
 

١ 

 
 Ferulago subvelutinaعصاره گیري از ریشه گیاه دارویی 

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

  گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران - 1
  Fatemeh_Mohammadtaghi@yahoo.com: *نویسنده مسئول 

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

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

 
  چکیده

عصاره گیري از جهت اثربخشی بیشتر موا موثره ،. گیاهی از تیره چتریان است Ferulago subvelutinaگیاه دارویی      
از  در عصاره گیري، استفاده دتکنیک استاندار. این ترکیبات صورت می گیردان دارویی به منظوراستخراج و جداسازي گیاه

در این روش نمونه جمع آوري شده تحت شرایط آزمایشگاهی، در محیطی خشک و عاري از رطوبت و . دستگاه سوکسیله است
نمونه درون سوکسیله قرار داده شد و به ترتیب با حالل هاي ان سپس پودر. به دور از نور آفتاب در دماي اتاق خشک شد

سپس عصاره هاي حاصل جداگانه، در دماي پایین و شرایط خال . هگزان، دي کلرومتان و متانول عصاره گیري انجام گردید
) gr(کلرومتانی و  عصاره دي 2/3) gr(عصاره ان هگزانی،  7) gr(در نهایت  .توسط دستگاه روتاري اواپراتور تغلیظ گردید

  .عصاره متانولی به دست آمد 7/11
  

  .، عصاره گیري، سوکسیلهFerulago 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        

 ). 1(استفاده قرار می گیرند عنوان دارو مورد 
این گیاه چند ساله و مخمل نما با گلبرگ هاي زرد و بدون کرك می . گیاهی از تیره چتریان است .Ferulago sگیاه دارویی 

  ).5(آمده است ) 1(باشد که تصویر آن در شکل 
  

 
  

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

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

 ...)ریشه و ریزوم و (مواد موثره موجود در اندام هاي زیرزمینی گیاهان . داکثر مقدار ماده موثره باشندهاي مورد نظر محتوي ح
  ).1(ار می رسد ددر اواخر دوره رویشی به حداکثر مق

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

  .گردید
  عصاره گیري

)gr (200  از پودر ریشه گیاهFerulago s.  ستگاه درا درون یک لوله نگهدارنده تهیه شده از کاغذ صافی ریخته و درون
را به عنوان مخزن حالل به آن متصل کرده و روي دستگاه کلونجر قرار داده شد  ml (500(الن یک ب .سوکسیله قرار داده شد

ان عصاره گیري به ترتیب با حالل هاي . و در باالي آن نیز، یک مبرد جهت تبدیل حالل تبخیر شده به مایع، متصل شد
روز و  4متان جهت جداسازي مواد نیمه قطبی به مدت هفته، دي کلرو 2هگزان جهت جداسازي مواد غیر قطبی به مدت 

، دي oc 69 - 68 هگزان از آنجایی که نقطه جوش ان. هفته انجام گرفت 1متانول جهت جداسازي مواد قطبی به مدت 
انول و براي مت oc 40، براي دي کلرومتان oc 70 هگزان است، دماي کلونجر براي حالل ان oc 65و متانول  oc 6 /39کلرومتان 

oc 75 است) 2(تصویر دستگاه سوکسیله به صورت شکل . تنظیم شد.  
  

  
  

  تصویر دستگاه سوکسیله) 2(شکل 
  

هگزانی، دي کلرومتانی و متانولی به صورت جداگانه، در دماي پایین و در شرایط خال، توسط دستگاه  سپس عصاره هاي ان
      .است) 3(اپراتور به صورت شکل تصویر دستگاه روتاري او. روتاري اواپراتور تغلیظ گردید
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  تصویر دستگاه روتاري اواپراتور) 3(شکل 
 

  و بحث نتیجه گیري
عصاره قهوه اي تیره  gr (2/3(عصاره زرد رنگ ان هگزانی،  7) gr(مقدار  .Ferulago sدر نتیجه عصاره گیري از ریشه گیاه 

  .انولی به دست آمدمت قهوه اي روشن عصاره gr (7/11(دي کلرومتانی و 
  :ازجمله. عصاره گیاهان دارویی حاوي مواد موثره می باشد که کاربردهاي فراوانی دارند

همچنین نقش هاي ). 4(این ترکیبات داراي فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی طبیعی می باشند : کاربرد زیست شناسی -1
از جمله این نقش ها می توان به جذب حشرات . بر عهده دارندمتابولیسمی و کاربردهاي مهمی درگیاهان تولیدکننده آن ها 

جهت گرده افشانی وپراکنده نمودن دانه هاي گرده، دفاع شیمیایی در برابر قارچ هاي پاتوژن و باکتري ها و همچنین رقابت 
  ).     6( بین گیاهان اشاره کرد

  ).3( اشاره کرد) ضد ماالریا(و آرتمیزین ) درمان سرطان( می توان به ترکیباتی مانند تاکسول: کاربرد پزشکی و دارویی – 2
   .)2( تولید این ترکیبات در شرایط تنش تا چندین برابر افزایش می یابد: کاربرد کشاورزي – 3
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