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تاریخ پذیرش1369/42/22 :

تاریخ دریافت1365/11/14 :

چکیده
برازَمبل ( ،)Perovskia abrotanoides Karel.یکی از گیاهان دارویی با ارزش و کمتر شناختهشدده ایدران اسدت
که اغلب بهصورت خودرو در حاشیه جادههای کوهستانی با اقلیم سرد و خشک میروید .در طدب سدنتی از ایدی گیداه
برای درمان دردهای روماتیسمی ،بیماری سالک ،اثرات ضددرد ،خنککننده ،و ضدالتهاب ،استفاده میشود .در مطالعده
حاضر ،اندامهای مختلف (برگ ،گل و ساقه) برازمبل از رویشگاه طبیعی چمی بید (استان خراسدان شدمالی) برداشدت و
پس از اسانس گیدری بده روش تیطیدر بدا ب و بدا اسدتفاده از دسدتگاه کلدون ر ،توسدگ دسدتگاه گازکرومداتوگرایی و
گازکروماتوگرایی متصل به طیف سنج جرمی ،از نظر میدار اسانس و تندو ترکیبدات اسدانس بررسدی شددند .میدانگیی
محتوای اسانس اندامهای مختلف بهترتیب  2/3 ،1/0و  0/7درصد (وزنی به وزنی) برای برگ ،گل و ساقه بهدست مدد.
در م مو  32 ،33و  33ترکیب که  33/8 ،33/4و  38/7درصد از کل ترکیبهای اسدانس بدرگ ،گدل و سداقه بودندد،
شناسایی شد .لفابیسابلول ( 2/6–23درصد)1 ،و  8سدینئول ( 11/4–16/3درصدد) ،کدامفور ( 10/1–21درصدد) ،لفداپینی
( 1/3–16/2درصد) و دلتا3کارن ( 7/4 – 11/3درصدد) ،از ترکیدب هدای ممدده اسدانس بودندد .اسدانس بدرگ غندی از
سزکوئیترپیهای اکسیژنه و اسانس گل و ساقه غنی از مونوترپیهای اکسیژنه بودند .گل برازمبل ،پتانسیل تولید اسانس
باالتری نسبت به سایر اندامها داشت .محتوای لفابیسابلول برگ 11 ،برابر محتوای ن در دیگر انددامهدا بود.کدامفور و
1و  8سینئول ،ترکیبهای غالب اسانس در گل و ساقه بودند .در م مو  ،از تنو ترکیبهای اسانس اندامهدای گیداه،
جهت پیشبرد اهداف اصالحی بهنژادگران در صنایع دارویی ،رایشی-بهداشتی و غذایی ،میتوان استفاده نمود.

کلید واژهها :لفابیسابلول ،تنو ییتوشیمیایی 1 ،و  8سینئول ،کامفور ،نعنامیان
( )Mazandarani et al., 2010جنس پرُوسوکیا 1متعلو

میدمه
مراتع ییالقی و استپی استان خراسان شمالی ،بهعنووان

بووه تیووره نعناعیووان ،در ایووران دارای  3گونووه اسووت کووه گونووه

ذخیوورهگوواه ژنتیکووی گونووههووای دارویووی اسووت کوواربرد

آبروتانوئیدس 2با نام محلی"بَرازَمبِل" از بیشترین پراکنش در

گونه های دارویی در طب سنتی ،سابقه دیرینه داشته اما به

نواحی شوما شورک کشوور بوهویوژه اسوتان خراسوان شومالی

دلیل عدم شناسایی گونهها ،تخریب رویشوگاههوا ،رورای

برخوووردار اسووت ( )Mozaffarian, 1996ایوونگونووه

بی رویه دام و عدم انجام مطالعات زیستمحیطی ،بسیاری
از این گونهها در معور

خطور انقورا

قورار گرفتوهانود

1- Perovskia L.
2- P. abrotanoides
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بووه صووورت خووودرو در ایووران ،افنانسووتان و پاکسووتان

شود ( )Safaei-ghomi and Batooli, 2010بووا

رویووش داشووته و بووه عنوووان گیوواهی معطوور ،از پووراکنش

توجووه بووه اسووانس دار بووودن کلیووه انوودامهووای برازمبوول ،ایوون

وسیعی در استانهای گلستان ،اصفهان ،خراسوان شومالی،

مطالعوه بوا هوودز ارزیوابی پتانسوویل تولیود محتوووی و

خراسان رضوی و سیسوتان و بلورسوتان برخووردار اسوت

ترکیب های اسانس اندام های آن،در رویشگاه رمن بیود،

(Arabi et al., 2008؛ Hosseinzadeh and

انجام شد

Amel, 2001؛ Mazandarani et al., 2010؛
 )Morteza-Semnani, 2004اثوورات درمووانی مختلووف
از جملووه درمووان دردهووای روماتیسوومی ،درمووان سووال

مواد و روشها
جمع وری مواد گیاهی و خشککردن

،

اندام های مختلف (بور ،،گول و سواقه) برازمبول در

کننووده،

تیرماه سا  1362از منطقوه رمون بیود (خراسوان شومالی،

ضدباکتری و ضدقارچ از ایون گیواه گوشارششوده اسوت

ارتفاع  1124متر از سطح دریوا ،طوو شورقی ˊ 59° 32و

اثوورات ضووددرد ،ضوودالتها  ،ضوودتب ،خنوو

(Aoyagi et al., 2006؛ Hosseinzadeh and

عوور

Amel, 2001؛ Moallem and Niapour, 2008؛

جمعآوری شده گیاه در مرداد سا  1362به منظور انجام

Nassiri-Asl et al., 2002؛ )Rustaiyan et al., 2006
بوا توجوه بوه اهمیوت و کواربرد اسوانسهوا در صونایع
مختلوف دارویوی ،غوذایی و آرایشوی-بهداشوتی ،اسوتخرا

شوومالی ˊ )32° 25جمووعآوری شوود نمونووههووای

مطالعوووات اسوووانس بوووه آزمایشوووگاه گوووروه کشووواورزی
پژوهشووکده گیاهووان و موووواد اولیووه دارویووی دانشوووگاه
شهیدبهشتی تهران ،انتقا داده شدند اندامها ،بوهصوورت

اسانس و مطالعه اجشای تشکیلدهنده آنهوا از موواد گیواهی

جداگانه ،در سایه خش

مختلووف بوویش از پوویش مووورد توجووه قرارگرفتووه اسووت

خُرد شدند اما به دلیل کور

گشارشهای متنوعی از مطالعوه اسوانس برازمبول وجوود دارد

گل خُرد نشود نمونوه هربواریومی تهیوه شوده از جمعیوت

(Arabi et al., 2008؛ Jaafari et al., 2007؛

رمن بید ،با کد  2108در هرباریوم پژوهشکده گیاهوان و

Moallem and Niapour, 2008؛ Motavalizadeh-

مواد اولیه دارویی دانشگاه شوهید بهشوتی تهوران ،تأییود و

kakhky et al., 2009؛ )Rustaiyan et al., 2006

نگهداری شد

در پژوهشووی 22 ،ترکیووب در اسووانس انوودام هوووایی گوولدار

استخراج اسانس

برازمبل شناسوایی شود و کوامفور 1 ،و  8سوینوو و کواریوفیلن

گردیدند سپس بور ،و سواقه
بودن انودازه گول ،نمونوه

برای استخرا اسانس 24 ،گرم از نمونوه خشو

شوده

ترکیوبهوای عموده اسوانس بودنود ( Rustaiyan et al.,

اندامهای مختلف بوه روش تقطیور بوا آ  ،توسوت دسوتگاه

)2006

کلونجر به مدت  3ساعت اسانسگیری شد درصد اسانس

در مطالعووهای دیگوور ،محتوووای اسووانس انوودام هوووایی

نمونهها برحسب وزن اسانس به وزن خش

مواده گیواهی،

برازمبل 2 ،درصود گوشارش شود  26ترکیوب کوه عموده

محاسبه شد اسانسها تا زمان آنالیش ،درون شیشه دربسوته و

آنها  1و  8سینوو  ،میرسن و آلفواپینن بودنود ،شناسوایی

در دمای  –18درجه سانتیگراد ،نگهداری شدند

شد همچنین نتایج نشان داد ،مونووترپن هوا بخوش عموده

شناسایی ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس

ترکیبهای اسانس را تشکیل دادنود ( Sajjadi et al.,

اسووانس موووردنظر پووس از آمووادهسووازی بووه دسووتگاه

 ) 2008در مطالعووهای دیگوور ،ترکیووبهووا و محتوووی

کروموواتوگرافی گووازی ) (GCو گوواز کروموواتوگرافی

اسووانس انوودامهووای مختلووف برازمبوول رویشووگاه نطنووش در

متیوول بووه طیووفسوونج جرمووی ) (GC/MSتشریو شوود

ماههای مختلف بررسی شد ،و نتایج متفاوتی که به علوت

شناسوای ترکیووبهوای تشووکیلدهنوده اسووانس بوا مقایسووه

تنییوورات فیوولی و دوره رشوودی گیوواه بووود ،گووشارش

طیفهای جرمی و شاخصهای بازداری بهدست آموده ،بوا

تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  04شماره  ،0زمستان 69

55

طیفهوای جرموی و شواخصهوای بوازداری ترکیوبهوای

 1/1میلیلیتر بر دقیقه ،نسبت توزیع ( ،)1:54انجام شد و با

استاندارد و مقایسوه آن بوا شواخصهوای موجوود در منوابع

توجه به سطح زیر منحنوی کرومواتوگرام در دسوتگاه ،بوه

معتبور ( )Adams, 2007همچنوین بوا اسوتفاده از بانو

روش نرما کردن سطح و نادیده گرفتن ضورایب پاسوخ،

اطالعاتی  WILLYموجود در دستگاه  GC/MSانجوام

بهدست آمد تجشیه و تحلیل دادههوای مربوو بوه محتووای

از ترکیوبهوای تشوکیلدهنوده

اسانس اندامهای مختلف در قالب طور کوامال تیوادفی ،بوا

اسانس ،با توجه به سطح زیر منحنی آنها در کروماتوگرام

سه تکرار و با استفاده از نرمافشار آماری  SAS ver.9انجام

حاصل از  GCبا روش نرما کردن سطح 1بهدست آمد

شد

شد درصد نسبی هور یو

نتایج و بحث

ت زیه و نالیز دستگاهی اسانس
بوورای آنووالیش نمونووههووای اسووانس از دسووتگاه گوواز

بووازده اسووانس مربووو بووه بوور ،،گوول و سوواقه گیوواه

کروماتوگراز ترموکوئست فینیگن 2متیل به طیف سنج

برازمبل به ترتیب  2/3 ،1/4و  4/2درصود بوهدسوت آمود

0

(جودو  )1نتوایج تجشیوه واریوانس درصود اسوانس بوین

به طو  94متر و قطر داخلوی  4/25میلویمتور و ضوخامت

اندام های مختلف ،نشوانگر اخوتالز معنویدار ،در سوطح

الیه  4/25میکرومتر اسوتفاده شود دموای محفظوه تشریو

احتما  1درصد بود (جدو  )2رنگ اسانس در بور،،

 254درجوووه سوووانتیگوووراد و دموووای آون از  94درجوووه

گل و ساقه ،بهترتیب زرد ،سفید و زرد کمرنگ ،بودند

جرمی 3فینیگن مجهش به ستون کاپیالری از نوع دیبوی5

سانتیگراد تا  254درجه سانتیگوراد بوا سورعت  5درجوه

انوودامهووای مووورد مطالعووه برازمبوول ازنظوور نوووع و

سانتیگراد بر دقیقه افشایش یافت و به مدت  14دقیقوه در

درصوود ترکیووبهووای اسووانس ،تنوووع قابوولتوووجهی نشووان

 254درجه سانتیگراد نگه داشته شد از گاز حامل هلیوم

دادنود (جوودو  )3در مجموووع از اسووانس بوور ،،گوول و

با سرعت جریان  1/1میلیلیتر بر دقیقه ،انرژی یونیشاسیون

سواقه بوهترتیووب  32 ،36و  35ترکیوب شناسووایی شود کووه

 24الکترون ولوت و ناحیوه جرموی از  03توا  059اسوتفاده
شد برای تعیین درصد نسبی ترکیب هوای تشوکیلدهنوده

بهترتیب  66/8 ،66/0و  68/2درصد از کل ترکیوبهوای
اسانس را شوامل مویشودند انودامهوای مختلوف گیاهوان

اسووانس ،آنووالیش آنهووا بووا دسووتگاه گازکروموواتوگرافی

5

دارای ظرفیت متفاوتی برای تولیود اسوانس بووده و بورای

ترموکوئست فینیگن مجهش به دتکتور یونیشاسویون شوعله

9

دسووتیابی بووه بیشووترین محتوووای اسووانس در برنامووههووای

دارای ستون کاپیالری دیبوی  5بوه طوو  34متور و قطور
داخلی  4/25میلی متور و ضوخامت الیوه  4/25میکرومتور،
دمای محفظه تشری  254درجه سانتیگراد ،دمای آون از
 94درجه سانتیگراد تا  254درجه سانتیگراد بوا سورعت
افشایش  0درجه سانتی گراد بر دقیقه 14 ،دقیقه نگهداشتن
در دمووای  254درجووه سووانتیگووراد ،دمووای دتکتووور 344
درجه سانتیگراد ،گاز حامل نیتوروژن بوا سورعت جریوان
1- Area Normalization
2- Thermoquest-Finnigan
3- Mass spectrometry
4- DB-5
)5- Gas Chromatography (GC
)6- Flame Ionization Detector (FID

اصالحی ،آگاهی از اندام با درصد اسانس باال ،ضوروری
است این موضوع میتواند بهعنوان ی

هدز اصوالحی

مووورد توجووه بووهنژادگووران گیاهووان دارویووی ،و همچنووین
صنایع دارویی ،غذایی و آرایشی-بهداشوتی ،قورار گیورد
نتایج مطالعه حاضر نشاندهنده تنوع در محتووای اسوانس
اندامها بود بهگونهای کوه گول بوا  2/3درصود ،بیشوترین
و ساقه با  4/2درصد ،کمترین محتوای اسانس را داشوت
 )2014( Pourhosseini et al.محتووی اسوانس گول
برازمبوول در رویشووگاه قمیوور ،را بوواالتر از سووایر انوودامهووا
گشارش کردند در مطالعهای دیگر بازده اسانس (حجموی/
وزنی) گل ،بور ،و سواقه برازمبول ،بوهترتیوب  3/3 ،3/3و 1
گشارش شود ()Safaei-ghomi and Batooli 2010
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جدول  -1میانگیی بازده اسانس (وزنی/وزنی) اندامهای مختلف برازمبل
Table 1. Average of the essential oil content (w/w) in different organs of Perovskia abrotanoides
اندام گیاه
Plant organ

برگ
Leaf

گل
Flower

ساقه
Stalk

مقدار اسانس (درصد)
)Essential oil content (%

1±0.21b

2.3±0.15a

0.7±0.15b

حروز غیرمتشابه بیانگر اختالز معنیدار براساس آزمون رند دامنهی دانکن در سطح  p ≤4/41میباشد
Means with different letters are significant according to the Duncan’s multiple range test (P≤0.01).

جدول  -2ت زیه واریانس درصد اسانس اندامهای مختلف برازمبل
Table 2. Analysis of variance for essential oil percent of Perovskia abrotanoides plant parts
درجه زادی
)Degrees of Freedom (df

منبع تغییرات
Source of Variance

محتوای اسانس
Essential oil content
تکرار
Replication

میانگیی مربعات
Mean Square

2

**2.01

6

0.04

** اختالز معنیدار در سطح احتما  1درصد را نشان میدهد

** Significant at the 1 %

مقایسووه نتووایج مطالعووات انجووام شووده بووا مطالعووه حاضوور،

اسانس بر ،در در این دو مطالعه ،محتوای  26درصودی

توانایی تولید اسانس بواالی گول و سوپس بور ،برازمبول را

ترکیب آلفابیسابلو اسانس بر ،رمن بید در مقایسه بوا

نشووان داد مقایسووه نتووایج ،نیوواز بووه مطالعووه گسووتردهتوور در

محتوووی  4/9درصوودی آن ،در بوور ،جمعیووت رویشووگاه

رویشگاههای طبیعی برازمبل ،جهت دستیابی به اکوتیپهوا و

قمیر بود ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس اندامهای مورد

کموتیپهای برتر مورد نیاز برنامههای اصالحی را روشنتور

مطالعه ،گروهبندی شدند (جدو  )3بر این اسواس ،اسوانس

نمووود افووشایش تعووداد و انوودازه گوول و همچنووین تووراکم

بر ،غنی از سشکوئیترپنهوای اکسویژنه ( 01درصود) بوود

کرکهای حاوی اسانس گول ،در جهوت افوشایش محتووی

همچنین اسانس گل و ساقه ،بهترتیوب  02/1و  06/9درصود،

هودز اصوالحی ،مودنظر

غنووی از مونوووترپنهووای اکسوویژنه بودنوود محتوووای ترکیووب

اصال گران قورار گیورد عمودهتورین ترکیوبهوای اسوانس

آلفابیسابلو در اسانس بر 11 ،برابر بیشوتر از مقودار آن در

شامل ،آلفابیسابلو ( 26درصد) 1 ،و  8سینوو ( 11/0درصود)

اسووانس گوول و سوواقه بووود در اسووانس گوول و سوواقه ،درصوود

و دلتا3کارن ( 11/3درصد) در بر ،،کامفور ( 18/8درصود)،

مونووترپنهووا بیشووتر از سووشکوئیتورپنهووا بووود از طرفووی،

 1و  8سووینوو ( 19 /3درصوود) و آلفوواپینن ( 19/2درصوود) در

محتوای ترکیبهای سشکوئیترپنی بر ،،از گل و سواقه

گل ،و کوامفور ( 21درصود) 1 ،و  8سوینوو ( 19/5درصود) و

بیشتر بود نتایج مطالعه حاضر ،یافتوههوای مطالعوات قبول،

دلتا3کارن ( 2/0درصد) در ساقه بودند

مبنی بر بواال بوودن درصود مونووترپن هوای اسوانس انودام

اسانس ،مویتوانود بوهعنووان یو

 ،)2014( Pourhosseini et al.ترکیبهای عموده
اسووانس بوور ،را کووامفور ( 25/6درصوود) و  1و  8سووینوو

هوایی برازمبل در مرحله گلدهی کامل ،را تأیید میکنود
()Sajjadi et al., 2008

( 22/1درصد) گشارش کرد علت این تنوع در ترکیبهوای

مقایسه نتوایج مطالعوه حاضور بوا مطالعوات مشوابه کوه در

عمده اسوانس بوین دو رویشوگاه را بایسوتی در تنووع شورایت

دیگر رویشگاهها (جدو  )0صورت گرفته بود ،نشاندهنوده

اقلیمووی و سوواختار ژنتیکووی جمعیووتهووا ،جسووتوجووو کوورد

تفاوتهای رشومگیری در محتووی و ترکیوبهوای اسوانس

 )2014( Pourhosseini et al.ترکیبات مشوابهی بورای

بووود در  82/5درصوود از مطالعووات صووورت گرفتووه 1 ،و 8

اسانس گیاه برازمبل در رویشگاه قمیر گشارش کردنود کوه

سووینوو بووهعنوووان ترکیووب عمووده اسووانس گووشارش شوود

با پروفایل شویمیایی اسوانس انودامهوای مختلوف برازمبول در

همچنین،کامفور و آلفاپینن بوهترتیوب در  25و  25درصود از

مطالعه حاضر تفاوت رندانی ندارد تنها تفاوت شواخص

مطالعات ،ترکیبهای عمده بودند (جدو )0
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 اجزاء تشکیلدهنده اسانس اندامهای مختلف گیاه برازمبل-3 جدول
Table 3. Essential oil composition of different organs of Perovskia abrotanoides

ساقه
Stalk

)محتوای اسانس (درصد
Oil content (%)
گل
Flower

برگ
Leaf

0.6
5.9
3.1
0.4
2.9
2.0
7.4
0.3
2.3
16.5
2.2
0.6
0.5
21.0
2.0
0.4
0.8
4.9
0.2
0.3
2.9
0.2
0.5
3.9
3.9
1.1
0.2
0.3
0.6
2.6
0.3
2.6
2.0
2.7
1.8

0.5
16.2
3.7
0.3
4.5
1.3
11.7
0.3
2.2
16.3
1.2
0.9
0.3
18.8
0.3
0.9
0.3
0.4
2.1
0.1
2.2
0.2
4.1
3.8
0.1
0.6
0.6
0.4
0.4
2.0
0.5
2.6
-

0.1
1.9
1.7
1.4
1.7
11.3
0.7
11.4
0.2
0.3
0.4
10.1
1.5
0.3
0.4
2.3
0.1
0.2
2.6
0.3
1.3
3.5
3.1
0.3
0.4
0.1
1.6
1.0
0.2
0.4
1.6
0.5
0.8
4.4
0.6
0.7
0.7
29.0
0.4

27.9

42.1

18.7

49.5

42.1

29.8

2.0

1.9

9.9

20.3

13.7

41.0

99.7

99.8

99.4

شاخص بازداری
RIb

925
933
948
972
977
991
1009
1012
1019
1026
1046
1053
1070
1080
1136
1162
1176
1193
1260
1295
1310
1324
1355
1381
1413
1424
1457
1478
1481
1495
1500
1507
1515
1524
1545
1559
1581
1587
1611
1635
1647
1658
1692
1700

نام ترکیب
Compound namea

شماره
No.

α-Thujene
1
α-Pinene
2
Camphene
3
Sabinene
4
β-Pinene
5
Myrcene
6
δ-3-Carene
7
α-Terpinene
8
p-Cymene
9
1,8-Cineole
10
γ-Terpinene
11
cis-Sabinene hydrate
12
Terpinolene
13
trans-Sabinene hydrate
14
Camphor
15
Borneol
16
Terpinen-4-ol
17
α-Terpineol
18
Linalool acetate
19
Bornyl acetate
20
Carvacrol
21
δ-Terpinyl acetate
22
α-Terpinyl acetate
23
α-Copaene
24
α-Gurjunene
25
(E)-Caryophyllene
26
α-Humulene
27
γ-Muurolene
28
ar-Curcumene
29
epi-Cubebol
30
α-Muurolene
31
β-Bisabolene
32
γ-Cadinene
33
δ-Cadinene
34
α-Calacorene
35
α-Cedrene epoxide
36
Germacrene D-4-ol
37
Caryophyllene oxide
38
β-Cedrene epoxide
39
γ-Eudesmol
40
epi-α-Cadinol
41
α-Cadinol
42
α-Bisabolol
43
(2Z, 6Z)-Farnesol
44
مونوترپنهای هیدروکربنه
Monoterpene hydrocarbons
مونوترپنهای اکسیژنه
Oxygenated monoterpenes
سشکوییترپنهای هیدروکربنه
Sesquiterpene hydrocarbons
سشکوییترپنهای اکسیژنه
Oxygenated sesquiterpene
جمع کل شناسایی شده
Total identified

a: Mode of identification: retention index (RI), mass spectrometery (MS) and co-injection (CoI) with some available authentic
compounds. b: RI: retention indices determined in the present work relative to C6–C24 n-alkanes on the DB-5 column.
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 گزارش شده از مناطق مختلفPerovskia abrotanoides Karel.  ترکیبهای اصلی اسانس-4 جدول
Table 4. Main constituents of Perovskia abrotanoides Karel. essential oil samples reported at various
locations
مرجع گزارششده
Reference

)ترکیبات اصلی (درصد
Main components (%)

MortezaSemnani, 2004

کامفور
Camphor
 سینوو8  و1
1, 8-Cineole
ایکاریوفیلن
(E)-Caryophyllene

اندام گیاهی
Plant parts

منطیه
Region

1

اندام هوایی
Aerial part

مازندران
Mazandran

Sajjadi et al.,
2008

 سینوو8  و1
1, 8-Cineole
میرسن
Myrcene
آلفاپینن
α-Pinene

2

اندام هوایی
Aerial part

کاشان

Nezhadali et al.,
2009

کامفور
Camphor
 سینوو8  و1
1, 8-Cineole
آلفاپینن
α-Pinene

1.2 - 1.8

گل
Flower

 سینوو8  و1
1, 8-Cineole
کامفور
Camphor
آلفاهومولن
α-Humulene

3.3

،بر
Leave

آلفاکادینو
α-cadinol
بورنوو
Borneol
کامفور
Camphor

3.3

گل
Flower

آلفاکادینو
α-cadinol
هاسمیگون
Hasmigone
کامفور
Camphor

1

ساقه
Stalk

توریو
Torreyol
کامفور
Camphor
 سینوو8  و1
1, 8-Cineole

1.3

،بر
Leave

آلفاکادینو
α-cadinol
 سینوو8  و1
1, 8-Cineole
کامفور
Camphor

1.3

Safaei-ghomi
et al., 2010

)بازده اسانس (درصد
Oil yield (%)

Kashan

خراسان رضوی

Khorasan Razavi

Jul. 2008

Kashan

Dec. 2008
گل
Flower

کاشان
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 گزارش شده از مناطق مختلفPerovskia abrotanoides Karel.  ترکیبهای اصلی اسانس-4 ادامه جدول
Table 4. Main constituents of Perovskia abrotanoides Karel. essential oil samples reported at various
locations
مرجع گزارششده
Reference

)ترکیبات اصلی (درصد
Main components (%)

آلفا بیسابلو
α-Bisabolol
Safaei-ghomi
فنو متیل اتیلیدن
et al., 2010 Phenol,4,4'-(1-methylethyliden)-bis
ترانس کادینو
trance-Cadinol

Sardashti et al.,
2013

Pourhosseini
et al., 2014

)اندام گیاهی بازده اسانس (درصد
Oil yield (%) Plant parts

ساقه
Stalk

0.6

منطیه
Region

Dec. 2008

لینالو
Linalool
کارن3دلتا
delta-3-carene
 سینوو8  و1
1, 8- Cineole

2.2

اندام هوایی
قبلگلدهی
Aerial part Pre-Flowering

بتااوسیمن
β-ocimene
 سینوو8  و1
1, 8- Cineole
جرانیل استات
Geranyl acetate

2.45

اندام هوایی
Aerial part

گلدهی
Flowering

بتااوسیمن
β-ocimene
لینالو
Linalool
 سینوو8  و1
1, 8- Cineole

2.35

اندام هوایی
Aerial part

بعد گلدهی
PostFlowering

کامفور
Camphor
 سینوو8  و1
1, 8- Cineole
آلفاهومولن
α-Humulene

2.8

،بر
Leave

 سینوو8  و1
1, 8- Cineole
آلفاپینن
α-Pinene
کامفور
Camphor

4.1

گل
Flower

کامفور
Camphor
 سینوو8  و1
1, 8- Cineole
بورنیل استات
Bornyl acetate

0.6

ساقه
Stalk

کاشان
Kashan

سیستان و بلورستان
Sistan &
Baluchestan

Qamsar

قمیر

 و گل، در بر،کردند این درحالی است که این ترکیب

 محتووای ترکیوب،)2010( Safaei-ghomi et al.

 ترکیوب،)2014( Pourhosseini et al. دیوده نشود

 درصوود گووشارش22/0 آلفابیسووابلو در سوواقه برازمبوول را
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آلفابیسابلو را در گل برازمبول مشواهده نکردنود و محتووای

بر ،در ابتدای گلدهی بوهترتیوب 1 ،و  8سوینوو (12/2

آن در بوور ،و سوواقه بووهترتیووب  4/9و  1/5درصوود بووود ب وه

درص ود) ،کووامفور ( 14/6درصوود) و آلفوواهومولن (14/2

عبارتی شاخصتورین تنووع در ترکیوبهوای اسوانس بور،

درصوود) بودنوود و در انتهووای گلوودهی ،توریووو (21/8

رویشووگاه رموون بیوود ،بووا رویشووگاه قمیوور ،افووشایش 08

درصد) ترکیب عمده بود این در حالی است که محتوای

برابری محتووای آلفابیسوابلو و کواهش  2/5و  1/6برابوری،

 1و  8سینوو بوه  13درصود ،و کوامفور بوه  15/2درصود

بوووهترتیوووب در ترکیوووبهوووای کوووامفور و  1و  8سوووینوو در

افشایش یافت و از محتوای دیگر ترکیبهای کاسته شوده

رویشگاه رمونبیود ،بوود )2014( Pourhosseini et al.

بود ()Safaei-ghomi et al., 2010

طی مطالعهای نتایج مشوابهی بوا تحقیو حاضور در اجوشا

نتایج مشابهی ،در تنییور ترکیوبهوای عموده و محتووای

اسووانس انوودامهووای گیوواه برازمبوول گووشارش کووردهانوود

اسانس جمعیت برازمبول رویشوگاه سیسوتان و بلورسوتان ،در

بهطوریکه نتایج موجود حاکی از شباهت  29/2 ،22/1و

مراحل قبل از گلودهی ،گلودهی و بعود از گلودهی برازمبول

 21/1درصدی اجشا اسانس گل ،بور ،و سواقه بوود بوه

گشارش شد (جدو  )0باالترین درصود اسوانس مربوو بوه

عبارتی اجشا اسانس گل در رویشگاه رمن بید با قمیر،

مرحله گلدهی بود بتااوسیمن ( 13/6درصد) 1 ،و  8سوینوو

بیشترین شباهت و اجشا اسانس سواقه کمتورین شوباهت را

( 11/2درصد) و جرانیل استات ( 14/5درصد) ،ترکیبهوای

داشووت در جوودو ( )0ترکیووبهووا و محتوووای اسووانس

عمووده اسووانس در زمووان گلوودهی بودنوود بوواالترین مقوودار

اندامهوای مختلوف برازمبول در رویشوگاههوا و سوا هوای

بتااوسیمن ( 13/6درصد) در زموان گلودهی و  1و  8سوینوو

مختلووف مقایسووه شوودند تنییوورات بووارز ،حتووی در ی و

( 15/8درصد) در زمان قبل گلودهی گوشارش شود ترکیوب

فیوول رشود نیوش دیووده شود محتوووی

غالب اسانس قبل گلدهی ترکیوب لینوالو ( 16/1درصود) و

جمعیوت و در یو

اسووانس گوول و بوور ،جمعیووت کاشووان ،در موواه جوووالی

بعوود از گلوودهی ،ترکیووب بتااوسوویمن ( 12/6درصوود) بووود

(ابتدای گلدهی) نسبت به دسامبر (انتهوای گلودهی)2/5 ،

( )Sardashti et al., 2013ایوون تنوووع در محتوووی و

برابر بیشتر بود همچنین محتوای اسانس سواقه در انتهوای

ترکیبهای اسانس ،زموان مناسوب برداشوت مواده گیواهی و

گلدهی  1/9برابر نبست به ابتدای گلودهی کواهش نشوان

استخرا اسانس برای رسیدن به ی

ترکیب خاص را تعیین

داد ()Safaei-ghomi et al., 2010

میکنود تنییورات و تنووع نتوایج گوشارششوده در مطالعوات

این نتایج (جدو  )0در تأیید یافتههای قبلی در مورد

پیشین (جدو  )0با مطالعه حاضر ،تحت تأثیر عوامل اقلیموی

ایون گیوواه اسووت بوهطوووریکووه در زموان گلوودهی کاموول،

و مراحل رشدی گیاه ایجواد شوده اسوت بوه عبوارتی ،اقلویم

بیشترین درصد اسانس ( 0/1درصود) در گول و کمتورین

حوواکم برگیوواه در مراحوول فنولوووژی مختلووف ،تنییراتووی در

درصد اسانس در ساقه ( 4/9درصد) گشارش شوده اسوت

ویژگیهای اسانس گیاهان اعما میکند

( )Pourhosseini et al. 2014مشابه این نتوایج ،در

نتی هگیری

مطالعه حاضر نیش دیده شد گل بوا  2/3درصود و سواقه بوا

نتووایج مطالعووه حاضوور ،انوودامهووای مختلووف را از نظوور

 4/2درصد ،بهترتیب بیشترین و کمترین محتوای اسوانس

ترکیبهوای عموده و محتووای اسوانس ،از یکودیگر مجوشا

را داشتند در نتیجوه هودز گوذاری در راسوتای افوشایش

کرد در مقایسوه نتوایج مطالعوه حاضور بوا مطالعوات پیشوین

محتوای اسانس گل و سپس بر ،،بیشتر از ساقه موجوب

(جدو  ،)0گل برازمبل پتانسویل تولیود اسوانس  2/3و 3/3

افشایش محتوای اسانس در برنامه هوای اصوالحی خواهود

برابر ،بیشتر از بر ،و سواقه داشوت ایون موضووع توانوایی

شد ترکیب های عمده اسانس در ابتدا و انتهوای گلودهی

تولید اسانس در اندامهوای مختلوف را نشوان داد از طرفوی

با یکودیگر متفواوت بودنود ترکیوبهوای عموده اسوانس

باتوجه به نتایج مطالعات صورت گرفته (جدو  ،)0عوالوه
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را نشووان موویدهوود شناسووایی تیووپهووای شوویمیایی برتوور و

 شرایت اقلیمی حواکم بور رویشوگاه و مراحول،بر نوع اندام

 موویتوانوود رسوویدن بووه اهووداز،بررسووی عواموول ژنتیکووی

 موثر بر تنووع ترکیوبهوا و محتووای اسوانس،فنولوژی نیش

،اصووالحی را تسووریع بخشوود نویسووندگان مطالعووه حاضوور

) ایون درحوالی اسوت کوه عوامول0 اندامهوا بوود (جودو

 فنولوژی و ساختار ژنتیکی،بررسی اثرات شرایت محیطی

ژنتیکووی نیووش موویتواننوود در بووروز ایوون تنییوورات دخیوول

زمان و در رویشگاههوای

 در ی،جوامع گیاهی برازمبل

 درصوودی اسووانس2/3  تووا4/2 باشوود تنییوورات محتوووای

مختلف و همچنین ارزیابی بورهمنکش و همبسوتگی بوین

) و3  ترکیوب (جودو36  توا32  شناسایی تعداد،)1 (جدو

مطالعووه گسووتردهتوور را پیشوونهاد

 در ی و،عواموول متعوودد

همچنین تنییرات ترکیب هوای عموده انودامهوای مختلوف

میکنند نتوایج ایون مطالعوه موی توانود اهوداز اصوالحی

 بووه منظووور، نیوواز بووه مطالعووهای گسووتردهتوور،)3 (جوودو

جدیدی پیش روی محققین قرار دهد

شناسایی اکوتیپها و تیپ های شیمیایی مختلف برازمبول
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Abstract
Background and Objectives
Chemical variability among populations according to their geographical and bio climatic distribution
imposes that conservation strategies of populations should be made appropriately, taking into account
these factors. Perovskia, with the common Persian name of "Brazemble", a small genus from
Lamiaceae family, is distributed in various regions of Asia, as Iran, Afghanistan and Pakistan. The
genus is represented in Iran by only three species as P. abrotanoides, P. atriplicifolia and P.
artemisoides. The plant is an aromatic shrub which mainly grow in mountains at an altitude of 2200 to
4200 m from Northeastern across center to Southeastern of Iran. All parts of the plant are aromatic,
but Perovskia is not edible. The plant is used in Iranian folk medicine as an analgesic in rheumatic
pains, treatment of leishmaniasis, fever and headache. The present study, was planned to evaluate
variations in essential oil composition and contents of different Plant Organs from P. abrotanoides.

Materials and Methods
In this study, different plant organs (leaf, flower and stalk) of P. abrotanoides were collected from
natural habitat in North Khorasan province and their essential oil content and composition were
studied. The experiment was arranged in a completely randomized design with three replications for
the essential oil contents. Essential oils were analyzed by Gas chromatography (GC) and Gas
chromatography–mass spectrometry (GC-MS) in respect to their chemical composition.

Results
Essential oil contents of leaf, flower and stalk were 1.0, 2.3 and 0.7% (w/w), respectively. The total
number of compounds identified and quantified was thirty-nine in leaf, thirty-two in flower, and
thirty-five in stalk, representing 99.4, 99.8, and 98.7 % of the total essential oil, respectively. The
major compounds of the essential oil were α-bisabolol (2.6-29 %), 1,8-cineole (11.4-16.5 %),
camphor (10.1-21 %), α-pinene (1.9-16.2 %) and δ-3-carene (7.4-11.3 %). Results showed that leaf
essential oils of the plant characterized with high content of oxygenated sesquiterpenes (41 %).
Oxygenated monoterpenes, were rich in flower (42.1 %) and stalk (49.5 %). The main volatile
compound identified in the leave was α-bisabolol, which reached a concentration of 29%. The
content of essential oil in the flower was higher than that in the leave and stalk.

Discussion
Results of the current study show that the main compounds and content percentage of essential
oil were different in each plant parts. By using the hydrodistillation, 32 to 39 compounds were
identified representing 98.7% to 99.4 % of the total oil components. The essential oil analysis
revealed that α-bisabolol, 1, 8-cineole, camphor, α-pinene and δ-3-carene, were main essential oil
constituents in all organs. The variation observed for essential oil content was 0.7% to 2.3% in
stalk and flower, respectively. Chemical variation of P. abrotanoides essential oils from different
plant parts, which is significant for conservation and breeding programs, can be considered by
medicinal plants breeders and pharmaceutical industries for breeding and processing uses.

Keywords: α-bisabolol, Camphor, 1, 8-Cineole, Lamiaceae, Phytochemical variation

