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 چکیده
رشدیافته در رویشگاه طبيعی  L. Chenopodium botrysيت و کيفيت اسانس گياه های بيوشيميایی و کمّ در این مطالعه، ترکيب    

، استان خراسان شمالی با هدف ارزیابی پتانسيل بيولوژیک و خواص دارویی بررسی شد. راز و جرگالنواقع در شهرستان 

يميایی، ازجمله های بيوش دار این گياه در مرحله گلدهی کامل انجام شد. محتوای ترکيب های گل ها و سرشاخه برداری از برگ نمونه

ها به روش تقطير  همراه برگ دار به های گل گيری شد. اسانس سرشاخه اکسيدانی، اندازه آنتی های فنلی، فالونوئيدی و ظرفيت ترکيب

سنج جرمی  ( و کروماتوگرافی گازی متصل شده به طيفGCبا آب استخراج و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی )

(GC/MSتجزیه و ش )های متانولی برگ و  اکسيدانی عصاره ناسایی شد. نتایج نشان داد محتوای فنلی، فالونوئيدی و ظرفيت آنتی

گرم کوئرستين بر گرم  )ميلی 51و  54گرم اسيدگاليک بر گرم وزن خشک(،  )ميلی 4/55و  2/38ترتيب  دار به های گل سرشاخه

%(، جونيپرکامفور 2/51ترکيب در اسانس شناسایی شد. المول ) 22د. ليتر( بدست آم )ميکروگرم بر ميلی 11و  55وزن خشک( و 

( بدست w/w) %82/4دهنده اسانس را تشکيل دادند. بازده اسانس نيز  تشکيلهای  ترکيبترین  ( عمده%5/2%( و بولنسول )5/1)

گرم  ميلی 5/8دار، حاوی آنتوسيانين بيشتر ) های گل دار نسبت به عصاره سرشاخه آمد. همچنين، عصاره برگ با اختالف معنی

 منبع  C. botrysتوان گفت که گياه  طور کلی براساس نتایج می گلوکوزید در گرم وزن خشک( بود. به-8-سيانيدین

 های غذایی، دارویی و بهداشتی استفاده کرد. رود بتوان از آن در فرآورده دانی است و انتظار میاکسي آنتیهای  ترکيبای از  قابل مالحظه
 

 .فالونوئيد و فنل محتوای ،یاکسيدان آنتی ظرفيت ،L. botrys Chenopodium آنتوسيانين، محتوای اسانس، کلیدی: های هواژ

 

 مقدمه
 است متنوع یها مياقلی دارای کشورها ءجز رانیا کشور

 اهانيگ با ارتباط درویژه  به آن یستیز تنوع باعث نیا و
 اورشليمی سلمک یا یترک درمنه است. شده مختلف ییدارو

 اسفناجيان تيره از L. botrys Chenopodium علمی نام با
(Chenopodiaceae) با ساله یک ،علفی یگياه که بوده 

 انشعابات ،متر سانتی 24 تا 51 ارتفاع به راست های شاخه
 به آن های گل است. نامنظم های بریدگی با هایی برگ و زیاد
 و بوده ای خوشه و کوچک گرد، زرد، به مایل سبز رنگ
 اگر طوری که به ،است درمنه بوی به شبيه قوی بوی دارای
 فشرده انگشتان بين در آن دار برگ  ساقه یا و دار گل  شاخه
 یمحسوس طور به آن بوی اسانس شدن آزاد علت به شود،
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 ؛Rezaieseresht et al., 2020) شد خواهد حس
Mozaffarian, 2008).  

 که است داده نشان C. botrys گياهمورد  در تحقيقات
 برگ، ازجمله گياه این مختلف های قسمت اسانس و عصاره

 خواص دارای آن بذر و زایشی های اندام جوان، های ساقه
 دردهای و التهاب رفع روده، کرم دفع قبيل از درمانی
 درمان دندان، دردهای دهنده تسکين ملين، مفصلی،
 عفونت و خونی اسهال ،یپوست های کک ،سوختگی آفتاب

 ؛Bedrossian et al., 2001) باشد می ادراری
Rezaieseresht et al., 2020.) طب در همچنين گياه این از 

 ریوی، و تنفسی های بيماری درمان برای آیورودا و سنتی
 سردرد، ،مروارید آب عصبی، اختالالت شکمی، دردهای

 ,Quattrocchi) شود می استفاده آنفوالنزا و سرماخوردگی

 و Bano مطالعات در (.Yadav et al., 2007 ؛2012
 گياه کرده دم مصرف که شد داده نشان نيز (2454) همکاران
botrys .C  درد معده و سردرد کبدی، اختالالت رفعبرای 
 در ،شدهبيان  موارد بر عالوه .شود می تجویز و توصيه

 botrys .C گياه یاکسيدان آنتی خاصيت به منابع از بسياری
 ؛Ullah et al., 2017) است شده فراوانی های اشاره نيز

Sabih Ozer et al., 2016).  
 از ها اکسيدان آنتی جستجوی با ارتباط در ها تالش امروزه

 بسيار جهانی سطح در دارویی گياهان ویژه به طبيعی، منابع
دليل  به botrys .C گياه (.al et Ayaz,. 2014) است شده فراگير

 و حذف در که قویقابليت  و باال یاکسيدان آنتی ظرفيت
 مناسب ای گزینه رود می انتظار دارد آزاد های رادیکال جاروب
 به مربوط های بيماری گونه  این پيشگيری یا ،اندرمبرای 
 Şimşek ؛Ullah et al., 2017) باشد اکسيداتيو های تنش

Sezer & Uysal, 2021.) گياه این که دهد می نشانها  گزارش 
 ازجمله شيميایی های ترکيب از خاصی گروه داشتن دليل به

 خاصيت که فالونوئيدی و فنلی های ترکيب ها، آنتوسيانين
 حذف در باالییقابليت  ،است شده  شناخته هاآن یاکسيدان آنتی
 اسانس (.Imran et al., 2014) دارد نژاکسي فعال های گونه
 ،متنوع ترپنی های ترکيب وجود دليل به نيز .botrys C گياه

 اسانس آناليز در .دارد ای ویژه یاکسيدان آنتی و دارویی خواص

 ها مونوترپن از ای مجموعه گياه این های سرشاخه از حاصل
 پينن،-بتا نرول، منتون، لينالول، فنچون، کارن، فور،مکا شامل

 ها ترپن سسکوئی از گروهی و توجون ،ترپينئول-4 پولگون،
 ودسمولا-بتا و داوانون کامفور،جونيپر ،المول المن،-بتامانند 

 بر مطالعه (.Buchbauer et al., 1995) ستا هشد شناسایی
 داد نشان سعودی عربستان درکرده  رشد هایbotrys .C روی

  و حجمی/جرمی( %2) بوده اسانس از سرشار گياه این که
 شده شناخته ترکيب ترین عمده ودسمولا-بتا واودسمول -آلفا

 مطالعه در (.El-Sayed et al., 1989) هستنددر گياه 
 رویش botrys .C اسانس در موجود شيميایی های ترکيب

 که داد نشان نتایج نيز، مازندران استان ساری منطقه در یافته
 ایزوآسکاریدول و (%55) با سيمن-پارا (،%3/12) با ترپينئول

 اسانس دهنده تشکيل های ترکيب ترین اصلی ترتيب به (%1) با
 .(Morteza-Semnani & Babanezhad, 2007) باشند می

 نيز شمالی آمریکای در .botrys C اسانس اصلی های ترکيب
 %(،1/2) المول %(،5) بوتریدیول %(،82) نوپودیولک-بتا و آلفا

 الکل یک و %(1/8) ودسمولا-بتا و آلفا (،%1/1) استات المول
 شد گزارش %4/1 محتوای با جدید ترپن سسکوئی

(Bedrossian et al., 2001.) شده انجام های پژوهش نتایج 
 دهنده تشکيل های ترکيب ميزان و نوع در تنوع که دهد می نشان

 و رویشگاه نوع بهبا توجه  botrys .C دارویی گونه در اسانس
 تحقيق این در رو ازاین باشد، متغير تواند می منطقه اقليمی شرایط

 مواد شناسایی و بيوشيميایی های ترکيب محتوای بررسی به
راز و  منطقه درکرده  رشد .botrys C گياه اسانس ثرهؤم

 .شد پرداخته جرگالن
 
 ها روش و مواد

 و فراوان صورت به L. botrys Chenopodium گياه
رشد  و پراکنش شمالی خراسان استان مراتع در خودرو

 در اهيگ این دار گل های سرشاخه از برداری نمونه کند. می
 یکی از تصادفی کامالً روش به کامل گلدهی مرحله

 راز و جرگالن شهرستان در واقع آن عیيطب های رویشگاه
 .شد انجام سيد چشمه منطقه شمالی، خراسان استان
 نمونه آوری جمع
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 طول به ترانسکت سه که بود صورت این به برداری نمونه
 کی پالت 54 ترانسکت هر طول در شد. مستقر متر 84

  یها نمونه و شد انداخته تصادفی صورت به مترمربعی
 در و شد لحاظ نمونه کی عنوان به و مخلوط هم با پالت 54
 بوته یپا خاك نمونه ،براین عالوه شد. آماده نمونه 8 تینها
 یها نمونه همراه به که شد آوری جمع نيز متر 1/4 عمق تا

 کشاورزی گروه آزمایشگاه به مطالعات انجامبرای  گياهی
 نيز اهانيگ شناسایی. ندشد منتقل بجنورد نور پيام انشگاهد

 )کد مشهد فردوسی دانشگاه هرباریومی یها نمونه با مطابق
 از پس گياهی یها نمونه .شد انجام (45424 هرباریومی

 تا 22) اتاق دمای و سایه در هفته یک مدت به شدن خشک

 گيری اسانس و عصاره تهيه آماده (گراد سانتی درجه 21
 شدند.
 
 خاك یها شیآزما

 دهيکوب ینيچ هاون توسط ابتدا خاك شده خشک نمونه
 یمتر یليم دو الک از سپس .شد خرد آنها یها کلوخه و شده
 آماده خاك یها شیآزما انجام یبرا و شده داده عبور

 تیهدا ،یدرومتريه روش از خاك بافت نييتعبرای  .گردید
 و الکتریکی سنج هدایت دستگاه از (،EC) خاك یکیالکتر

 شد. استفاده متر pH دستگاه از (،pH) خاك تهیدياس
 در منطقه ارتفاع و جغرافيایی موقعيت خاك، مشخصات

 است. شده  گزارش 5 جدول
 

 راز و جرگالنمنطقه  از سطح دریا مشخصات خاك، موقعیت جغرافیایی و ارتفاع -1 جدول

Table 1. Soil characteristics, geographical location, and altitude of Raz and Jargalan region 
Soil Texture pH EC (dS.m-1) Geographical coordinates Altitude 

Sandy loam 7.2 1.05 
57°  08'  00'' E 

37°  56'  44'' N 
1450 m 

 

 

 یریگ عصاره
 انجام (خيس کردن) ونيماسراس روش به ها عصاره تهيه

 گرم 54 مقدار منظور بدین (.Trusheva et al., 2007) شد
  اهيگ (دار گل های سرشاخه )برگ، شده خشک پودر از

botrys .C مدت به و افزوده متانول ليتر ميلی 544 به را  
 آمده بدست نمونه شد. زده بهم کريش یرو بر ساعت 24

 ذرات کامل حذفبرای  و صاف واتمن یصاف کاغذ توسط
 در دور 54444 سرعت با وژيسانتریف دستگاه وسيله به معلق،

 حالل، حذف از پس شد. سانتریفيوژ قهيدق 24 مدت به قهيدق
 و حرارت نور، به آمده بدست عصاره یباال تيحساس ليدل به

 در و خچالی در زيآنال زمان تا و بستهرا  آن درب ژن،ياکس
 .گردید یگهدارن گراد سانتی درجه 4 یدما

 
 یاکسیدان آنتی فعالیت ارزیابی

 ترکيب یک (DPPH) هيدرازیل پيکریل-5-فنيل دی-2و 2
 توسط شدنءاحيا با که است بنفش رنگ با پایدار رادیکالی

 ی(اکسيدان آنتی های )ترکيب هيدروژن یا دهنده الکترون عناصر
 توانایی .شود می تبدیل زردرنگ هيدرازیل پيکرین فنيل دی به

 یها عصاره وها  ترکيب توسط الکترون یا هيدروژن اتم دادن
 ميزان کاهش یا کردن رنگ بی ميزان با آزمون این در مختلف
 سنجيده متانول در DPPH بنفش محلول نوری جذب

 یا )برگ عصاره از ميکروليتر 14 که ترتيب بدین .شود می
 DPPH %444/4 محلول ليتر ميلی 1 با (دار گل های سرشاخه

 )بدون متانول مخلوط از شد. مخلوط متانول در شده حل
 از و منفی کنترل عنوان به DPPH همراه به (گياهی عصاره
 این در مثبت کنترل عنوان به نيز DPPH با ونيگلوتات مخلوط
 نوری جذب دقيقه 84 گذشت از بعد شد. استفاده آزمایش

 مهار درصد شد. خوانده نانومتر 151 موج طول در ها نمونه
 محاسبه زیر فرمول از استفاده با DPPH آزاد های رادیکال

 .گردید
 

Sc (%) = [(A0-As)/A0] ×100 
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A0= نمونه از غير به واکنشگرها تمامی )حاوی کنترل جذب 

 آزمایش(

As= آزمایش نمونه جذب 

Sc (%)= آزاد رادیکال مهار درصد DPPH (Burits & 

Bucar, 2000.) 

 IC50 (Half صورت به یبررس نیا از حاصل جینتا

Maximal Inhibitory Concentration) که شد انيب 
 از %14 مهار توان که است عصاره از یغلظت نشانگر

 (.Khatamian et al., 2019) دارد را آزاد یها کالیراد
 

 کل فنل سنجش

 به و سيوکالتو فولينآزمون  وسيله به فنلیهای  ترکيب ميزان
 کار اساس شد. گيری اندازه (2448) همکاران و Chun روش

 در فنلیهای  ترکيب توسط فولين معرف احياء روش، این در
 حداکثر که است رنگ آبی کمپلکس ایجاد و قليایی محيط
 این به دهد. می نشان نانومتر 124 موج طول در را جذب
 های سرشاخه یا )برگ عصاره از گرم ميلی یک ابتدا ،منظور

 از ميکروليتر 24 کرده، حل متانول ليتر ميلی یک در را (دار گل
 ليتر ميلی 524/5 با آزمایش لوله درون گياهی عصاره محلول

 مخلوط سيوکالتو فولين معرف ميکروليتر 544 و مقطر آب
 کربنات محلول ميکروليتر 844 دقيقه، 3 گذشت از بعد. شدند
 شد. افزوده آزمایش لوله یمحتوا به وزنی/حجمی( %24) سدیم

 یدما با آب حمام درون دادن، تکان از بعد آزمایش یها لوله
 دقيقه 84 گذشت از پس و گرفته قرار گراد سانتی درجه 44

 نانومتر 124 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه با آنها جذب
 ... ،24 ،54) مختلف های غلظت در گاليک اسيد از شد. خوانده

 استاندارد منحنی رسمبرای  (ليتر ميلی بر ميکروگرم 544 و

 گرم هر در اسيدگاليک گرم ميلی برحسب نتایج و شد استفاده
 .گردید بيان عصاره
 

 کل فالونوئید سنجش
 کلرید آلومينيم سنجی رنگ روش به فالونوئيد ميزان

 روش اصول (.Chang et al., 2002) شد گيری اندازه
 یاسيد یها کمپلکس تشکيل کلرید، آلومينيم سنجی رنگ

 فالونوئيدها هيدروکسيل گروه یا ،کتو گروه با کلرید آلومينيم
 451 موج طول در را جذب بيشترینها  ترکيب این که است

 )برگ عصاره گرم ميلی یک ابتدا ،روش این در دارند. نانومتر
 کرده، حل متانول ليتر ميلی یک در را (دار گل های سرشاخه یا
 اتانول ليتر ميلی 1/5 با گياهی عصاره محلول از ليتر ميلی 1/4

 استات ليتر ميلی 5/4 %،54 کلرید آلومينيم ليتر ميلی 5/4 %،51
 گردید. مخلوط مقطر آب ليتر ميلی 3/2 و موالر یک پتاسيم

 دقيقه، 84 مدت به اتاق یدما در ها نمونه ینگهدار از بعد
 در کوئرستين از شد. خوانده نانومتر 451 در مخلوط جذب
 بر ميکروگرم 544 و ... ،24 ،54) مختلف های غلظت
 برحسب نتایج و استفاده استاندارد منحنی رسمبرای  (ليتر ميلی
 .شد بيان عصاره گرم هر در کوئرستين گرم ميلی

 
 کل آنتوسیانین سنجش
cc44/4 های سرشاخه یا )برگ گياه متانولی عصاره 

 ليتر ميلی 2/8 یکی به ریخته، جداگانه لوله دو در را (دار گل
 دومی به و pH 5 در موالر( 421/4) کلراید پتاسيم بافر

 pH 1/4 در موالر( 4/4) استات سدیم بافر ليتر ميلی 2/8
 و 154 یها موج طول در ها لوله از یک هر جذب و افزوده
 Lako et) گردید قرائت تومتراسپکتروف توسط نانومتر 144

al., 2007.) براساس زیر فرمول با کل آنتوسيانين ميزان 
 گرم در Cyanidin-3-glucosid معادل آنتوسيانين گرم ميلی

 .شد محاسبه
 

A = (A510 – A700)pH1- (A510 – A700)pH4.5 

TAC = (A× MW× DF × 100)/ MA 
A =  جذب  MW = 499.2 DF = 100 MA = 26900 
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های  محتوای فالونوئيد و آنتوسيانين عصارهمقایسه بين 
و  T-testهای گلدار از طریق آزمون  برگ و سرشاخه

 انجام شد. Exelافزار  نرم
 

 اسانس استخراج
 شده خشک نمونه از گرم 84 اسانس، استخراجبرای 
 آب، با تقطير روش به تکرار سه در دار گل های سرشاخه

 در و گيری اسانس ساعت 8 مدت به کلونجر دستگاه توسط
 زمان تا ها اسانس شد. آبگيری سدیم سولفات با آخر مرحله
 نگهداری یخچال در و دربسته  تيره های شيشه درون آناليز،
 ماده خشک وزن برحسبها  نمونه اسانس بازده شدند.

 شد. محاسبه گياهی،
 
 اسانس دهنده تشکیلهای  ترکیب ییشناسا

 از اسانسهای  ترکيب کيفی و یکمّ ییشناسا برای
 گازی کروماتوگرافی و (GC) یگاز کروماتوگرافی دستگاه
 مدل (GC/MS) جرمی سنج طيف به شده متصل

Shimadzu-QP2010SE ستون به مجهز Rtx-5MS طول( 
 فاز ضخامت و متر ميلی 21/4 داخلی قطر متر، 84 ستون
  آون ابتدایی دمای شد. استفاده ميکرومتر( 21/4 ثابت
 دما درجه 54 دقيقه یک هر شد، تنظيم گراد سانتی درجه 24

 به که گراد سانتی درجه 254 انتهایی دمای تا یافت افزایش
 عنوان به هليوم گاز از ماند. باقی دما این در دقيقه 58 مدت
 و دقيقه بر ليتر ميلی 5/4 جریان سرعت با و حامل گاز

 ولت الکترون 14 یونيزاسيون انرژی با جرمی سنج طيف
 کروماتوگرام رسم با حاصل های طيف ییشناسا شد. استفاده

 شرایطدر  (C5-C30) نرمال های پارافين ازمجموعه  کی
 بازداری زمان به توجه با ،شد انجام نمونه تزریق با یکسان

 در موجود جزء هر یبرا بازداری شاخص ها ترکيب این
 شد. محاسبه نمونه کروماتوگرام

 

 نتایج
 وزن برحسب C. botrys 82/4% گياه در اسانس بازده

 که داد نشان همچنين ها بررسی آمد. دستب (w/w) خشک
درمجموع  که رددا وجود ترکيب 22 اسانس محتوای در
 %2/12 (.2 )جدول دادند تشکيل را اسانس کل از 2/52%
 را %55 اکسيژنه، های ترپن سسکوئی راها  ترکيب از

 های مونوترپن را %3/8 هيدروکربنه، های ترپن سسکوئی
 شدند. شامل هيدروکربنه های مونوترپن را %2/5 و اکسيژنه

 و %5/1 با جونيپرکامفور ،%2/51 با المولميان،  این از
 درصد ترین عمده که بودند موادی جزو %5/2 با بولنسول

 .تشکيل دادند را اسانس دهنده تشکيلهای  ترکيب
 را مقادیر کمترین ،%3/4 با فنچون و گلوبولولهای  ترکيب

 دادند اختصاص خود به اسانس دهنده تشکيل مواد بين
 (.2 )جدول

 

 botrys Chenopodium گیاه یاکسیدان آنتی فعالیت

 های سرشاخه عصاره یاکسيدان آنتی فعاليت گيری اندازه
 ترتيب به ،IC50 در C. botrys گياه برگی عصاره ودار  گل

  شد گزارشليتر  ميلی بر ميکروگرم 55 و 11 مقدار
 مهار زانيمکه  داد نشان همچنين ها یافته (.5 )شکل

 رابطه عصاره غلظت شیافزا با DPPH آزاد های رادیکال
 زانيم عصاره، غلظت افزایش با عبارتی به داشت، ميمستق
 کرد. پيدا شیافزا مهار

  حدود IC50 بادار  گل های سرشاخه عصاره
  حدود IC50 با برگی عصاره وليتر  ميلی بر کروگرميم 11
ی ها کالیراد از% 14 بود قادرليتر  ميلی بر کروگرميم 55

 عنوان به ونيگلوتات حاليکه در ،کند مهار را DPPH آزاد
% 14 حدودليتر  ميلی بر کروگرميم 44 غلظت در مثبت کنترل

  (.5 )شکل کرد مهار را آزادی ها کالیراد از
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 Chenopodium botrysدهنده اسانس گیاه  تشکیل های درصد و نوع ترکیب -2 جدول
Table 2. Percentage and type of essential oil compounds in Chenopodium botrys 

Type of compounds Retention index 

(RI) 
Percentage  Compounds NO. 

Hydrocarbon monoterpene  991 1.2 β-myrcene 1 
Oxygenated monoterpens 1090 0.8 fenchone 2 
Oxygenated monoterpens 1135 1.6 camphor 3 
Oxygenated monoterpens 1148 1.4 β-pinene oxide 4 

Hydrocarbon sesquiterpene 1385 3.1 β-elemene 5 
Hydrocarbon sesquiterpene 1424 1.2 E-caryophyllene 6 
Hydrocarbon sesquiterpene  1519 6.7 δ-cadinene 7 

Oxygenated sesquiterpene 1538 17.2 elemol 8 

Oxygenated sesquiterpene 1560 1.5 hedycaryol 9 

Oxygenated sesquiterpene 1567 2.3 palustrol 10 

Oxygenated sesquiterpene 1572 1.7 nerolidol 11 

Oxygenated sesquiterpene 1583 1.8 viridiflorol 12 

Oxygenated sesquiterpene 1592 5.9 davanone 13 

Oxygenated sesquiterpene 1601 0.8 globulol 14 

Oxygenated sesquiterpene 1633 2.9 γ-eudesmol 15 

Oxygenated sesquiterpene 1646 3.5 alloaromadendrene oxide 17 

Oxygenated sesquiterpene 1665 6.4 α-cadinol 18 

Oxygenated sesquiterpene 1673 6.9 bulnesol 19 

Oxygenated sesquiterpene 1681 7.9 juniper camphor 20 

Oxygenated sesquiterpene 1688 1.0 α-bisabolol 21 

Oxygenated sesquiterpene 1698 2.0 eudesm-7(11)-en-4-ol 22 

Oxygenated sesquiterpene 1715 2.0 guaiol acetate 16 

Oxygenated sesquiterpene 1775 3.3 β-costol 23 

Oxygenated sesquiterpene 1786 1.6 α-eudesmol acetate 24 

Oxygenated sesquiterpene 1810 4.0 cryptomeridiol 25 

Oxygenated sesquiterpene 1855 3.5 α-chenopodiol 26 

  92.2 Total  

  1.2 Hydrocarbon monoterpene   

  3.8 Oxygenated monoterpens  

  11.0 Hydrocarbon sesquiterpene   

  76.2 Oxygenated sesquiterpene  

RI: experimental retention index given for RTX-5MS  column in reference to n-alkane. 
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 در مقایسه با گلوتاتیون Chenopodium botrysهای گیاه  در واکنش با عصاره DPPHمیزان مهار رادیکال آزاد  -1شکل 

Figure 1. DPPH free radical scavenging in reaction with Chenopodium botrys extracts compared to glutathione 

 

 کل آنتوسیانین و فالونوئید فنل، محتوای

 محتوای در یدار معنی تفاوت داد نشان تحقيقاین  نتایج
 متانولی عصاره نشد. دیده گل و برگ اندام دو در فنل،
 گرم ميلی) 2/38 ± 1/5 مقدار botrys .C گياه های برگ

 متانولی عصاره و خشک( عصاره گرم بر اسيدگاليک
 گرم ميلی) 4/55 ± 5/4 مقدار آن دار گل های سرشاخه

 به را کل فنل محتوای از خشک( عصاره گرم بر اسيدگاليک
 ،کل فالونوئيد ميزان مورد در اما .دادند اختصاص خود

 و شد دیده ها اندام فالونوئيد محتوای در یدار معنی تفاوت
 های سرشاخه و C. botrys گياه های برگ متانولی عصاره

 بر کوئرستين گرم ميلی) 54 ± 2/4 مقدار ترتيب به آن دار گل
 بر کوئرستين گرم ميلی) 51 ± 1/5 و خشک( عصاره گرم
 محتوای .(2 )شکل دادند نشان را خشک( عصاره گرم

 گرم ميلی 5/8 ± 8/4 برگ عصاره در نيز کل آنتوسيانين
 های سرشاخه عصاره در و گرم در گلوکوزید 8 سيانيدین

 گرم در گلوکوزید 8 سيانيدین گرم ميلی 5/5 ± 5/4 دار گل
 گياه برگ عصاره که داد نشان نتایج .(8 )شکل آمد بدست

C. botrys عصاره با مقایسه در یدار معنی اختالف با 
 بود. ها آنتوسيانين از بيشتری منبع ،دار گل های سرشاخه

 

 
 Chenopodium botrysگیاه  های محتوای فالونوئید در عصاره -2 شکل

Figure 3. Flavonoids content in Chenopodium botrys extracts 
The means with common letters are in the same statistical group at 5% probability level (T-test). 
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 Chenopodium botrysگیاه  های محتوای آنتوسیانین در عصاره -3 شکل

Figure 4. Anthocyanin content in Chenopodium botrys extracts 
The means with common letters are in the same statistical group at 5% probability level (T-test). 

 

 بحث
های  ترکيب به گياهی های گونه بيولوژیکی های فعاليت

 وابسته دارد وجود آنها پيکره در طبيعی طور به که یستیز
 خواص و بيولوژیکیقابليت  ارزیابیبرای  رو ازاین ،است

های  ترکيب ابتدا که ضروریست گياهی گونه هر دارویی
 .(Sabih Ozer et al., 2016) شود آشکار هاآن شيمياییبيو
 از %2/52 از متفاوت شيميایی ترکيب 22 پژوهشاین  در
 جونيپرکامفور ،%2/51 با المول که شد شناسایی اسانس کل
های  ترکيب ترین عمده %5/2 با بولنسول و %5/1 با

 منطقه درکرده  رشد هایC. botrys در اسانس دهنده تشکيل
 همکاران و Mahboubi تحقيق طی .بودند جرگالن و راز

botrys Chenopodium  انگياه اسانس روی بر که (2458)

L. در ،شد انجام کاشان اطراف مناطق درکرده  رشد  
 که شد شناسایی شيميایی ترکيب 48 ،اسانس کل از 53%
  و %4/22 با ایونون-بتا اکسو 4-دهيدرو 8و2
های  ترکيب ترین عمده %1/55 با آميتئول-اپی-1

 بر دیگر بررسی در .بودند گياه این در اسانس دهنده تشکيل
  کاشمر از شده آوری جمع ترکی درمنه گياه اسانس روی
 شامل آنها اصلیهای  ترکيب که گردید شناسایی ترکيب 23
 و (%5/55) مورولول-آلفا اپی (،%2/51) سمولاود-آلفا

 در (.al. et Chalabian, 2006) بودند (%2/54) کوبنول

 ترکيب 11 از نيز (2454) همکاران و Andov گزارش
  botrys .C گياهان اسانس در شده شناسایی مختلف

  استات، المول المول، شمالی، مقدونيه درکرده  رشد
 ال-آلفا 2-ان دی -55-8-سلينا و ال-آلفا 4-ان -55-سلين
 در شدند. معرفی اسانس دهنده تشکيلهای  ترکيب ترین عمده

 اسانس در موجود شيمياییهای  ترکيب مطالعه
L. botrys Chenopodium رویشگاه دو از شده آوری جمع 

 (2448) همکاران و Feizbakhsh توسط که ایران در طبيعی
 و %1/52) با جونيپرکامفور که داد نشان نتایج ،شد جامان
 با کادینول-آلفا و (%4/58 و %8/54) با المول (،1/21%
های  ترکيب ترین اصلی ترتيب به (%2/55 و 2/3%)

 و تهران شرق رویشگاه دو در ها اسانس دهنده تشکيل
  داشت. بيشتری مطابقت تحقيقاین  نتایج با که بودند خلخال
های  ترکيب نوع لحاظ از که داد نشان نتایج ادامه، در

 های ترپن سسکوئی راها  ترکيب از %2/12 اسانس، شيميایی
 همکاران و Atabaki تحقيق نتایج با و دادند تشکيل اکسيژنه

(2453،) Andov و (2454) همکاران و Tzakou و 
های  ترکيب تشخيص و بررسی هدف با که (2441) همکاران
 L. botrys Chenopodium اسانس در موجود شيميایی

 بودن دارا لحاظ به botrys .C داشت. همخوانی ،شد انجام
 قوی اکسيدان آنتی عنوان به ها ترپن سسکوئی از باالیی مقادیر
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 سرطان ازجمله ها بيماری درمان در سزایی به و ثرمؤ نقش
 همچنينها  ترکيب این (.Rezaieseresht et al., 2020) دارد

 نقش نيز botrys .C گياه ضدميکروبی خاصيت ایجاد در
 تحقيقات نتایج بررسینمونه،  برای کنند. می ءایفا سزایی به

 بيماری بر botrys .C عصاره دارویی هایاثر آزمایشگاهی
 مواد یحاو گياه این که داد نشان ای روده-انگلی

 عليه بر که گياه این ثرهؤم ماده و است کش ميکروب
 های ترپن سسکوئی مجموعه کند، می عمل ها انگل و ها باکتری
 (.Rezaeemanesh et al., 2013) باشد می آن در موجود
 در موجود طبيعی یها اکسيدان آنتی اهميت و ثيرأت امروزه
 اکسيداتيو یها آسيب کاهش یا یجلوگير در دارویی گياهان

 جانبی عوارض و آزاد یها رادیکال عملکرد از ناشی
 است. توجه قابل و شده اثبات بدن در شيميایی یداروها

 کند تأخير، ایجاد به قادر که باشند می موادی ها اکسيدان آنتی
 هستند اکسيداسيونفرایندهای  توقف حتی و کردن

(Sardarodiyan & Arian Far, 2019.) خاصيت 
 فعاليت بررسی در botrys Chenopodium یاکسيدان آنتی
 و Souri توسط که ایران از گياه شصت یاکسيدان آنتی

این  در است. شده گزارش ،شد انجام (2444) همکاران
 روش با botrys .C ياهگ یاکسيدان آنتی خواص نيز تحقيق
 IC50 و گردید بررسی DPPH آزاد رادیکال مهار آزمون
 شد. گزارش ليتر ميلی بر ميکروگرم 55 و 11 آن یها عصاره

  دار گل های سرشاخه عصاره که معناست این به مقدار این

botrys .C برگی عصاره و ليتر بر ميکروگرم 11 غلظت در 
 از نيمی مهار به قادر ليتر بر ميکروگرم 55 غلظت در

 تيفعال با معکوس طور به IC50 .ندا بوده آزاد های رادیکال
 به است، ارتباط در یاکسيدان آنتیهای  ترکيب یکالیراد یآنت

قابليت  و تيفعال باشد کمتر IC50 چه هر که ترتيب این
 توان می ترتيب این به پس .شود می بيشتر اکسيدانی یآنت

 عصاره یاکسيدان آنتی ظرفيت و قدرت که گرفت نتيجه
 دليل به تواند می خود این که بوده بيشتر دار گل های سرشاخه

 در فالونوئيدی و فنلیهای  ترکيب باالتر مقادیر وجود
 سهیمقاسویی  از باشد. ها برگ به نسبت دار گل های سرشاخه

  گياهی یها عصاره DPPH آزاد کالیراد مهار قدرت

botrys .C قوی، اکسيدان آنتی کی عنوان به ونيگلوتات با 
 مهار بررا  .botrys C  عصاره یباال یمهارهای اثر
 کند. یم دیيتأ DPPH آزاد یها کالیراد

 تحت Uysal (2425) و Şimşek Sezer تحقيقات در
 بيولوژیکی فعاليت و فنوليکهای  ترکيب غربالگری عنوان

 ظرفيت گياه این که شد گزارش نيز botrys .C گياه عصاره
 که اسيدآسکوربيک به نسبت ای توجه قابل یاکسيدان آنتی
 (2451) همکاران و Ullah دارد. است، قوی اکسيدان آنتی
 جاروب در .botrys C توانایی بر که ای مطالعه طی

 که کردند گزارش ،دادند انجام پاکستان در آزاد های رادیکال
 با و بوده یاکسيدان آنتیهای  ترکيب از غنی متانولی عصاره

IC50 5/21 کنندگی جاروب توان از ليتر ميلی بر ميکروگرم 
 و Andov مطالعات نتایج است. برخوردار باالیی نسبتاً

 اکسيداتيو آنتیقابليت  بررسیمورد  در نيز (2451) همکاران
botrys .Cنشان مقدونيه، مختلف مناطق در یافته انتشار های 

 در ای توجه قابل یاکسيدان آنتی فعاليت گياه این که داد
 های درمنه IC50 مقدار و دارد اسيد آسکوربيک با مقایسه

 ميکروگرم 5/2 تا 22/4 بين تلفمخ مناطق درکرده  رشد
 بر حاکم محيطی و اقليمی شرایط بود. متفاوت ليتر ميلی بر

 تجمع و سنتز ميزان در تواند می اندام نوع ريتأث و منطقه
 یاکسيدان آنتی ظرفيت آن دنبال به و یاکسيدان آنتیهای  ترکيب
  مطالعات درنمونه،  برای ،باشد ثرؤم گياهان

Hemmati Hassan Gavyar شد دیده (2425) همکاران و 
 قدرت ميوه یا ،ساقه عصاره به نسبت برگ عصاره که

 و Ghorbani تحقيقات در داشت. بيشتری یاکسيدان آنتی
 بر محيطی شرایط و اقليم فاکتور ثيرأت نيز (2451) همکاران

 L. botrys Chenopodium گياه یاکسيدان آنتی فعاليت درصد
 فعاليت درصد بيشترین که داد نشان ها یافته و شد مشخص

 آن کمترین و %1/84 با وسف منطقه به مربوط یاکسيدان آنتی
 بود. %5/22 با ساوه منطقه به مربوط

 دهنده عنوان به فالونوئيدی و فنلیهای  ترکيب توانایی
 اکسایش از جلوگيری در قوی اکسيدان آنتی و هيدروژن

 ها پروتئين و ها چربی ازجمله زیستی های بيومولکول
 استفاده مورد گسترده صورت هب و هشد شناخته که سالهاست
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 Farrokhi et؛ Mahboubi et al., 2013) است هگرفت قرار

al., 2021). فيتوشيميایی های بررسی نيز پژوهشاین  در 
 در فالونوئيدی و یفنلهای  ترکيب وجود ،متانولی عصاره

 عصاره در کل فنل محتوای وکرد  اثبات را .botrys C گياه
 4/55 و 2/38 ترتيب به دار گل های سرشاخه و برگ

 محتوای و خشک( عصاره گرم بر اسيدگاليک گرم ميلی)
 های سرشاخه و برگ عصاره در فالونوئيدیهای  ترکيب

 گرم بر کوئرستين گرم ميلی) 51 و 54 ترتيب به دار گل
 که داد نشان همچنين ها یافته آمد. دستب خشک( عصاره
 های سرشاخه عصاره در فالونوئيدیهای  ترکيب ميزان

 عصاره و بوده برگی عصاره از بيشتر مراتب به دار گل
 معرفی فالونوئيدها از یسرشار منبع تواند می ها سرشاخه

 در (2451) همکاران و Ghorbani مطالعات براساس شود.
 فالونوئيد پنج ،botrys .C گياه یاکسيدان آنتی فعاليت بررسی

 و لئوپاتولين متيل سالویژنين، متيل سالویژنين، ،هيسپيدولين
 جاروب با که طوری ، بهشد گزارش و شناسایی استين سينن
 خاموشمانند  سازوکارهایی یا و آزاد یها رادیکال کردن
 های مولکول اکسيداسيون یندافر از منفرد اکسيژن کردن

  کنند. می یجلوگير زیستی
 نيز ها آنتوسيانين فالونوئيدی، و فنلیهای  ترکيب بر عالوه

 و یاکسيدان آنتی ضدسرطانی، های ویژگی داشتندليل  به
 از و کرده کمک بدن سالمت حفظ به ضدالتهابی های فعاليت

 در (.Todaro et al., 2009)هستند  مالحظه قابل نظر این
  گياه برگی عصاره که داد نشان ها یافته پژوهشاین 

botrys C. های  ترکيب و بوده ها آنتوسيانين از خوبی منبع
  ،دیگلوکوز-8-نیديانيس برحسب آن، نيانيآنتوس

 که دیگرد دیيأت متانولی عصاره گرم بر گرم ميلی 5/8
 سهیمقا در نيانيآنتوس توجه قابل ریمقاد وجود دهنده نشان

 از توان می و باشد می نيانيآنتوس از یغن یخوراک گياهان با
 هدف با غذایی محصوالت توليدات در افزودنی عنوان به آن

 و Delaram تحقيقات در. کرد استفاده غذایی ارزش افزایش
Ijbari (2455) از گونه سه یاکسيدان آنتی فعاليت بر که نيز 
 دیده ،گردید انجام سيستان منطقه در Chenopodium جنس

 گونه برگ اندام در موجود های آنتوسيانين محتوای که شد

C. ficifolium و ها اندام سایر به نسبت را مقدار بيشترین 
 اینکه با ارتباط در تحقيقاین  نتایج با کهداشت  ها گونه

  گياه در را آنتوسيانين ميزان بيشترین برگ اندام عصاره
botrys C. داشت. همخوانی داد، اختصاص خود به 

 ،پژوهشاین  از آمده دستب نتایج مقایسه کلی طور به
 و تیهدا با ثانویه های متابوليت ديتول گرچها دهد می نشان
 طور به اهيگ در هاآن ساخت ولی است، همراه کیيژنت کنترل
  دارد قرار نيز طیيمح عوامل تأثير تحت بارزی

(Omid beygi, 2007) مختلف مطالعات در دفعات به و 
 مراحل در رویشگاه بر حاکم اقليمی شرایط که شده گزارش

 ثانویه های متابوليت محتوای در تغييراتی مختلف، فنولوژی
 نوع و )غلظت اسانس های ویژگی و فالونوئيدها فنل،مانند 
؛ Farrokhi et al., 2021) کنند می اعمال گياهان (ها ترکيب

Pourhosseini et al., 2018 ؛Ghorbani et al., 2015.) 
 گياهتوان گفت  گيری کلی می به عنوان نتيجه

L. botrys Chenopodium ینواح در خودرو صورت به که 
 ریمقاد یدارا دارد، شیرو شمالی خراسان استان مختلف

 ازجمله دانیياکس یآنت یعيطبهای  ترکيب نواعا از ییباال
 توجه با و باشد یم ... و ها نيانيآنتوس و دهايفالونوئ ها، فنل

 و داشت گياه این از توان می که دارویی استفاده موارد به
 خواص و ارزش بر محيطی و اقليمی شرایط ثيرأت همچنين
 عملکرد که گردد می پيشنهاد ،.botrys C گياه دارویی
 شود. ارزیابی نيز کشور مناطق دیگر در گياه این دارویی
 و یاکسيدان آنتی خاصيت بودن دارا به توجه باسویی،  از

 نگهدارنده عنوان به آن از توان می گياه این باالی ضدميکروبی
 عصاره رود می انتظار زیرا ،کرد استفاده غذایی مواد طبيعی

 طریق از غذایی مواد نگهداری عمر افزایش به قادر گياه این
 فاسدکننده و پاتوژن های ميکروارگانيسم رشد بازدارندگی

 های آسيب از غذایی مواد کننده حفاظت نيز و غذایی مواد
 باشد. اکسيداتيو استرس از ناشی
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Abstract 
    To evaluate the biological potential and medicinal properties, the biochemical compounds 

and quantity and essential oil quality of Chenopodium botrys L. grown in the natural habitat 

located in Raz and Jargalan city, North Khorasan province was investigated. Leaves or 

flowering branches sampling was done at full flowering stage. The content of biochemical 

compounds, including phenolic compounds, flavonoids, and antioxidant capacity, was 

measured. The essential oil of flowering branches and leaves together was extracted by water 

distillation method and Clevenger apparatus and analyzed by gas chromatography (GC) and gas 

chromatography/mass spectrometry (GC/MS). The results showed that the content of phenols, 

flavonoids, and antioxidant capacity of leaves or flowering branches methanol extracts was 

obtained 83.2 and 91.4 (mg GA.g-1 DW), 14 and 17 (mg QUE.g-1 DW), and 91 and 77 (μg.ml-1), 

respectively. Twenty-six compounds were identified in the essential oil. Elemol (17.2%), 

juniper camphor (7.9%), and bulnesol (6.9%) were the main compounds of essential oil. Also, 

the essential oil content was obtained 0.36% (w/w). Also, the leaves extract had significantly 

higher content of anthocyanin (3.1 mg cyanidin-3-glucoside.g-1 DW) compared to the flowering 

branches one. Overall, based on the results it can be concluded that Ch. botrys is a promising 

source of antioxidant compounds and is expected to be used in the food, medicine, and health 

products. 
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