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 چکیده
ی زارها ماسه و یسنگالخ و ریبا ینواح در بيشتر و نعناعيان خانواده به متعلق (Teucrium polium L. subsp. polium) کلپوره      
خواص درمانی مختلفی همچون ضد درد، ضد  .روید می رانیا ازجمله ايآس یغرب جنوب و اقیآفر شمال ،ترانهیمد ،اروپا مختلف ینواح
ی شيميایی ها ترکيبدليل وجود  این خواص درمانی به که نظر گرفته می شود دهنده فشار خون برای آن در اکسيدانی و کاهش آنتیتب، 

ی اسانس این گونه دارد. ها ترکيببرداشت گياه در مراحل مختلف فنولوژی تأثير زیادی بر ميزان  متعدد در اسانس حاصل از آن است.
 فنولوژیدر طول فصل رویش در منطقه چشمه انجير استان فارس و در سه مرحله کلپوره ی و کيفی اسانس در این تحقيق تغييرات کمّ
 ها اسانسمورد بررسی قرار گرفت.  2723در سال های کامل تصادفی  در قالب طرح بلوکاوج گلدهی(  و )اوج رویشی، اول گلدهی

قرار  و تحليل ( مورد تجزیهGC/MSسنج جرمی ) گازی متصل به طيف( و کروماتوگرافی GCهای کروماتوگرافی گازی ) توسط دستگاه
(، %2/22دهنده اسانس در مرحله اوج رویشی، کاریوفيلن اکسيد ) های تشکيل ند. نتایج این پژوهش نشان داد که عمده ترکيبگرفت
 (، %6/6سيکلوجرماکرن ) بی(، %3/6) پينن-بتا (،%2/3(، ليمونن )%5/8(، ميرسن )2/2%) Dجرماکرن (، %8/22پينن )-آلفا

D (6/26% ،) جرماکرن در مرحله اول گلدهی، ،%2/1( با بازده اسانس %4/7بی )-بيسابولول اکسيد-( و آلفا%6/4کاریوفيلن )-ترانس
( و %6/7) پينن-آلفا(، %7/5) ليمونن(، %1/6) اسپاتولنول (،%8/3) ميرسن(، %2/8اوسيمن )-بتا-ترانس(، %7/28) سيکلوجرماکرن بی
  ،D (8/22%) جرماکرن ،(%5/22) ميرسن ،(%8/25)پينن -آلفا و در مرحله اوج گلدهی،، %7/1( با بازده اسانس %6/2) پينن-بتا
 بودند. %2/1با بازده اسانس  (%2/3)سيکلوجرماکرن  بی و( %6/4) اسپاتولنول ،(%5/8) ليمونن ،(%3/22) پينن-بتا
 

 .(.Teucrium polium L) کلپوره کيفی، تغييرات ،یکمّ راتييتغ ،یکیفنولوژ مراحل اسانس، کلیدی: های واژه

 

 مقدمه
 باشند می هایی عصاره وثر ؤم مواد حاوی ییدارو گياهان

 این کاربرد و خواص روی تاکنون زیادی های پژوهش که
 خواص روی بيشتر ها پژوهش این است. شده انجام دموا

 کشی، باکتری حشرات، دفع کشی، حشره کشی، قارچ
 پرتوها، به وابسته های جهش از کننده ممانعت اکسيدانی، آنتی

 مواد در آزاد های رادیکال مخرب فعاليت از جلوگيری
 آلزایمر ازجمله مزمن های بيماری کاهش حتی و خوراکی
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 (.Yali et al., 2005؛ Gillij et al., 2007) باشد می

 درمانی خواص است نموده اهميت حائز را گياه این آنچه
 التهابی، ضد اثرهای به توان می رابطه این در که باشد می آن

 نمود. اشاره آن اکسيدانی آنتی و توموری ضد دیابتی، ضد
 چند و باکتری ضد و تب ضد اثر دارای همچنين مذکور، گياه

 حاوی گياه این همچنين. باشد می دیگر مفيد خاصيت
 استرول، ساپونين، ترپنوئيد، تانن، ازجمله زیادی یها ترکيب

 این عصاره از توان می که است لوکوآنتوسيانين و فالونویيد
 بيشتر برد. بهره ها بيماری از بسياری درمان در گياه

 ها الکل مثل قطبی های حالل در گياه این مؤثر یها ترکيب
 ,Mohsenipour & Hassanshahian) دارند انحالل قابليت

 یاهانيگ از یکی (.Rezaie Keikhaie et al., 2017؛ 2016
 استفاده قلب درد رفع یبرا یسنت طب در شيب و کم که
 رهيت از کلپوره .(Mir Heidar, 2004) است کلپوره شود یم

 متر، یسانت 21-71 ارتفاع به ایپا ،یعلف است یاهيگ نعناع
 و یسنگالخی نواح در معموالً که یا پنبه ديسف ظاهر یدارا

 شمال ترانه،یمد منطقه اروپا، مختلف ینواح یزارها ماسه
 مختلف ینواح در رانیا ازجمله ايآس غرب جنوب و قایآفر

 یها کوهستان و رانیا مرکز و جنوب غرب، شمال،
 (.Zargari, 1997) دارد یپراکندگ خشک مهين

 در گياهان عملکرد و رشد موجود، یها گزارش براساس
 اقليم، گونه، مانند عواملی تأثير تحت مختلف یها اکوسيستم

 این از هریک که دارد قرار جغرافيایی مشخصات و خاک
 گياه اسانس کيفيت و يتکمّ بر سزایی به تأثير دتوان می عوامل
 اثر بررسی دنبال به (.Soltanipour, 2004) باشد داشته
 واقع رویشگاه 2 در که T. polium اسانس روغن بر ارتفاع

برای  رویشگاه بهترین ،گردید انجام مازندران استان در
 تشخيص ارتفاع ترین پایين اسانس، کيفيت و يتکمّ حصول

 (.Zadegan & Khanigi, 2014) شد داده
Hayta گونه دو اسانس بررسی در (2123) همکاران و 

T. multicaule و T. polium را اصلی یها ترکيب ترکيه، در 
 یها ترپن سزکویی و پينن-بتا پينن،-آلفا یها مونوترپن

 مطالعات در .کردند ذکر اکسيد کاریوفيلن و Dجرماکرن 
 عمده و شده شناسایی ترکيب 28 تعداد کرمان، در و دیگر

 لينالول (،%52/22) پينن-آلفا شامل ترتيب به ها ترکيب
 (%12/3) پينن-بتا و (%62/2) اکسيد وفيلنکاری (،67/21%)

 .(Moghtader, 2009) بودند

Farahbakhsh مهمترین تحقيقی در (2121) همکاران و 
  و پينن-آلفا ليمونن، ،Dجرماکرن را  کلپوره یها ترکيب

 کردند. گزارش پينن-بتا
Nikkhah تأثير بررسی منظور به (2112) همکاران و 

 مختلف یها روش همچنين و برداشت مختلف مراحل
  آویشن گياه اسانس بازده بر گيری اسانس

(Thymus vulgaris L.) شامل که دادند انجام هایی آزمایش 
 و گلدهی اوایل ،)رویشی برداشت مختلف مراحل تأثير

 تقطير روش از استفاده با اسانس استخراج و کامل( گلدهی
 بيشترین آمده بدست نتایج طبق شد. انجام آب بخار و آب با

در حدود  که بود گلدهی اوایل به مربوط اسانس بازده
 توان می تحقيق این نتایج به توجه با کلی طور به شد. 2/28%

 عنوان به را آب بخار با تقطير روش و گلدهی اول مرحله
 برای گيری اسانس روش و برداشت زمان ترین مناسب
 نمود. معرفی باغی آویشن

Cozzani کردند  اعالم پژوهشی در (2115) همکاران و
 T. poliumهگيا اسانس یها ترکيبی روی های یبررس که

subsp. capitatum ی بوم رهیجز درCorsica ی ایدر در
 و ننيپ-آلفا شاملی اصل یها ترکيب انجام شده و ترانهیمد
 بودند. ننيپ-بتا

Peldrim که دادند نشان تحقيقی در (2114) همکاران و 
 .T. orientale sspگياه اسانس در ها باتيترک نیشتريب

orientale و توليف لن،يوفیکار-بتا نالول،يل شامل  
 بودند. بوربونن-بتا

Sabzeghabaie و Asgarpanah (2126) تحقيقی در 
 گياه وگل( )بذر ميوه یها ترکيب مهمترین که دادند نشان

 .باشد می ليمونن و پينن-بتا المول، پينن،-آلفا شامل کلپوره
Aburjai اسانس بررسی در (2116) همکاران و 

 اسانس را بازده ،اردن در .Teucrium polium L سرشاخه
8/1±14/1% (ww) کاریوفيلن-بتا و اجزای عمده آن را 

اعالم  (%2/5) سابينن و D (6/8%) جرماکرن (،3/8%)

https://www.tandfonline.com/author/Farahbakhsh%2C+Jahangir
https://www.tandfonline.com/author/Farahbakhsh%2C+Jahangir
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 کردند.
Maizi تغييرات روی تحقيقی در (2122) همکاران و 

 مهمترین که دادند نشان الجزایر در کلپوره اسانس فصلی
 و نوکارونيپ اسپاتولنول، ليمونن، شامل اسانس یها ترکيب
 .باشد می کامفور

Kurtoğlu و Tin (2123) که دادند نشان تحقيقی در 
 کارواکرول، ،Dجرماکرن  شامل گياه این یها ترکيب مهمترین

 .باشد می اسپاتولنول و پينن-بتا
Hachicha کردند که  اعالم (2113) همکاران و

 تونس یبوم T. ramosissimum اسانسی اصلی ها ترکيب
 ژنهياکس ترپن ییسسکو ،(%2/42) دروکربنيه ترپن ییسسکو

 (%27/2) نولیکاد-آلفا و (%23/22) ننیکاد-آلفا ،(7/42%)
 .است

Kabouche و بررسی به تحقيقی در (2113) همکاران و 
 Teucrium polium گياه اسانس یها ترکيب وتحليل تجزیه

subsp. aurasiacum ارفرّ یها ترکيب .پرداختند الجزایر در 
 گاز وسيله به گونه این هوایی های قسمت در آمده بدست

 مورد (GC/MS) جرمی سنجی طيف به متصل کروماتوگراف
 در دهنده تشکيل یها ترکيب عمده .گرفت قرار وتحليل تجزیه

-مورولن-آلفا ،(%8/46)کادینول -آلفا شامل کلپوره اسانس
 پينن-β و (%5/2) پينن-α ،(%5/22)هيدروکسی -بتا7
 و هيدروکسی-بتا7 که است بار اولين این و بودند (7/8%)

 است. شده مشخص T. polium در مورولن-آلفا
Esmaili  وAmiri (2112) شناسایی برای  

 ميکروبی ضد خاصيت و دهنده تشکيل یها ترکيب
 بروجرد شمال از شده یآور جمع Teucrium poliumگياه
 شناسایی گياه این اسانس دررا  ترکيب 44 لرستان استان در

 از: عبارتند آن دهنده تشکيل یها ترکيب عمده که کردند
جرماکرن  (،%75/22) کاریوفيلن-بتا (،%52/27) پينن-آلفا
D (34/22%)، که؛ (%61/3) ليمونن و (%35/8) پينن-بتا 

 منفی و مثبت گرم یها یباکتر اغلب عليه بر گياه این اسانس
 و توجه قابل ضدميکروبی اثرهای یدارا آزمایش مورد
 .است جنتامایسين بيوتيک آنتی از بيشتر

Mirza (2111) یها ترکيب کيفی و یکمّ بررسی در 

 باغ از که T. percicum ساسان در موجود شيميایی
 شناسایی به موفق بود شده آوری جمع ایران ملی شناسی گياه
 این ميان از که شد گونه این اسانس در ترکيب 25

 و (%2/25) پينن-بتا یها ترکيب شده شناسایی های ترکيب
 دهنده تشکيل یها ترکيب ترین عمده (%6/22) کاریوفيلن-بتا

 بودند. اسانس

Bagherpour بررسی به تحقيقی در (2128) همکاران و 
  دارویی گياه مختلف های اکوتيپ در اسانس فيتوشيميایی

T. percicum .مجموع در که داد نشانآنان  نتایج پرداختند 
 که شد شناسایی گونه اینی ها جمعيت اسانس در ترکيب 27

 تفاوت ها تجمعي این اسانس در ها ترکيب نوع و تعداد
 کوه رویشگاه به متعلق اسانس ترکيب بيشترین .داشت یزیاد
 بازده بيشترین که حالی در .بود ترکيب( 68) داراب زیره

 شد. مشاهده (%7/1) زاخارویه رویشگاه در اسانس
  پينن،-آلفا از درصد باالترین داراب زیره کوه رویشگاه

 باالیی کيفيت یدارارا داشت و  والریانول و ليمونن پينن،-بتا
  گياه یبرا رویش محل بهترین و بوده اسانس از

T. percicum پينن،-بتا پينن،-آلفا یها ترکيب .باشد می  
 های ترکيب عنوان به اکسيد کاریوفيلن و کاریوفيلن-ترانس

 بودند. منطقه چهار هر در اسانس مهم

Rowshan بررسی به تحقيقی در (2122) ارانهمک و 
 دارویی گياه مختلف های اکوتيپ در اسانس فيتوشيميایی

Teucrium polium subsp. polium استان منطقه هفت در 
 های ترکيب مهمترینکه  داد نشانآنان  نتایج پرداختند. فارس

 در ترتيب به و بوده متغير مختلف های رویشگاه در اسانس
  Dجرماکرن  از:بودند  عبارت منطقه هفت این

  (،%2/25-4/4) رماکرنجسيکلو بی (،3/6-6/22%)
 ميرسن (،%2/2-8/1) پينن-بتا (،%6/26-8/1) پينن-آلفا

 ضمناً (.%2/27-2/4) کاریوفيلن-ترانس و (3/2-5/2%)
 اصلی های ترکيب به مربوط های داده آناليز از حاصل نتایج

 متمایز گروه 7 تشخيص به Minitab افزار نرم با ،اسانس
 درون فيتوشيميایی تنوع وجود دهنده نشان که شد منجر
 است. گياه این در ای گونه

  مقایسه و بررسی تحقيق، این انجام از هدف
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  کلپوره گياه اسانس شيميایی های ترکيب
(Teucrium polium subsp. Polium) مختلف مراحل در 

 در گلدهی( اوج و گلدهی اول رویشی، )اوج فنولوژیکی
 امر این است بدیهی .باشد می فارس انجير چشمه منطقه

 دیگر و داروسازی علم در بعدی تحقيقات ساز زمينه دتوان می
 و گياه این اسانس از بهينه استفاده برای ،آن با مرتبط علوم

 باشد. شيميایی داروهای با آن نمودن جایگزین
 

 ها روش و مواد

 ییایجغراف تیموقع

 معروف ريانج چشمه نام به که مطالعه مورد منطقه مراتع
 راز،يش شهرستان غرب شمالی لومتريک 75 فاصله در است
 مساحت به و گرفته قرار کلستان دهستان سه بخش در واقع

 تعليف مورد و فارس استانی القیي مراتع جزء هکتار 2235
یی ايجغراف های طول نيب و رديگ یم قرار داران مرتعی ها دام
ی ها عرض و دقيقه 25 و درجه 52 و دقيقه 21 و درجه 52

 دقيقه 45 و درجه 22 و دقيقه 41 و درجه 22 ییايجغراف
 است. گرفته قرار

 

 منطقه خاك تیوضع

 مواد درصد نييتع براساس منطقه خاک بافت
 و 28/3 تهیدياسی دارا و باشد میی لومی شن دهنده، ليتشک
 خاکیی ايميش هیتجز به توجه با و خوبی زهکشی دارا
ی آل مواد درصد واست  ميپتاس و میسد شامل آنی معدن مواد
 .باشد می %5/2در حدود  آن
 

 یتوپوگراف تیوضع

ی ها تراس بای کوهستان صورت به مطالعه مورد منطقه
 و متر 2776 ایدر سطح از ارتفاع حداکثر که بودهی فوقان

  وزنی روش به متوسط ارتفاع و متر 2811 آن حداقل
 بيشی کل جهت و دهیگرد محاسبه دریا سطح از متر 2225
 است.ی جنوب-یشمال منطقه

 هواییو  آب شرایط

 نیتر کینزد براساس منطقه انهيسالی بارندگ متوسط مقدار
 سطح از ستگاهیا ارتفاع که رازيش ستگاهیای هواشناس ستگاهیا

  ساله 76 دوره کی یط ،باشد می متر 2422 ایدر
 در انهيسالی آسمان نزوالت حداکثر که است متر یليم 45/723

 حداقل و متر یليم 3/225 زانيم به زمستان فصل در مدت نیا
  زانيم به تابستان فصل در دوره نیای ط انهيسالی بارندگ

 وی د آذر،ی ماهها دری جو نزوالت حداکثر ،متر یليم 3/2
در  منطقهی خشک دوره و باشد می باران و برف صورت به بهمن

ی دارا .است آبان اواسط تیلغا خرداد مهين از ماه 3 حدود
 درجه حداقل و بوده سردی ها زمستان و گرمنسبتاً ی ها تابستان
  ساله 76 دورهی ط سال ماه نیتر گرم در مطلق حرارت

  مطلق حرارت درجه حداکثر و گراد یسانت درجه -4/24
  ساله 76 دورهی ط در حرارت درجه متوسط و 2/47

 .باشد می گراد یسانت درجه 28

 

 یاهیگ پوشش

 ،منطقهی کیاکولوژ ویی هوا و آب تيوضع به توجه با
 و است برخورداری خاص تنوع از آنی اهيگ پوشش

 موجودی ها درختچه و درختان .باشد می زار بوته صورت به
 پوشش و بادام و بنه تنگرس، ارژن، کم،يک شامل: منطقه در

 یال علف بره، گوش ،صحرایی چکيپ گون، شتريب آنی مرتع
 .باشد می ريجاش و جوخار رحسن،يم کاله ،اسبی
 
 تحقیق روش

 آوری جمع به اقدام فنولوژی مرحله 7 در گیاه: برداشت
 رویش انتهای) رویشی اوج مرحله رد کلپوره گياه شد. گياه

 اوایل (،گياه زایشی های اندام ظهور از قبل و کامل برگی
 در و خردادماه اواخر گلدهی، اول مرحله در ماه، اردیبهشت

 اطراف های کوه از ماهتير اواسط در گلدهی، اوج مرحله
 (متر 2361 دریا سطح از ارتفاعبا ) ريانج چشمه منطقه مراتع
 شد. آوری جمع



 277   2، شماره 73دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 

 صورت به مرحله هر در آوری جمعکه  شود یادآوری می
 در بودن غالب براساس گونه این و انجام تصادفی کامالً
 شد. انتخاب اسانس ميزان نيهمچن و منطقه

 مرتع گياهی های تيپ بررسی :زیرگونه و گونه شناسایی
 و کشاورزی تحقيقات مرکز شناس گياه توسط بررسی مورد
 (24428 هرباریومی شماره با) فارس استان طبيعی منابع
 در شده آوری جمع گياه هوایی های قسمت سپس شد. انجام

 و هشد پخش کاغذ روی سایه، در و آزمایشگاهی شرایط
 هر در گياهان نمودن، خشک از پس گردیدند. خشک
 شدند. خرد دقت به مرحله
 

 اسانس استخراج

 برای .انجام شد آب با تقطير روش به اسانس استخراج
 شده خشک گياهی نمونه هر از گرم 61 مقدار اسانس استخراج

 دقيقی وزن تا گردید توزین تکرار هر در کردن آسياب از بعد و
 بالن داخل در مقطر آب CC511 مقدار سپس آید. بدست

 روی دما آب، آمدن جوش از پس شد. ریخته دستگاه تقطير
˚C51 تقطير عمل ساعت سه مدت به و شد داشته نگه ثابت 

 آوری جمع اسانس ویژه های شيشه در اسانس سپس شد. انجام
 و GC های دستگاه توسط تجزیه برای ها اسانس گردید.

GC/MS نگهداری یخچال در تاریک و خنک شرایط در 
 شدند.
 
 اسانس تجزیه

 در اهيگ اسانس دهنده تشکيل اجزاءی بررس منظور به
 به مربوط اسانسی ها نمونه ،برداشت مختلف مراحل

 GC/MS و GC های دستگاه با هیتجزبرای  مشابهی تکرارها
ی ها نمونه ابتدا ،منظور نیای برا شدند. مخلوط گریکدی با

 و دیگرد قیتزری گازی کروماتوگراف دستگاه به شده آماده
 کاملی جداسازی برایی دمای زیر برنامه نیتر مناسب
 یها ترکيب درصد نيهمچن آمد. بدست اسانس یها ترکيب

 ها اسانس سپس شد. محاسبه اسانس نمونه هر دهنده ليتشک
 زينی جرم نگار فيط به متصل کروماتوگراف گاز دستگاه به

یی شناسا آمد. بدست ها ترکيبی جرم فيط و شدند قیتزر
ی جرمی ها فيطی بررس از استفاده با اسانس یها ترکيب
 GC/MS دستگاه Willy و Adams و Nist  کتابخانه توسط

 .انجام شد
 

 استفاده مورد های دستگاه مشخصات
GC 

 ستون ،7890A لمد Agilent کروماتوگراف گاز دستگاه
HP-5 هیال ضخامت و متر یليم 72/1 قطر متر، 71 طول به 

ی حرارتی زیر برنامه باشد. یم کرونيم 25/1 ساکن فاز
  یدما شیافزا با گراد یسانت درجه 61-221 از ستون

 با گراد یسانت درجه 221-241 بعد و قهيدق در درجه 7
  مدت به توقف و قهيدق در درجه 21ی دما شیافزا

 با FID آشکارساز نوع باشد. یمیی نهای دما در قهيدق 5/8
ليتر  ميلی 2 فشار با ازت گاز و گراد یسانت درجه 281ی دما

به  2باشد. نسبت شکاف  عنوان گاز حامل می در دقيقه به
 .(Bahmanzadegan et al., 2017)است  211

 
GC/MS 

، متصل شده به Agilent-7890Aگاز کروماتوگراف 
متر، قطر  71به طول  HP-5MSسنجی جرمی با ستون  طيف

ميکرون  25/1متر و ضخامت الیه فاز ساکن  ميلی 25/1
گراد  درجه سانتی 61-221ریزی حرارتی از  برنامه باشد. می

درجه  221-241 بعددرجه در دقيقه و  7با افزایش دمای 
درجه در دقيقه و توقف به  21گراد با افزایش دمای  سانتی
دقيقه در دمای نهایی، درجه حرارت محفظه  5/8مدت 

گاز  گراد تنظيم شد. درجه سانتی 281تزریق و ترانسفرالین 
ليتر در دقيقه  ميلی 2و فشار  222/22هليوم با خلوص 

 عنوان گاز حامل استفاده شد. انرژی یونيزاسيون  به
 بوده است 41-511الکترون ولت و محدوه جرمی از  31

(Adams, 2007). 
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 نتایج
  فنولوژی مختلف مراحل در اسانس درصد

 رویشی اوج مرحله در اسانس بازده درصد ميانگين
 اوج مرحله در و %7/1 یگلده اول مرحله در ،2/1%

 بر برداشت زمان که داد نشان نتایج .باشد می %2/1 یگلده
 %2 سطح در یدار معنی تأثير اسانس بازده درصد ميزان
 در (%2/1) اسانس بازده درصد ميزان باالترین است. داشته

 شد. حاصل رویشی اوج مرحله

 در اسانس درصد بازده ميزان واریانس، تجزیه 2 جدول
 فنولوژی مختلف مراحل بين که دهد می نشان کلپوره گياه

 %2 سطح در اسانس بازده درصد نظر از یدار معنی تفاوت
 ،2 جدول در دانکن آزمون از استفاده با .وجود دارد

 دو با رویشی اوج مرحله بين است، مشخص که طور همان
 تفاوت گلدهی اوج مرحله در همچنين و گلدهی اول مرحله
 اوج و گلدهی اول مرحله دو بين ولی دارد وجود یدار معنی

 ندارد. وجود %5 سطح در یدار معنی تفاوت گلدهی

 

 مراحل فنولوژی در درصد بازده اسانس کلپورهتجزیه واریانس تأثیر  -1جدول 

 داری سطح معنی Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 111/1** 52/267 412/1 2 812/1 اثر مراحل

 2 112/1 6 112/1 خطا
 

 8 822/1 کل
   

 %2داری در سطح  معنی: **

 

 دانکن آزمون از استفاده با فنولوژی مختلف مراحل در اسانس بازده درصد میانگین مقایسه -2 جدول

 کلپوره اسانس بازده درصد فنولوژی مراحل

 a 2/1 رویشی اوج

 b 7/1 گلدهی اول

 b 2/1 گلدهی اوج

 

  کلپوره اسانس کیفی و یکمّ تجزیه

 اسانس در که داد نشان نتایج: رویشی اوج مرحله در
 در شده شناسایی های ترکيب رویشی اوج مرحله در کلپوره

 (.7 ل)جدو دهند می تشکيل را اسانس %22 مجموع
 از: ندبود عبارت اسانس دهنده تشکيل عمده های ترکيب
  (،%8/22) پينن-آلفا (،%2/22) اکسيد کاریوفيلن

  (،%2/3) ليمونن (،%5/8) ميرسن D (2/2%،)جرماکرن 
  (،%6/6) سيکلوجرماکرن بی (،%3/6) پينن-بتا

 بی-اکسيد بيسابولول-آلفا و (%6/4) کاریوفيلن-ترانس
(4/7%).  

 که داد نشان پژوهش این نتایج: گلدهی اول مرحله در
های  ترکيب گلدهی اول مرحله در کلپوره اسانس در

 دهند می تشکيل را اسانس %211 مجموع درشده  شناسایی
  (.7 )جدول

 از:بودند  عبارت اسانس دهنده تشکيل عمده های ترکيب
  ،(%7/28) سيکلوجرماکرن بی D (6/26%،) جرماکرن

 اسپاتولنول (،%8/3) ميرسن (،%2/8) اوسيمن-بتا-ترانس
 پينن-بتا و (%6/7) پينن-آلفا (،%7/5) ليمونن (،1/6%)
(6/2%).  

 اسانس در که داد نشان نتایج: گلدهی اوج مرحله در
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 درشده  شناساییهای  ترکيب گلدهی اوج مرحله در کلپوره
 (.7 جدول) دهند می تشکيل را اسانس %211 مجموع

  :ازبودند  عبارت اسانس دهنده تشکيل عمده های ترکيب

 ،D (8/22%)جرماکرن  ،(%5/22) ميرسن ،(%8/25) پينن-آلفا
 و (%6/4) اسپاتولنول ،(%5/8) ليمونن ،(%3/22) پينن-بتا
 .(%2/1) اسانس بازده با (%2/3) سيکلوجرماکرن بی

 

 فنولوژی مختلف مراحل در کلپوره دارویی گیاه اسانس دهنده تشکیل یها ترکیب درصد -3 جدول

 بازداری شاخص ترکیب ردیف
 فنولوژی مراحل در اسانس ترکیب درصد

رویشی اوج گلدهی اول  گلدهی اوج   

2 α-thujene 227 - - 2/1 

2 α-pinene 276 8/22 6/7 8/25 
7 camphene 243 2/1 - 2/1 
4 β-pinene 281 3/6 6/2 3/22 
5 myrcene 227 5/8 8/3 5/22 

6 α-phellandrene 2112 - - t 

3 ρ-cymene 2122 - - 2/1 

8 limonene 2172 2/3 7/5 5/8 
2 1,8-cineole 2175 4/1 7/1 7/1 
21 E-β-ocimene 2146 4/2 2/2 8/2 
22 γ-terpinene 2158 2/1 - جزئی 
22 terpinolene 2188 4/1 2/1 2/1 
27 linalool 2217 1/2 5/1 - 
24 1-octen-3-yl-acetale 2227 6/1 2/1 - 

25 α-campholenal 2227 - - 5/1 

26 allo-ocimene 2271 7/2 7/1 - 

23 trans-pinocarovel 2273 - - 6/1 

28 cis-verbenol 2272 - - 7/1 

22 trans-verbenol 2247 - - 1/2 

21 cis-p-mentha-2,8-dien-1-l 2244 6/2 7/1 - 
22 pinocarvone 2257 2/7 - - 

22 pinocarovel 2262 - - 4/1 

27 borneol 2262 2/2 2/1 7/1 
24 tepinene-4-ol 2232 8/1 - - 
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 .... -3جدول ادامه 

 شاخص بازداری ترکیب ردیف
 اسانس در مراحل فنولوژیدرصد ترکیب 

رویشی اوج گلدهی اول  گلدهی اوج   

25 α-terpineol 2288 - - جزئی 

26 myrtenal 2224 - - 3/1 

23 verbenone 2217 7/2 5/1 2/1 

28 trans-carveol 2222 7/1 2/1 2/1 

22 carveol-cis 2227 4/1 - - 

71 nerol 2277 5/1 5/1 7/1 

72 carvone 2242 5/1 - 2/1 

72 bornyl acetate 2221 8/1 4/1 4/1 

77 -elemene 2772 - - 3/1 

74 cis-carvylacetate 2773 6/1 2/1 - 

75 γ-elemene 2778 - 6/2 - 

76 α-terpinyl acetate 2745 - - 7/1 

73 α-copaene 2732 - - 7/1 

78 β-bourbonene 2787 2/1 4/1 2/1 

72 β-elemene 2722 - 7/1 - 

41 E-caryophyllene 2424 6/4 2/8 3/2 

42 α-guaiene 2474 - 4/1 - 

42 α-humulene 2455 1/2 1/2 4/1 

47 germacrene D 2488 2/2 6/26 8/22 

44 bicyclogermacrene 2517 6/6 7/28 2/3 

45 -cadinene 2524 - - 2/2 

46 cubebol 2523 - 2/1 2/1 

43 γ-cadiene 2522 - 8/1 - 

48 germacrene B 2552 3/1 2/2 - 

42 spathulenol 2584 3/2 1/6 6/4 

51 caryophyllene oxide 2522 2/22 2/2 4/2 

52 viridiflorol 2525 3/2 - - 
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 ..... -3جدول ادامه 

 شاخص بازداری ترکیب ردیف
 درصد ترکیب اسانس در مراحل فنولوژی

رویشی اوج گلدهی اول  گلدهی اوج   

52 10-epi-γ-Eudesmol 2623 5/1 4/1 - 

57 γ-Eudesmol 2626 77/1 - - 

54 gossonorol 2644 - 8/1 - 

53 β-eudesmol 2648 - - 2/2 

58 α-cadinol 2652 - - 4/1 

52 valerianol 2656 - 1/2 - 

61 α-bisabolol oxide B 2662 4/7 2/2 - 

62 α-bisabolol 2683 - - 7/1 

62 eudesm-7(11)-en-4-ol 2626 - 3/1 - 

Oil yield (%w/w) 2/1 7/1 2/1 

 50/5جزئی= کمتر از 

 
  بحث

 کلپوره گیاه اسانس میزان و عملکرد بر برداشت زمان اثر
 اسانس درصد بر برداشت زمان که داد نشان نتایج

 باالترین است. داشته تأثير کلپوره گياه در شده توليد
 ميزان کمترین و گياه رویشیاوج  مرحله در اسانس درصد

  گردید. مشاهده گلدهی اوج مرحله در آن
 ميزان معموالً که باشد علت این به است ممکن مسئله این

 و بوده کم یا ماه( خرداد و )اردیبهشت بهار فصل در بارندگی
 حجم کاهش باعث امر این و نداشته وجود بارندگی اصالً یا

 شده گياه وساز سوخت های فعاليت و گياه هوایی های اندام
 این .شده است اسانس ميزان کاهش بهمنجر  نهایت در که

 .دارد مطابقت زیر نتایج با نتایج
Naghdi Badi زمان که کردند اعالم (2112) همکاران و 

 اسانس یها ترکيب و اسانس ميزان بر یدار معنی تأثير برداشت
 دارند.

Amiri (2113)  ميزان روی بر را رشد مراحلاثرهای 
او  نتایج نمود. بررسی Salvia bracteata گونه اسانس

 از بيشتر رویشی مرحله در اسانس درصد که داد نشان
 آمده بدست نتایج با که باشد می دهی ميوه و گلدهی مرحله

  دارد. مطابقت تحقيق این در
 
 کلپوره دارویی گیاه اسانس کیفی و یکمّ تجزیه

استفاده گردید.  GC برای تعيين مقادیر اسانس از دستگاه
اسانس بدست آمده براساس درصد وزنی محاسبه شد. پس از 
تزریق اسانس هر نمونه گياهی، با استفاده از زمان بازداری، 

ها با استاندارد  اندیس بازداری، طيف جرمی و مقایسه این داده
Adams (2113 و با توجه به اطالعات موجود در کتابخانه )

دهنده اسانس مورد  های تشکيل ترکيب ،GC/MSدستگاه 
 بررسی کمّی و کيفی قرار گرفت.

های  نتایج بدست آمده در مورد عمده ترکيب
دهنده در اسانس کلپوره در مراحل مختلف فنولوژی،  تشکيل

در تحقيقی که  (2121و همکاران ) Farahbakhshبا نتایج 
پينن -، ليمونن، آلفاDهای کلپوره جرماکرن  مهمترین ترکيب

 پينن گزارش کردند، مطابقت دارد.-و بتا

https://www.tandfonline.com/author/Farahbakhsh%2C+Jahangir
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 رویشی اوج مرحله در پينن-آلفا که داد نشان نتایج
 یافت، کاهش %6/7 به گلدهی اول مرحله در که بود 8/22%

 یافته افزایش %8/26 ميزان به گلدهی اوج مرحله در اما
 و (2122) همکارانو  Shamspur نتایج با نتایج این بود.

Naghdi Badi زمان کردند اعالم که (2112) همکاران و 
 یها ترکيب و اسانس ميزان بر یدار معنی تأثير برداشت
  و پينن-آلفا پژوهش این در .همسو است دارد، اسانس

 با تحقيق این نتيجه .بودند عمده های ترکيب جزء پينن-بتا
  که به ترکيه کشور از (2112) همکاران و Demirci نتایج

 های اندام اسانس در ها مونوترپن از تعدادی توزیع بررسی
  و پينن-آلفا وجود به Salvia bracteata گونه هوایی

 همخوانی، اند کرده اشاره غالب یها ترکيب عنوان به پينن-بتا
 Asgarpanah و Sabzeghabaie نتایج با همچنين .دارد

 ميوه های ترکيب مهمترین ندداد نشان که تحقيقی در (2126)
 ليمونن و پينن-بتا الومول، پينن،-آلفا کلپوره گياه گل( و )بذر
 دارد. مطابقت ،باشد می

 %2/2 رویشی اوج مرحله در Dجرماکرن  تحقيق این در
 در و بود یافته افزایش %6/26 گلدهی اول مرحله در و بود

  همچنين است، یافته کاهش %8/22 به گلدهی اوج مرحله
 اوج مرحله در اسپاتولنول و سيکلوجرماکرن بی دسمول،وا-آلفا

 این که بود یافته افزایش رویشی اوج مرحله به نسبت گلدهی
 همکاران و Bagci مانند پژوهشگران سایر نتایج با نتایج

 را T .parviflorum اسانس شيميایی ترکيبات که (2122)
 و (2222) همکاران و Eikani همچنين و کردند شناسایی

Rowshan اسانس دهنده تشکيل اجزای که (2122) همکاران و 
  های ترکيب و نمودند بررسی را T. polium هکلپور

 ،سيکلوجرماکرن بی ،اسپاتولنول ،اکسيد کاریوفيلن ،Dجرماکرن 
 اسانس اصلی اجزای عنوان به را ميرسن و پينن-بتا ،پينن-آلفا

  دارد. مطابقت ،کردند گزارش

 در ليمونن و ميرسن مقدار بيشترین پژوهش این در
 قبيل از ها ترکيب بيشتر شد. شناسایی گلدهی اوج مرحله
 در فقط تيمول و نرول وربنول،-ترانس ،پينوکاروئول-ترانس

 نتایج با تحقيق این نتایج گردیدند. مشخص مرحله این
Amiri (2113) مختلف های ترکيب و اسانس ميزان که 

 مراحل در Salvia bracteata رد را اسانس دهنده تشکيل
 عمدهمطابقت دارد. او  داد، قرار بررسی مورد رویشی مختلف
 رویشی مرحله سه دررا  اسانس دهنده تشکيل های ترکيب

 اعالم Dجرماکرن  و پينن-بتا ميرسن، ليمونن، پينن،-آلفا
 .نمود

 (2112) همکاران و Ahmadi دیگری، های بررسی در
 را اسانس دهنده تشکيل مختلف های ترکيب و اسانس ميزان

 در Moghtader (2112) همچنين و T. melissoides در
 گلدهی مرحله در Teucrium polium کلپوره اسانس

 پينن،-آلفا شده، شناسایی عمده یها ترکيب نمودند. شناسایی
 که بودند اکسيد کاریوفيلن و Dجرماکرن  ليمونن، پينن،-بتا
 .شتنددا همخوانی گلدهی مرحله در تحقيق این نتایج با

 اسانس در شده شناسایی های ترکيب ميزان و نوع لحاظ از
 از اما است گلدهی مرحله برداشت، مرحله بهترین کلپوره،
 باشد. می مرحله بهترین رویشی مرحله اسانس، درصد لحاظ
 را گياه این آنچهکلی باید گفت که  گيری نتيجهعنوان  به
 در و باشد می آن درمانی خواص است، نموده اهميت حائز
 ضد دیابتی، ضد التهابی، ضد هایاثر به توان می رابطه این

 مذکور، گياه نمود. اشاره آن اکسيدانی آنتی و توموری
 خاصيت چند و باکتری ضد و تب ضد اثر دارای همچنين

 های ترکيب حاوی گياه این همچنين .باشد می دیگر مفيد
 و فالونویيد استرول، ساپونين، ترپنوئيد، تانن، ازجمله زیادی

 درمان در گياه این عصاره از توان می که است لوکوآنتوسيانين
 گياه این مؤثرهای  ترکيب بيشتر برد. بهره ها بيماری از بسياری

 براساس .دارند انحالل قابليت ها الکل مثل قطبی های حالل در
 کلپوره دارویی گياه برداشت زمان بهترین آمده، بدست نتایج

 مرحله در شده شناسایی های ترکيب ميزان و نوع لحاظ از
 اوج مرحله اسانس، درصد لحاظ از اما است گلدهی اوج

 مختلف مراحل در رداشتب .است مرحله بهترین رویشی
 از برخی های ترکيب نوع و ميزان در تغيير باعث رشدی
 کلپوره دارویی گياه در اسانس دهنده تشکيل عمده عناصر
 مرحله در ترکيب 76 ،کلپوره دارویی گياه اسانس در گردید.

 ترکيب 41 و گلدهی اول مرحله در ترکيب 76 رویشی، اوج
 رویشی اوج مرحله در شد. شناسایی گلدهی اوج مرحله در
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 در اما بود. پينن-آلفا کلپوره گياه عمده ترکيب گلدهی اول و
  بود. کاریوفيلن -ترانس عمده ترکيب گلدهی اوج مرحله

 مرحله در ليمونن و ميرسن مقدار بيشترین پژوهش این در
  قبيل از ها ترکيب بيشتر شد. شناسایی گلدهی اوج

 در فقط تيمول و نرول وربنول،-ترانس ،پينوکاروئول-ترانس
 مرحله در Dجرماکرن  ضمناً گردیدند. مشخص مرحله این
% 6/26 گلدهی اول مرحله در و بود %2/2 رویشی اوج

 کاهش %8/22 به گلدهی اوج مرحله در و بود یافته افزایش
 و سيکلوجرماکرن بی اودسمول،-آلفا همچنين است، یافته

 اوج مرحله به نسبت گلدهی اوج مرحله در اسپاتولنول
 .بود یافته افزایش رویشی
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Abstract 
      Teucrium polium L. belongs to the fam. Lamiaceae and grows mostly in the barren, rocky, 

and sandy areas of various parts of Europe, the Mediterranean, North Africa, and southwest 

Asia including Iran. It has various therapeutic properties such as analgesic, antipyretic, 

antioxidant, and antihypertensive. These healing properties are due to the presence of various 

chemical compounds in the essential oil. Plant harvest at the different phenological stages has a 

great impact on the amount of essential oil compounds of this species. This study was conducted 

to evaluate the quantitative and qualitative changes of T. polium essential oil (EO) during the 

growing season in Cheshmeh-e-Anjir rangelands of Fars province and at three phenological 

stages (vegetative peak, beginning of flowering, and flowering peak) in a completely 

randomized block design in 2017. The EOs were analyzed by GC and GC/MS. The results of 

this study showed that the main EO constituents were caryophyllene oxide (12.1%), α-pinene 

(11.8%), germacrene D (9.1%), myrcene (8.5%), limonene (7.2%), β-pinene (6.7%), 

bicyclogermacrene (6.6%), E-caryophyllene (4.6%), and α-bisabolol oxide B (3.4%) at the 

vegetative peak stage with the EO percentage of 0.9%, germacrene A (26.6%), 

bicyclogermacrene (18.3%), (E)-β-ocimene (8.9%), myrcene (7.8%), spathulenol (6.0%), 

limonene (5.3%), α-pinene (3.6%), and β-pinene (2.6%) at the begining of flowering with the 

EO percentage of 0.3%, and α-pinene (25.8%), myrcene (12.5%), germacrene D (11.8%),  

β-pinene (11.7%), limonene (8.5%), spathulenol (4.6%), and bicyclogermacrene (7.2%) at the 

flowering peak with the EO percentage of 0.2%. 
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