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 چکیده
 خاطربه یطور سنتاست که به رانیا یبوم و (Apiaceae) انیچتر خانواده از ییدارو اهی، گFerula assa-foetida یعلم نام با آنغوزه اهیگ

 شه،یحاصل از ر ینیالئورزصمغ یاصل یعنوان اجزابه یترپنیسسکوئو  یدیترپنوئ باتین مورد استفاده قرار گرفته است. ترکآ یارزش درمان
 صورت کلونجر دستگاه لهیوسهبا آب ب ریتطق روش توسط یریگساسان قیتحق نیا در دهند.یرا نشان م یتیتوتوکسیضد التهاب و س تیخاص

 نیو برگ ا گلساقه،  شه،یرمختلف  یهااندام از حاصل یهااسانس در موجود ترپنیسسکوئ و دیسولفیپل جمله از ییایمیش باتیترکو  رفتیپذ
و برگ  گل یهااندامکه  داد نشان آمده دستبه. نتایج گرفتند قرار یبررس مورد( GC-MS) یجرم یسنجفیطو  یگاز یتوسط کروماتوگراف اهیگ
-nپینن، پروپیل -ینن، آلفاپ-بتاهمانند  ترکیباتی. اندبودهدارا  را( v/w درصد1/0و  7/0) اسانسمقدار  نیو کمتر نیشتریب بیترتبه آنغوزه اهیگ

شامل  گلساقه و  شه،یمهم ر باتیترک ریسا. دادند یلمربوطه را تشک یاهیگ اندامچهار  تیوالن ترکیبات اصلی اسانس هردی-1،2 و سولفیددیبوتیل
مالین ترکیبات اصلی موجود در برگ -و بتا لنیمت 9-لیمت-5-لیزوپروپیا-2 کهیحالیودسمول بوده در-و بتا دیسولفید لیبوت-سک لیپروپن-1-یز

 که  داد نشان جینتا نیابودند.  اندامچهار  نیا اسانس غالب باتیها ترکترپنیکوئسس باتیهمراه ترکبه فرار گوگرددار باتیترک اند.بوده

F. assa-foetida ردیاستفاده قرار گ مورد یو داروساز ییغذا عیصنا در تواندیم جهینت در باشد ینیالئورزصمغ دیتول یبرا یمنبع تواندیم. 
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ABSTRACT  

Ferula assa-foetida L. is a medicinal plant of the Apiaceae family is native to Iran that has traditionally been 
used for its therapeutic value. Particularly, terpenoid and sesquiterpene metabolites, major components of 
the root-derived oleo-gum-resin, exhibit anti-inflammatory and cytotoxic activities  . In the present 
investigation, the essential oils were obtained by hydrodistillation in a clevenger extractor and the chemical 
compounds from four different organs (i.e., roots, stems, flowers and leaves) of F. assa-foetida L. including 
terpenoids and sesquiterpene were evaluated by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-
MS). Our results indicated that the flower and leaf of the plant possess the highest and the lowest amounts 
(0.7 and 0.1 %  v/w) of essential oils, respectively. The metabolites such as β-Pinene, α-Pinene, Propyl n-
butyl disulfide and 1,2-dithiolane were the main constituents of the essential oil of all the four plant organs. 
The other major components in the root, stem and flower of the plant were (Z)-1-propenyl sec-butyl 
disulfide and β-Eudesmol, while considering leaf organ, 2-isopropyl-5-methyl-9-methylene- and β-Maaliene 
were characterized as the major constitutes. The essential oils of four parts were dominated by the volatile 
sulfur-containing compounds as well as sesquiterpene. Our results, overall, represented that F. assa-foetida 
could be a reliable and trustworthy repository for production of “oleo-gum-resin”, and therefore can be 
frequently utilized in food and flavor industries. 
 
Keywords: Essential oils; Oleo-gum resin; Ferula assa-foetida; GC-MS.  
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 مقدمه

 یاهیگ .Ferula assa-foetida L یآنغوزه با نام علم

 شاخهریبه ز متعلقچندساله  ،دارکرک ،یعلف

جداگلبرگان، راسته  رردهیز ها،یانهاندانگان، رده دولپه

 و گونه Ferulaجنس  ان،یخانواده چتر ان،یچتر

 assa-foetida ( استShah & Zare, 2004 .)آنغوزه 

که در طول  یمعن نیبد ؛کیمونوکارپ است یاهیگ

 یشیرود و سپس دوره رویبار به گل مکیفقط  شیرو

 و گوشتدار راست، اهیگ نیا شهیر. ابدییم خاتمه آن

آنغوزه را در خود  نامهب یارهیش که میضخ نسبتا

 ای ینیالئورزصمغ ،کند. آنغوزهیم رهیذخ وساخته 

 اهیساقه گ نییپا ایو  شهیزدن رغیت از حاصل رهیش

 ،Asafoetida آن به یمحل زبان در کهآنغوزه است 

Anghuzeh، Heng  وBuganeh  اطالق شده و در

مورد استفاده  گسترده طوربهمتعدد  یمصارف تجار

 .(Kavoosi & Rowshan, 2013)ردیگیقرار م

 دیمف اهیگعنوان به آنغوزه اهیگبه ذکر است  الزم

 افغانستانا ت رانیاز شرق ا یمرکز یایآس یبوم ییدارو

 قرارانقراض  خطر معرض در حاضر حال در واست 

گیاه  (.Iranshahy & Iranshahi, 2011) استگرفته 

 چون یمختلف یهایماریبدرمان  یبرا آنغوزه

 یتنفس مشکالت و یعصب اختالالت ،یگوارش اختالالت

-یحشرات مورد استفاده قرار م یدگیدرمان گز زین و

در  انهیسال ران،یا در. ) 20et alBahrami ,.13( ردیگ

. شودیم دیتول ینیالئورزصمغ تن 600تا  500حدود 

 ۲5 ن،یرز درصد 6۴ تا ۴0 یحاو ینیالئورزصمغ

 دیاس ۲8/1 اسانس، درصد 1۷ تا 10 صمغ، درصد

 البته. است نیلیوان ییجز اریبس مقدار و آزاد کیفرول

 یاندک مختلف یهاونهگ در باتیترک نیا زانیم

;Amalraj & Gopi, 2017 ) ستا متفاوت

Takeoka, 2001 باتیداشتن ترک لیدلبه(. آنغوزه 

 مشتقات و هانیکومارجمله  ازمختلف  ییایمیش

 هادیاس ها،دیترپنوئ ریسا و هاترپنیسسکوئ ،ینیکومار

است  گرفته قرارتوجه  مورد دارسولفوره باتیترک و

)Iranshahy & Iranshahi, 2011). یاصل بخش 

 شامل که است اسانس ،ینیالئورزصمغ دهندهلیتشک

 گوگرددار، باتیترک ترپن،یسسکوئ د،یاس کیفرول

 فرار است  یدهایترپنوئ ریو سا هامونوترپن

(Nazari & Iranshahi, 2011) .اریبس معطر یبو 

 حالتبه ییهااسانس لیدلبه Ferula یهاگونه یقو

 و هستند کم اریبس یچگال با فرار کیوماتآر ظیغل عیما

 بذرها، ها،گل شامل اهیگ مختلف یهااندام از معموالً

  ندیآیم دستهب هاشهیر و هاساقه ها،برگ

(Bakk ali et al., 2008) .قیطر از هااسانس استخراج 

 ای 1آب با ریتقط ایاستخراج با بخار  یهاروش از یکی

 نیترمهم از یکی .شودیاستخراج با حالل انجام م

 گونه نیآمده از ا دستبه یهااسانس یاهیژگیو

اثرات  با فرار گوگرددار باتیترک وجود ،یاهیگ

 نیتسک و یبخشآرام رینظ یتوجهقابل یکیفارماکولوژ

 ضد و سمیرومات ضد کروب،یم ضد تشنج، ضد درد،

 ,Hadavand Mirzaei & Hasanloo است ابتید

2014; Asili et al., 2009)). مل گوگرددار عا باتیترک

 هستند  آنغوزه اهیگ ندیناخوشا یبو

(., 2018et al Sharopovترک .)لیپروپن-1-یا باتی 

بوتیل -پروپنیل سک 1-و زی ۲دیسولفید لیبوت-سک

-گونه اسانس گوگرددار باتیترک نیترسولفید عمدهدی

است  foetida-assa ژهیبه و ،Ferulaمختلف  یها

)., 2013et alBahrami ( .ییایمیش باتیترک یبررس 

-1-یا باتینشان داد ترک F. assa-foetidaاسانس 

 لیپروپن 1-یز د،یسولفید لیبوت-سک لیپروپن

 3ولیگوآ نن،یپ-بتا نن،یپ-آلفا د،یسولفید لیبوت-سک

 صمغ دهندهلیتشک یاصل باتیترک عنوانبه ۴و کاراتول

 شوند شناخته می F. assa-foetida ینیالئورز

(Nazari & Iranshahi, 2011) . 

 اسانس باتیترک یاز مطالعات بر رو یاریبس در

 یدیسولفید باتیترک ،زدی منطقه آنغوزه اهیگ رابهیش

 لیپروپن-1-یز و دیسولفید لیبوتان -لیپروپ رینظ

عمده اسانس  باتیترکعنوان به دیسولفید لیبوت-سک

 & Hadavand Mirzaei) شدند مطرح آنغوزه اهیگ

Hasanloo, 2014; Bahrami et al., 2013 .)جینتا 

آنغوزه با استفاده از دستگاه  اهیاسانس گل گ زیآنال

                                                                           
1. hydro-distillation 
2. E-1-propenyl sec-butyl disulphide 

3. Guaiol 

4. Carotol 
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GC-MS که ییشناسا قابل بیترک 5۴ که داد نشان 

 که دارد وجود اسانس دردرصد کل اسانس بود،  9/96

-1-یو ز B جرماکرن نول،یکادشامل  آنها نیترعمده

  بودند دیسولفید لیبوت-سک لیپروپن

(Bahrami et al., 2013ط .)بیترک ۲5 یپژوهش ی 

شده از ارتفاعات  یآورآنغوزه جمع اهیدر اسانس گ

اسانس  باتیترک نیترشد که عمده ییکرمان شناسا

و  دیسولفید لیبوت-سک لیپروپن-1-یزشامل 

در جنس (. Khajeh et al., 2005بودند ) B جرماکرن

Ferula spp. ییایمیش باتیترک ینسب درصد و نوع 

 جنس کی مختلف یهاگونه نیب در تنها نه هااسانس

 مختلف یهاانداممشابه و  یهاگونه افراد نیب در بلکه

 هاها و گلساقه ها،برگ ها،شهیر شامل اهیگ کی

-ستیز یمیاقل طیشرا ن،یبرا عالوه. است متفاوت

و مراحل مختلف  یآورجمع زمان ارتفاع، ،یطیمح

بر  یفیو ک یممکن است به لحاظ کم نمورشد و 

  باشد رگذاریتاث هااسانس بیترک

(Bakk ali et al., 2008) .و  یرابطه با جداساز در

 هایو عصاره هااسانس شیمیایی یباتترک ییشناسا

 یروش کروماتوگراف ینمختلف، چند گیاهی هایگونه

عنوان به GC-MSآنها  یاناست که از م یافتهتوسعه 

اسانس جنس  یباتترک ییشناسا روش ینبهتر

Ferula یهتوص ( شده استKasaian et al., 2016) .

 از یگوناگون یکارها آنغوزه اهیگ یرو بر تاکنون اگرچه

 یگوگرد باتیها و ترکترپنیسسکوئ ییشناسا جمله

 Hadavand)است گرفته صورت ینیالئورزصمغ

Mirzaei & Hasanloo, 2014) طور خاص به یول ؛

 اسانس ییایمیش باتیترک سهیدر رابطه با مقا یقیتحق

 ها،ساقه ها،شهیر شاملآنغوزه  اهیگمختلف  یهااندام

 نیا در نیبنابرا است؛ نگرفته صورت هابرگ و هاگل

 یهااندام اسانس ییایمیش باتیترک یبه بررس مطالعه

 با برگ و گل ساقه، شه،یر شامل آنغوزه اهیمختلف گ

 .است شده پرداخته GC-MS کیتکن از استفاده
 

 هاشرو و مواد

 یاهیگ مواد

ی ریشه، ساقه، برگ هاشامل تمام اندام کامل اهیگ سه

گیاه آنغوزه در اردیبهشت سال در فصل گلدهی  و گل

 ۲۲50 ارتفاع به ،"احمد مال"از نواحی کوهستانی  93

 3۲° 15́و  یشرق °53 35́) ایدر سطح از متر

 یآورجمع رانیاصفهان در ا استان در واقع(، یشمال

 ریذخا یملدر مرکز  اهانیگ یتاکسونوم ییشناسا. شد

 اندام( انجام شد. چهار IBRC) رانیا یستیو ز یکیژنت

پس از  شدهبرداشت اهانیگ و برگ گلساقه،  شه،یر

 -۲0 یدما در و شده خشک هیسا در ،یآور جمع

 . شدند ینگهدار وسیسلس درجه

 

 GC-MSاسانس با  یابیارز

گوگرددار  باتیکو تر یدیترپنوئ باتیترک یبررس یبرا

ساقه،  شه،یرمختلف  یهاآنغوزه از اسانس اندام اهیگ

 دستگاه با اسانس استخراجبرگ و گل استفاده شد. 

 پودر گرم ۲0 از منظور نیبد. گرفت نجاما 1کلونجر

با بخار  ریساقه، برگ و گل با روش تقط شه،یخشک ر

 اسانس. شد انجام یریگاسانس ساعت هفت مدتبهآب 

 نییو تع شده یآورجمع ،استخراج زا پس حاصل

از  پس(. Ghannadi & Amree ,(2002 دیمقدار گرد

 یبرا GC-MSها، از دستگاه اسانس یسازآماده

اسانس  یاز اجزا کیدرصد هر  نییو تع یجداساز

 Agilentاسانس با دستگاه  یابیارز استفاده شد.

5977A  مجهز به دتکتورMS ( کوادروپلMD800 )و 

 ییکایلیس ستون کی. گرفت انجام کیولوژیب تکرار سه

(Chrompak )و  متریلیم۲5/0 قطر متر، 50 طول به

 حاضر مطالعهجهت انجام  کرومتریم ۲5/0اندازه ذرات 

 یمورد استفاده قرار گرفت. ستون ذکر شده ستون

 یپل لیمتی)پنج درصد( و د لیاز جنس فن ییمو

 رجهد ۲۲80نجکتوریا یدما و( درصد 95) لوگزانیس

 درجه چهار سرعت با ستون یدما. بود وسیسلس

 و دهیرس وسیسلس درجه 1۲0 به قهیدق در وسیسلس

 ۲00 به قهیدق در وسیسلس درجه ۲ سرعت با سپس

 درجه ۲5 سرعت با تاینها و دهیرس وسیسلس درجه

 .رسدیم وسیسلس درجه ۲80 به قهیدق در وسیسلس

 یادم و ولت الکترون MS، ۷0 ونیزاسیونی یانرژ 

                                                                           
1. Clevenger  

2. Injector 
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 گاز. دیگرد میتنظ وسیسلس درجه ۲80 ونیزاسیونی

 قهیدق در تریلیلیم کی یدب با و بوده ومیهل حامل

-اندازه بار هر در نمونه از تریکرولیم کی. داشت انیجر

ابتدا به  هانمونه اسانس، یبرا. شودیم قیتزر یریگ

شده و سپس به  قیهگزان رق-با ان 100به  1نسبت 

  افزارنرمبا  هاکیپ زیآنال شدند. قیدستگاه تزر

Mass lab  انجام گرفت.  هیاسکن در ثان کیبا سرعت

 محاسبه از استفادهبا  اسانس یهابیترک ییشناسا

-اننرمال  یهادروکربنیه قیتزر با)که 1کواتز بیضر

 قیتزر با کسانی طیشرا تحت( c28-c11) ۲الکان

 یجرم فیط یها صورت گرفته بود( و بررساسانس

 یشنهادیپ یجرم یهافیآنها با ط سهیو مقا اتبیترک

 با نیچنو هم GC-MSدستگاه  یهاکتابخانه توسط

استاندارد موجود  یهابیترک یجرم یهافیط سهیمقا

 (.Adams, 2012شدند ) سهیمقا 3آدامز کتابخانهدر 

 با و کواتز بیضر محاسبه با باتیترک صحت دییتا

 ریز فرمول ساسبرا(، c11-c28الکان )-ان از استفاده

 (:Davies,1990) شد انجام
 

RI(x) = 100 × [z + ] 

 آن در که

RI (x) کواتز ماده  بیضرx  

zشده قبل از ترکیب خارجآلکان -= تعداد اتم کربن انx 

z+1شده بعد از آلکان خارج-= تعداد اتم کربن ان

 xترکیب 

RT(x)بیترک ی= زمان بازدار x 

RT (z)ان آلکان  یار= زمان بازدz 

RT (z+1)آلکان -ان ی= زمان بازدارz+1 
 

با سه تکرار محاسبه شد. پردازش  بیضرا تمام

 افزارنرماطالعات با سه تکرار و با استفاده از  یآمار

SAS  .اریمع انحراف±نیانگیم صورتبه جینتاانجام شد 

  .شد داده نشان
 

 بحث و جینتا

-به گل و رگب ساقه، شه،یر از آمده دستهب اسانس

                                                                           
1. Kovats index 

2. N-Alkane   
3. Adams,US National Institute of Standard and 

Technology, NIST 

 لیبه زرد، ما لیما ،یاقهوه به لیما رنگ یدارا بیترت

تند  اریبس ییبه زرد روشن با بو لیبه سبز و ما

 وجود از یناش یگوگرد تند اریبس یبوبود.  یگوگرد

  است آنغوزه اهیگ اسانس یگوگرد باتیترک

(Kasaian et al., 2016 .)از حاصل اسانس زانیم 

 بیترتبه برگ و گل ساقه، شه،یر مختلف یهااندام

 نی. بنابرااست( v/w) درصد 11/0و  ۷/0، ۲۴/0، 55/0

 نیدرصد و کمتر ۷/0مقدار اسانس را گل با  نیشتریب

. کندیم دیدرصد تول 1/0مقدار اسانس را برگ با 

 از هاگل که است آن از یحاک گرید مشابه مطالعات

  هستند فعال اسانس دیتول نظر

(2014 , .et alIrmisch  .)گل در اسانس بودن شتریب-

در جذب  باتیترک نینقش ا دهندهنشان تواندیم ها

  .است یافشانگرده یحشرات برا

 شه،یر یهااندامآمده از اسانس  دستهب باتیترک

 داده نشان 1 جدول درآنغوزه  اهیگساقه، گل و برگ 

هر  کواتز یدر آن درصد و شاخص بازدار که است شده

 نیگذاشته شده است. در ا شیبه نما اتبیکدام از ترک

در اسانس  بیترک ۲۲و  ۲۷، ۲6، ۲۴تعداد  قیتحق

-به که آنغوزه برگ و گل ساقه، شه،یر از شدهاستخراج

درصد کل  ۷6/6۲و  8/53، 3/5۷، ۴3/8۲ بیترت

مطالعه بر  با (.1)جدول شد.  ییاسانس هستند، شناسا

-خرم شده از یآورجمع آنغوزه اهیگ برگ اسانس یرو

 ,.Ahmadvand et alشد ) ییشناسا بیترک 1۲آباد 

دهد اجزای نشان می 1طور که جدول همان (.2014

پنین، -پنین، آلفا-اصلی اسانس چهار اندام گیاهی بتا

تیوالن بودند. دی-۲و1سولفید و ان بوتیل دی-پروپیل

 ییشناسا دیگر اجزای اصلی که در ریشه، ساقه و گل

 و دیسولفید لیبوت-سک لینپروپ-1-یشدند شامل ز

-۲ که در برگ ترکیباتدر حالی ؛بودند ودسمولی-بتا

عنوان به نیمال-و بتا لنیمت-9-لیمت-5-لیزوپروپیا

با مطالعه  جینتا نیااجزای اصلی شناسایی شدند. 

 توسط زدیآنغوزه منطقه  اهیگ رابهیاسانس ش باتیترک

GC-MS داشت مطابقت (Hadavand Mirzaei & 

Hasanloo, 2014 .)باتیترک یبررسبا  محققین فوق 

که  داشتند انیب زدیآنغوزه منطقه  اهیگ رابهیاسانس ش

-ید لیبوتان -لیپروپ رینظ یدیسولفید باتیترک
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 دیسولفید لیبوت-سک لیپروپن-1-یز و دیسولف

 شوند.یم شامل را آنغوزه اسانس عمده باتیترک

 نیا دره آنغوز اهیگاسانس  یاصل یاجزا نیب یتشابهات

 بامثال  یبراوجود دارد.  یمطالعه و مطالعات قبل

-جمع آنغوزه اهیگ اسانس ییایمیش باتیترک یبررس

 و( Khajeh et al., 2005) کرمان هیشده از ناح یآور

 بیترتبه( Ahmadvand et al., 2014) آباد خرم

و  دیسولفید لیبوت-سک لیپروپن-1-یا باتیترک

 شامل را برگ اسانس غالب باتیترک نیکادن-گاما

-یو ز B جرماکرن نول،یکاد باتیترکمقابل  در. شدند

 باتیترک عمده دیسولفید لیبوت-سک لیپروپن-1

شده از مناطق غرب  یآورجمعآنغوزه  اهیاسانس گل گ

 نیا(. Bahrami et al., 2013) دادند لیتشک را ران،یا

 یآورجمع آنغوزه اهیگ ییایمیش باتیترک درتفاوت 

 یمیاقل تفاوتاز  یتواند ناشیمز مناطق مختلف شده ا

 .(Ahmadvand et al., 2014مختلف باشد ) مناطق

 باتیترک شود،یم مشاهده ۲ جدول در کهطورهمان

اعظم  قسمت هاترپنیسسکوئفرار و  گوگرددار

حاصل از  جینتا باکه  شدند شامل را اسانس باتیترک

 نکهیا بر یمبن et al  Bahrami (2013).پژوهش

غالب در  یدهایترپنوئ ،(%۲5/81) هاترپنیسسکوئ

 نیهم حضور لیدل به اسانس هستند سازگار است.

 اسانس هاترپنیسسکوئ و فرار گوگرددار باتیترک

 ارزشمند است اریبس  یآنغوزه از نظر صنعت داروساز

(Iranshahy & Iranshahi, ; , 2012Iranshahi

و  19، 51/۲0 ،۷9/۲8گوگرددار  باتیترک (.2011

 و گل ساقه، شه،یراسانس  بیدرصد به ترت ۴6/۲6

 یاصل یترپن باتیترک (.۲)جدول  شدند شامل برگ

 هاترپنیسسکوئ و هامنوترپنآنغوزه  اهیگ اسانس

 ها،مونوترپن(. Kasaian et al., 2016) هستند

 از یساختار لحاظ به که هستند ییهامولکول نیبارزتر

 بیترت نیبد اند،آمده وجودهب رنزوپیا واحد دو اتصال

 نقطه با مختلف یساختارها از یاریبس وجود امکان

 وسیسلس درجه 185 تا 150 از نرمال یهاجوش

 یهامونوترپن یاصل گروه دو به و دیآیم فراهم

 یبندمیتقس دارژنیاکس یهامونوترپن و دروکربنیه

نتایج این  (.O'Connor & Maresh, 2006. )شوندیم

های هیدروکربنی شامل وهش نشان داد که مونوترپنپژ

پینن، میرسن، لیمونن -پینن، کامفن، سابینن، بتا-آلفا

 03/15و  39/16، 56/10، 9/۲6و والنسن در مجموع 

 لیتشک را برگ ودرصد از اسانس ریشه، ساقه، گل 

 یضدعفون ،یضدالتهاب یهایژگیو یدهند که دارایم

 هستند زین یروسیضدو و ییایضدباکتر ،یکنندگ

(Peana et al., 2002 .)یدروکربنیه یهامونوترپن 

  دارند وجود هااسانس تمام در بایتقر

(Peana et al., 2002)های . برخالف مونوترپن

دار در این هیدروکربن، هیچگونه مونوترپن اکسیژن

 دسته دو به هاترپنیسسکوئمطالعه شناسایی نشد. 

 شوندیم یبندمیقست یدروکربنیو ه دارژنیاکس

(Rocha et al., 2011.) یهاترپنیسسکوئ 

-شامل بتا ،پژوهش نیا در آمده دستهب یدروکربنیه

 -آلفا لن،یوفیگورجونن، کار-کوببن، بتا المن، بتا

المن، -گاما ،Dجرماکرن  نن،یکاد-گاما لن،یوفیکار

 ۲ ن،یمال-بتا المن، -بتاکوپائن، -آلفافارنسن، -آلفا

-گاما و ستولنیآر لن،یمت-9-1 لیمت -5-1لیزوپروپیا

در مجموع ترتیب . این ترکیبات بههستند ننیسل

درصد از اسانس ریشه،  8/15و  55/11، ۲/11، 9۴/8

(. ۲دهند )جدول یم لیتشک راساقه، گل و برگ 

-آلفا ول،یگوا شامل دارژنیاکس یهاترپنیسسکوئ

-بتا رول،یآگاروسپ نسول،یاودسمول، کاروتول، ه

، 3۴/1۷ترتیب در مجموع به سابولولیب-دسمول و بتااو

ساقه،  شه،یر درصد از اسانس ۷6/5و  86/6، 68/1۴

 در که چند هردهند. یم لیتشک راگل و برگ 

مشتق شده از  یهااسانس زانیم ،نیشیپ یهاپژوهش

 مونوترپن بیترک F. assa-foetida، 10 گل

 پنتریسسکوئ بیترک ۲6(، درصد 1۴/6) دروکربنیه

 ترپنیئسسکو بیترک 9(، درصد ۴8/۴3) دروکربنیه

 دروکربنیه بیترک کی(، درصد ۷۷/3۷) دارژنیاکس

فرار  یدیسولف بیترک 9(، درصد 35/0) دارژنیاکس

 مونوترپن گونهچیه و شده گزارش( درصد 18/11)

 ,.Bahrami et al) است نشده گزارش دارژنیاکس

-سک لیپروپن-1-یز یگرید یقیتحق در (.2013

 نیترعمده ننیپ-بتا و منیاوس-بتا د،یسولفید لیبوت

 کردند گزارش کرمان یکوهستان ینواح آنغوزه بیترک
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(., 1998et al Sefidkon). 

شده بر روی اسانس گیاه آنالیزهای پیشین انجام

در مقایسه با نتایج  GC-MSآنغوزه توسط دستگاه 

پژوهش حاضر نشان داد که ترکیب کیفی اجزای 

رسد اگرچه در نظر میهیایی اسانس، مشابه بشیم

 باتیترک. شوداندکی مشاهده می برخی از موارد تفاوت

 ،یکیژنت تنوع اساس بر تواندیم هااسانس ییایمیش

 و یاهیگمختلف  یهااندام ک،یژنتیاپ یفاکتورها

 میاقل اتیمثل خصوص یطیاز عوامل مح یادیز تعداد

 ارتفاع و خاک وعن رطوبت، رت،درجه حرا ،یشناخت

 ;Moghaddam & Farhadi, 2015) ابدی رییتغ

Andrade et al., 2011.) 
 

 های مختلف گیاه آنغوزهشده از انداماستخراجاسانس  ییایمیش باتیترک -1 جدول

Table 1.Chemical composition of the essential oils extracted from different organs of F. assa-foetida 

Compound αRI 

Content (%) 

 برگ گل ساقه ریشه

α-Pinene 939 4.14 ± 0.0044 4.19 ± 0.0026 4.21 ± 0.02 4.44 ± 0.0004 

Camphene 952 0.15 ± 0.03 0.13 ± 0.05 0.17 ± 0.06 0.12 ± 0.03 

Sabinene 975 - - 1.14±0.12 1.32±0.03 

β-Pinene 983 21.44 ± 28.72 5.77 ± 0.98 10.51 ± 8.28 5.81 ± 0.0002 

Myrcene 990 1.17±0.22 - 0.36±0.07 - 

Limonene 1031 - - - 2.18 ± 0.01 

Butanethioic acid,3-methyle-,s-(1-methylpropyl) ester) 1136 - - - 0.33 ± 0.08 

Propyl n-butyl disulfide 1159 8.17±0.00026 5.32 ± 0.0004 5.19 ± 0.10 5.33 ± 0.0004 

1,2-dithiolane 1168 10.45±0.20 8.32±1.46 6.83±1.46 20.24±206.04 

(Z)-1-propenyl sec-butyl 1177 8.95 ± 0.20 6.41 ± 5.91 6.29 ± 1.46 - 

bis (1-methyl propyl) disulfide 1220 - 0.46±0.0162 0.33±0.096 0.89±0.0032 

Disulfide, bis[1-(methylthio)ethyl] 1362 0.93±0.1 - - - 

α- longipinene 1373 0.46±0.0002 - - - 

β-Cubebene 1390 0.1 ± 0.01 - - 2.1± 0.2 

β-Elemene 1392 - - 0.37 ± 0. 24 - 

-Gurjunene 1406 0.62 ± 0.16 - - - 

Caryophyllene 1419 0.54 ± 0.03 0.18 ± 0.0002 0.23 ± 0.005 0.17 ± 0.0002 

bis [(1-methylthio) propyl] disulfide 1429 0.29 ± 0.23 - 0.36 ± 0.11 - 

α-Caryophyllene 1462 0.10 ± 0.43 0.27 ± 0.11 0.65 ± 0.59 0.11 ± 1.49 

γ-Cadinene 1472 - 0.31 ± 0.086 - - 

Germacrene D 1478 2.19 ± 0.21 - 1.30 ± 0.24 - 

Valencene 1494 - 0.47±0.21 - 1.16±2.14 

δ-Cadinene 1516 - - 0.31 ± 0.086 - 

γ –Elemene 1518 1.81± 0.11 4.27± 0.21 2.25 ± 6.70 1.82±0.32 

α-Farnesene 1520 0.9 ± 0.0008 0.62 ± 0.44 1.30 ± 4.97 - 

α-Copaene 1535 1.15 ± 0.09 0.41 ± 0.06 0.58 ± 0.11 0.81 ± 0.16 

Elemol 1542 - 0.06±0.0002 - - 

Ethanone, 1-(1,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- 1573 - 0.35 ± 0.25 - 0.29 ± 0.41 

Guaiol 1588 0.59 ± 1.03 - 0.12 ± 0.05 4.13 ± 0.82 

α-Eudesmol 1597 2.25±3.57 0.11 ± 0.002 0.20±0.099 1.42 ± 0.002 
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 1 جدول ادامه

Table 1. (continue) 

Compound RIα 
Content (% ) 

شهیر  برگ گل ساقه 

Carotol 1601 3.98 ± 0.03 4.17 ± 1.51 - - 

β-M aaliene 1622 1.53 ± 8.33 2.57 ± 4.38 1.53 ± 12.85 4.47 ± 13.88 

Hinesol 1636 - 0.69±0.01 2.26±0.002 - 

Agarospirol 1641 - 1.06 ± 0.06 0.84±0.04 0.21 ± 0.08 

Bicyclo[4.4.0]dec-1-ene, 2-isopropyl-5-methyl-9-methylene- 1648 - 1.88±1.68 2.88 ± 1.28 4.88 ± 0.14 

Aristolene 1651 - 0.57 ± 0.20 - 1.44 ± 1.88 

β-Eudesmol 1654 9.87 ± 1.30 8.38 ± 2.28 2.73 ± 0.16 - 

γ-Selinene 1655 - 0.12 ± 0.0008 0.15±0.002 - 

-Bisabolol 1656 0.65±0.01 0.21 ± 0.01 0.71±0.02 - 

Total (% ) 
 

82.43 57.3 53.8 62.67 

αRI =آلکان -کواتز با استفاده از ان  یبازدار شاخصC28-C11 به هاداده لوکسانیس-لیمتید-یپل-لیفن %5 کاتیلیس یستون یرو-

 ( نشان داده شده است3)تکرار= دخطای استاندار ±صورت میانیگین 

RIα = Kovats Retention Indices relative to C11-C28 n-alk anes on silica column 5%  phenyl-poly-

dimethyl-siloxaneData are Means ± Standard Deviation (n=3) 

 

 آنغوزه اهیبرگ و گل گ ،ساقه ،شهیر انداممختلف  یهاکالس ینسب باتیترک -2 جدول
Table 2. Relative compositions of different classes in root, stem, leaf and flower of F. assa-foetida 

Compound Class  
Content (%) 

 
 برگ گل ساقه شهیر

Hydrocarbon Monoterpenes 26.90 10.56 16.39 15.03 

Hydrocarbon Sesquiterpenes 8.94 11.20 11.55 15.80 

Oxygenated Sesquiterpenes 17.34 14.68 6.86 5.76 

Volatile sulfur-containing 28.79 20.51 19.00 26.46 

 

 یکل یریگجهینت

 ،GC-MS کیاز تکن استفاده با خالصه، طوربه

 ییمهم دارو اهیمختلف گ اندام چهار ییایمیش باتیترک

F. assa-foetida داللت  پژوهش نیا جینتاشد.  یبررس

 در یترپن باتیترک و گوگرددار باتیترکبر وجود 

های این ن گلهمچنی. بودمختلف  یهاانداماسانس 

 ،هابرگ و( v/wدرصد ۷/0بیشترین اسانس ) گیاه

(. v/wدرصد  1/0) بودندحداقل میزان اسانس را دارا 

نشان داد که ترکیبات ن همچنیمطالعه  نیا جینتا

 یاجزا از یشتریها درصد بترپنیکوئسگوگرددار و س

دهند. یمختلف را به خود اختصاص م یهااندام اسانس

 در آنغوزه اهیگ اسانس ییایمیش یاجزا نیب تفاوت

از  یناش تواندیم مطالعات گرید با حاضر پژوهش

 اهیو سن گ یمرحله رشد ش،یرو محل یطیمح طیشرا

  باشد.
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