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در شمال ایران
مهنا دیلم صالحی ،1محمد مهدوی ،2جالل محمودی* ،3محمد اکبرزاده،4
سیدفاضل

میراحمدی5

 1کارشناسارشد مرتعداری ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ايران
 2استاديار گروه منابع طبيعی ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ايران
 3استاديار گروه منابع طبيعی ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ايران
 4عضو هياتعلمی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان مازندران ،ايران
 5مربی گروه علوم باغبانی ،دانشگاه واليت ،ايرانشهر ،ايران
تاریخ پذیرش23/8/25 :

تاریخ دریافت23/4/22 :

چكیده
گياه دارويی گوش بره سفيد با نام علمی Phlomis cancellata Bunge.گياهی معطر و بومی است که به تيره نعناعيان تعلق
دارد .باعنايت به اثبات ارزش دارويی و همچنين پراکنش گسترده اين گياه در رويشگاههای شمال کشور ،پژوهش حاضر به
بررسی شاخصههای کمی و کيفی اسانس استحصالی از اين گياه در يکی از رويشگاههای طبيعی آن در شهرستان چالوس
پرداخت .بدين منظور ،پس از جمعآوری سرشاخههای گلدار از مراتع کنديچال چالوس ( 2122متر) و خشک نمودن در محيط
آزمايشگاه ،اسانس گياه به روش تقطير با آب و طرح کلونجر استخراج و اجزاء شيميايی آن توسط دستگاههای  GCو GC/MS

جداسازی و شناسايی گرديد .در مجموع تعداد  22ترکيب شيميايی از اسانس گياه مورد نظر با بازدهی  2/79درصد شناسايی
گرديد که مهمترين اين ترکيبات بهترتيب شامل ژرماکرن دی ( 39/2درصد) ،آلفا-کوپائن ( 7درصد) ،متيل اکتادکانوئات (2/6
درصد) ،بتا-المن ( 9/5درصد) و بتا-بوربونن ( 5/1درصد) میباشند .با نظربه ويژگيهای مطلوب اسانس استحصالی ازگياه دارويی
گوش بره سفيد ،مطالعات افزون در ابعاد رفتارهای اکولوژيک و فيتوشيميايی آن در سطوح گسترده تر پيشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی :اسانس ،استان مازندران ،ژرماکرن دی ،سزکوئی ترپن1،گوش بره سفيد (.)Phlomis cancellata Bunge.

*نويسنده مسئولj_mahmoudi2005@yahoo.com :
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آلفا-پينن نيز ،ضدکرم ،ضدقارچ و ضدتهوع مقیباشقد

مقدمه

(.)Baser, 1992

جنس گوش بره ( ،)Phlomis sp.متعلقق بقه تيقره
نعناعيان بوده و دارای  92گونه گياهی علفی چندسقاله

همچنققين اخالقققی و همکققاران ( )2212پققس از

و غالبا معطر میباشد کقه تنهقا در نققاح محقدودی از

ارزيابی فيتوشيميايی گياه دارويی گوش بقره سقفيد بقا

آسققيا شققامل ايققران ،افغانسققتان ،ترکمنسققتان و عققرا

بهرهگيری از روش اسقتخراج بقا بخقار آب در اسقتان

پققراکنش دارد (19 .)Bellamy and Pfister, 1992

خراسقققان ،چهقققار جقققزء شقققيميايی ژرمقققاکرن دی،

گونققه از ايققن جققنس دارويققی ،بققومی ايققران بققوده و

بتاکققاريوفيلن ،بايسققيکلوژرماکرن و بتققا -سققلينن را در

بهصورت خقودرو در معقدود رويشقگاههقای کشقور،

اسانس استحصالی از پيکره رويشی ،شاخص گقزارش

اسقت (Rechinger, 1982; Morteza-

(Akhlaghi and Motevalizadeh Kakh’ky,

مشقاهده شقده

نمودنقد

 .)Semnani et al., 2006در ميقان گونقههای مختلق

 .)2010ديلم صالحی و همکقاران ( )2213نيقز ضقمن

ايققن جققنس Phlomis cancellata Bunge. ،کققه بققا

اثبات اثرگذاری آنتی باکتريال روغقن فقرار حاصقله از

نامهای فارسی گوش بره سقفيد و گقوش بقره ايرانقی

گياه مقورد مطالعقه ،ترکيبقات هگزادکانوئيقک اسقيد و

معرفی گرديده ،گياهی پايا و يکساله است که پراکنش

ژرماکرن دی را بهعنوان اجزاء شيميايی غالقب معرفقی

چشققمگيری در مراتققع اسققتان خراسققان ،گلسققتان و

نمودند (.(Deylamsalehi et al., 2013

Rechinger,

پژوهشگران طی مطالعات متعددی ،روغن اسانسی

 )Semnani et al., 2006و علیرغم ارزش دارويی باال

استحصالی از گونقههای مختلق

جقنس  Phlomisرا

( )Akhlaghi and Motevalizadeh Kakh’ky, 2010و

مورد ارزيابی قرار دادهاند .کريمر و همکقاران ()2226

خاصيت آنتی باکتريال (،)Deylamsalehi et al., 2013

پس از انجام مطالعهای با هدف بررسقی فيتوشقيميايی

کمتر مورد توجه محققين قرار گرفتقه اسقت .بررسقی

اسانس گياه  ،Phlomis nissoliiدريافتند که از ميان 12

منابع علمی نشان میدهد که پژوهشهقايی انقد  ،بقا

جققزء شققيميايی موجققود در اسققانس حاصققل ،سققهم

محوريققت بررسققی فيتوشققيميايی ايققن گيققاه صققورت

ژرمققاکرن دی و بايسققيکلو ژرمققاکرن بققيش از سققاير

پذيرفته است .يافتههای اوليه بر روی اين گيقاه کقه در

ترکيبات ،میباشقد ( .)Kirimer et al., 2006همچنقين

مراتع واز در استان مازندران انجام شقد ،حقاکی از آن

پژوهشققگران ،طققی مطالعققهای بققه شناسققايی ترکيبققات

است که از ميان  53ترکيب شناسايی شده ،ژرمقاکرن-

شيميايی موجود در روغقن فقرار استحصقالی از گيقاه

دی ( 25/6درصد) و آلفقا-پيقنن ( 6/4درصقد) سقهم

دارويقققی  Phlomis ferrugineaدر شقققمال ايتاليقققا

بيشتری در مقايسه بقا سقاير ترکيبقات دارا مقیباشقند

پرداختند .آنان اظهار داشتند که اسقانس سرشقاخههای

( .)Morteza-Semnani et al., 2006ويژگققی بققارز

گلققدار ايققن گيققاه ،عمققدتاً حققاوی بتاکققاريوفيلن،

اسانس گياه مذکور ،اجزاء ترپنی موجود در آن اسقت.

هگزادکانوييک اسيد ،ژرماکرن دی و کاريوفيلن اکسيد

سزکويی ترپن ژرماکرن-دی و مونوترپن آلفا-پينن بقه

مققیباشققد ( .)Formisano et al., 2006از ماحصققل

سبب ويژگیهای خاص ،در صنايع دارويی ،پزشکی و

پژوهش خليلزاده و همکاران ( )2225بقه روشقنی در

غذايی حائز اهميت فراوانی میباشند (.)Baser, 1992

میيابيم که دو ماده ژرمقاکرن دی و بايسقيکلوژرماکرن

ژرمقققاکرن-دی دارای اثرگقققذاری آنتقققیباکتريقققال،

در اسقانس استحصقالی از دو گيقاه دارويقی

ضققدقارچی و ضداضققطراب و ضدافسققردگی بققوده و

 ،persica, Phlomis oliveriشقققاخص مقققیباشقققد

مازنققققدران

دارد (Morteza-

;1982
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( .)Khalilzaseh et al., 2005در مطالعققهای ديگققر،
روغن فرار حاصقله
غنی از ژرماکرن

( )Omidbaigi, 2005و بققه روش تقطيققر بققا آب و
دستگاه طرح کلونجر پيرو فارماکوپه بريتانيقا

از گونقهPhlomis chorassanica

( British

دی گزارش گرديد ( Sarkhail et al.,

 )pharmacopoeia, 1993بققهمققدت  5سققاعت تحققت

 .)2005همچنققين ارزيققابی کيفققی روغققن اسانسققی

اسانس گيقری ققرار گرفقت وميقزان بقازدهی اسقانس

استحصقققالی از گيقققاه  Phlomis pungensتوسقققط

حاصققله نيققز بققر مبنققای سققه تکققرار محاسققبه گرديققد

مسعودی و همکاران که در سال  2226انجام گرفقت،

( .)Anonymus, 1996بهمنظور حذف رطوبت موجقود

دو ترکيب ژرماکرن-دی و آلفا-پينن بهعنوان ترکيبقات

در روغن فرار استحصالی ،از سولفات سديم انيدريقد،

شاخص معرفی گشتهاند ( .)Masoudi et al., 2006در

استفاده گرديد ( .)Omidbaigi, 2005با ذکر ايقن نکتقه

مجموع با عنايت بقه پقراکنش محقدود گيقاه دارويقی

افزون که نمونههای اسقانس تقا موعقد انجقام مراحقل

گوش بره سقفيد در رويشقگاههقای کشقور و حضقور

آناليز ،در شيشههای کوچک تيره و دربسته در يخچال

بهعنوان گونه گياهی غالب در مراتقع اسقتان مازنقدران

(دمای  4درجه سانتیگراد) نگهداری شقدند

(

( British

.)pharmacopoeia, 1993

Rechinger, 1982; Morteza-Semnani et al.,

 )2006و از سقققويی ديگقققر ،احقققراز ارزش دارويقققی

دستتته اه کرومتتتاتوگرا

( )Akhlaghi and Motavalizadeh kakhky, 2010و

کروماتوگراف مدل  ،6890 Nدارای سقتون مويينقه بقه

خاصيت ضدباکتريال اسانس استحصقالی از گونقههای

طول  32متر و قطر داخلی  2/25ميلیمتر و ضقخامت

مختلقققق

جققققنس (

al.,

et

Deylamsalehi

گتتتازی ( :)GCگقققاز

اليه فاز ساکن  2/5ميکقرون و بقا نقام تجقاری

HP-5

 ،Phlomis )2013لذا پژوهش جاری با هقدف مطالعقه

میباشد .برنامهريزی حرارتی ستون از دمای اوليقه 52

Phlomis cancellata

درجه سانتیگراد شروع شده و در هر دقيققه  5درجقه

 Bunge.در يکی از رويشگاههای طبيعقی آن واققع در

سققانتیگققراد افققزايش يافتققه و در دمققای  252درجققه

فيتوشيميايی اسانس گياه دارويی

سمت غربی استان مازندران پرداخت.

سانتیگراد متوق

میگرديد .درجقه حقرارت محفظقه

تزريق 252 ،درجه سانتیگراد تنظقيم شقد .آشکارسقاز
مواد و روشها

مورد استفاده در دستگاه کروماتوگرافی گازی ،از نقوع

سرشققاخههای گلققدار  Phlomis cancellataدر

( FIDآشکارساز يونيزاسيون شعلهای) بوده که از گقاز

مرحله گلدهی کامل از رويشقگاه طبيعقی آن واققع در

هليم بهعنوان گاز حامل استفاده شده و شدت جريقان

کنديچال در غرب اسقتان مازنقدران در ارتفقاع 2122

اين گاز 1 ،ميلیمتر بر دقيقه ،تنظيم گرديد.

متری از سطح تراز دريا (بين  36درجه و  17دقيقه تقا

دسه اه کروماتوگرا

 36درجه و  23دقيقه عرض شقمالی و  51درجقه و 5

جرمی ( :)GC/MSمدل دستگاه مورد اسقتفاده،

دقيقه تا  51درجه و  12دقيقه طول شرقی) جمعآوری

 Bبوده و طول سقتون مقورد اسقتفاده  32متقر و قطقر

شقققده و در محقققيط آزمايشقققگاه خشقققک گرديدنقققد

 2/25ميلیمتر میباشد .ضخامت فقيلم  2/5ميکرومتقر

( .)Anonymus, 1996سپس به منظور ايجاد بيشقترين

اسققت .برنامققهريققزی حرارتققی از  52تققا  252درجققه

سطح تمقاس مقواد گيقاهی بقا آب موجقود در بقالون

سانتیگراد با سرعت  5درجه در دقيقه میباشقد .گقاز

دستگاه ،توسط آسيا خورد شقده و ميقزان 122گقرم از

حامل ،هليم بوده و شدت جريانی برابر  1ميلیليتر بقر

پودر حاصل با حجم معينی آب مقطر مخلقوح گشقته

دقيقه داشت .دمقای محفظقه يونيزاسقيون و کوادرپقل
83
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بهترتيب 232 ،و  152درجه سانتیگراد بوده و انقرژی

ترکيب ژرماکرن-دی ( 39/2درصد) ،آلفقا-کوپقائن (7

يونيزاسيون نيز معادل  92الکترون ولت تنظيم گرديد.

درصد) ،متيل اکتادکانوئقات ( 2/6درصقد) ،بتقا-المقن

شناستتایی اجتتشام شتتیمیایی موجتتود در مو تتههای

( 9/5درصد) و بتقا-بوربقونن ( 5/1درصقد) بقهعنقوان

اسا س مورد مطالعته :شناسقايی ترکيبقات شقيميايی

ترکيبات شيميايی شاخص مشاهده گرديده که در ايقن

موجود در نمونههای استحصالی از سقه طريقق انجقام

ميان ،سهم ژرماکرن دی بيش از ساير اجزاء می باشقد.

مقايسه ميان شاخص بازداری ترکيبات اسانس و منقابع

در درجققه دوم ،ترکيبققاتی نظيققر دوکققوزان ،بايسققيکلو

معتبر ( ،)Davies, 1990; Adams, 2007مقايسه طي

ژرماکرن ،تی -موئورولقول و هپتادکقان نرمقال نيقز از

جرمی هريک از اجزاء تشکيلدهنده اسانس بقا نمونقه

غلظتی بيش از 2درصد برخوردار میباشند امقا ميقزان

مشققابه موجققود در کتابخانققه دسققتگاه  GC-MSو در

حضور سقاير ترکيبقات شقيميايی موجقود در اسقانس

نهايت تزريق همزمان نمونههای استاندارد از ترکيبقات

حاصل از گياه مورد بررسقی ،بسقيار نقاچيز بقه چشقم

شيميايی شناسايی شده در تيمارها ،صقورت پقذيرفت

میخورد .در آخرين بخش ،اجقزاء موجقود در روغقن

(.)Adams, 2007

فرار استحصالی از اين گياه از منظر ساختار شقيميايی،
مورد بررسی قرار گرفته اند .بقر مبنقای ايقن بررسقی،
سققزکوئی ترپنهققا (آلفاکوپققائن ،بتققابوربونن ،بتققاالمن،

هایج
کليه يافتههای حاصل از انجام پژوهش حاضقر در

ايکاريوفيلن ،آرومادندرن ،ژرمقاکرن دی ،گاماکقادينن،

سه بخش کمی ،کيفقی و سقاختار ترکيبقات شقيميايی

بايسيکلوژرماکرن) حضور پررنگی در مقايسه با سقاير

اسانس حاصقله از گيقاه مقورد مطالعقه قابقل بررسقی

ترکيبات داشته به نحوی که سهمی معادل  64/4درصد

میباشد .در بخش اول ،ميزان متوسط بازدهی اسقانس

را به خود اختصاص دادهاند .شقايان گفقتن اسقت کقه

سرشاخههای گلدار گياه  Phlomis cancellataدر سقه

ترکيبات غيرترپنقی (هگزادکقان ،هپتادکقان ،نونادکقان،

دوره تکرار برحسب درصقد جرمقی -وزنقی ،در 122

اوکتادکان ،هگزادکانوئيک اسيد ،ای کوزان ،دی بوتيقل

گرم سرشاخه خشک در هر تکرار ،بقه ميقزان درصقد

فتاالت ،هنقی کقوزان ،متيقل اکتادکانوئقات ،لينولئيقک

 2/79محاسققبه گرديققد .از منظققر شاخصققههای کيفققی،

اسيد ،دوکوزان ،تری کقوزان ،تتراکقوزان ،پنتقاکوزان و

روغن فرار استحصالی از گياه مورد مطالعقه بقه رنق

نوناکوزان) ( 27/1درصد) دومين گقروه غالقب اجقزاء

زرد بسيار روشن مشاهده شده است .در بخشی ديگر،

شيميايی موجود در اسانس بقوده و سقهم بيشقتری در

آناليز نتيجه ی حاصقله از دسقتگاههای کرومقاتوگراف

مقايسه با سقزکوئی ترپنهقای اکسقيژنه (اسقپاتولنول،

گازی و کروماتوگراف گقازی متصقل بقه طيق

کاريوفيلن اکسقيد ،آلفاکقادينول ،تقی موئورولقول) (5

سقن

جرمی ،منجر به شناسايی  22ترکيب و  72/7درصد از

درصد) و مونوترپن موجود (آلفاتوجن) ( 2/4درصد)،

کل اجزاء شيميايی موجقود در اسقانس استحصقالی از

دارا میباشند (جدول .)1

گياه دارويی گوش بره سفيد گرديقد .در مجمقوع پقن
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 معرفی ترکيبات شيميايی اسانس گياه دارويی گوش بره سفيد در رويشگاه کنديچال.1 جدول
روش شناسايی

ميزان حضور

شاخص بازداری

نام ترکيب

ردي

RI,MS,CoI

2/4

732

-thujene

1

RI,MS,CoI

7

1396

-copaene

2

RI,MS,CoI

5/1

1322

-bourbonene

3

RI,MS,CoI

9/5

1372

-elemene

4

RI,MS,CoI

1/4

1417

(E)-caryophyllene

5

RI,MS,CoI

1/3

1441

aromadendrene

6

RI,MS,CoI

39/2

1425

germacrene-D

9

RI,MS,CoI

2/6

1474

-Cadinene

2

RI,MS,CoI

2/3

1472

bicyclogermacrene

7

RI,MS,CoI

1/1

1592

spathulenol

12

RI,MS,CoI

2/4

1523

caryophyllene oxid

11

RI,MS,CoI

1/1

1622

n-hexadecane

12

RI,MS,CoI

1/2

1656

-cadinol

13

RI,MS,CoI

2/3

1662

t-muurolol

14

RI,MS,CoI

2/1

1922

n-heptadecane

15

RI,MS,CoI

1/9

1222

octadecane

16

RI,MS,CoI

2/4

1722

n-nonadecane

19

RI,MS,CoI

1/2

1757

hexadecanoic acid

12

RI,MS,CoI

1/5

2224

eicosane

17

RI,MS,CoI

1/3

2235

dibutyhl phthalate

22

RI,MS,CoI

2/3

2122

heneicosane <n->

21

RI,MS,CoI

2/6

2129

methyl octadecanoate

22

RI,MS,CoI

2/2

2132

linoleic acid

23

RI,MS,CoI

3/9

2222

docosane

24

RI,MS,CoI

1/3

2322

tricosane

25

RI,MS,CoI

2/2

2422

tetracosane

26

RI,MS,CoI

1/2

2522

pentacosane

29

RI,MS,CoI

2/5

2722

nonacosane

22

RI,MS,CoI

2/4

Monoterpenes

RI,MS,CoI

64/4

Sesquiterpenes

RI,MS,CoI

5

RI,MS,CoI

27/1

Other compounds

RI,MS,CoI

28/2

Total

Oxygenated sesquiterpenes

 تزريق همزمان نمونههای استاندارد: CoI ،جرمی
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شكل  .1مقايسه مواد موثره شيميايی اسانس گياه دارويی گوش بره سفيد در رويشگاه کنديچال
40
35
30
25
20
15
10
5
0
methyl
octadecanoate

germacrene-D

b-elemene

b-bourbonene

a-copaene

شكل  .2مقايسه ترکيبهای شيميايی شاخص موجود در اسانس گياه دارويی گوش بره سفيد در رويشگاه کنديچال

که  72/7درصد از کل حجم اسانس را در بقر مقیگيقرد.

بحث
شناسايی گونههای معطقر و همچنقين معرفقی اجقزاء

تحليل کمی اين اجزاء ،گويقای ايقن واقعيقت اسقت کقه

شيميايی موجود در اسانس استحصالی از آنها از مهمترين

ژرماکرن دی با سهمی معادل  39/2درصقد از کقل اجقزاء

اصول علم شيمی گياهی اسقت کقه يافتقههای حاصقل از

شققيميايی موجققود ،ب قهعنققوان ترکيققب شققاخص اسققانس

اين قبيل مطالعات ،امروزه کقاربرد گسقتردهای در صقنايع

استحصالی از گياه مورد مطالعه معرفقی مقیگقردد کقه بقا

دارد ( .)Wiess and Edwards, 1980غالققب

نتاي دو پژوهش مرتبط کقه بقا هقدف معرفقی ترکيبقات

پژوهشهايی که با محور تعيقين نقوع ترکيبقات شقيميايی

شيميايی موجود در اسقانس همقين گيقاه انجقام گرفقت،

مختلقق

روغققن فققرار استحصققالی از گونققههای مختل ق

همخقققققوانی دارد (

جققنس

al.,

et

Morteza-Semnani

Akhlaghi and Motavalizadeh Kakh,ky,

 Phlomisصورت پذيرفتهاند ،نتقايجی را آشقکار نمودنقد

2006؛

که با يافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد .در تحقيقق

 .)2010در هققر دو تحقيققق مققذکور ،از ميققان مجمققوع

جققاری تعققداد  22ترکيققب در اسققانس حاصققله از گيققاه

ترکيبات شيميايی شناسقايی شقده ،ژرمقاکرن دی بعنقوان

دارويقی  Phlomis cancellata Bunge.شناسقايی گرديقد

جققزء شققيميايی غالققب گققزارش شققده اسققت (Morteza-
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Semnani et al., 2006؛ Akhlaghi and Motavalizadeh

بتقابوربونن (5/1درصقد) در زمقره ی ترکيبقات شققيميايی

 .)Kakh,ky, 2010آن گونققه کققه سققرخيل و همکققاران

غالب در اسانس استحصالی از گياه گقوش بقره ی سقفيد

( )2225نيققز پققس از انجققام تحقيقققی بققا هققدف بررسققی

قرار خواهند گرفت .عقالوه بقر نقوع ترکيبقات شقيميايی

فيتوشققيميايی گيققاه  ،Phlomis chorassanicaاسققانس

موجود در روغن فرار حاصله از گياهان معطقر ،عملکقرد

استحصالی آن را غنی از ژرمقاکرن دی مشقاهده نمودنقد

اسانس موجود در اين گياهان نيز حقائز اهميقت فراوانقی

( .)Sarkhail et al., 2005همچنين بررسی مولفه ی کيفی

میباشد ( .)Weiss and Edwards, 1980چرا که اين امقر

اسانس حاصله از گياه  Phlomis pungensحقاکی از ايقن

از جمله مهمترين پارامترهای تعيين کننده در بهرهبقرداری

واقعيت است که ژرماکرن-دی بهعنوان ترکيقب شقاخص

اقتصادی از گياهان دارويی به شمار میرود (

در اسانس حاصل ،موجود مقی باشقند ( Masoudi et al.,

 .), 2005ميزان بازدهی روغن اسانسقی گيقاه مقورد نظقر

 .)2006مرتضقققی سقققمنانی و همکقققاران ( )2224طقققی

2/79درصد میباشقد کقه بقا گقزارش پقژوهش مرتضقی

پژوهشی اظهار داشتند که ژرماکرن دی ،بيشترين سقهم را

سمنانی و همکاران ( 2/71درصقد) اخقتالف چنقدانی را

در مقايسه با ساير ترکيبات شقيميايی موجقود در اسقانس

آشکار نمی سازد .در نهايقت در آخقرين بخقش تحليلقی

استحصالی از گياه  Phlomis herba-ventiدارا مقیباشقد.

يافتههای حاصقل ،بقه تعيقين سقاختار اجقزاء شقيميايی و

در مجموع در کليه پژوهشهايی که بقا هقدف شناسقايی

دستهبنقدی آنهقا پرداختقه شقد .بقر مبنقای ايقن بررسقی،

اجزاء شيميايی اسانس استحصقالی از گونقههای مختلق

67/2درصد از کل اجقزاء شقيميايی موجقود در نمونقه ی

جنس  Phlomisصورت پذيرفته اسقت ،حضقور ترکيقب

مورد مطالعه ،در زمره ترکيبات ترپنی ققرار دارنقد کقه در

ژرماکرن-دی بهعنوان جزء شقاخص و غالقب در تمقامی

اين ميان ،سزکويی ترپنها با سقهمی معقادل  64/4درصقد

گونهها گزارش شده است .همچنين در مطالعهای ،کريمقر

بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده اسقت .همچنقين

و همکاران روغن فرار گيقاه  Phlomis nissoliiرا تحقت

از ديگر ترکيبات ترپنی مقی تقوان بقه سقزکويیترپنهقای

آنقاليز قققرار داده و ترکيققب بايسققيکلوژرماکرن را در کنققار

اکسيژنه و مونوترپنها اشاره نمود که بهترتيب به ميقزان 5

ژرمققاکرن-دی ،ب قهعنققوان جققزء غالققب معرفققی نمودنققد

و  2/4درصد مشاهده گرديدند .مضافا به اينکقه ترکيبقات

( )Kirimer et al., 2006که با نگاهی به نتقاي حاصقل از

غيرترپنی نيز با سقهمی بقه ميقزان  27/1درصقد ،حضقور

تحقيق جاری میتقوان دريافقت کقه ايقن ترکيقب ،سقهم

پررنگی در ميان اجزاء شيميايی موجقود در روغقن فقرار

ناچيزی را در مقايسقه بقا ترکيبقات شقاخص موجقود در

حاصله از گياه مورد مطالعه دارا مقی باشقد .بنقا بقراين بقا

اسانس حاصله از گياه مقورد مطالعقه داراسقت .از سقوی

عنايت به حضقور چشقمگير ترکيبقات ارزشقمندی نظيقر

ديگر ،برخی ترکيبات شيميايی نظير هگزادکانوييک اسقيد

ژرماکرن دی در اسانس استحصالی از گياه دارويی گقوش

سهم عمدهای در ميان اجزاء شيميايی موجقود در اسقانس

بققققره سققققفيد (Morteza-Semnani et al., 2006

اين جنس همچقون گيقاه

; )Deylamsalehi et al., 2013و پراکنش بسقيار محقدود

 Phlomis ferrugineaدارا میباشقند ( Formisano et al.,

آن در کشور ( )Rechinger, 1988و البتقه حضقور غالقب

 .)2006اما در پژوهش حاضر سهم اين ترکيقب ،تنهقا بقه

در رويشقگاههايش (

ميزان  1/2درصد می باشد و براسقاس نتقاي موجقود در

 )Rechinger, 1988و همچنققين اثبققات ارزش دارويققی

جدول  ،1قدر مسلم چهار ترکيب آلفاکوپائن (7درصقد)،

( )Akhlaghi and Motavalizadeh Kakh,ky, 2010و اثر

استخراجی از گونههای مختل

متيل اکتادکانوئات (2/6درصد) ،بتقا المقن (9/5درصقد) و

;Morteza-Semnani et al., 2006

آنتققی باکتريققال گونققههای مختلقق
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) به سبب حضور سقزکويیDeylamsalehi et al., 2013(
 لققذا بررسققی نيازهققای،ترپنهققايی نظيققر ژرمققاکرن دی
 اقدامی،اکولوژيکی و تعيين مطلوبترين تيپهای شيميايی
موثر در جهت بهرهبرداری مناسب و توليقد ايقن گيقاه در
سطوح وسيع بوده و بهداشت و سقالمت جامعقه نيقز بقه
واسطه عدم اسقتفاده بقیرويقه از اسقانسهقای سقنتتيک
.تضمين خواهد شد
هیجهگیری هایی
،چکيده ماحصل پژوهش حاضردر سه بخش کمی
کيفی و ساختار شيميايی اجزاء اسقانس استحصقالی از
 در. قابل بيان مقی باشقد،گياه دارويی گوش بره سفيد
 ترکيب شقيميايی در روغقن22  شمار،نخستين بخش
 شناسقايی گرديقده،معطر حاصله از گياه مورد مطالعقه
، پقن جقزء شقيميايی ژرمقاکرن دی،که از منظر کيفی
 بتا المقن و بتقابوربونن، متيل اکتادکانوئات،آلفاکوپائن
 سقهم،بهعنوان شاخص معرفی شده که در ايقن ميقان
 بقه.ژرماکرن دی بيش از سايرين گزارش شقده اسقت
لحاظ ساختاری نيز سزکوئی ترپنها حضور پررنگقی از
 لقذا بقا نظقر بقه اثبقات ارزش.خود آشکار ساختهانقد
Phlomis

دارويققی و خاصققيت آنتققی باکتريققال گونققه

 و پراکنش محقدود ايقن گيقاه درcancellata Bunge.
مراتع کشور و حضوربه عنوان گونه گيقاهی غالقب در
 لذا مطالعات افزون در حوزه،مکانهای رويش خويش
رفتارشناسی اکولوژيک و فيتوشقيميايی آن در سقطوح
.گسترده تر پيشنهاد میگردد
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