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 چکیده

که می باشد  Asteraceaeو خانوادۀ  Achilleaمتعلق به جنس    Achillea millefolium مادران هزار برگ با نام علمی بو گیاه

که  باشدمی بومادرانهای جنس ترین گونهترین  و در دسترسکشور یکی از شناخته در  تنوع رویشگاه و پراکندگی وسیع به علت

بررسی ترکیبات اسانس در رویشگاه همایون واقع مورد مصرف  در طب سنتی بویژه درمان التهابات دستگاه گوارش دارد، به منظور 

و پس از  برداشت در مرحلۀ تمام گل گیاهرویشی  پیکرۀ کل ،در ارتفاعات شمالی شهر زنجان پس از انتخاب نمونۀ مناسب گیاهی

شکل مخلوط همگن پودر شده و اسانس آن به روش تقطیر با آب استخراج گردید. سپس اجزاء خشک شدن در سایه اتاق به 

گیری مقدار تشکیل دهنده اسانس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف نگار جرمی مورد شناسایی و اندازه

درصد بود،  47/0 با بازده سفیدخشک گیاه دارای رنگ  از پیکرۀ رویشی حاصل اسانسکه  نشان داداجزاء قرار گرفت. نتایج حاصل 

ماینده ن بیترک 10که  شده است لیتشکماده  101ترکیب از در منطقه مورد نظر اهیگ نیااسانس نشان داد که  GC-MS جینتا

سینئول -7و1%(، 41/7) پینئین-بتا اسانس عبارت از:شده در  ییشناسا باتیترکمهمترین . کل اسانس بودند رصدد 47/10

 اکسیدکاریوفیلن(، %47/4) ( ، بتانرولیدول%11/2) (، کاریوفیلین%22/7) ( ،بورنئول%14/2) بورنانون2)+( %(،47/7)اکالیپتول( )

ترپن فرانسول برای اولین ( بودند. سزکوئی%12/2) کسانیل استات و(%74/2ایودیسمول )–اپی-4(، %74/8) (، فرانسول78/7%)

 .باشدمی توجه درصد گزارش گردید که به علت اثرات ضد توموری آن شایان 74/8در منطقۀ زنجان با مقدار بار از این گیاه 

 فیتوشیمی ،، فرانسولهزار برگ اسانس، بومادرانسینئول، -7و1: کلیدی کلمات
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 مقدمه

 Asteraceaeگیاهانی متعلق به تیره کاسنی  ،هابومادران

در جهان بیش از که هستند  Achillea و جنس

گونه  18دارای و  گونه از این جنس وجود دارد111

 2باشد که اغلب معطر هستند و حدود می علفی در ایران

 شودگونه آن بصورت دارویی مصرف می 7 تا

؛ مظفریان، 1272؛ جایمند و رضایی، 1241)زرگری،

1284.) 

-ویژه گل هاي ترشحي برگ و ساقه و بهاسانس در کرك

 .(1244،امیـدبیگي)شودتشکیل ميگیاه  سفید این هاي

 به علت خاصیتضدتورمي دارد کـه خاصیت اسانس 

و  یهـاضدباکتریایي و بهداشـتي در تولیـد کـرم

 وهاي پوسـتي دارویي، مداواي تورمآرایشـي و صنایع 

)آپتون و  شودميلطافت پوست استفاده 

 یلحاظ ظاهرو به چند ساله  اهیگاین  (.2011همکاران،

متر  یسانت 80تا  20 رتفاعها به ا ساقهی دارد، رشد علف

 یگسترده نمد شیفشرده تا کم و ب یهاکبا کرکه 

 یهاو شکوفه سبز روشن هابرگ .اندپوشیده شده دیسف

ضد  ،معرق ،میمال ،معطر ،یبومادران مقوگل دار 

درمان  یقابض است و برابادشکن و ، قاعده آور ،اسپاسم

به عنوان و  رودمیبه کار نفس  یتنگو  یسرماخوردگ

)مظفریان،  شودیمصرف م زین بخش امیالت مرهم و

1284.) 

        

 پیکرۀ رویشی گیاه  برداشت شده در حال خشک شدن -ب        مرحله تمام گل در Achillea millefolium یشیرو کرهیپ الف: -1شکل 

 

 ی،مرکز یایآس، هیترک، رانیا ی شامل:جهان پراکندگی

و در ایران است  هیعراق و سور، پاکستان،افغانستان

شمال و  یها در استان ی وسیعی به ویژهپراکندگ یدارا

دارد ودر بیشترین موارد بصورت علف کشور شمال غرب 

ها و نقاط کوهستانی دیده هرز در کنار مزارع و جاده

 (. 1241شود )زرگریمی

کشور  این گونه تقریبا" بیشترین مصرف دارویی را در

باشد و با دارا می  Achilleaهای جنس بین سایر گونه

توجه به اهمیت استفاده از این گیاه در کشور و استان 

زنجان در این مطالعه به بررسی ترکیبات موجود در 

 پرداخته شد بومادران هزار برگ اسانس برگ و گل گیاه

 (.1287، و ربی انگورانی1241، )زرگری
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 هامواد و روش

 یاهیمواد گ -

مرحلۀ تمام  پیکرۀ رویشی گلدار گیاه بومادران هزار برگ

 ستگاهیزاز  1287سال خرداد و تیرماه  گل گیاه در

متر از  1710واقع در ارتفاع  ونیهما طبیعی در روستای

 سطح دریا و به مختصات 

39s(275464)utm(4070198) یکوهها رشته واقع در 

. پس از برداشت برداشت شدزنجان  شهر یشمال

گل آذین تفکیک شد و بالفاصله قسمت برگ و  ،اهانیگ

درجه  21شرایط اتاق در دمای در  به صورت مجزا

 .شدند خشکدر سایه گراد سانتی

 یجداساز روش -

 400و با شده پودر  های گل و برگ از نمونهرم گ 10  

میلي لیتر آب مقطر مخلوط شد. نمونه آماده شده به 

اسانس دستگاه  لهیشد و به وس ختهیرالن ب کیداخل 

گیر
1

متصل شد.  ریساعت با روش تقط 2به مدت  

اسانس بوسیله سولفیت سدیم انهیدرید
2

بدون آب  

درجه  7 یدر دما یکیتاردر  خچالیو در  گیری

 شدند. ینگهدار گرادیسانت

آنالیزکروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج   -

جرمی
2
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 -Clevenger 

2
 - Na2SO4 

3
 - Gas chromatography-mass spectrometry 

منظور شناسایی ترکیبات شیمیایی و مواد موثره به 

از  Achillea millefoliumموجود در اسانس گیاه 

سنج جرمی طیف-دستگاه کروماتوگراف گازی

(GC/MS استفاده شد. این دستگاه شامل )

سنج جرمی و طیف 7890Bکروماتوگرافی گازی مدل 

آمریکا، مجهز به  Agilentساخت شرکت  5977Aمدل 

و مدل  split/splitlessسیستم تزریقی از نوع 

های یونیزاسیون بمباران الکترونی بوده و از کتابخانه

 جرمی
7

برخوردار است. به  WILEYو  NISTمربوط به 

به  HP5-MSمنظور آنالیز اسیدهای چرب از ستون 

متر و ضخامت میلی 21/0متر با قطر داخلی  40طول 

میکرومتر استفاده گردید. دمای محل تزریق،  21/0

و دمای محل یونیزاسیون به ترتیب  Interfaceدمای 

گراد تنظیم گردید. درجه سانتی 210و  280، 270روی 

گراد درجه سانتی 40یی ستون با دمای اولیه برنامه دما

دقیقه در این دما نگه داشته شد،  1شروع و به مدت 

گراد در درجه سانتی 11سپس دمای ستون با شیب 

گراد رسیده و به مدت درجه سانتی 170دقیقه به دمای 

 20دقیقه در این دما ثابت ماند و در نهایت با شیب  2

 10رسیده و  270ه دمای گراد بر دقیقه بدرجه سانتی

به  1به صورت  splitدقیقه در این دما ثابت ماند. نسبت 

 تنظیم گردیده و حجم تزریقی نیم میکرولیتر بود.  20
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  جینتا

پیکرۀ های گلدارو برگدار سر شاخهاز  ه حاصل اسانس

 روش به که Achillea millefolium رویشی خشک

 آب و استفاده از  دستگاه کلونجر بدست آمدتقطیر با 

-GC جینتابود، درصد  0747  بازده با دیسفرنگ  یدارا

MS  اهیگ نیااسانس که (2و شکل  1)جدولنشان داد 

شده  لیتشکماده  101ترکیب از در منطقه مورد نظر

اسانس را بخود  درصد 71701ترکیب  74که ، است

 .(1)جدول اختصاص دادند

 

 منطقۀ زنجان Achillea millefoliumترکیبات عمدۀ موجود در اسانس پیکرۀ رویشی گیاه  -1جدول 

 ردیف نام ترکیبات (RT) زمان بازداری درصد ردیف نام ترکیبات (RT)زمان بازداری درصد

0718 147474 Chavibetol (m-Eugenol) 27 0742 8748 Camphene 1 

0717 177201 Copaene 21 7741 107244 β-Pinene 2 

0714 177418 Kessane 24 0717 117122 (+)-4-Carene 2 

1708 177487 Spathulenol 24 0722 117207 o-Cymene 7 

2711 187044 Caryophyllene 27 0711 117721 D-Limonene 1 

1701 207022 Cubebol II 28 7747 117107 Eucalyptol(1,8-cineole) 4 

1711 207241 Cedrol 20 0771 127007 .gamma.-Terpinene 4 

0771 20747 α-Copaen-4-ol 21 0717 12747 2-Carene 7 

077 227017 (E)-8-Hydroxylinalool 22 0711 127411 Linalool 8 

4747 227274 β-Nerolidol 22 2714 127827 (+)-2-Bornanone 10 

2724 227087 
Isoaromadendrene 

epoxide 
27 

0718 177074 
trans-Verbenol 11 

7778 22722 Caryophyllene oxide 24 0748 177177 cis-Chrysanthenol 12 

0727 227111 . β-Santalol acetate  24 0711 177242 Pinocarvone 12 

1772 227424 Ledol 27 7722 177271 Borneol 17 

0747 227848 Falcarindiol 28 1777 177412 .alpha.-Terpineol 11 

0748 277144 .beta.-Guaiene 70 0771 177774 (-)-Myrtenol 14 

4717 277247 Farnesol 71 0772 177824 (1R)-(-)-Myrtenal 14 

1728 277188 7-epi-β-Eudesmol 72 2727 117124 trans-3(10)-Caren-2-ol 17 

0712 277444 α-Gurjenene 72 0718 117741 Carveol 18 

2721 277718 Kessanyl acetate 77 1728 117874 cis-Chrysanthenyl acetate 20 

7711 217117 

Germacra-

4(15),5,10(14)-trien-1α-

ol 

71 
0772 147184 

4-Thujen-2-.alpha.-yl 

acetate 
21 

0714 247414 
.gamma.-

Gurjunenepoxide-(2) 
74 

0718 147781 
Bornyl acetate 22 

0718 147474 
Chavibetol (m-Eugenol) 74 

2702 147802 
cis-p-Mentha-2,8-dien-1-

ol 
22 

 جمع  71701
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 زنجانمنطقۀ  Achillea millefoliumاسانس پیکرۀ رویشی گیاه  GC-MS کروماتوگرام آنالیز -2شکل 

 رصدد 47/10ماینده ن شده ییشناساترکیب مهم  ده

-7و1%(، 41/7)پینئین-بتا از:عبارت  کل اسانس

( %14/2بورنانون)2)+( %(،47/7) سینئول )اکالیپتول(

 ( ،%11/2(، کاریوفیلین)%22/7،بورنئول)

 (  ،%78/7اکسید)وکاریوفیلن (،%47/4)بتانرولیدول

(، %74/2)ایودیسمول –اپی-4(، %74/8)فرانسول

مهمترین اجزاء اسانس  بودند.( %12/2)کسانیل استات

به میزان  Eucalyptol(1,8-cineole)این گیاه شامل 

-2-(+)و Borneolدرصد بود همچنین  7747

Bornanone   درصد اسانس  2714و 7722نیز با مقادیر

وجهی داشتند زیرا در بیوسنتز مقادیر قابل ت

که از اجزاء مهم اسانس این خانواده  (2)شکلکامفور

 .نقش دارند  ،هستند

 

 (.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camphor_biosynthesis_en.svgبیوسنتز کامفور ) -2شکل 
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ه از اجزا شاخص دیگر این گیاه که در این منطق 

کوئی ترپن برای اولین بار مالحظه گردید سز

Farnesol  بودکه اثرات آنتی تومور آن شناخته و

باشد، و به علت خاصیت معروف می

Chemoprophylaxis  آن در بروز و پیشگیری از

تواند داشته عفونت های واگیر نقش مناسبی می

 (.2020)گلیاندسون و همکاران، باشد

 

 بحث

تشکیل دهنده اسانس بومادران هزار برگ ترکیبات  

دهد، و همه ساله تنوع خیلی زیادی را نشان می

ترکیبات جدیدی از آن در سراسر جهان گزارش 

ماده از این گیاه  120گردد، تا کنون حدود می

در یک  .(1884پور،)افشاری گزارش شده است

از بومادران منطقه الر اسانس زرد کمرنگ بررسی 

و رضایی و   (1884پور،)افشاری لنبدون کامازو

از منطقۀ الر  را ( اسانس آبی روشن1272) جایمند

-7و1( تغییرات 1281) خیری، گزارش نمودند

سینئول را در مناطق مختلف در بومادران هزار برگ  

بیان نمود و برای اولین بار دو مادۀ کوبینول و 

هینسول را از این گیاه گزارش نمود، با توجه به 

های محققین و تفاوت رنگ اسانس تاثیر هیافت

تفاوتهای اقلیمی کامال در تغییرات فیتوشیمیایی 

که نتایج  اسانس بومادران هزار برگ مشهود است

 محققین دیگربا نتایج تحقیق جاری بدست آمده از 

در  در گزارش پر تعداد مواد از این گیاه انطباق دارد.

تحقیقی توسط مشخص شد باالترین مقدار اسانس 

بومادران هزار برگ در زمان تمام گل و مهمترین 

 که با نتایج بدست آمده سینئول بود -7و1جزء آن 

 سازگاری داشت. ( 2010توسط عزیزی )

-همپوشانی بیشتر یافتهبا توجه به نتایج محققین و 

شناسایی و مقایسه تفاوتهای مهمترین ترکیبات  ها

رسد اثر اقلیم در و مقادیر آنها به نظر میشده 

کیفیت و کمیت اسانس و اجزاء آن در این گیاه 

تفاوت در نتایج بدست آمده  باشد لذابسیار موثر می

پیشنهاد باشد، قابل پذیرش می از محققین مختلف 

هر منطقه طبیعی  شود جهت کاربرد از ذخایرمی

و بررسی  الیز هایبرداری نسبت به آنقبل بهره

هدف مصرف  تا در جهت اقدام گردداسانس  کیفی 

از اجزاء این گیاه مقادیر اجزاء و اقتصادی بودن 

برداری معین گردد، که در این اقدام اولین مورد بهره

دستیابی به فرآورده ای نیل به گام در جهت 

استاندارد خواهد بود در ادامه بررسی اجزاء اسانس 

م و پرورش این گیاه دارویی بر مناسبترین اقلی

اساس کمیت و کیفیت مادۀ موثره تعیین و سپس 
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برداری و استحصال اسانس و ریزی جهت بهرهبرنامه

ن تجدید منابع زیستی انجام گیرد با توجه همچنی

های مختلف و تفاوت ژنتیکی به پتانسیل اقلیم

تومور با گزارش آنتی وهای مختلف گیاهی جمعیت

-فرانسول با مقدار قابل توجه پیشنهاد میاهمیت 

-های ژنتیکی این جمعیت با سایر تودهگردد ارزیابی

 گیرد.های شناخته شد انجام ها و جمعیت

 

 

 منابع

هاي تولید و فرآوري گیاهان رهیافت. 1244.امیدبیگي، ر

 صفحه. 212(.جلد دوم) .انتشارات طراحان نشر .دارویي

بخت، محمد.مرتضی سمنانی، کتایون .خوانساری، آزاد 

( .بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس برگ و 1272ندا.)

( ( Achillea wilhelmsii C. Kochگل گیاه 

 .17-11.ص 4.فصلنامۀ گیاهان دارویی.شماره 

 یبهایترک یبررس(. 1272)م.ب.،  ،ییک. و رضا مند،یجا 

 Achillea اهیگ ییاسانس اندام هوا ییایمیش

millefolium sub sp millefolium یبا روشها 

(: 2)20 ران،یو معطر ا ییدارو اهانیگ قاتی. تحقریتقط

180-171. 

بر  ایاثر ارتفاع از سطح در(. 1287ربی انگورانی، حسین. )

در  اسانس بومادران یمیتوشیو ف یکم اتیخصوص

 یملهشتمین کنگره  خالصه مقاالت .زنجان طیشرا

 .227یی ایران.صدارو اهانیگ

. جلد سوم، انتشارات ییدارو اهانی. گ(1241.)ع ،یزرگر

 صفحه 821تهران، دانشگاه 
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Investigation of phytochemical compounds of yarrow (Achillea 

millefolium) essential oil in Zanjan province natural habitats 
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Abstract 

Yarrow (Achillea millefolium) is one of the most well-known and available belong to Achillea  genus 

from Asteraceae family is considered as an important medicinal plant in the world, due to its diversity of 

habitat and wide distribution in the Iran, which is widely used in traditional medicine, especially in the 

treatment of gastrointestinal inflammation. In order to study the essential oil compositions in Homayoun 

habitat located in the northern mountains of Zanjan, after selecting a suitable plant sample, the whole 

vegetative body of the plant was harvested in full bloom stage and above ground  and after drying in room 

shade, it was powdered as a homogeneous mixture. The distillation method was extracted with water. 

Then, the components of the essential oil were identified and the amount of the components was 

identified using a gas chromatography device connected to a mass spectrometer. The results showed that 

the essential oil of the dry vegetative body of the plant had a white color with a yield of 0.74%. The most 

important main compounds identified in essential oils were: beta-pinene (4.71%), 1 -8-cineole 

(eucalyptol) (8.64%), (+) 2-bornanone (2.57%), borneol (4.23%), Caryophylline (2.11%), betanrolidol 

(7.78%), and caryophyllenoxide (4.89%), francol (9.87%), 7-epiodiodispermol (2.46%), xenyl acetate 

(3.52%). Cesquiterpene francol was first reported from this plant in Zanjan region with a value of 9.87%, 

which is noteworthy due to its anti-tumor effects.  

Keywords: 1,8-cinnamol, essential oil, franesol, phytochemistry, yarrow 
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