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بررسی ترکیبات شیمیایی طبیعی موجود در اسانس گیاه  Parthenium L. Tanacetumاز منطقه ي كنگ
استان خراسان رضوی به روش تقطير با آب و با استفاده از کروماتوگرافی گازی  -طیف سنجی جرمی
مجید محمدحسینی* ،مهدیه شهنما
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شاهرود ،دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی ،شاهرود ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1391/10/27 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1391/11/20 :تاریخ پذیرش قطعی1391/11/23 :
چکیده
این تحقیق با هدف بررسی نوع و مقدار ترکیبات موجود در اسانس فرار گیاه  Parthenium L. Tanacetumدر طب سنتی موسوم به بابونه
گاوی از ارتفاعات روستای کنگ از توابع شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی انجام شد .استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و با استفاده
از دستگاه کلونجر صورت گرفت .ترکیبات تشکيل دهنده با روش کروماتوگرافی گازی مرتبط با طیف سنج جرمی ( )GC/MSبررسی و شناسایی
شدند .بر اساس معیارهای بالمنازع شناسائی ،ترکیبات طبیعی وافر در گل ها به ترتیب کامفور ( ،)%23/4اولئیک اسید ( )%11/0و پارا سایمن
( )%10/4بوده در حالي كه در اسانس مخلوط برگ و ساقه به ترتیب اولئیک اسید ( )%54/3و آلفا مونولئین ( )%29/0بخش عمده ی ساختار را
تشکیل می دهند.
واژه های کلیدی :روغن اسانسی ، Parthenium L. Tanacetum،GC/MS،تقطیر با آب ،کامفور.

 .1مقدمه
بابونه گاوی ( ،)Parthenium L. Tanacetumگیاهی علفی ،چند

تا  6دنده یا رگ سفید رنگ با کاکلی به طول  0/1تا  0/3میلی متر

ساله ،با کرک های پراکنده و ریشه ی کوتاه و مستقیم است .ساقه

می باشد .بر اساس منابع علمی ،رویشگاه های اصلی بابونه ی گاوی

ی این گیاه مستقیم و ارتفاع آن بسته به شرایط اقلیمی بین  30تا 80

عمدتا در قزاقستان ،آسیای میانه و نواحی مدیترانه ای متمرکز هستند

سانتی متر است .برگ هاي آن دارای دم برگ طویل ،پهنک تخم

[ .]1-2بابونه ی گاوی در مناطق مختلف مرکزی ،شمال ،غرب ،شرق

مرغی و منقسم شانه ای هستند [ .]1گل های بابونه ی گاوی (شکل)1

و در نواحی مرتفع و کوهستانی ایران انتشار دارد و در استان های

به رنگ سفید و قطر تقريبي آنها بين  0/6تا  1/6سانتی متر متغير

گلستان ،مازندران ،گیالن ،آذربایجان ،کردستان ،مرکزی ،فارس،

است .میوه ی این گیاه فندوقه ،به طول  1تا  5میلی متر ،دارای 5

کرمان ،خراسان ،تهران ،سمنان و یزد به وفور یافت می شود [ .]1در

* عهده دار مکاتبات :مجید محمد حسینی
نشانی :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شاهرود ،دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی ،شاهرود ،ایران.
پست الکترونیکیmajidmohammadhosseini@yahoo.com :
تلفن023-32394289 :
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فرهنگ نام های گیاهان ایران ،این گیاه تحت عنوان بابونه ی گاوی و

توجه محققين قرار گرفته است .مواد مؤثره ی این گیاه به نحو

مخلصه نام گذاری شده است [ .]3نام انگلیسی این گیاه،Feverfew ،

گسترده ای در پیشگیری ،کاهش و درمان سردردهای میگرنی مورد

از کلمه ی التین  Febrifugiaبه معنی پایین آورنده ی تب گرفته

استفاده قرار می گیرند [ .]19بعالوه ،تحقیقات تكميلي ارائه شده در

شده است که حاکی از حوزه ی کاربری وسیع آن برای درمان

منابع علمی ،نشان گر مصارف متعدد این گیاه در درمان سرگیجه،

تب در طب سنتی می باشد [ .]4سایر اسامی این گیاه بابونه کبیر،

تب ،دل درد ،گزش حشرات و آرتروز می باشد [.]20

بابونه گاو چشم و یا گل مینا هستند .مطابق پژوهش های انجام شده،

با توجه به خواص متعدد و طيف وسيع كاربرد اين گياه ،در پژوهش

کامفور بخش اعظم ساختار اسانس بابونه ی کبیر را تشکیل می دهد.

اخیر بر آن شديم تا آنالیز کمی و کیفی روغن های اسانسی فرار

کامفور به عنوان یک ترکیب ضدعفونی کننده ی مهم دارای اثرات

جدا شده از گل و مخلوط برگ و ساقه ی گیاه بابونه ی گاوی جمع

آنتی بیوتیکی بسیار سودمندي است [ .]5در بررسی انجام شده توسط

آوري شده در روستاي كنگ از توابع شهرستان مشهد را به روش

فراز مجاب و همکاران در سال  2007در شهر کرج بر روی این

تقطیر با آب مورد بررسی قرار دهيم .به رغم انجام چند مورد مشابه

گیاه به وجود ترکیبات شیمیایی ارزشمندی نظیر کامفور (،)%30/2

تحقيقاتي در ايران [ ،]5-11,9در منطقه ي كوهستاني كنگ با شرايط

زد کریستانتنیل استات ( )%26/5و آلفا فارنسن ( )%11/1اشاره شد

اقليمي منحصر به فرد تاكنون گزارشي در پايگاه هاي اطالعاتي به

[ .]6در تحقیق دیگر توسط نورحیات تابان سا و همکاران در ترکیه

ثبت نرسيده است .مضافا ،براي اولين بار تركيباتي نظير اولئيك اسيد

آلفا پینن ،ای سسکوئی الوان دلل و کامفور بیشترین فراوانی را

و آلفا مونولئين در اسانس هاي جداشده شناسائي و ارائه شده اند.

داشتند [ .]7در گزارش استوانوويچ پيرامون بررسي كمي و كيفي 4

 .2مواد و روش ها

اسانس مربوط به  4نمونه ي گياه بابونه كاشته شده ،كامفور ،ترانس
كريستانتنيل استات و كامفن بيشترين درصد كليه ي ساختارها را
تشكيل مي دهند [ .]8محسن زاده و همكاران در طي سه مرحله
رشد ،تغييرات موجود در ساختار اسانس هاي گياه بابونه ي گاوي
را مطالعه نموده اند [ .]9در اين بين ،تركيبات بورنيل استات ،كامفن،
بورنيل ايزووالرات ،بورنئول ،جونيپر كامفور و بتا ايدسمول به عنوان
تركيبات شاخص اصلي گزارش شده اند .در بررسي آكپوالت و
همكاران روي اسانس اندام هاي هوائي بابونه گاوي ،كامفور ،كامفن
و پاراسايمن بيشترين درصد كمي را در ساختار مربوطه به خود
اختصاص داده اند [ .]10هم چنين ،بشارتي سيداني و همكاران نيز
پيرامون بهينه سازي شرايط استخراج سريع تركيبات فرار گياه بابونه
گاوي ايراني به روش استخراج ميكروي فضاي فوقاني ()HSME
مقاله ي مبسوطي را در سال  2006ارائه نموده اند [.]11
در تحقیقات مشابه ديگر ،مشخص شد که این گیاه می تواند دارای
خواص ضد باکتریایی شاخص نیز باشد [ .]12-13بابونه گاوي منبع
سرشاري از تركيبات فنولي ،پلي فنولي ،آنتي اكسيدان و فالونوئيد
است [ .]14-15به ويژه در ساليان اخير ،خواص حشره كشي [،]16
ضد ميكروبي و ضد التهاب عصاره ي اين گياه [ ]17-18در كانون
()JQCS

شکل .1تصویر گیاه بابونه گاوی در موسم نمونه برداری
(روستای کنگ ،مردادماه .)91

نمونه برداری سرشاخه های گل دار گیاه بابونه گونه گاوی
در مرداد ماه سال  1391در منطقه ی زیبای گردشگری کنگ
(شکل )2از توابع شهر مشهد در استان خراسان رضوی واقع در طول
جغرافیائی 59/4428000و عرض جغرافیائی  35/2981600در ارتفاع
 1372متر از سطح دریا انجام شد .همچنین ،شناسائی گیاه در هرباریم
دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.
پس از خشک کردن گیاه در سایه ،اسانس فرار از بخش های
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 .3نتایج و بحث
اسانس استحصالی از گیاه بابونه گاوی دارای رنگ زرد پررنگ
و بوی نافذ است .با بررسی و مطالعه ی کروماتوگرام و طیف های
جرمی حاصل از دستگاه  ،GC/MSترکیبات شیمیایی موجود در
اسانس گل و مخلوط برگ و ساقه ی گیاه بابونه گاوی شناسایی
و در جداول  3و  4نشان داده شده اند .از میان  78ترکیب روغن
اسانسی حاصل از گل این گیاه (شکل 33 ،)3ترکیب اصلی شناسایی
گردید .ترکیبات اصلی تشکیل دهنده ی گل ،کامفور (،)%23/4
شکل .2نقشه ی ماهوراه ای منطقه ی نمونه برداری
(روستای کنگ از توابع شهرستان مشهد).

 100گرمی آن به روش تقطیر با آب به مدت سه ساعت ،توسط
دستگاه کلونجر استحصال ،با استفاده از سدیم سولفات آب زدایی
و تا زمان تزریق به دستگاه کروماتوگرافی در یخچال نگهداری
شد .به منظور جداسازی و شناسایی ترکیب های اسانس از دستگاه
های کروماتوگراف گازی ( )GCمتعلق به شرکت شیمادزو و
کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی ()GC-MS
محصول کمپانی  Agilentاستفاده شد .جزئیات شرایط عملی استفاده
از این دستگاه ها در جداول  1و 2ارائه شده اند .تمامی ترکیبات
تشکیل دهنده ی اسانس با استفاده از الگوی زمان بازداری آلکان
های نرمال ،محاسبه ی اندیس کواتس ،گزارش انطباقي كتابخانه ي
دستگاه  ،GC-MSمطالعه ی طیف های جرمی و مقایسه با ترکیبات
استاندارد مندرج در جدیدترین ویرایش کتاب مرجع پروفسور آدامز
شناسایی شدند [ .]21همچنین ،شناسائی تکمیلی با استناد به شاخص
های بازداری کوواتس و الگوهای شکافتگی طیف های جرمی
تحقیقات گذشته ی گروه تحقیقاتی ما انجام شد [.]22-31

اولئیک اسید ( ،)%11/0پارا سایمن ( )%10/4و کامفن ( )% 6/0می
باشند .دو ترکیب آلفا توجن ( )%5/8و بورنیل استات ( )%3/6نیز
در مقایسه با سایر ترکیبات از درصد قابل توجه در اسانس گل گیاه
بابونه ی گاوی برخوردار بودند .در عین حال ،بخش اعظم اسانس
گل گیاه را ترکیب ضد عفونی کننده ی کامفور تشکیل می دهد.
تركيبات شناسائي شده در اسانس حاصل از گل گیاه بابونه گاوی
موارد شناسائي شده در مجموع  76/4از پروفيل شيميائي را تشكيل
مي دهند.
بعالوه ،از مجموع  27ترکیب روغن اسانسی حاصل از مخلوط
برگ و ساقه (شکل  6 ،)4ترکیب شناسایی گردید .اين شش تركيب
مجموعا  %88/3ساختار روغن اسانسي را در برمي گيرند .بر اساس
نتايج مندرج در جدول  ،4دو ترکیب اصلی تشکیل دهنده ی اسانس
برگ و ساقه ،اولئیک اسید ( )%54/3و آلفا مونولئین ( )%29می
باشند .در شكل  ،5ساختارهاي اين دو تركيب غير اشباع شناسائي
شده با درصد باال در اسانس ساقه و برگ نمايش داده شده است.
بر اين اساس ،اولئيك اسيد به عنوان يك اسيد آلي غير اشباع و آلفا

شکل :A .3آلفا مونولئين  :Bاولئيك اسيد

()JQCS
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كروماتوگراف (.)GC
جدول .1شرايط عملي گاز
كروماتوگراف ()GC

نوع ،ویژگی (ها)

انشعابی -بدون انشعاب052˚C ،
آشکارساز یونش شعلهای (082 ˚C -)FID
نیتروژن2/0 mL/min.-
 52( :SE-02متر طول با ضخامت  2/0میلیمتر) 2/00-میکرومتر
 02درجهی سانتیگراد برای  0دقیقه ،افزایش دما تا  002درجهی سانتیگراد با روند افزایش 02درجهی
سانتیگراد بر دقیقه ،قرار گرفتن در این دما به مدت  5دقیقه در شرایط ایزوترمال
C-R4A Chromatopac

جزء ساختاری

نوع سامانهی تزریقکننده -دما
(درجهی سانتیگراد)
نوع آشکارساز -دما (درجهی
سانتیگراد)
گاز حامل -سرعت جریان
حجمی (میلیلیتر بر دقیقه)
مشخصات ستون -ضخامت
برنامهریزی دمائی
نرمافزار محاسبهی سطح زیر پیک

جدول .2شرايط عملي گاز كروماتوگراف -طيف سنج جرمي (.)GC-MS

شرايط کروماتوگراف گازی
 03( :Fscc a: DB-5متر طول با ضخامت داخلی  3/55میلیمتر) – 3/55
هلیم5-
 03درجهی سانتی گراد برای  0دقیقه ،افزايش دما تا  553درجهی سانتیگراد با روند افزايش  5درجه ی سانتیگراد
بر دقیقه ،قرار گرفتن در اين دما به مدت  5دقیقه در شرايط ايزوترمال
05:1mL/min.
553˚C
573˚C
3/5
شرايط واسط()Interface
جداکنندهی غشائی
593˚C
شرايط طیفسنج جرمی
73eV
برخورد الکترون
پويش کامل
593˚C
3/5 s/scan

b

()JQCS

نوع ستون -ضخامت فیلم
(میکرومتر)
گاز حامل -سرعت جريان حجمی
(میلیلیتر بر دقیقه)
برنامهريزی حرارتی
)Temperature
(programming
نسبت اسپلیت (میلیلیتر بر دقیقه)
دمای محفظه ی تزريق (درجهی
سانتی گراد)
دمای آشکارساز (درجهی سانتی
گراد)
حجم تزريق ( میکرولیتر)
نوع واسط
دمای واسط (درجهی سانتیگراد)
انرژی يونش اعمالشده (بر حسب
الکترون ولت)
منبع يونش
مد
دمای خط انتقال جرم
سرعت پويش (ثانیه بر پويش)
Fscc: Fused silica capillary column

a

)EI: Electron impact (ionization

b
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جدول .3ترکیبات شیمیایی و درصد آن ها در اسانس گل گیاه با بونه گاوی
( )Tanacetum partheniumالف).
میزان ترکیب ( )%شاخص بازداری

ترکیب

شماره

Tricyclene

1
2

0/22

729

ب) 5/2

730

α-Thujene

6/0

759

Camphene

3

1/3

795

Sabinene

9

0/15

771

Myrcene

5

1/9

1003

α-Phellandrene

6

0/9

1019

α-Terpinene

9

10/9

1025

p-Cymene

2

0/1

1027

Limonene

7

2/0

1060

γ-Terpinene

10

0/35

1027

α-Terpinolene

11

0/6

1079

Linalool

12

0/25

1122

Chrysanthenone

13

0/12

1139

1-Terpineol

19

23/9

1190

Camphor

15

0/3

1191

Umbellulone

16

1/55

1199

Terpinene-4-ol

19

0/5

1127

α-Terpineol

12

0/33

1253

Geraniol

17

0/51

1270

Thymol

20

3/6

1227

Bornyl acetate

21

0/9

1277

Carvacrol

22

α-Cubebene

23
شماره

ترکیب ( )%شاخص1351
میزان0/35
بازداری
1/1

1362

0/52

4141

0/52

4110

4121

0/52

4225

4/0

4255

0/2

4224

0/1

4212

0/5

5455

0/52

11/0

5414

ترکیب

Neryl acetate

29

trans-Caryophyllene

52

β-Selinene

51

0/3
0/3
2/4

2832

ب) 45/3

2848

92/0

2872

2/0

2820

اسانس شركت دارند.

دستاوردهای تحقیق اخیر نشان داد که ترکیبات کامفور (،)%23/4
اولئیک اسید ( ،)%11/0پارا سایمن ( )%10/4و کامفن ( ،)%6/0چهار
ترکیب اصلی اسانس گل بابونه گاوی و اولئیک اسید ( )%54/3و آلفا
مونولئین ( ،)%29دو ترکیب شاخص اسانس مخلوط ساقه و برگ
این گیاه بودند که با ترکیبات موجود در تحقیقات مشابه در اسانس
هاي گیاهي بابونه در نقاط مختلف ايران از لحاظ کمیت و کیفیت
متفاوت است که در آن ها کامفور ،زد کریستانتنیل استات ،آلفا
فارنسن ،بورنيل استات ،كامفن ،بورنيل ايزووالرات ،بورنئول ،جونيپر
كامفور و بتا ايدسمول به عنوان ترکیب های عمده شناخته شدند [,9
 .]5-6همچنین ،در تحقیقات انجام شده در برخي از مناطق اروپا
ترکیباتي مانند کامفور ،آلفاپینن ،ای سسکوئی الوان دلل ،كامفن،
پاراسايمن و ترانس كريستانتنيل استات بیشترین فراوانی را داشتند
[ .]7-8 ,10صرف نظر از پروفیل اسانس مخلوط برگ و ساقه گیاه
بابونه ی گاوی ،نکته ی مشترک بین یافته های تحقیق اخیر با موارد
مشابه ارائه شده ی گذشته [ ،]6-11وجود کامفور به عنوان جزء
اصلی تشکیل دهنده ی کلیه ی اسانس ها در مناطق مختلف است .در
یک جمع بندی ،در پروفیل شیمیائی روغن اسانسی گل گیاه بابونه

trans-β-Farnesene

52

ی گاوی ،مونوترپین های هیدروکربنه و مونوترپین های اکسیژنه

Caryophyllene oxide

52

دارای بیشترین فراوانی هستند ،در حالی که در اسانس فرار مخلوط

β-Eudesmol

50

γ-Eudesmol

51

(+)-Valeranone

54

Oleic Acid

55

Linoleic acid

برگ و ساقه هیدروکربن های غیرترپینی بیشترین درصد را شامل می
شوند .نتیجه ی تحقیق انجام شده روی اسانس گل و برگ و ساقه

55

گیاه بابونه گاوی در ارتفاعات روستای کنگ توابع مشهد حاکی از
آن است که براي اولين بار در حوزه ي فيتوشيمي ،اولئیک اسید به

جدول .4ترکیبات و درصد آن ها در اسانس ساقه و برگ گیاه بابونه گاوی
( )Tanacetum partheniumالف).
شماره
ترکیب
میزان ترکیب ( )%شاخص بازداری

8171

مونولئين به صورت يك استر غيراشباع درشت مولكول در ساختار

 .4نتیجه گیری

الف) ترکیبات شناسائی شده بر حسب افزایش شاخص های بازداری کواتس مرتب شده اند.
ب) درصدهای بلد شده مربوط به ترکیبات تشکیل دهنده ی عمده هستند.

8751

49

Spathulenol

8

Hexadecanoic acid

2

Oleic acid

4

Linoleic acid
α-Monoolein
41-Methyl-8-hexadecyn-4-ol

3
7

میزان  %11/0در اسانس گل و  %54/3در اسانس ساقه و برگ يافت
شده است .شايان ذكر است كه آلفا مونولئين هم به ميزان  %29/0در
اسانس مخلوط ساقه و برگ شناسائي شده که در تحقیقات مشابه
پیشین گزارش نشده و این يافته هاي جديد می تواند قویا به شرایط
خاص اقلیمی و جغرافیایی منطقه مرتبط باشد.

2

()JQCS
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شکل .4کروماتوگرام ترکیبات جداسازی شده ی گل گیاه  Tanacetum parthenium Lبه روش .GC-MS

شکل .5کروماتوگرام ترکیبات جداسازی شده از مخلوط ساقه و برگ گیاه  Tanacetum parthenium Lبه روش .GC-MS
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