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کرامتاله سعیدی* ،1فروهالسادات سیدی 2و محمود کیانی

 .1استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .3دکتری علوم باغبانی ،گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/07/20 :

تاریخ وصول مقاله1393/11/12 :

چكيده
بهمنظور ارزشابی کمیت و کیفیت اسانس گیاهان داروشی بابونه رام ’بودگلد‘ بادرشیی رام ’ ‘SZK1و رازشانه راوم ’شوورک شواری‘ در
شراشط االیمی شهرکرد ززماشیی در در مزرعۀ تحقیقاتی دانیگاه شهرکرد در اواشل فروردشن  1393انجا گرفت .نمونههای گل بابونه و
ﭘیكر روشیی بادرشیی در مرحلۀ گلدهی کامل و میوههای رازشانه در مرحلۀ واکسی و رسیدن کامل برداشت شدند .نمونوههوا بوهوسویلۀ
کلونجر و بهروش تقطیر با زب اسانسگیری و ترکییا

اسوانس توسوط دسوتگاه  GCو  GC-MSزنوالیز شودند .مقودار اسوانس بابونوه

بادرشیی رازشانه (واکسی) و رازشانه (بالغ) بهترتیب  4/9 0/35 0/69و  4/4درصد بود .عمدهترشن ترکییا

اسانس بابونه زلفا-بیسابلو،

اکسید  43/57( Aدرصد) بتا-فارنسن ( 24/09درصد) و زلفا-بیسابلو ،اکسید  10/34( Bدرصد) بودند .ژرانیل استا
ژرانیا24/67( ،درصد) نرا 20/93( ،درصد) و ژرانیو 18/54( ،درصد) مهمترشن ترکییا

( 27/29درصد)

اسوانس در ﭘیكور روشیوی بادرشویی بودنود.

عمدهترشن ترکیب اسانس در میو رازشانه در مرحلۀ واکسی و رسیدن کامل ترانس-زنتو ،بود اما مقدار اشن ترکیوب در مرحلوۀ رسویدن
کامل ( 84/96درصد) نسیت به مرحلۀ واکسی ( 81/6درصد) بییتر بود .بهرور کلی بابونه بادرشیی و رازشانه کمیت و کیفیت اسوانس
مطلوبی در شراشط االیمی شهرکرد داشتند.
كلیدواژهها :زنتو ،بیسابلو ،اکسید ژرانیا ،ژرانیل استا

* نوشسنده مسئو،

گیاه داروشی.

Email: Saeidi@agri.sku.ac.ir
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بادرشیی 5از گیاهان داروشی ارزشومند متیلو بوه تیور

 .1مقدمه
فاکتورهای محیطی بر تنظیم تولید متابولیتهوای ثانوشوه در

نیناعیان است .ﭘراکنودگی اشون گیواه در بیضوی از نوواحی

گیاهان مؤثرند .نیاز به کنتر ،سونتز ناشوی از اشون وااییوت

جنوبی اروﭘا جزشر سیسیل مولداوی و جنوب ارب زسیا

اسوت کوه گیاهوان بورای بقوا باشود اوادر بوه تنظویم تولیود

نظیر اشران است  .]4 7سااه برگ و گل بادرشیی میطّر و

متابولیتها با توجه به تغییر عوامل محیطی باشند .محصو،

دارای اسانس است .سیترا 6،و ژرانیل استا  7از مهمتورشن

گیاه داروشی از نظر ااتصادی زمانی بهصرفه اسوت کوه

اسانس اشن گیاهاند .مواد مؤثر اشن گیاه زرا بخوش

ش

ترکییا

مقدار متابولیتهای اولیه و ثانوشۀ زن به حد مطلوب رسیده

و اشتهازور بوده و اسانس زن دارای خاصیت یودباکترشاشی

باشد .مواد موؤثره اگرچوه بوا هوداشت فراشنودهای ژنتیكوی

است و برای مداوای د،درد و نفخ شكم بوهکوار مویرود و

ساخته میشوند تولید زنهوا بوهروور بوارزی تحوت توأثیر

هم نین در صناش اذاشی نوشابهسازی و صناش بهداشوتی

عوامل محیطی ارار میگیرد .عوامل محیطی سیب تغییراتوی

و زراشیی کاربرد دارد  .]2مهمترشن ترکییا

اسوانس اشون

در رشد مقدار و کیفیت مواد مؤثر گیاهان داروشی میشوود.

گیاه در منار تهران و خوی ژرانیو 8،ژرانیا 9،و ژرانیول

عوامل محیطی محل روشش گیاهان داروشی بر مقودار کلوی و

میاهده شد .]20 25

استا

عناصر تیكیلدهند مواد مؤثره تأثیر میگذارند .تأثیر اویواع

رازشانه 10گیاهی داروشی متیل به تیور چترشوان اسوت.

زشستمحیطی بر گیاهان مختلوف متفواو اسوت و هموواره

میوه های رازشانه مقدار زشادی اسانس دارند .بذور و اسانس

مناسب تأثیر عوامل مذکور بور موواد موؤثر

رازشانه بهعنوان ریمدهند موواد اوذاشی کواربرد دارد و در

باشد با تحقیقا

گیاهان داروشی را بررسی کرد .]1

محصو

بابونۀ زلمانی 1گیاهی علفی شكسواله و متیلو بوه تیور

داروشی و زراشیی  -بهداشتی نیز از زن اسوتفاده

می شود  .]17مهم ترشن ترکییا
11

اسانس میوه هوای رازشانوه
متیول کواوشكو 12،و تورانس

کاسنی است .بابونۀ میرق مقوی میده بادشكن اشتهازور

در مطالیا

هضمکنند اذا صفرابر ااعدهزور و التیا دهنده اسوت .]3

زنتو 13،میاهده شد  .]12 18 19در تحقیقوی در شوراشط

مقدار اسانس و کامازولن 2بابونه رام ’بودگلد‘ 3در شوراشط

14

مختلف فنكون

االیمی تهران مقدار اسانس رازشانۀ رام ’شوورک شواری‘

االیمی میهد در سه مرحلۀ برداشت بررسی شد و درصود

 5/2درصد بود .هم نین مهمترشن ترکییا

اسووانس و کامووازولن بووهترتیووب  0/777-0/713و -10/12

ترانس زنتو ،فنكون و متیل کواوشكو ،گوزارش شود .]22

 13/31درصوود  ]8و مقوودار اسووانس و کامووازولن راووم

مقدار اسانس تحت تأثیر فاکتورهای زشادی از جملوه زموان

’بودگلد‘ در شراشط االیمی خوزستان نیوز  0/5و  3درصود

برداشت و شراشط االیمی است .مرحلۀ بلووغ شو

فواکتور

بود  .]10در شراشط زبوهواشی میهد مهومتورشن ترکیوب

مهم اثرگذار بر کمیت و کیفیت اسانس در برخی از گیاهان

اسانس اشن رام

اسانس بابونه رام ’بودگلد‘ زلفا بیسابو ،اکسید53/45( A 4
5 . Dracocephalum moldavica L.
6. Citral
7. Geranyl acetate
8. Geraniol
9. Geranial
10. Foeniculum vulgare Mill.
11. Fenchone
12. Methyl chavicol
13. Anethole
14. Soroksari

درصد) بود .]21

1 . Matricaria chamomilla L.
2. Chamazulene
3. Bodegold
4. α-Bisabolol oxide
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ردشفهاشی به فواصل  25سوانتیمتور از شكودشگر

نظیر تیر چترشان است .برداشت شا تأخیر بذور در گیاهوان

هر کر

اشن تیره بهدلیول رشوزش بوذرها مناسوب نیسوت هم نوین

اشجاد شد بهروری که در هر کر

برداشت زودهنگا بهدلیل وجوود میووههوای نوارس سویب

حاصل شد 9 .گر بذر که کامالً با ماسۀ بادی مخلو شده

کاهش عملكرد میشود  .]12در مطالیهای در ترکیوه روی

بود در هر کر

بهرور سطحی بور روی ردشوفهواشی کوه

بررسی تأثیر مراحل مختلف رشدی میو رازشانه بر ترکییا

زماده شده بود کیت شد .بذور بادرشیی در  12خط کیت

اسانس زن بییترشن مقدار ترانس زنتو ،بهعنوان مهومتورشن

بهفاصلۀ ردشف  50و فاصلۀ دو بوتۀ  30سوانتیمتور کیوت

ترکیب اسانس در مرحلۀ بلوغ کامل بوذرهای رازشانوه بوود

شد .بهازای هر متر روی ردشوف  1گور بوذر اسوتفاده شود.

 .]24در ﭘژوهیی اثر سه مرحله برداشت بذر رازشانه راوم

گیاهان در مرحلۀ چهاربرگی برای رسیدن به فاصلۀ مطلووب

’شورک شاری‘ شامل خمیری واکسی و رسیدن کامول بور

کاشت روی ردشف تن

شدند .بذور رازشانه در ردشفهواشی

کمیت و کیفیوت اسوانس در االویم تهوران بررسوی شود و

بهفاصلۀ  40سانتیمتر کیت شدند .ﭘس از سیز شودن بوذور

بییترشن مقدار اسانس در مرحلۀ واکسی و بییترشن مقودار

گیاهان بورای رسویدن بوه فاصولۀ مطلووب روی ردشوف 25

زنتو ،بهعنوان مهمترشن ترکیب تیكیلدهند اسانس نیز در

شدند .در رو ،مرحلۀ رشد کلیۀ مراایتهای

سانتیمتر تن

مرحلۀ واکسی بود .]5

 24ردشف بهرو 5 ،متر

ز شامل وجین زبیاری و  ...برای همۀ کر های ززماشیوی

با توجه به نیاز صناش داروشی و زراشیی  -بهداشتی بوه

بهعمل زمد .گلهای بابونه و هم نین اندا هوواشی بادرشویی

اسانس گیاهوان داروشوی بابونوه بادرشویی و رازشانوه اشون

در مرحلۀ گلدهی کامل برداشت و در سواشه خیو

شودند.

مطالیه بر روی سوه راوم اصوال شوده از اشون گیاهوان در

میوه های رازشانه در دو مرحلۀ واکسی و رسیدن کامل از گیاه

شراشط زبوهواشی شهرکرد انجا گرفت توا امكوان توسویۀ

بید از خی

شدن چترها در ساشه بوا اربوا ،جودا شوده و

کیت و استفاده از اشن اراا اصال شده در منطقۀ مذکور و

برای اسانسگیری زمواده شودند .میخصوا

منار میوابه زبوهوواشی فوراهم شوود .هودف از اجورای

خاک منطقۀ کیت در جدو،های  1و  2ارائه شده است.

ﭘژوهش حایر تییین کمیت و شناساشی ترکییوا

زب وهوواشی و

اسوانس

برای اسانسگیری  50گور از هور کودا از نمونوههوای

برخی اراا اصال شد بابونوه بادرشویی و رازشانوه کوه از

گیاهی زسیابشده برداشت شد؛ سپس اسانسگیری بوا روش

اراا تجاری و مورد کیت در نقا مختلف دنیا هستند در

تقطیر با زب و با استفاده از دستگاه اسانسگیر 1بوهمود سوه

شراشط زبوهواشی شهرکرد بود.

ساعت برای بادرشیی و چهار ساعت بورای بابونوه و رازشانوه
انجا گرفت  .]16درصد اسوانس بوهصوور وزنوی /وزنوی

 .2مواد و روشها

تییین شد .نمونهها با استفاده از سولفا سدشم خی

در ززماشش حایر ﭘس از شخم زدن و زماده سوازی زموین

و تا زمان زنالیز در دمای  4درجۀ سانتیگراد نگهداری شودند.

در فصل ﭘاشیز بذور بابون راوم ’بودگلود‘ بادرشویی راوم

جداسووازی و شناسوواشی ترکییووا اسووانس بووا اسووتفاده از

’ ‘SZK1و رازشانووه راووم ’شووورک شوواری‘ کووه از شوورکت

دستگاههای گاز کرومواتوگرافی ( )GCو گواز کرومواتوگرافی

داروشی زردبند تهیه شده بودند در کر هاشی بوهمسواحت

متصل به ریفسنج جرمی ( )GC/MSانجا گرفت.

زبگیری

 30متر مربو در مزرعوۀ تحقیقواتی دانیوگاه شوهرکرد در
اواشل فروردشن  1393کیت شدند .برای کاشوت بابونوه در

1. Clevenger
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جدول  .1برخی مشخصات آبوهوایی شهركرد در فصل زراعی كشت
( ،1393سایت هواشناسی چهارمحال و بختیاری)

ماه

دما

رروبت

()̊ C

()%

حداال مطل

حداکثر مطل

میانگین

میانگین حداال

مجموع بارندگی
میانگین
حداکثر

ماهیانه
()mm

فروردشن

-6/4

24/5

8/6

24

73

41/9

اردشیهیت

-0/7

27/2

13/6

23

80

16/4

خرداد

0/4

34/4

17/7

11

56

0/1

تیر

8/6

35/8

23/2

10

50

0

مرداد

9

37

23/1

10

49

0

شهرشور

4

32/2

18/8

10

52

0

جدول  .2برخی مشخصات خاک مزرعۀ تحت كشت
بافت خاک
سیلت لو

شوری خاک
()dS.m-1
0/21

اسیدشته خاک
7/96

نیتروژن

ﭘتاسیم

فسفر

()%

()mg.kg-1

()mg.kg-1

0/042

330

12/9

کرومواتوگراف گوازی مودAgilent 7890N (USA) ،

جرشان گاز حامل  1میلیلیتر در دایقه و انرژی شونیزاسویون

مجهووز بووه دتكتووور ( FIDشونیزاسوویون شوویلۀ هیوودروژن)

در ریف سنج جرمی میاد 70 ،الكترون ولوت بوود .درجوۀ

سووتون  HP-5MSبووهرووو 30 ،متوور و اطوور داخلووی 0/25

حرار

محفظوۀ تزرشو  260و دموای ترانسوفر شون 260

میلی متر بود؛ یخامت شۀ فاز ساکن  0/25میكرومتر بوود؛

درجۀ سانتیگراد تنظیم شد .ترکییا

گاز حامل هلیو و سرعت جرشان گاز حامل  1میلیلیتر در

با استفاده از زمان بازداری ترکیب ها اندشس بازداری ریف

دایقه بود .برنامۀ حرارتی  40تا  250درجۀ سوانتیگوراد بوا

جرمی و مقاشسۀ اشن ﭘارامترها با ترکیبهوای اسوتاندارد شوا
ارالعا

سرعت  3درجۀ سانتی گراد در دایقه و دمای محفظۀ تزرش

تیكیلدهند اسوانس

موجود در کتابخانه شناساشی شدند .]11 23

 260درجۀ سانتیگراد بود .کروماتوگراف گازی متصول بوه
ریفسنج جرمی مد Agilent 5975C ،با سیستم تله شونی

 .3نتایج و بحث

و سووتون  HP-5MSبووهرووو 30 ،متوور اطوور داخلووی 0/25

مقدار اسانس و ترکییا

میلیمتر و یخامت شۀ فواز سواکن  0/25میكرومتور بوود.

جدو 3 ،ارائه شده است .مقدار اسانس اشن گیاه در شراشط

برنامۀ حرارتی  40تا  240درجۀ سانتیگوراد بوا سورعت 4

االیمی شهرکرد  0/69درصود بوود .براسواس نتواشج زنوالیز

درجۀ سانتیگراد در دایقه بود .گاز حامول هلیوو سورعت

اسانس با استفاده از  GCو  GC/MSهفت ترکیوب اصولی

دوره   17شماره   4زمستان 1394
1104

اسانس بابونوه راوم ’بودگلود‘ در

ارزیابی كمی و كیفی اسانس برخی ارقام اصالحشدۀ بابونه ،بادرشبی و رازیانه در شرایط اقلیمی شهركرد

در اسانس بابونه شناساشی شد کوه در مجمووع اشون هفوت

( 41-57درصد) زلفا-بیسابیلو ،اکسید  1-15( Bدرصود)

ترکیب  91/12درصد اسوانس بابونوه راوم ’بودگلود‘ را در

کامووازولن وبتووا-فارنسوون ( 3-11درصوود) بووود .]14 15

شراشط االیمی شهرکرد تیكیل دادند .عمدهتورشن ترکییوا

مهم ترشن ترکیب اسانس بابونه رام ’بودگلد‘ زلفا-بیسابیلو،

زلفوا-بیسوابیلو ،اکسوید A

اکسید  53/45( Aدرصود) بوود  .]21نتواشج اشون مطالیوه

اسانس بابونوه در اشون تحقیو

( 43/57درصوووود) بتووووا-فارنسوووون 24/09( 1درصوووود)

به لحاظ نوع ترکییا

اسانس با مطالیواتی کوه در میوهد و

زلفا-بیسابیلو ،اکسید  10/34( Bدرصد) و کامازولن (5/05

جنوب اشتالیا انجا گرفوت میوابهت دارد اگرچوه از نظور

اسانس بابونه سوزکوئی

اسانس در اشن مطالیه با ﭘژوهشهای دشگور

درصد) بودند .اصلیترشن ترکییا

ترﭘنها بودند که با ساشر گزارشهای ترکییا
همخوانی دارد .در مورد ترکییا
ترکییوووا

مقدار ترکییا

تفاو هاشی وجود دارد که اشن تفواو هوا شواشد ناشوی از

اسانس بابونه

تفاو

اسانس بابونه مهومتورشن

ویییت زبوهواشی منار کیت باشد.

اسوووانس زن زلفوووا-بیسوووابیلو ،اکسووووید A

جدول  .3بازده و تركیبات اسانس بابونه رقم ’بودگلد‘ در شرایط اقلیم شهركرد
شمار ترکییا

مقدار ترکیب

نوع ترکیب

()%

شاخت بازداری

1

بتا-فارنسن

24/09

1454

2

جرماکرن )Germacrene D( D

4/56

1483

3

بیسیکلوجرماکرین ()Bicyclogermacrene

1/36

1497

4

اسپاتولنو)Spathulenol( ،

2/15

1581

5

زلفا-بیسابیلو ،اکسید

10/34

1659

6

کامازولن

5/05

1738

7

زلفا-بیسابیلو ،اکسید

43/57

1755

B

A

بازده اسانس

0/69

مقدار کل اجزای شناساشیشده

91/12

1بادرشوویی راووم ’ ‘SZK1از دشگوور گیاهووان داروشووی

ترکییا

بررسی شده در اشن تحقی بووده اسوت .مقودار اسوانس زن
 0/35درصد بود .مهم ترشن ترکییوا

نرشل استا

اسوانس بادرشویی در

شراشط االیمی شوهرکرد ژرانیول اسوتا

اسانس را شامل شدند .ساشر ترکییوا
3

تورانس وربنوو 4،نورو 5،و لینوالو 6،بودنود

(جدو .)4 ،مهمترشن ترکییا

( 27/29درصود)

اسوانس زن

اسانس اشن گیاه در مطالیا

صور گرفته در برخی منوار اشوران ژرانیوو ،ژرانیوا ،و

ژرانیا 24/67( ،درصد) نرا 20/93( 2،درصود) و ژرانیوو،
( 18/54درصوود) بودنوود کووه درمجموووع  97/14درصوود از

3. Neryl acetate
4. Trans-Verbenol
5. Nerol
6. Linalool

1. β-Farnesene
2. Neral
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ژرانیل استا

بود که با نتاشج اشون مطالیوه همخووانی دارد

اگرچه تفاو هاشی در کمیت اشون ترکییوا
دشگر مطالیا

رشزش بذرها مناسب نیست .هم نین برداشوت زودهنگوا
بهدلیل وجود میوههای نارس سیب کاهش عملكرد میشود

در مقاشسوه بوا

وجود دارد که ممكن است ناشی از تفواو

 .]12تولید اسانس در میو رازشانه متأثر از مرحلۀ برداشت

زبو هوای منار کیوت و اعموا ،فیالیوتهوای مودشرشتی

بود .مقدار اسانس در بذور رازشانه با بلوغ و رسویدن میووه

در مزرعه نظیر تارشخ کاشت و تیمارهای تغذشوهای

کاهش می شابد که با نتاشج مطالیۀ حایر مطابقت دارد 24

متفاو

زنها باشد .]17 20

 .]6اسانس در گیاهان تیر چترشان در مجاری روانوی بوذر
اسوانس رازشانوه راوم

که وشتا 1نا دارد ذخیره میشوند اشون مجواری در مراحول

’شورک شاری‘ که در دو مرحلۀ واکسوی شودن بوذرهوا و

اولیۀ نمو میوه ها زشادند .تیداد مجاری روانی در میوههوای

رسیدن کامل برداشت شد مقاشسوه شودند .مقودار اسوانس

نابالغ زشاد است؛ بنابراشن مقدار اسانس در اشون گیاهوان در

رازشانه در مرحلۀ واکسی  4/9و در مرحلوۀ رسویدن کامول

مراحل نابالغ بذور بییتر است .مقودار اسوانس بوا رسویدن

بذور  4/4درصد بود .مقدار اسانس در گیاهان داروشی متأثر

بذور بهدلیل تجم فوراوردههوای فتوسونتزی در زندوسوپر

از زمان برداشت اندا گیاهی اسوت  .]1در تیور چترشوان

کاهش میشابد .]13

در اشن تحقی

مقدار و ترکییا

مرحلۀ بلوغ عاملی مهوم و اثرگوذار بور کمیوت و کیفیوت
اسانس است .برداشت با تأخیر در گیاهان اشن تیره به دلیول
جدول  .4بازده و تركیبات اسانس بادرشبی رقم ’ ‘SZK1در شرایط اقلیم شهركرد

شمار ترکییا

1

نوع ترکیب

مقدار ترکیب ()%

شاخت بازداری

1

لینالول

0/8

1098

2

ترانس-وربنول

1/05

1145

3

نرو،

0/79

1230

4

نرا،

20/93

1243

5

ژرانیو،

18/54

1257

6

ژرانیا،

24/67

1269

7

نریل استات

3/07

1361

8

ژرانیل استات

27/29

1382

بازده اسانس

0/35

مقدار کل اجزای شناساشیشده

97/14
1. Vittae
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جدول  .5بازده و تركیبات اسانس رازیانه رقم ’شورک شاری‘ در دو مرحلۀ برداشت در شرایط اقلیم شهركرد
واکسی
نوع ترکیب

شمار ترکییا

بالغ

مقدار ترکیب ()%

شاخت بازداری

1

زلفا-ﭘینن ()α-Pinene

0/37

0/33

939

2

بتا-میرسن ()β-Myrcene

0/28

-

982

3

زلفا-فالندرن ()α-Phellanderen

0/28

-

1007

4

لیمونن

4/51

4

1031

5

ترانس–بتا-اسیمن ()trans-β-Ocimene

0/73

0/61

1039

6

گاما-ترﭘینن ()γ-Terpenene

0/2

-

1062

7

فنكون

5/58

5/01

1091

8

کامفور ()Camphor

0/17

-

1151

9

متیل کاوشكو،

4/3

4/13

1199

0/21

-

1235

11

ترانس-زنتو،

81/6

84/96

1295

12

جرماکرن

D

0/47

0/39

1483

بازده اسانس

4/9

4/4

مقدار کل اجزای شناساشیشده

98/7

99/43

فن یل استا

10

()Fenchyl acetate

در مرحلۀ واکسی بذور  12ترکیب از اسانس شناسواشی

بهروریکه مقدار زنتو ،و فنكون در مرحلۀ واکسی  56/4و

اسانس در مرحلۀ رسیدن

 24/7درصد بوود .مقودار اشون دو ترکیوب اصولی اسوانس

بذرها هفت ترکیب بود .مهمترشن ترکیب اسانس در هر دو

رازشانه در مرحلوۀ رسویدن کامول بوهترتیوب  65/3و 23/2

مرحلۀ برداشت بذرها ترانس زنتو ،بود؛ اما مقدار اشن ماده

درصد بود  .]19 12مهمترشن ترکیب اسانس بوذر رازشانوه

در مرحلۀ رسیدن کامل بذرها ( 84/96درصود) نسویت بوه

رام ’شورک شواری‘ در مرحلوۀ بلووغ در شوراشط االیموی

مرحلۀ واکسی بودن ( 81/6درصد) بذور بییتر بوود .سواشر

تهران ترانس زنتو ،و بهمیزان  67درصد بود ]22؛ درحالی

مهم اسانس در مرحلوۀ واکسوی و رسویدن بوذور

که در مطالیۀ حایر مقدار اشن ترکیوب ارزشومند داروشوی

شدند درحالی که تیداد ترکییا

ترکییا

1

فنكون لیمونن و متیل کاوشكو ،بودند (جودو .)5 ،نتواشج
اشن مطالیه بهلحاظ مهمترشن ترکییا
در بذور رازشانه با مطالیا

 84/96درصد گزارش شد که بیانگر ارزشمند بودن کیوت
رازشانه در منطقۀ مذکور است.

تیكیلدهند اسوانس

گذشته در مجارستان که در زنها

بییترشن مقدار ترانس زنتو 87/85( ،درصد) بوه عنووان

اسوانس رازشانوه در مرحلوۀ واکسوی و

مهمترشن ترکیب اسوانس در مرحلوۀ بلووغ کامول بوذرهای

رسوویدن کاموول زنتووو ،و فنكووون بودنوود همخوووانی دارد؛

رازشانه حاصل شد  .]24مقودار زنتوو ،اسوانس رازشانوه در

مهمتورشن ترکییوا

مرحلۀ رسیدن کامل بییتر از مرحلۀ واکسوی بوود  ]6اموا
1. Limonene
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بییترشن مقدار زنتو ،بهعنوان مهمترشن ترکیب تیكیلدهند
اسانس در مرحلۀ واکسی گزارش شد اگرچه تفاو

رام شوروک شاری ( Foeniculum vulgare Mill. cv.

 .)Soroksariﭘاشاننامۀ کارشناسی ارشد .دانیگاه تربیت

اندکی

در مقدار زنتو ،با مرحلۀ رسیدن کامل داشت  .]5مقودار و
ترکییا

مدرس .تهران.

اسانس بهرور بوارزی وابسوته بوه شوراشط االیموی

است .تفاو

در ترکییوا

اسوانس شو

نواحی مختلف ناشی از تفاو

 .6شوواهحسووینی ر دولتووی

گونوۀ داروشوی در

سووفیدکن ف و عزشووزی ع

( )1391تأثیر مرحلۀ برداشت میوه بر مقدار و ترکیوب

ویییت زبوهوا و بهوشژه

اصوولی در اسووانس رازشانووه ()Foeniculum vulgare

محل شراشط کیت و برداشوت و شوراشط انودازه گیوری و

بومی همدان .فناوری تولیدا

سنجش زن است .]1

گیاهی.1-9 :)2(12 .

 .7شرشیت ص ( )1389تكثیر و ﭘرورش گیاهان داروشوی.

با توجه به نتاشج ﭘژوهش حایر هر سه گیواه داروشوی

انتیارا

در شراشط االیمی شهرکرد شراشط مناسیی بهلحاظ کمیوت و

مانی تهران 422 .ص.

کیفیت مواد مؤثره داشوتند و بوهوشوژه کیوت رازشانوه راوم

 .8عزشزی ( )1385مطالیۀ چهار رام بابونه اصال شوده

’شورک شاری‘ به دلیل داشتن مقدار زشاد زنتو ،میتواند در

در شراشط زبو هواشی اشران .تحقیقا

گیاهان داروشوی

اشن منطقه گسترش ﭘیدا کنود .هم نوین ﭘییونهاد مویشوود

و میطر اشران.386-396 :)4(22 .

تحقیقا

جام تری در زمینوۀ کیوت و ارزشوابی عملكورد

 .9مكوویزاده تفتووی و فرهووودی ر ( )1391ت وأثیر توونش

کمیت و کیفیت اسانس اشن اراوا در دشگور منوار کیوور
برای انتخاب بهترشن منطقه شا منار صور

خیكی بر رشدونمو عملكرد میزان اسانس و درصود

گیرد.

کامازولن گیاه داروشی سوه راوم بابونوه ( Matricaria

 )recutiataدر شراشط خوزستان .ﭘژوهشهای زراعوی
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