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چکیده
Tanacetumگونه polycephalumاستمتعددداروییخواصدارايوچندسالهومعطرگیاهی،میناجنسوکاسنیخانوادهاز.

صورتبهساقه)وبرگ(گل،آناجزايازیکهروگلدارسرشاخهاسانسکیفیوکمیمقایسهوبررسیمنظوربهتحقیقایندر
.Tبذرابتدابار،اولینبرايمجزا، polycephalum Schultz. Bip. subsp. polycephalumقروه)شهرستاناطراف(انکردستاستاناز
،کشورمراتعوهاجنگلتحقیقاتمؤسسهبهوابستهکرجشهرستاندرواقع،البرزتحقیقاتایستگاهتحقیقاتیمزرعهدروآوريجمع

روشبهگیرياسانسسایه،درکردنخشکوهااندامکردنجداگلدهی،اوجزماندرگیاههواییاندامآوريجمعازپسشد.کشت
سنجطیفبهمتصلکروماتوگرافیگازو)GC(کروماتوگرافیگازهايدستگاهازاستفادهباحاصلهاياسانسشد.انجامآبباتقطیر

گلدارسرشاخهازخشک)وزنبهنسبتW/W(اسانسبازدهبیشترینگرفتند.قرارکیفیوکمیتجزیهمورد)GC/MS(جرمی
ترینعمده.بود%46/0نیزگلو%61/0،برگاسانسبازدهآمد.بدست)%12/0(ساقهازاسانسبازدهکمترینو)87/0%(

بودند.)%5/9(ترپینن-آلفاو)%1/10(کریزانتنولسیس)،%5/35(کامفورگلدارسرشاخهاسانسدهندهتشکیلهاي ترکیب
کامفور،%4/25نیزبرگاسانسدر.داشتوجوداستاتکریزانتیلترانس%4/21وکامفور%8/25گلاسانسدرکهحالیدر
)%7/39(فارنزن- بتا-ترانسساقهاسانسعمدههايترکیبکهحالیدرداشت.وجودکریزانتنولسیس%2/11وترپینن- آلفا2/13%
،ولنکریزانتسیسوکامفوربهدستیابیگیاهایناسانساستخراجازهدفاگر،تحقیقایننتایجبراساسبودند.)%5/8(کامفورو
گیرياسانساستات،کریزانتیلترانسبیشترمیزاندریافتبرايامااست،توصیهقابلبرگوگلدارسرشاخهازگیرياسانسترتیببه
.استتوصیهقابلگلاز

Tanacetumکلیدي:هايواژه polycephalum Schultz. Bip. subsp. polycephalum،،کریزانتنولترانسوسیسکامفور،اسانس.

مقدمه
رهیتازمینا)،یا(مخلصهTanacetumجنسگیاهان

Asteraceae ،لهیقبAnthemideaeی علفچندساله،گیاهانی
اندامهاياز.باشندیمسادهي کرکهابای پوششي داراو

طوربهنعنابههیشبیی بوجنساینهايگونههیکلیی هوا
,Mozzafarian(شودمیاستشماممحسوس جنس).1996

Tanacetumاروپا،درکهاست،گونه160ي داراجهاندر
در.اندشدهپراکندهی جنوبي کایآمروی شمالي قایآفرا،یآس
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آنگونه12کهشدهمعرفیتاناستومجنسازگونه26ایران
د،یجدگونهورکوردي تعدادثبتباهستند.ایرانانحصاري

استشیافزاحالدررانیادرجنسنیاي هاگونه
)Mozzafarian, ,Javadi؛2005 2008.(Tanacetum

polycephalum Shultz Bip.وجیراي هاگونهازی کی
,Mozaffarian(استرانیادرجنسنیاچندشکل 2005.(

استقفقازورانیاعراق،،یآناتولدرگونهنیای جهانانتشار
)Podlech, درران،یادرآنی پراکندگي الگوو)1986

ي هاکوهدرشتریبوالبرزوزاگرسهايکوهرشتهمحدوده
استرانیاشرقشمالدرداغکپتوخراسان

)Mozaffarian, 2005(.
دروبودهجالبTanacetumجنساهانیگی میش

ومونودها،یفالونوئبرعالوهاهانیگنیاعصاره
ارزشلیدلبهشود.یمافتیهاالکتونترپنییسزکو

هايمتابولیستمورددرکیفیمعیار(ی تاکسونومویمیش
محققانازي اریبسي براهابیترکنیا،ییداروو)ثانویه
Rustaiyan(هستندجالب & Ardebili, 1984.(

.Tمختلفهايزیرگونه polycephalumخاصیتداراي
ضدکننده،بیهوشدرد،بهنسبتکنندهحسبیکننده،ضدعفونی

ضدسرطان،مانعوآورخلطگندزدا،پوست،وصورتجوش
استسوزشکنندهآراموفشارخونآورندهپایینآلرژي،

)Barazandeh, Palmer؛ 2003 et al., 2001(.
غذایی،دارویی،صنایعدرآناسانسوخشکگلهاي

Yazdani(گیردمیقراراستفادهموردبهداشتیوآرایشی

et al., ــانسدر).2005 ــداماس ــايان ــواییه ــاهه گی
T. polycephalum2/18(کــامفورهــايترکیــب%(،

ــینئول- 8،1 ــاروئول،)%17(س ــرانس،)%1/9(ک ــزوت ای
اجـزاي عنـوان بـه )%1/6(توجـون - آلفاو)%8(پولگون

Marilena(اندشدهگزارشاسانساصلی et al., 2001(.
اسانسـی روغـن عمـده هـاي ترکیـب دیگـري مطالعهدر

T. polycephalumــامفور اســتاتبورنیــل)،%5/53(ک
ــامفن)،1/12%( ــینئول- 8،1)،%9/10(کـ و)%8/7(سـ

Kunchardy(شـده اسـت   گـزارش )%1/6(بورنئول &

Rao, 1990.(

.Tاسانسدرترکیب25 pinnatumکهشدهشناسایی
پیـنن - آلفـا )،%2/23(کامفورشاملآنهايترکیبعمده

ــامفن)،5/8%( ــینئول- 1،8)،%7/7(کـــ )،%3/7(ســـ
ــا ــمول- بت ــاریوفیلنو)%8/5(اودس ــیدک )%6/5(اکس

Esmaeili(بودنـــد et al., اســـانس در.)2009
T. khorassanicum،ــید ــامفن)،%8/19(مایروکسـ کـ

)%4/11(سینئول- 8،1و)%4/13(زوپولگونیا،)4/16%(
,Barazandeh(انـد بـوده اصـلی هـاي ترکیب در).2003
بابونــهانــواعمثــلمعطــرگیاهــانهــايگونــهازبرخــی

)Anthemis،Tanacetum،Matricaria(بومـــادران،و
ایـن است.متفاوتگلدارسرشاخهمختلفاجزاياسانس
کهشودمیکنندگاناستفادهبرايسردرگمیباعثموضوع

تـوان مییاکنند گیرياسانسگیاهگلهايازفقطبایدآیا
بـه داد.قـرار گیـري اسـانس موردراگلدارسرشاخهکل

چنـین مجـزاي هـاي انـدام اسـانس بررسـی دلیـل همین
مثالعنوان بهاست.بودهتحقیقاتبرخیموضوعگیاهانی
وگـل اسـانس عمـده هايترکیبکهدادندنشانمحققان
ــرگ Achilleaب nobilisــامل ــیسش ــول- س کریزانتن

ـ (توجـون - آلفاو)%8/50و%1/47ترتیب(به ترتیـب هب
کوبنـول، %7/19بـا ساقهاسانسبودند.)%1/9و8/8%
اسـانس باکریزانتنول،- سیس%4/15وایندیپون2/19%

عمـده هـاي ترکیبداشت.زیاديهايتفاوتگلوبرگ
ــانس ــاخهاس ــدارسرش ــاملگل ــیسش ــول- س کریزانتن

بودند.)%1/8(کامفورو)%2/10(توجون- آلفا)،7/41%(
نظـر ازگلـدار سرشـاخه اسانسترکیباینکهبهتوجهبا

گـل وبـرگ اسـانس ترکیـب باعمدههايترکیبحضور
گلـدار سرشاخهعملکردرواز ایننداشت،زیاديتفاوت

بنـابراین  بـود، بـاالتر تنهـایی بـه گلوبرگعملکرداز
کردنـد  توصیهراگیاهاینگلدارسرشاخهازگیرياسانس

)Amiri, اســانسمــورددردیگــريتحقیــقدر).2007
)ییهـوا انـدام گـل وساقهگل،(برگ،مختلفيهااندام

Anthemis tinctoria L.ــخص ــدهمش ــهش ــدارک مق
تـا 10ازاسـانس نیای اصلجزءعنوانبهاودسمول- آلفا
ـ متغمختلـف ي اندامهااسانسدردرصد40 کـه اسـت ری
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درآنمقدارنیشتریبوبرگاسانسدرآنمقدارنیکمتر
ـ اجینتـا بنـابر داشـت. وجـود گلدارسرشاخهاسانس نی

کـل ایگلدارسرشاخهازي ریگاسانسباتوانیم،قیتحق
کامـل، ی گلـده مرحلـه درسیآنتمگونهنیایی هوااندام

Shahsavari(آوردبدسترااسانسازي شتریبعملکرد

et al., 2008.(
گلهــايازصــنعتیوســنتیصــورتبــهکــهآنجــااز
ایـن ازهدفشود،میاستفادهتاناستوممختلفهايگونه

سرشـاخه اسـانس کیفـی وکمیمقایسهوبررسیتحقیق
ســاقه)وبــرگ(گــل،آناجــزايازیــکهــروگلــدار

وکشـت اینکـه بـه توجهباهمچنینبود.مجزاصورتبه
درکشـور معطـر وداروییارزشمندهايگونهکردناهلی

دردارویـی گیاهـان تولیدکننـدگان ومحققانکاردستور
(درگیاهمؤثرهموادحفظراستاایندروداردقرارکشور
ایـن دراست،برخوردارايویژهاهمیتاززراعی)حالت
.Tبذرابتداتحقیق polycephalumکردسـتان اسـتان از

تحقیقـاتی مزرعـه دروشدهآوريجمعقروه)شهرستان(
بـه وابستهکرجشهرستاندرواقعالبرزتحقیقاتایستگاه
سپسشد.کشتکشورمراتعوجنگلهاتحقیقاتمؤسسه

ــه ــورب ــیمنظ ــهوبررس ــمقایس ــیویکم ــانسکیف اس
T. polycephalumسرشـاخه کـل شـده، کشتحالتدر

درمجزا)صورت(بهآنساقهوبرگگل،همچنینوگلدار
گرفت.قراربررسیموردوگیرياسانسگلدهیاوجزمان

هاروشومواد
اسانساستخراجوکردنخشکآوري،جمع

.Tبـذر  polycephalum Schultz. Bip. subsp.

polycephalum) قـروه) شهرستان،انکردستاستانمنشأ
درواقـع البـرز تحقیقـات ایسـتگاه تحقیقـاتی مزرعهدر

مراتعوهاجنگلتحقیقاتمؤسسهبهوابستهکرجشهرستان
ماهاردیبهشتاوایلدرآنهواییانداموشدهکشتکشور
گذاشتهکنارنآگلدارسرشاخهازقسمتیشد.آوريجمع
سـاقه وگـل بـرگ، ازمجـزا نمونـه سهبهآنبقیهوشد

هفتـه یـک حـداقل مدتبهسایهدرهانمونهشد.تقسیم

ازکمتـر بـه آنهارطوبتوشدهخشکتاشدنددادهقرار
ازیـک هـر وگلدارسرشاخهازگیرياسانس.برسد5%

توسـط آب،باتقطیرروشبهجداگانه،صورتبههااندام
شدانجامساعت2مدتبهکلونجرطرحايشیشهدستگاه

حسببررطوبت،درصدگرفتننظردربااسانس،بازدهو
گردید.محاسبهنمونهخشکوزن

اسانسهايترکیبشناساییوجداسازي
ازاسانس،هايترکیبشناساییوجداسازيمنظوربه

ــاتوگرافیدســتگاه ــازيکروم ــاتوگرافیو)GC(گ کروم
شد.استفاده)GC/MS(جرمیسنجطیفبهمتصلگازي

GCدسـتگاه بـه اسانسهرازمیکرولیتر2/0مقدار

اسـانس هردهندهتشکیلهايترکیبدرصدوشدتزریق
شد.محاسبهبازداريشاخصهمراهبهجداسازيازپس

دودراســانسهــرازمیکرولیتــریــکمقــدارهمچنــین
گــازدســتگاهبــهوشـد رقیــقکلرومتــانديلیتــرمیلـی 

وتزریــقجرمــیســنجطیــفبــهمتصــلکرومــاتوگراف
اسانسدرموجودهايترکیببهمربوطجرمیهايطیف

نهایـت، درآمد.بدست(شناسایی)کیفیبررسیمنظوربه
ازاسـتفاده بااسانسهردرموجودهايترکیبشناسایی

ــد ــايیسان ــازداريه Retention(ب Index(،ــی بررس
دستگاهکامپیوترکتابخانهپیشنهادهايوجرمیهايطیف
مقایسـه وجرمـی سـنج طیفبهمتصلکروماتوگرافگاز
شد.انجاماستانداردهايترکیبباآنها

استفادهموردهايدستگاهمشخصات
GCدستگاه

،UFMمـدل Thermoسـریع فوقکروماتوگرافگاز
طـول بهگداختهسیلیکايباشدهپرDB-5ستونداراي

سـاکن فـاز الیـه ضـخامت ومترمیلی1/0قطر،متر10
ریـزي برنامـه گرفـت. قـرار استفادهموردمیکرومتر4/0

افزایشباگرادسانتیدرجه285ات60ازستونحرارتی
دمـاي دردقیقـه 3مدتبهتوقفودقیقهدردرجه80دماي
درجـه 280دمـاي بـا FIDآشکارسازنوع.شدتنظیمنهایی
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درلیتـر میلـی 5/0فشارباهلیمحاملگازوگرادسانتی
بود.1000یا100به1شکافنسبتودقیقه

GC/MSدستگاه

بـه شـده متصل3400مدلواریانکروماتوگرافگاز
قطـر متر،30طولبهDB-5ستونباجرمیسنجیطیف

میکـرون 25/0ساکنفازالیهضخامتومترمیلی25/0
تـا 60ازحرارتـی ریزيبرنامهگرفت.قراراستفادهمورد
دقیقهدردرجه3دمايافزایشباگرادسانتیدرجه270
گـراد سانتیدرجه280تزریقمحفظهحرارتدرجهبود.

گـراد سـانتی درجـه 290ترانسـفرالین حـرارت درجهو
گـاز عنـوان بـه 999/0خلـوص باهلیومگازشد.تنظیم

یـک بابرابراسکنزمانگرفت.قراراستفادهموردحامل
محـدوده وولـت الکتـرون 70یونیزاسـیون انرژيثانیه،

بود.40- 350ازجرمی

نتایج
ــه ــازدهمقایسـ ــانسبـ ــداماسـ ــايانـ ــفهـ مختلـ

T. polycephalumکهگونههمانشود.میدیده1شکلدر
%87/0بینمختلفهايانداماسانسبازدهشودمیمالحظه

مربـوط ابتـدا اسانسبازدهبیشترینآمد.بدست%12/0و
اسـانس بازدهمقدارکمترینو)%87/0(گلدارسرشاخهبه

برگاسانسبازده).1شکل(بود)%12/0(ساقهبهمربوط
بود.%46/0و%61/0برابرترتیببهنیزگلو

.Tمختلفهايانداماسانسهدبازمقایسه-1شکل polycephalum1قروهتوده

.Tبرگاسانسدهندهیلتشکهايیبترک polycephalum

%3/97کهشدییشناسایبترک23برگاسانسدر
،%4/25باکامفوردادند.یمیلتشکرااسانساز

،%2/11باکریزانتنولسیس،%2/13باترپینن- آلفا
هیدراتپینن- ترانس،%8/6بااستاتکریزانتنولترانس

باپینن- بتاو%8/5باهیدراتسابینن- سیس،%7/6با
خودبهرااسانسیي هابیترکمقداربیشترین%، 7/3

.)1(جدول دادنداختصاص

.Tگلاسانسدهندهیلتشکهايیبترک polycephalum

کهشدییشناسایبترک25گیاهاینگلاسانسدر
ي هابیترکدادند.یمیلتشکرااسانساز6/95%

%4/21کامفور،%8/25شاملگلاسانساصلیوعمده
%8/5،توجون-بتا%5/7،استاتکریزانتنول-ترانس

% 6/4،آرتمیزیاکتون%8/4،سانتولیناترین%4/5پینن،- آلفا
.)1(جدول بودکریزانتنول- سیس% 4/3وترپینن- آلفا
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.Tمختلفهايانداماسانسدرموجودهايترکیبمقایسه-1جدول polycephalum

شاخصترکیبنامردیف
بازداري

اسانسدرترکیبدرصد
ساقهبرگگلگلدارسرشاخه

1Santolina triene909-4/5--
2tricyclene9280/15/10/1-
3α-pinene9382/48/59/26/0
4camphene953--3/0-
5sabinene973--3/0-
6β-pinene9799/14/07/31/1
7myrcene990-0/1--
8-2-carene1002-9/0--
9α-phellandrene10045/05/11/1-
10α-terpinene10155/96/32/131/3
11ρ-cymene1024-8/0--
121,8-cineole10302/42/36/1-
13Z-β-ocimene10366/0-5/0-
14-terpinene10589/19/03/63/1
15artemisia ketone10636/08/4--
16cis-sabinene hydrate10683/39/08/56/1
17α-thujone11012/1-3/42/1
18β-thujone1114-5/75/0-
19Trans-pinene hydrate11254/2-7/61/2
20camphor11465/358/254/255/8
21Cis-chrysanthenol11631/103/42/115/0
22pinocarvone11650/13/02/19/3
23borneol11684/03/04/05/0
24Trans-chrysanthenyl acetate12365/44/218/66/3
25Carvone1242-2/0--
26cis-chrysanthenyl acetate1265-5/03/0-
27bornyl acetate12888/22/25/10/1
283-thujyl acetate1290---4/1
29thymol1292---8/3
30carvocrol1299---4/0
31Cis-carvyl acetate1360-3/0--
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هاي ...مقایسه ترکیب- 1ادامه جدول 

نام ترکیبردیف
شاخص
بازداري

درصد ترکیب در اسانس
ساقهبرگگلسرشاخه گلدار

32α-gurjunene14106/0---
33E-caryophyllene14184/0---
34α-himachalene14502/1--9/0
35allo-aromadendrene14600/1---
36E-β-farnesene1460---7/39
37β-bisabolene1510---8/8
38α-cadinene1538---2/1
39spathulenol15762/18/08/05/2
40caryophyllene oxide15839/43/05/12/7

9/946/953/976/91مجموع

T. polycephalumدهنده اسانس ساقه یلتشکهاي یبترک

کهیی شد شناسایب ترک22در اسانس ساقه این گیاه 
هاي عمده دادند. ترکیبیمیل تشک% از اسانس را 6/91

فـارنزن،  - بتا- % ترانس7/39و اصلی اسانس گل شامل 
کــاریوفیلن %2/7% کــامفور، 5/8بیزابــولن، - % بتــا8/8

کریزانتنــول - % تـرانس 6/3% پینوکــاروون، 9/3اکسـید،  
ترپینن بـود (جـدول   - % آلفا6/4% تیمول و 8/3استات، 

1.(

دهنده اسانس سرشاخه گلدار تودهیلتشکهاي یبترک
T. polycephalum

کهیی شد شناسایب ترک24در اسانس سرشاخه گلدار 
هاي عمده و ترکیبدادند. یمیل تشکاز اسانس را 9/94%

%1/10کامفور، %5/35اصلی اسانس سرشاخه گلدار شامل 
%9/4ترپینن، -آلفا%5/9کریزانتنول استات، - سیس

%2/4کریزانتنول استات، -ترانس%5/4کاریوفیلن اکسید، 
سابینن -سیس%3/3سینئول و -8،1%2/4پینن، - آلفا

.)1(جدول هیدرات بود

بحث
.Tمختلفهايانداماسانسبازده polycephalunبین

بازدهبیشترین.)1شکل(آمدبدست%87/0تا% 12/0
آنکمترینو)%87/0(گلدارسرشاخهبهمربوطاسانس
بود.)%12/0(ساقهبهمربوط
Tanacetumجنسمختلفيهاگونهازکنونتا

کهاندشدهاستخراجگوناگوناثراتبامختلفهايترکیب
bornyl acetateوcamphorبهتوانیمآنهاازجمله

Tanacetumاهیگيهاگلوهابرگازشدهاستخراج

vulgareاستینیزمبسیيهاسوسکدافعکهکرداشاره
)Gallino, 1988( .Parthenolideگونهازشدهاستخراج
اثريداراکهاستدیجرماکرانولکیpartheniumی اهیگ

دروبودهمغزدرنیسروتونيآزادبریمهارکنندگ
,Thomas(استثرمؤگرنیمی الکسیپروف ؛ 1989

Rustaiyan & Ardebili, 1984.(
هايروغنهايبترکیرويشدهانجاممطالعاتدر

.Tدرموجوداسانسی polycephalum،هاترکیباینمیزان
)،%1/12(استاتبورنیل)،%5/53(کامفوربرابر:ترتیببه
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)%1/6(بورنئولو)%8/7(سینئول- 8،1)،%9/10(کامفن
Kunchardy(است شدهگزارش & Rao, مطابق.)1990
اسانسدهندهتشکیلترکیبترینعمدهشدهانجامپژوهش

T. polycephalumتشکیلکامفوروسینئول- 8،1را
,Barazandeh(دهدمی سینئول،-8،1وکامفور).2003

هرچهوهستندهااسانساینخواصاصلیکنندهکنترل
یابدمیافزایشخاصیتاینباشد،باالترآنهامیزان

)Awang, Ernestt؛ 1998 & Pittler, 2000(.
متفاوتخواصاثباتوترپنوییديهايترکیبوجود

کشندگیرشد،کنندگیتنظیمدورکنندگی،مانندآنها
وهاقارچحشرات،رويتغذیهدهندهکاهشواکسیدانیآنتی

.Tازاستفادهموجبهاباکتري polycephalumصنعتدر
)،2014(همکارانوArdakaniاست.شدهغذاییودارویی

جداسازيگیاهایناسانسازایییشیمترکیب39تعداد
متعلقترتیببهمقادیربیشترینهاترکیباینمیاندر،کردند

و)%13/3(سینئول-8،1،)%74/48(توجونترانسبه
.بودند)%31/2(اول-4-ترپینن

هايترکیبکهدادنشانآنان پژوهشنتایجهمچنین
.Tگونهدرموجود polycephalum،نماتدکشیخاصیت

اسانسدرموجودترپنویديهايترکیبدارند.قوي
بودهزیاديعملکردقابلیتدارايگیاهانازبسیاري

)Nori-Shargh, عواملرويآنهاکنترلیاثراتو)1999
توسطنماتدها،درویژه بهگیاهان،درزاخسارتزنده

همکارانوRezazadehاست.رسیدهاثباتبهمحققان 
گیاهاسانسدرموجودشناساییوتجزیه،)2011(

T. polycephalumباراآنمیکروبیضداثراتبررسیو
انتشارروشباورشدبازدارندههالهقطرتعیینازاستفاده

.E(منفیگرمباکتريدورويآگار،در coli(مثبتگرمو
)Staphylocucus oreos(نتایجدادند.قراربررسیمورد

ایندرموجودهايترکیب%50حدودکهدادنشانآنان 
وسینئول- 8،1شاملکنندهضدعفونیترکیبدوراگیاه

بررااثربیشترینگیاهایناسانسودادندتشکیلکامفور
موجودهايترکیبثیرأتبررسیداشت.منفیگرمباکتري

زايخسارتعواملسایررويT. polycephalumگیاهدر

کامفورواستاتیلبورنکهاستدادهنشاننیزگیاهی
دارندزمینیسیبسوسکرويقويفراردهندگیخاصیت

)Schearer, وآلرژيضداثراتمتعدديمطالعات).1984
اینبیشتر کهانددادهنشانراگیاهایناضطرابضد

هايترکیبوجودبهراگیاهاینثیرتأعلتمطالعات
نسبتگیاهاینهايترپنییسزکوومونو،يدیفالونوئ

,Mozzafarian(اندداده ضداثرکهطوريبه).1996
الکتونهاوجودبهراگیاهایناضطرابیضدوسرطانی

,Schearer(انددادهنسبت 1984.(
گلدارسرشاخهدرکامفورمیزانبیشترینمطالعه،این در

مشاهده)%5/8(ساقهدرآنمیزانکمترینو)5/35%(
ترتیببهنیزبرگوگلدرترکیباینمیزانهمچنینگردید.

میزانمقایسه1شکلدر.شدمشاهده%4/25و8/25%
است.شدهدادهنشانمختلفهاياندامدرکامفور

ازیعیطبطوربهکهاستهاکامفاندستهازکامفور
کامفوردرختازآببااهیگبرگوشاخجوشاندن

درمحلولوتلخمزهيدارارفوکام.دیآیمدستب
يداراومحركکامفورینیبالنظراز.استیآليهاحالل
عنوانبهآنگردراستشکل.باشدیمیسماثرات
و یموضعضددردر،یضدکه،یتنفسمحركک،یآنالپت

Morteza(رودیمبکارضدسرفه Semnani et al.,

یپالستعنوانبهرابیترکنیاکیراسمشکل).2007
درتیشفافعاملایويسازکیپالستصنعتدرزریسا

يداروعنوانبهکامفور.برندمیبکاريسازPVCصنعت
تیفعالکنندهمیتنظحشرات،دافع،یموضعخارشضد

قراراستفادهموردآورخلطومسکنضدالتهاب،قلب،
دری موضعمحركعنوانبهکامفورپمادمصرف.ردیگیم

Morteza(استشدههیتوصاینورآلژوتیبروزیفدرمان

Semnani et al., 2007.(
یک C10H16Oکریزانتنول با فرمول شیمیایی - سیس

دار جزء اصلی در اسانس گیاه افسنطین منوترپن اکسیژن
است که پس از دوره گلدهی (اکتبر یا نوامبر)، مقدار آن 

کریزانتنول - % برسد. سیس60ممکن است به بیش از 
Kimداراي خواص ضد باکتري است ( et al., 2003.(
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گل،گلدار،سرشاخهاسانسدرکامفرمقدارمقایسه-2شکل
.Tگونهساقهوبرگ polycephalum

گیاهیداروهايتهیهدرترکیباینحاويانگیاه
دنروبکار میاسپاسمضدوکرمضدکننده،ضدعفونی

)Yashphe et al., مقایسه3شکلدرکههمانگونه).1987
هاياندامکلومختلفهاياندامدرکریزانتنول-سیسمقدار
درکریزانتنول- سیسمقداراست،شدهدادهنشانهوایی

که استمتغیر%2/11و%5/0بینمختلفهايانداماسانس
بیشترینوساقهاسانسدرکریزانتنول-سیسمقدارکمترین

ازهدفاگربنابرایندارد.وجودبرگاسانسدرآنمقدار
سیسمقداربیشترینبهدستیابیگیاهاینازگیرياسانس

باشد،آنداروییخواصازاستفادهوکریزانتنول
شود.میتوصیهبرگوگلدارسرشاخهازگیرياسانس

سرشاخهاسانسدرکریزانتنول-سیسمقدارمقایسه-3شکل
.Tگونهساقهوبرگگل،گلدار، polycephalum

C12H18O2مولکولیفرمولبااستاتکریزانتنول-ترانس

.Tگیاهدراصلیاجزاءازیکی polycephalumشماربه

)%4/21(گلدرترکیباینمیزانمطالعهایندررود.می
)%6/3(ساقهدرترکیباینمقدارکمترینومقداربیشترین
برگوگلدارسرشاخهدرترکیبایندرصد.شدمشاهده

اینمقایسه4شکلآمد.بدست%8/6و%5/4ترتیببه
.Tمختلفهاياندامدرراترکیب polycephalumنشان

استباکتريضدخواصدارايکریزانتنول-سیسدهد.می
)Kim et al., تهیهدرترکیباینحاويگیاهان).2003

اسپاسمضدوکرمضدکننده،ضدعفونیگیاهیداروهاي
Yashphe(روند بکار می et al., 1987.(

اسانسدراستاتکریزانتنول-ترانسمقدارمقایسه-4شکل
.Tساقهوبرگگل،گلدار،سرشاخه polycephalum

هايترکیب،باالدرشدهگفتههايترکیببرعالوه
کریزانتنول-سیسوترپینن-گاما،ترپینن- آلفاماننددیگري

گیاهاینمختلفهاياندامدرايمالحظهقابلمقداربه
اینرويشدهانجامقبلیمطالعاتبا وجود .شدمشاهده

کردهگزارشبیشترراسینئول- 8،1میزانکهگیاهیگونه
Kunchardy(بودند & Rao, میزانمطالعهایندر،)1990

نبود.زیادمختلفهاياندامدرترکیباین

سپاسگزاري
کردنفراهموکشتبرايعلیزادهمحمدعلیدکتراز
میرزامهديدکترآقايازشود.میسپاسگزاريگیاهینمونه

وGC/MSهايطیفتهیهبراينادريمحمودمهندسو
GCتحقیقاتسسهمؤمحترم ن مسئوالازشود.میقدردانی

محترمهمکارانون مسئوالهمچنینوکشورمراتعوجنگلها
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Abstract
Tanacetum polycephalum, belonging to the Asteraceae family, is a perennial and aromatic

species with numerous medicinal properties. In this study, in order to evaluate and compare the
quality and quantity of essential oil of flowering shoots and each of its parts (flowers, leaves and
stems), the seeds of T. polycephalum Schultz. Bip. Subsp. polycephalum was collected from
Kurdistan province (around the Qorveh city) and cultivated in the Alborz Agriculture Research
Station, associated to the Research Institute of Forests and Rangelands. After collecting the
aerial parts in full flowering stage, organs were separated and dried in the shade and essential oil
extraction was carried out by hydro-distillation. The essential oils were analyzed by using a gas
chromatography (GC) and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). The highest yield
of essential oil (W/W relative to dry weight) was obtained from flowering shoots (0.87%) and
the lowest yield was obtained from stems (0.12%). The oil yield of leaves and flowers was
calculated to be 0.61% and 0.46%, respectively. The main compounds in the oil of flowering
shoots were camphor (35.5%), cis- chrysanthenol (10.1%) and α-terpinene (9.5%). Camphor
(25.4%), α-terpinene (13.2%), and cis-chrysathenol (11.2%) were found in the essential oil of
leaves. Trans-β-farnesene (39.7%) and camphor (8.5%) were the main components in the
essential oil of stems. According to the results, if camphor and cis-chrysanthenol is the target of
essential oil extraction, distillation from flowering shoots and leaves is recommended; however,
to achieve the most amount of trans-chrysanthenyl acetate, distillation from flowers is
recommended.

Keywords: Tanacetum polycephalum Schultz. Bip. Subsp. polycephalum, essential oil,
camphor, cis and trans-chrysanthenol.


