان یزد، ،23212

 ميرسن، يها تركيب كه يطور به بوده جمعيت یک خاص هاي تركيب از  شماري برد. نام درصد(2/12 و 1/20 ،4/20 برابر 23212 و 1گلستان

 و بوشهر در فارنزن -آلفا اي(-)اي گلستان، در كامفور زنجان، جمعيت در اپوكساید هومولن و ميرتنول كاروئول، هيدرو دي اسيمن،-بتا-سيس

 با زنجان جمعيت كرد. تقسيم دستۀ سه به را جمعيت هشت اي خوشه تجزیۀ یجنتا شد. دیده زنجان و 2 گلستان هاي جمعيت در سينئول – 3 ,1

 و اكساید كاریوفيلن فارنزن،-بتا-سيس توجون،-بتا متفاوت مقادیر ليدل به ها جمعيت دیگر و دستۀ یک در ميرسن و ترپينئول-آلفا باالي درصد

  گرفتند. قرار دیگري هاي گروه در پينن-بتا

 
  .گلدار ۀسرشاخ ،جمعيت ،اسانس هاي تركيب شيرازي، ۀبابون :یدیکل یها واژه 
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ABSTRACT 
Anthemis with 39 native species belongs to Asteraceae family. Essential oils of the flowers, leaves and stems with special 
components are used in pharmaceutical industries. In order to study essential oil content and composition of different 
accessions of Anthemis pseudocotula, the seeds were collected from provinces of Golestan, Yazd, Semnan, Tehran, Zanjan 
and Bushehr and were sown at Alborz experimental station. In addition to terminated flower bearing shoots at flowering 
stage, whole sample flower bearing shoots of A. pseudocotula were sampled and their essential oil were extracted by hydro-
distillation method and analyzed and identified by GC and GC/MS. Results of essential oil analysis of different accessions 
showed that essential oil yields of Zanjan and Golestan 1 were 0.2% and 0.03 %, respectively. Thirty-two components were 
recognized in eight accessions that were different in number, type and percentage. Their main components were β-thujone 
(Golestan 2, Golestan 3, Tehran, Yazd, Bushehr and Golestan 1 were 62.9%, 36%, 33.1%, 26.1%, 20.4% and 13.9% 
respectively), Z-β- farnesene (Bushehr, code 29717, Yazd, Golestan 3, Zanjan, Tehran and Golestan 1 were 
38.1%,21.9%,16%,15.7%,14.4%,13.3% and 12.2% % respectively), and caryophyllene oxide (Yazd, Golestan 1 and code 
29717 were 20.4%, 20.1% and 17.7% respectively).  Some components belonged to specific accession, so that myrcene, Z - 
β-ocimene, dihydro carveol, myrtenol and caryophyllene oxide in Zanjan, camphor in Golestan, (E,E) –α- farnesene in 
Bushehr and 1,8-cineole in Golestan and Zanjan accessions. Based on the results, in order to gain some components with 
high percentage, we need to select specific accessions  
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 مقدمه
 یک .Anthemis pseudocotula Boiss شيرازي ۀبابون

 غرب ،غرب شمال نواحی بومی و معطر و ساله یک گياه

 در ایران بر  افزون گونه ینا .است ایران  غرب جنوب و

 فلسطين، سوریه، ترکيه، قبرس، ،اژه دریاي شرقی جزایر

 گياهی شيرازي بابونۀ دارد. انتشار عراق و عربستان مصر،

 و کرک داراي متر،سانتی 01 تا 51 ارتفاع به علفی است

 ،باالرونده یا راست شاخه، چند ۀساق کرک، بدون یا

 ،متر سانتی 3/5-0/1×1/9-1/5 ابعاد به شياردار ها برگ

 انتهایی هاي )لوب( پارپهنک با مستطيلی -مرغی تخم

 بيضوي -مستطيلی متر، ميلی 5-1/1×1/7-5 طول به

 به و ضخيم متر سانتی 1/0-9 طول به دمگل ،خطی تا

 7-1/5 قطر به خميده سر با اغلب و شود می ختم ميوه

 1/5-5×1/9-9 طول به هایی )براکته( برگوارک ،متر سانتی

 چروکيده مانند، نيزه تا بيضوي -مستطيلی متر، ميلی

 نهنج گرد، تا کند انتهاي با ،ميانی رگبرگ در جزء به

 هایی فلس با انتهایی بخش در تنها که مخروطی

 بهار در و سفيد رنگ به ها گل است. شده پوشيده

 و داشته دارویی ارزش شيرازي بابونۀ شوند. می ظاهر

 ،سوءهاضمه شکم، نفخ سردرد، نقرس، درمان در

 شود. می استفاده پوستی هاي ناراحتی و عصبی دردهاي

 نيز بخشی آرام اثر خوش بوي داشتن ضمن نهبابو این

  (.Newall et al., 1996) دارد

 )مورفولوژیکی( شناختی ریخت هاي ویژگی بررسی

 گونۀ جمعيت پنج )فنولوژیکی( پدیدشناختی و

Anthemis pseudocotula Boiss که داد نشان 

 ميزان به تهران جمعيت پوشش تاج قطر ميانگين

 بود دیگر هاي جمعيت از بيشتر متر سانتی 05/19

 و گياه ارتفاع نظر از تپه مراوه و تهران هاي جمعيت

 نسبت گل شمار نظر از 5زنجان ،7زنجان هاي جمعيت

 درصد ميانگين داشتند. برتري ها جمعيت دیگر به

 اسانس عملکرد ميانگين و 5زنجان جمعيت اسانس

 بود. ها جمعيت دیگر از بيشتر 7زنجان جمعيت

 ماد ميانگين بيشترین نشتدا يلدل به تهران جمعيت

 ،برداشت و گلدهی زمان در روزانه رشد تجمعی

 تپه مراوه جمعيت ولی آمد شمار به دیررس جمعيت

 ,.Paryab et al) رفت گل به ها جمعيت دیگر از زودتر

2012). 

 شناختی، ریخت هاي ویژگی تنوع بررسی

 چهار هاي جمعيت در اسانس عملکرد و پدیدشناختی

 از تابعی اسانس عملکرد که داد نشان ابونهب ۀگون

 و پوشش تاج قطر سرشاخه، خشک و تر هاي ویژگی

 (.Alizadeh et al., 2014) است بوته ارتفاع

 بابونه (اکوتيپ) جور بوم سه روي شده انجام بررسی

(Matricaria chamomilla) مناطق از شدهآوريگرد 

 بين که داد نشان ایران، غرب جنوب و مرکزي

 تفاوت اسانس  ترکيب نظر از مختلف هاي جور بوم

 قطر اصفهان جور بوم که يطور به دارد وجود داري معنی

 کمتري برداشت شاخص و بيشتر ۀبوت ارتفاع و گل

 از ولی داشت. فارس و بوشهر هاي جور بوم به نسبت

 بين تفاوتی ،خشک گل و توده یستز عملکرد نظر

 در اسانس درصد جز به همچنين نداشت. وجود ها آن

 مواد و اسانس به مربوط هاي ویژگی دیگر خشک، ةماد

 احتمال سطح در داري معنی تفاوت ها، اکوتيپ ةمؤثر

 به که گرفت نتيجه توان می طورکلی به دارند درصد1

 تفاوت ،اسانس ةبازد و خشک گل عملکرد لحاظ

 بيشترین ولی نشد مشاهده ها جور بوم در يدار معنی

 در آپيژنين و (درصد59/3) اسانس در کامازولن درصد

 و اصفهان جور بوم در ترتيببه (mg/ml 14/51) عصاره

  .((Kohanmo et al., 2013 شد مشاهده بوشهر

 يرتأث تحت که است یهای ویژگی از اسانس ميزان

 & Mann) گيرد می قرار محيطی و ژنتيکی هاي عامل

Staba, 1986). توسط شده انجام بررسیTaviana  

 آلمانی بابونۀ تودة سيزده ژنتيکی تنوع روي (2001)

Matricaria chamomilla L. ایتاليا شمال و مرکز در 

 و تر گل عملکرد ،زراعی هاي ویژگی از استفاده با

 شمال ةتود دو و مرکز ةتود 3 اسانس هايویژگی

 SYN 1 ایتاليایی و بونا اسلواکيایی هاي رقم با ایتاليا

 چهار اسانس کيفيت و زراعی هايویژگی که داد، نشان

 بود. بونا رقم از بهتر یا و همسان وحشی جور بوم

 که داد نشان ایتاليا جنوب هاي بابونه روي تحقيقات

 هاي تيپ(بيو) جور زیستدر  اسانس هايترکيب

 ,.Cirecelav et al) هستند متفاوت ها، بابونه مختلف

 تجمع و توليددر  محيطی هاي عامل (.2002

 دارند. مهمی نقش دارویی گياهان ثانویه هاي ليتمتابو

 و نور شدت بارندگی، ميزان ،ماد چون یهای عامل



 499 ... شده کشت جمعيت نه اسانس کيفی و کمی بررسیکنشلو و همکاران:  

 

 منطقه یک اقليم ةکنندتعيين که دریا سطح از ارتفاع

 تجمعدر  يرگذارتأث هاي عامل ترین مهم بوده

 ,Davise & Albrigo) هستند ثانویه هاي متابوليت

1994.)  

 تنوع بررسیدر  ستر()کال اي خوشه ۀتجزی نتایج

 Matricaria chamomilla هاي توده از برخی ژنتيکی

L. ژنتيکی تنوع از جغرافيایی تنوع که داد نشان 

 موضوع این .(Pirkhezri et al., 2008) کند نمی پيروي

 عنوان نيز بابونه زمينۀدر همکاران و مهدیخانی توسط

 .(Mehdikhani et al., 2007) است هشد

 74 شيرازي، ۀبابون اسانس ها کيبتر بررسی در

 فارنزن -بتا -سيس که شده ییشناسا ترکيب

 بيزابولن -آلفا ،درصد14/51 گوایازولن ،درصد53/77

 آلفا و درصد4/3 فارنزن ،درصد75/51 آ اکساید

 تشکيل را اصلی ترکيب پنج ،درصد74/4 بيزابولول

 ميزاندر  تفاوت .(Ayoughi et al., 2008) دادند می

 ژنتيکی تفاوت و محيطی شرایط به اسانس هاي ترکيب

 بابونه .(Sashidhara et al., 2006) دارد یبستگ گياهان

 که هاشتد (اکسيدانیآنتی) پاداکسندگی ویژگی

-آلفا مانند هایی ترکيب وجود به را آن توان می

 و داد نسبت بيزابولول آلفا و آ اکسيد بيزابولول

 داشتن دليل هب ضدالتهاب و درد ضد ویژگی همچنين

 مواد ادویه، ترکيب در و ددار اکساید کاریوفيلن

 و غذایی مواد انواع همچنين و سازي کرم کننده،پاک

 Park et al., 2013; Sabulal et) دارد کاربرد نوشيدنی

al., 2006). در توجون-بتا مانند هایی ترکيب وجود 

 شده عطرسازي صنعت در آن کاربرد باعث بابونه اسانس

 هاي يماريب در توجون -آلفا داشتن يلدل به بابونه است.

 .(Deiml et al., 2004) شود می استفاده اعصاب

 فيتوشيميایی تنوع بررسی تحقيق این هدف

 اینکه بر مبنی بوده شيرازي ۀبابون مختلف هايجمعيت

 ها، ترکيب نوع نظر از مختلف هاي يتجمع بين آیا

 نوع در ها تفاوت این آیا و خير؟ یا دارد وجود تفاوتی

 ؟هستند يرگذارتأث مختلف هايجمعيت کاربرد

 

 ها روش و مواد
 يها شگاهیرو از شدهآوري گرد شيرازي ۀبابون بذرهاي

 البرز تحقيقات ایستگاه در زمستان اواخر در طبيعی

 آبياري امانۀس از استفاده با و کاشته خطی صورت به

 شد ظيمتن طوري آبياري زمان ند.شد آبياري اي قطره

 ظهور از پس نشوند. روهروب خشکی تنش با ها نهال که

ها سرشاخه از الزم هاي نمونه ،ها گل درصد11 از بيش

 و تهيه جداگانه جمعيت هر هاي بوته از تصادفی طور به

 تحت سلسيوس ۀدرج 71 دماي در آزمایشگاه در

 براي شدند. خشک غيرمستقيم نور و هوا جریان

 هواي در شدهخشک هاي ونهنم از اسانس، استخراج

 ۀدرج 11 آون در و توزین گرمی 1 هاي نمونه ،آزاد

 درصد سپس و داده قرار ساعت 77 مدت به سلسيوس

 از اسانس استخراج براي شد. گيري اندازه ها آن رطوبت

 دو مدت براي اي شيشه کلونجر و آب با تقطير روش

 شد. استفاده ساعت

 هاي بترکي جداسازي و شناسایی منظور به

 (کروماتوگراف) نگار فام دستگاه از اسانس ةدهند تشکيل

 در جرمی سنجطيف به متصل گازي گار فام و گازي

 و جنگل تحقيقات مؤسسۀ گياهی شيمی آزمایشگاه

 در ها، نمونه سازيآماده براي شد. استفاده کشور مراتع

 شدند. گيريرطوبت سدیم سولفات با ها نمونه آغاز

 ميکروليتري 51 سرنگ توسط ليترميکرو 7/1 يزانم

 درصد شد. تزریق گازي نگار فام دستگاه به و برداشته

 جداسازي از پس اسانس هر ةدهندتشکيل يها ترکيب

 تزریق از پس شد. محاسبه بازداري شاخص همراه به

 یافتن و GC نگار فام گاز دستگاه در ها اسانس

 ابیدستي براي ستون، گرمایی ریزي برنامه نیتر مناسب

 دي با آمدهدستبه هاي اسانس جداسازي، بهتري به

 نگار فام يگاز دستگاه به و شده رقيق کلرومتان

 و تزریق GC-MS جرمی سنجطيف به شده متصل

 دست به مربوطه هاي کروماتوگرام و جرمی هاي طيف

 کواتس، شاخص بازداري، زمان از استفاده با سپس آمد.

 هاي ترکيب اب مقایسه و جرمی هاي طيف بررسی

 رایانۀ کتابخانۀ در موجود اطالعات از استفاده و استاندارد

 مقایسۀ و جرمی سنجطيف به متصل نگار فام دستگاه

  شد. انجام استاندارد هاي ترکيب با ها آن

 

 GC دستگاه مشخصات

 ستون به مجهز 9A مدل شيمادزو نگار فام يگاز

 رونید قطر و متر 91 طول به DB-5 ۀموئين
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 آن در ساکن فاز ۀالی ضخامت که متر یليم71/1

 گرمایی يزیر برنامه .شد استفاده بود، ميکرومتر71/1

 ۀاولي نهایی دماي تا آغاز سلسيوس ۀدرج 11 از ستون

 در درجه 9 سرعت با جیتدر به و سلسيوس ۀدرج751

 701 ثانویه نهایی دماي تا سپس و افتهی شیافزا دقيقه

 به سلسيوس  ۀدرج 71 دقيقه هر در سلسيوس ۀدرج

 731دتکتور و تزریق ۀمحفظ دماي شد. افزوده آن

 مورد آشکارسازي بود. شده تنظيم سلسيوس درجۀ

 گاز از و بوده FID نوع از GC دستگاه در استفاده

 بر متر سانتی 97 سرعت با حامل گاز عنوان به هليوم

 شد. استفاده هيثان

 

 GC/MS دستگاه مشخصات

 سنجی طيف به شدهمتصل 9711 واریان نگار فام گاز

 71/1 قطر متر، 91 طول به DB-5 ستون با جرمی
 71/1 آن در ساکن )فاز( حالت الیۀ که متر ميلی

 تا 01 از گرمایی ریزي برنامه .شد استفاده بوده، ميکرون

 سلسيوس درجۀ 9 دماي افزایش با سلسيوس درجۀ 701

 و سلسيوس درجۀ 731 تزریق محفظۀ دماي دقيقه، در

 سلسيوس درجۀ 731 )ترانسفرالین( انتقال خط يدما

 گاز عنوان به درصد33 خلوص با هليوم گاز .شد تنظيم

 انرژي ثانيه، یک با برابر اسکن زمان .شد استفاده حامل

 محدودة و ولت الکترون 41 )یونيزاسيون( کردن یونيزه

 يافزارها نرم از ها داده تجزیۀ براي بود. 71-911 از جرمی

Excel و Ward  شد. استفاده 

 

 بحث و نتایج
 اسانس بازدۀ

 بابونۀ مختلف هاي نمونه گلدار ۀسرشاخ اسانس ةبازد

 کمترین و بيشترین که دهد می نشان 5 شکل در شيرازي

 مربوط ترتيب به که بوده درصد 19/1 و 1 /7 اسانس ةبازد

 هستند. گلستان و زنجان هاي جمعيت به

 

 
 شيرازي بابونۀ مختلف يها جمعيت در اسانس بازدة .5 شکل

Figure 1. The return of oil in different populations Anthemis pseudocotula 
 

 از هانمونه بين در زیاد اختالف وجود از نشان نتایج

 که دارد را درصد 7/1 تا 19/1 بين اسانس بازدة نظر

 ميانگين که Paryab et al. (2012) تحقيقات نتایج با

 به نسبت زنجان يها تيجمع در را سانسا عملکرد

 هستند. همسو کردند، اعالم بيشتر ها تيجمع دیگر

  اسانس یها ترکیب
 اسانس در شده شناسایی هاي ترکيب درصد و نوع

 مجموع نيهمچن و بررسی مورد مختلف يها نمونه

 در اسانس هر در شده شناسایی هاي ترکيب کل درصد

 است. شده داده نشان 5 ولجد
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 (Anthemis pseudocotula) شيرازي بابونۀ مختلف هاي اندام در شده شناسایی هاي ترکيب .5 جدول

Table 1. Compounds identified in various organs Anthemis pseudocotula 

No. Compound R.T. 

Compound persentage 
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1 α-pinene 939 - 0.4 3.6 - 0.5 - - - 0.6 
2 β -pinene 979 - 5.4 12.8 - 1.4 - - - 0.7 
3 myrcene 990 - - - - - - - - 8.5 
4 p-cymene 1025 0.5 0.6 0.6 - - - 0.3 - 2.4 
5 1,8-cineole 1030 -  - - - - - - 2.3 
6 Z - β-ocimene 1037 - - - - - - - - 1.4 
7 linalool 1097 1.2 3.4 1.9 3.0 1.5 2.7 2.3 8.1 2.2 
8 α-thujone 1103 2.0 1.7 0.9 0.8 0.6 0.3 0.7 - - 
9 β- thujone 1115 34 62.9 33.1 36 20.4 13.9 26.1 - 2.5 

10 camphor 1148  - - - - 5.2 - - - 
11 terpinen-4-ol 1178 0.6 0.7 0.1 0.2 0.3 2.8 0.5 0.3 1.8 
12 α- terpineol 1188 - - - - - 0.9 0.5 1.9 21.7 
13 dihydro carveol 1194 - - - - - - - - 3.8 
14 myrtenol 1197 - - - - - - - - 3.8 
15 3-thujyl acetate 1296 - 0.9 0.7 1.2 0.3 2.4 1.0 5.6 0.4 
16 α-copaene 1377 0.7 0.9 1.2 1.2 0.6 2.7 2.4 2.0 - 

17 cyperene 1399 0.6 0.4 0.6 0.6 0.9 1.7 3.0 1.4 0.8 
18 Z - β- farnesene 1443 12.3 5.9 13.3 15.7 38.1 12.2 16 21.9 14.4 
19 E- β-farnesene 1457 1.0 2.8 6.9 2.9 9.2 - 1.6 3.2 3.9 
20 allo-aromadendrene 1460  - - - - - - - - 
21 α-terpinyl isobutanoate 1473  -   - - - 0.9 0.3 
22 γ-gurjunene 1480 2.9 2.6 1.9 2.0 1.9 3.7 4.7 0.5 3.0 
23 α-muurolene 1500 0.4 0.2 0.2 0.7 - 0.9 - 0.5 0.6 

24 (E,E) –α-farnesene 1506 - - - - 4.2 - - - - 
25 lavandulyl 2-methyl butanoate 1512 1.4 1.3 2.7 4.8 - 2.6 4.7 9.7 - 
26 spathulenol 1580 1.4 0.6 1.2 1.4 0.7 1.7 1.3 5.2 2.3 

27 caryophyllene oxide 1585 12.3 3.2 9.2 7.7 2.1 20.1 20.4 17.7 3.8 
28 globulol 1590 1.2 0.3 0.9 1.1 0.1 3.8 3.9 3.4 - 
29 humulene epoxide II 1608 3.0 - - - - - - - 1.3 
30 β-himachalene oxide 1616 1.1 - 0.2 0.9 0.4 1.8 0.6 0.9 2.0 
31 cadin-4-en-7-ol(cis) 1640 3.0 0.8 1.5 1.6 1.6 2.6 1.5 3.4 0.8 
32 β-eudesmol 1651 1.4 0.3 0.5 0.6 0.4 1.7 0.7 1.2 - 

33 eudesm-7(11)-en-4-ol 1841 4.7 1.4 0.2 7.1 4.4 6.0 0.8 2.6 2.9 

 

 و ها ترکيب نوع که دهد می نشان جدول مندرجات

 متفاوت شيرازي بابونۀ هاينمونه در ها آن ميزان

 بيشترین شدهشناسایی يها ترکيب بين در .هستند

 و 5/99 ،97 ،9/90 ،3/07 ميزان به توجون-بتا را سهم

 ،7گلستان هاينمونه در ترتيببه درصد5/70

 از .داشتند یزد ۀشاهدی و تپه مراوه تهران، ،9گلستان

 فارنزن -بتا-سيس به توان می عمده هاي يبترک دیگر

 در ترپينئول-آلفا (،درصد3/75) 73454 نمونه در

 در اکسيد کاربوفيلن و (درصد4/75) زنجان نمونه

 ترتيب به 73454 و 5 گلستان یزد، ۀشاهدی هاينمونه

-سيس .کرد اشاره درصد 4/54 و 5/71 ،7/71 برابر

 اغلب در که است یهای ترکيب دیگر از فارنزن-بتا

 هاينمونه در آن درصد که داشته وجود هانمونه

 به تپه مراوه و تهران زنجان، ،5 گلستان یزد، یِۀشاهد

 درصد 9/57 و 9/59، 7/57 ،4/51 ،50 برابر ترتيب

 درصد که است یهای ترکيب از پينن -بتا .است متغير

 برابر و مالحظه قابل نسبت به تهران نمونه در تنها آن

 .است درصد 3/57

 بابونۀ در شيميایی هاي ترکيب بيشترین بنابراین

 فارنزن، -بتا توجون،-بتا هاي ترکيب به مربوط شيرازي

 .است پينن-بتا و اکسيد کاریوفيلن

 

 بابونۀ هاینمونه ها اسانس ترکیب ای خوشه تجزیۀ

 شیرازی

 3 از شده آوري گرد هاي نمونه اي خوشه تجزیۀ نتایج

 این برش خط است. دهش ارائه 7 شکل در منطقه

 کرد. تقسيم متفاوت دستۀ سه به را هانمونه

 قرار جداگانه دستۀ یک در زنجان نمونه که يطور به

 در 73454 و 5 گلستان شاهدیه، هاينمونه و گرفت

 جداگانه دستۀ یک در نيز هانمونه دیگر و دسته یک
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 قرار بندي دسته این در توجه قابل نکتۀ گرفتند. قرار

 دستۀ یک در 9 و 7 گلستان هايمونهن گرفتن

 هاي ویژگی زیاد همانندي گویاي که است مشترک

 گرفتن قرار .است هانمونه این در بررسی مورد

 گویاي نيز جداگانه دستۀ یک در زنجان هاي نمونه

 دارد. هانمونه دیگر با نمونه این ویژة تفاوت

 در شاهدیه و 5 گلستان هاي جمعيت گرفتن قرار

-بتا اصلی هاي ترکيب داشتن ليدل به روهزیرگ یک

 و اکساید کاریوفيلن و فارنزن-بتا-سيس توجون،

 ليدل به دیگر زیرگروه در تهران و 7گلستان هاينمونه

 فارنزن-بتا-سيس توجون،-بتا اصلی هاي ترکيب داشتن

 یک در بوشهر و 9 گلستان هاي جمعيت و پينن-بتا و

 توجون،-بتا لیاص هاي ترکيب وجود ليدل به زیرگروه

 درصد .است اکساید کاریوفيلن و فارنزن-بتا-سيس

 جمعيت در ميرسن و ترپينئول-آلفا هاي ترکيب باالي

 است.  داده قرار جداگانه دستۀ یک در را آن زنجان

 

 
 مطالعه مورد هاينمونه از ناشی هاي داده اي خوشه تجزیۀ از ناشی اي درختواره نمودار .7 شکل

Figure 2. Cluster analysis graph data from samples 

 

 بابونۀ مختلف هاينمونه اسانس هاي ترکيب بررسی

 هاينمونه در توجون-بتا ترکيب که داد نشان شيرازي

-بتا-سيس یزد(، شاهدیۀ و تهران تپه، مراوه )گلستان،

 و یزد ،73454 )بوشهر، هاينمونه در فارنزن

 یزد، )شاهدیۀ هاينمونه در کاریوفيلن و (9گلستان

 هاي ترکيب در را درصد بيشترین (73454 و 5گلستان

 زنجان نمونه که یدرصورت داشته، شده شناسایی

 برتري از که دارد را یادشده هاي ترکيب کمترین

 نسبت گرم نسبت به و خشک هاي اقليم يها تيجمع

 توليد توان در سرد هاي اقليم يها تيجمع به

 در یعبارت به .است وفيلنکاری و توجون-بتا هاي ترکيب

 گونۀ در ها ترکيب این تر گرم هاي اقليم يها تيجمع

 يها تيجمع در شوند. می ساخته بيشتر شيرازي بابونۀ

 و ترپينول-آلفا مانند هایی ترکيب سرد، هاي اقليم

  شوند. می ساخته ميرسن

 تفاوت ،مختلف هاي رویشگاه بين داد نشان نتایج

 این دارد. وجود شيميایی هاي ترکيب نظر از داري معنی

 که Kohanmou et al. (2013) نتایج با همسو نتایج

 مورد جور بوم سه در را اسانس هاي ترکيب ميزان

 Omidbaigi تحقيقات و اند کرده عنوان متفاوت قيتحق

 طيمح با گياهی هاي گونه متقابل اثر بر مبنی (1995)

 قاتتحقي همچنين و ها جور بوم عملکرد در تفاوت و

Marotti (1993)، Man & Staba (1986)، Taviana 

 اسانس ميزان که Cirecelav et al. (2002) و (2001)

 و محيطی شرایط از متأثر را آن دهندة تشکيل مواد و

 را ها جور بوم و ها بوم زیست در اسانس هاي ترکيب تغيير

 دارد. همخوانی ،اند کرده عنوان

 Bulatovic et al. (1997, 1998) تحقيقات نتایج

 -آلفا که داد نشان بابونه اسانس هاي ترکيب روي

 سرشاخۀ عمدة هاي ترکيب از توجون-بتا و توجون

 ترکيب دو که تحقيق این نتایج با که هستند گلدار 

-آلفا ،شيرازي بابونۀ گلدار  سرشاخۀ اسانس در را عمده

 درصد 97 و 7 برابر ترتيب به توجون-بتا و توجون

 که دارد این از نشان و است همسو کرده، مشخص
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 از و بوده ها آنتميس بيشتر اصلی هاي ترکيب از توجون

 و نوشيدنی و غذایی مواد در کم ميزان به توان می ها آن

 برد. بهره عطرسازي صنایع در همچنين

 در اکساید کاریوفيلن مانند هایی ترکيب افزایش

-فاآل ها ترکيب و 73454 و یزد ،5گلستان يها تيجمع

 اغلب در توجون-بتا و زنجان نمونه در ترپينئول

 يها تيجمع اسانس که دارد این از نشان ها تيجمع

 دارند. دردي ضد ویژگی شيرازي بابونۀ مختلف

 

 کلی یریگ جهینت
 در ها آن درصد و اسانس هاي ترکيب نوع بين

 که دارد وجود توجهی قابل تفاوت مختلف، هاي نمونه

 بایستی مختلف هاي هدف براي دهد می نشان

 شود. انجام مشخص يها تيجمع از گيري اسانس

 برتر هاي جمعيت انتخاب براي دهند می نشان ها تفاوت

 اصالحی کارهاي براي ویژه به و انبوه توليد منظور به

 به نسبت ،ها جمعيت انتخاب از پيش است الزم

 با و کرد اقدام ها جمعيت اسانسی ترکيب شناسایی

 و نوع بين رابطۀ و آماري مناسب هاي روش اعمال

 به نسبت ها، اکسش و  جمعيت با ها ترکيب درصد

  کرد. اقدام مناسب جور بوم انتخاب

 

 پیشنهاد

 بوشهر جمعيت در فارنزن -بتا-سيس ترکيب افزایش

 آن ضدسرطانی کاربرد و ها تيجمع دیگر به نسبت

(Afoulous et al., 2013) اکسيد کاریوفيلن کارایی و 

 سرطان درمان و پيشگيري التهاب، ضد درد، اهشک در

(Park et al., 2013)، ادویه، ترکيب در آن از استفاده 

 سازي نوشابه و غذایی مواد سازي، کرم کننده، پاک مواد

(Sabulal et al., 2006)، کشی حشره (Rodilla et al., 

 (،Goren et al., 2011) ضدميکربی (،2008

 (،Ghelardini et al., 2001) موضعی ةکنند حس یب

 ,.Silva et al., 2007; Legault et al) سرطانی ضد

 Tung et al., 2008; Chavan et) یضدالتهاب و  (2007

al., 2010)، اجراي و ریزي برنامه کند یم ایجاب 

 گيرد. صورت زمينه این در تري جامع تحقيقات
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