
  1388ام، بهار  سی سال هشتم، دوره دوم، شماره مسلسل 

 

 فصلنامه گیاهان دارویی

 

در شرایط   .Achillea eriophora DCاسانس بومادران شیرازي يمقایسه درصد و اجزا
  رویشگاهی و زراعی
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  5/3/88 :تاریخ تصویب                                               7/12/86: تاریخ دریافت
  چکیده

بیشترین پراکنش آن در . ران استباشد که بومی ای ترین گیاهان دارویی جنس بومادران می یکی از مهم 1بومادران شیرازي :مقدمه
هاي این جنس از میزان اسانس باالتري برخوردار  باشد و این گونه در مقایسه با سایر گونه فارس می هاي جنوبی خصوصاً استان

  .باشد می
ان تولید در شرایط رویشگاهی و تغییرات آن در شرایط زراعی و امک) توده جهرم(اسانس این گونه  يبررسی میزان و اجزا :هدف

  .آن در شرایط زراعی
روستاي (از شهرستان جهرم  1385دار گیاه در اردیبهشت  هاي هوایی گل اسانس، سرشاخه ياجزا جهت تعیین درصد و :روش بررسی

) کلونجر(گیري به روش تقطیر با آب  اسانس. دشآوري  واقع در جنوب فارس جمع) کیلومتري جنوب شرقی جهرم 10آباد واقع در محمد
 .انجام شد 2جرمیماتوگرافی گازي متصل به طیف نگارو کرو) GC( شناسایی ترکیبات شیمیایی آن توسط دستگاه کروماتوگرافی گازيو 

دهی کامل، پیکر رویشی گیاهان  در مرحله گل 1386ماه در تیر. شدماه در شرایط آب و هوایی مشهد کشت بذور این گیاه در شهریور
  .اسانس مشابه نمونه رویشگاهی شناسایی شدند يگیري و اجزا اسانس اندازه کاشته شده برداشت شد و میزان

ترکیب  30در شرایط رویشگاهی . درصد بود 25/2و  2بازده اسانس این گونه در شرایط رویشگاهی و زراعی به ترتیب  :نتایج
 ، آلفاپینن)درصد 21/6( ، کامفن)درصد 24/25( سینئول 8و1، )درصد 4/30( عبارت از کامفور هاترین آن شناسایی شد که مهم

شامل  هاترین آن ترکیب شناسایی شد و مهم 36در حالی که در شرایط زراعی . بودند) درصد 91/3( و میرسن) درصد 49/4(
 .بود) درصد 2/4( و آلفا پینن) درصد 8/4(بتا پینن  ،)درصد 98/5( ، کامفن)درصد 95/26( سینئول 8و1، )درصد 65/28( کامفور

بازده اسانس و تعداد ترکیبات اسانس در شرایط زراعی نسبت به شرایط رویشگاهی افزایش یافته است در حالی که  :گیري نتیجه
  .ترکیبات اصلی کاهش یافتند) درصد(میزان 

  شیمیوتایپ، گیاهان بومیسینئول، سازگاري،  8 و Achillea eriophora ،1 :گل واژگان

                                         
١ Achillea eriophora      ٢ GC/MS 
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 ... مقایسه درصد و اجزاي

 

  مقدمه
هاي جنس  ترین گونه از مهم یکیگونه بومادران شیرازي، 

بـه جـز ایـن    . باشد بومادران بوده که انحصاري فالت ایران می
باشـند و دیگـر    گونه دیگر از این جنس بومی ایران می 6گونه 
ها عالوه بر ایران در عراق، آناتولی، سوریه، قفقـاز، لبنـان،    گونه

فلسطین، روسیه مرکزي، ترکمنستان، آسـیاي جنـوب غربـی و    
  ].2،1[ز رویش دارند مرکزي نی

هـاي بومـادران    موجود، این گونه را با نام فارسیدر منابع 
از ]. 1[شناسـند   مـی  »سـرزردو «شیرازي، بومادران جنـوبی و  

االیام از ایـن گیـاه در جوامـع محلـی بـه عنـوان مسـکن،         قدیم
ــان دل درد و   ــکن، درم ــی ... بادش ــتفاده م ــت و   اس ــده اس ش

این گیاه به کشورهاي حـوزه  مبنی بر صادر کردن  هایی گزارش
  ].4،3[خلیج فارس وجود دارد 

پشمی، سبز  -  هاي نمدي ، با کركپایاشناسی، گیاهی  از نظر گیاه
هاي پشـمی متـراکم و    ها داراي کرك رنگ پریده، پر ساقه و انبوه، برگ

ـیار    به هم خوابیده، ضخیم، گـل زرد رنـگ، مجتمـع در کپـه     هـاي بس
  ].5[باشد  خرداد می -  کوچک و موسم گل اردیبهشت

در رابطه با شناسایی ترکیبات ایـن گیـاه، اولـین گـزارش     
صورت گرفت که ایشـان  ) 1997(و همکاران  1توسط ویرستال

بومادران شیرازي رشد کرده در منطقه باجگـاه شـیراز را مـورد    
ترکیب در اسانس این گیاه را شناسایی  90مطالعه قرار دادند و 

اسـانس نمونـه    ياجزا) 1383(ران جایمند و همکا]. 6[کردند 
) کیلومتري شـیراز  25( برگ و گل بومادران شیرازي منطقه بمو

تقطیـر بـا آب و   (گیري  هاي مختلف اسانس را که توسط روش
صابرآملی ]. 3[مورد مطالعه قرار دادند  ،شده بود) تقطیر با بخار
ــاران  ــیرازي،   ) 1386(و همک ــادران ش ــانس بوم ــات اس ترکیب

) از توابع شهرستان بافت کرمان( از منطقه خبر آوري شده جمع
در رابطه با نیازهاي اکولوژیک ]. 4[را مورد شناسایی قرار دادند 

این گیاه، تحقیقـات نشـان داده کـه در منـاطق گـرم و آفتـابی       
  ].7[ کند هاي بیشتري تولید می گل

با توجه به اهمیت گیاهان دارویی بومی و بررسی تغییرات 
  در شـرایط زراعــی، ایــن تحقیـق بــا هــدف   ترکیبـات اســانس  

  

                                         
١ Weyerstahl 

  

اسانس بومادران شـیرازي در شـرایط    يشناسایی میزان و اجزا
  .رویشگاهی و زراعی انجام شد

  
  ها مواد و روش

  آوري و شناسایی گیاه جمع
در مرحلـه   1385گیـاه در اردیبهشـت مـاه     رویشـی پیکر 

 10روستاي محمدآباد واقـع در  (دهی کامل از منطقه جهرم  گل
شناسایی گیـاه  . آوري شد جمع) یلومتري جنوب شرقی جهرمک

و تایید گونه آن در پژوهشکده علوم گیاهی دانشـگاه فردوسـی   
کشت این گونه در محل مزرعـه گـروه علـوم    . مشهد انجام شد

باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسـی مشـهد صـورت    
 هاي سفالی و در گلخانـه در  کاشت بذرها داخل گلدان. گرفت
انجـام   1385مـاه  تیر 10گـراد در   درجه سانتی 25 - 30دماي 

برگی بـه زمـین    6 - 8شد و در اواخر آبان، گیاهان در مرحله 
متر و با  5/1×5/1هایی با ابعاد  اصلی انتقال یافتند و درون کرت

گیاهـان در مرحلـه   . متـر کاشـته شـدند    سانتی 30 × 40فاصله 
جهـت   1386سـال   با اوایـل تیرمـاه   مصـادف دهی کامل  گل

  .اسانس برداشت شدند يگیري و شناسایی اجزا اسانس
 

  استخراج اسانس
ها، پیکر رویشی همراه با گل به  پس از خشک شدن نمونه

 4بـا اسـتفاده از    2رروش تقطیر با آب، توسط دسـتگاه کلـونج  
ساعت بعد از جوش آمدن براي هر تـوده   3گرمی و  25نمونه 
بر اساس وزن خشـک نمونـه    گیري شد و بازده اسانس اسانس

گیري، اسانس تا زمان تزریق به دستگاه  پس از آب. دشمحاسبه 
 )گـراد  درجـه سـانتی   4دمـاي  (گاز کروماتوگرافی در یخچال 

  ].8،3[د گردینگهداري 
  

  
  

                                         
١ Clevenger 
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  هشتم، دوره دوم، فصلنامه گیاهان دارویی، سال 
  1388ام، بهار  سی شماره مسلسل

 

رانغنی و همکا   

 

  یاسپکترومترى جرم -گازکروماتوگرافىمشخصات دستگاه 
هاي به دست آمده به  ها، اسانس ترکیب شناساییبه منظور 

متصل بـه   گاز کروماتوگراف و 1هاي گازکروماتوگراف  تگاهدس
  :دندشجرمی با مشخصات زیر تزریق طیف نگار

مجهز بـه  Varian Star 3400cx گاز کروماتوگراف مدل 
متـر،   میلـى  25/0با قطر داخلى سـتون   DB5 هاى موئینه ستون

حامل  متر، گاز 30میکرومتر و طول ستون  25/0ضخامت فیلم 
   . متر در دقیقه میلى 2ت هلیوم با سرع

ـ در هر مورد پس از تزریق مقادیر بسـیار جز  ى اسـانس،  ئ
ترکیبـات مختلـف    یهـاى جرمـ   طیـف حاصله و  کروماتوگرام

هـا بـه کمـک بانـک      شناسایی طیف. بررسی شدموجود در آن 
اطالعات جرمی، زمان بازداري، محاسبه اندیس کواتس، مطالعه 

بررسى الگوهـاى  س و اسان يهاي جرمی هر یک از اجزا طیف
منـابع  هاي استاندارد و استفاده از  آنها، مقایسه با طیفشکست 

چنین با توجه به سطح زیر منحنى هر  هم. صورت گرفت معتبر
و مقایسه آن با سطح کل زیر  GC هاى کروماتوگرام پیک یک از

اسـانس   تشـکیل شـده   يمنحنى، درصد نسبى هر یک از اجـزا 
  ].10،9[ تعیین شد

اطالعات اقلیمی مربـوط   :جغرافیایی مناطق خصوصیات
شناسی مشهد  به مشهد طبق اطالعات موجود در مرکز ملی اقلیم

ــاري  ــان و   1344 - 1385طــی دوره آم و ســال کاشــت گیاه
اطالعات آماري مربـوط بـه جهـرم طبـق اطالعـات اداره کـل       

باشـد   مـی  1358 -  1385هواشناسی استان فارس طی دوره آماري 
  .آورده شده است 1صه در جدول شماره که به صورت خال

  

  نتایج
میزان اسانس این گونه در شرایط رویشگاهی و زراعی به 

) متمایل بـه سـبز  (درصد به رنگ زرد شفاف  25/2و  2ترتیب 
ترکیبات شناسایی شده به همراه درصد  2در جدول شماره . بود

  در ایـن تحقیـق   . و شاخص کواتس آنها گـزارش شـده اسـت   
ــب  30 ــد 99(ترکی ــرایط   ) درص ــاه در ش ــن گی ــانس ای از اس

، )درصد 4/30( که از بین آنها، کامفور شدرویشگاهی شناسایی 
 ، آلفا پیـنن )درصد 21/6( ، کامفن)درصد 24/25( سینئول 8و1
ترکیبـات عمـده آن را   ) درصد 91/3( و میرسن) درصد 49/4(

از اسانس این گیـاه  ) درصد 5/99(ترکیب  36. دادند تشکیل می
   کــه از بــین آنهــا، کــامفور شــدرایط زراعــی شناســایی در شــ

ــینئول 8و1، )درصـــد 65/28( ــامفن )درصـــد 95/26( سـ   ، کـ
) درصـد  2/4(و آلفا پینن ) درصد 8/4( ، بتا پینن)درصد 98/5(

پروفیـل   .دادنـد  ترکیبات عمـده موجـود در آن را تشـکیل مـی    
و رویشـگاهی  اسانس ایـن گونـه در شـرایط     يترین اجزا مهم

  .آمده است 2و  1هاي شماره  ر شکلد زراعی
  
  

  
  
  

  اطالعات اقلیمی مربوط به مناطق رویشگاهی و کشت بومادران - 1جدول شماره 

 طول  مناطق
 جغرافیایی

 عرض
  جغرافیایی

 ارتفاع از
 سطح دریا

(m) 

رطوبت  متوسط
  (%) نسبی

تبخیر  مجموع
  (mm) سالیانه

بارندگی  میانگین
  (mm) سالیانه

درجه  متوسط
  )C°( حرارت

  9/19  207  2700  42  1070  28َ  30ْ   53َ  33ْ  )جهرم(شیراز 
  2/14  3/256  6/1840  54 985 36َ  19˚   59َ  83ْ  )منطقه کاشت( مشهد

 

١ 
GC 
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 ... مقایسه درصد و اجزاي

 

  رویشگاهی و زراعیدر شرایط (Achillea eriophora)  اسانس بومادران شیرازي ياجزا - 2 شماره جدول

 شاخص بازداري
 نمونه زراعی

 )درصد(

نمونه 
 یشگاهیرو

 )درصد(

 ردیف ترکیبات

 Tricyclene(  1( تري سیکلن 35/0 -  922

 α-Thujene( 2( آلفا توجن 69/0 -  233

 α-pinene( 3( آلفا پینن 49/4 2/4 937

 Camphene( 4(کامفن  21/6 82/5 951

 Sabinene( 5( سابینن 49/1 62/2 973

 β-Pinene( 6( بتا پینن -  8/4 977

 Myrcene( 7( رسنمی 91/3 59/0 988

 α-Terpinen( 8( آلفا ترپینن 59/0 44/0 1014

 ρ-Cymene( 9( پارا سیمن 27/1 55/0 1022

 cineole( 10 1,8( سینئول 8و1 24/25 95/26 1032

 Carene delta-3( 11( 3- کارن دلتا 59/0 -  1034

 γ-Terpinen( 12( ترپینن گاما 86/0 74/0 1058

 Mentha-2,4(8)-diene p( 13(دي ان پارا  -) 8( 4و2-منتا  -  جزئی 1087

 Camphenone 6( 14( 6 -کامفنون -  35/0 1098

 Linalool( 15( لینالول 43/0 51/0 1099

 Isopenthyl isovalerate( 16( ایزو پنتیل ایزو والرات -  جزئی 1103

 Camphor( 17( کامفور 4/30 65/28 1146

 Pinocarvone( 18( پینوکارون 89/0 33/1 1160

 Borneole( 19( بورنئول 01/3 4 1165

 Pinocamphone cis( 20( پینوکامفون سیس -  24/0 1171

 Terpinen-4-ol( 21( ال -4- ترپینن 74/1 9/1 1175

 Pinocarveol cis( 22( سیس - پینوکاروئول -  4/0 1185

 α-Terpineol( 23( آلفا ترپینئول 45/2 54/2 1188

 Myrtenal( 24( میرتنال 91/0 36/1 1192

 Myrtenole( 25( میرتنول 88/0 43/1 1193

 Carveol trans( 26(کاروئول ترانس   -  31/0 1215

 Sabinene hydrate acetate cis( 27(سابینن هیدرات استات سیس   -  48/0 1224

 Carvone( 28(کارون   -  جزئی 1239

 Cumin aldehyde( 29( کومین آلدهید 31/0 -  1240

 Isobornil acetate( 30( ایزوبورنیل استات 58/1 48/2 1282

 Thymol acetate( 31( تیمول استات -  51/0 1352

 Eugenole( 32( اوژنول 77/0 -  1353

 Jasmone trans( 33( جاسمون ترانس 65/0 65/0 1391

 Methyl Eugenole( 34( متیل اوژنول 28/1 5/1 1399
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  هشتم، دوره دوم، فصلنامه گیاهان دارویی، سال 
  1388ام، بهار  سی شماره مسلسل

 

رانغنی و همکا   

 

  در شرایط زراعی و رویشگاهی(Achillea eriophora)  اي اسانس بومادران شیرازياجز -2ادامه جدول شماره 

 شاخص بازداري
 نمونه زراعی

 )درصد(

نمونه 
 رویشگاهی

 )درصد(

 ردیف ترکیبات

 Z)Caryophyllen Z(  35کاریوفیلن  -  24/0 1411

 α-Santalene( 36(سانتالن آلفا  68/0 -  1412

 B)Germacrene B(  37 جرماکرن   -  44/0 1565

 Spathulenol( 38( اسپاتولنول -  92/0 1572

 Caryophyllene oxide( 39(کاریوفیلن اکسید  73/1 -  1586

 Dill apiole( 40( دیل آپیول 97/0 -  1618

1625  - 29/2 T -  کادینول)T-cadinol(  41 

 β- Eudesmole( 42(بتا اودسمول  6/1 -  1654

 α- Eudesmole( 43(آلفا اودسمول  75/0 -  1656

 E )(E) nerolidol acetate(  44نرولیدول استات   -  48/0 1720

1724 33/1  -  E,E  فارنزول)(E,E) Farnesol(  45 

 β-Santalol(  46-(E)(بتا  - Eسانتالول   -  74/0 1739

 Lanceol cis( 47( النسئول سیس  -  جزئی 1761

 48  درصد اسانس 2 25/2 - 

 49 ناخته شدهتعداد ترکیبات ش 30 36 - 

 50  درصد ترکیبات شناخته شده 99 5/99 - 
  درصد 1/0مقادیر کمتر از : جزئی             
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 A. eriophoraاسانس بومادران  يترین اجزا پروفیل مهم -1شکل شماره 

  در شرایط رویشگاهی
  اسانس بومادران  يترین اجزا پروفیل مهم -2شکل شماره 

A. eriophora عیدر شرایط زرا  
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 ... مقایسه درصد و اجزاي

 

  بحث
دهد که از نظر  مقایسه بازده اسانس این دو نمونه نشان می

بازده اسانس، در شرایط زراعی میزان اسانس این گونـه نسـبت   
نتـایج منـدرج در   . به شرایط رویشگاهی افـزایش یافتـه اسـت   

دهـد کـه در شـرایط زراعـی تعـداد       نشان مـی  2جدول شماره 
  . یافته است ترکیبات نسبت به شرایط رویشگاهی افزایش

از نظر ترکیبات اصلی در شرایط رویشـگاهی، میرسـن از   
جمله ترکیبات اصلی این گونـه بـود در حـالی کـه در شـرایط      

درصـد بـه    91/3از (زراعی میزان آن به شـدت کـاهش یافـت    
ــد 59/0 ــه    ) درص ــاپینن در نمون ــب بت ــر ترکی ــرف دیگ از ط

 رویشگاهی تشخیص داده نشد در حالی که در شـرایط زراعـی  
ــب   ــن ترکی ــزان ای ــود  8/4می ــخیص ب ــد تش ــام. درص   ر، فوک

سینئول، کامفن و آلفا پینن ترکیبات اصلی بودند که هم در  8و1
. شرایط زراعی و رویشگاهی به میـزان زیـادي وجـود داشـتند    

مهمـی بودنـد کـه فقـط در      تنزول از ترکیبارفا E,E و بتاپینن
ـ     ،شرایط زراعی وجـود داشـت    :دالبتـه ترکیبـات دیگـري مانن

 وکـــامفون ســـیس،پین ، ایزوپنتیـــل ایزووالـــرات،6کـــامفنون 
ئول سیس، کاروئول ترانس، سـابینن هیـدرات اسـتات    ووکارپین

ــول  ــارون، تیم ــاکرن  ســیس، ک ــپاتولنول،  ،Bاســتات، جرم اس
از ترکیباتی بودند که در  بتا - Eو سانتالول  Eنرولیدول استات 

زراعی  شرایط رویشگاهی تشخیص داده نشدند ولی در شرایط
  .ندشدبه میزان کم شناسایی 

 لوئرنئول، آلفا ترپینوال، ب -4-ننیسابینن، آلفا ترپینن، ترپ
نهـا در شـرایط   آو متیل اوژنـول ترکیبـاتی بودنـد کـه مقـادیر      

 .)2جـدول شـماره   ( یکسـان بـود   تقریبـاً  زراعیرویشگاهی و 
حاکی  ،بات در ترکیبات اصلی اسانسثافزایش میزان اسانس و 

از سازگاري خوب این گونه به شـرایط آب و هـواي جدیـد و    
   .باشد حساسیت کمتر این گونه به محیط می

ترکیبات موجود در اسـانس ایـن گونـه بـراي اولـین بـار       
ایشـان، بـا    .گـزارش شـد  ) 1997(توسط ویرستال و همکاران 

آوري شده از  مطالعه بر روي اسانس گیاه گلدار این گونه، جمع
  ، )کیلـــومتري شــمال شـــیراز  45منطقـــه باجگــاه،  (شــیراز  

  سینئول، آلفا پینن،  بتا پینن، آلفا ترپینئول و لینـالول را بـه    8و1
  

  

  

عنوان ترکیبات اصلی معرفی کردند و میزان اسانس این گیاه در 
  ]. 6[درصد گزارش شد  7/1تحقیق ایشان 

چنین در تحقیق دیگري که توسـط جایمنـد و همکـاران     هم
آوري شـده از منطقـه دیگـري از     بر روي این گونه، جمع) 1383(

صورت گرفت، ترکیبـات  ) کیلومتري شیراز 25منطقه بمو، (شیراز 
موجود در اسانس برگ و گل به صورت مجزا و توسـط دو روش  

بررسی شدند کـه  ) تقطیر با آب و تقطیر با بخار آب(گیري  اسانس
  ].3[آمده است  2نتایج تحقیق آنها در جدول شماره 

میـزان اسـانس بومـادران    ) 1386(و همکـاران   صابرآملی
از توابـع شهرسـتان   (آوري شده از منطقـه خبـر    شیرزاي، جمع
ترکیـب   32ایشان . درصد گزارش نمودند 5/1را ) بافت کرمان

شناسایی  ،داد درصد ترکیبات اسانس را تشکیل می 49/95را که 
   ،)صــددر 43/46( تــرین آنهــا شــامل کــامفور نــد کــه مهــمکرد

، )درصــد 16/8( 1، آلفــا توجــون)درصــد 85/9( ســینئول 8و1
  ].4[بود ) درصد 66/4( 2و بتاتوجون) درصد 88/4( کامفن

شود از نظـر   مشاهده می 3که در جدول شماره  طور همان
  ترکیبات اصـلی منـاطق مختلـف تفـاوت زیـادي وجـود دارد،       

ـ    سینئول، ترکیبی است که در همه توده 8و1 ه هاي ایـن گونـه ب
چنـین ایـن ترکیـب در دیگـر      طور عمـده وجـود داشـته، هـم    

هاي جنس بومادران نیز به عنـوان ترکیـب اصـلی وجـود      گونه
  اشـد  ب  دهنده ثبات این ترکیـب در بومـادران مـی    داشته که نشان

از طرف دیگر ترکیبات بتا پینن و آلفا توجن ] 8،11،12،13،14[
جود داشـته امـا   و ها نیز به عنوان ترکیب اصلی در اکثر گزارش

ترکیباتی مثل کامفور، لینـالول و آلفـا ترپینئـول فقـط در تـوده      
توانـد مـا را در شـناخت     خاصی وجود داشته که این نتایج مـی 

چنین این تفـاوت در   هاي مختلف راهنمایی کند هم شیمیو تیپ
هاي ژنتیکی، شرایط  توان به تفاوت میزان و اجزاي اسانس را می

هـاي مختلـف،    یزان بارندگی در سـال اقلیمی، وضعیت خاك، م
با مطالعه بـر  ]. 9،8[گیري نسبت داد  نوع نمونه و روش اسانس

توان به  هاي مختلف مناطق رشدي گیاهان دارویی می روي توده
  ترکیب عمده موجود در گیاهان هر منطقه پـی بـرد و آن را بـه   

  

                                         
١ α-Thujone     ٢ β -Thujone 
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رانغنی و همکا   

 

  ]6،4،3[ ، از مناطق مختلف کشور)A.eriophora(سانس بومادران شیرازي مقایسه نوع و درصد ترکیبات اصلی تشکیل دهنده ا -3جدول شماره 
  تقطیر با آب  تقطیر با بخار  گیري روش اسانس

  گل و برگ  برگ  گل  برگ  گل  نوع نمونه

  شیراز  آوري منطقه جمع
  )بمو(

  شیراز
  )بمو(

  شیراز
  )بمو(

  شیراز
  )بمو(

  شیراز
  )باجگاه(

جهرم 
  )محمدآباد(

  مشهد
  )زراعی(

  کرمان 
  )نطقه خبرم(

  43/46  65/28  4/31  -   -   -   -   -   کامفور
  85/9  95/26  24/25  2/34  41  3/41  5/41  45 سینئول 8و1

  88/4  82/5  24/6  -   -   -   -   -   کامفن
  -   2/4  49/4  6/7  -   -   -   -   آلفا پینن
  -   -   91/3  -   -   -   -   -   میرسن
  -   8/4  -   2/6  8/13  4/12  8/9  6/16  بتا پینن

  -   -   -   1/5  -   -   -   -   آلفا ترپینئول
  -   -   -   7/4  -   -   -   -  لینالول 

    -   -   -   3/6  5/6  3/7  2/6  آلفا توجن
  16/8  -   -   -   -   -   5/2  -   آلفا توجون

  -   -   -   -   1/9  5/8  8  8/6  ال -4 - ترپینن
E - 1/4  2/4  10  6/7 نرولیدول   -   -   -   -  

  66/4    -   -   -   -   -   -  بتا توجون
  5/1  25/2  2  7/1  9/0  1  1  2/1  درصد اسانس
  4  تحقیق حاضر  تحقیق حاضر  6  3  3  3  3  شماره رفرنس

  
توجـه بـه   هاي مختلـف معرفـی کـرد کـه بـا       تیپعنوان شیمیو

اصالح نژادي، اسـتاندارد  هاي  توده در برنامه ترکیبات غالب هر
. هاي دارویی و کشت و کار آنهـا اسـتفاده نمـود    وردهکردن فرآ

افزایش میزان اسانس در شرایط زراعی ممکن است بـه خـاطر   
تـر بـودن دوره رشـد     ودن شرایط بهینه رشد و طـوالنی فراهم ب

ـ    ه باشد، زیرا گیاهان در شرایط رویشگاهی در منطقـه جهـرم، ب
خاطر دماي باال و شروع گرمـاي زودرس گیاهـان زودتـر وارد    

  .اند تري داشته اند و دوره رشد کوتاه دهی شده مرحله گل
ایـن گونـه و مقایسـه میـزان و      تاکنون گزارشی از کشت

ـ مواد موثره آن در شـرایط رویشـگاهی و زراعـی ارا    ياجزا ه ی
نشده اسـت امـا دیگـر محققـین در رابطـه بـا برخـی گیاهـان         

  .اي داریم اند که در زیر به آن اشاره تحقیقاتی انجام داده
، تغییـرات کمـی و کیفـی    )1384(میرجلیلی و همکـاران  

در دو نمونـه رویشـگاهی و زراعـی را     1مکـی   اسانس گیاه کاه
نتایج تحقیق ایشان نشان داد که میـزان  . بررسی قرار دادند مورد

اسانس در شرایط زراعی نسبت به شرایط رویشگاهی افـزایش  
                                         

١ Cymbopogon olivieri  

در حالی کـه تعـداد   ) 9/0و  2/1بازده اسانس به ترتیب (یافت 
ترکیـب شناسـایی    40( ترکیبات شناخته شده در شرایط زراعی

) شـد  ترکیـب شناسـایی   33(نسبت به شرایط رویشگاهی) شد
میـزان  ) 1382(پـور نـوایی و میرزایـی     نجـف ]. 15[کاهش یافت 

را در دو شرایط زراعـی و رویشـگاه    1وفااسانس و ترکیبات گیاه ز
میزان اسانس در شرایط کشت شده . طبیعی مورد مطالعه قرار دادند

در اسـانس بـرگ   . درصد بـود  7/0و  6/0و رویشگاهی به ترتیب 
ی شد در حالی کـه در شـرایط   ترکیب شناسای 30گیاه کشت شده 

  ].16[ترکیب شناسایی شد  16رویشگاهی 
در بررسی میزان  ترکیبـات  ) 1380(نیا و همکاران  اکبري

در شرایط زراعی و رویشگاه طبیعی،  2اسانس گیاه گونه اي نپتا
دار ایـن گیـاه را در شـرایط     هـاي گـل   درصد اسانس سرشـاخه 

ري و بـدون  درصد و در شـرایط کشـت شـده آبیـا     7/1طبیعی 
  ].17[درصد گزارش نمودند  32/1و  59/1آبیاري به ترتیب 
  دهنده اثر محیط و شرایط رشـد بـر میـزان و اجـزاي      نتایج، نشان

  

                                         
١ Hyssopus officinalis L.  ٢ Nepeta pogonosperma 
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چنین این گونـه سـازگاري خـوبی بـه      باشد و هم اسانس این گونه می
  . شرایط زراعی از نظر بازده اسانس و ترکیبات اصلی از خود نشان داد

  تشکر و قدردانی
  ولین ؤدانیم که از زحمات بی دریغ مس بر خودمان الزم می

  

و تکنسین محترم آزمایشگاه گیاهان دارویی گروه علوم باغبانی 
ــین   ــوري و همچن ــاي ن ــاب آق دانشــگاه فردوســی مشــهد، جن

ــالیز     ــگاه آن ــرم آزمایش ــان محت ــکده  GC/MSکارشناس دانش
  .داروسازي مشهد کمال تشکر و قدر دانی را داشته باشیم
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Abstract 

 

Background: Achillea eriophora is an important species of Achillea that is native (Endemic) in 
Iran. It grow exclusively in the South provinces of Iran especially “Fars” province. It contains 
higher level of essential oil in comparison to other species. 
Objective: Study on the essential oil composition of Achillea eriophora DC. in wild conditions 
and comparison to field condition. 
Methods: Top flowering part of the Achillea eriophora wild population was collected from 
“Jahrom” (“Mohammad Abad” village in ١٠th Km of the South-East of “Jahrom”) in the South 
of “Fars” province on June ٢٠٠٦. The essential oils of the samples were extracted by “Clevenger” 
apparatus and its constituents determined by GC and GC-MS. Also, the seeds of this plant also 
cultivated in September ٢٠٠٦ in Mashhad region. On July ٢٠٠٧, top flowering parts of the 
cultivated plants harvested at full flowering stage. After drying, essential oils content of the 
samples determined and its components detected as mentioned for wild samples. 
Results: The essential oils content of the wild and cultivated samples were ٢ % and ٢.٢٥% v/w 
respectively. In wild samples thirty components were identified and the major components were: 
Camphor (٣٠.٤%), ١,٨-Cineole (٢٥.٢٤%), Camphene (٦.٢١%)، α-Pinene (٤.٤٩%) and Myrcene 
(٣.٩١%). Thirty-six components determined in the cultivated samples and the main components 
were: Camphor (٢٨.٩٨%), ١,٨-Cineole (٢٦.٩٨%), Camphene (٥.٩٨%) and α-Pinene (٤.٢٣%). 
Conclusion: In cultivated samples, essential oil content and constituents increased but the 
relative content of the main constituents decreased. 
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