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چکیده
در این مطالعه اندامهای هوایی گیاه گل عسلی ( )Alyssum maritimumو بومادران ایرانی ( )Achillea wilhelmsii
بهترتیب از گلخانه دانشگاه سیستان و بلوچستان و منطقه تفتان جمع آوری و به روش تقطیر با آب (دستگاه کلونجر)
اسانسگیری گردید  .شناسایی ترکیبات با استفاده از دستگاه  GC/MSو خواص آنتی اکسیدانی اسانس اندامها به روش
تخریب رادیکالهای آزاد ( ) DPPHسنجیده شد .در اسانس گل عسلی تعداد  52ترکیب که بهترتیب ترکیبهای- 5 :
بوتنیل ایزو تیوسیانات ( 53/203درصد) ،نفتو (2-cو )1فوران  5/030( 1- )1H( 5-درصد)- 2 ،تیازول کربوکسیلیک
اسید - 4متیل اتیل استر ( 2/572درصد) و سیکلوهگزاسیلوکسان دودکامتیل ( 1/551درصد) عمده اسانس را به خود
اختصاص دادند و در اسانس گیاه بومادران  ،با  35ترکیب که به ترتیب ترکیبهای :گراندیزول ( 15/005درصد)،
نکرودول ( 10/375درصد)1 ،و- 5سینئول ( 5/470درصد) ،تو جن ( 5/240درصد) ،متیل - 1-وینیل - 2-ایزوپروپیل
سیکلو بوتان  5/005( 1-درصد) ،سابینن ( 3/7درصد) ،لینالول ( 4/303درصد) و آلفا  -ترپینئول ( 4/542درصد)
ترکیبات اسانس عمده بودند .نتایج نشان داد که عصاره اتانولی هر دو گیاه نسبت به عصاره کلروفرمی از قدرت
بیشتری در مهار رادیکالهای آزاد برخوردار است.
واژگان کلیدی :آنتی اکسیدانی ،اسانس ، Achillea wilhelmsii ، Alyssum maritimum ،سیستان و

*نویسنده مسئولmt_maghsoodlou@yahoo.com :
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بلوچستان 1

بررسي تركيبات مؤثره و عملکرد آنتي اكسيداني گياه...

اسپاس  ،بادشکن و درمان ناراحتیهای سینه اسدتفاده

مقدمه

کرد (.)Zargari, 1992, Javidnia et al., 2004

جنس  Alyssumاز تیره شب بویان ،شامل بیش از
 55گونه در ایران وجود دارندد (.)Ghahraman, 1993

اسدانسها در انددامهای مختلدف گیاهدان یافدت

گوندده Alyssum maritimumگیدداهی اسددت یکسدداله ،

میشوند و به علت تبخیر در اثر مجاورت با هوا ،آنهدا

سریع الرشد و بومی جنوب ارپا و غدرب آسدیا اسدت.

را روغنهای اسانسی مدینامندد .روغنهدای اسانسدی

گلهدای پرپشددت و سدداقهای داد ( .)Mobin, 1985از

مخلوط پیییده ای از ترکیبات منفرد هستند که هریک

گددل آن بددرای درمددان بیماریهددای آسدد  ،هدداری و

از این اجزاء به اثرات سودمند یا م ر ایدن روغنهدا

اختالالت عصبی استفاده میشود .در مدورد بررسدی

کمک مینمایدد .بندابراین داندش حقیقدی از ترکیدب

ترکیبات اسانس گیاه گل عسلی بومی استان سیستان و

شیمیایی روغنهای اسانسی کاربرد بهتری از آنها را

بلوچستان مطالعه پیشدینی در دسدت نمدیباشدد ولدی

میسر میسازد ( .)Lahluo, 2004لذا با توجه به اهمیت

بررسدی فیتوشدیمیایی در مددورد برخدی از گونددههای

گیاهان دارویی ،مخصوصاً گیاهان بومی کشدورمان کده

 Alyssumاز جمله  ، Alyssum maritimumانجام شده

ناشناخته باقی ماندهاند ،این تحقیدق قصدد دارد تدا بدا

است.

بررسی ترکیبدات مدؤثره اسدانس دو گونده

Alyssum

Alyssum

 maritimumو  Achillea wilhelmsiiو بررسدددددی

آنتوسیانینهای آسدیل دار پیییدده و اسدیدهای چرب

عملکرد آنتیاکسیدانی آنها ،ه به شناخته شددن ایدن

مختلف مانند اولئیک اسید ،پالمیتیک اسید و استئاریک

گیاهان کمک کرده و ه راه را بدرای تحقیقدات آیندده

اسدید بددا درصددهای مختلددف گدزارش شددده اسددت

داروسازی و کاربردی جهت درمان هموار سازد.

در گلهددددای گونددددده maritimum

( .)Goffman et al., 1999وجدود گلوکوزینوالتهدای

مواد و روشها

( - 5متیل سولفینیل) هگزیل و ( - 5متیل تیو) هگزیدل
در دانه گل گیاه گل عسدلی (

الف) مواد گیاهی

Vaughn and Berhow,

 )2005و شش گلیکوزید کدامفرول نیدز در برگهدای

برای تهیه اسدانس ،سرشداخههای هدوایی گلددار

( Fiorentino et al.,

 Alyssum maritimumاز گلخانه دانشدگاه سیسدتان و

 .)2009گونددههای جددنس آلیسددوم بددهعنددوان منددابع

بلوچستان در آبان ماه سال  1500و اندام هوایی گیداه

ایدن گیداه مشداهده شدده اسدت

 Achillea wilhelmsiiاز منطقه تفتان واقع در اسدتان

ایزوتیوسددیاناتها شددناخته میشددوند و در بع ددی از

سیستان و بلوچسدتان در اردیبهشدتمداه سدال 1500

گونههای این جدنس گلیکوزیددهایی بده ندام گلوکدو

جمدعآوری شددند و در مکدانی دور از ندور مسددتقی

آلیزین وجود دارد (.)Kjaer and Gmelin, 1956

آفتاب بهمدت یک هفته خشک گردیدند .اسانسگیری

گیداه بومددادران ایرانددی  Achillea wilhelmsiiاز

به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلدونجر

گیاهان تیره کاسنی است که از پراکندگی نسبتاً وسیعی

صورت گرفت .بدینمنظور مقدار 130گدرم از نمونده

در مناطق شمال ایران از جمله استانهای مازنددران و

خشک و پدودر شدده گیداه  Alyssum maritimumبده

گلستان برخدوردار میباشدد ( .)Mozaffaria, 2003در

بالون  2لیتری منتقل و مقدار  1300میلدیلیتدر آب دو

استان سیستان و بلوچستان  50جنس از تیره کاسدنی

بار تقطیر بده آن افدزوده شدد .اسدانسگیدری توسد

با  07گونه گزارش شده است ( .)Ghanavati, 2003از

دستگاه کلونجر تا  5ساعت بعدد از زمدان بده جدوش

گیاه بومادران میتوان بهعنوان مسکن ،ضد ورم ،ضدد
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آمدن آب ادامه یافت .همینین مقدار  50گرم از پودر

ج) بررسی خواص آنتی اکسیدانی

خشک گیاه  Achillea wilhelmsiiبه بدالون  2لیتدری

قدددرت آنتددی اکسددیدانی عصددارههای اتددانولی و

منتقل و مقدار  1200میلیلیتر آب دو بار تقطیر به آن

کلروفرمی گیاهان  ،بدا اسدتفاده از روش انددازهگیری

افزوده شد .اسانسگیری تا  2ساعت بعد از زمدان بده

کاهش ظرفیت رادیکالی ( )RSCو به کمک  - 2،2دی

جوش آمدن آب ادامه یافت .در پایان بده اسدانسهای

فنیددل  - 1 -پیکریددل هیدددرازیل ( )DPPHبددر حسددب

به دست آمده مقدار مشخصی از هگزان نرمدال اضدافه

میلیگرم بر لیتر مورد ارزیدابی قدرار گرفدت .در ایدن

شد تا فاز آلی از آبی جدا گردد .اسانسهای حاصل با

روش برای مقایسه اثر آن تی اکسیدان اسدانس از بوتیدل

سدی سولفات بدون آب (مرک) رطوبت زدایی شدند

هیدروکسددی تولددو ن ( )BHTاسددتفاده شددد .بددرای

و به دلیل حساس بودن اسانسها بده ندور ،اکسدیون و

اندازهگیری قدرت آنتی اکسیدانی عصارههای حاصل

حرارت درب آنها محکد گردیدد و تدا زمدان آندالیز

از نمونه گیاه گل عسلی در ابتدا  4000میکروگدرم از

دستگاهی در یخیال و در دمای  4درجه سانتیگدراد

هر عصاره در  4میلی لیتر از اتانول حل شدد .سدپس

نگهداری شدند.

حج مشخصی از عصارهها به  1میلیلیتدر از محلدول
 DPPHبددا غلظددت  100میکرومددوالر اضددافه گردیددد.
همینین برای انددازهگیری قددرت آنتدی اکسدیدانی

ب) شناسایی ترکیبات تشکیلدهنده اسانس
اسانس گیاهان مورد نظر پدس از آمدادهسدازی بده

عصارههای حاصدل از نمونده گیداه بومدادران ایراندی

دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی

مقادیر بین  1تا  100میکروگدرم از هدر عصداره در 1

تزریق شد تا نوع ترکیبهای تشکیل دهنده آن مشخص

میلی لیتر اتانول حل شد .سپس نمونهها با غلظتهای

شود .دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل بده طیفسدنج

متفداوت بده  1میلدی لیتدر از محلدول  0/1میلدیمدوالر

جرمی از نوع  Agilent 5500و طیفسنج جرمی مدل

 DPPHاضافه گردید .محلولهای حاصل بدرای مددت

 Agilent 3075شدامل سدتون  HP-5MSبده طدول 50

زمان  50دقیقه در تداریکی تکدان داده شددند .جدذب

متر ،قطر داخلی  230میکرومتر و ضخامت الیه داخلی

محلولهای حاصل شدده و شداهد بعدد از ایدن مددت

 0/23میکرومتر بود .دمدای محدل تزریدق  250درجده

زمان ،در طول موج  317نانومتر با اسدتفاده از دسدتگاه

سانتیگراد ،دمای نهایی  250درجه سانتی گراد و گاز

اسپکتروفوتومتر خوانده شدد .درصدد  RSCاز فرمدول

هلیوم نیز (به عنوان گاز حامل) با سرعت  1میلی لیتر

زیر محاسبه گردید:
)RSC(%) =100×(A blank– A sample/A blank
در این فرمول  A blankو  ، A sampleبهترتیب میزان

در هر دقیقه و از ولتدایی بدا اندریی یونیزاسدیون 70
الکترون ولت استفاده گردید .شناسدایی طیدفهدا بده

جذب شاهد و نمونه میباشند .فعالیت آنتی اکسیدانی

کمک بانک اطالعات جرمی ،زمان بدازداری ،محاسدبه

اسانس به صورت مقدار  IC50محاسبه میگدردد .ایدن

اندیس کواتس ،مطالعه طیفهدای جرمدی هدر یدک از

مقدار ،به وسیله آنالیز همبستگی خطی حاصل از مقادیر

اجزای اسانس و مقایسه بدا طیدف جرمدی پیشدنهادی

 RSCبرای غلظدتهدای مختلدف نمونده ،تعیدین شدد.

توسدد کتابخانددههای کددامپیوتری صددورت گرفددت.

همانطور که گفته شد ،نتایج

همینین با توجده بده سدط زیدر منحند هدر یدک از

بدست آمده با مقدار IC50

آنتی اکسیدان  BHTبهعنوان کنترل مثبت مقایسه گردید.

پیکهای کروماتوگرام  GCو مقایسده آن بدا سدط کدل
زیر منحن  ،درصد نسب هر یک از اجزای تشکیل شده
اسانس تعیین شد.
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با  53/203درصد  ،نفتو (2-cو )1فوران  1- )1H(5-بدا

نتایج
خالصه کلی نتایج حاصدل از تفکیدک اسدانسهای

 5/030درصد  - 2 ،تیازول کربوکسیلیک اسید  - 4متیل

Achillea

اتیل استر با  2/572درصدد و سیکلوهگزاسیلوکسدان

 wilhelmsiiبدهترتیددب در جددداول  1و  2بدده همددراه

دودکامتیل با  1/551درصد عمده بودند .در اسانس این

ضریب کواتس و درصد هر ترکیب مشاهده میشود.

گیاه  1/044درصد از ترکیبات مربوط به مونوترپنهدا،

حاصل از گیاهان  Alyssum maritimumو

بر اساس جدول  1در اسانس گیداه گدل عسدلی ،

 5/030درصد از ترکیبات مربوط به سدزکو ی ترپنهدا

تعداد  52ترکیب کده در مجمدوع  00/245درصدد از

میباشد .هیددروکربنهای اکسدیونه  5/500درصدد و

وزن کل اسانس را تشکل دادندد شناسدا ی شددند .از

ترکیبات گوگرد دار نیز  50/500درصد از ترکیبات را

میان ترکیبات شناسا ی شده  - 5بوتنیل ایزو تیوسیانات

به خود اختصاص داده اند.

جدول  .1ترکیبات تشکیلدهنده اسانس اندام هوایی گیاه Alyssum maritimum
درصد

ضریب

ترکیب

درصد

ضریب کواتس

ترکیب

53 /203

2504 /15

 - 5بوتنیل ایزوتیوسیانات

1 /103

507

اکسی  ،متوکسی  -فنیل

0 /455

1500 /504

کاپروالکتام

0 /123

_

0 /400

1505 /052

 - 2کلرواتیل متیل سولفید

2 /572

1055 /512

0 /002

1504 /551

0 /245

1107 /577

0 /105

1500 /153

0 /554

1113 /475

بنزن بوتانول - 4 ،نیترو

5 /030

1707 /052

0 /315

1124 /512

سیکلوپنتاسیلوکسان ،دکامتیل

0 /075

1712 /557

0 /530

5001 /451

0 /004

1505 /221

 - 5تیا - 3-آلفا -کولستان

0 /140

1205 /555

0 /032

1504 /355

فرمامید - N,N ،دی متیل

1 /551

1505 /357

سیکلو هگزا سیلوکسان ،دودکا متیل

0 /073

1507 /152

- 2اکتانون

0 /155

5405 /305

- 5 (- 1متیل بوتیریل) پیرولیدین

0 /050

1505 /752

 - Nمتیل  -آدامانتان استامید

0 /550

5411 /243

0 /005

1000 /003

0 /135

1405 /272

1و - 5بوتا دی ان - 2 ،فلورو

0 /003

1002 /53

0 /554

1403 /571

سیکلوهپتاسیلوکسان ،تترا دکامتیل

0 /034

1003 /501

0 /550

1407 /314

0 /025

2001 /572

0 /510

1305 /457

تیازول2 ،و  ،4دی متیل

0 /010

2101 /557

0 /0030

2501 /002

 - 5نونانون

کواتس

 - 5متوکسی - 1 H ،پیرازول - 3-
الستامید
 - 5آزا  3 -و  7و  12و - 14تتراتیا
پنتاسن
نفتو (2 -cو  )1فوران 1- )1 H( 5-
استامید- 5 ( - N،بتا - 3 ،آلفا) -
کولستان 5 yl-

1و 5و - 3تریازین - 2 ،کلرو 5 -و - 4
بیس ( متیل تیو)
 - 5 (- 4دی متیل آمینوپروپوکسی)
بنزالدهید
سیالن1 ،و  - 5هپتا دی ان 1-و - 7
دیل بیس (تری متیل)
اکسالیک اسید - 5 ،اتیل اکت -
 - 5اتیل استرyl
ترانس 2و - 5متیلن دی اکسی -بتا
متیل  -بتا  -نیروزستایرن
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ترانس – متوکسی – بتا – متیل – بتا -
نیروزتیرن
 - 2تیازول اکربوکسیلیک اسید- 4 ،
متیل اتیل استر
استامید -N,N ،بیس
( 2و  - 4دی متیل فنیل)

 - N,N- 5دی متیل المینو  - 2-متیل
پروپنال
5و  - 7بنزو فنو تیازین 3 -
و  - 3دی اکسید

متیل(2 Eو2- )4 Zو 4و  - 3تریدیوتریو
هپتا 2 -و  - 4دی نوات

 - 1تترازابورول - 3 ،اتیل 4-و - 3دی H
هیدرو 1-و - 4دی متیل
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بر اساس جدول  2در اسانس گیاه بومادران ایرانی

ترپینئول ( 4/542درصد) ترکیبدات عمدده بودندد .در

 35ترکیب با درصد کلدی  05/575درصدد شناسدایی

اسانس این گیاه نیز  22/05درصد از ترکیبات مربوط

شدند و در این میان گرانددیزول بدا  15/005درصدد ،

بدده مونوترپنهددای هیدروکربندده  47/505 ،درصددد از

نکددددرودول ( 10/375درصددددد)  1 ،و - 5سددددینئول

ترکیبات مربوط مونوترپنهای اکسیونه 4/525 ،درصد

( 5/470درصدد)  ،تددویون ( 5/240درصددد)  ،متیددل - 1-

از ترکیبات مربوط به سزکو ی ترپنها 0/051 ،درصد

وینیل - 2-ایزوپروپیل سیکلو بوتان  5/005( 1-درصد) ،

از ترکیبات مربوط به دیترپنهدا و  25/51درصدد از

سابینن ( 3/7درصد)  ،لینالول ( 4/303درصد) و آلفا -

ترکیبات مربوط به ترکیبات دیگر میباشد.

جدول  .2ترکیبات تشکیلدهنده اسانس اندام هوایی گیاه . Achillea wilhelmsii
درصد

ضریب
کواتس

درصد

ترکیب
متیل - 1 -وینیل - 2-ایزوپروپیل

5 /005

1514

0 /555

1522

بتا  -داماسنون

0 /533

1503

*کاریوفیلن

0/103

1405

سیکلوبوتان 1-

ضریب

ترکیب

کواتس

0 /155

005

سانتولیناترین

3 /700

054

*سابینن

0 /421

1212

اتانون - 2 - 1 ،متیل  - 1سیکلوپنتن – - 1یل

1 /025

1001

*آلفا  -فالندرن

2 /075

1412

1و - 5دی متیل  - 5 -وینیل سیکلوهگزان 1-

7 /753

1007

0 /450

1417

- 2بتا  -پینن

5 /545

1013

0 /550

1303

پارا  -استیل فنول

0 /105

1025

گاما ترپینن

2 /434

1370

کاریوفیلن اکساید

0 /400

1020

سیس  -بتا  -ترپینئول

0 /254

2505

11 /050

1105

*لینالول

2 /522

1505

بتا  -اسمودل

11 /335

1100

تویون

0 /401

1505

- 5- Zهگزادسن  - 7 -ین

12 /475

1115

0 /215

1722

کامازولن

15 /505

5002

0 /155

1702

( _ )+گاما -کوستول

14 /555

1104

0 /255

1703

میریستیک اسید

15 /102

1207

0 /154

1705

0 /130

1705

1و 4و  - 7سیکلو آنده کاترین و 3 1و 0و - 0
تترامتیل –z-z-z

2و - 3دی متیل بی سیکلو[ ]5.5.0
اکت - 5 -ان  - 5 -ان

2و 2و  - 4تری میتل 4 -و  - 3دی هیدرو -
1و 5و - H5آزولن 5-و  _ 7دی کریوکسیالز

15 /355

*آلفا ترپینن
*

1و  - 5سینئول

 - 1ترپینئول
نکرودول
*آلفا -

ترپینئول

گراندیزول
5 (- 1و  - 5دی متیل – بیسیکلو[ 2و 2و ]1

1211

هپت – - 2یل) - 2 -متیل بوتان

17 /524

1215

پیپریتن

0 /040

053

*کامفن

17 /045

1220

فالندرون

0 /352

1501

(- 13 - )- +هگزادکانولید

0 /755

1500

*تیمول

0 /352

1505

فتالیک اسید ،بوتیل تترادسیل استر

0 /330

1505

0 /052

1500

متیل پالمیتات

0 /037

2703

2و  - 10دی متیل 7-و - 5بنزاسریدین

0 /040

1001

آلفا سیننسال

0 /051

2000

ایکوزان

آنیدرید
اکسامید- N،ایزوبوتیل 2 (- N-و  - 4دی
متیل فنیل) -

5

4و 4و 5و  - 5تترامتیل بیسیکلو[  ]5.1.0هگز -
 - 2ان
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ادامه جدول .2
سیکلوپنتان - 1-آل - 44 ،ایزوپروپیلیدین - 2-

1 /504

1004

* پالمیتیک اسید

0 /022

2105

0 /242

2001

اولیک اسید

0 /551

2103

- nدوکوزان

0 /035

2105

- n- 4 [- Nبوتیل] - 2-پی پریدینون

0 /025

2402

دوکوزان دیول

0 /241

2107

سیستامین سولفونیک اسید

0 /105

2404

- oکامنول

0 /555

1502

نرول استات

0 /031

2403

(- 2فنیل) (- 2-بنزیل)اتانول

0 /024

1553

ایزوسیکلوسیترال

0 /051

2300

- 4دی متیل(اتیل)سیلی بوت - 1-ان - 5-ین

0 /020

2301

1 /205

2501

نوناکوزان

0 /057

1711

5 /040

1224

برمواستیل کلراید

*این ترکیبات در گیاه

گاما -گلیسیدااکسی پروپیل تری متوکسی
سیالن
تریاکونتان
Achillea wilhelmsii

متیل -

از استان فارس نیز گزارش شدهاند.

نتایج حاصل از قدرت بازداری بوتیل هیدروکسی

 43/54میلیگرم بر لیتر بود که بسیار پایینتر از نتایج

تولو ن و عصارههای اتانولی و کلروفرمدی از گیاهدان

آنتی اکسیدان عصارههای اتدانولی و کلروفرمدی بدود.

مورد مطالعه در جدول  5آورده شده است .در نتدایج

همینین میزان  IC50عصاره اتدانولی گیداه

تست آنتی اکسیدانی اسدانسها بدا اسدتفاده از روش
کاهش ظرفیت رادیکالی با کمک

 112/10 ، wilhelmsiiمیلیگرم بر

Achillea

لیتر و میدزان IC50

 ، DPPHمیدزانIC50

عصاره کلروفرمی  1003/23میلیگرم بر لیتر تخمدین

بددرای عصدداره اتددانولی گیدداه ، Alyssum maritimum

زده شد .میزان  IC50بوتیل هیدروکسدی تولدو ن نیدز

 153/05میلیگددرم بددر لیتددر و میددزان  IC50عصدداره

 43/35میلیگرم بر لیتر محاسدبه شدد کده پدایینتر از

کلروفرمی  432/521میلیگرم بر لیتر تخمین زده شد.

نتایج آنتی اکسیدان عصدارههای اتدانولی و کلروفرمدی

اما میزان  IC50کنترل مثبت بوتیل هیدروکسی تولو ن

گیاه  Achillea wilhelmsiiبود.

جدول  .3مقایسه نتایج حاصل ازفعالیت آنتی اکسیدانی عصارههای اتانولی و کلروفرمی از گیاه گل عسلی و بومادران ایرانی با
بوتیل هیدروکسی تولو ن به عنوان آنتی اکسیدان سنتزی برحسب میلیگرم بر لیتر
IC50Achillea wilhelmsii

IC50Alyssum moritimum

نمونه

43 /35

43 /54

بوتیل هیدروکسی تولو ن

112 /10

153 /05

عصاره اتانولی

1003 /23

432 /521

عصارهی کلروفرمی

گیاه گل عسلی تعداد  52ترکیب شناسا ی شددند کده

بحث
گیدداه گددل عسددلی و بومددادران ایرانددی حدداوی

 05/533درصددد ترکیبددات حدداوی نیتددروین50/500 ،

روغنهای اسانسی هستند که به صورت مواد خام در

درصد ترکیبدات حداوی گدوگرد و  5/50درصدد نیدز

بسیاری از موارد شامل عطرها ،مواد آرایشی ،چاشنیها

هیددروکربنهای اکسدیونه بودندد .سده مونوترپنهدا

و مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرند .در اسانس

 1/044درصد وسدزکو یترپنهدا  5/030درصدد بدود.
6
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اکثر ترکیبات شناخته شده حداوی نیتدروین وگدوگرد

دارای خاصیت بوزدایی هستند .به همین دلیل این ماده

بودند  .در حالی که در اسانس گیاه بومدادران ایراندی،

کاربرد فراوانی در صنایع آرایشی و بهداشتی دارد.

مونوترپنهای اکسیونه ( 47/505درصدد) عمددهترین

در اسانس گیاه بومادران ای رانی بومی در سیستان و

ترکیبات موجود در گیاه را تشکیل دادند .از جمله این

بلوچستان نیز  35ترکیب شناسدایی شددند .بیشدترین

ترکیبدات میتدوان بدده ترکیبهدای1 :و - 5سددیننئول ،

ترکیبددات موجددود در اسددانس شددامل گراندددیزول،

ترپینئول و نکدرودول اشداره کدرد کده ایدن ترکیبدات

نکرودول 1 ،و - 5سینئول ،توجن ،متیل  - 1-وینیدل -

میتوانند نقش دفاعی در مقابل حشدرات ایفدا کنندد.

 - 2ایزوپروپیل سدیکلو بوتدان  ، 1-سدابینن ،لیندالول و

بنددابراین اسددانس ایددن گیدداه میتوانددد جددایگزین

آلفا -ترپینئول بودند .از مقایسه ترکیبات تشکیل دهنده

حشرهکشهای شدیمیایی کده باعدل آلدودگی محدی

اسانس گ یاه بومدادران ایراندی مدورد مطالعده در ایدن

زیست و ایجاد سمیت در محی

تحقیق با مطالعات دیگدران مشدخص شدد در منطقده

هستند ،باشد (Khani

فددارس کددارواکرول ( 23/1درصددد)  ،لینددالول (11/0

.)and Asgari, 2012
همددانطور کدده گفتدده شددد ترکیبددات  - 5بوتنیددل

درصد) 1 ،و- 5سدینئول ( 10/5درصدد)  ،اینرولیددول

ایزوتیوسیانات با  53/203درصدد و بعدد از آن نفتدو

( 0/0درصددد) و بورنئددول ( 5/4درصددد) عمدددهترین

(2-cو )1فوران  1- )1H(5-با  5/030درصد عمدهترین

ترکیبات بودند ( .)Javidnia et al., 2004مقایسده ایدن

ترکیبات موجود در این گیاه بودند .تیره براسیکاسه با

دو اسانس حاکی از وجود ترکیبدات شدیمیایی مشدابه

ح ور یک دسته از ترکیبات ثانویه که گلوکوزینوالت

مانند سابینن ،آلفا -فالندرن ،آلفا -ترپینن ،آلفا -ترپینئول،

نامیده میشوند ،مشخص میشوند .ایزوتیوسدیاناتها

لینالول1 ،و- 5سینئول ،کامفن ،کداریوفیلن ،پالمیتیدک

نیز یکدی از محصدوالت هیددرولیز گلوکوزینوالتهدا

اسید و تیمول اما با درصدهای متفاوت است .همینین

هسدددتند .گلوکوزینوالتهدددا بددده عندددوان پیشسددداز

کارواکرول ( 23/1درصد) و اینرولیدول ( 0/0درصد)

ایزوتیوسددیاناتها در  15خددانواده از نهاندددانگان دو

که ترکیبات اصدلی گیداه بومدادران در منطقده فدارس

لپه ای ح ور دارند که از گذشته تداکنون بسدیاری از

بودند در گیاه بومادران منطقه سیسدتان و بلوچسدتان

ایددن گیاهددان مصددارک خددوراکی و دارویددی دارنددد.

شناسایی نشدند .بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در

گلوکوزینوالتها و فراوردههدای حاصدل از شکسدتن

اسانس گیاه  Achillea wilhelmsiiدر استان مازندران

آنها از گذشته به عنوان مواد ضد قارچ ،ضد باکتری و

نیز منجر به شناسایی  54ترکیب شد .ترکیبات کامفور ،

ضد انگل مورد توجه بوده اند اما محافظت شیمیایی در

1و 5سینئول ،بورنئدول ،میرتندول ،میرتنیدل اسدتات و

برابر سرطان خاصیت جدیدی از آنها اسدت کده بده

یوموگی الکل عمدهترین ترکیبات موجود در اسدانس

تازگی کشف شده است ( .)Faby et al., 2001ترکیب

گیاه بودند ( .)Azadbakht et al., 2003تحقیدق انجدام

نفتو (2-cو )1فدوران  1- )1H(5-نیدز خاصدیت آنتدی

شده در منطقه سردشت در مورد آنالیز اسدانس گیداه

باکتریال زیادی از خود نشان میدهدد (.)Costi, 2006

 Achillea wilhelmsiiنشدددان داد لیندددالول (24/23

ماده سیکلو هگدزا سیلوکسدان ،دودکدا متیدل ترکیدب

درصد)1 ،و- 5سینئول ( 13/45درصدد) ،آلفدا -پیدنن

دیگری است که در اسانس گل عسلی یافت میشدود.

( 5/30درصدد) و اسددپاتولنول ( 3/43درصددد) عمددده

این ماده یک سیلیکون فرار است و ترکیبات حاوی آن

بودند .همینین در منطقه چمگل واقدع در شهرسدتان
ممسنی  – 5zکمبرن آ ( 22/52درصد) ،لینالول (14/75
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درصدد) ،اسدپاتولنول ( 5/57درصددد) وآلفدا کددادینول

نتایج حاصل از بررسی خاصیت آنتدی اکسدیدانی

( 5/15درصد) عمده بودند (.)Hoshyari et al., 2012

عصارههای اتانولی و کلروفرمی دو گیاه گل عسلی و

در تحقیق دیگدری کده در اسدتان کرمدان انجدام شدد

بومادران ایرانی نشان داد که عصاره اتانولی قدویتر از

ترکیبددات عمددده در گیدداه بومددادران ایرانددی شددامل

عصاره کلروفرمدی بدوده ولدی از بوتیدل هیدروکسدی

کدداریوفیلن اکسدداید ( 12/3درصددد) ،کددامفور (0/0

تولو ن که یک آنتی اکسیدان سنتزی میباشد ضعیفتر

درصد) ،بورنئول ( 5/1درصد) ،لینالول ( 3/3درصد) و

است .همینین قدرت بازدارندگی عصاره اتانولی گیاه

Afsharypour et

بومادران ایرانی بیشتر از گیداه گدل عسدلی اسدت.

 .)al., 1996ت رکیب 1و- 5سینئول نیز ( 10/5درصد) از

قدرت آنتی اکسیدانی گیاه بومادران ایراندی میتواندد

Achillea

ناشی از ح ور ترکیباتی مانند سابینن و1و 5سدینئول

 wilhelmsiiدر کشورهای ترکیه و مصر گزارش شدده

باشد که باعل ایجاد خاصیت آنتی اکسدیدانی و ضدد

اسدت ( .)Brunke et al., 1986مقایسده نتدایج نشدان

باکتریایی در گیاه میشدوند ( .)Ho, 2010بدهطدورکلی

می دهد که ترکیبات 1و- 5سینئول و لینالول از ترکیبات

ح ور ترکیبات فنولی و فالونو یدی موجود در گیداه

اصلی گیاه بومادران ایرانی هستند اما میزان آنهدا در

باعل ایجاد خاصیت آنتی اکسیدانی در گیاه میشدود

گیاه مدورد نظدر در منداطق مختلدف متفداوت اسدت.

که میتوان در تحقیقات آتی آن را مورد بررسی قدرار

بهطورکلی تفاوت در میزان ترکیبات موجود در اسانس

داد.

1و- 5سینئول ( 5/5درصد) بودند (

عمدهترین ترکیب موجود در اسدانس گیداه

گیاهان مناطق مختلف میتواند ناشی از فعالیت زیستی
گیاهان و یا شرای محیطی و جغرافیایی مختلفی نظیر

نتیجهگیری نهایی

زمان برداشت ،نحوه جمع آوری ،طریقه خشک کردن

ترکیبهای شاخص موجود در اسدانس گیداه گدل

و نگهداری گیاهان باشد (.)Baser, 1993

عسلی مانند - 5بوتنیل ایزو تیوسیانات ،نفتدو (2-cو)1

بده جدز گرانددیزول و نکدرودول (مونوترپنهدای

فوران  1- )1H(5-و سیکلوهگزاسیلوکسان دودکامتیدل

اکسیوندار) در اسانس گیاه  Achillea wilhelmsiiدر

و همینین ترکیبدات گرانددیزول  ،نکدرودول 1 ،و 5

استان سیستان و بلوچستان سایر ترکیبدات شناسدایی

سینئول ،تویون و لیندالول موجدود در اسدانس گیداه

شده ،تقریباً درتحقیقات قبلی بدا درصددهای متفداوت

بومادران ایرانی دارای کاربردهای متندوعی در صدنایع

شناسددایی شددده اند .گراندددیزول بددرای حفاظددت از

دارویی ،بهداشتی ،غذایی و پزشکی بوده کده اهمیدت

محصوالت پنبه از شپش قدوزه (آفدت پنبده) اسدتفاده

این گیاهان را بیشتر نمایان میکند .همینین میتوان از

میشود .ترکیب نکرودول نیز نقش دفاعی در حشرات

گیاه بومادران ایرانی بهعنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی

دارد .ترکیددب 1و  5سددینئول جددزء مونوترپنهددای

در محصوالت دارویی و غذایی استفاده نمود .مقایسده

اکسیون دار است .این ماده ضدد بداکتری ،ضدد تدورم

نتایج این بررسی با تحقیقات مشابه دیگر نیز  ،نشان داد

مجاری تنفسی و بازکننده برونشها میباشد .تویون نیز

که شرای اکولوییک تاثیر قابدل تدوجهی بدر کمیدت و

بر روی ذهن تأثیر میگذارد و باعدل تغییدرات گدیج

کیفیت ترکیبهای شیمیایی گیاهان مورد مطالعه

کننده در ادراک حسی میشود .ترکیدب لیندالول نیدز

دارد.
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