داروهاي گياهي ،سال چهارم ،شماره  ،4صفحه  981تا 911

فصلنامه داروهاي گياهي
journal homepage: www.jhd.iaushk.ac.ir

فيتوشيمي اسانس اندام هاي مختلف درمنه کوهي )(Artemisia aucheri Boiss.

جمعآوري شده از استان چهارمحال و بختياري
2

سپيده ميرزایيان ،1مهدي اورعي ،*1عبداهلل قاسمي پيربلوطي
.1

گروه علوم باغباني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانه ،ميانه ،ایران؛
*

مسئول مکاتبات ()E-mail: moraei@yahoo.com

 .2گروه گياهان دارویي ،مرکز تحقيقات گياهان دارویي و دام پزشکي سنتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛

شناسه مقاله
تاریخ دریافت مقاله2930/40/04 :
تاریخ پذیرش مقاله2930/43/04 :

چکيده
مقدمه و هدف:

درمنه کوهي ) (Artemisia aucheri Boiss.گياهي بوتهاي از خانواده Asteraceae

ميباشد که در سراسر ایران پراکنده است .این گياه در طب سنتي ایران ،به عنوان قابض ،ضدعفوني

نوع مقاله :علمی  -پژوهشی

کننده ،ضد ميکروب ،ضد انگل و ضد مسموميت به کار ميرود .هدف از این مطالعه شناسایي اجزاي

موضوع :فیتوشیمی

اسانس برگ و ساقه و گل آذین درمنه کوهي موجود در استان چهارمحال و بختياري به منظور مشخص

کليد واژگان :


درمنه کوهی



اجزای اسانس



آرتمیزیاکتون

Artemisia aucheri Boiss 

نمودن مهمترین ترکيبات و مقایسه آن ها با یکدیگر بود.
روش تحقيق :برگ و ساقه و گلآذین درمنه کوهي از ارتفاعات کوههاي زاگرس در منطقه کالر استان
چهارمحال و بختياري جمعآوري شدند .اسانس گيري به روش تقطير با آب و با دستگاه کلونجر صورت
گرفت .اجزاي اسانس با استفاده از  GC/MSتجزیه و شناسایي شدند.
نتایج و بحث :بر اساس نتایج حاصل ،بين اندامها از نظر عملکرد اسانس اختالف معنيداري وجود داشت.
بيشترین ميزان عملکرد اسانس بين  1/5تا  2ميليليتر در  111گرم گلآذین خشک بهدست آمد که در
مقایسه با اسانس برگ و ساقه گونه مورد نظر اختالف معنيداري داشت .رنگ اسانسها از سفيد تا زرد
روشن متغير بودند .به طور کلي در حدود  01درصد از ترکيبات اسانس شناسایي شد که مهمترین ترکيب
تشکيل دهنده اسانس گلآذین ،برگ و ساقه درمنه شامل آرتميزیاکتون به ميزان  52/0درصد01/1 ،
درصد و  10/0درصد به ترتيب بود.
توصيه کاربردي /صنعتي :باتوجه به نتایج تحقيق حاضر ،بهترین اندام قابل برداشت گياه درمنه کوهي با
حداکثر ماده موثره و بازده اسانس سرشاخه گلدار یا گل آذین مي باشد.

 .1مقدمه
جنس  Artemisiaبا نام علمی درمنه متعلق به قبیله

پوشش و تراکم و پراکنش وسیع یکی از با اهمیتترین جنسهای

 Anthemideaeو خانواده ستارهآسا  Asteraceaeطبقهبندی شده-

گیاهی ایران پس از گون ( )Asteragalusاست .گونههای این جنس

است که بیش از  044گونه از این جنس وجود دارد ،که از نظر ایجاد

به دلیل سازگاری با شرایط مناطق خشک و نیمهخشک ،مقاومت به
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سرما و خشکی محیط ،فرم خاص بوتهای -نیمهخشبی ،تأمین علوفه

متخصص گیاهشناسی و با استناد به کلیدهای گیاهشناسی و فلور

دام و حیات وحش ،کاربرد در مصارف دارویی و صنعتی ،مقاومت به

ایران و منابع موجود ( )Ghahreman, 1996-2000شناسایی

چرا و مصون بودن از چرای زودرس ،سهولت استقرار از راه تجدید

گردید.
نمونهها در دمای معمولی اتاق ( 00-94درجه سانتیگراد)

حی ات طیعی یا بذرپاشی و نقش آن در حفاظت آب و خاک اهمیت

خشک گردیدند .سپس نمونههای خشک شده آسیاب و به روش

بسزایی دارد (.)Mozaffarian, 2008
درمنه کوهی با نام علمی  Artemisia aucheri Boissیکی از

تقطیر با آب (فارماکوپه انگلستان) ،توسط دستگاه کلونجر به مدت 9

این گونههای معروف درمنه در ایران میباشد .این گونه گیاهی

ساعت اسانسگیری شدند و بالفاصله توسط سولفات سدیم خشک

چندساله ،به رنگ سبز متمایل به خاکستری به ارتفاع 00-04

آبگیری شده و در محل تاریک با دمای  0درجه سانتیگراد تا زمان

سانتیمتر میباشد .برگهایی با پهنک تخممرغی یا تقریباً گرد ،گل-

تجزیه نگهداری شدند (.)Uptonetal, 2011

هایی زرد و گلآذین کاپیتول و میوه خشک و یک فندقه دارد

 .2-2بررسي اجزاي اسانس

( .)Ghahreman, 1996-2000گیاه درمنه در طب سنتی ایران و
چین مورد توجه فراوانی است .اغلب گونههای این گیاه دارای خواص

اسانس گیاه مورد نظر پس از آماده سازی ،به دستگاه گاز

بیولوژیکی متعددی چون خواص ضدباکتریایی ،ضدقارچی ،آنتی-

کروماتوگرافی جرمی ) (GC/MSتزریق شد تا نوع ترکیبات آن
مشخص شود .دستگاه  GCمورد استفاده از نوع 8790A Agilent

اکسیدانی ،ضدکرم و انگل و ضدالتهابی هستند (Zargari,1992-

.)1998

با ستون  HP-5MSبه طول  94متر ،قطر داخلی  4/00میلیمتر و

با توجه به اینکه استفادههای درمانی یا صنعتی از گیاهان دارویی

ضخامت الیه داخلی  4/00میکرومتر بود و از گاز هلیوم به عنوان گاز

بهویژه اسانس آنها مستلزم شناسایی اجزای متشکله آن میباشد و

حامل با سرعت  4/8میلی لیتر در دقیقه استفاده شد و طیف سنج

اختالف موجود در کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاهان به

جرمی ( (MSمورد استفاده مدل  Agilent 5975 Cبود .شناسایی

شرایط آب و هوایی منطقه ،نوع خاک ،ارتفاع و حتی ساعت جمع-

طیفها به کمک شاخص بازداری آنها و مقایسهی آن با شاخص-

آوری گیاه مرتبط است ( ،)Ghasemi Pirbalouti et al., 2005لذا

های موجود در کتب مرجع و با استفاده از طیفهای جرمی ترکیبات

شناخت عوامل تأثیر گذار (محیطی و ژنتیکی) بر کمیت و کیفیت

استاندارد و استفاده از اطالعات موجود در کتابخانهی کامپیوتری

گیاهان دارویی و اثر بخشی ماده موثره مدنظر است .هدف از این

صورت گرفت (.(Adams, 2001

مطالعه شناسایی اجزای اسانس برگ و ساقه و گلآذین درمنه کوهی

 .0نتایج و بحث

موجود در استان چهارمحال و بختیاری به منظور مشخص نمودن

نتایج تجزیه فیتوشیمیایی اسانسهای سه اندام مختلف درمنه

مهمترین ترکیبات و مقایسه آن ها با یکدیگر بود.

کوهی منجر به شناسایی  04ترکیب مختلف شد که مهمترین

 .2مواد و روش ها

ترکیبات عبارت از سانتولیناتریئن ،آلفاترپینن ،پاراسیمن ،لیمونن،

 .1-2مواد گياهي و استخراج اسانس

2و-8سینئول ،آرتمیزیا کتون ،بورنئول ،بورنیلاستات ،بتا-کاریوفیلن،
جرماکرین-دی ،نرولیدول ،کاریوفیلناکسید ،بتا-ادسمول و آلفا--

بهمنظور مطالعه خصوصیات فیتوشیمیایی اسانس گیاه

ادسمول بودند (جدول .)2

 ،Artemisia aucheri Boissدر مرحله گلدهی در اوایل تیرماه
 2932نمونههای گیاهی (سه تکرار) که حاوی برگ و ساقه و گل-

از گلآذین گیاه درمنه  2/50درصد حجمی /وزنی اسانس به-

آذین بودند از کوههای زاگرس در منطقه کالر (در استان چهارمحال

دست آمد که در مجموع در این اندام برداشت شده  09ترکیب از

و بختیاری) جمعآوری شدند .نمونههای جمعآوری شده در

تجزیه اسانس شناسایی شد که مهمترین آنها شامل آرتمیزیاکتون

آزمایشگاه گیاهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد به کمک

( 00/3درصد) و نرولیدول ( 0/0درصد) بودند .همچنین عملکرد
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که در مجموع  90ترکیب در این اندام مورد شناسایی قرار گرفت.

اسانس ساقه گیاه درمنه  4/450درصد حجمی /وزنی بهدست آمد

جدول  -1مهمترین ترکیبات شناسایی شده در اسانس برگ ،ساقه و گل آذین گیاه درمنه کوهی از استان چهارمحال و بختیاری
برگ

ساقه

گل

±SD

ميانگين

±SD

ميانگين

±SD

ميانگين

شاخص بازداري
RI

نام ترکيب

1.02

8.38

3.62

3.11

0.09

0.18

911.38

Santolinatriene

0.37

11.93

0.51

1.62

0.21

2.26

1017.22

α-Terpinene

0.19

5.57

0.50

0.55

0.61

0.53

1025.66

p-Cymene

0.12

0.71

0.26

0.60

0.01

2.10

1032.82

1,8-Cineole

1.97

30.19

4.11

52.94

0.55

13.38

1059.05

Artemisia Ketone

0.17

1.32

0.25

0.82

0.51

3.35

1161.93

Borenol

0.00

0.00

1.87

1.58

0.11

7.04

1213.35

Unknown Alcohol-1

0.18

0.89

0.41

0.40

0.55

0.43

1279.92

Bornyl Acetate

1.07

3.72

0.00

0.00

0.78

2.66

1340.18

UnknownAlcohol-2

0.11

0.12

0.28

0.51

0.11

3.03

1411.85

β-Caryophyllene

0.15

0.17

0.32

0.54

0.35

13.23

1480.00

Germacrene-D

0.74

2.84

2.62

6.29

0.07

2.15

1557.05

Nerolidol

0.00

0.00

0.41

0.59

0.63

2.67

1574.25

Caryophyllene Oxide

0.12

0.13

1.00

1.44

0.55

2.48

1640.46

β-Eudesmol

0.00

0.00

0.54

0.75

0.83

1.70

1644.34

α-Eudesmol

آرتمیزیاکتون ( 29/9درصد) و جرماکرین -دی ( 29/0درصد)

در مطالعه ای دیگر ) (Farzaneh et al., 2002لینالول (00/2

اجزای غالب آن بودند .بازده اسانس حاصل از برگ گیاه مورد بررسی

درصد) ،ژرانیل -استات ( 24/5درصد) ،آلفا -سیترال ( 3/5درصد) و

 4/08درصد حجمی /وزنی بود .نتایج تجزیه فیتوشیمیایی اسانس

ترانس-سیترال ( 5/5درصد) از اجزای اصلی اسانس درمنه جمع

برگ درمنه در مجموع  00ترکیب مورد شناسایی قرار گرفت که

آوری شده از استان خراسان بودند .ترکیبات تشکیل دهنده اسانس

مهمترین آنها شامل آرتمیزیاکتون ( 94/2درصد) ،آلفا-ترپینن

این گیاه در منطقه اَلشتر استان لرستان شامل 2و -8سینئول (00/8

( 22/3درصد) و سانتولیناتریئن ( 8/9درصد) بودند.

درصد) ،آلفا -پینن ( 8/9درصد) ،میستیلن ( 5/0درصد) و
کریسانتنون ( 28/2درصد) بودند ( .)Hashemi et al., 2007تجزیه

شناسایی اجزای اسانس درمنه کوهی Artemisia aucheri

جمعآوری شده از حوالی کاشان (روستای نشلج) با استفاده از

فیتوشیمی اسانس حاصل از دانه گیاه درمنه کوهی نشان داد که

دستگاه  GCو  GC/MCوجود  00ترکیب را نشان داد که مجموعاً

ترکیبات مهم آن شامل 2و  -8سینئول ،پنتا-سیمن ،لینالول،

 38درصد کل اسانس را تشکیل میدهند .ژرانیول-استات (25/0

بورنیول ،الواندوال و بورنیول استات بودند (.)Asghari et al., 2012

درصد) ،آلفا-سیترال ( 25/2درصد) ،لینالول ( 20/5درصد) ،ژرانیول

به طورکلی در مناطق مختلف جهان گزارشهای متفاوتی در

( 24/5درصد) و ترانس -سیترال ( 24/0درصد) از اجزای اصلی

رابطه با اجزای اسانس گونههای مختلف جنس درمنه وجود دارد

اسانس هستند (.)Mahboubi and Qazian Bidgoli, 2009

( Hethelyi et al., 1995; Woerdenberget et al., 1993; Jose

وربنول ( 02/0درصد)  ،کامفور ( 02درصد) و 2و  -8سینئول (8/9

 )Abad et al., 2012; Sengul et al., 2011که بررسی آنها نیز

درصد) مهمترین ترکیبات شناسایی شده در اسانس اندام هوایی

بیانگر اختالف قابل مشاهدهای در ترکیبات تشکیل دهنده اسانس

درمنه کوهی جمع آوری شده از استان سمنان بودند

میباشد .این اختالف میتواند نتیجه عواملی چون تنوع گونه مورد

).(Sefidkon et al., 2002

مطالعه ،اکوتیپ ،شیمیوتیپ ،ژنوتیپ گیاه ،شرایط اکولوژیکی
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، روش اسانس گیری، نوع اندام قابل برداشت، زمان برداشت،مختلف
.روش استخراج و شناسایی ترکیبات موثره و غیره باشد

 نتيجه گيري.4
با توجه به نتایج مطالعه حاضر مهمترین گروه شیمیایی تشکیل
 مونوترپنهایArtemisia aucheri دهنده اسانس درمنه کوهی
.هیدروکربنه و مونوترپن های اکسیژنه به خصوص کتونها بودند
 ساقه و گل،آرتمیزیا کتون ترکیب اصلی تشکیل دهنده اسانس برگ
00/3( آذین درمنه بود که بیشترین میزان آن در گل آذین گیاه
.درصد) وجود داشت
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