نجلٌ زّصح فياهری گْاٍان دارهّی
شال پيجم ،طهارً دهم ،پاّْز ه زنصدان 1365

ةررشی خرکْتات فْدُطْهْاّی اشاىس  Achillea wilhelmsii C. Kochدر رهّظگاٍَای غتْػی زىجان
خصْو رةی اىگُراىی

1

چکْدً
ةٌ نيظُر ةررشی خرکْتات اشاىس پْکرث گْاً  Achillea wilhelmsii C. Kochدر طراّع رهّظگاٍَای غتْػی زىجان ىهُىٌ ٍای پْکرث
رهّظی گْاً در خْر ناً شال  1365در نرخلج خهام گل جهع آهری ه پس از خظک طدن در طراّع شاٌّ اخاق ةٌ طکل نخلُط ٍهگو پُدر
طدً ه اشاىس آن ةٌ رهش خلػْر ةا آب اشدخراج ه خُشع شُلفْح شدّم اىَدرّد آةگْری گردّد -شپس اجزاء خظکْل دٍيدً اشاىس ةا
اشدفادً از دشدگاً کرهناخُگرافی گازی ندصل ةٌ غْف ىگار جرنی نُرد طياشاّی ه اىدازًگْری نلدار اجزاء كرار گرفح -ىداّج خاصل ةْان
داطح کٌ اشاىس خاصل از پْکرث رهّظی خظک گْاً دارای رىگ زرد ةا ةازدً  0.56درصد ةُد ،ىداّج  GC-MSىظان داد کٌ اشاىس اّو
گْاً در نيػلٌ نُرد ىظر ازخرکْب  101نادً خظکْل طدً اشح کٌ  11خرکْب ىهاّيدً  16.16درصد کل اشاىس ةُدىد ،نَهدرّو خرکْتات
اصلی طياشاّی طدً در اشاىس غتارت از /آلفا -خُجو ()%2.21کانفو ( ،)%2.35شاةْيْو (1 ،)%0.13ه-5شْيئُل (اکالْپدُل) (،)%1.41
خرّپْيْو-6ال ( ،)%2.11ىُىاىال ( ،)%6.21کانفُر (2)+( ،)%6.54ةُرىاىُن ( ،)%1.16اىدهةُرىئُل ( ،)%6.01آلفاخرّپيُل (،)%2.61
رهزفُران ( ،)%3.12کارُّفْلْو ( ،)%0.16آلفافراىصو ( ،)%1.53خرّپْيُلو ( )%3.66ه کارُّفْلواکصْد ( )%1.12ةُدىد-
کلهات کلْدی /فْدُطْهی ،اشاىس ،ةُنادران ،کانفر1 ،ه-5شْيئُل-

1پژهٍظکدً فياهریٍای ىُّو زّصدی داىظگاً زىجان -اّهْلrabbihosein@gmail.com /
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نلدنٌ

ةاطدکٌ دارای گل ٍای زةاىٌای شٌ خا پيج خاّی زرد نی

ةُنادراىَا ندػلق ةٌ خْرً کاشيی  Asteraceaeه جيس

ةاطد (نظفرّان-)1361 ،

 Achilleaةُدً کٌ در جَان ةْض از 111گُىٌ از اّو جيس

پراکيدگی جَاىی طانل /اّران ،خرکٌْ ،آشْای نرکزی،

هجُد دارد ه دارای  16گُىٌ غلفی در اّران نیةاطد کٌ

افغاىصدان،پاکصدان ،غراق ه شُرٌّ اشح ه در اّران دارای

اغلب نػػر ٍصديد ه خدهد 3خا  6گُىٌ آن ةصُرت دارهّی

پراکيدگی هشْػی ةٌ هّژً در اشدانٍای طهال ه طهال

نصرف نی گردد(زرگری1341،؛ جاّهيد ه رطاّی1353 ،؛

غرب کظُر دارد ه در ةْظدرّو نُارد ةصُرت غلف ٍرز در

نظفرّان-)1361 ،

کيار نزارع ه جادًٍا ه ىلاط کٍُصداىی دّدً نی طُد

اّو گْاً چيد شالٌ ه ةٌ لداظ ظاٍری ىصتداو کُچک ه رطد

(زرگری-)1341

غلفی دارد ،شاكٌٍا ةٌ ارخفاع  11خا  31شاىدی ندر کٌ ةا

گْاً Achillea wilhelmsii C. Koch

کرکَای فظردً خا کم ه ةْض گصدردً ىهدی شفْد پُطْدً

رهّظگاً ه پراکيدگی هشْع در کظُر ّکی از طياخدٌخرّو

طدً اىد ،ةرگ ٍا شتز رهطو ه طکُفٌ ٍای گل دار ةُنادران

ه در دشدرسخرّو گُىٌٍای جيس  Achilleaنیةاطد کٌ

نلُی،نػػر ،نالّم ،نػرق ،طد اشپاشم ،كاغدً آهر ه

نُرد نصرف هشْػی در غب شيدی ةُّژً درنان الدَاةات

ةادطکو ه كاةض اشح ه ةرای درنان شرناخُردگی خيگی

دشدگاً گُارش دارداّو گُىٌ خلرّتا" ةْظدرّو نصرف

ىفس ةٌ کار نیرهد ةٌ غيُان نرٍم ه الدْامةخض ىْز نصرف

دارهّی را در کظُر نا در نلاّصٌ ةا ةْو شاّر گُىٌٍای

نی طُد(نظفرّان-)1361 ،

جيس  Achilleaدارا نیةاطد ه ةا خُجٌ ةٌ اٍهْح اشدفادً

خصُصْات ظاٍری شاكٌ ةٌ صُرت اىتًُ خلرّتاو ٍهگی ٍم

از اّو گْاً در کظُر ه اشدان زىجان در اّو نػالػٌ ةٌ

اىدازً ٍصديد ه غلح ٍم اىدازً ةُدن ةخاغر گل آذّو دَّْم

ةررشی خرکْتات نُجُد در اشاىس ةرگ ه گل گْاً

آن اشح -ه دارای کُپٌٍای پيج خا چَل خاّی ٍصديد،

پرداخدٌ

طهای غهُنی گلآذّو دَّْم ه ىهدی ه پُطْدً ةا کرک ةٌ
غرض  1.1-1.1نْلْهدر ه ارخفاع 1خا  3.1نْلْهدر نی-

Koch

C.

wilhelmsii

ةٌ غلح خيُع

Achillea

طد(زرگری1341،ه رةی اىگُراىی-)1365،
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طکل( -)1الف /پْکرً رهّظی  Achillea wilhelmsiiدر نرخلٌ خهام گل

ب /پْکرث رهّظی گْاً دً رهز ةػد نرخلج خهام گل

ةُشْلٌ شُلفْح شدّم اىَْدرّد 2آب گْری ه خا زنان آىالْز

نُاد ه رهشٍا

در ّخچال خارّک در دنای  6درجٌ شاىدْگراد ىگَداری طد-

-1نُاد گْاٍی

3

 -3آىالْزکرهناخُگرافی گازی ندصل ةٌ غْف شيج جرنی /

كصهح گلدٍی ٍُاّی از  Achillea wilhelmsii C. Kochدر
نرخلج خهام گل گْاً در خْرناً شال  1365از زّصدگاً
غتْػی در رهشدای ٍهاُّن هاكع در ارخفاع  1510ندر از
شػح درّا ه ةا نخدصات )39s(275464)utm(4070198

ةٌ نيظُر طياشاّی خرکْتات طْهْاّی ه نُاد نُررً نُجُد
در اشاىس گْاً  A. wilhelmsiiاز دشدگاً کرهناخُگراف
گازی-غْفشيج جرنی ( )GC/MSاشدفادً طد -اّو
دشدگاً طانل کرهناخُگرافی گازی ندل  7890Bه غْف-

هاكع در رطدٌ کٍَُای طهالی طَر زىجان هاكع طدً اشح
ةرداطح طد -پس از ةرداطح گْاٍان ةالفاصلٌ كصهح ةرگ ه
گل آذّو خفکْک طد ه ةٌ صُرت نجزا در طراّع اخاق در
دنای  21درجٌ شاىدیگراد خظک طدىد.

شيج جرنی ندل  5977Aشاخح طرکح  Agilentآنرّکا،
نجَز ةٌ شْصدم خزرّلی از ىُع  split/splitlessه ندل
ُّىْزاشُْن ةهتاران الکدرهىی ةُدً ه از کداةخاىٌٍای جرنی
6نرةُط ةٌ  NISTه  WILEYةرخُردار اشح -ةٌ نيظُر
آىالْز اشْدٍای چرب از شدُن  HP5-MSةٌ غُل  10ندر

-2رهش جداشازی

ةا كػر داخلی  0.21نْلیندر ه طخانح  0.21نْکرهندر
 10گرم از ىهُىٌٍای گل ه ةرگ را پُدر ه ةا  100نْلِ

اشدفادً گردّد -دنای ندل خزرّق ،دنای  Interfaceه دنای

لْدر آب نلػر نخلُط طد -ىهُىٌ آنادً طدً ةٌ داخل ّک

ندل ُّىْزاشُْن ةٌ خرخْب رهی  260 ،250ه  210درجٌ

ةالو رّخدٌ طد ه اشدخراج ةٌ هشْلٌ دشدگاً اشاىس گْر 1ةٌ

شاىدیگراد خيظْم گردّد -ةرىانٌ دناّی شدُن ةا دنای اهلٌْ

ندت  3شاغح ةا رهش خلػْر ةا آب اىجام طد -اشاىس
2

- Na2SO4
- Gas chromatography-mass spectrometry
4
- MS library
3

-Clevenger

1
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 10درجٌ شاىدیگراد طرهع ه ةٌ ندت  1دكْلٌ در اّو دنا

طْب  20درجٌ شاىدیگراد ةر دكْلٌ ةٌ دنای  250رشْدً ه

ىگٌ داطدٌ طد ،شپس دنای شدُن ةا طْب  11درجٌ

 10دكْلٌ در اّو دنا راةح ناىد -ىصتح  splitةٌ صُرت  1ةٌ

شاىدیگراد در دكْلٌ ةٌ دنای  150درجٌ شاىدیگراد رشْدً

 20خيظْم گردّدً ه خجم خزرّلی ىْم نْکرهلْدر ةُد-

ه ةٌ ندت  2دكْلٌ در اّو دنا راةح ناىد ه در ىَاّح ةا
اشاىس غتارت از /آلفا -خُجو ( ،)%2.21کانفو (،)%2.35

ىداّج
اشاىس خاصل از پْکرث رهّظی خظک Achillea

 wilhelmsii C. Kochدارای رىگ زرد ةا ةازدً  0.56درصد
ةُد  ،ىداّج  GC-MSىظان داد کٌ اشاىس اّو گْاً در
نيػلٌ نُرد ىظر ازخرکْب  101نادً خظکْل طدً اشح کٌ
 11خرکْب ىهاّيدً  16.16درصد کل اشاىس
ةُدىد(جدهل -)1نَهدرّو خرکْتات اصلی طياشاّی طدً در

شاةْيْو (1 ،)%0.13ه-5شْيئُل (اکالْپدُل) (،)%1.41
خرّپْيْو -6ال ( ،)%2.11ىُىاىال ( ،)%6.21کانفُر
(2)+( ،)%6.54ةُرىاىُن ( ،)%1.16اىدهةُرىئُل (،)%6.01
آلفاخرّپيُل ( ،)%2.61رهزفُران ( ،)%3.12کارُّفْلْو
( )%0.16آلفافراىصو ( ،)%1.53خرّپْيُلو ( )%3.66ه
کارُّفْلواکصْد ( )%1.12ةُدىد-

طکل(-)2کرهناخُگرام آىالْز  GC-MSاشاىس پْکرث رهّظی گْاً  Achillea wilhelmsii C. Kochنيػلج زىجان

ةدذ
خرکْتات اشاىس طانل شر طاخٌٍای گلدار گْاً Achillea

 wilhelmsii C. Kochاز طَرشدان کرنان طانل ةُرىئُل،
لْيالُل ،لْيالُل1 ،ه-5شْيئُل ،کرّزاىديُل اشدات ه
کارهاکرهل ةٌ غيُان خرکْتات غهدً طياشاّی گردّدىد
(افظاری پُر ه ٍهکارانٍ )1661،هچيْو از طَرشدان ىکا

خرکْتات کانفر ،ةُرىئُل ،نْرخيُل ،در ةرگ ه خرکْتات
کانفر ،نْرخيُل ،نْرخيْل اشداتُّ ،نُگی الکل ،ه ةُرىئُل
را ةٌ غيُان خرکْتات غهدً اشاىس گزارش گردّد (آزادةخح
ه ٍهکاران -)1352،ةا خُجٌ ةٌ خغْْرات اجزاء اشاىس اّو
گْاً در نياغق نخدلف ةٌ ىظر نیرشد فاکدُر اكلْم ىلض
نَهی در اّو خفاهت ٍای داطدٌ ةاطد کٌ اّو نصئلٌ ةا
ىداّج ّافدٌ ٍای غلی رطالُ ه ٍهکاران ( )1355نتيی ةر
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خأرْر طراّع اكلْهی ةر رهی نْزان رهغو اشدخراج طدً از

اشاىس خُدً نظَد 0.11درصد ه خُدً طْراز  0.2درصد

گْاً دارهّی کرچک ه ٍهدی ه ٍهکاران ( )1351در

اشاىس گزارش طد -ةْظدرّو خرکْتات در خُدً نظَد

خصُص خارْر اكلْم ةر رهی فالهىُئْدٍای درخدچٌ شرخ

کانفُر ه شهترن ه در خُدً طْراز اّزهپيديْل اّزههالرات ه

هلْک نػاةلح دارد -غيی ه ٍهکاران ( )1354در گزارطی

آلفاپْيو ةُد ه اّو خرکْتات نُجُد در خُدث نظَد در خُدث

درصد ه اجزای اشاىس ده خُدً هخظی ةُنادران Achillea

طْراز دّدً ىظد ،شػْدىْا ه ٍهکاران()1356در خرکْتات

 wilhelmsiiرا نلاّصٌ کردىد کٌ از نيػلٌ نظَد ه طْراز

اصلی خظکْل دٍيدً رهغو ٍای فرار  Achillea confertaرا

جهع آهری طدً ةُد کٌ ىداّج ىظان دٍيدً خفاهت ةْو اّو

کانفر ( )%22ه 1ه-5شْيدُل ( )%10ه نظاةٌ گُىٌ

ده خُدً از ىظر درصد ه اجزای اشاىس ةُد -از ىظر درصد

 Achillea talagonicaغيی از نيُخرپو ٍا گزارش کردىد-

جدهل  -1خرکْتات غهدث نُجُد در اشاىس پْکرث رهّظی گْاً  Achillea wilhelmsii C. Kochنيػلج زىجان
زنان ةازداری)(RT

درصد%

ردّف
1

α-Thujene

6-625

2.21

2

Camphene

6-46

2.35

3

Sabinene

10-231

0.13

6

)Eucalyptol(1,8-cineole

11-16

1.41

1

Terpinen-4-ol

12.215

2-11

1

Nonanal

12.511

6.21

4

Camphor

16.033

6.54

5

(+)-2-bornanone

16.103

1.16

6

Endo-borneol

16.621

6.01

10

α-Terpineol

16.503

2.61

11

(Rosefuran) 3-Methyl-2-(2-methyl-2-butenyl)-furan

11.101

3.12

12

Caryophyllene

16.316

0.16

13

α-Farnesen

20.401

1.53

16

Terpinolene

23.215

3.66

Caryophyllene oxide

23.344

1.12

11
جهع

ىام خرکْتات

16.16
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ةا خُجٌ ةٌ ىداّج ندللْو ه ٍهپُطاىی ةْظدر ّافدٌٍا ه

كتل ةَرًةرداری ىصتح ةٌ نُرد نصرف آىالْز ٍای اشاىس

نلاّصٌ خفاهت نَهدرّو خرکْتات طياشاّی طدً ه نلادّر

اىجام گْرد خا در جَح ىْل ةٌ اشداىدارد ىهُدن فرآهردًٍای

آىَا ةٌ ىظر نیرشد ارر اكلْم در کْفْح ه کهْح اشاىس ه

دارهّی ىخصح نياشتدرّو اكلْم ه نياغق نياشب پرهرش

اجزاء آن در اّو گْاً ةصْار نُرر نیةاطد لذا خفاهت در

اّو گْاً دارهّی ةر اشاس کهْح ه کْفْح نادث نُررً

ىداّج ةدشح آندً از ندللْو نخدلف كاةل پذّرش نی-

خػْْو ه شپس ةرىانٌرّزی جَح ةَرًةرداری ه اشددصال

ةاطد ،پْظيَاد نیطُد جَح کارةرد از ذخاّر ٍر نيػلٌ

اشاىس ه ٍهچيْو خجدّد نياةع زّصدی اىجام گْرد-

نياةع

نظفرّان ،ه -)1361(-طياخح گْاٍان دارهّی ه نػػر

آزاد ةخح ،م-نرخظی شهياىی ،ک -خُاىصاری ،ن- )1352(-ةررشی
خرکْتات طْهْاّی اشاىس ةرگ ه گل گْاً Achillea
) - )wilhelmsii C. Kochفصليانج گْاٍان دارهّی-طهارً
- 1ص-11-15
جاّهيد ،ک -ه رطاّی ،م-ب -)1353 (-ةررشی خرکْتَای
طْهْاّی اشاىس اىدام ٍُاّی گْاً

Achillea

 millefolium sub sp millefoliumةا رهطَای خلػْر-
خدلْلات گْاٍان دارهّی ه نػػر اّران-151-160 /)2(20 ،
رةی اىگُراىی ،ح -)1365( -ارر ارخفاع از شػح درّا ةر خصُصْات
کهی

ه

فْدُطْهی

اشاىس

ةُنادران(

Achillea

)  wilhelmsii C. Kochدر طراّع زىجان-خالصٌ نلاالت
ٍظدهْو کيگرً نلی گْاٍان دارهّی اّران-ص-335
زرگری ،ع -)1341(-گْاٍان دارهّی -جلد شُم ،اىدظارات داىظگاً
خَران 621 ،صفدٌ
شػْدىْا سّ -اشا،ن -گٍُری ،ا -طفْػی ،ع -)1356( -جداشازی ه
خػْْو شاخدهان نُلکُلی خرکْتات فالههىُّْدی نُجُد در
غصارً نداىُلی گْاً  Achillea conferta DCفصليانٌ
گْاٍان دارهّی-20-12/ )16( 6 -
غيی ،ع -غزّزی ،م -خصو زادً خْاط ،م -پَلُاىپُرفرد جَرنی،
ع -)1354(-نلاّصٌ درصد ه اجزای اشاىس ده خُدً هخظی
ةُنادران Achillea wilhelmsii Koch.نجلٌ غلُم آب
ه خاک-156-151/ )61( 12 -

اّران-فرٍيگ نػاصر 1666-صفدٌ.
ٍهدی،خ -ةظْری صدر ,ز -ةرزغلی ,م-کالخی ,ح-)1351(-خارْر
اكلْم ه اىدام ٍای نخدلف رهی ةرخی فالهىُئْدٍای درخدچٌ
شرخ هلْک ) - (Crataegus monogynaغلُم کظاهرزی
ه نياةع غتْػی-111-110 /16)1( -
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Investigation of phytochemical compounds of Achillea wilhelmsii C. Koch
essential oil in Zanjan province natural habitats
Hossein Rabbi Angourani1

Abstract
The aim of this reserch was determining of the Achillea wilhelmsii C. Koch essential oils
composiation that was growned in natural counditions.Collected plants were harvested at full bloom
stage in july 2019 and dried in the shade of the room condition then pulverized in the form of a
homogeneous mixture and its essential oil was extracted by distillation with water. The components of
the essential oil were identified and measured using the gas chromatography device connected to the
mass spectrometer. The results showed that the essential oil obtained from the dried vegetative body
of the plant had a yellow color with a yield of 0.89%. The results of GC-MS showed that the essential
oil of this plant in the desired area consisted of a combination of 106 substances. Percentage of total
essential oil, the most important main compounds identified in essential oil were: α-Thujene (2.21%)
Camphene (2.38%), Sabinene (0.53%), Eucalyptol(1,8-cineole) (5.71%), Terpinen-4-ol (2/55%),
Nonanal (4/25%), Camphor (9/87%), (+) 2 Bornanone (5/59%), Endo-borneol (4/05%), α-Terpineo
(2/46%), Rosefuran (3/52%) Caryophyllene (0.64%), α-Farnesen (1.83), Terpinolene (3.44%) and
Caryophyllene oxide (5.62) -Based on our knowledge this is the first report of Zanjan Achillea
wilhelmsii C. Koch.
Keywords: Phytochemistry, Essential oil, Achillea wilhelmsii C. Koch, Camphor, 1 and 8-cineole.
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