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چکیده
در اين تحقیق سراقاخههای گلقدار گیقاه مومقادران  Achillea millefolium subsp. millefoliumاز ايسقتگاه
تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در استان البرز در اواخر تامستان  1331جمع آوری گرديد و ما
استفاده از روش تقطیر ما آب و دستگاه مايکروويو اسانس گیری گرديد .مازده اسانس در روش تقطیقر مقا آب 1/4
درصد و در مايکروويو  1/2درصد مه دست آمد که دلیل مازده کق اسقانس اقرايت متفقاوت زمقانی مقود .سق س
نمونههای اسانس ما استفاده از دستگاههای کروماتوگرافی گازی ( )GCو کروماتوگرافی گازی متصل مه طیف سنج
جرمی ( )GC/MSمورد اناسايی قرار گرفت.در روش تقطیر ما آب ترکیبهای عمقده اسقانس عبقارت مودنقد از
گاما -ترپینن ( 11/2درصد) ،المول استات ( 12/3درصد)،کاريوفیلن استات ( 12/2درصد) و مورنیقل اسقتات (11
درصد) ،در حالی که در روش مايکروويو ،ترکیبهای عمده اامل  -1ترپینئول ( 11/6درصد) ،آلفا – میسقامولول
اکسیدآ ( 11/6درصد) ،ترانس –توجون ( 1/3درصد) و ترپینن –  – 4اُل – استات ( 1/1درصد) مودند که از نظقر
کمی و کیفی متفاوت گزارش ادند.
واژگان کلیدی اسانس ،مومادران ،تقطیر ما آب ،دستگاه مايکروويو

مقدمه
گیققاه

ترکیبهقای مونقوترپن و سققزکوری ترپنهقای متتلققف از
Achillea millefolium subsp. millefolium

جمله پینن ،کقامفر ،و کقاريوفیلن میمااقد ( Bimbiraiteو

متعل مقه تیقره  Asteraceaeمقومی اروپقا ،آسقیا و اقمال

همکاران2111 ،؛  Eglseerو همکقاران .)1311 ،همچنقین

امريکا است ( Simonو همکقاران.)1314 ،طبق معضقی از

معضی از گونههای دارويقی ايقن جقنس در دارونامقههای

منامع اين جنس در ايران  13گونه علفی چند ساله دارد که
غالباً معطر هستند (مظفريان .)1311 ،گونه مومادران دارای
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متتلفی از جمله دارونامه مريتانیا 1فهرست اقده انقد ،کقه

محیت زيست میگقردد

ارزش دارويی و مهدااتی آنها را نشان می دهد ( Saccoو

 .)and Proestos, 2008اسقتتراج مقا امقواج

همکققاران1312 ،؛  Chandlerو همکققاران1312 ،؛ ،Twaij

از انواع استتراجی است که مر مبنای گرم ادن يی حالل

 .)1313اسانس گیاه میشقتر در کر هقای تراقحی مقر ،

آلی میمااد.مايکرويو امواج الکترو مغناطیسی ما فرکقانس

سققاقه و مققه ويققاه گلهققا موجققود اسققت اققود ( Cernajو

 1/3تققا  311گیگققاهرتز هسققتند .در اسققتتراج مققا امققواج

همکقققاران1313 ،؛ Motlو همکقققاران .)1331 ،همچنقققین

مايکرويو امواج جذب اده توسقت نمونقه موجقب تولیقد

مطالعه ایمیايی روی چند گونه از اين جنس نشان دهنقده

گرما میگردد که ايقن گرمقا موجقب تبتیقر آب نمونقه و

وجققود ترکیبهققای تکتققون سققزکوری ترپنققی ،فنققولی و

اعمال فشار روی ديواره سلولی نمونه میگردد که منار مه

اسقققتیلنئیی میمااقققد ( Yusupovو همکقققاران1331 ،؛

تتريب ديواره و رهايی ترکیبهای درون سلول میگقردد

 Gregerو همکاران.)1311 ،

(Wang ans Weller, 2006؛.)Kaufman et al., 2001

(Mandalet al., 2007؛ Komaitis
مقايکروويو2

ما توجه مه میزان ترکیبهای عمده در گونقه مومقادران

منققامراين اسققتفاده از امققواج مققايکرويو مقققدار ترکیبهققای

(پققارا -سققیمن و مورنیققل اسققتات).اين ترکیبهققا دارای

استتراج اده را مهبود میمتشد اما مقا حقالل آب مققدار

خواص می حس کننده نسبت مه درد ،همچنین ضد سرفه،

ترکیبهای فنولی استتراج اده ما امواج مايکرويو نسقبت

خلت آور ،ضد رماتیس ،مسقکن،ماکتری کق  ،مقانع راقد

مه روش سنتی کاه

اين است که اگرچه

معضی از ويروسها میاود البتقه ايقن ترکیبهقا در معضقی

آب ضريب دی الکتريی ماتيی دارد اما فاکتور اتقالف آن

موارد تشنج و اضطراب آور نیز هستند (.)Spriggs, 1998

پايین است و منار مه تتريب حرارتی مرخی ترکیبهقای

 Pinoو همکاران ( )1331از کشور کوما ،نمونقه ای از

يافت که دلیل

حساس میگردد (.)Proestos and Komaitis, 2008

مومادران ( )Achillea mellifolium L.را مورد مررسی قرار

از پارامترهای مه در استتراج ما امواج مايکروويو دما

آن اقامل کقاريوفیلین اکسقید

و زمان است که فاکتور مهمی در مازيقامی کمقی اسقت .در

( 21درصد) ،مورنئول ( 3/1درصد) و  -1 ،1سقینئول (5/1

مسیاری از حالتها مافت مرطوب مقازده اسقتتراج را مهبقود

درصد) را گزارش نمود .ما توجه مه اينکه معموتً استتراج

میمتشد .البته اثر اين فاکتور مسقتگی مقه حقالل اسقتفاده

اسانس را ما روش تقطیقر اناقام میدهنقد ،از معايقب ايقن

اده دارد .مرای افزاي

قطبیت حالل آب اضافه میگقردد

روش ،طوتنی مودن زمان استتراج ،استفاده از مقادير زياد

که توانايی جذب مايکروويو يی نمونقه و در نتیاقه گقرم

حالل که مستلزم صرف هزينقه و وققت مقرای مازيافقت و

ادن آن را تحت تاثیر قرار میدهقد .تقوان و زمقان ااقعه

تبتیر میمااد،استفاده از حرارت زياد کقه جهقت افقزاي

دهی دو فاکتوری هستند کقه روی هق تقاثیر میگذارنقد.

محلولیت ترکیبهای مورد نظر و مهبود انتققال جقرم و در

استتراج ما امواج مايکرويو مه سقرعت در حقال پیشقرفت

Wang

میمااد .مسیاری از مزيتهای اين نقوع اسقتتراج نسقبت

and Weller, 2006؛  .)Mandal et al., 2007در سقالهای

مه رواهای سنتی استتراج ثامت اده است .کاه

مققدار

اخیر استفاده از امواج مايکروويو در استتراج نتايج ارزنده

حالل مصرفی ،کوتاه تر ادن زمان فرايند ،افزاي

راندمان

داد ترکیبهای عمده مقر

عوض تازيه حرارتی مرخی ترکیبهقا میمااقد (

مققازده

و مهبققود کیفیققت محصققوتت اسققتتراج اققده میتوانققد

ای را ارارققه داده اسققت .ايققن روش ماعق

اسققتتراج در زمققان کمتققر و مققا اسققتفاده از حققالل کمتققر،

استتراج ما امواج مايکروويو را جايگزين رواقهای سقنتی

افزاي

افققزاي

مقدار ترکیبهای استتراج اده و آسیب کمتر مقه
. British pharmacopeae

1

. Microwave-Assisted Extraction = MAE

2
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استتراج کند و حتی ما فرايندهای نوين نیقز قامقل رقامقت

سانتی گراد در هر دقیقه  3درجه سانتی گراد مه آن افقزوده

سازد.

میاود و س س تا دمای نهايی ثانويقه  241درجقه سقانتی
گراد در هر دقیققه  21درجقه سقانتی گقراد مقه آن افقزوده

مواد و روشها

میاود و در نهايت توقف در اين دما مه مدت  1/5دقیققه

جمع آوری نمونه

سراققاخههای گلققدار گیققاه (

Achillea millefolium

 )subsp. millefoliumاز ايسقققتگاه تحقیققققاتی موسسقققه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در استان البقرز در اواخقر
تامستان  1331جمع آوری گرديده است.
روش استخراج

مقدار  111گرم سرااخه گلدار گیاه مومقادران کقه در
سايه خشی اده مود را ما حالل آب مقه دو روش ،تقطیقر
ما آب مه مقدت  2سقاعت مقا دسقتگاه کلقونار ودسقتگاه
مايکروويو ،مه مدت  15دقیقه اسانس گیری گرديد .رنق
اسققانس زرد و مققازده اسققانس در روش تقطیققر مققا آب1/4
درصد و در مايکروويو  1/2درصد مه دست آمدند.
شرایط دستگاهی

دستگاه مايکروويو
دستگاه مايکروويو مار  Fellerمقدل ،MW 420 GS
ما ولتاژ -فرکانس  241-231وات 51/61 ~ ،هرتقز ،تقوان
ورودی (مققايکروويو)  1551وات ،تققوان خروجققی 1111
وات ،توان ورودی (گريل)  1211- 1411وات ،گناقاي
آون  42لیتققر ،قطققر صققفحه گققردان  345سققانتیمتر ،امعققاد
میرونی (طول  xعرض  xارتفاع)  553 x 465 x326میلی
متر ،وزن خالص حدوداً  11/1کیلو گرم میمااد.
شرایط دستگاهی

الف) کروماتوگرافی گازی ()GC
گاز کروماتوگراف ایمادزو ( )Shimadzuمدل  9Aمقا
ستونهای  DB-5مه طول  31متر ،قطر  1/1میلقی متقر ،مقه
ضتامت  1/25میکرومتر است ،که سطح داخلی آن ما فقاز
ساکن از جنس پلقی فنقل دی متیقل سقیلوگزان  5درصقد
پوایده اده است .مرنامه ريزی حرارتقی سقتون از دمقای
اولیه  61درجه سانتی گراد اروع تا دمای نهايی اولیه 211

میمااد .نوع آاکار ساز و درجقه حقرارت FIDدر دمقای
 211درجه سانتی گراد ،درجه حرارت محفظه تزري 211
درجه سانتیگراد ،نقوع گقاز حامقل و فشقار ورودی آن مقه
ستون هلیوم ما درجقه خلقوص  33/33درصقد کقه فشقار
ورودی آن مه ستون مرامر  1/5کیلو گرم مر سانتی متر مرمع
تنظی اده است.
نرم افزار مورد استفاده  GC solutionسقاخت اقرکت
 Shimadzuکشور ژاپن و روش محاسقبات غلظقت

Area

 Normalizationمیمااد.
ب) کروماتوگرافی گازی متصل مه طیف سقنج جرمقی
()GC/MS
گاز کرو ماتو گراف واريان  3411متصل اده مه طیف
سنای جرمی ما ستون  DB-5مه طقول  31متقر ،قطقر1/25
میلیمتر که تيه فقاز سقاکن در آن  ./25میکقرون میمااقد
مورد استفاده قرار گرفت .مرنامه ريقزی حرارتقی از  51تقا
 211درجه سانتیگراد ما افزاي

دمای  3درجقه در دقیققه،

درجقه حققرارت محفظقه تزريق  211،درجقه سققانتیگراد و
درجه حرارت ترانسفرتين  231درجه سانتیگراد ما استفاده
از گاز هلیوم مه عنوان گاز حامل مقا درجقه خلقوص مقا ت
مورد استفاده قرار گرفت .زمان اسکن مرامر مقا يقی ثانیقه،
انرژی يونیزاسیون  11الکترون ولت و محقدوده جرمقی از
 41 - 351موده است.
اناسايی طیفها مه کمی ااخصهای مازداری آنها و ما
تزريق هیققدرو کرمنهققای نرمققال ( )C7-C25تحققت اققرايت
يکسققان مققا تزريق اسانسققها و توسققت مرنامققه کققام یوتری
محاسبه اده است .همچنین مقايسه آنها ما منقامع متتلقف
(Adams, 1989؛Davies, 1990؛  )Shibamoto, 1987و ما
اسققتفاده از طیفهققای جرمققی ترکیبهققای اسققتاندارد ،و
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اطالعات موجقود در کتامتانقه دسقتگاه  GC/MSصقورت
پذيرفته است.

و در مققر

پققارا -سققیمن ( 24/1درصققد) ،اِن -ه تققانول

(11/1درصد) و کامفور ( 5/3درصد) و در روش تقطیر مقا

نتایج
ما مشاهده جدول زير ما روش سنتی تقطیقر مقا آب در
گونه مومادران ترکیبهای عمده مانند گاما -ترپینن (11/2
درصد) ،المول استات ( 12/3درصقد) ،کقاريوفیلن اسقتات
( 12/2درصد) و مورنئیل اسقتات ( 11درصقد) مقه دسقت
آمدنقققد ،در روش اسقققتتراج مقققا دسقققتگاه مقققايکروويو
ترکیبهای متفاوتی را ماننقد -1ترپینئقول ( 11/6درصقد)
آلفا -میسامولول اکسید آ ( 11/6درصقد) و تقرپین– 4 -اُل
اسققتات ( 1/1درصققد) مشققاهده میگققردد .پققس روش
استتراج ماعق

اِن -ه تانول ( 15/2درصد) و مورنئول استات ( 12درصد)

تغییقر در ترکیبهقای اقیمیايی اسقانس

میگردد.

متار ،ترکیبهای عمده عبارت مودند در گقل عبارتنقد از
ترانس -ايقزو اوژنیقل اسقتات ( 11درصقد) ،اِن -ه تقانول
( 16/3درصد) ،مورنیل استات ( 16/2درصد) و پارا-سیمِن
( 3/3درصد) و در مرگها اامل سیس – ايزو دِمیسین (16
درصد) ،تقرانس – ايقزو اوزنیقل اسقتات ( 14/3درصقد)،
نوتکاتین ( 13درصد) و لونگیفقولن ( 11/1درصقد) اسقت
که مورد اناسايی قرار گرفتند .ما توجه مقه اينکقه ،در ايقن
تحقی  ،در روش تقطیر ما آب ،ترکیبهای عمقده عبقارت
مودنققد از گامققا -تققرپینن ( 11/2درصققد) ،المققول اسققتات
( 12/3درصد)،کاريوفیلن استات ( 12/2درصد) و مورنیقل
اسققتات ( 11درصققد) ،و در صققورتی کققه در اسققتتراج مققا
دستگاه مايکروويو ترکیبهای عمده عبارت مودنقد از -1

بحث
ترکیبهای اسانس معضی از گونههای مومادران که مقه
عنوان داروهايی افسانه ای از اين گیقاه نیقز نقام مقرده انقد
توست  1331 ،Mitichمورد مررسی قرار گرفتقه اسقت .در
مررسیهای ديگران،میزان ترکیبهای اسقانس را مقه عوامقل
ژنتیکی و محیطی نسبت میدهنقد (Gharibi et al., 2011؛
 ،)Hoffmannet al., 1992در ضمن اخقتالف زيقادی مقین
ترکیبهای موجود در اسقانس يقی گونقه مقا روشهقای
متفقاوت مشقاهده اقده اسقت (Hanlidceuet al., 1992؛
 .)Hoffmannet al., 1992در مررسی ترکیبهقای اسقانس
گونههای مومادران مشاهده میاقود کقه اکاقراً مونقوترپن،
سزکوری ترپن و فنلها در آنها مه وفور يافت میاقود .مقه
طوری که مقدار مونوترپنهقا میشقتر از سقزکوری ترپنهقا

ترپینئول ( 11/6درصد) ،آلفا – میسقامولول اکسقیدآ (11/6
درصد) ،ترانس – توجن ( 1/3درصد) و تقرپین –  – 4اُل
– استات ( 1/1درصد) مه دست آمدند.
نتیجه گیری نهایی
مققا توجققه مققه مررسققی صققورت گرفتققه روی دو روش
استتراج تغییرات زيادی در ترکیبهای دو نمونه اسقانس
مشققاهده اققده اسققت .ايققن موضققوع میققان کننققده تققاثیر
دستگاههای اسانس گیقری مقر میقزان مقواد اسقتتراجی و
اهمیت ترکیبهای است که در اين تحقیق مقه آن دسقت
يافتی  .پس روش اسقتتراج ماعق

تغییقر در ترکیبهقای

ایمیايی اسانس میگردد.
سپاسگزاری

گزارش اده است.
در تحقیقی که جايمند و رضايی در سقال  1313روی

اين تحقی در قالب طرح پاوهشی "طراحی وسقاخت

اسقانس آمقی رواقن

دستگاه مايکروويو جهت مهینه سازی استتراج مواد موثره

مشاهده اد و ترکیبهای اناسايی اده در اسقانس گونقه

گیاهان دارويی و معطر"و ما حمايت دانشگاه آزاد اسقالمی

 Achillea mellifolium L. subsp. Mellifoliumدر

واحد تهران جنوب اناام پذيرفته است.

همین گونقه اناقام داده انقد ،رنق

گلهای گیاه عبارت مودند از پارا سقیمن ( 13/1درصقد)،
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Achillea mellifolium subs. mellifolium
Compounds Name

R.I.

 اناسايی ترکیبهای ایمیايی مومادران هزارمر.1 جدول
Microwave

Hydrodistillation

α- pinene

956

0.4

β -pinene

989

0.9

p-cymene

1015

0.9

p- cymene

1032

0.6

1, 8- cineole

1040

1.5

γ - terpinene

1054

p-mentha-3, 8-diene

1077

0.6

p- cymenene

1081

1.2

0.7

cis - thujone

1114

1.6

3.0

trans- thujone

1120

7.3

1-terpineol

1126

17.6

3.2

camphor

1147

4.7

3.6

isoborneol

1169

1.0

2.8

borneol

1175

1.3

2.1

γ - terpineol

1200

3.6

cis-sabinene hydrate acetate

1221

1.0

cis-carveol

1232

0.7

(e)-2- decenal

1261

3.6

cis-chrysanthenyl acetate

1266

1.5

n-decanol

1271

0.6

trans-carvone oxide

1276

1.6

bornyl acetate

1288

1.9

terpinyl acetate

1294

1.8

terpin-4-ol acetate

1346

7.1

α- cubebene

1356

0.7

cis – carvyl acetate

1364

1.6

cis – carvyl acetate

1366

5.6

β- cubebene

1373

0.7

γ - gurjunene

1477

eugenol acetate

1515

0.6

0.9

elemol

1549

2.1

2.1

germacrene B

1560

2.0

3.0

caryophyllene alcohol

1569

1.1

caryophyllene oxide

1576

2.7

18.2

10.0

1.4
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e-isoeugenol acetate

1611

2.0

e-isoeugenol actate

1619

1.7

γ – eudesmol

1630

1.2

β- eudesmol

1650

4.6

elemol acetate

1679

12.9

α- bisabolol

1690

caryophyllene acetate

1700

chamazulene

1731

2.9

α- bisabolol oxide A

1745

10.6

6S, 7R-bisabolone

1754

β- bisabolenal

1770

1.8

guaiazulene

1775

1.1

cyclopentadecanolide

1843

5.1

n-nonadecane

1900

0.6

n-octadecanol

2082

0.6

n-tricosane

2300

0.9

Total

1.0

3.4
12.2

1.0
1.1

98.8

0.3

97.3
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Abstract
In this study aerial parts of Achillea millefolium subsp. millefolium in bloomingwere,
collected on summer 1390 from Research station of Research Institute of Forests and
Rangelands in Alborz Province. Essential oils were extracted by, hydro-distillation and
microwave apparatus methods. Oils yields were 0.4% in hydro-distillation and 0.2% in
microwave methods, which reason for low efficiency of essential oil was condition of time.
Essential oils composition were analyzed by gas chromatography (GC) and gas
chromatography connected to a mass spectrometer (GC/MS). In hydro-distillation, the
major compositions were γ-terpinene 18.2%, elemol acetate 12.9%, caryophyllene acetate
12.2% and bornyl acetate 10%, respectively, but in Microwave method 1-terpineol 17.6%,
α- bisabolol oxide A 10.6%, trans-thujone 7.3% and terpin-4-ol 7.1% were the major
constituents, respectively. The results of the two methods has shown a lot of changes in
quantitative and qualitative by Microwave apparatus.
Key words: Essential oil, Achillea millefolium subsp. millefolium, Hydrodistillation,
Microwave

