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 Artemisia haussknechtii.در درمان سوء هاضمه و اختالالت گوارشی مورد استفاده قرار می گیرد.




کليد واژگان :
Artemisia
haussckenechtii

روش تحقیق :بخشهای هوایی گیاه مورد نظر ازمنطقه چمشک در جنوب شهرستان خرم آباد واقع در
استان لرستان جمع آوری گردید و پس از خشک شدن در سایه جهت اسانس گیری با روش تقطیر با
آب) (Hydrodistillationمورد استفاده قرار گرفت . .اسانس بدست آمده از این گیاه به وسیله دستگاههای

درمنه

 GC-MSو  GCآنالیز گردید.



کامفور

نتایج و بحث :نتایج نشان داد که بازده اسانس در مراحل قبل از گلدهی ،گلدهی وپس از گلدهی به ترتیب



1و-8سینئول



سیس-داونون



 %2/5 ،%1/2و  %1/6بود 33 .ترکیب در روغن اسانسی مرحله قبل از گلدهی 16 ،ترکیب در اسانس مرحله
گلدهی و  22ترکیب در اسانس مرحله پس از گلدهی شناسایی شد .کامفور1 ،و-8سینئول و سیس داونون
مهمترین ترکیب های اسانس در طی سه مرحله مورد مطالعه است .همچنین بیشترین مقدار کامفور به عنوان
مهمترین ترکیب اسانس در در مرحله گلدهی به دست می آید.
توصیه کاربردی/صنعتی :کامفور به عنوان مهمترین ترکیب اسانس این گیاه دارای خواصی از جمله
محرک ،ضد اسپاسم ،ضد عفونی کننده ،ضد احتقان ،داروی بیهوشی ،مسکن ،ضد االتهاب و آفت کش است.

مختلف میرویند 40 .گونه از این جنس در ایران وجود دارد كه دو

 .1مقدمه

گونه  A. kermanensisو  A. melanolepisاندميک می باشند
جنس  Artemisiaبا نام فارسی درمنه جزء خانواده كاسنی ها بوده

( .)Mozaffarian, 1996; Ahmadi et al., 2002بسياري از گونه

و بين  022تا  022گونه آن در سراسر دنيا وجود دارد كه در نقاط

هاي درمنه معطر بوده كه این عطرعمدتاً ناشی از وجود مونوترپنها و
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سزكویی ترپنها بوده و به همين علت در طب سنتی از آنها استفاده

براي استفادة بهينه از محصوالت گياهان دارویی و پيشبرد

میشود .همه گونههاي مختلف درمنه جهت درمان بيماريهایی مانند

راهبردهاي اصالحی و به نژادي ،داشتن اطالعات پایه از تركيبات

ماالریا ،هپاتيت و سرطان استفاده میشوند و خاصيت ضد باكتریایی،

شيميایی عمده و داراي اهميت دارویی ،اندام هاي داراي مادة مؤثرة

ضد ویروسی ،ضد قارچی و آنتی اكسيدانی از خود نشان میدهند

بيشتر و مرحلۀ رشدي كه بيشترین توليد مادة مؤثره در آن رخ می

( .)Aniya, 2000; Kimj et al. 2002; Juteau et al., 2002مردم

دهد الزامی است .بنابراین ،در همين راستا ،پژوهش حاضر به شناسایی

ایران در مناطق غربی مانند استان كرمانشاه از A. haussknechtii

تركيبات شيميایی اسانس سرشاخه ها و بررسی تغييرات كمّی و كيفی

در درمان سوء هاضمه و اختالالت دستگاه گوارشی استفاده مینمایند

اسانس آن ها در سه مرحله از رشد ،شامل مراحل رویشی ،ابتداي گل

(  .)Ramezanian et al., 2004; Khanahmadi et al., 2009گونه

دهی و گل دهی كامل پرداخته است.

هاي درمنه از گذشته به عنوان منبع روغنهاي اسانسی شناخته شده-

 .2مواد و روش ها

اند و داراي فعاليتهاي ضدميکروبی طبيعی بر روي تعداد زیادي از
باكتريها هستند .مکانيسم عملکردي اسانسها در ارتباط با تركيبات

 .1-2نحوه جمع آوری گیاهان

شيميایی و فعا ليت ضدميکروبی آنها بوده ،ولی در تمامی موارد از
مکانيسم مشابهاي برخوردار نيستند .ویژگی آب گریزي اسانسها

گياه  A.haussknechtiiاز منطقه جغرافيایی دره سيد در

سبب نفوذ آنها در ليپيد غشاء سلولی و افز ایش نفوذپذ یري آن می

روستاي چمشک واقع در جنوب خرمآباد از فروردین ماه تا آبان ماه

گردد ،كه این امرسبب اختالل در كليه فعا ليت هاي حياتی وابسته

سال  20در مراحل مختلف قبل از گلدهی ،گلدهی و بعد از گلدهی

به غشا ي سلولی ،خروج یون ها  ،تركيب هاي حياتی و در نهایت مرگ

جمعآوري و مورد شناسایی قرار گرفت .بعد از شناسایی ،اقدامات

سلول خواهد شد ( .)Sereshti & Samadi, 2007خان احمدي و

بعدي شامل خشک كردن و آمادهكردن نمونه ها جهت اسانس گيري

همکاران ( )0222تركيبات شيميایی و فعاليت ضد باكتریایی اسانس

انجام شد.

حاصل از  A.haussknechtiiرا ارزیابی نمودندو نشان دادند كه كامفر

 .2-2استخراج اسانس

مهمترین تركيب شناسایی شده در اسانس این گياه میباشد
( .)Khanahmadi et al., 2009هاشمی و صفوي ( )0200تركيبات

اسانس گيري با روش تقطير با آب و توسط دستگاه كلونجر انجام

شيميایی اسانس گياه  A. haussknechtiiشناسایی كردند و نشان

شد.

دادند كه كامفر ( )٪02/00و  -8 ،0سينئول ( )٪02/20مهمترین و

 .3-2تجزیه با دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف

فراوانترین تركيبات آن هستند (.)Hashemi & Safavi, 2012

سنج جرمی ()GC/MS

سرشتی و صمدي ( )0222تركيبات شيميایی اسانس گياه
 A.haussknechtiiرا ارزیابی نمودند و مشخص شد كه كامفر

اسانس گياه موردنظر پس از آماده سازي ،به دستگاه گاز

( )٪02/84و  -8 ،0سينئول ( )٪02/80بيشترین مقدار تركيبات را

گروماتوگرافی جرمی ) (GC/MSتزریق شد تا نوع تركيبات آن

تشکيل می دهند ( .)Sereshti & Samadi, 2007شناسایی تركيبات

مشخص شود دستگاه  GCمورد استفاده از نوع  Agilent 6890با

شيميایی و خواص ضد باكتریایی اسانس دیگر گونههاي درمنه نيز

ستون  HP-5MSبه طول  42متر ،قطر داخلی  2/02ميلی متر و

توسط محقيقين صورت گرفته است (Ramezanian et al., 2004

ضخامت الیه  2/02ميکرومتر بود. .برنامه ي دمایی ستون به این نحو

; .)Cha et al., 2005لذا با توجه به خواص درمانی و ضدباكتریایی

تنظيم شد كه دماي ابتدایی آون  22درجه سانتی گراد و توقف در

گونه هاي درمنه مطالعه حاضر با هدف شناسایی تركيبات تشکيل

این دما به مدت  2دقيقه با گرادیان حرارتی  4درجه سانتی گراد در

دهنده و اسانس گياه  A.haussknechtiiدر سه مرحله نموي اندازه

هر دقيقه صورت گرفت .سپس افزایش دما تا  002درجه سانتی گراد

گيري شد.

با سرعت  02درجه سانتی گراد در هر دقيقه و پس از آن افزایش دما
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به 422درجه سانتی گراد با سه دقيقه توقف در این دما ( )422صورت

رقم و انتخاب علف كش هاي مناسب نقش عمده اي در اعتالي كمی

گرفت .دماي اتاقک تزریق 022درجه سانتی گراد و از گاز هليم به

و كيفی متابوليت هاي ثانویه دارند (.)Kim & Lee, 2004

عنوان گاز حامل با سرعت جریان  2/8ميلی ليتر در دقيقه استفاد شد.

جدول

طيف سنج جرمی ) (MSمورد استفاده مدل  Agilent 5973با

.1

نتایج

تغييرات

اسانس

كمی

Artemisia

 haussckenechtiiدر طی مراحل مختلف رشد گياه

ولتاژ یونيزاسيون  22الکترون ولت ،و روش یونيزاسيون  EIدماي منبع

مرحله رشد

درصد اسانس

یونيزاسيون  002درجه سانتی گراد بود .شناسایی طيف ها به كمک

قبل از گلدهی

0/0±2/22c

شاخص بازداري آنها و مقایسه ي آن با شاخص هاي موجود در كتب

گلدهی

0/2±2/0a

مرجع و با استفاده از طيف هاي جرمی تركيبات استاندارد و استفاده

پس از گلدهی

0/2±2/0b

از اطالعات موجود در كتابخانه ي كامپيوتري صورت گرفت ( Adams,

حروف غير یکسان نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال  %2است.

.)2001
بررسی نتایج نشان می دهد كه در طی مراحل مختلف فنولوژي

 .3نتایج و بحث

درصد و حجم تركيبيات اسانس تفاوت معنی داري دارند .بنابراین
زمان برداشت یکی از فاكتورهاي مهم و تاثير گذار بر روي این صفات

 .1-3مقایسه بازده اسانس در مراحل مختلف فنولوژیک

محسوب می شود .تفاوت در بازده اسانس و تركيبات عمده در دو

نتایج تغييرات كمی اسانس گياه در مراحل مختلف رشد در

مرحله می تواند به علت تاثير شرایط آب و هوایی متفاوت بين فصول

جدول  0نشان داده شده است .نتایج در این مورد نشان داد كه

جمع آوري ،فاكتورهاي اكولوژیکی نظير عوامل ادافيکی ،كليماتيک ،

بيشترین مقدار اسانس درمرحله گلدهی ( %0/2حجمی-وزنی) و

توپوگرافی و شرایط فنولوژیکی گياه باشد.

كمترین ميزان اسانس در مرحله قبل از گلدهی ( %0/0حجمی-وزنی)

.2-3

به دست آمد .درصد اسانس مرحله گلدهی نسبت به مرحله پس از

تغییرات

کیفی

اسانس

گیاه Artemisia

 haussckenechtiiدر طی مراحل نموی

گلدهی و قبل از گلدهی بترتيب  22و  028درصد افزایش نشان می
دهد .مطالعات آماري نشان داد كه تفاوت درصد اسانس در هر سه

نتایج تغييرات كيفی اسانس گياه  A. haussckenechtiiدر طی

مرحله در سطح احتمال  %2تفاوت معنی داري را نشان می دهد.

مراحل نموي مختلف در جدول شماره  0آورده شده است .بر اساس

تحقيقات محققان نشان داده است كه كميت تركيب ها و نسبت هاي

نتایج جدول شماره  0در اسانس مرحراحل قبل از گلدهی ،گلدهی و

مربوط به اجزاي تشکيل دهنده اسانس به طورگسترده تحت تأثير

بعد از گلدهی به ترتيب  02 ،44و  02تركيب شناسایی شد كه بترتيب

ژنوتيپ ،مرحله تکوینی -تکاملی و رشد و نموي گياه می باشد

 22/02 ،84/22و  20/00درصد از كل اسانس را تشکيل می دهند.

( .)Marotti & Piccaglia, 1994بنابراین تغييرات كمی و كيفی

نتایج این جدول نشان می دهد كه كامفور0 ،و -8سينئول و سيس

اسانس گياه  Artemisia haussckenechtiiدر طی مراحل مختلف

داونون مهمترین تركيب هاي این اسانس در طی سه مرحله نموي می

رشد نيز از این قاعده تبعيت می كند.

باشند .از تركيب هاي مهم دیگر می توان به كامفن و -0ترپينئول را

متابوليتهاي ثانویه در گياهان دارویی اساساً با هدایت فرآیندهاي

می توان نام برد .از جمله تفاوت هاي مشاهده شده باال بودن درصد

ژنتيکی ساخته می شوند ،ولی به طور بارزي تحت تاثير عوامل محيطی

كامفور و ا و -8سينئول (به ترتيب  00/22و  )02/20در مرحله گلدهی

قرار می گيرد ( .)Omidbiagi, 2000عوامل محيطی سبب تغييرات

نسبت به مراحل دیگر می باشد در حاليکه درصد تركيب شاخص دیگر

زیادي در توليد و كيفيت مواد موثره گياهان دارویی مثل آلکالوئيدها،

یعنی سيس داونون در این مرحله نسبت به دو مرحله دیگر كمتر

گليکوزیدها ،استروئيدها و اسانس ها می گردند (.)Barimani, 1996

است.

مراحل فنولوژیک ،زمان كاشت ،تاریخ برداشت ،حاصلخيزي خاک ،نوع
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A. haussknechtii  بررسی تركيبات شناخته شده در اسانس گونه.2 جدول
درصد ترکیبات

RT

نام ترکیب

ردیف

بعد از گلدهی

گلدهی

قبل از گلدهی

-

-

1/24

452

2-Hexanal

2

0/14

-

-

211

Tricyclene

1

2/00

1/52

2/22

225

α – Pinene

2

2/22

5/21

1/24

252

Camphene

2

0/01

-

0/44

200

Sabinene

5

0/41

-

0/42

204

β–Pinene

4

-

-

0/52

244

β – myrcene

0

0/25

-

0/11

2002

α–Phellandrene

4

-

-

0/44

2025

(3) – Carene

2

0/20

-

-

2020

α – Terpinene

20

2/25

-

2/14

2012

p-cymene

22

20/24

10/22

4/04

2022

1,8–Cineole

21

2/20

0/40

2/14

2052

γ–Terpinene

22

-

-

0/20

2044

Octanol

22

0/52

0/42

0/54

2045

α-Terpinolene

25

2/00

-

1/04

2200

Linalool

24

22/22

21/50

12/54

2222

Camphor

20

0/20

-

-

2242

Pinocarvone

24

1/44

-

5/21

2245

Borneol

22

-

-

2/21

2202

Nonanol

10

2/20

-

5/22

2205

4–Terpineol

12

2/05

2/22

1/40

2240

α–Terpineol

11

-

-

0/00

2244

Para–cymen–8–ol

12

2/22

-

-

2220

β– Fenchyl alcohol

12

0/20

-

-

2125

Carvacrol methyl ether

15

-

2/50

-

2124

2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-

14

-

2/04

-

2152

p-cymene – 2,5- dione

10

-

-

2/20

2141

Chrysanthenyl acetate

14
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-

-

2/54

2141

Piperitone

12

-

0/22

-

2122

Sabinyl acetate

20

-

0/54

-

2145

Endobornyl acetate

22

1/20

-

-

2140

Bornyl acetate

21

-

0/15

2/11

2120

Carvacrol

22

-

-

2/02

2211

Geraniol formate

22

-

-

2/24

2222

Linalyl propionate

25

0/05

-

-

2222

Geraniol butytate

24

-

-

0/24

2252

α–Terpinenyl acetate

20

0/20

-

0/52

2200

Undecanol

24

0/42

2/21

-

2242

Geranyl acetate

22

-

0/22

0/52

2224

β– Caryophyllene

20

-

-

0/22

2214

Geranyl propionate

22

-

2/02

-

2222

α–farnesene

21

2/21

-

-

2500

Spathulenol

22

1/10

-

-

2542

Caryophylene oxide

22

0/24

-

-

2542

VeridifLorol

25

21/00

0/10

22/44

2524

Cis Davanone

24

-

-

0/54

2421

Isoaromadendrene epoxide

20

0/22

-

0/51

2441

α – bisabolol

24

-

-

0/14

2001

Aromadendrene oxide

22

0/40

-

-

1200

Tricosane

50

21/12

20/20

42/04

-

Total
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.مرحله گلدهی است
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