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چكيده
جنس  Heracleumاز تیره چتريان داراي بیش از  07گونه میباشد و معروفترين گونه آن  H. persicumبه نام گلپر و بهعنوان
ادويه مورد استفاده قرار میگیرد .اين جنس در ايران ،آناتولی ،ماوراي قفقاز و عراق رويش دارد .بهطور کلی  17گونه از اين
جنس در ايران رويش دارد که  4گونه آن بومی میباشد .هدف از اين مطالعه بررسی کمی وکیفی اسانس بذر گونه انحصاري
( H. pastinasifoliumگلپر برگ شقاقلی) در ارتفاعات مختلف است .اين گیاه از منطقه ارسباران و از سه ارتفاع  1077متر 1077
متر و  1077متري جمعآوري گرديد و با روش تقطیر با آب اسانسگیري شد .براي شناسايی ترکیبهاي اسانس از دستگاههاي
گاز کروماتوگرافی ( )GCو گاز کروماتوگراف متصل به طیفسنج جرمی ( )GC/MSاستفاده گرديد .بازده اسانس در ارتفاع 1077
متري  2/14درصد ،ارتفاع 1077متري  2/02درصد و در ارتفاع  1077متري  2/03درصد گزارش گرديد .مهمترين ترکیبهاي
تشكیلدهنده اسانسها در بذر بهترتیب در ارتفاعات  1077 ،1077و  1077متري اکتیلاستات (،00/3 ،03/6( )Octyl acetate
 06/6درصد) ،هگزيل بوتیرات ( 0/2 ،0/8و  0/6درصد) و اکتانول ( 4/8 ،4/1و  0/6درصد)بود .براساس نتايج حاصل از بازده
اسانس ،با افزايش ارتفاع میزان اسانس افزايش يافته است .همچنین میزان ترکیبهاي اصلی اسانس نیز با افزايش ارتفاع افزايش
يافتهاند.
واژگان كليدي :گیاهان دارويی ،اسانس ،Heracleum pastinasifolium ،اکتیلاستات ،هگزيل بوتیريت

*نويسنده مسئولmirza@rifr-ac.ir :

62

1

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،7سال دوم ،شماره  ،3پاييز  /3333صفحات 62-33 :

قاطع بلغم و معالجیه هیسیتري اسیت ،بیه طیوريکیه

مقدمه
از آنجا که کشور ما داراي فلور غنی میی باشید و

دمکرده ريشه آن براي رفع ناراحتیهاي عصبی و براي

شرايط اقلیمی متنیوع حیاکم بیر ايین سیرزمین زمینیه

تقويت حافظه نیز کاربرد دارد (زرگري .)1360 ،مییوه

مناسبی براي رويش بسیاري از گونیههاي بیا ارزش را

گونه  H. persicumنیز ( )Scheffer et al., 1984مورد

فراهم نموده است توجه به گیاهان دارويیی از اهمییت

اسییتخرا و آنییالیز قییرار گرفییت کییه داراي  4درصیید

خاصی برخوردار میباشد .جنس  Heracleumاز تییره

اسانس و  06ترکییب بیود .هگزيیلبیوتیرات بیا 42/2

( Umbelliferaeچتريییان) داراي بییییش از  07گونیییه

درصیییید داراي بییییاتترين مقییییدار بییییود .گونییییه

میباشد و معروفترين گونه آن  H. persicumبه نیام

 H. antasiaticumکاشته شده

در روسیه ( Tkachenko

گلپر و بهعنوان ادويه مورد استفاده قرار میگییرد .ايین

 )and Zenkevich, 1993مورد تحقیق قرار گرفت کیه

جنس در ايران ،آناتولی ،ماوراي قفقاز و عراق رويیش

 37ترکیب شیمیايی در آن شناسايی شد ،ترکیب اصلی

دارد .بهطورکلی  17گونه از اين جنس در ايران رويش

اکتیل  -4متیلوالرات با  86درصد گزارش شده است.

دارنیید کییه  4گونییه آن يعنییی،

nephrophyllum

لیییذا در ايییین تحقییییق بیییذر گونیییه

،H.

Heracleum

 H. anisactis ،H. gorganicumو  H. rechingeriاز

 pastinasifoliumاز ارتفاعیییات مختلیییف ارسیییباران

گونههاي انحصاري ايران میباشیند (مظفريیان1300 ،؛

 1077 ،1077و  1077متر جمعآوري و براي نخستین

زرگیري .)1360 ،گلپیر بیرگ شیقاقلی (

بار ترکیبهاي اسانس آن مورد بررسی قرار گرفت.

Heracleum

 )pastinacifoliumگیاهی است چنید سیاله بیا يقیهاي

مواد و روشها

پوشیده از بقاياي دمبرگهاي غشايی متراکم ،سیاقه بیه

جم ع آوري گي عاه و اسععرارا اسععان  :بییذر گیییاه

ارتفاع  07تا 177سانتیمتر استوانهاي با شییارهاي کیم

 Heracleum pastinasifoliumاز ارتفاعییات ،1077

عمق و بدون کرک است .برگها با سطح فوقانی سیبز

 1077و  1077متر در منطقه ارسباران در اوايل تیرمیاه

تیره بدون کرک يا به ندرت پوشیده از کرکهاي بسیار

 1380جمییعآوري ،در شییرايط آزمايشییگاه خشیی

کوتاه میباشد .برگها شیانهاي تحتانیهیا بیا دمبیرگ

اسانس بذر آن بهطور جداگانه و به روش تقطیر با آب

بلند ،فصل گیل و مییوهدهیی اواخیر بهیار تیا اواسیط

(کلونجر) بهمدت  3سیاعت اسیانسگیري و تیا زمیان

تابستان است و در اسیتانهاي مازنیدران و آذربايجیان

آنالیز در شیشه تیره در يخچال نگهداري گرديد.

میرويد (خاتم ساز.)1300 ،
در مورد اسانس بیرگ و گیل گونیه

و

H. persicum

آناليز مواد موثره اسان

قبالً تحقییق انجیام گرفتیه کیه تیرانس-آنتیول (67/2
درصد) و ترانس -بتا -اوسیمن ( 8/4درصد) بیاتترين

مشاصات دسرگاه آناليز  :GCدسیتگاه کرومیاتوگراف

مقدار ترکیبها را شامل میشدند .در اسانس گل ايین

گییازي مییدل (،Thermo-UFM (Ultera Fast Model

گونه نیز آنتول ( 38/6درصد) و گامیا -تیرپینن (10/8

ستون موئینه  Ph-5به طول  17متیر و قطیر داخلیی 7/1

Sefidkon et al.,

میلیمتر و ضیخامت  7/4میكرومتیر اسیت ،کیه سیطح

درصد) باتترين درصد را داشتهاند (

 .)2004اسانس گلپر بهعنوان آنتیاکسییدان در کیاهش

داخلی آن با فاز سیاکن از جینس

خطرات قلبی عروقی و کاهش مقادير لیپوپروتیئن سرم

 phenyl 5%پوشیده شده است .برنامه حرارتی ستون از

خون ،مقوي معده و گوارش ،ضدنفخ ،ضدعفونیکننده

 67تا  287درجه سانتیگراد ،با سرعت افزايش دماي87

و میكروبکش قوي است .باعی

Dimethyl siloxane,

درجه سانتیگراد در دقیقه .آشكارساز از نوع  ،FIDگیاز

ازديیاد شییر میادر
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حامل هلیم کیه فشیار ورودي آن بیه سیتون برابیر 7/0

ش اسايي تركيبهاي تشكيلده ده اسان  :شناسیايی

کیلوگرم بر سانتیمترمربع تنظییم شیده ،دمیاي محفظیه

طیفها به کمی

هاي بیازداري آنهیا کیه بیا

آشكارسییاز  207درجییه سییانتیگراد و درجییه حییرارت

تزريق هیدروکربنهاي نرمال ( )C7-C25تحت شیرايط

محفظه تزريق  287درجه سانتیگراد تنظیم شد.

يكسان با تزريق اسانسها و توسط برنامه کامپیوتري و

شیاخ

مشاصععات دسععرگاه آنععاليز جيععف سعع

جرمععي

به زبان بیسی

( :)GC/MSدسییتگاه کرومییاتوگراف گییازي

Varian

منییابع مختلییف

محاسبه شده ،همچنین مقايسه آنهیا بیا
از جملییه Davies ،)1000( Adams

 3400متصل به طیف سینج جرمیی  ،Saturn IIسیسیتم

( )1007و  )1080( Shibamotoو بییییا اسییییتفاده از

تلهيونی با انرژي يونیزاسیون  07الكتیرون ولیت سیتون

طیفهاي جرمی ترکیبهیاي اسیتاندارد ،و اطالعیات

( DB-5به طول  37متر ،قطیر داخلیی  7/20میلیمتیر و

موجود در کتابخانه دستگاه  GC/MSصورت پذيرفت.

ضخامت تيه فیاز سیاکن برابیر  7/20میكیرون) اسیت.
نراي

فشار گاز سیر سیتون  30پونید بیر ايینر مربیع ،درجیه
حرارت  67تا  207درجه سانتیگراد با سرعت افیزايش

نتییايج نشییان میییدهیید کییه بییازده اسییانس بییذر

 3درجه سانتیگراد در دقیقیه ،درجیه حیرارت محفظیه

 Heracleum pastinacifoliumبیا افیزايش ارتفیاع در

تزريق  267درجه سانتیگراد و دماي ترانسفر تين 207

 1077متر عالوه بر بازده اسیانس ،مییزان میواد میوثره

درجه سانتیگراد تنظیم گرديد .گاز حامل هلیوم کیه بیا

غالییب اسییانس م ییل اکتانییل اسییتات ( 06/6درصیید)،

سرعت  31/0سانتیمتر بر ثانیه در طول سیتون حرکیت

هگزيل بوتیرات ( 0/6در صد) و اکتانول تا  0/6درصد

میکرد .زمان اسكن برابر ي

افزايش يافته است (جدول .)1

ثانیه ،انیرژي يونیزاسییون

 07الكترون ولت و ناحیه جرمی از  47تا  347بود.
جدول  .1مقايسه ترکیبهاي شناسايی شده در اسانس بذر گیاه  H. pastinacifoliumدر سه ارتفاع مختلف ارسباران
 1077متر

 1077متر

 1077متر

شاخ

بازداري

رديف

نام ترکیبها

7/4

7/1

7/3

010

α-pinene

1/0

1/4

1/3

1771

n-octanal

2

7/3

7/0

7/4

1717

n-hexyl acetate

3

0/6

4/8

4/1

1704

n-octanol

4

7/2

7/4

7/2

1102

hexyl isobutyrate

0

1/77

7/0

7/2

-

1

unknown

6

0/6

0/2

0/8

1104

(e )-2-hexyl butyrate

0

06/6

00/3

03/6

1213

octanol acetate

8
0

7/3

7/6

7/0

1230

n- hexyl 2-methyl butyrate

7/3

7/4

7/0

1244

hexyl isovalerate

17

7/1

7/4

7/2

1343

octyl isobutyrate

11

7/2

7/0

7/2

1304

citronellyl acetate

12

7/2

7/2

7/3

1383

n- hexyl n-hexanoate

13
14

1/4

0/1

4/0

1380

octyl butyrate

7/4

7/2

7/1

1412

decanol acetate

10

7/3

7/1

7/4

1432

octyl 2-methyl butyrate

16

08/6

00/0

00

Total

10
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crenatifolium

بحث

،H.

platytaenium ،H.

 H. sphondyliumدر ترکیه مورد بررسیی قیرار گرفیت و

مقايسه ترکیبهاي شیمیايی اسیانس بیذر گییاه نشیان
میدهد که بیا افیزايش ارتفیاع در ارسیباران ،مییزان اکتییل

ترکیبهاي اصلی آنها اکتیلاستات و اکتانول بیود (

استات ،هگزيل بوتیريت و اکتیانول افیزايش يافتیه اسیت و

 .)et al., 2005در اسیانس مییوه گییاه H. candolleanum

اينكه استرهاي خطی باتترين درصد ترکیبهیاي متشیكله

لیمونن ( 07درصد) و اکتییلاسیتات  0/2درصید بیاتترين

اسانس را تشیكیل میدهید و بیهترتییب در ارتفیاع ،1077

درصد ترکیبهاي میوه را شامل میشدند (.)Anil, 2007

Ozek

 1077و  1077متیییییري درصییییید آن  00/0 ،00و 08/6
میباشد .در اسانس میوههاي سه گونیه

نريجهگيري نهايي

H. crenatifolium

 H. platytaenium ،H. sphondylium ،Boiss.اکتیلاسیتات

نتايج اين تحقیق نشان داد باتترين درصد ترکییب

بهترتیب  80/6 ،03/0و  31/6درصد ترکییب اسیانسهیا را

اسانس بذر گونه مورد مطالعه اکتیلاستات است که بیا

تشكیل میداد ( .)Iscan et al., 2009ترکییبهیاي اسیانس

افزايش ارتفاع زياد شدهاست .اين نتیجه مشابه نتايجی

در میوه و ساقه  Heracleum persicumمورد بررسی قیرار

است که ازاجراي اين تحقیق هم بهدست آمیده اسیت.

گرفته و آنتول باتترين ترکیب اسیانس بیود ( Sefidkon et

درباره اسانس گیاه  Heracleum pastinacifoliumقبالً

 )al., 2004در اسییانس گیییاه ،Heracleum rechingeri

گزارشی منتشر نشدهاست.

اکتیلاستات با  20/40درصد باتترين درصد را داشته است

سپاسگزاري

( .)Habibi et al., 2010در تحقیقییی کییه در مییورد گونییه

از رياست محترم بخش تحقیقات گیاهیان دارويیی و

 Heracleum gorganicumانجام شید (مییرزا و همكیاران،

مسئولین محترم موسسه تحقیقات جنگلهیا و مراتیع کیه

 .)1301ترکیب اکتیل استات با افزايش ارتفاع افزايش يافتیه

امكان اجراي اين طرح را فراهم آوردند قدردانی میشود.

بود و باتترين درصید را در بیین سیاير ترکیبهیا تشیكیل
میداد .همچنین در تحقیق ديگري نیز کیه در میورد گونیه

م اب

 Heracleum anisactisانجییام شیید (میییرزا و همكییاران،

 -1خاتمساز ،م .1300 .فلور ايران .شماره  .24موسسه

 .)1303ترکیب اکتیل استات با افزايش ارتفاع افزايش يافتیه

تحقیقات جنگلهیا و مراتیع کشیور ،تهیران112 ،

بود و باتترين درصد را در بیین سیاير ترکییبهیا تشیكیل

صفحه.

میداد .ترکیبهاي شیمیايی اسانس چهیار گونیه از جینس
 Heracleumشیییییییییییامل pastinacifolium

 -2زرگري ،ع .1360 .گیاهان دارويی (جلید چهیارم).

،H.

انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 023 ،صفحه.

 H. rechingeri ،H. persicumو H. transcaucasicum

 -3مظفريان ،و .1300 .فرهنگ نامهاي گیاهیان ايیران.

که قبالً بررسی شده است ( )Firuzi et al., 2010نشان داده

انتشارات فرهنگ معاصر ،تهران 047 ،صفحه.

کییه میريستیسیییین  ،03/6تییرانس -آنتیییول  20درصییید،

 -4میییرزا ،م ،.نجییفپییور نییوايی ،م .1301 .بررسییی

هگزيلبوتیانوات  20/0درصید ،و المايسیین  41/1درصید

مقايسییهاي ترکیییبهییاي شیییمیايی اسییانس میییوه

بهترتیب باتترين درصد ترکیب اسانس هر کدام از گونههیا
بودند .در تحقیقی ديگر ترکیبهیاي اسیانس

 Heracleum gorganicumدر ارتفاعات مختلیف.

Heracleum

فصلنامه تحقیقات گیاهان دارويی و معطیر ايیران،

 sphondylium ssp. ternatumمورد بررسی قیرار گرفیت

.320-324 :)2(28

( .)Ozek et al., 2002اسییییانس سییییه گونییییه
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