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 چکیده:

 همواره  خیدر طول تار هایماریب  جهت حفظ سالمت و درمان ییدارو اهانیاستفاده از گ

 به لحاظ اهانیگ نیا ،یسنت ییمورد توجه بشر بوده است. امروزه عالوه بر مصارف دارو

 دیدر توسعه و تول lead compound فعال به عنوان ستیز باتیترک ییو شناسا یجداساز

 نیب نیدر ا که حققان قرار گرفته اندمورد توجه م شتریب یمنیو ایی با کارا دیجد یداروها

ضور و ح یگسترده در طب سنت ی، استفاده  ینعناع به لحاظ تنوع گونه ا ی رهیت اهانیگ

برخوردارند. بر اساس مطالعات انجام  یخاص تیاز اهم یعیطب باتیدستجات مختلف ترک

 نیکنند که ایرشد م رانیخانواده منحصرا در ا نیا اهانیگونه از گ ریگونه و ز 429شده 

 دیال جدفع ستیز باتیترک ییو شناسا یبه منظور جداساز قیاز نظر مطالعه و تحق اهانیگ

 نیاز ا سی( جنس فلوم4برخوردار هستند.) یخاص تیاز اهم ییدارو یفرآورده ها دیو تول

 یها یاز آنها به صورت چای گونه در سراسر جهان است که تعداد 411 یخانواده دارا

ه و ب یویو کل یکبد ،یقلب یهایماریاز ب یری،جلوگیدر درمان مشکالت گوارش یاهیگ

( مطالعات 2،2.)رندیگ یها مورد استفاده قرار م یدر جراحات و سوختگ یصورت موضع

 دها،یدهد، فالوونوئینشان م سیمختلف جنس فلوم یهاگونه یانجام شده رو ییایمیتوشیف

ت آزاد و هستند که به صور یباتیترک نیمهمتر دهاینوئو ترپ دهایدوئیریا دها،یاتانوئ لیفن

( 2،2اند.)قرار گرفته ییو شناسا یجنس مورد جداساز نیمختلف ا یهااز گونه لهیکوزیگل

حافظت م ک،یاولسروژن یآنت ،یضد درد ک،یابتیدی اثرات آنت کیمطالعات فارماکولوژ یط

که  شده است ارشجنس گز نیمختف ا یاز گونه ها الیباکتر یو آنت یعروق-یقلب کننده

( 2،2باشد. ) یجنس م نیا اهانیفعال متنوع و ارزشمند در گ ستیز باتیاز وجود ترک یحاک

 یفنول دیکوزیهفت گل Phlomis caucasica اهیگ یرو ییایمیتوشیف یامطالعه ی جهیدر نت

 ،rutin،chrysoeriol 7-O-rutinoside ،forsythoside B  acteoside دانیاکس یآنت

naringenin ، kaempferol 3-O-glucosideوchrysoeriol 7-O-rutinoside از این

واجد  یدیاتانوئ لیفن دیکوزی( سه گل9قرار گرفته است.) ییو شناسا یمورد جداسازگیاه 

( 9و گزارش شده است.) یجداساز Phlomis lanceolata اهیاز گ الیکروبیم یاثرات آنت
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از  chrysoeriol-7-O-β-D-glucosideو  acteoside بیدو ترک یاستخراج و جداساز

 دیکوزیو دو گل Lamiideبه نام  یدیدوئیریا دیکوزیگلو یک  Phlomis olivieriگیاه 

 و chrysoeriol-7-β-D- (3-E-p-coumaroyl) glucoside یدیفالوونوئ

chrysoeriol-7-O-β-D-glucoside از گیاه Phlomis persica است. گزارش شده 

 ب وجنس است که در غر نیا کیاندم اهانیگ نیاز ا یکی . Phlomis olivieriاه ی( گ6)

هت ج یبه صورت موضع رانیا یمرکز مناطق یدر برخ اهیگ نیکند. از ا یرشد م رانیمرکز ا

 اهیاسانـس گ بـاتیترک زیآنال جهی( در نت8،7شده است. ) یاستفاده م یسطح یزخم ها امیالت

Phlomis aucheri Boiss.،caryophyllene oxide  ،β-caryophyllene   وβ-

selinene دهد یها نشان می( بررس5گزارش شده اند.) به عنوان ترکیبات عمده ی اسانس

هت ج نیگونه انجام نشدهو بد نیدر ارتباط با ا یجامع ییایمیتوشیتاکنون مطالعات ف

 هیثانو یها تیمتابول ییبا هدف شناسا اهیگ نیموجود در ا باتیترک ییو شناسا یجداساز

اساس  بر کیفارماکولوژ شاتیو آزما کیولوژیب یتست ها یاجرا اه،یمسئول بروزاثرات گ

 اهیگ از ییدارو یفرآورده  دیتول یابیارز تیو در نها یجدا شده در مطالعات بعد باتیترک

 رسد. یارزشمند به نظر م

در این پایان نامه بخش های هوایی این گیاه پس از جمع آوری از استان آذربایجان شرقی 

،شبستر،دامنه جنوبی میشوداغ،در هوای آزاد خشک و خرد شد.بخشی از آن توسط دستگاه 

مورد  % 71کلونجر اسانس گیری شد و بخشی دیگر نیز توسط حالل متانول و متانول و آب 

صاره متانولی توسط حالل های اتردوپترول،کلروفرم،اتیل عصاره گیری قرار گرفت.ع

استات،و متانول فرکشنه شد و فرکشن متانولی و اتیل استاتی برای بررسی انتخاب شد.با 

و ستونی با فاز ساکن سیلیکاژل )فاز نرمال و فاز  TLCاستفاده از روش کروماتوگرافی 

ترکیب جداسازی که از  8روش کروماتوگرافی کاغذی  و LH-20معکوس( و سفادکس 

.در طول جداسازی از معرف انیس ترکیب از لحاظ ساختار شیمیایی شناسایی شد 6بین آنها 

استفاده شد.شناسایی این  TLCاسید سولفوریک جهت ظهور لکه ها بر روی -آلدئید

و  Mass ، CNMR42 ،HNMR4 ،UVترکیبات با استفاده از روش های مختلف مانند 

Shift reagent .ها میسر گردید 
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)ترکیب  Isoquercetinهای نامدوفالونوئیدبهدهندهنشانفیتوشیمیایییازمطالعهایج حاصلنت

C ) و naringenin ترکیب((A  یهاترکیب فنیل اتانوئیدی به ناممی باشد.همین طور دو 

Verbascoside ترکیب(D)  و Phlinoside C ترکیب(F ) یک ترکیب ایریدوئیدی به نام،

Ipolamide ترکیب(  (B یک ترکیب فنلیک اسید بنام  Chlorogenic acid ترکیب(E ) 

 می باشد.

ماده شناسایی شد که بیشترین  Phlomis olivieri 21 در نتایج بررسی حاصل از اسانس

  caryophyllene  ) beta -65/29%) ،germacrene Dرانده آن ـده مواد تشکیل

(9/45%، )pinene – α (55/7 %،) و Caryophyllene oxide (45/9 %.تشکیل می دهند ) 

ماده شناسایی شد که بیشترین  Phlomis persica 27و در نتایج بررسی حاصل از اسانس 

  ، Germacrene D ( ( ،%9/49 Elemene (-ɣ 2/48مواد تشکیل دهنده آن را )%

Bicyclo germacrene-D (10.8% )  تشکیل می دهند. 

 کلیدی:کلمات 

 Phlomis olovieri Benth،Naringenin  ،Teucroside  ، Verbascoside  

،ipolamide . اسانس، 
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Abstract:                                                                                                 

               

                                                                                                    

Phlomis olovieri Benth.plant,from Lamiaceae family,is one of  100 

species of Phlomis genus in the world,which has had extensive 

therapeutic application in Iranian traditional medicine. 

The plant is known as  ̒ ̒chemaleh ̒ ̒ and has a extensive geographic 

distribution in almost all parts of Iran,especially west and central 

part.In traditinal medicine ̒ ̒ chemaleh ̒ ̒  [phlomis] in brewed from was 

used for gasterointestional upset, heart ,liver and kidney  disease 

treatment. 

Topical form of phlomis was used for burns and surgeries in 

traditional medicine. 

Despite the identification of various natural compounds such as 

flavonoids,phenyl ethanoids,iridoids,di and triterpens,etc in several 

species of phlomis genus;complete phytochemical studies on this 

genus have not been done yet.Therefore more phytochemichal 

studies,in addition to identifying effective ingredient,causing 

physiologic and pharmacologic effects,seems useful in order to assess 

the possibility of pharmaceutical production of drug considering 

widespread distribution of the plant. 

 The essential oils of the plants were extracted using hydrodistillation 

method. CG and CGMS were applied to analysing the chemical 

constituents of the oils and brine shrimp lethality test ( BSLT) 

was used for the evaluation of general toxicity effects of the oils. 

Phlomis olivieri Benth. and Phlomis persica Boiss. (Lamiaceae) are 

two medicinal species endemic to Iran. In the present study, we 

investigated the chemical compositions and general toxicity potentials 

of the essential oils obtained from the aerial parts of these two 

Phlomis species. In this thesis aerial part of the Phlomis olivieri was 

collected from Shabestar, south Mishodagh , East Azarbayjan,dried 
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outdoors,and ground ,and aerial part of  the Phlomis persica was 

collected from Borujen (Chaharmahalo-Bakhtiari province) and 

Nahavand (Hamedan province) regions.  

A total of 46 compounds were identified in the plants essential oils, 

among them β-caryophyllene (25.7%) and germacrene D (19.5) in  

P. olivieri and germacrene D (17.2%) and γ-elemene (15.4%) in P. 

persica were the main compounds. The essential oils of P. olivieri and 

P. persica exhibited a moderate toxicity activity (LD50: 24.2 ± 0.5 and 

41.6 ± 0.8 μg/ml, respectively) in brine shrimp lethality test compared  

podophyllotoxin (LD50: 2.8 ± 0.3 μg/ml) to 

Methanol solvent was fractionated using etherdipethrol,chloroform, 

ethyl acetate,and methanol solvents. 

In phytochemistry processes; Methanol and ethyl acetate fractions 

were chosen forassessment.Using TLC chromatography and column 

chromatography with silicagel as stationary phase(normal and reverse 

phase) and sephadex-LH20 , two flavenoid,one phenyl ethanoid 

glycoside,one iridoid glycoside and one caffeic acid compounds were 

extracted which chemical structures of all were identified. 

During extraction anisaldehyde-sulfuric acid reagent was used for the 

emergence of spots on TLC.Identification of this compounds was 

NMR -H1NMR,-C13performed using different methods such as Mass.

and shift reagents. 

The results from phytochemical study indicated the presence of six 

compounds suchas 

Naringenin(A),Ipolamiide(B),Isoquercetin(C),Verbascoside(D) and 

Cholorogenic acid (E) and Phlinoside C (F). 

Keywords:gosh bare, chemaleh ,phlomis olovieri 

Benth,flavenoid,verbascoside,chlorogenic acid,ipolamiide,essential 

oil.  

          

 

 


