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  چکیده

دار و دارویی، ضروري است بـا شناخت بالقوه کشور در زمینه تنوع گیاهان اسانسبا توجه به توان 

هاي گیاهی و هاي اساسی جهت استفاده از اسانسهاي گیاهی و خصوصیات اکولوژیکی آنها، گامگونه

برداري از این گیاهان برداشته شود. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی هاي اصولی بهرهترویج شیوه

زید آمل در مراتع شاه) .Artemisia fragrans Willd(هاي کمی و کیفی اسانس درمنه معطر ویژگی

هاي هاي گلدار بوتهواقع در استان مازندران پرداخته است. براي انجام این تحقیق برداشت از سرشاخه

یر با بخار ها پس از خشک شدن در دماي محیط، با روش تقطمختلف در فصل رویشی انجام شد. نمونه

و گاز ) GC(هاي موجود در اسانس با دستگاه کروماتوگراف گازي گیري شدند. ترکیبآب اسانس

در مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ) GC/MS(سنج جرمی کروماتوگراف متصل شده به طیف

دودکان،  هاي دکان،که از این بین ترکیبترکیب در اسانس درمنه معطر وجود دارد  69مجموع 

و  51/3، 31/4، 04/6، 88/8، 68/25تتراکوزان، تترادکان، سیکلوهگزان اتیل و هپتادکان به ترتیب با 

 درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. 38/3

  هاي گلدار، دکانسرشاخه درمنه معطر، اسانس،هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه

منظور استفاده بررسی علم طب سنتی به

درست از این میراث با ارزش و پیشرفت هر چه 

ها و توسعه ترکیبات بیشتر در زمینه درمان بیماري

باشد. دو موضوع دارویی در عصر حاضر ضروري می

1اتنوبوتانی
هاي تحقیق ، زمینه2و اتنوفارماکولوژي 

ها در رابطه با دانش تجربی مردم بومی و پیوند آن

استفاده، آثار درمانی و یا آثار با داروهاي مورد 

آورند. ها را فراهم میسمی قابل توجـه این درمــان

اتنوبوتانی مطالعه ارتباط میان انسان و گیاهان با 

هاي آن بر اساس مشاهدات جزئی را همه پیچیدگی

ممکن نموده و استفاده اجتماعی از گیاهان و همه 

ربر هاي اعتقادي و فرهنگی مصرف گیاه را دجنبه

گیرد. انجـام مطالعات اتنوفارماکولوژیک نیز می

تواند در شناخت داروهاي جدید و نیز جلوگیري می

هاي از نابود شدن دانش نهان و شهودي نزد فرهنگ

گوناگون، کمک فراوانی به عصر کنونی نماید 

هاي استخراج اسانس ).1396(اصغري و همکاران، 

ري هستند هاي معطشده از گیاهان دارویی ترکیب

هاي مختلف گیاهان مانند دانه، ریشه، که از اندام

شوند جوانه، پوست، شاخه، غنچه و گل تهیه می

)Cosentino et al., 1999; Orav et al., 2006( در .

                                                           
1 Ethonobotany 
2 Ethnopharmacology 

دلیل وجود ها بهدار، درمنهبین گیاهان اسانس

 دوران گذشته از اسانس و خاصیت معطر بودن آن

 مصارف گوناگون و داراي اهمیت سنتی در طب

). جنس درمنه 1375بوده است (مظفریان، 

)Artemisia ( از خانوادهAsteraceae  بوده که

گونه در ایران  34، جهان گونه در 400داراي 

)Hamad et al., 2010( ونه در ــگ 12دود ـح و

باشد (سالمی و همکاران، مـازندران میاستان 

و اجتمـاع درمنه از منـاطق مـرتفع . )1392

هاي پست منـاطق مرکزي و کـوهستانی تا دشت

 ارتفاع جنوب و شمال ایـران پراکندهساحلی کم

طب قدیم  ). درمنه در1396باشند (مظفریان، می

کننده،  آور، محرك، ضدعفونیاشتها عنوان دارويبه

دردهاي روماتیسمی  درمان و هارگ گشادکننده

ها درمنه. )Deepa et al., 2007(کاربرد داشته است 

جمله ضد  از بیولوژیک فراوانی داراي فعالیت

و  ضد انگلی کشی،قارچی، ویروس ضد میکروبی،

و بـازکنندگی  آنتی اکسیدانی خواص همچنین

. همچنین این )Hayouni et al., 2007(باشند می

دار داراي خاصیت دورکنندگی، گیاهان اسانس

 ریزي حشره بوده و دربازدارندگی تغذیه و تخم

شوند. در این راستا نهایت باعث مرگ حشره می

) با بررسی اثر 1385پور (نگهبان و محرمی
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دورکنندگی و دوام اسانس گونه درمنه دشتی روي 

اي سه گونه حشره انباري شامل سوسک چهار نقطه

حبوبات، شپشه برنج و شپشه آرد به این نتیجه 

در  حبوبات ايرسیدند که سوسک چهار نقطه

آرد حساسیت  شپشه و شپشه برنج با مقایسه

شدند.  تلف سریعتر و داده نشان خود از بیشتري

اسانس  نیمه عمر یا سمیت تنفسی دوام همچنین

طور به حبوبـات ايچهـار نقطــه سـوسک در

آرد  شپشه و برنج شپشه به نسبت داريمعنی

 به درمنه اسانس اما اثرات دورکنندگی .بود بیشتر

آرد  شپشه کامل حشرات يرو داريطور معنی

اي نقطه سوسک چهار و برنج شپشه از بیشتر

کارایی  آمده بدست حبوبات بود. بنابراین نتایج

آفات  کنترل را براي Atremisia sieberiاسانس 

   رساند. به اثبات انباري

) در تحقیق خود محتواي 1393طاهرخانی (

 فنولی اسانس و فالونوئید عصاره شش گونه

Artemisia aucheri ،A. diffusa ،A. turanica ،

A. oliveriana و A. absinthium مورد بررسی  را

و  A. oliverianaقرار داد. وي روغن اسانسی گونه 

ترتیب داراي بیشترین را به  A. diffusaعصاره 

محتواي فنولی و فالونوئیدي معرفی کرده و از آن 

تري یاد کرده هاي قويبه عنوان آنتی اکسیدان

) در بررسی اثر 1392است. نگهبان و همکاران (

دورکنندگی اسانس نانوکپسوله شده گونه درمنه 

دشتی روي الرو شب پره پشت الماسی به این 

نتیجه رسیدند که فناوري نانوکپسوله کردن 

تواند نقش عمده و بسزایی در ها میاسانس

  دورکنندگی آفات داشته باشد.

ی، شرایط با توجه به وضعیت مطلوب اقلیم

هاي متفاوت آب و هوایی و خاص توپوگرافی، زون

تنوع پوشش گیاهی در شهرستان آمل، این منطقه 

باشد. هاي گیاهی برخوردار میاز غناي باالي گونه

این رو شناسایی گیاهان دارویی مورد استفاده در  از

این منطقه، بررسی موارد مصرف بومی و سنتی آنها 

دست آمده در العات بهدر مناطق رویش و ثبت اط

العاده غــالب مستندات علمی از اهمیتی فــوق

برخوردار است. در این راستا پژوهش حاضر نیز به 

 Artemisia fragrans(معرفی گونه درمنه معطر 

Willd. (گیاهــان دارویی  عنوان یکی از مهمترینبه

مازندران پرداخته و ترکیبات و مواد تشکیل  استان

  س آن را مورد بررسی قرار داده است. دهنده اسان

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

 30زید جنوب آمل در کیلومتر منطقه شاه

سمت تهران واقع شده است. منطقه  جاده هراز به
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و عــرض  36˚ 10́ 17˝در طــول جغرافیایی 

 560واقع شده است و  52˚ 21́ 32˝جغرافیایی 

اقلیم منطقه نیمه  متر ارتفاع از سطح دریا دارد.

- 600مرطوب معتدل با میانگین بارندگی سالیانه 

درجــه  20متر و دمـاي متوسط میلی 500

باشد. خاك منطقه داراي بافت گراد میسانتی

 است. گونه 5/7-8لوم سیلتی با اسیدیته  -لومی

گیاهی منطقه مورد مطالعه درمنه معطر 

)Artemisia fragrans Willd.( کاسنی  از خانواده

)Comositeae ( شکل) و تیپ غالب گیاهی، 1بوده (

ساله هــاي یکدرمنــه معطر بــه همراه گــراس

)Artemisia fragrans- Annual Grasses ( بوده

هاي همراه این تیپ ) و مهمترین گونه2(شکل 

، Stachys turcomanicaگیاهی عبارتند از: 

Scabiosa rotata ،Stachys inflata،Bromus 

brizaformis ،Phleum paniculatum ،Ziziphora 

teniur ،Reseda lutea ،Kochia prostrata ،

Artemisia scoparia، Salsola dendroides، 

Salsola arbusculaformis ،Tamarix aphylla ،

Zygophyllum fabago ،Peganum harmala ،

Coronupus dydymus و Eurotia ceratoides .

نیا، ؛ اکبرزاده و قلیچ1396یا و همکاران، ن(قلیچ

1389.(  

  

 

  ).Artemisia fragrans Willd( گونه درمنه معطر - 1شکل 
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  منطقه مورد مطالعه) در .Artemisia fragrans Willd( اجتماع درمنه معطر - 2شکل 

   

  روش تحقیق

هاي گلدار گونه درمنه برداري از سرشاخهنمونه

در بهمن ) .Artemisia fragrans Willd( معطر

زید آمل واقع در استان از منطقه شاه 1397

ها ابتدا در دماي مازندران انجام گرفت. نمونه

سپس در گراد و درجه سانتی 22- 24معمولی اتاق 

به  نور خورشید، از تابش مستقیم دور سایه و به

 5روز خشک شده و به رطوبت کمتر از  10مدت 

ها آسیاب شدند. درصد رسیدند. سپس نمونه

هاي گلدار به گیري از نمونه خشک سرشاخهاسانس

اي کلونجر روش تقطیر با آب، توسط دستگاه شیشه

ن آنالیز ها تا زماساعت انجام شد. اسانس 2به مدت 

در شیشه در بسته در یخچال نگهداري شدند. پس 

 ها بــه دستگاه گازکروماتوگرافاز تزریق اسانس

)GC( ریزي حرارتی ترین برنامهو یافتن مناسب

ستون، جهت دستیابی به بهترین جداسازي، 

کلرومتان رقیق شده و هاي حاصله با دياسانس

با  بـــه دستگـاه گـازکروماتوگراف کوپل شده

هاي تزریــق و طیف) GC/MS(سنج جرمی طیف

دست آمد. هاي مربوطه بهجــرمی و کروماتوگرام

ها مورد هاي تشکیل دهنده اسانسسپس ترکیب

 شناسایی کمی و کیفی قرار گرفت.

  GC-MSمشخصات دستگاه 

وسیله به اسانس دهندهتشکیل هايترکیب

شد.  شناسایی گـــازي دستگاه کروماتوگرافی

شرح است:  این به دستگاه مورد استفاده مشخصات

 Agilent Technologies گازي مدل کروماتوگرافی

7890 A ستون به مجهز Hp-5MS ستون  (طول
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فاز  ، ضخامت میکرومتر 250داخلی  قطر متر، 30

به  میکرومتر) که برنامه دمایی ستون 25/0ثابت 

 35 آون ابتدایی دماي گردید که تنظیم نحوي

دقیقه  5 مدت این و توقف در گرادانتیدرجه س

هر  در سانتیگراد درجه 5بوده و دماي دستگاه 

درجه  220بـه دمـاي  دقیقه افزایش یابد تـا

دقیقه  10 به مدت دما این گراد برسد. درسانتی

باقی ماند. نوع آشکارساز اسپکتروسکوپی جرمی 

c5975  گراد و گاز درجه سانتی 250با دماي

متر در دقیقه و نسبت میلی 1با فشار حامل هلیم 

موجود  هايبود. در نهایت ترکیب 25به  1شکاف 

 هاي بازداريدر اسانس درمنه با استفاده از اندیس

)Retention Index (اي و پیشنهادهاي کتابخانه

و مقـایسه آنها بــا GC-MS کامپیوتر دستگاه 

  هاي استاندارد انجام شد.ترکیب

  نتایج

ترکیب حاصل از استخراج  69در مجموع 

اسانس گونه درمنه معطر شناسایی شده است. 

هاي شیمیایی اسانس تعدادي از مهمترین ترکیب

) .Artemisia fragrans Willd(گونه درمنه معطر 

مرتب شده  1بر اساس زمان بازداري در جدول 

است. عالوه بر زمان بازداري، درصد ترکیبات 

تشکیل دهنده اسانس گیاه نیز به تفکیک نشان 

تفکیک  GC/MSداده شده است. در دستگاه 

 نقطه اساس بر اسانس، دهنده تشکیل ترکیبات

 و کمتر ترکیب مولکولی وزن هرچه د.باشمی جوش

 خارج دستگاه از زودترن ترکیب ، آباشد رارترـف

 خارج دیرتر باشد، ترسنگین ترکیبی اگر و شودمی

 فراریت دلیل هبمتیل  5. ترکیب نونان، شودمی

 صورت هب که شودمی خارج دستگاه از زودتر بیشتر،

. آخرین است مشاهده قابل 3شکل  در قرمز پیک

در زمان  I X-2Dترکیب خارج شده از ستون نیز 

دقیقه بــوده است. از بین تـرکیبات  89/59

هاي دکان، دودکان، تشکیل دهنده، ترکیب

تتراکوزان، تترادکان، سیکلوهگزان اتیل و هپتادکان 

و  51/3، 31/4، 04/6، 88/8، 68/25به ترتیب با 

درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص  38/3

  دادند. 
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  ).Artemisia fragrans Willd( هاي شیمیایی در اسانس گونه درمنه معطردرصد ترکیب - 1جدول 

 میزان ترکیب (%) زمان بازداري  ترکیب شیمیایی  ردیف

1 Nonane, 5-methyl 24/7  88/1 

2 Nonane, 3-methyl 58/7  51/2 

3 Cyclohexane, ethyl 11/8  51/3 

4 Decane (CAS) 65/8  68/25 

5 Dodecane (CAS) 49/15  88/8 

6 4.alpha.-HYDROXYACHIPENDOL 79/17 29/1 

7 Tetradecane 10/22  31/4 

8 GERMACRENE-D 69/24  18/1 

9 Hexadecane (CAS) 08/28 32/2 

10 .gamma.-Sitosterol 72/47  38/2 

11 Stigmast-5-en-3-ol… 93/47  33/1 

12 1-Heptacosanol 23/48 02/1 

13 Hexadecane, 1-(ethenyloxy) 45/48  07/1 

14 HENEICOSANE 87/48  13/1 

15 EICOSANE 55/49 44/1 

16 Phridine-3-carboxamide… 72/49 99/1 

17 Octacosane  30/50 23/1 

18 Tetracosane 20/51 04/6 

19 9, 19-Cyclolanostan-3-ol, 24-methyl… 51/51  61/1 

20 Heptadecane 44/53  38/3 

21 (23S)-ethylcholest-5-en-3.beta.-ol… 98/57  64/1 

22 Cobalt, bis(.eta.2-ethene)[…  63/58  22/1 

23 I X-2D 89/59 14/1 

 

  

  



 

 

  ).Artemisia fragrans Willd( هاي گونه درمنه معطرگازکروماتوگرام نمونه اسانس سرشاخه - 3شکل 
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  گیريبحث و نتیجه

 5طور که نتایج نشان داد ترکیب نونان، همان

متیل از بین ترکیبات استخراج شده از اسانس گونه 

درمنه معطر زودتر از دستگاه خارج شده است. 

در  IX-2Dآخرین ترکیب خارج شده از ستون نیز 

دقیقه بوده است. همچنین از بین  89/59زمان 

 68/25دکان با  ترکیبات تشکیل دهنده، ترکیب

درصد بیشترین درصد تشکیل اسانس گونه درمنه 

ترکیبات معطر را به خود اختصاص داده است. 

درصد)،  04/6درصد)، تتراکوزان ( 88/8دودکان (

 51/3درصد)، سیکلوهگزان اتیل ( 31/4تترادکان (

درصد) در مرحله بعدي  38/3رصد) و هپتادکان (د

  قرار گرفتند. 

تحقیقات مشابه بر روي درمنه معطر، نتایج 

) 1380برازنده (متفاوتی داشته است. به طوري که 

گونه موجود در روغن اسانس  ترکیب 28 در بررسی

ترکیب ، )Artemisia fragrans( درمنه معطر

 8/34 با آلفا توجوندرصد و  1/52با  سـینئول

معرفی درصد را جزء ترکیبات اصلی این گونه 

سینئول را یکی  - 8، 1 ) نیز1382آذرنیوند (کردند. 

 aucheriو   A. sieberiدو گونهت اصلی از ترکیبا

A. تـرکیبات ديـهن پژوهشگران کـرد. معرفی 

هاي اصلی ترکیب از را مونـوترپن ،، کـامفنتوجـون

 داننـدمـیجنس درمنه  مختلـف هايگونه

)Thakur et al., 1990 .(  

که اشاره شد در مناطق مختلف  طورهمان

هاي باره اجزاء اسانس گونه هاي متفاوتی درگزارش

مختلف درمنه وجود دارند که بیان کننده تفاوت 

مشهودي در ترکیبات تشکیل دهنده اسانس 

ها ممکن است نتیجه عواملی هستند. این تفاوت

نوع گونه آزمایش شده، شرایط محیطی، زمان مانند 

برداشت، ژنوتیپ گیاه، شیوه فـرآوري، شیوه 

  گیري و غیره باشند. اسانس

 68/25در تحقیق حاضر ترکیب دکان با 

درصد بیشترین مقدار را در بین ترکیبات به خود 

اختصاص داده است که این ترکیب در اسانس اندام 

 با )Florida rubia(زي هوایی گونه روناس صخره

گزارش ترین ترکیب درصد به عنوان مهم 38/8

. دومین )1396فر و همکاران، آریانشده است (

ترکیب اصلی شناخته شده در تحقیق حاضر 

باشد. در تحقیق نخعی و همکاران دودکان می

) در خراسان جنوبی، ترکیب دودکان در 1387(

ان عنوبه  )Narcissus tazetta( اسانس گل نرگس

درصد) گزارش شده است.  25/30ترکیب اصلی (

ترکیب هپتادکان استخراج شده از اسانس گونه 

هـاي دارویی نیز از درمنه معطر در دیگر گونـه
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طوري که بتولی باشد. به تـرکیبات اصلی و مهم می

هاي ) با بررسی و مقایسه ترکیب1394و همکاران (

هاي مختلف گیاه شیمیایی روغن اسانسی اندام

در ) Eremurus persicus(دارویی سریش ایرانی 

منطقه آزران کاشان، یکی از اجزاي اصلی تشکیل 

دهنده اسانس گونه سریش ایرانی را هپتادکان 

  درصد) معرفی کردند.  31/5(

  یجیترو هیتوص و يبندجمع

با توجه به وضعیت مناسب اقلیمی، شرایط 

اهی در خاص توپوگرافی و تنوع پوشش گی

هاي شهرستان آمل، این منطقه از غناي باالي گونه

این رو شناسایی  ازباشد. گیاهی برخوردار می

گیاهان دارویی مورد استفاده در این منطقه، بررسی 

ها در مناطق رویش موارد مصرف بومی و سنتی آن

دست آمده در قالب مستندات و ثبت اطالعات به

برخوردار است. العاده علمی از اهمیتی فوق

 از منظورهتک استفاده دلیل این کههمچنین به

 ترین و مهمترینعنوان عمدهمراتع (چراي دام) به

 رود، لذا شناساییشمار میبه عامل تخریب مراتع

 هايمولد محصوالت و فرآورده گیاهان علمی و فنی

از  جهت استفاده چند منظوره فـرعی مرتعی

صنعتی،  ظر دارویی،ن هاي منابع طبیعی ازعرصه

  باشد.ضروري می و خوراکی زینتی
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