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چکیده
اًتربة هطحلِ ٍ ظهبى هٌبؾت ثطزاقت زض يي هٌغوِ ذبل ثب تَخِ ثِ گًَِ گيبُ زاضٍيي ٍ اًسام حبٍي اؾبًؽ هيتَاًس يٌي اظ
ػــَاهل هْن ٍ تأثيطگصاض ثط ًيليّت ٍ ًويّت اؾبًؽ ثبقس .زض پػٍّف حبضط ،ثْتطيي هطحلِ ثطزاقت زض پطٍضـ گيبُ ضاظيبًِ
 ،Foeniculum vulgareتَزُ ثَهي ّوساى ًِ اظ ضايحتطيي تَزُّبي زض حبل ًكت ٍ ًبض ايطاى هيثبقس ،هَضز ثطضؾي هطاض گطكت .ايي
آظهبيف زض هبلت عطح ثلَىّبي ًبهل تصبزكي ثب  3تٌطاض زض يي ؾبل ظضاػي اًدبم پصيطكت .هيَُّب زض زٍ هطحلِ ٍاًؿيقسى ٍ
ضؾيسگي ًبهل ثطزاقت قس ٍ پؽ اظ ذكيقسى زض ؾبيِ ،اؾبًؽ آى ثِ ضٍـ توغيط گطزقي ثب زؾتگبُ ًلًَدط اؾترطاج گطزيس ٍ ثبظزُ
اؾبًؽ ثِ ضٍـ ٍظًيٍ-ظًي اًساظُگيطي قس .پؽ اظ اضظيبثي ًويّت اؾبًؽً ،يليّت آى ثب اؾتلبزُ اظ زؾتگبُّبي ًطٍهبتَگطاكي گبظي
(ً ٍ )GCطٍهبتَگطاكي گبظي هتصل ثِ عيقؾٌح خطهي ( )GC-MSهَضز ثطضؾي هطاض گطكتً .تبيح ًكبى زاز ًِ هطحلِ ضقسي هيَُ
ٌّگبم ثطزاقت ،اثط هؼــٌيزاضي ثط هوساض اؾبًؽ زض هيَُ ضاظيبًِ زاضز .ثِعَضيًِ ًِ ثيكتطيي زضصس اؾبًؽ زض ٍظى ذكي (،)%3/43
هطثَط ثِ هطحلِ ٍاًؿي هيَُ ثَزً .تبيح حبصل اظ قٌبؾبيي تطًيتّبي تكٌيلزٌّسُ اؾبًؽ ًيع ًكبى زاز ًِ ثيكتطيي خعء اؾبًؽ زض
ّط زٍ هطحلِ ثطزاقت آًتَل اؾت ًِ هوساض آى حسٍز  %76ثطآٍضز قس .ايي يبكتِ حبًي اظ آى اؾت ًِ زضصس تطًيجبت تكٌيلزٌّسُ
اؾبًؽ تحت تبثيط هطحلِ ثطزاقت هطاض ًويگيطز ٍلي ثِعَضًلي زض هطحلِ ٍاًؿيقسى هيَُ ،ايي اًسام زاضاي هوساض اؾبًؽ ثيكتطي
ًؿجت ثِ هطحلِ ضؾيسگي ًبهل هيَُ اؾت.
واشههای کلیدی :ضاظيبًِ ،هطحلِ ثطزاقت ،اؾبًؽً ،ويّت ،تطًيت اصلي
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ٌّتبض ثطزاقت قسُ اؾت (ٍخساًي ٍ ؾلگي .)1380 ،زض
پػٍّكي زيگط ػولٌطز غًَتيپّبي اصــالحقسُ ذبضخي،
ًكتقسُ زض ايطاى ثيي  4تب  6تي زض ٌّتبض ثطآٍضز قسُ اؾت
(ًدليآقتيبًي ٍ لجبؾچي.)1385 ،
اظ آىخبيي ًِ هْنتطيي ّسف اظ ًكت گيبّبى زاضٍيي
اؾتلبزُ اظ هَاز هؤثطُ ٍ هتبثَليتّبي ثبًَيِ آىّب هيثبقس،
الظم اؾت ػَاهل هؤثط زض اكعايف يب ًبّف ًويّت ٍ ًيليّت
ايي هَاز زض گيبُ هَضز ثطضؾي ٍ تحوين هطاض گيطًس .يٌي اظ
ػَاهل هؤثط زض ًويّت ٍ ًيليّت هَاز هؤثطُ ظهبى ثطزاقت
گيبّبى زاضٍيي هيثبقس ،ظيطا عجن تحويوبت اًدبمقسُ ،هطحلِ
هٌبؾت ثطزاقت گيبّبى زاضٍييً ،وف ػوسُاي زض اكعايف
ػولٌطز ٍ ًيليّت هبزُ هؤثطُ آىّب زاضز ٍ اًساظُ ٍ ؾبذتبض هَاز
ثبًَيِ گيبّبى زاضٍيي زض هطاحل هرتلق ضٍيف هتلبٍت اؾت
(اهيسثيگي1388 ،الق) .زض هَضز ضاظيبًِ ،تؼييي هطحلِ هٌبؾت
ثطزاقت هيتَاًس ثط هيعاى ػولٌطز اهتصبزي هيَُ ٍ ّوچٌيي
ًيليّت اؾبًؽ اؾتحصبل قسُ تبثيط زاقتِ ثبقس .ثب تَخِّ ثِ
ايي ًِ زض ذبًَازُ چتطيبى هيَُّبي ًبهالً ضؾيسُ ثِضاحتي
ضيعـ پيسا هيًٌٌس ،ثٌبثطايي ثطزاقت زيطٌّگبم ،احتوبل
ضيعـ ضا حيي ثطزاقت اكعايف ذَاّس زاز .ثطزاقت ظٍزٌّگبم
ًيع هوٌي اؾت ثبػث ًبّف ػولٌطز ثِذبعط ٍخَز هيَُّبي
ًبثبلؾ گطزز (زيبظ هبضٍتَّ ٍ 7وٌبضاى2006 ،؛ ؾٌلي ٍ ّوٌبضاى،
ّوٌبضاى.)2002 ،
پػٍّفّبي اًدبم قسُ ضٍي ضاظيبًِ ًكبى زازُ اؾت ًِ اظ
ؾِ هطحلِ ضؾيسگي هيَُ كٌسهِ زض ضاظيبًِ (ذويطيقسى،
ٍاًؿيقسى ٍ ضؾيسگي ًبهل) ثيكتطيي هيعاى آًتَل ( 71تب
 73زضصس اؾبًؽ) زض هطحلِ ٍاًؿيقسى تَليس هيقَز
(تَهبؼ .)1994 ،8زض آظهبيف زيگط ًتبيح ًكبى زاز ًِ ثب
ًعزييقسى هيَُ ضاظيبًِ ثِ ثلَؽٍ ،ظى ّعاضزاًِ اكعايف هييبثس،
زض حبليًِ هيعاى اؾبًؽ ثب ثلَؽ ٍ ضؾيسى ًبهل هيَُ ًبّف
پيسا هيًٌس (تلؿيّ ٍ 9وٌبضاى .)2009 ،ؾليسًي ()1380
گعاضـ ًطزُ اؾت ًِ زضصس اخعاي اصلي تكٌيلزٌّسُ
اؾبًؽ ضاظيبًِ ثب تَخِّ ثِ هطحلِ ثطزاقت گيبُ هتلبٍت اؾت.
زض ايي آظهبيف ثيكتطيي ثبظزُ اؾبًؽ ثِ هيعاى  5زضصس
(ٍظًيٍ -ظًي) ًؿجت ثِ ٍظى ذكي ،اظ چتط ّوطاُ ثب هيَُ
ًبضؼ گعاضـ قسُ اؾتّ .وچٌيي تطًيت اصلي تكٌيلزٌّسُ

هقدهه
گيبُ زاضٍيي ضاظيبًِ ثب ًبم ػلوي
 Millهتؼلن ثِ ذبًَازُ چتطيبى ) (Apiaceaeهيثبقس .ايي گيبُ
چٌسؾبلِ ثَزُ ٍ هٌكبء آى ًَاحي هسيتطاًِ ٍ خٌَة اضٍپب
گعاضـ قسُ اؾت (هبؾوي زٌّطزي .)1381 ،ايي گيبُ زض
اضٍپب ٍ قوبل آكطيوب ثِ حبلت ذَزضٍ ضقس هيًوبيس .ضٍيكگبُ
ّبي عجيؼي آى زض ايطاى ،گطگبى ،زضُ ّعاض ،آشضثبيدبى (تجطيع)،
ًطزؾتبىً ،طهبى ٍ ذطاؾبى گعاضـ قسُ اؾت(ظضگطي،
 .)1375عجن آهبضّبي خْبًي زض ؾبل 2011؛ اظ ًظط ؾغح ظيط
ًكت  ،تَليس ٍ صبزضات هيَُ ذكي ضاظيبًًِ ،كَض ٌّس ضتجِ
ًرؿت ضا زاضاؾت (اثَثٌط2011 ،1؛ تيوؿيٌبّ ٍ 2وٌبضاى،
 .)2012ايطاى اظ ايي حيث ،زض ضتجِ ًْن هطاض گطكتِ اؾت.
هْوتطيي ٍاضزًٌٌسگبى هيَُ ضاظيبًًِ ،كَضّبي اهبضات هتحسُ
ػـــطثي ،آهــطيٌب ٍ آلوبى هيثبقٌس (اهيطتيوَضي ٍ ّوٌبضاى،
 .)1390ضاظيبًِ يٌي اظ هسيوــيتطيي ٍ اضظًسُتطيي گيبّبى
زاضٍيي اؾت ًِ ًليِ اًسامّبي آى زاضاي اؾبًؽ ثَزُ ٍ هبثل
اؾتلبزُ ّؿتٌس (اظًبىّ ٍ 3وٌبضاى .)2006 ،ثطٍ تبظُ گيبُ
هجل اظ ظَْض گلّب ثِػٌَاى ؾجعي ٍ چبقٌي ؿصا ثًِبض هيضٍز
اهب ثرف زاضٍيي گيبُ هيَُ آى اؾت ًِ زض صٌبيغ زاضٍؾبظي،
ثِػٌَاى هٌوّل زض صٌبيغ ؿصاييًَ ،قبثِؾبظي ،ؾبذت لَاظم
آضايكي ٍ ثْساقتي هَضز اؾتلبزُ هطاض هيگيطز (اهيسثيگي،
1388ة) .زض عتّ هسين ،ضاظيبًِ ثِػٌَاى ّبضن ،قيطاكعا ٍ
توَيتًٌٌسُ هلت اؾتلبزُ هيقسُ اؾت (اهيسثيگي،
1388الق) .اهطٍظُ ايي گيبُ ثِعَض گؿتطزُ ثِػٌَاى هسل،
اقتْبآٍض ٍ ّبضن ثًِبض هيضٍز (ؾٌليّ ٍ 4وٌبضاى.)2002 ،
اؾبًؽ ضاظيبًِ هتكٌل اظ ًَ 30ع تطًيت تطپٌَئيسي هيثبقس
ًِ هْنتطيي ايي تطًيجبت ػجبضتٌس اظ آًتَل ،كٌٌَى ٍ اؾتطاگَل
(زهدبًٍَيچّ ٍ 5وٌبضاى2005 ،؛ گللطاظّ ٍ 6وٌبضاى.)2008 ،
اذيطاً زض پػٍّفّب ضٍي اؾبًؽ ايي گيبُ ذَال ًؿجي
ضسؾطعبًي گعاضـ قسُ اؾت (تيوؿيٌب ٍ ّوٌبضاى.)2012 ،
پػٍّــفّب ًكـــبى زازُ اؾت ًِ ػولٌطز هيَُ زض
غًَتيپّبي هحلي ،ثؿيبض هتلبٍت هيثبقس .هؼوَالً ػولٌطز
هيَُ ضاظيبًِ زض قطايظ ايطاى اظ  0/5تي تب  1/8تي زض ٌّتبض
گعاضـ قسُ اؾت (ؾليسًي .)1380 ،ثطاي تَزُ ثَهي اؾتبى
ّوساى ،اظ هعاضع ثطزاقت قسُ زض هٌغوِ ضظى 1/6 ،تي زض
Foeniculum vulgare
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ثِهٌظــَض اًدبم ايي آظهــبيف ،پؽ اظ قرــنظزى ٍ
آهبزُؾبظي ظهيي زض كصل پبئيع ،ثصٍض ضاظيبًِ زض اٍايل ثْبض پؽ
اظ ضكغ ذغط ؾطهب زض ًطتّبي ثِ هؿبحت  6هتط ٍ ثِ اثؼبز
ً 2×3كت قسًس .زض عَل هطحلِ ضقس ًليِ هطاهجتّبي الظم
هبًٌس ٍخيي ،آثيبضي ٍ ...ثطاي توبم ًطتّب ثِػول آهس .ايي
آظهبيف زض هبلت عطح ثلَىّبي ًبهل تصبزكي ثب زٍ تيوبض
(قبهل هطحلِ ثطزاقت ٍاًؿي ٍ هطحلِ ثطزاقت ضؾيسى ًبهل)
ٍ زض ؾِ تٌطاض اًدبم گطكت .پؽ اظ عي هطاحل ضقسي ٍ
ضؾيسى گيبّبى ثِ هطحلِ ضقسي هَضز ًظط ،چتط گيبّبى ّوطاُ
ثب هيَُ ثطزاقت ٍ ثؼس اظ ذكيقسى چتطّب زض ؾبيِ ،هيَُّب
تَؾظ ثبززّي ٍ ؿطثبلّبي هرصَل خساؾبظي ٍ ًبهالً ػبضي
اظ ؾبيط ثوبيبي گيبُ قسًس.
اؾترطاج اؾبًؽ هيَُ تَؾظ زؾتگبُ ًلًَدط ٍ ثِ ضٍـ
توغيط ثب آة اًدبم گطكت .ثِ ايي هٌظَض اظ ّط ًوًَِ هيَُ ثِ
هوساض  15گطم ٍظى قسُ ٍ پؽ اظ ذطزقسى ثب آؾيبة زض زضٍى
ثبلي ًلًَدط ضيرتِ قس ٍ هيعاى  450هيليليتط آة ثِ آى
اضبكِ قس .هست ظهبى اؾبًؽگيطي ثطاي ًليِ ًوًَِّب ؾِ
ؾبػت ثِ عَل اًدبهيس .ثبظزُ اؾبًؽ ثِ ضٍـ ٍظًيٍ -ظًي
اًساظُگيطي قس .خْت اضظيبثي ٍ هوبيؿِ ضاًسهبى اؾبًؽ هيَُ
اظ ثطًبهِ آهبضي  ٍ SASضٍـ آظهَى چٌسزاهٌِاي زاًٌي
اؾتلبزُ گطزيس .ثِهٌظَض قٌبؾبيي تطًيتّبي تكٌيلزٌّسُ
اؾبًؽ اظ زؾتگبُّبي ًطٍهبتَگطاكي گبظي (ٍ )GC
ًطٍهبتَگطاكي گبظي هتصل ثِ عيقؾٌح خطهي ( )GC/MSثب
هكرصبت ظيط اؾتلبزُ گطزيس.
ًطٍهبتَگطاف گبظي ( )Thermo-UFMهدْع ثِ
ؾــتَى  Ph-5ثِ عَل  10هتط ٍ هغط  0/1هيليهتط ًِ
ضربهت اليِ كبظ ؾبًي زض آى  0/25هيٌطٍهتط ثَز ،هَضز
اؾتلبزُ هطاض گطكت .ثطًبهِضيعي حطاضتي ؾتَى اظ  60زضخِ
قطٍع قسُ ٍ ثِ تسضيح ثب ضًٍس اكعايكي  4زضخِ ثِ  280زضخِ
ؾبًتيگطاز ضؾيس .زهبي هحلظِ تعضين ٍ ضزيبة ثط ضٍي 280
زضخِ ؾبًتيگطاز تٌظين قس .ضزيبة اظ ًَع  FIDثَزُ ٍ اظ گبظ
ّلين ثِػٌَاى گبظ حبهل اؾتلبزُ قس.
اظ گبظ ًطٍهبتَگطاكي هتصل ثِ عيقؾٌح خطهي هسل
 Varian-3400اظ ًَع تلِ يًَي هدْع ثِ ؾتَى  DB-5ثِ عَل
 30هتط ٍ هغط  0/25هيليهتط ٍ ضربهت اليِ كبظ ؾبًي 0/25
هيٌطٍهتط اؾتلبزُ قس .ثطًبهِضيعي حطاضتي ؾتَى هكبثِ ثب
ثطًبهِضيعي ؾتَى زض زؾتگبُ  GCثَز .گبظ حبهل ّلين ثَز.

اؾبًؽ ضاظيبًِ يؼٌي تطاًؽ آًتَل اظ  48/7زضصس ًل اؾبًؽ
حبصل اظ هطحلِ گلسّي ثِ  75زضصس ًل اؾبًؽ حبصل اظ
هيَُ ضؾيس ،زض حبليًِ ثطذي تطًيتّبي زيگط زض اؾبًؽ
هيَُ ًبّف پيسا ًطزُ ٍ يب حصف قسُاًس.
ًتبيح ثِزؾت آهسُ اظ پػٍّف ضٍي گيبُ آًيؿَى ًكبى
زازُ اؾت ًِ هطحلِّبي هرتلق ثطزاقت تأثيط ػوسُاي ثط
ًويّت ٍ ًيليّت اؾبًؽ هَخَز زض هيَُ زاضز ،ثِعَضي ًِ
ثيكتطيي هيعاى اؾبًؽ اظ هيَُّبي زض حبل ذوـــيطيقسى
ثِزؾت آهسُ اؾتّ .وچٌيي تطاًؽآًتَل ًِ ػوسُتطيي
تطًيت اؾبًؽ ايي گيبُ اؾت زض هيَُّبي ًبضؼ ،ثيكتط اظ
هيَُّبي ضؾيسُ ثَزُ ،زض حبليًِ تؼساز اخعاء تكٌيلزٌّسُ
ؾبذتبض اؾبًؽ هيَُّبي ضؾيسُ ثِ هطاتت ثيكتط اظ تؼساز آىّب
زض هيَُّبي ذويطي ثَزُ اؾت (ؾحطذيع .)1381 ،ضاظيبًِ،
تَزُ ثَهي ّوساى يٌي اظ تَزُّبي ًكتقــًَسُ زض ايطاى
هيثبقس ًِ اظ ًظط ثطذي ذصَصيبت ضقسي زض هٌبعن ًن
آة ،تَزُ ثطتط ثَزُ ٍ اظ ًظط تَليس هيَُ زض چتط ،ضتجِ
هتَؾــغي زاضز (ضضبيي چيــبًِ ٍ ّوـــٌبضاى .)1391 ،اظ
آىخبيي ًِ ضاظيبًِ زض اؾتبى ّوساى زاضاي ؾغح ظيط ًكت
هبثل هالحظِاي (ٌّ 984تبض زض ؾبل  )1379ثَزُ ٍ هيعاى
تَليس هيَُ آى  1585تي زض ٌّتبض زض ؾبل  1379گعاضـ
قسُ (ٍخساًي ٍ ؾلگي ٍ )1380 ،پػٍّفّبي هحسٍزي ضٍي
آى صَضت گطكتِ اؾت ،لصا ّسف اظ اًدبم ايي پػٍّف ثطضؾي
ًوّي ٍ ًيلي اؾبًؽ هيَُ ضاظيبًِ زض هطاحل اصلي كٌَلَغي
هيَُ (ٍاًؿي ٍ ضؾيسگي ًبهل) ٍ تؼييي ثْتطيي هطحلِ
ثطزاقــت هيـــَُ ايي گيبُ زاضٍيي زض هٌغوِ ًيوِگطم ٍ
ًيوِذكي (زاًكٌسُ ًكبٍضظي ،زاًكگبُ تطثيت هسضؼ ،پيٌبى
قْط) هيثبقس.
هواد و روشها
ايي پػٍّف زض ؾبل  1388زض هعضػِ تحويوبتي
زاًكٌسُ ًكبٍضظي زاًكگبُ تطثيت هسضؼ اًدبم قس .ايي
هٌغوِ زاضاي عَل خـطاكيبيي  51زضخِ ٍ  8زهيوِ قطهي ٍ
ػطض خـطاكيبيي  35زضخِ ٍ  43زهيوِ قــوبلي هيثبقس.
اضتلبع آى اظ ؾغح زضيب  1215هتط ٍ زاضاي ضغين آة ٍ َّايي
ًيوِذكي هيثبقس .حساًثط ٍ حساهل زضخِ حطاضت ثجتقسُ
ثطاي ايي هٌغوِ ثِ تطتيت  -7/6 ٍ 41/4زضخـــِ ؾبًتيگطاز
ثطاي ؾبل  1388هيثبقس .هيبًگيي ضعـــَثت گعاضـقسُ 36
زضصس ٍ هيبًگيي ثبضًسگي ؾبليـــبًِ آى  242/7ثطاي ايي ؾبل
هيثبقس (ؾلغبًي.)1389 ،
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ًِ زض ؾغح ييزضصس هيتَاى ثِ هؼٌيزاض ثَزى تأثيط هطحلِ
ثطزاقت ثط ثبظزُ اؾبًؽ اعويٌبى زاقت (خسٍل .)1

نتايج و بحث
تدعيِ ٍاضيبًؽ زازُّبي هطثَط ثِ آظهبيف تأثيط هطاحل
هرتلق ثطزاقت ثط ثبظزُ اؾبًؽ هيَُ زض گيبُ ضاظيبًِ ًكبى زاز

خسٍل  :1تدعيِ ٍاضيبًؽ زازُّبي ًويت اؾبًؽ
Table 1: Variance analysis of data of essential oil quantity
هٌبثغ تـييطاتS.O.V.

 dfزضخِ آظازي

 MSهيبًگيي هطثؼبت

1

**

تٌطاض Replication

2

0.006

ذغب Error

2

0.03

CV%

-

5.91

(هطحلِ ثطزاقت)

Harvest step

1.52

** زض ؾغح احتوبل  1زضصس اذتالف هؼٌيزاض اؾت
يٌي اظ ػَاهل هؤثط زض هوساض ٍ هبّيّت هَاز هؤثطُ زض گيبُ

ًطثَّيسضاتي ٍ پطٍتئيٌي زض ثصض ثِ ٌّگبم ضؾيسى ثبقس تب ثؼساً

زاضٍيي ،هطحلِ ثطزاقت آى هيثبقس ثِعَضيًِ ايي ػبهل ًوف

زض هطحلِ خَاًِظًي ثِ هصطف خٌيي ثطؾٌس ٍ ثسيي صَضت

ػوسُاي زض اكعايف ػولٌطز ٍ ًيليّت هبزُ هؤثطُ آى زاضز ظيطا

زضصسي اظ ٍظى ٍ حدن هيَُ ضؾيسُ ضا ايي هَاز پطٍتئيٌي ٍ

ًَع ٍ هوساض كطآٍضزُّبي حبصل اظ هتبثَليؿنثبًَيِ زض هطاحل

ًطثَّيسضاتي ثِ ذَز اذتصبل زازُ ٍ زضصس اؾبًؽ ثِ ٍظى

هرتلق ضٍيف هتلبٍت اؾت (اهيسثيگي 1388 ،الق)ً .تبيح ايي

ًل هيَُ ًبّف هييبثس .اصَالً زض ثؼضي اضهبم تدبضي ضاظيبًِ،

پػٍّف ًيع ًكبى هيزّس ًِ تَليس اؾبًؽ هيَُ گيبُ ضاظيبًِ

ؾِ هطحلِ ثطزاقت ذويطيٍ ،اًؿي ٍ ضؾيسُ ًبهل هكبّسُ

تحت تأثيط هطحلِ ثطزاقت ثَزُ ٍ ًويّت اؾبًؽ ثِ قسّت

هيقَز اهّب اظ آىخب ًِ زض پػٍّف حبضط ضٍي ايي تَزُ ثَهي،

تحت تأثيط ايي كبًتَض هطاض هيگيطز .تلؿي ٍ ّوٌبضاى ()2009

توبيع ثيي هطحــلِ ذوـــيطي ٍ ٍاًؿــي اهٌبىپصيط ًجَزُ

ًيع عي آظهبيكي ضٍي ضاظيبًِ گعاضـ ًطزًس ًِ هيعاى اؾبًؽ

(ّنپَقبًي حساًثطي هطحلِ ذويطي ثب توبيع گل ثِ ثصض)

ثب ثلَؽ ٍ ضؾيسى ًبهل هيَُ ًبّف پيسا هيًٌس ًِ ثب ًتبيح

هكبّسُ ذصَصيّبت ثبضظ هطحلِ ذويطي هيّؿط ًگطزيس ،لصا

حبصل اظ ايي آظهبيف هغبثوت زاضز .ايٌٌِ چطا زض هطحلِ

ثطزاقت زض زٍ هطحلِ ٍاًؿي ٍ ضؾيسُ ًبهل صَضت گطكت

ٍاًؿيقسى هيعاى اؾبًؽ اظ هطحلِ ضؾيسگي ًبهل ثيكتط

(قٌل .)1

اؾت ،هيتَاًس احتوبال ثِذبعط اكعٍزُقسى ثِ هَاز شذيطُ

هطحلِ ٍاًؿي

هطحلِ ضؾيسُ ًبهل

قٌل ً :1وبيي اظ هيَُّب زض زٍ هطحلِ ٍاًؿي ٍ ضؾيسگي ًبهل
Fig 1: Two stage of waxy and full ripening in fennel fruits
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ثِ هطحلِ ضؾيسى ًبهل اذتالف هؼٌيزاضي زاقت (قٌل.)2

هوبيؿِ هيبًگيي تيوبضّب ًكبى زاز ًِ ثيكتطيي ثبظزُ اؾبًؽ
( )%3/34هطثَط ثِ هطحلِ ٍاًؿي اظ ضؾيسى هيَُ ثَز ٍ ًؿجت

قٌل  :2تأثيط هطحلِ ثطزاقت ثط هيعاى اؾبًؽ هيَُ ضاظيبًِ
Fig 2: Influence of harvest stage on fruit essential oil quantity in fennel

اًَضّ ٍ 1وٌبضاى ( )2009گعاضـ ًطزًس ًِ ثيكتطيي هيعاى
اؾبًؽ ( )%3/5زض هطحلِ ثلَؽ هيَُ ٍ ًنتطيي هيعاى آى
( )%2/8زض هيَُّبي ًطؾيسُ ضاظيبًِ ثِزؾت هيآيس ًِ ثب ًتبيح
حبصل اظ ايي آظهبيف هتلبٍت اؾت .ايي اذتالف هوٌي اؾت
ثِ ػلّت تلبٍت زض ضهن ٍ غًَتيپ هَضز اؾتلبزُ يب قطايظ اهليوي
ذبل ثبقس .پػٍّف اًَض ٍ ّوٌبضاى ( )2009زض قطايظ آةٍ
َّايي پبًؿتبى ٍ تَزُ ثَهي آى هٌغوِ ثَزُ اؾت.
تطًيتّبي قٌبؾبييقسُ زض اؾبًؽ هيَُ ضاظيبًِ زض هطاحل
هرتلق ثطزاقت ٍ ّوچٌيي ؿلظت ايي تطًيجبت زض زٍ هغبلؼِ
گعاضـقسُ (خْت هوبيؿِ) زض خسٍل  2آٍضزُ قسُ اؾت.
ّوبىعَض ًِ ًتبيح خسٍل ًكبى هيزّس زض هدوَع تؼساز 14
تطًيت زض اؾبًؽّب قٌبؾبيي قسُ ًِ ػوسُتطيي آىّب آًتَل،
ليوًَي ٍ كٌٌَى هيثبقس .هتيلًبٍيٌَل (اؾتطاگَل) ًيع ثؼس اظ
تطًيجبت كَم زاضاي زضصس ثباليي ًؿجت ثِ ؾبيط اخعا زض ّط زٍ
هطحلِ هيثبقس .هتيلًبٍيٌَل يي تطًيت ًبهغلَة زض
اؾبًؽّبي گيبّي هيثبقس ًِ زض گيبّي هثل آًيؽ هوساض آى
اظ عطين ثطًبهِّبي اصالحي تب ً %2.2ل ًبّف زازُ قسُ
اؾت (اؾتبقٌٌَّ ٍ 2وٌبضاى.)1995 ،
ثب تَخِ ثِ اييًِ آًتَل ػوسُتطيي تطًيت زض اؾبًؽ هيَُ
ضاظيبًِ هيثبقس ،هوساض آى زض هطاحل هرتلق ثطزاقت ثِ هوساض
ذيلي ًن هتلبٍت ثَزّ .وبىعَض ًِ زض خسٍل  2هكــبّسُ
هيگطزز ،ثيكتطيي هيعاى آًتَل ( )%76/1زض هطحلِ ٍاًؿي ٍ

ًنتطيي هيعاى آى ( )%75/4زض هطحلِ ضؾيسى ًبهل ثِزؾت
آهس ًِ الجتِ ايي اذتالف هؼٌيزاض ًجَزّ .نچٌيي ًتبيح ًكبى
زاز ًِ ثيكتطيي هيعاى كٌٌَى ( )10/2زض هطحلِ ٍاًؿي ٍ
ًنتطيي هيعاى آى ( )8/2زض هطحلِ ضؾيسى ًبهل ثِزؾت آهس.
عجن ًتبيح حبصلِ ،ثيكتطيي هيعاى ليوًَي ( )9/8زض هطحلِ
ضؾيسى ًبهل ٍ ًوتطيي هيعاى آى ( )7/1زض هطحلِ ٍاًؿي
ثسؾت آهسً .تبيح ًكبى زاز ًِ تطًيجبت ًبهلي-β ،پيٌي،
هيطؾي ٍ -تطپيٌي كوظ زض هطحلِ ٍاًؿي ٍ ؾبثيٌي كوظ زض
هطحلِ ضؾيسى ًبهل ثِ هوساض ًن ٍخَز زاقت.
هْنتطيي تطًيجبت قٌبؾبييقسُ (خسٍل  )2زض اؾبًؽ ايي
تَزُ ثَهي ًكَض آًتَل ،ليوًَي ،كٌٌَى ٍ اؾتطاگَل هيثبقس
ًِ اظ لحبػ ٍخَز ؾِ تطًيت آًتَل ،كٌٌَى ٍ اؾتطاگَل ايي
ًتبيح ػالٍُ ثط زٍ هغبلؼِ آٍضزُ قسُ زض خسٍل ،ثب گعاضـ
گللطاظ ٍ ّوٌبضاى (ّ ٍ )2006وچٌيي ًتبيح زهدبًٍَيچ ٍ
ّوٌبضاى ( )2005هغبثوت زاضز ،اهب اظ لحبػ ٍخَز ليوًَي ثِ
ػٌَاى يي تطًيتػوسُ ثب ًتبيح زيگط پػٍّكگطاى هكبثِ ًيؿت
ٍ ثرف ػوسُاي اظ اؾبًؽ ضاظيبًِ ثَهي ّوساى زض ايي پػٍّف
ضا ايي تطًيت قبهل هيقَز ًِ زٍهيي تطًيت اؾبًؽ اظ لحبػ
زضصس هيثبقسّ .وچٌيي تطًيت ؿبلت اؾبًؽ ضاظيبًِ زض ايي
آظهبيف آًتَل هيثبقس ًِ ثب ًتبيح گعاضـ خوكيسي ٍ
ّوٌبضاى ( )1383زض ايي ضاثغِ هغبثوت زاضز.

1. Anwar et al.
2. Stashenko et al.
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خسٍل قوبضُ  :2تطًيجبت تكٌيلزٌّسُ اؾبًؽ هيَُ ضاظيبًِ زض هطاحل هرتلق ثطزاقت زض هوبيؿِ ثب زٍ پػٍّف گعاضـقسُ زيگط
Table 2: Essential oil composition of fennel fruit in different fruit harvest stag in comparison with two other
reported studies

ثب ًتبيح حبصل اظ ايي آظهبيف ،اظ لحبػ هطحلِ ضؾيسى هغبثوت
ًبهل ٍ اظ لحبػ هوساض هكبثْت ثؿيبض ظيبزي زاضز .ثب تَخِّ ثِ
ايٌٌِ تطًيجبت ًبهلي-β ،پيٌي ،هيطؾي ٍ -تطپيٌي كوظ زض
هطحلِ ٍاًؿي ٍخَز زاضًس ٍ ثب ثلَؽ ًبهل ثصض ايي هَاز زض

زض پػٍّكي زيگط ًِ ثط ضٍي تأثيط هطحلِ ثطزاقت ثط تَليس
هَاز ثبًَيِ (ًويّت) ضاظيبًِ صَضت گطكتً ،تبيح ًكبى زازُ
اؾت ًِ ثيكتطيي هيعاى آًتَل ( 71تب  73زضصس اؾبًؽ) زض
هطحلِ ٍاًؿي اظ ضؾيسى هيَُ ٍخَز زاضز (تَهبؼًِ ،)1994 ،
6
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هطحلِ ضؾيسى ًبهل هكبّسُ ًويقًَس ،ثِ خْت اّويّت ٍخَز
ايي هَاز زض هغلَثيت اؾبًؽ ،هيتَاى پيكٌْبز ًوَز ًِ ػلت
ًبّف ايي تطًيجبت زض ايي هطحلِ ٍ ضاُّبي ضكغ ايي ًبّف،
هَضَع تحويوبت تٌويلي ثيكتطي هطاض گيطز.
ثب تَخِّ ثِ اييًِ اذتالف چكوگيطي اظ لحبػ ًويّت ثيي
زٍ هطحلِ ثطزاقت هكبّسُ هيقَز ٍ هوساض اؾبًؽ اؾتحصبلي
زض هطحلِ ٍاًؿي ًؿجت ثِ هطحلِ ضؾيسى ًبهلً ،ؿجتبً ثيكتط
اؾت ٍ اظ عطكي ؿلظت تطًيجبت ػوسُ هبًٌس آًتَل (ثِػٌَاى
خعء اصلي) ٍ كٌٌَى زض هطحلِ ٍاًؿي ثِ هوساض ًوي ،ثبالتط
ثَزُ ٍ ّوچٌيي تؼساز تطًيجبت زض ايي هطحلِ ثيكتط هي ثبقس،
هيتَاى اظ لحبػ اهتصبزي ايي هطحلِ ضا ثِػٌَاى ثْتطيي هطحلِ
ثطزاقت زض ايي تَزُ اظ ضاظيبًِ هؼطّكي ًوَز.

سپاسگساری
ثسييٍؾيلِ اظ ظحوبت ٍ ّوٌبضي كطاٍاى آهبي هٌْسؼ
ؾؼيس حضطتي زاًكدَي ًبضقٌبؾياضقس ظضاػت زاًكگبُ
تطثيت هسضؼ ًِ زض اًدبم ايي تحوين هب ضا يبضي ًوَزًس،
صويوبًِ هسضزاًي ٍ تكٌط هيگطزز.
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Influence of Harvest Stage of Fruits on Essential Oil Quantity and Main Component in
Fennel (Foeniculum vulgare) Endemic of Hamedan
Shahhoseini1, R., Dolati1, M., Sefidkon2, F. and Azizi3*, A.
Abstract
Indication of the harvest time for spice and aromatic plants could be one of the most important factors on quality
and quantity of the essential oil of a plant cultivated in the special region. The present study was conducted to define the
suitable time for harvesting of Fennel (Foeniculum vulgare) fruits, landrace of Hamedan. Fennel seeds purchased from
Hamedan were cultured in college of Agriculture (Tarbiat Modares University) in Tehran. The experiment performed
with three replications based on the randomized complete block design (RCBD). Fruits were harvested in two stages
(waxy and full ripe). Then dried in the shade and their essential oils extracted by hydro-distillation method using
Clevenger apparatus. After evaluation of the essential oil quantity, the quality of essential oil was analyzed using Gas
Chromatography (GC) and Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS).The results showed that harvest time
influences significantly the quantity of essential oils. Also the results showed that the highest percentage of essential oil
obtained in waxy phase (% 3.43). Dominant component in the essential oils at both stages was Anethole which defined
to be %76 of total amount of essential oil content.
Keywords: Fennel (Foeniculum vulgare), Harvest stage, Essential oil, Quantity, Main component
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