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فارنزن-بتا- سیسآنعمدهاجزايکهشدیی شناساساقهاسانسدربیترک14بودند.%)7/6(اودسمول-بتاو)%10(اکساید
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.دیآبعمليریگاسانسجداگانهصورتهبدلخواهاندامازتوانیماسانس،درباالترزانیم

Anthemis:يدیکلي هاهواژ pseudocotula Boiss.،توجون-بتامختلف،هايانداماسانس،بیترک.
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مقدمه
خانوادهبهمتعلقAnthemisایبابونهجنس

Asteraceae)Compositae(درکهبودهگونه130ي داراو
ریجزا،یجنوبي کایآمر،یشمالي کایآمرقفقاز،،اروپاا،یآس

رانیادربابونهجنسدارد.پراکنشهیانوسیاقوي قنار
گونه15کهداردچندسالهوسالهکی یعلفاهیگگونه39
ایوسالهکیگیاهاین.باشندیمرانیاي انحصارآن

ماننددیهیمانشعاباتیوروندهباالراستساقهبا،چندساله
گلهايوسفیدايزبانهگلهايبازیادهايکاپیتولبهکهاست
رنگزردايلولهگلهاي.شودمیمنتهیرنگزردايلوله

Jaimand(باشدمیاسانسحاويبابونه & Rezaee,

متعدديگیاهیهايجنسبهفارسیزباندربابونه).2002
وAnthemis،Chrysanthemum،Matricariaازجمله

Pyrethrhumشودمیاطالق)Jaimand et al., 1998(.
Jaimandو Rezaeeتوسطشدهانجامهايبررسی

Anthemisارفرّهايترکیبروي،)2008( triumfettlii (L.)

All. subsp. triumfettiiدستگاهازاستفادهباGCو
GC/MSاسانسی اصلدهندهلیتشکاجزاءکهدادهنشان

المیسین%،6/8کوپائن- آلفا%،8/15المولهايترکیبگل
کهیصورتدرباشند،می%20/8اکسایدهومولنو9/7%

%،6/7ال- 8-کوپائن- آلفاهايترکیبرابرگاسانس
تشکیل%4المولو%5فنچن-آلفا%،2/7دسمولوا- بتا
دهند.می

Anthemisگونهاسانسیی ایمیشي هابیترکی بررسدر

coelopoda Boiss.دری عیطبشگاهیروازشدهي آورجمع
میزان،)2008(همکارانوRezaeeتوسطالنیگاستان
عمدههايبیترکو%08/0برگ،%04/0گلاسانسبازده

لیهگز%)،3/27(استاتلیزانتنیکر-سیسراگلاسانس
برگاسانسهايبیترکو%)7(رسنیمو%)16(بوتانوات

زانتموماتیکرلیات- ترانس%)،6/30(فرماتلیزوبورنیارا
عنوان%)7/13(ال-8ان،يد-5،1- منتا- پاراو%)15(

.کردند
Anthemisگلدارسرشاخهاسانسیبررس carpatica

%)،2/40(توجون-آلفاکههدادنشانسابقیوگسالويدر

ترپینئول- 4و%)5/18(الکلیوموگی%)،3/13(توجون- بتا
رااسانسکل%9/84کهبودهعمدهبیترکچهار%)7/9(

Bulatovic(دهندمیتشکیل et al., زیآنال.)1997
Anthemisسرشاخهاسانسهايترکیب montana

و%)16(توجون- بتا%)،9/46(توجون-آلفاکهدادنشان
بودهعمدههايبیترکاز%)3/11(استاتکریزانتنیل-ترانس

Bulatovic(دهندمیتشکیلرااسانسکل%2/74که et

al., 1998.(
Anthemisاسانسهايبیترکی بررسدر

pseudocotulaتوسطAyoughi2008(همکارانو(،
،%19/24فارنزن-بتا-(اي)کهشدهیی شناسابیترک47

، %21/10آاکسیدبیزابولول-آلفا،%57/10گویازولن
بیترکپنج%27/7لبیزابولو-آلفاو%7/8فارنزن- آلفا
هابیترکنیاحضوربهتوجهبادادند.یملیتشکرای اصل
همکارانوSashidharaتوسطشدهانجاماتمطالعریسادر
تفاوتوی طیمحطیشرابهآنهاریمقاددرتفاوت،)2006(

تیخاصي دارابابونهدارد.ی بستگاهانیگی کیژنت
هاییبیترکحضوربهراآنتوانیمکهبودهی دانیاکسی آنت

داد.نسبتزابولولیب-آلفاوآدیاکسزابولولیب-آلفامانند
ي هااندامییایمیتوشیفتنوعی بررس،قیتحقنیاهدف

مختلفي هااندامنیبایآاینکه وبودهي رازیشبابونهمختلف
ایآ؟ریخایداردوجودی تفاوت،هابیترکنوعنظرازیی هوا

گذارتأثیرمختلفي هااندامکاربردنوعدرتفاوتهانیا
باشند؟می

هاروشومواد
شگاهیروازشدهي آورجمعي رازیشبابونهي بذرها

قاتیتحقستگاهیادرزمستاناواخردررا گلستانتپهمراوه
ي اریآبستمیسازاستفادهباوکاشتهی خطصورتبهالبرز
کهدیگردمیتنظي طوري اریآبزمان.شدندي اریآبي اقطره
ازشیبظهورازبعدنشوند.روبروی خشکتنشباهانهال
کاشتهي هابوتهازی تصادفطورهبالزمي هانمونهگلها،50%

دروهیتهگلدارسرشاخهوساقهبرگ،گل،کیتفکبهشده
هواجریانتحتگرادسانتیدرجه25دمايدرآزمایشگاه
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از،اسانساستخراجي براشدند.خشکغیرمستقیمنورو
گرمی5ي هانمونه،آزادهوايدرشدهخشکي هااندام

ساعت24مدته بگرادسانتیدرجه50آوندروتوزین
برايشد.ي ریگاندازهآنهارطوبتدرصدبعدوشد دادهقرار

ايشیشهکلونجروآبباتقطیرروشازاسانساستخراج
.شداستفادهساعت2مدتي برا

دهندهتشکیلي هابیترکجداسازيوشناساییمنظوربه
کروماتوگرافیوگازيکروماتوگرافیدستگاهازاسانس
گیاهیشیمیآزمایشگاهدرجرمیسنجطیفبهمتصلگازي

برايشد.استفادهکشورمراتعوهاجنگلتحقیقاتسسهؤم
سدیمسولفاتباهانمونهابتدا،هانمونهسازيآماده

توسطمیکرولیتر2/0مقدارآنگاه ؛شدندگیريرطوبت
کروماتوگرافدستگاهبهوبرداشتهمیکرولیتري10سرنگ
هردهندهتشکیلهايترکیبدرصدسپس .شدتزریقگازي

محاسبهبازداريشاخصهمراهبهجداسازيازپساسانس
کروماتوگرافگازدستگاهدرهااسانستزریقازپسشد.
GCبرايستون،حرارتیریزيبرنامهترینمناسبیافتنو

باحاصلهاياسانسجداسازي،بهترینبهدستیابی
کروماتوگرافگازدستگاهبهوشدهرقیقکلرومتاندي

هايطیفوتزریقGC-MSجرمیسنجطیفبهشدهمتصل
باسپسآمد.بدستمربوطههايکروماتوگراموجرمی
هايطیفمطالعهکواتس،شاخصبازداري،زمانازاستفاده
ازاستفادهواستانداردي هابیترکبامقایسهوجرمی

کروماتوگرافدستگاهرایانهکتابخانهدرموجوداطالعات
هايترکیبباآنهامقایسهوجرمیسنجطیفبهمتصل

شد.انجاماستاندارد

GCدستگاهمشخصات

ستونبهمجهز9Aمدلشیمادزوکروماتوگرافگاز
کهمترمیلی1/0داخلیقطرومتر30طولبهPH-5موئینه

موردبود،میکرون25/0آندرساکنفازالیهضخامت

درجه60ازستونحرارتیریزيبرنامهگرفت.قراراستفاده
گرادسانتیدرجه210اولیهنهاییدمايتاشروعگرادسانتی

بعدویافتافزایشدقیقهدردرجه3سرعتباتدریجهبو
دقیقههردرگرادسانتیدرجه240ثانویهنهاییدمايتا

وتزریقمحفظهدمايشد.افزودهآنبهگرادسانتیدرجه20
موردآشکارسازيبود.شدهتنظیمگرادسانتی280دتکتور
هلیومگازازوبودهFIDنوعازGCدستگاهدراستفاده

استفادهثانیهبرمترسانتی32سرعتباحاملگازعنوانبه
شد.

GC/MSدستگاهمشخصات

واریانجرمیسنجطیفبهمتصلگازکروماتوگراف
بهDB-5ستونبهمجهزیونیتلهنوعاز3400مدل
فازالیهضخامتومترمیلی25/0قطرومتر30طول

ریزيبرنامهاست.بودهمیکرومتر25/0آندرساکن
GCدستگاهدرستونریزيبرنامهبامشابهستونحرارتی

دمايازبیشتردرجه10تزریقمحفظهدماياست.بوده
باکهبودهموهلیحامل، گاز.بودشدهتنظیمستوننهایی

حرکتستونطولدرثانیهبرمترسانتی5/31سرعت
یونیزاسیونانرژيثانیه،یکبرابراسکنزماناست.کرده
است.بوده340تا40ازجرمیناحیهوولتالکترون70

شد.دهااستفExcelافزارنرمازهادادهزیآنالبراي 

نتایج
اسانسبازده

شیرازيبابونهمختلفهايانداماسانسبازدهمقایسه
،گلدارسرشاخهي هاانداماسانسبازدهنیانگیمکهدادنشان

دربود،%06/0برابرومشابهگریکدیبابرگوگل
رااسانسبازدهنیکمتر،%02/0باساقهبازدهکهیصورت
).1شکل(داشت
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يرازیشبابونهمختلفي هااندامدراسانسبازده-1شکل

اسانسهايترکیب
ـ ترک36ي رازیشبابونهیی هواي هااندامهیتجزدر بی
وانـدام کیدرفقطهابیترکازي تعدادکهشدیی شناسا
میـان  ازداشـتند. وجـود هـا انـدام ی تمامدرزیني تعداد

ـ خـاص هايبیترک ـ یپ- آلفـا بـه تـوان یم رسـن، یمن،ین
- )يا- ي(اوفلـورن ي دیریوگورجونن،- آلفاالمن،- دلتا
ـ ترکوگـل انـدام درفقـط کهکرد اشارهفارنرن- آلفا بی
درتنهـا آرومادنـدرن - اووبـرگ درفقـط نئولیتر- آلفا

ـ ترککـه یصورتدرشد.مشاهدهگلدارسرشاخه هـاي بی
ــا ــان،- بت ــرپتوج ــال،- 4- ننیت ــا- سیس ــارنزن،- بت ف
مورولن،- آلفاگورجونن،- گامازوبوتانوات،یالینیترپ- آلفا

ــدول ــمت- 2لیالوان ــانوات،لی ــپاتولنول،بوت ــولناس هوم
- )11(7- دسـم واوال- 7- ان- 4- بتـا - سیس،2دیاپوکسا

مشاهدهي رازیشبابونهیی هواي هااندامتمامدرال- 4- ان
شدند.
کهشد شناساییترکیب23برگاسانستجزیهدر

%60ازشیب.ددندامیتشکیلرااسانس%93ازبیش

- 4- کادینه،%)3/27(توجون- بتاترکیبپنجبههابیترک
%)،10(اکسایدکاریوفیلن%)،11((سیس)- ال- ان
%)9/5(بوتانواتترپینیل- آلفاو%)7/6(اودسمول- بتا

.)1(جدولداشتاختصاص
ترکیب شناسایی شد که بیش از 14در اسانس ساقه 

- بتا- ترکیب سیسدادند. چهار % اسانس را تشکیل می91
متیل بوتانوات - 2،1، الواندالیل %)4/62(فارنزن

و کاریوفیلن اکساید %)9/2(توجون - ، بتا%)4/12(
% کل 80مهم بودند که بیش از ها%) از ترکیب8/2(

). 1اند (جدول هاي اسانس را تشکیل دادهترکیب
ترکیب شناسایی شد که بیش از 25در اسانس گل 

توجون- دادند. هفت ترکیب بتامی% اسانس را تشکیل 94
فارنزن- بتا- سیس%)،3/20%)، اسپاتولنول (6/33(
،%)2/4(اودسمول- بتا،%)6/4(فارنزن- بتا- اي%)،5/9(

% 79%) بیش از 4/3گورجونن (- %) و گاما4/3لینالول (
). 1دهند (جدول اسانس را تشکیل می

0
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Anthemis(شیرازيبابونهمختلفهاياندامدرشدهشناساییهايترکیب-1جدول pseudocotula L.(

شاخصترکیبنامردیف
بازداري

اسانسدرصد
سرشاخهگلساقهبرگ

1β-pinene979--5/0-
2myrcene990--3/0-
3p-cymene10255/0-4/05/0
41,8-cineole10302/08/0--
5linalool10978/0-4/32/1
6α-thujone11033/1-7/02
7β-thujone11153/279/26/3334
8terpinen-4-ol11782/03/06/03/0
9α-terpineol11875/0---
103-thujyl acetate12965/1-7/06/0
11δ-elemene1338--1-
12α-copaene13775/0-2/17/0
13cyperene13991-9/06/0
14α-gurjunene1410--4/0-
15Z-β-farnesene14437/14/625/93/12
16E-β-farnesene1457--6/41
17allo-aromadendrene1460---2/1
18α-terpinyl isobutanoate14739/53/17/08/0
19γ-gurjunene14809/59/04/39/2
20viridi florene1497--5/0-
21α-muurolene15001/13/14/14/0
22(E,E)-α-farnesene1506--2/0-
23lavandulyl 2-methyl butanoate15121/14/121/14/1
24spathulenol15808/25/13/204/1
25caryophyllene oxide1585108/2-3/12
26globulol15908/12/0-2/1
27humulene epoxide II16087/12/18/23
28β-himachalene oxide16165/5--1/1
29Cadin-4-en-7-ol(cis)1640119/12/13
30β-eudesmol16517/6-2/44/1
31eudesm-7(11)-en-4-ol18411/47/19/07/4

1/936/915/9488مجموع
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گلدارسرشاخهاسانستجزیهازحاصلنتایج
ازبیشکهگردیدترکیب23شناساییبهمنجر)1(جدول

توجون- بتاترکیبپنجوشوندیمشاملراهاترکیب88%
اکسایدکاریوفیلن%)،3/12(فارنزن-بتا- سیس%)،34(
و%)7/4(استات-ال- 4-ان-)11(7-دسموا،%)3/12(

بیشکهبودندی اصلهايبیترکاز%)3(2اپوکسایدهمولن
دهند.یمتشکیلرااسانسي هابیترککل%66از

وهاترکیبنوعلحاظبهاسانسي هابیترکمقایسه
زیادياختالفمختلفهاياندامبینکهدادنشانآنهادرصد

کهيطوربه،داردوجودآنهادرصدوهابیترکنوعدر
بیترتبه،گلدارسرشاخهوگلبههابیترکتعدادنیشتریب

تعلقبیترک14باساقهبهتعدادنیکمترو23و25برابر
دارند.

یی هوامختلفي هاانداماصلیهايترکیبدرصدمقایسه
نیترعمدهازتوجون-بتاکهدادنشاني رازیشبابونه

داشتهوجوداهیگیی هواي هااندامی تمامدرو بودههابیترک
ساقهوبیشترین%6/33باگلو%34باگلدارسرشاخهو
).2(شکلداشتندرامقدارکمترین%9/2با

نیشتریبکهبودهی اصلبیترکنیدومفارنزن-بتا- سیس
و%4/62بیترتبهگلدارسرشاخهوساقهدررادرصد

بود.%7/1برگدرآنزانیمنیکمترو3/12%
زانیمنیشتریبکهبودهاسپاتولنولی اصلبیترکنیسوم

ازکمتربهآنزانیمهااندامگریددرو%3/20گلدر
ی تماماسانسدرکههاییبیترکگریدازرسد.یم8/2%

،بوتانواتلیمت-2لیالواندولبهتوانیمشددهیدهااندام
همولنوگورجونن-گاما،ال-7- ان- 4نیکاد- سیس

ساقهدررامقدارنیشتریببیترتبهکهکرداشاره2دیاپوکسا
گلدارسرشاخهو%)9/5(برگ%)،11(برگ،%)4/12(
).2(شکل) داشتند 3%(

.Aاسانساصلیهايترکیبدرصدمقایسه-2شکل pseudocotula

β- thujone Z - β- farnesene γ-gurjunene
lavandulyl 2-

methyl
butanoate

spathulenol
humulene
epoxide II

cis-Cadin-4-en-
7-ol

برگ 27.3 1.7 5.9 1.1 2.8 1.7 11

ساقه 2.9 62.4 0.9 12.4 1.5 1.2 1.9

گل 33.6 9.5 3.4 1.1 20.3 2.8 1.2

سرشاخه گلدار 34 12.3 2.9 1.4 1.4 3 3

0

10

20

30

40

50

60

صد
در



هاي اسانس ...مقایسه بازده و ترکیب456

بحث
یی هواي هااندامدراسانسبازدهکهدادنشانجینتا
وبرگگل،ي هااندامدروکمنسبتبهي رازیشبابونه

برابرساقهدرو%06/0برابرومشابهباًیتقرگلدارسرشاخه
و Rezaeeتوسطشدهاخذجینتاباکه؛باشدیم02/0%

Anthemisگونهي روبر،)2008همکاران ( coelopoda

باشد.یممتفاوتالنیگی عیطبشگاهیروازشدهي آورجمع
وی شگاهیرواتیخصوصبهتوانیمرااختالفنیاالبته 

همکارانوAyoughiکهيطورهمانگونهدوی کیژنت
داد.نسبت،اندکردهبیان)2008(

گلاندامدراسپاتنولهايبیترکدرصددادنشانجینتا
Anthemisگونهبرگدرلنیوفیکارو pseudocotulaاریبس

.Aهايبیترکبهکینزد altissima L. var. altissima

نیاوشدهارائه)2006(همکارانوRezaeeتوسطکهبوده
خواصي داراگونهدونیابرگوگلکهداردنیاازنشان
وي ضددردتیخاصآنهاي هابرگوباشندیمی مشابه

ورشدمهارتیقابلشتریبآنهاي گلهاوداشتهی ضدالتهاب
دارند.راهاتیلنفوسدرریتکث

Anthemisیی هواتودهیزمختلفي هااندامسهیمقادر

pseudocotula ،گلدربیترک25وجودازنشانجینتا،
وبرگدربیترک23،گلدارسرشاخهدربیترک23
گلدرتوجون- بتابیترکتیغالبباساقهدربیترک14

ي برترو)3/27(برگو%)34(گلدارسرشاخه،%)33(
کهداشترا%4/62باساقهدرفارنزن-بتا- سیسبیترک

دارد.رامختلفي هااندامدرآنهامقداروهابیترکازنشان
يروبر)Jaimand)2008وRezaeeقاتیتحقباجینتانیا

Anthemisبرگوگلهايبیترک triumfettliiنیهمچنو
Rezaeeبرگوگلهايبیترکي روبر)2008(همکارانو

Anthemisگونه coelopodaنیباختالفوجودبری مبن
باشد.یمهمسوآنهادرصدوی اصلهايبیترک

)1998(همکارانوBulatovicتوسطقاتیتحقجینتا
Anthemisاسانسهايترکیبي روبر montanaو

Bulatovicي روبر)1997(همکارانوAnthemis

carpaticaازتوجون-بتاوتوجون-آلفاکهدادنشان

اخذجینتاباکهباشندیمگلدارسرشاخهعمدههايبیترک
اسانسدرراعمدهبیترکدوکهقیتحقاین شده

Anthemisگلدارسرشاخه pseudocotula،وتوجون- آلفا
همسو،کردهمشخص%34و%2برابربیترتبهتوجون- بتا
ی اصلهايبیترکازتوجونکهداردنیاازنشانوباشدیم

مواددرکممقداربهتوانیمآنهازاوبودههاسیآنتمبیشتر
استفاده ي عطرسازعیصنادرنیهمچنوی دنینوشویی غذا
.کرد

درصدوهاترکیبنوعبینشد،مالحظهکهوريطهمان
برايدهدمینشانکهداردوجودتوجهیقابلاختالفاتآنها

مختلفهاياندامازگیرياسانسدبایمختلفاهداف
هاتفاوتاینوجودهمچنینشود.انجامجداگانهصورتهب

انبوهتولیدبرايبرترهايتودهانتخاببرايکهدهدمینشان
انتخابازقبلاستالزماصالحیکارهايبرايویژهبهو

اقدامهاانداماسانسیهايترکیبشناساییبهنسبت،هاتوده
بینرابطهوآماريمناسبهايروشاعمالبانیزوکرده
گیاه،فولوژیکرموخصوصیاتباهاترکیبدرصدونوع

.کرداقداممناسبهايتودهانتخاببهنسبت
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Abstract
Anthemis, belonging to Asteraceae family, has 23 native annual species in Iran whose flowers

and other organs contain essential oil. To study the quantitative and qualitative characteristics of
the Anthemis pseudocotula Boiss. essential oil, the seeds were collected from natural habitat in
Maraveh Tapeh, and planted in the Alborz Research Station. In full flowering stage, samples
were prepared from plant flowers, leaves, stems and flowering shoots. After air-drying, the
essential oil was extracted by hydro-distillation method and analyzed by GC and GC/MS.
According to the obtained results, the essential oil yield of flowers, leaves, stems, and flowering
shoots were calculated to be 0.06, 0.02, 0.06, and 0.06-plant dry weight. Twenty-three
components were identified in the leaf essential oil whose main components were β-thujone
(27.3%), cadin-4-en-7-ol (cis) (11%), caryophyllene oxide (10%) and β-eudesmol (6.7%). In the
stem essential oil, 14 components were identified and Z-β-farnesene (62.4%), lavandulyl and 2-
methyl butanoate (12.4%) were the two main components. The three main components
identified in the flower essential oil were β-thujone (33.6%), spathulenol (20.3%) and Z-β-
farnesene (9.5%). The three main components identified in the flowering shoots were β-thujone
(34%), Z-β- farnesene (12.3%) and caryophyllene oxide (12.3%). The results showed that β-
thujone as a main component of essential oils ranged from 3% in leaves to 34% in flowering
shoots. Our results clearly showed that more essential oil yield could be obtained from the
flowering shoots of Anthemis pseudocotula at full flowering stage. As well, the desired parts
could be extracted to obtain higher amount of essential oil components for specific objectives.

Keywords: Anthemis pseudocotula Boiss., essential oil, different parts, β-thujone.


