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 چکیده
ایر  ییراه   کررده   در طب سنتی ایرران دم  .تاس Asteraceaeاز خانواده  .Achillea vermicularis Trinبومادران کوهستانی با نام علمی     

در ای  تحقیق برای اولی  بار،  .ییرد های کبدی مورد استفاده قرار می هایی مثل آرتریت، یاستریت، آسم و انواع بیماری برای درمان بیماری

تان آوری شده و در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقرات البررز واقرع در شهرسر     غربی جمع ابتدا بذر بومادران کوهستانی از استان آذربایجان

 ی و کیفی اسانس سرشراخه یلردار و هرر   منظور بررسی و مقایسه کمّ و مراتع کشور کشت شد. به ها جنگلکرج وابسته به مؤسسه تحقیقات 

و خشرک کرردن در    ها اندامآوری ییاه در زمان اوج یلدهی، جدا کردن  صورت مجزا، پس از جمع یک از اجزای آن )یل، برگ و ساقه( به

 ( و یراز GCکرومراتویرافی )  هرای یراز   های حاصرل برا اسرتفاده از دسرتگاه     . اسانسانجام شده روش تقطیر با آب ییری ب سایه، اسانس

نسربت بره وزن    W/W. بیشتری  بازده اسرانس ) ی و کیفی قرار یرفتندمورد تجزیه کمّ( GC/MSسنج جرمی ) کروماتویرافی متصل به طیف

%( بدست آمد. بازده اسانس کرل سرشراخه یلردار نیرز     24/0%( و کمتری  بازده اسانس از ساقه )32/0%( و برگ )33/0خشک( از یل )

هرای دیگرر    های هوایی )که برای برخی یونره  های بومادران کوهستانی و حذف سایر اندام ییری از یل % بود. طبق ای  نتایج، اسانس43/0

هرا شناسرایی شرد     ترکیب در اسانس 23. تعداد شدسوم است( منجر به هدر دادن مقدار زیادی اسانس موجود در برگ و ساقه بومادران مر

% )در اسرانس  1/4از  هرا  اسرانس توجه وجود داشتند. مقدار کامفور در  به مقدار قابل ها ، پیپریتون و کامفور در همه اسانسسینئول-1،1که 

%( 3/23%( در اسانس ساقه و بیشتری  مقردار آن ) 3/3سینئول )-1،1ر % در اسانس سرشاخه یلدار متغیر بود. کمتری  مقدا2/13ساقه( تا 

%( و اسانس سرشاخه یلردار دارای حرداکثر مقردار    3/4)ن در اسانس یل مشاهده شد. همچنی  اسانس ساقه دارای کمتری  مقدار پیپریتو

 ،% هپتادکران 1/31ها مثل  شد. حضور برخی ترکیب های مختلف دیده  ای بی  اسانس اندام های ویژه %( بود. همچنی  تفاوت4/22یپریتون )پ

در اسانس سرشراخه یلردار از    D% جرماکرن 2/13اکتادکان فقط در اسانس ساقه، -n% 1/3ان و زهنی کو-n% 3/4 ،% هگزادکانول2/11

 های مختلف بومادران کوهستانی بود. ندامهای اسانس ا دیگر تفاوت

 

 ، پیپریتون، کامفور.سینئول-1،1اسانس،  ،.Achillea vermicularisi Trin: های کليدی واژه
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 مقدمه
و همچنی  امید و پیشینه نبرد آدمی با درد و بیماری 

منظور حفظ سالمتی، بقا  تالش برای دستیابی راهکارهایی به
و دوام عمر با پیشینه پیدایش انسان یره خورده است 

که علم شناسایی و استفاده از  طوری به، (1341 ،فرقانی)
و ییاهان دارویی به قدمت عمر انسان است )حقیقی 

 برایهای بسیار دور  از زمانانسانها  .(1312 ،همکاران
ها به ییاهان دارویی متوسل شده بودند و  درمان بیماری

 ایجاد علم طب با مصرف ییاهان دارویی همراه بوده است
ییاهان دارویی از مواهب خدادادی . (1313 )صابرآملی،

هستند که میراثی ارزشمند برای سالمت جامعه بشری 
 (.1312 )رجحان،شوند  یمحسوب م

 یها جنس ی از مهمتر یکی (Achillea) جنس بومادران
در  .(1311 ،یان( است )مظفرAsteraceae) یخانواده کاسن

طور  به ییدارو یاهی ی از ا (ییونه انحصار 4یونه ) 13 یرانا
بومادران . (Rechinger, 1963)شود  یم یافتخودرو 

ییاهی پایا، نمدی ( Achillea vermicularisکوهستانی )
سبز متمایل به خاکستری و دارای یل  پوش، ایستاده، کرک

خرداد و  های اردیبهشت زردرنگ است. موسم یل آن در ماه
البرز، تهران و غربی  شمالانتشار جغرافیایی آن در  است.

 (.1311؛ مظفریان، 1343ت )قهرمان، اطراف آن اس
عنوان بومادران زرد  طور سنتی به ای  ییاه در ایران به

های  یماریبرمان التهاب و و برای د شود شناخته می
یرفته است. برخی مطالعات  یمباکتریایی مورد استفاده قرار 

حاد التهاب )در مرحله اثرات ضدالتهابی بومادران را بر روی 
 اند دادهساعت نخست پس از تجویز کاراژینان( نشان  24
(Gomez et al., 1999 ؛Okunrobo et al., 2009.)   ای

ازجمله یلیکوفالونوییدها است که هایی  ییاه شامل ترکیب
ها و ساقه ییاه  ها، برگ های هوازی ییاه شامل یل در قسمت

اند  آن همراه دیگر مواد لیپوفیلیک، تجمع پیدا کرده
(Saeidnia et al., 2009 ؛Wollenweber et al., 1987 .)

کرده ای  ییاه برای درمان  در طب سنتی ایران دم
ستریت، آسم و انواع هایی مثل آرتریت، یا بیماری
یرفته است  های کبدی مورد استفاده قرار می بیماری

(Ardestani & Yazdanparast, 2007 ؛Demirci et al., 

2009.) 
های ترشحی ازجمله  اسانس بومادران بیشتر در کرک

 Cernaj et)شود  ها تشکیل می یژه در یلو بهبرگ، ساقه و 

al., 1983 ؛Motl et al., 1990)یها یل و برگ اسانس ؛ 
 دارد یکروبیمضدو  یباکترضداثر  یبومادران کوهستان

(Kianpour et al., 2011). 
 ،A. vermicularisبرگ و یل  های شیمیایی اسانس ترکیب

آوری شده از یک رویشگاه در شهرستانک مورد بررسی  جمع
 %41/0و برگ  %44/0قرار یرفته است. بازده اسانس یل 

با مقادیر مشابه از  سینئول-1،1است. کامفور و  یزارش شده
 همچنی   .اند های عمده اسانس یل و برگ بوده ترکیب
% در اسانس برگ 11ل به مقدار اُ-1-ان-2-منت-پارا-ترانس

 & Jaimand) است % در اسانس یل یزارش شده3و به مقدار 

Rezaee, 2003) . 
اسانس سه یونه بومادران در ایران در  در تحقیق دیگری

 است. اجزای اصلی اسانس دوره یلدهی بررسی شده
A. vermicularis ( و 23) سینئول-1،1های  ، منوترپ%

 ,.Rustaiyan et alاست ) %( یزارش شده32کامفور )

(. در ای  تحقیق نیز، نمونه وحشی مورد بررسی قرار 1997
 .استیرفته 

(، در A. filipendulaبومادران خرزری ) های  اسانس یل
مختلف در استان اردبیل ه زیستگا سهمرحله یلدهی کامل از 

%(، بورنئرول  43-44دارای سرنتولینا الکرل )  ه طرور عمرد   به
%( و بورنیل اسرتات  1/4-1/4) سینئول-%1،1(، 1/3-3/3)
اسرت. همچنری  میرانگی  برازده اسرانس در سره        %( بوده1)

(. Mosayebi et al., 2008اسرت )  ه% بود33/0رویشگاه نیز 
 هررای بومررادران  هررای اصررلی بسرریاری از یونرره   ترکیررب

کره   سرینئول -1،1که ترکیب ؛ و بورنئول هستند سینئول-1،1
یک ترکیب ترپنوئید اکسیدی است استفاده دارویری فراوانری   

 (.Santos & Rao, 2000دارد )
های ارزشمند  از آنجا که کشت و اهلی کردن یونه

دارویی و معطر کشور در دستور کار محققان و تولیدکنندیان 
ییاهان دارویی در کشور قرار دارد و در ای  راستا حفظ 
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ای  مواد مؤثره ییاه )در حالت زراعی( از اهمیت ویژه
برخوردار است، در ای  تحقیق ابتدا بذر بومادران کوهستانی 

آوری شده و در مزرعه  غربی جمع استان آذربایجاناز 
تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات البرز واقع در شهرستان کرج 

و مراتع کشور کشت  ها جنگلوابسته به مؤسسه تحقیقات 
ی و کیفی اسانس منظور بررسی و مقایسه کمّ شد. سپس به

ای  یونه بومادران در حالت کشت شده، کل سرشاخه یلدار 
صورت مجزا( در زمان  ل، برگ و ساقه آن )بهو همچنی  ی

 اوج یلدهی برداشت و مورد بررسی قرار یرفت.

 

 روشها مواد و
 آوری، خشک کردن و استخراج اسانس جمع

بذر بومادران کوهستانی در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه 
تحقیقات البرز واقع در شهرستان کرج وابسته به مؤسسه 

و مراتع کشور کشت شده و اندام هوایی آن  ها جنگلتحقیقات 
آوری شد. قسمتی از سرشاخه  ماه جمع در اوایل اردیبهشت

آن به سه نمونه مجزا از برگ، یل بقیه یلدار کنار یذاشته شد و 
در سایه به مدت حداقل یک هفته  ها نمونهو ساقه تقسیم شد. 

% 3قرار داده شدند تا خشک شده و رطوبت آنها به کمتر از 
رسید. برای تعیی  درصد رطوبت نهایی هر نمونه در زمان 

یرم از آن به دقت وزن شده و به مدت  3ییری، مقدار  اسانس
 قرار یرفت.د یرا درجه سانتی 30ساعت در آون  24

ها  دار و هریک از اندامییری از سرشاخه یل اسانس
صورت جدایانه، به روش تقطیر با آب، توسط دستگاه  به

ساعت انجام شد و بازده  2ای طرح کلونجر به مدت  شیشه
اسانس، با در نظر یرفت  درصد رطوبت، برحسب وزن 

 خشک نمونه محاسبه یردید.
 

 های اسانس جداسازی و شناسايي ترکيب

های اسانس، از  یبمنظور جداسازی و شناسایی ترک به
( و کروماتویرافی یازی GCدستگاه کروماتویرافی یازی )

 ( استفاده شد.GC/MSسنج جرمی ) متصل به طیف
 GCبه دستگاه   میکرولیتر از هر اسانس 2/0مقدار 
دهنده هر اسانس پس  های تشکیل درصد ترکیب و تزریق شد

شاخص بازداری محاسبه شد.  از جداسازی به همراه
لیتر  میکرولیتر از هر اسانس در دو میلی مقدار یکهمچنی  

شد و به دستگاه یاز کروماتویراف متصل  کلرومتان رقیق دی
 های جرمی مربوط به سنج جرمی تزریق و طیف طیف به

 منظور بررسی کیفی های موجود در اسانس به ترکیب
 های )شناسایی( بدست آمد. در نهایت، شناسایی ترکیب

 بازداری های یسبا استفاده از اند موجود در هر اسانس
(Retention Index)، و های جرمی  بررسی طیف

کروماتویراف  کامپیوتر دستگاه یاز  پیشنهادهای کتابخانه
های  مقایسه آنها با ترکیب سنج جرمی و متصل به طیف

 استاندارد انجام شد.
 

 های مورد استفاده  مشخصات دستگاه
 Thermoیاز کروماتویراف فوق سریع  :GCدستگاه 

پر شده با سیلیکای یداخته  DB-5دارای ستون ، UFMمدل 
متر و ضخامت الیه فاز  میلی 1/0، قطر متر 10به طول 
ریزی  میکرومتر مورد استفاده قرار یرفت. برنامه 4/0ساک  

یراد با افزایش  درجه سانتی 213ا ت 20حرارتی ستون از 
دقیقه در دمای  3ه و توقف به مدت درجه در دقیق 10دمای 
درجه  210با دمای  FID. نوع آشکارساز تنظیم شدنهایی 
لیتر در دقیقه  میلی 3/0یراد و یاز حامل هلیم با فشار  سانتی

 بود. 1000به  1و نسبت شکاف 
 

 3400یاز کروماتویراف واریان مدل  :GC/MSدستگاه 
 به طول  DB-5سنجی جرمی با ستون  متصل شده به طیف

متر و ضخامت الیه فاز ساک   میلی 23/0متر، قطر  30
ریزی  میکرون مورد استفاده قرار یرفت. برنامه 23/0

 یراد با افزایش دمای  درجه سانتی 240تا  20حرارتی از 
 درجه در دقیقه بود. درجه حرارت محفظه تزریق  3

 230یراد و درجه حرارت ترانسفرالی   درجه سانتی 210
 333/33یراد تنظیم شد. یاز هلیوم با خلوص  سانتیدرجه 

عنوان یاز حامل مورد استفاده قرار یرفت. زمان اسک   به
الکترون ولت و  40برابر با یک ثانیه، انرژی یونیزاسیون 

 بود. 40-330محدوده جرمی از 
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 نتایج
های مختلف بومادران کوهستانی کشت  بازده اسانس اندام

یونه که مالحظه  است. همان آورده شده 1شده در جدول 

شود بازده اسانس برگ و یل باالتر از کل سرشاخه  می
 یلدار و بازده اسانس ساقه کمتر از آن است.

 
 Achillea vermicularisف های مختل بازده اسانس اندام -3جدول 

 (gr) خشک یاهوزن ی ییاهی اندام یفرد
  اسانس وزن

(gr) 

به وزن  نسبت بازده اسانس

 خشک )%(

 32/0 2/0 42/31 برگ 1

 33/0 2/0 43/34 یل 2

 24/0 1/0 24/41 ساقه 3

 43/0 2/0 3/42 سرشاخه یلدار 4

 
های مورد بررسی  در اسانس همه اندام ترکیب 23

 ترکیب 11اند. تعداد  ارائه شده 2شناسایی شد که در جدول 
از کل  %1/30در اسانس سرشاخه یلدار شناسایی شد که 

%(، کامفور 4/22دادند. پیپریتون ) اسانس را تشکیل می
%( 4/3) سینئول-1،1و  %D (2/13)جرماکرن %(، 2/13)

رشاخه یلدار بودند. سایر اجزای های عمده اسانس س ترکیب
 شوند. مشاهده می 2دهنده ای  اسانس در جدول  تشکیل

ها شناسایی شد که  در اسانس یل ترکیب 21تعداد 
دادند. پیپریتون  یماز کل اسانس را تشکیل  2/32%
 %(، 1/14%(، کامفور )3/23) سینئول-1،1، %(2/24)

Z-β-سابین  %( و 3/3ل )اُ-4-%(، ترپین 3/2) سیم وا
سایر اجزای  های اصلی اسانس یل بودند. %( ترکیب3/3)

 شوند. یممشاهده  2دهنده ای  اسانس در جدول  تشکیل
نیز در اسانس برگ شناسایی شد که  ترکیب 13تعداد 

 سینئول-1،1دادند.  یماز کل اسانس را تشکیل  3/34%
-Z-β %(،4/13%(، کامفور )4/22%(، پیپریتون )4/21)
%( 32/4پین  )-α%(، 0/2ال )-4-%(، ترپین 1/4سیم  )وا

های عمده  ترکیب %( در اسانس ای  نمونه،4/4و سابین  )
 2دهنده ای  اسانس در جدول  بودند. سایر اجزای تشکیل

 شوند. یممشاهده 
 %31در اسانس ساقه شناسایی شد که ترکیب  24تعداد 

%(، 1/31ن )هپتادکا-nدادند.  یماز کل اسانس را تشکیل 

نیرولیدول -Z%(، 3/4ن )پیپریتو %(،4/11هگزادکانول )
، %(1/4ر )%(، کامفو3/4ن )زاهنی کو-n%(، 3/4استات )

%(، در اسانس ای  1/3اکتادکان )n- و (%3/3) سینئول-1،1
دهنده ای   ایر اجزای تشکیلد. سعمده بودن های ، ترکیبنمونه

 شوند. یممشاهده  2اسانس در جدول 

 
 بحث

های مختلف بومادران کوهستانی بی   بازده اسانس اندام
%( 32/0% بدست آمد. بازده اسانس برگ )33/0% تا 24/0

%( و 43/0%( باالتر از کل سرشاخه یلدار )33/0و یل )
%( کمتر از آن بود. مقایسه نتایج 24/0بازده اسانس ساقه )

 حاصل از ای  تحقیق که برای اولی  بار بر روی نمونه کاشته
ها و  دهنده تفاوت شده انجام شد با تحقیقات پیشی  نشان

 بازده اسانس یل و برگ یک نمونه هایی است.  شباهت
A. vermicularis آوری شده از یک رویشگاه در  جمع

 % یزارش شده بود41/0% و 44/0ترتیب  شهرستانک، به
(Jaimand & Rezaee, 2003 در تحقیق حاضر بازده .)

ریباً مساوی و بی  مقادیر یزارش شده اسانس برگ و یل تق
که در نمونه رویشگاهی  برای نمونه وحشی بود. در حالی

برابر بازده اسانس یل  3/1بازده اسانس برگ بیش از 
 (.Jaimand & Rezaee, 2003است ) بوده
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 Achillea vermicularisف های مختل های موجود در اسانس اندام مقايسه ترکيب -7جدول 

 نام ترکيب رديف
 شاخص

 بازداری

 درصد اسانس

 ساقه برگ گل سرشاخه گلدار

1 α-pinene 331 - 1/1 0/3 3/0 

2 camphene 330 - 2/2 3/3 1/0 

3 sabinene 344 3/0 3/3 3/4 2/0 

4 myrcene 332 - 2/1 1/2 4/0 

3 α-terpinene 1012 - 3/0 3/0 - 

2 p-cymene 1024 - 3/0 2/0 - 

4 β-phellandrene 1031 - 2/0 - - 

1 1,8-cineole 1033 4/3 23/3 4/21 3/3 

3 Z-β-ocimene 1033 0/3 3/2 1/4 3/1 

10 γ-terpinene 1022 4/0 3/1 4/1 3/1 

11 artemisia ketone 1024 3/0 0/1 3/1 4/0 

12 terpinolene 1030 3/0 0/2 0/3 0/1 

13 camphor 1141 2/13 1/14 4/13 1/4 

14 terpinene-4-ol 1143 4/4 3/3 0/2 0/2 

13 α-terpineol 1131 2/3 4/2 1/0 - 

12 verbenone 1204 1/0 0/3 0/4 2/1 

14 trans carveol 1213 0/3 0/2 - - 

11 trans cherysanthenylacetat 1240 0/4 0/2 - - 

13 piperitone 1234 4/22 2/24 4/22 3/4 

20 bornyl acetate 1230 0/3 3/0 2/2 1/2 

21 germacrene D 1441 2/13 4/0 - 2/0 

22 spathulenol 1310 0/4 - 0/4 1/3 

23 caryophelleneoxid 1313 - - - 0/2 

24 viridiflorol 1333 0/3 - - 2/4 

23 n-heptadecane 1403 1/31 - - جزئی 

22 α-bisabolol oxid A 1443 0/2 - 0/3 - 

24 n-octadecane 1102 - - - 1/3 

21 hexadecanol 1110 4/11 - - جزئی 

23 n-heneicosane 2102 4/3 - - جزئی 

 0/31 3/34 2/32 1/30  مجموع 

 %03/0کمتر از  جزئی=
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 همچنرری  میررانگی  بررازده اسررانس بومررادران خررزری  
(A. filipendula نیز در ) یزارش شده 33/0سه رویشگاه %

( که مشابه برا برازده اسرانس    Mosayebi et al., 2008بود )
 یونه مورد بررسی در ای  تحقیق است.

های عمده شناسایی شده در اسانس  مقایسه ترکیب
Achillea vermicularis  در ای  تحقیق نیز با تحقیقات قبلی

و همکاران  Rustaiyanهای مهمی دارد.  ها و تفاوت مشابهت
شامل  A. vermicularis( یزارش کردند که اسانس 1334)

%( و کامفور 23) سینئول-1،1های  مقدار زیادی مونوترپ 
%( است. در ای  تحقیق نیز نمونه وحشی بررسی شده 32)

 بود. محققان قبالً یزارش کرده بودند که کامفور و 
نس یل های عمده اسا با مقادیر مشابه از ترکیب سینئول-1،1

-منت-پارا-اند. همچنی  ترانس و برگ نمونه وحشی بوده
% 3% در اسانس برگ و به مقدار 11ل به مقدار اُ-1-ان-2

 ,Jaimand & Rezaeeاست ) در اسانس یل وجود داشته

های  یک از اندام ترکیب اخیر در اسانس هیچالبته  (.2003
  ای  نمونه کشت شده وجود نداشت. در عوض ترکیب

% از اسانس سرشاخه یلدار و حدود 31پیپریتون که حدود 
داد، در  % اسانس ساقه، یل و برگ را تشکیل می33تا  13

های  یک از نمونه عنوان ترکیب عمده هیچ قبلی بهیزارشهای 
 رویشگاهی معرفی نشده بود.

کتونی با شکل دار به  پیپریتون یک منوترپ  اکسیژن
است. پیپریتون جزء اصلی  C10H16Oفرمول شیمیایی 

های نعناست.  ها ازجمله اسانس برخی یونه برخی اسانس
آن  Dوجود دارد. فرم  Lو  Dصورت دو استریوایزومر  به

های نعنا  بوی ویژه نعنا را دارد و از اسانس ییاهان جنس
(Mentha ،)Cymbopogon  وAndropogon  قابل

عنوان ماده اولیه برای  از پیپریتون به جداسازی است.
. مخلوط شود ساخت منتول و تیمول سنتزی استفاده می
های اکالیپتوس  ایزومرهای پیپریتون در اسانس بعضی یونه

های  شود. از پیپریتون در ساخت فراورده نیز یافت می
 ,.Boland et alشود ) ها استفاده می معطر و چاشنی

(. از پیپریتون برای باز شدن مجاری بینی در زمان 1991
های آسم، برونشیت و  بیماریعالئم سرماخوردیی و رفع 

 شود. مشکالت سینوسی نیز استفاده می
مقایسه مقدار پیپریتون در اسانس اندامهای مختلف 

شود. طبق نتایج  دیده می 1بومادران کوهستانی در شکل 
حاصل از ای  تحقیق بیشتری  میزان پیپریتون در اسانس را 

ییری از کل سرشاخه یلدار از ای   وسیله اسانس توان به می
 ییاه بدست آورد.

 

 
 Achillea vermicularisمقايسه مقدار ترکيب پيپريتون در اسانس سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه  -3شکل 
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یا اکالیپتول نیز یک منوترپ  حلقوی  سینئول-1،1
باشد که در  یم C10H18Oفرمول شیمیایی دار با  اکسیژن

شود  های اکالیپتوس یافت می اسانس بسیاری از یونه
(Sefidkon et al., 2007.)  در  یک جزء مهمای  ترکیب
 سرفهضد وکننده  ضدعفونی ست وها یهشو از دهان یاریبس

ثر ؤ، درمان م(. اکالیپتولGilles et al., 2010است )
 ,Santos & Rao) است nonpurulentینوسینوزیت ر

، شود یمی مالیده که به موضع یهنگام سینئول-1،1. (2000
سرطان  یها سلول دهد. همچنی  یالتهاب و درد را کاهش م

 ,.Moteki et alکشد ) یم یشگاهیآزما یطخون را در شرا

2002.) 
های  مقایسه مقدار ای  ترکیب در اسانس اندام 2در شکل 

یونه  شود. همان دیده می Achillea vermicularisمختلف 
شود ایر استفاده از اسانس ای  یونه برای  که مالحظه می

باشد، بهتری   سینئول-1،1مصارف درمانی ذکر شده برای 
های  اندام برای دستیابی به بیشتری  مقدار ای  ترکیب یل

 بومادران کوهستانی است.

 

 
 Achillea vermicularisدر اسانس سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه  سينئول-1،3مقايسه مقدار ترکيب  -7شکل 

 

فرمول با ای  دار دو حلقه کامفور یک منوترپ  اکسیژن
آورنده دمای  عنوان پایی  است. کامفور به C10H16Oشیمیایی 

عنوان مقوی قلب در ضعف عضله  بدن در موارد تب و به
بکار ها  یهرای مؤثر در التهاب  کننده میوکارد و ضدعفونی

همچنی  از کامفور در صنایع مختلف شیمیایی مانند  رود. می
سازی،  الستیک و کاغذ، عطرسازی، لوازم آرایشی، صابون

و  ها رنگها،  یکپالست، ها حاللها،  سنتز رزی  صنایع چسب،
(. از ای  1343شود )میرزا و همکاران،  یماستفاده  ها الک

کننده با اثر  عنوان ماده ضدعفونی ماده در صنایع داروسازی به
؛ Awang, 1998شود ) یمبیوتیکی بسیار مهم استفاده  آنتی

Ernest & Pittler, 2000 .) کامفور مقایسه مقدار  3در شکل

دیده  Achillea vermicularisهای مختلف  در اسانس اندام
شود. طبق نتایج حاصل از ای  تحقیق بیشتری  میزان  می

ییری از کل  وسیله اسانس توان به کامفور در اسانس را می
 سرشاخه یلدار از ای  ییاه بدست آورد.

 توان یفت: طور کلی با توجه به نتایج ای  تحقیق می به
های مختلف سرشاخه بومادران  اسانس اندامیرچه  -

کوهستانی از نظر کمّیت و کیفیت اسانس با هم 
ییری از کل سرشاخه  هایی دارند ولی اسانس تفاوت

 یلدار آن صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
برای بدست آوردن بیشتری  مقدار پیپریتون و کامفور  -

 شود. ییری از سرشاخه یلدار توصیه می اسانس
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 Achillea vermicularisدر اسانس سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه  مقايسه مقدار ترکيب کامفور -1شکل 

 

های اکالیپتوس بهتری  منبع تولیدکننده  باوجود اینکه برگ -
هدف ایر در صنایع اسانس هستند ولی  سینئول-1،1

موجود در آن  سینئول-1،1دلیل ای  ییاه به از استفاده 
 ها قابل توصیه است.  ییری از یل باشد، اسانس

 
 سپاسگزاری

مدیران دانند از  نویسندیان ای  مقاله بر خود الزم می
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برای فراهم محترم 

تحقیق تشکر کنند. از همکاران محترم  آوردن امکان ای 
آوری بذر و کشت ییاه  بانک ژن منابع طبیعی کشور که جمع

در مزرعه را انجام دادند نهایت سپاس را داریم. از آقای 
 مهندس محمود نادری و آقای دکتر مهدی میرزا که آنالیز

GC  وGC/Mass سپاسگزاریم. ،ها را انجام دادند اسانس 
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Abstract 
     Achillea vermicularis Trin., belonging to Astraceae family, is distributed at North and North-

West Iran. It is used for treatment of arthritis infusion of the leaves, gastritis, asthma, and 

diseases of the liver in traditional medicine. In this study, for the first time, the seeds of A. 

vermicularis was collected from West Azarbayjan 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 (flowers, leaves and stems) 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/Mass). The highest oil yields (w/w of dry weight) were obtained from 

flowers (0.53%) and leaves (0.52%) and the lowest oil yield was obtained from stems (0.24%). 

The oil yield of total aerial parts was 0.43%. According to these results, the distillation of all 

aerial parts is more suitable in comparison with oil extraction from the flowers that is common 

for other Achillea species, resulting in wasting a lot of essential oils in the leaves and stems. 

Twenty-nine compounds were identified in the essential oils, of which 1,8-cineol, camphor and 

piperitone were found in all essential oils in significant quantities. The content of camphor 

varied from 4.1% in stem oil to 19.2% in flower oil. Minimum and maximum content of 1,8-

cineol was found in the stem oil (3.3%) and flower oil (23.3%), respectively. The minimum 

content of piperitone (4.9%) was obtained in stem oil and aerial parts oil was rich in piperitone 

(26.4%). There were special differences among the essential oils of plant parts. The presence of 

special compounds such as heptadecane (31.1%) and hexadecanol (18.6%) and n-henei cosine 

(4.5%) and n-octadecane only in stem oil (3.1%), germacrene D in aerial parts oil (13.6%), were 

other differences. 

 

Keywords: Achillea vermicularis Trin., essential oils, 1,8-cineol, piperitone, camphor. 


