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  )Lippia citriodora(لیمو  بررسی صفات کمی و کیفی اسانس بذر به
 

  4 رضا امیدبیگی و3، رامین صالح2، حسن قربانی1حسینیرضا شاه

علمی گروه علوم تاعضو هی2، مدرسرزي، دانشگاه تربیتارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاودانشجوي کارشناسی1
ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي،  دانشجوي کارشناسی3، باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی شاهرود

  مدرساستاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت4، مدرسدانشگاه تربیت
  29/8/1390 : ؛ تاریخ پذیرش6/12/89: تاریخ دریافت

  
  چکیده

، از گیاهان دارویی حاوي Verbenaceaeاز خانواده ) Lippia citriodora(لیمو گیاه دارویی به
این پژوهش به منظور . هاي رویشی و زایشی آن تجمع یافته استاسانس بوده که اسانس در اندام

هاي سالم از گیاهان ه قلمهپس از تهی. ام گرفتلیمو انجبررسی کمیت و کیفیت اسانس بذر گیاه به
دارشده به منظور کشت به گلخانه انتقال هاي ریشهاسید، قلمهبوتیریکمادري و تیمار با هورمون ایندول

 گرم بذر به وسیله روش 30آوري شد و میزان ها، بذرها جمعپس از گلدهی و رسیدن میوه. یافتند
گیري سدیم خشک آبگیري و با استفاده از سولفاتنجر اسانستقطیر با آب و توسط دستگاه کلو

 2نگار جرمی و کروماتوگراف گازي متصل به طیف1اسانس با استفاده از کروماتوگراف گازي. گردید
هاي تک اجزاء با طیفهاي جرمی تک و اجزاي مختلف موجود در آن به روش مقایسه طیفتجزیه

هاي جرمی مواد استاندارد و واد متشکله و استفاده از طیفشاهد و نیز محاسبه ضریب بازداري م
نتایج نشان داد بازده . شدندتعیین آنها  کامپیوتري شناسایی و مقدار ياطالعات موجود در کتابخانه

درصد کل  12/80دوازده ترکیب عمده مشتمل بر . بود) وزنی/وزنی( درصد 31/0ها اسانس نمونه
بیشترین )  درصد04/7(و لیمونن )  درصد01/26(، نرال ) درصد1/34 (ژرانیال. اسانس شناسایی شدند

                                                             
1- Gas Chromatography (GC)   
2- Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/Mass) 

 گزارش کوتاه علمی
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ها در اسانس ن ترکیبات در مقایسه با مقدار آنیلیمو بودند که میزان ادهنده اسانس بذر بهاجزاي تشکیل
  .بودهاي رویشی بسیار بیشتر حاصل از سرشاخه

  
  .ژرانیال، نرال، لیمونن لیمو، اسانس، به:هاي کلیديواژه

  
  مقدمه 

مظفریان،  ()Verbenaceae (پسند شاهي از خانوادهLippia citriodoraلیمو با نام علمی گیاه به
این گیاه بومی ). 1981توتین، ( متر است 2 تا 5/1اي به ارتفاع ، درختچه)1993 و زرگري، 2008

صورت دم  گیاه بههاي ایندرمانی ایران، برگدر فرهنگ گیاه). 1993زرگري، (آمریکاي جنوبی است 
امین، (کننده تپش قلب و سرگیجه مصرف دارد تشنج و برطرفبخشی، ضدکردنی به منظور آرام

 در مورد ترکیبات اسانس بذر این گیاه در داخل و خارج از کشور ارائه یتاکنون هیچ گزارش). 2009
.نشده است

 

هپتن  5-متیل-6ل، نرال و سینئول، ژرانیا-8و1ترکیبات عمده اسانس گیاه کشت شده در مراکش
شده در فرانسه نرال، ژرانیال، ژرانیول، لیمونن، ، گیاه کشت)1993بالخدار و همکاران، (اون -2

- شده در آرژانتین میرسنون، آلفاو گیاه کشت) 1981توتین، (سینئول -8 و 1سیترونلول، نرول و 
، )2003 (مجاب و همکاران). 1994زیگادلو و همکاران، (توجون، لیمونن و لیپفولنون بوده است 

شده از عطاري تهران را ژرانیول، نرول، نرال، ژرانیال، لیمونن  ه تهیيلیموهاي به اسانس برگ ترکیبات
ترین ترکیبات اسانس طی پژوهشی عمده. کورکومن گزارش کردند-سینئول، اسپاتولنول و آلفا- 8و1و 

اکسید گزارش گوانین، اسپاتولنول و سایوفیلن-ال، بتاسینئول، ژرانیال، نر- 8و1لیمو لیمونن، در برگ به
با توجه به اهمیت این گیاه در صنایع داروسازي، پزشکی، ). 2002 و جایمند، ییرضا(شده است 

ت اسانس حاصل از بذر این اي در رابطه با کمین هیچ مطالعهجا که تاکنوآرایشی و بهداشتی و از آن
 انجام نگرفته، هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان اسانس وگیاه و شناسایی اجزاي اسانس آن 

  .باشدلیمو می ترکیبات شیمیایی اسانس بذر گیاه دارویی به
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  هامواد و روش
متر که از لحاظ ظاهري کامالً سالم، شاداب و  میلی5متر و قطر  سانتی30هایی به طول در ابتدا قلمه

 1اسیدبوتیریکها بعد از تیمار با هورمون ایندولقلمه. تهیه شدهاي پائین گیاه اندازه از قسمتهم
ماه ها پس از حدود یکآن. بادي در شرایط گلخانه قرار گرفتنددر بستر ماسه) ppm 1000غلظت (
هاي الزم قرار دارشده پس از انتقال و کشت در گلخانه مورد مراقبتهاي ریشهقلمه. دار شدندشهیر

 گرم بذر به وسیله 30آوري شد و میزان ها، بذرها جمعدهی و رسیدن کامل میوهپس از گل. گرفتند
سدیم خشک گیري و با استفاده از سولفاتروش تقطیر با آب و توسط دستگاه کلونجر اسانس

 دستگاهی توسط دستگاه کروماتوگراف گازي يسپس اسانس حاصل با روش تجزیه. گیري گردیدآب
نگار جرمی آنالیز و اجزاي مختلف موجود در آن به روش ل به طیفو کروماتوگراف گازي متص

هاي شاهد و نیز محاسبه ضریب بازداري مواد متشکله تک اجزاء با طیفهاي جرمی تکمقایسه طیف
 کامپیوتري شناسایی و يهاي جرمی مواد استاندارد و اطالعات موجود در کتابخانهو استفاده از طیف
  .تعیین مقدار شدند

 Younglin ACM600دستگاه کروماتوگراف گازي مدل : هاي مورد استفادهخصات دستگاهمش
متر و  میلی25/0 متر، قطر داخلی 30طول بهDB-5   ستون2ايمجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعله

 50 دمائی ستون، ابتدا دماي آون به يبراي برنامه.  میکرومتر بود25/0ضخامت الیه فاز ساکن برابر 
 آون به ي درجه دما3 دقیقه، با گرادیانت دمایی 5گراد افزایش یافت و پس از گذشت جه سانتیدر

 8/0 درجه و از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل با سرعت جریان 290دماي انژکتور .  درجه رسید185
  .متر در دقیقه استفاده شدمیلی

 متر، قطر داخلی 30 با ستون به طول Agilent6890شده از نوع دستگاه گاز کروماتوگرافی استفاده
، نوع یبرنامه دمای.  بودMS-HP-5 میکرومتر از نوع 25/0متر و ضخامت الیه فاز ساکن  میلی25/0

نگار جرمی مورد از طیف. ت جریان مطابق برنامه گاز کروماتوگراف در نظر گرفته شدگاز حامل و شد
 و 3ولت، که به روش یونیزاسیون الکترونی الکترون70 با ولتاژ یونیزاسیون  Agilent5973استفاده مدل

 .کرد، استفاده شدگراد کار میی درجه سانت220در دماي منبع یونیزاسیون 

                                                             
1- Indole Butyric Acid (IBA) 
2- Flame Ionization Detector (F.I.D) 
3- Electron Ionization (E.I) 
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  نتایج و بحث
متمایل (لیمو داراي بوي بسیار تند و رنگ نارنجی پررنگ و تیره اسانس استحصالی از بذرهاي به

نتایج آنالیز دستگاهی . بود) وزنی/وزنی( درصد 31/0میزان اسانس حاصل از بذور . است) به قرمز
 درصد کل ترکیبات را 12/80 ماده 12شده دراسانس، اسانس نشان داد که در بین ترکیبات شناسایی

شامل مونو و سزکویی (دي یهمچنین بیشترین مقدار اجزاي این اسانس را ترکیبات ترپنوئ. شدندشامل 
 ).1جدول (دادند تشکیل ) دهایترپنوئ

  
  لیموشده در اسانس بذر گیاه به ترکیبات عمده شناسایی-1جدول 

زمان بازداري 
)RT( 

  درصد
)Area( 

شاخص بازداري 
)RI( 

 نام ترکیب
)فارسی(  

 نام ترکیب
)انگلیسی(  

 ردیف

 Camphene 1 کامفن 953 33/1 67/12

 Limonene 2 لیمونن 1031 04/7 56/15

 α-Terpineol 3 ترپینئول-آلفا 1189 64/1 66/23

 Neral 4 نرال 1240 01/26 46/26

 Geranial 5 ژرانیال 1270 1/34 99/27

 Geranyl acetate 6 استاتژرانیال 1383 44/1 43/32

 Farnesene(z-beta) 7 فارنسن 1443 43/1 57/36

 Acoradiene 8 آکرادئین 1463 52/1 71/36

98/39 27/1 1534 -zنرولیدول z-nerolidol 9 

 Spathulenol 10 اسپاتولنول 1576 13/1 60/40

 Caryophyllene oxide 11 اکسیدکاریوفیلن 1581 21/3 71/40

 
؛ مقدار قابل ) درصد04/7(و لیمونن )  درصد01/26(، نرال ) درصد1/34(دهاي ژرانیال یمونوترپنوئ

 اصلی یعنی ژرانیال و نرال در توجهی از کل اجزاء را به خود اختصاص دادند، که میزان ترکیبات
طبق .  استبیشترطور چشمگیري  هاي رویشی این گیاه بهها و سرشاخهها در برگمقایسه با میزان آن

 1/12(میزان این ترکیبات در برگ این گیاه به ترتیب ژرانیال ) 2003(گزارش مجاب و همکاران 
از دو برابر افزایش یافته است که بسیار قابل ها بیش  که میزان آنباشدمی)  درصد7/12(و نرال ) رصدد

. استات بودندترپینئول، کامفن و ژرانیال-شده شامل آلفادهاي شناسایییسایر مونوترپنوئ. باشدتوجه می
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و )  درصد21/3(اکسید دها بر اساس میزان به ترتیب شامل کاریوفیلنیترپنوئترین سزکوییعمده
 توان به اسپاتولنول، فارنسن ودها مییترپنوئ سایر ترکیبات سزکوییاز. بودند)  درصد52/1(ن یآکرادئ

z-نرولیدول اشاره کرد .  
لیمو در صنایع مختلف خصوصاً ترین ترکیبات مورد استفاده از اسانس گیاه بهکه مهمبا توجه به این

اي در اسانس ندهطور مشخص و فزایباشد و میزان این ترکیبات بهصنایع دارویی، ژرانیال و نرال می
 بنابراینهاي یادشده بیشتر است؛ ها در گزارشاستحصالی از بذر این گیاه در مقایسه با سایر اندام

زراعی متعدد که منجر به افزایش تولید بذر و هاي اصالحی و بهشود که با اعمال روشتوصیه می
  . را افزایش دادگردد، منابع گیاهی ترکیبات مذکور و کیفی اسانس آن مییافزایش کم
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Abstract 

Lemon verbena (Lippia citriodora) is a medicinal plant, belonging to 
Verbenaceae family and essential oil has accumulated in its vegetative and 
reproductive parts. This study was to evaluate the quantity and quality of seed 
essential oil of lemon verbena (Lippia citriodora). After preparing healthy cuttings 
and treatment of them for IBA, root cuttings were transferred to the greenhouse for 
culture and care. After flowering and fruit ripening, seeds were collected and the 
seed essential oil was obtained by hydro-distillation method (30 grams of seed) and 
was dehydrated using dry sodium sulfate. The essential oil was analyzed by GC 
and GC/MS. Results showed oil output in operation was 31%. Twelve major 
compositions containing 80.12% of the total oil were identified. The main 
compounds of this essential oil were Geranial (34.1%), Neral (26.01%) and 
Limonene (7.04%). The amount of these compounds had increased so significant in 
comparison with these values in essential oil from vegetative parts. 
 
Keywords: Lippia citriodora; Essential oil; Geranial; Neral; Limonene.1 
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