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 گياه بررسي مواد متشكله موجود در اسانس

Tanacetum khorassanicum (Krasch.) Parsa  
 
 

  * 2پور حسين وطن، 1عبدالحسين روستاييان ،1جباري طاهره مجد

  
 
   واحد تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي -1
  بهشتيشناسي، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد  دپارتمان فارماكولوژي و سم -2
دانشكده داروسازي ، 105توانير، كوچه شمس، پالك  راه عصر، سه خيابان ولي تهران، :آدرس مكاتبه*

    14155 -  6153 :يتصندوق پس ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 
 

  چكيده
 .استمنتشر شده  جنس تاناستوم گياهان شيميايي ساختمان و بيولوژيتاكنون مقاالت متعددي در رابطه با      

  گياههاي هوايي  آناليز شيميايي تركيبات موجود در اسانس بخشاين مطالعه هدف از 
 Tanacetum khorassanicum باشد ميايران   بومي.  

 طريق آناليز از تهيه و مقطر آب با به روش تقطير) كمپوزيته( Tanacetum khorassanicumاسانس گياه       
GC/MS و GC از بيشتر مجموعاً كه مختلف سيزده ماده تاكنون .گرفت قراراجزا  شناسايي و تجزيه مورد 

ميان تركيبات شناسايي شده بيشترين  از. ندا هقرار گرفتشناسايي  مورد دهند مي تشكيلروغن را درصد  90
  گون  ، ايزوپلي)%4/16( كامفر: از عبارتند به ترتيبتركيبات  بوده و ساير مربوط ميروكسيد%) 80/19( درصد

 ).%9/7( و ژرانيول) %31/8( برنئول ،)%41/11( سينئول 8و 1 ،)42/13%(

 
  گون ، اسانس، ميروكسيد، كامفر، ايزوپليTanacetum khorassanicum: واژگان گل
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  ...بررسي مواد متشكله موجود

  مقدمه
 Tanacetumهاي مختلف جنس  ونهاستفاده از گ     

از  ها بيماري در درماننظير تاناستوم پارتنيوم 
امروزه . توجه بوده است هاي گذشته مورد زمان

هاي مختلف گياه، دانشمندان  بخشاستفاده از  جاي هب
سازي مواد  درصدد تالش براي استخراج و خالص

فعال موثر از آنها بوده و در ادامه با استفاده از 
هاي پيشرفته دستگاهي به شناسايي ساختمان  تكنيك

اي از  ها دسته اسانس. پردازند مولكولي هر يك مي
كه از آنها در متشكله پرارزش در گياهان هستند مواد 

، آرايشي ييو دارو هاي غذايي معطر ساختن فرآورده
 در صنايع عطرسازي ،در تهيه ادويجات ،و بهداشتي

 شامل خواص درماني مختلف و همچنين به جهت
استفاده  كنندگي   سپتيك و محافظت اثرات آنتي

  .شود مي
تركيبات اسانس هدف از اين بررسي شناسايي      

 Tanacetum جنس khorassanicumگونه موجود در 
اين گياه در . است Compositae تيره كمپوزيته از

 از نظر اين گياه. نمايد منطقه خراسان رشد مي
زير شاخه  دران دازادشناسي در شاخه پي گياه

تيره ]. 1[ قرار دارد ها اي نهاندانگان از رده دولپه
يا تيره كاسني نيز  و Asteraceaeنام  هكمپوزيته كه ب

گونه گياهي  20000جنس و  9000معروف است از 
علفي  ماًگياهان اين تيره عمو. شده است تشكيل

درختچه با صورت  هندرت ب هساله يا پايا، ب يك
هاي  شكل ظاهري در گونه از نظرهاي متنوع  برگ

ده زير يهاي اين تيره زا در تمام گونه. هستندمختلف 
صورت  هب ها غالباً گل .وجود ندارد Stipule برگ يعني
جام . هستند Capitulum شكل گل آذين همجتمع و ب

از  ،پيوسته گلبرگ و هر يك گل در اين گياهان عموماً
 تشكيل شده پنج لوپ يا دندانه و به اشكال مختلف

هاي  نافه در اين گياهان از پنج پرچم با بساك. است
مادگي شامل دو پرچم  .يابد هم تشكيل مي  هپيوسته ب

  تخمداني يك خانه،  است كه مجموعاً
  
  
  

  

وجود  هتاني و منتهي به يك صفحه مواد نوش بحت
صورت فندقه و  هاين دسته از گياهان ب  ميوه. آورد مي

داراي يك دسته تار به اشكال مختلف در قسمت  غالباً
  . ستا و يا فاقد آن (Pap us) تحتاني

خصوص  هاز تركيبات گياهي ب چندين دستهوجود      
مشتق از  يها استيلن ، پليها پن الكتونرت سزكويي

اين   ها مشخصه فروكتان و ساكاريدها اسيد چرب، پلي
هاي موجود در  پن الكتونرت سزكويي. خانواده هستند

 و باشند ميها  ها عامل طعم تلخ برگ برگ
ها نيز  ها و گلبرگ هاي متيله موجود در برگ فالونوييد

. هاي زردرنگ موجود در گياه هستند عامل پيگمان
هاي حاصل از دانه  روغن اسيدهاي چرب موجود در

هاي اسانس  وماريني در روغنكتركيبات  ،گياهان
ها با اثر ضدميگرني  ها و ريشه استخراج شده از برگ

ها با اثر  يك موجود در برگئاسترهاي اسيدكاف و نيز
انواده ديده هاي اين خ ديورتيك در تمام گونه

  . ]2[ شوند مي
 در Tanacetum از جنس  khorassanicum گونه     

كوتاه،  شبياهي خياختصاصي گـ طور هايــن تيره ب
اي، منشعب  هاي ستاره كرك پوشش متشــكل از كرك

بقيه گياه، چوبي . دار بدون پايك است هاي غده و كرك
اي  اي عقيم و ساقه شاخه با تقسيمات متعدد مولد

 10-20 به ارتفاع ،نازك ،اي متعدد شاخه. رور استبا
هاي  دار، با كرك دار، زاويه گوشه  ، كميمتر سانتي

اي  ها منظم و ساقه برگ. هلويي بسيار كوتاه است
اي و  ها كرك غده برگ. دار است طور يكنواخت برگ هب

 15-25طول  هاي ب خاكستري بسيار كوتاه، قاعده
عرض ه پهنك مستطيلي ب با دمبرگ كوتاه به متر ميلي

 هاي مياني ساقه و برگ. هستند متر ميلي 10-5
تدريج كوچك شده و تقسيمات كمتر و ه ها ب فوقاني
كپه . هستندها كاملتر  فوقاني بدون دمبرگ و تقريباً

گريبان . ها منفرد است ناجور جنس در انتهاي شاخه
  طول و عرض حدوده شكل ب  اي و شلغمي فرفره

  در . رديف است 3-4گه همپوش انبوه و بر متر ميلي 5
ها  ناودار و بيروني  اي گاهي كمي سطح پشتي قهوه
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  ري و همكارانمجدجبا

اي  ندرت قهوه هاي باريك يا ب هاي قهوه سه گوش با لبه
هاي ماده  كناره. باشد ميها زرد  گل. تيره است

است  متر ميلي 2طول حدود ه دار نامشخص و ب زبانك
فندقه . است متر ميلي 1و زبانك قاشقي حدود 

  .]3[ باشد ميخميده   اي كمي استوانه
  

 Tanacetum جنس هاي مختلف حال از گونهه تا ب     

استخراج  گوناگوناثرات  باهاي مختلف  اسانس
و Camphor توان به  كه از جمله آنها مي اند شده

Bornyl Acetate هاي  ها و گل استخراج شده از برگ
 كه دافع كرد اشارهTanacetum vulgare گياه 

 Parthenolide. ]4[است زميني  هاي سيب سوسك
يك  Portheniumشده از گونه گياهي   استخراج

جرماكرانوليد است كه داراي اثر مهاركنندگي بر 
آزادي سروتونين در مغز بوده و در پروفيالكسي 

  ].6، 5[ميگرن موثر است 
 

رغم مطالعات گسترده باليني و كاربردهاي  علي     
هاي گياهي لكن اطالعاتي در رابطه با  سانسصنعتي ا

هاي مختلف گونه  بررسي اثرات عصاره
khorassanium وجود ندارد . 

 
 
 
  

  روش آزمايش
 

در  T. khorassanicumهاي هوايي گياه  قسمت     
و  شد آوري فصل بهار در ناحيه شمال خراسان جمع

 بخش هرباريوم موسسهپس از شناسايي توسط 
  وزارت جهاد كشاورزي و مراتع و جنگلهاتحقيقات 

  

 گرم از 100 .مورد استفاده قرار گرفت كرج

 خرد شده را توزين هاي هوايي خشك و سرشاخه
و در يك بالن يك ليتري متصل به دستگاه  گردد مي

. شود ريخته مي (Clevenger)گيري كلونجر اسانس
شود تا  مي ليتر آب به بالن افزوده ميلي 300مقدار 

منبع حرارتي در عمل  .را بپوشاند ياهتمام سطح گ
مخصوص است كه در  كني گيري توسط گرم اسانس

اي تنظيم  گونه هقرارگرفته و حرارت ب زير بالن
. در هر ثانيه يك قطره آب تبخير شود شود كه مي
 يابد كه ديگر به حجم تقطير آنقدر ادامه مي عمل

در قسمت . اسانس استخراج شده اضافه نشود
قطرات  ستگاه بخار آب و اسانس تبديل بهسردكننده د

و چون اسانس گياه سبكتر از آب است  گردد ميمايع 
. ايستد براحتي از آب جدا شده و در سطح باال مي

ه ب .باشد مي v/w 9/0%راندمان استخراج اسانس 
هاي دستگاه گاز  منظور جلوگيري از تخريب ستون

 ازعاري دست آمده بايد ه اسانس ب ،كروماتوگرافي
متناسب با حجم اسانس  باشد كه به همين خاطر آب

به عنوان  مقدار مناسبي از سولفات سديم انيدر را
 .نماييم به آن اضافه كرده صاف مي عمل آبگيري

از  شناسايي تركيبات موجود در اسانسجهت 
 اي با سيستم سيستم كروماتوگرافي گازي تجزيه

Pakard 439  0.25و ستونmm ×CPSil 5CB, 25m ،
 220تا  60، حرارت اجاق µm 0.39با ضخامت فيلم 

 5ريزي شده به صورت  گراد برنامه درجه سانتي
 C-R-3Aمدلگراد در دقيقه، در  درجه سانتي

Shimadzu  1شكل شماره ( شد استفاده.(  
  

  
 Tanacetum khorassanicumطيف گاز كروماتوگرام مربوط به اسانس گياه  - 1 شكل شماره
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  ...بررسي مواد متشكله موجود

  عنوان حامل با شدت جريان زت بهگاز ا     
ml/min 8/0 سپس هر يك . مورد استفاده قرار گرفت

هاي جداشده توسط دستگاه كروماتوگرام  از اسانس
GC  مدلVarian 3700  با مشخصات فوق كه به

 Varian MAT مـدل  جرمي نگار طيف دستگاه

44S/70eV  نيز متصل بود مورد شناسايي قرار
درجه  270دماي محل تزريق . )2شماره  شكل( گرفت
شناسايي اجزا از طريق  .گراد تنظيم شده بود سانتي

مقايسه طيف جرمي و زمان بازداري هر يك از آنها 
 . با تركيبات معتبر در مقاالت منتشر انجام شده است

]7 ،8.[ 
  
 

   گيري نتيجهبحث و 
نشان داده شده  1همانگونه كه در جدول شماره      

از اسانس ) تركيب 13(صد در 1/89است حدود 
تركيبات  %)85(بيشترين . شناسايي شده است

اساس  بـر استخراج و شناسايي شده از گياه مذكور
  با  Myroxideمربوط است به زمـان بـازداري 

شكل % (41/16، كامفن با )3شكل شماره % (8/19
سينئول با  8و 1و % 42/13 با گون ايزوپلي، )4شماره 

: قابل مالحظه عبارتند از باتتركي ساير%. 41/11
 كمترين تركيبات%). 9/7(و ژرانيول %) 3/8(برنئول 

  لينالول با نيز مربوط است بهموجود در اسانس 
گونه  در اسانس اين گياه هيچ %.03/1كامفر  و% 1/0

  . ترپن شناسايي نشد سزكويي
 

 90سيزده منوترپن استخراج شده از اسانس       
درصد  10ا تشكيل داده و درصد تركيبات اسانس ر

هاي اين مطالعه  بقيه از تركيباتي هستند كه با روش
از تركيبات منوترپنه موجود . قابل شناسايي نبودند

درصد بقيه  23دار و  درصد را تركيبات اكسيژن 76
  .دهند را مواد هيدروكربوري تشكيل مي

  

     Myroxide با اسم شيميايي  
(2,2- Dimethylene – 4 –pentenyl) Oxirane 6,7-

Epoxy myrecene  ايمنبع اصلي جهت توليد ميرسن 
  پينن در دماي ßمشتقات آن از طريق پيروليز 

 اين تركيب قادر .باشد گراد مي درجه سانتي 600-550

هاي  فزودن نمكاو با  شود تبديل Eاست به ويتامين 
ها به ميرسن و  الكيل آمين يا ليتيوم دي سديم

الكيل ژرانيل آمين را با  هاي N و N تركيباتي مثل
اين تركيب عالوه بر . توليد نمايند درصد 85بازده 

سازي  كننده در صنعت چاي عنوان معطره به كاين
 جذب در كننده عامل تسريع عنوان ه د بگرد استفاده مي

مواد دارويي نظير ايندومتاسين و ديازپام از طريق 
  .دوش مي كار برده هب هاي پوستي نيز فرآورده

  

     Camphor طور هبها است كه  از دسته كامفان 
 طبيعي از جوشاندن شاخ و برگ گياه با آب از درخت

 كامفر داراي مزه تلخ و محلول .آيد دست مي هكامفر ب
 از نظر باليني كامفر محرك و. آلي است هاي در حالل

گرد آن فرم راست. باشد مي  داراي اثرات سمي

  
  Tanacetum khorassanicumمربوط به اسانس گياه  MSاز كروماتوگرام متصل به دستگاه طيف گ - 2شكل شماره 
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  ري و همكارانمجدجبا

  Tanacetum khorassanicum (Krasch.) Parsaتركيبات متشكله اسانس  - 1جدول شماره 
 

 درصد  (RI)زمان بازداري  نام تركيب

 0/1 950 كامن

 6/1 1016 پاراسايمن

 4/11 1028 سينئول–8و  1

 1/0 1090 لينالول

 4/16 1126 كامفر

(E) –8/19 1142 ميروكسيد 

 4/13 1145 گونايزوپلي

 3/8 1157 برنئول

 2/2 1169 ال-4–ترپنين

 5/1 1192 دودسين -1

 9/7 1237 ژرانيول

 8/1 1249 كريسانتنيل استات–سيس

 7/3 1272 برنيل استات

 

  
  

  Scan 55 (2.640 min)مربوطه در GC//MSاال و طيف در ب Myroxideطيف استاندارد  - 3شكل شماره 
 

عنوان آنالپتيك، محرك تنفسي، ضدكهير، ضددرد  هب
فرم راسميك اين . رود كار ميه ضدسرفه ب موضعي،

 عنوان پالستي سايزر در صنعت ه تركيب را ب

 سازي و يا عامل شفافيت در صنعت  پالستيك

PVC رش خا عنوان داروي ضده كامفر ب .سازي است
  فعاليت قلب،  كننده تنظيم موضعي، دافع حشرات،
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  ...بررسي مواد متشكله موجود

  
  

 Scan 119 (3.36 min)مربوطه در  GC/MSدر باال و طيف  Camphorطيف استاندارد  - 4شكل شماره 
 

آور مورد استفاده قرار  ، مسكن و خلط ضدالتهاب
محرك موضعي  عنوان هپماد كامفر ب مصرف .گيرد مي

 .توصيه شده است ادر درمان فيبروزيت و نورآلژي
 7/1حدود  T. vulgare مقدار اين تركيب در گونه

يار بس T. khorassanicumو در گونه  باشد ميدرصد 
  .است تشخيص داده شده اندك
  فرمول و 2/154با وزن مولكولي  سينئول 8و 1     

O8H10C ها با بوي شبيه كامفر و گروه منتان ءجز   
  

عنوان ه تركيب باين  .هاي آلي است محلول در حالل
  آور و معرق  ، خلطهدهند ، طعمسپتيك آنتي

، ضدنفخ،  اثرات ضدانگلي. گيرد مورد استفاده قرار مي
دافع حشرات و ضددردهاي موضعي در 

  نشان داده شده. استا ها را نيز دار شويه دهان
هاي  سينئول جهت حل كردن سنگ 8و  1است كه 

  كلسترولي در مجاري صفراوي بسيار مفيد
  .ستا
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