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 فصلنامۀ پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
 )1383(، 383-377، صفحۀ 3شمارۀ  20     جلد 

 
 مقالۀ کوتاه

 
 Echium amoenum گاوزبان  گلبررسی فیتوشیمیایی

 
 2 و محمد باقر رضایی1محمود نادری حاجی باقرکندی

 
 چکیده

باشد، كه از     عروف مي يكي از گياهان دارويي م       ) Echium amoenum(گياه گاوزبان    
هاي مختلفي   دركشور ما، تيره  . هاي دور در طب سنتي موارد استفاده فراوان داشته است           گذشته

ارتفاعات حيران بين اردبيل و  چالوس ،از اين گياه از جمله گونه ذكر شده در ارتفاعات كندوان
 .رويد و آستارا به صورت خودرو مي

 از ايستگاه تحقيقات الموت قزوين        Echium amoenumاين تحقيق گلبرگ گياه        در
جهت بررسي فيتوشيميايي، عصاره آن به روش پركوالسيون با           . آوري و خشك گرديد     جمع

وسيله ه استفاده از حالل متانل تهيه و از عصاره بدست آمده جهت تشخيص فالونوئيدها ب                  
مقداري از عصاره   . يدحاللهاي هيدروكلريك اسيد، منيزيم، پتروليوم اتر و الكل استفاده گرد            

 بكاربرده و در ادامه جهت        ها ساپونين وجودبدست آمده، بوسيله آب مقطر جهت تشخيص          
% ١وسيله حاللهاي كلريد آهن و ژالتين         ه  مقداري از اين محلول، ب        ها تانن وجودتشخيص  

 .استفاده گرديد

 وييد گرديد،   أدر اين تحقيق حضور تركيبهاي فالونوئيدي، ساپونيني وفنوليكي در گياه ت            
 .دار در اين گونه يافت نشد تركيبهاي تانن

 . فيتوشيميايي، فالونوئيد، تانن، گل گاوزبان:کلیدی  هایواژه

 
                                                           

 .سسه تحقيقات جنگلها و مراتعؤكارشناس م -١

 .١٣١٨٥-١١٦ تهران، صندوق پستي، سسه تحقيقات جنگلها و مراتعؤت علمي مأعضو هي -٢
E-mail: m.nadery@rifr-ac.ir 
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 مقدمه
هاي مختلف و    با توجه به شرايط جغرافيايي مناسب كشور ايران كه امكان پرورش گونه           

ويي، از جمله گل     توجه خاصي به گياهان دار     متنوع گياهان دارويي فراهم است، اخيراً     
 .گاوزبان در امر درمان بيماريها گرديده است

 گياهي دوساله يا پايا، كه پوشيده از كركهاي نرم و              Echium amoenumگاوزبان  
صورت فندقه، بزرگ نوك تيز و جوشدار به        ه گل آن ب  . باشد نازك، يا بلند و ابريشمي مي     

ندقه، نوك آن تيز و پوشيده از        ميوه آن ف  .  ميليمتر است  ١٢ سانتيمتر و پهناي      ٣طول  
گياه گاوزبان در اواسط بهار و تابستان به گل            . برجستگيهاي كوچك و متعدد است     

توان به شمال ايران       در ايران، مي    Echium amoenumاز مناطق رويشي گياه      . رود مي
 ).١٣٥٧قهرمان، ( ، ارتفاعات حيران و قزوين اشاره كرد)گيالن، كندوان، گرگان(

آور، مقوي عمومي و     نشاط سنتي گل و برگ گاوزبان با طبيعت گرم داراي اثر          از نظر 
باشد و همچنين در بيماريهاي كليوي، به خصوص ورم كليه             شاداب كننده رخسار مي   

البته . گل، برگ و يا سرشاخه گلدار گياه مصرف دارويي دارد           . باشد مورد استفاده مي  
 ).١٣٧١شريعت، ( باشد يبرگ گاوزبان داراي بوي ضعيف و بدون مزه م

 ١١كنند و    از قسمت گل گياه گاوزبان در فرمول شربت ساليساره كمپوزه استفاده مي           
عالوه بر مصارف دارويي فوق از       . نوع ديگر از آن تاكنون اسپيسياليته تهيه شده است          

شود و برگ پخته      صورت ساالد استفاده مي    ه برگهاي گاوزبان در بسياري از نواحي ب        
همچنين از گل گاوزبان به دليل داشتن       . گردد صورت اسفناج مصرف مي   ه نيز ب گاوزبان  

 ).١٣٥٩تالبب، (شود   استفاده ميتركيبهاي رنگي براي رنگ كردن سركه معموالً

  فراوان  كلي اندامهاي مختلف گياه به خصوص گل داراي لعاب نسبتاً                 طوره ب

يار جزئي اسانس و امالح      سرشاخه گلدار گياه مقدار بس      .است)  درصد ٣٠ حدود در(
ماده رنگي به نام آنتوسيانين كه       . مختلف از جمله منگنز، منيزيم و اسيد فسفريك دارد         

 .نمايد  شيره واكوئلي، تغيير حاصل ميPH در واكوئل سلولها محلول بوده در مقابل
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توجه به بررسي اطالعات موجود در رابطه با اين گونه تاكنون روي تركيبهاي                  با
 بر آن   بنابراين. اي در داخل كشور صورت نگرفته است         ياه كار قابل توجه    عصاره گ 

 . بپردازيمEchium amoenumشديم تا به بررسي مقدماتي فيتوشيميايي گل اين گونه 
 
 آوری جمع

 در ايران و غالب نقاط اروپا، مديترانه و افريقاي          Echium amoenumرويشگاه، گياه   
در ماههاي ارديبهشت تا تير ماه، به تعداد كم بر روي            گلهاي اين گياه     .رويد شمالي مي 

 .شود ساقه ظاهر مي
 قزوين در خرداد    -از ايستگاه تحقيقاتي الموت     ) Echium amoenum(گل گاوزبان   

سسه تحقيقات جنگلها و    ؤ مربوطه به م   ياهآوري و جهت انجام آزمايش      جمع ١٣٨٠سال  
 .مراتع ارسال گرديد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Echium amoenum قزوین گیاه گاوزبان ، ایستگاه تحقیقاتی الموت-1  شمارۀشکل
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 هامواد و روش
 استخراج

وسيله دستگاه آسياب پودر      ه آوري شده را پس از خشك كردن ب             اندام گياه جمع   
 گرم پودر گياه صورت گرفته است، قبل از هر اقدامي            ٥٠استخراج از مقدار    . نماييم مي

 دهيم مي  در داخل دستگاه پركوالتور قرار     بعدانول مرطوب نموده و     وسيله مت ه نمونه را ب  
 ).١٩٨٤، Kathryn M و ١٣٧١صمصام، (

اي از   زمان استخراج بايد توجه داشت كه حالل طوري اضافه گردد كه هميشه اليه              
آن روي پودر را پوشانده با شد در ضمن با كم رنگ شدن محلول زمان استخراج به                     

توسط دستگاه تقطير در    (ر نهايت حالل را از عصاره بدست آمده          د. پايان رسيده است  
در ضمن عصاره حاصل     . كنيم و عصاره بدست آمده را وزن مي        . كنيم جدا مي ) ءخال

 .توسط روشهاي زير مورد آزمايش قرار گرفت
 

 روش تشخیص فالونوئیدها

انده را در   يك گرم از عصاره بدست آمده را با پتروليوم اتر شستشو داده سپس باقي م                
وجود رنگ قرمز، نشان دهنده     . نماييم  اضافه مي  Mg و HCLالكل حل نموده و به آن        

براي اثبات آزمايش به عصاره مقداري      . وجود آنتوسيانين و تركيبهاي فالونوئيدي است     
كنيم و بعد از ايجاد كمپلكس رنگي به آن آميل الكل اضافه                 الكل آميليك اضافه مي    

زاده، و   رحيمي(باشد   يد مي أيآزمايش مورد ت   ) صورتي تا قرمز   (نموده با تغيير رنگ       
 ).١٣٧٧ بختياري،
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 ها روش تشخیص ساپونین

مقدار يك گرم از عصاره متانولي را در لوله آزمايش ريخته و مقداري آب مقطر به آن                   
از ارتفاع كف ايجاد شده مقدار       ) به مدت نيم ساعت   (پس از سكون    . يمينما اضافه مي 

 ).١٣٧٨، وجداني و بختياري(ن تعيين گرديد ساپوني
 

 ها روش تشخیص تانن

مقداري آب مقطر اضافه     ) ساپونين(به باقيمانده لوله آزمايش مربوط به آزمايش قبل            
علمشاهي، و  (ريزيم    لوله آزمايش مي   ٣لوله را حرارت داده و محلول را در          . يمينما مي

 ).١٣٨٠، بختياري

 و به نمونه سوم     ١%نه دوم محلول تازه تهيه شده ژالتين        ، به نمو  Fecl3به نمونه اول    
 :كنيم محلول نمك طعام همراه با ژالتين اضافه نموده و نتايج را به شرح زير تفسير مي

 واكنش ندهد عصاره فاقد تركيبهاي فنوليك          Fecl3كه عصاره اول با     در صورتي 
. نمك ايجاد رسوب نكند    واكنش دهد و با ژالتين همراه با           Fecl3اگر عصاره با  . است

كه عصاره دوم و    در صورتي . عصاره فاقد تانن است، ولي داراي تركيبهاي فنوليك است        
 به   Fecl3سوم پس از افزودن ژالتين همراه با نمك، ايجاد رسوب كند، و در اثر افزودن               

 .ها، واكنش دهد عصاره حاوي تانن است نمونه
 

 نتایج
ها اقدام   ين روشهاي مناسب، جهت تجزيه نمونه      هاي به عمل آمده، و تعي       طبق بررسي 

 .گرديد
با توجه به آزمايشها و       .  درصد وزن گياه بدست آمد       ٨٨/٥٧ وزن عصاره تقريباً   

هاي انجام داده، در نهايت وجود تركيبهاي فالونوئيدي، ساپونين و فنوليكي در                تست
 .شود يد نميأياه تبنابراين حضور تركيبهاي تانن دار در گي. گردد اين گونه اثبات مي

 :صورت كامل در جدولهاي زير ارائه گرديده استه نتايج ب
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 گیری از گیاه جدول عصاره
 روش مورد استفاده مقدار گیاه خشک حالل استخراج عصاره درصد وزن عصاره

 پركوالسيون  گرم٥٠ متانل ٨٨/٥٧
 

 جدول آزمایش فالونوئیدها
 نلی مودرد نیازمقدار عصاره متا حاللهای مورد نیاز نتیجه
  گرم١ هيدروكلريك اسيد، منيزيم، پتروليوم اتر و الكل مثبت

 
 جدول آزمایش ساپونین

 مقدار عصاره متانلی حاللهای مورد نیاز نتیجه
  گرم١ آب مقطر مثبت

 
 جدول آزمایش تانن

 ماده اولیه حاللهای مورد نیاز نتیجه
 اپونينابقيمانده آزمايش س %١كلريد آهن، ژالتين  منفي

 
 بحث

 ياهاستفاده صحيح از گياهان دارويي مستلزم، اطالعات دقيق علمي و شناخت تركيب               
 شيميايي است كه باعث اثر درماني        ياهشيميايي موجود در آنهاست زيرا وجود تركيب       

صورت سنتي مصرف فراواني دارد و      ه از آنجا كه اين گياه در كشور ما ب         . گردد گياه مي 
رو بررسي مقدماتي فيتوشيميايي سرشاخه       از اين . باشد مي ما مي  هاي بو  يكي از گونه  

ها از مناطق مخصوص     بنابراين نمونه . گلدار آن نيز از اهميت خاصي برخوردار است         
آوري و نسبت يه شناسايي تركيبهاي موجود         رويش اين گياه از شهرستان الموت جمع       

 فالونوئيدي، ساپونيني و     ا وجود تركيبهاي   هدر اين تحقيق آزمايش    . در آن اقدام شد    
 توجه به مقدار و نوع        ياهبنابراين با انجام اين آزمايش       .نمايند يد مي أيفنوليكي را ت   

طور كه ذكر گرديد به علت نبود اين           همچنين همان . باشد مصرف بسيار ضروري مي   
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گونه در كشورهاي ديگر دسترسي به منابع در رابطه با كارهاي انجام شده و مقايسه اين                
 .پذير نبوده است نه با شرايط خاص رويشي آن امكانگو

 اریزسپاسگ
سه تحقيقات جنگلها و مراتع و همكاران بخش تحقيقات گياهان          ؤسن محترم م  از مسئوال 

از رياست محترم مركز تحقيقات قزوين       . اريمزدارويي كه ما را ياري نمودند سپاسگ        
ه گل گاوزبان كمال تشكر     جهت مساعدت ايشان و از آقاي مهندس اكبري نيز جهت تهي          

 .را داريم
 
  مورد استفادهمنابع

استخراج، شناسايي و تعيين ساختمان آلكالوئيدهاي پيروليذيدني گياه          . بختياري، ا  2
Helotrouplum Bacciferum ٣٧٠٦، دانشكده داروسازي دانشگاه تهران، شماره. 

، بررسي  ١٣٧٧ .زاده خياط، م    حسنو  .  امامي، ا   ،. اصيلي، ج   ،.زاده، م   رحيمي -
ششمين همايش علوم دارويي     .فيتوشيميايي اندامهاي مختلف مخروطيان بومي ايران     

 .ايران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
ثر گياهان دارويي و روشهاي     ؤگيري و استخراج مواد م     عصاره. ١٣٧١. شريعت، ص  -

 .١٤-١٦حات شناسايي و ارزشيابي آنها، انتشارات ماني، صف
 Nepeta fissa, Eryngium، بررسي فيتوشيميايي گياهان     ١٣٨٠.  علمشاهي، ع   -

billardieriشكده علوم دانشگاه شهيد بهشتين، دا. 
فلور رنگي ايران، جلد اول، انتشارات انجمن ملي حفاظت منابع            . ١٣٥٧ .ا  قهرمان، -

 .٧٤طبيعي و محيط انساني، شماره 
نامه  ، پايان Nepeta goleocephalaفارماكوگنوزي گياه ، بررسي    ١٣٧٨.  وجداني، ر   -

 .دكتري، دانشكده داروسازي دانشگاه تهران
ايي گياهان  يآوري، تعيين نام علمي بررسي فيتوشيم       جمع ،١٣٧٨-١٣٧٧.  يعقوبي، ر  -

 .نامه دكتراي، دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران منطقه اردستان، پايان
- Kathryn M. Larson, Mark. R. Roby, and Frank R. Stermits. -J. Nat. Prod. 

47.1. 1984. 
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Primory Phytochemical investigation of Echium amoenium  
 

M. Naderi Hagy Bagher Candy1 and M. B. Rezaee1  
 

Abstract 
Echium amoenum is one of the most important and famous medicinal plant 
which people used since acient times. In our country (Iran), this plant can be 
grown in different states like Gilan, Mazandran province and also on high 
mountains between Ardebil and Astara.  

In this research, flowers of Echium amoenium were collected and dried 
from the research station of Alamot (near Ghazwin city) for phytochemical 
investigation. The compounds were extracted by perculation method. Then 
for identification of compounds we used different method to find out 
flavonoides, tannins, saponines alkaloid and phenolic compounds in plant. 
our primer investigation showed flavonides, saponines and phenolic 
compounds, but no alkaloides totall tannines compounds are present on the 
extract. 

 
Key words: Phytochemistry, Tanin, Echium amoenium, Flavonoid  
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