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Review of Artemisia with the approach of phytoremediation and carbon sequestration 

 

 و ترسیب کربنپاالیی  گیاهبا رویکرد    sieberi  Artemisiaمروری بر درمنه 

 2، احمد مهربان 1الهام کاظمی

 دانشجوی دکترای زراعت  دانشگاه آزاد اسالمی واحدزاهدان 

Elhamkazemi60@yahoo.com 

 عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

Ahmadmh2004@yahoo.com 

 

 چکیده:

  ،استیاهان دولپه ای از تیره های بزرگ گکه (Astraceaیکی از گیاهان تیره کاسنی) (L. sieberi  Artemisiaدرمنه)

 کههستند انواع مختلف درمنه دارای اندامهای عطری .ی از آن می باشدتفاوترستنگاه گونه های منواحی مختلف کشور  وبوده 

به شکل جداگانه و یا ترکیب با سایر گیاهان دارویی بسیار مورد استفاده  ...درصنایع داروسازی، بهداشت و  اسانس آنها

با توجه به قابلیت تجمع فلزات سنگین در بیومس   منه عالوه بر کاربردهای خاص خود در صنایع مختلفدرقرارگرفته است.

 همچنان  که وحذف عناصرسنگین از محیط زیست پاالییگیاه مناسب جهت  بسیار امروزه  بعنوان یکی از گیاهانخود،  یتولید

)تغییر دی اکسید و نیز جهت ترسیب کربن اتمسفری بسیاری از کشورها است درآلودگیهای زیست محیطیاز مسائل مهم 

بحران افزایش غلظت  به با توجه  (کربن اتمسفری به شکل ترکیبات آلی کربن دار توسط گیاهان و تسخیر آن برای مدت معین

 مورد بررسی می باشد. افزایش گرمای جهانی و گازهای گلخانه ای

 

 ترسیب کربن(،Phytoremediationپاالیی) گیاه، فلزات سنگین کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه :

سالهاست که بدلیل پیشرفت های فراوان در علوم گیاهشناسی، گیاهان دارویی بعنوان یک مجموعه پرطرفدار بین 

کشاورزی  مطرح  و بسته به نوع مواد موثره و اثربخشی آنها و کاربرد در صنایع مختلف از قبیل صنایع  محققین علوم

تغذیه دام و طیور،  چاشنی ها، اسانس های آرام  ایشی و همچنین ساخت مکمل های غذایی،دارویی، بهداشتی، آر

یا درمنه  sieberi Artemisia.مورد بحث، بررسی  و تحقیقات گسترده متخصصین قرارگرفته است. بخش و  ...

ی متفاوتی مانند و به نامها استپ ایران محسوب می شود از مهمترین گیاهان بوته ای مراتع استپ و نیمه یکی

ساریقون،شیح،بستیاج ،علف جاروب و  ... در گویش بومی نواحی مختلف شناخته می شود)حاجی شریفی 

و به دلیل داشتن فرم بوته ای  نیمه خشبی برای  وسازگاری خوبی با شرایط سرما و خشکی محیط دارد(1386

مقاومت به چرا و مصون بودن از چرای زود تامین علوفه دام وحیات وحش و کاربرد درمصارف دارویی و صنعتی، 
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رس، سهولت استقرار از راه تجدید حیات طبیعی یا بذر پاشی و نقش آن در حفاظت آب و خاک اهمیت 

از مهمترین  sieberi Artemisia  جنس درمنهاز بین گونه های مختلف  و .)1392)میرزائیان و همکاران دارد

وجه به خواص، فواید وکاربرهای آن یک گونه بسیار با ارزش است .از با ت .گونه های این جنس در ایران است

مهمترین ویژگی های مرفولوژیک این گیاه می توان گفت  بوته ای شکل، دارای ساقه زیرزمینی ضخیم و جزو 

گیاهان مقاوم به خشکی است که با داشتن سطح تاج پوشش مطلوب نقش بسزایی در کاهش رواناب و ممانعت از 

برگهای آن متناوب، بدون  دارد. درامر ترسیب کربن اتمسفری یی،  و همچنبن توان باالسطحی خاک فرسایش

میوه آن  گل آذین خوشه گرزن و دمبرگ و اگر پوشش داشته باشند اغلب کرکهای متنوعی روی آن دیده می شود.

مامی اندامهای گیاه دارای عطری فندقه بدون کرک است.اندام دارویی آن اندام های هوایی و بذر می باشند البته ت

دمنوش، ضماد، اسانس،   این گیاه به  اشکال مختلفی   مانندتند است که در طب سنتی مورد توجه قرارگرفته است  

  بخور درطب کاربرد دارد.

 

 شیمی گیاه:

 پینن، نوژنیک،کامفور،مواد موثره گیاه درمنه شامل: سانتونین، آلکالوئید، آنتراکنیون، تانن، الپونین، گلیکوزید سیا

که هر کدام کاربردهای متفاوت در صنایع مختلف دارند همچنین  در طی  (.1386)حاجی شریفی سینئول می باشد

متابولیت ثانویه در گیاه آرتمیزیا معرفی و  توسط محققین گزارش شده است .این در حالیست   600سالها بیشتراز 

و این متابولیت های ثانویه اساسا شامل  ترکیب شناسایی شده است 37که بعنوان مثال  در چای دم کرده تنها 

برخی مطالعات منحصرا به عصاره گیری و  مشتقات کافئیک اسید، فالونوئیدها، کومارین ها و آرتمیزینین هستند.

 Kooy and معرفی آرتمیزینین می پردازند و از سایر خصوصات دارویی گیاه درمنه غافل هستند

Sullivan2013)) از قبیل  ترکیباتی.  براساس نتایج تجزیه فیتوشیمی اسانس اندامهای مختلف درمنه کوهی

در این گیاه شناسایی  بتا کاریوفیلن، بورنیل استات، لیمونن، پاراسیمن، کتون، بورنئول، سانتولیناترئین،آلفا ترپینن،

 (1392میرزائیان و همکارانشد )

 خواص درمانی

، ضد میکروب، ضد انگل و ضد مسمومیت بکار می رود دهقابض، ضدعفونی کنن درمنه در طب سنتی بعنوان

این گیاه در درمان بیماری قند ،دفع کرم دراز روده و درمان عقرب و رتیل ( همچنین 1392)میرزائیان وهمکاران 

  .( 1386)حاجی شریفی زدگی بسیار کاربرد داشته و موثراست

 : بررسی منابع

می باشد و اسانس  گیاه درمنه نشان داده است که دارای اثرات ضد میکروبی قوی  نتایج تحقیقات  درخصوص

این گیاه از رشد انواع میکرو ارگانیسم های بیماریزا جلوگیری می کند و ترکیبات موجود در اسانس این گیاه 

ز آنتی بیوتیک بطوریکه در بعضی موارد فعالیت ضد میکروبی آن ا .دارای فعالیت بیولوژیکی فراوانی می باشد

هایی مانند نالیدیکسیک اسید و جنتامایسین بیشتر است و ازینرو میتواند جهت تولید آنتی بیوتیک بیشتر مورد 

اثر آنتی اکسیدانی اسانس گیاه درمنه برپایداری اکسایشی  .1382)حکیمی میبدی و همکاران)توجه قرارگیرد

خوبی برای آنتی اکسیدانهای سنتزی در فرآورده جایگزین  نشان داد روغن های مخصوص سرخ کردنی نیز 

اسانس درمنه در تحقیقاتی جدید جهت درمان بیماری های  .(1392.)هاشمی و همکاراناستهای غذایی 

قارچی حیوانات نیز مورد استفاده قرارگرفته و نتایج نشان داده می توان از آن بعنوان داروی ضد قارچ جدید در 
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(. گیاه درمنه به دلیل دارابودن ماده 1382خسروی و  همکاران(نات استفاده نمود.درمان درماتوفیتوزیس حیوا

و پیشنهاد شده که  ماالریا  مورد تحقیقات بسیاری قرارگرفته آرتمیزینین در پیشگیری و کنترل بیماری

ا بطور آرتمیزینین  جهت درمان ماالریا و سرطان در ترکیب با سایر داروها بیشتر مورد بررسی قرارگیرد ت

دارای پتانسیل باالیی در خصوص  Artemisia sieberiدرمراتع گیاه .(Ferreira et al., 2010)انحصاری

یکی از مهم ترین کارکردهای اکوسیستم های  نجاییکه ترسیب کربن اتمسفریآاز  و  است ترسیب کربن

ه میتوان مورد بررسی های طبیعی می باشد این موضوع حائز اهمیت می باشد و این قابلیت را درخصوص درمن

نظربه اینکه افزایش (. 1394قاسمی نژاد رائینی و همکاران  (و (1393یوسفیان و همکاران بیشتر قرارداد)

گرمای جهانی که یکی از چالشهای مهم در توسعه پایدار است، ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای می 

ه به گیاهانی که جهت ترسیب کربن اتمسفری در بیومس خود لذا توج آن است،کربن عمده ترین جزء  کهباشد 

درمنه  موید توان باالینیز   1385)فروزه و همکاران)تحقیقات. به نظر می رسدد نکارایی داشته باشند ارزشم

 Helianthemum lippiiفتابیآبه گونه ای که در مقایسه با گونه گل  استدشتی درترسیب کربن آلی 

(L.)Pers  نهگی سیاه وDendrostellera Lessertii (Wikstr. Van Tiegh)   درمنه دشتی بیشترین

بیشتر باشد توان  آنان اظهار داشتند هرچه بافت چوبی اندامها میزان ترسیب کربن در اندامهای خود را داشت

ره درخصوص ذخینیز 1394) همکاران  قاسمی نژاد و (نتایج گزارشات آن بافت ها درترسیب کربن بیشتر است.

نشان داد در نواحی اطراف معدن کوشک در  تحقیقات .با این نتایج همخوانی داشتکربن دربافتهای درمنه 

خوان ا) تجمع می یابدروی و کادمیوم که در خاک وجود دارند  درمنه دشتی فلزات سرب،اندامهای مختلف 

نیز قابلیت تجمع عناصر سرب و  اندامهای هوایی و ریشه گیاه درمنه کوهی .(1391قالیباف و رضائی پورباغدر

درمنه های  یافت شده در  مناطق آلوده، برای  زیتوده و با توجه به غلظت زیاد این عناصر در دارد کادمیوم را

با توجه به اینکه آلودگی خاک با عنصر  و زیست پاالیی و احیاء پوشش اراضی تخریب شده بسیار مناسب است

کاشت و توسعه گیاه درمنه کوهی در خاکهایی با ست محیطی است سرب یکی از مهمترین آلودگیهای زی

نتایج  .1) 390)محمد رضا خانی و همکارانآلودگی کادمیوم و سرب می تواند باعث کاهش شدت آلودگی شود

تحقیقات دیگری نیز نشان داد درمنه کوهی توانایی زیادی جهت انتقال فلزات سرب ،منگنز و روی از ریشه به 

 ( (Alirzayeva et al.,2006بنابه نتایج بدست آمده توسط .(1392راندالوند و همکا) ایی دارداندامهای هو

گیاهان خانواده آرتمیزیا توانایی خوبی در خصوص تجمع فلزات سنگین در بافتهای خود دارند و  نیز

نیکل، کادمیوم  در آذربایجان، بیشترین میزان جذب فلزات سنگینی از قبیل کبالت، پالتین، A.scopariaگونه

این گیاهان اغلب سرعت رشد بیومس تولیدی ساقه  اما نکته جالب این است که و روی را دراندامهای خود دارد.

با توجه به اینکه رشد صنایع مختلف در  .موثر، کافی نیست (Phytoremediation) پاالییگیاه برای انجام 

گین حاصل از گسترش این فعالیتها همچنان کشورها رو به گسترش می باشد و خطر افزایش فلزات سن

و از طرفی مشکل عدم تجزیه این عناصر درخاک توسط میکروارگانیسم های  محیطزیست را تهدید می کند

استفاده از تکنیک های خاک پاالیی با استفاده از گیاهان بومی به دلیل  خاک یک موضوع قابل توجه است،

تجمع فلزات   (.1393بیشتر مورد توجه قرارگیرد)عموئی و همکاران ارزان بودن و سادگی روش استفاده باید

 سنگین در خاک حتی در غلظتهای بسیار پایین نیز برای سالمت بشر سمیت داشته و خطرناک می باشد)

2010Ashraf et al., (.  حضور فلزات سنگین بیش از استانداردهای تعریف شده در محیط باعث

یطی برای ساکنان آن محل و اکوسیستم می شود. تاثیر فلزات سنگین بروزمشکالت و عوارض زیست مح
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وعالوه بر این غلظت فلزات سنگینی  برسالمت انسان متفاوت است و عمده آن بروز اختالالت عصبی می باشد

مانند سرب و روی درگیاهان یک منطقه سبب کاهش پوشش گیاهی،کاهش رشد گیاه، کاهش حاصلخیزی 

 (.1392و همکاران  راد )گیویانو از بین رفتن گونه های تحمل ناپذیر میگردد ش خاکو متعاقبا فرسای خاک

با فعالیتهای صنعتی روشهای محیطی بسیار مناسب برای پاکسازی خاکهای مناطق آلوده که  گیاه پاالیی یکی از

درنواحی  و ... به فلزات سنگین آلوده شده اند می باشد و ریشه برخی از گیاهان قادر به جذب فلزات سنگین

 Porebska and 1999ولیکن به بیومس تولیدی باالدراین گیاهان باید توجه نمود. باشند آلوده می

Ostrowska). 

که بیشترین کاربرد را در  درمنه هایی از ود در گونهمیزان سطوح عناصر مختلف موجهمچنین محققین  

 ,pb,Cu,Zn,Cr,Cd,Mn,Fe Ni, Coناصرع از وغلظتهای متفاوتی بررسی قراردادند وردم دارند داروسازی

Na ,K ,Ca ,Mg   .2010) را در این گیاه گزارش نمودندAshraf et al., (. 

باید توانایی رشد سریع در دامنه وسیعی از شرایط متفاوت گیاهانی که برای گیاه پاالیی در نظر گرفته می شوند 

محیطی را داشته باشند و راحت و سریع برداشت شوند. یکی از فواید گیاه پاالیی این است که گیاه آالینده ها را 

 Alberto).   2012ازطریق سیستم ریشه ای خود محصور کرده و اجازه آبشویی آنها از خاک را نمی دهد 

and Sigua 

 

 
 (59فلور ایران ، شماره  1387 .و مظفریان، در ایران )  (L. sieberi  Artemisia) نقشه پراکنش 
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 نتایج :

عالوه بر موارد استفاده فراوان از گیاه درمنه در صنایع دارویی و غذایی و پیشنهاداتی که از سوی محققین در 

، که موید  سودمندی های خاص این گیاه  می باشد خصوص توجه به آن جهت ساخت یک سری از آنتی بیوتیکها

تغییر توجه به مساله کاربرد آن در ترسیب کربن اتمسفری و خاک پاالیی نیز از اهمیت باالیی برخورداراست زیرا

اقلیم در کره زمین نگرانی های زیادی را برای نهضت های سبز دنیا ایجاد نموده و نظر به پروتوکل کیوتو و دیگر 

الینده ها می نماید و همچنین شکاف الیه ازن که همه این موارد آی که کشورها را ملزم به کاهش میزان معادالت

ترسیب کربن توسط گیاهان خاص یکی از  ،ناشی از افزایش کربن اتمسفری بوده  وخطرات زیان باری در پی دارد

که نسبت به روشهای مصنوعی هزینه اشد راهکارهای مبارزه با افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن در اتمسفر  می ب

و در اکثر مراتع  پراکندگی که درسراسر کشور  و داشتن این قابلیت  انتظار می رود گیاه درمنه باو کمتری دربردارد

ضمن اینکه تحقیقات است.  است که کمی مورد تغافل قرارگرفتهدارد گزینه خوبی برای تحقیقات هرچه بیشتر ایران 

که یکی از مباحث  پاالیی گیاهخصوص لذا دره قابلیت جذب عناصر سمی را در بافتهای خود دارد نشان داده درمن

نیز می توان آن  و تکنیکی نوظهور و مقرون به صرفه می باشد  است خاکهای آلوده به فزات سنگین بسیار مهم در 

های گیاهی وتخریب مراتع و درنهایت تا بدینوسیله از آلودگی خاک که باعث از بین رفتن پوشش را مد نظر قرارداد 

ر افزایش فلزات کمیاب در خاک که از شناخته شده ترین طچراکه خممانعت بعمل آید  زایی می گردند، سبب بیابان

افزایش غلظت فلزات سنگین در خاک منجر به تجمع آالینده ها هستند همچنان یک تهدید جدی بشمار می رود.

بامطالعاتی باالی غذایی شده یکی از نگرانی های جدی  برای موجودات زنده است. آنها در گیاهان و همچنین سطوح 

صورت گرفته میتوان گفت گیاهان خانواده پاالیی  گیاهکه در خصوص یافتن گیاهان مناسب جهت استفاده در 

نشانه های خاصی  آرتمیزیا)درمنه( به واسطه اینکه قابلیت تجمع فلزات سنگین را در بافتهای خود دارند بدون اینکه

از اثرات سمی آن را  بروز دهند، برای این مهم مناسبند ولیکن با ذکر این نکته مهم که میزان بیومس تولیدی 

در خصوص افزایش بیومس تولیدی مناسب آنها به گونه ای که حداکثر  اهمیت دارد لذااندامهای هوایی آنان بسیار 

تحقیقات  در اندامها داشته باشند را حداکثر ترسیب کربن اتمسفری سودمندی را به جهت گیاه پاالیی و همچنین 

وارد کردن  بعنوان یکی از اهداف بیوتکنولوژی محیطی مطرح می باشد. هم اکنونو این مطلب  می طلبدبیشتری 

تحت پاالیی از سایر کشورها، با مشکالتی مواجه بوده و شرایط محیطی مستقیما آن را  گیاهگونه های مناسب برای 

گردد  لذا پیشنهاد می )امکان عدم سازگاری گونه وارد شده با شرایط محیطی جدید وجود دارد( تاثیر قرار میدهد

با توجه به اهمیت گیاهانی مانند درمنه که پراکندگی مناسبی نیز در مراتع کشور دارند بیشتر مورد توجه قرار گرفته 

کشور همانگونه که درنقشه مشاهده درمنه درمراتع سراسر پوشش گیاهی این که  وترسیب کربن در سطح جهانی 

)علی الخصوص دراستانهایی که  اکثر مناطق ایرانو گونه های مختلف آن تقریبا در  نسبتا چشمگیر استمی گردد 

و این آلودگی تهدیدی جدی  خاک آن  با فعالیتهای  صنعتی شدید درمعرض آلوده شدن به فلزات سنگین قراردارد

ترسیب خاک پاالیی و  می توان به پتانسیل درمنه زار ها جهت بچشم می خورند (مت بشر محسوب میگرددبرای سال

 بیشتر بها داد.  تاثیرات آن برزنجیره های غذایی و  کربن
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. Abstract  
Mugwort Artemisia sieberi L.) is one of the plants in Astracea Family which is among 

the big families of dicotyledonous plants and different parts of the country are home 

to its various species. Different types of Artemisia possess aromatic extremities whose 

extract is used in different industries such as pharmaceuticals, health care and the 

like on a separate basis or in combination with other medicinal herbs. Besides special 

applications in different industries, Artemisia has the capability of concentrating and 

accumulating heavy metals in its biomass and so it is also used as a suitable plant for 

phytoremediation and removing heavy elements from the environment which is a 

critical issue in many countries. It is also under review for its ability for sequestering 

atmospheric carbon (changing atmospheric carbon dioxide into carbonated organic 

combinations by the plants and inhibiting it for a certain time period) in the light of 
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the increasing crisis of growingconcentration of greenhouse gases as well as global 

warming.  

Keywords: heavy metals, phytoremediation, carbon sequestration  
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