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 چکیده
 که است اولئورزینی ترکیب یک بنه درخت شیرابه باشد.می ایران در موجود وحشی پسته غالب هایگونه از (.Pistacia atlantica Desf) بنه

 شیرابه اسانس شیمیایی ترکیبات و درصد پژوهش این در شود.می نامیده سقز ایران در و شودمی ترشح گیاه این داخلی پوست خارجی الیه از

 داالهو، شوریجه، کهنوج، شیخان(، هانه و انجیران قامیشله، گواز، رویشگاه )چهار مریوان جیرفت، دهپابید، گچساران، المرد، رویشگاه 13 در بنه

 شناسایی یبرا و گردید انجام آب با تقطیر روش به و کلونجر دستگاه از استفاده با اسانس استخراج گرفت. قرار بررسی مورد ایالم و اندیمشک

 استفاده (GC/MS) یجرم سنج یفط به متصل گازی کروماتوگراف و (GC) یگاز یکروماتوگراف دستگاه از اسانس، اجزای گیری اندازه و

 جیرفت و گواز( )روستای مریوان مناطق صمغ به متعلق ترتیب به درصد( 5/9 و 6/26) اسانس مقدار کمترین و بیشترین داد نشان نتایج .شد

 مطلوب بسیار نیز درصد( 6/24) قامیشله -مریوان درصد(، 25) انجیران-مریوان درصد(، 25) شوریجه یها نمونه اسانس محتوای همچنین بود.

 از: بودند عبارت آن اصلی ترکیبات که داشت وجود بنه درختان صمغ اسانس در ترکیب 39 طورکلی به داد نشان اسانس ترکیبات بررسی بود.

 پاراسیمینن، اکسید، لیمونن-سیس سیمن،-پارا ترپینن،-آلفا فالندرن،-آلفا کارن،-2-دلتا سابینن، کامفن، پینن،-بتا ،درصد( 2/66-3/91) پینن-آلفا

 دهنده تشکیل اصلی گروه عنوان به مونوترپنی های هیدروکربن همچنین میرتنال. و وربنول-نئوایزو ایزوسیترال،-سیس پینوکاروئول،-ترانس

  دادند. تشکیل را اسانس اجزای درصد 9/97 تا 1/81 بین و بودندها  نمونه تمام در اسانس ترکیبات

 

 مونوترپنی. های هیدروکربن صمغ، بنه، اسانس، پینن،-آلفا :کلیدی های واژه
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ABSTRACT 

Baneh (Pistacia atlantica Desf.) is one of the main wild species of Pistacia in Iran. The exudate of this plant is 

an oleo-gum-resin that comes out of the outer layer of plant bark and is called “Saghez” in Iran. In this study, 

the content and chemical composition of oleo-gum-resin essential oil from thirteen habitats in Iran, including: 

Lamerd, Gachsaran, Dehpabid, Jiroft, Marivan (Govaz, Ghamishleh, Anjiran, Haneh sheikhan), Kahnoj, 

Shorigeh, Dalaho, Andimeshk, Ilam were investigated. The essential oil extraction was carried out through 

hydro-distillation by the Clevenger apparatus for three hours. Identification and quantification of individual 

components were performed by GC/MS and GC-FID, respectively. The results showed that the highest and the 

lowest essential oil content (26.6% and 9.5%) belonged to Marivan (Govaz) and Jiroft, respectively. Also, the 

essential oil content of Shorigeh (25%), Marivan-Anjiran (25%), Marivan-Ghamishleh (24.6%) was desirable. 

In total, thirty-nine compounds were identified. α–pinene, β–pinene, camphene, sabinene, δ-2-carene, α–

phellandrene, α-terpinene, ρ–cymene, cis-limonene oxide, ρ–cymenene, trans-pinocarveol, cis-isocitral, neo-

iso-verbanol and myrtenal were identified as main constituents. Also, monoterpene hydrocarbons were the 

main group of essential oils in all samples and they formed 81.1% to 97.9% of components. 
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 مقدمه

 سه که است گونه 12 دارای جهان در Pistacia جنس

  بنه (،P. vera) پسته هاینام با آن از گونه

(P. atlantica) خنجوک و (P. khinjuk) ایران در 

 سقز وَن، وحشی، پسته بومی های نام با بنه دارد. وجود

 در جنس این های گونه ترین مهم از چاتالنقوش، و

 ,Mozaffarian, 2013; Mozaffarian) است ایران

 ارتفاع با کننده، خزان دوپایه، است درختی بنه (.2005

 به کروی، تقریباً و متراکم تاجی دارای متر، 7 تا 2

 ای شانه فرم به کننده، خزان ها برگ ای،درختچه ندرت

 یا مستطیلی مرغی، تخم -ای دایره ها برگچه فرد،

 در هاگل متر، سانتی 7 تا 5/2 طول به شکل، ای سرنیزه

 نوع از آن میوه و یافته مجتمع پانیکول آذین گل یک

 8 تا 5 طول به گوناگون هایاندازه و هاشکل به شفت

 ارتفاع دامنه (.Mozaffarian, 2013) است مترمیلی

 عراق و ترکیه در است. گسترده بسیار گونه این رویش

 متر، 2800 تا 800 بین ایران متر، 1800 تا 300 بین

 سطح از متر 2400 تا 800 بین افغانستان و پاکستان

 از گیاه این (.Daryaei et al., 2012) دارد گسترش دریا

 آسیای تا مدیترانه دریای ساحل کشورهای و قناری جزایر

 انتشار پاکستان و افغانستان ایران، قفقاز، سوریه، صغیر،

 و فارس هایاستان فاصل حد در ایران در بنه یابد.می

 صورت به کشور نقاط بقیه در و انبوه صورت به کردستان

  (.et al Sadeghi,. 2016) شودمی دیده پراکنده

 دییاز نگیاها در ینرز و صمغ ویحا های لکانا

 گونه از ریبسیا و دامبا ،پسته جنس های گونه مانند

 نگیاها های ماندا غلبا .ستا هشد ارشگز علفی یها

 ،گل گ،مبرد ،چوبی یها بافت پوست مانند ینرز مولد

 صمغ و ینرز مولد های لکانا دارای یشهر و همیو

 ادتعد و قطر ل،طو ام،ندا سن به توجه با که هستند

 در صمغ و ینرز مولد ریمجا .کند می تغییر لکانا

 ثرا بر یا و طبیعی رتصو به نگیاها از ریبسیا

 برخی ثرا ات،حشر نیش قبیل از جیرخا های محرک

 های محرک یا و هگیا بر ضربه یا و خمز ،ها یربیما

 .(et al Dehghani,. 2006) دشو می حاصل شدر

 محصوالت از مهم گروه یک ها رزین و ها صمغ

 به ها صمغ دهند. می تشکیل را جنگلی غیرچوبی

 گفته آنها مشتقات یا ساکاریدها پلی از ای دسته

 ای چسبنده محلول و ندشو می حل آب در که دشو می

 هستند ترپنوئیدها از مخلوطی ها رزین کنند. می ایجاد

 و الکل در محلول اما ،آب در نامحلول ترکیبات این که

 مجاری عصاره در .شندبا می آلی های حالل بیشتر

 برای که دارد وجود رزین هم و صمغ هم بنه، رزینی

 شود می استفاده معموال صمغ اصطالح از فقط سهولت

(2002 .,et al Moraghebi.) 

 و تربانتین فرّار بخش دو از بنه صمغ کلی طور به

 تهیه در تربانتین است. شده تشکیل کلوفان فرّار غیر

 عنوان به غذایی، صنایع عطرسازی، بهداشتی، مواد

 چسب، سازی، واکس نساجی، صنعت در کاتالیزور

 از بسیاری و کشاورزی آفات دفع سموم داروسازی،

 از نیز پزشکی بخش در دارد. کاربرد دیگر صنایع

 عفونت مانند ها بیماری از بعضی درمان در تربانتین

 کلوفان شود. می استفاده آنها التهاب رفع و و ادرار مجاری

 پالستیک، کاغذ، چسب، رنگ، صنایع در گسترده طور به

 پایه )تهیه غذایی صنایع در و ها کننده نرم ها، جالدهنده

 .(Mahdavi, 2011) دارد کاربرد آدامس(

 خاصیت دارای بنه درخت تنه از حاصل صمغ

 و معده زخم تسکین برای باشد.می کننده ضدعفونی

 خوشبو برای و رودمی کار به گوارشی هایناراحتی

 لثه بافت استحکام باعث آدامس عنوان به دهان کردن

 نفخ ضد و دهنده تسکین مدر، ملین، همچنین .شودمی

 (.et al Sadeghi,. 2016) باشدمی

 تا و شروع خردادماه اواسط از سقز شیره برداشت

et al Ghahramany,. ) ابدی یم ادامه مردادماه اواسط

 تابستان سقز شیره برداری بهره فصل بهترین .(2017

 هوای زیرا ،است شده گرم هوا که موقعی اصوالً و است

 سرد هوای و گردد می صمغ بیشتر ترشح باعث گرم

 در .(Mahdavi, 2011) دهد می کاهش را آن ترشح

 یها شاخه و تنه پوست در سقز، برداشت سنتی روش

 تعداد ،متر یسانت 20 از بیش قطر با بنه درختان اصلی

 شده تراوش یها رابهیش و گردد یم ایجاد شیار زیادی

 با کار، این .شود یم یآور جمع گلی یها کاسه در

 جنگل روستاییان توسط ساله 4 تا 3 تناوب اعمال

 طور به ،یبردار بهره نوبت هر در و شود یم انجام نشین

 استخراج سقز گرم 290 بنه درخت هر از متوسط

 (.et al Ghahramany,. 2017) گردد یم
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 ،P. atlantica در فعال زیست مختلف ترکیبات حضور

 توسط را مختلف هایبیماری برای صمغ از استفاده

 جداسازی حال، این با .کندمی توجیه سنتی کارشناسان

 بیولوژیکی، فعالیت به آن اعمال و فیتوشیمیایی اجزاء

 & Shekhany) داشت خواهد سودآور نتایج قطعاً

Ahmed., 2018).  تولید اسانس در گیاهان دارویی عالوه

بر شرایط متابولیکی گیاه، به فیزیولوژی گیاه، شرایط 

محیطی، اکوفیزیولوژی و ژنتیکی بستگی دارد. ترکیب 

تلف شیمیایی خم گروهی شامل دو های گیاهاسانس

دها و فنیل پروپانوئیدها باشد که شامل ترپنوئی می

ها و ترپنمونوباشد. اگر چه ترپنوئیدها )بویژه  می

 ،باشندها میبخش اصلی ترکیب اسانسترپن ها( سزکوئی

ای بر عطر و بوی یر عمدهولی فنیل پروپانوئیدها نیز تاث

 به اسانس تجزیه(. Kanani et al., 2021ها دارند )اسانس

 منجر موتیکا گونه زیر صمغ بخار با تقطیر از آمده دست

 ترینمهم که گردید ترپنوئید یازده ارزیابی و شناسایی به

 پینن-بتا (،درصد 70) پینن-آلفا از: بودند عبارت هاآن

 31/5) میرتنول ،(درصد 9) اکسید لیمونن (،درصد 94/1)

 (.Delazar et al., 2004) (درصد 72/5) سیترال و (درصد

 Shekhany & Ahmed توسط که دیگری تحقیق در

 صمغ اسانس در ترکیب 26 گرفت، صورت (2018)

 شامل آن اصلی ترکیبات که شد شناسایی بنه درختان

-ترانس ،درصد 83/9 پینن-بتا ،درصد 06/57 پینن-آلفا

 و درصد 97/3 وربنول-ترانس ،درصد 95/2 پینوکاروئول

 Salimi همچنین بودند. درصد 81/3 ال-8-فالندرن-آلفا

et al. (2011) استان بانه منطقه بنه صمغ اسانس 

 این اسانس که نمودند بیان و کرده آنالیز را کردستان

 تجزیه (.Salimi et al., 2011) بود پینن-آلفا از غنی نمونه

 سقز صمغ از آمده دست به اسانس از GC/MS تحلیل و

 که شد ترکیب 21 شناسایی به منجر مرودشت منطقه

 میرسن (،درصد 97/54) پینن-آلفا آنها ترین عمده

 Najafi) بودند (درصد 08/10) لیمونن و (درصد 44/11)

et al., 2014.) 

های های اصالحی گونهی اساس برنامهتنوع ژنتیک

اهی از روابط خویشاوندی بین گیاهی است. کسب آگ

ها نتیک بین افراد و جمعیتها و اطالع از فاصله ژگونه

ها و نمونه برداری بین نوتیپامکان سازمان دهی ژ

برداری بیشتر و بهتر از  رم پالسم و بهرههای ژنوتیپژ

پذیر  های اصالحی را امکانبرنامه در یتنوع ژنتیک

در پیش برد  یسازد. با توجه به نقش تنوع ژنتیک می

های بومی، بررسی ادی گیاهان و اهمیت تودهاهداف به نژ

رسد های بومی ضروری به نظر مینتیکی تودهتنوع ژ

(Taheri Boukani & Najafzadeh., 2020 .) 

آگاهی یافتن و مدیریت تنوع طبیعی موجود در بین 

های های وحشی گیاهان و خویشاوندی آنها با نمونهگونه

اهلی شده، از نقش بسیار مهمی در حتماال ا

 اصالحدار برای حفاظت، بهبود و  های هدف ریزی برنامه

است تا با  الزمبنابراین . این گیاهان برخوردار است

در  الزم اطالعاتدستیابی به  های گیاهی وشناخت گونه

ها، های رویش و خصوصیات فیتوشیمیایی آنمورد محل

های گیاهی و های اساسی برای استفاده از اسانسگام

 ها براساس این تنوع برداشتهتهیه نقشه پراکنش جمعیت

 (.Raeisi Monfared et al., 2019) شود

 که گردید مشخص پیشین مطالعات به توجه با

 اسانس اجزای و مقدار با رابطه در جامعی مقایسه

 صورت ایران مهم یها رویشگاه بنه درختان صمغ

 بررسی منظور به حاضر پژوهش لذا است، نگرفته

 13 از آمده بدست سقز صمغ اسانس اجزای و درصد

 پذیرفت. انجام کشور مختلف رویشگاه

 

 ها روش و مواد

 از بنه درخت صمغ یها نمونه پژوهش، این اجرای برای

 جهت و تهیه (1 )شکل ایران در گیاه این رویشگاه 13

 علوم گروه آزمایشگاه به اسانس اجزای و درصد بررسی

 مدرس تربیت دانشگاه کشاورزی دانشکده باغبانی

 آوری جمع مناطق به مربوط اطالعات شد. منتقل

 .است آمده 1 جدول درها  نمونه

سقز  صمغگرم  2اسانس، مقدار  یزانم یینتع یبرا

 یرروش تقطه دستگاه کلونجر و ب بوسیله تکرار سه در

 قرار گرفت یریساعت مورد اسانس گ 3مدت ه با آب ب

و میزان اسانس به روش درصد حجمی/وزنی محاسبه 

ها در شیشه های مخصوص جمع  سپس اسانس .شد

ها توسط سولفات سدیم خشک،  آوری گردید و اسانس

ان آنالیز بوسیله ها تا زم رطوبت گیری شدند. اسانس

کروماتوگرافی گازی مجهز به دتکتور دستگاه 

متصل  ی( و کروماتوگرافGC-FID) یونیزاسیون شعله
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 4در یخچال )دمای ( GC/MS) یسنج جرم یفبه ط

 درجه سانتی گراد( نگهداری شدند.

ساخت  7890Bمدل ی دستگاه کروماتوگراف گاز

بود. طول  FIDو مجهز به آشکارساز  Agilentشرکت 

 32/0ستون  یمتر و قطر داخل HP-5 ،30ستون 

 یکرومترم 25/0فاز ساکن  یهمتر و ضخامت ال یلیم

 درجه 280تا  60از  یحرارت یزیبوده و برنامه ر

گراد در  یدرجه سانت 5 یشگراد با سرعت افزا یسانت

 250برابر  یققسمت تزر یصورت گرفت. دما یقهدق

درجه  280ساز برابر آشکار یگراد و دما یسانت درجه

با  حامل هلیمبود. گاز  یدهگرد یمگراد تنظ یسانت

به عنوان فاز  یقهبر دق یترل یلیم 1/1 یانجرسرعت 

  .متحرک مورد استفاده قرار گرفت

-Termoquestی کروماتوگراف گاز دستگاه

Finnigan یجرم سنج یفمتصل شده به دستگاه ط 

TRACE MS  و ستونHP-5MS  متر و  30طول با

 25/0متر و ضخامت فاز ساکن  یلیم 25/0 یقطر داخل

الکترون  70معادل  یونیزاسیون ی. انرژبودمتر  میکرو

ی و نوع و سرعت گاز حرارت یزیولت بود. برنامه ر

 GCمانند دستگاه  یق،محفظه تزر یدماو  حامل

با مقایسه  ترکیبات اسانس شناسایی. یدگرد یمتنظ

با ترکیبات استاندارد در کتابخانه طیف جرمی هر پیک 

و همچنین ( Main library و Adams، Wileyدستگاه )

 منابع با ترکیب هر مطابقت و بازداری شاخص محاسبه

( C8-C24) نرمال های هیدروکربن تزریق طریق از

  .آمد دست به یکسان شرایط تحت

 

 بنه درختان یها رویشگاه جغرافیایی مشخصات .1 جدول
Table 1. Geographical information of P. atlantica habitats 

No Name of habitat Province Longitude Latitude 
Sea level 

)m) 

Average annual temperature 

(̊C) 

Average annual rainfall 

(mm) 

1 Dehpabid Sistan va Baluchestan 60°46'36.5" 28°36'23.4" 19(93 20.2 142.8 

2 Ilam Ilam 46°24'10.2" 33°37'34.0" 1369 16.8 568.7 

3 Dalaho Kermanshah 46°14'19.9" 34°16'56.2" 1958 14.6 437 

4 Shorigeh Fars 53°04'30.1" 29°11'20.1" 1730 20.3 316.9 

5 Kahnoj Kerman 57° 41' 56.0'' 27° 56' 26.5'' 516 26.7 175.5 

6 Jirfot Kerman 57°52'58.4" 28°54'04.5" 680 25 169.1 

7 Gachsaran Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 51°10'36.5" 30°21'26.4" 721 22.4 600 

8 Lamerd Fars 53°10'52.9" 27°21'22.1" 417 25.5 202.1 

9 Marivan-Anjiran Kurdestan 46°09'57.0" 35°30'36.3" 1568 13.4 894.8 

10 Marivan-Haneh shekhan Kurdestan 46°12'19.0" 35°39'31.6" 1448 13.4 894.8 

11 Marivan-Ghamishleh Kurdestan 47°36'01.5" 35°53'42.7" 1782 13.4 894.8 

12 Marivan-Govaz Kurdestan 46°38'59.2" 35°06'31.2" 1821 13.4 894.8 

13 Andimeshk Khuzestan 48• 7' 2.23'' 32° 51' 29.3'' 616 24.3 307.7 

 

 
 ایران نقشه در مطالعه مورد بنه درختان های رویشگاه پراکنش .1 شکل

Figure 1. Habitat distribution of P. atlantica in Iran map 
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 اسانس محتوای گیری اندازه از حاصل نتایج

 تجزیه مورد 2/9 نسخه SAS افزار نرم کمک به ها صمغ

 آزمون با ها داده میانگین و گرفت قرار آماری تحلیل و

 .شد مقایسه درصد پنج آماری سطح در دانکن

 و تجزیه از قبل بودند درصد صورت هب که هایی داده

 استفاده با نمودارها .شدند سازی نرمال آماری تحلیل

 .گردید رسم Excel افزار نرم از

 

 بحث و نتایج

 اسانس درصد

 اسانس درصد بین داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 مختلف های رویشگاه صمغ یها نمونه وزنی( )حجمی

 درصد 5 سطح در داری معنی تفاوت آماری لحاظ از

 مالحظه 2 شکل در که گونه همان داشت. وجود

 درصد 6/26 تا 5/9 ازها  نمونه اسانس درصد شود می

 )روستای مریوان منطقه که داد نشان نتایج بود. متغیر

 به نسبت بیشتری درصد( 6/26) اسانس مقدار گواز(

 صمغ اسانس درصد و داشت دیگر رویشگاه دوازده

 25) انجیران-مریوان درصد(، 25) شوریجه رویشگاه

 بسیار نیز درصد( 6/24) قامیشله -مریوان درصد(،

 مقدار کمترین جیرفت منطقه همچنین بود. مطلوب

 مورد های رویشگاه بین در را درصد( 5/9) اسانس

  داد. نشان بررسی

 صمغ اسانس روی که پیشین تحقیقات از یکی در

 اسانس درصد شد، انجام مریوان رویشگاه از بنه درخت

 ,.Delazar et al) است آمده دست به درصد 22

 اسانس درصد تحقیق این در که درحالی (.2004

 دیتول بود. متغیر درصد 6/26 تا درصد 5/9 ازها  نمونه

 و یکیژنت عوامل ریتأث تحت اهانیگ در یهثانو باتیترک

 ماده عنوان به اسانس دیتول ازآنجاکه .دباش می یطیمح

 مختلف طیشرا ریتأث تحت یادیز حد تا مؤثره

 طیشرا ارتباط یبررس رد،یگیم قرار شگاهیرو کیاکولوژ

 یمناسب طالعاتا تواند یم اسانس مقدار با یشگاهیرو

 اریاخت در یساز یاهل و کشت طیشرا انتخاب جهت

 (.Raeisi et al., 2019) دهد ارقر پژوهشگران

های  تغییرات متوسط دمای سالیانه در رویشگاه

درجه  7/26تا  4/13مختلف درختان بنه بین 

که کمترین دما مربوط به  طوری باشد. به گراد می سانتی

بیشترین دما مربوط به منطقه کهنوج منطقه مریوان و 

و تعرق،  ریدر تبخ ریتأث قیاز طر طیمح بود. دمای

، ییایمیسرعت فعل و انفعاالت ش ،یا روزنه تیهدا

در رشد و نمو  ریشدن گازها و تأث جذب امالح، حل

 یها تیمتابول دی( تولاهیگ یتجمع یحرارت ازی)ن اهانیگ

 ری. در مسدهد یقرار م ریرا تحت تأث یهو ثانو هیاول

 ون،یالسیسرعت مت یرو دمااسانس،  یوسنتزیب

 باتیگذاشته و نسبت ترک ریتأث ایو اح ونیداسیاکس

و  تیّدر کم رییکه باعث تغ دهدی م رییمختلف را تغ

بررسی  .(Raeisi et al., 2019شود ) می اسانس تیفیک

های مورد مطالعه  متوسط بارش سالیانه در رویشگاه

بارندگی در منطقه مریوان و  نشان داد بیشترین

دهد. کمترین میزان بارش در منطقه دهپابید رخ می

گونه نتیجه گرفت که با کاهش دمای  توان اینلذا می

سالیانه و افزایش بارندگی سالیانه میزان اسانس در 

  صمغ درختان بنه افزایش می یابد.

 

 
 بررسی مورد یها رویشگاه در بنه صمغ اسانس درصدمقایسه میانگین  .2 شکل

Figure 2. Mean comparison of essential oil content of P. atlantica gum in the studied habitats 
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 اسانس اجزای

 درخت صمغ اسانس دهنده تشکیل ترکیبات بررسی

 مختلف یها نمونه داد نشان مختلف یها رویشگاه بنه

 درصد و نوع نظر از تحقیق این در مطالعه مورد صمغ

 )جدول داشتند یکدیگر با توجهی قابل تنوع ترکیبات

 که شد شناسایی ترکیب 39 مجموع در (.3 شکل ،2

 مشترکها  نمونه تمام در ترکیب 25 تعداد، این از

 اساس بر شده شناسایی هایترکیب تعداد بودند.

 ،32 )گواز( مریوان منطقه از: بودند عبارت هارویشگاه

 ،37 جیرفت ،33 دهپابید ،35 گچساران ،33 المرد

 مریوان ،37 )انجیران( مریوان ،33 )قامیشله( مریوان

 داالهو ،37 شوریجه ،39 کهنوج ،38 شیخان( )هانه

 ترکیب. 31 ایالم و 38 اندیمشک ،38

 صمغ اسانس دهنده تشکیل ترکیبات ترین عمده

 پینن-آلفا ترکیب چهار از: بودند عبارت بنه درختان

 درصد( 4/1) سیمینن-پارا درصد(، 7/1) پینن-بتا (،9/90)

 مریوان رویشگاه در درصد( 1/1) اکسید لیمونن-سیس و

 4/1) پینن-بتا (،8/88) پینن-آلفا ترکیب سه )گواز(؛

 رویشگاه در درصد( 2/3) اکسید لیمونن-سیس و درصد(

 1/3) پینن-بتا (،6/77) پینن-آلفا ترکیب چهار المرد؛

 اکسید لیمونن-سیس و درصد( 5/4) سابینن درصد(،

-آلفا ترکیب چهار گچساران؛ رویشگاه در درصد( 2/4)

 سابینن درصد(، 1/2) پینن-بتا درصد(، 3/80) پینن

 رویشگاه در درصد( 7/5) پینوکاروئول-ترانس و (2/1)

 5/1) سابینن (،2/66) پینن-آلفا ترکیب ده ،دهپابید

 درصد(، 8/1) فالندرن-آلفا درصد(، 1/6) پینن-بتا درصد(،

 درصد(، 1/1) سیمن-پارا درصد(، 3/1) ترپینن-آلفا

 ایزوسیترال-سیس درصد(، 3/3) اکسید لیمونن-سیس

 میرتنال و درصد( 3/1) وربنول-نئوایزو درصد(، 2/1)

 پینن-آلفا ترکیب سه جیرفت؛ رویشگاه در درصد( 1/1)

 اکسید لیمونن-سیس و درصد( 9/1) پینن-بتا (،2/90)

 ترکیب دو ،)قامیشله( مریوان رویشگاه در درصد( 2/1)

 رویشگاه در درصد( 9/1) پینن-بتا و (2/90) پینن-آلفا

 درصد(، 4/88) پینن-آلفا ترکیب سه ،)انجیران( مریوان

 3/1) اکسید لیمونن-سیس و درصد( 04/2) پینن-بتا

 ترکیب هشت ،شیخان( )هانه مریوان رویشگاه در درصد(

-پارا درصد(، 7/6) پینن-بتا درصد(، 3/69) پینن-آلفا

 درصد(، 5/3) اکسید لیمونن-سیس درصد(، 2/1) سیمن

 4/1) وربنول-نئوایزو درصد(، 3/2) ایزوسیترال-سیس

 در درصد( 4/1) کامفن و درصد( 4/1) میرتنال و درصد(

 پینن-بتا (،3/91) پینن-آلفا ترکیب چهار کهنوج؛ رویشگاه

 سیمینن-پارا درصد(، 08/1) کارن-2- دلتا درصد(، 6/1)

 پینن-آلفا ترکیب سه ،شوریجه رویشگاه در درصد( 2/1)

 لیمونن-سیس و درصد( 8/1) پینن-بتا درصد(، 1/86)

-آلفا ترکیب چهار ،داالهو رویشگاه در درصد( 7/1) اکسید

 6/1) سابینن درصد(، 9/1) پینن-بتا درصد(، 2/82) پینن

 ،اندیمشک رویشگاه در درصد( 8/1) سیمن-پارا درصد(،

 06/2) پینن-بتا درصد(، 9/88) پینن-آلفا ترکیب سه

 رویشگاه در درصد( 6/1) اکسید لیمونن-سیس و درصد(،

 هایرویشگاه اسانس اجزای و درصد در تفاوت ایالم.

 و ژنتیکی عوامل بین متقابل اثر به توان می را مختلف

 در برداشت، زمان ،جنس ،گیاهی هایگونه مانند محیطی

 و جغرافیایی منشأ خاک، مغذی مواد بودن دسترس

et  Benabderrahmane) داد نسبت هوایی و آب شرایط

2015 .,al). در شده شناسایی مختلف ترکیبات به توجه با 

 که شد مشخص رویشگاه، سیزده این اسانس

 اجزای گروه ترین اصلی مونوترپنی های هیدروکربن

 از پس و بودند بنه درختان صمغ اسانس دهنده تشکیل

 بودند دارا را بیشتری سهم دار اکسیژن های مونوترپن آن

 ناچیزی سهم نیز ترپنی سزکوئی های هیدروکربن و

 (.4 )شکل داشتند

نتایج به دست آمده تفاوت های بارزی را در 

دهنده  میزان اسانس و نوع ترکیبات تشکیل

های مختلف  های صمغ درختان بنه رویشگاه نمونه

پینن در هر سیزده -ترکیب آلفا کشور نشان داد.

رویشگاه مورد بررسی وجود داشت و بیشترین مقدار 

هم مربوط به این ترکیب بود. دامنه تغییرات ترکیب 

 یر بود.درصد متغ 3/91درصد تا  2/66پینن از -آلفا

درصد( در اسانس  2/66پینن )-کمترین میزان آلفا

 3/91پینن )-رویشگاه جیرفت و بیشترین میزان آلفا

-درصد( در رویشگاه شوریجه مشاهده شد. عالوه بر آلفا

پینن، کامفن، سابینن، -پینن ترکیبات دیگری از جمله بتا

سیمن، -ترپینن، پارا-فالندرن، آلفا-کارن، آلفا-2-دلتا

پینوکاروئول، -سیمینن، ترانس-مونن اکسید، پاراسیس لی

و میرتنال در اسانس  وربنول-ایزوسیترال، نئوایزو-سیس

 ها شناسایی شد. صمغ این رویشگاه
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 های مورد بررسی. ترکیبات اسانس صمغ درخت بنه رویشگاه2جدول 
Table 2. Essential oil composition of P. atlantica gum in the studied habitats 

N
o
 

R
Ica

l*
 

R
T

**
 

C
o
m

p
o
u
n
d
 

M
ar

iv
an

 

(G
o
v
az

) 

L
am

er
d
 

G
ac

h
sa

ra
n
 

D
eh

p
ab

id
 

Ji
ro

ft
 

M
ar

iv
an

 
G

h
am

is
h
le

h
 

M
ar

iv
an

 
(A

n
ji

ra
n
) 

M
ar

iv
an

 
(H

an
eh

 s
h
ek

h
an

) 

K
ah

n
o
j 

S
h
o
ri

g
eh

 

D
al

ah
o
 

A
n
d
im

es
h
k
 

Il
am

 

1 936 7.7 α-Pinene 90.9 88.8 77.6 80.3 66.2 90.2 90.2 88.4 69.3 91.3 86.1 82.2 88.9 

2 954 7.9 Camphene 0.6 0.4 0.6 0.5 0.9 0.6 0.6 0.7 1.4 0.3 0.7 0.5 0.9 

3 958 8.0 Thuja-2,4(10)-diene tr*** 0.2 0.1 0.2 0.6 0.1 0.1 0.2 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2 

4 976 8.4 Sabinene 0.3 0.1 4.5 1.2 1.5 0.3 0.3 0.3 0.9 0.2 0.2 1.6 0.3 

5 983 8.5 β-Pinene 1.7 1.4 3.1 2.1 6.1 1.9 1.9 2.04 6.7 1.6 1.8 1.9 2.1 

6 991 8.7 Myrcene - tr tr tr tr - - tr tr tr tr tr - 

7 995 8.8 δ-2-Carene 0.3 tr tr tr 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 1.1 0.1 0.5 0.1 

8 1010 9.3 α-Phellandrene 0.4 0.1 0.1 0.1 1.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 - 0.1 

9 1014 9.6 δ-3-Carene tr tr tr tr - tr tr 0.1 0.1 - tr 0.1 tr 

10 1021 9.7 α-Terpinene 0.1 0.1 0.5 0.3 1.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.1 0.2 0.6 0.1 

11 1029 9.8 ρ-Cymene 0.5 0.4 0.7 0.9 1.1 0.5 0.5 0.5 1.2 0.7 0.5 1.8 0.5 

12 1033 9.9 Limonene 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 tr 0.1 0.1 0.1 

13 1037 10.0 1,8-Cineole tr tr tr tr 0.2 tr 0.1 0.1 tr 0.1 tr 0.1 tr 

14 1047 10.1 trans-β -Ocimene tr 0.1 0.1 0.1 0.2 tr tr 0.1 0.1 tr 0.1 0.1 tr 

15 1091 11.3 dehydro-Linalool tr 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 tr 0.1 0.3 0.1 

16 1096 11.5 ρ-Cymenene 1.4 0.1 0.2 0.2 0.7 0.3 0.5 0.4 0.3 2.1 0.3 0.1 0.3 

17 1103 11.7 Linalool 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 

18 1109 12.0 α-Pinene oxide 0.3 0.4 0.3 0.5 0.1 0.1 tr 0.1 0.1 tr tr tr tr 

19 1134 13.1 cis-Limonene oxide 1.1 3.2 4.2 - 3.3 1.2 0.8 1.3 3.5 tr 1.7 0.3 1.6 

20 1149 13.1 trans-Pinocarveol tr 0.1 0.1 5.7 0.8 0.2 0.2 0.2 0.7 tr 0.3 0.1 0.2 

21 1153 13.3 trans-Verbenol 0.2 tr 0.1 0.1 0.1 tr tr 0.1 0.1 tr - 0.1 tr 

22 1166 13.6 cis-Isocitral tr 0.1 0.2 0.3 2.1 0.4 0.3 0.4 2.3 0.1 0.7 0.9 0.5 

23 1170 13.9 Pinocampheol 0.1 tr 0.8 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 

24 1180 14.3 trans-Isocitral 0.2 0.1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.3 0.2 

25 1187 14.4 neoiso-Verbanol 0.1 0.4 0.7 0.8 1.3 0.3 0.2 0.3 1.4 0.1 0.5 0.3 0.4 

26 1206 14.8 Myrtenal 0.1 0.3 0.4 0.5 1.1 0.1 0.1 0.2 1.4 tr 0.4 0.2 0.2 

27 1218 15.0 Verbenone tr 0.2 0.2 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 tr 0.3 0.1 0.1 

28 1227 15.1 cis-Carveol tr 0.1 - - 0.1 tr tr 0.1 0.1 tr tr 0.3 tr 

29 1283 17.0 ρ-Menth-1-en-7-al tr tr tr tr 0.2 tr tr tr 0.1 tr 0.1 0.1 tr 

30 1289 17.2 Bornyl acetate tr tr tr 0.1 0.2 0.1 tr 0.1 0.2 tr 0.1 0.1 0.1 

31 1300 17.4 Carquejol acetate - 0.1 0.4 tr 0.1 tr tr 0.1 0.1 - 0.1 0.1 tr 

32 1307 17.5 Carvacrol tr 0.1 0.1 tr 0.1 tr tr 0.1 0.3 0.1 tr 0.1 tr 

33 1349 18.5 α-Cubebene tr tr tr tr 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 tr tr 0.2 - 

34 1354 18.5 α-Longipinene - - - - tr - - - tr tr tr 0.1 - 

35 1379 19.2 α-Copaene - - - - - tr tr tr tr tr 0.1 0.1 - 

36 1410 20.3 trans-Caryophyllene tr - tr tr tr - tr tr tr tr 0.1 0.1 - 

37 1495 21.9 β-Selinene - - tr tr tr - tr tr tr tr 0.1 0.3 - 

38 1522 22.7 δ-Cadinene - - - - 0.1 - tr tr tr tr 0.2 0.2 - 

39 1528 23.2 cis-Calamenene - - - - tr - tr tr tr tr 0.1 0.4 - 

Total 98.5 97.2 96.1 95.4 92.9 97.7 97.3 97.44 93.7 98.6 95.9 95 97.2 
*: RIcal: Calculated retention Index  

**: RT: Retention time 

***: tr: trace 

 

 
 یمورد بررس یها اسانس بنه در رویشگاه دهنده تشکیل یننپ-آلفا درصد. 3 شکل

Figure 3. α-Pinene content in P. atlantica essential oil in the studied habitats 
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 شد. شناساییها  رویشگاه همه اسانس در پینن-بتا

 7/6-4/1 آن میزان بیشترین و کمترین که طوری به

 کهنوج و المرد رویشگاه دو در ترتیب به درصد

 رویشگاه اسانس در فقط کامفن گردید. مشاهده

 اسانس در فقط کارن-2-دلتا ترکیب و کهنوج

 اسانس در پینوکاروئول-ترانس و شوریجه رویشگاه

 در سابینن ترکیب شد. مشاهده دهپابید رویشگاه

 و جیرفت دهپابید، گچساران، هایرویشگاه صمغ

-نئوایزو ایزوسیترال،-سیس ترکیب سه و اندیمشک

 و جیرفت هایرویشگاه صمغ در میرتنال و وربنول

-آلفا و فالندرن-آلفا ترکیب دو شد. دیده کهنوج

 شد. مشاهده جیرفت رویشگاه صمغ در فقط ترپینن

 و کهنوج جیرفت، رویشگاه سه صمغ در سیمن-پارا

 دو صمغ در سیمینن-پارا ترکیب و اندیمشک

 شد. شناسایی شوریجه و گواز-مریوان رویشگاه

 یها رویشگاه صمغ در اکسید لیمونن-سیس ترکیب

 هانه قامیشله، گچساران، جیرفت، المرد، گواز،

  شد. مشاهده ایالم و داالهو کهنوج، شیخان،

 درختان صمغ اسانس دهنده تشکیل ترکیبات

 و ها شباهت پیشین تحقیقات با مطالعه این بنه

 ترکیبات مطالعات، این اکثر در داشت. هایی تفاوت

 اسانس اصلی اجزای عنوان به پینن-بتا و پینن-آلفا

 مثال طور به اند. شده معرفی بنه درختان صمغ

 عنوان به را پینن-آلفا (1380) همکاران و مراقبی

 در را بنه درختان صمغ اسانس ترکیب مهمترین

 ایالم و لرستان کرمانشاه، هایاستان هایرویشگاه

 اسانس( 1390) همکاران و سلیمی نمودند. معرفی

 کرده آنالیز را کردستان استان بانه منطقه بنه صمغ

 اجزای کردند. مشخص را اسانس اصلی ترکیبات و

 ،(درصد 9/87) پینن-آلفا عنوان به اسانس اصلی

 و (درصد 7/2) کامفن ،(درصد 4/7) پینن-بتا

 ,.Salimi et al) شد شناسایی (درصد 5/2) وربنون

 صمغ اسانس( 1398) همکاران و میراحمدی (.2011

 اصلی ترکیبات و کرده آنالیز را کردستان رویشگاه

 به اسانس اصلی اجزای کردند. مشخص را اسانس

 و لیمونن کارن،-3-دلتا پینن،-بتا پینن،-آلفا عنوان

 ).et al Mirahmadi,. 2019( شد شناسایی کامفن

 P. atlantica صمغ اسانس شیمیایی ترکیب بررسی

 سابینن و کامفن پینن،-بتا پینن،-آلفا داد نشان

 Sharifi et) دادند تشکیل را اسانس اصلی اجزای

al., 2011). بنه درختان یها رویشگاه در همچنین 

 گزارش مشابهی های یافته نیز جهان کشورهای سایر

 اسانس در ترکیب 50 تعداد مثال طور به است. شده

 کشور در رویشگاه سه از شده آوری جمع یها نمونه

-آلفا شامل عمده ترکیبات که شد شناسایی الجزایر

 و (درصد 4/25 ،درصد 3/65 ،درصد 8/79) پینن

 بود (درصد 3 ،درصد 52/16 ،درصد 4/7) پینن-بتا

(Benabderrahmane et al., 2015.) Barrero et al. 

 بنه درختان صمغ اسانس مختلف ترکیبات( 2005)

 بر دادند. قرار بررسی مورد را مراکش کشور در

 و پینن-آلفا ترکیب دو آمده دست به نتایج اساس

 گزارش اسانس عمده ترکیبات عنوان به پینن-بتا

 الجزایر در بنه درخت صمغ اسانس تحقیقی در .شد

 4/39) پینن-آلفا شامل اسانس اصلی اجزای شد. آنالیز

 8/11) کارواکرول (،درصد 9/12) بتاپینن (،درصد

 (درصد 1/5) لیمونن و (درصد 5/5) پینوکارون (،درصد

 .(Benhassaini et al., 2008) بودند

 ای حلقه دو مونوترپنی یدروکربنه یک یننپ-آلفا

 بر گرم 23/136 یمولکول جرم با و C10H16 فرمول با

 انواع درمان در آن یتاهم دلیل به د.باش می مول

 برابر در آن یتومور ضد یتخاص یژهو به ها بیماری

 ساخت در معده، کولون و ینهس سرطان یها سلول

-آلفا دارد. کاربرد یاهیگ منشأ با سرطان ضد یداروها

 جهت یدفاع یسممکان عنوان به یاهانگ در یننپ

 از که کند یم عمل حشرات و آفات برابر در محافظت

 منشأ با کش آفت سموم یدتول در آن یتخاص ینا

 Raeisi et) برند یم بهره مربوطه صنعت در یستیز

al.,2019.) جمله از مختلف صنایع در پینن-آلفا از 

 و ترپینول نرول، لینالول، مانند معطره ترکیبات تولید

 به بهداشتی و شیمیایی و داروسازی صنایع در غیره،

 ,Mahdavi) گردد می استفاده واسطه ماده عنوان

 یها نمونه ینن،پ-آلفا کاربرد موارد به توجه با .(2011

 هانه و یرانانج گواز، یجه،شور یها رویشگاه از صمغ

 یننپ-آلفا یشتریب یزانم خود اسانس در که یخانش

 و یداروساز در استفاده یبرا یباالتر یفیتک ،ندداشت

 .دارند کش آفت سموم یدتول
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Figure 4. Chemical groups of P. atlantica essential oil in the studied habitats 

 

 کلی گیری نتیجه

 و درصد که است این از حاکی حاضر تحقیق نتایج

 ها،اکوسیستم در بنه درختان صمغ اسانس اجزای

 نوع منطقه، اقلیم نظیر مختلفی عوامل تاثیر تحت

 جغرافیایی موقعیت و دریا سطح از ارتفاع خاک،

نتایج نشان داد بیشترین و کمترین مقدار  دارد.

درصد( به ترتیب متعلق به  5/9و  6/26اسانس )

صمغ مناطق مریوان )روستای گواز( و جیرفت بود. 

 39طورکلی  بررسی ترکیبات اسانس نشان داد به

ترکیب در اسانس صمغ درختان بنه وجود داشت که 

پینن -ترکیبات اصلی آن عبارت بودند از: آلفا

پینن، کامفن، سابینن، -، بتادرصد( 3/91-2/66)

سیمن، -ترپینن، پارا-فالندرن، آلفا-کارن، آلفا-2-دلتا

-لیمونن اکسید، پاراسیمینن، ترانس-سیس

وربنول و -ایزوسیترال، نئوایزو-پینوکاروئول، سیس

میرتنال. همچنین هیدروکربن های مونوترپنی به 

دهنده ترکیبات اسانس در  عنوان گروه اصلی تشکیل

 داد نشان تحقیق این نتایجها بودند.  تمام نمونه

 سالیانه بارندگی افزایش و سالیانه دمای کاهش

 بنه درختان صمغ در اسانس میزان افزایش سبب

 صمغ از حاصل اسانس اصلی ترکیبات نهمچنی شد.

 یکسان تقریباً درخت این مختلف یها رویشگاه در

 تمامی در پینن-بتا و پینن-آلفا ترکیب دو و بود

  داشتند. حضورها  نمونه
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