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 چكيده
در مرحله  1380تيرماه  در  (Tripleurospermum disciforme)هاي هوايي گونه بابونه كاذب ندامادر اين تحقيق      
, آوري گرديد و پس از خشك شدن در سايه با دماي محيط در شمال شهر تهران جمع ،از منطقه طالقانكامل دهي گل

س به صورت يك اليه روغني به اسان. گيري شد بخار آب اسانس روش تقطير با بار به از سرشاخه گلدار گياه سه
از  دهنده اسانس با استفاده سپس تركيبات تشكيل. دست آمد درصد به 45/0رنگ زرد روشن با بازده 

 (GC/MS) با طيف سنج جرمي  شدهكوپل گازكروماتوگرافي و  (Analytical GC)اي  تجزيهگازي  كروماتوگرافي
  . مورد بررسي قرار گرفت

تركيـب بـا غلظـت     14شناسـايي   ,براي اولين بار در ايران به صورت كامل انجام گرفتـه  نتيجه اين بررسي كه     
   trans, trans, Matricaria ester از ميـان ايـن تركيبـات   . درصـد در اسـانس مـذكور بـوده اسـت      07/0بـاالتر از  

)93/39(% ,Cis-Calamenene )99/22(%, (Z)-β-farnesene )54/12(% ,β-maaliene )98/7 (% وβ-sesquiphellandrene   
درصد از اسانس فوق  93/94شده  تركيبات شناسايي. اند دهنده اسانس بوده هاي تشكيل ترين تركيب عمده %)22/2(

  . اند را تشكيل داده
 

كاالمنن،  ترانس ترانس ماتريكاريا استر، سيس ، اسانس،Tripleurospermum disciformeبابونه كاذب،  :واژگان گل
  زنسيس بتا فارن
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...بررسي كمي و كيفي   

  مقدمه 
طور كلي به تعدادي از گياهان گفته  بابونه به     
و تيره فرعي  كمپوزيته شود كه از خانواده گياهي مي

Radiae هاي مختلف و متفاوت  ا و گونهه ولي از جنس
هم به از نظر شكل خارجي تا حدودي شبيه . باشند مي

هستند ضمن اينكه اختالفاتي كم و بيش در آنها 
 .وجود دارد

     disciforme هاي معطر جنس  يكي از گونه
Permum  فرعي و تيره  كمپوزيتهاز خانواده Radiae 

  . باشد مي
گونه گياه چند ساله دارد كه  6اين جنس در ايران      

  :عبارتند از
 T. caucasicum 

T. decipiens 
T. disciforme 
T. parviflorum 
T. sevanese 
T. microcephalum 

, آناتولي, اهان عالوه بر ايران در قفقازگين اي     
, آسياي مركزي, ماوراي قفقاز, سوريه, عراق

پاكستان و تالش نيز , انستانغاف, تركمنستان
بسياري از  در اين گياه دارويي و زيبا. رويند مي

در ايران در . باشد مناطق ايران قابل رويش مي
, لوسجاده چا, گردنه كندوان, آلمه , جنگلهاي گرگان

انبار , نزديك ميانه, فيروزآباد(آذربايجان , اسپيلي
زنجان به سمت بيجار، , قاسملو كردستان, )نزديك تبريز

جاده شيراز به (كتل دختر , كوه الوند, همدان, سنندج
 تهران آبعلي, زار كوه الله, كرمان, اردكان يزد, )بوشهر

نزديك , كوه توچال, دشت زرين, گچسر, نزديكي گاجره
زاد رميهش ،استان سمنان ,جاده قزوين, ستانك شهر

  ].3[ رويد مي) بعد از سمنان(كوه ابر ,
  

مختلف بابونه خواص و هاي  براي گونه     
از گلهاي خشك . ل هستنديكاربردهاي مختلفي قا

به عنوان  (Matricaria parthenium)بابونه كبير 
  شود و  ضداسپاسم براي تسكين تب استفاده مي

  
 

در دوراني در اروپا . باشد ميكش  ن حشرهور آتتن
گيري  خصوص در بازار لندن به عنوان داروي پيش هب

 .شده است طاعون عرضه و مصرف مي

كشي دارد و در  برگ و گل اين نوع بابونه اثر كرم     
گرد سرشاخه گلدار گياه و . رفع كرمك مفيد است

  .كش است ور آن نيز حشرهتتن
داده كه بابونه كبير كاهنده  تحقيقات جديد نشان     

ثر در رفع وفشارخون است و به عنوان يك عامل م
  .]2[اختالالت هاضمه كاربرد دارد 

از نظر تركيبات شيميايي تمام اعضاي اين گياه      
داراي اسانس بسيار قوي است كه شامل نوعي الكل 

  . ها است به نام بورنئول و مقداري از انواع ترپن
كه به نام  (Matricaria camomille)ير بابونه صغ     

شود در نواحي مختلف  بابونه رسمي نيز خوانده مي
رويد و كاشته  طور خودرو مي اروپا و آسيا به

شده آن را با  هاي خشك در چين و ژاپن گل. شود مي
   .دخورن معرق مي  كرده و به عنوان بادشكن و چاي دم

خارجي در از اسانس بابونه رسمي در استعمال       
بردن نفخ و  موارد روماتيسم و همچنين براي از بين

از عصاره گلهاي تازه بابونه . شود كوليك استفاده مي
كردن  كه شامل اسانس فراواني است براي ضدعفوني

ها پس از كشيدن دندان و در موارد  مخاط دهان و لثه
  .دگرد هاي دندان استفاده مي جراحي

كـردن و   نـه بـراي شـفاف   از جوشانده گلهاي بابو     
كـردن رنـگ    كردن رنگ موهاي بور و براي بور طاليي

  .شود موهاي بلوطي استفاده مي
  

بابونـه صـغير يــا رسـمي داراي اسـانس روغنــي          
در اين گياه . باشد كامازولن مي حاويفراري است كه 

ين، آلفـا هتروزيـد، ساليسـيليك    نن وجود آپيـژ نيهمچ
اري ماده آزولـن خـالص   اسيد، يك بتا هتروزيد و مقد

  .كه عامل ضد ورم است اثبات شده است
  نـــوع ديگـــر بابونـــه بـــه نـــام بابونـــه وحشـــي      

(Anthemis arvensis)   ــده و ــدعفوني كننـ ــز ضـ نيـ
از . باشـد  بر نيز مي تب دهنده زخم است و ضمناً التيام
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  پور و همكار رعلينظ

براي شسـت و شـوي زخـم     هاي اين گياه كرده گل دم
  .شود استفاده مي

ها، رفع  كلي از انواع بابونه براي التيام زخم طور به     
اختالالت هاضمه، معالجه اولسرها، به عنوان مسكن و 

رامبخش، تسكين دردهاي ناشي از آرتروز و آ
ها و تقويت  دردهاي مفاصل، پيشگيري از عفونت

  .شود سيستم دفاعي بدن استفاده مي
يافته در ايران  در اين تحقيق بابونه كاذب رويش     

از نظر ميزان اسانس و نوع و درصد تركيبات 
  . دهنده اسانس مورد بررسي قرار گرفته است تشكيل

اين نوع از بابونه نيز همانند انواع ديگر، از      
هاي  هاي گذشته در درمان و تسكين بيماري زمان

توان به  از اين ميان مي .ه استشد مختلفي استفاده مي
، كاهش فشار اختالل هاضمه رفع خاصيت آن در

هاي زنانه، تحليل و تسكين ورم،  خون، رفع ناراحتي
  ]2. [ها اشاره كرد التيام زخم ورفع تب و لرز 

 

  شناسي  هاي گياه ويژگي
, بدون كرك, ساله يا دو ساله گياهي است يك     

غالباً بسيار , متر سانتي 70تا  10به ارتفاع , ايستاده
  . منشعب
بــا , از قاعــده منشــعبســاده يــا , كمــي متعــدد :ســاقه
   .متباعد و ايستاده و برگ پوش,  هاي طويل شاخه
پهـن  , سـبز تيـره  ,  متنـاوب , تقريباً بدون دمبرگ :برگ
ــا  2داراي , دراز ــانه  3ت ــيمات ش ــار تقس ــق ب , اي عمي

  .تيز باريك و مويين و نوك
هاي شعاعي با گلهاي  سفيد، مجتمع در كپه :گل
صورت  جموع بههمجنس، داراي دمگل بلند، در م نا
ديهمي شكل؛ گريبان تقريباً واژ  - آذين پانكيولي  گل

رديف  2متر، شامل  ميلي 10تا  4مخروطي به عرض 
اي يا  هاي خارجي، سرنيزه تقريباً همقد؛ براكته

ها پهن دراز ـ سبز در حاشيه  مرغي مثلثي؛ داخلي تخم
مرغي ـ  ؛ نهنج تخم ، شفاف ـ فلسي دار اي ـ رگه قهوه

، داراي جام  اي كپه ماده هاي حاشيه از؛ گلپهن در
هاي مركزي  ؛ گل دندانه 2اي و داراي  مسطح يا لوله

  دندانه غده پوش  5اي و منتهي به  نهنج نرماده، لوله
]10.[  

متـر و   ميلـي  4/1تـا   1ها خطـي بـه طـول     فندقه :ميوه 
  .و فاقد جقهمتر  ميلي 5/0عرض

  ]. 10[خرداد و تير  :موسم گل
 . تقريباً پراكنده در همه جا :غرافيايي انتشار ج

  
  روش كار

  

  آوري گياه و استخراج روغن اسانسي جمع -الف
 Tripleurospermumهاي هوايي گياه  اندام     

disciforme  در مرحله گلدهي  1380سال در تيرماه
آوري  طالقان در شمال تهران جمع از منطقه ،كامل
شك شده گياه گرم از برگ و گل خ 70مقدار . گرديد

گيري  توسط تقطير با بخار آب سه بار مورد اسانس
پس از جداسازي از آب و خشك  اسانس. قرار گرفت

سولفات وزن گرديد و ميانگين بازده  كردن با سديم
بدين ترتيب بازده اسانس . اسانس محاسبه شد

درصد  45/0مزبور نسبت به وزن خشك گياه 
  . دگرديمحاسبه 

  

دهنـده   ايي تركيبات تشـكيل جداسازي و شناس -ب
  اسانس

دست آمده و  هاي به كردن اسانس پس از خشك     
سازي آنها با دستگاه گاز كروماتوگرافي  آماده

(Analytical GC)ريزي حرارتي ستون، ، با برنامه 
 .مدآدست  شرايط مناسب براي بهترين جداسازي به

 سپس .درصد كمي هر تركيب نيز تعيين گرديد ضمناً
كوپل گازكروماتوگرافي با  دستگاهتفاده از با اس
دهنده  هاي تشكيل تركيب (GC/MS)سنج جرمي  طيف

روغن اسانسي مورد بررسي قرار گرفت و شناسايي 
زمان  تركيبات با استفاده از پارامترهاي

بازداري كواتس هاي  شاخص و (.R.T)بازداري
(K.I.) هاي جرمي و مقايسه و بررسي  مطالعه طيف
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...بررسي كمي و كيفي   

استاندارد و اطالعات تركيبات ترها با اين پارام
  موجود در كتابخانه

درصد . صورت گرفت (GC/MS)اي دستگاه  رايانه
دهنده با توجه به سطح  تركيبات تشكيل نسبي هركدام از

  . مده استآدست  زير منحني در طيف كروماتوگرام به
  هاي مورد استفاده مشخصات دستگاه

  9Aمـــدل  Shimadzu(GC)گازكرومـــاتوگراف  -
ســنجي  گازكرومــاتوگراف گــازي متصــل بــه طيــف 

   Varian-3400(GC/MS)جرمي 
 25/0متر، قطر  60به طول  DB-1ستون  -

  ميكرومتر  25/0فاز ساكن  متر، ضخامت اليه ميلي
 ،GC/MSو  GCحرارتي ستون ريزي  برنامه     

در دقيقه،  c4°با افزايش دماي  c 250°تا  c40°از 
گاز حامل هليم بوده و  c260°دماي محفظه تزريق 

 GC/MS ،70انرژي يونيزاسيون در دستگاه  .است
دتكتور دستگاه و  ثانيه 1زمان اسكن  ،الكترون ولت

GC  از نوعFID بوده است.  
  نتايج و بحث

بازده اسانس بابونه كاذب با توجه به درصد      
 با سه تكرار، گيري، رطوبت گياه در زمان اسانس

  .دست آمد هب صددر 45/0به وزن خشك نسبت 

  هاي جرمي حاصل از  با توجه به مطالعه طيف     
GC/MS  اين كار با (و اعداد كواتس محاسبه شده

كربنه به دستگاه  22تا  9تزريق هيدروكربنهاي نرمال 
GC  و استفاده از فرمول لگاريتمي محاسبه  

و مقايسه اين ) هاي بازداري صورت گرفت انديس
  ندارد و مراجعه به منابع مشخصات با تركيبات استا

پانزده تركيب در اسانس بابونه كاذب  ]5 ،4[مختلف 
درصد اسانس را  93/94 شناسايي گرديد كه مجموعاً

  .دادند تشكيل مي
 ترين تركيبات متشكله اسانس اين گياه  عمده     

  :عبارت بودند از
trans, trans, Matricaria ester )93/39(%,  

Cis-Calamenene )99/22(%, (Z)-farnesene   
)54/12(% ,maaliene )98/7 (% و

sesquiphellandrene )22/2(%.  
  

 كليه تركيبات شناسايي شده به همراه شاخص      

بازداري كواتس، زمان بازداري و درصد كمي هر 
تركيب، به ترتيب زمان خروج از ستون، در جدول 

ين همچنين كروماتوگرام ا .شوند ديده مي 1شماره 
  .آورده شده است 1اسانس در شكل شماره 

  دهنده اسانس بابونه كاذب تركيبات تشكيل - 1جدول شماره 
 درصد .R.T. R.I تركيب  شماره

1 δ-elemene 25:22 1339 54/0 

2 α-ylangene 26:25 1370 23/0 

3 β-maaliene 26:36 1376 98/7 

4 β - elemene 26:49 1382 74/0 

5  Sativene 27:28 1401  74/0  
6  β - caryophyllene 27:51 1412  34/0  
7  (Z)- β -farnesene 28:45 1439  54/12  
8  trans-trans-matricaria ester 29:52 1473  93/39  
9  Bicylogermacrene 30:32 1494  14/0  
10  β -sesquiphellandrene 30:58 1508  22/0  
11  cis-calamenene 31:15 1516  99/22  
13  Dendrolasin 32:19 1550  14/0  
14  Spathulenol 32:39 1550  84/0  
15  Caryophyllene oxide 32:45 1563  17/0  

  

R.T. = Retention Time 
R.I. = Retention Index 



  پور و همكار رعلينظ

  
  

  Tripleurospermum disciformeكروماتوگرام اسانس  - 1شكل شماره 
  

  

 ترين تركيب اسانس ماتريكاريا استر كه عمده     
دهد يك تركيب استيلني  كاذب را تشكيل مي بابونه

از تقطير گلهاي يك  1927بار در سال  است كه اولين
استخراج  .Matricaria inodora Lبه نام  نوع بابونه
  .]6[شده است 

  در بررسي اسانس اين نوع بابونه كه به نظـر يـك       
بوي قوي نامطبوع داشته و متفاوت بـا بـوي اسـانس    

تا آن زمـان مـورد تحقيـق     ههايي بوده ك هساير بابون
، اين استر بسيار غيراشباع با فرمول است قرار گرفته

گـراد   درجـه سـانتي   37و نقطه ذوب  C11H10O2بسته 
 .جداسازي و شناسايي شده است

  دليــــل جداســــازي از ايـــن تركيــــب كــــه بــــه      
 به نام ماتريكاريـا اسـتر ناميـده    (Matricaria)بابونه 

  راي ايزومرهــاي مختلفـــي اســـت دا شـــود كـــه مــي 
)Z,Z- Z,E – E,E (  

پس از كشف ساختمان اين تركيب برخي از      
 محققين به اين نتيجه رسيدند كه وجود كاپريك اسيد

هاي خاص مي تواند از  در برخي اسانس
پرهيدروژناسيون استرهاي بسيار غيراشباع مثل 

  .]6[ماتريكاريا استر ناشي شود 
  

تر يك تركيب بندآورنده خون است ماتريكاريا اس     
تواند به عنوان دارويي براي جلوگيري از  و مي

 .]6[كار رود  هخونريزي ب
  

هايي به  ماتريكاريا استر به راحتي تشكيل الكتون     
كاريا الكتون يماتر. ]6[دهد  نام ماتريكاريا الكتون مي

 2(5H)-Furanone-(Hexen-2-ynylidene-4)-(5)با نام 
ايزومرهاي ساختماني مختلفي است كه يكي از داراي 

  ]:7[آنها به شكل زير است 
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هـاي هـوايي گيـاهي بـه نـام       بعدها نيـز از انـدام       
Erigeron philadelphicus )انــــواع ) در امريكــــا

ايزومرهاي خطي، الكتوني و اپوكسيدي ماتريكاريـا  
  .]8[استر استخراج و شناسايي شده است 

  

در  درصد 40كيب به ميزان حدود وجود اين تر     
تواند اين اسانس را به عنوان  اسانس بابونه كاذب مي

ريزي مطرح نمايد كه  يك داروي جلوگيري از خون
اين اثرات گرچه به صورت سنتي در استفاده از انواع 

شده است  هاي قديم ديده بابونه توسط مردم، از زمان
ورت ولي جا دارد كه در يك تحقيق جداگانه به ص

علمي مورد بررسي قرار گرفته و جهت تهيه يك 
ثر و قابل استفاده از آن اقدامات الزم وداروي م

  .صورت گيرد

دومين تركيب عمده اسانس بابونه كاذب سيس      
   درصد 23است كه حدود  (cis-calamenene)كاالمنن 

  اين تركيب .دهد از وزن اسانس را تشكيل مي
 22H15Cبا فرمول بسته  يا ترپن دو حلقه ييكوزيك س
  :صورت زيراست هاي ديگر اين تركيب به نام. است

  
1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-dimethyl-4-(1-methyl) 

naphthalene 
1,2,3,4-Tetrahydro-4-isopropyl-1,6-dimethyl -

naphthalene 
4-isopropyl-1,6-dimethyltetralin 
7,8,9,10-Tetrahydrocadalane 

  
  

  

  
  
  

رمول ساختماني كاالمنن كه داراي ايزومرهاي ف     
  : صورت زير است باشد به نوري مختلفي مي

درجه  136-143اين تركيب داراي نقطه جوش      
 5231/1شكست  ، ضريب9324/0گراد، دانسيته  سانتي

  .باشد درجه مي+ 6و قدرت چرخش نوري 

تـرپن   ييكوزيك س C15H24فارنزن با فرمول بسته      
  :فرمول گسترده زير استخطي به 

-trimethyl-3,7,11هـاي ديگـري مثـل     كه بـه نـام       

1,3,6,10-dodecatriene  ــين -2,6,10و همچنــــــــــ

trimethyl-2,6,9,11-dodecatetraene نيــــز ناميــــده  
  

  
E--Farnesene 

  
از پوست سيب جدا شده در حالي  E,Eشكل . شود مي

ــكل   ــه ش ــانس  Z,Eك ــي  Prillaاز اس ــه م ــردد تهي  .گ
كردن به   محصوالت اكسيداسيون فارنزن در اثر گرم

به طور كلـي ايـن   . شود طور قوي باعث پوسيدگي مي
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  پور و همكار رعلينظ

 E,Eاشـكال   .تركيب داراي چهار ايزومر هندسي است
هـاي جنسـي حشـرات     هايي از هورمون تركيب Z,Eو 

فارنزن در آب نامحلول بوده ولي . هستند aphidشته 
 ءفـارنزن جـز   .رددر حاللهاي آلـي قابليـت انحـالل دا   

عطـر  . هـاي معطـر اسـت    تركيبي بسـياري از اسـانس  
در حقيقت و بويي است كه كاربرد فراواني دارد  خوش

 .ماده بسيار مفيدي براي توليد عطرهاي عـالي اسـت  

فارنزيل استات به عنوان يك تثبيت كننـده نـور خـوب    
كنـد، در حـالي كـه     در فلور گياهـان شـرقي عمـل مـي    

farnesyliden acetone     در سبزي پوشـش گيـاهي بـا
]. 9[ شـود  فارنزن در گل سرخ يافـت مـي  . اهميت است

در اسـانس بابونـه    درصـد  5/12فانزن كه به ميـزان  
كاذب وجود دارد باعث عطـر و بـوي خـوب اسـانس     

ديگر تركيب عمده اسانس بابونه كاذب يعني  .شود مي
maaliene در  .ي استا حلقه ترپن سه ييكوزنيز يك س

دهنـده اسـانس بابونـه     تركيبات تشكيل تربيشمجموع 
ترپن هستند كه از بين آنها ماتريكاريـا   ييكوزكاذب س

خاصــيت دارويــي و فــارنزن بــه آن عطــر  اســتر بــه آن 
   .بخشد ي ميا ويژه
با توجه به ميزان اسانس و تركيبات مفيد      

دهنده آن جا دارد كه متخصصين و محققين  تشكيل
راعي نمودن بابونه كاذب محترم كشاورزي اقدام به ز

برداري صحيح از آن  با كشت و بهره ...انموده تا انشا
بتوان در راستاي استفاده از تركيبات طبيعي در 

  .صنايع دارويي كشور گام برداشت
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