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 ).Dorma ammoniacum Dهاي صمغ گیاه وشا ( شناختی اسانس و عصاره هاي زیست ارزیابی فعالیت

  
   3، محمود تاجبخش4، مریم مهاجرانی3زاده ، رحمان حسین1،2محسن مظاهري تهرانی*

  5و صمد نژاد ابراهیمی سردرود
  آموخته دکتري شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، دانش1

   مربی گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران،2
   بلسر، ایران،گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، با استاد3

   ، بابلسر، ایران،شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران دانشیار گروه زیست4
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران، ایران استادیار گروه فیتوشیمی،5

  24/10/1398؛ تاریخ پذیرش: 12/08/1398تاریخ دریافت: 
  1چکیده
ها در صمغ گیاه، نقش  ترپن کوییسساست که بومی مرکز ایران است. حضور  )زاد تک(مونوکارپیک یک گیاه  وشا :هدف و سابقه

اکسیدانی و ضد  ، ارزیابی فعالیت آنتیهدف از مطالعه حاضر. کند زا ایجاد می هاي بیماري ها و باکتري دفاعی مهمی در برابر قارچ
چنین تعیین ترکیبات موجود در  و هم وشا ، هگزان و متانولی و اسانس صمغم، کلروفرهاي اتیل استات و عصاره باکتریایی اسانس

عصاره صمغ گیاه  پژوهشنویه تأثیرگذار است، در این هاي ثا متابولیت تولیدکه شرایط اقلیمی بر  با توجه به این .اسانس است
  میایی مورد بررسی قرار گرفت.شاهرود از دیدگاه فیتوشی موجود در منطقه وشاي

  

مورد  GC / MS و GC با استفاده ازشاهرود  شده از اطراف روستاي طرود آوري صمغ گیاه وشاي جمع اسانس :ها روش و مواد
ت مختلف از جمله هاي با قطبی گیري با استفاده از دستگاه سوکسله با استفاده از حالل تجزیه و تحلیل قرار گرفت و عصاره

هاي اتیل استات،  اکسیدانی اسانس به همراه عصاره ، اتیل استات و متانول انجام گرفت. ارزیابی فعالیت آنتیکلروفرم، هگزان
1، هگزان و متانولی صمغ دورما آمونیکوم با استفاده از روشکلروفرم

2 DPPH  و غربالگري ضد باکتریایی با استفاده از روش
2کنندگی مهار غلظت حداقل انجام شد. ندایلوش میکروبراثانتشار دیسک دیفیوژن و 

3 )MIC ( 3کشی میکروب غلظت حداقلو
4 

)MBC (گیري شد ها اندازه در برابر تعدادي از باکتري. 
  

لیتر داراي باالترین فعالیت  میکروگرم بر میلی IC50 = 69.0 عصاره اتیل استات باداد که  نتایج تجزیه واریانس نشان :ها یافته
هاي  باشد. عصاره ی میاکسیدانی متوسط لیتر داراي فعالیت آنتی میکروگرم بر میلی IC50 = 166.0سانس صمغ با و ااکسیدانی  آنتی

لیتر) فعالیت ضد باکتري خوبی از خود نشان  میکروگرم بر میلی 50/62لیتر) و کلروفرمی ( میکروگرم بر میلی 25/31متانولی (
                                                

  m.mazaheri@gu.ac.irمسئول مکاتبه:  *
1- 2, 2-diphenyl-1- picrylhydrazyl 
2- Minimum inhibition concentration 
3- Minimum bactericidal concentration 
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ترین این ترکیبات  عمده ترکیب شد. 51منجر به شناسایی  GC-MSدستگاه   سیلهو  اسانس اولئوگام رزین گیاه به تجزیه دادند.
)، درصد 87/6)، متیل لینولئات (درصد 25/7)، فنچیل استات (درصد 9/15)، متیل پالمیتولئات (درصد 2/20شامل، متیل اولئات (

 66/2گیورجیونن ( -)، آلفادرصد 14/3نتادکان ()، پدرصد 97/4)، اولیک اسید (درصد 64/6متیل استئارات یا متیل اکتادکانوئات (
  . باشند ) میدرصد 6/2بیسابولن ( -) و بتادرصد

  
فنولی  یید شده، فنولی و پلیأترکیبات توجود  است. دورماهاي جنس  ترین گونهعنوان یکی از مهم آمونیکوم به :گیري نتیجه

ها در عصاره اولئوگام رزین که باعث  ها / فنل کومارین پنتر چنین حضور ترکیبات سسکویی و همموجود در عصاره یا اسانس 
و  گردیدهدورما آمونیکوم هاي صمغ گیاه  اکسیدانی و ضد میکروبی و حتی ضد آلزایمر عصاره آنتی مانندشناختی  فعالیت زیست

رخی عوامل بیرونی مانند که ب دهد کند. این نتایج نشان می عنوان کاندیداي مناسبی براي کاربرد دارویی مطرح می گیاه را بهاین 
، روش تهیه گیاه و روش استخراج اسانس ، زمان برداشت محصولریزجاندارانآب و هوا، خصوصیات خاك، تنش حشرات 

 .ها نقش داشته باشند ها و عصاره توانند در ترکیب شیمیایی اسانس ، میدورما آمونیکوم

  
    ضد باکتري هاي اکسیدانی، فعالیت آنتی يها فعالیت، دورما آمونیکوماسانس،  :کلیدي هاي واژه

 
 مقدمه

آوري موفق به  امروزه بشر با پیشرفت علم و فن
کشف ساختار و خواص مواد موجود در گیاهان و 

  چرا که استفاده .ها شده است استفاده بهتر از آن
صورت خام تأثیرات  دارویی و صنعتی از گیاهان به

شناسایی و  ینبنابراگذارد،  مثبت کمی به جاي می
هاي   ها با کاربرد تخلیص مواد مؤثر موجود در آن

اي  دارویی و صنعتی از ضرورت و اهمیت ویژه
عنوان  . در گذشته از گیاهان به)6( برخوردار است

شد زیرا منبعی غنی، در علم پزشکی استفاده می
 ).28و  18اي از عوامل شیمیایی را دربردارند (ذخیره

) از Dorma ammoniacumمی (با نام عل وشا گیاه
) Apiaceaeمتعلق به خانواده چتریان ( دورماجنس 

 هاي باشد که گونه گونه می 7که در ایران داراي حدود 
) بومی ایران D. aucheri( آیوچريو  آمونیکوم

پایا  دائمی و ساله چند ). گیاهی31 و 19( باشند می
 باشد هاي در معرض انقراض میاز جمله گونه بوده و

تا  5طول عمر آن بین  .متر ارتفاع دارد 3تا  1که بین 
س از تولید ساقه و بذر سال است که در سال آخر پ 7

روند. تجدید حیات مجدد گیاه از طریق بذر  از بین می

هاي اخیر کارهاي فراوانی نیز در  ). در سال19است (
خصوص تکثیر گیاه فوق در آزمایشگاه انجام شده 

تولید  گیاه این ارزش و ویژگی ترین مهم ).9است (
آمونیاك (اولئوگام رزین)  گام نام به اي شیرابه صمغ یا

 صورت دو گیاه به این از حاصل باشد که شیرابه می
 روش به ریشه طریق از و ساقه) طریق (از اشکی

باشد، که در  می میسر گیاه رشد سوم سال در زنی تیغ
ندل نام ک - هاي محلی وشق، وشا و کما ایران به نام

عنوان  شود که داراي اهمیت دارویی بوده و بهبرده می
  آمونیکوم ایرانی در لیست داروهاي یونانی و التین 

ها  ). بررسی19و  18، 17، 5به آن اشاره شده است (
که ریشه گیاه داراي فعالیت  دهد مینشان 

باشد و رزین  اکسیدانی و ضد باکتریایی قوي می آنتی
 22، 20(دهد  نشان میی از خود آن فعالیت ضد قارچ

هاي گیاهی  بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره ).24و 
گونه که اغلب از  یک روش معمول است، همان

هاي  ها در برابر گونه کننده ها یا ضدعفونی بیوتیک آنتی
ها اثرات  ها و اسانس شود. عصاره باکتري استفاده می

و عمل  ضد باکتریایی خود را از طریق تغییر ساختار
بررسی اثر سمیت ). 2کنند ( غشاء سلولی اعمال می
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(استخراج شده دورما آمونیکوم روغن فرار میوه 
توسط روش تقطیر با آب) علیه دو رده سلول سرطانی 

هاي طبیعی  ) و سلولSW480و  MCFانسانی (
)HFSF  وHFLP نشان داد که روغن فوق داراي (

یکروبی قوي اثر سمیت پایین ولی داراي فعالیت ضد م
هاي فرار  ). آنالیز ترکیبات روغن30و  21( باشد می

هاي  ) و برگ16( دورما آیوچريهاي هوایی گیاه  اندام
فرار میوه  ) و بررسی اثر ضد میکروبی روغن26( وشا

داراي دهد که روغن نشان می وژنبا روش دیسک دیفی
   بی.سابتلیوسقوي روي  فعالیت ضد میکروبی

)B. subtilis ( اس.اپیدمیدیس) وS. epidemidis (
حاوي مقدار  وشا). اولئوگام رزین گیاه 31باشد (می

 60-70)، رزین (درصد 1/0-4/0کمی اسانس (
) بوده و شامل ترکیبات درصد 22) و صمغ (درصد

 سالیسیلیک آزاد، آمورزینول اسید مانندشیمیایی 
)Ammoresinol،( دورمین )Doremine( دورمین ،

A )Doremine A( و آمودورمی )Ammodoremi( 
انجام شده  هاي پژوهشبراساس  ).23و  1باشد ( می
هاي استخراج شده از ریشه و  روي اسانس بر

هاي استخراج شده  هاي هوایی گیاه، اسانس اندام
 -) و بتادرصد 3/9هیما چالن ( -شامل بتا عمدتاً

بیسابولن  -و بتا ) در ریشهدرصد 7/8چامیکرن (
) ترکیبات درصد 2/13دکانال ( هگزا) و درصد 1/15(

) و اسانس 4باشند ( هاي هوایی گیاه می عمده اندام
 4/40میوه گیاه شامل استریو ایزومرهاي اوسیمنون (

باشند   ) میدرصد 9/9سیکلوسیترال ( -) و بتادرصد
هاي گیاه فوق غنی از  چنین اسانس برگ ). هم30(

مقدار ترین  ) بوده که بیشدرصد 2/90سسکوئیترپن (
 -) و بتادرصد 5/49گیورجیونن ( -آن را ترکیبات آلفا

 ).26دهند ( ) تشکیل میدرصد 19گیورجیونن (
 DPPH اکسیدانی به کمک معرف ارزیابی فعالیت آنتی

ترکیبی است بنفش رنگ که این معرف  د،یرگ انجام می
هاي فنیل در ساختار آن به راحتی  دلیل حضور گروه به

آمده و در واقع منبع رادیکال صورت رادیکال در  به
با گرفتن یک الکترون از  این ترکیب باشد. آزاد می

اکسیدان، از رنگ بنفش به زرد تغییر رنگ  ترکیب آنتی
 517، در  DPPHهاي آزاد موجود در دهد. رادیکال می

نانومتر جذب دارند که کاهش جذب آن با میزان ماده 
مقدار ماده چه بر  اکسیدان رابطه خطی دارد. هر آنتی
تري مصرف  بیش DPPHاکسیدان افزوده شود،  آنتی

کند  سمت زرد میل می تر به شده و رنگ بنفش بیش
مطالعه حاضر با هدف شناسایی ترکیبات اسانس ). 5(

اکسیدانی و ضد باکتریایی  و نیز ارزیابی فعالیت آنتی
 هاي حاصل از صمغ گیاه وشا و اسانس و عصاره

شناختی آن با تغییر حالل  تهاي زیس مقایسه فعالیت
  باشد.   ها می عصاره

  
 ها مواد و روش

از  1397ماه سال  تیردر  وشاگیاه  ساقهصمغ از 
شاهرود  متري اطراف روستاي طرود 1400ارتفاعات 

و طول  35° 26' 6/58" جغرافی عرضبه مختصات 
آوري شد و شناسایی  معج 55°00' 6/34" جغرافی

م دانشکده علوم دانشگاه نظر در هرباریو گیاه مورد
انجام گرفت.  6251گلستان گرگان و با کد هرباریومی 

 .شدانجام  گیري با استفاده از دستگاه کلونجر  اسانس
لیتر  میلی 600گرم از صمغ گیاه را همراه با  250که 

و پس  شد لیتري قرار داده 1آب مقطر داخل یک بالن 
ساعت  5گیري در مدت  ، اسانسخوردن از خیس

انجام شد. سپس اسانس حاصل توسط سدیم سولفات 
درجه  4و تا زمان آنالیز در دماي  شدآبگیري 

گیري  عصارهگراد در یخچال نگهداري گردید.  سانتی
 40با استفاده از دستگاه سوکسله انجام گرفت، که از 

کلروفرم، لیتر حالل ( میلی 250گرم صمغ با استفاده از 
هر کدام جداگانه)  ات و متانولهگزان، اتیل است

عمل آمد. عصاره حاصل از اجزاي  ساعت به 8مدت  به
مانده جدا گردید و پس از تبخیر حالل  جامد باقی
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اي  ، عصاره قهوه1وسیله دستگاه دوار تقطیر در خأل هب
 دست آمد. هرنگ و به حالت مایع غلیظ و چسبناك ب

: GC-MSشناسایی اجزاء اسانس با دستگاه 
   GC-MSسانس با دستگاه شناسایی اجزاء ا

داراي کروماتوگرافی گازي ساخت شرکت اجیلنت 
   سنج جرمی مدل متصل شده به طیف N7890مدل 

C EI5975 نوع اسپلیت و فاز  داراي ورودي از
با فاز ثابت  HP-5MSمتحرك هلیم و ستون 

سیلیکاژل همانند ستون مورد استفاده در دستگاه 
 10قدار م .کروماتوگرافی گازي انجام گرفت

  لیتر از یکروم 100میکرولیتر از اسانس را در داخل 
n -  هگزان رقیق کرده و به دستگاه کروماتوگرافی ذکر

شده تزریق شد. برنامه دمایی ستون به این نحو تنظیم 
گراد براي درجه سانتی 60گردید که دماي اولیه ستون 

درجه  3دقیقه نگهداري و سپس با سرعت  4مدت 
گراد درجه سانتی 100دقیقه تا دماي  گراد در سانتی

دقیقه در این دما باقی ماند، سپس با  2افزایش و براي 
 225در دقیقه به دماي  گراد درجه سانتی 4سرعت 

گراد رسید و ثابت گردید. تزریق و  درجه سانتی
گراد درجه سانتی 260آشکارسازي هر دو در دماي 

 1گاز حامل هلیوم با سرعت خطی . انجام گرفت
. شناسایی )13(لیتر بر دقیقه جریان داشت  میلی

هاي جرمی ها با طیف ها با مقایسه این طیفترکیب
ترکیبات استاندارد و همچنین اطالعات موجود 

 GC-MS) دستگاه NISTو  Wileyي ( نه ا  بخا کتا
یید و شناسایی کیفی قرار گرفت. براي تایید أمورد ت

 شاخص، 2زمان بازداري نهایی، الزم است با استفاده از
 محاسبه گردد اجزاء) 4شاخص کواتس( 3بازداري

)10(.  

                                                
1- Rotary evaporator 
2- Retention time 
3- Retention Index 
4- Kovats Index 

ها به  عصاره اکسیدانی اسانس و آنتی فعالیت بررسی
ها با استفاده  اکسیدانی عصاره اثر آنتی :DPPH روش

گیري مهار رادیکالی به کمک معرف  از روش اندازه
DPPH  .غلظت مورد ارزیابی قرار گرفتμg/ml 32 

مرحله  4نس تهیه و از آن در ها و اسا رهعصا از
هاي آزمایش صورت گرفت و در  سازي در لوله رقیق

 درصد 004/0متانولی  محلول لیتر میلی 2نهایت حجم 
DPPH هاي آزمایش اضافه گردید.  به هریک از لوله

دقیقه در تاریکی و در دماي  30مدت زمان  به ها لوله
سبت به شاهد ها نداده شد. جذب محلول اتاق قرار

نانومتر با  517بعد از این مدت زمان، در طول موج 
خوانده  UV-Visاستفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر 

زیر  رابطهوسیله  ه) ب%Iو درصد مهار رادیکال آزاد (
  :)15(محاسبه گردید 

  
)1   (I % = (A Control – A Sample /A Control) ×100  
  

  کنترل (حاوي  جذب محلول A Controlکه در آن، 
   و نانومتر 517همه اجزا واکنشگر بدون نمونه) در 

A Sample  نانومتر 517جذب محلول حاوي نمونه در.  
عنوان شاهد براي  در این آزمایش حالل متانول به

و محلول متانولی  Uv-Vis صفر کردن دستگاه
DPPH عنوان نمونه کنترل مورد استفاده قرار  به

هاي  در مقابل غلظت Iصد گرفت. با رسم منحنی در
(غلظتی از عصاره بر  IC50مختلف عصاره مقدار 

 DPPHلیتر که براي کاهش  حسب میکروگرم بر میلی
درصد مقدار اولیه) با توجه به معادله خط  50میزان  به

عنوان کنترل  حاصله تعیین گردید. اسید آسکوربیک به
این آزمایش براي  .)1(شکل  مثبت انتخاب گردید

  و استاندارد سه بار تکرار گردید. نمونه
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  . منحنی استاندارد اسید آسکوربیک -1شکل 

Fig. 1. Ascorbic acid standard curve.  
  

 به ها عصاره باکتریایی اسانس و ضد اثر بررسی
گرم از هر عصاره میلی 500: 1دیفیوژن دیسک روش

لیتر  میلی 1را وزن کرده و با حالل حجم را به 
ها  عصاره ) سپسگرم بر میلی لیتر میلی 500یم (درسان

، 50/62، 125، 250هاي  قیق کرده و غلظترا با حالل ر
ها  از آن لیتر گرم بر میلی میلی 75/3و  50/7، 15، 25/31

منظور انجام آزمایش ابتدا براي تهیه کشت  به. شدتهیه 
 استریلکلونی از هر باکتري به کمک لوپ  1تازه، 

اي) بر روي محیط مولر هینتون (فیلدوپالتین حلقه
اي کشت داده شده و به روش خطی چهار منطقه 2آگار

گراد  سانتیدرجه  37ساعت در دماي  24مدت  به
هاي فعال شده سوسپانسیونی با از باکتري انکوبه شدند.

 cfu4/ml108 ( 3فارلند کدورت معادل استاندارد نیم مک
 9/0 ) در سرم فیزیولوژي استریل (محلول5/1× 

دقیقه از  15کلرید سدیم) تهیه شدند. در مدت درصد 
زمان تنظیم کدورت سوسپانسیون باکتري با استاندارد 
نیم مک فارلند، عمل تلقیح باکتري بر روي محیط 

دقیقه  10-15کشت صورت گرفت. بعد از 
هاي مختلف عصاره را با  هاي آغشته به غلظت دیسک

قرار دادیم، بعد متر از همدیگر  سانتی 2فواصل حداقل 
درجه  35-37ساعت انکوبه کردن در دماي  18-24از 

                                                
1- Disk diffusion 
2- Mueller-Hinton agar 
3- Mac Farland 
4- Colony forming unit 

قطر هاله عدم رشد را براي هر غلظت عصاره بر 
هاي باالتر از گیري کرده و قطر متر اندازه حسب میلی

ه هم. گرفته شدعنوان حساس در نظر  متر را به میلی 14
بار تکرار شدند و از قطرهاي عدم رشد  3ها  تست

دي متیل دیسک حاوي حالل از  فته شد.میانگین گر
عنوان شاهد منفی و از  ه) بDMSO( سولفوکساید

عنوان شاهد  هب بیوتیک تتراسایکلین دیسک حاوي آنتی
  ).26( مثبت استفاده گردید

سازي در  بررسی اثر ضد باکتریایی روش رقت
هاي استاندارد  سویه: )(میکروبراث دایلوشن 5چاهک
شامل دو  پژوهشدر این  هاي مورد آزمایشباکتري

 ها شامل:گروه گرم مثبت و گرم منفی بودند. این سویه
 استافیلوکوکوس اورئوسهاي گرم مثبت  باکتري

)Staphylococcus aureus( ،لیستریا منوسیتوژنز 
)Listeria monocytogenesانتروکوك فکالیس ) و 
)Enterococcus faecalisهاي گرم منفی  ) و باکتري

سودوموناس و ) Escherichia coli( اشریشیاکلی
 ) بودند.Pseudomonas aeruginosa( آئروژینوزا

ها با  کنندگی عصارهبراي بررسی حداقل غلظت مهار
سازي در چاهک (میکروبراث  استفاده از روش رقت

اي االیزا استفاده شد.  خانه 96یت دایلوشن) از پل
= 2هگزان،  =1ها کدگذاري شدند ( اسانس و عصاره

                                                
5- Broth microdilution 
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وفرم) و در ادامه یک کلر =4متانول و  =3یل استات، ات
لیتر از اسانس  میکروگرم در میلی 2000 محلول استوك

 DMSOلیتر  میلی 1گرم نمونه،  4/0و عصاره (شامل 
برین هارت اینفیوژن لیتر محیط کشت  میلی 199و 

، 500، 1000هاي  ترتیب غلظت ) تهیه و از آن به1براث
میکروگرم بر  62/15، 25/31، 50/62، 125، 250
ها  سازي، پلیت . پس از آماده)14(لیتر تهیه گردید  میلی

  گراد  درجه سانتی 37ساعت در دماي  24ت مد به
سوسپانسیون میکروبی  تهیه قرار گرفتند و جهت

)cfu/ml106استفاده شد ) از رقت نیم مک فارلند. 
موج  طول در ریدر االیزا دستگاه توسط کدورت میزان
ي که هیچ ا اولین خانه انومتر قرائت شد.ن 630

اقل غلظت عنوان حد کدورتی در آن مشاهده نشد به
غلظتی که در آن شمارش مهارکنندگی تعیین گردید. 

عنوان حداقل غلظت  هب ،تعداد کلنی صفر بود
  .)7(میکروبکشی براي هر باکتري تعیین گردید 

  براي تجزیه آماري : ها و تحلیل دادهتجزیه 
 16نسخه  Minitabافزار  دست آمده، از نرم هاي به داده

ها بر اساس واریانس  آزمایشداده استفاده شد. 
  و  One – Way Anovaطرفه ( طرفه و دو یک

Two – Way Anova.براي  ) تجزیه و تحلیل شد
  استفاده گردید. Excel 2013افزار  رسم نمودار از نرم

  
  نتایج و بحث

 51مجموع وشا اه گی صمغ ساقهاز آنالیز اسانس 
درصد کل  22/98که  )2(شکل  ترکیب شناسایی شد

  ترکیبات اسانس را تشکیل دادند.

  

  
  

 1.دورما آمونیکوماسانس اولئوگام رزین گیاه  GC-MS طیف -2شکل 
Fig. 2. GC-MS spectrum of essential oil of D. ammoniacum gum. 

                                                
1- Brain Heart Infusion Broth (BHIB ) 
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 دهنده هاي تشکیل فهرست کامل و میزان ترکیب
اسانس اولئوگام رزین گیاه دورما آمونیکوم در (جدول 

 ) آورده شده است. 1

  
 GC-MS.با  دورما آمونیکوم اولئوگام رزین ترکیبات شیمیایی اسانس -1 جدول

Table 1. Chemical composition of the essential oil of D. ammoniacum gum with GC-MS. 
  ردیف
No 

  ترکیب
Compounds 

 اريزمان بازد
RT(min) 

 ضریب بازداري
(RI) 

  درصد
% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

Alpha.-pinene 
Camphene 

6-Methyl-5-hepten-2-one 
Decane 

dl-Limonene 
trans-.beta.-Ocimene 

Linalool 
Fenchyl acetate 

Benzene, 2-methoxy-4-methyl-1-(1-methylethyl) 
Tridecane 

1,5,9-Undecatriene, 2,6,10-trimethyl-, (Z) 
Cadina-1,4-Diene 

Cedr-8-ene 
alpha.-Gurjunene 

Junipene 
Beta.-Funebrene 

3-t-Butyl-4-methoxyphenol methyl derivative 
gymnomitrene 

bicyclogermacrene 
Di-epi-.alpha.-cedrene 

beta.-Chamigrene 
gamma.-curcumene 
alpha-Curcumene 

trans-7-pentadecene 
Pentadecane 

Benzene, 1-methyl-4-(1,2,2-trimethylcyclopentyl)-, (R) 
beta.-Bisabolene 
delta.-Cadinene 

1H-Pyrrole, 1-butyl 
delta.-Selinene 

Selina-3,7(11)-diene 
Nerolidol 

1,6-Octadiene, 3,7-dimetheyl 
1,1-Dimethyl-3-methylidene-2-vinylcyclohexane 

Hexadecanal 
8-Heptadecene 

2-Pentadecanone 
Methyl myristate 

Tetradecanal 
Methyl pentadecanoate 

Methyl palmitoleate 
[1]Benzothieno[2,3-c] isoquinoline, 5-phenyl 

Hexadecanoic acid 
Methyl linoleate 

Methyl oleate 
8-Octadecenoic acid, methyl ester 

Methyl stearate 
Docosane 
Oleic acid 

Ethyl arachidonate 
Tricosane 

6.783 
7.296 
8.760 
9.253 

10.444 
10.888 
13.644 
19.251 
20.088 
23.288 
25.352 
26.384 
26.568 
26.939 
27.627 
27.796 
28.274 
28.829 
29.399 
29.738 
30.077 
30.220 
30.333 
30.780 
30.929 
31.073 
31.217 
31.684 
31.797 
32.136 
32.239 
32.983 
33.322 
34.036 
34.452 
36.316 
36.948 
37.697 
40.116 
40.357 
42.925 
45.349 
45.847 
46.869 
47.064 
47.146 
47.644 
49.211 
49.601 
50.258 
50.864 

939 
951 
985 
997 

1030 
1032 
1097 
1222 
1235 
1299 
1352 
1377 
1381 
1390 
1406 
1411 
1426 
1442 
1458 
1468 
1477 
1480 
1487 
1496 
1501 
1504 
1513 
1519 
1527 
1538 
1542 
1565 
1576 
1598 
1612 
1678 
1698 
1725 
1816 
1826 
1977 
2030 
2052 
2091 
2103 
2104 
2130 
2199 
2216 
2258 
2295 

1.14 
0.44 
0.36 
0.33 
1.38 
1.61 
0.22 
7.25 
0.37 
0.21 
1.57 
0.26 
1.34 
2.66 
0.49 
0.51 
0.56 
0.87 
0.52 
0.42 
0.77 
0.94 
0.72 
1.01 
3.41 
1.09 
2.60 
0.62 
0.22 
0.20 
0.51 
0.31 
0.47 
0.97 
0.41 
0.44 
0.50 
0.21 
0.45 
1.87 

15.90 
0.47 
0.76 
6.87 

20.20 
0.49 
6.64 
0.32 
4.97 
0.97 
0.67 

Total identified    98.22 
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)، درصد 2/20ترکیبات اصلی شامل، متیل اولئات (
 25/7)، فنچیل استات (درصد 9/15متیل پالمیتولئات (

)، متیل استئارات درصد 87/6)، متیل لینولئات (درصد
)، اولیک اسید درصد 64/6یا متیل اکتادکانوئات (

 -)، آلفادرصد 14/3)، پنتادکان (درصد 97/4(
 )درصد 6/2سابولن (بی -)، بتادرصد 66/2گیورجیونن (

هاي  دهنده اسانس از مقایسه مواد تشکیل باشند. می
هاي  هاي هوایی و برگ استخراج شده از ریشه، اندام

، ترکیبات دورما آمونیکوماه گیاه با اسانس صمغ گی
شوند،  تري را شامل می مشترك که در صد بیش

) درصد 66/2گیورجیونن با مقدار ( -عبارتند از: آلفا
) در اسانس درصد 5/49میزان ( صمغ و به انسدر اس
انس صمغ و ) در اسدرصد 6/2بیسابولن ( -، بتاها برگ

 -، بتاهاي هوایی ) در اندامدرصد 1/15میزان ( به
میزان جزیی  ) در ریشه و بهدرصد 7/8چامیکرن (

انس صمغ و ایزومرهاي ) در اسدرصد 77/0(
میزان  ها و به ) در اسانس برگدرصد 4/40اوسیمنون (

انس صمغ گیاه موجود ) در اسدرصد 61/1کم (
دهد که درصد ترکیبات  باشد. نتایج فوق نشان می می

تر از  اه بسیار کمثر مشترك در اسانس صمغ گیؤم
باشد ولی از طرف دیگر  هاي گیاه می اسانس سایر اندام

در اسانس صمغ  ترکیبات اصلی اسانس فوق منحصراً
  باشد. این گیاه موجود می

مقادیر  :ها اکسیدانی عصاره ایج عملکرد فعالیت آنتینت
IC50 هاي  هاي استخراج شده با حالل عصارهو  اسانس

)، 1/4)، کلروفرمی (با قطبیت 1/0هگزانی (با قطبیت 
) و 1/5)، متانولی (با قطبیت 4/4اتیل استاتی (با قطبیت 
عنوان کنترل مثبت (استاندارد)  اسید آسکوربیک به

  آورده شده است.) 2جدول ترتیب در ( به

  
  .دورما آمونیکوم صمغهاي  اکسیدانی اسانس و عصاره فعالیت آنتی -2جدول 

Table 2. Antioxidant activity of essential oil and extracts of D. ammoniacum gum. 

 ها عصاره
Extracts  

IC50(μg/ml)  

  هگزان
Hexane  267.0±0.6  

 کلروفرم
Chloroform  

215.0±0.6  

 اتیل استات
Ethyl Acetate  

69.0±0.4  

 متانول
Methanol 

233.0±0.3  

 اسانس
Essential oil  

166.0±0.4 

 اسید اسکوربیک
Ascorbic Acid 

12.0±0.2  

  
دهد  نشان می طرفه یک نتایج تجزیه واریانس

ها و اسانس از لحاظ  بین عصارهداري  تفاوت معنی
 )P=0001/0اکسیدانی وجود دارد ( فعالیت آنتی

  ).3(جدول 
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 .دورما آمونیکوماکسیدانی اسانس و عصاره صمغ  آنالیز واریانس یکطرفه فعالیت آنتی -3جدول 
Table 3. Analysis of variance one way of antioxidant activity of essential oil and extracts of D. ammoniacum gum. 

  دار مقدار معنی
Significant value 

 F مقدار
F value 

 درجه آزادي
Degrees of freedom 

 مجموع مربعات
Sum of squares 

 منبع
Source 

  عصاره  15.007  5 153917.95 0.0001
Extracts  

 خطا  0.0002  12    
Error  

 کل  15.0072  17    
Total  

 
 )LSDداري ( معنی اختالفحداقل  مونچنین آز هم

 يدار نیها با هم اختالف مع نشان داد که تمام نمونه
 دورما آمونیکوماسانس صمغ  بنابراین .)3(شکل  ندردا

سازي رادیکال آزاد متوسط است داراي فعالیت آزاد
داراي  دورما آمونیکومولی عصاره اتیل استاتی صمغ 

 سازي رادیکال آزاد با مقدار ترین فعالیت آزاد بیش
IC50  لیتر (در مقایسه  میکروگرم بر میلی 0/69برابر با

میکروگرم  0/12برابر با  IC50 آسکوربیک با با اسید
ها داراي  رهکه سایر عصا باشد، در حالی لیتر) می بر میلی

ها  اکسیدانی عصاره فعالیت آنتی. فعالیت متوسط هستند
  ترتیب عبارت است از:  به
  

عصاره  > عصاره کلروفرمی >عصاره اتیل استاتی 
 عصاره هگزانی >متانولی 

 

 
  

 .دورما آمونیکومصمغ هاي  اکسیدانی اسانس و عصاره عالیت آنتیفمقایسه  -3شکل 
Fig. 3. Comparison of antioxidant activity of essential oil and extracts of D. ammoniacum gum.  
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هاي اتیل استاتی و  اکسیدانی عصاره فعالیت آنتی
 3/21برابر با  IC50با  دورما آمونیکومکلروفرمی ریشه 

اتیل استاتی  لیتر و عصاره میکروگرم در میلی 8/31و 
میکروگرم در  7/62برابر با  IC50قطعات هوایی با 

عالوه بر این، عصاره  .)4(گزارش گردیده  لیتر، میلی
و عصاره اتانولی  1دورما آیتی چیسونیهیدروالکلی 

هاي  داراي فعالیت دورما آچري هاي هوایی بخش
 200و  488برابر با  IC50اکسیدانی ضعیف با  آنتی

 اسانس .)20و  12(باشند  لیتر می میکروگرم در میلی
اکسیدانی  داراي فعالیت آنتی دورما گالبرومریشه 

 اکسیدانی آنتی خواص مورد در). 3ضعیفی می باشد (
ثانویه  هاينوع و درصد متابولیت به توان می

 شرایط و ژنتیک ثیرأت دهنده عصاره که تحت تشکیل
تر  بیش که باشد، اشاره نمود. چرا می یطیهاي مح تنش

 و اکسیدانی گیاهان به ترکیبات فنولی آنتی خواص

فنولی موجود در عصاره یا اسانس استخراج شده  پلی
گردد. نقش اصلی ترکیبات فنولی در از  می بر از گیاه

 .)11(هاي آزاد اثبات گردیده است  بین بردن رادیکال
نیز حضور ترکیبات  دورما آمونیکومدر عصاره صمغ 
تواند با  می هایی / فنل ها کومارینسسکویی ترپن 

اکسیدانی عصاره صمغ گیاه در ارتباط  فعالیت آنتی
  .)29و  8، 3(باشد 

: ها خاصیت ضد باکتریایی اسانس و عصاره بررسی
، انتروکوك فکالیس ،لیستریا منوسیتوژنزهاي  باکتري

به  نسبت سودوموناس آئروژینوزاو  اشریشیاکلی
  ها فاقد هاله عدم رشد  هاي عصارهتمامی غلظت

  باشند،  بوده، در نتیجه مقاوم در برابر عصاره می
  استافیلوکوکوس اورئوس که باکتري  در صورتی

 هاي و شکل 4(جدول  باشد می داراي هاله عدم رشد
   ).5 و 4

  
   .متر) (میلیس اورئوس استافیلوکوکوها علیه سو یه  قطر هاله عدم رشد عصارهمیانگین  -4 جدول

Table 4. Means of the diameter of inhibition zone the extracts of ammoniacum gum by S. aureous (mm). 

 عصارهغلظت 
Concentration of extract 

(mg/mL) 
  هگزان

Hexane 

 کلروفرم
Chloroform 

 اتیل استات
Ethyl Acetate 

 متانول
Methanol 

500 
250 
125 

62.50 
31.25 

15 
7.50 
3.75 

20 
18 
17 
17 
17 
14 
9 
0 

23 
22 
21 
20 
20 
17 
15 
12 

19 
19 
18 
18 
18 
16 
12 
0 

22 
22 
21 
20 
20 
17 
14 
8 

  
  دهد،  نتایج تجزیه واریانس دو طرفه نشان می

 )P=000/0دار بوده (معنا غلظت و اثر نوع عصاره
میانگین قطر هاله عدم رشد  یعنی بر، )5(جدول 

  است. گذار ثیرأت
  
  

1 
  

                                                
1- D. aitchisonii 
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 هاي مختلف. در غلظت ها آنالیز واریانس دو طرفه قطر هاله عدم رشد عصاره -5جدول 
Table 5. Analysis of variance two way of the diameter of inhibition zone the extracts at different concentrations. 

  دار مقدار معنی
Significant value 

 F مقدار
F value 

 آزادي درجه
Degrees of freedom 

 مجموع مربعات
Sum of squares 

 منبع
Source 

  عصاره  1819.79  7  117.69  0.0000
Extracts  

 غلظت  268.29  3  40.49  0.0000
Concentration  

 اثر متقابل  64.47  21  1.39  0.158
Interaction  

 خطا  141.37  64    
Error  

 کل  2293.92  95    
Total  

  
 

  
 .هاي مختلف ها در غلظت قطر هاله عدم رشد عصاره میانگین مقایسه -4شکل 

Fig. 4. Means comparison of the diameter of inhibition zone the extracts at different concentrations. 
  

 
  .ها قطر هاله عدم رشد براي عصارهمقایسه میانگین  -5شکل 

Fig. 5. Means comparison of the diameter of inhibition zone for extracts. 
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عصاره متانولی و  ها، چنین با مقایسه میانگین هم
بهتري نسبت به دو  کلروفرمی اثر ضد باکتریایی

 ها آن رشد عدم هاله میانگین قطر عصاره دیگر داشتند،
 سویه رشد عدم هاله قطر با میانگین مقایسه در

 14 که برابر تتراسایکلین در استافیلوکوکوس اورئوس
 بود، شده نظر گرفته در کنترل عنوان به و بوده متر میلی
 شد مشاهده پژوهش این در چنین باشد. هم می تر بیش

 مورد باکتریایی سویه ها روي عصاره نهایی ثیرأت که
 کاهش با باشد. یعنی عصاره می مقدار به وابسته بررسی

 .است کاهش یافته ضد باکتریایی اثر عصاره میزان
با روش ( هاي مورد استفاده باکتريانس، براي اس

هاي اسانس  نسبت به تمامی غلظت )دیسک دیفیوژن
فاقد هاله عدم رشد بوده، در نتیجه مقاوم در برابر 

  اسانس بودند.
بازدارندگی  غلظت حداقل بررسی از حاصل نتایج

)MIC( کشندگی حداقل غلظت ) وMBC( ها عصاره 
 رودایلوشنمیک روش بررسی به مورد باکتري روي

  است.  آمده )6(جدول  در براث،

 
 .استافیلوکوکوس اورئوس باکتري علیه ها عصاره )MBC( کشی میکروب غلظت حداقل ) وMICمهارکنندگی ( غلظت حداقل -6جدول 

Table 6. Minimum inhibition concentration (MIC) and Minimum bactericidal concentration (MBC) of the 
extracts against the S.aureous bacteria. 

  ها عصاره
Extracts  

MIC(μg/ml) MBC(μg/ml) 

 متانول
Methanol 

31.25  62.50  

 کلروفرم
Chloroform  

62.50  62.50  

 اتیل استات
Ethyl Acetate  

500  500  

  هگزان
Hexane  

500  1000  

  
ها در برابر  دهد که تمام عصاره نتایج نشان می

فعال هستند و وکوس اورئوس استافیلوک باکتري
  سطوح مختلف فعالیت ضد باکتري را از خود 

ها در محدوده غلظت  عصاره MICدهند.  نشان می
ها  آن MBC لیتر و میکروگرم بر میلی 25/31 – 500

لیتر  میکروگرم بر میلی 50/62 – 1000در محدوده 
در  که عصاره متانول و کلروفرم صمغ گیاه وشا ،بود

ذکور داراي فعالیت ضد باکتري م برابر باکتري
تري نسبت به دو عصاره دیگر بودند. این در  قوي

  حالی است که مطالعات قبلی مربوط به فعالیت 
گیاه،  هاي هوایی ضد باکتري عصاره متانولی اندام

 وباسیلوس سوبتیلیس فعالیت ضد باکتري علیه 
 .)25(نشان می داد  استافیلوکوك اورئوس

  ، فعالیت )2002( همکاران چنین راجانی و هم
متانول،  –) دي کلرومتان 1:1ضد باکتریایی عصاره (

باکتري گرم  7بر علیه  را دورما آمونیکومصمغ گیاه 
باکتري گرم منفی گزارش کردند که داراي  1مثبت و 

میکروگرم بر  40حداقل غلظت مهاري برابر با 
میزان حداقل غلظت مهاري  ، که به)23(لیتر بود  میلی

مورد لیتر)  میکروگرم بر میلی 25/31عصاره متانول (
باشد. در بررسی دیگر  بررسی در این پروژه نزدیک می
هاي ضد باکتریایی  دلنوازي و همکاران، فعالیت
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دورما هاي هوایی گیاه  ها و اندام هاي ریشه عصاره
را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه  آمونیکوم

تیل استات، کلروفرم و هگزان هاي ا رسیدند که عصاره
هاي هوایی اثرات ضد باکتري  ها و قسمت از ریشه

 500برابر با  MIC با استافیلوکوك اورئوسعلیه 
که عصاره متانولی  لیتر دارد، در حالی میکروگرم بر میلی

هیچ فعالیت ضد باکتریایی از خود نشان نشان نداده 
رکیبات تفاوت در ساختار ت احتمال زیاد. که )3(است 

 باشد. ثر میؤنظر در نتایج حاصله م اندامهاي مورد

  
  گیري نتیجه

شناختی  که خواص زیست دهند مینتایج نشان 
اکسیدانی و ضد میکروبی  فعالیت آنتی مانند

هاي مختلف صمغ استخراج شده از گیاه با  عصاره

هاي داراي قطبیت متفاوت (هگزان، کلروفرم،  حالل
  ، توانند تغییر کنند یماتیل استات و متانولی) 

 انی عصاره اتیلاکسید فعالیت آنتیکه  اي به گونه
لیتر  میکروگرم بر میلی IC50 = 69.0استات با 

این گیاه مغ اکسیدانی باالي ص دهنده فعالیت آنتی نشان
میکروگرم بر  IC50 = 166.0و اسانس صمغ با  بود.
اکسیدانی متوسطی  لیتر داراي فعالیت آنتی میلی
   میزان حداقل غلظت مهاريچنین  شد. همبا می

)MIC (هاي متانولی  ها براي عصاره در برابر باکتري
 50/62لیتر) و کلروفرمیک (  میکروگرم بر میلی 25/31(

دهنده فعالیت ضد باکتري  لیتر) نشان میکروگرم بر میلی
  باشد.  خوب صمغ گیاه می
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