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ترکیبات شیمیایی اسانس برگ گیاه  Biebersteinia multifida DC.از خانواده Geraniaceae
توسط روش GC/MS
صدیقه سادات اخالقی * ،4سید هاشم اخالقی ،2مجید

محمدحسینی3

 8دانشگاه شهید بهشتی ،بیمارستان طالقانی ،بخش داخلی ،تهران ،ایران
 2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سبزوار ،گروه شیمی ،سبزوار ،ایران
 3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شاهرود ،دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی ،شاهرود ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،8393/86/83:تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،8393/88/82:تاریخ پذیرش قطعی8390/8/89:
چکیده
روغن اسانسی حاصل از روش تقطیر با آب برگهای گیاه  Biebersteinia multifidaکه به صورت وحشی در ایران (استان خراسان رضوی)
میروید ،با استفاده از روشهای  GCو GC-MSمورد تجزیه قرار گرفت .هفت ترکیب دربرگیرنده  93/06درصد ساختار روغن اسانسی برگ
مورد شناسایی قرار گرفتند که در بین آنها آلفا-پینن ( 0 ،)%09/99و 8و-80تری متیل -2-پنتادکانون ( ،)%28/69نئوفیتادی ان ( )%9/28و
نرولیدول ( )%0/80ترکیبات عمده بودند .در بین ترکیبات شناساییشده ،مونوترپنهای هیدروکربنه ( )%09/99نسبت به هیدروکربنهای غیر
ترپنی ( ،)%21/29هیدروکربنهای سزکوئیترپنی ( )%0/80و دیترپنها ( )%9/28برتری داشتند.
واژههای کلیدی ، Biebersteinia multifida DC. :روغن اسانسی  ،GC/MS ،آلفا-پینن ،مونوترپنهای هیدروکربنه

 .4مقدمه
جنس  Biebersteiniaاز خانواده  Geraniaceaeو یک گونه علفی چند ساله در ایران دارد که در فارسی به آن آدمک گویند و نام علمی
آن  Biebersteinia multifida DCمی باشد .این گونه در سوریه ،ارمنستان ،افغانستان ،لبنان و در آسیای مرکزی عالوه بر ایران یافت می
شود] .[8-2پژوهشهای قبلی در رابطه با این گونه کاربردهای دارویی ] [3-0و نیز وجود فالونوئیدها ] [6را نشان میدهد.
 .2روش
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 .4-2ماده گیاهی
گیاه  Biebersteinia multifida DCاز خانواده  Geraniaceaeدر فروردینماه  8392از ابتدای جاده سلطانآباد به قوچان در ارتفاع 8066
متری جمعآوری و در مرکز تحقیقات جنگلها و مراتع تهران نامگذاری علمی گردید.
 .2-2جداسازی روغن اسانسی
گیاه پس ازجمعآوری ،تحت شرایط مناسب خشک شد .روغن اسانسی موجود در برگهای خشک و خردشده گیاه مذکور توسط روش
تقطیر باآب با استفاده ازدستگاه کلونجر درطی سه ساعت استخراج شد و بدنبال آن روغن حاصل توسط سدیم سولفات بیآب ،آبگیری
وخشک شده ودر ویالهای مخصوص اسانس درشرایط دور از نور و دریخچال برای مراحل بعدی نگهداری شد.
 .3-2تجزیه توسط دستگاه

GC/MS

تجزیه روغن اسانسی توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل  HP 6890کوپل شده با اسپکترومتری جرمی مدل  HP 9573انجام شد.
شرایط کروماتوگرافی گازی شامل ،ستون موئینه ( HP-5MSبا طول  36متر و قطر  6/26میلیمتر و ضخامت الیه فاز ساکن  6/32میکرون)،
دمای تزریق  266درجه سانتیگراد ،برنامه دمایی  06-226درجه سانتیگراد ،باسرعت افزایش  0درجه در هر دقیقه ،که دردمای  06و 226درجه
به مدت سه دقیقه ایزوترمال بوده است ،از گازهلیم و با سرعت جریان  1 ml/minبعنوان گاز حامل استفاده شده است .شرایط اسپکترومتری
جرمی شامل انرژی یونیزاسیون  96الکترون-ولت وحجم تزریق اسانس به ستون ،یک میکرولیتر میباشد .تعیین مواد متشکله روغن اسانسی
براساس ضرایب بازداری کواتس نسبت به ضرایب بازداری آلکانهای نرمال ،تطبیق کامپیوتری کتابخانه دستگاه  GC/MSو الگوهای طیف
جرمی و مقایسه با اطالعات منتشرشده قبلی ] ، [6انجام شده است.
 .3نتایج و بحث
برگهای خشک شده گیاه  ،Biebersteinia multifida DCشامل  % 6/629روغن اسانسی با رنگ زرد شفاف بود 9 .ترکیب در برگ تعیین
شدکه  %93/06کل ترکیبات را شامل میشود .نتایج مربوطه درجدول  8ارائه شده است .همانطورکه مشاهده میشود ترکیبات عمده تشکیل-
دهنده روغن اسانسی برگ شامل آلفا-پینن ( -80،86،0 ،)%09/99تری متیل -2-پینادکانون ( ،)%28/69نئوفیتودی ان ( )%9/28و نرولیدول
( )%0/80میباشد .بر این اساس ،روغن اسانسی شامل  %09/99مونوترپن هیدروکربنی %0/80 ،سزکوئی ترپن اکسیژنه % 21/29 ،ترکیبات غیر
ترپنی و  %9/28دی ترپن هیدروکربنی میباشد.
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اخالقی و همکاران

)Biebersteinia multifida(  کروماتوگرام روغن اسانسی برگ های آدمک.4شکل

Biebersteinia multifida  ترکیبات شناساییشده اسانس برگ.4 جدول

No.
1
2
3
4
5
6
7

Compound
α-pinene
tetradecane
nerolidol
hexadecane
octadecane
neophytadiene
6,10,14-trimethyl2-pentadecanone
Total percentage

KI
936
1400
1566
1600
1800
1836

Percent(%)
49.79
1.68
6.16
2.89
2.13
9.21

1845

21.59
93.45

تقدیر و تشکر
.از آقای دکترمظفریان بخاطر نامگذاری علمی گیاه تشکر و قدردانی میگردد
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