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  فارس لارستان خورمنطقه  (Ducrosia anethifolia)گک تشکیل دهنده اسانس مش اجزایاسانس و  ارزیابی

 3و عالیه سادات رفعت حقیقی 2*فاطمه برنا، 1مختار حیدری

 علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.گروه  دانشیار( 1

 ( استادیار گروه و مهندسی علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.2

 ( دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.3
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 09/11/1101تاریخ پذیرش:                                                                                 08/08/1101تاریخ دریافت: 

 چکیده

 طور گسترده دربه (Apiaceae)خانواده چتریان  متعلق به [Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss] مشگک گیاه دارویی

در مورد پراکنش  اطلاعات آوریجمعباشد و های مهم این گیاه میگاهاستان فارس یکی از رویش ایران پراکنش دارد. جنوب

 خورآوری شده در منطقه اجزای اسانس گیاهان جمع تحقیقدر این  دارد.فارس اهمیت  این گیاه در نقاط مختلف استان

هان در فروردین ماه های گیاآوری نمونهجمع برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. (استان فارس)لارستان، جنوب شرقی 

 آب با تقطیر روش بهآوری شده های جمعاسانس نمونه انجام شد.خور لارستان  از رویشگاه این گیاه در جنوب منطقه 1311

طیف سنجی _کروماتوگرافی گازی دستگاه وسیلههب اسانس ترکیبات کیفیت شد و استخراج کلونجر دستگاه از استفاده با

ها مشگک شناسایی شد که از میان آناسانس  درشیمیایی ترکیب  22تعداد  آنالیز، . براساس نتایجبررسی گردید جرمی

غلظت و بخش ترین بیشدرصد  19/9، 23/13، 50/11، 33/33ترتیب به ،دکانال-n، لینالول، ترپینن -γ،  سیمن -οترکیبات 

شده از سایر نقاط استان  آوریجمع کگمورد ترکیبات اسانس مشنتایج گزارش شده در  با کهعمده اسانس را تشکیل دادند 

  .است از شرایط اقلیمیناشی  جینتارسد یکی از دلایل این تفاوت در به نظر می .بودمتفاوت  فارس

 .دکانال-n و بومشک ،گیاهان دارویی ن،چتریاها، ترپن :کلیدیهای واژه
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 مقدمه

 .D. anethifolia (DC.) Boiss. ،Dشش گونه است: شامل تنها  (Apiaceae) چتریان از خانواده Ducrosiaجنس 

flabellifolia Boiss. ،D. ismaelis Asch. ،D. assadii Alava. ،D. areysiana Pimenov & Kljuykov  وD. 

inaccessa Pimenov & Kljuykov پاکستان، افغانستان ه،یعراق، سور ران،یدر ا ژهیو به ایو آس قایدر آفر یصورت وحشکه به 

 .D. assadii ، D از این جنس در ایران سه گونه(. Mothana et al., 2020) کنند یرشد مفارس  جیخل هیحاش یکشورها و

flabellifolia و D. anethifolia   شنی در کرمان، خراسان، زنجان،  هایخاکشناسایی شده است که در مناطق دشتی روی

 .(Arbabi et al., 2020د )چستان انتشار دارشوشتر، بهبهان، شیراز، کازرون، برازجان و سیستان بلو

Ducrosia anethifolia  گیچو، لغیض، می، ببغیض چشم مشکک، ،بو مُشگک، ریشکگ و مُشکهای در ایران به نام ،

 & Ziraee et al., 2015; Amiri) شناخته شده است کوهی ززنجبیل درویشان، رشگک، خورخوندای، گوارشخ، گشنی، گواتک

 ., 1999;et al Babakhanlou; 2014Dolatkhahi & Nabipour  ;, 2014Mahmooddeghi & Sa ;Joharchi, 2016

Arbabi et al., 2020; Ghavam et al., 2017)دارای ارزش دارویی  گیاه مشگک . بخش های هوایی گیاه، برگ و دانه های

  د،یآب مرواردرمان  ،عنوان داروی سردرد و کمر درد بهاز آن در طب سنتی (. Sadeghi& Mahmood, 2014 ) است

های قاعدگی، تأخیر در نظمی پیچه و نفخ معده، رفع گرمی و درمان بی درمان دل، ور و بادشکنآشیر قولنج،، سرماخوردگی

 Karami & Bohlooli, 2017; Zargari, 1996; Karimi et) درمان اضطراب و بی خوابی و برای قاعدگی و تنظیم قاعدگی

 2014Dolatkhahi & Nabipour  ., 2012;et al Obeidi; , 2015et al. Ziraee ;Joharchi, 2016; Amiri & , 2017al.

اثرات ضد درد و ضد در مورد  شود. یها استفاده میدنینوشو  طعم غذاهابهبود  یبرا گیاه مشگکهمچنین از  .استفاده می شود (

 ،ضد باکتریایضد میکروبی،  ،(Shahabipour et al., 2013)اثر سایتوتوکسیک  ،(Asgari Nematian et al., 2017 ) التهابی

  هایی انجام گرفته است. این گیاه پژوهش( Aryakia, 2020) اکسیدانی آنتی و (Janssen el al., 1984قارچی )ضد 

 2/99) ننیپ-αوجود )استان البرز( کرج  منطقهآوری شده از جمع  D. anethifolia اسانس ییایمیتوشیف لیو تحل هیتجز

-nددکانال، -nدکانال، -n های هیدروکربنی وترپن باتیدرصد( را به عنوان ترک 9/1) موننیدرصد( و ل 6/11) رسنیم ،درصد(

 ,.Janssen el al)نشان داد را به عنوان ترکیبات ترپنی اکسیژن دار   کریزانتنیل استات -ددکانال، سیس -2-دکانول، ترنس

 شد وترکیب شناسایی  32تعداد  ،از غرب و جنوب غرب ایران D. anethifolia شده آوریجمعنمونه های  بررسی در .(1984

 Shahabipour) بودندددکانال -E2آل،  1-تریدکان  -E2، دکانال-nددکانال و  یهاروغنشامل  یاصل باتیترک عنوان داشتند

et al., 2013) . نمونه های در مورد یگریدنتایج یک تحقیق D. anethifolia نشان داد شده از مهدی آباد کرمان  آوریجمع-

αو  نئولنیترپ نن،یپo-بودند اسانس یاصل باتیترک منیس (Mostafavi et al., 2008 .)  مشگک ترکیب در گیاهان  21تعداد

دکانال، تترادکانال و کریزانتنیل استات و یک  شده و عنوان گردیدشناسایی ترکیب  21شده از باغ گیاهشناسی ایران  آوریجمع
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بررسی ترکیبات اسانس اندام . (Babakhanlou, et al., 1999می باشند )مشگک  شناخته از ترکیبات اصلی اسانسترکیب نا

(، %9/11توجن )- α ،(٪8/18دکانال ) های هوایی گیاهان رویش یافته در لارستان نشان داد بخش عمده اجزای اساس شامل

 یی اسانسایمیش باتیرکتبررسی  .(Sefidkon & Javidtash, 2002) بود (٪1/9) موننلی و( ٪8/6) اسکلرئول ،(٪9.3) دکانول

جهرم و  ر،یفراشبند، ق روزآباد،ی، نورآباد، فرازیکازرون، ش)منطقه استان فارس  8شده از  آوریجمع  D. anethifolia نمونه های

 داشت بطوریکه تغییراتمناطق مختلف  اهانیگ اسانس و اجزای زانیبر م یدار یمعن ریتأث ییایجغراف زیتماشان داد ( نداراب

 (،% 093/1 – 111/31(، ددکانال )% 289/1 -229/19) دکانول-n(، % 193/1 – 062/19دکانال ) -n شامل:اسانس  یاجزا

 کیدکانوئ دیاس(، % 819/0 -896/16ددکانال ) -ای( 2)، (%0 – 939/16پینن )-α(، %0 -609/26استات ) لیانتنزیکر-سیس

(626/12-0%)، n-( 101/0-111/6نونانال%) بودند (% 113/0-813/9) اکساید لنیوفیارو ک (Karami & Bohlooli, 2017) .

یس روغن بذر س یجزء اصل نشان داددر پاکستان( ) D. anethijiolia روغن دانهنتایج یک تحقیق در پاکستان در مورد 

 . (et al., 1977 Ashraf) استات بود لیزانتنیکر

ل در مورد ترکیبات تشکی ولی باشدمیدر ایران  کگهای مشستان فارس یکی از رویشگاهمنطقه لارستان در جنوب شرقی ا

 Sefidkon andتنها یک گزارش منتشر گردیده ) در نمونه های رویش یافته از مناطق مختلف لارستان کگدهنده مش

Javidtash, 2002اشاره نگردیده است نمونه مورد نظر مربوط به کدام منطقه لارستان  ، دقیقا( و با توجه به وسعت منطقه لارستان

منطقه خور) لارستان، جنوب شده از  آوریجمع D. anethijioliaدهنده اسانس تشکیل ژوهش اسانس و اجزایدر این پ. باشدمی

با توجه به وسعت پراکنش آن در منطقه و مصرف آن توسط افراد بومی اطلاع از ترکیبات . استان فارس( مورد بررسی قرار گرفت

 مفید باشد.برای افراد بومی و تحقیقات آتی موجود در اسانس آن می تواند 

 ها مواد و روش

منطقه از  1399در فروردین ماه گلدهی شروع در مرحله  Ducrosia anethifoliaهای هوایی گیاه اندام مـاده گیـاهی:

شرقی و  91، 22 و یشمال 21 ،38مختصات جغرافیایی با  (استان فارس کیلومتری شیراز، جنوب شرقی 339) لارستاندر  خور

 یکشاورز علوم دانشگاههرباریوم  در آوری شدههای جمعنمونه ییشناسا. آوری و خشک گردید جمع متر از سطح دریا 198ارتفاع 

 .شد انجام اهواز یشرق شمال یلومتریک 39 ،یملاثانواقع در   (KHAO) خوزستان یعیطب منابع و

های گرم از اندام 90انجام شد. مقدار ( 1399گیری بر اساس روش پیشنهادی اربابی و همکاران )اسانس استخراج اسانس:

به کمک دسـتگاه ساعت  1میلی لیتر آب مقطر به مدت  300هوایی خشک شده گیاه )برداشت شده در مرحله گلدهی( با 

در  ان آنالیزتا زم سدیم بدون آب سولفات توسط پس از آبگیری و گیری شداسانسگیـری کلـونجر به روش تقطیر با آب اسـانس

 .شد یخچال نگهداری دردمای تیره ای شیشه ظرف

  کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی تجزیـه جزای تشکیل دهنده اسـانس از روش: برای شناسایی اآنالیز اسانس
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 HP-5MS موئینستون  باساخت کشور آمریکا  19091S  Agilenمدل GC/MSدستگاه  برای این منظور ازاسـتفاده شـد. 

5% Phenyl Methyl Silox  منبع  استفاده شد.میکرومتر  29/0 لمی، ضخامت فمیلیمتر 29/0متر و قطر داخلی  30به طول

انژکتور و خط انتقال  یبود. دما چهار قطبی لگریو تحل eV10 ونیزاسیونی یبا انرژ Electron Impact (EI) شامل GC ونی

MS درجه سانتیگراد و از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل با سرعت  290شد. دمای اتاقک تزریق  میتنظ گرادیدرجه سانت 230 یرو

توقف در و درجه سانتیگراد  90دمای ابتدایی آون  :لشامبرنامه دمایی ستون . میلیمتر در دقیقه استفاده شد 8/0 (فلو)جریان 

توقف  بدوندرجه سانتیگراد  210افزایش دما تا  و گرادیان حرارتی سه درجه سانتیگراد در هر دقیقه ،دقیقه 9این دما به مدت 

 دید. تزریق گربه صورت دستی نمونه از میکرولیتر  یکدقیقه در نظر گرفته شد و  33/68آنالیز دستگاه برنامه کل ، باشدمی آندر 

محاسـبه گردید.  منحنـی هر ترکیب در طیـف کرومـاتوگراف گـازیدرصد نسبی هر یک از ترکیبات با توجه به سطح زیـر 

هـای جرمی و مقایسه آنها با ترکیبات استاندارد و اطلاعـات موجـود در  شناسایی اجزا با کمک پارامتر اندیس بازداری و طیف

 .صورت گرفت  Wiley7n.l کتابخانه

 و بحث نتایج

 درصد 1/0±1/1(W/W) در سه بار تکرار تقریباً D. anethijiolia  گلدار گیاههای بازده متوسط تولید اسانس توسط سرشاخه

بازداری و طیفهای جرمی  زمان،  GC/MSررسی طیفهایببا  .و بویی کاملًا مشخص داشت روشنرنگ زرد به اسانس بود.  وزنی

درصد اجزای  100که مجموعاً ترکیب شناسایی گردید  22 ردیابی شده و مقایسه آنها با مراجع و ترکیبات استاندارد، ترکیبات

نشان داده  1در جدول شماره  ءبازداری و درصد نسبی هر جز زمان. ترکیبات شناسایی شده به همراه دهد اسانس را تشکیل می

 .شده است

 26/16درصد(، لینالول ) 09/19ترپینن ) -γدرصد(،  63/31سیمن ) o–ترکیبات  رابیشترین غلظت و بخش عمده اسانس 

 . (1)شکل  درصد( تشکیل دادند 91/1دکانال )-nدرصد(، 

 منوترپنی هایهیدروکربن، های عاملی نشان دادبراساس گروه( D. anethifoliaگیاه مشگک ) همچنین بررسی اجزای اسانس

 33/28های اکسیژن دار )منوترپنو  تشکیل می دهندرا دهنده اسانس ترین گروه اجزای تشکیل ( اصلیدرصد 31/10)خطی( )

 نوع الکل دار و تک حلقه ای در جایگاه بعدی قرار می گیرند. از هعمدبه طور درصد( و 

 با)لارستان فارس( منطقه خور  Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss گیاه مشگک دهنده اسانس اجزای تشکیل مقایسه

درصد بالایی از اگرچه  نشان می دهد (Karami & Bohlooli, 2017; Sefidkon and Javidtash, 2002) مطالعات مشابه

تمال که به اح وجود داردهایی از نظر کمی و کیفی تقریباً مشابه هستند ولی تفاوتهای گیاهی مختلف در جمعیتاجزای اسانس 

محصولات  دیتولبا  یطیعوامل مح Hornok (1986)نظر  بنابر .باشدمیناشی از تغییر اقلیم زیاد ناشی از تفاوتهای کموتایپی 

 یبستگ یطیبه عوامل مح آنها فعال ترکیبات یو محتواان اهاختصاصی گی یهایژگیو تشکیلو  رابطه دارد یاصتصخا یکیمتابول
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دا کردن تواند منجر به جدکانال می-nسیمن، گاما ترپینن، و لینالول در کنار -o. براساس نتایج حاصل وجود مقادیر بالای دارد

براساس اجزای اسانس  D. anethifolia های مختلفجمعیتدر یک تحقیق های مورد مطالعه شود. این جمعیت از سایر جمعیت

 دکانال -n پیتاکموکه ند شدبندی گروه کریزانتنیل استات-دکانول، ددکانال، سیس -nدکانال،  -n شامل پیتاکموچهار در 

. لذا براساس مطالعات صورت گرفته جمعیت مورد (Karami & Bohlooli, 2017وجود دارد ) رانیمعمولاً در نقاط مختلف ا

  .گیردمیدکانال قرار -nبررسی براساس حضور ترکیبات مذکور در گروه کموتایپ 

 Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss دهنده اسانس ترکیبات تشکیل- 1جدول شماره 
Table 1. Compositions of Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss essential oil 

 درصد *بازداری زمان براساس گروه عاملی اجزای اسانس ردیف

1 α- 1912/0 2382/9 منوترپنیهیدروکربن های  توجن 

2 α-2016/3 9191/9 منوترپنیهیدروکربن های  ننیپ 

 898/0 1119/10 منوترپنیهیدروکربن های  کامفن 3

9 - β 3329/0 1916/11 منوترپنیهیدروکربن های  ننیپ 

 6101/2 3191/12 منوترپنیهیدروکربن های  رسنیم 0

3 α -9361/0 8991/12 منوترپنیهیدروکربن های  فلاندرن 

3 α - 1219/3 1916/13 منوترپنی یها دروکربنیه ننیترپ 

8 o- 6389/31 9396/13 منوترپنیهیدروکربن های  منیس 

 1329/1 0991/11 منوترپنیهیدروکربن های  لیمونن 1

15 γ -0969/19 6181/19 منوترپنی یها دروکربنیه ننیترپ 

 192/0 0111/11 هیدروکربن های منو ترپنی ترپینولن 11

 2693/0 1133/11 کتون منوترپن دروکامفوریده- 9،6 12

 2696/16 8023/11 الکلمنوترپن  نالولیل 13

 9298/0 3661/20 منوترپن آلدهید ترونلالیس 19

 9926/0 9309/20 الکلمنوترپن  برنئول 10

 1032/0 1916/21 الکل منوترپن ئولنیترپ-1 13

13 α - 293/0 192/22 الکلمنوترپن  نئولیترپ 

18 n- 9136/1 8991/22 ترپن آلدهیدمنو دکانال 

 2913/3 2181/21 الکلمنوترپن  مولیت 11

 8611/1 6381/21 الکلمنوترپن  کارواکرول 25

21 - β 893/0 3961/32 سزکوئی ترپن لنیوفیکار 

 1239/0 1811/39 ناشناخته ددکامتیل پنتاسیلوکسان 22

 .اند بازداری لیست گردیده زمانبه ترتیب خروج از ستون و براساس  ترکیبات *

د و رش یدر فصول رشد، سال ها رییبا تغ ییدارو اهانیدر گثانویه  هایمتابولیت یاجزا بیمحتوا و ترکبا توجه به اینکه 

 کسانی یکیژنت هنیبا زم ییدارو اهانیاسترس در گ طیشرا ایرشد  ندیدر فرآ ی متابولیت ثانویهمحتوابنابراین  یابدتغییر می طیمح

در مراحل  هیانوث یتمتابولبیوسنتز  یرهایمس در دخیلشده  یکدگذار نیپروتئ تیفعال ایژن  انیب رایز ابد،ییکاهش م ای شیافزا

ممکن  ات آنبیو ترک اسانس یتفاوت در محتوا .(Le et al., 2020تغییر می کند )مختلف  یدر حضور تنش ها ایمختلف رشد 

 . تنوع(Janssen el al., 1984) داشته باشد یپس از برداشت بستگ فرایندهایو  نمومرحله  ،یکیژنت یالگو ط،یاست به مح

 ییو غذا ییدارو عیصنا یبرا D. anethifolia ژنتیکی گونه منابع شیتواند در افزایم یکیو ژنت یطیعوامل مح ناشی از ییایمیش

  .(Karami & Bohlooli, 2017) باشد دیمف
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 نتیجه گیری کلی

( )لارستان فارسمنطقه خور شده از  آوریجمع مشگک ییدارو اهیگ اسانس باتیترک زانیم که داد نشان جینتا یبه طورکل

انس مربوط اجزای اسمیزان  بیشترین .باشدیم یمیاقل طیشرا ریتاث تحت قاتیتحق ریساهای  افتهی در مقایسه باکه  است متنوع

 گیرد. دکانال قرار می -nباشد و از نظر کموتایپ در گروه کموتایپ میدکانال -nترپینن، لینالول،  -γسیمن،  o– ترکیباتبه 

 سپاسگزاری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی آقای مهندس سید سجاد حسینی نیک کارشناس آزمایشگاه مرکزی بدینوسیله از 

 اجرای این همکاری درمعاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به خاطر و  خوزستان

 گردد.تشکر و قدردانی می تحقیق
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 (باشدمی 1براساس زمان بازداری )اعداد روی هر پیک مطابق با داده های جدول شماره  اسانس مشگکاجزای . کروماتوگرام 1شکل 

Figure 1. Chromatogram of the composition of Moshgak essential oil based on the retention time (the number on each peak are in accordance with the 

data in Table No. 1) 
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