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چكيده
مقدمه و هدف :استفاده از گياهان دارویي در قالب طب سنتي براي درمان بيماريها و مصارف
دیگر در صنایع غذایي ،آرایشي و بهداشتي از دیر باز مورد توجه بودهاست .با توجه به خواص درماني گلپر
برفي ( ،)Heracleum lasiopetalum Boiss.مورد ( )Myrtus communis L.و آویشنکرماني ( Thymus

 )carmanicus Jalasاین تحقيق با هدف بررسي عملكرد و ترکيبات شيميایي اسانس آنها انجام گرفت.
روش تحقيق :اسانسهاي سرشاخه گلدار آویشن کرماني جمع آوري شده از ارتفاعات کرمان ،برگ-

کليد واژگان :

هاي مورد و ميوه گلپر برفي (کرسوم) جمع آوري شده از استان چهارمحال و بختياري به روش تقطير با



اسانس

آب استخراج شدند و سپس به روش گاز کروماتوگرافي متصل به طيف سنج جرمي ( )GC/MSتجزیه



Heracleum lasiopetalum
Thymus carmanicus
Myrtus communis
GC/MS

شدند.





نتایج و بحث :عملكرد اسانس حاصل ازبرگ مورد معادل  0/56ميلي ليتر در  100گرم ماده
خشک ،آویشن کرماني با  1/60ميلي ليتر در  100گرم ماده خشک و گلپر برفي به ميزان  0/35ميلي ليتر
در  100گرم ماده خشک بود ند .در اسانس برگ مورد ترکيبات مونوترپن هاي هيدروکربنه و اکسيژنه ،در
اسانس اندام هوایي آویشن ترکيبات مونوترپن هاي اکسيژنه (ترکيبات فنلي) و در اسانس ميوه گلپر برفي
ان آلكان ها عمده ترین ترکيبات شيميایي شناسایي شده بودند.
توصيه كاربردي /صنعتي :با توجه به وجود ترکيبات مونوترپن به ویژه در اسانس هاي مورد
و آویشن کرماني توصيه ميشود تحقيقات بيشتري در خصوص خواص درماني و کاربرد آنها به عنوان مواد
طبيعي ضدميكروبي و آنتي اکسيداني در صنایع غذایي انجام شود.

 .1مقدمه
استفاده از گیاهان داروئی در قالب طب سنتی برای درمان بیماریها

داروهایی با منشا گیاهی به دلیل عوارض جانبی کمتر افزایش یافته

و مصارف دیگر در صنایع غذایی ،آرایشی و بهداشتی از دیر باز

است ( .)Ghasemi Pirbalouti, 2010از سوی دیگر ،تأکید سازمان

مورد توجه بودهاست .در چند ساله اخیر گرایش مردم به استفاده از

بهداشت جهانی در جایگزینی تدریجی مواد طبیعی به جای مواد
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شیمیایی موجب شده تا کشورهای مختلف جهان نسبت به سرمایه-

 .)al., 2013bاسانس آویشن به طورگسترده در خمیردندانها،

گذاری ،برنامهریزی کشت و تولید انبوه گیاهان داروئی در سطوح

کرمها ،لوسیونها ،شویندهها و صابونها و در صنایع غذایی برای

صنعتی و استفاده از آن در صنایع داروئی ،بهداشتی و غذایی اقدام

تهیه فرآوردههای غذایی مورد استفاده قرار میگیرد ( & Leung

کنند (.)Judd et al., 2007

.)Foster, 1996

گلپر برفی یا کوهستانی با نام محلی کرسوم و نام علمی

گیاه مورد یا مورت ( )Myrtuscommunis L.متعلق به

 Heracleum lasiopetalum Boiss.که در زبان ترکی به آن

خانواده میرتاسه ( )Myrtaceaeاست که شامل حدود  100جنس

بالدرغان گویند ( ،)Musavi, 2004یکی از گونه های جنس

و  3000گونه در حال رشد در آب و هوای معتدل ،گرمسیری و

 Heracleumاز خانوادهی چتریان میباشد ( Mozafarian,

مناطق نیمهگرمسیری است ( Genkler Ozkan & Genkler

 .)1998جنس گلپر ضدعفونیکننده و میکروبکش قوی است ،در

 .)Guray, 2009مهمترین خواص دارویی برگ مورد عبارت از

هضم غذا مؤثر بوده و ترشحات معده را زیاد مینماید .سموم بدن را

قابض ،ضدعفونی کننده ،کاهنده قند خون ،ملین ،ضد درد ،تقویت

دفع میکند و اشتها را زیاد می نماید ،همچنین شیر و عرق را زیاد

کننده و محرک رشد مو می باشد .هم چنین در درمان بیماری

میکند ( .)Khezri, 2003صاحب تقویم االبدان میگویند کوبیده

هایی نظیر صرع ،بیماریهای معده ،سوءهاضمه ،بیماریهای

گلپر و پاشیدن بر روی غذا باعث رفع نفخ شکم میشود .اما باید

کبدی ،روماتیسم ،درمان ناراحتی های پوستی ،اختالالت ریوی،

توجه داشت که به مقدار زیاد مصرف نگردد ،زیرا به طوری که

زخم ،آفت دهان ،سینوسهای عمیق ،پروالپس رحم ،خونریزی،

بررسی گردیده ،باعث ایجاد تپش قلب میشود (.)Amini, 1999

التهاب ،اسهال ،سوختگی ،تبخال ،تپش قلب ،برونشیت مزمن و

میوه گلپر به طور متداول در کشور به منزله چاشنی در تهیه

آبسه مفید گزارش شده اند ( .)Zargari, 1989-1992بخشهای

ترشیجات به کار میرود و از فساد آنها جلوگیری میکند .میوه-

مختلف از این گیاه در صنعت موادغذایی به عنوان مثال برای

های گلپر را نیز سابیده و به عنوان ادویه در غذاها مصرف می کنند.

چاشنی گوشت و سسها ،در ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی

همچنین برای معطر ساختن مواد غذایی از جمله لبنیات نیز به کار

استفاده می شود .اسانس برگ در فرانسه به عنوان ضد عفونی

می رود .نتایج اتنوبوتانی توسط قاسمی پیربلوطی نشان می دهد که

کننده و در بیمارستان پاریس در بیماریهای تنفسی و مثانه خاص

اقوام بختیاری برای نگهداری گوشت گوسفند در دراز مدت از میوه

استفاده میشود و همچنین به عنوان یک داروی موضعی در

گلپر استفاده میکنند ( .)Ghasemi Pirbaluti, 2009نتایج یک

بیماری روماتیسم توصیه میشود (.)Sumbul, 2011

مطالعه توسط قاسمی پیربلوطی و همکاران ( Ghasemi Pirbaluti

با توجه به خواص درمانی بسیاری که گلپر برفی ،مورد و آویشن

 )et al., 2010نشان داد که اسانس گلپر برفی در کنترل کمپیلو

کرمانی دارند لذا این تحقیق به منظور بررسی مقدار اسانس و

باکتر کوالی و ژژونی جداسازی شده از گوشت موثر بوده است.

ترکیبات شیمیایی اسانس استخراجی از این گیاهان انجام گرفت.

گونههای مختلف آویشن به خوبی به عنوان گیاهان دارویی به
دلیل خصوصیات بیولوژیکی و دارویی که دارند شناخته شدهاند

 .2مواد و روش ها

( .)Hamideh et al., 2013آویشن کرمانی با نام علمی Thymus

 carmanicus Jalasگونه انحصاری ایران است که به شدت به

 .1-2نمونه گياهي

دلیل خواص دارویی و پختوپز گسترده آن مورد استفاده قرار می-

میوه گلپر برفی از شهرستان کوهرنگ ،روستای شیخ علی خان

گیرد ( .)Ghasemi Pirbaluti et al., 2013aبه طور کلی اسانس

منطقه چهلخیش واقع در استان چهارمحال و بختیاری ،برگهای

آویشن دارای خواصی نظیر ضداسپاسم ،خلط آور ،ضدنفخ و

گیاه مورد از منطقه معدن واقع در استان چهارمحال و بختیاری و

ضدمیکروبی می باشد که این اثرات ممکن است مربوط به تیمول و

آویشن کرمانی از ارتفاعات کرمان جمع آوری و مطابق با نمونه

کارواکرول موجود در اسانس آن باشد ( Ghasemi Pirbalouti et

هرباریومی موجود در مرکز پژوهشهای گیاهان دارویی دانشگاه آزاد
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اسالمی واحد شهرکرد شناسایی و تأیید شدند .نمونهها به مدت یک

باشناسایی پیکهای به دست آمده توسط دستگاه گاز کروماتوگراف،

هفته در شرایط سایه و تهویه مناسب در دمای آزمایشگاه خشک

به کمک شاخص بازداری و نیز با استفاده از اطالعات موجود در

شدند.

کتابخانه رایانهی  40 ،GC/MSترکیب در گلپر برفی شناسائی شد
که نماینده  68/48درصد ترکیبات بود (جدول  .)1از  40ترکیب

 .2-2تهيه اسانس
جهت تهیهی اسانس ،گیاه خشک شده به وسیله آسیاب برقی

شناسائی شده چهار ترکیب اصلی این اسانس octanol acetate

مدل  Moulinex Type 320به قطعات  0/5تا  1سانتی متر خرد

(α-pinene ،)5/12( Hexanol ،)6/50( n-octanol ،)34/48

شد .سپس مقدار  100گرم از گیاه وزن شد .اسانس گیری با استفاده

( )4/82هستند که این ترکیبات  50/92درصد از کل ترکیبات گلپر

از روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلوینجر ساخت کشور ایران به

برفی را تشکیل می دهند .کروماتوگرام گلپر برفی در شکل  1نشان

مدت  3ساعت در دمای بین  95تا  100درجه سانتی گراد انجام

داده شده است .هیدروکربن های سزکویی ترپن به عنوان گروه اصلی

شد .پس از عمل اسانسگیری مقدار اسانس به دست آمده محاسبه

ترکیبات در گلپر برفی شناسائی شدند .نتایج سنبلی و همکاران

گردید و اسانسها در ظروف شیشهای تیره در شرایط یخچال دمای

( )2007بر  Tetrataenium lasiopetalumنشان داد که که مقدار

 4تا  5درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

اسانس اندام هوایی این گیاه جمع آوری شده در ایران  0/03درصد

 .3-2تجزیه و شناسایي اسانسها

براساس وزن خشک بود .از  40ترکیب شناسایی شده که بیانگر

به منظور شناسایی ترکیبات موجود در اسانس برگ گلپر برفی،

 94/3درصد از کل اسانس است  27( germacrene-Dدرصد)α- ،

اندام هوایی آویشن کرمانی و برگ مورد از دستگاه گازکروماتوگرافی

 8/8( zingibereneدرصد) 4/7( β-bisabolene ،درصد)β- ،

مدل  Agilent Technologies-7890Aمتصل به طیف سنج

 4( sesquiphellandreneدرصد) و 3/8( Z-α-bergamotene

جرمی مدل  AgilentTechnologies-5975Cبا مشخصات ستون

درصد) به عنوان ترکیبات مهم شناسایی شدند .هیدروکربنهای

 ،HP-5MSطول  30متر ،قطر بیرونی  0/25میلی متر و قطر داخلی

سزکویی ترپن و استرهای آلیفاتیک به عنوان گروه اصلی ترکیبات

 0/25میکرومتر استفاده شد .برنامه دمایی ستون به این نحو تنظیم

شناسائی شدند (.)Sonboli et al., 2007

 .2-3ترکيبات شيميایي و مقدار اسانس برگ گياه مورد

گردید که دمای ابتدایی آون  60درجه سانتی گراد و توقف در این
دما به مدت  2دقیقه ،گرادیان حرارتی  4درجه سانتی گراد در هر

مقدار اسانس برگ مورد حاصل از روش تقطیر با آب با استفاده

دقیقه ،افزایش دما تا  280درجه سانتی گراد با سرعت  4درجه در

از دستگاه کلوینجر  0/56درصد براساس وزن خشک بود .بر اساس

هر دقیقه بود .از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل با سرعت جریان

نتایج به دست آمده از کروماتوگرام حاصل از دستگاه (شکل  ،)2در

(فلو)  2میلی لیتر در دقیقه استفاده گردید .اسانس گیاهان مورد

اسانس برگ گیاه مورد  26ترکیب شناسائی شد که نماینده 97

نظر پس از آماده سازی ،به دستگاه  GC/MSبه میزان 0/1

درصد ترکیبات بود .نام ترکیبات و درصد تشکیل دهنده آنها در

میکرولیتر تزریق گردید .جهت شناسایی ترکیبات ،شاخص بازداری

اسانس مورد در جدول  2آورده شده است.
با توجه به جدول  2از  26ترکیب شناسائی شده5 ،

ترکیبات محاسبه و با شاخص کواتس مقایسه شدند ( Adams,

ترکیب  41/55( α-Pineneدرصد)1,8-Cineol ،
یا 7/13( Linalool ،)32/24( Eucalyptol

.)2007

درصد) 4/74( α-Terpineol ،درصد) و
 3/19( Linalyl acetateدرصد) که  88/85درصد از

 .3نتایج و بحث

کل ترکیبات مورد را تشکیل می دهند به عنوان مهمترین شناخته

 .1-3ترکيبات شيميایي و مقدار اسانس ميوه گلپر برفي

شدند .این نتایج مشابه نتایج تحقیق قاسمی و همکاران ()2011

مقدار اسانس میوه گلپر برفی حاصل از روش تقطیر با آب با

بود ،در تحقیق آنها

استفاده از دستگاه کلوینجر  0/35درصد براساس وزن خشک بود.

 31/8) α-Pineneدرصد)1,8-Cineol ،

( 14/8( limonene ،)24/6درصد) 8/3( Linalool ،درصد) و
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 4/8( α-Terpineolدرصد) ترکیبات اصلی اسانس مورد بودند و

نتایج افتخار و همکاران ( )2009در بررسی اسانس و ترکیبات

مقدار اسانس حاصل از تقطیر با آب  0/47درصد وزنی بر حجمی بود

اصلی آویشن کرمانی در مرحله گل دهی ،میزان اسانس اندام هوایی

( .)Ghasemi et al., 2011در نتایج آکین و همکاران،

خشک گیاه  2/5درصد و ترکیبات اصلی آن ،کارواکرول (68/9

 50/13( Eucalyptolدرصد) به عنوان ترکیب اصلی اسانس مورد

درصد) ،پاراسیمن ( 6درصد) ،تیمول و گاماترپینن و بورنئول بود

شناسایی شد ،ترکیبات مهم دیگر

(.)Eftekhar et al., 2009

12/65( Linalool

درصد) 7/57( α-Terpineol ،درصد) )4/26( limonene ،معرفی
شد (.)Akin et al., 2010

شكل  .2کروماتوگرافی مورد
شكل  .1کروماتوگرافی گلپر برفی

 .2-3ترکيبات شيميایي و مقدار اسانس آویشن کرماني
همانطور که کروماتوگرام حاصل از دستگاه نشان می دهد در
آویشن کرمانی  16ترکیب شناسائی شد که نماینده  91درصد
ترکیبات بود .با توجه به کروماتوگرام حاصل از دستگاه (شکل )3و
جدول  ،3از  16ترکیب شناسائی شده 2 ،ترکیب 54/02( Linalool
درصد) و  )19/93( Carvacrolبه عنوان مهمترین شناخته شدند
که  73/95درصد از کل ترکیبات آویشن کرمانی را تشکیل می
دهند .مقدار اسانس اندام هوایی آویشن کرمانی حاصل از روش
تقطیر با آب با استفاده از دستگاه کلوینجر  1/6درصد براساس وزن
خشک بود.
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شكل .3کروماتوگرافی آویشن کرمانی
جدول  .1نتایج مربوط به کروماتوگرام گلپر برفی
ترکيب

ردیف

درصد

شاخص

0/11

929/76

4/82

938/8

α-Thujan
α-Pinene

1
2

0/56
0/48
0/22

981/49
984/52
995/12

Sabinene
β- Pinene
β-Myrcene

3
4
5

0/34

1286/21

Thymol

22

0/6

1295/45

Carvacrol

23

0/31

1343/67

α-Terpinyl acetate

24

0/22

1369/09

Neryl acetate

25

0/21

1369/35

α.-Copaene

26

0/38

1412/31

>Caryophyllene-<(E)-

27

0/29

1446/12

α.-Humulene

28

0/08

1452/13

Z-β-Farnesen

29

0/52

1473/84

Germacrene-D

30

0/39

1476/51

α-Curcumene

31

0/7

1489/15

α-Zingibirene

32

0/11

1498/02

Cuparene

33

0/47
0/21
0/53
0/11
0/17
1/01
2/45

1501/62
1508/41
1516/13
1523/89
1573/18
1662/04
1726/66

β-Bisabolene
E-γ-Bisabolene
β.-Sesquiphellandrene
Z-γ-Bisabolene
Caryophyllene oxide
Z-3 Butylidenephthalide
Ligustilide trans

34
35
36
37
38
39
40

 .4نتيجه گيري

بازداري

اسانس مورد ،آویشن کرمانی و گلپر برفی دارای مواد فراری
بودند و ماده اصلی تشکیلدهنده آنها هیدروکربنها ،آلدئیدها،
کتونها ،الکلها ،فنولها ،استرها با منشا فنولیک و ترپنیک هستند
که می تواند عامل ایجاد خاصیت آنتیاکسیدانی این اسانسها شود.

0/57

1008/33

α-Phellandrene

6

0/09

1012/23

∆-3-Carene

7

تفاوت موجود در نوع ترکیبات اصلی و درصد آنها در اسانسها را

0/22

1025/02

p-Cymene

8

0/89

1030/43

β-Phellandrene

میتوان به تفاوت در شرایط اقلیمی و رشد گیاه ،زمان برداشت،

9

2/18

1030/43

1,8-Cineole

10

2/10

1041/03

Z-β-Ocimene

11

0/25

1048/18

E-β-Ocimene

12

0/08

1057/72

γ-Terpinene

13

6/50

1071/57

n-Octanol

14

0/26

1087/59

Terpinolene

15

1/33

1104/02

Linalool

16

0/09

1126/49

Alloocimene

17

1/03

1187/46

α-Terpineol

18

5/12

1196/91

Hexanol

19

34/48

1215/84

Octanol acetate

20

0/45

1250/27

Geraniol

21

مدت زمان نگهداری ،نحوه اسانسگیری از آن و در نهایت تفاوت
ژنتیکی گیاه نسبت داد.
جدول  .2نام ترکیبات و درصد تشکیل دهنده آنها در اسانس مورد.
درصد

شاخص

ترکيب

ردیف

بازداري

105

0/66

929

41/55

939

α-Thujan
α-Pinene

1
2

0/11
0/83
0/27
0/21
0/38
0/14

950
978
991
1006
1011
1017

Camphene
β- Pinene
β-Myrcene
α-Phellandrene
∆-3-Caren
α.-Terpinene

3
4
5
6
7
8
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9

1,8-Cineole

1034

32/24

10
11
12
13
14

Ocimene Y
β-Ocimene Y
γ-Terpinene
Terpinolene
Linalool

1036
1046
1056
1086

0/18
0/4
0/65
0/66

1088

7/13

15
16
17

Z- Pinocarvone
Terpine- 4- ol
α- Terpineol

1135
1173

0/27
0/32

1188

4/74

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Methyl chavicol
Nerol
Linalyl acetate
Terpinylaccetat
Neryl acetate
Geranyl acetate
β-Caryophyllene
α-Humulene
Caryophyllene oxide

1194
1223
1252
1343
1359
1379
1412
1446
1571

0/4
0/14
3/19
1/44
0/19
0/46
0/16
0/12
0/14

Ghasemi Pirbalouti, A. 2009. Medicinal plants used in
Chaharmahal
and
Bakhtyari
districts,

ردیف

ترکيب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

α-Thujan
α-Pinene
Camphene
Carvacrol methyl ether
α-Terpinene
p-Cymene
Limonene
E-Linalool oxide
Z-Linalool oxide

929/454
936/192
950/74
978/816
1017/22
1024/15
1028/24
1071/16
1087/62

0/51
1/31
0/11
0/32
0/31
0/61
0/5
2/49
2/65

Linalool

1100/16

54/02

11

α-Terpineol
Carvacrol methyl ether
Thymol

1186/41

1/69

1250/83
1285/63

2/01
2/67

Carvacrol

1295/07

19/93

β-Caryophyllene
Caryophyllene oxide

1411/94
1574/25

1/81
0/21
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