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چکیده
است.ایرانکشورانحصاريآنگونهششکهداردمعطراغلب وچندسالهعلفیگیاهگونه19ایراندربومادرانجنس

Achillea nobilis L.هايگونهمختلفهايبخشاست.رانیادرجنسنیای بومي هاگونهازیکی ،تماشاییبومادرانی فارسنامبا
وآلرژيضدالتهابی،ضدمیکروبی،ضدهايفعالیتازجملهداروییمتعددخواصعلتبهسنتیطبدرگستردهطور بهبومادران

ستگاهیای قاتیتحقمزرعهدروشدهي آورجمعهمداناستانازتماشاییبومادرانبذرقیتحقنیادر.شوندمیاستفادهاکسیدانآنتی
وی مکسهیمقاوی بررسمنظوربه.شدشتکشورکمراتعوجنگلهاقاتیتحقمؤسسه بهوابستهرجکشهرستاندرواقعالبرزقاتیتحق

،یگلدهاوجزماندراهیگي آورجمعازپسمجزا،صورتبه)ساقهوبرگگل،(آني اجزاازیک هروگلدارسرشاخهاسانسی فکی
يهادستگاهازاستفادهباحاصلهاياسانس.انجام شدآبباریتقطروشبهگیري اسانسه،یسادرردنک کخشوهااندامردنکجدا

.گرفتندقراری فکیوی مکهیتجزمورد)GC/MS(یجرمسنجیفطبهمتصلگازيیروماتوگرافکو) GC(گازيیروماتوگرافک
وبود)%14/0(ساقهبهمربوطاسانسبازدهمقدارکمترینو)%32/1(گلبهمربوطخشک)وزنبه(نسبتاسانسبازدهبیشترین

کریزانتنول-سیسشاملبرگوگلاسانسعمدهي هابکیتر.بود)%62/0(برگو)%85/0(گلدارسرشاخهکلاسانسبازده
ایندیپون،%2/19کوبنول،%7/19باساقهاسانسبودند.)%1/9و%8/8بیترتهب(توجون-آلفاو%)8/50و%1/47بیترت(به
سرشاخهاسانسعمدهي هابکیترداشت.ي ادیزي هاتفاوتگلوبرگاسانسبااینترمدول،%9/9وکریزانتنول-سیس4/15%

ی بررسموردنمونهحاصلجینتابهتوجهبابودند.)%1/8(کامفورو)%2/10(توجون-آلفا)،%7/41(کریزانتنول-سیسشاملگلدار
ازگلدارسرشاخهاسانسبکیترهکنیابهتوجهبانیهمچن.کردی معرفزانتنولیرک-سیسازی غنپیموتایک کعنوانبهتوانیمرا

وبرگردکعملازگلدارسرشاخهردکعملی طرفازو ندارد،ي ادیزتفاوتگلوبرگاسانسبکیترباعمدهي هابکیترحضورنظر
است.هیتوصقابلاهیگنیاگلدارسرشاخهازي ریگاسانسبنابراین است،باالتریی تنهابهگل

Achilleaبومادران (:یديکليهاواژه nobilis L.(،توجون.-لفاآ،کریزانتنول-سیسسانس،ا
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مقدمه
چندسالهیاهانگشامل)Achillea(بومادرانجنس

صورتبهیاآسواروپاازییهابخشدرکهاستیعلف
ویعتیشر؛1387ان،یمظفر(دارندیشروخودرو

حدودوجنس900شاملبومادران).1381همکاران،
اندپراکندهینزمکرهمختلفنقاطدرکهاستگونه13000

ینواحدرخانوادهیناانتشاریشترینب).1378بخت،(آزاد
طور به.)1384،یگیبید(اماستینزمکرهسردومعتدله

داردوجوداوراسیادربومادرانجنسازگونه115یکل
یعلفیاهگگونه19یرانادرجنسینا.)1371،ي(زرگر

یرانايانحصارآنگونهششکهداردمعطرچندساله
صورتبهکشورمانمختلفمناطقدربومادران.باشدیم

مختلفهايبخش).1381،یان(مظفردکنیمرشدخودرو
علتبهسنتیطبدرگستردهطور بهبومادرانهايگونه

میکروبی،ضدهايفعالیتازجملهداروییمتعددخواص
شوند.میاستفادهاکسیدانآنتیوآلرژيضدالتهابی،ضد

کاربردکهاستییدارویاهانگینمهمترازیکیبومادران
ییغذاویبهداشتویشیآرا،يداروسازیعصنادریاريبس

Demirci(دارد et al., Karabay-Yavasoglu؛ 2009 et

al., Karamenderes؛ 2007 & Apaydin, 2003.(
.Aیی (تماشادرانبوما nobilis L. subsp. neilreichii

Kerner Formanek(ییغشاسفیدهايگلبااستايگونه
کهکركبیتقریباًیاخوابیدههمبرهايکركکمیداراي
کشورشرقشمالوغربشمالشمال،مناطقدربیشتر

بلندنسبتاًعتفااربا،یرگلدنسبتاًگیاهیدارد.پراکنش
ومکربهمتمایلسفیديگلهاست.ا)مترسانتی65ودحد(

ودهکرکمیجانبیيینهاآذگلتولیددارد.شتدرنسبتاً
گونهینا.دمیشوهیددبوتهي روگلتکرتصوبهبیشتر

تیر- خردادآنگلموسموداردمتوسطیگلدهیدورهلطو
).1375پارسا،(است

تنوعبومادراناسانسدهندهتشکیلهايترکیب
قبلیتحقیقاتازیکیدر،دهدمینشانزیاديفیتوشیمیایی

Achillea(ییتماشابومادراناسانسروي nobilis L.

subsp. neilreichii،(محلازکاملگلدهیمرحلهدراهیگ

گیالنرودباررقش،داماشروستايدرواقعخودرویش
بیترتبهبرگ،وگلي برااسانسبازدهشد.آوريجمع

ی اصليهابیترکآمد.دستبی وزن- یوزندرصد1و8/1
ایزووالراتژرانول)،%3/10(نئولیس- 8،1گلاسانسدر
نئولیس- 8،1برگاسانسی اصليهابیترکو)4/8%(
شدندگزارش)%1/14(وربنول-ترانسو)3/17%(
).1390اران،کهموزادهیاظمک(

Rustaiyanنمونهیک اسانسدر)2011(ارانکهمو
.Aازایراندریافتهرویشخودرو nobilis،30یبترک
داد.یمیلتشکرااسانساز%4/95کهردندکییشناسا
.بود)%7/46(آرتمیزیاکتوناسانسعمدهترکیب
.Aاسانسعمدههايترکیبي گریدتحقیقدر nobilis،

و%)14/14(نئولیس- 8،1)،%06/34(توجون- آلفا
،همکارانوغنی (شدگزارش%)63/9(اپوکسیدسدرن- بتا

ایراندررشد کردهخودرونمونهزینقیتحقنیادر).1387
ازیاريبسیاصلي هابکیتربود.گرفتهقراری بررسمورد
اندشدهگزارشبورنئولونئولیس-8،1بومادرانيهاگونه

داردیفراوانییدارواستفادهنئولیس-1،8یبترککه
)Santos & Rao, 2000.(

هاروشومواد
بومادرانبذرابتدابار،نیاولي برایق،تحقینادر

یقاتتحقمزرعهدرويآورجمعهمداناستانازتماشایی
بهوابستهکرجشهرستاندرواقعالبرزیقاتتحقیستگاها

سپس.شدکشتکشورمراتعوجنگلهایقاتتحقمؤسسه 
گونهینااسانسیفیکویکمیسهمقاویبررسمنظوربه

وگلدارسرشاخهکلشده،کشتحالتدربومادران
اوجزماندرمجزاصورتبه،آنساقهوبرگگل،ینهمچن
. گرفتقراریبررسموردوبرداشتیگلده

طرحي اجرامنطقهی زراعوی میاقلمشخصات
ی عیطبي هاشگاهیروازیکی ازتماشاییبومادرانبذر

ستگاهیای قاتیتحقمزرعهدروي آورجمعهمداناستاندر
مؤسسهبهوابستهرجکشهرستاندرواقعالبرزقاتیتحق
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منطقهنیا.شدشتکشورکمراتعوجنگلهاقاتیتحق
عرضوقهیدق31ودرجه51ییایجغرافطولي دارا

متر1291ارتفاعباقهیدق42ودرجه35ییایجغراف
انهیسالی بارندگنیانگیمباشد.یمایدرسطحاز

گرادیسانتدرجه21/16دمامتوسطومتریلیم248
باشد.یمدرجه- 8مطلقحداقلو44مطلقثرکحدابا

5/7- 5/8تهیدیاسبای لومبافتي داراستگاهیاك خا
زمستانفصلدر%22/24انهیسالی بارندگزانیماست.

رطوبتمتوسطباشد.یماسفندسالماهترینبارانپرو
ی قاتیتحقستگاهیامیاقلو%40- 50انهیسالی نسب

باشد.یمفراسردک خشمهین

اسانساستخراجوکردنشکخ،آوريجمع
برداشت1392ماهخرداداواخردربومادرانیی هوااندام

نمونهباقیماندهر،گلداسرشاخهازی قسمتردنکجداازپسشد.
هانمونه.شدمیتقسساقهوگلبرگ،شاملمجزاقسمتسهبه
بهیهسادروگرادسانتیدرجه22- 25اتاقمعمولیدمايدر

رطوبتوشدهخشکتاشدنددادهقرارهفتهیکحداقلمدت
اندامخشکنمونهازگیري اسانس.دیرس%5ازمترکبهآنها

،لگ،برگ(هااندامازیک هروگلدارسرشاخهحاويهوایی
دستگاهتوسطآب،باریتقطروشبهجداگانه،صورتبهاقه)س
بریتانیا،دارونامهاساسبرشدهطراحیلونجرکطرحي اشهیش
گرفتننظردربااسانس،بازدهوشدانجامساعت2مدتبه

.دیگردمحاسبهنمونهک خشوزنحسببررطوبت،درصد
درجه- 4(یخچالدردربستهشیشهدرزیآنالزمانتاهااسانس

شد.نگهداريگراد)یسانت

اسانسيهابیترکییشناساويجداساز
ازاسانس،ي هابکیترییشناساويجداسازمنظوربه

يگازیکروماتوگرافو)GC(يگازیکروماتوگرافدستگاه
درصدشد.استفاده)GC/MS(یجرمسنجیفطبهمتصل

بهي جداسازازپساسانسهردهندهلکیتشي هابکیتر
مربوطی جرمهايطیفشد.محاسبهي بازدارشاخصهمراه

ی فی کیبررسمنظوربهاسانسدرموجودي هابکیتربه

ي هابکیتریی شناسات،ینهادرآمد.بدست)یی(شناسا
ي بازدارهايیساندازاستفادهبااسانسهردرموجود

)Retention Index(ايرایانهي اتابخانهي کشنهادهایپو
وی جرمسنجفیطبهمتصلروماتوگرافکگازدستگاه

.شدانجاماستانداردي هابکیترباهاآنسهیمقا

استفادهموردي هادستگاهمشخصات
GCدستگاه

سریعفوقکروماتوگرافگازاستفادهموردGCدستگاه
متر،10طول(بهHP-5ستوني داراThermo-UFMمدل
میکرومتر)4/0ساکنفازضخامتومترمیلی1/0داخلیقطر
نگهداريزمان(باگرادیسانتدرجه60اولیه،دمايبود.

بهدقیقههردرافزایشگرادیسانتدرجه80باکهبود)دقیقه3
(باهلیومحاملگاز.دیرسگرادیسانتدرجه280نهاییدماي
برمترسانتی32سرعتباکهبود%)999/99خلوصدرجه
کرد.میحرکتستونطولدرثانیه

GC/MSدستگاه

مدلجرمیسنجطیفبهمتصلکروماتوگرافگاز
بهDB-5ستونبهمجهزیونیتلهنوعاز3400واریان

فازالیهضخامتکهمترمیلی25/0قطرومتر30طول
حرارتیریزيبرنامه.بودمیکرومتر25/0آندرساکن
سرعتباگرادیسانتدرجه40- 240ازGC/MSستون

دماي.بوددقیقهدرگرادیسانتدرجه3دمايافزایش
تنظیمستوننهاییدمايازبیشتردرجه10تزریقمحفظه

مترسانتی5/31سرعتباکهبودهلیومحاملگاز.شد
برابراسکنزمان.کردمیحرکتستونطولدرثانیهبر

ناحیهوولتالکترون70یونیزاسیونانرژي ثانیه،یک
بود.340تا40ازجرمی

نتایج
Achilleaمختلفهايانداماسانسبازده nobilisبا

زماندراهیگدرماندهیباقرطوبتزانیمبهتوجه
نتیجهوشدهمحاسبهک خشوزنبهنسبت،يریگاسانس
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اسانسبازدهبیشتریناست.شدهذکر1جدولدرحاصل
اسانسبازدهمقدارکمترینو)32/1(گلبهمربوط

.دوب)14/0(ساقهبهمربوط

همدان)بذرأمنش(تماشاییبومادرانمختلفهايانداماسانسبازده-1جدول
اسانسبازدهاسانسوزنرطوبتدرصد(گرم)اهیگوزناستفادهمورداندامردیف

7406/361/085/0گلدارسرشاخه1
5241/207/014/0ساقه2
3564/321/062/0برگ3
8064/302/132/1گل4

بررسـی مـورد هـاي انـدام همهاسانسدرترکیب25
عــدادت.انــدشــدهارائــه2جــدولدرکــهشــدشناســایی

کـه شـد ییشناسـا گلدارسرشاخهاسانسدریبترک21
ـ تردادنـد. یمتشکیلرااسانسکلاز6/96% ي هـا بکی

شـــاملگلـــدارسرشـــاخهاســـانساصـــلیوعمـــده
،%2/105بـا توجـون - آلفا،%7/41باکریزانتنون- سیس

،%5/4بـا کـامفن ،%4/5بـا ایندیپون،%1/85باکامفور
بودند.%1/4باآرتمیزیاکتونو%2/4بایننیپ- آلفا

کـه شـد ییشناسـا ساقهاسانسدریبترک17تعداد
ـ تردادنـد. یمتشکیلرااسانسکلاز4/81% ي هـا بکی

،%7/19بـا کوبنـول شـامل سـاقه اسانساصلیوعمده
ــدیپون ــااین ــون- ســیس،%2/19ب ــاکریزانتن و%4/15ب
واینـدیپون درصـد بـاالترین بودنـد. %9/9بااینترمدول
ياجـزا یرسـا د.بـو موجـود سـاقه اسانسدراینترمدول

.شوندیممشاهده2جدولدراسانسینادهندهیلتشک

کـه شـد ییشناسـا بـرگ اسانسدریبترک18تعداد
نیمهمتــردادنــد.یمــتشــکیلرااســانسکـل از1/99%
بـا کریزانتنـول - سـیس شـامل بـرگ اسانسي هابکیتر
،%7/5بـا آرتمیزیـاکتون ،%1/9باتوجون- آلفا،8/50%

بـا یـنن یپ- آلفاو%8/4باکامفن،%7/5باال- 4- ترپینن
وکریزانتنـول - سیسترکیبمقدارباالترینبودند.2/4%

ياجـزا یرسـا د.بـو بـرگ اسـانس بـه متعلـق پینن- آلفا
.شوندیممشاهده2جدولدراسانسینادهندهیلتشک

کـه شـد ییشناسـا گـل اسـانس دریبترک16تعداد
ـ تردادنـد. یمتشکیلرااسانسکلاز2/92% ي هـا بکی

بـا کریزانتنـول - سـیس شـامل گلاسانساصلیوعمده
کوبنول،%7/7باایندیپون،%8/8باتوجون- آلفا،1/47%

گلهــااســانسالبتــه بــود.%8/4بــاکــامفورو%0/6بــا
داشـت. هـا نمونهسایربهنسبتراکوبنولمقدارباالترین

2جـدول دراسـانس یـن ادهنـده یلتشـک ياجـزا یرسا
.شوندیممشاهده

بحث
ین بـار  اولي براکهیق تحقین ایج حاصل از نتایسه مقا

یشـین  پیقـات  تحقشده انجام شد بـا  کاشتهي نمونه روبر 
بـازده اسـانس   .یی استهاشباهتها و دهنده تفاوتنشان
ـ ي مختلف بومادران تماشایی جمعیت همـدان  هااندام ین ب
. بیشترین بازده اسانس ابتدا % بدست آمد32/1% تا 14/0

%) و 85/0%) و بعد سرشاخه گلدار (32/1مربوط به گل (
%) بود 14/0کمترین مقدار بازده اسانس مربوط به ساقه (

یقی تحقدر% بود.62/0یزن). بازده اسانس برگ 1(شکل 
خود واقع یشاز محل روییگونه بومادران تماشاکه روي

یالن انجــام شــد دامــاش، شــرق رودبــار گــيدر روســتا
گل و يبازده اسانس برا)، 1390زاده و همکاران،(کاظمی

A. nobilisبرگ گونه  L. subsp. neilreichiiیـب  ترتبه
.گزارش شده بودوزنی - یدرصد وزن1و 8/1
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همدان)بذرأمنش(تماشاییبومادرانمختلفهايانداماسانسدرشدهشناساییي هابکیترمقایسه-2جدول

ها در اسانسدرصد ترکیببازداريشاخصنام ترکیبردیف
سرشاخه گلدارساقهبرگگل

1α-pinene9401/22/4-2/4
2camphene9543/38/4-5/4
3sabinene9760/11/1-5/1
4ρ-cymene1024--5/0-
51,8-cineole10321/37/36/06/3
6artemisia ketone10632/37/54/11/4
7terpinolene1090-9/0-4/0
8α-thujone11038/81/94/12/10
9β-thujone11154/28/1-1/3

10chrysanthenone1130---2/0
11camphor1147-8/32/11/8
12cis chrysanthenol11651/478/504/157/41
13terpinen-4-ol11782/27/58/18/1
14verbenone1206---4/0
15trans chrysanthenyl acetate1238-5/0-3/0
16cis chrysanthenyl acetate1265--8/02/0
17menthyl acetate1295--8/0-
18α-terpinyl acetate13503/14/05/11/1
19-gurjunene1477-4/09/1-
20indipone14987/76/12/194/5
21lavandulyl isovalerate15108/0-7/15/0
22lavandulyl 2-methyl butyrate15136/04/00/23/0
23cubenol16470/61/37/194/3
24β-eudesmol1650--6/1-
25intermedeol16676/21/19/96/1

2/921/994/816/96مجموع
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Achilleaمختلفهايانداماسانسبازدهمقایسه-1شکل nobilis

ي هابکیترمورددرقیتحقنیاجینتاسهیمقابا
.Aمختلفي هاانداماسانسدرشدهیی شناسا nobilisو

گونهنیااسانسرسدیمنظربه،یقبلقاتیتحقباسهیمقا
نتایجباشد.داشتهي ادیزفیتوشیمیاییتنوعبومادران

بهنسبتيامالحظهقابلتفاوتپژوهشاینازحاصل
اسانسکیفیتویتکمخصوصدرقبلیيهاگزارش

A. nobilisگیاهاینازجدیديشیمیایییپتوداشت
بدستوکاشتبرايتواندیمکهشدشناساییدارویی
يهابرنامهدراستفادهومذکورشیمیاییهايیبترکآوردن

همکارانوزادهیکاظمد.گیرقراراستفادهمورداصالحی
.Aگلاسانسعمدهي هابکیتر)1390( nobilis رشد

ژرانول،)%3/10(نئولیس- 8،1رایالنگاستاندرکرده
و)%5/7(ال- 10- ان- 4- ادینک،)%4/8(ایزووالرات

عمدهي هابکیترنیهمچنردند.کاعالم)%5/6(کامفور
،)%3/17(نئولیس- 8،1راگونهنیابرگاسانس

،)%8/7(ال- 10- ان- 4- ادینک،)%1/14(لوربنو- رانست
)%0/4(تاستاکریزانتنیل- یسسو)%0/4(لترپینو- لفاآ
خودرونمونهیک اسانسعمدهترکیب.کردندزارشگ
.Aازگرید nobilisگزارش)%7/46(آرتمیزیاکتونزین

Rustaiyan(بودشده et al., ي گریدتحقیقدر).2011
.Aاسانسعمدههايترکیب nobilisتوجون- آلفا

اپوکسیدسدرن- بتاو%)14/14(نئولیس- 8،1)،06/34%(
در).1387،همکارانوغنی(بودندشدهگزارش%)63/9(

.Aسانساانیرادريگریدتحقیق  nobilisمرحلهسهدر
گلدهیازبعدوگلدهیاوج،گلدهیزغاآشاملیشیرو

انعنوبه)%25- 64(توجون- آلفاگرفت.قراری بررسمورد
شناساییگونهیناسانسادردموجوترکیبینترناوافر
Azizi(یددگر et al., حاضرتحقیقدرکهحالیدر).2010
کریزانتنول- سیسبرگوگلاسانسعمدهي هابکیتر

دادند.یملکیتشرااسانس%50بهیک نزدهکبودند
رابرگوگلاسانسدرصد9تا8زینتوجون- آلفا
اسانسدرگریدي هابکیترحضورالبته داد.یملکیتش

وبنولکوپونیندیامانندقیتحقنیادری بررسموردنمونه
محققان توسطشدهی بررسي هانمونهازامالًکرانمونهنیا

ونوعدرمالحظهقابلتفاوتاینند.کیمزیمتمای قبل
وجودازی ناشتواندیماسانسعمدههايیبترکدرصد

باشد.بومادرانگونهنیاي برامختلفي هاپیموتاک
یک C10H16Oشیمیاییفرمولباولنکریزانتسیس
،)2(شکل ریزگستردهساختمانبادارژنیسکامنوترپن

دورهازپسهکاستافسنطینگیاهاسانسدراصلیجزء
ازبیشبهاستممکنآنمقدار،نوامبر)یا(اکتبرگلدهی

.)aletCarnat,.1992(دبرساسانسدر60%
Kim(استي ترکباضدخواصي دارازانتنولیرک- سیس

et al., هیتهدربکیترنیاي حاواهانیگ).2003
اسپاسمضدورمکضدننده،کیضدعفونیاهیگي داروها

Yashphe(دارنداربردک et al., 1987.(
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زانتنولیرک- سیسگستردهساختمان-2شکل 

مقداراستشدهدادهنشان3شکل درکهگونههمان
%4/15ینبمختلفيهاانداماسانسدرکریزانتنول- سیس

درکریزانتنول- سیسمقدارینکمتراست.یرمتغ%8/50تا
گلهابعدوبرگاسانسدرآنمقداریشترینبوساقهاسانس

یاهگیناازیريگاسانسازهدفاگرینبنابرا،شودیمیدهد
ازاستفادهوکریزانتنول-سیسمقدارنییشترببهیابیدست

گلهاوبرگازیريگاسانسباشد،آنییداروخواص
است.یهتوصقابل

دراینترمدولایندیپون،کوبنول،توجون،-آلفاکریزانتنول،-سیسمقدارمقایسه-3شکل
.Aساقهوبرگگل،گلدار،سرشاخهاسانس nobilis

وC10H16Oشـیمیایی فرمـول با)4(شکل توجون-آلفا
دارژنیســکامنــوترپنیــک گــرم23/152یولکــمولجــرم

کلروفـرم واتراتیلدياتانول،درمحلولوآبدرنامحلول
Carnat(باشدمی et al., قـوي دارويیـک نتوجو.)1992

ــت ــانسدروضدماالریاس ــتراس ــهبیش ــاگون ــهيه درمن
)Artemisia(مخلـوطی صورتبهطبیعتدر.شودمیافتی

حـاوي ي هـا اسـانس .داردوجـود بتـا وآلفاایزومرهاياز
ـ یهورمـون التکمشـ رفعبرايسنتیطبدرتوجون ان،زن

آکنـه، زگیل،میخچه،درمان،گوارشیمشکالت،جنینسقط

ـ ورمواسـکوربوت روماتیسـم، ،سـرفه تب، .دارنـد اربردک
ودهنـده طعـم عنـوان بـه توجـون حـاوي گیاهیهايروغن

وغـذاها درآنهـا ازاسـتفاده ولـی ،روندمیبکارمعطرکننده
گــزارش.اســتممنــوعکشــورهاازبعضــیدرهــانوشــابه

واستیسمکبدومغزهايسلولبرايتوجونهکاستشده
توانـد مـی شود،استفادهمجازحدازبیشوعدهیکدراگر

هـاي اسـانس مصـرف ازناشـی عـوارض شود.تشنجباعث
Carnat(تاسـ خوابیبیواضطرابتوجوني حاو et al.,

1992.(
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...معرفی یک کموتایپ غنی از952

(+)-α-thujone (-)-α-thujone (+)-β-thujone (-)-β-thujone

ایزومرهاي مختلف توجون-4شکل 

اســانسدرتوجــون-آلفــامقــداریســهمقا3شــکلدر
دریـب ترکیـن ایزانماست،شدهدادهنشانمختلفيهااندام

مقـدار ینکمتـر اسـت. یـر متغ%2/10تـا %4/1ینباسانس
اسانسدرآنمقداریشترینبوساقهاسانسدرتوجون-آلفا

ـ یـده دگلدارسرشاخه ـ شـود. یم مقـدار نیشـتر یبنیهمچن
،داردوجـود گلدارسرشاخهاسانسدر%)1/3(توجون-بتا
اگـر ینبنابرااست.بکیترنیافاقدساقهاسانسهکیحالدر

یشـتر بمقـدار بـه یابیدسـت یـاه گینایريگاسانسازهدف
ازیـري گاسـانس باشد،آنخواصازاستفادهوتوجون-آلفا

.استیهتوصقابلگلدارسرشاخه
یمولکـول وزنوC15H26Oفرمـول با) 5(شکل کوبنول

درنـامحلول والکلدرمحلولترپنیوئکسسیک 36/222
ـ استآب ـ زمقـدار بـه هک ايقهـوه دریـایی جلبـک درادی

Dictyopteris divaricataــع ــدهآوريجم ــواحلازش س
Yantaiداردوجودچین)Nai-Yun et al., وبنولک).2009

Takao(استی ضدقارچخواصي دارا et al., 2012(.

وبنولکگستردهساختمان-5شکل 

تا%1/3ینبمختلفيهاانداماسانسدرکوبنولمقدار
درکوبنولمقدارینکمتر).2شکل(بودیرمتغ7/19%

یدهدساقهاسانسدرآنمقداریشترینبوبرگاسانس
مقداربهیابیدستیريگاسانسازهدفاگرینبنابراشود.یم
باشد،آنییداروخواصازاستفادهوکوبنولیشترب

.استیهتوصقابلساقهازيگیراسانس
یک C15H24Oشیمیاییفرمولبا) 6(شکل ایندیپون

.استریزگستردهساختمانبادارژنیسکامنوترپن

پونیندیاگستردهساختمان-6شکل 

تا%6/1ینبمختلفيهاانداماسانسدرایندیپونمقدار
درایندیپونمقدارینکمتر).3شکل(بودیرمتغ2/19%

شد.یدهدساقهاسانسدرآنمقداریشترینبوبرگاسانس
بهیابیدستیاهگیناازیريگاسانسازهدفاگرینبنابرا
باشد،آنخواصازاستفادهوایندیپونیشتربمقدار

.استیهتوصقابلساقهازیريگاسانس
حشراتدافعدارژنیسکامنوترپنیک زیناینترمدول

Chen(شودیمنهکدفعباعثتوجهیقابلطور بههکاست et

al., هايسلولعلیهي قوي ریثکضدتاثرنیهمچن).2008
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HL-60داردخونسرطاندر)Jeong et al., مقدار).2002
%1/1ینبانربومادمختلفيهاانداماسانسدراینترمدول

برگاسانسدراینترمدولمقدارینکمتربود.یرمتغ%9/9تا
).2شکل(شودیمیدهدساقهاسانسدرآنمقداریشترینبو

بهیابیدستیاهگیناازیريگاسانسازهدفاگرینبنابرا
باشد،آنییداروخواصازاستفادهواینترمدولیشتربمقدار

است.یهتوصقابلساقهازيگیراسانس
هکاستدارژنیسکامنوترپنیک زینآرتمیزیاکتون

اثرنیهمچن،ددهکاهشراالتهابودردتواندمی
,Lutgen(ارددقويمیکروبیضدویدانیسکایآنت 2013( .

%4/1ینبمختلفيهاانداماسانسدراکتونیزیآرتممقدار
اسانسدرزیاکتونیآرتممقدارینکمتربود.یرمتغ%7/5تا

شد.یدهدهابرگاسانسدرآنمقداریشترینبوساقه
گفتتوانیمقیتحقنیاجینتابهتوجهبای لطور کبه
گونهازدیجدیی ایمیشپیتی یک بررسموردنمونه

A. nobilisي ادیزریمقادي حاوآناسانسهکباشدیم
درتوجهیقابلمقداربهبکیترنیااست.زانتنولیرک- سیس

، داردحضور%)1/47(گلو)%8/50(برگاسانس
کریزانتنول-سیسمقدارنیشتریبحصولي براهکطوريبه
یول،کردهیتوصراگلوبرگازي ریگاسانستوانیم

مقدارباگلدارسرشاخهلکازگیري اسانس
ي اقتصادصرفه)%7/40(توجهقابلزانتنولیرک- سیس
.داردي شتریب

يسپاسگزار
مسئوالن ازدانندیمالزمخودبرمقالهنیاسندگانینو

فراهميبراشورکمراتعوجنگلهاقاتیتحقمؤسسهمحترم 
محترمارانکهماز.نندکرکتشقیتحقنیاانکامآوردن

اهیگشتکوبذريورآجمعهکشورکیعیطبمنابعژنکبان
.میدارراسپاستینها،دادندانجامرامزرعهدر

استفادهموردمنابع
، انتشارات تیمورزاده.بندي گیاهان دارویی. رده1378آزادبخت، م.، -

صفحه. 270تهران،

).جلد دوم(ییدارویاهانگيو فرآورید. تول1384،، ر.یگیبیدام-
صفحه.438مشهد،، به نشر،يانتشارات آستان قدس رضو

یقاتانتشارات مؤسسه تحقسوم).جلد (یران. فلور ا1375، .اپارسا،-
صفحه.227، تهران، جنگلها و مراتع کشور

. گیاهان دارویی (جلد سوم). انتشارات دانشگاه 1371، .زرگري، ع-
صفحه.925تهران، تهران، 

. بررسی 1381مدرس هاشمی، س.م.، و طهماسب، آ. ،شریعتی، م.-
ثیر تیمارهاي مختلف بر شکستن خواب بذر گیاه بومادرانأت
)Achillea millefolium(15، . پژوهش و سازندگی)2-8): 3-4.

،پهلوان پورفرد جهرمیوم.،زاده خیاطحسن،م.،عزیزي،.ع،غنی-
وحشی مقایسه درصد و اجزاي اسانس دو توده.1387، ا.ع

Achillea wilhelmsii(بومادران  Koch.( . علوم) علوم آب و خاك
.581-589: 45،)یو فنون کشاورزي و منابع طبیع

هايیبترکیبررس. 1390.، ، میوسفی. و، اي، مراد.ز،زادهیکاظم-
Achillea nobilis(یی اسانس گل و برگ بومادران تماشایمیاییش

L. subsp. neilreichii(یاهانگیالن. در استان گیافتهیشرو
.156-162: 38یی، دارو

انتشارات فرهنگ یران.ایاهانگيفرهنگ نامها.1381و.،،یانمظفر-
.صفحه671معاصر، تهران، 

مؤسسه انتشارات. یره کاسنیتیران:. فلور ا1387.،، ویانمظفر-
ه.صفح443و مراتع کشور، تهران، جنگلهاتحقیقات 
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Abstract
The Achillea genus has 19 herbaceous aromatic species in Iran, of which six species are

endemic. One of the native species of this genus is Achillea nobilis. In traditional medicine,
different parts of Achillea species are used because of antiseptic, anti-inflammatory,
antihistamine and antioxidant properties. In this research, the seeds of Achillea nobilis L. were
collected from Hamedan province and cultivated in the field of Alborz Research Station, Karaj,
Iran. In order to comparing the essential oil content and composition, flowering shoots and
individual plant parts (flower, leaf and stem) were collected in full flowering stage. The plant
materials were dried at shade and their essential oils were obtained by hydro-distillation. The
oils were analyzed by gas chromatography (GC) and gas chromatography/mass spectrometry
(GC/MS). The highest oil yield was obtained from flowers (1.32%) and the lowest from stems
(0.14%). The oil yield of flowering shoot and leaf was 0.85% and 0.62%, respectively. The
main components of flower and leaf oil were cis-chrysanthenol (47.1% and 50.8%) and
α-thujone (8.8% and 9.1%), respectively. The essential oil of stem with 19.7% cubenol, 19.2%
indipone, 15.4% cis-chrysanthenol and 9.9% intermedol was completely different with leaf and
flower oils. The major compounds of flowering shoot's essential oil were cis-chrysanthenol
(41.7%), α-thujone (10.2%) and camphor (8.1%). According to these results, the studied sample
could be introduced as a new chemotype of Achillea nobilis with higher percentage of
cis-chrysanthenol. In addition, since the essential oil composition of flowering shoot is near to
leaf and flower oils, the distillation of flowering shoot of this chemotype is recommended for
obtaining more essential oil content.
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