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 فارس بوشهر دانشگاه خليج ،يعيو منابع طب یدانشكده کشاورز گروه اصالح نباتات، 3
 

 (58/3/85پذيرش مقاله:  -55/7/83)دريافت مقاله: 

 

 چكيده
ها  ترپن سسكوييمانند ويژه اثرات ضد التهابي و ضد اسپاسم است. ترکيبات ثانويه آن  و بهداشتي بهبابونه دارای خاصيت دارويي  :زمينه

بابونه است که اطالعات کمي راجع گوناگون های  کند. استان بوشهر دارای رويشگاه و فالونوييدها در اثر تنوع وراثتي و محيطي تغيير مي

 .ها مورد شناسايي قرار گرفته است های مختلف بابونه و ترکيبات ثانويه آن ه گونهدر اين مطالعبنابراين ها وجود داشت.  به آن

ها مبادرت به تهيه  برداری و پس از شناسايي گونه های بابونه در استان بوشهر نمونه از رويشگاه يدانين مطالعه ميدر ا :ها مواد و روش

( Water distillation liquidمتحده گرديد. اسانس به روش تقطير با آب ) ها مطابق دارونامه گياهي ايران و اياالت عصاره و اسانس آن

( تجزيه گرديد. همچنين عصاره متانولي GC/MASSسنج جرمي ) دستگاه کروماتوگرافي گازی متصل به طيفبا  استخراج و

(Methanolic Extract( بابونه به روش بالن رفالکس )Flask reflux condenser stirrerبرای س ) نجش ترکيب فالونوييدی آن

 (، استخراج گرديد.HPLCتوسط دستگاه کروماتوگرافي مايع با کارکرد باال )

 Anthemis pseudocotula, Anthemisهای نام های موسوم به بابونه؛ دو گونه از جنس آنتميس به گری گونه پس از غربال :ها يافته

austro-iranica امي و دو گونه از جنس ماتريكاريا به اسMatricaria recotita  وMatricaria aurea  .خالف برشناسايي گرديد

تجزيه شيميايي نشان داد که های  يافتهدارای اسانس و ترکيبات ثانويه مفيد بودند. از جمله اينكه ماتريكارياهای  ، گونهآنتميسهای  گونه

(، درصد 65/0) (Apigenin 7-glucoside) گلوکوزيد-7 اسانس و حاوی آپيژنين درصد 6/0طور ميانگين  های ماتريكاريا به گونه

 باشند. ( و ترکيبات ديگری نظير مشتقات بيزابولول، بيزابولن و فارنزن ميدرصد 5/5) (Chamazulen) کامازولن

ها  ن گونهيافت شد. اي Matricaria aureaو  Matricaria recotitaهای  در استان بوشهر دو گونه وحشي بابونه به نام :گيری نتيجه

کامازولن، آلفا بيزابولول و آپيژنين بوده که امكان کشت و توليد تجارتي مانند ای اسانس و ترکيبات ثانويه  دارای مقدار قابل مالحظه

 .ها وجود دارد آن

 بابونه، اسانس، کامازولن، گاز کروماتوگرافي، استان بوشهر.  :واژگان کليدی
 

ISMJ 2014;17(5): 948-958 
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 مقدمه

دارويي است که در صنايع  ترين گياهان بابونه از مهم

دارويي، آرايشي، بهداشتي و غذايي کاربرد فراوان 

 دارد. اين گياه علفي و يکساله متعلق به تيره کاسني

(Asteraceae) هاي حاصل از آن  است که فرآورده

درماني ضد التهاب، ضد قارچ و هاي  ويژگيداراي 

بخشي و غذايي آن  باکتري و با توجه به خاصيت آرام

به  هاويژگيها مؤثر است. اين  بهبود برخي بيماريدر 

 ها ترپن وجود موادي از گروه سسکويي

(Sesquiterpenes )و فالونوئيدها (Flavonoids) 

 (.2و  1) نسبت داده شده است

باشند که حاوي  هاي آن مي عملکرد اقتصادي گياه، گل

ها  ترين آن ي متفاوتي است از جمله مهم مواد مؤثره

کامازولن در ترکيبات فرار موجود در  پيش مادة

 (Apigenin) اي و آپيژنين هاي لوله ي گلچه قاعده

 (.4و  3باشد ) هاي سفيد جانبي مي موجود در گلچه

هاي گياه نيز مصارف دارويي  هرچند ساير قسمت

ها اهميت درماني کمتري  دارند ولي در مقايسه با گل

ويژه  ههاي طبيعي ايران ب رويشگاه (.5-7دارند )

هاي غرب، جنوب و جنوب غربي زاگرس داراي  دامنه

  هاي طبيعي اين گياه دارويي است ذخاير و جمعيت

  (.9و  8)

هاي  دهد که بابونه انجام شده نشان ميهاي  بررسي

از نظر محتواي گوناگون هاي  موجود در رويشگاه

ترکيبات ثانويه اختالفات زيادي دارند و تعداد زيادي 

در بابونه مناطق مختلف  (Chemotype) تيپ شيميايي

هاي شيميايي  ويژه تيپ اند، به معرفي شده

هاي مختلف ژنتيکي،  ترپني که از جنبه سسکويي

ها در طيف  اند. بابونه شدهارزيابي جغرافيايي و اقليمي 

 فالونوئيدهاي متوکسيالت و گلوکوزيالت

(Methoxilate and glucosilate Flavonoides )

باشند نيز  ترين اتصاالت آپيژنين مي که از مهم

 (.8و  3، 2دهند ) هاي شيميايي نشان مي تفاوت

ي ديلم  گياه دارويي بابونه در استان بوشهر از محدوده

ي استان تا جم و کنگان در جنوب  ترين نقطه در شمالي

صورت خودرو و علفي يکساله در شرايط  آن به

تا  32فاع متر و ارت ميلي 252–272ي  بارندگي ساالنه

اي و  متري از سطح دريا در مناطق جلگه 922

 (.12 و 9رويد ) طور پراکنده مي کوهستاني به

( Anti-inflammatory) التهابي فعاليت اصلي ضد

دليل کامازولن است که طي فرآيند   بابونه به

ي  ماده گيري تقطير با آب و بخار آب از پيش اسانس

يد. در درجات آ وجود مي هب( Matricin) ماتريسين

 بيزابولول و( α-bisabolol) بيزابولول -بعدي آلفا

هم  Bisabolol Oxide A (& B-α)و Aاکسيدهاي 

 فعاليت ضدالتهابي دارند. اثرات ضدانقباضي عضالت

(Anti-spasmodic) در اثر آپيژنين و بيزابولول 

گشاد شود. همچنين خاصيت  اکسيدها حاصل مي

نيز از ترکيبات  (Vasodilator)کنندگي عروق 

 (.11-14آيد ) وجود مي هفالونوئيدي ب

ي آلماني و جمعيت بومي کازرون  مقايسه تجزيه بابونه

نشان داد که ميانگين درصد وزني اسانس براي رقم 

 38/2و  33/2ترتيب  آلماني و جمعيت کازرون به

ي آلماني  ترکيب در بابونه 13درصد بود. همچنين 

بيزابولول  -ها، آلفا آنترين  شناسايي شد که عمده

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

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

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

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

 -(، آلفادرصد 31/32بيزابولول ) -(، آلفادرصد

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

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-609-en.html


 3181 ی/ آذر و د5سال هفدهم/ شماره                                                                         /طب جنوب                  850

 

http://bpums.ac.ir 

 ( بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده درصد

 (.15بودند )

 Sorok sari 40) 42ساري  ي رقم سورك کشت بابونه

و بويراحمد با   از مجارستان( در استان کهکيلويه أمبد

درصد  5/2کيلوگرم در هکتار داراي  722عملکرد گل 

در اسانس آن شناسايي شد که ترکيب  9اسانس بود و 

فارنزن و کامازولن  -اکسيد، بتا بيزابولول -ترکيبات آلفا

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

ي بين  به خود اختصاص دادند. همچنين در مقايسه

و جمعيت وحشي  42ساري  بابونه رقم سورك

ند هوايي تهران مشاهده کرد و برازجان در شرايط آب

که ميزان اسانس و مقدار کامازولن در اسانس براي 

و  9/2ترتيب  ساري و جمعيت برازجان به رقم سورك

 (.13) درصد بود 2و  3/2در مقابل  15

ي  هاي بابونه هاي اسانس نمونه در بررسي ترکيب

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

در  درصد 51بيزابولول ) -مشخص شد که ترکيب آلفا

باشد.  ي کازرون بيش از سايرين مي اسانس( در نمونه

تواند  هوايي مي و اين آزمايش نشان داد که شرايط آب

ثير داشته باشد. در أي بابونه ت ثرهؤدر تشکيل مواد م

آوري شده از  ي جمع هاي بابونه بررسي اسانس گل

 -جنوب غرب استان فارس، گزارش گرديد که آلفا

درصد  3/3و  8/53ترتيب با  ن بهبيزابولول و کامازول

هايي روي ترکيبات  (. آزمايش17در آن وجود داشت )

هاي ايران نشان داد که  اسانس جمعيت وحشي بابونه

صفر درصد از  Aاکسيد  بيزابولول-ي آلفا ثرهؤي م ماده

درصد  59ي هنديجان خوزستان تا  در جمعيت منطقه

ر اين ي اصفهان متغير است. از نظ در جمعيت منطقه

بندي نمودند  ي ايران را به دو گروه تقسيم ماده، بابونه

هاي مربوط به بخش مرکزي ايران )تهران،  جمعيت -1

 45-59اصفهان و کرمان(؛ که داراي ميزان باالي )

 -2هستند و  Aاکسيد   بيزابولول -( آلفادرصد

هاي جنوبي )ماهشهر،  هاي مربوط به بخش جمعيت

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

 (.18باشند ) ( از اين ماده را دارا ميدرصد

از ديگر کشورها نيز گزارش شده هايي  يافتهچنين 

ي مقدار کامازولن در اسانس  است. از جمله دامنه

-22هاي مختلف مجارستان  ي وحشي رويشگاه بابونه

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

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

شده وجود دارد و  گرم گلبرگ سفيد خشک 122در 

 21/5مجموع فالونوئيدهاي مشتق شده از آپيژنين بين 

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

شده بابونه تغييراتي در  هاي وحشي و اصالح جمعيت

دهند. به  تجمع مشتقات آپيژنين و کامازولن نشان مي

ي مهم که در صنعت  اين ترتيب از نظر اين دو ماده

هاي  توان تيپ داروسازي کاربرد فراوان دارند مي

 گلوکوزيد آپيژنيني-ترپني و فالون شيميايي سسکويي

(Falavon-glucoside Apigenin ) بابونه را بر

ها و توزيع  هاي ژنتيکي ميان جمعيت اساس تفاوت

 (.19و  2مود )ها پيدا ن جغرافيايي آن

ترکيب  47ي کشور استوني،  هاي بابونه همچنين در نمونه

 72ها حدود  ترپن شناسايي شد که ترکيبات سسکوئي

از نوع بيشتر داد و  از کل اسانس را تشکيل ميدرصد 

بودند. نوع و دامنه مقادير ترکيبات ثانويه  B تيپ شيميايي

 A (33-22اکسيد   ها شامل بيزابولول اصلي در نمونه

 (، بيزابولوندرصد 12-8) Bاکسيد   (، بيزابولولدرصد

 اکسيد  

(Bisabolon Oxide A)A (14-7 بتادرصد ،)-  فارنزن

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

  سيکلواتردي -اين -( و اندرصد 7-5)
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(En- In- dicycloethers )(22-17 گزارش درصد )

 (.22) گرديده بود

ترکيب که  41عالوه در بابونه نواحي پائين هيماليا،  به

داد شناسايي شد.  درصد اسانس را تشکيل مي 5/97

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

(، درصد 3/8) Bاکسيد  بيزابولول -( و آلفادرصد

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

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

 -ي ترکيبات اصلي بجز آلفا ( بودند. همهدرصد 3/5)

ي هيماليا  هاي دامنه در اسانس نمونه Bاکسيد  بيزابولول

هاي شمالي هند غلظت باالتري داشتند  نسبت به دشت

 تري برخوردار  و اسانس آن نيز از کيفيت مناسب

 (.12) بود

يايي اسانس اين تغييرات قابل مالحظه در ترکيبات شيم

دليل تغييرات  ممکن است بهگوناگون هاي  محل

جغرافيايي و تنوع محل کاشت از نظر ارتفاع از سطح 

 خاك باشد.  دريا و عوامل مربوط به

هاي  با توجه به نقش وراثت و محيط در ايجاد تيپ

شيميايي متنوع بابونه و نقش اين دو در ارزش دارويي 

ي  ي جامع درباره هو بهداشتي آن و عدم انجام مطالع

با هدف تشخيص بررسي بابونه استان بوشهر؛ اين 

هاي مختلف بابونه و شناسايي ترکيبات ثانويه  گونه

منظور انتخاب، اصالح گونه و کشت انواع دارويي  به

 ها انجام شده است. آن

 

 ها مواد و روش

مناطق رويش بابونه در استان بوشهر بر 

ان دارويي استان تعيين پوشش گياه هاي بررسياساس

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

هاي گياهي  سپس نمونه شناسايي شد. 1389در سال 

موسوم به بابونه در مناطق کم ارتفاع و مرتفع استان 

متر  822تا  422متر و  422 -42ترتيب با دامنه  به

آوري و به کمک متخصصين  ارتفاع از سطح دريا جمع

ها و  تحقيقات جنگل ي هسسؤوم گياهي مبخش هرباري

 مراتع کشور شناسايي گرديد.

ي اسانس و سنجش  براي تعيين صفات مرتبط به بازده

ي بابونه، برداشت گل در زمان اوج گلدهي  مواد مؤثره

هاي  ( از رويشگاه89هاي بهمن و اسفند سال  )در ماه

انجام گرفت. پس از برآورد عملکرد گل، براي  طبيعي

ي اسانس و سنجش مواد  صفات مرتبط با بازده تعيين

 32اي مخلوط به ميزان  ي نمونه ي بابونه، به تهيه مؤثره

ترتيب براي استخراج اسانس و   گرم گل به 5/1و 

هاي  ي متانولي بابونه مبادرت گرديد. گل ي عصاره تهيه

آوري شده براي استخراج اسانس، پس از خشک  جمع

در دماي اتاق؛ خرد شده  روز 7مدت  شدن در سايه به

 گير گرم با استفاده از دستگاه اسانس 32و به مقدار 

(Clevenger)  با بالن يک ليتري به روش تقطير با آب

(. همچنين 21گيري گرديد ) ساعت اسانس 3مدت  به

ساعت  5/1مدت  عصاره الکلي بابونه طي مراحلي و به

س براي رفالک روش بالن با استفاده از حالل متانول و به

 (. 22استخراج ترکيبات گليکوفالونوئيدي آن تهيه شد )

ها و تهيه عصاره  استخراج و تعيين ميزان اسانس نمونه

ها و همچنين براي سنجش دو ترکيب ثانويه  آن

روش بر  بناترتيب  گلوکوزيد به-7کامازولن و آپيژنين 

( از دستگاه 21ي گياهي ايران ) فارماکوپه

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

 ( از دستگاهUSP-28( )22ي امريکا )نسخه  فارماکوپه

HPLC  از شرکتKnauer 2521) با مشخصات-

k:UV Detector 18؛C Column ،5/12 يسانت 

؛ -k :Pump1221 :نانومتر 335؛ متريليم4متر*

Degasses: knauer ) استفاده شد. فاز متحرك آن از

 موالر فسفات پتاسيم منوبازيک 225/2مخلوط محلول 
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E
C

(Monobasic potassium phosphate)،  که

تثبيت  =55/2PHاسيديته آن با اسيد فسفريک در 

  هاي استونيتريل و متانول و ترکيب حالل شده،

(Acetonitrile & Methanol)  ( 35: 35)به نسبت

 (.22تهيه شده بود )

نس گرم اسا 3/2براي تعيين ميزان کامازولن، مقدار 

تقطير با آب با حالل  از طريقاستخراج شده 

ليتري منتقل و  ميلي 12کلرومتان به يک بالن ژوژه  دي

 به حجم رسانده شد. در ادامه عدد جذب محلول تهيه

نانومتر با دستگاه  323موج  شده در طول

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

ست محلول تهيه باي باشد، در غير اين صورت مي 8/2

و مجدداً  غليظ يا رقيق گرديده 12به  1شده به نسبت 

 عدد جذب قرائت گردد(.

کلرومتان  دستگاه با دينخست است يادآوري شايان 

خالص کاليبره شد. پس از قرائت جذب، درصد 

 رابطه زير محاسبه شد: با (C) کامازولن در اسانس
 

 

 

، وزن گل خشک براي 32در اين فرمول عدد 

، حجم محلول حالل و اسانس، 12گيري، عدد  سانسا

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

، ضريب ثابت براي 1222جذب موالر کامازولن، عدد 

باشند  ، عدد جذب قرائت شده ميEتبديل واحدها و 

 (. همچنين براي اعتبارسنجي ميزان کامازولن22 و 21)

تروفتومتري و مقايسه روش اسپک باگيري شده  اندازه

هاي  ي موجود در اسانس تيپ محتواي ترکيبات ثانويه

شيميايي، از دستگاه گاز کروماتوگراف مجهز به 

–Agilent مارك (GC/MS) سنج جرمي طيف

Technology  مجهز به ستون 5975مدل MS5HP- 

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

متر استفاده شد. دماي ميکرو 25/2فاز ساکن در آن 

 2گراد بود که  درجه سانتي 35آون در مرحله ابتدايي 

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

گراد رسيده  درجه سانتي 322درجه بر دقيقه به دماي  5

ماند. در اين آزمايش از گاز  دقيقه در اين دما مي 12و 

 قيقه استفادهليتر بر د ميلي 1حامل هليوم با سرعت 

الکترون ولت و ناحيه جرمي  72شد.انرژي يونيزاسيون 

 252بوده است. دماي محفظه تزريق  342تا  42از 

استفاده شد  52به  1گراد بود و از نسبت  درجه سانتي

ميکروليتر از محلول به دست آمده تزريق  1)در کل 

 آن وارد ستون شد(. 52/1شد که 

 

 ها يافته
نواع مصطلح و موسوم به بابونه در گري ا پس از غربال

گونه  4هاي طبيعي استان بوشهر در کل  رويشگاه

هاي  با نامآنتميس شناسايي گرديد. دو گونه از جنس 

 و Anthemis pseudocotula علمي

Anthemis austro-iranica هاي بزرگ  که داراي گل

اسانس و ترکيبات ثانويه مفيد بوده که ارزش بدون و 

با  ماتريکارياتند و دو گونه از جنس دارويي نداش

 Matricaria و Matricaria recotita هاي علمي نام

aurea تر و اسانس و  هاي کوچک که داراي گل

هاي گونه  ترکيبات ثانويه دارويي بودند. در گل

اي زردرنگ و  هر دو گلچه لوله ماتريکاريا کاموميال

کناري سفيدرنگ وجود داشت و اسانس آن به سبب 

ثره کامازولن در آن به رنگ آبي بود ولي ؤجود ماده مو

به رنگ سبز مايل به زرد  ماتريکاريا اورآهاي گونه  گل

بدون و  ماتريکاريا کاموميالو کوچکتر از گونه 

رنگ  هاي سفيد کناري بود و اسانس آن تقريباً بي گلچه

رسيد که فاقد ماده کامازولن بود  نظر مي ه)شفاف( ب

 (.1و شکل  1)جدول 
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 های موسوم به بابونه در استان بوشهر های فيتوشيمي گونه ( شناسايي و برخي ويژگي3جدول 

 *مناطق پراکندگي نام علمي
 ميزان اسانس

 )درصد(

گلوکوزيد -7آپيژنين 

(mg/ml) 

کامازولن در اسانس 

 )درصد(

ارزش دارويي و 

 بهداشتي

Matricaria recotita رددا 82/5 31/2 32/2 کم ارتفاع 

Matricaria recotita دارد 1/5 33/2 59/2 مرتفع 

Matricaria aurea دارد 2/2 222/2 22/2 کم ارتفاع 

Anthemis pseudocotula ندارد 2/2 2/2 2/2 فراگير 

Anthemis austro-iranica ندارد 2/2 2/2 2/2 فراگير 

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

 

               
 

 )ب(     )الف(
 

 Matricaria aureaو ب  Matricaria recotita( دو گونه بابونه دارويي موجود در استان بوشهر الف 1شکل 
 
 

 
 

 ( در استان بوشهرAnthemis Sp) آنتميس( بابونه جنس 2شکل 
 
 

 ديگراوت ظاهري بين نوع دارويي بابونه با ترين تف مهم

قندي( آن  ها، نهنج برآمده و گنبدي شکل )کله گونه

هاي زرد رنگ اطراف  بوده که به شکل نيم دايره گلچه

اند. همچنين بو و طعم خاص آن است  آن را فرا گرفته

باشد.  که به تجربه قابل تشخيص و شناسايي مي

بو و طعم ويژه و اين بدون ها  گونه ديگرکه درحالي

 (.2 باشد )شکل ها پهن )پخ( مي معموالً نهنج و گل آن

ي  ثرهؤگيري و تجزيه مواد م اسانس باصورت  در غير اين

که اي  به گونهها قابل شناسايي هستند موجود در آن

ي دارويي )معروف به بابونه شيرازي در ايران(  بابونه

ي  ثرهؤمي  داراي اسانس به رنگ آبي تيره و حاوي ماده

ها اين  باشد؛ در حالي که ساير گونه کامازولن مي
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تجزيه دستگاهي نشان داد هاي  يافته ها را ندارند. ويژگي

ها تفاوت زيادي وجود دارد. بر اين اساس  که بين گونه

اسانس و بدون آنتميسدو گونه شناسايي شده از جنس 

گلوکوزيد بودند. اين -7ترکيبات ثانويه از جمله آپيژنين 

ها به درجات متفاوتي از  در حالي است که ساير گونه

 (. 1اسانس و ترکيبات ثانويه برخوردار هستند )جدول 

شود در اسانس  ميديده  2که در جدول گونه  همان

نواحي پست و  در ماتريکاريا کاموميالاکوتيپ بابونه 

 هاي کم ارتفاع استان بوشهر؛ ترکيبات عمده شامل دشت

(E)-β- ( آلفادرصد 37/8فارنزن ،)- اکسيد   بيزابولولB 

(، درصد 95/34اکسيد ) (، بيزابولوندرصد 34/3)

 A (28/34اکسيد  (، بيزابولولدرصد 82/5کامازولن )

( است درصد 27/8سيکلواتر ) دي EN--IN ( ودرصد

 درصد از کل اسانس را  95که در مجموع 

 اند. تشکيل داده
 

کوتيپ بابونه وحشي گونة های اسانس ا ( ترکيب5جدول 

ارتفاع  های کم در نواحي پست و دشت ماتريكاريا کاموميال

 *استان بوشهر

ك
 پي

ره
ما

ش
 

ب
رکي

م ت
نا

 

ن 
زما

ه(
قيق

)د
ری

زدا
با

 

ص 
اخ

ش

ری
زدا

با
*

*
ب 

رکي
ر ت

دا
مق

ي  
سب

د ن
ص

در
(

ك(
 پي

زير
ح 

سط
 

 39/2 1178 14/12 آرتميزيا کيتون 1

 83/2 1542 73/19 دکانوئيک اسيد 2

 37/8 1334 54/21 فارنزن -بتا -)اي( 3

 38/2 1754 71/23 شناخته نشد 4

 38/2 1832 37/25 شناخته نشد 5

 B 31/25 1879 34/3 بيزابولول اکسيد -آلفا 3

 31/2 1892 73/25 سانتالول -آلفا 7

 95/34 1922 25/23 بيزابولون اکسيد 8

 82/5 1937 23/27 کامازولن 9

 A 49/27 1994 28/34بيزابولول اکسيد  12

 27/8 2142 39/29 سيکلواتر دي -إين -إن 11

 92/2 2229 91/32 هگزا دکانوئيک اسيد 12

 83/2 2882 78/38 پنتا کوزان 13
 سنج جرمي. : تجزيه از طريق گاز کروماتوگرافي متصل به طيف*

** :Retention Index رابطه بين زمان بازداري يک ترکيب نسبت به زمان ،

 هاي خطي. لکانبازداري آ
 

 ماتريکاريا کاموميالهمچنين در اسانس اکوتيپ بابونه 

در نواحي مرتفع و کوهستاني استان ترکيبات عمده 

 بيزابولول -(، آلفادرصد 77/9) فارنزن -β-(E)شامل 

 52/53اکسيد )  (، بيزابولوندرصد 31/2) B اکسيد 

 Aکسيد ا  (، بيزابولولدرصد 13/5(، کامازولن )درصد

 42/5سيکلواتر ) دي EN—IN ( ودرصد 24/21)

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

 (.3اند )جدول  را تشکيل داده
 

های عمدة اسانس اکوتيپ بابونه وحشي  ( ترکيب1جدول 

استان  يمرتفع و کوهستان يدر نواح ماتريكاريا کاموميالگونة 

 بوشهر

ك
 پي

ره
ما

ش
 

ب
رکي

م ت
نا

)د 
ری

زدا
 با

ان
زم

ه(
قيق

 

ری
زدا

 با
ص

اخ
ش

 

ب
رکي

ر ت
دا

مق
 

ي 
سب

د ن
ص

در
(

ك(
 پي

زير
ح 

سط
 

23/1 1178 14/12 آرتميزيا کيتون 1  

77/9 1333 52/21 فارنزن -بتا -)اي( 2  

38/2 1754 71/23 شناخته نشد 3  

B 32/25 1879 31/2بيزابولول اکسيد -آلفا 4  

52/53 1919 23/23 بيزابولون اکسيد 5  

13/5 1937 23/27 کامازولن 3  

A 42/27 1989 25/21بيزابولول اکسيد  7  

42/5 2139 34/29 سيکلواتر دي -إين -إن 8  

55/2 2882 78/38 پنتا کوزان 9  

 

داراي  ماتريکاريا اورآي  عالوه مالحظه شد که گونه به

درصد اسانس شفاف در گل خشک و مقدار  22/2

گرم در  ميلي 222/2گلوکوزيد بسيار کم )-7آپيژنين 

کامازولن در اسانس بود. بدون ليتر عصاره( و  يميل

 سيکلو (، بيدرصد 31/3) فارنزن -β-(E)شش ترکيب 

فارنزن  -(، آلفادرصد 73/3) (Bicyclo octane) اکتان

  1-سيکلوپنتن -بوتيل-(،درصد 12/7)

(1-Bothyl-cyclo pantene)1 (24/21 درصد ،)

 -IN -EN( و درصد 32/42بيزابولول ) -آلفا

درصد  2/88(؛ حدود درصد 23/3لو اتر )سيک دي
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 .(4)جدول  دهند اسانس را تشکيل مي
 

های اسانس اکوتيپ بابونه وحشي  ( شناسايي ترکيب4جدول 

 در استان بوشهر ماتريكاريا اورآی  گونه

ك
 پي

ره
ما

ش
 

ب
رکي

م ت
نا

 

ه(
قيق

)د
ری

زدا
 با

ان
زم

 

ری
زدا

 با
ص

اخ
ش

 

ب
رکي

ر ت
دا

مق
 

ي 
سب

د ن
ص

در
(

ك(
 پي

زير
ح 

سط
 

 77/2 1178 14/12 زيا کيتونآرتمي 1

 31/3 1334 52/21 فارنزن -بتا -)اي( 2

 73/3 1348 81/21 بي سيکلواکتان 3

 12/7 1388 58/22 فارنزن -آلفا 4

 52/1 1743 57/23 دي متيل سولفات 5

 24/21 1754 71/23 1 -سيکلوپنتن -بوتيل- 3

 39/1 1821 79/24 شناخته نشد 7

 B 59/25 1879 25/1بيزابولول اکسيد  8

 32/42 1913 18/23 بيزابولول -آلفا 9

 A 33/27 1984 22/2بيزابولول اکسيد  12

 23/3 2133 31/29 سيکلواتردي -إين -إن 11

 77/2 1178 14/12 آرتميزيا کيتون 12

 31/3 1334 52/21 فارنزن -بتا -)اي( 13

 

 بحث
 در بررسي اسانس و ترکيبات ثانويه موجود در آن ميان

ي  ي دارويي اخير، مالحظه شد که گونه دو گونه

درصد اسانس شفاف در  22/2داراي  ماتريکاريا اورآ

گلوکوزيد بسيار کم -7گل خشک و مقدار آپيژنين 

بدون ليتر عصاره( و  گرم در ميلي ميلي 222/2)

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

، 1-سيکلوپنتن -يلبوت -فارنزن -سيکلو اکتان، آلفا بي

سيکلو اتر حدود  دي EN—IN بيزابولول و -آلفا

دهند. در مقابل  درصد اسانس آن را تشکيل مي 2/88

 3/2طور متوسط حدود  هب ماتريکاريا کاموميالي  گونه

 32/2نگ در گل خشک و ر اسانس آبيدرصد 

گلوکوزيد در عصاره و -7ليتر آپيژنين  گرم در ميلي ميلي

باشد  کامازولن در اسانس ميدرصد  5/5طور متوسط  هب

درصد از اسانس را شش  93و در مجموع حدود 

، Bاکسيد   بيزابولول -آلفا ،فارنزن -β-(E)ترکيب 

 و Aبيزابولون اکسيد، کامازولن، بيزابولول اکسيد 

EN–IN دهند.  سيکلو اتر تشکيل مي  دي 

هاي قابل  در مقايسه اين دو گونه دارويي تفاوت

 شود: به شرح زير مشاهده مي اي مالحظه

سه برابر  ماتريکاريا کاموميالميزان اسانس در گونه 

بدون  ماتريکاريا اورآگونه  است. ماتريکاريا اورآگونه 

 باشد. گلوکوزيد مي-7آپيژنين  بدونکامازولن و تقريباً 

نوع ترکيب عمده تشکيل دهنده اسانس اختالف  4در 

 3/42حاوي  ورآماتريکاريا اگونه  دهند. نشان مي

بيزابولول است که از ترکيبات  -درصد ترکيب آلفا

 شود. ثانويه مهم در بابونه محسوب مي

در  ماتريکاريا اورآهاي ممتاز در گونه  وجود ويژگي

نمايد که به  ايجاب مي ماتريکاريا کاموميالکنار گونه 

هاي اين گونه و موارد مصرف آن توجه بيشتري  قابليت

ي شناسايي  تکميلي دربارهي ها بررسيگردد و 

هاي استفاده از آن انجام  اي، نوع ترکيبات و راه مقايسه

زايي  ثير ژنتيکي و درونأبر ت ها عالوه اين تفاوت گيرد.

باشد.  هر اکوتيپ ناشي از عوامل محيطي نيز ميويژه 

عوامل اقليمي، خاکي، شرايط آب و هوايي و فصل 

و مقدار  تواند باعث تغييرات در نوع رويش مي

ي پست و  (. دو ناحيه23و  8، 3ترکيبات ثانويه گردد )

مرتفع در استان بوشهر از نظر ارتفاع از سطح دريا، 

ميزان رطوبت نسبي، ميانگين دما و ميزان شوري و 

 ساير عوامل خاکي اختالف دارند.

هاي بابونه در  طور کلي بررسي صحرايي رويشگاه به

هاي  مايشگاهي اکوتيپآز هايارزيابياستان بوشهر و 

منتخب نشان داد که تنوع زيستي مطلوبي ميان 

ي مورد بررسي در استان  هاي وحشي بابونه اکوتيپ

هاي  نام هبوشهر وجود دارد و دو گونه مهم از بابونه ب
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 Matricaria aurea و Matricaria recotitaعلمي 

ها قابليت انتخاب، کاشت  شناسايي گرديد. اين اکوتيپ

د محصول مناسب را در استان بوشهر نشان و تولي

تا  522دهند. دستيابي به عملکرد گل خشک ) مي

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

کيلوگرم در  5/4)متوسط عملکرد اسانس حدود 

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

مقدار مناسبي از ساير ترکيبات ثانويه مفيد در اسانس 

دهنده توانايي توليد مطلوب اين  و عصاره؛ نشان

ها بر اساس روش  محصول است. همچنين اين اکوتيپ

( که بر پايه ترکيبات ثانويه 1975بندي شيلر ) طبقه

تيپ  4)از ميان  B استوار است، جزو تيپ شيميايي

قرار بابونه(  A ،B ،C ،Dي  شيميايي شناخته شده

اکسيد  بيزابولول -آلفاداراي  B گيرند. تيپ شيميايي مي

A اکسيد  بيزابولول -بيشتري از آلفاB دو   بوده و اين

بيزابولول  -ترکيب اخير در اسانس، بيشتر از آلفا

ها عالوه بر مشتقات  اين اکوتيپ (.14باشند ) مي

ترکيبات  دارايضد اسپاسم دارند، ويژگي آپيژنين که 

نزن کامازولن و مشتقات بيزابولول و بيزابولن و فار

توانند در صنايع  و ميدارند  بوده که ويژگي ضدالتهابي

 .(17) دارويي، آرايشي و بهداشتي مصرف شوند

دهند که تنوع ژنتيکي مطلوبي بين  ها نشان مي اين يافته

ويژه براي عملکرد و  هاستان ب هاي بومي بابونه جمعيت

اجزاي عملکرد از جمله اسانس و ترکيبات ثانويه 

که تنوع و ميزان  پژوهشگرانا نتايج وجود دارد که ب

( 15-18اند ) مختلف ترکيبات ثانويه را گزارش نموده

ي باالي  همخواني و مطابقت دارد. اين تنوع و دامنه

اسانس و ترکيبات ثانويه مفيد در اين دو گونه بابونه 

شناسايي شده راهنماي خوبي براي انتخاب، اصالح و 

راي مصارف دارويي، قابليت باال بنشان دهنده کشت و 

باشد که  ها در کشور مي بهداشتي و غذايي آن –آرايشي

و اصالح شده وارداتي از ساير کشورها  خودروبا ارقام 

 (.19-21، 12)کند  به ايران برابري مي

 يطيو مح هاي اقليمي دليل ويژگي  به ها ييتوانااين

 مانندخاص دامنه جنوبي و غربي رشته کوه زاکرس 

شعشع خورشيدي، دماي باال و تالقي آب ت اديز شدت

همچنين متخصصان اصالح نژاد گياهي  و هوايي است.

ويژه  هها براي اهداف اصالحي ب توانند از اين توانايي مي

 در جهت مصارف درماني و بهداشتي استفاده کنند.

ي گياه بابونه،  دليل سازگاري اکولوژيکي گسترده هب

هاي  محيطي و نهاده نيازهاي نهيکممين أتوان با ت مي

کشاورزي مبادرت به کشت و پرورش تجاري اين گياه 

دارويي نمود و با ورود آن به تناوب کشت گياهان 

 هاي مشابه، زراعي در استان بوشهر و ساير اقليم

شنهاد يپ دست آورد. هعملکرد مناسبي نيز از آن ب

 ياهيگ يميش زمينه هاي تکميلي در پژوهش گردد يم

 ،يتتشخيص نيازهاي زراع و يزراع، بهژادينبه بابونه،

درون  يها نهادهتوسعه کشت پايدار آن با کمک 

ارقام و  انجام شود تا بتوان اي و زيستي مزرعه

در  يتجارهاي شيميايي مفيد و قابل استفاده  تيپ

 .نمود يمعرفع مختلف يصنا
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Abstract 

Background: Chamomile is medicinal and hygienic plants which have anti -inflammatory and anti-

spasmodic 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 7-

Glycoside (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. 

 

 

Key words: Chamomile, Essential oil, Chamazulen, GC, Bushehr province. 
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