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"باشدمیکلیه حقوق طرح براي معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی محفوظ "  

 

هاي  جعفري وحشی بررسی ترکیب اسانس، فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی  گونه

(Anthriscus spp.)  در مراحل مختلف رشدي 

از  (Anthriscus) خانواده چتریان جزء یکی از بزرگترین خانواده گیاهان گلدار است. جنس آنتریسکوس :چکیده

ای به خاطر کاربرد در طب سنتی و چاشنی غذا در سرتاسر جهان است. این این خانواده مهم دارای اهمیت ویژه

عالیت بی اجزای اسانس، محتوی فنولی و فاصلی از این مطالعه ارزیاشود. هدف جنس در فلور ایران نیز دیده می

 .A) سیلوستریسگونه و ( A. cerefolium) آنتی اکسیدانی دو گونه از این جنس یعنی گونه سریفولیوم

sylvestris)  .ها به روش تقطیر با آب و با دستگاه کلونجر استخراج و با استفاده از دستگاه اسانس نمونهبودGC  و

GC-MS های مورد آنالیز قرار گرفتند. محتوی فنول کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی به ترتیب با استفاده از روش

های اکسیژن دار جزء اصلی ترکیبات اسانس گونه سریفولیوم )غنی مونوترپنگیری قرار گرفت. استاندارد مورد اندازه

ده اصلی اسانس گونه سیلوستریس )غنی از کریسانتنیل از استراگول(، در حالیکه استرهای آلیفاتیک تشکیل دهن

( بیشتر IC50=71.3 μg/mlدر مرحله رشد رویشی، فعالیت آنتی اکسیدانی در گونه سیلوستریس ) استات(بودند.

محتوی فنول کل در مرحله گلدهی هردو گونه نزدیک به هم و به ( بود. IC50=115 μg/mlاز گونه سریفولیوم )

از  گرم گالیک اسید در لیتر بود.میلی 6/74و در گونه سیلوستریس معادل  7/76یفولیوم معادل ترتیب در گونه سر

آنجا که اسانس گونه سیلوستریس در مرحله رشد رویشی فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی از خود نشان داد، لذا 

عنوان دلیل اینکه گونه سریفولیوم به بههای مصنوعی در صنعت غذا باشد. همچنین تواند جایگزین انتی اکسیدانتمی

تواند های ارزشمند نیز میگیرد، لذا اهلی سازی این گونهسبزی در اواخر اسفند و اوایل بهار مورد استفاده قرار می

 مورد پژوهش قرار گیرد. 

های بومی، ظرفیت آنتی اکسیدانی، گیاهان دارویی، مواد موثره: گونهمات کلیديکل
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 اهمیت گیاهان دارویی -1-1

های ثانویه( تولید می کنند. این ترکیبات اهمیت گیاهان دامنه وسیعی از محصوالت طبیعی )متابولیت

ها محافظت می کنند و به عنوان جلب کننده حشرات گرده افشان از گزند حیوانات و میکروبولوژیکی دارند، گیاهان را کا

کنند. این مواد همچنین در رقابت و جلوگیری از رشد گیاهان دیگر )آللوپاتی( شرکت و پراکننده کننده بذر عمل می

 Anne and) کندسایر موارد استفاده میکنند. انسان از این مواد طبیعی به عنوان دارو، عامل طعم دهنده، معطر و می

Viriginia, 2009). 

گیاهان ارزشمند در کشاورزی مدرن فقط به آنهایی که مورد  تغذیه انسان و دام قرار می گیرند، محدود لذا 

حاوی های ثانویه هستند که خاصیت دارویی دارند و یا هایی با متابولیتای شامل گونهشود،  بلکه به طور فزایندهنمی

با توجه به اینکه مصرف گیاهان  .(Banchio et al, 2008موادی هستند که در صنعت عطر و شیمی کاربرد دارند )

شود، لذا دارویی روبه رشد است و از این منابع گیاهی به عنوان مواد اولیه در جهت تولید گیاهان دارویی استفاده می

ت صحیح کشت اجرا شود تا از تخریب محیط زیست جلوگیری های مناسب کشت و مدیرینیازمند این هست که روش

شود. عالوه براین، آسان بودن دسترسی به محل رشد گیاهان دارویی، نبود اطالعات کافی از میزان و سیستم برداشت 

را افزایش و  های داروییبرداری غیراصولی از گونهگیاهانان دارویی، داشتن بازار خوب و پربازده و نبود راهکار قانونی بهره

 . تنوع ژنتیکی را کاهش داده است

با پیشرفت های اخیر در علوم شیمی و داروسازی، مواد موثره مورد نیاز در طب جدید به صورت 

شوند و برخی بر این باور هستند که با عرضه مواد شیمیایی، اهمیت و جایگاه گیاهان دارویی مصنوعی تولید می

توان گفت که چنین استداللی ولی طبق آمار می ها نیست.به کشت و کار آنتنزل پیدا کرده است و نیازی 

صحیح نیست، زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا میزان کشت و کار گیاهان دارویی افزایش چشمگیری در 

هستند  با منشا گیاهی ی یک سوم داروهای مورد استفاده بشر داروهای های اخیر داشته است. به طوریکه، سال

 (.1378)آزاد بخت،  این روند رو به رشد است و

شیمیایی  هایآزمایشگاه، تقاضا برای ظهور 1990 هکارآیی باال در دههای غربالگری با ظهور تکنولوژی

های شیمیایی، تولید داروهای جدیدی که وارد بازار طور قابل توجهی افزایش یافت. علیزغم ظهور آزمایشگاهبه

سال  25( در طی Nexevarگزارش شده است که تنها یک داروی ضدسرطان ) است.شدند خیلی زیاد نبوده 
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شود، هرچند در سال اول تولید اخیر اولید شده است که به طور موفقیت آمیزی در بهبود سرطان استفاده می

موثر،  به دلیل کندی کشف داروهای این دارو بین مردم مشاهده شد.های زیادی در استفاده از این ماده مقاومت

داروهای سنتی بیشتر روی گیاهان دارویی  تمایل به برگشت به طرف منابع بیولوژیکی  رو به افزایش است.

های علمی و تجربه های ارزشمند متکی است تا از این طریق کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشد. هرچند جنبه

تواند هم ذا مدیریت تلفیقی بهداشت میهای علمی مدرن سنجیده شود. لداروهای گیاهی باید بر اساس روش

تواند کارآیی داروهای سنتی را باال برده و از این طریق در کشورهای فقیر و هم در کشورهای توسعه یافته می

 .(Anne and Viriginia, 2009کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشد ) 

. 

ی ؛ به طوری که حتی در کتب قدیمداردجهت  درمان بیماران قدمت زیادی استفاده از گیاهان دارویی 

ها توصیه شده است. این گیاهان به عنوان منبع غنی از ها در درمان بیماریو باستانی، استفاده برخی از آن

گیاهان دارویی به از های بزرگ دنیا تمدندر بسیاری از اند. ثانویه دارویی و معطر شناخته شدهمتابولیت های 

های باستان شناسی در مورد اولین نوشته . شده استاستفاده  و امراض  ر درمان دردها د به طور گستردهعنوان 

سال قبل از میال در چین و  3000تا  1550گردد )های اول تاریخ انسان برمیکاربرد گیاهان دارویی به دوره

سنتی گیاهی بوده  مصر و هند(. مدارکی وجود دارد که صنعت دارویی امروز در درجات متفاوتی وابسته به طب

ترکیب فعال استفاده شده در داروهای  88گزارش شده است که از  2001ای در سال است.  در یک مطالعه

شده است.  برخی از این ترکیبات دارویی مثل آتروپین، در طب سنتی استفاده میها جدید، بسیاری از آن

شده  ای اخیرا انجامدر مطالعه م استفاده می شود.کودئین، کلشیسین، افدرین، مورفین به طور گسترده امروزه ه

 ارائه شده است، 2006تا  1981با یک ترکیب شیمیایی، که به بازار در طی  درصد داروهای 40است بیش از 

 (Anne and Viriginia, 2009) مربوط به مشتقات طبیعی بوده است

در طی قرون هشتم تا دهم میالدی، به دانش بوعلی سینا و محمد زکریای رازی  مثلدانشمندان ایرانی 

 "الحاوی "و  "قانون " مثلهای معروفی و کتاب اهمیت زیادی داده و آن را توسعه دادند و  "درمان با گیاه "

خواص دارویی  بیش  بهدر کتاب خویش در قرن سیزدهم میالدی، ابن بیطار  اندرسیدهتالیف  در این دوران به

در خوبی های به پیشرفتدر قرون هفده و هجده میالدی . اروپائیان اشاره کرده استگیاه دارویی گونه  1400از 

برای  های گسترده ایتالشو در قرن نوزدهم میالدی پیدا کردند گیاه درمانی دست درمان امراض با زمینه 
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معیارهای  تعیینهمچنین مطالعات زیادی در  و انجام دادند از گیاهان دارویی  ها واسانس استخراج مواد موثره

 (.1384)امید بیگی گیاهان دارویی برای درمان امراض انجام پذیرفت مناسب برای تجویز 

است شده شناسایی استخراج و گونه گیاهی  50000گیاهی از متابولیت ثانویه 100000تاکنون حدود 

ها، آب، شود. استفاده از عصاره ، انواع دم کردهمی فهضان ترکیبات شناخته شده ابر تعداد ایه به طور پیوستو 

 ، در حالیکه قدمتسزایی در سالمت جسم انسان داردنقش بهبدست آمده از گیاهان دارویی  عصارهشیره و 

پیشرفت سریع هرچند باید خاطر نشان کرد که  سال قبل برمی گردد. 154به اولین ماده شیمیایی فقط  شناخت

گذشته کاسته شده و داروهای  نسبت بهاز مصرف گیاهان دارویی باعث شده است که  علوم و مسایل اقتصادی 

علیرغم که داروهای شیمیایی  مشخص شده است، اما ه استشد هاانشیمیایی در بسیاری از موارد جایگزین 

؛ وجود دارد که اثرات زیان باری نداشته باشند یکمموادشیمیایی دارند و  زیاد، اثرات نامطلوب زیادی نیز کارآیی

 های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است، دوباره در سالاستفاده از گیاهان داروییبه همین دلیل، 

(Kumar and Gupta, 2008). 

و داروهای گیاهی، رجوع به دارویی  با توجه به اثرا سوء دارهای شیمیایی و پذیرش باالی گیاهان

تدریجی نمایان شدن با  برای حفظ سالمتی در کشورهای مختلف بسیار گسترده است. همچنین گیاهان دارویی 

و در طی رونق گرفت منشا گیاهی  ی بااستفاده از داروهای، هاداروهای شیمیایی بر سالمتی انسانات مضر اثر

مربوط به جمع آوری و فراوری استانداردهای  این دورهدر  اتفاق افتاد. در این زمینهنیمه دوم قرن بیستم انقالبی 

بیشتری و فرموالسیون داروهای مربوط به آنها رونق  گیاهان داروییکشت و صنعت  تصویب شد و  گیاهان دارویی

 ه وسیع دامنعمدتا به خاطر  سرتاسر دنیابه مصرف گیاهان دارویی در  گرایش گسترده نسبت یافت. در این دوره 

باشد، آنها می مناسب با بدن انسان و قیمت هتر ، سازگاری بهاامنیت خاطر در استفاده از آن ها ،ی  آنفواید زیست

شاخه جدیدی باعث شده است که و  شده استآنها که این عوامل باعث تحوالت شگرف در کشت وکار و تولید 

موسسات مختلفی همچنین . ایجاد شود 1( فارماکوگنوزیاز علم داروسازی )داروسازی مبتنی بر گیاهان دارویی 

 Shrikumar) مدام در حال پژوهش هستنددر زمینه اثر دارویی گیاهی در زمینه گیاهان دارویی ایجاد شدند که 

et al., 2007 .) 

                                                           
1- Pharmacognosy 
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درصد مردم در کشورهای در حال توسعه  80حدود  طبق برآوردها و آمارهای سازمان بهداشت جهانی

ورهای روند استفاده از گیاهان دارویی در کشاستفاده می کنند، و از گیاهان دارویی های خود درمان بیماریبرای 

درصد از مردم انگلستان از داروهای  25توسعه یافته در حال افزایش است و بر اساس آمار موجود در حال حاضر 

 .) ,2006Zhou and Wu(. گیاهی استفاده می کنند

درصد از داروهای تجویزی واجد ترکیبات گیاهی هستند. به عنوان مثال آسپرین  25امروزه در حدود 

شود و ارزشمندترین داروهای مشتق می Spiraeoو  Salixکه یکی از پرطرفدارترین مسکن ها است، از گونه های 

. ) ,1995Katzung( باشدتنها در منابع گیاهی موجود می 3و پاکلی تاکسل 2ضد سرطان نظیر وین بالستین

دارویی که از سوی سازمان بهداشت جهانی، به عنوان داروهای پایه و  252درصد از  11همچنین در حدود 

درصد از ترکیباتی که برای تولید  40اساسی معرفی شده اند مستقیما از منابع گیاهی بدست می آیند و تقریبا 

  .(Kayser et al., 2003) ت بدست می آیندداروهای سنتزی به کار گرفته می شوند از طبیع

 در جهانگیاهان دارویی  اقتصاد-1-2

های اخیر رو به افزایش گذاشببته اسببت، سببازمان   گرایش جهانی نسبببت به گیاهان دارویی در سببال

ستراتژی کشور سیاست    110کشور عضو حدود    193بهداشت جهانی گزارش داه است که از    هایی را در  ها و  ا

صببنایع دارویی، آرایشببی وبهداشببتی و صببنعت غذا از جمله    اسببتفاده گیاهان دارویی را به کاربرده اند.جهت 

ستند که  بخش سترده  در آنای گیاهان دارویی و ادویههایی ه ستفاده ها به طور گ شود.   ا در   این گیاهان می 

مورد  مواد غذایی طبیعی  نگهدارنده هنچنین به عنوان های غذایی و دارو و مکمل ،غذا به صورت صنایع غذایی  

داشته است   میلیارد دالر  4/12 تجارتی معادل ، داروهای گیاهی1994آمار سال   طبیق. گیرنداستفاده قرار می 

و  ژاپن ، آسبببیای شبببرقی   بعد از آن  و رتبه اول را به خود اختصببباص داده   میلیارد دالر   5/6اروپا با فروش    و

بیشترین   ایتالیا ، انسه آلمان ، فر نیز بعدی قرار دارند. در بین کشورهای اروپایی،  هایجایگاهآمریکای شمالی در  

صاص داده اند. برآورد   صرف   دقیق  سهم را به خود اخت سختی  گیاهان دارویی در جهان سرانه م ست. زیرا   کار  ا

وجود  زمینهنیز در این  دقیقیو اطالعات  های مختلفی مورد اسببتفاده قرار می گیرندبه شببکلگیاهان دارویی 

                                                           
2- Vinblastine 
3- Paclitaxel 
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واردات گیاهان دارویی   کهشواهدی وجود دارد که مصرف این گیاهان در حال افزایش است به طوریندارد. ولی 

صرف     صلی پرم شور ا سال   355این گیاهان از  در چند ک سال    551، به 1976میلیون دالر در  میلیون دالر در 

ست.   1980 درصد    50و  25، 35رتیب تسوئیس، انگلیس و هند به   میزان مصرف داروهای گیاهی در  رسیده ا

 (.1393امیری و زارع، درصد در ژاپن گیاهی است ) 40درصد داروهای مصرفی در چین و  50تا  30است. بین 

ستفاده می     با  شتر برایی مبارزه با عوامل میکروبی ا سنتزی بی شود، ولی منابع    اینکه در طب نوین از داروهای 

سهم   صنعت دارویی جهان دارد. عمدهگیاهی نیز  صد  25بیش از  ای در  ستفاده در    در داروهای تجویزی مورد ا

سعه یافته به طور م    شورهای تو سنتزی    ک ستقیم )نیمه  ستند   ( ستقیم یا غیر م شا گیاهی ه ساالنه  درای من   و 

(. ارزش  Flower, 2006) رسبببدبه فروش می  این داروها تنها در کشبببور آمریکا     از  میلیارد دالر   30بیش از 

بوده  درصد برخوردار  15تا  5از رشد ساالنه شیمیایی  داروهاینسبت به  های گیاهی فراوردهحاصل از  تجاری 

  حجم صادرات ساالنهتریلیون دالر برسد.  5به  2050سال ها تا بازار این فراورده شود کهپیش بینی می است و 

صل از گیاهان دارویی و معطر فراورده میلیارد دالر   2/1حدود یالدی م 2003تا  1991سال های  طی  های حا

شور  12و  بود صد  80 مهم حدود ک سودآور   سهم  در صاص داده اند این تجارت    (1-1)جدول  را به خود اخت

(Lange, 2006).  

همچنین ترکیبات ضببد میکروب  و ترکیبات آنتی اکسببیدان سببنتزی  میلیارد دالر از انواع  2بیش از 

خاطر  ترکیبات به  استفاده از این  به فرش رسیده است.   2002در صنایع غذایی در سال   مورد استفاده   سنتزی  

توان به در این زمینه می. دهدرسببد که به سببرعت جای خود را به ترکیبات طبیعی میاثرات جانبی به نظر می

 Shetty and) سال داشته است   برابری را در طی یک 4های غذایی طبیعی اشاره کرد که رشد   استفاده از مکمل 

Labbe, 1998 .)ای  های دارویی، ادویهدر بین گونهترکیبات فعال بیولوژیکی ی جستجو های زیادی درلذا تالش

 .انجام شده است

ضد     60 حدود صد از دارو های    دارایموجود در بازار و یا تحت تحقیقات بالینی  عفونیو  سرطان در

ترکیبات طبیعی  پذیر نیست.  امکانا از طریق شیمیایی  هابسیاری از آن  سنتز  و  طبیعی هستند گیاهی و منشا 

ها و  برداری از سبنتز آن را می توان به عنوان ترکیبات راهنما برای طراحی منطقی داروهای جدید، توسبعه الگو 

 (.1385کشف اثر درمانی جدید مورد استفاده قرار داد ) اصغری، 
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 دارویی گیاهان منظر از ایران وضعیت -1-3

 ایران محلدارد.  جایگاه خاص و ممتازی را در دنیا آب و هواییجغرافیایی، خاطر داشتن موقعیت بهکشور ایران 

رسد می 7500های گیاهی در ایران به بیش از تعداد گونهشود که گفته میباشد. های گیاهی میرویشگاه بسیاری از گونه

ه دارویی در کمتر گیا ایران دارای اقلیم متنوعی است و . باشدقاره اروپا می موجود در دو تا سه برابر گیاهان رقم این که

شرایط اقلیمی متاسفانه با اینکه دارای های مشابه آن وجود نداشته باشد. گونهرد که  در ایران همان گونه و جهان وجود دا

ارویی درصد از تجارت جهانی گیاهان د 09/0ر تنها در حال حاض ولی ،تری نسبت به اروپا داردغنیو تنوع گیاهی مناسب 

 (. 1385امیدبیگی ) دهدتشکیل می صادرات زعفران قسمت اعظم آن را که . خود اختصاص داده استرا به

موقعیت جغرافیایی به دلیل  همچنین  وی و اکولوژیک آب وهواییوع به دلیل داشتن تنایران کشور 

شناخته  گیاهی  هایپیشرفت علم گیاهشناسی تعداد گونهبا طوری که به ،باشدغنی میتنوع گونه ای  درای 

)تبریزی و  ه دارای ارزش دارویی هستندسیاری از این گونهب. رسیده استگونه  8000 ایران به بیش ازشده در 

 سرتاسر نوع اقلیم شناخته شده در 14نوع اقلیم از  11 داشتن های مهم کشور ایران ویژگی از (.1393کوچکی، 

 هاییگونه گونه اندمیک ایران بوده و  1800 شناخته شده بیش ازهزار گونه گیاهی  8حدود  و از دنیاست؛ 

های موجود در ایران از گونهگونه  1400 اعتقاد بر این استشوند. نمی پیداهستند که در هیچ جای دیگر دنیا 

رویش  یتگونه گیاه دارویی در ایران قابل 2300  نیز معتقد هستند کهو برخی  دارای خاصیت دارویی هستند

 (. 1387)دانشیان، دارند 

یک   ویژهو اقلیمی زیست محیطی شرایط توان به می در یک منطقه خاص را های اندمیک وجود گونه

،  سرزمین مادری  دوری ازپراکنش گیاهان، ، وجود موانع طبیعی انحصاری های بوموجود زیست  ، از قبیلمنطقه

شرایط اقلیمی       شدن  ساعد  سبت داد نام شورمان با توجه اینکه تعداد گونه. ن برابر  3 های گیاهی موجود در ک

 وجودهای گیاهان تولید و پرورش انواع گونهمساعد برای آب و هوایی شرایط  کل اروپاست و  موجود در گیاهان 

صحیح این بخش  دارد شکی و   می، لذا مدیریت  صنعت، پز سازی  تواند  سف    ولی  کندرا متحول  دارو با کمال تا

 (.1387)دانشیان،  شده استصنایع دارویی کشور وارد  گیاهی گونه  100 فقط 

با وجود تنوع گیاهی زیاد متاسببفانه، شببرایط و جایگاه ایران در زمینه تولید ومصببرف گیاهان دارویی   

گونه گیاهی است    90شود حدود  استفاده می مناسب نیست. تعداد گیاهانی که در ایران از آنها برای تولید دارو   
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شبببرکت در زمینه تولید، فراوری و توزیع گیاهان        100شبببود. حدود  نوع دارو از آنها تهیه می   300که حدود   

کنند.  میزان  کنند که بیشبببتر در زمینه تهیه و تولید اسبببانس بیشبببتر فعالیت میدارویی در ایران فعالیت می

سال   8/1حدود  فروش گیاهان دارویی در ایران سال   1998میلیون دالر در  ستبین   2002تا  1998های بوده ا

. (1393امیری و زارع، درصد بوده است )  40درصد و لی در هند، آلمان و چین حدود  10افزایش فروش ایران 

ست که به ترتیب         شتر از داروهای گیاهی ا شیمیایی خیلی بی صرف داروهای  صد را به خود    4و  96سرانه م در

صاص داده  ست و گیاهان دارویی در عطاری    اخت سنتی ا صورت  ها بدون  اند. همچنین فروش گیاهان دارویی به 

 های میکروبی زیادی داشته باشند.تواند آلودگیداشتن سالمت بهداشتی عرضه شده که می

 انواع تولیدات گیاهی -1-4

و متابولیت  4متابولیت های اولیهکه  کننداز ترکیبات را تولید می نوعهای گیاهی دو سلول در حالت کلی

 .معروف هستند  5های ثانویه

هستند که این متابولیت های اولیه  جزء پروتئین ها و  کربوهیدرات ها، لیپیدها ،اسید های نوکلئیک

طی فرآیند فتوسنتز این مواد گیاهان  پیکره هستند. در گیاهان دخیل مستقیما در رشد و متابولیسم مواد 

حجم تولید این مواد زیاد ولی ارزش کنند. می ایفای نقش یترکیبات سلولآنها نیز در تولیدشده و ساخته 

روغن  شوند.ستفاده میها نیدصنعت، مواد غذایی و افزودر ماده خام  و معموال به صورت  اقتصادی آنها کم است

توسط گیاهان و در ها ستند که تولید آنه مهم متابولیت های اولیهها از اسیدهای چرب و کربوهیدرات  ،ها

 امکان پذیر است. حجم زیاد

عنوان ترکیبات بهاین مواد  و  شوندساخته میهای ثانویه متابولیت ،از بیوسنتز متابولیت های اولیه

 توان گفت کهپس مینمی شوند. وارد متابولیسم  مواداین  واقعدر  آیند.به حساب میاولیه  هایتفرعی متابولی

 تولید. گیاهان برای ندارند گیاهاندر رشد و نمو  حیاتی وظیفههستند که های ثانویه ترکیباتی متابولیت

رند، رشد و تمایز گیاه ندا دراثری  مواد اینبا توجه به اینکه  . کننداستفاده میزیادی را های ثانویه انرژیمتابولیت

اکولوژیکی  وظایفبه عنوان موادی طبیعی،  این ترکیباتاحتماال . پس باید در جای دیگری ایففای نقش کنند

                                                           
4- First metabolites 
5- Secondary metabolites 
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 گرده افشانی و های گیاه به وسیله حشراتانتشار دانههای دفاعی گیاهان، واکنشرابطه با مهمی در 

، روغن 7ها، فنولیک6آلکالوئیدها توان بهمی های ثانویهمتابولیتاز مهمترین  .) ,.2002Ramachandra et al(دارند

 .( 2001Bourgaud) اشاره کرد 12و فالوونوئیدها 11ها، تانن10ها، لیگنین9، استروئیدها8های فرار

 ههاي ثانویبندي متابولیتطبقه-1-5

بر اسبباس خصببوصببیات  ها بندی آنطبقه معموالکه  شببوندتولید میترکیبات طبیعی متنوعی توسببط 

 ههای ثانویمتابولیتمربوط به اثر دارویی  مشخص شده است که    . شود. انجام میشیمیایی و مسیر بیوسنتزی    

صر به فرد آن      شیمیایی منح ساختار  سته  ها به  سایر گیاهان، گیاهان دارویی قادر    واب ست. بر خالف  ستند ا   ه

و ترکیبات    ترپنوئیدها   ،آلکالوئیدها    را تولید یا ذخیره کنند.   خاص خود   یهای فیزیولوژیک ترکیباتی با فعالیت    

  شوند.شناخته میگیاهان  ههای ثانویمتابولیتخانواده مهم  3به عنوان فنولی 

 رپنوئیدهات-1-5-1

دهند و  را تشکیل می بزرگترین گروه از متابولیت های ثانویه  نامند که میایزوپرونوئید نیز  راترپنوئید 

سد. متفاوت میساختار   40000بیش از  ها بهتعداد آن سترده تنوع دارای ترکیبات ترپنی  ر ستند که به  گ ای ه

شتن  دلیل سکلت کربنی متفاوت و گروه  دا شد. مختلف میهای عاملی ا سترده تنوع  با وجود با ، از نظر نحوه گ

از اسببتیل کوآنزیم آ و از طریق مسببیر    هاه آنکه هممختلف درای اشببتراکتی هسببتند،  ترپنوئیدها بیوسببنتز 

ید     یک اسببب ید می موالون ند  تول عد  اسببباسو بر شبببو حدهای ایزوپرن  آن  ت به مونوترپن  اد وا (،  C10ها ) ها را 

سیم بندی   ترپن( و پلیC40ها )(، تتراترپنC30ها )ترپن(، تریC20ها )ترپن(، دیC15ها )ترپنسزکوئی  ها تق

 Buchanan et) آیندبوجود میها ترپنتغییر سباختار شبیمیایی تری   نیز سبتروئیدها  مثل اترکیباتی  کنند.می

al., 2002       ال  انتق زنجیره ها(،  (. نقش های مهمی در از قبیل فتوسبببنتز )کارتنوئیدها و زنجیره جانبی کلروفیل

ها، آبسیزیک   جیبرلینهای مثل هورمون ) سلول گیاهی و تنظیم رشد و نمو   دیواره سلولی ساختمان  ، الکترون

                                                           
6- Alkaloids 
7- Phenols 
8- Essential oils 
9- Steroids 
10- Lignins 
11- Tannins 
12- Flavonoids 
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که  ؛ هستند دیگری نیز  کاربرد مواردترکیبات  این. شود به این مواد نسبت داده می اسید و براسینو استروئیدها(    

اشاره کرد. از ترکیبات  زا خوارها و عوامل بیماریمحافظت ا گیاهان در برابر علف و هاجذب گرده افشانتوان می

به عنوان حشره کش استفاده    ( Pyrethrin( و پیرترین )α-Pineneپینن ) -(، آلفاMyrceneمیرسن ) ترپنوئیدی 

ترکیبات جذب  به عنوان ( Cineole-1,8سینئول )  -8و1( و Linaloolلینالول ) ترپنوئیدی مثلشود  و مواد  می

ها در شرایط دمایی باال در کوتاه   اتمسفر  شده و از برگ  وارد ها ایزوپرن .شناخته شده اند  ها کننده گرده افشان 

نقش   .کند محافظت می   یژن فعال سبببهای اک کند، همچنی گیاه را در مقابل ازن  و گونه      مدت محافظت می   

ها وقتی بافت گیاه به . برای مثال در سوزنی برگ حشره به خوبی مطالعه شده است    -ها در اثرمتقابل گیاهترپن

شود که  بیند، اولئورزین ترشح شده و به تورپنتین فرار از آن ایجاد میخاطر وجود سوسک پوستخوار صدمه می

سزکوئی ارپن از قبیل لیمونن  سک و پاتوژن      حاوی مونو و  سو ست که باعث مرگ  های مرتبط با آن  و پاینن ا

صادی  دارای ترکیبات ترپنی . (Anne and Viriginia, 2009شود ) می ستند  اهمیت اقت ،   برای مثال؛ فراوانی ه

های گیاهی و اجزای و از اسانس  به خوبی شناخته شده است   ها ها و استروئید ساپونین  ساپونین خواص دارویی 

بهداشتی استفاده     -سازی و آرایشی  عطرو صنعت   دارویی،صنایع   ،غذاییدر صنایع   وفورها بهآنتشکیل دهنده  

ها در صنعت آروماتراپی کاربرد   بسیاری از مونوترپن (. Samuelsson, 2001; Buchanan et al., 2002) شود می

ود، در صبببنعت آدامس، بهداشبببت دهان،  شبببدارند. برایی مثال منتول که از خانواده نعناعیان اسبببتخراج می  

ستفاده می    صوالت توتون ا ساالنه تولید می  7000شود. بیش از  مح شود. از لیمونن به عنوان عامل   تن منتول 

ستفاده می      سرطان ا سزکوئی ترپن  شود. ضد  ضد میگرن )ماده     برخی از  ضد التهاب )از بابونه( و  ها به عنوان 

شببوند.  از گیاه فسببنطین( اسببتفاده می Artemisinin(، ضببد ماالریا )Tanacetum partheniumالکتون از گیاه 

 (.Anne and Viriginia, 2009) ها نیز جز ترکیبات ترپنوئیدی هستندها و ساپونینجیبرلین

 

 

 ترکیبات فنولی-1-5-2

ست، اما این        نیز ترکیبات فنولی زیادی در جانوران  شده ا سایی  اغلب   ترکیبات به نوبه خود نیز شنا

های ثانویه در عالم گیاهی       گروه از متابولیت   یکی از بزرگترین  به عنوان  ترکیبات فنولی  منشبببا گیاهی دارند.   
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های مبنی بر گزارش گیرند.خاطر خصببوصببیاتی که دارند، مورد توجه زیادی قرار می. این بهشببناخته شببده اند

 (.Derong et al., 2016ِود دیابت نوع دوم و کاهش فشبببار خون وجود دارد )اثرات مثبت این ترکیبات در بهی 

صلی ترکیبات فنولی در گیاهان میوه  ستند. وبیش از    منبع ا سبزیجات ه سایی       8000ها و  شنا ساختار فنولی 

شببده وجود دارد و کارکردهای زیادی دارند وبرای رشببد و نمو و تولیدمثل گیاهان ضببروری هسببتند. به عنوان  

های  کنند، دارای فعالیت های طبیعی هسببتند و از پراکسببیده شببدن لیپیدها جلوگیری می  -آنتی اکسببیدان

لیگنین(، جذب کننده )فالونوئید و     گسبببترده هسبببتند. به عنوان آنتی اکسبببیدانت، پلیمرهای سببباختاری )        

ها(  ی )تانن و فیتوالکسینکارتنوئید(، ترکیبات سیگنالی )اسید سالیسیلیک و فالونوئید ها(، مواد شیمیایی دفاع  

ترکیبات فنولی سبباده تلقی   C6ترکیبات فنولی با  فرمول برخی از . (Corneliu et al., 2019) کنندعمل می

 ، و یا با فرمول شببیمیایی  هیدروکسببی بنزوئیک اسببیدهامثل  C6-C1 شببوند ولی برخی با فرمول شببیمیاییمی

C6-C3  سیدها،      مثل سینامیک ا سی    C6-C3-C6 و همچنین با فرمول ،هاو لیگنان پروپانوئیدهافنیل هیدروک

سیانین  ،هاکاتکولمثل ترکیبات  سیانیدین هاها، فالوونولها، فالوونفالوانون، هاآنتو   هاو آنتراکینون ها، لوکوآنتو

گیاهان  محافظت از  توان بهمیکه  درانددر گیاهان  زیادی یوظایف اکولوژیک  ترکیباتاین هسببتند.  پلی فنول

با گیاهان مجاور از طریق کاهش رشببد  گیاهان و افزایش توان رقابت  زیسببتی و غیرزیسببتیهای در برابر تنش

 (. Buchanan et al., 2002) اشاره کردها آن

 آلکالوئیدها-1-5-3

( مشتق گرفته است که به معنی کربنات پتاسیم حاوی خاکستر ali-qaliکلمه آلکالوئید از واژه عربی )

ساختار شناخته شده، جز یکی از گروهای محصوالت طبیعی گیاهی  12000گیاهی است. با داشتن بیش از  مواد

و  کمی دارندوزن مولکولی هستند که  آلکالوئیدها ترکیباتی نیتروژنه.  (Anne and Viriginia, 2009) هستند

ترین فراوانبعد از ترپنوئیدها . کنندهای خود آلکالوئید ذخیره میدر بافتهای گیاهی درصد گونه 20حدود 

  هاآلکالوئیداز هزار نوع  12حدود ساختار شیمیایی  امروز و تا آیندبه حساب میترکیبات شناخته شده گیاهی پس

تهیه برخی در آلکالوئیدها  از های بیولوژیک قویفعالیتبه خاطر داشتن (. Facchini, 2001) کشف شده است

در (. از آلکالوئیدهای مهم که Julsing and Kayser, 2006; Facchini, 2001) شوداستفاده می داروها و سموم 

وینبالستین )ضد کینین و کلروکینین )ضد ماالریا(،  ،کدئین و مرفینتوان می  ،دارند وسیعیکاربرد پزشکی 
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بذور گیاه  (.Julsing and Kayser, 2006; Facchini, 2001)  اشاره کردسکوپوالمین آکلشیسین و سرطان(، 

که جزء آلکالوئیدهای پورینی  درصد کافئین دارد 3الی  2قهوه دارای یک درصد و برگ تازه گیاه چای حدود 

های کافئینی بر کاهش ابتال به بیماری پارکینسون دارد گزارشاتی مبنی بر اثر مثبت نوشیدنی. هستند

واده سوالناسه وجود دارد که اولی تحریک کننده طور گسترده در خانآلکالوئیدهای هیوسیامین و اسکوپوالمین به

نیز از ترکیبات آلکالوئیدی ئین کوکا سیستم عصبی و دیگری سرکوب کننده سیستم عصبی مرکزی هستند.

، phalanopsineشود. برخی از آلکالوئیدها از قبیل نوع های چشم، گوش و بینی استفاده میبوده و در جراحی

senecionine  سمی، سرطانزا و جهش زا هستند. ولی برخی از حشرات با تغذیه از برگ گیاهان حاوی این مواد

 (.Anne and Viriginia, 2009) کنندخود و الروها را از شکارگرها محافظت می

 سانس هاا-1-6

هستند،  این نیز معروف   essential oilو به هستندفرار و معطر ه های ثانویاز متابولیت جزئیها اسانس

محل  دهندی وجود دارد که نشان میگزارشاتشوند. تولید و ذخیره می خاصیدر مسیرهای بیوشیمیایی  مواد

های تمایز کشت سلول هستند. اینکه جدا های متابولیکی از محل تولید سایر فرآوردهدر گیاهان ها تولید اسانس

های ، بافتهااسانس سنتزاست. لذا پیش از آغاز فرآیند ت موضوعاین بیانگر  توانند اسانس تولید کنند،نمینیافته 

)بقالیان و  شوندمیمشخصی منتشر  بدون اصولدر طبیعت این مواد . مورد نظر باید کامال تمایزیافته باشند

و هستند  بی رنگ و فرار ترکیباتمعموال  های ثانویهمتابولیت. از لحاظ خصوصیات فیزیکی (1379بادی، نقدی

از . ناچیز استدر آب حاللیت ها در آب حاللیت آن اما  فشوندالکل حل می ثلهای آلی محاللخوبی در  به

ها ها و فنیل پروپانترپن، علیرغم اینکه نیستند یکنواختها تشکیل دهنده اسانس اجزای ، نظر ساختار شیمیایی

های گیاهی نیست گروه خاصی از خانوادهتولید اسانس مختص . ها هستنداصلی تشکیل دهنده اسانسترکیبات 

ی که دارای اسانس زیادی در بافت اما گیاهان افتد.های گیاهی تولید اسانس اتفاق میو در دامنه وسیعی از گونه

. از موجود هستندهای گیاهی درصد خانواده 30در  فقط   ،درصد وزن خشک( 10تا  01/0) های خود هستند

 هایتوان به خانودهشود میها استخراج اسانس به طور اقتصادی انجام میآن از  کهمهم  های گیاهی خانواده

از قبیل  های خاصی از گیاهان اسانس در اندام سنتزمورد اشاره کرد.  نعناعیان، چتریان، ت سداب، برگ بو و

(. Samuelsson, 2001) افتداتفاق میهای منفرد( سلولو  ، مجاری ترشحیگیاه  های ترشحی، ساقه و گلکرک
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به حفاظت گیاه در برابر  هااسانسها نسبت داده شده است که این های بیولوژیکی متعددی برای اسانسفعالیت

جذب گرده  و علفخوارها،حشرات مقابل دفاع در  توان بهکنند. که میها و بقای گیاه کمک زیادی میتنش

مسیر  2-1شکل  .اشاره کرد های محیطیبه تنش تحملو  سایر گیاهانها، اثر آللوپاتیک روی بذر افشان

 دهد.بیوسنتزی ترپنوئیدها را نشان می

 
 مسیر بیوسنتزی ترپنوئیدها -1-1شکل 

 

 

 شیمی اسانس ها-1-7

اسانس مخلوط پیچیده ای از ترکیبات معطر است که بوسیله موجودات زنده بیوسنتز می شود. اسانس 

ها از محل تولیدشان در موجود زنده تنها به کمک تقطیر با آب، بخار و ... می توانند آزاد شوند. تولید و 

ن امر موجبات تحقیقات عملکردشان در طبیعت هنوز به عنوان یک سوال اساسی مورد توجه می باشد که همی

آتی را فراهم آورده است. بهرحال شواهد زیادی وجود دارند که موجودات اسانس ها را برای دفاع از خود تولید 

می کنند که این تولید می تواند به تنهایی شامل تولید اسانس یا در ترکیب با متابولیتهای ثانویه دیگر باشد. به 

منابع بیوزیستی مهمی را برای تولیدات طبیعی تجدید شدنی در بر می عنوان یک نتیجه منطقی اسانس ها 

گیرند. آنها موارد استفاده فراوانی در صنایع غذایی، عطری، آرایشی، بهداشتی و داروسازی دارند. اسانس ها شامل 

ا هستند. ترکیبات معطر ترپنوئیدی و غیرترپنی می شوند که تماما شامل هیدروکربن ها یا مشتقات اکسیژنه آنه
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های قرار گیرند. این ترکیبات در فرم برخی از آنها نیز ممکن است در گروه مشتقات نیتروژنی و یا گوگردی

گوناگونی همچون الکل، اسید، استر، اپوکسید، آلدهید، کتون، آمین، سولفید و ... ظاهر می شوند. مونوترپن ها، 

زنده ی اسانس بسیاری از موجودات زنده می باشند. سزکوئی ترپن ها و حتی دی ترپن ها از اجزای اصلی سا

نیز می توانند به عنوان ترکیبات معطر طبقه  هاآن ها، اسیدهای چرب و استرهایدفنیل پروپانوئی ی مثلترکیبات

اشتباه گرفت چرا که  Fatty oilsو  Fixed oilsبندی شوند. اسانس ها را نباید با اسامی مشابه دیگر همچون 

رند. بنابراین، به ترکیبات اخیر مخلوطی از لیپید ها می باشند و لزوما در زمره ی ترکیبات معطر قرار نمی گی

ها به های لیپیدی متفاوتند. اسانسها هم از لحاظ مختصات شیمیایی و هم فیزیکی با روغنطور کلی اسانس

ند، تنها بخش ناچیزی از آنها در منابع حیوانی از قبیل برخی از طور عمده در گیاهان آروماتیک تولید می شو

 "ها تولید می شوند. در یکی از تعاریف مربوط به اسانس در انجمن اروپا از آن به عنوانها و میکروارگانیزمنهنگ

، Apiaceaeهای گیاهی مشهور از لحاظ دارا بودن اسانس عبارتند از: نام برده اند. تیره "ی خام گیاهیماده

Asteraceae ،Cupressaceae ،Hypericaceae ،Lamiaceae ،Lauraceae ،Myrtaceae ،Pinaceae ،

Piperaceae ،Rutaceae ،Santalaceae ،Zingiberaceae  وZygophyllaceaeها در گیاهان در سلولهای . اسانس

ها از موارد، در گیاه با کربوهیدرات گردند. در برخیای تولید میهای غدهروغنی، لوله های ترشحی و یا در کرک

های آنزیمی در جریان تقطیر از کنند که این پیوند توسط برخی از واکنشر فرم گلیکوزیدی پیوند برقرار مید

مواد گیاهی تازه شکسته شده و اسانس آزاد می گردد. اسانس ها در گیاهان همچنین با برخی از ترکیبات 

دهند که این باندها نیز در اثر تقطیر شکسته خواهند شد. اجزای اصلی د میمانند صمغ و یا رزین نیز بانه

 (. Hüsnü et al., 2007توانند در دو گروه کلی ترکیبات ترپنوئیدی و غیرترپنوئیدی قرار گیرند )ها میاسانس

 عوامل موثر در تولید مواد موثره در گیاهان-1-8

گروه دو  های گیاهی دخالت دارند کهها در بافتیتعوامل محیطی و درونی متعددی در سنتز متابول

که در  اشاره کردژنتیک گیاه توان به میدرونی ا از عوامل. شوندمیبرونی تقسیم عوامل درونی و عوامل کلی 

. عوامل کنندکنترل میفیزیولوژیکی و متابولیسمی را  مختلف اعم از تعامل با شرایط محیطی فرآیندهایتقابل و 

صه کرد، که نقش زیادی در کیفیت و کمیت تولید شرایط خاکی خالشرایط آب و هوایی و   توان بهمی را برونی

 .(1384)امید بیگی، مواد موثره در بافت گیاهان دارند 
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 اهلی کردن گیاهان دارویی-9-1

دارای مواد موثره کمی هستند و معموال از لحاظ کیفی این ترکیبات اختصاصی هستند،  کلی گیاهان در حالت 

اقدامات الزم برای اهلی  نمونه در کلکسببیون و ژرم پالسببم حفظ شببوند و های گیاهی به عنوان این گونه لذا بهتر اسببت 

 انجام شود.ها سازی آن

شار جغرافیایی گونه  با توجه به اینکه  ست محیطی   شرایط  تابع ا های گیاهی اعمانت ست زی ، مناطق مختلف ا

سی به        مواد موثره گیاهان دارویی لذا  ستر شد  و د ست متفاوت با مواد از لحاظ کیفی وکمی در مناطق مختلف ممکن ا

وسببیعی  های جغرافیایی در محدودهگیاهان وحشببی  و چون  .پذیر نخواهد بودبه آسببانی امکانموثره محلی در همه جا 

 د.شبامقرون به صرفه ن ممکن است جمع آوری و دسترسی به آنها از نظر اقتصادیپراکنده شده اند لذا 

گونه گیاهی در  7500بیش از  وهای گوناگون و متنوع اسببت ایران کشببوری وسببیع با اقلیم با توجه به اینکه 

بنابراین یک ژرم پالسم غنی از گیاهان و بویژه گیاهان دارویی وجود دارد. با توجه به این گستردگی و   ، ایران وجود دارد

گیری اصولی و صحیح از آنها و الگوبرداری از   ها برای گیاهان است، که با بهره ترین ژرم پالسم تنوع ایران ما یکی از غنی

سبت به ا    ضمن حفظ این گیاهان در طبیعت ن هلی کردن آنها اقدام کنیم. با اهلی کردن این گیاهان عالوه  طبیعت آنها 

 .بر این که ما یک گیاه دارویی را برای کشت و کار آماده کردیم، آن را در طبیعت نیز حفظ کرده ایم

 چتریانتیره -1-10

 )جعفري( چتریانمشخصات کلی تیره -1-10-1

صات   در خانواده چتریان  گیاهان  صا سیار ممتاز و    دارای یکنواخت و  مورفولوژیکیدارای اخت صفاتی ب

تناوب   با   ، چهار چرخه  دارای پر و پنجو  چتری، گلها منظم  ها  در آنآذین گل  برای مثال خود هسبببتند.  خاص  

ست زیرین هادر آنتخمدان همچنین ها و منظم قچرخه صیات    که ا صو موجود در تمام گیاهان این تیره  این خ

های گل ظاهر  از سببایر اندام هسببتند که قبل پرچم عدد پنج دارای و دراند کاسببه گل تحلیل رفته  هسببتند.

 .هستندگوشتی و مجاری ترشح کننده خاص  آلبومن ی باهایدانه و حاوی فندقه مضاعف هاآن د. میوهنشومی
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گونه اسببت که در سببرتاسببر    3500جنس و  450های گیاهی با یکی از بزرگترین تیره تیره جعفری 

سیر و معتدل یافت می ویژجهان به (.   Pmenov and Leonov, 1993  ()ABOTANYشوند ) ه در مناطق گرم

مربوط های گونهاکثر رویش منطقه جغرافیایی  شببوند.یافت میدر نیمکره شببمالی  خانواده معموال یاهان این گ

را به این مناطق  خاسببتگاه این گیاهان ای، ترکیه، ایران و ترکسببتان اسببت و  مناطق مدیترانه چتریانتیره به 

 (.1377)قهرمان،  دهندنسبت می

های متعلق به این خانواده ازقبیل گشنیز و جعفری و جعفری وحشی  برای عموم مردم  تعداد زیادی از گونه

در کشور ما علیرغم اینکه در مناطق  Antriscusهای متعلق به جنس دنیا  شناخته شده هستند. ولی متاسفانه از گونه

به  A. cerifolium L., A. nemorosa L. A. sylvestris (M.B) Speng)مختلف کشور چندین گونه  )شامل 

به دلیل عدم شناخت نسبت به ارزش دارویی و غذایی این جنس  .(Nickavar et al., 2009) کند،صورت وحشی رشد می

نس بومی اروپا و آسیا است ولی در قسمت های شرقی آمریکای شمالی اهلی شده استفاده مطلوبی نمی شود. این ج

های این جنس به عنوان طعم دهنده در صنعت غذا و همچنین برای اهداف دارویی استفاده می شوند. است. برخی از گونه

اد مغذی ضروری از خصوصیات این جنس داشتن عطر و طعم قوی و منحصر به  فرد است و در برخی موارد حاوی مو

تواند موثر باشد. سوپ جعفری وحشی  در مراسم  پنجشنبه سازی جیره غذایی مصرف کنندگان میهستند که در غنی

های سانتی متر ارتفاع و دارای ساقه 50گیرد.  این گیاه حدود مقدس به دلیل نماد زندگی جدید مورد استفاده قرار می

گیرد و با توجه به اینکه این گیاه در سردترین یاه معموال مورد استفاده قرار میها و ساقه گمنشعب و توخالی است. برگ

دهد در شرایطی که در مناطق سردسیر هیچ گیاه خوراکی قادر به ادامه رشد و نمو فصل سال نیز به رشد خود ادامه می

محبوب مردم منطقه مورد مطالعه  هاینیست، توانایی رشد خود را حفظ کرده و در اواخر اسفندماه و فصل عید از سبزی

سبز به دلیل سایه آید. عالوه براین، به عنوان گیاه پوششی و زینتی در برخی از کشورهای اروپایی در فضایشمار میبه

 شود.پشند بودن در زیر درختان استفاده می

در این  بخش مرکزی سبباقه  در این خانوداه وجود دارد. ، دوسبباله و یکسببالهچندسببالهگیاهان علفی، 

بدون  معموال ، اسببت متناوب در این گیاهان هابرگ. باشببدصببورت لوله توخالی میخالی اسببت و به گیاهان 

 .  بزرگی هستندولی دارای نیام هستند گوشوارک 

شه   گل شه چتری منفرد و یا چتری مرکب، بندرت خو شه گرزن و یا گرزن و معموالً   -ایآذین همی خو

  ساخت گل منظم و سادگی سازمان آن از اختصاصات بارز تیره چتریان به شمار  تهایی است. به صورت چتر ان
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Essential oil Components, Phenolic Content and 

Antioxidant Activity of Anthriscus cerefolium and Anthriscus 

sylvestris from Iran 

Hassan Maleki Lajayer , Reza norouzi  

Abstract: The Apiaceae family (Umbelliferae) is one of the largest families of 

flowering plants. The genus Anthriscus of this family is considered of high importance 

because of its use in folk medicines and flavoring throughout the world. Three species of 

this genus are represented in the Flora of Iran. The main objective of this study was to 

evaluate the essential oil composition, phenolic content and antioxidant activity of 

Anthriscus cerefolium and Anthriscus sylvestris. The essential oil samples were isolated 

by hydrodistillation in a Clevenger type apparatus and analyzed using GC and GC–MS 

methods. The antioxidant activity and total phenolic content were determined by DPPH 

scavenging assay and Folin-Ciocalteu method, respectively.  Oxygenated monoterpenes 

constituted the principal fraction of essential oils obtained from A. cerefolium (rich in 

estragole), while aliphatic esters were detected to be the main class of compounds isolated 

from A. sylvestris (rich in chrysanthenyl acetate). Among the essential oils and methanolic 

extracts from two Anthriscus species at vegetative stage the highest antioxidant activity 

was observed for essential oil of A. sylvestris (IC50=71.3 μg/ml) followed by essential 

oil of A. cerefolium (IC50=115 μg/ml). In addition, the amounts of total phenolic contents 

of A. cerefolium and A. sylvestris methanolic extracts at full flowering stage (76.7 and 

74.6 mg GAE/L) were determined. Other important group of compounds and their 

biological properties needs to be studied in Anthriscus species due to their potential 

pharmacological and food industry value. Since the essential oil of A. sylvestris at 

vegetative stage demonstrated the noticeable antioxidant ability which makes it well 

qualified to be used as natural ingredients to synthetic antioxidants in food industry. 
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