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بررسی تنوع ترکیبات فیتوشیمیایی و اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه درمنه 

  در فصول مختلف) .Artemisia fragrans Willd(معطر 
  

 ،         1زاده، امید فتحی2، کاظم علیرضالو2آقا فرمانی، بیوك1خانلومهدي یونسی حمزه
  1دهمحسن سبزي نوجه

  
  

 هان دارویی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریزاستادیار، گروه جنگلداري و گیا -1

  استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز -2
 )11/08/98: رشیپذ خیتار  98/ 11/03:  افتیدر خیتار(

  

  چکیده
 Artemisiaمعطر   درمنه در گیاه داروییبارانس گیاه معطر درمنه براي نخستین س افیتوشیمیایی تاثیر تنوع فصلی بر نوع و درصد ترکیباتدر این تحقیق 

fragrans Willd. اسانس در ادامه .گیري شدندتوسط دستگاه کلونجر اسانسو سپس آوري  متفاوت جمعدر چهار فصلهاي گیاهی نمونه. بررسی شد
 نوع اسانس حاصل از فوصل 4 ترکیب مختلف در 50در مجموع  .آنالیز شدند طیف سنج جرمی-  گازيکروماتوگرافی دستگاهاستفاده از  با فصول مختلف

ها نشان داد که منوترپن نتایج آنالیزهمچنین .  سینئول بودند-1،8هاي مختلف شامل کامفور، توجون، فصلاجزاي اصلی اسانس در . مختلف شناسایی شد
 mg(بیشترین مقدار ترکیبات فنولی . بودند %) 4/95( و تیر  %)32/96(، اردیبهشت  %)55/90(، آذر  %)87/91(بخش عمده ترکیبات اسانس در شهریور 

GAE/g 49/5 ( و ظرفیت آنتی اکسیدانی)اسانس فصول مختلف با استفاده از اثرات ضد باکتریایی  .در اسانس حاصل از شهرویور ماه مشاهده شد %) 89/28
 Escherichia coli ،Proteus vulgaris ،Klebsiella pneumonia ،Staphylococcus aureusهاي يباکترروش انتشار دیسک بر روي 

رمنه د برابر اسانس در)  K. Pneumonia وE. coli ،P. vulgaris( منفی گرم هايباکتري تحقیق، نتایج اساس بر.  انجام گرفتBacillus subtillusو
برداري از تواند در تعیین بهترین تاریخ نمونهنتایج این تحقیق می.  ندتر بودحساس )B. subtillus و S. aureus(م مثبت هاي گرباکتريدر مقایسه با معطر 

  .این گیاه جهت مصارف دارویی و ضدباکتریایی مفید باشد
  

   سینئول، کارواکرول- 1،8کامفور، - 1توجون، درمنه،  تغییرات فصلی، : واژگانکلید
 
 
 

                                                        
 مسئول مکاتبات: mehdiyounessi377@gmail.com  
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  مقدمه - 1
 مصرف اصلی نگرانی موضوع غذایی محصوالت یمیکرب ایمنی

 مواد نگهداريهاي روش .باشدغذایی می صنعت نیز و کنندگان

 استفاده و پاستوریزاسیون تخمیر، انجماد، کردن، سرد مانند غذایی

  کنترل براي ايگسترده صورت به سنتزي ضدمیکربی ترکیبات از
 به غذایی مواد در زابیماري نیز و فساد عامل هايیکروارگانیسمم

 ترکیبات جایگزینی تقاضاي حاضر، حال در .است رفته کار

 رو غذایی مواد ایمنی از اطمینان حصول جهت طبیعی ضدمیکربی

 عنوان به گیاهی هاياسانس رابطه، این در .است افزایش به

 . استنموده جلب را زیادي توجه طبیعی خوراکی هاينگهدارنده
 عنوان به دور هايگذشته از گیاهی هاياسانس این، بر عالوه

 وسیعی طیف واجد روند کهمی کار به غذایی مواد در دهندهطعم

 و غذایی مواد هايپاتوژن برابر در ضدمیکربی هايفعالیت از

  .]1[  هستندفساد عامل هايمیکروارگانیسم
بسیاري از گیاهان مرتعی خاصیت دارویی دارند که تا کنون 

 1خانواده کاسنیان.  آنها انجام نشده استیادي رويمطالعات ز
 2800 بیش از باشد کههاي گیاهی میترین خانوادهیکی از بزرگ

ترکیب در مطالعات انجام گرفته روي اسانس این خانواده 
 در ایران در که است علفی گیاهی  درمنه.شناسایی شده است

 تیسن طب در گذشته دوران از گیاه درمنه .رویدمختلفی می مناطق

 درمنه، هاينام با آنها از و هداشت گوناگون مصارف و اهمیت داراي

 است شده برده نام ترخون و قیصوم برنجاسف، یوشان، افسنطین،
  گونه در سرتاسر جهان400بیش از ، Artemisiaجنس . ]2[

هاي خانواده جنسترین یکی از مهمترین و گستردهدارد که 
 شوندن جنس در ایران یافت می گونه از ای34 باشد وکاسنیان می

هاي یکی از خاستگاهکشور ایران و منطقه آذربایجان  .]4 و 3[
که در تقسیم بندي جوامع  باشد، به طوريمهم این جنس می

 گیاهی ایران، این جنس به همراه جنس آستراگالوس یا گون
هاي این گونهبسیاري از . اي در مراتع ایران داردپراکندگی گتسرده

  به طوري که،باشند گیاهان دارویی میمعروفتریناز جنس 
 تب و ضدباکتریایی، ضدهاي مختلف وجود خواصبررسی

 درمنهگیاه هاي مختلف همچنین گونه. قارچی نشان داده استضد

                                                        
1. Asteraceae 
 

یرقان، ، هپاتیت در کمک به درمان التهاب مثانه، معطر
ز نی  ماالریا و حتی تومورهاي انسانی نقش دارند و،سرماخوردگی

. روند به کار میايکش طبیعی علیه آفات گلخانهبه عنوان حشره
 A. Vulgaris  از قبیل معطرهاي درمنه برخی گونهعالوه بر این،

اراي اهمیت به خاطر طعم و بوي مطبوع، دA.dracunculus  و
  از آنها در تهیه مواد غذایی استفاده می شوداقتصادي هستند که

]4[.  
گیاهی است  .A. fragrans Will لمی با نام ع  معطردرمنه
که داراي برگ و گلی معطر و  Asteraceaeاي خودرو از  بوته

 cm 45 تقریبا چند ساله گیاهارتفاع این . خاصیت دارویی است
به سفید داشته و در  هاي رنگ متمایلبرگ باشد که در ابتدامی

ات تنوع ترکیب .]5[ دهند کرك خود را از دست میادامه رشد خود
مانند ثیر عواملی  تحت تا،مختلفهاي فیتوشیمیایی در کموتایپ

خاك، رطوبت، تغییر فصول، روش  شرایط ،دما، نور فرابنفش
 کنندآوري، خشک کردن و بخش مورد استفاده نیز تغییر میجمع

سانس گیاه درمنه معطر ادهد که گزارشات قبلی نشان می .]7 و 6[
سینئول، توجون، کامفور، - 1،8 داراي ترکیبات متعددي از جمله،

- کاریوفیلن، کریسانتنون و غیره می- کامفن، یوکالیپتو، بورنئول، بتا

اغلب ترکیبات شناسایی شده در این گیاه در گروه . باشد
ها  و سسکوئی ترپندار، مونوترپنوئیدهاي اکسیژنهامونوترپن

از عالوه براین مقادیر کمی . گیرندقرار می) ساده و اکسیژندار(
ها نیز در ها، اسیدها و الکلها، آلکنترکیبات آلیفاتیک مانند آلکان

پیشنهاد شده است که برخی از این . انداین گیاه شناسایی شده
پین نقش ضدباکتریایی داشته -سینئول و آلفا- 1،8ترکیبات مانند 

 Artemisiaکه گیاهان جنس   داده شده استگزارش. دباشن
هاي گرم مثبت و منفی ی در برابر باکتريداراي قابلیت بازدارندگ

 .]8 [دارند 

با توجه به این که تا کنون گزارشی مبنی بر مطالعه تاثیر تغییر 
فصول مختلف بر ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه درمنه معطر وجود 
نداشته است، هدف این بررسی تعیین میزان اسانس و ترکیبات 

تا بتوان ارتباط بین باشد  در طی فصول مختلف میفیتوشیمیایی
تغییرات فصلی و ترکیبات ثانویه این گیاه با اثر ضدباکتریایی پیدا 

  .کرد
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  مواد و روش ها - 2
  هاي گیاهیتهیه نمونه - 2-1

اردیبهشت، (چهار تاریخ مختلف  در ي گیاه درمنه معطراهنمونه
از روستاي حسی کندي شهرستان ) 1397 ، شهریور و آذرتیر

 جغرافیایی و آب و هوایی زیر برداشت شدندگرمی با مشخصات 
  .)2 و 1 هايشکل (

  
Fig 1 Study site location (red rectangle on the right-side maps and bordered dark line on the left-side map) 

  
Fig 2 curve of the study site based on a long-term 13-year history (2005-2017) as recorded by Germi synoptic 

meteorological station 
  

                      بارندگی سالیانه هواشناسی، میانگین براساس آمار
mm 5/2± 8/320که کمترین میزان آن در ماه ژوالي در سال   
mm 25/0 ± 2/8  و بیشترین میزان آن در ماهmm5/0 ±  43 

 ره خشک در منطقه تقریباوترمیک دوبر اساس نمودار آمبر. است
 میانگیندر ). 2شکل (یابد از ماه ژوئن شروع و تا سپتامبر ادامه می

، که گرمترین ماه سال ژوالي با C5/1±  6/14° دماي سالیانه
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 و سردترین ماه سال، ژانویه با C75/1±  3/26° میانگین دماي
 .  استC5/0±  6/3° میانگین دماي ماهیانه

   و استخراج اسانس اییشناس آوري، جمع - 2-2
 نامهویت و  ،اصلی از رویشگاهگیاه درمنه  آوري جمع از بعد

. هرباریوم دانشکده کشاوزي مورد تایید قرار گرفت در آن علمی
هاي جانبی شاخه (هوایی  بخشاز اسانسهاي ذکر شده در تاریخ

به مدت یک هفته در ( گیاه شده خشکسایه  )هابه همراه برگ
 به در طی کلونجر سیستم با آب با تقطیر روش به) دماي اتاق

 درآنالیز  زمان تا  اسخراج شدهاسانس .شد استخراج h 2 مدت
 نگهداري  C 4° در هوا به نفوذ غیرقابل دربدار تیره هايشیشه

  .شد

 گیاه  اسانسشناسایی ترکیبات شیمیایی - 2-3
  درمنه معطر

 دستگاه سطتو آن شیمیایی ترکیبات آنالیز اسانس، تهیه از پس

 Agilent( جرمی نگار طیف به متصل کروماتوگرافی گازي

7890A-5975C ( دستگاه در  اسانس آنالیز. شد انجام 
 و دماي lµ 1با حجم  (ز به تزریق کنندهمجهگازي  کروماتوگرافی

°C 250 (حامل هلیوم به عنوان گاز  توسط) با نرخml/min 
 m30 (HP -5MSع از نوستون کروماتوگرافی . د شانجام) 1/1
× mm25/0و ضخامت فیلم  µm 25/0 (بعد از دماي آون . بود

 با نرخ داشته شد و سپس نگه C 50°  درmin 2به مدت  تزریق
 در،  افزایش یافتC 250°  در دقیقه تا دمايC 8° افزایشی

- طیف.  نگه داشته شدmin 2  به مدتC 250°  دماينهایت در

 الکترون ولت انجام شد و 70سنج جرمی با ولتاژ یونیزاسیون 
 و  ترکیبات.در نظر گرفته شد m/z 500-34دامنه جرمی بین 

 و Wileey ايهاي کتابخانهدادهاستفاده ار با   اسانسدرصد
NISTهاي آلکان سري.  شناسایی شدندC8-C20 تحت شرایط 

 کروماتوگرافی گازيدر دستگاه  گیاه درمنه معطر مشابه با اسانس

  . مربوط به هر ترکیب محاسبه گرددRIا آنالیز شدند ت
  

  گیري فنل کلاندازه - 2-4
                 از روش کل اسانس ترکیبات فنلگیرياندازهبراي 

  .]9[ استفاده گردیدسیوکالتو -فولین

  اکسیدانی کلتعیین ظرفیت آنتی - 2-5
 DPPH هاي آزاد روش مهار رادیکال ازبراي انجام این آزمون

  .]10[ س درمنه استفاده شدتوسط اسان

 گیاه اسانس باکتریایی ضد خاصیت بررسی - 2-6
  2 با روش آزمون انتشار دیسک کاغذيدرمنه

درمنه  گیاه اسانس باکتریاییضد تنوع فصلی اتاثر بررسی براي
 برابر در  با شرایط یکساندیفیوژن دیسک روشمعطر به 

 .E. coli (G-) P. vulgaris (G-) K باکتریهاي

pneumonia (G-) B. subtilis (G+) S. aureus (G+) 
  .بررسی شدند

در اتوکالو  استریل  وسازياز آماده بعد آگار ناترینت کشت محیط
ها اکتريبراي تهیه کشت تازه ب. شد استفاده هابراي کشت باکتري

 rpmبا سرعت  C 37° اینکوباسیونشرایط  با  ناترینت بروثدر
هاي تازه کشت داده باکترياز  .دشب استفاده گردی در طول 250

هاي حاوي محیط کشت در پتريشده با کمک سواپ استریل 
  .     ندناترینت آگار به صورت چمنی کشت داده شد

 .شـد  اسـتفاده  3بائر کربی  از روش اسانس کاغذيدیسک انتشاردر 
 کـشت   هايروي محیط  mm 2به قطر   استریل    کاغذي هايدیسک

 .ه قـرار گرفتنـد   داده شـد هـاي کـشت  ري حاوي بـاکت ناترینت آگار 
  روي هـر دیـسک  و سپس روي هر پتري سه دیسک قرار داده شد

µL 15 بـراي  . ریختـه شـد    با سمپلر اسـتریل گیاه درمنه اسانس از
. ده شـد   پـارافیلم کـشی    هـا  دور پتـري   ،جلوگیري از انتشار اسـانس    

                   .نـــدگردید انکوبـــه C 37°در ســـاعت  24    هـــاپتـــري
 هـا هاله قطرها، هاي اطراف دیسکبا بررسی هالهساعت  24 بعد از

-بـاکتري  مقاومـت  یا حساسیتبا این شاخص . گیري شدنداندازه 

  .]11[ ندشد تعیین اسانس به نظر مورد هاي

                                                        
2. Paper Disc Diffusion Assay  
3. Kirby Bauer 
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 هاداده آماري تجزیه - 2-7

اثرات اسانس حاصل از فصول مختلف بر روي هر باکتري به 
  تصادفیکامال  طرح قالب در و رتکرا سهصورت جداگانه در 

 آماري افزار نرم از استفاده هاي به دست آمده با داده . بررسی شد

SPSS از تیمارها میانگین مقایسه براي .آنالیز شدند 22 نسخه  
  .استفاده شد 05/0 احتمال سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون 

  

   و بحثنتایج - 3
  سایی شدهفیتوشیمیایی شناترکیبات تنوع  - 3-1

اکسیدانی کل نشان داد بررسی ترکیبات فنل کل و ظرفیت آنتی
-  که بیشترین و کمترین مقادیر به ترتیب مربوط به ماه)1جدول (

 .شهریور و اردیبهشت بودندهاي 

Table 1 Effect of seasonal variation on total phenolic compounds and total antioxidant capacity of 
Artemisia fragrans Willd. (1397) 

Measured parameter Ordibehesht Tir Shahrivar Azar 
Total phenol (mg GAE/g) 1.97±0.11 2.24±0.09 5.29±0.17 3.95±0.12 

Total antioxidant capacity (%) 10.30±0.21 11.80±0.35 28.84±0.45 21.35±0.25 
 

درمنه، شکیل دهنده اسانس تر اجراء تبراي آنالیز بهتر و دقیق
 هايشاخص از استفاده با اسانس دهنده تشکیل شناسایی ترکیبات

 با آنها و مقایسه ترکیبات جرمی هايطیف بررسی و بازداري

 و کامپیوتري هايدر کتابخانه موجود استاندارد جرمی هايطیف
  .گرفت صورت معتبر مراجع

تلف نشان داد خ درمنه معطر در فصول می اسانسترکیباتبررسی 
هاي که بین اجزاي تشکیل دهنده اسانس و میزان آنها در ماه

فصل ( ماه عملکرد اسانس در شهریور. تفاوت وجود داردمختلف 
هاي دیگر بود و کمترین میزان اسانس در آذر بیشتر از ماه) گلدهی

 ماه، که مصادف با فصل رکود رشد رویشی است، به دست آمد
 در اسانس درمنه معطرمتفاوت  ترکیب 50در مجموع . )2جدول (

 فصول مختلف در ترکیب 5تنها از بین آنها  که شناسایی شد
توجون ترکیبات شناسایی شده در بین ). 2جدول  (بودمشترك 

کامفور ،  %)5/46(، توجون ) %02/21 (سینئول- 1،8)/ 59/40%(
توجون ، ) %57/19(سینئول -1،8)/ %59/52(، توجون ) 97/15%(
تیب ترکیبات اصلی به تر)  %43(ل سینئو- 1،8 و ) 72/40%(

  .تشکیل دادند را 1397 تیرشهریور، آذر، اردیبهشت و هاي اسانس
تا آذر میزان کامفور از اجزاي اصلی اسانس، از شهریور 

  به  89/11از  آن  ه طوري که مقدار  ب.روند صعودي داشت1397

 09/8(و کمترین )  %43(یشترین ب .ه است افزایش یافت 97/15% 
 به 1397 و آذر هاي تیرسینئول به ترتیب در ماه- 1،8میزان ) %

-سیمن، ال- برخی از ترکیبات مونوترپنی مانند بتا.دست آمد
و پایپریتون فقط کاروون، میرتنول - فلندرن، ایزوبورنیل الکل، ال

- وجود داشتند و برخی از سسکوئیهاي شهریور ماه در اسانس

لوجرماکرن فقط در سیک- پائن، کاریوفیلن و بتاها مانند کوترپن
ع ترکیبات در فصول مختلف  که نشان دهنده تنواسانس آذر بودند

ول  نشان داد که بخش عمده اسانس فص بررسینتایج. باشدمی
 به طوري که .دهددار تشکیل میهاي اکسیژنمختلف را مونوترپن

 و 11/93، 38/84، 51/86این گروه فیتوشیمیایی به ترتیب 
 1397و تیر هاي شهریور، آذر، اردیبهشت از اسانس ماه% 26/89

ه ترتیب هاي مونوترپنی ساده نیز بهیدروکربن. ددهنرا تشکیل می
هاي شهریور، آذر، از اسانس ماه% 14/6 و 21/3، 17/6، 36/5

در بین چهار تاریخ . دادند را تشکیل می1397و تیر اردیبهشت 
سیژندار یعنی کیب سسکوئی ترپنی اکمورد بررسی تنها دو تر

در اسانس مربوط ) %96/0(داوانون - و سیس)  %1/1(کارواکرول 
 اسانس در شهریور ماه تولید همچنین .مشاهده شدبه شهریور ماه 

بیشترین مقدار را هاي مورد بررسی در مقایسه با سایر ماه)  9/1%(
  .داشت
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Table 2 Identified phytochemical compounds in the A. fragrans Willd. essential oil in Shahrivar 
(S3), Azar (S4), Ordibehesht (S1) and Tir (S2) 1397 

   Sampling dates 
Components RIa RIb S3 S4 S1 S2 

Alkane (ALKA) - - 3.64 0.67 0.59 3.79 
Heptadecane 1771 1637 0.48 - - - 

4-carene 1014 1008 0.45 0.67 0.59 3.79 
Docosane 2200 2135 2.09 - - - 
Eicosane 2050 2034 0.62 - - - 

Ester (ES) - - 0.23 - - - 
Methyl Cinnamat 1379 1400 0.23 - - - 
Fatty acid (FA) - - 0.34 - - - 
Palmitinic acid 1961 1920 0.34 - - - 

Monoterpenes (MT)   5.36 6.17 3.21 6.14 
3-carene   - 0.23 - 0.22 

β-Cymene 1013 1050 1.38 - - - 
p-Cymene 1021 1016 - 0.43 - - 
O-Cymene 1027 1017 - - - 2.9 
Camphene 933 934 0.9 3.43 0.94 0.22 

Cis - Salvene 856 836 0.2 - - 0.3 
l-Phellandrene 998 1015 0.48 - - - 

Sabinene 971 961 0.44 1.80 - - 
Terpinolene 1093 1115 - - - 0.2 

α  -Terpinene 1014 1008 - - - 0.86 
α - Terpinolene 1088 1090 0.78 0.26 0.38 - 

α -Pinene 917 9.19 - 0.19 - 0.2 
β -Phellandrene 1028 1016 0.5 - - 0.21 

β –Pinene 978 965 - 0.21 0.21  
γ -Terpinene 1060 1056 0.68 1.23 1.68 0.76 

Pseudolimonene 1007 1012 - - - 0.27 
verbenene 967 969 - 0.19 - - 

Oxygenated Monoterpenes (OMT) 86.51 84.38 93.11 89.26 
1,8-Cineole 1026 1028 21.02 8.09 19.57 43 
4-Terpineol 1178 1185 2.87 - 3.35 - 
l -Camphor 1160 1157 11.89 15.97 3.47 1.3 
cis-Jasmone 1378 1380 0.52 0.32 0.45 - 

Isobornyl alcohol 1163 1173 3.48 - - - 
l- Carvone 1279 1278 1.18 - - - 
Myrtenal 1205 1205 - 0.19 - 1.05 
Myrtenol 1215 1239 2.14  -  

Pinocarvone 1168 1171 - 0.23 - 0.43 
Piperitone 1253 1253 0.97 - - - 

p-Menth-1-en-8-ol, acetate 1155 1160 - - - 2.55 
4-Terpinyl acetate 1367 1367 - - 4.04 - 

Sabinyl acetate 1291 1283 1.85 11.27 2.71 0.21 
Thujone 1113 1115 40.59 46.50 59.52 40.72 

Total monoterpenes   91.87 90.55 96.32 95.40 
Sesquiterpenes (ST)   0.39 5.61 - 0.11 

Germacrene-D 1453 1450 0.39 3.77 - 0.11 
Copaene   - 0.34 - - 

Caryophyllene   - 0.29 - - 
β -cyclogermacrane   - 1.21 - - 
Oxygentated Sesquiterpenes (OST)   2.06 - - - 

Carvacrol 1307 1308 1.1 - - - 
Cis-Davanone 1592 1563 0.96 - - - 

Total  Sesquiterpenes   2.45 5.61 - 0.11 
Others (OTH)   0.47 1.63 - - 

1 –Octen- 3 – ol 985 1005 0.47 - - - 
Carvatan acetone   - 0.86 - - 
Iso-butylbenzne   - 0.77 - - 

Total                                                                                                    99 
Essential oil yield (%)   1.9 0.47 0.7 1.6 

 
a. Linear retention index on HP-5MS column based on literature review 

b. Linear retention index calculated by using series of n-alkanes (C8-C20) which they have been injected to 
the GC-MS apparatus and analyzed under the same conditions for  evaluated essential oil 
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هاي نشان دادند که هیدروکربن) 2014(محمدي و همکاران 

بخش اصلی اسانس فصول )  %23/58 تا 22/53(مونوترپنی 
میزان . دهند را تشکیل میA. absinthiumگیاه  مختلف

ها نیز در بین اسانس سه مرحله رویشی مختلف وئی ترپنسسک
به طوري که بیشترین میزان آن در فصول قبل گلدهی و . متغیر بود
)  %82/11(به دست آمد و کمترین میزان آن )  %43/19با (گلدهی 

ها و سسکوئی میزان مونوترپن. مربوط به دوره بعد از گلدهی بود
-  رویشی مختلف در مقابل گروههايهاي اکسیژندار در دورهترپن

-  نتایج ما نشان داد که میزان مونوترپن.]12[ هاي قبلی ناچیز بود

ها هاي ساده و سسکوئی ترپنهاي اکسیژندار نسبت به مونوترپن
برداري هاي نمونهباشد به طوري که در دورهخیلی بیشتر می

اسانس را تشکیل %  85مختلف این گروه فیتوشیمیایی بیش از 
هاي فیتوشیمایی در فصول مختلف هرچند میزان این گروه. دادمی

متغیر بود به طوري که در اردیبهشت هیچ ترکیب سسکوئی ترپنی 
  .]12[ مشاهده نشد

اي روي تنوع اسانس گیاه ، در مطالعهمشابه نتایج تحقیق حاضر
هاي مختلف بین آویشن مشخص شد که عملکرد اسانس در ماه

باشد به طوري که بیشتر میزان اسانس یر می متغ %22/0 تا  11/0
 .]7[ در اکتبر و کمترین میزان آن در جوالي به دست آمد

مطالعات مشابهی روي تاثیر تغییرات فصلی و رشدي روي 
ترکیبات فیتوشیمیایی گیاهان دیگر انجام گرفته است که به طور 

هاي رشدي دهنده تنوع این ترکیبات طی فصول و دورهکلی نشان
 Piperاي روي اسانس گیاه در مطالعه. باشدختلف میم

cernuum مشخص گردید که میزان اسانس در فصول مختلف 
باشد، به طوري که این میزان در فصول زمستان، بهار، متفاوت می

  %16/2 و 07/2، 66/1، 49/1تابستان و پاییز به ترتیب برابر با 
  ناسایی گردید  ترکیب مختلف ش27در طول این فصول . باشدمی

از اسانس %  9/92 و 4/98، 2/93، 3/98که این ترکیبات به ترتیب 
نتایج . کردندفصول زمستان، بهار، تابستان و پاییز را توجیه می

- تحقیق نشان داد که ترکیبات اسانس در فصول مختلف تغییر می

  .]13[ کند
 ضدباکتریایی خاصیتثیر تنوع فصلی بر ات - 3-2

   معطردرمنه اسانس
ها هاي مختلف اسانسبر عکس مطالعه حاضر، اکثرا تاثیر غلظت

هاي مهم در ها و قارچانواع باکتري(ها بر انواع میکروارگانیسم
بررسی شده و مقادیر بهینه حداقل غلظت ) صنایع غذایی

 اما در تنوع .]14[ آورندمهارکنندگی و کشندگی را بدست می
منه معطر مورد نظر بود فصلی مراحل رشد و فیزیولوژي گیاه در

تا مشخص گردد که در کدام شرایط فیزیولوزیکی و متابولیسمی، 
براي این هدف، مهمترین . بیشترین تاثیر ضدباکتریایی را داشت

ساز در صنایع غذایی از لحاظ بهداشتی، هاي مشکلباکتري
زایی و نشانگر انتخاب شدند و در طول مدت رشد گیاه مسمومیت

  .رسی قرار گرفتنددرمنه مورد بر
نمودار استفاده از ،  متقابل دو متغییرات اثر همزمانبراي بررسی
 تجزیه و تحلیلبراي مقایسه، روش مناسبی ) راداري(تارعنکبوتی 

 3 شکل در که طور همان .باشدتغییرات می توام گیريو نتیجه

گرام مثبت  هايباکتري در مهار هاله قطر میانگین شود،می مشاهده
 عبارت به ).P >05/0(دارند داري معنی تفاوت هم با ام منفیو گر

 قطر همچنین .بود موثر رشد هاله عدم قطر بر باکتري نوع دیگر،
 قطر با مقایسه در منفی گرم هايباکترياز آمده  بدست هايهاله

  و کمترینبیشترین .ندهاي گرام مثبت بزرگتر بودباکتري هايهاله
ي گرام هابر باکترياز لحاظ تنوع فصلی  درمنه معطراسانس تاثیر 

، فصل به ترتیب مربوط به فصل شهریور، فصل تیر مثبت و منفی
انس درمنه معطر بر قطر  تاثیر اس.آذر بودنداردیبهشت و فصل 

  . آورده شده است 3شکل  و 3جدول  در هاله مهار
Table 3 Inhibitory effect of essential oils of A. fragrans Willd. (S1 to S4) on tested bacteria. Essential oils 

which have at least one common letter are not significantly different (in the level of P≤5%). 
Samples E. coli (G-) P. vulgaris 

(G-) 
K. pneumonia 

(G-) 
B. subtillus 

(G+) 
S. aureus 

(G+) 
S1 20.7±0.11b 19.3±0.65c 9.7±0.65c 10.3±0.23b 7.3±0.15c 
S2 28.3±0.27a 22.3±0.45b 14.0±0.54b 10.0±0.23b 12.7±0.65b 
S3 32.7±0.78a 25.7±0.21a 21.0±0.42a 15.3±0.35a 20.0±0.78a 
S4 7.3±0.35c 5.7±0.45d 8.0±0.13c 6.3±0.11c 8.0±0.45c 
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Fig 3 Effect of seasonal variation on Artemisia fragrans Willd. essential oil in the inhibition halo diameter of 

bacterial cultures 
  

 .E ( منفیداراي گرم هايباکتري  حاضر،تحقیق نتایج اساس بر

coli ،P. vulgaris و K. pneumonia( در بیشتري حساسیت 

هاي  نسبت به باکتري درمنه معطرگیاه اسانس تنوع فصلی برابر
  حساسعلت. داشتند )B. subtillus و S. aureus(مثبت گرام 

به  نسبت هامثبت گرمگرم منفی در مقایسه با  هايباکتري بودن
- باکتري .باشدمی ها آنيهدیوار ساختمان اختالف ،اسانس درمنه

 در بوده، موکوپپتید داراي خود سلولی دیواره در مثبت گرم هاي

 موکوپپتید از نازکی يالیه فقط منفی گرم هايباکتري که حالی

 و لیپوپروتئین هاآن دیواره ساختمان اعظم قسمت و دارند

 نشت به منجر سلولی دیواره تخریب .باشدمی ساکاریدلیپوپلی

 .شودمی سلول مرگ نتیجه در و بیرون به سلولی محتویات
 در و زدهصدمه سلولی غشاي به هستند قادر ترکیبات ترپنی

 به منجر امر این .کنند نفوذ هاباکتري سلولی وارهدی يلیپید ساختار

 تراوش و سلولی ساختار پاشیدن هم از و هاپروتئین دناتوراسیون

  .]15[ شودمی سلول مرگ نهایت در و سیتوپالسم
یکی از ( عمل کارواکرول  فرضیمکانیسم شماي کلی 4شکل 

از  کارواکرول تفکیک نشده. دهد را نشان می)اجزاء اسانس درمنه
. یابدانتشار می  سلولمیان غشاي سیتوپالسم به داخل سیتوپالسم

 تفکیک شدهبه صورت در داخل سیتوپالسم با آزادسازي پروتون 
به کارواکرول ) هایا سایر یون(سپس یون پتاسیم . آیددر می

از میان غشاي سیتوپالسمی به ، ترکیب حاصل شوندضمیمه می
یرون با آزاد سازي یون پتاسیم، در محیط ب. گرددبیرون منتقل می

 این چرخه به .شودپروتون بر روي کارواکرال تثبیت میدوباره 
غشاي سیتوپالسمی تکرار شده طریق بین قسمت بیرونی و داخلی 

  .]16[ تا هر چه بیشتر یون پتاسیم به بیرون سلول انتقال یابد

 

  
Fig 4 Schematic representation showing the hypothesis of carvacrol mechanism of action [16] 
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  اسانس درمنه معطر بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی آنالیز شدهبا
لیزي شهریور ماه اسانس آنا کارواکرول فقط در ،)2جدول (

 و قطر هاله به این دلیل اثرات ضدباکتریایی. مشاهده شده است
 ثرات .د بوها بیشترهما  سایراسانس شهریور ماه از اسانس مهار

 باشد،نمی آنها عمده ترکیبات از ناشی تنها هااسانس ضدمیکروبی

ترپینن هم  ال-4 و ترپینئول نظیر دارند کمتري مقادیر که ترکیباتی
 به ترپینن ال-4. نقش دارند هااسانس ضدمیکروبی فعالیت در

 علیه بر ییایضدباکتر خاصیت داراي ترکیبات، از سري یک عنوان

 نیز امکان این حقیقت در .]17[ هستند ارگانیسممیکرو چندین

 اثر داراي احتماال کمتر درصد با ترکیباتی که دارد وجود

 خواص .باشند فعال و موثر ترکیبات دیگر با سینرژیستی

 موثره ماده به مربوط بیشتر درمنه جنس هايگونهضدباکتریایی 
 در یاصل زاي که از اجاست توجون آلفا و ، کامفورسینئول -1،8

 در رسدمی نظر به بنابراین، .]18[ شدند معرفی گیاه این اسانس

 اسانس ضدباکتریایی تاثیر اصلی علت ترکیبات، این حاضر تحقیق
 و رسولی .ندشا ببوده  .A. fragrans Willd درمنه گیاه

 ایجاد رايب الزم اسانس مقدار که کردند گزارش )2008 (همکاران

 بر کشندگی اثر یا و کنندگیمهار تاثیر یا رشد عدم هاله

 دهنده نشان را تفاوت این آنها. باشدمی متفاوت هامیکروارگانیسم

 بر هااسانس شیمیایی مختلف ترکیبات متفاوت بخشی اثر

 در) 2009 (محمودي و همکاران. ]19[ دانستند هامیکروارگانیسم

 درمنه اسانس ضدمیکروبی خاصیت که داشتند بیان پژوهشی

 حاصل اسانس همچنین. بابدمی افزایش غلظت زایشاف با کوهی

 باکتریایی ضد اثر از اسانس ضدقارچی اثر گیاه، هوایی اندام از

 هستند مقاومتر مثبت گرم به نسبت منفی گرم هايباکتري و بیشتر
 ترکی درمنه اجزاي براي را متفاوت اثرات مختلفی محققین .]20[

 به ضدباکتریایی اثر ارايد ژرانیل مثال عنوان به. نمودند گزارش

 باشدمی ضدقارچی اثر و موریوم سالمونالتیفی مقابل در ویژه
]21[.  
  

  نتیجه گیري - 4
بیشترین نتایج بررسی تنوع فصلی اسانس درمنه معطر نشان داد که 

 و هاي شهریوردر ماهدرمنه معطر  اسانس مقدار تاثیرو کمترین 
و مرحله بعد از گلدهی ه گلدهی مربوط به مرحل به ترتیب آذر ماه

 آنالیز نتایج  بررسی.دبو)  فصل پاییزآخررشد رویشی ضعیف (
ترکیب نوع  50 مجموع نشان داد که ازگازي  کروماتوگرافی

 ترین عمدهتوجون هاي مورد بررسی،فیتوشیمیایی مختلف طی ماه
- هرا تشکیل داد هاي شهریور، آذر، اردیبهشت و تیر ماهترکیب در

 و کارواکرول، کامفور- 1، سینئول-1،8  فیتوشیمیایی ترکیبات.ندا
 ،) گلدهیدوره( ماه شهریوراز ترکیبات اصلی  داوانون- سیس

سانس درمنه ا تاثیر آزمایشات بررسی. ندمقدار قابل توجهی داشت
هاي گرام هاي مختلف بر روي انواع باکتريمعطر در طی فصل

بهترین   داد که نشانمنفی و گرام مثبت مهم از بعد صنایع غذایی
 شهریور ترین میزان اسانس،ظ بیشزمان برداشت این گیاه از لحا
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In the current study, the effect of seasonal variation on the type and percentage of phytochemical 
compounds of Artemisia fragrans Willd. essential oil was investigated. Herbal samples were collected in 4 
different seasons and then their essential oils were extracted by the Clevenger type apparatus. In the 
following, the essential oil compositions of each season was analyzed by GC-MS apparatus. In total, 50 
different compounds were identified in four sentential oil. The major components of the essential oil were 
camphor, thujone, and 1,8-cineole in different seasons. Also, the results showed that monotreptans were 
the major class of essential oil compounds in September (91.87%), December (90.55%), May (96.32%) 
and July (95.4%). The highest amount of phenolics (5.49 mg GAE/g) and antioxidant capacity (28.98%) 
were observed in essential oil of Septebmer.   Antibacterial effects of the different essential oils using 
paper disc diffusion method were carried out on Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumonia, 
Staphylococcus aureus, and Bacillus subtilus. Based on the results of the study, gram negative bacteria (E. 
coli, Proteus vulgaris, and K. pneumonia) were more susceptible to artemisia essential oils in comparison 
with gram positive bacteria (S. aureus and B. subtilus). The results of this research can be useful in 
determining the best sampling date of this plant for pharmaceutical and antibacterial uses. 
 
Keywords: Seasonal variation, Artemisia, Thujone, l–Camphor, 1,8-Cineole, Carvacral 
 

                                                        
 Corresponding Author E-Mail Address: mehdiyounessi377@gmail.com 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-33484-fa.html
http://www.tcpdf.org

