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چکیده
گیاه رزماری (  )Rosmarinus officinalisمتعلق به تیرره نعناعیران ( )Lamiaceaeاسرت کره در پرهو ش
بخش وایی آن در ماه ای مختلف سال  1388از ناحیه پیشوا -ورامین جمعآوری شد .سپس در تراریکی بره مرراه
جریان وا خشک و اسانس آن به روش تقطیر با آب  ،استخراج گردید و بوسیله دسرتگاه  GC/MSو  GCاسرانس
حاصل ،مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفت .ترکیبات اصلی اسانس که بیشترین مقدار تغییرات را در طول سال نشران
دادند ،شامل این ترکیبات بودند( α-pinene :بیشترین مقدار در تابستان ( camphen ،)%1 6/44بیشرترین مقردار
در تابسررتان ( β-myrcene ،)%7/30بیشررترین مقرردار در تابسررتان ( 1-8-cineole ،)%8/16بیشررترین مقرردار در
تابسرتان ( borneol ،)%9/90بیشررترین مقردار در زمسررتان  )%16/87و ( camphorبیشرترین مقرردار در زمسررتان
)1۲%/57
واژههای کلیدی :رزماری ، Rosmarinus officinalis ،روغن اسانس  ،تغییرات فصلی
مقدمه
غلظررت ترررپن ررا و ترکیبررات فرررار دیگررر در شرررای
مختلف گرمایی و خشکی در رزماری تغییرر مریکنرد
( .)4با توجه به تغییرات دمایی بسیار شدید در فصول
مختلف سال در ورامرین و اثرر اقلری رای خشرک و
نیمهخشک درمتابولیت ای ثانویه گیا ان و اسرانس-
ای اکوتیپ رای ایرن منراطق بررسری میرزان ایرن
تاثیرات حائز ا میت می باشد و از ا داف اصرلی ایرن
تحقیق میباشد.

بررسی اثر تغییرات فصلی در ترکیبرات شریمیایی
اسانس گونره رای گیرا ی بررای تعیرین کاربرد رای
مختلف دارویری ،آرایشری و بهداشرتی ،بسریار مرورد
توجه است .و در کولتیوار ای رزمراری نیرز تغییررات
مشا ده میشود ( .)1تغییررات معنریدار در ترکیر
اسانس در نواحی جغرافیایی مختلف در گیاه رزمراری
گزارش شده است ( .)۲در گیاه رزماری ،اثر تغییررات
فصلی بر ترکیبات اسانس در نقاط دیگرر دنیرا انجرا
شده و بیشترین ایرن تغییررات ،برر میرزان ترکیبرات
،1-8-cineole ، camphor
،α-pinene
 borneolبرروده اسررت .مچنررین میررزان وابسررتگی
خاصیت آنتی اکسیدان و فعالیت ای آنتری رادیکرالی
با تغییرات فصلی مورد بررسی قرار گرفتره اسرت (.)3

مواد و روشها
ماده گیاهی و روش استخراج اسانس
بخررش رروایی گیرراه رزمرراری ( Rosmarinus
 ) officinalisدر طررول سررال ب ره طررور پیوسررته از
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تعریف شردکه در رر دقیقره 5 ،درجره سرانتیگرراد
افزایش برای آن در نظر گرفته شد تا نهایتا در دمرای
 ۲۲0درجه سانتیگراد  ۲0دقیقه ثابت گردید .سرعت
جریان گاز لیو  1 ،میلیلیتر بر دقیقه بود.
شناسایی ترکیبرات متشرکله اسرانس ،برا مقایسره
طیف جرمی این ترکیبات با طیرف جرمری ترکیبرات
اسرررررررررررررررررتاندارد (کتابخانرررررررررررررررررره
 )Database\Wiley7N\PMW_Tox.1صرورت
گرفت .مچنین از شاخد برازداری بررای شناسرایی
استفاده شد .برای محاسبه شاخد برازداری از زمران
بررازداری ،آلکرران ررای نرمررال ( )C9-C25و زمرران
بازداری ترکیبات اسرتفاده شرد .شراخد برازداری از
RI=100n-100 (Tx-Tn ∕ Tn+
رابطرره
) −Tnمحاسرربه شررد .داده ررا توس ر نررر افررزار
SPSSاز طریرق  ONE-WAY ANOVAمرورد
آنالیز قرار گرفت.

فروردین تا اسفند برداشت شد و در شرای تاریکی به
مراه جریان باد خشک گردید100.گر از نمونه ای
خشک شده برای اسانسگیری به روش تقطیر برا آب
( )1به وسیله کلونجر استفاده شرد .اسرانس مربوطره
بعد از استخراج آبگیری و حالل  -nگزان بره وسریله
دستگاه تبخیر در خال جدا شد.
 ۲0میکرولیتر از اسرانس خرالد در 1میلریلیترر
حالل  -nگزان حل گردید و  1میکرولیتر از محلرول
اسانس حاصل ،به دسرتگاه  GC/MSو  GCتزریرق
شد (.)1
تجزیه دستگاهی
اسانس به وسیله دستگاه  GC/MSبا مشخصات:
گاز کروماتوگرافی مدل Agilent Technologies
7890A GC System serial: US10746053
 USAو طیررف سررنم جرمرری مرردل Agilent
Technologies
5975A
serial:
 US73347676 USAمورد تجزیره قررار گرفرت.
ستون گاز کروماتوگرافی مرویین  HP5بره ابعراد 30
مترر×  0/۲5میلریمترر و ضرخامت فریل 0/۲5 μm
اختیار شد .دمای اولیه ستون 60،درجه سرانتیگرراد
برای  ۲0دقیقه و دمای نهایی ۲۲0 ،درجه سانتیگراد

نتایج و بحث
نتیجرره تجزیرره دسررتگا ی برره وسرریله  GCدر
تصویر( 1الف تا د) به صورت کروماتوگرا  ،بره مرراه
زمان بازداری پیک ای مربوطه مشخد شده است.

الف) خرداد ماه
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ب) شهریور ماه

ج ) آذر ماه

د) اسفند ماه
تصویر -1کروماتوگرا ای  GCاز نمونه اسانس  Rosmarinus officinalisدر ماه ای مختلف سال.
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درصد ترکیبرات آن در فصرول مختلرف در جردول 1
آورده شده است.

ترکیبات شناسایی شده از اسانس گیاه رزمراری از
بخش اندا ای وایی به مرراه شراخد برازداری و

جدول  - 1ترکیبات متشکله اسانس در گیاه  Rosmarinus officinalisبه مرراه شرماره پیرک ،شراخد برازداری ،زمران
بازداری و درصد آن ا در فصول مختلف.
شماره
پیک
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

نام ترکیب شیمیایی
α-pinene
camphene
β-myrcene
limonene
1.8-cineole
linalool
camphor
borneol
3-cyclohexen-1-ol
α-terpinol
isoborneol
Bicyclo[3.1.1]hepta-3-en-2-one
Endobornyl acetate
Bicycle[2.2.1]heptan-2.ol
transcaryophyllene
total

شاخص

زمان

درصد درنمونه اسانس

بازداری

بازداری

بهار

تابستان

پائیز

زمستان

932
943
990
1021
1023
1088
1118
1146
1160
1171
1256
1270
1340
1395
1531
--

6.887
7.130
7.685
8.353
8.439
9.571
10.776
11.264
11.535
11.884
12.199
12.591
13.389
14.880
18.540
--

10.391
4.706
4.698
3.055
8.743
2.985
10.027
8.866
2.288
2.672
1.047
10.829
1.071
12.755
3.933
88.09

16.449
7.30
8.063
3.613
9.904
2.693
9.862
8.585
2.174
1.873
1.402
9.862
1.271
6.156
1.150
91.25

9.42
4.484
4.495
1.584
7.064
1.607
7.915
10.570
1.416
1.652
1.812
6.456
0.720
9.084
1.738
80.03

8.841
4.988
5.875
3.145
7.957
3.648
12.571
16.870
2.625
2.482
2.147
2.270
1.869
8.819
1.605
85.74

درص رد ایررن ترکیبررات ،در فصررل زمسررتان مشررا ده
گردید .نوع کولتیوار و تغییرات فصلی مریتواننرد بره
لحرراک کمرری و کیفرری ،سررب تغییررر اسررانس شرروند
( ،)7،6،1به طوری که خواص آنتی اکسیدان رزماری،
تحت شرای اقلیمی تغییر میکند (.)8
ترکیبات اسانس ،با تغییر فصل ،تغییر میکند کره
در کروماتوگرا ای اسانس ا این روند کامال" مشهود
اسررت .آنررالیز آمرراری داده ررا ،تغییرررات معنرریدار
 camphorرا در فصل ای تابستان و پرائیز نسربت
برره زمسررتان نشرران مررید ررد و مچنررین حرراکی از
تغییرات معنیدار  borneolدر فصل زمستان نسبت
به تمامی فصل است .بنابراین ،اقلی در مقدار و تنوع
ترکیبات اسانس در گیا ان ،نقش معنریداری را ایفرا
میکند و بر اسراس رویرش متفراوت ،مریتروان نروع
کاربرد گیا ان را تعریف کرد .اما نوز الگوی خاصری
از رابطه اقلی و نوع ترکیبرات فررار در گیا ران ارائره
نشده است .تالش برای ارائه شوا دی دال برر وجرود
رابطه قوی بین ترکیبات اسانس وخواص مختلف آن-
ا در جریان اسرت بره عنروان م رال ،رابطره مقردار
 thujone ،camphorو  camphenبررا میررزان

بررر اسرراس جرردول شررماره  1مشررخد شررده15 ،
ترکی مرورد بررسری قررار گرفتره و تقریبرا" مشرابه
ترکیبات شیمیایی گرزارش شرده در مطالعرات قبلری
است ( .)۲ترکیبات اصرلی اسرانس در ایرن گیراه کره
بیشتر دچار تغییر شده اند ،شامل این ترکیبات انرد:
1-8-، camphene ،camphor، α-pinene
Bicyclo
،β-myrcene٬ borneol، cineole
 3.1.1] epta-3 en-2 oneو ]Bicycle 2.2.1
heptan- 2. ol
در این پهو ش مشخد شد که درصرد -pinene
 camphene ، β-myrcene، αو1-8-cineole
در تابستان به بیشترین مقدار مریرسرد (جردول .)1
این تغییرات فصلی در مین ترکیبات ،در گیاه مرری
گلی لبنرانی (  ) Salvia libanoticaنیرز گرزارش
شده است ( )5که با توجه به ضری وابستگی خواص
اسانس به این ترکیبات میتوان گفت تغییرات فصلی،
اثر بسیار زیادی بر تغییرر خاصریت اسرانس دارد (.)3
در رابطرررره بررررا مقرررردار ،camphor، borneole
 Bicyclo[3.1.1]hepta-3-en-2-oneو
 Bicycle[2.2.1]heptan-2.olنیرررز بیشرررترین
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 بررسریSalvia libanotica سمیت آن ا در گیاه
.)5( شده است

شرررای اقلیمرری ناحیرره ورامررین بشرردت بررر نرروع
ترکیبررات اسررانس در گیرراه رزمرراری ترراثیر دارد و در
فصول مختلف سرال کیفیرت اسرانس کرامال" تغییرر
.کرده که سب تغییر در خواص اسانس خوا د شد
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