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کشور ایران با داشتن تنوع باالی اقلیمی از غنی ترین منابع گیاهان دارویی جهان است. زیره سبز ).Cuminum cyminum L( یکی از 

مهمترین و اقتصادی ترین گیاهان دارویی خانواده چتریان می باشد که پراکنش باالیی در نقاط مختلف کشور داشته و یکی از مهمترین 

گیاهان صادراتی ایران می باشد. این مطالعه در راستای بررسی تنوع کمی و کیفی اسانس زیره سبز در استان خراسان رضوی در سال 

زراعی 1398 انجام شد. بدین منظور بذر از مزارع 6 منطقه مختلف استان در زمان برداشت گیاهان، جمع آوری شد. بذرها به روش تقطیر 

با آب در مدت 2 ساعت اسانس گیری شدند. برای شناسایی ترکیب های موجود در اسانس ها و تعیین درصد کمی آن ها از دستگاه های گاز 

کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد. تعداد 9 ترکیب در اسانس های مناطق گناباد 

)N1(، نیشابور )N2(، تایباد )N3( و خوشاب )N4(، 15 ترکیب در اسانس گیاهان منطقه فریمان )N5( و در نهایت 13 ترکیب در اسانس منطقه 

  ،gamma-terpinene ،terpinene-4-ol ،cuminaldehyde ،gamma-terpinene-7-al ،شناسایی شد. در مجموع 9 ترکیب )N6( درگز

α-Pinene ، β-Pinene ،sabinene ،  p-cymene ،α-phellandrene  در اسانس زیره سبزهای برداشت شده از 6 منطقه استان خراسان 

و  با مقادیر %0/45  ترتیب  به   (N5) Caryophyllene-(E) منحصرا در منطقه  و   cis-dihydrocarvone بود. دو ترکیب  رضوی مشترک 

0/19%  شناسایی شد. 4 ترکیب limonene ،α-terpinene ،α-thujene و cineol-1,8 فقط از اسانس های منطقه(N5) و (N6) بدست آمد. 

کمیت و کیفیت اسانس زیره سبز جمع آوری شده از منطقه (N2)، با اقلیم بیابانی خشک- سرد و میانگین بارندگی سالیانه باال، باالتر از سایر 

مناطق بود.
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مقدمه
رویکرد  و  گرایش  علم،  پیشرفت  با  امروزه 
جهانی به مصرف داروهاي گیاهي و مواد طبیعی 
از  ناشي  اثرات سوء  یا کاهش  جهت اجتناب و 
مواد  و  شیمیایي  داروهاي  روزافزون  مصرف 
به روز در حال  سنتتیک، در سراسر جهان روز 
افزایش است. یکي از گیاهان دارویي که به طور 
قرار  استفاده  مورد  مختلف  اشکال  به  گسترده 

مي گیرد، گیاه زیره سبز می باشد.
زیره سبز )Cuminum cyminum L.I( گیاهي 
 50 تا   15 ارتفاع  به  علفي  و  معطر  ساله،  یک 
از   )Apiaceae( چتریان  خانواده  از  سانتي متر، 
دوره  دلیل  به  که  بوده  ایران  صادراتی  گیاهان 
و  آفات  به  تحمل  پایین،  آبي  نیاز  کوتاه،  رشد 
در  طورگسترده  به  باال،  نسبتا  اقتصادي  توجیه 
به صورت  نیمه خشک کشور  و  مناطق خشک 
استان  بین  این  در  مي شود،  کشت  آبی  و  دیم 
را  اول  جایگاه  سبز،  زیره  تولید  با%90  خراسان 
درکشور دارد )Alizadegan et al., 2011(. مواد 
مؤثره مهم این گیاه شامل اسانس، تانن و روغن 
آنتی باکتریال  و  آنتی اکسیدانی  اثرات  که  بوده 
سوء  و  معده  ناراحتی های  درمان  در  و  داشته 
هاضمه، دیابت، سرماخوردگی، تشنج و صرع ، 
عفونت های حاد و مزمن موثر بوده و زیاد کننده 
 Mnif and Aifa 2015;  ( می باشد   مادر  شیر 

. )Singh et al.2017

از  استفاده  منظور  به  به طور عمده  زیره سبز 
اسانس آن در صنایع مختلف دارویي و غذایي و 
بهداشتي مورد کشت قرار مي گیرد. اسانس زیره 
سبز به رنگ زرد روشن بوده و وزن مخصوص 
اسانس در دمای 25 درجه سانتی گراد 0/925-

0/905 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد. با توجه 
به نتایج پژوهش های متعدد، درصد اسانس میوه 
زیره سبز متفاوت و بین 2 الی 5 درصد بوده که 
 C10H12O مولکولی  فرمول  با   cuminaldehyde

ضد  خاصیت  با  آلدئیدی  ترکیب  اصلی ترین 
زیره سبز  اسانس  در  موجود  شدید  باکتریایی 
 Nirmala et al. 2020, Sowbhagya( می باشد 
را  اسانس  اعظم  قسمت  آن  از  پس   .)2013

هیدروکربن های منوترپنی و سزکوئی ترپن هایی 
cumin- ،α-Pinene ،β-Pinene ،p-cymene نظیر

 ،α-terpineole،gamma-terpinene  ،alcohol

می دهند  تشکیل   2-care-10-al  ،limonene

 .)Zhang et al., 2011; Oroojalian et al., 2010(
گیاهان دارویی غنی از متابولیت های ثانویه بوده 
خاك،  هوا،  و  آب  نظیر  اکولوژیکي  شرایط  و 
روش  گیاه،  رویش  محل  ارتفاع  و  نور  میزان 
تعداد  بازده،  بر  اسانس  تجزیه  و  استخراج 
گیاهان  اسانس  در  موجود  ترکیبهاي  ودرصد 
رویشگاه هاي  در  و  رویشی  مختلف  مراحل  در 
 Azimi et al. 2014;( می گذارد  تاثیر  مختلف 
 .)Ebrahimi et al. 2013; Priya et al. 2015

جمع  سبز  زیره  توده های  اسانس  پژوهشی  در 
شده  شناسایی  ایران،  البرز  کوه  از  شده  آوری 
 ،α–Pinene (29%) شامل  آنها  ترین  عمده  که 
 ،1,8-cineole(1/18%)  ،limonene (7/21%)

و   )linalyl acetate(8/4%  ،linalool  (5/10%) 

 Mohammadpour( بود )α-terpineole (17/3%

.)et al. 2012

از  سبز  زیره  بذرهای  دیگر  تحقیقی  در   
کوه هاي  در  واقع  که  آن  طبیعی  رویشگاه های 
شد.  جمع آوری  یزد  استان  بهاباد  غربي  جنوب 
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بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس زیره سبز  ....

نتایج نشان داد که بازده اسانس زیره سبز استان 
شیمیایي  ترکیب   15 و  مي باشد  درصد   2 یزد 
سبز  زیره  توده های  اسانسي  روغن  در  متفاوت 
 ،benzenemethanol ،propanal  وجود دارد که
  gamma-terpinene و   1-phenyl-1-butanol

بررسي  مورد  های  توده  ترکیب های  مهمترین 
بودند .)Haghirsadat et al.2011( همچنین نتایج 
بیانگر این بود که اختالف معنی داری  پژوهشی 
افراد  در  اسانس  بازده خشک  و  تنوع  میزان  در 
 Zhumeria( مورخوش  گیاه  جمعیت های 
 11 از  که   )majdae Rech. f. & Wendelbo

رویشگاه مختلف در استان هرمزگان جمع آوری 
 Soltanipoor et al.( دارد  وجود  بودند  شده 
از  ارتفاع  اثر  بررسی  هدف  با  محققین   .)2016

بر  رویشگاه  خاك  خصوصیات  و  دریا  سطح 
استان  در   Thymus fallax گیاه  اسانس  اجزای 
بیانگر  نتایج   دادند.   انجام  را  پژوهشی  لرستان 
دریا  سطح  از  ارتفاع  افزایش  با  که  بود  این 
این  تیمول و کارواکرول در  میزان ترکیب های 
می کند  پیدا  افزایش  معنی داری  طور  به  گونه 
و   Dehghan    Mohammadian et al (2014 (
تفاوت  که  نمودند  گزارش   ،)2014( همکاران 
 Ziziphora بارزی بین بازده و اجزای اسانس گیاه
clinopodioides در رویشگاه های مختلف استان 

گیاهان  اهمیت  به  توجه  با  شد.  مشاهده  همدان 
مزرعه،  در  آنها  مؤثره  مواد  حفظ  و  دارویي 
با هدف بررسي، مقایسه و شناسایي  این تحقیق 
ترکیب های شیمیایي مختلف موجود در اسانس 
مزارع  در  شده  کاشته  سبز  زیره  دارویی  گیاه 
مختلف استان خراسان رضوی انجام شد. هدف 
تاثیر ارتفاعات  از این بررسی، عالوه بر بررسی 

اجزای  و  بر عملکرد کمی  اقلیم های مختلف  و 
اسانس، مشخص کردن مسیر توسعه کشت زیره 
سبز با مواد مؤثره باال به لحاظ اقلیمی در استان 

می باشد.
مواد و روش ها 

در تیرماه 1398پس از رسیدن کامل بذور زیره 
رضوی،  خراسان  استان  مختلف  مزارع  در  سبز 
شش مزرعه به صورت تصادفی انتخاب شدند و 
بذرهای آنها نیز بصورت تصادفی و حداقل یک 
کیلوگرم بذر از هر مزرعه برداشت شد )جدول 
با  و  آب  با  تقطیر  روش  به  اسانس گیري   .  )1
دستگاه کلونجر )Clevenger( انجام گرفت و در 
نهایت اسانسی به رنگ زرد روشن بدست آمد. 
نمونه  شده  خشک  بذر  از  گرم  منظور50  بدین 
ی هر مزرعه پس از آسیاب کردن در یک لیتر 
آب مقطر به مدت سه ساعت جوشانده شد بعد 
ازاسانس گیري، اسانس توسط سدیم سولفات، 
 Haghir Ebrahimabadi( .رطوبت زدایی گردید

 )et al. 2018; Kapoor et al. 2004

جداسازي و شناسایي ترکیب هاي اسانس

براي تفکیک و  شناسایي ترکیب هاي اسانس 
GC-( از دسنگاه گاز کروماتوگرافی فوق سریع
FID( و گاز کروماتوگرافي متصل به طیف سنج 

مشخصات  گردید.  استفاده   )GC/MS( جرمي 
این دستگاه ها به شرح زیر است. 

GC/MS و GC مشخصات دستگاه آنالیز

گازي  کروماتوگراف  دستگاه  مشخصات 
GC-( سریع  فوق  گازي  کروماتوگراف   :)GC(

کشور  ساخت    Thermo-UFMمدل با   )FID

ایتالیا، مجهز به آشکار ساز FID و داده پرداز با 
قرار  استفاده  Chrom-card 2006 مورد  افزار  نرم 
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 DB-5 (5% Diphenyl / گرفت. ستون نیمه قطبي
متر،  )به طول 10   )95% Dimethylpolysiloxan

قطر داخلي 0/1 میلیمتر و ضخامت الیه فاز ساکن 
برابر 0/4  میکرون( به کار گرفته شد. دماي محفظه 
 C° و همچنین دماي آشکار ساز C 280° تزریق
280 تنظیم شد. برنامه ریزي حرارتي ستون شامل 

افزایش دما از60 تا C 280° با سرعت افزایش 40 
درجه سانتیگراد در دقیقه  بوده و سپس به مدت 3 
دقیقه در دمای C 280° نگه داشته شد. گاز حامل 
به کار رفته هلیوم با سرعت جریان 0/5 میلی لیتر 

بر دقیقه بود.
آنالیز   :GC/MS دستگاه   مشخصات   
 Agilent دستگاه کروماتوگراف گازي  با  نمونه 
 5975C جرمي  سنج  طیف  به  متصل   7890A

آمریکا(،  ) ساخت  نوع چهار قطبی  از   Agilent

مجهز به ستون  DB-5 )طول 30 متر، قطر داخلي 
برابر  ساکن  فاز  الیه  ضخامت  و  میلي متر   0/25
ریزي  برنامه  است.  شده  انجام  میکرون(   0/25

حرارتي ستون عبارتند از افزایش درجه حرارت 
از 60 تا 220 درجه سانتي گراد با سرعت افزایش 
افزایش  سپس  و  دقیقه  در  سانتي گراد  درجه   3
 20 افزایش  با سرعت  سانتي گراد  درجه  به 260 
در  دقیقه   5 نهایتا  و  دقیقه  در  سانتي گراد  درجه 
حرارت  درجه  است.  شده  داشته  نگه  دما  این 
دماي  و  سانتي گراد  درجه   260 تزریق  محفظه 
شده  تنظیم  سانتي گراد  درجه   280 ترانسفرالین 
است. گاز حامل هلیوم بوده که با سرعت 30/6 
سانتي متر بر ثانیه در طول ستون حرکت مي کند. 
زمان اسکن برابر یک ثانیه، انرژي یونیزاسیون 70 
الکترون ولت و اسکن ناحیه جرمي از m/z 30 تا 

400 بوده است.
محاسبات کمی بازده اسانس با لحاظ کردن 
 )w/w( وزنی  بصورت  و  بذر  رطوبت  درصد 
ترکیب   هر  درصد  تعیین  همچنین  شد.  محاسبه 
به   R3A – Chromatepac پرداز  داده  به کمک 
 Area normalization( روش نرمال کردن سطح

1

 . مشخصات مزارع مختلف زيره سبز واقع در استان خراسان رضوي( اداره كل هواشناسي استان خراسان رضوي)1جدول

كد 
 رويشگاه

 
 منطقه

ارتفاع از 
سطح 

(M)دريا

ميانگين 
دماي
)C°ساليانه(

ميانگين
بارش

 (mm)ساليانه

 
طبقه 

 يمياقل

 
 طول جغرافيايي

 
 عرض جغرافيايي

N1 
 يگناباد، روستا

يبريخ
1150 4/17 9/128 

فراخشك 
 سرد

″49 ′43 °58 N″18 ′22 °34E

N2 
نيشابور، روستاي 

صالح آباد
1213 4/14 6/232 

خشك 
 بياباني سرد

″44 ′5 °61 N″17 ′41 °35E

N3 
 ي روستايباد،تا

سرداب
806 9/17 127 

 خشكفرا 
 سرد

″32 ′46 °60 N″24 ′44 °34E

N4 

خوشاب 
 دهنه يروستا

 شور
1413 2/18 8/176 

خشك 
 بياباني سرد

″28 ′4 °58 N″39 ′34 °36E

N5 
 يمان،فر

 شهرستان فريمان
N ″26 ′42 °35E 59° 51′ 2″ نيمه خشك 4/232 3/12 1393

N6 
ي درگز، روستا

آزاد
480 5/15 9/226 

 خشك
 بياباني سرد

″0 ′6 °59 N ″0 ′27 °37E
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پاسخ  ضرایب  گرفتن  نادیده  و   )method

انجام  طیف ها  به  مربوط   )Response factors(

 Adams, 2011; Askari et al. 2019;(. شد.  
  )Sefidkon and Bidgoli, 2002

نتایج و بحث
وزن  اساس  بر  اسانس  بازده  میانگین 
شناسایی  های  ترکیب  تعداد  و  درصد  خشک، 
از  حاصل  نتایج  و   2 جدول  در  سبز  زیره  شده 
شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس میوه 
مختلف  مزارع  از  شده  برداشت  سبز  زیره  ی 
جدول  و   1 شکل  در  رضوی  خراسان  استان 
نظر  از  داده ها،  به  توجه  با  است.  شده  آورده   3
زیره  بین  مالحظه ای  قابل  تفاوت  اسانس  بازده 
مختلف وجود  مزارع  از  برداشت شده  سبزهای 
درصد   2/2 الی   1/4 بین  اختالف  این  و  داشت 
به  مربوط  اسانس  بازده  بیشترین  بود.  متغیر 
و   )N2( نیشابور  شهرستان  آباد  صالح  روستای 
شهرستان  در  واقع  خیبری  روستای  به  کمترین 
طور  به  همچنین  داشت.  تعلق   )N1( گناباد 
از ترکیب های  این تحقیق %96/31  میانگین در 
شدند. شناسایی  اسانس ها  دهنده  تشکیل 

همانطور که در جدول 3 مشاهده می شود، 

شده  برداشت  سبز  زیره  اسانس  در  ترکیب   9
که    )N1( گناباد  شهرستان  خیبری  روستای  از 
می دادند  تشکیل  را  اسانس  کل  از   %99/33
ترتیب  به  عمده  ترکیبات  شد.  شناسایی 
  ،)%53/68(   gamma-terpinene -و   al.-7

gamma- و   (%20/05(  cuminaldehyde

terpinene )12/57%( بودند که در کل %86/3 

دادند.  اختصاص  خود  به  را  اسانس  حجم  از 
صالح  روستای  اسانس  که  داد  نشان  بررسی ها 
ترکیب   9 دارای   )N2( نیشابور  شهرستان  آباد 
کل  از   %99/55 که  است  مختلف  شیمیایي 
gamma- -و   al.-7 می شود.  شامل  را  اسانس 
و  ترکیب  بیشترین   (%62/31(    terpinene

و   (%19/04(  cuminaldehyde آن  از  بعد 
در  که  می باشد   (%9/52(  gamma-terpinene

تشکیل  را  اسانس  کل  حجم  از   %90/87 کل 
GC/ آنالیز  از  حاصل  کروماتوگرام  می دهند. 
مطالعه  مورد  مناطق  سبز  زیره  بذر  اسانس   MS

در نمودار 2 آورده شده است. در اسانس زیره 
سبز برداشت شده از روستای سرداب شهرستان 
کل  از   %99/66 که  ترکیب   9,  )N3( تایباد 
در  شده،  شناسایی  دهند  می  تشکیل  را  اسانس 

2

 مقايسه بازده اسانس، تعداد و درصد تركيب هاي موجود در زيره سبز رويشگاه هاي مختلف خراسان رضوي– 2جدول 

نام مناطق جمع آوري شده در استان 
 خراسان رضوي

 بازده اسانس كد منطقه
(%) 

درصد 
تركيب  هاي 

شناسايي 
 شده

تعداد تركيب 
هاي شناسايي 

 شده

 N14/1 33/99 9 شهرستان گناباد، روستاي خيبري
 N22/2 55/99 9 نيشابور، روستاي صالح آبادشهرستان 

 N36/1 66/99 9 شهرستان تايباد، روستاي سرداب
 N41/2 50/99 9 شور دهنه روستاي خوشاب شهرستان

 N56/1 52/97 15 فريمان، شهرستان فريمان شهرستان
 N67/1 31/82 13 درگز، روستاي آزاد شهرستان

 

بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس زیره سبز  ....
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  gamma-terpinene و- al.-7 میان این ترکیب ها
از  بعد  و  ترکیب  درصد  باالترین   %56/99 با 
 (%24/19(   cuminaldehyde آن  ترتیب  به  آن 
که  می باشند   (%8/66(  gamma-terpinene و 
خود  به  را  اسانس  حجم  از   %89/84 کل  در 
برداشت  سبز  زیره  اسانس  در  دادند.  اختصاص 
خوشاب  در  واقع  شور  دهنه  روستای  از  شده 
ترکیب ها  کل  از   %99/5 که  ترکیب   9  ،)N4(
نیز  منطقه  این  در  شده اند.  شناسایی  می باشند 
gamma- -و   al.-7 قبلی  منطقه  سه  همانند 
 cuminaldehyde  ،)%53/74(  terpinene

 )%10/73(  gamma-terpinene و   (%23/13)

خود  به  را  اسانس  کل  از   ،%87/60 مجموعا 
اسانس محسوب  اجزاء اصلی  اختصاص داده و 
برداشت  سبز  زیره  بذر  اسانس  در  می شوند. 
شده از شهرستان فریمان )N5(، 15 ترکیب که 
شده،  شناسایی  است  اسانس  کل  از   %97/52

3

 ي سبز از مزارع مختلف در استان خراسان رضويره زي يوه شده در اسانس ميي شناساي هايب تركيسه . مقا3جدول

شاخص  نام تركيب رديف
بازداري 

 

درصد 
تركيبات 

N1 

 درصد
 تركيبات

N2 

درصد 
تركيبات 

N3 

 تركيبات درصد
N4 

 درصد
 تركيبات

N5 

 درصد
تركيبا
ت

 N6 
1α-thujene937 - - - - 33/0 18/0 
2α–Pinene 949 32/0 16/0 16/0 22/0 74/0 44/0 
3sabinene 980 50/0 31/0 26/0 33/0 73/0 54/0 

4β-Pinene 1010 85/6 80/3 77/3 97/4 84/15 22/9 

5α-phellandrene 1033 40/0 22/0 32/0 60/0 99/6 74/1 

6α- terpinene1043 - - - - 23/0 16/0 

7p-cymene 1053 09/4 71/3 87/4 93/4 47/10 70/4 

8limonene1058 - - - - 73/0 30/0 

91,8-cineol1063 - - - - 14/1 19/0 

10gamma-terpinene 1084 57/12 52/9 66/8 73/10 53/34 25/16 

11terpinene-4-ol 1239 87/0 38/0 44/0 85/0 53/0 84/0 

12cis-dihydrocarvone1250 - - - - 45/0 - 

13cuminaldehyde1297 05/20 14/19 19/24 13/23 84/8 52/16 

14gamma-terpinen-7-al1339 68/53 31/62 99/56 74/53 78/15 75/47 

15(E)-Caryophyllene1473 - - - - 19/0 - 

 
ترکیب  بیشترین   (%34/53(  gamma-terpinene

 ،(%15/84)  β-Pinene ترتیب  به  آن  از  بعد  و 
 ،(%15/78)  gammaterpinene -و   al.-7

 cuminaldehyde و   (%10/40)  p-cymene

(8/84%) از ترکیبات عمده اسانس می باشند که 

در کل 85/39% از حجم کل اسانس را تشکیل 
روستای  سبز  زیره  اسانس  بررسی  در  می دهند. 
که  ترکیب   13  )N6( درگز  شهرستان  آزاد 
82/31% از کل اسانس می باشند شناسایی شده، 
 ،(%47/75)   gamma-terpinene -و   al.-7

gamma-  ،(%16/52)  cuminaldehyde

  ،(%9/22(  β-Pinene  ،(%16/25)  terpinene

تشکیل  را  اسانس  کلی  حجم  از   %89/74
gamma- ترکیب،   9 مجموع  در  می دهند. 
-al ، cuminaldehyde،  terpinene-7-terpinene

 ol، gamma-terpinene ، α-phellandrene،-4

 p-cymene  ، sabinene، β-Pinene ،  α-Pinene
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1

 منطقه مختلف استان خراسان رضوي6: اجزاء عمده اسانس زيره سبز برداشت شده از 1      نمودار

در اسانس زیره سبزهای برداشت شده از 6 منطقه 
استان خراسان رضوی مشترك بود. دو ترکیب 
 (.E)-Caryophyllene و   cis-dihydrocarvone

فقط در منطقه )N5( به ترتیب با مقادیر 0/45% و 
 α-thujene، 0/19%  ثبت شد. همچنین 4 ترکیب
فقط   1,8-.cineol و   α-terpinene، limonene

 )N6( و   )N5( مناطق  سبزهای  زیره  اسانس  از 
بدست آمد. با توجه به نتایج جدول 3 و نمودار 
 ،)N5( منطقه  استثنای  به  مناطق  تمامی  در   1
اسانس  اصلی  ترکیب   gamma -terpinene که 
 gamma-terpinene -و   al.-7 ،ترکیب  است 
و  بوده  اسانس  دهنده  تشکیل  جزء  بیشترین 
 cuminaldehyde ترکیب  دو  ترتیب  به  سپس 
خود  به  را  بعدی  جایگاه   gamma-terpinene و 

gamma- تغییرات  دامنه  دادند.  اختصاص 
ترکیب  ترین  اصلی  عنوان  به   al-7-terpinene

در  از%62/31  مختلف  مناطق  اسانس های  در 
در   %15/78 تا   )N2( منطقه  به  متعلق  نمونه 
نمونه های برداشت شده از منطقه )N5( می باشد. 
cuminaldehyde نیز به عنوان دومین ترکیب 

عمده از 24/19% در نمونه های مربوط به منطقه 

به  متعلق  سبز  زیره  اسانس  در   %8/84 تا   )N3(
gamma-  گزارش شد. دامنه تغییرات )N5( منطقه

از  اصلی  ترکیب  سومین  عنوان  به   terpinene

 )N5( 34/53% در اسانس زیره سبز متعلق به منطقه
تا 8/66% در نمونه متعلق به منطقه )N3( می باشد. 
ارزشمند  دارویی  گیاه  یک  سبز  زیره  گیاه 
با قابلیت ارزآوری باال است که استان خراسان 
رضوی نیز یکی از مناطق عمده تولید زیره سبز 
در کشور محسوب شده و حدود 85 درصد زیره 
 any( سبز تولیدی ایران مربوط به این استان است

 .)names, 2019

شد  گزارش  که  همانطور  پژوهش  این  در 
معنی داری  تفاوت  مختلف  مناطق  اسانس  بازده 
به  اسانس  بازده  بیشترین  داشتند.  همدیگر  با 
با   )N2( نیشابور  شهرستان  آباد  صالح  روستای 
بارندگی مناسب و میانگین دمای متوسط نسبت 
به سایر مناطق تعلق داشت و کمترین بازده اسانس 
به علت داشتن اقلیم فرا خشک سرد و میانگین 
شهرستان  خیبری  روستای  در  کم  بارندگی 
اسانس روستای  بازده  گناباد)N1( گزارش شد. 
روستای  با    )N2(نیشابور شهرستان  آباد  صالح 

بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس زیره سبز  ....
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محور افقي نمودار زمان و محور عمودي (  گانه مورد مطالعه،6مناطق  اسانس بذر GC/MS يزحاصل از آنال. كروماتوگرام 2نمودار

 از گناباد روستاي خيبري، صالح آباد، تايباد روستاي سرداب، خوشاب روستاي دهنه 6 الي 1). نمونه ها به ترتيب شماره فراواني است

 شور، فريمان، دره گز روستاي آزاد مي باشند.

  

 

 

  

  

دهنه شور شهرستان خوشاب)N4( نزدیک به هم 
بودند. این نزدیک بودن بازده اسانس را به علت 
قرار گرفتن هر دو منطقه در ناحیه اقلیم خشک 
بیابانی سرد و نزدیک بودن شرایط اکولوژیکی 
این دو شهرستان میتوان توجیه کرد. در تحقیقی 
که توسطHasimi  و همکارانش )2014( انجام 
نمودند. اسانس زیره سبز را 2/4% گزارش  شد 

با بررسی  نیز   ) Hashemian  و همکاران)2013 

میزان اسانس زیره سبز در 11 توده بومی مورد 
کشت و کار در شمال شرق ایران اظهار داشتند 

که درصد اسانس در توده های مذکور 1/36 الی 
عقیده  این  بر  همچنین  بود،  متغییر  2/20 درصد 
بودند که محتوی اسانس بذر گیاه زیره سبز بیش 
است.  گیاهان  ژنتیک  تاثیر  تحت  عاملی  هر  از 
همچنین Haghirsadat و همکارانش )2011( در 
بررسي ترکیبات اسانس گیاه دارویي زیره سبز 
گزارش   %2 را  اسانس  بازده  یزد،  استان  بومي 
کردند. در کشور ترکیه بازده اسانس زیره سبز 
 Polat and( در تیمار کنترل 2/43% گزارش شد
Sowbhagya . (Kan, 2006 و همکاران )2008( 

بازده اسانس زیره سبز هندوستان را 2/2 درصد 
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نتایج  با  گزارش ها  این  تمام  نمودند.  گزارش 
و  تجاري  نظر  از  دارد.  مطابقت  ما  تحقیقات 
بهداشتی  و  غذایي  دارویي،  صنایع  در  کاربرد 
گونه هایي از زیره سبز که بازده اسانس باالتري 
دارند ارزش باالتری داشته و به تولید کنندگان 
 Valadabadi et al.( و بهره بردان توصیه می شوند

 .)2010

مزارع  اسانس  ترکیب هاي  تحقیق  این  در 
مناطق مختلف متفاوت بود. بیشترین ترکیبات در 
منطقه )N5( و سپس منطقه )N4( شناسایی شد و 
تعداد و اجزاء ترکیبات شناسایی شده در مناطق 
N4 ،N3 ،N2 ،N1 یکسان بودند و فقط در مقدار 

با هم تقاوت داشتند. در تمامی مناطق به استثنای 
 )  gamma-terpinene-7-al9  ) ،  )N5( منطقه 
و سپس  اسانس  دهنده  تشکیل  ترکیب  بیشترین 
 gamma و cuminaldehyde به ترتیب دو ترکیب
اختصاص  به خود  را  بعدی  جایگاه   -terpinene

ترکیبات   ترتیب  به   ،)N5( منطقه  در  دادند. 
 gamma-terpinen-7-al  ،gamma-terpinene

اسانس  اصلی  اجزای  جزء   cuminaldehyde و 
 ،)N3(بودند. در روستای سرداب شهرستان تایباد
به گونه ای  اقلیمی و موقعیت جغرافیایی  شرایط 
 cuminaldehyde بود که بیشترین میزان آلکالوئید
میزان  بودن  باال  یافت.  اختصاص  منطقه  این  به 
نشان  مناطق  اکثر  در   gamma-terpinene-7-al

دهنده خصیت ضد قارچی زیاد اسانس زیره های 
 Aidong  and Zhilin می باشد.  شده  برداشت 
gamma-terpinen-7-al (2017) را مهمترین جزء 

خاصیت  داشتن  با  که  دانسته  سبز  زیره  اسانس 
ضد قارچی باال می تواند به عنوان نگه دارنده در 
درصد  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  غذایی  صنایع 

اسانس  در    gamma-terpinene-7-al باالی 
توجه  قابل  میزان  نیز  و  منطقه   6 هر  سبز  زیره 
 cuminaldehyde ویژه  به  آلدئیدي  ترکیب هاي 
بیانگر  تحقیق  این  اسانس های  تجزیه  نتایج  در 
برداشت  بذور  نبودن  کهنه  و  مطلوب  کیفیت 
شده  و نیز خاصیت ضد قارچی و آنتی باکتریال 
 .)Derakhshan et al. 2010( باالی آنها می باشد
از اجزاء مهم  نیز   p-cymene ترکیب مونوترپنی 
مناطق  تمامی  در  که  می باشد  سبز  زیره  اسانس 
 Singh et al.( شد  یافت  توجهی  قابل  مقدار  به 
cis- و )(E)-Caryophyllene2017(.   دو ترکیب

Dihydrocarvone که فقط در منطقه )N5( بود بنا 

به گزارشات عامل طعم دهنده بوده و در بهبود 
 Koyama et( دارند  موثری  نقش  زخمها  سریع 

 . )al. 2019, PubChem, 2020

سبز  زیره  بذر  اسانس  بررسی،  یک  در   
با  سپس  و  آمده  بدست  آب  با  تقطیر  روش  به 
کروماتوگرافی  گاز  دستگاه های  از  استفاده 
طیف  به  متصل  کروماتوگرافی  گاز  و   )GC(
سنج جرمی ترکیب شناسایی شد که 4 ترکیب  
 ،Limonene (21/5 %)،α -pinene(29/1 %) 

از   )linalool (10/4%  (  ،1,8-cineole (17/9 %)

 Gachkar et al.( بودند  اسانس  اصلی  اجزای 
اسانس  آنالیز  نتایج  دیگر  پژوهشی  در   .)2007

زیره سبز با کروماتوگرافی گازی اسپکترومتری 
  ،cuminaldehyde  (29/02%) جرمی نشان داد که
    gamma-terpinen و     )α-terpinen   (20/70%

زیره  اسانس  ترکیبات  عمده ترین   (%12/94)ع 

 .)Mahmoudi et al. 2012( می باشند  سبز 
همکاران  و    Nirmala  ،GC-MS  داده هاي
)cuminaldehyde )2020  را به عنوان یک جزء 
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اصلي اسانس زیره سبز نشان داد. در تحقیقی که 
بر   Jiang (2004  ( و   Li توسط  چین  کشور  در 
روی اسانس زیره سبز انجام دادند بازده اسانس 
زیره سبز را 3/5% گزارش نمودند و در مجموع 
 Cuminal که  نمودند  شناسایی  ترکیب   37
 ،cuminicalcohol  (16/92%  (  ،(36/31%)

 safranal     ،gamma -terpinene )11/14%)

 β-Pinene و   p-cymene (9/85%(.  ،(10/87%)

(%7/75( از اجزای اصلی اسانس بودند.

در   )2000( همکاران  و   Beis همچنین   
یافتند  دست  نتایج  این  به  خود  تحقیقات 
ترکیب   3 فقط  اسانس  مهم  اجزای  که 
 cuminaldehyde, α-terpinene, p-cymene

p-mentha-l,3-dien-7- ترکیبات  بلکه  نبوده 
مهم  اجزای  از   al and gamma-terpinen-7-al

اسانس زیره شبز به شمار می روند. در مطالعه ای 
 cymene که،  بود  این  بیانگر  نتایج  نیز  دیگر 
مهمترین   terpenoids و   cuminaldehyde

 Bettaieb et(  ) هستند  سبز  زیره  اسانس  اجزای 
جمع  سبز  زیره  اسانس  پژوهشی  در   .al. 2011

از  استفاده  با  ایران،  البرز  کوه  از  شده  آوری 
تقطیر آب بدست آمد و سپس ترکیبات موجود 
گازی  کروماتوگرافی  از  استفاده  با  اسانس  در 
جرمی  سنجی  طیف   / کروماتوگرافی  و   )GC(
)GC/MS( شناسایی شد. در مجموع 28 ترکیب 
در اسانس مشاهده شد که که عمده ترین آن ها 
 ،limonene (21/7%)  ،α-Pinene (29%) شامل  
 ،linalool  (10/5%)  ،1,8-cineole(18/1%)

  α-terpineole  (3/17%) و )linalyl acetate(4/8%

.)Mohammadpour et al. 2012( بودند
 در یک بررسی در کشور هند اسانس زیره 

بحرانی  فوق  سیال  با  استخراج  دو روش  با  سبز 
اجزای  و  آمد  بدست  آب  با  تقطیر  و   )SCFE(
موجود در اسانس استخراج شده توسط دستگاه 
کروماتوگرافی  و   )GC( گازی  کروماتوگرافی 
شدند.  شناسایی   )GC/MS( جرمی  گازی 
شناسایی  13ترکیب  آب  با  تقطیر  روش  در 
 carenal  (  ،cuminaldehyde (52/56%) شد 
 cuminic alcohol (13/26%  ( و   (24/53%

همچنین  بودند.  اسانس  ترکیبات  عمده ترین 
آب  با  تقطیر  روش  در   cuminaldehyde میزان 
با  اسانس  استخراج  بیشتر روش  بسیار  مراتب  به 

 . )Saha et al. 2016(سیال فوق بحرانی بود
سایر  و  تحقیق  این  ارزیابی  و  کلی  نگاه  با 
نتایج  در  فراوان  اشتراکات  وجود  با  محقیقین 
آنالیز اسانس، تفاوت هایی نیز در مقادیر و درصد 
نقاط مختلف وجود داشت که  اسانس  اجزاء  و 
دهنده  تشکیل  اجزای  ترکیب  در  تفاوت  این 
و  بذر  ژنتیک  از  ناشی  تفاوت های  از  می تواند 
شرایط آب و هوایی مناطق باشد که بر میزان و 
نوع متابولیت های ثانویه گیاهان تاثیر می گذارد. 
متابولیت هاي  تولید  که  است  ذکر  به  الزم  البته 
شدت  به  دارویي  گیاهان  از  برخی  در  ثانویه 
تحت شرایط محیط مي باشد، اما در هر صورتی 
که نقش عمده در بیان صفات فیزیولوژیکي گیاه 
نتیجه  در  بوده،  گیاه  ژنوتیپ  تاثیر  تحت  بیشتر 
تولید متابولیت هاي ثانویه گیاه بسیار تحت تاثیر 
به خصوص استرس هاي زیستي  شرایط محیطي 
 Hassiotis et al., 2010;( و غیر زیستي مي باشند
 Nikolic & Zlatkovic, 2010; Oroojalian et

 al.2010; Gachkar et al. 2007; Priya et al.

.)2015
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یافته های ترویجی 
اسانس ها  متنوع  کاربرد  قابلیت  به  توجه  با 
عوارض  دارویی،  ترکیبات  عنوان  به  ویژه  به 
جانبی  عوارض  بدون  یا  و  محدود  بسیار  جانبی 
ارزش  و  گیاهی  اسانس هاي  از  استفاده  اهمیت 
از  بیش  را  موضوع  این  با  مرتبط  پژوهش هاي 
اسانس ها  شیمیایی  می کند. ساختار  نمایان  پیش 
با توجه به موقعیت جغرافیایی و محل رشد گیاه 
مختلف  پژوهش هاي  باشد.  متفاوت  می تواند 
درباره فعالیت بیولوژیک اسانس گیاهان دارویی 
بررسی  حتی  می دهند  ارائه  را  گوناگونی  نتایج 
در  گونه  یک  گیاهان  مورد  در  گرفته  صورت 
مناطق مختلف همخوانی کم دیده می شود. زیرا 
شرایط اقلیمی و عوامل محیطی و ژنتیکی در این 
موضوع تاثیرگذار هستند. در این تحقیق سعی بر 
مناطق  اسانس  ترکیبات  شناسایی  با  که  این شد 
شناخته  به  هم  رضوی،  خراسان  استان  مختلف 
براي  را  راه  هم  و  کرده  کمک  گیاه  این  شدن 
هموار  داروسازي  و  فیتوشیمی  آینده  تحقیقات 
سازیم. با توجه به اثرهای دارویي گسترده زیره 
سبز و بازار جهاني این محصول و شرایط خاص 
اکولوژیکي مورد نیاز براي کشت آن باید دنبال 
یافتن توده های بومی با بازده اسانس باال بوده و 
استانداردهای  با  مطابق  ترکیبات  مقدار  و  اجزاء 
بررسی  و  دقیق  شناسایي  بنابراین  باشد.  جهانی 
جنبه هاي شیمیایی، ژنتیک، اکولوژیک مجموعه 
مشخص  همچنین  و  دارویي  گیاهان  گونه هاي 
کردن پتانسیل متفاوت تولید متابولیت های ثانویه 
به  باتوجه  که  گیاهی  گونه  گوناگون  تیپ هاي 
شرایط اقلیمي و اکولوژیک هر منطقه، از تنوع 
از  متفاوتي برخوردار مي باشند  و غناي گونه اي 

اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشد که باتوجه به 
اهمیت این چنین گیاهاني ضرورت دارد مطالعات 
جامعي از جنبه هاي مختلف اکولوژیک درمورد 
آن ها انجام شود. یافته هاي این تحقیق نشان داد 
صالح  روستای  در  شده  کاشته  سبز  زیره  که 
)N2( سازگاري  نیشابور  آباد واقع در شهرستان 
توانسته  و  داشته  منطقه  اقلیمي  با شرایط  مناسبي 
همچنین  نماید.  تولید  را  اسانس  بازده  بیشترین 
مقدار ترکیبات مهم اسانس در این منطقه بیشتر 
برتر  انتخاب منطقه  از سایر مناطق گزارش شد. 
زیره سبز و دانستن نیازهای اکولوژیک آن منجر 
در  گیاه  این  تولید  کمیت  و  کیفیت  افزایش  به 
آینده خواهد شد. باتوجه به تأثیر عوامل محیطي، 
محل  اکولوژي  وضعیت  و  جغرافیایی  شرایط 
گیاه  اسانس  ماده  کیفیت   و  کمیت  بر  رویش 
مذکور ، مطالعات دقیق و گسترده در مورد نقش 
و  عملکرد  رشد،  با  آن ها  ارتباط  و  فوق  عوامل 

کیفیت گیاه ضروریست. 
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Abstract

Iran is one of the richest sources of medicinal plants in the world due to its high 

climatic diversity. Cumin is one of the most important and economical medicinal 

plants of the Apiaceae  family, which has a high distribution in different parts 

of the country and is one of the most important export plants of Iran. This study 

was conducted to investigate the quantitative and qualitative diversity of cumin 

essential oil in Khorasan Razavi province in 2018-2019. For this purpose, seeds 

were collected from farms in 6 different regions of the province at the harvest 

time. Essential oil of seeds were extracted by water distillation for 2 hours. Gas 
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chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) 

devices were used to identify the essential oil compounds and determine their 

percentage. Nine  compounds in the essential oils of Gonabad (N1), Neishabour 

(N2), Taybad (N3) and Khoshab (N4), 15 compounds in the essential oils of 

plants in Fariman region (N5) and finally 13 compounds in the essential oils of 

Dargaz region (N6) were identified. In total, 9 compounds; gamma-terpinene-7-

al, cuminaldehyde, terpinene-4-ol, gamma-terpinene, α-phellandrene, p-cymene, 

sabinene, β-Pinene, α-Pinene were common in cumin essential oil extracted from 

6 regions of Khorasan Razavi province. The two compounds cis-dihydrocarvone 

and (E) -Caryophyllene were identified exclusively in region (N5) with 0.45% 

and 0.19%, respectively. α-thujene, α-terpinene, limonene and 1,8-cineol were 

obtained only from essential oils of (N5) and (N6). The quantity and quality of 

cumin essential oil collected from the region (N2), with dry and cold desert climate 

and high average annual rainfall, was higher than other regions.
Keywords: Khorasan Razavi, Cumin, harvest region, essential oil, climatic 

diversity


