
 

١ 

  
 Ferulago subvelutinaترکیبات شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه دارویی

  
 .3و میري نژاد، ش. 2و رضوي، م. 1محمدتقی، ف

  ق اردبیلی، اردبیل، ایرانگروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محق - 1
  Fatemeh_Mohammadtaghi@yahoo.com: *نویسنده مسئول  

 ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانگروه زیست شناسی، دانشکده علوم - 2
 Razavi694@gmail.com 

 مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد، یاسوج، ایران - 3
 Mirinejad@gmail.com  

  
  چکیده
یط مناسب این گیاه پس از آن که در شرا. گیاهی از تیره چتریان است Ferulago subvelutinaگیاه دارویی         

سپس اسانس حاصل توسط دستگاه . ساعت به روش تقطیر با بخار آب اسانس گیري شد 4به مدت ، آزمایشگاهی خشک گرید
GC/MS  از کل اسانس را تشکیل % 58/92 ترکیب شیمیایی شناسایی گردید که 43مورد آنالیز قرار گرفت که بر اساس آن
، )Alpha - pinene )31/15%( ،Beta - pinene )32/0%( ،Camphene )94/1%: شامل ترکیبات شاخص اسانس. می دهد

Sabinene )42/6%( ،Beta - myrcene )53/13%( ،Phellandrene )21/6%(، Cis - ocimene )04/1%( ،Linalool 
)11/3%(، Eugenol )08/0% ( و  Alpha - humulene)32/0(% است.             

                                                                                                    
  .GC/MS، اسانس، Ferulago subvelutinaگیاه دارویی،  :کلید واژه

  
  مقدمه

گیاهان دارویی، گیاهانی هستند که مواد موثره موجود در آن ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اثر درمانی دارند و به     
این گیاه چند ساله و . گیاهی از تیره چتریان است .Ferulago sگیاه دارویی  ). 1(مورد استفاده قرار می گیرند  عنوان دارو

  ).2(آمده است ) 1(مخمل نما با گلبرگ هاي زرد و بدون کرك می باشد که تصویر آن در شکل 

 
  

  Ferulago subvelutinaتصویر گیاه ) 1(شکل 
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  مواد و روش ها
  آماده سازي گیاه جمع آوري و

که وقتی از اندام هاي مختلف یک گیاه دارویی بیشترین مقدار ممکن مواد موثره استخراج گردد، در واقع  باید توجه داشت
از این رو باید زمانی اقدام به جمع آوري گیاهان دارویی نمود که اندام هاي . محصول دلخواه به بهترین وجه به دست می آید

مواد موثره موجود در پیکره رویشی در مرحله گل زایی از مناسب ترین . اکثر مقدار ماده موثره باشندمورد نظر محتوي حد
  ).1(ه باشند از مقادیر زیادي مواد موثره برخوردارند دمیوه ها و بذرها وقتی کامال رسی. کیفیت برخوردار خواهند شد

جمع آوري  1391دنا دراستان کهکیلویه و بویراحمد، مرداد ماه  ازگردنه بیژن در کوه m (2200(از ارتفاع   .Ferulago sگیاه 
خشک  محیطی خشک و عاري از رطوبت به دور از نور آفتاب و در دماي اتاق ردسپس تحت شرایط آزمایشگاهی . شده است

  .گردید
  اسانس گیري

)gr (25  از پودر اندام هوایی گیاه را با)cc (100  آب مقطر و)cc( 5 بالن ریخته و دستگاه اسانس گیري به  گلیسرول در یک
بخارهاي تولید شده حاوي مولکول هاي اساسی فرار است که پس از عبور ازلوله . آن متصل شد و بر روي کلونجر قرار اده شد

این مولکول ها روغنی هستند و با مولکول هاي آب ترکیب نمی . جمع آوري می گردد هاي مبرد، در اثر میعان قسمت گیرنده
حاصل  سپس اسانس. اسانس زرد رنگ جمع آوري گردید cc (05/0(ساعت انجام شد و مقدار  4ت دم اسانس گیري به. دشون

) 2(تزریق شدکه طیف کروماتوگرام آن به صورت شکل ) GC/MS(به دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی 
  .است

  

  
   .Ferulago sگیاه ) GC/MS(طیف کروماتوگرام ) 2(شکل 

  
  نتایج

  : است) 1(به صورت جدول  GC/MSبا دستگاه   .Ferulago sنتایج آنالیز اسانس گیاه 
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  GC/MSبا دستگاه   .Ferulago sنتایج آنالیز اسانس گیاه ) 1(جدول 
Percentage RT Compound NO. 

29/0  461/4  1 - Hexanol 1 
32/0  683/5  Beta - pinene 2 
07/1  897/5  Bicyclo hexan 3 
31/15  194/6  Alpha - pinene 4 
94/1  485/6  Camphene 5 
42/6  173/7  Sabinene 6 
53/13  755/7  Beta - myrcene 7 
21/6  087/8  Phellandrene 8 
31/5  253/8  Delta - 3 - carene 9 
47/8  675/8  Bezene 10 
71/7  829/8  Beta - phellandrene 11 
04/1  007/9  Cis - ocimene 12 
58/0  268/9  1 , 3 , 6 - Octatriene 13 
76/0  583/9  Gama - terpinene 14 
27/0  903/9  1 - Octanol 15 
10/1  443/10  Alpha - terpinolene 16 
11/3  823/10  Linalool L 17 
57/0  536/11  Alpha – campholene aldehyde 18 
55/0  921/11  Trans - pinocarveol 19 
17/1  073/13  3 – Cyclo hexan - 1 - ol 20 
41/0  292/13  Para – cymen - 8 - ol 21 
31/0  236/14  Trans - carveol 22 
61/0  503/14  Beta - citronellol 23 
29/0  233/15  Geraniol 24 
12/0  791/15  Phellandral 25 
27/5  177/16  Bicyclo heptan - 2 - ol 26 
08/0  011/18  Eugenol 27 
15/0  527/18  Copaene 28 
81/0  788/18  Beta - bourbonene 29 
08/0  943/18  Beta - elemene 30 
89/3  744/19  Trans - caryophyllene 31 
13/0  910/19  Beta - cubebene 32 
08/0  284/20  Germacrene D 33 
32/0  528/20  Alpha - humulene 34 
45/0  584/21  Bicyclo germacrene 35 
10/0  999/21  Naphthalene 36 
21/0  207/22  Delta - cadinene 37 
32/0  670/22  Selina - 3 , 7 (11) diene 38 
41/0  044/23  Germacrene B 39 
21/0  287/23  Citronellyl propionate 40 
35/2  691/23  Caryophyllene oxide 41 
27/0  970/23  Guaiol 42 
08/0  964/25  Aristol - 9 - en - 3 - ol 43 
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  نتیجه گیري کلی
  :است ) 2(ترکیبات شاخص اسانس این گیاه به صورت جدول 

  
  و ویژگی هاي آن ها  .Ferulago sترکیبات شاخص اسانس گیاه ) 2(جدول 

  
ترکیبات شاخص 

 اسانس
ترکیبات شاخص  ساختار شیمیایی نوع ماده

 اسانس
 ساختار شیمیایی نوع ماده

Alpha - pinene مونوترپن 

 

Phellandrene مونوترپن 

 
Beta - pinene مونوترپن 

 

Beta - myrcene مونوترپن 
 

Camphene مونوترپن 
 

Cis - ocimene مونوترپن 

 
Sabinene مونوترپن 

 

Linalool ترپن الکل 
 

Eugenol  فنیل
  پروپن

Alpha - humulene  سزکویی
 ترپن
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