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جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده روغن های اسانسی گیاه Prangos latiloba Korov.به
روش طیف سنجی جرمی کوپل شده با کروماتوگرافی گازی
سیداصغر

حسینی*

گروه شیمی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران
2گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1399/05/24:تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ، 1399/08/16:تاریخ پذیرش قطعی1399/09/03:
چکیده
گیاهان دارویی از ارزش خاصی در علوم زیستی و پزشکی به لحاظ پیشگیری و درمان بیماری برخوردار است .در سال های اخیر استفاده از
گیاهان دارویی به دلیل اثبات اثرات مفید آن ،ارزان بودن ،نداشتن اثرات جانبی زیاد و همچنین سازگار بودن با محیط زیست روزبه روز در حال
افزایش است .در این تحقیق ،روغنهای اسانسی بخشهای مختلف از گیاه معطر و وحشی جاشیر گچ دوست ،(Prangos latiloba Korov
توسط روش تقطیر با آب استحصال و ترکیبات متشکله به کمک روش کروماتوگرافی گازی توأم با طیف سنجی جرمی ( )GC/MSبررسی و
شناسایی گردید .ترکیبات اصلی تشکیلدهندهی اسانس حاصل از این گیاه به ترتیب لیمونن( ،)%13/54میرسن( ،)%8/58المول( )%7/79و آلفا
فالندرن( )%6/88بودند.
واژه های کلیدی  :جاشیر گچ دوست ،روغن اسانسی ،تقطیر با آب ،کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی.

 .1مقدمه

گیاه جاشیر گچ دوست ) (Prangos latiloba Korovدارای  30گونه است که  15گونه آن در ایران وجود دارند و  5گونه از این
تعداد بومی ایران هستند .بقیه گونه های این جنس عالوه بر ایران در آناتولی ،قفقاز و آسیای مرکزی پراکنده اند] .[1جاشیر
کاربردهای دارویی و صنعتی فراوانی دارد اما متاسفانه چندان در ایران مورد توجه قرار نگرفته است .بعضی از گونه های جنس
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 Prangosدر پزشکی سنتی به عنوان بادشکن ،ملین ،مقوی معده ،نیرو دهنده ،ضد نفخ ،ضد انگل ،ضد قارچ و ضد باکتری مورد
استفاده قرار می گیرند] Prangos .[2-3گیاهی چندساله ،تا حدودی پرزدار ،باارتفاع  30-45سانتی متر .برگ های قاعده ای 4-5
شانه ای ،به طول  17-35سانتی متر ،قطعه انتهائی بسیارکوتاه و واگرا ،به طول  3-10وعرض  0/75 – 1/5میلی متر ،نوک دار .برگه و
برگک ها خطی باریک ،اغلب دائمی .چترهای میوه دار با شعاع  15-30سانتی متر .کاسبرگ ها غالبا مشخص ،گلبرگ ها بدون
کرک .دم گل ازمیوه رسیده  1-2بار بلندتر .میوه ها بیضوی پهن تا کروی ،به طول  7-13وعرض  6-12میلی متر ،باله امواج-
چروکیده ،به عرض  4-5میلی متر  ،درقاعده با برجستگی های متوسط ومتراکم .حلقه ای از کانال های هدایت شیرابه رزین دار در
اطراف آندوسپرم میوه رسیده وجود دارد].[1
در سال  ، 1998مطالعات سفیدکن و همکاران در مورد شناسایی مواد متشکله اسانس بخش هوایی و بذرهای گیاه جاشیر Prangos

 ferulacea Lindl.منجر به شناسایی  25ترکیب در اسانس بخش هوایی و  12ترکیب در اسانس بذر این گیاه شده است که دلتا-3-
کارن( ،)%16آلفا-پینن( ،)%12/6بتا-پینن( )%22/9و اپی-آلفا-بیسابولول( )%7/7ترکیبهای اصلی اسانس بخش هوایی و دلتا-3-
کارن( ،)%10آلفا-پینن( ،)%10/1بتا-پینن( )%33و لیمونن( )%8/9ترکیبهای اصلی اسانس بذر این گیاه را تشکیل می دادند].[4
بررسیهای همین محقق در سال  2001نشان داده است که بتا-کاریوفیلن( ،)%18/2جرماکرن  )17%/2(Dو لیمونن( )%8/7ترکیبهای
اصلی اسانس اندام هوایی و آلفا-پینن( )%41/5و بتا-سدرن( )%4/0اجزای اصلی اسانس بذر گیاه  prangos ulopteraرا تشکیل می
دهند] .[5بررسی اسانس حاصل از میوه های گیاه جاشیر در سال  1973توسط کوزنتسووا 1وهمکاران منجر به شناسایی بتا-
اوسیمن(-4 ،)%26/9ترپینئول( )%12/2و گاما-ترپینن( )27/8در آن شده است] .[6بررسی روغن اسانسی گیاه prangos latiloba

 Korovتوسط مسعودی در سال  1999نشان داده است که ترکیبهای مونوترپنی ،اجزای اصلی اسانس این گیاه را تشکیل می دهند .به
طوری که آلفا-پینن( ،)%25/1میرسن( )%9/5و لیمونن( )%16ترکیبهای اصلی آن می باشند] .[7تحقیقات دیگری در مورد تجزیه
اسانس حاصل از میوه های گیاه  prangos asperula sub haussknechtiiدر سال  2004توسط سجادی و همکاران ،منجر به
شناسایی  52ترکیب در اسانس این گیاه شده است که در بین آنها دلتا-3-کارن( ،)%16/1آلفا-هومولن( ،)%7/8آلفا -پینن(،)%10/5
بتا -فالندرن( ،)%14/7دلتا-کادینن( )%4/2و ترپینولن( )%4/0ترکیبهای اصلی بوده اند] .[8آنالیز اسانس بخش هوایی گیاه prangos

 uloptera DC.توسط مظلومی فر و همکاران در سال  2004نیز منجر به شناسایی  28ترکیب گردید که ترکیبهای اصلی آن بتا-
کاریوفیلن( ،)%27/1کاریوفیلن اکسید( )%15/9و آلفا -پینن( )%9/8می باشد].[9
هدف از تحقیق اخیر ،جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیلدهندهی روغنهای اسانسی گیاه  Prangos latiloba Korovبه وسیلهی
تکنیک تقطیر با بخار آب و کروماتوگرافی گازی -طیفسنجی جرمی) (GC-MSمیباشد.

Kuznetsova
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 .2بخش تجربی
 .1-2جمعآوری و شناسایینمونهی گیاهی

اندام هوایی گیاه  Prangos latiloba Korov.در موسم گلدهی در اردیبهشت ماه  1398از ارتفاعات سبزوار جمعآوری و
شناسایی آن در هرباریم مؤسسهی تحقیقات جنگلها و مراتع تهران انجام گرفت .گیاه جمعآوری شده در حرارت معمولی و در سایه
خشک و سپس با دقت زیاد بخشهای مختلف آن جداسازی شد .بدین منظور ،قطعات خشکشده گیاه به وسیله آسیاب برقی خرد
شدند .قسمتهای هوایی گیاه شامل برگها ،ساقهها و گلها جهت استحصال اسانس مورد استفاده قرارگرفتند.
 .2-2استخراج اسانس به روش تقطیر با آب )(HD

روش تقطیر با آب )) (Hydrodistillation (HDبا استفاده از دستگاه اسانس گیری کلونجر انجام گردید .بدین ترتیب
که  100گرم از اندام گیاهی خشک شده تحت جریان مالیمی از هوا ،خرد و در دستگاه کلونجر به مدت  3/5ساعت
اسانس گیری گردید .عمل آبگیری از روغن های اسانسی حاصل ،توسط سدیم سولفات بدون آب ) (Na2SO4صورت
پذیرفت .اسانس بدست آمده تا زمان آنالیز درون ظرف سربسته تاریک و در یخچال نگهداری شد.
 .3-2جداسازی و شناسایی اجزاء

برای تفکیک و شناسایی مواد موجود در اسانس این گیاه ،از دستگاه کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به
طیفسنج جرمی استفاده گردید .شناسایی اجزای اسانس با استفاده از بانک اطالعات جرمی ،زمان بازداری و اندیس بازداری
کواتس مندرج در منابع علمی ،مطالعه طیفهای جرمی هر یک از اجزای اسانس و مقایسهی آنها با طیفهای مرجع انجام شد[.]10
همچنین ،بررسیهای تکمیلی با تطبیق الگوهای شکافتگی طیفهای جرمی و اندیسهای کواتس مبتنی بر تجربیات قبلی از مقاالت
پیشین صورت گرفت[.]11-15
 .4-2مشخصات دستگاههای کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی -طیفسنج جرمی

جهت بررسی کمی و کیفی ساختار اسانسها ،کروماتوگرافی گازی مدل  HP-6890با آشکارساز  FIDمجهز به ستون تجاری
 HP-5MSبه طول  30متر ،قطرداخلی  250میکرومتر و ضخامت الیهی داخلی  0/25میکرومتر استفاده شد .برنامهی حرارتی به کار
رفته ،شامل خیز تدریجی دمایی 50تا260درجهی سانتیگراد با روند افزایش  5 °Cدرهر دقیقه و نگهداری ستون در  260 °Cبه
مدت20دقیقه صورت پذیرفت .دمای اتاقک تزریق  ،250°Cدمای رابط در واسط 260°Cوگازحامل هلیوم با سرعت 1میلی-
لیتردردقیقه در طول فاز ساکن جریان داشت .شرایط کروماتوگرافی در  GC-MSمانند شرایط کروماتوگرافی گازی بود .در عین
حال ،به عنوان آشکارساز از آشکارسازجرمی مدل  HP-5973شامل تجزیهگر جرمی از نوع چهارقطبی(کوادرپول) مجهز به یک
منبع یونساز برخورد الکترون ( )EIبا انرژی یونش 70الکترون ولت و دمای  230°Cاستفاده شد.
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 نتایج و بحث.3

 ترکیبات موجود در روغن اسانسی،GC-MS ) و طیفهای جرمی حاصل از دستگاه1با بررسی و مطالعهی کروماتوگرام (شکل
. نشان داده شدهاند1  شناسایی و در جدولPrangos latiloba Korov اندام هوایی گیاه
HD  جدا شده بوسیلهPrangos latiloba Korov.  اجزای تشکیل دهنده موجود در روغن اسانسی اندام هوایی گیاه.1جدول

NO.

Compound

RI

HD(%)

1

α-pinene

939

2.71

2

Myrcene

991

8.58

3

α-phellandrene

1003

6.88

4

p-cymene

1025

2.68

5

Limonene

1029

13.54

6

trans-β-ocimene

1037

3.40

7

α-terpinolene

1089

3.14

8

neo-allo-ocimene

1144

1.95

9

Thuj-3-en-10-al

1184

2.24

10

α-cubebene

1351

0.68

11

α-copaene

1377

0.80

12

β-bourbonene

1388

1.64

13

trans-caryophyllene

1419

2.19

14

β-ylangene

1421

2.08

15

trans-β-farnesene

1457

0.83

16

trans-Cadina-1,4-diene

1477

0.64

17

γ-curcumene

1483

4.33

18

Germacrene D

1485

4.51

19

muurola-4,5-diene

1494

1.99

20

Bicycle germacrene

1500

2.06

21

Cuparene

1505

1.64

22

γ-cadinene

1514

3.37

23

δ-cadinene

1523

3.01

24

cis-calamenene

1540

1.61

25

Elemol

1550

7.79

26

Spathulenol

1578

0.36

27

α-eudesmol

1654

0.71

Total percentage

85.36

Monoterpene (%)

42.88

Sesquiterpene (%)

31.38

Oxygenated compound (%)

11.10

Number of compound

( JQCS )
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با بررسی داده های مندرج در این جدول ،می توان دریافت که با اعمال روش :HD
در روغن اسانسی حاصل از اندام هوایی این گیاه (شکل 27 ،)1ترکیب که در مجموووع  %85/36کوول اسووانس را تشووکیل مووی دادنوود،
شناسایی گردید .این روغن اسانسی حاوی  %42/88منوترپنهای هیدروکربنی %31/38 ،سزکوِییترپنهای هیدروکربنی%11/10 ،

ترکیبووات اکسووی ندار ب وود .ترکیبووات اصوولی تشووکیل دهنووده ایوون اسووانس عبووارت بودنوود از :لیمووونن( ،)%13/54میرسوون(،)%8/58
المول( )%7/79و آلفا فالندرن(.)%6/88

شکل .1کروماتوگرام روش  HDبرای روغن های اسانسی اندام هوایی گیاه Prangos latiloba Korov.

از طرف دیگر ،جهت درک تصویری بهتر و مقایسه کمی درصد نسبی اجزای تشکیل دهنده روغن های اسانسی از اندام هووای هوووایی
گیاه ،نمودارستونی هر پروفایل ،ترسیم و نتایج در شکل2آورده شده است.

شکل .2نمودار ستونی درصد ترکیبات موجود در اندام هوایی گیاه  Prangos latiloba Korovبه روش HD

) ( JQCS
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 .4نتیجه گیری

از نظر تاریخی گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه جوامع مختلف داشته اند .در همین راستا استفاده از بعضی گیاهان دارویی به
صورت سنتی مرسوم بوده و هنوز هم رواج دارد به همین دلیل همیشه تحقیقات وسیعی جهت یافتن فراورده ها و مواد طبیعی دارویی
گیاهان در حال انجام می باشد .امروزه اهمیت گیاهان دارویی و شناساندن نقش حیاتی آن ها در پیشبرد اهداف ملی ،منطقه ای و
جهانی برای تحقق سالمت ،خودکفایی دارویی ،ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست .گیاهان دارویی به عنوان
ذخایر و گنجینه های ژنتیکی کیانی می تواند بزرگ ترین ثروت ملی برای هر کشوری به عنوان یکی از تولیدات مهم در بخش
کشاورزی محسوب شود .گیاهان دارویی از ارزش خاصی در علوم زیستی ،پزشکی و دام پزشکی به لحاظ پیشگیری و درمان بیماری
برخوردار است ،در سال های اخیر استفاده از گیاهان دارویی به دلیل اثبات اثرات مفید آن ،ارزان بودن ،نداشتن اثرات جانبی و
همچنین سازگار بودن با محیط زیست روزبه روز در حال افزایش است.
در تحقیق اخیر ،از روش تقطیر با آب ) (HDجهت جداسازی روغنهای اسانسی بخشهای مختلف از گیاه معطر و وحشی
( Prangos latiloba Korovاندام هوایی) استفاده و ترکیبات متشکله به کمک روش  GC/MSبررسی و شناسایی گردید .بر این
اساس ،اجزاء اصلی تشکیلدهندهی اسانس حاصل از این گیاه به ترتیب لیمونن( ،)%13/54میرسن( ،)%8/58المول( )%7/79و آلفا
فالندرن( )%6/88بودند.
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Abstract
Medicinal plants have a special value in life sciences and medicine in terms of disease prevention and treatment.
In recent years, the use of medicinal plants is increasing day by day due to the proof of its beneficial effects,
cheapness, not having many side effects and also being environmentally friendly. In this study, the essential oils
of different parts of the aromatic and wild plant of Prangos latiloba Korov were extracted by water distillation
and the compounds formed by gas chromatography combined with mass spectrometry (GC/MS) were
investigated. The main constituents of the essential oil of this plant were limonene (13.54%), myrcene (8.58%),
elemol (7.79%) and alpha-phellandrene (6.88%), respectively.
Keywords: Prangos latiloba Korov, essential oil, water distillation, gas chromatography-mass spectrometry.
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