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) مورد اسانس گیري قرار Hydro-distillationآوري گردیده و پس از خشک شدن در سایه به روش تقطیر با آب (

) و کروماتوگرافی GCت آمده به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازي (اسانس به دس درصد بود). 1/0گرفت (بازده اسانس 

درصد از  21/80ترکیب در اسانس این گیاه شناسایی شد که  52 ) تجزیه گردید.GC/MSمتصل به طیف سنجی جرمی (

-Myristicin )92/16%،( Heptane )98/12%،( Elemicin )54/12%،( Gamma شود.می کل اسانس را شامل

Terpinene )50/12%( ،Decane )08/3% ،(Beta-Eudesmol )2,95%(  وBeta-phellandrene )52/2%،( 

  A. nemorosaاین ترکیبات با ترکیبات اصلی اسانس ریشه .دهندترکیبات اصلی روغن اسانسی این گونه را تشکیل می

کلرومتانی و متانولی هگزانی، ديهاي انبررسی اثرات آللوپاتیک عصاره .داشتاي بومی صربستان تفاوت قابل مالحظه

داري داشتند در حالی که تاثیر معنیچه ریشه این گیاه نیز بر روي گیاه کاهو نشان داد که هر سه عصاره بر روي رشد ریشه

داري چه تاثیرگذار بودند. همچنین این سه عصاره هیچ تاثیرمعنیروي رشد ساقه کلرومتانیهگزانی، ديهاي انعصارهتنها 

  زنی نداشتند.وي درصد جوانهر
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  مقدمه -1- 1

کرده  الشجهت بهبود وضعیت محصول ت هاي قدیم به کشاورزي روي آورده و همیشه دربشر از زمان

دوره بهره گرفته  ي از تمام عوامل و امکانات موجود در هراست. وي براي افزایش تولیدات و رونق کشاورز

رشد و توسعه هر کشور می دانند. روند  است. بسیاري از مردم، کشاورزي را نشانه تمدن و شاخص درجه

دهد که توزیع آنها از سوي دیگر، نشان مینحوه  افزایش جمعیت جهان از یک سو و تولیدات کشاورزي و

ت کشاورزي از دو طریق الفراوان همراه است. افزایش محصو التنیاز بشر با مشک تأمین مواد غذایی مورد

لکرد در واحد سطح. افزایش ت و دیگري افزایش عمالزیر کشت محصو امکان پذیر است: یکی ازدیاد سطح

کمبود منابع آب  هایی از قبیل نبودن اراضی مساعد وبسیاري از مناطق با محدودیت ر کشت درسطح زی

 ست، ولی براي حصول نتیجه مطلوب در زمینه افزایش تولید در واحد سطح، باید اصول وا روبرو يتولید

عمل آید  کار گرفته شود و از عوامل تولید حداکثر استفاده بهه قواعد کشاورزي به موقع و در حد معقول ب

  ).2007روزن، -(بیکر و براون

دارد، آن است  هی در افزایش تولید در واحد سطحیکی از اصول بسیار مهم کشاورزي که تأثیر قابل توج

کنند. همواره بخشی از  آور حفظید از گزند عوامل نامساعد و زیانکه محصول را در مراحل مختلف تول

ر برخی موارد کل آسیب می بیند و د کمی وکیفی ظتولیدات کشاورزي در اثر حمله این نوع عوامل از لحا

هاي موقع، عوامل دیگري مانند بیماريسرماي بی ز سیل، تگرگ، باد وا رود. به غیرمحصول از بین می

 21هاي هرز بیش از کنند. علفکشاورزي خسارت وارد می تالبه محصو ،هاي هرزگیاهی، آفات و علف

برند. کشور ایران در زمینه توسعه کشاورزي با مسایل مختلفی از می ت کشاورزي را از بینالاز محصودرصد 

هاي زیر کشت، کم کشاورزي، کویري شدن برخی مناطق، پیشروي شوري در خاك فی بودن زمینجمله ناکا

 ست و از سوي دیگر تولید مواد غذایی با نیاز جامعها و روند سریع و نگران کننده جمعیت روبرو شدن منابع

یت به سزایی اهم دزا در مراحل مختلف تولیهماهنگ نیست. بنابراین، حفظ محصول از گزند عوامل خسارت

  ).2011(برگین،  دارد



 

61 

 

هرز است. در اکثر مطالعات، این  هايمحصول گیاهان زراعی، هجوم علفیکی از دالیل عمده کاهش 

شود و سایر هاي هرز و گیاهان زراعی نسبت داده میکاهش محصول به اشکال مختلف رقابت بین علف

هاي هاي علمی نشان داد که برهمکنشعد، یافتهبه ب 1950 از سال شود.ها مورد توجه واقع نمیبرهمکنش

محصول در گیاهان زراعی است. بیشتر هاي هرز تا حدي عامل کاهش بین گیاهان زراعی و علف 1دگرآسیبی

هاي با این حال برخی از گونه .هرز بر روي گیاهان زراعی اثرات بازدارنده دارندهايهاي علفونهگ

ها هرز با آزاد کردن فیتوتوکسینهاي. علفکنندییاهان زراعی را تحریک مزنی و رشد گهرز، جوانههايعلف

سازند. وقتی گیاهان حساس در معرض ترکیبات آللوشیمیایی گیاهان زراعی را متاثر می ،ها و مواد فراراز دانه

از  ).2014ن، دمیتروویچ و همکارا(  گیردها تحت تاثیر قرار میزنی و رشد و نمو آنگیرند، جوانهقرار می

 تیفیک کاهشی ول است، انجام حال در هرزيهاعلفیی ایمیش کنترل کشورها اکثر در اگرچه طرف دیگر،

علف مقاومت شیافزای طرف از وی طیمح ستیز خطرات هرز،يهاعلف کنترلي باال نهیهز ،یزراع اهانیگ

 پدیده .است هرزيهافعل کنترلي هاروش در نظر دیتجد ضرورت انگریب هاکشعلف به هرزيها

 یک تأثیر را دگرآسیبی وي. شد مطرح مولیش هانس وسیله به 1930 سال اواخر در بار اولین براي دگرآسیبی

 به بعدها تعریف این. کرد تعریف خود اطراف محیط به شیمیایی مواد آزادسازي طریق از دیگر گیاه بر گیاه

 مسمیکروارگانی یا گیاه یک مضر یا مفید تأثیر گونه هر یرندهبرگ در را دگرآسیبی او. شد ترکامل رایس وسیله

 بر را آللوپاتیک شیمیایی مواد اثرات وي .کرد توصیف شیمیایی ترکیبات تولید طریق از گیاهانر سای روي بر

 القا هايهورمون بر اثر سلولی، فراساختار و شدن طویل میتوز، تقسیم بر اثر صورت به گیاهان متابولیسم

 دگرآسیبی پدیده اینهلینگ. کرد بیان معدنی مواد جذب بر اثر و سلول غشاي پذیري نفوذ بر اثر رشد، کننده

 وي .کرد تعریف هامیکروارگانیسم و گیاهان بین در موجود شیمیایی هايبرهمکنش مختلف انواع شامل را

 یا رشد روي توانندمی که شودمی آزاد هامیکروب و گیاهان از متفاوت آلی ترکیب صدها که بود معتقد

 اغلب هاکشعلف حضور و رطوبت کمبود زیاد، دماي. بگذارند اثر مواد این کننده دریافت هايگونه فعالیت

 گونه هر محققان آللوپاتیک، انجمن 1998 سال در. دهندمی افزایش را شیمیایی مواد این تأثیر و تولید میزان

                                                
1 Allelopathy 
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 و رشد بر ویروس و باکتري جلبک، گیاه، توسط شده ساخته 1ثانویه هايمتابولیت تولید طریق از که فرآیندي

 سازوکارهاي ،تعریف این نتیجه در. دگرآسیبی نامیدند را بگذارد تأثیر کشاورزي و بیولوژیک هايسیستم نمو

 -  خاك -  گیاه برهمکنش و حشره -  گیاه ویروس، - گیاه م،سمیکروارگانی - گیاه گیاه، - گیاه برگیرنده در

 شیمیایی ترکیبات عمل منفی هم و مثبت هايجنبه هم دگرآسیبی تعریف چه اگر. شود می شامل نیز را هگیا

). 2012چاول و همکاران، ( کند می تأیید را ترکیبات این منفی جنبه مشاهدات بیشتر اما گیردمی دربر را

 گیاهان سایر رشد و زنینهجوا مانع و کرده استفاده آللوشیمیایی ترکیبات از رقابت براي گیاهان اغلب

 2مواد شیمیایی دگرآسیب مواد آللوشیمیایی یا را دگرآسیبی اثرات آورنده پدید شیمیایی ترکیبات. شوندمی

: ب سلول شدن وطویل تقسیم مهار: الف: از است عبارتایی آللوشیمی مواد عمل مکانیسم اصول. گویندمی

 هدایت کیتحر یا مهار: ه تنفس کیتحر یا مهار: د فتوسنتز لعم کندي: ج کیجیبرل اسید یا نییاکس اثر مهار

 فعالیت مهار: ح غشا تراوایی در یراتیتغ: زی آل اسیدهاي متابولیسم و نییپروتئ سنتز مهار: و ايروزنه

 ریتاث تحت نموشان و رشد ندریگمی قرار مواد آللوشیمیایی معرض در گیاهانی وقت .اختصاصی هايمیآنز

متورم  و شدن رهیت زنی، جوانه ریتاخ یا مهار :از عبارتند است مشاهده قابلی راحت به که اثراتی. ردیگمی قرار

 پیچ ها،ریشه نوك شدن نکروزه یا تورم کولئوپتیل، هوایی، بخش چه،ریشه ریشه، توسعه کاهش بذرها، شدن

 خشک وزن کاهش اصلی، هايریشه تعداد افزایش کشنده، تارهاي فقدان ریشه، محور شدن حلقه یا خوردن

 ه حاصل ازثانوی اتاثر است ممکن رطبیعییغ مورفولوژیکی اثرات این. مثلی تولید ظرفیت آمدن نیپای و

 است شده جادیا گیاهان دری مولکول وی سلول سطح در مواد آللوشیمیایی توسط که باشند اياولیه راتیتغی

    .)2002جرشنزون، (

                                                
1 Secondary metabolites 

2 Allelochemical 
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 لیه و ثانویههاي اومتابولیت ،سممتابولی 2- 1

ها تنظیم شود که توسط آنزیمهاي شیمیایی انجام شده در موجود زنده اطالق میمتابولیسم به تمام واکنش

ها، سلولشود، متابولیت نام دارد. هاي متابولیسم تولید میهر ترکیبی که در واکنششوند. و کنترل می

 .هاي ثانویهو متابولیت 1؛ متابولیت هاي اولیهکنند هاي گیاهی دو دسته از ترکیبات را تولید میخصوصاً سلول

ماندن و رشد بافت زنده این مواد براي زندهکنند. هاي اولیه را تولید میمسیرهاي متابولیسمی اولیه، متابولیت

  .)2004(پنگلی،  کنندشدن انرژي تولید میشوند و در اثر شکستهمصرف می

ها، ها، لیپیدها، پروتئینو متابولیسم درگیر هستند و شامل کربوهیدراتهاي اولیه مستقیماً در رشد متابولیت

هاي اولیه طی فرآیند فتوسنتز تولید شده و متابولیت ،. در گیاهانباشندمیاسیدهاي آمینه و اسیدهاي نوکلئیک 

پایین با ارزش اقتصادي  کنند. این ترکیبات در حجم زیاد وسپس در ساخت ترکیبات سلول نقش آفرینی می

هاي گیاهی، ها کاربرد دارند. روغنصنعت، مواد غذایی و افزودنی شوند و عمدتاً به عنوان ماده خامتولید می

پکتین و هایی مانند ساکاروز، نشاسته، ها) و کربوهیدراتچرب (براي ساخت صابون و شویندهاسیدهاي 

هاي اولیه مانند میواینوزیتول و متابولیت برخی از البتههاي اولیه هستند. هایی از متابولیتسلولز مثال

  .باشدها میآن سازيخالصها، سختی استخراج و قیمت باالي آن بتاکاروتن گران هستند که علت

 .دخالت ندارندهاي ثانویه گیاهی، ترکیباتی آلی هستند که مستقیما در رشد، نمو یا تولید مثل گیاه متابولیت

آیند و به عنوان ترکیبات فرعی و انتهایی هاي اولیه به دست میتز متابولیتهاي ثانویه از بیوسنمتابولیت

از شوند. شوند. همچنین این ترکیبات در فرآیندهاي متابولیسمی وارد نمیاولیه در نظر گرفته می ممتابولیس

ها، رنگیزه نوئیدها،ترپ، (مورفین، کدئین، آتروپین)آلکالوئیدها  توان بهمی هاي ثانویهمتابولیتترین جمله مهم

 اشاره کرد.ها و فالوونوئیدها ها، تاننهاي ضروري، استروئیدها، لیگنینها، روغنفنولیک

هاي اولیه (مثل اسیدهاي آمینه، تري نسبت به متابولیتاین ترکیبات داراي ساختار شیمیایی پیچیده 

هی مقادیر متنوعی از اشند. سلولهاي گیاب، میاندها ضروريسلول و حیاتاسیدهاي نوکلئیک) که براي بقاء 

هاي خاص یا کنند. بسیاري از این ترکیبات سمی هستند و اغلب در وزیکولها را تولید میاین فرآورده

                                                
1 Primary metabolites 
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 آیدبه حساب میزدایی براي گیاه سازي از یک طرف نوعی سمیتشوند. این نوع ذخیرهها ذخیره میواکوئول

(آهارونی و  هاي غنی از نیتروژن استبراي موادي نظیر مولکول اياز طرف دیگر نوعی مخزن ذخیره و

  .)2011گالیلی، 

  توان به موارد زیر اشاره کرد:هاي ثانویه میاز جمله نقش متابولیت

 انجام عملکردهاي فیزیولوژیکی 

 هاها و ویروسها، باکتريخواران، قارچدفع در برابر گیاه 

 افشانیپراکنده کردن بذر جهت گرده نقش جاذب حشرات و حیوانات به منظور 

 دفاع در برابر سایر گیاهان و رقابت براي نور، آب و مواد مغذي 

 هاي فیزیکیحفاظت در برابر نور ماوراء بنفش و یا سایر تنش 

 2010،  ک(وین ها و ...استفاده انسان از این مواد به عنوان دارو، چاشنی، افزودنی، رنگدانه(  

هستند، اما هر گیاهی قادر به تولید هر نوع ترکیب  شایعي ثانویه گیاهی بسیار هااگر چه متابولیت 

هاي اي نیست و برخی ترکیبات نیز تنها منحصر و محدود به گونه خاصی هستند. اهمیت متابولیتثانویه

هستند ثانویه براي گیاهان از لحاظ اکولوژیک حائز اهمیت است. این ترکیبات نیز داراي کارکردهاي متنوعی 

ها (سموم ها و عوامل بیماریزا، فیتوالکسینتوان به عملکرد دفاعی در برابر صیادان، انگلکه از آن جمله می

اي، هاي بین گونهگیاهی) در هنگام ابتالء به قارچ جهت جلوگیري از گسترش میسلیوم قارچ در گیاه، رقابت

ها و یا مواد رنگی) و یا ایجاد ارتباط با گرده افشانیا تسهیل فرآیندهاي تولید مثلی (مثل تولید بوهاي جاذب 

هاي هستند که در این میان هورمون 1رسانیپیاماشاره کرد. برخی از ترکیبات ثانویه در گیاهان داراي عملکرد 

  .)2010(وینک،  گیاهی جایگاه ویژه اي دارند

  یرند:گگروه قرار می 4هاي ثانویه بر اساس منشا بیوسنتزشان در متابولیت

  .2و ترپنوئیدها 1کتیدها، پلی2پروپانوئیدهاوئیدها، فنیللآلکا

                                                
1 Signaling 

2 Phenylpropanolamine 
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  آلکالوئیدها 1-2-1

ترین گروه یکی از بزرگداراي وزن مولکلولی پایین هستند و دار نیتروژن و يبازآلی  ترکیبات آلکالوئیدها 

مهم از نظر اقتصادي،  یاهانکه در چندین خانواده از گ آیندبه حساب می هاي ثانویه گیاهیدر بین متابولیت

شوند (براي مثال هاي مختلف تقسیم میساز خود به گروهها بر اساس مواد پیشاین متابولیت .شوندیافت می

شوند گروه مختلف را شامل می 20شوند) که بیش از آلکالوئیدهاي ایندولی از اسید آمینه تریپتوفان مشتق می

کالوئیدهاي تروپان، آلکالوئیدهاي پیپریدین، آلکالوئیدهاي پیریدین، (مانند آلکالوئیدهاي پیرولیدین، آل

هاي تحریک کننده سیستم این ترکیبات داراي مولکول و آلکالوئیدهاي ایندولی). آلکالوئیدهاي کوئینولیزیدین

هاي (براي درمان مسمومیت 3بخشی مانند امتینعصبی از قبیل کافئین، نیکوتین و همچنین داروهاي نجات

هستند. باشند) (هر دو جزو داروهاي ضدسرطانی می 5و وینبالستین 4شود) و وینکریستینخوراکی استفاده می

ها و علیه پاتوژن با فعالیت سمی خود و کردهتوانند به عنوان ترکیبات دفاعی در گیاهان عمل آلکالوئیدها می

و به  توسط گیاه شرایط نامساعد محیطیدرك سریع متجاوزها و  .باشندها تاثیرگذار شکارچیها و پاتوژن

درك آمیز موفقت فرآیند انباشت آلکالوئید، از مراحل مهم در يدنبال آن انتقال پیام خاص و موثر براي القا

بسیاري از آلکالوئیدها سمی بوده، برخی دیگر اعتیاد آور (مثل کوکائین) و برخی آیند. به حساب میگیاهی 

آلکالوئید  10000گیرند. در حال حاضر بیش از ورفین) مورد استفاده قرار مینیز به صورت بالینی (مثل م

شود و در نام دارد که از تریاك جداسازي می 6شناسایی شده است. اولین آلکالوئید کشف شده نارکوتین

به صورت نمک  آلکالوئیدها در شیره سلولی موجود در واکوئل گیاهانگیرد. پزشکی مورد استفاده قرار می

روش دیگر براي توان با الکل یا آب اسیدي شده از سلول استخراج کرد. شوند. این ترکیبات را مییافت می

 هاي آلی مثل کلروفرماستخراج این ترکیبات انتقال مواد گیاهی مورد نظر به محیط قلیایی و استفاده از حالل

                                                                                                                                                    
1 Polyketide 

2 Terpenoid 

3 Emetine 

4 Vincristine 

5 Vinblastine 

6 Narcotine 
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(ماتسورا و  آلی قابل حل هستند حاللباشد که آلکالوئیدها در این می )1( یک حالل مخلوط نشدنی با آب

- بندي میها طبقهآن در دموجو معموال آلکالوئیدها را بر اساس سیستم حلقه هتروسیکلیک .) 2015نتو، - فت

شان ها بر اساس منشاهاي بیوسنتزيبندي آندهند که طبقهقین ترجیح می، اما برخی از محق)1(شکل  کنند

  .    )1(شکل  آالنین، تیروزین یا تریپتوفان انجام شودهاي آمینه مثل فنیلیعنی از اسید

شوند، اما این ترکیبات در ها) به وفور یافت میايها و دولپهايلپه(تک 2دانهآلکالوئیدها در گیاهان نهان

موجود در گیاه  3گیاهان پست کمیاب هستند. با این حال استثناهایی نیز وجود دارد، براي مثال پاکلتاکسل

موجود در  5و پالوسترین Lycopodiumموجود در  4ار ( که یک گیاه بازدانه است)، لیکوپودینسرخد

Equisetum که در قارچی به نام  6اي به نام ارگومترینزادان آوندي هستند)، و حتی ماده( که هر دو از نهان

Claviceps ماتسورا و فت شودیموجود است و در درمان خونریزي بعد از سقط جنین و زایمان استفاده م) -

  .)2015نتو، 

                                                
1 Water-immiscible solvent 

2 Angiosperm 

3 Pacletaxel 

4 Lycopodine 

5 Palustrine 

6 Ergometrine 



 

67 

 

  

  بندي آلکالوئیدها بر اساس حلقه هتروسیکلیک و منشا بیوسنتزيطبقه 1-1شکل

  

  کتیدهاپلی 1-2-2

برخی از موجودات زنده هستند که این ترکیبات برخی  هاي ثانویه تولید شده توسطگروهی از متابولیت

ها و حیوانات ها، باکترياین ترکیبات در گیاهان، قارچ دهند.شان میهاي بقا به موجودات تولید کنندهمزیت

کتیدها از کتیدها هستند. پلیها جزو پلیهاي تولید شده توسط قارچبسیاري از مایکوتوکسین شوند.یافت می

اي هستند که اغلب از لحاظ بیولوژیکی بسیار فعال هستند. بسیاري از لحاظ ساختاري، ترکیبات آلی پیچیده

کتیدها پلیشان از این ترکیبات الهام گرفته شده است. کتیدها مشتق شده و یا در ساختاد دارویی از پلیمو

بیوتیکی، ضد هاي بیولوژیکی متنوعی هستند. در صنعت از خواص آنتیداراي خواص دارویی و فعالیت

      ).2001ون و ویسمن، (استانت شودها استفاده میکشی، ضد سرطانی و ... آنانگلی، ضد قارچی، حشره
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  پروپانوئیدهافنیل 1-2-3

آالنین و هاي فنیلپروپانوئیدها خانواده متنوعی از ترکیبات آلی هستند که توسط گیاهان از اسید آمینهفنیل

 1ها از گروه فنیل آروماتیک شش کربنی و دم پروپیل سه کربنی اسید سینامیکشوند. نام آنتیروزین سنتز می

سنتز پروپانوئید در اولین مرحله بیوسنتز فنیلآالنین ست. اسید سینامیک نیز از اسید آمینه فنیلمشتق شده ا

شوند و به عنوان اجزاي ضروري تعدادي از پروپانوئیدها در همه سلسله گیاهی یافت میفنیل .شودمی

هاي این د. سایر نقشپلیمرهاي ساختاري عمل کرده و در حفاظت در برابر نور ماوراء بنفش نیز نقش دارن

و ترکیبات  هاي گلها، عمل کردن به عنوان رنگدانهخواران و پاتوژنترکیبات عبارتند از: دفاع در برابر گیاه

افشان. همچنین این مواد داراي خواص ته بین گیاه و حشرات گردههاي صورت گرفمعطر در برهمکنش

روه از ترکیبات ها و فالونوئیدها جزو این گها، کوماریننولهاي آزاد هستند. فاکسیدانی و مهار رادیکالآنتی

اکسیدانی، ضدسرطانی، ضدویروسی، آیند. این ترکیبات به خاطر داشتن خاصیت آنتیبه حساب می

. از این ترکیبات اندهاي زیادي را در این چند سال اخیر به خود معطوف کردهضدالتهابی، ضدباکتریایی توجه

  .)2010(واقت،  شودو در صنعت عطرسازي نیز استفاده میدر لوازم آرایشی 

  ترپنوئیدها 1-2-4

ترین گروه از ها شناسایی شده، به خاطر این که بزرگعضو از آن 30000تا به حال بیش از  که ،ترپنوئیدها

 و طبیعی هستند، از اهمیت زیادي برخوردارند. این ترکیبات تنوع ساختاري کهاي مولکولی کوچفرآورده

زیادي داشته اما داراي منشا بیوسنتزي مشترکی هستند. از آن جایی که ترپنوئیدها از طریق اتصال واحدهاي 

این ترکیبات از شود. ها ایزوپرنوئید و یا ترپن نیز اطالق میشوند به آنایزوپنتانی پنج کربنی تشکیل می

هاي به یکدیگر متصل شده و حالت که به طرق مختلف شوندساخته می واحدهاي ایزوپنتان یا ایزوپرنی

 هاي عامل مختلفی هستندبه صورت غیراشباع بوده و داراي گروهشدن حلقه را داشته و مختلفی از بسته

هاي گازي را به خاطر این که برخی ترپنوئیدها در دماهاي زیاد متالشی شده و ایزوپرن .)2010(کوبزکا، 

شوند، ها واحدهاي ترپنوئیدي تشکیل میي پنج کربنی که از آنکنند در برخی مواقع به واحدهامتصاعد می

                                                
1 Cinnamic acid 
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شوند. واحدهاي ایزوپرنی معموال به روش سر به دم به هم متصل میشود. واحدهاي ایزوپرنی نیز گفته می

شود. با هر چند که اتصاالت سر به سر و دم به دم نیز از اتصاالت غیرمعمولی است که در مواقعی دیده می

توان انتظار داشت که این ترکیبات فتن این که ترپنوئیدها متشکل از واحدهاي ایزوپنتانی هستند میدر نظر گر

برخی از  در همه ترپنوئیدها چنین شرایطی حاکم نیست.باشند ولی  پنجهاي هاي کربنی در مضربداراي اتم

هستند،  پنجرفته از مضرب  ربن از دستهاي کهاي کربن اضافی و برخی دیگر داراي اتمترکیبات داراي اتم

اسکلت اصلی این ترکیبات از  .افتدمیکه این تغییرات احتماال در طول مسیر هاي طوالنی بیوسنتزي اتفاق 

اکثر این ترکیبات داراي ساختار  ساز بسیار مشابه با آن مشتق شده است.یا یک پیش 1موالونیک اسید

عامل بلکه در اسکلت اصلی کربنی خود نیز با یکدیگر هاي اي بوده که نه تنها از لحاظ گروهچندحلقه

هاي ترین گروه فرآوردهتوانند در همه موجودات زنده یافت شوند و بزرگمی ترکیباتمتفاوت هستند. این 

شناخته شده، ترپنوئیدها  هاي طبیعیدرصد از فرآورده 60آیند، به طوري که تقریبا طبیعی به حساب می

 10نوئیدها داراي یک تاریخچه طوالنی است. زمانی تصور بر این بود که ترپنوئیدهاي بندي ترپطبقههستند. 

گذاري با نام نامیدند. 2ترین اعضاي طبیعی این گروه هستند، بنابراین این ترکیبات را مونوترپنکربنی، کوچک

 3ترپنپنج کربنی را همیها (یک ترپنی)، الزم است تا ترپنوئیدهاي کربنی به عنوان مونوترپن 10ترپنوئیدهاي 

 20(یک ونیم ترپنی)، به ترپنوئیدهاي  4ترپنکربنی، سزکوئی 15نامید. همچنین به ترپنوئیدهاي  (نیم ترپنی)

شود (جدول (سه کربنی) و ... اطالق می 6ترپنکربنی، تري 30(دو ترپنی)، به ترپنوئیدهاي  5ترپنکربنی دي

1-1.(  

گیرند و به شان به طور گسترده مورد استفاده قرار میهاي معطر بودنیترپنوئیدهاي گیاهی به خاطر ویژگ

حه گیاه اکالیپتوس، خاصیت چاشنی یا کنند. رایسنتی ایفا می طبعنوان داروهاي گیاهی نقش مهمی را در 

                                                
1 Mevalonic acid 

2 Monoterpenes 

3 Hemiterpenes 

4 Sesquiterpenes 

5 Diterpenes 

6 Triterpenes 
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فرنگی گردان و رنگ قرمز گوجهیه معطر) و زنجبیل، رنگ زرد آفتاب(نوعی ادو 1هادارچین، میخکدهی مزه

(به  2توان به موارد زیر اشاره کرد: سیترالاز ترپنوئیدهاي معروف می باشد.گی ناشی از ترپنوئیدها میهم

 گیاه شده از ریشه تولید( ، کافور(به دست آماده از روغن نعناع) 3دست آمده از روغن لیمو)، منتول

 شاهدانهگیاه کانابینوئیدهاي موجود در  ،Salvia divinorumموجود در گیاه  A4، سالوینورین سانسکریت)

   . )2013(النگ و احکامی، 

  بندي ترپنوئیدهاطبقه 1-1جدول 

  منابع  هاتعداد ایزوپرن  هاي کربنتعداد اتم  گروه

  استرهاهاي فرار، اسانس  8H5C(  5  1( ترپنوئیدهاهمی

  هاي فرار، گلیکوزیدهااسانس  16H10C(  10  2( مونوترپنوئیدها

  هاي فرار، مواد تلخ گیاهیترپنوئیدهاي مرکب، اسانس  24H15C(  15  3( ترپنوئیدهاسزکوئی

  هاي گیاهی، کلروفیلصمغ  32H20C(  20  4( ترپنوئیدهادي

  ر جانوران وجود دارددر گیاهان کمیاب بوده و اکثرا د  40H25C(  25  5( سزترپنوئیدها

ها و ها، استروئیدها، ساپونینهاي گیاهی، مومصمغ  48H30C(  30  6( ترپنوئیدهاتري

  گلیکوزیدهاي قلب

  کاروتنوئیدها  84H40C(  40  8تتراترپنوئیدها (

  هاصمغ کائوچو و n)8H5C(  α  nترپنوئیدها پلی

  

  نقش ترپنوئیدها در گیاهان 1-2-4-1

ها در گیاهان داراي بیشترین تنوع شوند، اما آنیدها در همه موجودات زنده یافت میعلیرغم این که ترپنوئ

اي در رشد و نمو ساختاري و عملکردي هستند. بسیاري از ترپنوئیدهاي داراي یک نقش کامال شناخته شده

هاي اولیه ولیتبه عنوان متابهاي ثانویه ها را به جاي متابولیتتوان آنپایه گیاهی دارند و بنابراین می

                                                
1 Cloves 

2 Citral 

3 Menthol 

4 Salvinorin A 
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ها، ترپنها (ديجیبرلین :هستندهاي گیاهی چندین نوع هورمون شاملهاي اولیه بندي کرد. این متابولیتطبقه

20C30ها، ترپن(تري 1)، براسینواستروئیدهاCهاي طبیعی سیتوکینین. 2هازیک اسید و استریگوالکتونی)، آبس

ترپن هستند. در حالی که آبسزیک اسید رسما یک سزکوئی داراي یک زنجیره جانبی ترپنوئیدي پنج کربنه

)15Cاتم کربن است. در واقع هر دوي این  19ها در اسکلت اصلی خود داراي ) است و استریگوالکتون

شوند. کاروتنوئیدها ) به نام کاروتنوئیدها، ناشی می40Cها (ها از طریق شکست گروهی از تتراترپنهورمون

باشند. این اي میهاي کامال شناخته شدهترپنوئیدهاي گیاهی هستند که داراي نقشز یک گروه مهم دیگر ا

در شرایط نور کنند، مواد قرمز، نارنجی و زرد رنگ در فرآیندهاي انتقال انرژي درگیر در فتوسنتز شرکت می

ها ها و میوهگلکنند و حیوانات را به سوي هاي فتوسنتزي در برابر اکسیداسیون محافظت میاز بافتزیاد 

ترپنی هستند که اجزاي اصلی غشاهاي ها مشتقات ترياسترولکنند. ت پخش گرده و بذور جذب میجه

پنج ترپنوئیدي هاي واحدهاي شوند. زنجیرهباشند و از طریق برهمکنش با فسفولیپیدها تثبیت میسلولی می

شوند، ممکن است آن ي دیگر متصل میهادوست هستند. زمانی که به مولکولبنی معموال بسیار چربیکر

براي مثال فیتول، یک زنجیره جانبی چهار واحد   ها یا غشاهاي لیپیدي متصل کنند.ها را به پروتئینمولکول

ها هاي سیستم نوري درج شده و این کمپلکسکند تا کلروفیل به درون کمپلکس)، کمک می20C( پنج کربنی

هاي الکترون از جمله اکسیدانت و حاملهاي آنتیرند. توکوفرولدرون غشاي تیالکوئیدي جاي گینیز 

واحد پنج کربنی به غشاها  4- 10هاي جانبی ها توسط زنجیرهها و فیلوکوئینونها، پالستوکوئینونکوئینونیوبی

 کربنی، که 20یا  15هاي جانبی ترپنوئیدهاي هاي گیاهی از طریق زنجیرهشوند. برخی از پروتئینمتصل می

شوند، به درون پس از فرآیند ترجمه به اسید آمینه سیستئین موجود در نزدیک انتهاي کربوکسیلی اضافه می

هاي ترپنوئیدي بسیار نهایتا، مولکول دهند.پروتئین را انجام می- هاي پروتئینغشاها درج شده یا برهمکنش

هاي هاي انتقال مولکولکه در واکنشواحد پنج کربنی)  15-23ها وجود دارند (طویلی تحت عنوان دولیکول

  .   )2010(آشور و همکاران،  ها، نقش دارندقند طی سنتز دیواره سلولی و گلیکوپروتئین
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اکثر هزاران ترپنوئید تولید شده توسط گیاهان هیچ نقش مشخصی در رشد و نمو گیاهی ندارند و بنابراین 

هاي اسانسیا اجزاي سازنده  تها ترکیبابسیاري از آن ند.شوهاي ثانویه در نظر گرفته میبه عنوان متابولیت

هاي زائد متابولیکی ها هستند. ظاهرا زمانی که ترپنوئیدها به عنوان فرآوردهها و مومها، شیرابه، صمغروغنی

ه توانند بها میدهند. آنهاي اکولوژیکی را انجام میاي از نقشها مجموعهشوند، اما در واقع آنمحسوب می

زنی گیاهان رقیب جلوگیري ها باشند، از رشد و جوانهخواران و پاتوژنعنوان یک عامل دفاعی در برابر گیاه

   کنند به سمت گیاه جذب کنند.کنند و یا حیواناتی را که گرده یا بذور را پخش می

د، بنابراین درك دهناي را تشکیل میکنندهها ترکیبات چسبنده، روغنی، بودار و تحریکبسیاري از ترپن

 حاصل از روغن دانه درخت 1ترپن آزادیراکتینها آسان است. براي مثال تريهاي دفاعی آنکردن ویژگی

) یک بازدارنده قدرتمندي در برابر تغذیه حشرات است و انواع Azadirachta indica( آسیایی زیتون تلخ

ه، که یک ترپنوئید داراي اکسیژن زیاد است، این ماده پیچید کند.اثرات سمی را نیز روي حشرات اعمال می

ها استفاده از شاخ وبرگ درخت زیتون تلخ جداسازي شده و براي پس از قرنتوسط کشاورزان هندي 

با توجه به سمیت پایین  شود.اي و انباري در برابر حشرات از آن استفاده میهاي ذخیرهمحافظت دانه

ماده داراي پتانسیل زیادي براي کنترل آفاتی همچون حشرات خانگی و آزادیراکتین نسبت به پستانداران، این 

کشاورزي است و در حال حاضر تعدادي از ترکیبات مورد استفاده براي این منظور که حاوي این ماده است 

  . ) 2006(الیو و همکاران،  در بازار وجود دارد

و اجزاي سازنده اصلی گیاهان معطر و ها معموال ترکیبات فراري هستند ترپنو سزکوئی هاترپنمونو

این ترکیبات به  دهند.، جعفري و شوید را تشکیل می2بواي از قبیل ریحان، پونه کوهی، نعناع، برگادویه

اي یا هاي غدهشوند. این ترکیبات در کركخواران جونده نیز محسوب میعنوان عوامل دفاعی در برابر گیاه

شود به صورت ها ذخیره شده و زمانی که بافت مورد نظر له مییا میوهها مجاري ترشحی موجود در برگ

هاي گیاهی مطالعه شده شوند. ترپنوئیدها تقریبا از شاخ و برگ همه گونهمواد فرار از آن متصاعد می

                                                
1 Azadirachtin 

2 Bay 
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شوند.  براي مثال گیاهانی از قبیل مخصوصا بعد از تغذیه توسط حشره به صورت مواد فرار متصاعد می

ها به ترپنها و سزکوئیه، لوبیا لیما و آرابیدوپسیس از طریق ساطع کردن ترکیبی از مونوترپنذرت، پنب

خواران دیگر را دفع کرده و دشمنان دهند. این مواد گیاهالعمل نشان میخواران عکسهاي ناشی از گیاهآسیب

همچنین ساطع شدن برخی از  .دنکنرا جذب می مانند زنبورهاي پارازیت و بندپایان شکارچی خوارانگیاه

ترپن خواري اتفاق بیافتد. ایزوپرن، که یک همیتواند مستقل از فرآیند گیاههاي گیاهی میها از برگترپن

هاي چوبی به مقدار قابل توجهی هاي گیاهی مخصوصا گونهاست، و چندین مونوترپن توسط بسیاري از رده

وزن، مونوکسیدکربن و سایر گازهاي موجود در اتمسفر شوند و داراي اثر مهمی روي سطوح اساطع می

هاي دمایی و اکسیداتیو احتماال از ها از این گیاهان در برابر تنشرسد که ایزوپرن و مونوترپنبه نظر میدارند. 

- گر از قبیل اکسیژن منفرد، رادیکالهاي اکسیژن واکنشها با گونهطریق پایدار کردن غشا یا ترکیب مستقیم آن

  .   )2010(آشور و همکاران،  کننداي هیدروکسیل و نیتروز اکسیدها محافظت میه

به عنوان  این ترکیباتکنند. از هاي بسیار مهمی را در جوامع انسانی ایفا میعالوه بر این، ترپنوئیدها نقش

ها استفاده فرآورده ها، عطرها، خمیردندان و سایرها، صابونهاي مواد غذایی، آشامیدنیها و معطرکنندهچاشنی

ها (کاروتنوئیدها) و برخی ائوچو) یا رنگیزهکها و ها نیز به عنوان مواد صنعتی (صمغبرخی از آنشود. می

هاي با کشعنوان حشره ها و عدم ماندگاري در محیط بهبه خاطر داشتن سمیت پایین به انساندیگر نیز 

بسیاري از ترپنوئیدها از اهمیت غذایی و دارویی گیرند. رار میمورد استفاده ق )1(آزادیراکتین و پیرترین ارزش

و همچنین برخی داروهاي مشهور  Kو  A ،D ،Eهاي توان به ویتامیننیز برخوردار هستند. که از جمله می

) است و یک داروي Taxus brevifoliaترپن حاصل از گیاه سرخدار (یک دي 2براي مثال تاکسولاشاره کرد. 

ترپن حاصل از گیاه باشد. آرتمیسین یک سزکوئیر براي درمان سرطان سینه و تخمدان میبسیار موث

Artemisia annua ها از قبیل ترپنشود و کاردنولیدهاي (ترياست که علیه بیماري ماالریا از آن استفاده می

ها بیمار براي درمان ن) که به میلیوDigitalis lanataدانه (توکسیجنین) استخراج شده از گیاه انگشتدیجی
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2 Taxol 



 

74 

 

دارو هستند و باور بر - کاروتنوئیدها در حال تبدیل شدن به عنوان ترکیبات غذاشود. بیماري قلبی تجویز می

هاي قلبی و زوال بخش مرکزي شبکیه چشم (ماکوال) کمک این است که در جلوگیري از سرطان، بیماري

   .  )2008(بوهلمن و کیلینگ،  کنندشایانی می

  هاي گیاهیسانسا 3- 1

 هغذا مورد استفاد تولیدم هنگا به تاکنون هگذشت از که گیاهان هستند از حاصل فرار ترکیبات ،هااسانس

 از لقب لسا 1550 هاريداروهاي درمانی و مص به عنوان نگیاها از پیش،سال  5000 هاچینی. گرفتندمی قرار

هاي گیاهی ، اسانس13در قرن  کردند.ده میاستفاکردن  ییمواد غذایی و مومیا دارينگه براي گیاهان ازمیالد 

هاي داروشناسی شد، اما استفاده از ها وارد کتابتوسط داروسازها استخراج شده و اثرات فارماکولوژي آن

ها از نظر ترکیب شیمیایی همگن نیستند و به صورت ترکیبات اسانس رواج نداشت. 16ها در اروپا تا قرن آن

ها و هاي حاوي مونوترپنسشوند، ولی به طور کلی منشا ترپنی دارند. اسانده میمختلفی مشاه

هاي فنولی و هاي گیاهی حاوي ترپنهمچنین اسانسباشند. ها هستند که در دماي اتاق فرار میترپنسزکوئی

چرب و هاي کاروتنوئیدي، اسیدهاي بات با رنگیزهیترک د. برخی اوقات ایندار هستنترکیبات نیتروژن

هایی هستند ها حاوي صمغشوند. در برخی موارد نیز اسانسها و گلوکوزیدها مخلوط میترپنمشتقات دي

باشند و در دماي پایین معموال به صورت جامد که در این صورت ترکیبات شیمیایی حاصل، بسیار پیچیده می

ها اسانس شوند.هاي آلی حل میهاي گیاهی در آب نامحلول هستند و در اکثر حاللاکثر اسانس هستند.

رنگ هستند خصوصاً شوند. به طورکلی بیهاي مختلف گیاهان یافت میترکیبات معطري هستند که در اندام

که تازه تهیه شده باشند. ولی در اثر مرور زمان به علت اکسیداسیون و رزینی شدن، رنگ آنها تیره  هنگامی

ها را در مکان خشک و خنک و دربسته نگهداري کرد و ت باید اسانسجلوگیري از این تغییرابراي  د.گردمی

بعلت تبخیر آنها در اثر مجاورت با هوا در حرارت عادي، آنها را د. جنس ظروف باید از شیشه رنگی باش

، عموماً مایع بوده هاي روغنیاسانسد. نامنمی 2هاي روغنیاسانسو یا  1هاي اتريیا روغن 1هاي فرارروغن
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هاي مختلف ها که توسط گونهباشند. کمیت و کیفیت اسانسمل مخلوطی از ترکیبات اغلب متفاوت میو شا

هاي بیولوژیک گیاه دارد که آن نیز گردند، رابطه مستقیمی با بیوسنتز، متابولیسم و فعالیتگیاهان تولید می

  ).2011(پالومبو،  دباشتابع شرایط اقلیمی محیط زیست گیاه می

هاي ترشحی، مجاري ترشحی موجود در سطحی و هاي ترشحی، غدهها و کركها در سلولاسانس 

بسیاري از   هاي گیاهان وجود دارند.ها و شاخهها، جوانهها، میوههاي مختلف مانند برگدرونی، اندام

داده  خطر تشخیصهاي گیاهی توسط سازمان غذا و داروي آمریکا ایمن و بیدهنده اسانسترکیبات تشکیل

ها در اند. اثرات ضدمیکروبی، ضدویروسی و سایر خواص دارویی و معطر بودن باعث شده است که آنشده

هاي گیاهی علیه طیف تهیه و نگهداري مواد غذایی به کار گرفته شوند. خصوصیات ضدمیکروبی اسانس

هاي ر کنترل رشد باکتريها به منظوکاربردهاي فراوان آنتایید شده است.  هاوسیعی از میکروارگانیسم

هاي عامل فساد از یک طرف و توجه به عوارض و تاثیرات منفی برخی زا با منشا غذایی و یا باکتريبیماري

هاي غذایی شده است. همچنین خاصیت ها به عنوان نگهدارندهآن ارگیري، موجب بکهاي شیمیایینگهدارنده

هاي ها روي باکترين قرار گرفته است. اثرات مهاري اسانسها نیز مورد تایید محققیاکسیدانی اسانسآنتی

هاي پروبیوتیک به عنوان یک ها علیه باکتريبیماریزا به عنوان یک ویژگی مثبت و اثر مهاري و کشندگی آن

  ).2015(داگلی و همکاران،  شودویژگی منفی در نظر گرفته می

  

  ي گیاهیهاهاي عمل اسانسخواص بیولوژیکی و مکانیسم 1-3-1

ترپنوئیدها) و هاي گیاهی شامل ترپنوئیدها (مونوترپنوئیدها و سزکوئیمهمترین اجزاي فعال اسانس

پروپانوئیدها با اثر روي دیواره سلولی، فعالیت ضدباکتریایی خود پروپانوئیدها هستند. ترپنوئیدها و فنیلیلنف

شود با هاي حلقوي است که باعث میوکربنگریزي هیدردهند. این فعالیت به علت ماهیت آبمی را نشان

غشاي سلولی واکنش داده و در دوالیه لیپیدي باکتري تجمع یابند و فضاي بین اسیدهاي چرب اشغال شود. 

                                                                                                                                                    
1 Ethereal oils 

2 Essential oils 
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اشد. این پآن باکتري سیال شده و از هم می شود که در نتیجهاین تداخل باعث تغییرات ساختاري در غشا می

هاي گرم مثبت موثر است. در مقابل، دیواره هاي گیاهی علیه باکتريسمکانیسم عمل ضدباکتریایی اسان

دوست است و اجازه ورود مواد ، آبمنفیهاي گرم سلولی خارجی موجود در پیرامون غشاي سلولی باکتري

گریز هستند و هاي گیاهی آببیوتیک موننسین، اکثر ترکیبات اسانسدهد. همانند آنتیدوست را نمیچربی

هاي گرم منفی به هاي گرم منفی نفوذ کنند. اگرچه، غشاي خارجی باکتريباکتريانند به داخل غشاي تونمی

توانند با آب هاي با وزن مولکولی پایین میگریز نفوذ ناپذیر نیست و مولکولطور کامل نسبت به مواد آب

هاي ساکاریدي یا از میان پروتئینواکنش دهند و با انتشار به آرامی از دیواره سلولی از میان الیه لیپوپلی

 در انسان هاترین اثر اسانسواضحغشایی دیواره سلولی عبور کنند و با دوالیه لیپیدي سلولی واکنش دهند. 

کردن بدون شک گذارند. بوتحریک قوي حس بویایی است و دقیقاً مثل یک دارو اثر مستقیمی بر مغز می

کند. دستگاه بویایی هاي عصبی را سریعاً به مغز منتقل میمپالستر از سایر احساسات ما است و ایدقیق

مرکز کنترل مغز براي هیجان،  این ناحیه دانیممتصل است و همانطور که می 1مغز بیکممستقیماً به سیستم لی

حافظه و احساسات ما است و در کنترل ضربان قلب، فشارخون، استرس، تنفس و تعادل هورمونی دخالت 

 ).2008لی و همکاران، (بکا .دارد

 

  محل تجمع اسانس در گیاهان 1-3-2

هاي ترشحی، مجاري ترشحی موجود در هاي ترشحی منفرد یا مجتمع، غدهها و کركها در سلولاسانس

هاي گیاهان ها و شاخهها، برگها، میوهگل ها،جوانه هاي مختلف از قبیلهاي سطحی و درونی اندامقسمت

هاي ترشحی مذکور، ممکن است تنها در یک اندام گیاه وجود داشته باشند ا و بافتهوجود دارند. سلول

هاي هاي مختلف گیاه پراکنده باشند. بنابراین اسانس(براي مثال در گل یا میوه) و یا ممکن است در اندام

تفاوت حاصل از نظر کمیت و کیفیت و همچنین اجزا و عناصر تشکیل دهنده از اندامی به اندام دیگر م

                                                
1 Limbic system 
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 1هاي نارنج تلخهاي حاصله از گلدانند که اسانسهستند. به طوري که مثال تولیدکنندگان عطر و ادوکلن می

در مقایسه با اسانس استخراج شده از پوست و میوه این گیاه از کیفیت و ارزش بیشتري برخوردار هستند، 

هاي مختلف در مورد اسانس موجود در اندام بنابراین یکی از مهمترین مسائل گیاهان دارویی مطالعه و تحقیق

هاي گیاهی ها معموال در داخل سلولها از نظر کمیت و کیفیت با یکدیگر است. اسانسیک گیاه و مقایسه آن

گونه گلدار  250000گونه از  2000ها تنها در حدود اند. وجود اسانسبه شکل قطرات کروي جاي گرفته

هاي نعناعیان، مورد، همترین گیاهان دارویی داراي اسانس متعلق به خانوادهشناخته شده، گزارش شده است. م

  باشد.هاي دیگر میگشنیز، کاسنی، کاج، سرو و تعداد معدودي از گیاهان متعلق به خانواده

ها همرا گردند که در این صورت ترکیبات شیمیایی حاصل ها با موادي از قبیل صمغممکن است اسانس

باشند. این ترکیبات معموال در دماي پایین به صورت جامد هستند و در دماي باال ذوب شده یبسیار پیچیده م

هاي مجاري ترشحی خاصی ها غالبا توسط سلولآیند. این ترکیبات همانند خود اسانسو به شکل مایع در می

با بخار آب انجام شوند. استخراج این مواد معموال به کمک تقطیر ساخته شده و در این مجاري ذخیره می

 .)2011(بالنک و همکاران،  شوندگیرد و معموال در آب حل نشده و یا به سختی حل میمی

 

  هاي گیاهیخواص و کاربردهاي اسانس 1-3-3

ها و نیز مداواي بیماران استفاده ینیمراسم مذهبی، آ در انجامدر دوره مصر باستان به عنوان عطر ها اسانس

دارشان از هزاران سال پیش در عطرسازي، لوازم آرایشی و مقاصد هاي اسانسو عصارهگیاهان معطر شد. می

 هاي امروزي قدري کمتر شده است. ها در درمان بیماريولی کاربرد اسانس ،شدندمذهبی استفاده می

سال پیش از  3000ها به میزان زیادي توسط مصریان در حدود صمغها و خواص ضد باکتریایی اسانس

کردند. در واقع توسعه شان استفاده مییالد مسیح شناخته شده بود. آنها از این مواد، در مومیایی کردن امواتم

ها ها، هندوها، یونانیسایر اقوام نظیر چینیت. و کاربرد آرایشی این مواد طبیعی از آن زمان آغاز گردیده اس

. در طب سنتی هم به این امر توجه شده و به عنوان اندکم و بیش به آثار درمانی گیاهان معطر توجه داشته

                                                
1 Bitter orang 
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ها عبارتند سایر خواص اسانس .شده استها استفاده گیاهی، براي درمان بیماري هاي روغنیاسانسمثال از 

  از:

 . )2009(هانتر،  دشونجریان خون می و بهبود ها باعث تحریکاسانس: اثر بر جریان خون -1

ها داراي خاصیت ضد درد هستند و به کاهش درد و التهاب کمک ز اسانسبعضی ا  اثر ضد التهابی: -2

اعمال  ،باشداي معتقدند که این اثر با اتصال به سیستم دفاعی بدن که مسئول التهاب موضعی میعدهکنند. می

ثه و ه و همچنین اسانس میخک براي از بین بردن التهاب لدر گیاه بابون 2کامازولن و 1ل مارتیسینشود مثمی

 . )2005(چاو و همکاران،  شوددهان استفاده می

نفوذ آن  وها در چربی این اثر به علت حاللیت اسانس: هااسانس و ضد میکروبی اثر ضدعفونی کنندگی -3

سازي از تکثیر متوقفگذارد. اثر هاي میکروارگانیسم است که روي متابولیسم سلولی اثر میبه داخل سلول

  .)1999(هامر و همکاران،  ها بر کشش سطحی باشدتواند ناشی از اثر آنها میآن در 3هاباکتري

اسانس آویشن داراي اثر   همچنین در عصاره بابونه گزارش شده است.این اثر ا: هاثر ضد بوي اسانس -4

 .)2009(هانتر،  باشدها) میضد بو (از بین بردن بوي بد زخم
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   Abestract 

 

   Anthriscus nemorosa is a perennial herb belonging to apiaceae. This plant is aromatic that 

grows naturally in the northern and western parts of Iran. Roots of the plant were collected 

from Khalkhal County followed by the essential oil obtained by hydrodistillation (Percentage 

yield was 0.1% v/w) from the roots of Anthriscus nemorosa.The essential oil was analyzed by 

GC and GC-MS. Fifty-two compounds were identified from the essential oil, representing 

80.21% of the total oil. The main constituents were Myristicin (16.92%), Heptane (12.98%), 

Elemicin (12.54%), Gamma-Terpinene (12.50%), Decane (3.08%), Beta-Eudesmol (2.95%) 

and Beta-phellandrene (2.52%). These compounds were remarkably different with that of 

Anthriscus nemorosa native to Serbia. Allelopathic effect assessment of N-hexan, 

dichloromethane and methanol extracts from the plant roots indicated that all three extracts 

had significant effect on rootlet growth of lettuce plant, whereas N-hexan and 

dichloromethane extracts had just significant effect on shootlet growth of lettuce plant. In 

addition, the three extracts had not any significant effect on germination percentage of lettuce 

plant. 
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