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  چکیده

 گیاه این. است ارتفاع سانتیمتر 45تا20داراي آن ساقه گیاهى چند ساله، Tanacetumchiliophyllumمینا قره باغی      
متري از سطح  3500تا  2700، که به صورت خودرو در ارتفاع )ستاره آسا(Asteraceaeباشد از تیره می زرد هايگل داراي

اسانس حاصل از . دریا در دامنه هاي صخره اي زاگرس مرکزي در نواحی غرب، جنوب غربی و شمال غربی ایران رشد می کند
عملکرد اسانس براي برگ ها، . مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت GC-MSو  GCتقطیر با آب، از اندام هوایی به وسیله دستگاه 

 44 تعداد گرم ماده خشک به دست آمد و 100میلی لیتر در  55/0و 25/0، 52/0به ترتیب  T. chiliophyllumساقه و گل 
نتایج تجزیه و تحلیل اسانس نشان  می دهد که تفاوت معنی . شد شناسایی اسانس ترکیبات از درصد 81 حدود  در ترکیب

  حاصل از  اسانس. در بین سه اندام مورد بررسی وجود دارد صلی اسانس این گونهداري بین ترکیبات ا
T. chiliophyllum به طور کلی اسانس این گیاه به عنوان منابع نسبتاً خوبی از ترکیبات .ها می باشدغنی از اکسید مونوترپن

کارواکرول می باشد که در صنایع مختلف  سینئول، بورنئول،  لینالول، کامفور، و 8و1فیتوشیمیایی و دارویی از جمله 
باسیلوس  باکتري بر را ضدباکتریایی اثر بیشترین عصاره این گیاه و یع غذایی مورد توجه قرار می گیردداروسازي و صنا

  .نداد باکتري استافیلوکوکوساورئوس و تأثیري براشرشیاکولی نشان بر را اثر وکمترین سرئوس، کلبسیالپنومونیه
این پژوهش نشان می دهد که این  گونه ارزشمند دارویی تفاوت معنی داري در ترکیبات و عملکرد اسانس دارد، که تنوع در  

  . ترکیب و عملکرد اسانس احتماالً مربوط به تنوع ژنتیکی می باشد
  

  ،  اسانس،کامفور، ضد باکتریاییTanacetumchiliophyllum ،Asteraceae :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
با گلهاي  سانتی مترمی رسد، 45تا  20ارتفاع به، گیاهی علفی، پربوته، معطر، Tanacetumchiliophyllum باغیمیناي قره 

بومی آسیاي جنوب غربی از جمله  این گونه. زرد ودرغرب وشمال غرب ایران، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان رشد می کند
 .T هاياز جوشانده گل). 1378مظفریان، (شودو ارمنستان محسوب می ترکیه و شمال غربی، غرب ایران، آذربایجان

chiliophyllumvar. Chiliophyllum شود بر استفاده میبراي اختالالت تنفسی، سنگ کلیه و بعنوان یک داروي سنتی تب 
(Altundag and Ozturk, 2011).  داراي خاصیت ضد تورم، ضد درد، ضد باکتري، ضدقارچ، حشره کش و براي درمان

 میگرن، سردرد، رماتیسم،کمبود اشتها ودر مواد آرایشی، رنگ ها به عنوان نگهدارنده ها عمل می کنند
).(GhasemiPirbaloutiet al., 2009  
  

  هامواد وروش
پساز انتقال نمونه هاي . و بختیاري انجام شدچهارمحال  گردنه رخدر استـاناز منطقه  T.chiliophyllumآوري گیاهجمع      

 و با استناد به کلیدهاي گیاه شناسی و فلور ایران و تأیید دکتر ولی اهللا مظفریان جمع آوري شده به آزمایشگاه گیاهشناسی 
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قیقات منابع طبیعی استان چهارمحال و استاد گیاه شناسی مؤسسه جنگل ها ومراتع کشور با نمونه هاي هرباریوم مرکز تح

گراد درجه سانتی 25-30ها در سایه با دماي معمولی ها به آزمایشگاه، نمونهپس از انتقال نمونه .تطبیق داده شدند بختیاري
 شناسایی ترکیبات اسانس از دستگاه. اسانس گیري از روش تقطیر با آب با استفاده از کلونجر انجام شد. خشکانده شدند

شناسایی طیف ها به کمک شاخص باز داري آن ها و مقایسه آن . استفاده شد) GC-MS(کروماتوگرافی با طیف سنج جرمی
با شاخص هاي موجود در کتب مرجع و مقاالت و با استفاده از طیف هاي جرمی ترکیبات استاندارد انجام گرفت 

)Adams,2007.(  
  

  نتایج وبحث
گرم ماده خشک  100میلی لیتر در  55/0و  25/0، 52/0هاي برگ، ساقه وگل به ترتیب عملکرد اسانس براي اندام       

ترکیبدرحدود 44درحدود  Tanacetumchiliophyllumهاي برگ، ساقه وگل نتایج تجزیه فیتوشیمیایی اسانس اندام.بود
تا 89/11±91/0(سینئول 8وT. chiliophyllum ،1درصدازکالسانسشناساییشدکه مهمترین ترکیبات از اندام هوایی 81
 ±09/2(،کامفور%)79/1±44/13تا 34/2 ±44/0(، لینالول%)57/0±17/15تا 36/0 ±21/0(،کارواکرول %)16/15±11/2
تا 05/6 ±22/1(،سیس کریسانتینول%)54/10±11/2تا  54/5 ±51/1(،ترانس کریسانتنیل استات %)11/2±14/12تا 53/4
  .بودند%) 51/7±69/0

  اسانس خاصیت ضد باکتریایی
ها بیشترین فعالیت مهاررشدباکتري  Tanacetumchiliophyllumدر بررسی نتایج خاصیت ضدباکتریایی اسانس گیاه 

)MIC ( در عصاره حاصل از گل مشاهده شد که در سه رقت بر سه باکتري استافیلوکوکوس آرئوس، باسیلوس
 و رضدباکتریاییرابرباکتریباسیلوس سرئوس، کلبسیالپنومونیهسرئوس،کلبسیالپنومونیه تأثیر داشته وعصاره این گیاهبیشتریناث

 .نداد باکتري استافیلوکوکوساورئوس و تأثیري براشرشیاکولی نشان بر را اثر کمترین
  خاصیت ضدباکتریایی-جدول 

Tanacetumchiliophyllum  
  flower  stem  Leaves    

Escherichia coli  -  -  -    
Staphylococcus aureus  5/62  -  -  MIC  

Bacillus cereus  250  16  5/62  MIC  
Kelebsiellapinumanie  125  16  125  MIC  

MICحداقل غلظت ممانعت کنندگی  
 
سینئول، بورنئول، آلفا بیزا بولول، لینالول، کامفور، ترانس  8و1نتایج این بررسی تفاوت هاي معنی داري براي میزان   

که . کریسانتنیل استات، کارواکرول، سیس کریسانتینول و بورنئول استات گزارش می دهد همچنین این مطالعه نشان می دهد
باتوجهبهاینکهترکیبات غالب اسانس این گیاه راکارواکرول،کامفور .یب اسانس دارداین گونه تنوع چشمگیر ومعنی داري در ترک

 کشندگی و بازدارندگی اثر رسد باشند بنابراین به نظر می کننده می ضدعفونی اثرهاي داراي که دهد سینئول تشکیل می 8و1و
 .یبات استاین ترک به مربوط بیشتر آزمایش مورد هايباکتري بر مطالعه مورد گیاه اسانس
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  TanacetumChilliophyllumترکیبات شناسایی شده دراسانس گونه

 
 

 
 

  RRI  T.Chiliophyllum  ترکیبات
  گل

T.Chiliophyllum  
  ساقه

T.Chiliophyllum  
  برگ

    06/0    929  آلفا توژان
  43/1  43/1  47/3  936  آلفا پینن

  09/0  43/0  43/0  938  سنتولینا تراین
  09/1  03/1  09/1  950  سابینن
  79/0  58/0  37/1  981  کامفین
  58/0  51/0  93/0  984  بتاپینن

  79/0  28/0  52/0  1017  آلفا ترپینن
  35/0  67/0  19/1  1024  پاراسیمن

  a11/2 ± 16/15  a 91/0 ± 8/11  a 22/1 ± 88/13  1030  سینئول 8و1
  63/0  58/1  56/0  1057  گاماترپینن

  65/0  46/0  32/0  1066  سیس سابینن هیدرات
  22/0      1071  لینالول اکسیدسیس 

  21/0  20/0  28/0  1087  ترپینولن
  a 79/1 ± 44/13  a11/2 ± 16/15  b11/0 ± 11/3  1102  لینالول

  a 69/0 ± 51/7  a22 /1 ± 05/6  a 87/0± 44/6  1114  سیس کریسانتینول
  29/0  34/0  -  1124  کامفلنترانس 

  36/0  31/0    1137  ترانس پینوکاروول
  a11/2 ± 14/12  b 09/2± 53/4  b11/1 ± 25/6  1145  کامفور

  48/0  45/0  -  1159  پینوکارون
  a 10/0± 20/1  a 07/0± 53/1  a21/0± 70/2  1165  بورنئول

  36/1  44/1  41/1  1177  ترپینن-01-4
  84/3  86/2  49/3  1189  آلفا ترپینئول

  12/0  15/0    1207  وربینون
  ab 51/1±54/5  a9 0/1± 31/9  a9 0/1± 31/9  1232  ترانس کریسانتنیل استات

  28/3  95/6  39/0  1286  تیمول
  c21/0 ± 38/0  a 57/0±17/15  b38/1 ±18/4  1295  کارواکرول

  17/1      1639  ولگارول بی
  42/0      1645  جرماسرین بی

  b21 /0 ± 23/1  b62 /0 ± 46/1  -  1678  آلفابیزابولول
  78/81  95/80  32/81    کل
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