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  چكيده
ده و از كه بومي آمريكاي جنوبي بو باشد مي Asteraceaeخانواده  ييكي از اعضا (.Tagetes minuta L)گياه جعفري معطر  :مقدمه

هاي فراواني در  اين گياه داراي استفاده. شود اكنون در هر پنج قاره جهان يافت مي آنجا به ساير نقاط جهان گسترش يافته است و هم
. باشد دهنده و چاشني مي ها دوركنندگي حشرات، طعم فرهنگ مردم بومي آمريكاي جنوبي و آفريقاي شرقي دارد كه از جمله اين استفاده

  .زيادي بر روي اين گياه گزارش شده است ولي مطالعه روي اثرات ضدالرو و پشه ناقل ماالريا گزارش نگرديده است مطالعات
در اين مطالعه عصاره هگزاني گياه با استفاده از روش خيساندن تهيه و سپس تركيبات تشكيل دهنده عصاره  :روش بررسي

عصاره هگزاني گياه مورد  استفنسي مچنين اثر ضد الرو پشه آنوفله. تعيين گرديد شناسايي و GC/MSحاصل توسط دستگاه 
  .بررسي قرار گرفت

 4/93شانزده تركيب كه شامل . وزني بود –درصد وزني  6/2بازده كار عصاره گيري با روش خيساندن با حالل هگزان  :ها يافته
 LC90و  LC50. ترين تركيب بود صاره، عمدهدرصد كل ع 39/43اوسيمن با  -بتا -سيس. درصد كل عصاره بود شناسايي گرديد

  . تعيين گرديد گرم بر ليتر ميلي 9167/11گرم بر ليتر و  ميلي 1517/3عصاره بر عليه الرو پشه آنوفل استفنسي به ترتيب 
عمده بازده ميزان روغن فرار حاصل از روش استخراج با هگزان باالتر از روش تقطير با آب جوش و غلظت تركيب  :گيري نتيجه

عصاره هگزاني از مشابه مربوط به روغن فرار حاصل از تقطير با آب  LC90و  LC50. نيز بيشتر است) اوسيمن -بتا –سيس (آن 
  .باشد داغ بيشتر است و با غلظت بيشتري داراي اثر مشابه مي

  GC/MSاستفنسي، عصاره هگزاني،  جعفري معطر، آنوفل ،L. Tagetes minuta :واژگان گل
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  همقدم
در مناطق جنوب غربي ايران  .Tagetes minuta Lگياه      

اين گياه از خانواده . رويد مي) استان كهكيلويه و بوير احمد(
Asteraceae  هاي معروف آن عبارتند از نام]. 9[است:  

Wild marigold, mexican marigold  وSouthern 

marigold ]7[.  نام فارسي آن جعفري معطر است]2.[  

اي كه طول آن به نيم الي يك  گياهي است بوته ي معطرجعفر
رسد و در شرايط مساعد حتي تا دو متر هم طولش  متر مي

حاشيه . هاي سبز روشن براق است داراي برگ. يابد افزايش مي
هاي  ها نقطه زير برگ. باشد هاي ظريف مي ها داراي دندانه برگ

ولي مترشحه هاي چند سل نارنجي رنگي وجود دارد كه شامل غده
ها نيز يافت  ها روي ساقه و گريبانه و برگچه اين غده. است
پره گل زرد متمايل به نارنجي بوده كه  3- 5كاپيتول شامل . شوند مي

رسد  متر مي ميلي 10- 15بلندي آن به . ديسك است 10- 15داراي 
 10- 12طول آن . باشد متر مي ميلي 10- 20كه قطرش حدود 

  خار واژگون به طول  0- 2سته به همراه پو 1- 4متر است كه  ميلي

  ].3[گيرد  متر آن را در بر مي ميلي 1- 3
اين گياه بومي آمريكاي جنوبي است و از آنجا به ساير      

هم اكنون گياه مذكور در هر . نقاط جهان گسترش يافته است
هاي فراواني  جعفري معطر استفاده. پنج قاره جهان وجود دارد

از  .آمريكاي جنوبي و آفريقا شرقي دارد در فرهنگ مردم بومي
ها، دوركنندگي حشرات، نوشيدني، چاشني،  جمله اين استفاده

  ].11[باشد  هاي پزشكي و مراسم مذهبي مي زينتي، استفاده
هاي فراواني قرار  تاكنون مورد بررسي اسانس گياه جعفري معطر     

  ].10[رد هاي فراواني در صنايع مختلف دا گرفته است و استفاده
  

  ها  مواد و روش
 15/7/82در تاريخ  جعفري معطرهاي گلدار گياه  سرشاخه     

واقع در استان تهران ) بند زرد(از ابتداي جاده لشكرك 
هاي مزبور در دانشكده داروسازي  نمونه. آوري گرديد جمع

علوم پزشكي تهران شناسايي گرديد و با شماره هرباريومي 
6540 TEH به ثبت رسيد.  

 

عصاره هگزاني گياه با استفاده از حالل هگزان و به روش      
گرم از اندام  500به اين منظور . خيساندن استخراج گرديد

ليتري قرار داده شد و روي  ميلي 2000گياهي تازه در يك بشر 
. ساعت باقي ماند 72هگزان پوشانده شد و به مدت  آن با

در بسته  سپس عصاره هگزاني خارج شده، در يك ظرف
 3 ًمجموعا(اين عمل دوبار ديگر تكرار شد . نگهداري گرديد

 سپس عصاره حاصل با دستگاه تقطير در خال تغليظ شده .)بار

درجه  40-47دماي مورد استفاده . و هگزان از عصاره جدا شد
عصاره حاصل . بود rpm 70-60و سرعت چرخش  گراد سانتي

اي شناسايي بر.توسط سولفات سديم انيدر، آبگيري شد
تركيبات شيميايي موجود در عصاره هگزاني گياه از دستگاه 

GC/MS استفاده شد .  

  
  GCمشخصات دستگاه 

(Shimadzu 9A, Data processor, chromatopac C-
R3A, column: DB-1, 60m, 0.25 mm, I.D. micron 
film thickness) 

رجه د 280تا  50برنامه حرارتي . حامل هليوم بود گاز     
  .افزايش دما c/min4گراد با  سانتي

 GC/MS:Finnigan-Mat, model Incosمشخصات دستگاه      
 در پتانسيل يونيزاسيون GCهاي  هاي جرمي مربوط به پيك طيف

ev70 برنامه حرارتي مانند آنچه در باال آمده است، بود. اسكن شد.  
هاي نرمال و بر  انديس بازداري تركيبات با استفاده از سري آلكان     

ماهيت اجزاي عصاره هگزاني با ]. 5[اساس روش كواتس تعيين گرديد 
هاي  و نيز مطابقت انديس wiley libraryافزار كامپيوتري  استفاده از نرم

هاي اعالم شده در منابع علمي موثق و بررسي و مقايسه  بازداري با انديس
يبات استاندارد الگوي شكست تركيبات مجزا شده با الگوي شكست ترك

هاي  مشخصات هر يك از اجزاي موجود در روغن .]4[مشخص شد 
  .نشان داده شده است 1فرار در جدول شماره 

هاي  غلظت WHOبراساس توصيه : مطالعه بيولوژيك     
حالل . تهيه گرديد مختلف عصاره هگزاني گياه جعفري معطر

د الرو عد 25ليتري،  ميلي 600در هر بشر . اتانول مطلق بود
در معرض اين  آنوفل استفنسي 4سه و اول سن آخر سن 

 با LC90و  LC50. تكرار قرار گرفتند ها، در دو غلظت
 Finneyكار بردن برنامه  استفاده از خط رگرسيون و با به

ليتر از حالل به بشر  ميلي 1براي كنترل تنها  .]6[تعيين شد 
اگر . ساعت شمارش شد 24مرگ و مير بعد از . اضافه شد
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بود، تمام مرگ و ميرهاي  درصد 5 -  20مير بين  مرگ و
  ].8[تصحيح گرديد  Abbottديگر با فرمول 

 

  نتايج
   w/w 6/2گيري هگزاني از جعفري معطر بازده  عصاره     

. آمده است 1تركيبات عصاره در جدول شماره . درصد داشت

درصد كل عصاره بود، تشخيص  4/93تركيب كه شامل  16
درصد  60 ًتقريبا) ايزومر 3(ايزومرهاي اوسيمن . دداده ش

  .دادند بخش تشخيص داده شده عصاره را تشكيل مي
 LC90و  LC50. در بخش بيولوژيك مطالعه، نتايج زير به دست آمد     

ساير پارامترهاي . بودند mg/l 9167/11و  mg/l 1517/3به ترتيب 
  .است آمده 2مربوط به بخش بيولوژيك، در جدول شماره 

  
  

  تركيبات درصد عصاره هگزاني جعفري معطر -1جدول شماره 
  درصد KI استاندارد انديس بازداري زمان بازداري تركيب

Sabinene79/7967 976 211/0  

Limonene98/9  1027 1031 530/2  

Cis--Ocimene 23/10  1035 1027 390/46  

-Ocimene 54/10  1044 1027 406/6  

Dihydrotagetone10/11  1048 1057 408/1  

Trans-ß-Ocimene33/15  1138 1140 938/6  

Trans- Tagetone95/15  1150 1153 393/2  

Verbenone54/18  1202 1204 563/0  

Trans- Chrysanthenyl acetate 88/18  1229 1235 422/0  

Carvone89/19  1228 1242 716/4  

Unknown34/20 744/9 ـــــ 1251   

Bicyclogermacrene78/32  1489 1490 915/0  

Hexadecanoic acid29/53  1977 1972 238/3  

Eicosane61/57  2004 2000 915/0  

Methyl linoleate68/59  2097 2092 192/6  

Stearic acid28/60  2172 2178 492/0  

385/93 مجموع   

  
  

  هاي متفاوت عصاره هگزاني ي پشه آنوفل استفنسي در معرض غلظتپارامترهاي مربوط به مرگ و مير الروها - 2جدول شماره 

  گياه جعفري معطر
P-Value 2 table (df)LC9095%C.L.LC5095%C.L.bSE a 

05/0  )5(07/11  
3249/9
9167/11  
4142/16

6278/2
1517/3  
7606/3

183/0  2188/2  
 

1062/1-  

  
  بحث

لي روي جعفري معطر در مقايسه با مطالعه گزارش شده قب     
 كه به وسيله گروه ما به روش تقطير با آب انجام شد، متوجه 

 
 

  
  

در  .]1[شويم  تفاوت عمده در تركيبات و درصد آنها مي
تركيب شناسايي شد در مطالعه  16كه در مطالعه حاضر  حالي
 اوسيمن در مطالعه  - بتا – سيس. تركيب به دست آمد 44قبلي 
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درصد باالترين  1/39و  درصد 39/46يب با فعلي و قبلي به ترت
  .درصد را دارا بود

 .)w/w 01/1(بازده تحقيق قبلي كمتر از تحقيق حاضر است      
اي بين دو مطالعه روي جعفري معطر در جدول شماره  مقايسه

  .انجام گرفته است 3
گيري هگزاني بازده باالتر،  كند كه عصاره اين جدول بيان مي     

  .دهد عداد تركيبات كمتر، نسبت به تقطير با آب نتيجه ميهمراه با ت

  
مقايسه بخش بيولوژيك دو كار انجام شده روي گياه 

  جعفري معطر
انجام  در كار قبلي گروه ما كه روي پشه آنوفل استفنسي     

منعكس شده  4كه در جدول شماره (دست آمده  شد، نتايج به
 حاصل معطرنشان مي دهد كه سميت اسانس جعفري ) است

 .باشد از تقطير با آب بيشتر از سميت عصاره هگزاني گياه مي

  
 

  مقايسه بين بازده و تعداد تركيبات حاصل در دو مطالعه اخير روي - 3 جدول شماره

  جعفري معطر
 (W/W)تعداد تركيبات حاصل بازده  

  17 درصد60/2 گيري هگزاني عصاره
  44 درصد01/1 تقطير با آب

  
  
  

 دو كار انجام شده بر روي گياه جعفري معطر LC90و  LC50مقايسه  -  4 ارهجدول شم

  گيري هگزاني و تقطير با آب با دو روش عصاره
LC50 (mg/l)LC90 (mg/l) 

  9167/11 1517/3 گيري هگزاني عصاره
  0719/5 3015/1 تقطير با آب
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