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مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال هفتم ،شماره بیستویکم ،زمستان  ،۱۳۹۷صفحه ۱ـ۱۲

تأثیر آن بر رفتار چرایی گوسفند در مراتع استپی منطقۀ گلچکان کاشان
رضا دهقانی

بیدگلی1

تاریخ پذیرش۱۳۹۷/۱0/۱6 :

تاریخ دریافت۱۳۹۷/8/۹ :

چکیده
درمنۀ دشتی یکی از گونههای مهم بوتهای اسانسدار در ترکیب گیاهی مراتع استپی است که بهعلت دارا بودن اسانس ،معمووً
در اواخر فصل تابستان و فصل پاییز ،مورد چرای دام قرار میگیرد .از آنجایی که عالوه بر عوامل ژنتیکی ،عوامل محیطوی نیوز
بر نوع و میزان اسانس این گونۀ گیاهی اثر میگذارند ،و چرای دام تا حد زیادی متوأثر از تغییورا
هدف این پژوهش بررسوی تغییورا
 1396بود .نمونهبرداری بهصور

اسوانس ایون گونوه اسوت،

فصلی اسانس گیاه درمنۀ دشتی در مراتع استپی منطقۀ گلچکان کاشان طی فصلهای سال
تصادفی انجام شد .نمونههای گیاهی پس از جمعآوری از رویشگاههای طبیعی ،خشک شده

و با روش تقطیر با آب توسط کلونجر بهمد

 60دقیقه اسانسگیری شدند .اسانس حاصل از هر گیاه توسط

دسوتگاه GC-MS

آنالیز شد .نتایج حاصل نشان داد درمجموع  43ترکیب در اسانس درمنۀ دشتی وجود دارد که  35ترکیب بوین فصوول متتلو
مشوووترکاند .اجوووزای اصووولی اسوووانس را  1,8cineol ،Camphene ،alpha-pinene ،alpha-thujeneو

alpha-phelandrene

تشکیل میدادند .بیشترین میزان  alpha-pineneدر فصل تابستان (32/50درصد) و بیشترین میوزان  Campheneدر فصول بهوار
مشاهده شد (23/7درصد) .بیشترین میوزان  alpha-thujeneو  1,8cineolدر فصول بهوار و تابسوتان ،بوهترتیب بوهمیزان 26/50
و24 /50درصد مشاهده شد .بهجز برخی ترکیبها از جمله  ،Camphene ،alpha-pinene ،alpha-thujeneسوایر ترکیبهووای
سوازندۀ اسوانس بهطور محسوس ،تحتتأثیر تغییرا

فصلی قرار نگرفتند .بعضی از آنها به مواد دیگر تبدیل شدند؛ ازایونرو

غلظت آنها در فوصل پاییز و زمستان کواهش و در فصل بهار و تابستان افزایش یافت که بور میوزان چورای دام از ایون گونوۀ
گیاهی تأثیر قابل مالحظهای داشتند.
واژههای کلیدی :آلفا -پینن ،باران ،چرای دام ،درمنه.GC/MS ،
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مقدمه
گونۀ درمنوۀ دشوتی بوا نوام علموی Artemisia sieberi Besser

( )Artemisia herba-alba Assoنمونوهای از گیاهوان بیابوانی
است که در ایران ،فلسوطین اشوغالی ،سووریه ،عورا ،،ترکیوه،
افغانستان و آسیای مرکزی میروید (بواسیه .)1975 ،1این گیاه

کرمهای رودهای و همچنین بیماری ماًریا و تأثیر عفونتهای
قارچی به اثبا

رسیده است .همچنین اثر ضد حشره بودن این

گیاه دارویی در مطالعۀ انجامشده در مراکش به اثبوا
است

(التطیب7

و همکواران2014 ،؛ انهلینو

،8

رسویده

 .)2015ایون

اسوت های خشوک و نیمهخشوک کشوور محسووب میشوود.

در ادوی وه و دارو کوواربرد دارد و در بس ویاری از منوواطج جهووان

ارتفاع این بوته بوین  30توا  50سوانتیمتر اسوت و انشوعابا

بهعنوان گیاه دارویی و زینتی پورورش داده میشوود .بیشوترین

متعدد و متراکم دارد کوه شوکل کپوهای را بوه بوتوه میبتشود

اسانس در برگهای این گیاه وجود دارد اما ساقه ،گول و حتوی

(زرگری .)1998 ،درمنۀ دشتی از جمله بوتههای بسیار سازگار

ریشۀ آن نیز حواوی مقوادیر کموی اسوانس هسوتند (قناعتیوان،

به وضعیت ستت بیابان است که عالوه بر مصوارف علوفوهای

2013؛ مصطفوی و همکاران.)2007 ،

بوتهایِ بسیار معطر ،عنصر اصلی و غالب اجتماعا

در مراتع قشالقی ،بوتهای بسیار مقاوم در مقابول فرسوایشهای

در حال حاضر ،از اسانس ایون گیواه بوهعنوان داروی ضود

بادی دارد و نقش ارزندهای در حفاظت خواک ایون نقوا ایفوا

انگل ،بهخصوص برای دام ،استفاده میشود .این گیواه بوهعنوان

و آزمایشهوای

محرک ،ضد اسپاسم و بهخصوص ضود قوار  ،در داروسوازی

متعددی که روی گیاه دارویی  Artemisia sieberiانجام گرفته،

کوواربرد دارد .درمنووۀ دشووتی و کوووهی بوور گسووترۀ وس ویعی از

شیمیایی و مواد مؤثر این گیاه مشتص شوده اسوت.

باکتریها اثر دارد و اثر ضد قارچی و انگلکشوی زیواد آن نیوز

میکند (آذرنیوند .)2003 ،با انجوام مطالعوا
ترکیبا

گیاه درمنه از بزرگتورین و متنووعترین جنسهوای خوانوادۀ
کاسنی است .در بتشهای متتل

ایوران 34 ،گونوه از ایون

جنس بهشکل بوتوهها و درختچوههای کوچوک وجوود دارد.
گونههای متتل

این جنس ،طیو

گسوتردهای از ترکیبوا

فعال بیولوژیکی مانند انواع ترپنها و ترکیبوا
سمیت آنها روی گیاهان به اثبا

فنلوی را کوه

رسیده و دارای خاصویت

آللوپاتیک هستند ،تولید میکنند (دیو  2و همکواران2008 ،؛
عموادی و همکواران .)2007 ،از ایون ترکیبوا

میتووان بوه

9

تأیید شده است (توورک و همکواران .)2013 ،از عصوارۀ آن
بهعنوان محرک رشد مو و ترمیمکنندۀ پوسوتهای در معور
قار بهطور موضعی استفاده میشود و اسوانس آن در سواخت
انواع شامپوها و صابونهای گیاهی برای تقویت پوسوت و موو
به کار میرود .در اسانس درمنۀ دشتی ،ترکیبهایی مانند آلفوا-
پینن ،سینئول ،کامفن ،آلفا تووجن و ترپینئوول وجوود دارد کوه
هریک از آنها کاربردهای متفاو

و متنوعی دارند

(تزاکوو10

و

همکاران2015 ،؛ والنتوین 11و همکواران2003 ،؛ وایرسوتال 12و

(بیوندینی3

همکاران .)2017 ،این گیاه حاوی ترکیبهوای آنتوی اکسویدان،

و همکووواران1998 ،؛ دجانگورمنوووت 4و همکووواران)2008 ،

رزمارینیک اسید و کافئیک اسید است ،لذا ترکیبهای سوازندۀ

همچنین این گونهها عالوه بر ویژگی آللوپاتی ،خاصیت ضد

حائز اهمیتاند.

آرتمیزینین ،کومارین ،کامفور و سینئول اشاره کرد

ماًریوایی ،ضود قوارچی ،ضود میکروبوی ،ضود سورطانی و

آن از جنبههای متتل

و در شورایط

اسانس درمنۀ دشتی در واریتههای متتلو
(واو13

آنتیاکسیدانی دارند (آلندایز 5و همکاران1996 ،؛ دوبووس 6و

گوناگون تفاو هوایی را نشوان میدهود

همکاران.)2016 ،

2014؛ واردیوووان ریوووزی .)2009 ،تووواکنون مطالعوووهای روی

1. Boissier
2. Deef
3. Biondini
4. Djanaguiramant
5. Allen-Dias
6. Dubios

و همکواران،

7. EI-Khatib
8. Einhelling
9. Turk
10. Tzakou
11. Valentine
12. Weyerstahl
13. Wu
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اثرا

ضد انگلی گیاه دارویوی درمنوه در درموان عفونوت

بررسی تغییرات فصلی اسانس گونۀ درمنه ( )Artemisa sieberi Besserو...

سال در منطقۀ مورد نظر با هدف پژوهش حاضر انجام نشوده
است .از آنجایی که نووع و ترکیوب اجوزای سوازندۀ اسوانس
تحتتأثیر عواملی مانند دما و تغییرا

فصلی تغییر میکنود و

هریک از اجزای سازندۀ اسوانس کواربرد ویوژهای دارنود ،بوا
بهدستآوردن اسانسی که از نظر یکی از ترکیبهای سوازنده
غنی باشد ،کاربرد بهتر و موثرتر اسوانس ایون گیواه مشوتص
میشود .گونۀ درمنۀ دشتی در فصوول خاصوی موورد چورای
دامهای چراکننده نیز قرار میگیرد و از دو نظر اهمیوت دارد:
برنامهریزی چرای دام از این گونه ،مسوتلزم آگواهی از میوزان
تغییرا

اسانس و نوع ترکیبا

آن است (والنتین و همکاران،

 .)2003این گونۀ گیاهی ،یکی از عناصر اصلی رویشوگاههای
طبیعی منطقۀ کاشان را تشکیل میدهد و سطح قابول تووجهی
از مراتع استپی و بیابانی شهرستان کاشان را پوشش میدهود.
از آنجایی که مشاهدۀ رفتار چرایی دام نشوان داده اسوت کوه
میزان تمایل دام به این گونه در بازههوای متتلو

زموانی بوا

نوساناتی همراه است ،این پژوهش بوا هودف تعیوین ارتبوا
تغییرا

فصلی اسانس این گونۀ گیاهی و میزان چورای دام از

آن انجام شده است.

تهیۀ نمونه
نمونهها در  4ماه از سال در چهوار فصول متتلو

(اردیبهشوت،

مرداد ،آبان و بهمون) از یکوی از درمنوهزارهای منطقوۀ گلچکوان
کاشان واقع در طول جغرافیایی '' 51◦ 57' 47شومالی و عور
جغرافیایی '' 27◦ 35' 05شرقی با متوسط بارندگی سالیانه معوادل
 120میلیمتر با توجه بوه آموار طوًنیمود در سوال و ارتفواع
 1150متور از سووطح دریوا انجووام شود .نمونووهبرداری بهصووور
تصادفی با  3تکرار در سال 1396بود (شکل  .)1این نمونهها کوه
از سرشاخۀ هوایی گیواه جموعآوری ،و بوه دور از نوور مسوتقیم
خورشوید ،در سووایه و در دمووای معمووولی اتووا ،خشوک شوودند.
همچنین با لحوا کوردن مود زمان چورای دام از ایون گونوه و
همچنین توجه به این موضوع که تمایل دام به چرای ایون گونوه
پس از بارندگیها بیشتر است ،بهمنظور تأثیر بارندگی بر محتوای
اسانس گیاه ،نمونهگیری قبل و بعد از بارندگیهای بهاره و پاییزه
( 14فروردین و  22آبان  )1396نیز انجام شود و قبول از خشوک
شدن کامل ،نمونهها برای اسانسگیری به آزمایشگاه پژوهشوکدۀ
اسانسهای طبیعی دانشگاه کاشان منتقل شدند .بوهمنظور بورآورد
متوسط زمان چرای دام از گونۀ مورد مطالعه ،از روش پیمایش و
انوودازهگیری زمووان چوورای دام بهوسوویلۀ کرنووومتر اسووتفاده شوود
(معتمدی.)2011 ،

شکل ( :)۱موقعیت منطقۀ مورد مطالعه روی نقشه (مراتع گلچکان کاشان)
)Figure (1): Location of the studied area on the map (Golchakan Rangelands of Kashan
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 .1کیفیووت علوفووه .2 ،خاصوویت انگلکشووی بوورای دام؛ لووذا

مواد روشها
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مواد سازندۀ اسانس ایون گیواه در ماههوای متتلو
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برای اسانسگیری از روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر

زمان بازداری این ترکیبهوا انودیس کوواتز بورای هور جوز

استفاده شود .بودین منظوور  300میلیلیتور آب مقطور در بوالن

موجود در کروماتوگرام اسانس محاسبه شود .ایون مقوادیر بوا

ریتته شد و  100گورم سرشواخههای گیواه درمنوه در محفظوۀ

مقادیر اندیس کواتز موجود در جداول استاندارد مقایسه شود

 60دقیقه ادامه یافوت

و ترکیبهای موجود در اسانس درمنۀ دشتی بور اسواس ایون

و اسانس حاصل پس از تبتیور آب و خالصسوازی در ظورف

دادههوا ،اطالعوا

موجوود در کتابتانوۀ  MS-GCو بوهکمک

دربسته در یتچال نگهداری شد (والنتین و همکاران )2003 ،و

کتابتانۀ  Wiley 275شناسایی شد.

دستگاه قرار گرفت .اسانسگیری بهمد

پس از سه روز بهمنظور شناسایی ترکیبا  ،مورد اسوتفاده قورار
گرفت.

برای تعیین درصد ترکیبهای موجود در اسانس ،از دسوتگاه
کروماتوگرافی گازی ( )GCو بورای تعیوین نووع ترکیبهوای
موجود در اسانس ،از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل بوه
طی سنجی جرمی ( )GC-MSاستفاده شد (آدامز.)1995 ،1

نشان داد که بین اجزای سازندۀ اسانس و میزان آنها
وجووود دارد .درمجموووع43 ،

در ماههووای متتلوو  ،تفوواو

ترکیب در اسانس درمنۀ دشتی وجود داشت که از این تعوداد
 35ترکیب در چهار فصل مشترک بودند (جدول .)1
در ترکیبووا

تشووکیلدهندۀ اسووانس ،آلفووا-پیوونن بووا

32/50درصوود در فصوول تابسووتان و 21/70درصوود در پوواییز،

خصوصیات دستگاه کروماتوگرافی گازی ()GC
Agilent

 Technologies 6890 Nو مجهز بوه دتکتوور  FIDبوا سوتون
 )30m×0.25mm id( DB-5اسووتفاده شوود .سووتون برنامووۀ
دمایی 50تا  250درجۀ سانتیگراد با سرعت افزایش  3درجوۀ
سانتیگراد در دقیقه برنامهریزی شد .گاز حامول نیتوروژن بوا
سرعت جریان  5دقیقه بر میلیلیتر ،دمای قسمت تزریج 250
درجۀ سانتیگراد و حجم تزریج  0/1میکرولیتر تنظیم شد.
دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسـن جرمـی
()GC-MS
مدل دستگاه  Network 5973 Technologiesمجهز به دتکتوور
 Mass selectiveبووا سووتون،

متتل

اسانس درمنوۀ دشوتی در فصوول

)HP- 5 (30m× 0.25mm id

برنامهریزی حرارتی ستون از  60تا  240درجۀ سوانتیگراد بوا
سرعت افزایش  4درجۀ سانتیگراد در دقیقه انجام شود .گواز
حامل هلیوم با سورعت جریوان  5میلیلیتور بور دقیقوه دموای
قسومت تزریوج  240درجوۀ سوانتیگراد و حجووم تزریوج 0/1
میکرولیتر تنظویم شود .شناسوایی طی هوای حاصول بوا رسوم
کروماتوگرام یک سری از پارافینهای نرمال ( )C5- C30تحت
1. Adams

بیشووترین غلظووت را در ب وین ترکیبووا
متتل

اسووانسهای فصووول

داشت .در بین اجزای تشکیلدهندۀ اسانس بعد
*

(شاخص بازداری) RI = Retention Index

از آلفا-پینن بیشترین تغییورا

فصولی مربوو بوه آلفوا-

توجان با مقدار 26/50درصد در بهار و 20/50درصد در پاییز
بود .تغییرا

فصلی ترکیبهای موجوود در اسوانس گیواه در

(شکل  )2دیده میشود.
با توجه به رفتار چرایی دام و بررسی ایون موضووع کوه
تمایل دام به چرای این گونه ،پس از بارندگیها بیشتر اسوت
و بهمنظور تأثیر بارندگی بر محتوی اسانس گیاه ،نمونوهگیری
قبل و بعد از بارندگیهای بهاره و پاییزه نیز انجام شد .هموان
طوور کووه نتووایج نشووان میدهوود ،بارنوودگیهای فصوولی تووأثیر
معنیداری بر درصد ترکیبا

اصلی اسانس این گیواه داشوت؛

بهطوری که درصد دو ترکیب آلفوا-پیونن و آلفوا-توجوان در
نمونهها پس از بارندگی کاهش یافت .این تأثیر برای ترکیوب
آلفا-پینن بیشتر بود (شکل  3و .)4
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...) وArtemisa sieberi Besser( بررسی تغییرات فصلی اسانس گونۀ درمنه
)Artemisia sieberi Besser(  تغییرات فصلی اجزای اسانس سرشاخۀ هوایی گونۀ درمنۀ دشتی:)۱( جدول
Table (1): Seasonal changes of essential oil components of Artemisia sieberi Besser
اردیبهشت
مرداد
آبان
Compound
RI*
7-methyl-1-octene

860

2/8

2,5-divinyl-2-methyl-tetrahydrofuran

909

4,4-dimethyl but-2-enolide

919

Tricyclene

بهمن

6/8

8/3

9/8

6/9

-

5/5

6/3

1/9

1/5

3/4

5/3

925

1/8

1/8

8/6

9/3

alpha-thujene

929

26/5

24

20/5

22

alpha-pinene

937

28/1

32/50

21/7

22/5

6-methyl-5-octene-2-one

940

3/1

3/1

9/8

5/3

Camphene

951

23/7

22

19

17/2

Sabinene

969

-

1/3

5/3

8/3

beta-pinene

976

5/3

5/3

9/3

7/2

Myrcene

980

2/8

2/8

7/2

3/1

alpha-phelandrene

999

18/5

16

14/2

15/5

alpha-terpinene

1011

11/6

13/7

5/3

1/3

3-none-2-one

1012

10/1

10/1

7/9

5/3

4-methy-4-vinylbutyrolactone

1013

8/3

8/3

8/3

2/8

p-cymene

1014

5/5

5/5

7/2

5/3

1,8cineol

1023

24/5

25

22

21

8/6

8/6

16/9

6/9

lialic alchol

1028

gama-terpinene

1049

-

-

1/3

11/6

cis-sabinene hydrate

1055

-

-

5/3

10/1

Verbenol

1076

9/8

3/4

2/8

8/3

Linalool

1081

6/3

8/6

6/9

5/5

trans-sabinene hydrate

1085

5/3

8/6

5/3

3/4

alpha-thujone

1100

9/3

9/8

7/9

8/6

Cis-p-menth-2-en-1-ol

1108

7/2

7/2

8/6

8/6

1-terpineol

1109

-

-

9/8

9/8

Ipsdienol

1125

5/3

5/3

6/3

6/3

Camphor

1126

7/9

7/9

5/3

5/3

Borneol

1152

8/6

8/6

9/3

9/3

Menthol

1156

2/3

2/3

7/2

7/2

p-cymene-8-ol

1158

5/3

5/3

-

8/6

terpin-4-ol

1161

9/3

9/3

9/8

9/8

fenchyl alchol

1169

7/2

7/2

6/3

9/3

p-menth-2-en-8-ol

1171

3/1

3/1

-

7/2

Nordavanone

1199

16/9

16/9

9/3

7/2

Citronellol

1201

1/3

1/3

3/1

3/1

Neral

1210

5/3

5/3

16/9

16/9

Carvone

1214

2/8

2/8

1/3

1/3

4-tepinyl acetate

1216

-

6/9

5/3

5/3

Pipertone

1228

5/3

5/3

2/8

2/8

linalyl acetate

1229

7/9

7/9

6/9

6/9

Geranial

1237

8/6

8/6

5/3

-

Decanol

1245

2/3

2/3

9/8

7/9

Others

-

2/3

2/3

6/3

8/6

Total

-

۹۷/6۳

۹8/4۷

8۹/50

۹۱/۲۳
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) در فصول مختلفArtemisia sieberi Besser(  تغییرات اجزای اصلی اسانس گونۀ درمنۀ دشتی:)۲(شکل
Figure (2): Changes of the main components of Artemisia sieberi Besser essential oil in different seasons of the year

) در فصل بهار و پاییزArtemisia sieberi Besser( پینن در اسانس گونۀ درمنۀ دشتی- تأثیر بارندگی های فصلی بر ترکیب آلفا:)۳(شکل
Figure (3): Effect of seasonal rainfall on the composition of alpha-pinene in essential oils of Artemisia sieberi Besser in spring and autumn

) در فصل بهار و پاییزArtemisia sieberi Besser( توجان در اسانس گونۀ درمنۀ دشتی- تأثیر بارندگی های فصلی بر ترکیب آلفا:)4(شکل
Figure (4): Effect of seasonal rainfall on the composition of alpha-tujune in essential oils of Artemisia sieberi Besser in spring and autumn

بررسی تغییرات فصلی اسانس گونۀ درمنه ( )Artemisa sieberi Besserو...

درمنووۀ دشووتی در دو فصوول پوواییز و زمسووتان تووأثیر معنوویدار

اسوانس ایون

گونه بیشتر از بارندگیهای بهاره بود (شکل .)5

Figure (5): Effect of seasonal rainfall on changes in the main components of Artemisia sieberi Besser essential oil in spring and autumn

در بتش رفتار چرایی دام از گونۀ درمنۀ دشوتی در منطقوۀ

(شکل  )7نشان میدهد ،در مورد سایر گونهها در منطقۀ موورد

مورد مطالعه ،بررسیها نشوان داد بوین درصود اجوزای اصولی

مطالعه ،تأثیر بارندگیهای بهاره بر رفتوار چرایوی دام بیشوتر از

اسانس و زمان چرای دام از این گونه ،ارتبا معکووس وجوود

بارندگیهای پاییزه است ،اما از آنجایی که میزان اسوانس گونوۀ

اصولی کمتور باشود،

درمنووۀ دشووتی در بهووار نسووبتا زیوواد اسووت ،تمایوول دام پووس از

تمایل دام در استفاده از این گونه و ترجیح آن به دیگر گونوهها

بارندگی پاییزه ،به چرای این گونوه بیشوتر میشوود و حوداکرر

و در نتیجه مد زمان چرای دام از آن بیشتر است .بنابراین این

چرای دام از این گونه پس از بارندگیهای پاییزه اتفا ،میافتد؛

نقش مهمی در مدیریت چرای دام از این گونه دارنود

بهطوری که دام ،گونۀ درمنۀ دشتی را حتوی بوه دیگور گونوهها

دارد؛ بهطوری که هرچه درصد ترکیبوا

ترکیبا

(شکل  .)6دربارۀ تأثیر بارندگی بر چرای دام ،هموان طوور کوه

ترجیح میدهد (شکل .)6

شکل( :)6رابطۀ میانگین درصد ترکیبات اصلی اسانس گونۀ درمنۀ دشتی و مدتزمان چرای دام از این گونه
Figure (6): Relationship between the average of the main components of the essential oil of Artemisia sieberi Besser and the grazing time
of the livestock from this species
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روی گیاهان درمنۀ دشتی در دو منطقۀ کرمان صوور گرفوت،
میزان این ترکیب در اسانس  8/77درصد بوود و در نمونوههای
جمعآوریشده از رویشگاههای سمنان98/60 ،درصود گوزارش
شده است که تا حدود زیادی با نتایج این تحقیج مطابقت دارد.
بررسی میزان اسانس این گیاه در مراحل متتلو

گولدهی در

منطقۀ کرمان ،نشاندهندۀ تغییراتوی در ترکیوب اسوانس اسوت؛
دشتی و گونههای همراه آن در رویشگاه

87/9درصد و بعد از گلدهی 91/33درصد بود .گیاهوان موورد

Figure (7): Effect of rainfall on average grazing time of livestock
from Artemisia sieberi Besser and its associated species in the
habitat

مطالعۀ کنونی از رویشگاههای طبیعی کاشان جمعآوری شودند

ترکیب اسانسها تحتتأثیر عوامل آبوهوایی ،جغرافیوایی
و فصلی و واریتۀ گیاه تغییر میکنود .نتوایج حاصول از بررسوی
اسانس درمنۀ دشتی توسط (عمادی و همکواران )2007 ،مؤیود
تفاو هایی در ترکیوب سوازندۀ اسوانس ایون گیواه در فصوول
متتل

است .در نمونههای موورد مطالعوه در تحقیوج کنوونی،

درمجموع  43ترکیب شناسایی شود کوه  35ترکیوب در فصول
بهار 41 ،ترکیب در تابستان 36 ،ترکیب در پواییز و  38ترکیوب
در فصوول زمسووتان در اسووانس شناسووایی شوودند .فاسوولی 1و
همکاران ( )1991در بررسی تغییرا

فصلی اسانس یک گونوۀ

درمنه در ترکیه ،دریافتند که آلفا-پینن بیشترین جز اسوانس آن
را تشکیل میدهد و میزان آن بهترتیب از 60/8درصود در بهوار
تا 63/7درصد در تابستان متغیر بود؛ که بوا نتوایج ایون تحقیوج
مطابقت دارد .همچنین در گیاهان مورد استفاده در این مطالعوه،
میزان آلفا-توجان بهمراتب کمتر بود و بیشترین آن در دو فصل
تابستان و بهوار مشواهده شود .ویور 2و همکواران ( )2014نیوز
اسانس درمنۀ دشوتی در قفقواز را در طوی سوه سوال پیدرپوی
بررسی کردند که در تموام نمونوهها حودود 45درصود ترکیوب
 -1/8سینئول یافت شد .در مطالعۀ دیگوری ،اسوانس درمنوه در
سه جمعیوت آمریکوای جنووبی و در سوه منطقوۀ اکولووژیکی
بررسی شد (تکسریا داسیلوا .)2014 ،3میوزان  -1/8سوینئول در
این جمعیتها از 20/37درصد تا 45/79درصد متغیر بود .نتایج
تحقیقا

نشان داده است هرچه دمای محیط زندگی گیاه بیشتر
1. Facelli
2. Weir
3. Teixeira da Silva

که جز مناطج گرم و خشک محسوب میشوود و درمجمووع،
گیاهان رویشیافته در این مناطج ،آلفا-توجان زیادی دارنود .در
مقابل در اسانس مناطج سردسیر ،کامفور بیشوتری وجوود دارد.
به گزارش جایمند و رضایی ( )2001تغییرا

میزان کوامفور از

موواه آذر تووا شووهریور  14/1 ،37/5 ،45/2و 10/5درصوود بووود و
بیشترین میزان کامفور در دیمواه دیوده شود .در جمعیتهوای
درمنۀ خراسان 20 ،تا 24/5درصد کامفن وجود داشوت کوه بوا
نتایج تحقیج حاضر مطابقت دارد .در نمونوههای کرموان میوزان
آن 23درصد گزارش شد -1/8 .سینئول بهعنوان یکی از اجزای
اصلی اسانس در جمعیتهای درمنۀ دشتی ترکیه توسط

تمراز4

و همکاران ( )2008شناخته شد؛ میزان این مواده در نمونوههای
بررسیشده در کرمان 34/8درصد بود کوه از نمونوههای موورد
مطالعه در این تحقیج بیشتر بود.
عموودهترین اجووزای سووازندۀ اسووانس در نمونووههای مووورد
مطالعه ،آلفا-پینن بود کوه بوا 32/50درصود در فصول تابسوتان،
بیشترین جز اسانس را تشکیل میداد .به نظور میرسود گرموا
بهعنوان عامل تنشزا در تولید بیشتر آلفا-پینن مؤثر بوده اسوت.
از طرفی ،در زمستان ترکیبهای متعددی در اسانس این گونوه
تولیود میشوود و علوت کواهش آلفوا-پیونن در فصول پوواییز و
زمستان ،شاید تبدیل آن به سایر ترکیبهای موجود در اسوانس
باشد .به نظر میرسد این ترکیب در اسانس گیاهوان رویشیافتوه
در ایران زیاد باشد .با توجه به اینکه میوزان ایون ترکیوب پوس از
چرای دام در پاییز افزایش یافته است ،دلیل این امور شواید دفواع
4. Temraz
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...) وArtemisa sieberi Besser( بررسی تغییرات فصلی اسانس گونۀ درمنه

بنووابراین بهدسووتآوردن گیاهووانی کوه از نظوور یکووی از اجووزای

بیوشیمایی گیاه در برابر چرای دام باشد؛ این مورد نیاز به بررسوی

 از نظور تعوداد اجوزای. حائز اهمیت اسوت،اسانس غنی باشند

درصد و27/2 ، در نمونۀ گیاهان رویشیافته در کرمان.بیشتر دارد

سازندۀ اسانسِ درمنۀ دشتی هوم گزارشهوای متفواوتی وجوود

درصد و در نمونۀ یوزد30/3 ،در گیاهان جمعآوریشده از سمنان

دارد که عمدتا از تعداد ترکیبوا گزارششوده در ایون مطالعوه

درصوود و در تابسووتان17/82  در پوواییز،درصوود20/08 در بهووار

.کمتر است

.درصد بود؛ که با نتایج این تحقیج مطابقت دارد27/65

 از نتایج این مطالعه میتوان به دو منظوور اسوتفاده،درمجموع

درصود گوزارش28/8 پیونن را-) میزان آلفا2013( قناعتیان

 زمان مناسب نمونهبرداری از گونۀ درمنۀ دشوتی بوهمنظور.1 :کرد

 همچنووین میووزان ایوون ترکیووب در نمونووههای.کوورده اسووت

 بهخصووص در، مدیریت چرای دام از این گونه.2 ،اسانسگیری

درصود در25 گزارششده توسط سایر محققان کمتور اسوت و

 میوزان علوفوۀ در،سالهایی که در اثر کواهش نوزوً آسومانی

 در نمونوههای موورد بررسوی در.زمستان گزارش شوده اسوت

دسترس دام کاهش مییابد و اینگونه میتوان کواهش علوفوۀ در

پینن جز ترکیبهای اصولی- آلفا،بوشهر و خراسان جنوبی نیز

 پیشوونهاد میشووود ایوون مطالعووه در.دسووترس دام را جبووران کوورد

 تفاو های مشاهدهشده عمدتا بوه.اسانس این گیاه شناخته شد

.رویگاههای دیگر این گونۀ ارزشمند مرتعی نیز انجام شود

موقعیت محیطوی برمیگوردد و هور گیواه رویشیافتوه در یوک

سپاسگزاری
از ادارۀ منابع طبیعی شهرستان کاشان و پژوهشکدۀ اسانسهای
،طبیعی دانشگاه کاشان که در انجام این تحقیج همکاری کردند
.سپاسگزاری میشود

 اجوزای متفواو. از یکی از اجزای اسانس غنیتر است،منطقه
- برای مرال آلفوا.اسانس درمنۀ دشتی کاربردهای متفاوتی دارند
 سووینئول در،پیوونن در عطرسووازی و سوواخت حشوورهکشها
 بیحسکننووده و،عطرسووازی و داروسووازی بووهعنوان خلووطآور
.کاهندۀ فشار خوون و کوامفن در عطرسوازی بوه کوار مویرود

منابع
1. Adams, RP., 1995. Identification of essential
oil components by gas chromatography/mass
spectroscopy. Allured Publishing Corporation,
USA.750 pages.
2. Allen-Dias, B., 1996. Rangelands in a
changing climate: impacts, adaptations and
arid Australia. Journal of Biological
Conservation. 65: 165-176.
3. Azarnivand, H., 2003. Investigation of
Botanical and Ecological Characteristics of
Artemisia sieberi and Artemisia oucheri in
The Southern Aspect of Alborz. M Sc. Thesis
in range management science of Tehran
University, Tehran. 188 pages. (in persian).
4. Biondini, M.E., B.D., Patton, P.E., Nyren, B.,
1998. Grazing intensity and ecosystem
processes in a northern mixed-grass prairie,
Journal of Ecological Applications. 8: 469–
479.
5. Boissier, P.E., 1975. Flora OrientalisAnthemideae. French, Allured Publishing 355
pages.
6. Deef, H.E., El-Fattah, R.I., 2008. Allelopathic
effects of water extract Artemisiaprinceps var.
orientallis on wheat under two type of soils.
Academic Journal of Plant Sciences. 1(1): 12-

7.

8.

9.

10.

11.

12.

17.
Djanaguiramant, M., Vaidyanathan, R.,
Sheeba, A., Durga Devi, D., Bangarusamy,
U., 2008. Physiological response of
Eucalyptus globules leaf leachate on seedling
physiology of rice, sorghum and blackgram.
International Journalof Agriculture & Biology
.7 (1): 35-38.
Dubios, M.K., Gilles, A., Hamilton, J.K.,
Roberts, P.A., Smith, F., 2016. Colorimetric
method for determination if sugars and related
substrate. Journal of Annual Chemistry.
28:350-356.
EI-Khatib, A.A., Hegazy, A.K., Galah, H.,
2014. Does allelopathy have a role in the
ecology of Chenopodium murale. Journal of
Annales Of Botanici Fennici 41: 37-45.
Einhelling, F.A., 2015. Interaction involving
allelopathy in cropping systems. Journal of
Agronomy. 88: 886–893.
Emadi, F., Yassa, N., Amin, GH., 2007.
Analysis of R. officinalis essential oil at
different times. Abstract book of the3th
congress of medicinal plants. Shahed
University. Tehran. Iran. 185 pages.
Facelli, T.M., Pichett, S.T., 1991. Plant litter:

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 5:54 +0430 on Monday June 21st 2021

[ DOI: 10.22052/deej.2018.7.21.1 ]

139۷  زمستان، شماره بیستویکم، سال هفتم،مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
its dynamics and effects on Plant
13. Ghanaatian, J., 2013. Analysis and
determination of rosemary essential oil by GC
and GC-MS. Pharm. D. Thesis, Faculty of
Pharmacy, Tehran University of Medical
Sciences. Tehran, Iran. 120 pages.
Intergovernmental Panel on Climate Change,
pp. 131-158.
14. Jaimand, K., Rezaie, F., 2001. Comparison of
Artemisa sieberi essential oil components by
semi industrial and laboratory methods.
Iranian. Journal of Medicine and Aromatic
Plants. 19: 137 - 47.
15. Mostafavi, A., Afzali, D., Taher, M.A., 2007.
Chemical composition of hydrodistilation
essential oil of rosemary in different origins in
Iran and comparison with other countries.
Abstract book of the3th congress of medicinal
plants. Shahed University. Tehran. Iran. 475
pages.
16. Motamedi, J., 2011. Provide short- and longterm model of capacity for balancing livestock
and pasture. Department of Natural
Resources, Faculty of Natural Resources,
Ph.D Thesis, University of Tehran, 255
pages.
17. Teixeira da Silva, J.A., 2014. Mining the
essential oils of the Anthemideae. African
Journal of Biotechnology. (3):706–720.
18. Temraz, A., El-tantawy, W. H., 2008.
Characterization of antioxidant activity of
extract from Artemisia vulgaris. Pakistan
Journal of Pharmacognosy Science .21
(43):321-326.

10

19. Turk, M. A., Tawaha, A.M., 2013.
Allelopathic effect of black mustard (Brassica
nigra L.) on ermination and growth of wild
oat (Avena fatua L.). Journal of Crop
Protection. 22: 673-677.
20. Tzakou, O., Pitarokili, D., Chinou, IB.,
Harvala, C., 2015. Composition and
antimicrobial activity of the essential oil of
Salvia ringens. Journal of Planta Medica,
(67): 81-83.
21. Valentine, I.K., Kalevitch, M.V., Borsari, B.,
2003. Phenolic cycle in plants and
environment. Journal of Cell and Molecular
Biology. 2: 13-18.
22. Verdian-rizi,
MR.,
2009.
Chemical
composition and antimicrobial activity of the
essential oil of Artemisia annua L. from Iran.
Journal of Pharmacognosy Research.1: 21-24.
23. Weir, T.L., Park, S.W., Vivanco, J.M., 2014.
Biochemical and physiological mechanisms
ediated by allelochemicals. Journal of Current
Opinion in Plant Biology. 7: 472– 479.
24. Weyerstahl, P., Schneider, S., Marschall, H.,
Rustaiyan, A., 2017. Theessential oil of
Artemisia sieberi Bessr. Journal of Flavor
and Fragrance. (8): 139-145.
25. Wu, A.P., Yu, H., Gao, S.Q., Huang, Z.Y.,
He, W.M., Mino, S.L., Dong, M., 2014.
Differential belowground allelopathic effects
of lesf and root of Mikania micrantha. Journal
of plant sciences. 23:11-7.
26. Zargari, A., 1998. Medicinal Plants.
University of Tehran Press, Tehran, Iran: 350
pages.

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 5:54 +0430 on Monday June 21st 2021

[ DOI: 10.22052/deej.2018.7.21.1 ]

11

...) وArtemisa sieberi Besser( بررسی تغییرات فصلی اسانس گونۀ درمنه
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Extended abstract
Introduction: Artemisia is a large and diverse genus from the Asteraceae family, that with Astragalus genus
constitute the 60% of Iran’s rangeland vegetation. This plant species has been used since ancient times as a
medicinal plant. One of the most important species of this genus is the Artemisia sieberi Besser, which is feed by
livestock in some season. Since, in addition to genetic factors, environmental factors affect the quantity and
quality of essential oil of this plant. Also, the grazing of livestock is largely affected by changes of essential oil
of this plant species. The aim of this study is the investigation of the seasonal changes in the essential oil of
Artemisia sieberi Besser.
Material and Methods: This research was conducted in a randomized sampling with 3 replications from the
Artemisia sieberi in 2017. Artemisia species were taken from step rangeland of Kashan province. In this study, 3
plant bases were selected randomly and dried at room temperature and shadow and prepared for essential oil
operation, in this regard plant samples (100g) were dried and extracted by Clevenger distillation method for 60
minutes. The essential oil analyzed by GC/MS. GC analysis was performed by using a thermoset gas
chromatograph with a flame ionization detector (FID). The analysis was carried out using the fused silica
capillary Innowax column (60 m × 0.25 mm i.d.; film thickness 0.25 µm). The operating conditions were as
follows: injector and detector temperatures were 230˚C and 250˚C, respectively. Nitrogen was used as carrier gas
at a flow rate of 4 ml/min; oven temperature programme, 80˚C–230˚C at the rate of 3˚C/min, and finally held
isothermally for 10 min. The constituents of the essential oil were identified by calculation of their retention
indices under temperature-programmed conditions for n-alkanes (C5–C10) and the oil on an Innowax column
under the same chromatographic conditions. In order to Identification of individual compounds was made by
comparison of their mass spectra with those of the internal reference mass spectral library or with authentic
compounds and confirmed by comparison of their retention indices with authentic compounds. In order to more
accurately identify the compounds, relative area percentages obtained by FID were used without the use of
correction factors.
Results and Discussion: The results showed that there are 43 compounds in Artemisia essential oil which 35
compounds are common between different seasons. The main components of the essential oil were alphathujene, alpha-pinene, Camphene, 1.8cineol, and alpha-phellandrene. The highest amount of alpha-pinene was
observed in summer (32.50%) and the highest amount of Camphene was observed in spring (23.7%). The
highest levels of alpha-thujene and 1.8cineol were observed in the spring and summer, in the amount of 50.56
and 24.5%, respectively. Except for some compounds such as alpha-thujene, alpha-pinene, and Camphene, other
essential oil composition, not affected by seasonal changes. The evaluation of essential oil of this plant in
different stages in this region indicated that the amount of this composition in the essential oil before the
1. Assistant Professor Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and
Earth Sciences, University of Kashan, Iran; dehghanir@kashanu.ac.ir
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flowering stage was 87.9% and after the flowering stage was 91.33%. The studied plant was collected from the
natural habitats of Kashan, which is considered being hot and dry regions, and in general, the plants that have
been grown in these areas are alpha-tense. In contrast, there are more common parts of the essential oils of cold
weather. The changes in Camphor from December to September were 45.2%, 37.5%, 14.1%, and 10.5%
respectively, and the highest rate of camphor was observed in January. In the populations of Artemisia, Khorasan
was 20% to 24.5% of Camphen, which is consistent with the results of this research. In Kerman, it was reported
as 23%. 8 and 1, cineole was identified as one of the main components of essential oil in Artemisia populations
of Turkey in plains. The amount of this substance in Kerman was 34.8%, which is more than the samples
studied in this study. Some essential oil composition was converted to other compounds, and their concentration
decreased in fall and winter and increased in the spring and summer which had a significant impact on
livestock’s grazing.
Conclusion: This appears that drought stress has been effective in producing more alpha-pinene. On the other
hand, in winter, several compounds are produced in the essence of this plant species, and the reason for the
decrease of alpha-pinene in fall and winter may be its conversion to other components in the essential oil. It
seems that this compound is high in the essential oil of the plants grown in Iran. Because the amount of this
compound has increased after autogenous grazing in fall, this may be due to the biochemical defense of the plant
against grazing of the livestock, which needs to be more investigated. The observed differences are mainly
related to environmental conditions, and each plant grown in one region is richer in one of the essential oil
components. Different components of the essential oil of Artemisia plain have different applications, for
example, alpha-pinene in perfumes and insecticides, cineol in perfumes, and pharmaceuticals are used as the
suppository, anesthetizing and reducing blood pressure and amphetamine in perfume. Therefore, finding plants
that are rich from the essential oil components is important in this regard.
Keywords: Alpha-pinne, Rain, Grazing livestock, Artemisia, GC/MS.

