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 چکیده:

 می قرار استفاده مورد ها بیماری درمان برای کهن طب در فراوانی به که است دارویی گیاهان مشهورترین از بومادرانمقدمه: 

 اسانس دهنده تشکیل اجزای وسیعی دارند. این مطالعه با هدف بررسی نسبتاً پراکندگی این گیاه در ایران بومی گونه های گرفت.

 .( انجام گرفتAchillea santolinaبومادران  گیاه 

 اسانس گیری به از پس آوری شد.از منطقه الموت قزوین جمع 69 سال بومادران در اواخر بهار گیاه مطالعه این درروش کار: 

  .گرفت قرار مقدار تعیین و شناسایی مورد GC/MS توسط دستگاه شیمیایی موجود در اسانس ترکیبات آب، با تقطیر روش

 کامفور، ریسانتینول،ک ترانس استات، کریسانتنیل ترتیب به که شناسایی گردید بومادران گیاه اسانس در ترکیب 64 تعدادیافته ها: 

 دادندمی تشکیل را عمده ترکیبات آلفاپینن و نرول کامفن، سینئول، A، 1.8 فتونرول

اسانس حاصله  دارای مواد موثره زیادی می باشد.  بنابراین از( Achillea santolina اسانس گیاه بومادراننتیجه گیری: 

 استفاده نمود. آنها حاوی دارویی های فرآورده استاندارد کردن در می توان

  گیاه بوماردان، ترکیبات شیمیایی، قزوین :ها کلیدواژه

 



64 تابستان ،64  شماره م،دوازده سال قزوین، دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته علمی مجله ادراک،      

 

 مقدمه: 

 گیاهی، فرآوردههای و داروها منرف برای دوباره رویکرد به باتوجه

 خاصی اهمیت از منطقه هر اندمیك گیاهان دارویی خواص بررسی

 ضد خواص دارایاسانس های گیاهان دارویی . (1 میباشد برخوردار

 می باشند. بنابراین ویروس ضد و باکتری انگل، ضد ضد قارچی،

 فارماکولوژیکی، های گوناگون مانند  زمینه در گیاهی های اسانس

 غذایی مواد نگهداری و پزشکی میکروبیولوژی گیاهی، داروشناسی

( Achillea santolina بومادران  .(2 می گیرند  قرار استفاده مورد

وفور در طب سنتی جهت ترین گیاهان دارویی است که بهاز معروف

ها مورداستفاده قرار ها و زخمخاص سوختگی طورها و بهدرمان بیماری

از  در بسیاری گرفت. این گیاه متعلق به خانواده آستراسه است ومی

 در ایران نیز .(6, 4 شودت پرورشی و خودرو یافت میصورنقاط دنیا به

به  مختلف استانهای در وسیعی نسبتاً پراکندگی با بومادران گیاه

 می روید. کوهستانی نواحی و جاده هاکنار  ها، دشت در خودرو صورت

 برطرف برای که است شیمیایی مواد از سرشار بومادران تازه گلهای

 خلط و احتقان ضد حساسیت، ضد عنوان به تنفسی مشکالت نمودن

دهد و در کرده آن فشارخون را کاهش می. دم(1 می گردد استفاده آور

های کلیه مورداستفاده قرارمی گیرد. همچنین این گیاه درمان نارسایی

درد می یت  اشتهاآوری دارد و باعث هضم غذا و تسکین دلخاص

یعت طب گونه گیاهی و فراوانی آن درزیاد اینبه دلیل اهمیت   .(9 گردد

یاه، این گ منطقه الموت قزوین و همچنین استفاده زیاد مردم منطقه از

 ومادرانب گیاه اسانس این پژوهش با هدف تعیین اجزای تشکیل دهنده

 گردید. انجام

 :مواد و روش ها 

 تهیه گیاه

 الموتمنطقه  از 69اواخر بهار سال  دربومادران  اهیگاین مطالعه  در

 آوری شد.جمع نیاستان قزو

 استخراج اسانس

اتاق  دمای و سایه شرایط های هوایی گیاه دربخش جهت تهیه اسانس

 222 گردید. سپس پودر کامالًشد و توسط دستگاه آسیاب برقی  خشك

ساعت  6مدت در  آمده به دستگاه کلونجر منتقل ودستگرم از پودر به

 گیریآبپس از اسانس گیاه به روش تقطیر با آب استخراج شد و 

ظروف در  استفاده توسط سولفات سدیم خشك تا هنگام اسانس

 .(4 گردید تیره و در یخچال نگهداری ایشیشه

 گیاه بومادران تعیین ترکیبات شیمیایی اسانس

موردمطالعه توسط دستگاه گاز  گیاه اسانس دهندهتشکیل ترکیبات

( انجام شد. GC/MSسنج جرمی  کروماتوگراف متنل به طیف

 شامل ستون Agilent 6890گاز کروماتوگراف  دستگاه مشخنات

 292و قطر داخلی  29/2داخلی  ایه متر، ضخامت 42 طول به مویینه

هلیوم  گاز سرعت و C°249تزریق  محفظه میکرومتر بود. دمای

ml/min 2/1 02جرمی باانرژی یونیزاسیون  سنجبود. طیف 

 9604 نوع از C°292یونیزاسیون  منبع دمای ولت والکترون

Agilent 9 بود).  

 :یافته ها 

 نگار طیف به متنل گازی این تحقیق با استفاده از کروماتوگرافی در

 کلش شد  شناسایی بومادران گیاه از اسانس ترکیب 64جرمی، تعداد 

ت کریسانتنیل استا شامل ترتیب به این گیاه عمده ترکیبات (.4

، فتونرول (%70/6 ، کامفور (%49/22 ، ترانس کریسانتینول (22/69% 

، (%27/6 ، نرول (%72/6 ، کامفن (%21/4 سینئول  1,7(، 26/6% 

این  بود. بازده اسانس گیاه بومادران در (%4 و بنزن ( %44/4  آلفاپینن

 درصد نسبت به وزن خشك گیاه محاسبه شد. 60/2مطالعه 

 گیری نتیجه و بحث: 

 در را ما می تواند کشور، بومی گیاهان در موجود ترکیبات شناخت

این مطالعه  نماید. در یاری گیاهی ذخایر از کاربردی های استفاده جهت

بومادران توسط دستگاه  گیاه اسانس دهندهتشکیل ترکیبات

GC/MS از اسانس این  ترکیب 64گرفت. تعداد  مورد شناسایی قرار

 ترانس کریسانتنیل استات، ترتیب که به شناسایی شدگیاه 

سینئول، کامفن، نرول و  A ،1,7 فتونرول کامفور، کریسانتینول،

دادند. ترکیبات مثل بتاپینن، می تشکیل را عمده ترکیبات آلفاپینن

لینالول، پی منتا، ترانس فتونرول، لینالول اکسید و دی -آلفاکوپانن، ال

داده  تشخیص گونهزان جزئی در اسانس اینمتیل اکسیران نیز به می

 مختلف  های گونه روی متعددی تحقیقات حال به شد. تا

Achilleaاما در مورد اسانس گونه  .است گرفته صورت جهان در 
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santolina  بخنوص در ایران، تحقیقات خاصی صورت نگرفته

ترکیب از اسانس  26تعداد  (2211 و همکاران  مطالعه احمدی در است.

 ایران ( که از جنوبAchillea santolina  بومادران گیاه

شده بود شناسایی شد که عمده ترکیبات آن شامل کامفور آوریجمع

سینئول  1,7، (%26/6  ، کامفن(%16/12 آلفاپینن ( 20/24% 

( و کاریوفیلن اکسید %02/6(، پی سیمن  %79/6(، بورنئول  24/7% 

( نیز اجزای 2212 و همکاران  کاخکی زاده . متوالی(1 ( بود46/6% 

 6(، ترپینن %92/0دار بومادران را کامفور  های گلبخش اصلی اسانس

( و تیمول %42/9(، بتافالندرین  %62/4سینئول   1,7(، %12/0ال  

با توجه به مطالعات ذکرشده و مقایسه  .(0 ( گزارش نمودند12/9% 

ها با ترکیبات اسانس مطالعه حاضر چنین شده در آنترکیبات بیان

 اسانس دهندهتشکیل ترکیبات و نوع شود که میزانبرداشت می

، عالوه بر گونه به منطقه رشد (Achillea santolinaبومادران  

قریباً اسانس ت ترکیبات عمده موجود در حالنیز بستگی دارد. بااین آن

 ترکیبات در ترینعمده (2216 و علمی  دهگاندر مطالعه ثابت است. 

، (%27 سینئول  1,7 گیاه بومادران شامل  Millefolium گونه

 گونه و در( %42/4 و بتاپینن ( %67/7 ، بورنئول (%22/16 کامفور 

Biebersteinii  64/14 ، کارن (%62/61 شامل ترپینن%)،m 

 Wilhelmsii گونه و در( %61/7 سینئول  1,7و  (%61/14 سیمن 

، (%11 سینئول  1,7، (%42/12 ، لینالول (%22/26 شامل کارواکرول 

و  لو مقنود مطالعه در .(4 بود( %26/9 بورنئول  و (%62/7 نرولیدول 

 Achillea بومادران  اسانس در ترکیب 44تعداد ( 2219 همکاران 

eriophora )کتون آرتمیسیا و تیوجون آلفا که شد؛ شناسایی 

 شدهانجام مطالعه . همچنین در(7 بود دهندهتشکیل ترکیبات ترینمهم

 گیاه اسانس از ترکیب 44 تعداد( 2219  همکاران و عادل توسط

 که شد شناسایی( Achillea wilhelmsii C. Koch  بومادران

 کامفور ،(%22/29  سینئول 1,7 شامل آن ترکیبات ترینعمده

 آرتمیسیا الکل و( %02/9  بورنئول ،(%62/42  لینالول ،(62/17% 

 گونه اسانس روی که دیگری مطالعه در .(6 بودند( 42/6% 

Achillea Wilhelmsii   توسط خیری  و همکاران  2212در سال

 همترین ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس شاملمصورت گرفت، 

ترنس پینوکارول  و ، بورنئول، کامفورسینئول1،7  کریسانتنیل استات،

 1,7 اتترکیب که دهدمی نشان ذکرشده مطالعات نتایج مقایسه .(12 بود

 ترکیبات جز بومادران گیاه هایگونه اکثر در بورنئول و کامفور سینئول،

درنتیجه با توجه به وجود مواد موثره زیاد در باشند. می اسانس عمده

های آن اسانس این گیاه و بازدهی باای اسانس و  نیز تنوع زیاد گونه

عنوان جایگزینی برای داروها گونه گیاهی می توان به کشور، از این در

 های غذایی سنتزی بهره جست.و افزودنی

 قدردانی و تشکر: 

 دانشجویی و با حمایت مالی  معاونت این مقاله بر اساس طرح تحقیقاتی

شده است.  انجام محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

همچنین از همکاری مسئول محترم آزمایشگاه میکروبیولوژی سرکار 

 شود.خانم دکتر شقایق موسوی تشکر و قدردانی می
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