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  میکروبی،  ضدت ی، فعالتشکیل دهندههاي بیبررسی ترک

   به دست آمدهروغن اسانسی  یفنول يو محتوا یدانیاکس یآنت
  رویشی در ایران Phlomis aucheri Boissاندام هوایی گیاه از 

  
  *+یمحبوبه طاهرخان

  یواحد تاکستان، دانشکده علوم پایه، گروه شیم یتاکستان، دانشگاه آزاد اسالم
  

  نیایکرم ي، مهديا مسعودشیو
  یواحد تهران مرکز، دانشکده علوم پایه، گروه شیم یتهران، دانشگاه آزاد اسالم

  
  عبدالحسین روستائیان

  یدانشکده علوم پایه، گروه شیم ،واحد علوم و تحقیقات تهران یتهران، دانشگاه آزاد اسالم
  

   گیاهاندام هوایی . دارد یگونه گیاه 17ایران  ، در Labiatae، از خانواده نعنائیان Phlomis جنس  :چکیده
 Phlomis aucheri Boiss یومیشماره هربار با (Herbarium No: 91021, TARI) گوش بره ایرانی، گوش بره  نام فارسی و با

 ژوهشیپدر این کار . شدزرد، که بومی ایران می باشد از دامنه هاي کوه منطقه شهران، واقع در استان تهران جمع آوري 
و  GCو توسط دستگاه هاي  شدبه روش تقطیر با آب استخراج   p. aucheriاسانس اندام هوایی گیاه  تشکیل دهندههاي ترکیب

GC/MS 58/24(این میان ، که از شدشناسایی % 92/ 88ترکیب با درصد  47. مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت (%E-anethole 
، bicyclogermacrene%)3/6( :توجه عبارتند از شایانهاي سایر ترکیب. دندبوعمده germacrene D %) 10/11(و 
)01/6(%spathulenol ،)58/5(%β-caryophyllene ، )58/4(%neryl acetate  و)4/ 53 (germacrene B .بخش عمده روغن 

  هاي نو ترپن ها و ترکیبتشکیل می دهند، در حالی که درصد مو %)82/51(گیاه را سزکوئی ترپن ها با درصد اسانسی این 
به دو روش  ، p. aucheriمیکروبی اسانس گیاه ضد خواص  .بوده است%) 74/27و % 32/13(غیر ترپنوئیدي در این روغن به ترتیب 

  باکتري  6کمینه در برابر هینتون آگار و روش غلظت بازدارندگی  - سنجش قطر هاله مهار رشد بر روي محیط کشت مولر
 ییکال زداین قدرت رادیی، تعیین زدایبا سه روش بتا کاروت یدانیاکس یخواص آنت .اندازه گیري شد گرم مثبت و منفی

DPPH ک یفر يایو سنجش قدرت اح(FRAP) میکروبی  ضداسانس این گیاه خواص . استاندارد انجام شد يبا روش ها
  اه ین گینشان داد که ا یدانیاکس یآنت خاصیتبررسی  .از خود نشان داد Bacillus anthracisرا در مقابل باکتري  دلخواهی

  .عمل کند یعیدان طبیاکس یک آنتیتواند به عنوان  یم
  

  .E-anethole ،Germacrene  Dمیکروبی،  ضد فعالیت،  Phlomis aucheri Boiss روغن اسانسی، :هاي کلیديواژه
  

KEY WORDS: Essential oil, Phlomis aucheri Boiss, Antimicrobial activity, E-anethole, Germacrene D. 
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  مقدمه
گونه  17، در ایران Labiatae، از خانواده نعنائیان  Phlomisجنس 

  درشت و زیبا دارد،  بیشترگیاه علفی چند ساله، با گل هاي فراهم و 
 گیاهاندام هوایی . گونه انحصاري و بومی ایران است 10که از این میان 

 Phlomis aucheri Boiss یشماره هرباریوم با (Herbarium No: 

91021, TARI) گوش بره ایرانی، گوش بره زرد،  ا نام فارسیو ب  
تاکنون گزارشی از بررسی . شود که بومی ایران می باشدنامیده می

  . در مراجع دیده نشده است P. aucheriروغن اسانسی گونه 
گیاه از برگ  به دست آمدهعمده موجود در اسانس هاي ترکیب

P. fruticosa ،8/17( رویشی در یونان(%germacrene D و 
)6/12(%bisabolene - γ 1 [باشدمی[.  

 رویشی در یونان، P. lanataدر حالی که در روغن اسانسی گیاه 
)4/25(%Pinene -α  و)7/15(limonene  2 [هستندعمده [.  

از کل اندام هوایی  به دست آمدهاسانس میالدي،  2005در سال 
  باشند، که بومی ایران می P. olivieri و P. persicaاهان گی

 .]3[ مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت همکارانو  روستائیانتوسط 
هوایی از اندام  به دست آمدهبه طوري که از آنالیز روغن اسانسی 

   ،germacrene D %)2/38(هاي ، ترکیب P. persicaگیاه 
)3/16(% bicyclogermacrene و )3/13( Pinene -α  به عنوان

همچنین از آنالیز روغن اسانسی . عمده شناسایی شدندهاي ترکیب
 ،P. olivieriاز گیاه  به دست آمده تشکیل دهندهو شناسایی مواد 

 7/12(%bicyclogermacrene( ،germacrene D %)4/26(هاي ترکیب
  .عمده شناسایی شد هايبه عنوان ترکیب

، 1388در تیر ماه  P. aucheriگیاه ام هوایی اند پژوهشیدر این کار 
  اي منطقه شهران واقع در استان تهران هاي کوهپایهاز دامنه

اسانس اندام هوایی  تشکیل دهندههاي سپس ترکیب. شدجمع آوري 
 و توسط دستگاه هاي شدبه روش تقطیر با آب استخراج  P. aucheriگیاه 
GC  وGC/MS  در بخش بعدي . گرفتمورد آنالیز و بررسی قرار  

  گیاه ضد میکروبی اسانس  هايخاصیت، پژوهشیاز این کار 
P. aucheri ،  به دو روش سنجش قطر هاله مهار رشد بر روي

هینتون آگار و همچنین به روش غلظت  - مولرمحیط کشت 
  .گیري شدباکتري گرم مثبت و منفی اندازه 6 برابردر  کمینهبازدارندگی 

  
  بخش تجربی

  جمع آوري گیاه و استخراج ـ الف
   1388در تیر ماه سال ،  P. aucheriاندام هاي هوایی گیاه 

  از شمال ایران، از دامنه هاي کوهپایه اي منطقه شهران واقع 

. شدو در هواي آزاد و سایه خشک  شددر استان تهران جمع آوري 
نمونه هرباریومی آن توسط هرباریوم مؤسسه جنگل ها و مراتع 

گرم از کل اندام هوایی آن  50سپس حدود . سایی قرار گرفتمورد شنا
ساعت در دستگاه کلونجر  3به روش تقطیر با آب و به مدت 

  .اسانس گیري شد
  

  تشکیل دهندههاي جداسازي و شناسایی ترکیب ـ ب
اسانس از دستگاه هاي کروماتوگرافی هاي براي شناسایی ترکیب

  (GC/MS)به طیف سنج جرمیو کروماتوگرافی گازي متصل  (GC)گازي 
ها، اندیس دستگاهاین پس از تزریق اسانس به . استفاده شد

  و  شدمحاسبه هاي براي تمام ترکیب (KI)بازداري کواتس 
  با مقایسه این اندیس ها با شاخص هاي بازداري استاندارد 

  .]4 [تشکیل دهنده روغن اسانسی پرداخته شدهاي به شناسایی ترکیب
  

  کروماتوگرافی گازي دستگاه هايویژگی ـ ج
  ، پژوهشدستگاه کروماتوگرافی گازي مورد استفاده در این 

   داخلیمتر، قطر  30، با ستونی به طولAgilent 6890از نوع 
  میکرومتر و از نوع 25/0میلیمتر و با ضخامت الیه  25/0

 HP-5MSکه  شدتنظیم  صورتبرنامه دمایی ستون به این . بود
و توقف در این دما به مدت  سلسیوسدرجه  50ون دماي ابتداي آ

در هر دقیقه، افزایش  سلسیوسدرجه  3 دماییدقیقه، گرادیان  5
درجه در هر دقیقه،  15با سرعت  سلسیوسدرجه  240دما تا

. و سه دقیقه توقف در این دما سلسیوسدرجه  300افزایش دما تا 
  یم بود و از گاز هل سلسیوسدرجه  290دماي اتاقک تزریق

  میلی لیتر در دقیقه  8/0جریان  شدتبه عنوان گاز حامل با 
    5973Agilent طیف نگار جرمی مورد استفاده مدل. شداستفاده 

و دماي  EIالکترون ولت، روش یونیزاسیون  70با ولتاژ یونیزاسیون 
  . بود سلسیوسدرجه  220منبع یونیزاسیون 

  
  میکروبی ضدبررسی خواص  ـ د

  از اندام هوایی گیاه  به دست آمدهی اسانس میکروبضد خواص 
P. aucheri ،  به دو روش سنجش قطر هاله مهار رشد و روش غلظت
استروپتوکوکوس  باکتري گرم مثبت 3در مقابل  کمینهبازدارندگی 

استافیلو  ،(RITCC)، باسیلوس آنتراسیس (RITCC)پایوژنز 
م منفی کلبسیال ، و سه باکتري گر(RITCC)کوکوس اورئوس 

، (RITCC)، اشریشیا کلی (RITCC)پنومونیه 
  .اندازه گیري شد ،(RITCC)پزودوموناس آئروژینوزا 
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 هاي مورد بررسیباکتريدر روش سنجش قطر هاله مهار رشد، 
   5/0 هدشابا  بدر آب مقطر سترون حل شده و کدورت آ

 .مقایسه شد) تر محلولمیکروارگانیسم در هر میلی لی 10(مک فارلند 
سپس با سواپ سترون از باکتري ها برداشته شد و بر روي 

  هاي کشت سترون مولر هینتون آگار کشت داده شد، محیط
در مورد باکتري استرپتوکوك پایوژنز از محیط کشت بالد آگار 

در ابتدا . ایجاد شدسپس گودال هایی بر روي محیط . شداستفاده 
رولیتر محیط پر شد تا از نفوذ احتمالی میک 10ته چاهک ها با 

اسانس ها به کف محیط جلوگیري شود و از بروز هر گونه خطا 
میکرولیتر از اسانس مورد نظر به طور جداگانه  50.شودپیشگیري 

  در چاهک ها ریخته شد و در هر ظرف کشت یک چاهک 
ظرف هاي کشت شده مربوط . به عنوان شاهد در نظر گرفته شد

ساعت  20-24 به مدت سلسیوسدرجه  37 دمايها در به باکتري
گرماگذاري شد و بعد از رشد، قطر هاله هاي مهار رشد مورد سنجش 

  . آزمایش ها سه بار تکرار شد. قرار گرفت
، محیط کشت مولر (MIC) کمینهدر روش غلظت بازدارندگی 

لیتر  یمیل 1لوله به مقدار مساوي  10و در شد تهیه  براث هینتون
  پس از اتوکالو و خنک شدن محیط ها، اسانس مورد بررسی . ته شدریخ

   روشبدین . آزمایش قرار گرفتیاد شده مورد هاي با باکتري
و بعد به طور شد ریخته  1 لیتر از اسانس در لوله شماره یمیل 1

 ،شدبا پیپت هاي جداگانه رقت تهیه  11 الی 1از لوله شماره  سر همپشت
  از سوسپانسیون باکتري مورد نظر که  لیتر یمیل 1/0 سپس 

  . شد افزودهبا شاهد مک فارلند مقایسه شده بود، به هر لوله 
با بیشترین غلظت اسانس و اثر  1 بدین ترتیب که لوله شماره
با کمترین غلظت اسانس و اثر  11بازدارندگی و لوله شماره 

  تور لوله هاي داراي اسانس و باکتري در انکوبا. بودبازدارندگی 
   هانتیجهساعت گرماگذاري شده و  24به مدت سلسیوس  37

  .]5 [ساعت بررسی و مقایسه شد 24پس از 
  

  اسانس یدانیاکس ین خواص آنتییتع ـ ه
ن یی، تعیین زدایبا سه روش بتا کاروت یدانیاکس یخواص آنت

 کیفر يایو سنجش قدرت اح DPPH ییکال زدایقدرت راد
(FRAP) د انجام شداستاندار يهابا روش .  
 

یین زدایا کاروتتروش ب
 با استفاده از یدانیاکسیت آنتیفعال ییدر روش بتا کاروتن زدا

 Conjugated diene hydroperoxides فرار و یآل هايبیمهار ترک

با اصالح  يدیشهو  ياکبر یرعلیم يلهیوسه ف شده بیروش توص
د یولئک اسنیمحلول استوك بتاکاروتن و ل .]6[ شداستفاده  یجزئ

  تر کلروفرم، یلیلیم کی گرم بتاکاروتن دریلیم 5/0 با
 شد آماده 40ن یگرم توئیلیم 200د و یک اسینولئیتر لیکرولیم 25

تر از آب یلیلیم 100 و به آن شدهر یو کلروفرم در خال تبخ
   و هحل شد) تریل /گرم 2(ها نمونه. شد افزودهشده  یهواده
موجود  ،تر از مخلوط باالیلیلیم 2/5 تر از آن بهیکرولیم 350

  ساعت  2ش به مدت یآزما يهالوله. شدها افزوده درلوله
 نمونه شاهدبا دو تا  ههمرا سلسیوسدرجه  50 يدر حمام آب گرم با دما

   BHTدان یاکسیآنت يآنها دارا از یکیکه . شدندگذاشته 
  اسانس  يبه جا DMSO داراي يگریبه عنوان کنترل مثبت و د

 انکوبه کردندر طول  BHT يدارا يلوله. بود یه عنوان کنترل منفب
نانومتر  470جذب در طول موج . کردندرنگ خودشان را حفظ 

   )یکنندگدرصد ممانعت(ها نمونه یدانیاکس یت آنتیفعال شد يریگاندازه
  .]7،  8[ آمدست دبهر یز رابطهبا استفاده از 

I% = (Aβ-carotene after 2h assay/ Ainitial β-carotene) 
× 100 

A-βcarotene after 2h assay  جذب بتاکاروتن بعد از  
و جذب Ainitial β-carotene ها و ماندن در نمونه یساعت باق 2

  سه بار  هاآزمایشتمام . باشدیمها شیبتاکاروتن در شروع آزما
 ییار سه تایبا انحراف مع یممانعت کنندگ و درصد شد رتکرا

  .شدگزارش 
  

 DPPH آزمونبا ییکال زدایت رادین فعالییتع
 موالر یلیم 100محلول  تریکرولیم 900 اسانس با میکرولیتر 10

Tris-HCl باpH  ن یهمچن اتانول ومیکرولیتر  40 ، 4/7برابر با  
 .شدمخلوط ) یوزن -یدرصد وزن TWEEN )5/0 20 میکرولیتر 50

 )mg/mL 2/0با برابر  mM 5/0( تریکرولیک میمخلوط به این 
DPPH و جذب زده شد ه شدت همبمخلوط  .فزوده شددر اتانول ا

   یافتقه ادامه یدق 70ثبت تا . شدثبت  نانومتر 517با طول موج 
  . نشدده ید یگر نوسانیکه د ییتا جا شدادداشت یها و نوسان

 Mm)1(Trolox و شداستفاده  به عنوان شاهد اسانس آب مقطر يبه جا
ت یفعال .]9،  10[ شددار استفاده یدان پایاکس یبه عنوان آنت

ر و بر اساس درصد ممانعت یز رابطهاسانس با  ییکال زدایراد
DPPH  شدمحاسبه:  

Inhibition percentage (IP) = [(AB – AA)/AB] × 100 
AB = Absorbance value of blank checked after 70 minutes 
AA = Absorbance value of sample checked after 70 minutes 
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)1(کیفر يایسنجش قدرت اح

تر یل یلیم 5/2اسانس به  گوناگون يهاتر از رقتیل یلیک می
  م یتر پتاسیل یلیم 5/2و  pH6/6  بافسفات م یپتاس M2/0بافر 

   سلسیوسدرجه  50 يو در دما فزوده شدا% 1د یانیس يفر
  تر یل یلیم 5/2سپس . شدقه انکوبه یدق 20به مدت 

  ب به چند بخش ین ترکیا. شد افزودهبه آن % 10د یک اسیاست کلرو يتر
زه یونی يآب د تریل یلیم 5/2 و باشده م یتقس يتریل یلیم 5/2

به هر کدام ) حجم/وزن% (3FeCl 1/0 تریل یلیم 5/0. شدمخلوط 
  . شدده یسنج نانومتر 700قه جذب در یدق 30و پس از  شد افزوده
 mg/gدر  (GAE)د یک اسیدل گالبه صورت معا FRAP آزمون

  .]11[ شدنمونه محاسبه 
  

  تعیین کل فالونوئید ها
  تعیین کل فالونوئیدهاي موجود در اسانس گیاه،  يبرا

تر یل یلیک می دارايمیلی لیتر از نمونه رقیق شده به یک لوله  25/0
  لیتر از میلی 75/0سپس . افزوده شدآب دوبار تقطیر شده 

5 % 2NaNO  3 %10از  لیتر میلی 075/0و AlCl میلی لیتر  5/0و
، در زمان صفر و پنج و شش دقیقه  NaOHک موالر یاز محلول 

  حجم محلول واکنش سرانجام . افزوده شدندپشت سر هم 
 .شدمیلی لیتر تنظیم  5/2همراه آب دوبار تقطیر شده به میزان به 

تر نانوم 510جذب محلول به وسیله اسپکتروفوتومتر در طول موج 
  محتواي فالونوئیدي موجود در هر عصاره گیاه  شد،اندازه گیري 

  بر گرم عصاره گیاه  (CE) هم ارزکاتچین بر اساس میلی گرم 
  .]12[ شدبیان 

  
  نتیجه ها و بحث

صورت به P. aucheriاز اندام هوایی گیاه  به دست آمدهاسانس 
 (W/W)روغن زرد روشن بود و بازده نسبت به وزن خشک گیاه 

و  GC یپس از تزریق نمونه به دستگاه کروماتوگراف. بود% 21/0
GC/MSهاي اندیس گوناگون مانندهاي ، با محاسبه و بررسی مؤلفه

  موجود هاي بازداري کواتس و بررسی طیف هاي جرمی ترکیب
 هايترکیبهاي قایسه تمامی این مؤلفه ها با ویژگیدر اسانس و م

کلیه . شداقدام ها وجود در اسانساستاندارد به شناسایی اجزاي م
ترکیب هاي شناسایی شده در اسانس ها به همراه در صد نسبی و 

  .دیدن استقابل  1شاخص بازداري در جدول 
  

 درصد 88/92ترکیب شناسایی شد که در مجموع  47 ،در اسانس گیاه
 شناسایی شده،هاي از میان ترکیب .از اسانس را تشکیل می دهند

  و همچنین  E-anethole %)58/24(نوئیدي ترکیب غیر ترپ
. بودندعمده  germacrene D %)10/11(سزکوئی ترپن هیدروکربنی 

هاي توجه عبارتند از سزکوئی ترپن شایانهاي سایر ترکیب
)3/6(% bicyclogermacrene ،)01/6 (%spathulenol ،)58/5 (%

β-caryophyllene ،)53/4 (%germacrene B  و همچنین  
اسانسی  بنابراین بخش عمده روغن. neryl acetate%) 58/4(مونوترپن 

 .دهندتشکیل می %)82/51(گیاه را سزکوئی ترپن ها با درصد این 
  غیر ترپنوئیدي هاي ها و ترکیبترپندر حالی که درصد مونو

  بود%) 74/27و % 32/13(در این روغن اسانسی به ترتیب برابر با 
میکروبی اسانس ضد از بررسی خواص ه هاي به دست آمدنتیجه

  در مقایسه با جنتامایسین به عنوان استاندارد و  P. aucheri گیاه
به دو روش سنجش قطر هاله مهار رشد بر روي محیط کشت 

 2، در جدول کمینههینتون آگار و روش غلظت بازدارندگی  ـ مولر
  .آورده شده است

  بت و منفی باکتري گرم مث 6ضد میکروبی در مقابل  اثر
 به دست آمده ، اسانس این گیاه هاينتیجهمطابق با . گیري شداندازه

 هاي گرم مثبتباکتري برابررا در  دلخواهیخواص آنتی میکروبی 
Bacillus anthracis  وStaphylococcus aureus دهدنشان می .

  هاي گرم منفی باکتري برابراسانس در این در صورتی که 
 Pseudomonasو  Klebsiella pneumoniaویژه مورد آزمایش به 

aeruginosa 13[ اثر بوده استبی[.  
و قطر هاله مهار رشد  کمینهغلظت بازدارندگی  مقدارهاي

  .آورده شده است 2براي هر باکتري در جدول 
خواص آنتی اکسیدانی با سه روش بتا کاروتین زدایی، تعیین 

 (FRAP) فریک يیاو سنجش قدرت اح DPPHقدرت رادیکال زدایی 
 بتا کاروتین زداییدر روش  .گیري شدندازهبا روش هاي استاندارد ا

 .به دست آمد%  65/56 ± 5/2اسانس، مقدار ) mg/mL 625/0(به ازاي 
 % 6/63 ± 5/1اسانس، برابر با ) mg/mL 10(به ازاي  DPPHمقدار 

 يیاقدرت اح .به دست آمد μg/mL 75/4برابر با مقدار  IC50و میزان 
 .میلی گرم بر گرم معادل گالیک اسید به دست آمد 55/7 ± 5/0 فریک

  میکروگرم  60/146 ± 50/6محتواي کل فنلی معادل با 
خواص  مقدارهاي .گرم نمونه به دست آمد گالیک اسید بر میلی

  .آورده شده است 3جدول آنتی اکسیدان و محتواي فنلی در 
  )1(  Ferric-reducing power assay (FRAP) 
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  . P. aucheriانس اندام هوایی گیاه هاي شناسایی شده اسـ ترکیب1جدول 
  ترکیب KI  درصد  ترکیب KI  درصد

85/0  1454 α-Humulene 12/0  931 α–Thujene 

75/0  1458 E-β–Farnesene 12/3  939 α–Pinene 

78/0  1467 E-9-epi-Caryophyllene 13/0  980 β–Pinene 

10/11  1480 Germacrene D 15/0  991 Myrcene 

38/9  1493 Viridiflorene 18/0  1005 α-Phellandrene 

30/6  1494 Bicyclogermacrene 62/0  1031 Limonene 

63/0  1503 Germacrene A 65/2  1087 Fenchone 

42/0  1517 7-epi-α-Selinene 13/0  1098 Linalool 

58/2  1524 δ-Cadinene 12/0  1098 Nonanal 

77/0  1534 Z-Nerolidol 47/0  1143 Camphor 

53/4  1556 Germacrene B 15/0  1177 Terpinene-4-ol 

93/0  1564 E-Nerolidol 47/0  1195 Methyl chavicol 

01/6  1576 Spathulenol 23/0  1220 endo Fenchyl acetate 

52/0  1590 Viridiflorol 61/0  1234 exo Fenchyl acetate 

30/0  1638 iso-Spathulenol 30/0  1252 p-anis aldehyde 

47/0  1645 -α Murrolol 58/24  1283 E-Anethole 

68/2  1649 β–Eudesmol 32/0  1339 δ-Elemene 

01/1  1653 -α Cadinol 18/0  1354 Citronellyl acetate 

72/0  1683 -α Bisabolol 58/4  1365 Neryl acetate 

70/0  1722 (E,E)-Farnesol 76/0  1376 α-Copaene 

15/1  1872 6,10,14-trimethyl-2-
Pentadecanone 55/0  1384 β-Bourbonene 

35/0  1973 Hexadecanoic acid 58/5  1418 β-Caryophyllene 

77/0  2000 Eicosane 15/0  1432 β-Gurjuneneene 

88/92   total 36/0  1433 γ-Elemene 
*KI, Relative retention indices were calculated against n-alkanes

  
  . P. aucheriهاي خواص آنتی میکروبی اسانس گیاه هـ نتیج2جدول 

Gentamicin (mm) MIC (mg/mL) IZ (mm) Gram +/- میکروارگانیسم  
32  125/3  50  +  Bacillus anthracis RITCC 1036 
20   -   -   -  Klebsiella pneumonia RITCC 1249 
13  25  20   -  Escherichia coli RITCC 1330 
16   -   -   -  Pseudomonas aeruginosa RITCC 1574 
13  5/12  30  +  Stereptococcus pyogenes RITCC 1949 
13  25/6  40  +  Staphylococcus aureus RITCC 1885 

IZ - Inhibition Zone; MIC- Minimum Inhibitory Concentration 
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  . P. aucheriخواص آنتی اکسیدان و محتواي فنلی اسانس گیاه بررسی هاي ـ نتیجه3جدول 
DPPH effect (%) (amount of essential oil) 5/1 ± 6/63  10( mg/mL) 

DPPH (IC50) 75/4  μg/mL 
β-carotene–linoleic acid assay (amount of essential oil) 5/2 ± 65/56  625/0(  mg/mL) 

Ferric-Reducing Antioxidant Power (FRAP) (Gallic acid equivalent) 5/0 ± 55/7  mg/g Gallic acid  equivalent 

Total phenolic content GAE (μg gallic acid/mg sample) 50/6 ± 60/146  μg gallic acid/mg of oil 
  

  نتیجه گیري
 p. aucheriاز اندام هوایی گیاه  به دست آمدهاز آنالیز روغن اسانسی 

% 88/92ترکیب با درصد  GC/MS ،47و  GCهاي توسط دستگاه
  %) 58/24(، که از این میان ترکیب غیرترپنوئیدي شدایی شناس

E-anethole  10/11(ترپن هیدروکربنی  سزکوئیو همچنین (%
germacrene D با غلظت باال  يهاسایر ترکیب. عمده بوده است

، bicyclogermacrene%) 3/6(هاي عبارتند از سزکوئی ترپن
)01/6 (%spathulenol ،)58/5 (%β-caryophyllene ،)53/4 (%

germacrene B  58/4(و همچنین مونوترپن (%neryl acetate  .
  ها ترپن روغن اسانسی این گیاه شامل سزکوئی یطور کلبه

غلظت  غیر ترپنوئیدي باهاي ، ترکیب%)82/51(با درصد 
بررسی  .بوده است%) 32/13(با درصد  ها  ترپن و مونو%) 74/27(

  باکتري گرم مثبت و  3رابر بضد میکروبی این اسانس در  اثر
  منفی نشان داد که اسانس این گیاه خواص باکتري گرم  3

 هاي گرم مثبت باکتري برابررا در  دلخواهیآنتی میکروبی 

Bacillus anthracis  وStaphylococcus aureus دهدنشان می .
هاي گرم منفی باکتري برابراسانس در این است که  گفتنشایان 

 Pseudomonasو  Klebsiella pneumoniaبه ویژه مورد آزمایش 

aeruginosa میکروبی  ضداسانس این گیاه خواص بی اثر بود
 .از خود نشان داد Bacillus anthracisرا در مقابل باکتري  دلخواهی

تعیین قدرت سه روش بتا کاروتین زدایی،  هخواص آنتی اکسیدانی ب

   (FRAP) یکفر يو سنجش قدرت احیا DPPHیی ازدرادیکال
  در روش بتا کاروتین زدایی  .با روش هاي استاندارد انجام شد

 .به دست آمد 65/56 ± 5/2% اسانس، مقدار  )mg/mL625/0( به ازاي
 به ازاي DPPHمقدار  ،ییاتعیین قدرت رادیکال زددر روش 

)mg/mL 10 ( و میزان  6/63 ± 5/1 %اسانس، برابر باIC50  برابر  
 يسنجش قدرت احیا مقدارهاي .آمد دستبه μg/mL 75/4با 

   وگرم بر گرم معادل گالیک اسید  میلی 55/7 ± 5/0فریک 
   میکروگرم گالیک اسید 60/146 ± 50/6 محتواي کل فنلی معادل با

  فنولی نقش بسیار مهمی هاي ترکیب .ست آمددبهبر میلی گرم نمونه 
بنابراین  .ددر ایجاد خواص آنتی اکسیدانی یک گیاه بر عهده دارن

 اسانس نشان داد که این گیاهاین بررسی خواص آنتی اکسیدانی بر روي 
  .عمل کند می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی
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