فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29فروردین و اردیبهشت 1398

تأثیر عوامل اکولوژیکی رویشگاههای جنوب غرب ایران بر مقدار صمغ و ترکیبهای شیمیایی

سیما آبیار ،1براتعلی فاخری ،2و نفیسه مهدینژاد

*3

 1گروه باغبانی و فضای سبز ،دانشکده کشاورزی ، ،دانشگاه زابل  ،ایران 3،2،گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی،
دانشگاه زابل ،ایران
(تاریخ دریافت ،1395/12/12 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/08/17 :

چکیده
آنغوزه با نام علمی  Ferula assafoetida L.متعلق به تیره چتریان میباشد .گیاه دارویی آنغوزه مخزن غنی از متابولیتهای ثانویه و مواد
مؤثره اولیه بسیاری از داروها میباشد .اگرچه متابولیتهای ثانویه اساساً با هدایت فرآیندهای ژنتیکی ساخته میشوند ولی ساخت آنها بطور
بارزی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرد .در این پژوهش رابطه بین ارتفاع از سطح دریا و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک به
عنوان فاکتورهای مهم و اثرگذار بر مقادیر کمی و کیفی اسانس و همچنین مقدار صمغ گونه  F. assafoetida L.در رویشگاههای طبیعی
استان های فارس ،خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ابتدا سه رویشگاه طبیعی این گونه به ترتیب
(سپیدان ،بهبهان ،تنگ سرخ) با ارتفاع های مختلف از سطح دریا مشخص شد .بعد از تهیه نمونه از ریشه یا قاعده ساقه و تعیین مقدار وزن
صمغ گیاه مذکور ،استخراج اسانس به روش تقطیر با آب با دستگاه کلونجر انجام گردید تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده با نرم افزار
 SASنسخه  9/2انجام شد .نتایج حاکی از کاهش معنیدار درصد اسانس و میزان صمغ هر سه رویشگاه با افزایش ارتفاع از سطح دریا بود
که می توان آن را به عوامل محیطی از جمله خاک ،آب و هوا ،رطوبت و همچنین ارتفاع نسبت داد .همچنین نتایج نشان داد که رویشگاه
بهبهان (خوزستان) با  3/68درصد بیشترین مقدار اسانس را در مقایسه با سایر رویشگاهها دارا بود .سپس برای تعیین ترکیبهای تشکیل
دهنده اسانس از دستگاه  GCو  GC/MSاستفاده گردید .با بررسی طیفهای  ،GC/MSاندیسهای بازداری و طیفهای جرمی اجسام
ردیابی شده و مقایسه آنها با مراجع و ترکیبات استاندارد  24تا  26ترکیب شناسایی گردید که رویشگاههای یاسوج ،فارس ،خوزستان به
ترتیب مجموعاً  89/17 ،93/47و 98/54درصد اجزای اسانس را تشکیل دادند.
واژگان کلیدی :ارتفاع از سطح دریا ،آنغوزه ،صمغ ،اسانس ،گیاه دارویی

مقدمه

 .)2005میزان اسانس و ترکیبات مختلف آن به مقدار زیادي به

عوامل محیطی سبب تغییراتی در رشد گیاهان دارویی و

عوامل محیطی بستگی دارد .عوامل محیطی میتوانند شامل

همچنین در مقدار و کیفیت مواد مؤثره نظیر آلکالوئیدها،

عوامل مختلف اکولوژیکی ،جغرافیایی ،اقلیمی ،خاکی و ارتفاع

Omidbeigi,

باشند ( .)Kazamizadeh, 2010گیاه آنغوزه متعلق به سلسله

گلیکوزیدها ،استروئیدها و اسانسها میگردد (

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيnmahdinezhad@uoz.ac.ir :
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زیر رده جدا گلبرگان ،راسته چتریان ،تیره جعفري ،جنس

موجود در اسانس درمنه بوسیله  GC/MSو  GCاز مناطق

 Ferulaو گونه  assafoetidaمیباشد (مظفریان .)1379 ،این

مختلف پراکنش پی بردند که تنوع در ترکیبات شیمیایی اسانس

گیاه در چندین سال اولیه سن خود ساقه قابل رویتی ندارد.

درمنه میتواند ناشی از اثر تنوع شرایط آب وهوایی ،ارتفاع

برگهاي آن گسترده بر روي زمین است و در مراتع به نام کما

منطقه و سن گیاه درمنه باشد .سنبلی و همکاران در سال 1385

و انگوزاکما شناخته میشود (میرحیدر .)1373 ،رنگ میوهها

در پژوهشی بر روي ترکیبات شیمیایی اسانس (

قهوهاي تیره است .از ریشه یا قاعده ساقه این گیاه بر اثر تیغ

 )santolinifoliaدر سه رویشگاه مختلف واقع در داراب،

زدن مادهاي به نام اولئوگم رزین به دست میآید که به آنغوزه

حاجی آباد و فارغان گزارش کردند که نمونههاي جمعآوري

مشهور است .آنغوزه ابتدا شیري رنگ است و مزهاي تند و تلخ

شده از رویشگاههاي حاجی آباد و فارغان از نظر ترکیبات

و نیز بوي بد و متعفنی دارد که تهوعآور است .گلهاي این

شیمیایی اسانس شباهت بیشتري دارند که این امر میتواند

گیاه زردرنگ هستند و به صورت گلآذین چتري در انتهاي

ناشی از شباهت ویژگیهاي اکولوژیک مناطق رویشی این دو

ساقه قرار میگیرند (عماد .)1387 ،این صمغ اثر ضد تشنج و

جمعیت مانند دما ،رطوبت ،ارتفاع از سطح دریا ،سایر عوامل

ضد انگلی دارد .در معالجه بیماريهایی با منشأ عصبی ،اسپاسم

خاکی و جغرافیایی باشد.

Salvia

حنجره ،آسم ،دستگاه هضم و همچنین در رفع یبوست در افراد

هدف از این تحقیق ،بررسی تأثیر عوامل محیطی از جمله

به کار میرود (حیدريپور .)1369 ،آنغوزه گیاهی دارویی،

ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر

مرتعی و صنعتی میباشد .نوع مرغوب آنغوزه داراي  62درصد

ترکیب شیمیایی اسانس و مقدار صمغ گیاه دارویی آنغوزه در

رزین 25 ،درصد صمغ 3-7 ،درصد اسانس1/28 ،درصد اسید

رویشگاه هاي طبیعی جنوب غرب کشور میباشد تا بهترین

فرولیک آزاد و به مقدار بسیار جزئی وانیلین میباشد که

منطقه از نظر بازده اسانس ،تر کیبهاي شیمیایی و مقدار صمغ

عناصري از قبیل آهن ،استرانسیم ،روي و مس به میزان قابل

مشخص شود تا گامی در جهت کارهاي اصالحی این گونه

توجهی در این گیاه موجود است (.)Toderich et al., 2002

برداشته شود.

بوي بد اسانس آنغوزه مربوط به ترکیبات سولفوره آن به
فرمولهاي  C7H14S2و  C11H20O2است .این اسانس در مقابل

مواد و روشها

هوا به سرعت اکسیده میشود (زرگري.)1357 ،

ابتدا با کمک جهاد کشاورزي و منابع طبیعی ،رویشگاههاي

ایمانی در سال  1387با بررسی تغییرات مواد مؤثره گیاه

طبیعی این گونه در سطح استانهاي فارس ،خوزستان،

بادرنجبویه ( )Melissa officinalisدر طی رشد اعالم کرد که

کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد .گونه  F. assafoetidaبه

بازده اسانس گیاه تابع عوامل محیطی بوده و بازده اسانس با

بخش گیاهشناسی هرباریوم دانشگاه یاسوج تحویل داده شد و

میزان بارندگی رابطه معکوس دارد .محزونی کچپی و همکاران

تأیید گردید .ارتفاع از سطح دریا به ترتیب براي سه رویشگاه

( )1391در بررسی اثر ارتفاع بر کمیت و کیفیت اسانس و

سپیدان در استان فارس ( 1483 ،970 ،520متر) ،بهبهان در

ترکیبات گیاه چاي کوهی( )Stachys lavandulifolia .vahlدر

استان خوزستان ( 1100 ،860 ،490متر) ،و تنگ سرخ در استان

منطقه بلده نور به این نتیجه رسیدند که درصد اسانس بدست

کهگیلویه و بویراحمد ( 1580 ،1093 ،548متر) تعیین

آمده در ارتفاعات  3200 ،2400 ،1600متري به ترتیب ،0/77

گردیدند .در زمان صمغدهی گونه مورد نظر براي هر رویشگاه،

0/61و  0 /69درصد میباشد که بیشترین آن متعلق به ارتفاع

تعداد سه بوته در پهنههاي ارتفاعی ذکر شده ،به روش نمونه

 1600متري و کمترین آن به ارتفاع  2400متري تعلق داشت.

گیري سیستماتیک تصادفی جمعآوري ،مخلوط و سپس وزن
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گردیدند .نمونهها به آزمایشگاه دانشگاه یاسوج جهت گرفتن
درصد اسانس و بررسی میزان ترکیبات منتقل شدند .براي
مقایسه آب و هواي سه منطقه میانگین 10ساله  3فاکتور دما،
رطوبت نسبی و میزان بارش تهیه شد که در جدول  1آورده
جمعآوری صمغ :در اوایل بهار بوتههاي آنغوزه شناسایی
و سپس اتیکتگذاري شدند .پس از  40روز یعنی اواخر
اردیبهشت ،کل گیاه تا سطح زمین پیچانده شد و تا تیرماه به
همین صورت رها گردید .در اواسط تیر ماه  15سانتیمتر از
خاک پاي هر گیاه خالی گردید بطوریکه  5سانتی متر از ریشه
نمایان شد .سپس در مردادماه  10تا  16برش با تیغبر روي
ریشه گیاه زده شد و با این عمل شیره خارج و پس از سفت
شدن جمعآوري گردید .برشها عمدتاً به ضخامت  2تا 3
میلیمتر و عرضی بوده و بعد از انجام برش شیره تجمع یافته بر
روي ریشه به کمک قاشقک مخصوص جمعآوري گردید.
عمده محصول معموالً از برش پنجم به بعد و بسته به شرایط
آب و هوایی و قدرت ریشه جمعآوري گردید .محصول جمع
آوري شده از برشهاي مختلف پس از اختالط و پوشیده شدن
با لفافهاي پالستیکی در جعبههاي چوبی بسته بندي گردید.
استخراج اسانس از صمغ آنغوزه :نمونههاي 20-80گرمی
صمغ آنغوزه جمعآوري شده از هر سه رویشگاه طبیعی به
مدت  3ساعت با دستگاه کلونجر اسانسگیري گردید.جهت
استخراج اسانس از روشی که باالترین بازده اسانس را دارد
یعنی روش تقطیر با آب استفاده گردید .در این روش اسانس
همراه با بخار آب وارد مبرد گردید .در مبرد عمل میعان
صورت گرفته و قطرات اسانس درون آب به صورت دو فاز
مشخص به طرف لوله مدرج حرکت میکنند که به دلیل سبک
تر بودن اسانس نسبت به آب ،روي آب تجمع پیدا میکنند.
نمونهها پس از سه ساعت اسانسگیري و جداساز ي از ستون
دستگاه ،با سرنگ مخصوص جمعآوري و آبگیري شدند.
سپس درصد اسانسها نسبت به وزن صمغ محاسبه گردید و تا
زمان تزریق به دستگاههاي گاز کروماتوگرافی در شیشههاي
کوچک در دماي 4درجه سانتیگراد در یخچال نگهداري

شناسایی ترکیبات تشکیلدهنده اسانس :براي شناسایی
ترکیبات اسانس ،از دستگاه گاز کارماتوگرافی  GCو گاز
کروماتوگرافی متصل به طیفسنج جرمی ( )GC/MSاستفاده
شد .پس از تزریق اسانس به دستگاههاي فوق با مقایسه
مؤلفهها با ترکیبهاي استاندارد با استفاده از زمان بازداري
ترکیبها ( )RTو اندیس بازداري ( )RIو مقایسه با منابع
ترکیبهاي

اسانس شناسایی شدند (.)Adams, 2002

مشخصات گاز کروماتوگرافی ( :)GCکروماتوگرافی
گازي ( Hewlett Packard )HPمدل  6890مجهز به ستون

HP-

 5MSبه طول  30متر ،قطر داخلی  50میکرون و ضخامت الیه
فاز ساکن برابر  0/50میکرون ،گاز حامل هلیوم  ،سرعت
جریان گاز یک میلیلیتر در دقیقه است .برنامهریزي حرارتی:
 60-220درجه سانتیگراد با سرعت  4درجه سانتیگراد در
دقیقه و دماي محفظه تزریق  250درجه سانتیگراد بود.
مشخصات مشخصات گاز کروماتوگرافی متصل به
طیفسنج جرمی( :)GC/MSاز گاز کروماتوگراف

5973

 Agilentمتصل به واریان  4000متصل شده به طیفسنج
جرمی استفاده شد .برنامهریزي حرارتی ستون شبیه به
برنامهریزي ستون در دستگاه  GCبوده است .زمان اسکن برابر
یک ثانیه انرژي یونیزاسیون  70ولت و ناحیه جرمی از  40تا
 340بود .پس از تزریق اسانس به دستگاه نامبرده ،با استفاده از
زمان بازداري ترکیبها ،اندیس بازداري طیف جرمی و مقایسه
این پارامترها با ترکیبهاي استاندارد و یا با اطالعات موجود در
کتابخانه نسبت به شناسایی ترکیبهاي تشکیلدهنده اسانس
اقدام گردید .درصد کمی این ترکیبها نیز با محاسبه سطوح
زیر منحنی در کروماتوگرام ها محاسبه گردید.
تعیین خصوصیات خاک :براي بررسی خواص فیزیکی و
شیمیایی خاک ،بافت ،اسیدیته و  ...رویشگاههاي مورد مطالعه
نمونه مرکب از عمق توسعه ریشه آنغوزه حدود -30صفر
سانتیمتر خاک تهیه شد .نمونههاي خاک جهت تجزیه به
آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه یاسوج ارسال گردید که نتایج
حاصل از آن در جدول  2قابل مشاهده است.
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جدول -1خصوصیات اقلیم مناطق نمونهبرداری شده
متوسط دماي

(سانتیگراد)

(سانتیگراد)

نسبی (درصد)

ساالنه (میلیمتر)

(آمبرژه)

یاسوج (تنگ سرخ)

7/6

22/55

15/1

44/8

829/5

مرطوب

فارس (سپیدان)

6/4

19/9

14/8

40

678/3

مرطوب

خوزستان (بهبهان)

17/8

50/6

24/5

45/7

344/8

گرم و مرطوب

رویشگاه

کمینه
(سانتیگراد)

جدول  -2نتایج تجزیه نمونه خاک از مناطق نمونه برداری شده
رویشگاه

ارتفاع از سطح

نیتروژن()%

دریا (متر)

فسفر

پتاسیم

کربن آلی ()%

بافت خاک

خاکpH

(میلی گرم در کیلوگرم)

یاسوج (تنگ سرخ)

548

0/03

38/03

425

2/53

7/6

لومی_رسی

یاسوج (تنگ سرخ)

1093

0/03

37

251

1/28

7/5

لومی_رسی

یاسوج (تنگ سرخ)

1580

0/02

36/04

149

0/16

7/3

رسی

فارس (سپیدان)

520

0/02

9

382

2/01

7/5

سیلتی_لومی

فارس (سپیدان)

970

0/02

7/7

304

1/85

7/43

سیلتی_لومی

فارس (سپیدان)

1483

0/01

6/75

284

1/09

7/45

سیلتی

خوزستان (بهبهان)

490

0/04

43/02

466

2/76

7/8

لومی_رسی

خوزستان (بهبهان)

860

0/04

42

269

1/29

7/4

لومی_رسی

خوزستان (بهبهان)

1100

0/03

41/04

186

0/19

7/5

رسی

تجزیه و تحلیل دادهها :براي انجام این تحقیق طرح

انجیرکوهی میباشد .گونههاي گیاهان دارویی دیگري نیز

آشیانهاي در قالب کامالً تصادفی اجرا شد .براي بررسی میزان

همچون گونههاي آویشن ،کلپوره ،زیره سیاه ،کاکوتی ،مخلصه

صمغ و اسانس آنغوزه رویشگاههاي سه شهرستان به طور

و غیره نیز همراه با این گیاه قابل مشاهده میباشد.

تصادفی در سه استان در نظر گرفته شد .در هر شهرستان سه

نتایج حاصل از اندازهگیري بافت خاک مشخص کرد که

ارتفاع از سطح دریا را انتخاب نموده و میزان صمغ و اسانس

بافت نمونههاي خاک بیشتر سیلتی و رسی میباشند و

سه نمونه در هر ارتفاع از سطح دریا تعیین گردید .دادههاي

خوزستان از لحاظ نیتروژن و فسفر داراي خاکی غنی ،و

بدست آمده با استفاده از نرم افزار  SASو مقایسه میانگینها با

سپیدان داراي پتاسیم و کربن آلی باالیی در خاک نسبت به دو

استفاده آزمون چند دامنهاي دانکن مورد تجزیه قرار گرفت.

منطقه دیگر میباشد.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس در جدول  3حاکی از اثر

نتایج

معنی دار رویشگاه بر صفات صمغ و اسانس در سطح  1درصد

بررسیها نشان داد آنغوزه عموماً با گیاهانی همچون درمنه

بود .همچنین بررسیها نشان داد که سه پهنه متفاوت ارتفاع از

( ،)Artemisia aucheri Boissبالشتکی ،گون و گرامینههایی

سطح دریا در هریک از رویشگاهها بر روي صفات صمغ و

مثل اگروپایرون و پوآ همراه میباشد .همچنین رویشگاههاي

اسانس تأثیر بسیار معنیداري داشتند.

این گیاه در جنگلهاي تخریب شده بنه و بادامشک و

نتایج حاصل از مقایسه میانگین (جدول  4و  )5در
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جدول -3تجزیه واریانس مقدار اسانس و صمغ گیاه آنغوزه ( )F. assafoetida L.در رویشگاهها ،ارتفاعها و نمونههای مختلف
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه آزادي
مقدار صمغ

مقدار اسانس
** 10/489

** 3603/7073

رویشگاه

2

ارتفاع در منطقه

6

251/7407

خطا

18

6/703

0/00152

3/53

2/04

**

0/041122

26

** و * و  nsبه ترتیب نشان دهنده بسیار معنیدار ،معنیدار و غیر معنیدار در سطح  5درصد میباشد.
جدول -4مقایسه میانگین صفات صمغ و اسانس گیاه آنغوزه ( )F. assa-foetida L.با استفاده از آزمون دانکن ( )P≥0.05در رویشگاهها و
ارتفاعهای مختلف
رویشگاه

ارتفاع (متر)

مقدار صمغ (گرم)

اسانس ()%

77c

1/86c

یاسوج (تنگ سرخ)

548

یاسوج (تنگ سرخ)

1093

g

یاسوج (تنگ سرخ)

1580

59/66g

1/47d

فارس (سپیدان)

520

e

d

فارس (سپیدان)

970

47

فارس (سپیدان)

1483

41g

0/79f

خوزستان (بهبهان)

490

a

a

خوزستان (بهبهان)

860

b

90

خوزستان (بهبهان)

1100

77c

c

65/66

57/66

e

f

99

1/75
1/06

0/96
3/18

ab

3/07

2/95b

میانگینهایی که حداقل داراي یک حرف مشترک هستند اختالف معنیداري ندارند.
جدول -5مقایسه میانگین صفات صمغ و اسانس گیاه آنغوزه ( )F. assa-foetida L.با استفاده از آزمون دانکن ( )P≥0.05در رویشگاههای
مختلف
رویشگاه

مقدار صمغ (گرم)

یاسوج (تنگ سرخ)

b

فارس (سپیدان)

c

خوزستان (بهبهان)

رویشگاههاي مختلف نشان داد میزان صمغ با میانگین  88گرم

اسانس ()%
b

67/44

1/69

C

48/55
88a

0/93

3/68a

نشان داد.

و درصد اسانس ( 3/68درصد) در خوزستان بیشتر است و

ترکیبات اسانس :با بررسی طیفهاي ،GC/MS

مقایسه میانگین نشان میدهد که رویشگاه خوزستان از لحاظ

اندیسهاي بازداري و طیفهاي جرمی اجسام ردیابی شده و

میزان صمغ اختالف معنیداري با رویشگاههاي یاسوج و فارس

مقایسه آنها با مراجع و ترکیبات استاندارد  24تا  26ترکیب
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No.

Compound name

R.T.*

K.L.**

%In Oil

%In Oil

%In Oil

)یاسوج (تنگ سرخ

)فارس (سپیدان

)خوزستان (بهبهان

1

α-Pinene

3/96

939

8/96

8/65

9/16

2

Camphene

4/23

954

0

0

0./02

4/85

979

1/27

1/23

1/39

3

β-Pinene

4

Myrcen

5/19

990

0/19

0/17

0/26

5

Limonene

6/20

1029

0/14

0/11

0/21

6

Z-β-Ocimene

6/54

1037

6/96

6/57

7/14

7

E-β-Ocimene

6/80

1050

1/24

1/2

1/34

8

1-Propyl Sec-butyl disulfide

10/72

1172

0/69

0/58

0/73

9

(Z)-1-Propeyl sec-butyl-disulfide

11/15

1177

21/47

21/73

22/09

10

E-1-propenyl sec-butyl-disulfide

11/39

1181

13/76

13/32

14/43

11

Bis(1-methyl propyl disulfide)

12/61

1220

0/11

0/09

0/14

12

Bornyl acetate

15/54

1288

0/08

0/06

0/11

13

(Z)-caryophyllene

20/80

1408

0/17

0/14

0/22

14

Bis(1-methyl thio)propyl disulfide

21/64

1426

30/52

29/36

31/11

22/28

1454

0/42

0/3

0/7

22/63

1463

0/18

0/16

0/27

23/54

1490

0/15

0/11

0/29

24/06

1499

2/09

2/07

2/51

24/17

1503

0/28

0/24

0/46

15

α-Humulene

16

Cis-Cadina-1(6), 4-diene

17

β-Selinene

18

4-epi-cis-Dihydroagarofuran

19

β - Dihydroagarofuran

20

&-Cadinene

25/03

1523

0/09

0/05

0/17

21

Elemol

26/17

1549

0/03

0

0/09

22

Guaiol

27/96

1600

0/49

0/41

0/61

23

5-epi-7-epi-4α-Eudesmol

28/26

1607

0/18

0/15

0/4

24

10-epi-y-Eudesmol

28/71

1623

2/76

25

Eremoligenol

29/31

1631

0/26

0/17

0/41

26

Guaiol acetate

32/42

1726

0/98

0/43

1/03

1/87

3/25

)koates index(  ** شاخص کواتس.)Retention index( * اندیس بازدار

درصد) فقط0/02( Camphene  ترکیب. ترکیب بود26  و24

 خوزستان، فارس،شناسایی گردید که در رویشگاههاي یاسوج

 درElemol در رویشگاه خوزستان مشاهده شد و ترکیب

 درصد اجزاي98/54 ،89/17 ،93/47 ًبه ترتیب مجموعا

 ترکیبات شناسایی.رویشگاههاي یاسوج و خوزستان دیده شد

 تعداد ترکیبهاي شناسایی شده اسانس.اسانس را تشکیل داد

شده به همراه اندیسهاي بازداري و درصد نسبی هر جزء در

، 25  خوزستان به ترتیب، فارس،صمغ در سه رویشگاه یاسوج
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(Z)-1- ،α-Pinene

ارتفاع باشد .بنا بر گفته این محققان بوتههاي موجود در

1-Propyl

ارتفاعات پایینتر داراي عملکرد ضعیفتري میباشند که

 Bis (1-methyl propyl disulfide) ،disulfideاست .که این

میتواند ناشی از گرماي بیش از حد در ارتفاعات پایین و

 8/96( α-Pineneدرصد)،

تبخیر و تعرق باال در این قسمتها باشد که سبب کاهش میزان

1-

تولید شیره آنغوزه میگردد .همچنین ارتفاعات پایین دست

Bis (1-methyl

بیشتر مورد چرا قرار میگیرند که سبب فشردگی خاک در این

) 30/52( propyl disulfideدرصد) میباشد .در رویشگاه

نواحی شده و میتواند عملکرد بوتههاي آنغوزه را مورد تأثیر

سازنده اسانس صمغ آنغوزه عبارتند از
،Propeyl sec-butyl-disulfide

Sec-butyl

ترکیبات در رویشگاه یاسوج با مقادیر

 21/47( (Z)-1-Propeyl sec-butyl-disulfideدرصد)،
 13/76( Propyl Sec-butyl disulfideدرصد)،
فارس مقادیر  8/65( α-Pineneدرصد)،
 21/73( butyl-disulfideدرصد)،
13/32( disulfideدرصد)،

(Z)-1-Propeyl sec-

قرار دهد.

1-Propyl Sec-butyl

حبیبی و همکاران ( )1385در بررسی اثر ارتفاع بر روغن

)Bis(1-methyl propyl disulfide

وحشی

اسانس

و

ترکیبات

گیاه

دارویی

آویشن

( 29/36درصد) میباشد .و در رویشگاه خوزستان مقادیر

( )T. kotschyanus Boissمنطقه طالقان به این نتیجه دست

(Z)-1-Propeyl

یافتند که اسانس بدست آمده در ارتفاعات ،2000 ،1800

1-Propyl Sec-butyl disulfide

 2600 ،2400 ،2200و  2800متر به ترتیب ،2/05 ،2/27 ،2/56

Bis

 1/39 ،1/92و  1/31درصد بود که بیشترین آن مربوط به ارتفاع

(32/11درصد) است که اصلیترین گروه اجزاي تشکیل دهنده

 1800متري و کمترین آن به  2800متري تعلق داشت .آنها بیان

اسانس بودند.

کردند عوامل محیطی نظیر تنوع خاک ،آب و هوا ،مقدار مواد

 9/16( α-Pineneدرصد)،
22/09( disulfideدرصد)،
(14/43درصد)،

)disulfide

sec-butyl-

propyl

(1-methyl

آلی و بافت خاک نقش مهمی در میزان کیفیت و کمیت اسانس
بحث

گیاه آویشن داشته است .به عبارت دیگر هر چه از ارتفاع پایین

مقایسه بازده متوسط تولید اسانس نمونههاي جمعآوري شده

به سمت باال می رویم میزان درصد اسانس کاهش می یابد.

گونه آنغوزه از سه رویشگاه با ارتفاعات مختلف با نرمافزار

نتایج تحقیق انجام شده توسط علی محمدیان و همکاران

 SASنشان میدهد که در بازده متوسط تولید اسانس اختالف

( )1393در مورد اثر ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیک

معنیداري وجود دارد ،به نحوي که با افزایش ارتفاع از سطح

و شیمیایی خاک بر مواد مؤثره آویشن عکس نتیجه بدست

دریا ،میزان اسانس کاهش قابل مالحظهاي را نشان داد .در واقع

آمده در این پژوهش را بیان میکند .آنها از میان چهار رویشگاه

بین میزان اسانس و ارتفاع از سطح دریا رابطه مغکوس وجود

الشتر (ارتفاع  1800متري) ،زاغه (ارتفاع  2000متري) ،رازان

دارد.

(ارتفاع  2200متري) و رویشگاه ریمله (ارتفاع  2500متري)

در تحقیقی که توسط محمودي و همکاران ( )1392در بررسی

نشان دادند که میزان اسانس در رویشگاه الشتر کمترین و در

اثر ارتفاع بر محصولدهی آنغوزه انجام گرفت وجود اختالف

رویشگاه ریمله بیشترین میباشد.

معنیداري بین طبقات ارتفاعی (1800 ،1600 ،1400 ،1200

بررسی آمار هواشناسی در سه رویشگاه مورد تحقیق نشان

متر از سطح دریا) را گزارش کردند .آنها اظهار داشتند که با

میدهد که رویشگاه خوزستان نسبت به دو رویشگاه دیگر

افزایش ارتفاع تا  1600متر میزان محصول افزایش ،سپس

مورد بررسی در این تحقیق داراي دماي باالتر ،رطوبت کمتر و

کاهش مییابد و ارتفاع  1600متر داراي بیشترین میزان

متعاقباً میزان بارندگی کمتري میباشد ،بنابراین گیاهان این

محصول میباشد .کاهش محصول در ارتفاع  1800متري

رویشگاه در شرایط اقلیمی خشکتري بسر می برند .به طوري
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که بازده باالي اسانس این منطقه را میتوان با قرار داشتن در
اقلیم خشکتر توجیه نمود.

در پژوهشی دیگر حسین زادگان و بخشی خانیکی ()1392
در بررسی اثر برخی عوامل اکولوژیکی بر روغن اسانس گیاه

بادرنجبویه ( )Melissa officinalisدر طی رشد اعالم کرد که

طبقه ارتفاعی در قیاس با سایر طبقات ،مناسبترین رویشگاه از

بازده اسانس گیاه تابع عوامل محیطی بوده و بازده اسانس با

نظر کیفیت اسانس بوده است.
اسماعیلی و امیري در سال ( )1385با بررسی تغییرات کمی

میزان بارندگی رابطه معکوس دارد.
اجزاي تشکیلدهنده اسانس سه رویشگاه مورد مطالعه

و کیفی اسانس آوندل ( )Smyrnium cordifoliumدر پنج

داراي تشابهات و اختالفات کمی و کیفی زیادي می باشد .بدین

منطقه رویشی استان لرستان بیان کردند که در مناطق مختلف،

صورت که تمام مناطق در داشتن 24ترکیب مشابه بوده که از

ترکیبات سزکویی ترپنی عمدهترین ترکیبات شیمیایی تشکیل

(Z)-1- ،α-Pinene

دهنده اسانس گیاه محسوب میشود و ترکیبات  α-Pineneو

1-Propyl

 B-Pineneدر نمونههاي نورآباد و الیگودرز با اقلیم سرد

 Bis (1-methyl propyl disulfide) ،disulfideاشاره کرد .نتایج

مشاهده میشوند دهقان و همکاران ( )1389با بررسی تأثیر

حاصل از بررسی کمی و کیفی اجزاي تشکیلدهنده اسانس سه

برخی از شرایط رویشگاهی بر کمیت و کیفیت اسانس کاکوتی

رویشگاه حاکی از برتري نمونه رویشگاه خوزستان نسبت به

( )Ziziphora clinopodioidesبیان کردند که ترکیبات شیمیایی

دو منطقه دیگر بود .این تفاوت به احتمال زیاد ناشی از

مواد مؤثره در نمونههاي مختلف متفاوت بود که این

تفاوتهاي کموتیپی است که خود حاصل از شرایط محیطی و

نشاندهنده تأثیر شرایط رویشگاهی بر کیفیت اسانس است.

اقلیم حاکم بر رویشگاههاي مورد مطالعه میباشد.

آنها بیان کردند که اثر اقلیم را نیز در این رابطه ،نباید از نظر

مهمترین ترکیبهاي مشابه میتوان به
sec-butyl-disulfide

،Propeyl

Sec-butyl

عسگري ( 13 )1378ترکیب در اسانس آنغوزه گزارش کرد

دور داشت .زیرا اقلیم محدوده ارتفاعی مورد مطالعه نسبت به

ترکیب(Z)-1-Propeyl sec-butyl-

سایر طبقات ،متفاوت بوده است .کاظمی زاده و همکاران

که عمدهترین آنها شامل دو

 disulfideبه مقدار  58/9درصد و  Z-B Ousmynبه میزان

( )1387با بررسی اسانس مریم نخودي خزري (

Teucrium

 11/9درصد بود ،در صورتی که دو ترکیب  α-Pineneو

 )hyracanicumدر رویشگاههاي مختلف بیان کردند که

 B-Pineneبه ترتیب  5و  %1/2از اسانس را تشکیل دادند.

تفاوتهاي کمی و کیفی در ترکیبات شیمیایی اسانس میتواند

نتایج حاصل از این پژوهش با تحقیق عسگري از لحاظ

ناشی از تفاوت ویژگیهاي اکولوژیک مناطق رویش مانند دما،

مهمترین اجزاي تشکیل دهنده اسانس مطابقت دارد ،اما از

رطوبت و ارتفاع از سطح دریا و یا سایر عوامل خاکی و

لحاظ کمیت اجزا تا حدودي متفاوت میباشد.

جغرافیایی باشد.

در تحقیقی توسط میرآزادي و همکاران ( )1391تأثیر

مطالعه خصوصیات خاک نشان داد که مقدار اسانس

عوامل اکولوژیکی در بازده و ترکیب شیمیایی اسانس درختچه

وترکیبات اسانس آنغوزه مورد بررسی با افزایش مقادیر فسفر،

مورد ( )Myrtus communis L.در سه رویشگاه جنگلی استان

پتاسیم و کربن آلی خاک افزایش مییابد .نتایج تحقیقات حبیبی

لرستان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که وجود

و همکاران( )1385نشاندهنده وجود همبستگی مثبت بین

اختالف بین عوامل اکولوژیک و خاکی سه رویشگاه میتواند

مقدار اسانس تولید شده و عناصر موجود در خاک به غیر از

بر نوع و درصد اجزاي متشکله اسانس تأثیر عمدهاي داشته

پتاسیم و نیتروژن میباشد.

باشد.
نتیجهگیری کلی
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ایمانی (  )1387با بررسی تغییرات مواد مؤثره گیاه

مریم نخودي ( )Teucrium polium L.بیان کردند که پایینترین
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با توجه به نتایج ،رویشگاه بهبهان در استان خوزستان از توانایی

بهترین اکوتیپ در رویشگاههاي طبیعی این گیاه در ایران بهتر

متابولیتی نسبتاً باالیی در منطقه برخوردار بوده است و این

میتواند معرف اکوتیپ موردنظر براي توصیه در بخش

رویشگاه میتواند به عنوان منطقهاي مستعد براي حفاظت،

کشاورزي و اصالحی باشد.

اهلیسازي و اصالح تیپ شیمیایی برتر در منطقه مورد بررسی

منابع
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اسانس ( .)Ziziphora clinopoides Lam. Subsp Rigida Boissفصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
.63-49 :25
زرگري ،ع ( )1357گیاهان دارویی .جلد دوم .انتشارات دانشگاه تهران.
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Abstract
Asafoetida (Ferula assafoetida L.) belonging to umbelliferae family. Asafoetida is rich source of secondary metabolites
and the primary active substances of many drugs. Although, secondary metabolites are made by genetic processes but
making them can be significantly influenced by environmental factors. In this research, the relationship between
altitude and some physical and chemical characteristics of soil, important and effective factors, were studied on
quantitative and qualitative of the essential oil and the amount of gum of Ferula assafoetida in the natural habitats of
the provinces of Fars, Khuzestan, Kohgiluyeh and Boyer. For this purpose, we were examined three natural regions of
this species (Sepidan, Behbahan, Tange sorkh), respectively with different Altitude. After taking samples from the roots
or base of the stem and Determination of the weight of the plant gum, The essential oil distillation by Clevenger
apparatus was conducted with water. Data analysis was performed with SAS version 9.2. The results showed a
significant reduction in oil percentage and amount of gum three sites with height above sea level was, Which can be
environmental factors such as soil, water and air, humidity and altitude than that. Results also showed that Behbahan
sites (Khuzestan) 3.68 percent Most of the essential oil was compared to other regions. Then, to determine the
combinations of the oils from GC and GC / MS was used. By examining the spectrum of GC / MS, retention indices
and mass spectra and compare them with references and track objects standard mix 24 to 26 compounds were identified
That habitat of Yasouj, Fars, Khuzestan, respectively, a total of 93/47, 89/17 and 98/ 54 percent essential oil
components formed.
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