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  22/5/96 تاريخ تصويب:                                           22/8/95تاريخ دريافت: 
   چكيده
 80كه در شرايط مساعد ارتفاع آن به است  دارويي و معطر گياه .Achillea filipendula Lamبومادران خزري با نام علمي  مقدمه:

  هاي مختلف آن شد.رسد. در اين تحقيق براي اولين بار اقدام به كشت اين گياه و بررسي اسانس انداممتر ميسانتي 100تا
گيري، بذر اين گونه از استان در اين پژوهش، براي مشخص كردن اندام گياهي مناسب از بومادران خزري براي اسانس هدف:

  د. شكشت  آوري و در ايستگاه تحقيقات البرز (كرج)آذربايجان شرقي جمع
كردن آوري و پس از خشكجمع(شامل گل، برگ، ساقه و كل اندام هوايي) در فصل بهار  گياههاي مختلف اندام روش بررسي:

و كروماتوگرافي گازي  )GC(هاي كروماتوگرافي گازي ها با استفاده از دستگاهاسانساسانس آنها به روش تقطير با آب استخراج شد. 
  دهنده آنها شناسايي شدند.تجزيه و اجزاي تشكيل )GC/MS(ي سنج جرممتصل به طيف

و در كل اندام  درصد 11/0، ساقه درصد 77/0، براي برگ درصد 67/0) نسبت به وزن خشك براي گل w/wبازده اسانس ( نتايج:
 2/26سينئول (-8،1)، صددر 5/18ل (تركيب شناسايي شد كه از بين آنها سنتولينا الك 17ها . در اسانس گلبود درصد 6/0هوايي 
تركيب شناسايي شد كه از بين  15) اجزاي عمده بودند. در اسانس برگ درصد 9/4استات () و بورنيلدرصد 3/19)، بورنئول (درصد

) اجزاي عمده درصد 3/6استات () و بورنيلدرصد 1/19)، بورنئول (درصد 5/26سينئول (-8،1)، درصد 5/23آنها سنتولينا الكل (
 4/3) و گلوبولول (درصد 4/7)، اسپاتولنول (درصد 3/58استات (كه از بين آنها نريلد تركيب شناسايي ش 13در اسانس ساقه بودند. 
- 8،1)، درصد 6/20تركيب شناسايي شد كه از بين آنها سنتولينا الكل ( 15) اجزاي عمده بودند. در اسانس كل اندام هوايي درصد

  ) اجزاي عمده بودند. درصد 2/4( D) و جرماكرن درصد 4/20)، بورنئول (درصد 7/33سينئول (
دهنده از لحاظ بازده و اجزاي تشكيل وليهاي هوايي اين گياه به صورت مجزا داراي اسانس بودند، طبق اين نتايج همه اندام گيري:نتيجه
گيري انجام هاي مختلف بومادران اسانسگونه. برخالف تحقيقات قبلي كه معموالٌ فقط از گل مشاهده شدهايي ها و شباهتتفاوت اسانس

گيري مورد مصرف قرار گيرد. از طرفي چنانچه كاربرد خاصي از اسانس مدنظر توان توصيه كرد كه كل اندام هوايي براي اسانسشد، ميمي
  .وردگيري به عمل آتوان از آن اندام خاص اسانسباشد كه يكي از تركيبات شاخص هر اندام باعث آن شوند مي

  
  سينئول -8،1، الكل سانتولينا بورنئول، اسانس، خزري، بومادران :گانواژگل
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 ... مقايسه كمي و كيفي اسانس

 

  مقدمه
مين تأگياهان دارويي از ارزش و اهميت خاصي در 

بهداشت و سالمتي جوامع هم به لحاظ درمان و هم پيشگيري 
قدمت شناخت خواص دارويي . ها برخوردار هستنداز بيماري

افظه تاريخ باشد. در ايران نيز استفاده گياهان، شايد خارج از ح
ضمن اينكه كشور . از گياهان دارويي از قديم مرسوم بوده است
اي اش از تنوع گونهايران به علت موقعيت جغرافيايي ويژه

شناسايي، استفاده و حفظ اين  بسيار زيادي برخوردار است. لذا
  .]1[ ذخاير ژنتيكي امري ضروري است

 يهاجنس ينتراز مهم يكي )Achillea(جنس بومادران 
  گونه  19 يراندر ا .است )Asteraceae( يخانواده كاسن

 يافتبه طور خودرو  ييدارو ياهگ يناز ا )يگونه انحصار 7(
 اندهاي اين جنس در شمال غربي ايران پراكندهگونه .شوديم
. در طب سنتي جوشانده اين گياه براي درمان سياتيك، ]2[

- هاي قلبيل، اختالالت گوارشي، بيمارينقرس، ورم مفاص
عنوان ديورتيك و مسهل به كار  عروقي و ماالريا و همچنين به

هاي مختلف اين گياه براي ي اندامثرهؤرود. بررسي مواد ممي
  تشخيص نوع كاربرد دارويي آن ضروري است. گونه 

A. filipendula  تا 80يا بومادران خزري گياهي پايا به ارتفاع 
هاي كم و بيش پوشيده از كركمتر و داراي برگسانتي 120

ي زرد مجتمع به صورت گل آذين كاپيتول هاگلهاي متراكم و 
  ].3[ موسم گل آن خرداد و تيرماه است باشد كهمي

ترشحي موجود در  هايكركدر  بيشتراسانس بومادران 
 .]4، 5[ شودها تشكيل مييژه در گلوبروي برگ، ساقه و 

باكتريال و هاي بومادران زاگرسي اثر آنتيل و برگاسانس گ
. همچنين در يك بررسي روي اسانس ]6[ ميكروبيال داردآنتي
هاي هوايي بومادران زاگرسي در تركيه مشخص شد كه بخش

  .]7[ باشداسانس اين گياه داراي فعاليت ضد ماالرياي قوي مي
براي درمان سياتيك،  در طب سنتي جوشانده اين گياه

- هاي قلبينقرس، ورم مفاصل، اختالالت گوارشي، بيماري
رود. از عروقي، ماالريا و همچنين ديورتيك و مسهل به كار مي

ها ها و زخمبراي درمان گال اين گياه به صورت خارجي
  .]8[شود استفاده مي

  
  

  

، جمع)A. filipendula(بومادران خزري  هايگلاسانس 
ف استان اردبيل در مرحله مختله زيستگا 3آوري شده از 

 43- 47داراي سنتولينا الكل (ه گلدهي كامل به طور عمد
 1/4- 8/4ينئول (س - 8،1)، درصد 9/3- 1/9)، بورنئول (درصد
) بود. همچنين ميانگين بازده درصد 8) و بورنيل استات (درصد

  . ]9[ بوده است درصد 53/0اسانس در سه رويشگاه نيز 
نه بومادران كه از گو 6ديگري اسانس  تحقيقدر 
آوري شده بودند مورد استان كشور جمع 10هاي رويشگاه

اجزاي اصلي اسانس دو نمونه مربوط به . بررسي قرار گرفت
 4/23-1/24سنتولينا الكل (، شامل A. filipendulaگونه 
-7/14بورنيل استات (، )درصد 9/7- 3/8)، بورنئول (درصد

   و) رصدد 4/23 - 8/11( D)، جرماكرن درصد 6/11
  .]10[ بودند )درصد 2/0- 7/1ينئول (س -8،1

در تركيه، اجزاي  A. filipendulaاسانس اندام هوايي  بررسيدر 
 5/14سينئول ( - 8،1)، درصد 8/43عمده اسانس سانتولينا لكل (

  . ]7[ ) گزارش شددرصد 5/12) و سيس كريزانتيل استات (درصد
ينئول س - 8،1 هاي بومادرانتركيبات اصلي بسياري از گونه

ينئول كه يك ترپنوئيد س -8،1و بورنئول هستند. كه تركيب 
  .]11[اكسيدي است، استفاده دارويي فراواني دارد 

هاي ارزشمند دارويي و از آنجا كه كشت و اهلي كردن گونه
معطر كشور در دستور كار محققان و توليدكنندگان گياهان دارويي 

حفظ مواد مؤثره گياه (در حالت  در كشور قرار دارد و در اين راستا
 هدف از اين تحقيقاي برخوردار است و زراعي) از اهميت ويژه

 هاي مختلفجمعيت اسانس يفيتك و يتكم يسهمقا و يبررس
  شرايط زراعي است. در )Achillea filipendula(خزري  بومادران

  
  هامواد و روش

  مشخصات اقليمي و زراعي منطقه اجراي طرح 
هاي تبريز در خزري از يكي از رويشگاه رانبوماد بذر

   تحقيقاتي مزرعه در آوري واستان آذربايجان شرقي جمع
 به وابسته كرج شهرستان در واقع البرز تحقيقات ايستگاه

اين منطقه  .شد كشت كشور مراتع و هاجنگل تحقيقات سسهؤم
با ارتفاع  º35و عرض جغرافيايي  º51 داراي طول جغرافيايي
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  دهم، دوره دوم، فصلنامه گياهان دارويي، سال هف
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 وجودي و همكاران

 

 248باشد. ميانگين بارندگي ساليانه تر از سطح دريا ميم 1291
گراد با حداكثر مطلق درجه سانتي 21/16متر و متوسط دما ميلي

باشد. خاك ايستگاه داراي درجه مي -8و حداقل مطلق  44
است. ميزان بارندگي ساليانه  5/8-5/7بافت لومي با اسيديته 

ه سال اسفند ما ترينباراندر فصل زمستان و پر  22/24%
و اقليم  % 50- 40باشد. متوسط رطوبت نسبي ساليانه مي

   .استايستگاه تحقيقاتي نيمه خشك فرا سرد 
  

  آوري، خشك كردن و استخراج اسانس جمع
از  1392خرداد  در A. filipendulaگياه  هوايي اندام

اندام  از قسمتي. آوري شدكرج) جمع( ايستگاه تحقيقات البرز
 برگ، از مجزا نمونه سه به آن مابقي و شد ذاشتهگ كنار هوايي
 22-25ها در دماي معمولي اتاق نمونه. شد تقسيم ساقه و گل

هفته قرار داده  يكبه مدت حداقل  يهدر سا گراد ودرجه سانتي
 برسد.درصد  5 از كمتر به آنها رطوبت شدند تا خشك شده و

سانسا زمان در نمونه هر نهايي رطوبت درصد تعيين براي
 24 مدت به و شد وزن دقت به آن از گرم پنج مقدار گيري،

 گيرياسانس .گرفت قرار گرادسانتي درجه 50آون  در ساعت

 از يك هر و گلدار سرشاخه نمونه خشك اندام هوايي حاوي از

 تقطير روش به جداگانه، صورت به اقه)سو  ل، گبرگها (اندام

طراحي شده بر  نجركلو طرح ايشيشه دستگاه توسط آب، با
 بازده و شد انجام ساعت 2 مدت به اساس دارونامه بريتانيا،

 خشك وزن حسب بر رطوبت، درصد گرفتن درنظر با اسانس،

ها تا زمان آناليز در شيشه دربسته در اسانس .دش محاسبه نمونه
  گراد) نگهداري شدند.درجه سانتي -4يخچال (

  
  هاي اسانسجداسازي و شناسايي تركيب

از  هاي اسانس،جداسازي و شناسايي تركيب منظوربه 
و  )ultra-fast GC( دستگاه كروماتوگرافي گازي فوق سريع
 )GC/MS( سنج جرميكروماتوگرافي گازي متصل به طيف

دهنده هر اسانس پس از هاي تشكيلاستفاده شد. درصد تركيب
هاي جداسازي به همراه شاخص بازداري محاسبه شد. طيف

هاي موجود در اسانس به منظور بوط به تركيبجرمي مر
شناسايي  نهايت،رد. دست آمده ب) شناسايي( بررسي كيفي

هاي هاي موجود در هر اسانس با استفاده از انديستركيب
اي و پيشنهادهاي كتابخانه )Retention Index( بازداري

هاي و مقايسه آنها با تركيب GC/MSكامپيوتر دستگاه 
   ام شد.استاندارد انج

  
  هاي مورد استفادهمشخصات دستگاه

، UFMمدل  Thermoكروماتوگرافي فوق سريع  گاز
متر، قطر  10پرشده با سيليكاي گداخته به طول  DB-5ستون 

. ميكرومتر بود 4/0متر و ضخامت اليه فاز ساكن ميلي 1/0
گراد با درجه سانتي 60- 285ريزي حرارتي ستون از برنامه

دقيقه در  3 درجه در دقيقه و توقف به مدت 80افزايش دماي 
 درجه 280با دماي  FIDنوع آشكارساز . دماي نهايي تنظيم شد

ليتر در دقيقه و ميلي 5/0گراد و گاز حامل هليم با فشار سانتي
  بود. 100به  1نسبت شكاف 

سنجي متصل شده به طيف 3400گاز كروماتوگراف واريان 
متر كه ميلي 25/0طر ر، قتم 30به طول  DB-5جرمي با ستون 

ورد استفاده قرار ، ميكرون بودم 25/0اليه فاز ساكن در آن 
گراد با درجه سانتي 270تا  60ريزي حرارتي از گرفت. برنامه

درجه حرارت محفظه تزريق  ه،درجه در دقيق 3افزايش دماي 
درجه  290گراد و درجه حرارت ترانسفرالين درجه سانتي 280

به عنوان گاز  999/0از هليم با خلوص د. گظيم شگراد تنسانتي
 ه،حامل مورد استفاده قرار گرفت. زمان اسكن برابر با يك ثاني

-350الكترون ولت و واحد پيمايش از  70انرژي يونيزاسيون 
  واحد جرمي بود. 40

  
  نتايج

شده  هاي مختلف بومادران خزري كشتبازده اسانس اندام
است. همانگونه كه مالحظه  شده آورده 1 شماره در جدول

شود بازده اسانس برگ و گل باالتر از كل اندام هوايي بوده مي
  و كمترين مقدار بازده اسانس نيز مربوط به ساقه است.

) w/w( درصد 67/0هاي بومادران خزري بازده اسانس گل
در اسانس اين نمونه شناسايي ب تركي 17دست آمد. تعداد ه ب

شدند. سنتولينا كل اسانس را شامل ميدرصد از  8/91شد كه 
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)، بورنئول درصد 2/26سينئول ( -8،1)، درصد 5/18الكل (
) در اسانس اين درصد 9/4استات () و بورنيلدرصد 3/19(

دهنده اين نمونه اجزاي عمده بودند. ساير اجزاي تشكيل
  است. آورده شده 2در جدول شماره اسانس 

 درصد 77/0ري هاي بومادران خزبازده اسانس برگ
)w/wيب شناسايي شد ترك 15برگ دست آمد. در اسانس ه ) ب

درصد از كل اسانس را شامل مي شدند. سنتولينا الكل  8/97كه 
 1/19)، بورنئول (درصد 5/26سينئول ( -8،1)، درصد 5/23(

  ) اجزاي عمده برگ بودند.درصد 3/6استات () و بورنيلدرصد
  ) w/wدرصد ( 11/0خزري بازده اسانس ساقه هاي بومادران 

  

كه د تركيب در اسانس ساقه شناسايي ش 13. تعداد به دست آمد
 3/58استات (دادند. نريلدرصد از كل اسانس را تشكيل مي 8/97

درصد) و  4/3لوبولول (، گدرصد) 4/7درصد)، اسپاتولنول (
  درصد) از اجزاي عمده اسانس بودند. 6/4كاريوفيلن اكسايد (
 درصد 6/0ل اندام هوايي بومادران خزري بازده اسانس ك

)w/wتركيب  15دست آمد. در اسانس كل اندام هوايي ه ) ب
دادند. درصد از كل اسانس را تشكيل مي 6/97كه شناسايي شد 

)، درصد 7/33سينئول ( -8،1)، درصد 6/20سنتولينا الكل (
) و درصد 1/5ت ()، بورنيل استادرصد 4/20بورنئول (
  ) اجزاي عمده اسانس بودند.درصد D )2/4جرماكرن 

  
 Achillea filipendulaف هاي مختلبازده اسانس اندام -1 شماره جدول

يفرد نسبت به وزن خشك (%) بازده اسانس اندام گياهي   

77/0 برگ 1  

67/0 گل 2  

11/0 ساقه 3  

60/0 كل اندام هوايي 4  

  
  

  Achillea filipendulaمختلفهاي امهاي موجود در اسانس اندمقايسه تركيب -2 شماره جدول

 شاخص بازداري نام تركيب رديف
 درصد اسانس

 ساقه برگ گل كل اندام هوايي

1 α-pinene 939 8/0  - 6/3  - 

2 camphene 953 1/1  6/2  6/4  - 

3 β-pinene 980 - 1/0  - - 

4 myrcene 998 0/1  7/0  4/1  - 

5 1,8-cineole 1030 7/33  2/26  5/26  5/5  

6 santolina alcohol 1041 6/20  5/18  5/23  2/4  

7 -terpinen 1061 - 0/2  - - 
8 cis sabinene hydrate 1071 9/0  4/0  7/1  - 

9 α-campholenal 1127 - 4/0  3/0  - 

10 chrysanthenone 1128 - 3/0  - - 

11 trans pinocarveol 1139 7/0  8/0  6/0  - 
12 camphor 1147 6/2  9/2  8/2  9/0  
13 borneol 1170 4/20  3/19  1/19  4/3  
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 -2جدول شماره ادامه 

 شاخص بازداري نام تركيب رديف
 درصد اسانس

 ساقه برگ گل كل اندام هوايي

14 cis chrysanthenyl 
acetate 

1266 0/3  0/3  4/2  5/1  

15 bornyl acetate 1290 1/5  9/4  3/6  5/4  

16 neryl acetate 1360 8/0  - - 3/58  

17 E-caryophyllene 1418 - - - 3/1  

18 E-β-farnesene 1457 - - - 7/0  

19 germacrene D 1486 2/4  7/2  5/2  - 

20 indipone 1500 0/2  4/2  7/1  1/2  

21 spathulenol 1580 - - - 4/7  

22 caryophyllene oxide 1585 - - - 6/4  

23 globulol 1588 - - - 4/3  

24 cis-cadin-4-en-7-ol 1640 7/0  8/0  8/0  - 

6/97  مجموع   8/91  8/97  8/97  

  

  بحث
 11/0هاي مختلف بومادران خزري بين بازده اسانس اندام

دست آمد. بيشترين بازده اسانس در ه درصد ب 77/0درصد تا 
) مشاهده درصد 67/0) وكمترين آن در گل (درصد 77/0برگ (

كه براي اولين بار بر د. مقايسه نتايج حاصل از اين پژوهش ش
روي نمونه كاشته شده انجام گرفت با تحقيقات پيشين تفاوت

ها براي بومادران هايي نشان داد. بازده اسانس گلها و شباهت
 2/0 ،نشناسي ملي ايراآوري شده از باغ گياهخزري جمع

كه كمتر از يك سوم بازده  ]12[درصد گزارش شده بود 
بررسي در اين پژوهش است. هاي نمونه مورد اسانس گل

هاي بومادران خزري بازده اسانس گل ]9[و همكاران مصيبي 
درصد گزارش كردند  53/0آوري شده از سه رويشگاه را جمع

  ها در پژوهش حاضر است. كه مشابه با بازده اسانس گل
شود اغلب تحقيقات قبلي فقط در همانگونه كه مالحظه مي

خزري است و تصور عمومي  هاي بومادرانمورد اسانس گل
هاي خود بر اين بوده است كه بومادران خزري فقط در گل

دهد كه با توجه به اسانس دارد. نتايج اين پژوهش نشان مي
مقدار باالي اسانس در برگ و نزديك بودن بازده اسانس كل 

  ها و همچنين باالتر بودن اندام هوايي به بازده اسانس گل
  

  

گيري از اندام هوايي نسبت به گل، اسانس عملكرد اندام هوايي
  ها قابل توصيه است.به جاي گل

تركيب عمده اسانس گل بومادران خزري از باغ گياهشناسي 
 - 8،1 ،)درصد 3/9ل (كارواكرو ،)درصد 7/26ن (ملي ايران، ليمون

) گزارش شده درصد 6/5( D) و جرماكرن درصد 7/8ل (سينئو
حاضر است. در پژوهش حاضر، كه متفاوت با پژوهش  ]12[بود 

)، درصد 2/26سينئول ( - 8،1)، درصد 5/18ل (سنتولينا الك
ترين ) مهمدرصد 9/4استات () و بورنيلدرصد 3/19بورنئول (

  ها بودند.هاي اسانس گلتركيب
  هاي بومادران خزري اجزاي عمده اسانس گل

)A. filipendula( آوري شده از استان اردبيل، سنتوليناجمع 
-8،1)، درصد 9/3- 1/9)، بورنئول (درصد 43- 47الكل (

) گزارش درصد 8) و بورنيل استات (درصد 1/4-8/4ينئول (س
سنتولينا  ]10[ و همكاران ملكرحيم . همچنين]9[شده بود 

بورنيل ، )درصد 9/7- 3/8)، بورنئول (درصد 4/23- 1/24الكل (
 4/23 - 8/11( D)، جرماكرن درصد 6/11- 7/14استات (

را به عنوان اجزاي  )درصد 2/0-7/1ينئول (س -8،1 و) ددرص
گزارش  A. filipendula هاي دو نمونه ازاصلي اسانس گل

نيز اجزاي عمده اسانس اندام  ]7[و همكاران  Demirci. كردند
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سينئول  -8،1)، درصد 8/43هوايي اين گونه را سانتولينا لكل (
) گزارش صددر 5/12) و سيس كريزانتيل استات (درصد 5/14(

هاي شود از نظر نوع تركيبنمودند. همانطور كه مالحظه مي
دهنده اسانس در اندام هوايي و گل تشابه بين پژوهش تشكيل

حاضر و تحقيقات گذشته وجود دارد. تفاوت در درصد اجزاي 
اسانس ناشي از شرايط اقليمي است. به طور كلي نوآوري اين 

كته بود. نكته اول اينكه پژوهش نسبت به تحقيقات گذشته دو ن
كه  نمونه مورد بررسي در اين تحقيق كاشته شده بود در حالي

هاي مورد بررسي در تحقيقات قبلي از رويشگاه همه نمونه
آوري شده بودند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه با كشت جمع

گياه در شرايط آب و هوايي ذكر شده، نه تنها بازده اسانس 
هاي كه درصدي هم افزايش نسبت به نمونهيابد بلكاهش نمي

دهد. نكته دوم اينكه در اين تحقيق نشان مي ،بررسي شده قبلي
هاي هوايي به صورت مجزا مورد بررسي قرار اسانس همه اندام

گرفت و نتايج نشان داد كه گرچه اسانس ساقه از نظر بازده و 
چون ها تفاوت دارد ولي همچنين تركيب اسانس با ساير اندام

مقدار اسانس آن در اندام هوايي كم است و همچنين به دليل 
ها، اثر اسانس ساقه پوشانده شده و اسانس موجود در برگ

تنها به اسانس گل نزديك است،  تركيب اسانس اندام هوايي نه
  توان گفت كيفيت آن نيز باالتر است.بلكه مي

ايي سنتولينا الكل يك مونوترپن غيرحلقوي با فرمول شيمي
O18H10C هاي باشد. اين تركيب در بسياري از اسانسمي

 و داراي اثر ضد ميكروبي استد خانواده بومادران وجود دار

هاي مختلف مقايسه مقدار اين تركيب در اسانس اندام. ]13[
دهد كه اسانس برگ و سپس اسانس مي ) نشان1 شماره (شكل

  الكل است. كل اندام هوايي حاوي بيشترين مقدار سانتولينا
فرمول  دار باسينئول يك منوترپن حلقوي اكسيژن -8،1

هاي باشد كه در اسانس بسياري از گونهيم O18H10Cشيميايي 
از  ياريدر بس جزء مهم و يك ]14[ شوداكاليپتوس يافت مي

نيز  سرفهضد وكننده عفونيضدهاست و همچنين يهدهانشو
ي ماليده موضعت صوركه به  يهنگامسينئول  - 8،1 .]15[ تاس

اين تركيب  همچنيند. دهي، التهاب و درد را كاهش مشود
كشد يم يشگاهيآزما يطسرطان خون را در شرا يهاسلول

هاي مختلف مقدار اين تركيب در اسانس انداممقايسه . ]16[
دهد كه اسانس كل اندام هوايي ) نشان مي2(شكل شماره 

  است.سينئول  - 8،1حاوي بيشترين مقدار 
اي با فرمول شيميايي بورنئول يك مونوترپن دو حلقه

O18H10C هاي آنها است. تركيب بورنئول و ايزوبورنئول و استات
]. بورنئول به عنوان 17در صنايع عطرسازي كاربرد وسيع دارند [

كننده كيسه صفرا و محرك سيستم قلبي عروقي است و در منقبض
در يك محصول  هاي ضدالتهاب و ضد باكتري و همچنينكرم

]. 18[ ددارويي براي درمان ناراحتي كرونري قلب كاربرد دار
كانديدا  بر روي توجهيهمچنين بورنئول اثر مهاركنندگي قابل

]. مقدار بورنئول در 19[د پرفرنجنس دار و كلستريديوم آلبيكنس
  ).3اسانس اندام هوايي بيشتر است (شكل شماره 
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   Achillea filipendulaهمقايسه مقدار تركيب بورنئول در اسانس اندام هوايي، گل، برگ و ساق -3 شماره شكل

  

  گيرينتيجه
توان گفت كه به طور كلي با توجه به نتايج اين پژوهش مي

كشت اين گياه در شرايط آب و هوايي كرج، باعث حفظ مواد 
هاي مختلف چه اسانس اندامعالوه گره مؤثره آن شده است ب

  بومادران خزري از نظر كميت و كيفيت اسانس با هم 
  

  

  

هايي را دارند ولي با توجه به بازده اسانس كل اندام تفاوت
سينئول و  -8،1هوايي و همچنين حضور حداكثري بورنئول و 

توجه سنتولينا الكل در اسانس كل اندام هوايي، مقدار قابل
گيري از گلندام هوايي آن به جاي اسانسگيري از كل ااسانس

  ها قابل توصيه است.

97 



  

 

 ... مقايسه كمي و كيفي اسانس

 

  منابع
1. Sefidkon F. Strategic priorities in Medicinal 
Plants Research. In M.H. Assareh & S.J.S. 
Akhlaghi (Eds.), Developing & Promoting Natural 
Resources Research in I.R. Iran. Research Institute 
of Forests and Rangelands, 2009, pp: 221-244. 
2. Mozaffarian V. A Dictionary of Iranian Plant 
Names, Farhang Moaser. 1998, pp: 745. 
3. Nikkhah Bahrami R. Study of phenology for 
Achillea filipendula and Achillea millefolium in 
wild and cultivated samples. Final Report of 
Research Project, Ardebil Research Center for 
Agriculture and Natural Resources. 2006, pp: 86. 
4. Germaj P, Liptakova H, Mohr G and Repiiik M. 
Honcariv, R. Variability of the oil content and 
composition of essential oil during antogenesis of 
Achillea collina Becker. Herba Hung. 1983; 22: 
21-26. 

5. Motl O. Ochir G and Kubeczka K.H. 
Composition of Achillea asiatica Serg. Essential 
oil. Flavour and Fragrance J. 1990; 5 (3): 153 -
155. 
6. Kianpour V, Fakhari A, Asghari B and 
Yousefzadi M. Chemical composition and 
antibacterial activity of the essential oil of Achillea 
filipendulina (Asteraceae). Planta medica 2011; 
77-PE49. 
7. Demirci B, Tabanca N, Wedge DE, Khan SI, 
Khan IA, Aytac Z and Baser KHC. Chemical 
Composition and Biological Activities of Four 
Achillea Essential Oils from Turkey. Planta 
Medica 2009; 75: 25-31. 
8. Sharopova F.S., Setzer, W.N. Composition of 
the essential oil of Achillea filipendulina Lam in 
Tajikestan. Der Pharma Chemica 2010; 2 (6): 134-
138. 
9. Mosayebi M, Amin G, Arzanivand H, Maleki 
M and Shafaghat A. Effect of habitat on essential 
oil of Achillea filipendulina L. in Iran, Asian. 
Journal of Plant Sciences 2008; 7 (8): 779-781. 

10.  Rahimmalek M, Sayed Tabatabaei B.E., 
Etemadi N, Goli S.A.H., Arzani A and Zeinali H. 
Essential oil variation among and within six 
Achillea species transferred from different 
ecological regions in Iran to the field conditions. 
Industrial Crops and Products 2009; 29: 348-355.  
11.  Santos F.A., Rao V.S.N. Antiinflammatory and 
antinociceptive effects of 1.8 cineole a terpenoid 
oxid present in many plant essential oils. 
Phytotherapy Research 2000; 14 (4): 240-244 
12.  Jaimand K and Rezaee M.B. Chemical 
composition of the essential oils of three Achillea 
species. Iranian Journal of Medicinal and 
Aromatic Plants 2000; 5: 29-46. 
13.  Yashphe J, Segal R and Breuer A. Erdreich-
Naftali, G. Antibacterial activity of Artemisia 
herba-alba. Journal of Pharmaceutical Science 

1979; 68: 924 - 925. 
14.  Sefidkon F, Assareh M.H., Abravesh Z and 
Barazandeh M.M. Chemical composition of the 
essential oils of four Cultivated Eucalyptus species 
in Iran as medicinal plants (E. microtheca, E. 
spatulata, E. largiflorense and E. trquata). Iranian 
Journal of Pharmaceutical Research 2007; 6 (2): 
135-140. 
15.  Gilles M, Zhao J, An M and Agboola S. 
Chemical composition and antimicrobial properties 
of essential oils of three Australian Eucalyptus 
Species. Food Chem. 2010; 119 (2): 731 - 737. 
16.  Moteki H, Hibasami H, Yamada Y, Katsuzaki 
H, Imai K and Komiya T. Specific induction of 
apoptosis by 1,8-cineole in two human leukemia 
cell lines, but not in a Human stomach cancer cell 
line. Oncology Reports 2002; 9 (4): 757-60. 
17.  Buckingham J. Dictionary of natural product, 
Taylor & Francis. 1997, 615 pages. 
18.  Khosravi Dehaghi N. Extraction and 
determination of compounds in essential oil of 
Ocimum basilicum. Ph.D. Thesis, Faculty of 
Pharmacy, Islamic Azad University. 2006, pp: 110. 

98 



  دهم، دوره دوم، فصلنامه گياهان دارويي، سال هف
  1397شصت و ششم، بهار  اره مسلسلشم

 

 وجودي و همكاران

 

19.  Orujalian F and Kermanshahi R.K. Study of 
phytochemical and anti-bacterial effects of 
Achillea eriophora DC. Essential oil by 

micridillution. Journal of Horticultural Science 
2010; 24 (1): 109-115. 

 
 

99 



           
 1397  

Journal of Medicinal Plants 

 
 
 

Essential Oil Content and Composition of Different Parts (Stem, Leaf, 
Flower and Aerial Part) of Achillea filipendula Lam. 

Vojoodi S (M.Sc. graduate)1, Sefidkon F (Ph.D.)2*, Salehi P (Ph.D.)2, Salehi Sormaghi MH 
(Ph.D.)3 

 
1- Department of Chemistry, Islamic Azad university, Pharmaceutical Sciences 
Branch, Tehran, Iran 
2- Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and 
Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran 
3- Faculty of Pharmacy, Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences 
Unit,Tehran 
*Corresponding author: Tehran, Research Institute of Forests and Rangelands 
Tel: +98-21-44787221, Fax: +98-21-44787289 
Email: sefidkon@rifr-ac.ir 
 

Abstract 
 

Background: Achillea filipendula Lam. is an aromatic and medicinal plant, green with hard and 
thick stem and 80-100 cm height in proper condition. 
Objective: In this research, for determining the proper plant part of Achillea filipendula for 
essential oil extraction, the seeds of this plant were collected from East Azerbayjan province and 
cultivated in Research Station of Alborz (Karaj). The oil percentage and chemical composition 
was studied in full flowering stage.  
Methods: The aerial parts of the plant were harvested in spring (2013). The essential oils of stem, 
leaves and flowers were extracted by hydro-distillation separately. The essential oil of total aerial 
parts was also obtained. The oils were analyzed by GC and GC/MS. 
Results: The results showed that the essential oil yields were 0.67% for flowers, 0.77% for leaves, 
0.11% for stem and 0.6% for total aerial parts. Seventeen compounds were identified in the flower 
essential oil with santolina alcohol (18.5%), 1,8-cineole (26.2%), borneol (19.3%) and bornyl 
acetate (4.9%) as main components. Fifteen compounds were identified in the leaf essential oil 
with santolina alcohol (23.5%), 1,8-cineole (26.5%), borneol (19.1%) and bornyl acetate (6.3%) 
as major constituents. In the essential oil of stem, 13 components were characterized that neryl 
acetate (58.3%), spathulenol (7.4%) and globulol (3.4%) were the main components. Fifteen 
compounds were identified in aerial parts essential oil with santolina alcohol (20.6%), 1,8-cineole 
(33.7%), borneol (20.4%) and germacrene D (4.2%) as major constituents. 
Conclusion: All these parts of the plants contain essential oil, but with different yield and some 
difference and similarity in composition. It can be concluded that total aerial parts of Achillea
filipendula are appropriate for distillation in spite of previous works that only flowers were used 
for obtaining essential oil. 
 
Keywords: Achillea filipendula, Borneol, Essential oils, Santolina alcohol, 1,8-cineol
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