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 چکیده 

  در   گياهی  گونه  این  . بررسی شد  چتریان  خانواده  از  .Ferula ovina Boiss  گياه  ساقه  كلروفرمی  عصاره  بررسی  تحقيق،  این  در     

  روی   بر  ستونی   كروماتوگرافی  از  استفاده  با  عصاره  سازیخالص   از   پس  .شد  آوریجمع   دماوند  -تهران  استان  از   گلدهی   فصل

  مشتق   چهار  ،هافركشن  این  بيشتر  سازیخالص   نتيجه   در  .آمد  بدست  جزء  12  استاتاتيل   -  هگزان  -n  حالل  گرادیان  با  سيليكاژل

  بنزوآت   متوكسی-4  ایل-2-هپتان  [2.2.1]  سيكلوبی   متيلتری-1،7،7-(S1،R2،S4)  (،1)  شيمگين  هاینام  به  مونوترپنوئيدی  استری

(2،)  (S1،R2،S4)-1،7،7-(4)  استيلوزین   و  ( 3)   بنزوآت  متوكسی-3-هيدروكسی-4  ایل-2-هپتان  [2.2.1]  سيكلوبی   متيلتری 

 ساختار   است.  نشده  یافت  2  شماره  تركيب  ساختار  جداسازی  بر  مبنی  گزارشی  گونههيچ   تاكنونالبته    شد.  ییشناسا  و  جداسازی

  و   نوری  چرخش   و  ذوبنقطه   شامل   فيزیكی  هایویژگی   مقایسه   طریق  از   نهایت  در  شد.  تعيين   سنجیطيف   هایروش  توسط  هاتركيب

 گردید.  تأیيد است شده گزارش  معتبر علمی منابع در  كه  آنچه با آنها طيفی هایداده

 

 استيلوزین. شيمگين، مونوترپنوئيد، عصاره، ،.Ferula ovina Boiss فيتوشيمی، :کلیدی  های واژه

 

 مقدمه

 Umbelliferae (Apiaceae) انیچتر   خانواده

  300  و  علفی  گونه  3700  در حدود  ان یچتر  وسيع  تيره
  طور به  و  زمين  نقاط  اغلب  در  گياهان  این  دارد.  جنس

  یافت   یكوهستان   ینواح  و  معتدله   مناطق   در  مشخص
  چندساله   ای  كی   ،یعلف  عموماً  خانواده  این  اهانيگ  شوند.می

 ارداريش  معموالً  و  خزنده  ای  راست  اغلب  ساقه  سه  یدارا   و
 طوربه  كه  است  آن  گياهان  این   هایویژگی  دیگر  از  .هستند
  منقسم   پهنك  یدارا   ای  و  ساده  متناوب  یهابرگ  دارایكلی  

 یدارغالف   دمبرگ   به   یمنته  معموالً  و  اريبس  یهایدگیبر  به
  این   .رديگیم  فرا   آن  به  اتصال  محل  در  را   ساقه  كه  باشندمی

  تحقيقات   و  بوده  ثانویه  هایمتابوليت  از  سرشار  گياهان
  گوناگون   طبيعی  هایتركيب  استخراج  زمينه  در  زیادی
Sayed-؛  ,Zargari 1997)  استشده    انجام  آنها  در  موجود

2017 .,al et Ahmad). 
 ندرتبه   و  مركب  چتر  شكلبه  اهانيگ  نی ا   نیآذگل
  ی هابرگ  و  یچتر  نیآذگل  داشتن  دليلبه  است.  كالپرک
  به   گياهان  این  نازک،  و  كی بار  یهایدگیبر   از  مركباغلب  
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  است   یچتر  نی آذگل  علتبه  .هستند  تشخيص  قابل  سهولت
  و   ییدارو   یهاگونه  .شودیم  دهينام  انیچتر  رهيت  ره،يت  نی ا   كه

  و   دارد  وجود   انیچتر  رهيت  اهان يگ  نيب  در  زیادی   خوراكی 
  است.   برخوردار  طوالنی  پيشينه  از  درمان  در   آنها  از  ادهاستف

 یسم  و  كشنده  هایگونه  آنها  نيب  در  كه  است  ذكر  شایان
؛  ,Zargari 1997)  شوندیم   افتی  هم  شوكرانمانند  

2005 Halberstein,.)  تعدد  نظر  از  آنی  هاجنس  مهمترین 
 Pimpinella  (200  گونهEryngium  (250  ،)  جنس  گونه،

  Buplerum  (100  گونهPeucedanum  (200  ،)  گونه(،
  071  از  بيش)  Ferula  گونهHydrocotyle  (78  ،)  گونه(،
 .هستند گونهSanicula (30 ) و گونه(

 

 ( Ferula) کما جنس 

  است   چتریان  خانواده  پرجمعيت  جنس  سومين  كما  جنس
  گونه   30  به  نزدیك  كه  دارد  جهان  در  گونه  071  از  بيش  كه
  شود. می  یافت   رانیا   در  جنس  این  ازی  دائم  و  چندساله  اهيگ

  در   یابانيب  یگاه  وی  كوهستان  مناطق  در  هاگونه  این   غالب
  چين   و  تركيه  افغانستان،  ایران،  سابق،  شوروی  ميانه،  آسيای
؛  al et Mohammadhosseini,. 2019)  اندپراكنده
1996 Mozaffarian,.)  خواص   دارای  جنس  این  گياهان  

  عنوان هب  دیرباز  از  و  باشندمی  متعددی  درمانی  و  دارویی
 كنندهشل  آور،قاعده  كننده،هضم  آور،خلط  تشنج،ضد  داروی

 قرار  استفاده  مورد  ایروده  های انگل  دفع  و  صاف  عضالت
  اختالالت   رفع  جهت   در  آنها  مصرف  همچنين  اند.گرفته

؛  al et Ghannadi,. 2002)  شودمی  توصيه  نيز  ایهاضمه
2019 .,al et Mohammadhosseini.)  گونه  دو  آنهاميان    از 

gumosa F.  و  foetida-assa F.  سابقه  ایران  گذشته  طب  در 
  و   كندمی  رزینی  اولئوگم  توليد  آخر   گونه  كه  دارند  مصرف
؛  Irmaileh,-Abu & Afifi 2000)  دارد  دارویی  خواص
2006 ,Sadeghian &Mortazaienezhad   ؛ Zargari,

1996.) 
  كما،   جنس  عصاره  در  موجود   های تركيب  تنوع   علت به

یی  شناسا  وی  سازخالص  نهيزم  دری  فراوان  قاتيتحق
  عصاره   در  است.شده    انجام  جنس  نیا   ییايميش  هایبيترك

مانند ی  متنوع   هایبيترك  اه يگ  نیا  متفاوت  هایگونه
  و   استرها  ها،نی كومار  ترپنییسزكو  ها،نیكومار   مونوترپن

 به  ادامه  در  است.  شدهیی  شناسای  ديسولفیپل  هایبيترك
ی  بررس  نهيزم   درشده    انجام  قاتيتحق  از  نمونه  چند  ذكر
 م. یپرداز یم كما اه يگ  عصارهیی ايميش هایبيترك

 روی   بر  ( 2010)  همكاران  و  Yousefi  كه  تحقيقی  در
 انجام  .behboudiana F  گياه   هوایی  هایقسمت  عصاره

 سولفيدیپلی  دیاسترومر  جفت  دو  جداسازی  به  موفق  ،دادند
  اه يگیی  هوا ی  هاقسمتی  كلرومتانید  عصاره  از  .دشدن  جدید

vesceritensis F.،  كه   آمد   بدست ی  ترپنییسزكو  مشتق   ازدهی  
  گزارش   بار   اولين   برای   یترپنییسزكو  مشتقات   این   از   تا   پنج 
 (. al et Dehak-Oughlissi,. 2008)   است   شده 

  .kuhistanica F  اه ي گ ی  ها وه ي م ی  استات ل ي ات   عصاره   بررسی 
  ساختار   با  دیجد  ی ترپن یی سزكو   مشتق   سه ی  جداساز   به   منجر 

یی  ا یضدباكتر  تيخاصی  دارا   كه   دیگرد  (Daucane)  دائوكان
al et Tamemoto,. )  دبودن  مثبت  -گرمی  هایباكتر  هيعل  بر

 ی  هاشهیری  كلروفرم  عصارهاینكه    عالوههب  (.2001

ferulago F.  د ی جد ی ن ی كومار   مونوترپن  بيترك  دوی  حاو  زي ن  
Abd )   بود   B   (B A, Ferulagol )  و   A  فروالگول ی  ها نام   به 

2000 .,al et Razek-El .)  شده   منتشری  هاگزارش  طبق  
  دارند   HIV  روسیضدوهای  اثری  نیكومار ترپن  هایبيترك

(2000 .,al et Zhou.)  ریشه   روی  بر  كه  تحقيقی  در   

flabelliloba F.  كومارین   ترپنسزكویی  سه  گردید،  انجام  
 ،B  (B Farnesiferone)  فارنسيفرون  هاینامبه  جدید

  9  با  همراه  ،B  (B A, Flabellilobin)  و  A  فالبليلوبين
  شد   شناسایی  گياه  این  از  دیگر  شده  شناخته  تركيب

(2010b .,al et Iranshahi).  عصاره  از  hermonis F.  17  
  آنها   ميان  در  كه   گردید  شناسایی  ترپنوئيدسزكویی  استر
 و  ( Teferidin)  تفریدین  ،(Ferutinin)  فروتينين  به  توانمی
)+(-α-  بيسابولول   (bisabolol-Alpha-(+))  كه  كرد  اشاره 

et Ibraheim )  دانداده  نشان  خود  از  ميكروبیضد  خواص

2012 .,al)  شبهاثرهای    برعالوه  كه  است  گياهانی  ازجمله  و 
 نيز  نر   جنس  در  جنسی  قوای  كاهنده  عنوانبه  استروژنی

  و   Jabrane  .(al et Zanoli,. 2005)  است  شده  مطرح
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  استر   یك  .tunetana F  گياه  ریشه  از  (2010)  همكاران
  و   A  (A Tunetanin)  تونتانين  نام  به  جدید  ترپنسزكویی

  A  تونتاكومارین  نام  به  جدید  كومارین  ترپنسزكویی  یك
(A Tunetacoumarin)  شده  شناخته  تركيب  8  با  همراه 

 . كردند شناسایی دیگر

  و   اسییتاتی اتيل   كلروفرمییی،   عصییاره   سییه   دیگییر   تحقيقییی   در 
 فعاليییت   رای بیی    capsicaFerula  گيییاهی   گونییه   متییانولی 

  و   كلروفرمییی   عصییاره   كه   گرفت   قرار   بررسی   مورد   اكسيدانی آنتی 
  را  ضییدميكروبی  و  اكسییيدانی آنتی  فعاليییت  بییاالترین   استاتی اتيل 

  مشییتق   سییه   گيییاهی،   گونییه   اییین   از اینكییه    عالوه ه ب   . دادند   نشان 
  چنییدین   و   ارینی كومیی   مشییتق   سییه   شییده،   شناخته  ترپنی سزكوئی 
et Kahraman )   گردییید   جداسییازی   دیگر   شده   شناخته   تركيب 

2019 .,al .)   عصاره   روی   بر كه    تحقيقی   طی   كه   است   ذكر   شایان  
  بییه   ترپن سییزكویی   یك   توانستند   د ش   انجام   .ovina F  گياه   ریشه 
  ترین قییوی   از   یكییی   عنوان بییه   كییه   ( Ferutinin)   فییروتينين   نییام 

  بییه  مونییوترپنی  مشییتق  دو  همچنين  و  است  طبيعی   های استروژن 
  را   ( Tschimgine)   شییيمگين   و   ( Stylosin)   اسییتيلوزین   های نام 

 (. 2010a .,al et Iranshahi)   نند ك   جداسازی 
  ها نیكومار   ترپنییسزكو  ها،رپنتییسزكو  برعالوه

(2019 Iranshahi, & Boghrati  2007؛ .,al et Iranshahi  ؛
2019 .,al et iIranshah،)  گوگردی  هایتركيب  ( et Soltani

2018 .,al)  گليكوزیدها  كومارین  اخيرًا  و  ( et Iranshahi

2008 .,al )  در  شدهیی  شناسا  هایبيترك   نیتر عمده  از 
 ايدن  دری  مختلف  مناطق  در  كه   كما  اهيگ  اند.بوده  كما  جنس

 التهاب  ا،یماالر ی  ماريب  درمانی  برا ی  سنت  طب  در  دیرویم
  قرار   استفاده  مورد  حشرات  دفعی  برا   زينی  گاه  و   روده

ی هااستفاده  گرید  از  (.al. et da-Zhi, 1987)  رديگیم
  اسپاسم،  ضد  ،یبخشآراماثرهای    به  توانیم  اهيگ  نیا ی  درمان
  نمود   اشاره  زين  سميرمات  درمان  و  تب  آسم،  ضد  سرطان،  ضد

(2019 .,al et Mohammadhosseini  ؛ & Boghrati

2019 Iranshahi, 1983؛ Boulos,.) 

 كه   كما  دیگر  هایگونه  از  برخی  برخالف  .ovina F  گونه
  معطر   و  خوشبو  هستند،  بدبو  گوگرددار  هایتركيبدليل  به

  گونه هيچ  علمی  منابع  كامل  بررسی  بابنابراین    باشد.می

  .ovina F  گونه  ساقه  عصاره  روی  بر  تحقيق  از  گزارشی
  از   گزارش  اولين  شده  انجام  تحقيق   رو  همين  از  ،ندارد  وجود

 باشد. می گونه این  ساقه عصاره روی بر بررسی

 

 هاروش و مواد

 عصاره  دهندهلیتشكی اجزای جداساز  وی  ریگعصاره
  )ساقه(   هواییی  هاقسمت  از  گرم  450ی  ريگعصارهبرای  

 در  ساعت  48  مدتبه  و  شده  خرد  ovina Ferula  گياه
  عصاره   ساعت  48  گذشت  از  پس  شد.  سيخ  كلروفرم  حالل

  فشار   در   چرخان  ركنندهيتبخ  وسيلهبه   و  دیگرد  صاف  حاصل
  د. یگرد  ظيتغل  گرادسانتی  درجه  40ی  دما  در  افتهی  كاهش

  در   گياه  دادن  قرار  عمل  گياه،  عصاره  ميزان  افزایش  منظوربه
  سپس   شد.   تكرار  بار  سه  عصاره   تغليظ  و  كلروفرم
  و   حل  متانول  ميزان  حداقل  در   شده  تغليظ  های عصاره

  ه داد  قرار  زریفر   دریی  زدا یچرب   منظوربه  ساعت  48  مدتبه
  منظور به  حاصل  عصاره  ساعت  48  گذشت  از  پس  شد.

 ركنندهيتبخ  وسيلهبهدوباره    و   دیگرد  صاف  هاچربی  حذف
  عصاره   ترتيب  این  به  و  شد  ريتبخ  عصاره  حالل  ،چرخان

 . گردید آمادهی ستون ی كروماتوگرافبرای 

  مقدار   ، یی زدا ی چرب   و ی  ر ي گ عصاره   مراحل   اتمام   از   پس 
g83 /10   ی  جداساز ی  برا   و   آمد   بدست   سبزرنگ   ظ ي غل   عصاره

  مورد   ستون   شد.   استفاده ی  ستون ی  كروماتوگراف   از   آن   اجزاء 
  و   اندازه   لحاظ   از   باید   بعدی   مراحل   و   مرحله   این   در   استفاده 

  ترتيب بدین   . باشد   ستون   به   تزریقی   نمونه   مقدار   با   متناسب   ابعاد 
  . گردید   انتخاب   cm4  قطر   و   cm70  طول   با   استفاده   مورد   ستون 
 ,60 )   كاژل ي ل ي س   از ی  ظ ي غل   نسبتًا  دوغاب   سپس 

0.09mm-0.063 )   حالل   در  n-   اتمام   از   پس   شد.   ه ي ته   هگزان  
  قرار   هگزان   -n  حالل   آن ی  رو   كه ی حال   در   ستون   شدن   پر 

  ماند. ی  باق   روز شبانه   ك ی   مدت به   و   شد   بسته   سرستون   داشت، 
  مورد   آمده   بدست   عصاره   ستون،   به   نمونه   كردن   وارد   منظور به 

  ج ی تدر به   سيليكاژل   سپس   د. ی گرد   حل   كلروفرم   حداقل   در   نظر 
  از   حاصل   كنواخت ی   پودر   پرانی، حالل   از   پس   . شد   اضافه   آن   به 
  با   . گردید   اضافه   ستون   به   كاژل ي ل ي س ی  رو   بر   عصاره   ت ي تثب 

  به   شد.   انجام ی  جداساز   متفاوت،   ت ي قطب   با یی  ها حالل   ش ی افزا 
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  با   و   شروع   هگزان -nی  رقطب ي غ   كامالً   حالل   از   كه   ب ي ترت   ن ی ا 
  كه یی  ها حالل   حجم   افت. ی   ش ی افزا   ت ي قطب   استات اتيل   ش ی افزا 
ی  آور جمع   اجزاء   حجم   و  ml100  د، ی گرد ی م   اضافه  نوبت   هر   در 

  از   ستون  شستشوی برای   ت ی نها  در  بود.   ml75 ارلن   هر  در  شده 
  ستون   از   مانده ي باق   اجزاء ی  تمام   تا   شد   استفاده   متانول   حالل 
ی  ساز خالص برای    شدند.   اضافه   بهم   مشابه   اجزاء   شود.   خارج 

ی  ها ستون   )با   مجدد ی  ستون ی  كروماتوگراف   از   اجزاء   شتر ي ب 
  صفحات   از   استفاده   )با   نازک   ه ی ال ی  كروماتوگراف   و   تر( كوچك 

  شدن   خالص   از   پس   د. ی گرد   استفاده   ( ( cm20 ×20) ی  ا شه ي ش 
  به   شده   خالص   های نمونه   ی ی شناسا   عصاره،   دهنده تشكيل   اجزاء 
  مقایسه   و   NMR H1 ،  NMR C13  های طيف   تفسير   كمك 

  در   كه   آنچه   با   آنها   طيفی   اطالعات   و   نوری   چرخش   ، ذوب قطه ن 
 گردید.   انجام   بود   شده   گزارش   مراجع 

 

 ج ینتا

 الیه   كروماتوگرافی  ستونی،  كروماتوگرافی  انجام  از  پس
   نهایت   در  هم،به  مشابه  اجزای  افزایش  و  ( TLC)  نازک

  با   سازیخالص  مراحل  انجام  از  پس  آمد.  بدست  جزء  12
 الیه   وگرافیكرومات  مجدد،  ستونی  كروماتوگرافی  از  استفاده

 به  ترپنیمونو  استری  مشتق  چهار  ،كردن  بلور  نو  و  نازک
 متيلتری-7،7،1-(S1،R2،S4)  (،1)  شيمگين  هاینام
  (، 2)  بنزوآت  متوكسی-4  ایل-2-هپتان  [2.2.1]  سيكلوبی
(S1،R2،S4)-7،7،1-هپتان  [2.2.1]  سيكلوبی  متيل  تری-
 در  و  (3)  بنزوآت  متوكسی-3-هيدروكسی -4  ایل-2

 آنها   ميان   از  كه  شد  شناسایی  و  جداسازی  (،4)  استيلوزین
 . (1)شكل  است جدید 2  شماره تركيب

 

                 
(1)                                                           (2 ) 

             
(3)                                                      (4 ) 

 Ferula ovinaمشتقات استری مونوترپنی شناسایی شده در عصاره  -1شكل 

 

 )شیمگین(  1 شماره  ترکیب
  فرمول   با  بنزوآت  هيدروكسیپارا   بورنيلایزو  یا  شيمگين

  سفيد   و  جامد  هایكریستال  صورت به  ،3O22H17C  مولكولی
  هگزان:  -n) قطبيت با 6 جزء  از  برنج هایدانه لشك به رنگ
 ذوبنقطه  شد.  جداسازی  mg72  مقدار  به  (12:1  استات  اتيل
  كه  قبلی تحقيقات طی تركيب  این .باشدمی C159-158° آن

Ferula )  گياهی  گونه  این  ریشه   از  حاصل  عصاره   روی  بر

ovina)  است   گردیده  جداسازی  و  شناسایی  است  شده  انجام. 
 حالل  در   متابوليت  برای  شده  گيریاندازه  ویژه  چرخش

 منابع  در  كه  آنچه  با  كه  آمد  بدست  (:c 0.1)  +7/4°  اتانول
  . (Nikonov, & Kadyrov 1972)   ددار  همخوانی  است  آمده

 منابع  با  تركيب  این  طيفی  های داده  و  فيزیكی  هایویژگی
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Iranshahi )   گردید  تأیيد  آن  ساختار  و  مقایسه  علمی  معتبر

2010a .,al et).  تركيب   این  از  استفاده  كه  است  ذكر  شایان  
  درمان   در  استراز  كولين  استيل  آنزیم  مهاركننده  عنوانبه

et Karimi )  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آلزایمر  بيماری

2010 .,al.)  

 

 2 شماره  ترکیب
  فرمول   با  (2)  بنزوآت  متوكسی  پارا   بورنيل  ایزو  تركيب
  و   بوده  رنگیبی  تقریباً  روغن  صورتبه  ،3O24H18C  مولكولی

  اتيل   هگزان:  -n)  قطبيت  در  جزء  12  مجموع  از  3  جزء  از
  شده،   جداسازی   تركيب  است.  آمده  بدست  (19:1  استات
  تركيب   با  مقایسه  طریق  از  ها پروتون  تمامی  و  است  جدید
  قابل   است،  شده  شناسایی  .ovina F  گياه  از  قبالً  كه  1  شماره

 است.  مارشگ
 

 3 شماره  ترکیب
 سيكلو بی  متيلتری-7،7،1-( S1،R2،S4)  تركيب  این  نام

  بنزوآت   متوكسی-3-هيدروكسی-4  ایل-2-هپتان  [2.2.1]
  با   تركيب  این  . شودمی  محسوب  شيمگين  مشتقات  از  كه  است

  از   رنگبی  روغنی  صورتبه  4O25H18C  مولكولی  فرمول
  بدست   (15:1  استات  اتيل  هگزان:   -n)  قطبيت  با  5  جزء
  اتانول   حالل  در  نظر  مورد  متابوليت  ویژه  چرخش  آمد.

°5/30-  (0.5 c:)  آمده   منابع  در  كه  آنچه  با  كه  آمد  بدست  
Saidkhodzhaev, & Eshbakova )  دارد  همخوانی  است

 چرخش  مقایسهاز    تنها  تركيب  این  شناسایی  برای  (.2003
  علمی   معتبر  منابع  با  NMR H1  طيفی  هایداده  و  نوری

 (. Saidkhodzhaev, & Eshbakova 2003) شد استفاده
 

 )استیلوزین(  4 شماره  ترکیب
-3،3،1-(S1 ،R2،S4)   مونوترپنوئيدی،  استری   مشتق 

-هيدروكسی -4  ایل -2-هپتان   [2.2.1]   سيكلو بی   متيل تری 
 سبز  به   مایل  زرد   جامد   كریستال   شكل   به   بنزوآت   متوكسی -3
 مقداربه   ( 26:1  استات   اتيل   هگزان:   -n)   قطبيت   با   4  جزء   از 

mg12   مولكولی  فرمول   با   تركيب   این   . شد   جداسازی 

4O24H18C ،   ذوب نقطه   دارای  °C118-121   چرخش  باشد. می 
 بدست  ( :c 0.3)   -5/22°  اتانول   حالل  در   تركيب  این  ویژه 
 دارد  تطابق   است   شده   گزارش   منابع   در   كه   آنچه   با   كه   آمد 

 (1980 ,al. et Bagirov .)   طریق  از   آن   ساختار   ی ی شناسا 
 از  قباًل كه   تركيب   همين  طيفی   های داده  با   پروتون   طيف  مقایسه
انجام   ، بود   شده   جداسازی   و   استخراج   .ovina F  گياه   ریشه 

 نيز  شده   گيری اندازه   نوری   چرخش  و   ذوب   نقطه گردید.  
 (. 2010a ,al. et Iranshahi)  نمود   تأیيد   را   نظر   مورد   ساختار 

 

 بحث

 1  شماره ترکیب طیفی مشخصات
  در  موجود   پيام   تركيب،  این  NMR H1  طيف   در 

ppm  73 /1 =δ   كه  باشدمی   5  شماره   كربن   پروتون   به   مربوط 
 سطح  با   شاخه   تك   پيام   دو   شود.می   دیده   چندتایی   صورت به 

 و  91/0  شيميایی   جابجایی   در   سه   و   شش   انتگرال   زیر 
ppm95 /0   8  متيل   گروه   سه   به   ترتيب به   كه   گردید   ه مشاهد ، 

 این  پروتون   طيف   آروماتيك   ناحيه  در   . هستند  مربوط   9  و   10
 و  ppm93 /6   =δ  در   ترتيب به   نيز   دوتایی   پيام   دو   تركيب 
ppm98 /7   =δ  شدگی جفت   ثابت  با  Hz6 /7  كه  گردید   ظاهر 

 با  آروماتيك   حلقه   یك   وجود   مؤید   ، شكافتگی  الگوی  این 
  به   مربوط   پيام   همچنين   باشد. می   پارا   ی استخالف  الگوی 

 صورتبه  ppm12/1 ناحيه  دو  در  3 شماره  2CH های پروتون 
 ppm47 /2  و   Hz3 /13  شدگی جفت   ثابت   با   شده  پهن  دوتایی 

 به   مربوط   پيام سویی    از   . شد  مشاهده   تایی چند   صورت به 
 .گردید  ظاهر   ppm18 /7  موقعيت   در   نيز   فنولی   هيدروژن 
 شيميایی   جاییهجاب  در  شده  ظاهر  دوتایی  پيام

ppm09/5،  1  به  مربوط-H  شدگیجفت  ثابت  با  Hz3/9 
  ميدان   به  استری  گروه  اكسيژن  به  اتصال  دليلبه  كه  باشدمی

 . است شده جاجابه پایين
  را  پيشنهادی  ساختار  يزن  تركيب  این   NMR C13  طيف

  كه   شد  مشاهده  پيام  NMR C13  15  طيف  در  كند.می  تأیيد
  معادل   نتيجه  در  و  آروماتيك   حلقه  در  موجود  تقارن  علت به

 در  جودمو  هایپيام  تعداد  ،6  با  4  و  7  با  3  هایكربن  بودن
  ترتيب به  هاپيام  این  است.  كمتر  تركيب  به  نسبت  كربن  طيف

به    مربوط  پيام  .شد  مشاهده  ppm34/115  و   88/131  در
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  . گردید  ظاهر  ppm57/167  در  نيز  (C-1')  كربونيل  گروه
 ونگاتيوالكتر  عنصر  به  كه  یك  شماره  كربن  به  مربوط  پيك

  ppm77/80  شيميایی  ییجاهجاب  در  است  وصل  اكسيژن
  ساختار   با  طيف  در   شده  ظاهر  هایپيام  بقيه  .گردید  مشاهده

 دارد.  كامل همخوانی طيف
 

 2  شماره ترکیب طیفی مشخصات
  در   یكتایی   پيام   یك   تركيب،   این   NMR H1  طيف   در 

  مشاهده   سه   انتگرال   زیر   سطح   با   ppm  88 /3   =δ  موقعيت 
  ساختار   در   متوكسی   گروه   یك   وجود   بر   دال   كه   گردید 

 است. 
  شماره   كربن   دیاستروتاپيك   های پروتون   به   مربوط   پيام 

  با   دوتایی   دوتایی   صورت به   ppm21 /1  در   نيز   3
  ppm47 /2  در   و   Hz  9 /13  و   3/ 5  شدگی جفت   های ثابت 

  و   7  ، 3  های هيدروژن   . گردید   مشاهده   تایی چند   صورت به 
  پيام   دو   صورت به   تركيب   این   در   آروماتيك   حلقه   6  و   4

  در   ترتيب به   دو   انتگرال   زیر   سطح   با یك    هر   و   دوتایی 
  های ثابت   با   ppm94 /6   =δ  و   ppm03 /8   =δ  ناحيه 
  بر   دال   كه   شدند   ظاهر   Hz  8 /8  و   Hz  9 /8  شدگی جفت 

 . باشد می   پارا  استخالفی   الگوی 
 

 2 و 1 شماره هایترکیب طیفی اطالعات -1 جدول

 H (ppm)δ شیمیایی جابجایی
 پروتون

2 1 

) 1/5 brd, J= 4/9 Hz ( ) 09/5 brd, J= 3/9 Hz ( 1 

) 12/1 dd, J= 5/3 9/13  و Hz ( ) 12/1 brd, J= 3/13 Hz( 3 

46/2  (m) 47/2  (m)  

35/1  (m) 

76/1  (m) 

35/1  (m) 

80/1  (m) 
4 

74/1  (m) 73/1  (m) 5 

43/1  (m) 

15/2  (m) 

45/1  (m) 

11/2  (m) 
6 

92/0  (s) 91/0  (s) 8 

97/0  (s) 95/0  (s) 9 

93/0  (s) 91/0  (s) 10 

) 03/8 d, J= 9/8 Hz ( ) 98/7 d, J= 6/7 Hz ( ˊ3  ˊ7  

) 94/6 d, J= 8/8 Hz ( ) 39/6 d, J= 6/7 Hz ( ˊ4  6 

88/3  (s) - OMe 

 

این  جایی شيميایی پروتونالگوی شكافتگی و جابه های 
ناحيه تقریباً با ناحيه آروماتيك طيف پروتون تركيب شماره  

می  1 این  یكسان  پروتون  طيف  فاحش  تفاوت  تنها  و  باشد 
تركيب شماره   با  با سطح  1تركيب  یكتایی  پيام  ، ظهور یك 

بر حضور   دال  كه  است  آليفاتيك  ناحيه  در  انتگرال سه  زیر 
عالوه پيام  است. به  2یك گروه متوكسی در ساختار تركيب  

جایی  در جابه  1فنولی كه در تركيب شماره    OHمربوط به  
ظاهر شده بود برای این تركيب مشاهده    ppm19/7شيميایی  
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های این دو تركيب  گمارش كلی هيدروژن  1نشد. در جدول  
 آمده است. 

 

 3  شماره ترکیب طیفی مشخصات

 پيام  یك   و   ی یدوتا  دوپيام   تركيب   این   پروتون   طيف   در 
 حضور  مؤید   كه  گردید  مشاهده   آروماتيك   ناحيه  در  یی یكتا 
 دوتایی   پيام   دو  .است   آروماتيك   حلقه  روی  بر   استخالف   سه 

 و  ppm95/6  و   7/ 66  شيميایی   های جایی ه جاب   با   شده   ظاهر 
 پروتون  به   مربوط   ترتيببه   Hz  3/8  یكسان   شدگی جفت   ثابت
 یی یكتا  پيام   طور همين   و   باشند می   4  و   3  شماره   های كربن 

 آروماتيك  حلقه   H-7  به   مربوط  ppm  58/7  در   موجود
 یك  صورت به   نيز   1  شماره  كربن   به   متصل   هيدروژن   شد. ا ب می 

 مشاهده  ppm  09 /5  شيميایی   جایی ه جاب   در   پهن   دوتایی 
 زیر  سطح   با   ی ی یكتا  پيام   یك   ppm  96 /3  ناحيه   در   . گردید

 دررا    متوكسی   گروه   كه   شد   مشاهده   پروتون   سه   انتگرال 
 صورتبه   نيز   9  و   10  ، 8  متيل   گروه   سه   . كندمی   تأیيد   ساختار 

 در  سه   و   شش   انتگرال   زیر   سطح   با   شاخه   تك   پيام   دو 
 .شدند  ظاهر   ppm  03 /1  و  0/ 79  شيميایی   جایی ه جاب 

  ppm  09/6  موقعيت  در  دیگری  یكتایی  پيام  همچنين
  پيام   این  موقعيت  است.  فنولی  OH  به  متعلق  كه  شودمی  دیده

  گروه   با  مولكولی  درون  هيدروژنی  پيوند  ایجاد  دليلبه
 . است شده جاجابه ترپایين ميدان به متوكسی،

  طيف  آروماتيك  ناحيه  شكافتگی   الگوی  مشاهده  با
 هایتركيب  طيفی   هایداده  با   مقایسه  و  تركيب  این  پروتون

 گردید.  پيشنهاد 3 ساختار باال
 

 4  شماره ترکیب طیفی مشخصات

  در   متوكسی   گروه   تركيب،   این   NMR H1  طيف   در 
ppm96 /3   زیر   سطح   با   یكتایی   پيام   یك   صورت به  

  در   یكتایی   پيام   سه سویی    از   . گردید   ظاهر   سه   انتگرال 
  0/ 85  ، 1/ 12  شيميایی   های جایی ه جاب   با   آليفاتيك   ناحيه 

  ، 8  متيل   گروه   سه   ترتيب به   كه   شد   مشاهده   ppm19 /1  و 
  طيف   آروماتيك   ناحيه   در   . كند می   تأیيد   را  10  و   9

  یك   انتگرال   زیر   سطح   با   پيام   سه   تركيب   این   پروتون 
  با   دوتایی   پيام   یك   صورت به   آنها   از   یكی   . شد   مشاهده 

  ظاهر   ppm  96 /6  در   ( Hz  2 /8)   اورتو   شدگی جفت   ثابت 
  آروماتيك   حلقه   6  شماره   پروتون   به   مربوط   كه   شد 
  ppm60 /7  شيميایی   جایی ه جاب   در   دیگر   پيامی   باشد. می 
  ( Hz7 /1)   متا   شدگی جفت   ثابت   با   دوتایی   یك   صورت به 

  در  . است   حلقه   3ˊ  شماره   پروتون   مؤید   كه   گردید   مشاهده 
  با   دوتایی   دوتایی   صورت به   7  شماره   كربن   پروتون   نهایت 
  ناحيه   در   ( Hz  7 /1 ،  2 /8)   اورتو   و   متا   شدگی جفت   ثابت 
ppm68 /7   در   شكافتگی   الگوی   این   كه   گردید   ظاهر  
  . كند می   تأیيد   را   باال   پيشنهادی   ساختار   آروماتيك   ناحيه 

  در   یكتایی   صورت به   فنولی   OH  به   مربوط   پيام   همچنين 
  دليل به   پيام   این   موقعيت   شود. می   دیده   ppm01 /6  موقعيت 

  به  متوكسی،   گروه   با   مولكولی   درون   هيدروژنی   پيوند   ایجاد 
  كربن   به   متصل   پروتون   است.   شده   جا جابه   تر پایين   ميدان 
  ميدان   در   اكسيژن   الكترونگاتيو   حضور   دليل به   یك   شماره 
  . گردید   ظاهر   ppm58 /4  شيميایی   ی ی جا ه جاب   در   و   پایين 
  وضوح   و   ها نمونه   كم   مقدار   به   توجه   با   كه   است   ذكر   شایان 

 شد.   نظر صرف   ها طيف   سایر   گرفتن   از   ها پيام 
 

 سپاسگزاری
ی  بهشت  ديشه  گاهدانشی  هش ژوپ  محترم  معاون  از  تشكر  با

  ژه روپی  مال  تیحما   برای  ایالم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و
 وی  آورجمع  كه  انیمظفر  اهللی ول  دكتری  آقا  جناب  و

 بودند.  دارعهده  را  اهيگیی شناسا
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Abstract 
     In this study, the chloroform extract of Ferula ovina (fam. Apiaceae) stems was investigated. 

The plants were collected at the flowering stage from Tehran province (Damavand), Iran. The 

extract was purified using column chromatography on silica gel with a solvent gradient of n-

hexane-ethyl acetate and yielded 12 fractions. Further purification of the fractions resulted in the 

isolation and identification of four monoterpenoid ester derivatives named tschimgine (1), 

(1S,2R,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl 4-methoxy benzoate (2), (1S,2R,4S)-1,7,7-

trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl 4-hydroxy-3-methoxy benzoate (3) and stylosin (4). So far, 

no report has been found on the isolation and structure identification of the compound No.2. 

The structure of the compounds was determined by spectroscopic analysis and finally confirmed 

by comparison of their spectral data, melting points, and optical rotations with those described 

in the literature. 
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