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چکیده
در این تحقیق برگ و میوه گیاه اوکالیپتوس گونه  E.globulusپس از تایید از باغ کشاورزی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ،از باغ گیاه
شناسی شهرستان نوشهر در تابستان سال  1392جمع آوری گردید .اسانس برگ گیاه پس از خشک شدن در محل تاریک و بدون رطوبت ،به
روش تقطیر با آب ( )Hydrodistillationبه مدت  240دقیقه توسط دستگاه کلونجر طرح فارماکوپه بریتانیا استخراج و به وسیله دستگاه های
کروماتوگرافی گازی ( )GCوکروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی( )GC/MSمورد تجزیه و شناسایی قرار گرفت .از  32ترکیب
شناسایی شده در روغن اسانسی برگ گیاه که  95/51درصد کل اسانس را شامل شد ،به ترتیب1و -8سینئول یا اوکالیپتول ( 39/59درصد)،
آلفا -فالندرن ( 15/83درصد) ،گلوبولول ( 13/37درصد) و از  25ترکیب شناسایی شده در میوه گیاه که  94/68درصد کل اسانس را شامل شد،
آلفا -پینن( 57/82درصد) ،آلفا -ترپینئول ( 6/76درصد) ،آلفا -کامفولنال ( 4/80درصد) و ارتو -سیمن ( 3/82درصد) به عنوان ترکیبات اصلی
گیاه شناسایی شدند.
واژه های کلیدی :گیاه داروئی اوکالیپتوس  ،اسانس 1 ،و  -8سینئول یا اوکالیپتول.

 .1مقدمه
جنس اوکالیپتوس با بیش از  700گونه متعلق به خانواده

بی رنگ یا زرد روشن مایل به قرمز دارای بوی بسیار شدید ،خنک و

 Mirtaceaeو دارای منشا استرالیایی است .ولی در حدود  35سال

سوزاننده و به شدت فرار است ،که به وسیله ی انواع روش های ویژه

است که آزمایش گونه های مختلف آن در ایران توسط ارگان های

تقطیر استخراج می گردد .به طوری که مهمترین کشور های تولید

اجرایی آغاز شده است [ .]1درختان اوکالیپتوس که گاه ارتفاع آنها

کننده اسانس اوکالیپتوس ،استرالیا ،اسپانیا و پرتغال هستند [ .]2امروزه

به  100متر رسیده ،دارای چوب سخت و با دوام هستند .اسانس آنها

بخش عظیمی از مردم به داروهای سنتی و قدیمی اعتقاد دارند و در
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مواقع نیاز و هنگام بیماری سعی می کنند بیشتر از این داروها استفاده

درصد) در Bangaloreو همین ترکیب به ترتیب ( 28/4درصد و

نمایند .دانش گیاهان دارویی و طب سنتی در طی قرون متمادی و به

 19/9درصد) در مناطق  Gwaliorو  Nagpurاصلی ترین ترکیبات

روش آزمون و خطا ،راه خود را پیموده است و بسیاری از معالجات

موجود در روغن اسانسی می باشند .در تحقیقی دیگر تاثیر روش

و درمان های مهم بیماری ها در این طب به صورت شفاهی از نسلی

و مدت زمان اسانس گیری بر بازده و ترکیبات موجود در روغن

به نسل دیگر انتقال یافته است .تا جائیکه طب آلوپاتیک مدرن

اسانسی گونه  E.globulusبررسی شد .نتایج نشان داد که ترکیب

نیز ریشه در طب سنتی دارد [ .]3از بین  173گونه گیاهی مورد

 1و  -8سینئول یا اوکالیپتول در روش تقطیر با بخارآب (-%82/2

استفاده در  335قلم داروی گیاهی رسمی (فارماکوپه) موجود در

 )%74/8و در روش تقطیر با آب ( )%85/6-%92/7به دست آمد [.]9

بازار که محصوالت  45شرکت دارویی معتبر کشور می باشند،

همچنین اسمورت و همکاران [ ]10در تحقیقات انجام شده خود

اوکالیپتوس در 23قلم دارو بکار رفته و در ردیف پرمصرف ترین

بر روی روغن اسانسی سه گونه گیاه اوکالیپتوس

گونه های گیاهان دارویی است [ .]4اوکالیپتوس در مونوگراف

 ،E. radiata ،smithii.Eدر کشور زامبیا نشان دادند که به ترتیب

کمیسیون سازمان بهداشت جهانی دارای درجه  2درمانی و در

 23و  27و  26ترکیب در آنها شناسایی شده که ترکیب اصلی در

مونوگراف متخصصین گیاهان دارویی اروپا دارای درجه  6درمانی

هر سه گونه  1و  -8سینئول یا اوکالیپتول بوده که مقدار آن به

بوده که به دلیل داشتن مونوترپن های فراوان دارای خاصیت ضد

ترتیب ( )%86/4، %70/1 ،%80/8گزارش شد .لذا با توجه به موارد

التهاب ،خلط آور ،درمان سرماخوردگی عمومی ،گرفتگی بینی،

فوق ضرورت تحقیق حاضر با عنوان اندازه گیری ترکیبات روغن

بیماری برونشیتی ،تحریک ترشح ،ادرارآور ،ضد قند ،ضدتومور

اسانسی اوکالیپتوس  E.globulusبا تکنیک کروماتوگرافی گازی

و روغن گیاه به صورت استعمال خارجی به عنوان یک داروی

متصل به طیف سنج جرمی( )GC/MSمحسوس بوده ،تا اینکه در

ضد تحریک بوده و سبب تسکین و التیام رماتیسم و ناراحتی های

صورت باال بودن مقدار سینئول یا اوکالیپتول برای کشت در جهت

جزئی پوستی می گردد [ .]5گونه  E.globulusدرختی خوش

مصارف درمانی و صنعتی معرفی و مورد استفاده قرار گیرد.

فرم با برگ های بزرگ سبز تیره و درخشان ،از نظر اکولوژیک
دارای نرمشی مناسب بوده که همه نوع آب و هوایی را تحمل
می کنند .زنبور ها از این گونه ،هم از نظر گرده و هم از لحاظ

E. globulus

 .2مواد و روش ها
 .1-2جمع آوری گیاه و اسانس گیری

عسل استفاده می نمایند [ .]3ارزش دارویی این گونه به ویژه به

در این تحقیق برگ و میوه تازه گیاه اوکالیپتوس گونه

دلیل داشتن مونوترپن ها حائز اهمیت است .همچنین از اسانس

 E.globulusپس از تایید از باغ کشاورزی مرکز تحقیقات جهاد

برگ گونه  E.globulusبه عنوان ضد عفونی کننده برای درمان

کشاورزی ،از باغ گیاه شناسی شهرستان نوشهر در اواخر تابستان

بیماریهای مجاری ادراری و همچنین دفع انگل هایی نظیر شپش

سال 1392جمع آوری و تحت شرایط سایه و بدون رطوبت

استفاده می شود [ .]6تحقیقات مختلفی در زمینه اسانس این گونه

خشک گردید  .سپس نمونه ها به قطعات کوچک خرد شده و بر

انجام شده است .در پژوهشی که بر روی گونه  E.globulusدر

روی  100گرم آن به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه

الجزایر انجام شد ،نتایج نشان داد که  1و  -8سینئول یا اوکالیپتول

کلونجر طرح فارماکوپه بریتانیا به مدت چهار ساعت اسانس

( )%71-%81بیشترین ترکیب موجود در روغن اسانسی می باشد

گیری به عمل آمد .اسانس بدست آمده توسط سدیم سولفات

[ .]7ماندال و همکاران [ ]8درتحقیق خود بر روی روغن اسانسی

بی آب ،رطوبت زدایی و در یک ظرف تیره و دربسته تا زمان

گون ه  E.globulusدر چهار منطقه اقلیمی مختلف�Nilgiri، Gwali

آنالیز در یخچال و در دمای  4 °Cنگهداری شد .همچنین بازده

 or، Nagpurو  Bangaloreواقع در هند نشان دادند که ترکیب

اسانس بر اساس وزن خشک گیاه برای برگ و میوه به ترتیب

لیمونن ( 9/4درصد) در  ،Gwaliorترکیب  1و  -8سینئول (58/1

 1/35و 1/10محاسبه شد.
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 .2-2شناسايي تركيبهاي تشكيل دهنده اسانس

بـراي شناسايي تركيبهاي اسانس از دستگاههاي كروماتوگرافي
گازی ( )GCو كروماتوگرافي گازی متصل به طيف سنج جرمي
( )GC-MSاستفاده شد .پس از تزريق اسانس به دستگاههاي فوق با
استفاده از زمان بازداري تركيب ها ،شاخص بازداري كواتس ( )KIو
طيف جرمي و همچنین مقايسه اين مؤلفهها با تركيبهاي استاندارد و
يا با اطالعات موجود در كتابخانه دستگاه ،نسبت به شناسايي تركيب
هاي تشكيلدهنده اسانس اقدام گرديد .درصد ك ّمي اين تركيبها با
محاسبه سطوح زير منحني در كروماتوگرامها محاسبه شد.

شکل .1کروماتوگرام روغن اسانسی برگ گیاه اکالیپتوس گونه E.globulus

 .3-2مشخصات دستگاههاي مورد استفاده

الف– كروماتوگرافي گازی ()GC
از دستگاه كروماتوگراف گازی شيمادزو (  )Shimadzuمدل
 GC - 9Aمجهز به دتكتور ( F.I.Dیونیزاسیون با شعله هیدروژن) و
ستون  ،DB-1به طول  30متر و قطر داخلي  0/25ميليمتر و ضخامت
اليه نازك فاز ساكن  0/25ميكرون استفاده گرديد .برنامهريزي
حرارتي ستون از تا با سرعت  5درجه سانتيگراد بر دقيقه و از تا
با سرعت  15درجه سانتيگراد بر دقيقه افزايش يافته و از گاز هليوم با
سرعت  1/1ميليليتر بر دقيقه به عنوان گاز حامل استفاده شد.
ب– کروماتوگرافي گازی متصل به طيف سنج جرمي ()GC-MS
از كروماتوگراف گازی  Thermo quest- finniganمدل

Trace

متصل به طيف سنج جرمي مجهز به ستون  DB-1بطول  30متر و
قطر داخلي  0/25ميليمتر و ضخامت اليه نازك فاز ساكن 0/25
ميكرومتر استفاده شد .برنامهريزي حرارتي ستون شبيه برنامهريزي
ستون در دستگاه  GCبوده و از گاز هليوم با سرعت  1/1ميليليتر
بر دقيقه بعنوان گاز حامل استفاده شد .زمان اسكن برابر يك ثانيه و
انرژي يونيزاسيون  70الكترون ولت بوده است.
 .3نتایج و بحث
کروماتوگرام اسانس ها بر روی ستون  DB-1در شکل های 1و2
نشان داده شده است .راندمان اسانس های استخراج شده برای برگ
و میو ه گیاه که در فصل تابستان جمع آوری شده اند ،به ترتیب 1/30
برای برگ و  1/10برای میوه گیاه اکالیپتوس گونه  E.globulusبه

شکل .2کروماتوگرام روغن اسانسی میوه گیاه اکالیپتوس گونه E.globulus

دست آمده است.
ترکیب های شناسایی شده در اسانس گیاه اکالیپتوس گونه
 E.globulusجمع آوری شده از منطقه نوشهر ،شمال ایران ،به همراه
شاخص های بازداری کواتس آنها و نیز درصد هر یک از ترکیبات
در جداول شماره1و 2نشان داده شده است .بر اساس جدول
شماره ،1در روغن اسانسی برگ گیاه 32 ،ترکیب شناسایی شده که
 95/51درصد کل اسانس را تشکیل می دهند .ترکیبات اصلی این
اسانس ،به ترتیب1و -8سینئول یا اوکالیپتول ( 39/59درصد) ،آلفا-
فالندرن ( 15/83درصد) ،گلوبولول (13/37درصد) ،کریپتون (3/25
درصد) -4 ،ترپینئول ( 3/18درصد) و آلفا -پینن ( 2/38درصد)
مورد شناسایی قرار گرفت .این روغن اسانسی شامل  61/61درصد
()JQCS
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جدول .1ترکیبات شیمیایی روغن اسانسی برگ و میوه اکالیپتوس گونه E.globulus

میوه %

0/89
75/92
3/33
0/66
�
3/92
2/62
3/99
0/92
�
2/80
0/37
0/53
0/30
�
3/27
9/90
�
3/33
0/99
3/28
�
�
6/56
�
�
0/89
�
�
�
�
�
�
�
0/77
�
�
0/29
�
�
0/30
�
0/30
�
0/23
�
0/23
3/83
�
�
0/89
�
�
�
�
3/25
0/55
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برگ %

�
2/39
�
�
37/93
�
�
38/78
�
3/55
�
2/09
�
�
0/33
�
�
0/76
�
�
�
3/39
3/27
0/53
0/79
0/29
�
3/22
0/29
0/33
0/85
0/35
0/93
0/99
�
0/33
0/99
0/82
0/33
0/35
�
3/32
�
0/55
�
0/55
�
0/85
0/55
33/35
3/43
0/89
0/25
3/09
0/85
�
�

KI
988
838
879
887
3003
3026
3028
3033
3078
3060
3099
3098
3085
3088
3303
3335
3326
3339
3338
3363
3368
3355
3396
3398
3380
3386
3235
3292
3293
3273
3256
3299
3283
3288
3905
3930
3938
3993
3545
3530
3533
3539
3585
3400
3434
3423
3455
3459
3490
3493
3483
3343
3342
3343
3345
3352
3395

نام ترکیب

Propyl botanoate
α� Pinene
Camphene
Butyl botanoate
α�Phellandrene
o�Cymene
Limonene
1,8�Cineole or Eucalyptol
N.D
�Terpinene
Isoterpinolene
α �Terpinolene
Camphenone
α�Pinene oxide
Isopentyl isovalerate
α �Fenchol
α�Campholenal
1�Terpineol
trans�Pinocarveol
trans�Pinocamphone
Borneol
4�Terpineol
Cryptone
α�Terpineol
N.D
cis�Piperitol
trans�Carveol
Cuminal
Carvotanacetone
Piperitone
Phellandral
N.D
Cuminol
Carvacrol
N.D
α�Gurjunene
β�Caryophyllene
Aromadendrene
trans-β�Farnesene
>�Aromadendrene<allo
N.D
N.D
Viridiflorene
Bicyclogermacrene
Geranyl isobutanoate
β�Sesquiphellandrene
N.D
Spathulenol
N.D
Globulol
Viridiflorol
β�Eudesmol
N.D
N.D
α�Cadinol
Bulnesol
N.D

1/10
21/77
01/17
07/17
1/77
1/71
711
0/01
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�
1/01
1/07
1/27
21/10
70/70
00/77
1/01
07/72
711
0/11

0011
0010
0071
0077

Eudesm�7(11)�en�4�ol
Caryophyllene acetate
N.D
�Curcumen�15�al
Total
Monoterpene hydrocarbons
Oxygenated monoterpens
Sesquiterpene hydrocarbons
Oxygenated Sesquiterpenes
)Extraction time (min
(Yield (%,w/w�dry basis

منوترپن های هیدروکربنی 11/88 ،درصد منوترپن های اکسیژن
دار 3/13 ،درصد سزکوئی ترپن های هیدروکربنی و  18/89درصد
سزکوئی ترپن های اکسیژن دار بوده است .همچنین بر اساس جدول
شماره ،2در روغن اسانسی میوه گیاه 25 ،ترکیب شناسایی شده که
 94/68درصد کل اسانس را تشکیل می دهند .ترکیبات اصلی این
اسانس ،به ترتیب آلفا-پینن ( 57/82درصد) ،آلفا -ترپینئول (6/76
درصد) ،آلفا-کامفولنال ( 4/80درصد) و ارتو-سیمن ( 3/82درصد)
شناسایی شدند .این روغن اسانسی شامل  70/42درصد منوترپن های
هیدروکربنی 18/58 ،درصد منوترپن های اکسیژن دار 0/88 ،درصد
سزکوئی ترپن های هیدروکربنی و  4/80درصد سزکوئی ترپن های
اکسیژن دار بوده است.
ترکیب های شناسایی شده در اسانس ها نشان می دهند که 1و-8
سینئول یا اوکالیپتول و آلفا -پینن ترکیبات اصلی و عمده گیاه
اکالیپتوس گونه  E.globulusهستند .باالترین میزان 1و -8سینئول
یا اوکالیپتول ( 39/59درصد) در برگ و باالترین میزان آلفا-پینن
( 57/82درصد) در روغن اسانسی میوه گیاه وجود داشت .بر اساس
تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین و تحقیق حاضر می توان
این دو ترکیب را مهمترین ترکیبات گیاه دانست .درتحقیق انجام
شده بر روی روغن اسانسی برگ  E.globulusتعداد  17ترکیب
شناسایی شده که 1و -8سینئول یا یوکالیپتول با  78/9درصد اصلیترین
ترکیب بوده است [ .]11درتحقیقات دیگر ،در کوبا [ 89 ،]12درصد
روغن اسانسی این گونه ،ترکیب 1و -8سینئول ،در هند [73 ،]13
درصد روغن اسانسی این گونه ،ترکیب لیمونن ،در پاکستان [،]14
 22/53درصد روغن اسانسی این گونه ،ترکیب سینئول و در پرتغال
[ 70/11 ،]15درصد روغن اسانسی میوه درخت گونه ،E.globulus
ترکیب 1و  -8سینئول گزارش شد .همچنین توزیع طبقه بندی
شیمیایی ترکیبات روغن اسانسی در جداول شماره 1و 2نشان داد
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منوترپن ها تشکیل می دهند .این نتایج همچنین نشان می دهد که،
منوترپن های هیدروکربنی نقش بسزایی در ارزش دارویی بودن
این گیاه دارند .زیرا  61/61درصد منوترپن های هیدروکربنی در
برگ و  70/42درصد منوترپن های هیدروکربنی در میوه گیاه
شناسایی شدند .ترکیب شیمیایی اصلی 1و -8سینئول که در برگ
گیاه اوکالیپتوس گونه  E.globulusوجود دارد ،اثر میکروب کشی
داشته ،در فرمول گرد دندان به مقدار  25درصد وارد شده ،دارای
اثر آنتی اکسیدانی و ضد التهابی است .در تهیه شربت اکسپکتورانت
و درمان برونشیت مزمن به عنوان بی حس کننده ی موضعی و ضد
عفونی به کار می رود .در اسپری های خانگی ،داروهای شست و
شو و در انواع روغن های پوست و مو مصرف می شود .در مقابل
حشرات اثر کشنده گی داشته و در تهیه عطر و مواد معطر کننده نیز به
کار می رود[ .]16-17ترکیب شیمیایی آلفا-پینن که در میوه گیاه به
مقدار باالیی است ،در ساخت صابون ،کرم ،عطر ،بخور ،پاک کننده
ها ،رنگ ،روغن ،الک ،روکش ،الستیک ،چسب ،کاغذ ،داروهای
ضد عفونی کننده ،حشره کش ،آفت کش ،چرم و حالل ها به کار
میرود .ترکیب شیمیایی بورنئول که در میوه گیاه است ،به طور وسیع
برای خوشبو کردن انواع تولیدات بهداشتی و فراورده های پزشکی
استفاده می شود .ترکیب شیمیایی بتا -کاریوفیلن که در برگ گیاه
وجود دارد ،به عنوان طعم دهنده در ادویه ،صابون و صمغ آدامس
به کار می رود.
 .4نتیجه گیری
از یک طرف با توجه به میزان سینئول گونه مورد مطالعه ،می
توان از این گیاه داروئی در صنعت داروسازی استفاده زیادی
نمود .و از طرف دیگر حضور ترکیبات منوترپنی در این گونه
گیاه دارویی شرایط مطلوبی را از حیث توجه ویژه از سوی
سازمان های مربوطه به خود جلب نموده است .و در نهایت اینکه
شرایط آب و هوایی منطقه شمال کشور ،بستر و خاستگاه مناسبی
برای کاشت و ترویج گونه های مختلف این گونه با اهمیت می
باشد.
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