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چکیده
گونه های مختلف بومادران ( )Achillea spp.به طور گسترده ای در سرتاسر دنيا توزيعع شعده و از دوران باسعتان بعه دليع
خواص دارويي مورد استفاده بوده است .از خواص مهم اين گياه دارويي مي توان به درمان زخم ها ،خونريزی ها ،سردرد ،التهاب،
دردها ،نفح و سوء هاضمه اشاره کرد .بررسي مقدار و اجزای تشکي دهنده اسانس اين گياه در اندام های مختلف  ،برای مشخص
کردن اندام مورد استفاده گياه در اسانس گيری ،اهميت دارد .در اين تحقيق ،بذر بومادران زرد ( ) Achillea biebersteinii Afan.
از استان گلستان جمع آوری شده و در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه تحقيقات البرز واقع در شهرسعتان کعر وابسعته بعه مؤسسعه
تحقيقات جنگلها و مراتع کشور کشت شد .به منظور بررسي و مقايسه کمّي و کيفي اسانس سرشاخه گلدار و هريک از اجزای آن
(گ  ،برگ و ساقه) به صورت مجزا ،پس از جمع آوری گياه در زمان او گلدهي ،جدا کردن اندام ها و خشک کردن در سعايه،
اسانس گيری به روش تقطير با آب انجام شد .اسانس های حاصع بعا اسعتفاده از دسعتگاه هعای کرومعاتوگرافي ( )GCو گعاز
کروماتوگرافي متص به طيف سنج جرمي ( )GC/MSمورد تجزيه کمّي و کيفي قرار گرفتند .بيشترين بازده اسانس (نسعبت بعه
وزن خشک) مربوط به برگ ( )%0/74و کمترين مقدار بازده اسانس مربوط به ساقه ( )%0/03بود و بازده اسانس ک سرشاخه
گلدار ( )%0/6و گ ( )%0/34در بين اين دو قرار داشت .ترکيب های عمده و اصلي در اسانس ساقه -8،1سينئول ( )%15/1و
کامفور ( ،)% 24در اسعانس بعرگ -8،1سعينئول ( ،)%40/4آرتميزيعا کتعون ( )%28/1و کعامفور ( )%10/3و در اسعانس گع
-8،1سينئول ( ،)%41/3آرتميزيا کتون ( )%24/3و کامفور ( )%15/6بودند .ترکيب هعای عمعده اسعانس سرشعاخه گلعدار نيعز
-8،1سينئول ( ،)%35/4آرتميزيا کتعون ( )%30/6و کعامفور ( )%16/2بودنعد .براسعا

نتعايج ايعن تحقيعق بيشعترين مقعدار

آرتميزيا کتون و کامفور در سرشاخه گلدار و بيشترين مقدار -8،1سينئول در برگ و گ وجود داشت.
واژههای کلیدی :گياه دارويي ،بومادران زرد ( ،)Achillea biebersteinii Afan.اسانس ،آرتميزيا کتون-8،1 ،سينئول.

مقدمه
جنس  Achillea L.متعلق به خانواده Asteraceae

است .اين جنس تقريباً  130گونه گ دهنده و چندساله
داشته و در اروپا و نواحي معتدل آسيا وجود دارند

(Bremer, 1994؛ Mozafarian, 1996؛
 .)1989از اين گياه در صنايع داروسازی ،آرايشي و
بهداشتي و غذايي استفاده مي شود ( & Yazdani
 19 .)Shahnazi, 2005گونه علفي از اين جنس در ايران
Rechinger,
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وجود دارد که از اين تعداد  7گونه انحصاری ايران است
(.)Mozafarian, 2002
بخشهای هوايي گونههای بومادران در طب سنتي
کشورهای زيادی بهعنوان اشتهاآور ،بادشکن ،شفادهنده
زخم يا تنظيمکننده قاعدگي ( ،)Candan et al., 2003مدر،
ضداسهال و تب ( Konyalioglu & Karamenderes,
 )2005استفاده ميشود .گزارشهای قبلي نشان دادند که
جنس بومادران اثرات ضدميکروبي ،آنتياکسيدانت ،ضدزخم
معده ،ضدديابت ،ضدتومور ()Nemeth & Bernath, 2008
و حشرهکشي ( )Kesdek et al., 2015دارد.
يکي از اين گونهها  Achillea biebersteeinii Afan.با
نام فارسي بومادران زرد يا بومادران مزرعهروی است که
عالوهبر ايران (شمال ،شمالغرب ،مرکز و شمالشرق) در
اروپا ،ترکيه و آسيای مرکزی نيز رشد ميکند .گياهي
چندساله و معطر ،با ساقههای منفرد يا بندرت چندتايي و
بهارتفاع  10تا  100سانتيمتر با کركهای انبوه است.
برگها در اين گياه با تقسيمات شانهای و پوشيده از کرك
بوده که در قسمت مياني ساقه فاقد دمبرگ هستند .شک
کلي گ آذين بهصورت ديهيم انبوه ساده يا مرکب با  30تا
 200کپه يا بيشتر گزارش شدهاست .زمان گلدهي و
ميوهدهي بومادران زرد اواسط بهار تا اواسط تابستان است
(.)Mirahmadi et al., 2012a,b
ترکيبهای تشکي دهنده اسانس بومادران تنوع
فيتوشيميايي زيادی نشان ميدهد .مطابق مطالعات شيميايي
اجزای عمده اسانس بومادران زرد را مونوترپنهای اکسيژنه
تشکي ميدهند .در اين گياه پيپريتون ،کامفور ،بورنئول
-8،1سينئول ،پارا-سيمن و آسکاريدول بهعنوان ترکيبهای
اصلي اسانس شناسايي شدهاند ( Rahimmalek et al.,
2009؛ Baris et al., 2006؛ Bader et al., 2003؛
.)Esmaeili et al., 2006
در مطالعهای  Rustaiyanو همکاران ( )1998اسانس
بدست آمده از برگها و گ های گياهان بومادران زرد را
مطالعه و نتيجهگيری کردند که اين اندامها بيشتر حاوی
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آسکاريدول ( ،)%37پيپريتون ( )%17و کامفور ()%12
هستند .گياهاني که در دو مکان مختلف در ترکيه
جمعآوری شده بودند ترکيبهای متفاوت را در اسانس
نشان دادند ،بهطوری که نزديک آنکارا جزء اصلي پيپريتون
( )%49/9بود ،در حاليکه نزديک ارزروم -8،1سينئول
( )%29/9و کامفور ( )%17/3اصليترين اجزاء بودند
(.)Kuesmenoglu et al., 1995
اندامهای مختلف بومادران زرد (برگ ،ساقه ،گ )
جمعآوری شده از منطقه ماکو در استان آذربايجانغربي
نشان داد که باالترين درصد اسانس ( )%0/22متعلق به
برگهای اين گياه بود .در اين مطالعه کامفور (،)%33-38/1
بورنئول ( )%7/3-22/6و -8،1سينئول ()%9/6-22/3
بهعنوان ترکيبهای عمده اسانس اين گياه شناسايي شدند،
در صورتي که در مطالعهای مشابه بر روی اين گياه،
جمعآوری شده از شمال تهران ،آسکاريدول و پيپريتون
اجزای اصلي آن را تشکي ميدادند ( Esmaeili et al.,
 Jaimand .)2006و  )1995( Rezaeeطي مطالعهای به
بررسي ترکيبهای شيميايي اسانسهای بومادران بياباني،
زرد و زاگرسي پرداختند .آنان ترکيبهای عمده موجود در
اسانس بومادران زرد را پيپريتون-8،1 ،سينئول ،ليمونن و
پارا-سيمن گزارش کردند.
در اين تحقيق ،ابتدا بذر بومادران زرد از منطقه کردکوی
استان گلستان جمعآوری و در مزرعه تحقيقات ايستگاه
تحقيقات البرز واقع در شهرستان کر وابسته به مؤسسه
تحقيقات جنگلها و مراتع کشور کشت شد .سپس بهمنظور
بررسي و مقايسه کمّي و کيفي اسانس اين گونه بومادران در
حالت کشت شده ،ک سرشاخه گلدار و همچنين گ  ،برگ و
ساقه آن بهصورت مجزا در زمان او گلدهي برداشت و
مورد بررسي قرار گرفت.
از اين رو ،هدف اصلي اين تحقيق تعيين اجزای
تشکي دهنده اسانس گياه بومادران ()A. biebersteinii
در اندام های برگ ،ساقه ،گ و سرشاخه های گلدار است.
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مواد و روشها
اطالعات مکان اجرای طرح
جمعآوری بذرهای بومادران زرد از منطقه کردکوی در
استان گلستان انجام شد و در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه
تحقيقات البرز وابسته به مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
کشور کشت شد .طول جغرافيايي منطقه  51/31و عرض
جغرافيايي آن  35/42و ارتفاع  1291متر باالتر از سطح
دريا ميباشد .متوسط بارندگي ساليانه  248ميليمتر و
متوسط دما  16/21درجه سانتيگراد بود .خاك مزرعه
تحقيقاتي لومي با  7/5-8/5 pHبود .ميزان بارندگي ساليانه
 %24/22در فص زمستان و در اسفندماه بيشترين بارندگي
سال اتفاق ميافتد .ميانگين رطوبت نسبي ساالنه %40-50
و نوع اقليم منطقه نيمهخشک فراسرد بود.
جمعآوری ،خشک کردن و استخراج اسانس
برداشت اندامهای هوايي بومادران در اواخر خردادماه
 1392انجام شد .بخشي از سرشاخه گلدار جدا شد و
قسمتهای ديگر آن به سه نمونه مجزا از برگ ،گ و ساقه
تقسيم شد .خشک شدن نمونهها در دمای  22-25درجه
سانتيگراد و در سايه بهمدت يک هفته انجام شد (زماني که
رطوبت نمونهها به  %5رسيد) .در زمان اسانسگيری ،بهمنظور
تعيين درصد رطوبت نهايي هر نمونه مقدار پنج گرم از آن
توسط ترازوی ديجيتال دقيق وزن شد و در آون  50درجه
سانتيگراد به مدت  24ساعت قرار داده شد .از دستگاه
شيشهای طرح کلونجر طراحي شده براسا دارونامه بريتانيا
به روش تقطير با آب ،برای اسانسگيری از نمونه خشک اندام
هوايي حاوی سرشاخه گلدار و هريک از اندامها (برگ ،گ ،
ساقه) بهصورت جداگانه استفاده شد و بازده اسانس ،با در
نظر گرفتن درصد رطوبت ،بر حسب وزن خشک نمونه
محاسبه گرديد .از دستگاه کروماتوگرافي گازی ( )GCو
کروماتوگرافي گازی متص به طيفسنج جرمي ()GC/MS
برای تفکيک و شناسايي ترکيبهای اسانس استفاده شد.
مقدار  0/2ميکروليتر به دستگاه  GCتزريق شد .پس از
جداسازی ترکيبهای اسانس ،شاخص بازداری و درصد

ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس ...

ترکيبهای تشکي دهنده هر اسانس محاسبه شد .همچنين ،از
دیکلرومتان برای رقيقسازی اسانس استفاده شد بهطوری که
يک ميکروليتر اسانس در دو ميليليتر دیکلرومتان رقيق شد
و بعد به دستگاه  GC/MSتزريق و طيفهای جرمي مربوط
به ترکيبهای موجود در اسانس بهمنظور بررسي کيفي
(شناسايي) بدست آمد .در نهايت ،از انديسهای بازداری
( )Retention Indexو پيشنهادهای کتابخانهای کامپيوتر
دستگاه  GS/MSو مقايسه آنها با ترکيبهای استاندارد برای
شناسايي ترکيبهای موجود در هر اسانس استفاده شد.
مشخصات دستگاههای مورد استفاده
دستگاه  :GCدستگاه  GCاز نوع کروماتوگرافي گازی فوق
سريع مدل  Thermo-UFMدارای ستون ( Hp-5به طول
 10متر ،قطر داخلي  0/1ميليمتر و ضخامت فاز ساکن
 0/4ميکرومتر) بود .دمای اوليه 60 ،درجه سانتيگراد (با زمان
نگهداری  3دقيقه) بود که در نهايت با افزايش  80درجه
سانتيگراد دما در هر دقيقه به دمای نهايي  280درجه سانتيگراد
رسيد .از گاز حام هليوم با درجه خلوص  99/999با حرکت
در طول ستون با سرعت  32سانتيمتر بر ثانيه استفاده شد.
دستگاه  :GC/MSگاز کروماتوگراف متص به طيفسنج
جرمي مدل واريان  3400از نوع تله يوني مجهز به ستون
 DB-5به طول  30متر و قطر  0/25ميليمتر که ضخامت اليه
فاز ساکن در آن  0/25ميکرومتر بود .برنامهريزی حرارتي
ستون  GC/MSاز  40-240درجه سانتيگراد با سرعت
افزايش دمای  3درجه سانتيگراد در دقيقه بود .دمای محفظه
تزريق  10درجه بيشتر از دمای نهايي ستون تنظيم شد .گاز
حام هليوم بود که با سرعت  31/5سانتيمتر بر ثانيه در طول
ستون حرکت ميکرد .زمان اسکن برابر يک ثانيه ،انرژی
يونيزاسيون  70الکترون ولت و ناحيه جرمي از  40تا  340بود.

نتایج
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اختالف معنيداری در
بازده اسانس اندامهای مختلف در گياه بومادران زرد وجود
دارد (جدول .)1
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بعععععازده اسعععععانس انعععععدامهعععععای مختلعععععف
 Achillea biebersteeiniiبععا توجععه بععه مي عزان رطوبععت
باقي مانده در گياه در زمعان اسعانس گيعری نسعبت بعه وزن
خشک محاسعبه شعده و نتيجعه حاصع در جعدول  2ذکعر

شدهاست .بيشترين بازده اسانس مربوط بعه بعرگ ( )0/76و
کمترين مقدار بازده اسانس مربوط به سعاقه ( )0/03بعود؛ و
بازده اسانس ک سرشاخه گلدار  0/6بود.

جدول  -1تجزیه واریانس بازدهی مختلف اسانس در اندامهای مختلف Achillea biebersteinii

منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

sig

بین گروهها

0/918

3

0/309

118/78

0/000

درون گروهها

0/021

8

0/003

کل

0/938

11

جدول  -2بازده اسانس اندامهای مختلف

Achillea biebersteinii

اندام مورد

وزن گیاه

درصد

وزن

بازده

استفاده

(گرم)

رطوبت

اسانس

اسانس

ساقه

60

3

0/02

0/03 c

گل

80

4

0/26

0/34 b

برگ

42

0

0/32

0/76 a

سرشاخه گلدار

48

0

0/29

0/60 a

* :حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنيدار ميباشد.

تعداد  21ترکيب در اسانس ساقه شناسايي شد که  %89/7از
ک اسانس را تشکي ميدادند .ترکيبهای عمده و اصلي اسانس
ساقه شام کامفور با -8،1 ، %24/0سينئول با ،%15/1
آلفا-ترپينول  %13/7و ترپينن-4-اُل با  %11/3بودند (جدول .)3
همچنين تعداد  16ترکيب در اسانس برگ شناسايي
شد که  %96/1از ک اسانس را تشکي مي دادند .مهمترين
ترکيب های اسانس برگ شام -8،1سينئول با ،%40/4
آرتميزيا کتون با  %28/1و کامفور با  %10/3بودند
(جدول .)3
از سوی ديگر ،تعداد  18ترکيب در اسانس گ شناسايي
شد که  %97/8از ک اسانس را تشکي ميدادند .ترکيبهای
عمده و اصلي اسانس گ شام -8،1سينئول با ،%41/3
آرتميزيا کتون با  %24/3و کامفور با  %15/6بودند (جدول .)3

در اسانس سرشاخه گلدار اين جمعيت تعداد  20ترکيب
شناسايي شد که  %98/2از اسانس را تشکي ميدادند.
ترکيبهای عمده و اصلي اسانس سرشاخه گلدار شام
-8،1سينئول ،آرتميزيا کتون و کامفور بودند-8،1 .سينئول
با  ،%35/4آرتميزيا کتون  %30/6و کامفور با %16/2
بيشترين درصد را در اسانس داشتند (جدول .)3

بحث
مقايسه نتايج حاص از اين تحقيق که بر رو ی نمونه
کاشته شده انجام شد با تحقيقات پيشين نشان دهنده
تفاوت ها و شباهت هايي است .در مقايسه ای که بر روی
بازده اسانس اندام های مختلف بومادران زرد جمعيت
گلستان انجام شد مشخص گرديد که بيشترين بازده
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اسانس ابتدا مربوط به برگ ( )% 0/76و بعد سرشاخه
گلدار ( )% 0/6و کمترين مقدار بازده اسانس مربوط به
ساقه ( )%0/03مي باشد (شک  .)1در طي تحقيقي که بر
روی محتوا و ترکيب های مختلف موجود در اسانس
اندام های گوناگون بومادران زرد در مراح رشدی

گوناگون انجام شده بود ،محققان اعالم کردند که برگ گياه
در مرحله رشد رويشي حاوی بيشترين ميزان اسانس
است ،در حالي که در مرحله زايشي گ باالترين ميزان
ا سانس را داشت (.)Mirahmadi et al., 2012a,b

جدول  -3مقایسه ترکیبهای شناسایی شده در اسانس اندامهای مختلف Achillea biebersteinii

درصد ترکیبها در اسانس

شاخص

ردیف

نام ترکیب

1

santolina triene

907

2

camphene

935

1/1

3

α-pinene

938

0/6

2/0

4

sabinene

974

2/4

1/5

1/7

5

β-pinene

980

2/0

-

-

-

6

ρ-cymene

1026

0/3

0/6

1/7

0/4

7

1,8-cineole

1032

41/3

40/4

15/1

35/4

8

artemisia ketone

1060

24/3

28/1

-

30/6

9

artemisia alcohol

1082

1/3

2/1

4/4

2/4

10

trans sabinene hydrate

1099

-

-

1/5

0/2

11

α-campholenal

1127

0/6

0/3

0/5

0/5

12

trans pinocarveol

1140

0/1

0/2

1/1

0/2

13

camphor

1148

15/6

10/3

24/0

16/2

14

terpinen-4-ol

1178

2/7

3/4

11/3

3/4

15

α-terpineol

1189

3/2

2/1

13/7

4/1

16

cis carveol

1230

-

-

2/9

0/7

17

geranial

1268

-

-

4/4

0/4

18

bornyl acetate

1290

0/3

0/7

2/6

0/6

19

methyl eugenol

1405

-

-

0/3

-

20

lavandulyl acetate

1425

0/2

-

0/3

-

21

γ-muurolene

1485

0/7

-

0/5

0/3

22

γ-cadinene

1514

0/2

0/1

0/7

0/3

23

δ-cadinene

1523

-

-

0/5

-

24

spathulenol

1580

-

-

0/5

-

25

caryophyllene oxide

1585

-

-

0/2

-

26

β-eudesmol

1652

-

0/2

1/8

0/1

97/8

96/1

89/7

98/2

بازداری

گل

برگ

ساقه

سرشاخه گلدار

0/7

2/3

-

0/3

1/8

-

0/3

-

0/3
1/5
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شکل  -1مقایسه بازده اسانس اندامهای مختلف

عمدهترين ترکيب اسانس گ  ،برگ ،ساقه و سرشاخه
گلدار شام -8،1سينئول (بهترتيب  15/1 ،40/4 ،41/3و
 35/4درصد) بود؛ پس از اين ترکيب ،اجزای عمده و اصلي
اسانس ساقه شام کامفور با  ،%24/0ترپينن-4-اُل با
 %11/3و آلفا-ترپينول با  %13/7بود ،در حاليکه مهمترين
ترکيبهای اسانس برگ ،گ و سرشاخه گلدار بهترتيب
آرتميزيا کتون با  24/3 ،28/1و  30/6درصد ،کامفور با
 15/6 ،10/3و  16/2درصد بودند .عمدهترين ترکيبهای
موجود در اسانس گ  ،ساقه و برگ گياهان بومادران زرد
جمعآوری شده از منطقه ارزروم در ترکيه -8،1سينئول
( )%29/9و کامفور ( )%17/3بود (.)Bader et al., 2003
 )2011( Abu-Rommanدريافتند که اسانس بومادران زرد
حاوی -8،1سينئول ،کامفور و اکسيدکائونن است که اين
اجزای اسانس مانع از جوانهزني و رشد گياهچههای
علفهای هرز ميگردد که نشاندهنده اثر آللوپاتي اين گياه
دارويي با علفهای هرز است.
-8،1سينئول يک اکسيد ترپنوييدی است که در اسانس
بسياری از گياهان دارويي موجود است .به فرمول
شيميايي  C10H8Oبه وزن مولکولي  ،154/25نقطه جوش

Achillea biebersteinii

 176-177درجه سانتيگراد و نقطه ذوب  1/5درجه
سانتي گراد است که در اسانس بسياری از گونه های
اکاليپتو يافت مي شود ( .)Sefidkon et al., 2007اين
ترکيب به علت تأثير مهارکنندگي که در تشکي
پروستاگلندين ها و سايتوکاين های مونوسيت دارد به عنوان
يک عام ضد التهاب و درد شناخته شده است
( .)Santos & Rao, 2000همچنين يک جزء مهم در
بسياری از دهانشويههاست و ضدعفونيکننده و ضد سرفه
است ( .)Gilles et al., 2010در شک  2مقايسه مقدار
-8،1سينئول در اسانس اندامهای مختلف و ک اندام
هوايي نشان داده شده است ،ميزان اين ترکيب در اسانس
بين  41/3تا  15/1درصد متغير است .کمترين مقدار
-8،1سينئول در اسانس ساقه و بيشترين مقدار آن در
اسانس گ و بعد برگ و سرشاخه گلدار ديده مي شود.
بنابراين اگر هدف از اسانسگيری از اين گياه دستيابي به
مقدار بيشتر -8،1سينئول و استفاده از خواص دارويي آن
باشد ،اسانسگيری از گ و بعد برگ و سرشاخه گلدار
قاب توصيه است.
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شکل  -2مقایسه مقدار -8،1سینئول در اسانس سرشاخه گلدار ،گل ،برگ و ساقه Achillea biebersteinii

کامفور يک ترکيب آروماتيک از اجزای تشکي دهنده
اسانس گياهان دارويي است که از اثرهای دارويي ميتوان به
اثر ضدعفونيکننده ،آرامبخشي ،ضدالتهابي و ضد اسپاسم آن
اشاره کرد ( .)Yang et al., 2012در شک  3مقايسه مقدار
کامفور در اسانس اندامهای مختلف و سرشاخه گلدار نشان
داده شده است ،بهطوری که ميزان اين ترکيب در اسانس بين

 24/0تا  10/3درصد متغير است .کمترين آن در اسانس
برگ و بيشترين مقدار در اسانس ساقه و بعد سرشاخه گلدار
ديده ميشود .بنابراين اگر هدف از اسانسگيری از اين گياه
دستيابي به مقدار بيشتر کامفور و استفاده از خواص دارويي
آن باشد ،اسانسگيری از ساقه و بعد سرشاخه گلدار قاب
توصيه است.

شکل  -3مقایسه مقدار کامفور در اسانس سرشاخه گلدار ،گل ،برگ و ساقه Achillea biebersteinii

آرتميزياکتون به فرمول تجربي  C10H16Oبه وزن
مولکولي  152/23يک مونوترپن اکسيژندار است که

ميتواند درد و التهاب را کاهش دهد و همچنين اثر
آنتياکسيداني و ضد ميکروبي قوی دارد (.)Azimi, 2013
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آن در اسانس ساقه و بيشترين مقدار در اسانس سرشاخه
.)4 گلدار و بعد برگ ديده ميشود (شک

در نمودار مقايسه مقدار آرتميزياکتون در اسانس اندامهای
 ميزان اين،مختلف و سرشاخه گلدار نشان داده شده است
 کمترين. متغير است%31/51 ترکيب در اسانس بين صفر تا

Achillea biebersteinii  برگ و ساقه، گل، مقایسه مقدار آرتمیزیاکتون در اسانس سرشاخه گلدار-4 شکل
- Baris, O., Gulluce, M., Sahin, F., Ozer, H., Kilic, H.,
Ozkan, H., Sokmen, M. and Ozbek, T., 2006.
Biological activities of the essential oil and methanol
extract of Achillea biebersteinii Afan. (Asteraceae).
Turkish Journal of Biology, 30: 65-73.
- Bremer, K., 1994. Asteraceae: Cladistics and
Classification. Oregon: Timber Press.
- Candan, F., Unlu, M., Tepe, B., Daferera, D.,
Polissiou, M., Sokmen, A. and Akpulat, H.A., 2003.
Antioxidant and antimicrobial activity of the
essential oil and methanol extracts of Achillea
millefolium subsp. millefolium Afan. (Asteraceae).
Journal of Ethnopharmacology, 87(2): 215-220.
- Esmaeili, A., Nematollahi, F., Rustaiyan, A.,
Moazami, N., Masoudi, S. and Bamasian, S., 2006.
Volatile constituents of Achillea pachycephala,
A. oxyodonta and A. biebersteinii from Iran. Flavour
and Fragrance Journal, 21(2): 2353-3256.
- Gilles, M., Zhao, J., An, M. and Agboola, S., 2010.
Chemical composition and antimicrobial properties
of essential oils of three Australian Eucalyptus
species. Food Chemistry, 119(2): 731-737.
- Jaimand, K. and Rezaee, M.B., 1995. Comparative
study of the essential oils of three Achillea species
from Iran. Iranian Journal of Medicinal and
Aromatic Plants, 5: 27-46.
- Kesdek, M., Kordali, S., Usanmaz, A. and Ercisli, S.,
2015. The toxicity of essential oils of some plant
species against adults of colorado potato beetle,
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 ميباشد کهA. biebersteinii نمونه مورد بررسي از گونه
 اين.سينئول است-8،1 اسانس آن حاوی مقادير زيادی
) و%41/3( ترکيب به مقدار قاب توجهي در اسانس گ
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Abstract
The genus Achillea, with 19 different species, is a perennial and herbaceous plant with
aromatic properties. Achillea biebersteinii Afam. has medicinal properties and commonly used
as a medicinal plant. Different parts of Achillea have anti-bacterial, anti- inflammation, antiallergy and antioxidant usage in tradition and modern medicine. In order to compare the quality
and quantity of essential oils of flowering shoot, the seeds of Achillea were collected from
Golestan province and cultivated in the farm of Abolrz Research Station. Aerial parts (flower,
leaf and shoot) were separately collected and dried in shade condition. The essential oils were
extracted using hydro-distillation method and analyzed by GC and GC/MS. The highest and
lowest essential oil yield was recorded for leaf (0.74%) and shoot (0.03%), respectively. The
total essential oil yield of flowering shoots and flowers were 0.6% and 0.34%, respectively. The
major components in the shoot essential oil were 1,8-cineole (15.1%), camphor (24.0%); in
leaves:1,8-cineole (40.4%), artemisia ketone (28.1%), camphor (10.3%); in flowers: 1,8-cineole
(41.3%), (24.3%), camphor (15.6%); and in flowering shoots: 1,8-cineole (35.4%), artemisia
ketone (30.6%), camphor (16.2%). Based on the results of this research, the highest amount of
artemisia ketone and camphor were found in the flowering shoots and the highest amount of
1,8-cineole in leaves and flowers.

Keywords: Achillea biebersteinii Afam., medicinal plants, essential oil, leaf.

