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شناسايي گونههاي وحشي بابونه و ترکيبات ثانويه آنها در
استان بوشهر
محمد امين کهنمو

*3

 3گروه اصالح نباتات ،دانشكده کشاورزی و منابع طبيعي ،دانشگاه خليجفارس بوشهر
(دريافت مقاله -83/7/55 :پذيرش مقاله)85/3/58 :

چكيده
زمينه :بابونه دارای خاصيت دارويي و بهداشتي به ويژه اثرات ضد التهابي و ضد اسپاسم است .ترکيبات ثانويه آن مانند سسكوييترپنها
و فالونوييدها در اثر تنوع وراثتي و محيطي تغيير ميکند .استان بوشهر دارای رويشگاههای گوناگون بابونه است که اطالعات کمي راجع

به آنها وجود داشت .بنابراين در اين مطالعه گونههای مختلف بابونه و ترکيبات ثانويه آنها مورد شناسايي قرار گرفته است.
مواد و روشها :در اين مطالعه ميداني از رويشگاههای بابونه در استان بوشهر نمونهبرداری و پس از شناسايي گونهها مبادرت به تهيه
عصاره و اسانس آنها مطابق دارونامه گياهي ايران و اياالت متحده گرديد .اسانس به روش تقطير با آب ()Water distillation liquid
استخراج و با دستگاه کروماتوگرافي گازی متصل به طيفسنج جرمي ( )GC/MASSتجزيه گرديد .همچنين عصاره متانولي
( )Methanolic Extractبابونه به روش بالن رفالکس ( )Flask reflux condenser stirrerبرای سنجش ترکيب فالونوييدی آن
توسط دستگاه کروماتوگرافي مايع با کارکرد باال ( ،)HPLCاستخراج گرديد.
 austro-iranicaو دو گونه از جنس ماتريكاريا به اسامي  Matricaria recotitaو  Matricaria aureaشناسايي گرديد .برخالف
گونههای آنتميس ،گونههای ماتريكاريا دارای اسانس و ترکيبات ثانويه مفيد بودند .از جمله اينكهيافتههای تجزيه شيميايي نشان داد که
گونههای ماتريكاريا بهطور ميانگين  0/6درصد اسانس و حاوی آپيژنين -7گلوکوزيد ( 0/65( )Apigenin 7-glucosideدرصد)،
کامازولن ( 5/5( )Chamazulenدرصد) و ترکيبات ديگری نظير مشتقات بيزابولول ،بيزابولن و فارنزن ميباشند.
نتيجهگيری :در استان بوشهر دو گونه وحشي بابونه به نامهای  Matricaria recotitaو  Matricaria aureaيافت شد .اين گونهها
دارای مقدار قابل مالحظهای اسانس و ترکيبات ثانويه مانند کامازولن ،آلفا بيزابولول و آپيژنين بوده که امكان کشت و توليد تجارتي

آنها وجود دارد.
واژگان کليدی :بابونه ،اسانس ،کامازولن ،گاز کروماتوگرافي ،استان بوشهر.
*
Email:kohanmoo@pgu.ac.ir
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يافتهها :پس از غربالگری گونه های موسوم به بابونه؛ دو گونه از جنس آنتميس به نامهای Anthemis pseudocotula, Anthemis

مقدمه

که از مهمترين اتصاالت آپيژنين ميباشند نيز

بابونه از مهمترين گياهان دارويي است که در صنايع

تفاوتهاي شيميايي نشان ميدهند ( 3 ،2و .)8

دارويي ،آرايشي ،بهداشتي و غذايي کاربرد فراوان
دارد .اين گياه علفي و يکساله متعلق به تيره کاسني
( )Asteraceaeاست که فرآوردههاي حاصل از آن
داراي ويژگيهاي درماني ضد التهاب ،ضد قارچ و

گياه دارويي بابونه در استان بوشهر از محدودهي ديلم
در شماليترين نقطهي استان تا جم و کنگان در جنوب
آن بهصورت خودرو و علفي يکساله در شرايط
بارندگي ساالنهي  252–272ميليمتر و ارتفاع  32تا

باکتري و با توجه به خاصيت آرامبخشي و غذايي آن

 922متري از سطح دريا در مناطق جلگهاي و

در بهبود برخي بيماريها مؤثر است .اين ويژگيها به

کوهستاني بهطور پراکنده ميرويد ( 9و .)12

وجود

از

موادي

سسکوييترپنها

گروه

فعاليت اصلي ضد التهابي ()Anti-inflammatory

( )Sesquiterpenesو فالونوئيدها ()Flavonoids

بابونه به دليل کامازولن است که طي فرآيند

نسبت داده شده است ( 1و .)2

اسانسگيري تقطير با آب و بخار آب از پيشمادهي

عملکرد اقتصادي گياه ،گلهاي آن ميباشند که حاوي
مواد مؤثرهي متفاوتي است از جمله مهمترين آنها
پيش مادة کامازولن در ترکيبات فرار موجود در
قاعدهي گلچههاي لولهاي و آپيژنين ()Apigenin
موجود در گلچههاي سفيد جانبي ميباشد ( 3و .)4
هرچند ساير قسمتهاي گياه نيز مصارف دارويي

ماتريسين ( )Matricinبهوجود ميآيد .در درجات
بعدي آلفا -بيزابولول ( )α-bisabololو بيزابولول
اکسيدهاي  Aو  )α-& B(Bisabolol Oxide Aهم
فعاليت ضدالتهابي دارند .اثرات ضدانقباضي عضالت
( )Anti-spasmodicدر اثر آپيژنين و بيزابولول
اکسيدها حاصل ميشود .همچنين خاصيت گشاد

دارند ولي در مقايسه با گلها اهميت درماني کمتري

کنندگي عروق ( )Vasodilatorنيز از ترکيبات

دارند ( .)5-7رويشگاههاي طبيعي ايران بهويژه

فالونوئيدي بهوجود ميآيد (.)11-14

دامنههاي غرب ،جنوب و جنوب غربي زاگرس داراي
ذخاير و جمعيتهاي طبيعي اين گياه دارويي است
( 8و .)9

مقايسه تجزيه بابونهي آلماني و جمعيت بومي کازرون
نشان داد که ميانگين درصد وزني اسانس براي رقم
آلماني و جمعيت کازرون بهترتيب  2/33و 2/38

موجود در رويشگاههاي گوناگون از نظر محتواي

شناسايي شد که عمدهترين آنها ،آلفا -بيزابولول

ترکيبات ثانويه اختالفات زيادي دارند و تعداد زيادي

( 34/18درصد) ،بتا -فارنزن (37/23( )β-Farensene

تيپ شيميايي ( )Chemotypeدر بابونه مناطق مختلف

درصد) ،آلفا -بيزابولول اکسيد ( 7/29درصد) و

شيميايي

کامازولن ( 3/39درصد) بودند .درمقابل در جمعيت

سسکوييترپني که از جنبههاي مختلف ژنتيکي،

کازرون  13ترکيب شناسايي شد که بتا -فارنزن (37/3

جغرافيايي و اقليمي ارزيابي شدهاند .بابونهها در طيف

درصد) ،آلفا -بيزابولول ( 32/31درصد) ،آلفا-

گلوکوزيالت

بيزابولول اکسيد ( 8/29درصد) و کامازولن (4/74

معرفي

شدهاند،

فالونوئيدهاي

بهويژه

متوکسيالت

تيپهاي

و

()Methoxilate and glucosilate Flavonoides
http://bpums.ac.ir
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بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد که بابونههاي

درصد بود .همچنين  13ترکيب در بابونهي آلماني

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3181

/ 850طب جنوب

بودند (.)15

جمعيتهاي مربوط به بخشهاي جنوبي (ماهشهر،

کشت بابونهي رقم سوركساري Sorok sari 40( 42

هنديجان و باباميدان)؛ که مقادير بسيار اندکي (2-8/5

مبدأ از مجارستان) در استان کهکيلويه و بويراحمد با

درصد) از اين ماده را دارا ميباشند (.)18

عملکرد گل  722کيلوگرم در هکتار داراي  2/5درصد

چنين يافتههايي از ديگر کشورها نيز گزارش شده

اسانس بود و  9ترکيب در اسانس آن شناسايي شد که

است .از جمله دامنهي مقدار کامازولن در اسانس

ترکيبات آلفا -بيزابولولاکسيد ،بتا -فارنزن و کامازولن

بابونهي وحشي رويشگاههاي مختلف مجارستان -22

بهترتيب با  12/7 ،28/7و  8/9درصد بيشترين مقدار را

 12درصد ( )3و دامنه مقدار آپيژنين -7گلوکوزيد

به خود اختصاص دادند .همچنين در مقايسهي بين

( )Apigenin 7-glucosideبين  1/33تا  2/12گرم

بابونه رقم سوركساري  42و جمعيت وحشي

در  122گرم گلبرگ سفيد خشکشده وجود دارد و

برازجان در شرايط آب و هوايي تهران مشاهده کردند

مجموع فالونوئيدهاي مشتق شده از آپيژنين بين 5/21

که ميزان اسانس و مقدار کامازولن در اسانس براي

تا  5/32گرم در  122گرم گل خشک ميباشد .هر دو

رقم سوركساري و جمعيت برازجان بهترتيب  2/9و

جمعيتهاي وحشي و اصالح شده بابونه تغييراتي در

 15در مقابل  2/3و  2درصد بود (.)13

تجمع مشتقات آپيژنين و کامازولن نشان ميدهند .به

در بررسي ترکيبهاي اسانس نمونههاي بابونهي

اين ترتيب از نظر اين دو مادهي مهم که در صنعت

وحشي از مناطق تهران ،همدان و کازرون (،)17

داروسازي کاربرد فراوان دارند ميتوان تيپهاي

مشخص شد که ترکيب آلفا -بيزابولول ( 51درصد در

شيميايي سسکوييترپني و فالون-گلوکوزيد آپيژنيني

اسانس) در نمونهي کازرون بيش از سايرين ميباشد.

( )Falavon-glucoside Apigeninبابونه را بر

اين آزمايش نشان داد که شرايط آب و هوايي ميتواند

اساس تفاوتهاي ژنتيکي ميان جمعيتها و توزيع

در تشکيل مواد مؤثرهي بابونه تأثير داشته باشد .در

جغرافيايي آنها پيدا نمود ( 2و .)19

بررسي اسانس گلهاي بابونهي جمعآوري شده از

همچنين در نمونههاي بابونهي کشور استوني 47 ،ترکيب

جنوب غرب استان فارس ،گزارش گرديد که آلفا-

شناسايي شد که ترکيبات سسکوئيترپنها حدود 72

بيزابولول و کامازولن بهترتيب با  53/8و  3/3درصد

درصد از کل اسانس را تشکيل ميداد و بيشتر از نوع

در آن وجود داشت ( .)17آزمايشهايي روي ترکيبات

تيپ شيميايي  Bبودند .نوع و دامنه مقادير ترکيبات ثانويه

اسانس جمعيت وحشي بابونههاي ايران نشان داد که

اصلي در نمونهها شامل بيزابولول اکسيد 22-33( A

مادهي مؤثرهي آلفا-بيزابولولاکسيد  Aاز صفر درصد

درصد) ،بيزابولول اکسيد  8-12( Bدرصد) ،بيزابولون

در جمعيت منطقهي هنديجان خوزستان تا  59درصد

اکسيد

در جمعيت منطقهي اصفهان متغير است .از نظر اين

( 7-14( A)Bisabolon Oxide Aدرصد) ،بتا -فارنزن

ماده ،بابونهي ايران را به دو گروه تقسيمبندي نمودند

( 4-13درصد) ،آلفا -بيزابولول ( 8-14درصد) ،کامازولن

 -1جمعيتهاي مربوط به بخش مرکزي ايران (تهران،

ديسيکلواتر

اصفهان و کرمان)؛ که داراي ميزان باالي (45-59
http://bpums.ac.ir
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درصد) بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده

درصد) آلفا -بيزابولول اکسيد  Aهستند و -2

( 17-22( )En- In- dicycloethersدرصد) گزارش

بهترتيب با دامنه  422 -42متر و  422تا  822متر

گرديده بود (.)22

ارتفاع از سطح دريا جمعآوري و به کمک متخصصين

بهعالوه در بابونه نواحي پائين هيماليا 41 ،ترکيب که

بخش هرباريوم گياهي مؤسسهي تحقيقات جنگلها و

 97/5درصد اسانس را تشکيل ميداد شناسايي شد.

مراتع کشور شناسايي گرديد.

ترکيبات اصلي شامل آلفا -بيزابولول اکسيد 33/5( A

براي تعيين صفات مرتبط به بازدهي اسانس و سنجش

درصد) و آلفا -بيزابولولاکسيد  8/3( Bدرصد)،

مواد مؤثرهي بابونه ،برداشت گل در زمان اوج گلدهي

(اي) -بتا -فارنزن (14/2( )E(-β-Farensene

(در ماههاي بهمن و اسفند سال  )89از رويشگاههاي

درصد) ،آلفا -بيزابولول ( 13/2درصد) و کامازولن

طبيعي انجام گرفت .پس از برآورد عملکرد گل ،براي

( 5/3درصد) بودند .همهي ترکيبات اصلي بجز آلفا-

تعيين صفات مرتبط با بازدهي اسانس و سنجش مواد

بيزابولولاکسيد  Bدر اسانس نمونههاي دامنهي هيماليا

مؤثرهي بابونه ،به تهيهي نمونهاي مخلوط به ميزان 32

نسبت به دشتهاي شمالي هند غلظت باالتري داشتند

و  1/5گرم گل بهترتيب براي استخراج اسانس و

و اسانس آن نيز از کيفيت مناسبتري برخوردار

تهيهي عصارهي متانولي بابونه مبادرت گرديد .گلهاي

بود (.)12

جمعآوري شده براي استخراج اسانس ،پس از خشک

اين تغييرات قابل مالحظه در ترکيبات شيميايي اسانس

شدن در سايه بهمدت  7روز در دماي اتاق؛ خرد شده

محلهاي گوناگون ممکن است بهدليل تغييرات

و به مقدار  32گرم با استفاده از دستگاه اسانسگير

جغرافيايي و تنوع محل کاشت از نظر ارتفاع از سطح

( )Clevengerبا بالن يک ليتري به روش تقطير با آب

دريا و عوامل مربوط به خاك باشد.

بهمدت  3ساعت اسانسگيري گرديد ( .)21همچنين

با توجه به نقش وراثت و محيط در ايجاد تيپهاي

عصاره الکلي بابونه طي مراحلي و بهمدت  1/5ساعت

شيميايي متنوع بابونه و نقش اين دو در ارزش دارويي

با استفاده از حالل متانول و بهروش بالنرفالکس براي

و بهداشتي آن و عدم انجام مطالعهي جامع دربارهي

استخراج ترکيبات گليکوفالونوئيدي آن تهيه شد (.)22

بابونه استان بوشهر؛ اين بررسي با هدف تشخيص

استخراج و تعيين ميزان اسانس نمونهها و تهيه عصاره

گونههاي مختلف بابونه و شناسايي ترکيبات ثانويه

آنها و همچنين براي سنجش دو ترکيب ثانويه

بهمنظور انتخاب ،اصالح گونه و کشت انواع دارويي

کامازولن و آپيژنين -7گلوکوزيد بهترتيب بنا بر روش

آنها انجام شده است.

اسپکتروفتومتر مدل ( )UV/Vis x-Ma 2000و بنا بر

مواد و روشها

فارماکوپهي امريکا (نسخه  )22( )USP-28از دستگاه
بر

 HPLCاز شرکت  Knauerبا مشخصات (-2521

اساسبررسيهاي تعيين پوشش گياهان دارويي استان

UV Detector:k؛  12/5 ،Column C18سانتي

بوشهر ( 9و  ،)12جستجوي ميداني و اطالعات محلي

متر*4ميليمتر؛  335نانومتر1221Pump :k- :؛

در سال  1389شناسايي شد .سپس نمونههاي گياهي

 )Degasses: knauerاستفاده شد .فاز متحرك آن از

موسوم به بابونه در مناطق کم ارتفاع و مرتفع استان

مخلوط محلول  2/225موالر فسفات پتاسيم منوبازيک

مناطق

رويش

http://bpums.ac.ir
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فارماکوپهي

گياهي

ايران

()21

از

دستگاه
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(phosphate
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potassium

،)Monobasic

که

فاز ساکن در آن  2/25ميکرومتر استفاده شد .دماي

اسيديته آن با اسيد فسفريک در  PH=2/55تثبيت

آون در مرحله ابتدايي  35درجه سانتيگراد بود که 2

شده ،و ترکيب حاللهاي استونيتريل و متانول

دقيقه در اين دما نگاه داشته شد .پس از آن با سرعت

(( )Acetonitrile & Methanolبه نسبت )35 :35

 5درجه بر دقيقه به دماي  322درجه سانتيگراد رسيده

تهيه شده بود (.)22

و  12دقيقه در اين دما ميماند .در اين آزمايش از گاز

براي تعيين ميزان کامازولن ،مقدار  2/3گرم اسانس

حامل هليوم با سرعت  1ميليليتر بر دقيقه استفاده

استخراج شده از طريق تقطير با آب با حالل

شد.انرژي يونيزاسيون  72الکترون ولت و ناحيه جرمي

ديکلرومتان به يک بالن ژوژه  12ميليليتري منتقل و

از  42تا  342بوده است .دماي محفظه تزريق 252

به حجم رسانده شد .در ادامه عدد جذب محلول تهيه

درجه سانتيگراد بود و از نسبت  1به  52استفاده شد

شده در طول موج  323نانومتر با دستگاه

(در کل  1ميکروليتر از محلول به دست آمده تزريق

اسپکتروفتومتر قرائت شد (اين عدد بايد بين  2/1تا

شد که  1/52آن وارد ستون شد).

 2/8باشد ،در غير اين صورت ميبايست محلول تهيه
شده به نسبت  1به  12غليظ يا رقيق گرديده و مجدداً
عدد جذب قرائت گردد).
شايان يادآوري است نخست دستگاه با ديکلرومتان
خالص کاليبره شد .پس از قرائت جذب ،درصد
کامازولن در اسانس ( )Cبا رابطه زير محاسبه شد:

يافتهها
پس از غربالگري انواع مصطلح و موسوم به بابونه در
رويشگاههاي طبيعي استان بوشهر در کل  4گونه
شناسايي گرديد .دو گونه از جنس آنتميس با نامهاي
علمي

pseudocotula

Anthemis

و

 Anthemis austro-iranicaکه داراي گلهاي بزرگ

30 10  E 184.3
100
420 1000
در اين فرمول عدد  ،32وزن گل خشک براي

دارويي نداشتند و دو گونه از جنس ماتريکاريا با

اسانسگيري ،عدد  ،12حجم محلول حالل و اسانس،

نامهاي علمي  Matricaria recotitaو Matricaria

عدد  ،184/3وزن مولکولي کامازولن ،عدد  ،422ثابت

 aureaکه داراي گلهاي کوچکتر و اسانس و

جذب موالر کامازولن ،عدد  ،1222ضريب ثابت براي

ترکيبات ثانويه دارويي بودند .در گلهاي گونه

تبديل واحدها و  ،Eعدد جذب قرائت شده ميباشند

ماتريکاريا کاموميال هر دو گلچه لولهاي زردرنگ و

( 21و  .)22همچنين براي اعتبارسنجي ميزان کامازولن

کناري سفيدرنگ وجود داشت و اسانس آن به سبب

اندازهگيري شده با روش اسپکتروفتومتري و مقايسه

وجود ماده مؤثره کامازولن در آن به رنگ آبي بود ولي

محتواي ترکيبات ثانويهي موجود در اسانس تيپهاي

گلهاي گونه ماتريکاريا اورآ به رنگ سبز مايل به زرد

شيميايي ،از دستگاه گاز کروماتوگراف مجهز به

و کوچکتر از گونه ماتريکاريا کاموميال و بدون

طيفسنج جرمي ( )GC/MSمارك –Agilent

گلچههاي سفيد کناري بود و اسانس آن تقريباً بيرنگ

 Technologyمدل  5975مجهز به ستون HP-5MS

(شفاف) بهنظر ميرسيد که فاقد ماده کامازولن بود

به طول  32متر و قطر  2/25ميليمتر و ضخامت اليه

(جدول  1و شکل .)1

C
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و بدون اسانس و ترکيبات ثانويه مفيد بوده که ارزش

جدول  )3شناسايي و برخي ويژگيهای فيتوشيمي گونههای موسوم به بابونه در استان بوشهر
ميزان اسانس

آپيژنين -7گلوکوزيد

کامازولن در اسانس

ارزش دارويي و

(درصد)

()mg/ml

(درصد)

بهداشتي

Matricaria recotita

کم ارتفاع

2/32

2/31

5/82

دارد

Matricaria recotita

مرتفع

2/59

2/33

5/1

دارد

کم ارتفاع

2/22

2/222

2/2

دارد

Anthemis pseudocotula

فراگير

2/2

2/2

2/2

ندارد

Anthemis austro-iranica

فراگير

2/2

2/2

2/2

ندارد

مناطق پراکندگي*

نام علمي

Matricaria aurea

* :مناطق کم ارتفاع با دامنه  422 – 42متر و مرتفع با دامنه  822– 422متر از سطح دريا و فراگير در همه رويشگاهها.

(ب)

(الف)

شکل  )1دو گونه بابونه دارويي موجود در استان بوشهر الف  Matricaria recotitaو ب Matricaria aurea

مهمترين تفاوت ظاهري بين نوع دارويي بابونه با ديگر

معموالً نهنج و گل آنها پهن (پخ) ميباشد (شکل .)2

گونهها ،نهنج برآمده و گنبدي شکل (کلهقندي) آن

در غير اينصورت با اسانسگيري و تجزيه مواد مؤثرهي

بوده که به شکل نيم دايره گلچههاي زرد رنگ اطراف

موجود در آنها قابل شناسايي هستندبه گونهاي که

آن را فرا گرفتهاند .همچنين بو و طعم خاص آن است

بابونهي دارويي (معروف به بابونه شيرازي در ايران)

که به تجربه قابل تشخيص و شناسايي ميباشد.

داراي اسانس به رنگ آبي تيره و حاوي مادهي مؤثرهي

درحاليکهديگر گونهها بدون اين بو و طعم ويژه و

کامازولن ميباشد؛ در حالي که ساير گونهها اين

http://bpums.ac.ir
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شکل  )2بابونه جنس آنتميس ( )Anthemis Spدر استان بوشهر

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3181

/ 854طب جنوب

ويژگيها را ندارند .يافتههاي تجزيه دستگاهي نشان داد

همچنين در اسانس اکوتيپ بابونه ماتريکاريا کاموميال

که بين گونهها تفاوت زيادي وجود دارد .بر اين اساس

در نواحي مرتفع و کوهستاني استان ترکيبات عمده

دو گونه شناسايي شده از جنس آنتميسبدون اسانس و

شامل ( -β-)Eفارنزن ( 9/77درصد) ،آلفا -بيزابولول

ترکيبات ثانويه از جمله آپيژنين -7گلوکوزيد بودند .اين

اکسيد  2/31( Bدرصد) ،بيزابولون اکسيد (53/52

در حالي است که ساير گونهها به درجات متفاوتي از

درصد) ،کامازولن ( 5/13درصد) ،بيزابولول اکسيد A

اسانس و ترکيبات ثانويه برخوردار هستند (جدول .)1

( 21/24درصد) و  IN—ENديسيکلواتر (5/42

همانگونه که در جدول  2ديده ميشود در اسانس

درصد) بود که در مجموع  97/49درصد از کل اسانس

اکوتيپ بابونه ماتريکاريا کاموميال در نواحي پست و

را تشکيل دادهاند (جدول .)3

( -β-)Eفارنزن ( 8/37درصد) ،آلفا -بيزابولول اکسيد B

گونة ماتريكاريا کاموميال در نواحي مرتفع و کوهستاني استان

( 3/34درصد) ،بيزابولوناکسيد ( 34/95درصد)،

بوشهر
شماره پيك

نام ترکيب

زمان بازداری(دقيقه)

جدول  )5ترکيبهای اسانس اکوتيپ بابونه وحشي گونة

1

آرتميزيا کيتون

12/14

1178

1/23

2

(اي) -بتا -فارنزن

21/52

1333

9/77

ماتريكاريا کاموميال در نواحي پست و دشتهای کمارتفاع

3

شناخته نشد

23/71

1754

2/38

4

آلفا -بيزابولول اکسيدB

25/32

1879

2/31

5

بيزابولون اکسيد

23/23

1919

53/52

درصد) و  -IN-ENديسيکلواتر ( 8/27درصد) است
که در مجموع  95درصد از کل اسانس را
تشکيل دادهاند.

استان بوشهر

*

سطح زير پيك)

شاخص بازداری

کامازولن ( 5/82درصد) ،بيزابولولاکسيد 34/28( A

مقدار ترکيب (درصد نسبي

دشتهاي کم ارتفاع استان بوشهر؛ ترکيبات عمده شامل

جدول  )1ترکيبهای عمدة اسانس اکوتيپ بابونه وحشي

شماره پيك

نام ترکيب

بازداری(دقيقه)

زمان

بازداری**

شاخص

سطح زير پيك)

(درصد نسبي

مقدار ترکيب

3

کامازولن

27/23

1937

5/13

7

بيزابولول اکسيد A

27/42

1989

21/25

8

إن -إين -ديسيکلواتر

29/34

2139

5/42

9

پنتا کوزان

38/78

2882

2/55

2

دکانوئيک اسيد

19/73

1542

2/83

3

(اي) -بتا -فارنزن

21/54

1334

8/37

4

شناخته نشد

23/71

1754

2/38

بهعالوه مالحظه شد که گونهي ماتريکاريا اورآ داراي

5

شناخته نشد

25/37

1832

2/38

 2/22درصد اسانس شفاف در گل خشک و مقدار

3

آلفا -بيزابولول اکسيدB

25/31

1879

3/34

7

آلفا -سانتالول

25/73

1892

2/31

آپيژنين -7گلوکوزيد بسيار کم ( 2/222ميليگرم در

8

بيزابولون اکسيد

23/25

1922

34/95

ميليليتر عصاره) و بدون کامازولن در اسانس بود.

9

کامازولن

27/23

1937

5/82

12

بيزابولول اکسيد A

27/49

1994

34/28

شش ترکيب ( -β-)Eفارنزن ( 3/31درصد) ،بيسيکلو

11

إن -إين -ديسيکلواتر

29/39

2142

8/27

12

هگزا دکانوئيک اسيد

32/91

2229

2/92

13

پنتا کوزان

38/78

2882

2/83

* :تجزيه از طريق گاز کروماتوگرافي متصل به طيفسنج جرمي.
** ،Retention Index :رابطه بين زمان بازداري يک ترکيب نسبت به زمان
بازداري آلکانهاي خطي.
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اکتان ( 3/73( )Bicyclo octaneدرصد) ،آلفا -فارنزن
(7/12

درصد)-،بوتيل-

سيکلوپنتن1-

( 21/24( 1)Bothyl-cyclo pantene-1درصد)،
آلفا -بيزابولول ( 42/32درصد) و -IN -EN
ديسيکلو اتر ( 3/23درصد)؛ حدود  88/2درصد
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1

آرتميزيا کيتون

12/14

1178

2/39

و در مجموع حدود  93درصد از اسانس را شش

اسانس را تشکيل ميدهند (جدول .)4
جدول  )4شناسايي ترکيبهای اسانس اکوتيپ بابونه وحشي
گونهی ماتريكاريا اورآ در استان بوشهر

ترکيب ( -β-)Eفارنزن ،آلفا -بيزابولول اکسيد ،B
بيزابولون اکسيد ،کامازولن ،بيزابولول اکسيد  Aو

2

(اي) -بتا -فارنزن

21/52

1334

3/31

3

بي سيکلواکتان

21/81

1348

3/73

کامازولن و تقريباً بدون آپيژنين -7گلوکوزيد ميباشد.

4

آلفا -فارنزن

22/58

1388

7/12

در  4نوع ترکيب عمده تشکيل دهنده اسانس اختالف

5

دي متيل سولفات

23/57

1743

1/52

3

-بوتيل -سيکلوپنتن1 -

23/71

1754

21/24

نشان ميدهند .گونه ماتريکاريا اورآ حاوي 42/3

7

شناخته نشد

24/79

1821

1/39

درصد ترکيب آلفا -بيزابولول است که از ترکيبات

8

بيزابولول اکسيد B

25/59

1879

1/25

ثانويه مهم در بابونه محسوب ميشود.

شماره پيك
1

آرتميزيا کيتون

12/14

1178

2/77

گونه ماتريکاريا اورآ است .گونه ماتريکاريا اورآ بدون

نام ترکيب

زمان بازداری(دقيقه)

شاخص بازداری

سطح زير پيك)

مقدار ترکيب (درصد نسبي

 IN–ENدي سيکلو اتر تشکيل ميدهند.
در مقايسه اين دو گونه دارويي تفاوتهاي قابل
مالحظهاي به شرح زير مشاهده ميشود:
ميزان اسانس در گونه ماتريکاريا کاموميال سه برابر

9

آلفا -بيزابولول

23/18

1913

42/32

12

بيزابولول اکسيد A

27/33

1984

2/22

وجود ويژگيهاي ممتاز در گونه ماتريکاريا اورآ در

11

إن -إين -ديسيکلواتر

29/31

2133

3/23

12

آرتميزيا کيتون

12/14

1178

2/77

کنار گونه ماتريکاريا کاموميال ايجاب مينمايد که به

13

(اي) -بتا -فارنزن

21/52

1334

3/31

قابليتهاي اين گونه و موارد مصرف آن توجه بيشتري
گردد و بررسيهاي تکميلي دربارهي شناسايي

در بررسي اسانس و ترکيبات ثانويه موجود در آن ميان

گيرد .اين تفاوتها عالوهبر تأثير ژنتيکي و درونزايي

دو گونهي دارويي اخير ،مالحظه شد که گونهي

ويژه هر اکوتيپ ناشي از عوامل محيطي نيز ميباشد.

ماتريکاريا اورآ داراي  2/22درصد اسانس شفاف در

عوامل اقليمي ،خاکي ،شرايط آب و هوايي و فصل

گل خشک و مقدار آپيژنين -7گلوکوزيد بسيار کم

رويش ميتواند باعث تغييرات در نوع و مقدار

( 2/222ميليگرم در ميليليتر عصاره) و بدون

ترکيبات ثانويه گردد ( 8 ،3و  .)23دو ناحيهي پست و

کامازولن در اسانس بود .شش ترکيب ( -β-)Eفارنزن،

مرتفع در استان بوشهر از نظر ارتفاع از سطح دريا،

بيسيکلو اکتان ،آلفا -فارنزن -بوتيل -سيکلوپنتن،1-

ميزان رطوبت نسبي ،ميانگين دما و ميزان شوري و

آلفا -بيزابولول و  IN—ENديسيکلو اتر حدود

ساير عوامل خاکي اختالف دارند.

 88/2درصد اسانس آن را تشکيل ميدهند .در مقابل

بهطور کلي بررسي صحرايي رويشگاههاي بابونه در

گونهي ماتريکاريا کاموميال بهطور متوسط حدود 2/3

استان بوشهر و ارزيابيهاي آزمايشگاهي اکوتيپهاي

درصد اسانس آبي رنگ در گل خشک و 2/32

منتخب نشان داد که تنوع زيستي مطلوبي ميان

ميليگرم در ميليليتر آپيژنين -7گلوکوزيد در عصاره و

اکوتيپهاي وحشي بابونهي مورد بررسي در استان

بهطور متوسط  5/5درصد کامازولن در اسانس ميباشد

بوشهر وجود دارد و دو گونه مهم از بابونه بهنامهاي
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بحث

مقايسهاي ،نوع ترکيبات و راههاي استفاده از آن انجام

/ 856طب جنوب

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3181

شناسايي گرديد .اين اکوتيپها قابليت انتخاب ،کاشت

اسانس و ترکيبات ثانويه مفيد در اين دو گونه بابونه

و توليد محصول مناسب را در استان بوشهر نشان

شناسايي شده راهنماي خوبي براي انتخاب ،اصالح و

ميدهند .دستيابي به عملکرد گل خشک ( 522تا

کشت و نشان دهنده قابليت باال براي مصارف دارويي،

 1222کيلوگرم در هکتار) ،بازده اسانس  2/3درصد

آرايشي– بهداشتي و غذايي آنها در کشور ميباشد که

(متوسط عملکرد اسانس حدود  4/5کيلوگرم در

با ارقام خودرو و اصالح شده وارداتي از ساير کشورها

هکتار) ،درصد کامازولن در اسانس  5-7درصد و

به ايران برابري ميکند (.)19-21 ،12

مقدار مناسبي از ساير ترکيبات ثانويه مفيد در اسانس

اينتواناييها به دليل ويژگيهاي اقليمي و محيطي

و عصاره؛ نشاندهنده توانايي توليد مطلوب اين

خاص دامنه جنوبي و غربي رشته کوه زاکرس مانند

محصول است .همچنين اين اکوتيپها بر اساس روش

شدت زياد تشعشع خورشيدي ،دماي باال و تالقي آب

طبقهبندي شيلر ( )1975که بر پايه ترکيبات ثانويه

و هوايي است .همچنين متخصصان اصالح نژاد گياهي

استوار است ،جزو تيپ شيميايي ( Bاز ميان  4تيپ

ميتوانند از اين تواناييها براي اهداف اصالحي بهويژه

شيميايي شناخته شدهي  D ،C ،B ،Aبابونه) قرار

در جهت مصارف درماني و بهداشتي استفاده کنند.

ميگيرند .تيپ شيميايي  Bداراي آلفا -بيزابولولاکسيد

بهدليل سازگاري اکولوژيکي گستردهي گياه بابونه،

 Aبيشتري از آلفا -بيزابولولاکسيد  Bبوده و اين دو

ميتوان با تأمين کمينه نيازهاي محيطي و نهادههاي

ترکيب اخير در اسانس ،بيشتر از آلفا -بيزابولول

کشاورزي مبادرت به کشت و پرورش تجاري اين گياه

ميباشند ( .)14اين اکوتيپها عالوه بر مشتقات

دارويي نمود و با ورود آن به تناوب کشت گياهان

آپيژنين که ويژگي ضد اسپاسم دارند ،داراي ترکيبات

زراعي در استان بوشهر و ساير اقليمهاي مشابه،

کامازولن و مشتقات بيزابولول و بيزابولن و فارنزن

عملکرد مناسبي نيز از آن بهدست آورد .پيشنهاد

بوده که ويژگي ضدالتهابي دارند و ميتوانند در صنايع

ميگردد پژوهشهاي تکميلي در زمينه شيمي گياهي

دارويي ،آرايشي و بهداشتي مصرف شوند (.)17

بابونه ،بهنژادي ،بهزراعي و تشخيص نيازهاي زراعتي،

اين يافتهها نشان ميدهند که تنوع ژنتيکي مطلوبي بين

توسعه کشت پايدار آن با کمک نهادههاي درون

جمعيتهاي بومي بابونه استان بهويژه براي عملکرد و

مزرعهاي و زيستي انجام شود تا بتوان ارقام و

اجزاي عملکرد از جمله اسانس و ترکيبات ثانويه

تيپهاي شيميايي مفيد و قابل استفاده تجاري در

وجود دارد که با نتايج پژوهشگران که تنوع و ميزان

صنايع مختلف معرفي نمود.

مختلف ترکيبات ثانويه را گزارش نمودهاند ()15-18
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Abstract
Background: Chamomile is medicinal and hygienic plants which have anti -inflammatory and antispasmodic characteristics. Its secondary metabolites (and etc.) were varied by biodiversity and
environmental effect. There is little information about the wild chamomile in natural habitats of the
Bushehr province. In this study, different chamomile species were selected for essential oil content and
active substances.
Material and methods: In this field study, several samples of chamomile from different natural habitats
were collected and screened for extraction of essential oil and secondary metabolites. The essential oil and
methanolic extract were prepared by water distillation liquid and flask reflux condenser stirrer,
respectively; these were determined by the United States and Iran pharmacopeia methods. Essential oil
and methanolic extract were analyzed by GC/Mass and HPLC devices, respectively.
Results: Four species, Anthemis pseudocotula, Anthemis austro-iranica, Matricaria recotita and Matricaria
aurea were indicated based on screening methods. Matricaria species was observed to have essential oil
and beneficiary secondary metabolites, but were not observed to be present in Anthemis species. Results
of the chemical analysis showed that, Matricaria species contained Essential oil (0.6 %), Apigenin 7Glycoside (0.62%), Chamazulen (5.5%) and other substances such as derivatives of Bisabolole ,
Bisaboleneand Farenzene.
Conclusion: Two species of wild chamomiles, Matricaria recotita and Matricaria aurea, were found in
Bushehr province containing significant amount of essential oil and secondary metabolites such as
Chamazulen, α-Bisabolole and Apigenin. Thus these species can be cultivated for commercial proposes.
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