
 

 در رهّظگاٍَای غتْػی زىجان Achillea wilhelmsii C. Kochةررشی خرکْتات فْدُطْهْاّی اشاىس 

اىگُراىی خصْو رةی 
1

 

 چکْدً

در طراّع رهّظگاٍَای غتْػی زىجان ىهُىٌ ٍای پْکرث  Achillea wilhelmsii C. Kochةٌ نيظُر ةررشی خرکْتات اشاىس پْکرث گْاً 

جهع آهری ه پس از خظک طدن در طراّع شاٌّ اخاق ةٌ طکل نخلُط ٍهگو پُدر در نرخلج خهام گل  1365رهّظی گْاً در خْر ناً شال 

گردّد- شپس اجزاء خظکْل دٍيدً اشاىس ةا ه خُشع شُلفْح شدّم اىَدرّد آةگْری آب اشدخراج طدً ه اشاىس آن ةٌ رهش خلػْر ةا 

گْری نلدار اجزاء كرار گرفح- ىداّج خاصل ةْان جرنی نُرد طياشاّی ه اىدازًاشدفادً از دشدگاً کرهناخُگرافی گازی ندصل ةٌ غْف ىگار 

 وّااشاىس  ىظان داد کٌ GC-MS جّىدادرصد ةُد،  56.0  اشاىس خاصل از پْکرث رهّظی خظک گْاً دارای رىگ زرد ةا ةازدًداطح کٌ 

 تاتْخرککل اشاىس ةُدىد، نَهدرّو  رصدد 16.16ّيدً هاى بْخرک 11 کٌ طدً اشح لْخظکنادً  101 بْازخرک در نيػلٌ نُرد ىظر اًْگ

%(، 41.1شْيئُل )اکالْپدُل( )-5ه1%(، 13.0%(، شاةْيْو )35.2%(کانفو )21.2خُجو ) -آلفااشاىس غتارت از/ طدً در  ّیطياشا یاصل

(، %61.2(، آلفاخرّپيُل )%01.6(، اىدهةُرىئُل )%16.1ةُرىاىُن )2(، )+(%54.6(، کانفُر )%21.6(، ىُىاىال )%11.2ال )-6خرّپْيْو

 ( ةُدىد-%12.1اکصْد )( ه کارُّفْلو%66.3(، خرّپْيُلو )%53.1(، آلفافراىصو )%16.0(، کارُّفْلْو )%12.3رهزفُران )

 شْيئُل--5ه1/ فْدُطْهی، اشاىس، ةُنادران، کانفر، کلهات کلْدی

                                                           
1
 rabbihosein@gmail.com- اّهْل/ زىجان داىظگاً زّصدی ىُّو ٍایفياهری پژهٍظکدً 

 نجلٌ زّصح فياهری گْاٍان دارهّی

 1365شال پيجم، طهارً دهم، پاّْز ه زنصدان 
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 نلدنٌ

  ه جيس Asteraceaeةُنادراىَا ندػلق ةٌ خْرً کاشيی 

Achillea  گُىٌ از اّو جيس 111در جَان ةْض از ُدً کٌ ة

ةاطد کٌ  نی گُىٌ غلفی در اّران 16ه دارای  هجُد دارد

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

؛ 1353؛ جاّهيد ه رطاّی، 1341نصرف نی گردد)زرگری،

 (-1361نظفرّان، 

چک ه رطد ىصتداو کُ یلداظ ظاٍره ةٌ چيد شالٌ  اًْگاّو 

ةا کٌ ندر  یشاىد 31 خا 11 رخفاعٍا ةٌ ا شاكٌی دارد، غلف

پُطْدً  دْشف یگصدردً ىهد ضْفظردً خا کم ه ة یَاککر

گل دار ةُنادران  یشتز رهطو ه طکُفٌ ٍا ةرگ ٍا طدً اىد،

كاغدً آهر ه ، طد اشپاشم، نػرق، مّنال ،نػػری،نلُ

 یگخي یدرنان شرناخُردگ یكاةض اشح ه ةراةادطکو ه 

نصرف  زْى ةخض امْالد ةٌ غيُان نرٍم ه رهدنیىفس ةٌ کار 

 (-1361)نظفرّان، طُد ین

ٍم  یٍهگ تاوّشاكٌ ةٌ صُرت اىتًُ خلر یظاٍر اتْخصُص 

غلح ٍم اىدازً ةُدن ةخاغر گل آذّو دَّْم ه  اىدازً ٍصديد

، ٍصديد ّیپيج خا چَل خا یٍاکُپٌ ه دارای آن اشح-

ه ىهدی ه پُطْدً ةا کرک ةٌ  آذّو دَّْمطهای غهُنی گل

-نْلْهدر نی 1.3خا 1نْلْهدر ه ارخفاع  1.1-1.1غرض 

نی زرد  ّیشٌ خا پيج خا یازةاىٌ یگل ٍاةاطدکٌ دارای 

 (-1361)نظفرّان،  ةاطد

 ی،نرکز یاْآش، ٌْخرک، رانّا ی طانل/جَاى پراکيدگی

 یداراه در اّران اشح  ٌّغراق ه شُر، پاکصدان،افغاىصدان

طهال ه طهال  یٍا در اشدان ی هشْػی ةٌ هّژًپراکيدگ

دارد ه در ةْظدرّو نُارد ةصُرت غلف ٍرز در کظُر غرب 

ٍا ه ىلاط کٍُصداىی دّدً نی طُد کيار نزارع ه جادً

 (- 1341)زرگری

ةٌ غلح خيُع   Achillea wilhelmsii C. Kochگْاً 

خرّو  رهّظگاً ه پراکيدگی هشْع در کظُر ّکی از طياخدٌ

ةاطد کٌ نی  Achilleaٍای جيس خرّو گُىٌدشدرس ه در

نُرد نصرف هشْػی در غب شيدی ةُّژً درنان الدَاةات 

گُىٌ خلرّتا" ةْظدرّو نصرف  دشدگاً گُارش دارداّو

ٍای نا در نلاّصٌ ةا  ةْو شاّر گُىٌ دارهّی را در کظُر

ةاطد ه ةا خُجٌ ةٌ اٍهْح اشدفادً دارا نی  Achilleaجيس 

ْاً در کظُر ه اشدان زىجان در اّو نػالػٌ ةٌ از اّو گ

ةررشی خرکْتات نُجُد در اشاىس ةرگ ه گل گْاً 

Achillea wilhelmsii C. Koch  ٌپرداخد

 (-1365ه رةی اىگُراىی،1341طد)زرگری،
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 ب/ پْکرث رهّظی گْاً دً رهز ةػد نرخلج خهام گل                   هام گلنرخلٌ خ در  Achillea wilhelmsiiیظّره کرًْپ الف/ -(1طکل)

 ٍانُاد ه رهش

 یاٍْنُاد گ-1

 در Achillea wilhelmsii C. Koch از ّیٍُا یگلدٍ كصهح

 صدگاًّزاز  1365شال خْرناً  نرخلج خهام گل گْاً در 

ندر از  1510هاكع در ارخفاع  ُنٍّها غتْػی در رهشدای

 39s(275464)utm(4070198) ا ه ةا نخدصات شػح درّ

 زىجان هاكع طدً اشح ی طَرطهال یکٍَُا رطدٌ هاكع در

ةالفاصلٌ كصهح ةرگ ه  اٍانْ- پس از ةرداطح گةرداطح طد

طراّع اخاق در در  گل آذّو خفکْک طد ه ةٌ صُرت نجزا

 .طدىد گراد خظکدرجٌ شاىدی 21دنای 

 یرهش جداشاز-2

نْلِ  100پُدر ه ةا ی گل ه ةرگ را ٍااز ىهُىٌرم گ 10  

 کّلْدر آب نلػر نخلُط طد- ىهُىٌ آنادً طدً ةٌ داخل 

اشاىس گْردشدگاً  لٌْهش ةٌ اشدخراج طد ه خدٌّرالو ة
1
ةٌ  

اشاىس - ةا آب اىجام طد رْشاغح ةا رهش خلػ 3ندت 

                                                           
1
 -Clevenger 

ةُشْلٌ شُلفْح شدّم اىَْدرّد
2

خا زنان آىالْز ه  گْریآب  

 طد- یىگَدار گرادْدرجٌ شاىد 6 ینادر د کّخار خچالّدر 

آىالْزکرهناخُگرافی گازی ندصل ةٌ غْف شيج جرنی -3
3
 / 

ةٌ نيظُر طياشاّی خرکْتات طْهْاّی ه نُاد نُررً نُجُد 

از دشدگاً کرهناخُگراف  A. wilhelmsiiدر اشاىس گْاً 

( اشدفادً طد- اّو GC/MSشيج جرنی )غْف-گازی

-ه غْف 7890Bی ندل دشدگاً طانل کرهناخُگرافی گاز

آنرّکا،  Agilentشاخح طرکح  5977Aشيج جرنی ندل 

ه ندل  split/splitlessنجَز ةٌ شْصدم خزرّلی از ىُع 

ٍای جرنی ُّىْزاشُْن ةهتاران الکدرهىی ةُدً ه از کداةخاىٌ

6
ةرخُردار اشح- ةٌ نيظُر  WILEYه  NISTنرةُط ةٌ 

ندر  10ةٌ غُل  HP5-MSآىالْز اشْدٍای چرب از شدُن 

نْکرهندر  21.0ندر ه طخانح نْلی 21.0ةا كػر داخلی 

ه دنای  Interfaceاشدفادً گردّد- دنای ندل خزرّق، دنای 

درجٌ  210ه  260، 250ندل ُّىْزاشُْن ةٌ خرخْب رهی 

گراد خيظْم گردّد- ةرىانٌ دناّی شدُن ةا دنای اهلٌْ شاىدی

                                                           
2
 - Na2SO4 

3
 - Gas chromatography-mass spectrometry 

4
 - MS library 
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اّو دنا  دكْلٌ در 1گراد طرهع ه ةٌ ندت درجٌ شاىدی 10

درجٌ  11ىگٌ داطدٌ طد، شپس دنای شدُن ةا طْب 

گراد رشْدً درجٌ شاىدی 150گراد در دكْلٌ ةٌ دنای شاىدی

دكْلٌ در اّو دنا راةح ناىد ه در ىَاّح ةا  2ه ةٌ ندت 

رشْدً ه  250گراد ةر دكْلٌ ةٌ دنای درجٌ شاىدی 20طْب 

ةٌ  1ُرت ةٌ ص splitدكْلٌ در اّو دنا راةح ناىد- ىصتح  10

 خيظْم گردّدً ه خجم خزرّلی ىْم نْکرهلْدر ةُد-  20

 جّىدا

 Achillea اشاىس خاصل از پْکرث رهّظی خظک

wilhelmsii C. Koch  ًدرصد  56.0دارای رىگ زرد ةا ةازد

در  اًْگ وّااشاىس ىظان داد کٌ  GC-MS جّىداةُد ، 

 کٌ طدً اشح لْخظکنادً  101 بْازخرک نيػلٌ نُرد ىظر

کل اشاىس  رصدد 16.16هاّيدً ى بْخرک 11

طدً در  ّیطياشا یاصل تاتْخرکنَهدرّو  -(1ةُدىد)جدهل

%(، 35.2) کانفو، %(21.2خُجو ) -آلفااشاىس غتارت از/ 

 %(،41.1شْيئُل )اکالْپدُل( )-5ه1 %(،13.0) شاةْيْو

 (، کانفُر%21.6) (، ىُىاىال%11.2) ال-6خرّپْيْو 

(، %01.6) اىدهةُرىئُل (،%16.1) ةُرىاىُن2(، )+(54.6%)

 (، کارُّفْلْو%12.3) (، رهزفُران%61.2) آلفاخرّپيُل

 ه (%66.3) خرّپْيُلو (،%53.1) ( آلفافراىصو16.0%)

 (  ةُدىد-%12.1) اکصْدکارُّفْلو

 

 نيػلج زىجان Achillea wilhelmsii C. Kochاشاىس پْکرث رهّظی گْاً  GC-MS کرهناخُگرام آىالْز-(2طکل)

 ةدذ

 Achilleaٍای گلدار گْاً خرکْتات اشاىس طانل شر طاخٌ

wilhelmsii C. Koch  ،از طَرشدان کرنان طانل ةُرىئُل

شْيئُل، کرّزاىديُل اشدات ه -5ه1لْيالُل، لْيالُل، 

کارهاکرهل ةٌ غيُان خرکْتات غهدً طياشاّی گردّدىد 

( ٍهچيْو از طَرشدان ىکا 1661)افظاری پُر ه ٍهکاران،

تات کانفر، ةُرىئُل، نْرخيُل، در ةرگ ه خرکْتات خرکْ

کانفر، نْرخيُل، نْرخيْل اشدات، ُّنُگی الکل، ه ةُرىئُل 

را ةٌ غيُان خرکْتات غهدً اشاىس گزارش گردّد )آزادةخح 

ةا خُجٌ ةٌ خغْْرات اجزاء اشاىس اّو   (-1352ه ٍهکاران،

رشد فاکدُر اكلْم ىلض گْاً در نياغق نخدلف ةٌ ىظر نی

نَهی در اّو خفاهت ٍای داطدٌ ةاطد کٌ اّو نصئلٌ ةا 

ةر  ینتي (1355)ه ٍهکاران  رطالُی غلٍای ىداّج ّافدٌ 
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 ازرهغو اشدخراج طدً  زانْن یةر ره یهْاكل عّطرا رْخأر

در  (1351)ه ٍهکاران  یٍهدچک ه کر ّیداره اًْگ

درخدچٌ شرخ  یدٍاْفالهىُئ یةر ره مْاكل رْخار خصُص

 یدر گزارط (1354)ه ٍهکاران  نػاةلح دارد- غيی کْهل

 Achillea ةُنادران یهخظ ده خُدًاشاىس  یدرصد ه اجزا

wilhelmsii رازْکردىد کٌ از نيػلٌ نظَد ه ط صٌّرا نلا 

 وّا وْىظان دٍيدً خفاهت ة جّطدً ةُد کٌ ىدا یجهع آهر

از ىظر درصد  -اشاىس ةُد یده خُدً از ىظر درصد ه اجزا

درصد  2.0 رازْخُدً طه درصد 11.0نظَد  ُدًخ اىساش

در خُدً نظَد  تاتْخرک وّظدرْة -اشاىس گزارش طد

ه هالرات پيديْل اّزهاّزه رازْط ه در خُدً ه شهترن کانفُر

ه اّو خرکْتات نُجُد در خُدث نظَد در خُدث  ةُدپْيو آلفا

 تاتْر خرک(د1356)ه ٍهکاران اْدىْشػطْراز دّدً ىظد، 

را  Achillea confertaٍای فرار  دٍيدً رهغو لْخظک یاصل

 ه نظاةٌ گُىٌ %(10شْيدُل )-5ه1%( ه 22کانفر )

Achillea talagonica گزارش کردىد نيُخرپو ٍااز  یغي- 

 نيػلج زىجان Achillea wilhelmsii C. Kochخرکْتات غهدث نُجُد در اشاىس پْکرث رهّظی گْاً  -1 جدهل               

 ردّف ىام خرکْتات (RT)ن ةازداریزنا درصد%

21.2 6-625 α-Thujene 1 

35.2 6-46 Camphene 2 

13.0 10-231 Sabinene  3 

41.1 11-16 Eucalyptol(1,8-cineole) 6 

2-11 215.12 Terpinen-4-ol 1 

21.6 511.12 Nonanal 1 

54.6 033.16 Camphor  4 

16.1 103.16 (+)-2-bornanone 5 

01.6 621.16 Endo-borneol 6 

61.2 503.16 α-Terpineol 10 

12.3 101.11 (Rosefuran) 3-Methyl-2-(2-methyl-2-butenyl)-furan 11 

16.0 316.16 Caryophyllene  12 

53.1 401.20 α-Farnesen 13 

66.3 215.23 Terpinolene  16 

12.1 344.23 Caryophyllene oxide 11 

 جهع   16.16
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ٍا ه جٌ ةٌ ىداّج ندللْو ه ٍهپُطاىی ةْظدر ّافدٌةا خُ

نلاّصٌ خفاهت نَهدرّو خرکْتات طياشاّی طدً ه نلادّر 

رشد ارر اكلْم در کْفْح ه کهْح اشاىس ه آىَا ةٌ ىظر نی

ةاطد لذا خفاهت در اجزاء آن در اّو گْاً ةصْار نُرر نی

-ىداّج ةدشح آندً از ندللْو نخدلف  كاةل پذّرش نی

طُد جَح کارةرد از ذخاّر ٍر نيػلٌ پْظيَاد نیةاطد، 

ةرداری ىصتح ةٌ نُرد نصرف آىالْز ٍای اشاىس كتل ةَرً

ٍای اىجام گْرد خا در جَح ىْل ةٌ اشداىدارد ىهُدن فرآهردً

دارهّی ىخصح نياشتدرّو اكلْم ه نياغق نياشب پرهرش 

اّو گْاً دارهّی ةر اشاس کهْح ه کْفْح نادث نُررً 

ةرداری ه اشددصال رّزی جَح ةَرًپس ةرىانٌخػْْو ه ش

 اشاىس ه ٍهچيْو خجدّد نياةع زّصدی اىجام گْرد- 

 نياةع

( -ةررشی 1352ةخح، م-نرخظی شهياىی، ک -خُاىصاری، ن-)آزاد 

 Achilleaخرکْتات طْهْاّی اشاىس ةرگ ه گل گْاً 

wilhelmsii C. Koch ))  ًفصليانج گْاٍان دارهّی-طهار-

 -11-15-ص 1

 یتَاْخرک یةررش(- 1353 )م-ب- ،ّیک- ه رطا هيد،ّجا 

 Achillea اًْگ ّیاشاىس اىدام ٍُا ّیاْهْط

millefolium sub sp millefolium رْخلػ یةا رهطَا -

 -151-160(/ 2)20 ران،ّه نػػر ا ّیداره اٍانْگ لاتْخدل

 اتْةر خصُص اّارر ارخفاع از شػح در(- 1365رةی اىگُراىی، ح- )

 Achilleaاشاىس ةُنادران) یهْدُطْه ف یکه

wilhelmsii C. Koch ) خالصٌ نلاالتزىجان عّر طراد- 

 -335ّی اّران-صداره اٍانْگ ینلٍظدهْو کيگرً 

- جلد شُم، اىدظارات داىظگاً ّیداره اٍانْ- گ(1341-)ع ،یزرگر

 صفدٌ 621خَران، 

جداشازی ه  (-1356- )ع ،طفْػی -ا ،گٍُری ،ن-ّاشا- شػْدىْا س

ػْْو شاخدهان نُلکُلی خرکْتات فالههىُّْدی نُجُد در خ

فصليانٌ  Achillea conferta DC غصارً نداىُلی گْاً

 -20-12( /16) 6 گْاٍان دارهّی-

 ،پَلُاىپُرفرد جَرنی -م ،خصو زادً خْاط -م ،غزّزی -ع ،غيی

نلاّصٌ درصد ه اجزای اشاىس ده خُدً هخظی  (-1354)-ع

نجلٌ غلُم آب  .Achillea wilhelmsii Koch ةُنادران

 -156-151( /61) 12ه خاک- 

ه نػػر  ّیداره اٍانْطياخح گ (-1361)-ه ان،ّنظفر

 .صفدٌ 1666-فرٍيگ نػاصر-رانّا

 رْخار-(1351)-ح ,یکالخ-م ,یةرزغل- ز صدر, یرْظٍهدی،خ- ة

درخدچٌ  یدٍاْفالهىُئ یةرخ ینخدلف ره یه اىدام ٍا مْاكل

 یغلُم کظاهرز - (Crataegus monogyna) کْشرخ هل

 -111-110/ 16(1ی- )ػْه نياةع غت
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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.  
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