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سازندگي و پژوهش و سازندگي۹۶ پژوهش

۱۳۸۵ پاييز شماره ۷۲،

۹۷

چكيده
اولر، آق رويشگاهي منطقه سه در درختان بيد و برگ پوست ساليسين و ماده اسـتخراجي بررسـي كميمواد منظور به تحقيق، اين
براي تعيين وبرگ، پوست كردن خشك و صحرايي برداري نمونه از پس گرفته اسـت. صورت گيالن و خشـك بيجار اسـتان ديلمان
و براي TAPPIنامه آئين T۲۰۴ om-۸۸ شماره استاندارد روش از مجزا، بطور آب و اسـتن، الكل در محلول اسـتخراجي مواد ميزان
با نتايج آماري تحليل و اسـت. تجزيه شده اسـپكتروفتومتري اسـتفاده روش از ها نيز از اندام ساليسـين هريك ماده اندازهگيري
استخراجي راندمان مواد فاكتور هردو بر منطقه رويشگاهي كه داد نشان ۱و۵ درصد احتمال سطح دو در SPSS نرم افزار از استفاده
اين مقادير بيجار و خشك اولر،ديلمان آق منطقه سه در ترتيب به بطوريكه است. موثر برگ و پوسـت هاي اندام ساليسـين مقدار و
به پوست برگ و بين مستخرجه، مواد مقدار متوسـط بطور نشـان داد كه نتايج آماري تحليل و تجزيه همچنين اسـت. يافته كاهش
۷/۳۶ درصد و  درصد ترتيب ۶۴/ ۸ به بيد درختان پوسـت و برگ ساليسـين متوسـط ميزان اسـت. درصد و۰۳/ ۱۳ ۲۹/۷۴ ترتيب
يك پوست در برگ و ساليسين مقدار بودن ثابت كه نشان دهنده معنيداري وجود ندارد دو اختالف بين آن آماري نظر كه از است.
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Measurement of salicin in bark and leaf of white willow(Salix alba L.) with spectrophotometric method in Guilan 
province
By: J. Torkaman  and H. Porbabaei ,Asst.Prof, University. of Guilan, Somehsara, Guilan,Iran. S. Seyam. Staff Member, 
Faculty of Science, University. of Guilan                         
This investigation is  done to study  quantity of salicin and extractive materials in bark and leaf of white willow in the 
region of Agevlar, Daylaman and Khoshkebijar in Guilan province. After field sampling and bark drying, extraction 
was done according to TAPPI standard (T204om-88) by using acetone, ethanol and water solutions. Spectrophotometric 
method was used for measuring of salicin. Data was statistically analysed with SPSS software in levels of 1 and 5%. 
Results have shown that regions effect on extractive materials and salicin quantity in both bark and leaf, as these values 
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reduce in Agevlar, Daylaman and Khoshkebijar respectively. The mean of extractive materials in bark and leaf 
are 13/03% and 29/74% respectively. The mean of salicin in bark and leaf of white willow are 7/36% and 8/64% 
respectively that there is not statistically a significant difference between them. This truth explained that the quantity 
of salicin in a tree bark and leaf are constant. 

Keywords: White Willow tree, Salicin, Spectrophotometry, Agevlar, Daylaman , Khoshkebijar

برگ... و پوست ساليسين انداهگيري

مقدمه
سفيد  مورد بيد المللي در بين تحقيقات مراكز مطالعات علمي كه در  
ــال قبل، س ۲۵۰۰ از بيش ــان ميدهد كه ــت نش اس آمده عمل به فك يا
پوست از درمان جهت پزشكان چيني ميالد، از قبل سال تقريبًا۵۰۰ يعني
يوناني Hippocrates .ميكردند ــتفاده اس درد ــكين تس براي درخت بيد
ميالد پيشنهاد قبل از ــال س حدود ۴۰۰ ــكي در پزش علم پدر به معروف
ميدهد. كاهش را درد پائين و را تب درخت بيد ــت پوس جويدن كه كرد
پوست درخت Dioscorides بنام ديگري پزشك آن، از بعد ــال س پانصد
كلي از بطور ــرد(۲). مي ك بيمارانش تجويز ــاب الته كاهش جهت را ــد بي
بودند اروپايي پزشكان اولين گروه ــكان يوناني پزش ميالد از اول پس قرن
مينمودند و تجويز التهاب ورفع درد ــكن مس عنوان را به بيد ــت پوس كه
ــكين تس زيادي از جمله موارد براي ايران ــنتي س طب حكماي ازآن پس
قرون طي در ــفانه كار ميبردند. متاس به آن را نقرس و مفاصل ــاي درده
بردند ازياد را درخت بيد ــت پوس كاربرد فوائد اروپايي ــكان ــطي پزش وس
Nicholas نام ــه ب ــي انگليس درماني گياه هفدهم حكيم درقرن اينكه ــا ت
براي وبذر بيد برگ پوست، كه مينويسد هايش ــت يادداش در Culpeper
روشن زگيل، رفع ادرار، دفع تحريك ــفتگي، آش قي، رفع خونريزي، قطع
جوشانده مفيد است و پوستي لكههاي بردن پوست بدن وازبين نمودن
وزنان ــردان درم ــي مفرط جنس حرارت ــكين تس براي آن هاي ــرگ ب

دارد(۱). كاربرد
ــتفاده اس درد ــكين تس براي اروپا در ــفيد س بيد از Culpeper زمان تا
حكيم ديگري و تجربيات تحقيقات هيجدهم اواسط قرن در ــد ولي نميش
تب درمورد پوست بيد عصاره كه ميدهد نشان آكسفورد از  Stone نام به
Culpeper يادادشتهاي در كه ميدهد نشان آثارمفيدي نوبه (ماالريا) هاي
رويال انگلستان گزارش انجمن ۱۷۶۳ درسال ــت. اس شده اشاره آن به نيز
كرد منتشر بيد درخت پوست از استفاده با را تب كاهش در Stone موفقيت
را فعال پوست بيد سفيد ماده آلماني هاي در سال ۱۸۲۸ شيمي دان .(۱۴)
جديد تركيب Salix بود بيد التين درخت نام كه آنجا از و كردند استخراج
كريستال يا پودر صورت به است گليكوزيدي ساليسين ناميدند. ساليسين را
ملكولي ۲۸۶/۳ وزن و C۱۳H۱۸O۷ملكولي فرمول داراي كه سفيد رنگ، هاي
آب در انحالل و قابليت ــت اس گراد ــانتي س درجه ۱۵۹-۱۶۴ ذوب نقطه با
اسپيره هاي گل ازتقطير Pagenstecher ۱۸۳۱ ــال درس را دارد(۹). الكل و
آورد. بدست را آلدئيد ساليسيل نام به اي ماده (Spiraea salicifolia) كوهي
قليايي هيدروليز از Kal lowigنام به آلماني شيميست يك ۱۸۳۵ ــال درس
۱۸۳۸ سال در آورد. دست به را اسيد ساليسيليك ماده آلدئيد، ــيل ساليس
ساليسين،گلوكز اثرهيدروليز در Raffaele Pivia ايتاليايي ــت يك شميس

آلدئيد ساليسيل بيشتر اكسيداسيون آورد. ــت بدس را ــيل آلدئيد ساليس و
شيميدان هاي درسال۱۸۴۳ اسيد ميشود. ساليسيليك به آن باعث تبديل
Gouthera گياه برگ هاي روغن از ساليسيالت را متيل آمريكايي و فرانسوي
سال در دارد. داروئي كاربرد امروزه ماده اين كردند. استخراج Procumbens
با اسيدرا ساليسيليك OH گروه Charles Gerhadt استراسبورگ از ۱۸۵۳
است ساليسيليك استيل اولين سنتز اين كرد كه جايگزين استيل گروه يك
فرآيند يك Hermann Kolbe درسال۱۸۵۹ ناميدند. آسپرين را آن بعدًا كه
سال داد. در ارائه را ــيد ــنتز ساليسيليك اس س از قيمت ارزان و زحمت بي
Haffman نام به مي كرد كار آلمان باير شركت در كه شيميست يك ۱۸۹۳
بود شده انجام Gerhardt بار توسط اولين را كه مجددًا واكنش استيالسيوني
تا شد انگيزهاي امر اين و بود مفاصل درد داراي Haffman پدر كرد. تكرار را
a آن شد.كه ناميده (Aspirin) آسپرين سنتزي ماده كند، دنبال را اين كار
كوهي (Spirea ulmaria) گرفته اسپيره نام التين از spirو acetyle ازكلمه
قدرت اما را داراست ــيد تمام خواص ساليسيليك اس ــت.اين ماده اس شده
نوزدهم دراواسط قرن ندارد. نيز را سديم نمك نامناسب مزه كم و آن اسيدي
هردو  salicylic acidو salicin كه دادند ــان نش خود تحقيقات در محققان
هردو متاسفانه هستند(۷). رفع التهاب موثر و درد تسكين تب، كاهش براي
و خونريزي معده اسهال، جانبي نظير آشفتگي، عوارض موارد در برخي ماده
وخيم مجاز آنها داراي عوارض حد از حتي مصرف زيادتر گوش و در طنين
فوق، شيميدان عوارض به مرگ است. باتوجه و تنفسي جهاز نظير فلج تري
است متداول معروف و آسپرين كه همان اسيد استيل ساليسيليك ماده ها
اختراع ميگرفتند را كوهي اسپيره گياه از كه اسيد ساليسيليك استفاده از با
ضمن تا شود درست تركيبي كه بود اين آسپرين اختراع از هدف نمودند(۲).
جانبي شود عوارض سعي اسيد، ساليسيليك مفيد شفا بخشي خواص حفظ
بسيار داروي يك به عنوان آسپرين تاريخ آن باشد واز حداقل آن نامطلوب
ناراحتي ها مصرف انواع به تسكين درد وكمك براي موارد اغلب معروف در
بيد ــت پوس حاضر در حال و امريكا در اروپا گياه درماني ــان كارشناس دارد.
و التهاب دردها انواع آرتروز وساير ــردرد،كاهش تب، س رفع براي را ــفيد س
كنترل در سفيد بيد ــت پوس ،Culpeper نظر مينمايند. برخالف توصيه ها
ــپرين آس عنوان را به خود ــهرت ش هرحال به ولي ندارد قاطع تاثير ماالريا
بيشتر كوهي گياه اسپيره از آن ومقدار ساليسيالت است كرده گياهي حفظ
پيش، سال صد از كمتر اما است معمولي داروي يك آسپرين امروزه است.
مغازهها ــد در ميش كه بود چيزي ترين جديد و العاده فوق ــك داروي ي

.(۳) بر خورد كرد آن به
درتهيه ــد بي درخت ــت پوس ــتخراجي اس مواد از ــر حاض ــال در ح

استفاده ميشود. داروهاي ذيل
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ميگرن آنتي
قطره تهيه در ــد ــاقه بي س ــت پوس نظير هيدروالكلي گياهاني عصاره از
و ميگرني حمالت كننده برطرف و كننده ــگيري پيش عنوان ميگرن به آنتي

استفاده مي شود(۱۲). عصبي با منشاء سردردهاي
 

بيد درخت استخراجي پوست مواد
درخت ــتخراجي پوست اس مواد ــول از صورت كپس به دارو تجارتي فرم
ــابه ــد. مش ــين ميباش ساليس ماده درصد ۱۵ داراي كه ــود تهيه ميش بيد
و جذب به آهستگي بدن در ميكند منتها عمل ــيد اس ساليسيك ــتيل اس
نحوه ميشود. تبديل اسيد ساليسيليك به ــين ساليس بدن در ميشود. رها
توجه ــد. بايد ــول مي باش كپس يك وعده هر و روز از وعده دو در مصرف آن
براي همچنين كرد. ــتفاده اس طوالني مدت به نبايد دارو اين از كه ــت داش

نميباشد(۱۳). مناسب دارند معده زخم مرض كه افرادي و كودكان

ها ترموكات
عنوان تحت داروئي تركيب درخت بيد در ــت پوس ــتخراجي اس مواد از
ــتفاده اس وزن جهت كاهش دارو اين از ــود. ميش ــتفاده اس Thermo cuts
بي مخلوط داراي ــوزاند و را ميس چربي بدن اين داروي خوراكي ــود. ميش
اين است. هدف بدن چربي ساز و سوخت افزايش جهت از تركيبات نظيري
هاي سخت طي تمرين كه ــت. اس بدن ــمي فعاليت متابوليس بردن باال دارو
تامين را ــلولهاي عضله بدن مورد نياز س انرژي چرب ــيدهاي اس ــي ورزش

.(۱۴) ميكنند

هدف
تركيبات شيميائي  ــناخت ش نيازمند جنگلي درختان ــت پوس  كاربرد
ماده وجود مي كند مجزا ديگر ــان از درخت را درخت بيد كه آنچه ــت اس آن
عالوه ــي بررس اين هدف لذا ــت. اس آن ــيميائي ش تركيبات در ــين ساليس
موجود ساليسين ماده ميزان واندازهگيري استخراج راندمان به ــتيابي بردس
در ــت بيد ــگاهي درخ منطقه رويش ــه س بيد، درخت ــت پوس و ــرگ ب در
مذكور فاكتورهاي نظر از خشكبيجار نيز اولر و آق ديلمان، ــتان گيالن اس

شدهاند. مقايسهاي
    

وروشها مواد
حالل توسط بيد درخت برگ و پوست استخراجي مواد ــي بررس دراين
ميزان اندازهگيري جهت ــت. اس ــده ش ــتخراج اس آب و الكل ــتن، اس هاي
ــيليك وكلروفريك ساليس ــيد ــپكتروفتومتري از اس اس روش به ــين ساليس

شد. استفاده
برداري نمونه

درختان گيالن منطقه سه در شد مشخص مقدماتي هاي بررسي از پس
ــياهكل س الف) ديلمان : عبارتند از اين مناطق وجود داردو فك از ــادي زي
ب) ــرقي ش جنوب جغرافيائي جهت متر و ۱۴۵۰ درياي ــطح از س ارتفاع با
جنوب جهت جغرافيائي و سطح درياي ۱۰۴۰متر از با ارتفاع تالش اولر آق
منطقه صفر متروشيب ۳ درياي سطح از ارتفاع با بيجار خشك ج) شرقي و
خشكبيجار منطقه ۲۰درخت ودر هريك از اولر آق ديلمان و منطقه در بود.
ــت و پوس واز ــدند ش انتخاب مختلف هاي قطر از تصادفي بطور درخت ۱۴

شد. برداري دار آنها نمونه برگ هاي شاخه

استخراجي مواد اندازهگيري روش
در ــت كه اس متنوعي تركيبات دربرگيرنده ــتخراجي اس مواد اصطالح
با را معموًال ــات تركيب اين و دارند ــود وج برگ درختان و ــوب ــت، چ پوس
مختلف ــاي ه ازاندام مي توان ــي غيرقطب و قطبي ــاي حالله از ــتفاده اس
تركيبات ها معموال از اندام در موجود استخراجي مواد نمود.  خارج درختان
اندامهاي در و كمي است عمدتًا اين اختالف ولي شدهاند تشكيل مختلفي
ميزان دراين پژوهش دارد. اي وجود ــابه تركيبات مش ــخص مش گونه يك
شماره ــتاندارد اس براساس درخت بيد ــت پوس و برگ ــتخراجي اس مواد
مطابق .( ۱۰ است( ــده ش اندازهگيري TAPPI نامه T۲۰۴ آئين om-۸۸
ــتگاه دس كارتوش داخل در ــرگ ب يا ــت پوس آرد گرم مقدار ۵ روش ــن اي
هاي حالل از ــك از هري ۲۵۰ ميلي ليتر ــپس س و ــده ش ريخته ــله سوكس
وصل از و پس در بالن ريخته مجزا بطور آب مقطر درجه و الكل ۹۵ استن،
اساس كه ميشود داده قرار گرمكن برروي ــله ــتگاه سوكس دس به كردن آن
زمان مدت است. ــتوار پي اس در پي معيان تبخير و ــاس براس ــتگاه دس كار
جوش نقطه بخاطر حالل آب براي اما است ساعت ۳ معمول بطور استخراج
استخراجي كامل مواد انحالل شده است.پس از نظر گرفته در ساعت ۶ باال
در تبخير از دستگاه حالل از محلول مواد جداسازي جهت ــه حالل هرس در
شده ــتفاده اس ۱۰ mm Hg خال و ــانتيگراد درجه س  ۵۰ حرارت خال در
آنها وزني درصد و توزين شدن خشك از پس بالن در باقيمانده مواد ــت اس

است. شده محاسبه ۱ - معادله صورت به

Y=A/ B X۱۰۰ ۱ - معادله
مواداستخراجي(٪) راندمان =Y

حالل(گرم) هرسه استخراجي مواد خشك وزن =A
برگ(گرم) يا پوست أرد خشك وزن =B

ساليسين ميزان اندازهگيري روش
استفاده با استخراجي در محلول ساليسين موجود ميزان آزمايش دراين
(۱۱ ) Beer Lamberts ومطابق قانون اسپكتروفتومترمدل ۶۹۰ دستگاه از
حداكثر و ــاده م يك طبق اين قانون بين غلظت ــت. اس ــده ش اندازه گيري
دارد. ــود وج اي رابطه ــپكتروفتومتر ــتگاه اس در دس ــده ش ــذب خوانده ج
مي كند رنگي هاي كمپلكس ايجاد كلروفريك با ــيد ــيليك اس ماده ساليس
ــت بدس نانومتر ۵۴۰ موج رنگي درطول كمپلكس ــن اي حداكثر جذب ــه ك
و كلروفريك اسيد ــيليك ساليس ۱درصد محلول آزمايش براي ــت. آمده اس
محلول مختلف مقادير تركيب ــد. از گردي تهيه جداگانه بطور ــر مقط آب در
ــودكه ميش رنگهايي ايجاد تغيير كلروفريك با محلول ــيد اس ــيليك ساليس
است. با شده ــپكتروفتومتر خوانده اس دستگاه ــط توس تغييررنگ هر جذب
اي شده رابطه خوانده جذب و ــيد اس ــيليك ساليس مقادير ــخص بودن مش
رابطه جهت ازاين است. معادله رگرسيوني يك حقيقت در كه ــت آمد بدس
اندامهاي(برگ ــك از هري ــتخراجي اس مواد ــين ساليس ميزان اندازه گيري
گرم ۰ /۱ مقدار منظور اين براي ــت. اس شده استفاده بيد ــت) درخت وپوس
كلرورفريك گرم بيد و۱/ ۰ ــت درخ از اندامهاي ــتخراجي هريك اس مواد از
مخلوط از . پس است ــده ش حل آب مقطر ميلي ليتر ۱۰۰ در جداگانه بطور
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۱۰۱

، كلرورفريك محلول ميليليتر ۵ با استخراجي  محلول از ليتر ميلي ۵ كردن
محلول است. رنگ شده رسانده ليتر ميلي ۲۵۰ به مقطر آب نمونه با حجم
طول در آن جذب كه شده تبديل ارغواني آبي به كمپلكس ــكيل در اثر تش
مقدار سپس شد. خوانده اسپكتروفتومتر دستگاه ــط توس نانومتر ۵۴۰ موج
مقدار تا قرار داده آمده بدست رگرسيوني معادله در ــده را ش خوانده جذب

. آيد بدست محلول ساليسين
طرح درقالب SPSS ــاري آم افزار نرم كمك ــه ب نتايج وتحليل ــه تجزي
جهت ــد. ش عامل انجام دو هاي فاكتوريل با تحت آزمايش تصادفي ــال كام
استفاده دانكن آزموني از روش درصد ۵ و سطوح ۱ در ميانگين ها ــه مقايس

است. شده

وبحث نتايج
مواد استخراجي كميساليسين ميزان برآورد در شد ــاره اش همانطوركه
معادله به ــپكتروفتومتري اس روش به بيد درخت برگ و ــت پوس اندامهاي
مقدار و ساليسين بين غلظت آمده ــت بدس (۲ ــماره ش ــيوني(معادله رگرس

. است دستگاه نياز جذب

Y=۰/ ۱۵۴X+۰ / ۰۱۸     r۲=۰ / ۹۹      (۲) معادله
معادله: دراين

دستگاه  روي از شده خوانده جذب Y= مقدار
گرم) (ميلي اسيد ساليسيليك غلظت =X

ضريب همبستگي =r
مواد ــد درص اندازهگيري ــورد م ــده در آم ــت بهدس ــج  نتاي ــن ميانگي
سه در درخت بيد برگ و پوست اندام هاي ــين ساليس ميزان ــتخراجي و اس
تجزيه از نتايج حاصل و ۱ جدول در بيجار خشك و اولر، ديلمان آق منطقه

است. شده درج ۲ شماره جدول در نتايج اين آماري تحليل و
اثر ــخص ميشود كه مش نتايج وتحليل تجزيه ۱و ــكل ش به توجه با
۱ سطوح در و برگ پوست استخراجي مواد بر راندمان منطقه ــتقل مس
راندمان اختالف وجدول ۱ ــكل باتوجه به ش ــت. اس معنيدار درصد و۵
ــك خش و ديلمان دومنطقه اولر با منطقه آق در برگ ــتخراجي مواد اس
تفاوت بيجار ــك خش و دو منطقه ديلمان وبين ــت اس قابل توجه بيجار
در ترتيب ــه ب ــت پوس ــتخراجي اس مواد ندارد. راندمان جود و ــادي زي
زيرا ميدهد. ــان نش ــكبيجار كاهش خش و اولر،ديلمان آق منطقه ــه س
ــكيل تش تركيبات كيفي كميو مقدار اقليميبر و ــي فيزيولوژيك ــل عوام
راندمان مواد ــترين ــت(۸). بيش اس موثر گياه ــك ي اندام هاي ــده دهن
به آق اولر در منطقه بيد درخت ــت پوس و برگ به مربوط ــتخراجي اس
برگ به مربوط ــزان كمترين مي ــت و اس درصد ۳۷/۷۳و۱۷/۹۳ ترتيب

استخراجيانداممنطقهتيمار مواد ساليسيندرصد درصد

۱
اولر آق

۱۷/۹۳۹/۷۵پوست

۳۷/۷۳۱۲/۲۰برگ۲

۳
ديلمان

۱۲/۷۷۸/۱۳پوست

۲۵/۳۰۸/۰۰برگ۴

۵
خشكبيجار

۸/۴۰۴/۲۰پوست

۲۶/۲۰۵/۷۳برگ۶

شده اندازهگيري فاكتور
ميانگين

٪
استاندارد ۱و۵٪انحراف درسطوح اختالف

پوست استخراج ۱۳/۰۳۱/۴۱راندمان
است معنيدار

برگ استخراج ۲۹/۷۴۲/۰۰راندمان

پوست ساليسين ۷/۳۶۰/۸۴مقدار
نيست معني دار

برگ ساليسين ۸/۶۴۰/۹۶مقدار

و ساليسين استخراجي مواد مقدار اندازهگيري از آمده بدست نتايج ۱- ميانگين جدول

بيد درختان پوست و برگ ساليسين درصد و استخراجي مواد راندمان اندازهگيري از حاصل هاي داده آماري وتحليل ازتجزيه حاصل نتايج جدول۲-
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۱۰۱

منطقه سه در بيد درخت پوست برگ و استخراجي راندمان مواد مقايسه -۱ شماره شكل

منطقه سه در بيد درخت و پوست برگ مقدار ساليسين مقايسه -۲ شماره شكل
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و ۸/۴۰ ــب ۲۰/ ۲۶ ترتي به بيجار ــك خش منطقه بيد درخت ــت و پوس
درصد است.

بر منطقه ــتقل مس اثر ۱ جدول به توجه با ــين ساليس مقدار درمورد
۱و۵ درسطوح بيد درخت برگ و پوست هاي اندام ساليسين صد در روي
مقدار ــاهده ميشود مش شكل۲ در كه همانطور و ــت اس درصد معنيدار
ــكبيجار و خش اولر،ديلمان آق مناطق ترتيب به ــت وپوس برگ ــين ساليس
خانواده بيد در ساليسين به دسترسي و غلظت زيرا مي دهد. ــان نش كاهش
كه طوري به .(۹) است متفاوت سازي وآماده فرآيند رشد، شرايط براساس
منطقه در درخت بيد پوست و برگ به مربوط ــين ساليس مقدار ــترين بيش
ــين و كمترين مقدار ساليس ــت و ۹/۷۵ درصد اس ۱۲/۲ ترتيب به اولر آق
ترتيب به ــار بيج ــك منطقه خش در درخت بيد ــت برگ وپوس به ــوط مرب

است. درصد و۴/۲ ۵ /۷۳
كه ــماره۲) ــت(جدول ش اس داده ــان نش نتايج آماري تحليل و تجزيه
۱و۵ ــطوح س ــت در پوس و برگ بين ــتخراجي اس مواد ــالف ميانگين اخت
ــت پوس و ــين بين برگ مورد مقدار ساليس و در ــت ــيدار اس معن ــد درص
اندام ــين مقدار ساليس كه ــت دهنده اين اس ــان نش كه ــت معني دار نيس
ــتخراجي اس مواد راندمان در اختالف وجود ــا يك درخت ب ــاي مختلف ه
در را ساليسين استاندارد مقدار شده انجام هاي ــي است.بررس مقدار ثابتي
ــين ساليس بنابراين مقدار .(۹) مي كند عنوان ۸ درصد ــتخراجي اس عصاره
شرايط حد در ديلمان اولر و آق منطقه دو بيد در درختان ــت پوس و برگ
منطقه درختان وبرگ ــت پوس ــين مقدار ساليس ــد اما مي باش ــتاندارد اس

است. كمتر از حد استاندارد بيجار خشك
S. purpurea ، Salix fragilis درختان ــت مقدارساليسين پوس حداكثر
ــت(۵). ۱۱درصداس و ۱۰، ترتيب۹ به ــده ش گزارش ــه ك white willow و
S. ــان ــرگ درخت ــين ب ساليس ــدار مق ــه ب ــوط ــزارش مرب گ ــن همچني
نشان كه .( درصد است(۶ S.repens بترتيب ۱۰و۱۲ و ۵ rosmaninifolia

يا ۱ حد در برگ پوست و ساليسين بين مقدار اختالف مي دهد
آمده بدست اين تحقيق در آنچه با ــت كه درصد اس ۲ حداكثر
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و مقدار ساليسين مقايسه شماره -۳ شكل
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