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  چکیده
 استخراج و بررسی کمی و کیفی اسانس و همچنین بررسی اثرات ضد قارچی اسانس گیاهاین تحقیق به منظور 

Artemisia melanolepis آوري و پس از جداسازي و این گیاه از منطقه سبالن اردبیل جمع اندام هوایی. صورت گرفت
 GC/MSنالیز اسانس با دستگاهاین عمل به روش تقطیر با آب و آ. گیري مورد استفاده قرار گرفتخشک شدن، براي اسانس

اکتان : ،عبارت بودند ازترکیب شناسایی شده که ترکیبات اصلی اسانس اندام هوایی 24در آنالیز اسانس مجموعا . صورت گرفت
قارچ  ،قارچی اسانسبراي بررسی اثر ضد. ) 72/6(سینئول  - 8و1، )04/6(، دکان )65/8(پاینن  -، الفا)30/27(

مورد هاي نشان داد که اسانس در غلظت ضدقارچیمطالعه اثرات . مورد استفاده قرار گرفت )بیماریزاي گیاهیقارچ (اسکلروتینیا
  .دهدنشان می داريمعنی اثر بازدارندگی بررسی

  
  .ضدقارچیاسانس، اثرات  ،Artemisia melanolepis :کلمات کلیدي

  
  :مقدمه
هـاي متعـددي   هستند کـه داراي گونـه   )Artemisia(اي موجود در مراتع گیاهان جنس درمنه ترین گیاهان بوتهاز مهم        

-گونه گیـاه علفـی یـک    34این جنس در ایران .دهندطق استپی کشور را تشکیل میبوده و بخش وسیعی از پوشش طبیعی منا
 و A.melanolepisزان عبارتنــد هــاي انحصــاري ایــراگونــه).7(انــد ســاله دارد کــه در سراســر کشــور پراکنــدهســاله و چنــد

A.kermanesis )6 .( پراکنش جغرافیایی جنس درمنه در آسیا، اروپا، جنوب آفریقا و شمال آمریکاسـت )البتـه رویشـگاه   ). 13
کننـد و در  ها بطـور نامشخصـی روي نـوك رشـد مـی     ها بطور قوي و کامل معطر هستند گلبرگ). 2(ي آن در آسیاست عمده

-و بسیاري از گونـه  Artemisia جنس). 12( نهایت باال یا پایین استبیابانی رشد می کنند جایی که دماي هوا بیمناطق نیمه
-ها ایجاد میترپنها و سزکوئیها یک طعم و بوي ویژه دارند که توسط مونوترپناین گونه. هاي آن معطر و غنی از عصاره است

ها نامی است که در زبان فارسی بـه اغلـب   درمنه و افسنطین). باکتریاییفعالیت ضد(رد آن در طب بومی است شود و دلیل کارب
یکی از اعضـاي خـانواده    A.melanolepis.  )8(شود رویند گفته میکه در ایران می  Artemisia قریب به اتفاق گیاهان جنس

Asteraceae 14(هـا  هاي عقیم و زایا، سـاقه ي داراي شاخهاي، ساقههاي تار ابریشمی خاکستري، پشتهو گیاه دائمی با کرك (
متـر رویـش    4200تـا   3500سـبالن در ارتفاعـات   ایران و کوهکوهاي مناطق شمال گیاهی است که در رشته.مترسانتی 10-4

 هاي دارویی و کاربرد پزشکی به قـدري اسـت کـه در طـب    ي استفادهها در زمینهارزش و اهمیت درمنه). 1986ریچینگر،( دارد
بر دارند و در درمـان  التهابی و تبهاي ضدعملکرد Artemisiaهاي گونه. )1(نه شهرت جهانی دارد دلیل مصارف دیریسنتی به
گیاهی اسـت    .A.vestita)11 -4(هایی شامل ماالریا، سرطان، هپاتیت و آلودگی توسط باکتري، قارچ و ویروس مؤثرند بیماري
براي درمان التهاب، همچنین ورم مفاصل، روماتوئید و محـل   چین و تبتطور گسترده در داروسازي سنتی یا طب سنتی که به

-با افزایش غلظت افـزایش مـی   .A. aucheri Boiss میکروبی اسانسواثر ضد ) .15(شوند آماس پوستی سپسیس استفاده می
  یار خوبی نشان داده،که از اثر ضدبس قارچیضداسانس حاصل از اندام هوایی گیاه اثر. یابد
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ول سـینئ  -1،8تـرین آن  ترکیب شناسایی شده که عمـده  20عا مجمو A.sieberi در آنالیز اسانس ).٦(باکتریایی آن بیشتر بود
نـوع بـاکتري گـرم     8علیـه   میکروبی اسانس و عصاره آنهـا بـر  اثرات ضد. بوده است%) 3/8( نو کامف%) 5/35(کامفور %) 6/47(

 8و 1ور،  ف ام ک  آن  ی  ده م ع  ات ب ی رک ت  ه د، ک ش  ی ای اس ن ش  ب ی رک ت A. austriaca 60  س ان در اس .)3(مثبت ومنفی بررسی شده است
  ه د ک شـ   ص خ ش م  ن ک دان  و روش Spssز  ی ال ا آن و ب  ت رف رار گ ق  ی ررس ورد ب م  آن  ی ات وپ ل آل  واص خ  ن ی ن چ م ه. د ودن ب  ول ئ ورن و ب  ول ئ ن ی س

  ی وب ا خ ت ب سـ  ن  ی ارچ د ق ض  ت ی اص خ  داراي  ه ك  ت اخ س  ص خ ش ز م ی ن  آن  ی ارچ د ق ض  واص خ  ی ررس ب. د اش ب  ی م  ی ات وپ ل آل  واص خ  داراي
زان     A.vulgari در.)9(د اشـ  ب ی م Sclerotinia sclerotiurum  ی اه ی گ  زاي  اري م ی ب  ارچ ق  ل اب ق در م ھ می -١،٨نشان داده شده ک

ا   ینول و بت ل  –س ل از گ اینن قب ب پ ھ ترتی ی ب ل  % ١.٢و % ١٠دھ ان گ ھ در پای وده در حالیک ادیر ب ھ مق ی ب و % ٢۴دھ
ت ۴%.١٠ هـاي تلـخ و   هـا داراي بـرگ  باشد که اغلب آنهاي متفاوت مینام هاي مختلف باداراي گونه درمنه .)١٠(رسیده اس

گونه مورد پژوهش بدلیل اینکه بـومی ایـران اسـت و در کشـورهاي      .)8(باشند شابه هم میمعطر و خواص دارویی کم و بیش م
هیچگونه اطالعاتی از ترکیبات شیمیایی، فعالیت بیولوژیک و مصارف دارویی سنتی و جدیـد آن موجـود    دیگر انتشار ندارد، لذا

مطالعـات  . وجود دارد Artemisia  هايهاي گونهي ترکیبات و خواص ضد میکروبی اسانسهاي زیادي در زمینهگزارش. نیست
هاي بعضی از هاي متفاوت تایید کردوآشکار کرد که روغنگونههاي اي را در بین روغنهاي شیمیایی قابل مالحظهوجود تفاوت

  .)11(باکتریایی استهاي این جنس داراي فعالیت ضدقارچی و ضدگونه
  

  هامواد و روش
ي اسانس و براي تهیه. بر روي قارچ اسکلروتینیا صورت گرفتArtemisia melanolepis  قارچی اسانس گیاهبررسی اثرات ضد

سـی  سـی  5سـی آب مقطـر و   سـی  200هوایی گیاه را داخل یک بالون ریخته و حـدود  گرم پودر اندام 100 هاي مختلفظتغل
صورت گیري ساعت اسانس 3کنیم و با استفاده از دستگاه کلونجر به مدت به آن اضافه می) جهت باال بردن تراوایی (گلیسرول 

 -01/0 -1/0 -1هـاي  هـایی بـه غلظـت   و از آن به ترتیب محلول. ثبت و ار آن استوك تهیه شداسانس تهیه شده،  وزن . گرفت
را  20ها به آب مقطر نیز همان مقدار تووین مصرفی در غلظت 20برابر میزان تووین . لیتر تهیه گردیدگرم بر میلیمیلی 001/0

بررسی اثـرات ضـد قـارچی اسـانس     ابزار مورد استفاده در .بار تکرار شد 3هر غلظت . افزوده و به عنوان شاهد از آن استفاده شد
مـواد مـورد   و ..مـاري و غیـره  کن، پـنس، بـن  پنبه سوراخاي، همزن پیپت، چوبدیش شیشهاتوکالو، هود المینار، یخچال، پتري:

براي بررسی اثـرات   .قارچ اسکلروتینیا و ) PDA (محیط کشت آگار :عبارت بودنداز استفاده در بررسی اثرات ضد قارچی اسانس
را در  PDA گـرم  2براي کشت قـارچ ابتـدا    .استفاده شد sclerotiorum Sclerotinia يزاقارچی اسانس از قارچ بیماريضد 

دیش، پـنس و سـایر مـواد الزم بـراي     و همراه با پتري) دارپوشداخل ارلن در(سی رسانده شد سی 50آب حل کرده و به حجم 
بـه   uvمواد به زیر المینار که از قبل با الکـل و نـور  ) دقیقه 45حدود (اتمام کار اتوکالو بعد از . استریل در اتوکالو قرار داده شد

ها ریخته شد و بعد از آن کـه  دیشسی داخل پتريسی15ي محیط کشت به اندازه. دقیقه استریل شده بود منتقل شد 20مدت
ها به صورت جداگانه با هود استریل شده، قارچ داري شد روز بعد در زیربه مدت یک روز در یخچال نگه. محیط کشت سرد شد

در همـه مراحـل هـود المینـار بایـد      (قرار داده شـد   PDAي حاوي هادیشپنس از محیط حاوي قارچ برداشته شده و در پتري
پـس از یـک    هـاي تـازه  به این ترتیب میسل. ها را با نوار پارافین بسته و در ژرمیناتور قرار داده شددیشدور پتري) روشن باشد

همـراه   PDAي جداگانه محیط کشـت  هادیشبراي بررسی بررسی اثرات ضد قارچی در پتري .هفته در محیط کشت رشد کرد
تهیه شد، جهت افزودن اسـانس بـه   ) لیترگرم بر میلیمیلی 001/0 -01/0 -1/0 -1و ) بعنوان شاهد( 0هاي با اسانس در غلظت

با (کن پنبه سوراخاستفاده شد و قارچ اسکلروتینیا براي هر غلظت توسط چوب Syringe filterمحیط کشت از فیلتر سرسرنگی
مجزا صـورت   هايها در تکراري این آزمایشکلیه. قرار داده شد PDA ي محتوي اسانس وهادیشدر پتري) مترسانتی 5/0قطر 

داندگی اسـانس روي قـارچ تعیـین    شد تا اثر بازدیش از نظر رشد قارچ نسبت به شاهد بررسی بعد از یک هفته هر پتري .گرفت
 .گردد
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 نتایج و بحث

میـانگین رشـد    .لیترمشـاهده شـد  گرم بر میلـی میلی001/0 -01/0 -1/0 -1هاي غلظتي رشد هیف قارچ اسکلروتینیا در همه
نـابراین  ب .متـر بـود  سـانتی  8/7،9،9،  4/6ترتیـب،  بـه  لیتـر گرم بر میلیمیلی 001/0 -01/0 -1/0 -1هاي غلظت رهیف قارچ د
-گرم بر میلـی میلی 1هاي باالتر از در غلظت دارندگیبر رشد قارچ اسکلروتینیا اثر باز Artemisia melanolepisاسانس گیاه 

 .نشان داد لیتر

  
  گیري کلینتیجه

که  هو آشکار کرد هتایید کردهاي متفاوت هاي گونهاي را در بین روغنهاي شیمیایی قابل مالحظهمطالعات وجود تفاوت
و عدم بودن این گیاه با توجه به بومی باکتریایی است قارچی و ضدهاي این جنس داراي فعالیت ضدهاي بعضی از گونهروغن

ازجمله آنالیز  .در این زمینه صورت گیردباید رسد که تحقیقات بیشتري وجود تحقیقات قبلی در این زمینه، ضروري به نظرمی
با توجه به اثر بازدارندگی   .رچیهاي دیگرقاو بررسی تاثیرات آن روي گونهگیاهی  هاي مختلف این گونه ترکیب اسانس قسمت

ي گیاهان لیتر این مطالعه از نظر شناسایی گیاه مورد نظر در زمرهگرم بر میلیمیلی 1بر روي رشد قارچ اسکلروتینیا در غلظت 
 .ضدقارچی از اهمیت خاصی برخوردار است داراي خاصیت
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