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   :چکیده 

 
)مورفین،    آلکالوئید ها .  متابولیت هاي ثانویه موادي هستند که دربعضی از گیاهان و درمرحله رویشی خاصی ازرویش وجود دارند

  موثره،   روند تغییرات این مواد   هستند. از جمله مهم ترین این ترکیبات    یزه هاو تانن هارکدئین، آتروپین(، ترپنوئیدها، فالوونوئیدها، رنگ

 3H(  و    1200تا   1300)  2H(،    800تا    700)  1H  در سه سطح ارتفاع  (Thymus)  و آویشن  (a)  (iaArtemis)  درمنه داروییدر دو گیاه  

در قالب یك طرح پایه بلوك کامل  و  خشك، نیمه خشك و نیمه مرطوب    ، و سه منطقه اقلیمی    ( متر از سطح دریا  1800تا    1700)

عالوه بر بررسی تغییرات مواد موثره در  R با نرم افزار  با تجزیه و تحلیل آماري با نرم افزار هاي آماري    شد.    بررسی  تصادفی با سه تکرار

در بهره برداري از   براي پهنه بندي خشکسالی دست یافتیم.به شاخصی جدید براي ارزیابی شدت و استفاده از آن    این دو گیاه دارویی،  

است.   استفاده  قابل  تحقیق  این  نتایج  مرتعی  دارویی  میزان   معرفی شده   شاخصگیاهان  افزایش شدت خشکی  با  که  نشان می دهد 

وان از این شاخص  ت  که می  ، متابولیت ها ثانویه در گونه هاي مختلف و در مراحل مختلف رویشی به طور معنی داري افزایش می یابد

 اکولوژي و اقلیم شناسی استفاده کرد. براي مطالعات 

   .پهنه بندي خشکسالی گیاهان دارویی، مواد موثره،  : کلیدي   کلمات 

  

 مجله زیست فناوری گیاهان دارویی 

 1400سال هفتم ، شماره دوم، پاییز و زمستان، 
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 . مقدمه 1

گیاهی، ترکیباتی  متابولیت هاي ثانویه  متابولیت هاي  

آلی هستند که مستقیما در رشد، نمو یا تولید مثل گیاه  

شیمیایی   ساختار  داراي  ترکیبات  این  نیستند.  دخیل 

پیچیده تري نسبت به متابولیت هاي اولیه)مثل اسیدهاي  

امینه( که براي بقاء زندگی سلولها ضروري اند می باشند.  

تر آتروپین(،  کدئین،  ها)مورفین،  پنوئیدها،  آلکالوئید 

از جمله مهم ترین این    یزه هاو تانن هارفالوونوئیدها، رنگ

ترکیبات هستند. اهمیت متابولیت هاي ثانویه براي گیاهان  

نیز   ترکیبات  واین  است  برخوردار  اکولوژیك  ماهیتی  از 

داراي کارکردهاي متنوعی اند که از آن جمله می توان به  

انگلها   برابر صیادان،  در  دفاعی  بیماریزا،  عملکرد  عوامل  و 

قارچ   به  ابتالء  هنگام  در  گیاهی(  ها)سموم  الکسین  فیتو 

جهت جلوگیري از گسترش میسلیوم قارچ در گیاه، رقابت  

هاي بین گونه اي ، یا تسهیل فرآیندهاي تولید مثلی )مثل  

تولید بوهاي جاذب و یا مواد رنگی( ویا ایجاد ارتباط با گرده  

ترکیبات ثانویه در گیاهان داراي  افشانها اشاره کرد. برخی از  

( هستند که در این میان هورمونهاي  signaling)  عملکرد 

هاي  در مفهوم کلی، متابولیتگیاهی جایگاه ویژه اي دارند.  

ثانویه ترکیباتی آلی هستند که نقش ضروري در رشد و نمو  

موجود زنده ندارند. گیاهان براي بیوسنتز این مواد انرژي  

کا  به  را  بر  ر میزیادي  اثري  ترکیبات  این  برند. زمانی که 

رشد و تمایز گیاه نداشته باشند، قاعدتاً باید منافع دیگري  

در   ترکیبات  این  وظایف  زمینه  در  مطالعه  باشند.  داشته 

-گیاهان، یك موضوع جذاب و مهم براي بسیاري از پروژه 

هاي اکولوژیکی تعدادي  هاي تحقیقاتی شده است و نقش

ت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. با  از این ترکیبا

به نظر می رسد  مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته است، 

هاي  هاي ثانویه، به عنوان موادي طبیعی، نقشکه متابولیت

هاي دفاعی گیاهان و همچنین  اکولوژیکی مهمی در واکنش

هاي گیاهان به وسیله حشرات و  افشانی و انتشار دانهگرده

هاي  متابولیتبر خالف    هاي ثانویهمتابولیت   ارند.حیوانات د

مستقیماً در رشد و متابولیسم درگیر هستند و  )که  اولیه  

کربوهیدرات پروتئینشامل  لیپیدها،  اسیدهاي  ها،  و  ها 

می و    وشوندنوکلئیك  شده  تولید  فتوسنتز  فرآیند  طی 

نقش ترکیبات سلول  در ساخت  و    کنندآفرینی می سپس 

زیا   تولید پایین  حجم  اقتصادي  ارزش  با  و  و  د  کنند  می 

ها  عمدتاً به عنوان ماده خام صنعت، مواد غذایی و افزودنی

-هاي اولیه به دست می از بیوسنتز متابولیت  رند(کاربرد دا

آیند و به عنوان ترکیبات فرعی و انتهایی متابولیسم اولیه  

می گرفته  نظر  در  در  ترکیبات  این  همچنین  شوند. 

مت نمیفرآیندهاي  وارد  مهمترین  ابولیسمی  شوند. 

فنولیك متابولیت آلکالوئیدها،  ثانویه  روغنهاي  هاي  ها، 

-ها، فالوونوئیدها می ها، تاننضروري، استروئیدها، لیگنین

هاي  ها و خانوادههاي ثانویه عمدتاً در گونهباشند.متابولیت

از سلسله گیاهان تولید می به  خاصی  این ترکیبات  شوند. 

و عمدتاً در سلولمقدار ک هاي  می در سلول ذخیره شده 

از چرخه زندگی گیاه تولید   تخصصی و در مرحله خاصی 

شوند و همین امر استخراج و تلخیص آنها را در مقایسه  می

شوند،  ها تولید میهاي اولیه که در تمام سلولبا متابولیت

روند تغییرات متا بولیت هاي  از    مقاله  دراین    کند.دشوار می

انویه در دو گونه ي  گیاهی مرتعی )درمنه و آویشن(  به  ث

 عنوان شاخص مورد ارزیابی شده است.

 

 ها . مواد و روش 2

آویش   مرتعی  ي  گونه  دو  از  طرح  این  اجراي  براي 

(Th. ( و درمنه )Ar.( و در سه منطقه اقلیمی خشك )A  )

نیمه خشك) بیرجند در خراسان جنوبی،  (  SAشهرستان 

(   SHدر خراسان رضوي و نیمه مرطوب )شهرستان مشهد  

در   مسجد  هزار  ارتفاعات  و  شمالی  خراسان  در  بجنورد 

(،    800تا    700)  H1خراسان رضوي و سه سطح ارتفاعی  

H2  (1300   و    1200تا  )H3  (1700    متر از    1800تا )

سطح دریا در قالب یك طرح پایه بلوك کامل تصادفی با  

م صفت  است.  شده  استفاده  تکرار  به  سه  که  ارزیابی  ورد 

شد،   گرفته  نظر  در  ثانویه  هاي  متابولیت  شاخص  عنوان 

  10میزان مواد موثره بوده است. نمونه مورد آزمایش شامل  

گرم ماده خشك گیاهی که در پایان مرحله رویشی از هر  

یك از مناطق  مورد مطالعه تهیه گردید، بوده است. براي 
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اً از ترکیبات آلی یا  اندزه گیري میزان مواده موثره که عمدت 

همان متابولیت هاي ثانویه می باشند از روش تقطیر با آب  

استفاده گردید. در این  روش که براي جدا سازي مواد غیر  

فشار   تاثیر  بر  محلول در آب استفاده می شود اساس کار 

هاي مناسب بخار آب  بر روي اندام گیاهان می باشد. مواد  

همر ازگیاه  جدا شده  فاز  موثره ي  دو  صورت  به  آب  با  اه 

متفاوت در آمده که در محیطی با فشار بخار کمتر و تفاوت  

 نقطه میعان آب و مواد موثره از یکدیگر جدا می گردد. 

 . نتایج 3

از   به عنوان شاخصی  میانگین میزان مواد موثره که 

متابولیت هاي ثانویه در نظر گرفته شده است در هر یك از  

)آویشن و درمنه( و از سه سطح    نمونه هاي مورد آزمایش 

( جداول  در  متفاوت  اقلیمی  منطقه  سه  و  (  1-3ارتفاعی 

 ( آورده شده است.2-3و)
 

 

نیمه  (،  A( در سه منطقه اقلیمی خشك ).Ar( و درمنه ).Th(: میانگین مواد موثره )شاخص متابولیت هاي ثانویه( در گیاه آویشن)1-3جدول )

 (SH( و نیمه مرطوب )SAخشك)

 A SA SH 

Ar. 0.315 0.253 0.151 
Th. 0.210 0.162 0.08 

 

از    H3و     H1    ،H2( در سه سطح ارتفاعی  .Ar( و درمنه ).Th(: میانگین مواد موثره )شاخص متابولیت هاي ثانویه( در گیاه آویشن)2-3جدول )

 سطح دریا

 H1 H2 H3 
Ar. 0.221 0.251 0.294 
Th. 0.107 0.196 0.245 

 

از سطح دریا    H3و     H1    ،H2( در سه سطح ارتفاعی  .Ar( در گیاه درمنه )  ISM(: میانگین مواد موثره )شاخص متابولیت هاي ثانویه  3-3جدول )

 ( SH( و نیمه مرطوب )SA(، نیمه خشك)Aو سه منطقه اقلیمی خشك )

Ar. H1 H2 H3 
A 0.268 0.283 0.3045 

SA 0.273 0.252 0.2735 
SH 0.186 0.201 0.2225 

 

از سطح دریا    H3و     H1    ،H2(  در سه سطح ارتفاعی  .Th( در گیاه آویشن)  ISM(: میانگین مواد موثره )شاخص متابولیت هاي ثانویه  4-3جدول )

 ( SH( و نیمه مرطوب )SA(، نیمه خشك)Aو سه منطقه اقلیمی خشك )

Th. H1 H2 H3 
A 0.1585 0.203 0.2275 

SA 0.1345 0.1785 0.2035 
SH 0.0935 0.138 0.1625 

 

   H1    ،H2( در سه سطح ارتفاعی  .Th( و گیاه آویشن).Ar( در گیاه درمنه )  ISM(: میانگین مواد موثره )شاخص متابولیت هاي ثانویه  5-3جدول )

 (SH( و نیمه مرطوب )SA(، نیمه خشك)Aاز سطح دریا و سه منطقه اقلیمی خشك )  H3و  

 H1 H2 H3 سطوح ارتفاعی 

 درمنه
Ar. 

A 0.268 0.283 0.3045 
SA 0.273 0.252 0.2735 
SH 0.186 0.201 0.2225 

 0.294 0.251 0.221 متوسط 

 A SA SH سطح اقلیمی

 0.294 0.251 0.221 میانگین 
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 آویشن 
Th. 
 

A 0.1585 0.203 0.2275 
SA 0.1345 0.1785 0.2035 
SH 0.0935 0.138 0.1625 

 0.245 0.196 0.107 متوسط 

 A SA SH سطح اقلیمی

 0.08 0.162 0.210 میانگین 

 

تجزیه واریانس نتایج بدست آمده نشان داد که میزان  

مواد موثره هر دو گیاه مورد آزمایش بین سطوح مختلف  

درصد وجود دارد و   99اقلیمی اختالف معنی دار در سطح 

بین سطوح   آزمایش  میزان مواده موثره هر دو گیاه مورد 

درصد اختالف    95مختلف ارتفاعی از سطح دریا در سطح  

اشته ولی اثر متقابل بین اقلیم و ارتفاع معنی  معنی داري د

دار نگردیده است. این نتایج مبین این مطلب است که با  

کاهش رطوبت در اقلیم هاي مختلف خشك، نیمه خشك  

داري   معنی  طور  به  موثره  مواد  میزان  مرطوب  نیمه  و 

درصد( و با افزایش ارتفاع و    99افزایش داشته ) در سطح  

درصد افزابیش    95این مواد در سطح  یا کاهش دما میزان  

ثانویه   هاي  متابلیت  شاخص  لذا  اند.  داشته  داري  معنی 

 (ISM  می تواند به عنوان یك نمایه بوم شناختی در پهنه )

 بندي خشکسالی ویا حتی تقسیمات اقلیمی استفاده شود. 

 

 دو گیاه درمنه و آویشن در سطوح مختلف اقلیمی(: روند تغیرات مواد موثره در  1-3نمودار )

 
 (: روند تغیرات مواد موثره در دو گیاه درمنه و آویشن در سطوح مختلف ارتفاعی 1-3نمودار )
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 گیري . بحث و نتیجه 4

با توجه به روند تغییرات مشاهده شده در میزان مواد  

گیاهان   در  ثانویه  هاي  متابولیت  عنوان شاخص  به  موثره 

دارویی مرتعی مورد آزمایش در اقلیم هاي مختلف و سطوح  

، م.  1375مختلف ارتفاعی که با مشاهدات ف. سفید کن  

، که 1382، ربیعی  1382، عسگري  1378میرزا و احمدي

یرات کمی و کیفی اسانس در گیاهان درمنه  به بررسی تغی 

و آویشن پرداخته اند مطابقت دارد. تنش هاي محیطی اعم  

از ارتفاع از سطح دریا، سرما، خشکی میتواند مواد موثره و  

متابولیت هاي ثانویه را در گیاهان به طور کلی و گیاهان  

تغییر   این  دهد.  تغییر  خاص  طور  به  بخشی  دارویی  اثر 

گیاها ارزش  کیفیت  داوریی  مانند  خاص  مصارف  براي  ن 

این روند تغییرات میتواند یك  زیادي دارد. از طرف دیگر  

شاخص بیولوژیکی براي پایش تغییرات محیطی و اقلیمی  

قرار گیرد. استفاده  بر      ISMشاخص    از   لذا  مورد  عالوه 

براي استفاده در تولید گیاهان با مواد موثره ي باال میشود  

پهنه کردن  تهیه    مشخص  و  خشکسالی  و  خشکی  بندي 

بوم  خصوصیت  این  با  مختلف  مناطق  اقلیمی  هاي  نقشه 

 شناختی قابل استفاده است. 

 

 منابع 
تحقیقات (1373) جمزاد،زیبا، .1 موسسه  .آویشن،انتشارات 

 خنگلها و مراتع 

اولیه    )1375 (شاهرخی،نوبهار، .2 مواد  کیفی  کنترل  .روشهاي 

 جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.داروهاي گیاهی،مرکز انتشارات  

، بررسی تاکسونومی گیاه آویشن در  )1386( شریفی،گلنوش، .3

 ایران، دانشگاه شهید بهشتی. 

احمدي .4 کن،لطیفه  سفید  ،مهدي،فاطمه   (میرزا 

.اسانسهاي طبیعی،انتشارات موسسه تحقیقات جنگل و )1375

 مراتع.

کن،لطیفه  .5 سفید  میرزا،مهدي،فاطمه 

ستون)1378(احمدي،بهار دو  در    db-1و  DB-5.کارایی 

اسانس ترکیبهاي   T.fedschenkoi Ronnigerشناسایی 

 .42و40،41.پژوهش و سازندگی،شماره 

ا... .6 فرهن) 1373(  ، مظفریان،ولی  گیاهان    گ.  نامهاي 

 ایران.انتشارات فرهنگ معاصر،تهران.
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Abstract:  

 
Secondary metabolites are substances that exist in some plants and in a certain vegetative stage 

of growth. Alkaloids (Morphine, Codeine, Atropine), Terpenoids, Flavonoids, Pigments and Tannins 

are among the most important of these compounds. The process of changes of these effective 

substances in two medicinal plants Artemisia and Thymus at three altitude levels H1 (700 to 800), H2 

(1300 to 1200) and H3 (1700 to 1800) meters above sea level and three regions Climatic, arid, semi-

arid and semi-humid conditions were studied by completely randomized block design with three 

replications. R software used fo statistical analysis, in addition to examining the changes of effective 

substances in these two medicinal plants, we achieved a new index for evaluating the severity and 

using it for drought zoning. The results of this research can be used in the exploitation of pasture 

medicinal plants. The introduced index shows that with the increase of drought severity, the amount 

of secondary metabolites increases significantly in different species and in different vegetative stages. 

This index can be used for ecology and climatology studies. 
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