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Øگزارش شـده اسـت   هاي صورت گرفته تحقیقات اندکی در مورد ترکیبات فرار گیاه گاوزبان اروپاییبا توجه به بررسی:  مقدمه .

  . باشداین گونه در استان لرستان میدانه کره رویشی، گلبرگ و روغن هدف از انجام این تحقیق بررسی ترکیبات فرار موجود در پی
Øآنالیز و شناسایی .  به روش تقطیر با آب مقطر و با دستگاه کلونجر انجام شداهاستخراج اسانس از گلبرگ:  مواد و روش ها

استفاده  با  پیکره رویشیرکیبات فراراستخراج و شناسایی ت.  صورت پذیرفتGC/MSترکیبات فرار گلبرگ با استفاده از دستگاه 
-سپس شناسایی و اندازه.  انجام شدCold-Press با استفاده از روش دانهاستخراج روغن .  صورت گرفتSPME روش جدیداز 

  .  انجام گردیدGC/MSگیري ترکیبات روغن توسط دستگاه 
Øدانهبتا یونن، تترادکان و دکانال و در روغن کیب ها فقط ترکیب کارواکرول، در پیکر رویشی سه تردر گلبرگ:  یافته ها 

 -، ان ان گاوزبان اروپایی شاملدانهمهمترین ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده روغن .  ترکیب استخراج و شناسایی شد16گاوزبان 
، هگزا دکانوئیک هیدروکسی تترافوران-3 متیل، 4 -گلوکورونو متیل، بنزآلدهید-6-3دي متیل اتانول آمین، بتا دي گلیکوزید

 درصد از کل ترکیبات روغن بذر 63,4 این ترکیبات .باشند انوات می-9اسید، هپتانوئیک اسید، گاما بوتیروالکتون و اتیل اکتا دك 
 همجنین یک .شود درصد از کل ترکیبات شیمیایی روغن بذر را شامل می9,5 ترکیب باقی مانده فقط 7را تشکیل داده است و 

   . گاوزبان اروپایی شناسایی گردیددانهدر روغن )  درصد27,1(ته ترکیب ناشناخ
Øبا توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق مواد فرار درصد کمی از ترکیبات گلبرگ و پیکره رویشی :  بحث و نتیجه گیري

ساده براي استخراج و شناسایی  یک روش سریع و Cold-Pressهمچنین روش . گیاه دارویی گاوزبان اروپایی را تشکیل داده است
  . باشد گیاهان میدانهترکیبات شیمیایی روغن 

Øگاوزبان اروپایی، ریز استخراج با فاز جامد،:  واژه هاي کلیدي Cold Pressجرمی نگارطیف -، کرماتوگرافی گازي   
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  مقدمه
 و نام .Borago officinalis L با نام علمیاروپاییگاوزبان 

. باشـد  مـی  Boraginacae  متعلق به خانواده Borageانگلیسی
 100 الـی 70این گیاه یکساله علفی و کرکدار اسـت کـه ارتفـاع آن         

هـاي آن مـستقیم، توخـالی و پوشـیده از           ساقه. رسدمی  سانتیمتر  
برگهـاي آن منفـرد و سـاده بـوده و همچنـین           . تارهاي خشن است  

مـدان  مـادگی داري تخ   . باشـد  مـی  کاسه و جام گل پـنج قـسمتی         
 بـذر  4 تـا  3اي بـا  میـوه  فوقانی است و پس از رسیدن و رشـد بـه            

  ).5-4-3-2-1( تیره رنگ هستند هبذور رسید. شودمی   تبدیل 
    گاوزبان اروپایی داراي مقدار جزئی اسـانس، موسـیالژ،          

در . صمغ، تانن، امالح منگنز، منیزیم و مواد معدنی دیگـر اسـت        
 درصد آن   23ود دارد که حدود     بذور گاوزبان، روغن مرغوبی وج    

گامالینولئیــک اســید بعنــوان یکــی از . لینولئیــک اســید اســت
  ). 6(اسیدهاي چرب نادر، داراي خواص دارویی فراوانی می باشد 

هـاي غـذایی        تحقیقات بالینی موثر بودن مصرف مکمل     
حاوي گامالینولئیک اسید در درمان بیماریهـایی نظیـر اگزمـاي           

ــتموضــعی،           هــاي ویروســی و بعــضی هــا، عفونــت دیاب
گامالینولئیک اسید بعنوان مکمـل     . ها را نشان داده است    سرطان

 آترواسکلروزیس(غذایی و جهت بهبود و درمان بیماریهاي قلبی         
از ). 8-7( اسـتفاده مـی شـود        MSو بیماري   ) یا تصلب شرائین  

 شـود روغن بذر گاوزبان اروپایی جهت درمان اگزما استفاده مـی         
-9-6(باشد همچنین این روغن ضد التهاب کلیه و مثانه نیز می         

عصاره هاي گاوزبان با داشتن خواص آنتی اکسیدانی قابـل        ). 10
استفاده در فرموالسیون هاي غذایی و نیز محـصوالت بهداشـتی        

تواننـد طـول مـوج مـاورائ بـنفش نـور       پوست هستند کـه مـی     
  ). 11(خورشید را جذب کنند 
-مواد موثره موجود در گلها و سرشـاخه           در طب سنتی    

هاي گاوزبان اروپایی براي تصفیه خـون، نـرم کننـدگی سـینه،             
گـردد  تقویت قلب، به عنوان مدر، معرق، آرام بخش استفاده می         

همچنــین گاوزبــان در طــب ســنتی در درمــان التهــاب و ). 12(
). 13(سرفه و سایر مشکالت تنفسی توصیه شـده اسـت            آماس،

است که در این گیاه آلکالوئید پیرولیزیـدین وجـود        الزم به ذکر    
این ماده به صورت مجزا بـراي کبـد سـمی اسـت و باعـث       . دارد

  ).15-14(شده امروزه از این گیاه کمتر استفاده شود 
دو نوع گیاه بومی ایران بـه نـام هـاي گـل         ) 16(قناعت     

را   و گل گاوزبان ایرانی.Anchusa officinalis Lعسلی طناز 
اسـتخراج اسـانس در   . هاي فیتوشیمی قراردادرد بررسی آنالیز مو

براي اسانس . این گیاهان را به روش تقطیر با آب مقطر انجام داد
 ترکیـب  28 ترکیب و  براي گاوزبان ایرانـی        20گل عسلی طناز    

در این بررسی مهمترین ترکیبـات    . جداسازي و شناسایی گردید   
مول، بتـا یودسـمول، گامـا     گل عسلی طناز عبارتند از آلفا یودس      

یودسمول، و لیمونن، و مهمتـرین ترکیبـات در گاوزبـان ایرانـی           
  . اسپاتولئول، آلفا پینن و جرمکرین دي اعالم گردیدند

هاي معطري هستند کـه در بـسیاري از    روغن اه    اسانس
هاي مختلـف گیاهـان   این ترکیبات در اندام . گیاهان وجود دارند  

-10 (ر ترکیبات شیمیایی همگن نیستند     از نظ  شوند و یافت می 
هاي از نظر کمیت و کیفیت و همچنـین اجـزاء       اسانس ).17-18

. دهنده از اندامی به اندام دیگر متفـاوت باشـند      و عناصر تشکیل  
 یکی از مهمترین مسائل گیاهان دارویی مطالعه و تحقیق در           لذا

یـسه  هاي مختلف یک گیـاه و مقا  موجود در اندام مواد فرار مورد  
  ).18 و 17 (آنها از نظر کمیت و کیفیت با یکدیگر است

اي براي جداسـازي و        به طور گسترده   SPME1   تکنیک  
هـاي مختلـف      ها در نمونه     از آنالیت  بزرگیپیش تغلیظ محدوده    
هـاي   اي از نمونـه     مواد فرار، معطر و ادویه    . بکار گرفته شده است   

اي اسـتفاده   ه براي آنها به طور ویـژ  SPMEهستند که تکنیک
ها بطور کلی داراي ترکیبـاتی هـستند کـه      این نمونه . شده است 
 گرمــا و اکــسیداسیون و فتــولیز ساختارشــان تغییــر  لدر مقابــ

                                                
1. Solid Phase Micro Extraction. 
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 کـاهش   SPMEاین فرآیندهاي نامطلوب طی تکنیک      . کند  می
در ایـن     یابد که این امر مربوط به سادگی آماده سازي نمونه             می

  ).20 و 19(باشد  روش می
هاي صورت گرفته تا کنون هیچ گونه ا توجه به بررسی     ب

گزارشی در مورد استخراج و شناسایی ترکیبات فرار موجـود در           
 گاوزبـان   دانهپیکره رویشی، گلبرگ و ترکیبات موجود در روغن         

هدف . اروپایی در شرایط آب و هوایی استان لرستان وجود ندارد         
لبـرگ و پیکـره     فـرار گ   ترکیبـات از انجام این تحقیـق، بررسـی        

رویشی، همچنـین استحـصال و شناسـایی ترکیبـات شـیمیایی            
 گاوزبـان اروپـایی در شـرایط اقلیمـی       هـاي دانـه موجود در روغن    
  .باشداستان لرستان می

  مواد و روشها
  هاي گیاهیجمع آوري و خشک کردن نمونه

گلبـرگ، پیکـره    (هاي مختلف   یابی به اندام      جهت دست 
اي گاوزبان اروپایی از بانک ژن پژوهـشکده        بذره)  دانهرویشی و   

 اقدام به کـشت  1386 و در اسفند ماه سال   تهیهگیاهان دارویی   
آن در مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی دانـشگاه علـوم پزشـکی            

این منطقـه داراي    . گردید)  گلدشت -دانشکده بهداشت (لرستان  
ي هـا اي و تابستان گرم و خشک و زمستان       آب و هواي مدیترانه   

هـاي  حداقل درجه حـرارات سـاالنه در مـاه   . باشدنسبتا سرد می  
گراد و حداکثر درجه حـرارات در        درجه سانتی  -14دي و بهمن    

. گراد گـزارش شـده اسـت       درجه سانتی  44هاي تیر و مرداد     ماه
خـاك مزرعـه   . باشـد  متر مـی 1200ارتفاع از سطح دریا مزرعه،  

لیزهـاي شـیمیایی    داراي بافت لومی رسی بـوده کـه پـس از آنا           
خاك و مرتفع کردن عناصر غذایی ماکرو و میکرو مورد نیـاز تـا          
حد بهینه اقدام به کاشت خطی گاوزبان اروپایی با فواصل  بـین             

در نهایـت پیکـر     . متر گردیـد  سانتی 25 و روي ردیف     50ردیف  
، 1387رویشی در مرحله شروع گلدهی در اردیبهشت ماه سـال       

 و  1387گل، در اوایل خرداد ماه سال       ها در مرحله تمام     گلبرگ

و در مرحله رسـیدن کامـل از   1387ها در اوایل تیر ماه سال    دانه
آوري و پس از خشک کردن در دمـاي اتـاق جهـت             مزرعه جمع 

انجـام آنالیزهـاي مـورد نظـر بـه آزمایـشگاه تجزیـه دسـتگاهی         
 . دانشگاه لرستان منتقل گردیدند

  گیرياسانس
   گـرم نمونـه گلبـرگ خـشک    30     براي اسانس گیري از  

اسانس گیري به روش تقطیر بـا آب مقطـر و           . شده استفاده شد  
پـس از   . توسط دستگاه کلونجر به مدت دو ساعت انجام گردیـد         

اي مجـزا روي  و به صورت الیه  بی رنگ   این مدت روغن اسانسی     
که با سرنگ کامالً تمیز از لوله آزمایش خارج و      .  شد تشکیلآب  

 به دست آمـده بـا اسـتفاده از      اسانس. نتقل شد به شیشه مات م   
گیـري شـد و تـا شـروع مراحـل تزریـق بـه        سولفات سـدیم آب   

 درجــه ســانتیگراد 4در یخچــال بــا دمــاي  GC/MSدســتگاه 
  .نگهداري گردید

  و شناسایی ترکیبات اسانس روغنیآنالیز 
    جداسازي و اندازه گیري ترکیبات توسط کروماتوگرافی       

ــازي  ــدل ، Shimadzuگ ــت17Aم ــورت گرف ــازي .  ص جداس
 بـا  DBX-5 از نـوع  Fused silicaترکیبات در ستون موئین 

ــی  ــازك  22/0قطــر داخل ــیلم ن ــر و ضــخامت ف  25/0 میکرومت
از گاز هلیوم بـا خلـوص    . متر انجام گرفت30میکرومتر به طول 

 جداسـازي   بـراي . به عنوان گاز حامـل اسـتفاده شـد        % 999/99
ابتـدا دمـا از     : دمایی زیر استفاده شـد    ترکیبات اسانس از برنامه     

سانتیگراد بـر دقیقـه بـه        درجه 4 درجه سانتیگراد با سرعت      40
 درجـه سـانتیگراد   200 درجه سانتیگراد و سـپس از      200دماي  

 درجـه  280بـه دمـاي      درجه سانتیگراد بر دقیقـه       40با سرعت   
 دقیقـه  3 درجه بـه مـدت     280در دماي   . سانتیگراد رسانده شد  

 درجـه سـانتیگراد،     260دماي آشکار سـاز     . داشته شد ثابت نگه   
 و 1:40 درجه سانتیگراد، نسبت شکافت     260دماي محل تزریق    

 میلی لیتر بر دقیقه 8/0سرعت جریان گاز هلیم به داخل ستون        
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شناسایی ترکیبـات اسـانس بـا اسـتفاده از روش           . انتخاب شدند 
آنهـا  هاي جرمی و مقایسه مطالعه طیف و  ) RI(شاخص بازداري   

 توسط برنامه   GC/MSبا اطالعات موجود در کتابخانه دستگاه       
  .  صورت گرفتWiley 229کامپیوتري و کتابخانه 

-SPMEروش اسـتفاده از  استخراج و شناسایی ترکیبات فـرار بـا        

GC/MS 
  مرحله آماده سازي نمونه) الف

در سـایه و در      مـورد نظـر      گیـاه از پیکره رویـشی     مقداري      
آن از پودر زبـر  گرم   2 کرده بعد از آسیاب کردن       دماي اتاق خشک  

پـوش تفلـونی      با در  SPME درون ظرف مخصوص  و  وزن کرده   را  
 15 میکـرو لیتـر آب بـه مـدت     500بعد از اضافه کردن   . شدریخته  

مـدل   درجه سانتیگراد تحت امـواج فـرا صـوت           60دقیقه در دماي    
(RS5) سپس  فیبر  داده شد، قرار PDM  یقـه   دق30را به مـدت

 فیبر را به    در نهایت . در فضاي فوقانی گذاشته تا جذب صورت گیرد       
آرامی درون نگهدارنده فیبر کشیده و بالفاصله براي عمـل واجـذب             

  .گردیدمنتقل  GC/MSبه محل تزریق دستگاه 
  GCروش  با  ترکیبات فرارمرحله آنالیز) ب

 دقیقه در محـل     2فیبر را به مدت      جهت عمل واجذب،      
 درجـه سـانتیگراد قـرار داده و جـدا     280در دماي GC تزریق 

ي   درجـه  40ابتـدا دمـا از       .انجـام پـذیرفت   سازي با برنامه زیـر      
سـانتیگراد بـر دقیقـه بـه دمـاي           درجـه 12سانتیگراد با سرعت    

 با سـرعت    سانتیگراددرجه  120درجه سانتیگراد و سپس از      120
اد  درجـه سـانتیگر  280بـه دمـاي      درجه سانتیگراد بر دقیقـه       6

 دقیقـه ثابـت نگـه    5 درجه به مـدت  280در دماي  . رسانده شد 
 درجـه سـانتیگراد بـه مـدت       280دماي آشکار سـاز     . داشته شد 

  . گذاشته شدSplitliss دقیقه و سیستم محل تزریق 40زمان 
  استخراج روغن از بذور

هـاي      ابتدا بذرها توسط آسیاب دستی خـرد و بـه دانـه           
 حاوي مخلوط اتـانول  ml150بشر زبري تبدیل شد و آنرا داخل    

. ور شـدند  ها در اتـانول غوطـه     ریخته، به طوري که نمونه     %  70

 ساعت در 24 و به مدت    پوشاندهسپس سر بشرها را با پارا فیلم        
هـا را بـه   در نهایت نمونـه . نگهداري گردید) Cº25 (دماي اتاق 

گیري منتقل و با عمـل فـشرده سـازي در دمـاي             دستگاه روغن 
پـس از روغـن   ). Cold Pressروش (وغن آنها گرفته شداتاق ر

 منتقل و   دوار تقطیر در خالء   هاي روغن به دستگاه     گیري، نمونه 
 بـه مـدت دو سـاعت انجـام          Cº 30عمل حالل پرانی در دماي      

 و تـا     بـه خـود گرفتنـد      1ها شکل چسبان  بطوریکه نمونه . گرفت
 درجـه سـانیگراد   4 با دمـاي    در یخچال  ،زمان تزریق به دستگاه   

  .ندنگهداري شد
  Cold Pressطراحی و ساخت دستگاه روغن گیر به روش 

    سیستم طراحی شده یک طرف بـوش سـیلندر خـودرو       
 بود که بعد از پردازش کافی توسـط جوشـکاري بـسته       405پژو  

شد و پس از قرار دادن یک روزنه مناسب جهت خروج روغـن از          
ایـن سیـستم طـوري      .  شـد  دادهاسبی برش   زیر آن، با ارتفاع من    

بـا فـشار حـدود      (طراحی شد که در محفظه جـک هیـدرولیک          
در قسمت باالي سیلندر یک پیستون . جا بگیرد) اتمسفر 1000

مناسب بعد از برشکاري و پردازش دقیق قرار داده شد تا پس از             
بـه   پر کردن محفظه با دانه هاي بذر، فشار پمـپ هیـدرولیک را  

بدین ترتیب در اثر فشار، روغن از سوراخ تعبیـه  .  کندآنها اعمال 
  .شده در ته ظرف خارج و در ظرف مناسبی جمع آوري گردید

   MS/GCروش  با دانهروغن شناسایی ترکیبات  آنالیز و 
 GC و تزریق آن به دسـتگاه       روغنپس از آماده سازي         

سـپس بـا   . شرایط مناسب براي بهترین جداسـازي بدسـت آمـد     
 روغـن ترکیبات تـشکیل دهنـده   ،  GC/MSدستگاه  ده از   استفا

درصـد نـسبی ترکیبـات تـشکیل      .نـد مورد شناسایی قـرار گرفت  
 زیـر پیـک آن در کرومـاتوگرام      سـطح با توجه بـه     روغن  دهنده  

GC بــه روش نرمــال کــردن ســطح و نادیــده گــرفتن ضــرایب 
   .محاسبه گردید

                                                
1. Viscose 
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ه  درجـ  40 و دمـاي اولیـه سـتون         260دماي محل تزریق        
 درجه سانتیگراد بـر دقیقـه بـه    چهار سپس با سرعت   .سانتیگراد بود 

 25 درجه سانتیگراد افـزایش داده شـد پـس از آن بـا سـرعت        220
سـه  و    رسـید    درجـه سـانتیگراد    270درجه سانتیگراد بر دقیقه به      
 میلـی   8/0) هلـیم (سرعت گاز حامـل     . دقیقه در این دما ثابت ماند     

 : بـود ذیل  صورت     به  ار آشکارساز جرمی  شرایط ک  .لیتر بر دقیقه بود   
 درجـــه ســـانتیگراد، انـــرژي 260دمـــاي محفظـــه یونیزاســـیون 

، سـرعت  Scan:  ولـت، حالـت آشکارسـاز      تـرون کال 70: یونیزاسیون
 . اسکن بـر ثانیـه بـود    400 تا   35از  :  و ناحیه جرمی   1000: پیمایش

 میلـی گـرم بـر    40با غلظت  ) C8-C20(هاي خطی از    مخلوط آلکان 
الزم بـه   . تهیه گردیـد   Fluka لیتر در نرمال هگزان از شرکت        میلی

   .شرایط باال به دستگاه تزریق شد ذکر است که استاندارد نیز تحت

  ها یافته
    با استفاده روش استخراج اسانس در گلبرگ گاوزبـان و        

 فقط  هاگلبرگبر اساس تفسیر کروماتوگرام ترکیبات موجود در        
   .ستخراج و شناسایی شد ا فرار کارواکرولترکیب

    با استفاده از روش ریز استخراج از فـضاي فوقـانی سـه            
 اکسید اتیل بنزوات و بیس آبولون       -فنیل-2ترکیب، کارواکرول،   

هـا دسـته     بیس آبولـون   ).1(استخراج و شناسایی گردید جدول      
دهنـد و در گیاهـان      نسبتأ بزرگی از مواد طبیعی را تشکیل مـی        

  .شوندعالی یافت می
    کرماتوگرام ترکیبات شـیمیایی موجـود در روغـن بـذر         

نشان ) 1( در شکل GC/MSگاوزبان اروپایی با استفاده از روش 
 ترکیـب مختلـف     16بـا اسـتفاده از ایـن روش        .داده شده اسـت   

 این گونه اسـتخراج و شناسـایی گردیـد          دانهشیمیایی در روغن    

 روغـن  مهمترین ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنـده     ). 2(جدول  
 دي متیل اتانول آمین، بتا دي -، ان ان گاوزبان اروپایی شاملدانه

ــد ــد -6-3گلیکوزی ــل، بنزآلدهی ــو متی ــل، 4 -گلوکورون -3 متی
هیدروکسی تترافوران، هگزا دکانوئیک اسید، هپتانوئیـک اسـید،       

 ایـن   .باشـند  انـوات مـی    -9گاما بوتیروالکتون و اتیل اکتـا دك        
یبات روغن بذر را تـشکیل داده   درصد از کل ترک    63,4ترکیبات  

 درصـد از کـل ترکیبـات        9,5 ترکیب باقی مانده فقط      7است و   
همجنـین یـک ترکیـب      . شـود شیمیایی روغن بذر را شامل مـی      

شناسـایی   گاوزبان اروپـایی  دانه درصد در روغن     27,1ناشناخته  
  شد

 ترکیبات فرار شناسایی شده در پیکره رویشی -1جدول شماره 
  SPME-GC/MSی به روش گاوزبان اروپای

زمان  درصد نام ترکیب ردیف
 بازداري

شاخص 
 بازداري

 1317 13,52 63 کارواکرول 1
بیسابولون  2

 اکسید
13 21,65 1718 

یل اتیل نف-2 3
 بنزوات

23 23,46 1814    
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  GC/MSبه روش   اروپایی گاوزباندانهروغن ترکیبات  کروماتوگرام -1شکل 

  GC/MSه روش گاوزبان اروپایی ب دانه ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در روغن -2جدول

  

   و نتیجه گیريبحث
 در این بررسی با اسـتفاده روش اسـتخراج اسـانس در                

ــط ترکیــب   ــان فق ــرارگلبــرگ گاوزب  اســتخراج و کــارواکرول ف
ــد ــایی ش ــود در  . شناس ــاي موج ــرین فنله ــارواکرول از مهمت ک

 در  طبیعـی ترکیبات فنلی یـا بـه طـور         . باشدهاي فرار می  روغن
ا اینکه در هنگـام تقطیـر در اثـر تجزیـه     اسانسها وجود دارند و ی  

. شــوندهــا حاصــل مــی برخــی از ترکیبــات موجــود در اســانس

داراي خـواص ضـدعفونی کننـده و میکـروب کـشی            کارواکرول  
از این ترکیب جهت خوشبو کـردن صـابونها و    . وسیعی می باشد  

در مـوارد   . شـود در ساخت اسانسهاي مصنوعی نیز استفاده مـی       
ــد می  ــرات ض ــددي اث ــد دردي  متع ــابی و ض ــد الته ــی، ض کروب

   .  )22و21(کارواکرول گزارش شده است 
    با توجه به نتایج حاصل شده از ایـن تحقیـق ترکیبـات        
ــه در    ــاي ثانوی ــسیار کمــی از متابولیته ــانس درصــد ب ــرار اس ف

  شاخص بازداري  زمان بازداري  درصد  نام ترکیب  ردیف
  -  5,6 17,3   دي متیل اتانول آمین-ان، ان  1
  811  6,8 1,4  اکسو متیل استر-2پروپانوئیک اسید،   2
  875  8,9 3,9  هپتانوئیک اسید  3
  883  9,2 1,9  اکسو متیل استر-3بوتانوئیک اسید،   4
  936  11,1 3,7  گاما بوتیروالکتون  5
  947  11,6 1,8   متیل - 3گلیکوپنتانون،   6
  1023  14,6 6,1   هیدروکسی تترافوران-3  7
  1239  23,3 10,1   متیل-4بنزآلدهید،   8
  1326  26,6  1,0  متوکسی فنول-2 وینیل-4  9
  1585  35,6 27,1  ناشناخته  10
  1702  39,2 10,1   گلوکورونو متیل-6-3بتا دي گلیکوزید،   11
  1953  45,9 5,7  اسیدهگزا دکانوئیک   12
  1972  46,3 0,9  هگزا دکانوئیک اسید اتیل استر  13
  -  48,5 3,5   اکتا دکانوئیک اسید-9  14
  -  48,7 2,7  اکوزا دینوئیک اسید متیل استر-14-11  15
  -  48,8 3,0   انوات-9اتیل اکتا دك   16
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 و پیکـره رویــشی گاوزبـان اروپـایی را تــشکیل داده    اهـ گلبـرگ 
یــن خــصوص هــاي ســایر محققــین در اکــه بــا گــزارش. اســت

 خـواص   کـه شـود   بنابراین احتمـال داده مـی     ). 6(مطابقت دارد   
ها و پیکـره رویـشی ایـن گیـاه بـه علـت وجـود              درمانی گلبرگ 

  . نباشدها و مواد فرار اسانس
    با توجه به ترکیبـات مفیـد شناسـایی شـده در روغـن              

توانـد  گاوزبان اروپـایی مـی    دانه  شود که روغن     استنباط می  دانه
خـواص درمـانی    . ف دارویی مورد استفاده قرار گیرد      مصار جهت

ــید   ــک اس ــب هگزاداکانوئی ــتفادهاي ترکی ــک (و اس گامالینولیئ
در ایـن   . توسط محققـین مختلفـی گـزارش شـده اسـت          ) اسید

 درصد از کل ترکیبـات      5,7بررسی ترکیب هگزادکانوئیک اسید     

همچنـین نتـایج ایـن      .     روغن را به خود اختصاص داده اسـت       
دهد که اسـتخراج روغـن بـا اسـتفاده از روش            شان می تحقیق ن 

از کارآیی باالیی برخـوردار اسـت و    Cold Press)(پرس سرد 
 روش ســریع و ســاده بــراي   GC/MSاســتفاده از دســتگاه  

  . باشدگیاهان میدانهءشناسایی ترکیبات شیمیایی روغن 

  تشکر و قدردانی
اروهاي     بدینوسیله از معاونت پژوهشی و مرکز تحقیقات د

- علوم پزشکی لرستان به دلیل تامین هزینهدانشگاهگیاهی رازي 

  . گرددهاي اجراي این پروژه صمیمانه قدردانی و تشکر می
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