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  چکیده

 و آور جمله ضدنفخ، ضدتهوع، خلط است که داراي خواص درمانی زیادي از هاي دارویی گونهگیاه زنیان یکی از  :زمینه و هدف

اکسیدانی اسانس بذر  آنتیدهنده و خواص  لهدف از این مطالعه، ارزیابی ترکیبات تشکی .باشد مین دردهاي روماتیسمی یسکت

.بوده استاین گیاه 

 هاي روشاستخراج و با استفاده از اسانس بذرها با استفاده از دستگاه کلونجر آزمایشگاهی، اي هدر مطالع: ها مواد و روش

Gas( يگاز یافکروماتوگر Chromatography (و کروماتوگرافی گازي متصل به طیف سنج جرمی )Gas Chromatography-

Mass Spectrometry( اکسیدان اسانس از طریق روش تخریب  آنتیخواص . دهنده آن تفکیک و شناسایی شد اجزاي تشکیل

مقدار کل ترکیبات فنولی موجود در اسانس با روش تعیین و  )DPPH)2,2-diphenyl-1-picrylhydrazylي آزاد ها رادیکال

Follin-Ciocalteu مورد استفاده قرار گرفتندآماري تجزیه واریانس و مقایسه میانگین به روش دانکن  هاي روش. مشخص گردید.

 در. باشد می )%1/11(گاماترپنین  و%) 9/64(، تیمول زدی استان یبومزنیان  بذر اسانس دهنده لیتشک اتبیترک نیشتریب:ها یافته

 ترکیبات میزان و لیتر میلیبر  میکروگرم IC50 711/0 زانیم زدی استان یبوم زنیان اکسیدانی اسانس آنتیفعالیت تحقیق،  نیا

.شد داده صیتشخ گرمبر  اسید گالیک گرم میلی 62/162فنولی

ي ها ترین گیاهان دارویی کشورمان، در کاربرد اختهان یزد به عنوان یکی از ناشننظیر زنیان بومی است پتانسیل بی: گیري نتیجه

تجارت، کشت و کار و در نتیجه ین گیاه ایجاد کند و انداز روشنی در آینده ا تواند چشم میي نوین و صنایع ها طب سنتی، دارو

.دارویی آن را افزایش دهد - فرآوري صنعتی

ثرهؤیدان، ماده ماکس آنتیزنیان، اثرات دارویی، اسانس بذر،  :کلیدي هاي هواژ

  انتهر دانشگاه نوین، فنونو  علوم دانشکده نانوبیوتکنولوژي، تخصصی دکتراي دانشجوي -1

Hagirosadat@gmail.com: ، پست الکترونیکی0351-5227355: ، دورنگار0351- 5227355: تلفن

  یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه ،يفارماکولوژی آموزش گروه اریاستاد -2

  تهران دانشگاه ابوریحان، پردیس نباتات، اصالح وی زراع علومی آموزش گروه نباتات، اصالح ارشد کارشناس -3

  یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده ژنتیک،ی آموزش گروه استاد -4

  تهران بهشتی شهید دانشگاه ،یاهیگي ولوژیزیفی آموزش گروه استاد -5

تهران بهشتی شهید دانشگاه ک،یستماتیوسیب ارشد کارشناس -6
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  مقدمه

کشور ایران از نظر پوشش و تنوع گیاهی داراي منابع 

ترین و  یکی از غنینیز  نظیري است و طب سنتی ایران بی

مطالعه . رود میي سنتی دنیا به شمار ها ترین طب پر سابقه

بر روي گیاهان دارویی که در مناطق مختلف ایران براي 

ي آزمایشگاهی و بالینی ها د و بررسیشو میدرمان استفاده 

یکی از کارهاي مهمی است که  ها آنخصوصیات درمانی

.]1-2[توان انجام داد میدر این راستا 

Trachyspermum(گیاه زنیان  copticum( گیاهی ،

معطر با ساقه افراشته به ارتفاع  است علفی، بدون کرك و

است انشعاب 6- 8متر، چتر با تعداد  سانتی 50الی 20

رنگ  و است مرغی شکل تخم و کوچک میوه زنیان،. ]3-2[

زرد تیره، معطر و بوي عطر تیمول دارد و میوه آن به 

اندام دارویی این . شود میصورت خشک و رسیده مصرف 

 دامنه انتشار،. ]3-4[دهد میگیاه را میوه آن تشکیل 

ي سیستان و ها استان ،ایران محل رویش این گیاه در

آذربایجان، اصفهان، خوزستان، یزد، فارس،  بلوچستان،

نواحی مختلف اروپاي  در این گیاه .کرمان، خراسان است

.]5،3-6[روید  میهندوستان و مصر نیز  مرکزي،

 پینن، آلفا ،سیمن ،ترین ترکیبات آن تیمول ممه

ن، بتاپینن، میرسن و کارواکرول نیترپ گاما ،پنتن دي

 و چربی ین،ئپروت آن ترکیبات شیمیایی دیگر. باشد می

 منیزیم، کلسیم، آهن، پتاسیم، ها شامل سدیم، کاتیون

از زنیان به صورت  .]6-8[کبالت است مس و روي،

 آور و تهوع و خلطراکی به عنوان ضددرد، ضد آسم، ضدخو

به صورت موضعی در درمان دردهاي روماتیسمی استفاده 

ادراري  ي جلدي، عصبی وها شود، اثر درمانی بر بیماري می

.]6-11[دنفخ و ضدکرم است ضتناسلی دارد، مدر، 

خاصیت ضدکرمی زنیان مربوط به ترکیب تیمول و 

خاصیت ضداسپاسم و ضد نفخ آن مربوط به اسانس فرار 

 این گیاه تعداد ترکیبات موجود در اسانس. ]9[آن است

. مورد گزارش شده است 17تا  11در منابع مختلف بین 

ل موجود در اسانس در منابع مختلف همچنین مقدار تیمو

اي  در مطالعه. ذکر گردیده است %7/41و  2/45، 3/39

و دلتا % 2/45بر روي زنیان، درصد تیمول  هانجام شد

.]12-14[گزارش شد %9/41سیمین 

در مورد بررسی ترکیبات اسانس بذر زنیان بومی 

اما در . باشد میاستان یزد مطالعه پیشینی در دست ن

ي شیمیایی ها و همکاران ترکیب Akbarinia ،اي مطالعه

نمونه گیاه دارویی زنیان را مورد ارزیابی قرار  12اسانس 

اسانس تیمول،  سه ماده اصلی ترکیب ها در نتایج آن. دادند

سیمین تشخیص داده شدند که بیش از گاماترپنین و پارا

نمونه بررسی  12در بین . دادند میاسانس را تشکیل % 85

- %32، گاماترپنین %40-%45یان، میزان تیمول شده زن

[بود% 16-%25و پاراسیمین % 28 .15[.

ي زیستی ها نقش بسیار مهم اکسیژن در فرآیند

ي اکسایشی و ها و تعادل سیستم امروزه بسیار مشهود است

 .باشد اد در بدن جانداران بسیار مهم میکاهشی مو

برقراري  اکسیژن و رادیکال آزاد آن نقش بسیار مهمی در

 ها اکسیدان آنتی ،از سوي دیگر. و تعادل دارند ها این چرخه

ي ها ي اضافی رادیکالها سازي فعالیت در بدن وظیفه خنثی

ترین  یکی از مهم. آزاد از قبیل اکسیژن را بر عهده دارند

 نظیرفنولی  مواد پلی ،ي طبیعیها اکسیدان انواع آنتی

باشند که  میفنولی  پلیو سایر مواد  ها ، رنگدانهها ویتامین

و کاهش قند خون  سرطانضد موتاسیون،خصوصیات ضد

.]16[ دارا هستندرا 
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گیاه دارویی  24گزارشی از تحقیقی بر روي عصاره 

این است که باشد، حاکی از  ایران که شامل زنیان نیز می

% 50غلظتی از ترکیب است که باعث ( IC50میزان 

این گیاه در ) شود میبازدارندگی در ظرفیت رادیکالی 

ترکیبات  میزانو لیتر  میکروگرم بر میلی 36/14حدود 

باشد  میگرم بر گرم  میلی 1912/9فنولی کل این گیاه 

همچنین گروهی دیگر به مطالعه خواص . ]17[

گیاه از خانواده چتریان پرداختند که  7اکسیدان  آنتی

مقدار کل لیتر و  میکروگرم بر میلی IC50 4/126مقادیر 

[.گزارش شدگرم بر گرم  میلی 18/40 ترکیبات فنولی

18[.

 گیاهان مخصوصاً ،با توجه به اهمیت گیاهان دارویی

اند، این تحقیق  بومی کشورمان که ناشناخته باقی مانده

ثره اسانس زنیان سیاه ؤقصد دارد تا با بررسی ترکیبات م

گیري میزان خاصیت  هبومی استان یزد و همچنین انداز

و  نمایدبه شناخته شدن این گیاه کمک کسیدانی آن ا آنتی

راه را براي تحقیقات آینده داروسازي و کاربردي جهت 

  .درمان هموار سازد

  ها مواد و روش

گیاه در مورد  آزمایشگاهیمطالعه پژوهش حاضر، 

زنیان وحشی در هاي  مونهن. باشد می بومی استان یزد زنیان

رویشگاه طبیعی آن از سه منطقه  1388 سال اواخر بهار

ي ها ي شرقی بافق، کوهها ي خرانق، کوهها کوه( در استان

بندي  معتبر رده يها توسط کلید )غربی بهاباد  جنوب

 100 براي سپس ند،آوري شد جمعشناسی شناسایی و  گیاه

 با تقطیر روش بهگیري  اسانس ،هر نمونهرهاي گرم از بذ

ر کلونج ستگاهد از استفاده با و) Hydrodistilation(آب

)Clevenger (2، 19- 23[. انجام شد ساعت، 2 مدت به -

1[.

 هاي روش توسط اسانس باتیترک ییشناساتفکیک و 

ي و کروماتوگرافی گازي متصل به طیف گاز یکروماتوگراف

 دهنده تشکیل ترکیبات شناسایی .شد انجام سنج جرمی

retention( بازداري هاي شاخص از استفاده با اسانس

indices( مقایسه و ترکیبات جرمی هاي طیف بررسی و 

 هاي هکتابخان در موجوداستاندارد جرمی هاي طیف با آنها

 ترکیبات میان از. گرفت صورت معتبر مراجع و کامپیوتري

 از تعدادي زد،ی استان یبوم زنیان عصاره در موجود فراوان

 در عصاره این دهنده تشکیل مواد ترین مهم و ترین عمده

از کل % 6/98که تا  گرفتند قرار بررسی مورد تحقیق این

].19،1-21[ دادند میاسانس را تشکیل 

با استفاده از روش  ها اکسیدانی اسانس آنتیاثر 

radical( گیري کاهش ظرفیت رادیکالی اندازه scavenging

capacity(  پیکریل هیدرازیل - 1-دي فنیل-2،2به کمک

)DPPH (مورد ارزیابی قرار گرفت.DPPH  ترکیبی است

 هاي فنیل در ساختار بنفش رنگ که به دلیل حضور گروه

به راحتی به صورت رادیکال در آمده و در واقع منبع  آن،

این ترکیب با گرفتن یک الکترون از . باشد رادیکال آزاد می

اکسیدان، از رنگ بنفش به زرد تغییر رنگ  ترکیب آنتی

درDPPH هاي آزاد موجود در رادیکال. دهد می ،517

کنند  المبرت پیروي مینانومتر جذب دارند که از قانون بیر

اکسیدان رابطه خطی  آنتیو کاهش جذب آن با میزان ماده 

اکسیدان افزوده شود،  آنتیهر چه بر مقدار ماده . دارد

DPPH بیشتري مصرف شده و رنگ بنفش بیشتر به سمت

اثر براي مقایسه  ،در این روش. کند می زرد میل

)BHT(اکسیدان اسانس از بوتیل هیدروکسی تولوئن  آنتی

هاي متفاوت با  با غلظت ي اسانس،ها نمونه. استفاده شد
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مخلوط DPPHمیکروموالر  90لیتر از محلول  یک میلی

لیتر رسید و  میلی 4به حجم % 95شد و به وسیله متانول 

. دقیقه در تاریکی تکان داده شد 60براي مدت زمان 

حاوي مواد شیمیایی (هاي حاصله و شاهد  لولجذب مح

بعد از این مدت زمان، در طول موج ) جز نمونهه یکسان، ب

اسپکتروفتومتر ساخت نانومتر با استفاده از دستگاه  517

pc مدلShimadzu شرکت ژاپنی  المپ به مجهز2501

 ینواح در جذب يریگ اندازه يبرا( میدوتر و تنگستن

وسیله ه بRSCدرصد . خوانده شد )یمرئ و بنفش ماوراء

  :فرمول زیر محاسبه گردید

میزان جذب  –میزان جذب نمونه / میزان جذب شاهد(

  (%)کاهش ظزفیت رادیکالی =  100× ) شاهد

،IC50اکسیدانی اسانس به صورت مقدار  آنتیفعالیت 

به وسیله آنالیز همبستگی  ،این مقدار. گیري شد اندازه

ي مختلف ها غلظتبراي RSCاز مقادیر  حاصلخطی 

IC50مقدار  نتایج بدست آمده با .تعیین شد ،نمونه

عنوان کنترل مثبت مقایسه گردید  بهBHTاکسیدان  آنتی

]22-21[.

گیري مقدار کل ترکیبات فنولی از  اندازه براي عموماً

براي این منظور . شود استفاده می Follin-Ciocalteuروش

لیتر اتانول  میلی 10شک درگرم گالیک اسید خ 4/0مقدار 

 100و سپس با آب مقطر به حجم  دگردیحل  96%

بدین ترتیب محلول مادر تهیه . انیده شدلیتر رس میلی

، 2، 1، 0که براي رسم منحنی کالیبراسیون مقادیر  گردید

هاي  لیتر از محلول مذکور به بالن میلی 20و  10، 5، 3

ب مقطر به لیتري منتقل و هر یک با آ میلی 100ژوژه 

ها به ترتیب  این محلول. انده شدرسلیتر  میلی 100حجم 

 1000و  500، 250، 100، 50، 0هاي  داراي غلظت

  . گرم بر لیتر گالیک اسید بودند میلی

گرم بر  10با غلظت  ها اسانس میکرولیتر از 20 سپس

میکرولیتر از معرف  100لیتر آب مقطر و  میلی 2لیتر، با 

Folin-Ciocalteu 300دقیقه،  3بعد از ( .مخلوط شدند 

به آنها اضافه شد %) 7( کربنات سدیممیکرولیتر از محلول 

جذب  نهایتاً. ساعت تکان داده شدند 2ها به مدت  و محلول

. گیري شد نانومتر توسط دستگاه اندازه 765ها در  محلول

ها با استفاده از منحنی  مقدار کل ترکیبات فنولی عصاره

  ).1 نمودار(یک اسید محاسبه شداستاندارد گال

گیـري   منحنـی اسـتاندارد گالیـک اسـید جهـت انـدازه       -1 نمودار

محـور افقـی شـامل    ( [ ترکیبات فنولی گیاه زنیان بومی استان یزد

و ) مقـدار قسـمت در میلیـون   ( هاي به کار رفته گالیک اسید غلظت

]رنانومت 765 طول موج ها در جذب محلولمحور عمودي میزان 

س از رسم منحنی کالیبراسیون گالیک اسید، معادله پ

دادن مقادیر  آید که با قرار میخطی منحنی به دست 

توان  میها در این معادله  جذب به دست آمده از اسانس

. ها به دست آورد غلظت معادل گالیک اسید را از اسانس

)ppm(غلظت به دست آمده بر حسب قسمت در میلیون 

گرم گالیک اسید،  به میلیppmیل پس از تبد. باشد می

گرم گالیک اسید بر گرم  نتیجه نهایی بر حسب میلی

.]21-22[ دش خشک اسانس گزارش 

 ها شامل تجزیه واریانس داده این پژوهش آنالیز آماري

 زنیانمختلف به کارگیري اسانس  مقادیربراي تیمارهاي 
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و همچنین مقایسه DPPHاکسیدان  آنتی آزموندر 

دانکن بود که توسط  اي ن به روش آزمون چند دامنهمیانگی

  .انجام پذیرفت 9نسخه SASافزار  نرم

  نتایج

اسانس  بررسی و شناسایی ترکیباتنتایج حاصل از 

ي کروماتوگرافی گازي و کروماتوگرافی ها با روش زنیانبذر 

به صورت  1در جدول  گازي متصل به طیف سنج جرمی

  ).1جدول ( است مختصر گزارش شده

 زنیان بذر دهنده اسانس لترکیبات شناسایی شده تشکی -1 جدول

هاي کروماتوگرافی گازي و  با روش بومی استان یزد

  کروماتوگرافی گازي متصل به طیف سنج جرمی

  زمان بازداري  درصد ترکیب  نام ترکیب

86/0822/11پینن -بتا

74/2143/13  سیمن

1/11478/14  یننترپگاما

9/64تیمول

6/98مجموع

ي ذکر شده براي چهار ترکیب ها در این جدول درصد

دهنده اسانس بذر زنیان بومی استان یزد،  عمده تشکیل

میانگین درصد این ترکیبات براي سه جمعیت زنیان نقاط 

مختلف استان بوده است که تا حد زیادي به یکدیگر 

بیشترین شود  میگونه که مالحظه  همان .نزدیک بودند

بومی استان یزد  زنیاندهنده اسانس بذر  کیب تشکیلتر

ماده  گاماترپنین و کمترینسیمن،  ،ماده ارزشمند تیمول

  . باشد می تشکیل دهنده اسانس، بتاپنین

با استفاده از  ها اکسیدانی اسانس آنتی در نتایج تست

به  )RSC(گیري کاهش ظرفیت رادیکالی  روش اندازه

،)DPPH(هیدرازیل پیکریل -1- دي فنیل- 2 ،2کمک 

بر  میکروگرم 711/0بومی استان یزد  زنیانIC50میزان 

کنترل مثبت IC50اما میزان  .تخمین زده شد لیتر میلی

 013/0 تقریباً )BHT(بوتیل هیدروکسی تولوئن آزمایش 

تر از نتایج  لیتر بود که بسیار پایین میکروگرم بر میلی

  .اکسیدان زنیان بومی استان یزد بود آنتی

% 50که زنیان کهثر مختلف از اسانس ؤهاي م غلظت

به ترتیب  )IC50(کنند  هاي آزاد را تخریب می رادیکال

تخریب  درصدباالترین  بودند کهمیکرولیتر  3 و 2، 1، 5/0

 %89با ( میکرولیتر 3ت ظبراي غل ،هاي آزاد رادیکال

 5/0براي  درصدترین  و پایین )DPPHي ها تخریب رادیکال

)DPPHي آزاد ها تخریب رادیکال %50 با(تر میکرولی

میکرولیتر  2و  1ي ها میزان تخریب براي تیمار. باشد می

.بود% 83و % 60نیز به ترتیب 

 مقادیربراي تیمارهاي  ها تجزیه واریانس دادهنتایج 

اکسیدان  آنتیدر تست  زنیانمختلف به کارگیري اسانس 

DPPHنشان داد %5داري در سطح اطمینان  رابطه معنی .

 اي ن به روش آزمون چند دامنهمقایسه میانگیسپس 

کارگیري ه ب مقدار(بین میانگین سه تکرار هر تیمار  دانکن

با  ها انجام گرفت که در نتیجه تیمار) اسانس در آزمایش

گروه . به دو گروه عمده تقسیم شدند %5سطح اطمینان 

شامل  میکرولیتر و گروه دوم 2و  3ي ها برتر شامل تیمار

اما در نتایج تست . میکرولیتر بود 5/0و  1ي ها تیمار

-Follinگیري مقدار کل ترکیبات فنولی از روش  اندازه

Ciocalteu، زنیان بومی استان یزد  میزان ترکیبات فنولی

 62/162، دیاس کیگال استاندارد یمنحن از استفاده با

  .گرم تشخیص داده شدبر  گرم گالیک اسید میلی

  بحث 

یبات تیمول، گاماترپنین و سیمن مواد عمده ترک

دهنده اسانس بذر زنیان بومی استان یزد بودند که  تشکیل

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

3.
11

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.r

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.3.11.2
http://journal.rums.ac.ir/article-1-5317-fa.html


... اکسیدانی آنتی خواص و مؤثره يها ترکیب بررسی202

1391، سال 3اره ، شم11دوره   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

این مقادیر . دادند میاسانس را تشکیل  %98نزدیک به 

زنیان از   نمونه ي مشابه رويها بسیار باالتر از نتایج بررسی

و همکاران Akbariniaدر تحقیق . مناطق دیگر است

 %40- %45ي زنیان استان قزوین ها در نمونهمیزان تیمول 

بود در صورتی که در تحقیق حاضر، بر روي زنیان بومی 

بسیار باالتر از نتایج  %65استان یزد میزان این ماده 

همچنین  .]15[. باشد میتحقیق مشابه استان قزوین 

مقدار تیمول موجود در اسانس در تحقیقات محققان، 

  در مطالعه. گردیده استذکر  %7/41و  2/45%، 3/39%

و دلتا  2/45تیمول  درصدانجام گرفته بر روي زنیان 

در نتایج کنترل . ]12-14[گزارش شد 9/41سیمین 

تر  بسیار پایین )BHT(بوتیل هیدروکسی تولوئن  ،مثبت

ن از نتایج آنتی اکسیدانی زنیا) هفتاد بار کمتر حدوداً(

دهنده قدرت  بومی استان یزد بود و این نشان

 علترسد به  میکه به نظر  استاکسیدانی زنیان  آنتی

 باشد که میتیمول  مقدار باالي مواد فنولی مخصوصاً

.شود میبیوتیک نیز استفاده  به عنوان آنتی حتی امروزه

شود ترکیب عمده  میگونه که مشاهده  همان

ان یزد ماده با ارزش تیمول دهنده اسانس زنیان است لتشکی

(6-isopropyl-3-methyl phenol)ه در سفانمتأ. باشد می

 ،دهنده گیاه زنیان مورد شناسایی ترکیبات تشکیل

.یستمطالعات پیشینی در دسترس ن

ي مختلف به ها اکسیدانی غلظت آنتیخاصیت 

با افزایش غلظت اسانس، افزایش ان کارگیري اسانس زنی

ین افزایش تا غلظت خاصی به صورت البته ا. نشان داد

مقایسه میانگین به روش آزمون چند نتیجه . افزایشی است

ه ب مقدار(بین میانگین سه تکرار هر تیمار  اي دانکن دامنه

را به دو گروه  ها که تیمار) کارگیري اسانس در آزمایش

دهنده برتري خواص  عمده تقسیم کرد، نشان

یکرولیتر در مقایسه با دو م 3و  2اکسیدانی دو تیمار  آنتی

از نظر  ،به عبارت دیگر. میکرولیتر است /05تیمار یک و 

همچنین بین  و میکرولیتر 3و  2ي ها آماري بین تیمار

داري وجود  اختالف معنی ي نیم و یک میکرولیترها تیمار

سطح (اطمینان  %95اما بین این دو گروه، با . ندارد

داري وجود  تالف معنیکه اخ توان گفت می) %5داري  معنی

 2داري تیمار  و به صورت معنی )p=040/0(دارد

میکرولیتر برتر از تیمار یک میکرولیتر خاصیت 

یعنی افزایش تخریب . اکسیدانی نشان داده است آنتی

با افزایش میزان یک میکرولیتر  DPPHي آزاد ها رادیکال

 .یابد میافزایش % 23به میزان ) از یک به دو میکرولیتر(

است  این اسانس میکرولیتر 2میزان  از  استفاده ،بنابراین

  .گردد ، پیشنهاد میکه صرفه اقتصادي دارد

اکسیدان و میزان  آنتیدر مورد بررسی خواص 

گزارشات قبلی با  ترکیبات فنولی اسانس در مقایسه با

لیتر و میزان  گرم بر میلی میکرو IC50711/0 مقادیر

گرم بر گرم اسانس نتایج  یمیل 62/162ترکیبات فنولی 

  دهد میبسیار بهتري را در مطالعه حاضر نشان 

اي بررسی خواص  در مطالعههمچنین . ]25-24،18-17[

گیاه دارویی از جمله  24هاي الکلی  اکسیدانی عصاره آنتی

اسانس این IC50آوري شده از ایران، مقادیر  جمع زنیان

دار محتواي و مق لیتر میلیبر  میکروگرم 36/14گیاه 

گرم  میلی 12/919ترکیبات فنولی کل این گیاه دارویی 

پژوهشی توسط  در. ]17[گرم گزارش شدبر  گالیک اسید

Nikavarاکسیدانی  آنتیبه بررسی خواص  ،و همکاران

ه پرداخت چتریان گیاه خانواده 7بذرهاي  هاي الکلی عصاره

IC50و نتایج نشان داد که این گونه داراي مقادیر  شد

باشد، همچنین مقدار  لیتر می میلیبر  میکروگرم 4/126
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گرم بر  گرم گالیک اسید میلی 18/40کل ترکیبات فنولی

.]18[باشد می

تحقیق حاضر با  گونه که از مقایسه نتایج مانه

آید، با توجه به درصد بسیار باالي  میتحقیقات پیشین بر

ی براي توان از زنیان بومی یزد به عنوان منبع میتیمول 

ماده ارزشمند در آینده استفاده نمود و حتی  این تهیه

شرایط استخراج صنعتی آن را براي استفاده در صنایع 

ماده تیمول داراي ارزش زیادي  زیرا. داروسازي فراهم نمود

ی بوده و از نظر دارویی اثر در صنایع دارویی و بهداشت

ي اه درمان بیماري در خون دارد ودهنده در فشار کاهش

پوستی مانند آکنه، پسوریازیس و درماتیت همراه با سایر 

همچنین خاصیت ضد  ].26[ترکیبات فنولی کاربرد دارد

زنیان که مربوط به ترکیب تیمول آن است  ]9-10[کرمی 

مورد استفاده در  کشورمانتواند همانند طب سنتی  می

ي ها در مورد بیماري. ي گوارشی قرار گیردها درمان انگل

شی خاصیت ضداسپاسم و ضدنفخ آن نیز قابل استفاده گوار

.است

میزان ترکیبات و بومی استان  زنیانIC50میزان 

اختالف فاحشی در مقایسه با سایر تحقیقات  نیز آن فنولی

توان ناشی از تفاوت  میاین اختالف را . باشد میدارا 

ي به کار رفته در تحقیقات مختلف دانست اما از ها تکنیک

توان باالي ژنتیکی زنیان بومی استان یزد  ،رسوي دیگ

همچنین در مبحث ترکیبات . َود ش طرح میم

ها که  ترکیبات فنولی آن اکسیدان گیاهان مخصوصاً آنتی

ثیر عوامل أباشند، ت میي ثانویه گیاه ها جز متابولیت

. جغرافیایی گیاه بسیار زیاد است –محیطی و زیستگاهی 

ي ها اد را در واکنش به استرسزیرا گیاه در حقیقت این مو

. سازد میتولید و ذخیره ) چه زنده و چه غیرزنده(محیطی 

در نتیجه شرایط جغرافیایی، زیستگاهی، اقلیمی و آب و 

  .ثر هستندؤهوایی در میزان تولید این ترکیبات بسیار م

  گیري  نتیجه

نتایج این تحقیق در مجموع نشان داد که اسانس 

می استان یزد داراي مواد ارزشمند گیاه دارویی زنیان بو

ترین آنها  ترین و عمده باشد که مهم میدارویی و صنعتی 

بسیار باالیی نسبت به  درصدماده ارزشمند تیمول با 

وي زنیان مناطق دیگر ایران و جهان ر مطالعات پیشین بر

توان از این گیاه بومی استان یزد به  می ،بنابراین. باشد می

براي تولید تیمول و مواد ارزشمند دیگر عنوان منبعی غنی 

  . اسانس آن استفاده نمود

ان یزد به عنوان یکی نظیر زنیان بومی است پتانسیل بی

ي ها ترین گیاهان دارویی کشورمان، در کاربرد از ناشناخته

انداز  تواند چشم میي نوین و صنایع ها طب سنتی، دارو

کند و روشنی در آینده این گیاه در کشورمان ایجاد 

دارویی - تجارت، کشت و کار و در نتیجه فرآوري صنعتی

  .آن را افزایش دهد

  تشکر و قدردانی

وهشی دانشگاه علوم نت محترم پژبدین وسیله از معاو

که همکاري  صدوقی یزد و دانشگاه شهید بهشتی پزشکی شهید

اند،  الزم جهت پرداخت هزینه این طرح را با نویسندگان داشته

. آید میبه عمل تقدیر و تشکر 
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Chemical Assessment of Active Ingredients and Anti-oxidant Effects of

Trachyspermum Copticum's Seeds harvested in Yazd Province

B.F. Haghiroalsadat1, A.R. Vahidi2, M. Azimzadeh3, S.M. Kalantar4, F. Bernard5, F.

Hokmollahi6
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Background and Objectives: rachyspermum copticum as a medicinal plant has many therapeutic properties

including; anti-flatulence, anti-emesis, anti- rheumatism and expectorant. The goal of this study was to identify

the active ingredients and anti-oxidant effects of Trachyspermum Copticum's seeds harvested in Yazd province.

Materials and Methods: The essence of the seeds was first extracted by Clevenger apparatus. The active

components of the essence were then separated and identified by gas chromatography (GC) and gas

chromatography-mass spectrometry (GC-MS) methods. The anti-oxidant effect was determined by DPPH (2, 2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl ) test as the half maximal inhibitory concentration (IC50) and the total amount of

phenolic components of the essence was quantified utilising the Follin-Ciocalteu method.

Results: The results of this study revealed that thymol (64.9%) and γ-Terpinene (11.1%)  were the most 

prevalent components of the essence. Also, the anti-oxidant activity and the total amount of phenolic component

of the essence were 0.711µg/ml-1 and 162.62 mg/g-1 resepectively.

Conclusion: The result of this research indicated that the active ingrediebts of native Trachyspermum copticum

harvested in Yazd province were much higher than the ones found in Trachyspermum copticum harvested in

other places.

Key words: Trachyspermum Copticum, Therapeutic Effects, Seed essence, Antioxidant, active ingrediernts
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