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 / ويژه نامه گياهان دارويي 92 / بهار 2دهم / شماره يافته / دوره پانز

 81/3/29، پذيرش مقاله:   81/8/29دريافت مقاله:  

 :گياه  مقدمهQuercus  infectoria  Oliv. هاي قديم به  باشد كه از زمان هاي دارويي رشته كوه زاگرس مي يكي از مهمترين گونه

عنوان يك گياه دارويي شناخته شده  مورد توجه بوده است. مطالعات نشان داده درخت دارمازو داراي دامنه وسيعي از خواص دارويي 

  ارمازو، محل هاي پراكنش و روش هاي صحيح تشخيص آنها ارائه گرديده است.باشد. در اين پژوهش معرفي جامع گياه دارويي درخت د مي

 ها از محل رويشگاه طبيعي در مناطق مختلف زاگرس جمع آوري گرديدند. بعد از شناسايي، برگهاي سالم  نمونه ها:مواد و روش

بر روي DNA هاي تازه براي حفظ كيفيت  رگ نمونهو مطالعات ميكروسكوپ الكتروني مورد استفاده قرار گرفتند. ب DNAبراي استخراج 

توالي  Sequencherو تعيين توالي، با استفاده از نرم افزار  PCR، تخليص محصول DNAسيليكاژل خشك شدند. بعد از استخراج 

 نوكلئوتيدها ويرايش شدند.

 دهند.  ها حالت رسيدگي دو ساله را نشان مي ير بلوطكه سا بلوط دارمازو، حالت رسيدگي يكساله را نشان مي دهند، در حالي ها:يافته

دار مي باشند. تصاوير  باشد. معموالً برگهاي جوان داراي حاشيه صاف و برگهاي مسن در حاشيه دندانه اين گونه پياله فاقد پايك بلند مي

راكنده هستند. توالي نوكلئوتيدها شامل ميكروسكوپي الكتروني نشان داد كه برگها عمدتاً صاف و بدون كرك يا داراي كركهاي تنك و پ

 باشد. مي DNAجفت باز  086حدود 

 معرفي گياه دارويي دارمازو در راستاي شناسايي و بهره برداري صحيح و اصولي از اين گونه با ارزش داروئي  گيري:بحث و نتيجه

  شود. هاي موجود در بازار سنجيده مي هباركدينگ آن، ميزان خلوص و يا تقلبي بودن نمون DNAصورت گرفته و با تعيين 

 دارمازو، زاگرس،  هاي كليدي:واژهDNA  ،باركدينگ، بلوط، گياهان داروئيQuercus  infectoria. 
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 مقدمه

گرچه طب مدرن، نقش غالبب را در اراهبه مرات با هبا        

بهداشتی دارد، ولبی در طب چ چ بد دهبه گ،شبته، اهبتزاده از       

ا  پیبدا ربرده اهباه ببه      ترش فب   العباده  داروها  گیاهی گس

ره درمان گیاهی در هراهر جهبان ببه یبو روش مبرد       ط ر 

(ه دارمازو یکی از مهمتبری   1پس د و عم می  ت دیل شده اها)

ها  تبدی    باشده از زمان ها  دارویی رشته ر ه  زاگرس می گ نه

ع  ان یو گیاه دارویی ش اخته شده مب رد ت جبه و اهبتزاده     به

دهد ره در رشب رها  عرببی،    (ه مطالعات نشان  می2ه اها)ب د

ایران، ه دوهتان، مالز  و چی  بعد از ت لد ن زادان، مادران آنها 

طب ر  هب تی مب رد درمبان تببرار       ببا گیباه دارویبی دارمبازو  بببه    

هبا  پببز از زایمببان   هببا و آلبب دگی گرفت ببد  تببا از بیمبار   مبی 

داده درخبا دارمبازو   (ه مطالعات نشبان  3عمل آید) جل گیر  به

دارا  دام ه وهیعی از خ اص دارویی مثل ضد عزب نی ر  بده،   

(، ضد دیابا، ضبد ترمب ری ، دارا  خب اص    33آنتی ارسیدانا)

بیه شی م ضعی، دارا  خ اص ضد ویروهبی،  ضبد بارتریبایی،    

(ه ترریب عمبده  4باشد) ضد تارچی، ضد الرو  و ضد التهابی می

% ( و 03تبا   03، تبان )  Q. infectoriaیافا شده در گالهبا   

(ه 6،0باشبد)  مقادیر رمی از اهید گالیبو و اهبید االجیبو مبی    

دیگر اهتزاده دارویی ای  گ نه، ترشح ترری ی ت بد  و شبیری    

ترشبح   Q. infectoriaباشبد، ربه از برگهبا      به نا  مبان مبی  

( خیلبی هبریب ب هبیله     D-mannoseمان ز) -(ه د4گردد) می

طریق دهتگاه گ ارش به داخبل هیسبت    ش ده از  بدن ج،ب می

رهبد   ها به داخبل مثانبه مبی    گردش خ ن رفته و از طریق رلیه

پی ند برتبرار ربرده ربه     D-mannoseبا   e-coli(ه بارتر 0)

باشبده رمبكلکز    تبر مبی   اغلب از پی ند آنها با دی اره مثانه تب   

تشکیل شده متحرك ب ده و با  ادرار رردن ببه هبادگی از ببدن    

ش ده ایب  یبو هبقد تدرتم بد در م بارزه ببا عز نبا         دفب می

هبا  خبا  ایب  گیباه علیبه       (ه عصاره8باشد) هیستیا مثانه می

(ه 13،9پ هبببیدگی دنبببدان دارا  عملکبببرد مث بببا هسبببت د)

هبا    ها  متان لی حدارثر عملکرد را علیه همبه ببارتر    عصاره

 (:11باش د) زیر دارا می

Streptococcusmutans,Streptococcus salivarius, 

Staphylococcusaureus,Lactobacillus acidophilus. 

هبا    در نتیجه ای  گیاه دارا  پتانسبیل ت لیبد متاب لیبا   

ها به طب ر ببالق ه    باشده نشان داده شده اها ره گاچ گیاهی می

ت ان بد   (،ره مبی 11یو م  ب غ ی از ع امل ضد بارتر  هست د)

هبا  شبیمیایی    وهبا  جدیبد  از آنتبی بی تیب     در رشف گروه

ت ان بد   ها می بی تیو نتیجه بده ده ای  گروهها  شیمیایی آنتی

ع  ان ع امل انتخابی برا  حزظ هقمتی انسبان ببه خبدما     به

شیمیایی را ببرا  مطالعبه   -گرفته ش ند و همچ ی  ابزارها  بی 

 (ه  13،12ر  د) ها  عز نی تهیه می بیمار 

ن خل ص و تقل ی گیاهان دارویی م رد تجارت از نظر میزا

بارربدی   یبو    DNAب دن آنها مب رد هبلاچ هسبت ده روش    

روش تارس ن میکی اها ره با اهبتزاده از یبو مباررر ينتیبو     

ره متعلق ببه یبو    ع  ان ای  ر تاه م ج د در ين   گیاه آن را به

نمایده ببا فیلب ينی م لکب لی تزباوت      باشد ش اهایی می گ نه می

باشد، اما یبو نم نبه    ب د  نمی دارد، چ ن در ای جا هدف ط قه

(ه بارردها جها ش اهبایی  14ر د) ناش اخته را تعیی  ه یا می

ر  د، آیا یو  ش ند و تعیی  می ها  ناش اخته اهتزاده می نم نه

صب رت   ( و یا به10ص رت ترری ی از چ د نم نه هسا ) نم نه به

 ها  یو گیاه ره گلها و یا می ه (ه در ه گامی16باشد) خالص می

تب ان از رو  ينب   ببرآ، آن را     باشد، به راحتی می م ج د نمی

ش اهایی ررده از ای  طریق گیاهان دارویی مب رد تجبارت و یبا    

چ ب آنها به راحتی میزان خل ص و تقل ی ب دن آنهبا هب جیده   

 (ه  10، 18ش د) می

باررد یو نم نه ش اهایی نشده را می ت ان ببا بارربدها    

هبا صب رت    ز ای  طریبق تط یبق گ نبه   مرجب  مقایسه نم ده و ا
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اند چ ن ربه    ها به ای  دلیل انتخاب شده ای  گ نهه (14گیرد) می

ا  م رد ت جه اهتزاده ر  دگانی هست د ربه نیباز    ط ر  و یژه به

دارند تادر به تعیی  نا  علمی، اهمیا اتتصاد  و یبا اجتمباعی   

 (ه  19آنها باش د )

ا ،  هسبته  DNAهبا    کی از ان اع بسیار پرراربرد ت الیی

( اها و شامل Internal transcribed spacer) ITSناحیه 

(، اغلبب در  1-باشد)شبکل  مبی  ITS2و  ITS1   ،5.8Sناحیبه 

تبر، ببه م ظب ر بازهباز  فیلب ينی و       هط د تارس ن میو پاهی 

ها  بسیار نزدیو به یکبدیگر م اهبب    ها و ج ز گ نه یش اهای

  هست ده  

رفی جامب گیباه دارویبی دارمبازو،    ای  مطالعه به م ظ ر مع

ها  صحیح تشبخیص و تهیبه    تعیی  محل ها  پرار ش، روش

DNA بارردی   آن انجا  شده اهاه  

 
ساختار ماركر ريبوزومي، نواحي رمز كننده زير واحد . 1شكل 

( به LSU)28S و زير واحد بزرگ 18S(SSU، )5/8Sكوچك 

فاصله  ITSاند.  هاي بزرگ نشان داده شده صورت مستطيل

 دهد. انداز رونويسي شونده داخلي را نشان مي

 هامواد و روش

 هاي گياهي آوري نمونهتهيه و جمع 

، TARI  ،NFRها   ها  م ج د در هرباری   ابتدا نم نه 

HSK  و مررببز تحقیقببات رشبباورز  و م ببابب ط یعببی اهببتان

لرهتان  م رد مطالعه ترار گرفت ده ببا ت جبه ببه مطالعبه م بابب      

هبا   آور  اطقعبات محلبی، مکبان رویبش نم نبه      د و جمبم ج 

ش اهایی شده و طی چ د مسافرت به م اطق مختلبف زاگبرس   

آور  شبده در   ها  جمب ها ص رت گرفاه نم نه آور  نم نه جمب

ها  آذربایجان غربی ، رردهتان، ررمانشاه و لرهتان ترار  اهتان

زاده تبرار  ها م بابب ذیبل مب رد اهبت     دارنده برا  ش اهایی نم نه

(، فلب ر ترریبه   21(، فلب ر ایرانیکبا )  23ها  ایران) گرفت د: بل ط

هببا  دیجیتبباچ  عببقوه عکببز (، بببه23هببا  آهببیا) (، بلبب ط22)

ش اهبی   هبا  بباگ گیباه    هبا  تیبك ربه ت هبب هربباری        نم نه

ش اهبی بلژیبو تهیبه شبده ب دنبد، مب رد        ادی   رآ و باگ گیاه

 اهتزاده ترار گرفت ده  

 DNA  و بدون آفا زدگی برا  اهتخراج ها  هال برآ 

ش اهی برآ م رد اهبتزاده تبرار گرفت بده     و مطالعات ریزریخا

هببا  میکروهببک    برگهببا  مبب رد مطالعببه بببرا  تهیببه نم نببه

% ترار گرفت د تا گبرد  96الکترونی به مدت پ ج دتیقه در اتان چ 

ر تیک الر  از رو  آنها برداشته شب ده   و غ ار و ذرات م می اپی

و یب ها  آل می ی می تث یا شده و با  هكز هر نم نه رو  پایه

الیه نازری از طق پ شیده شدنده هكز نم نه ها ببا اهبتزاده از   

مب رد مطالعبه تبرار     LEO440iمیکروهک   الکترونبی مبدچ   

گیریها  ریز ریختار ش اهی با اهتزاده از نر  افزار  گرفت ده اندازه

 (ه  24  دیجیتالی انجا  گرفا)گیر رارن  ، یو نر  افزار اندازه

 مطالعه مولكولي

ها  گیباهی مب رد    برا  انجا  رارها  م لک لی برآ نم نه

ها  تازه جمب آور  شده برا  حزبظ   اهتزاده ترار گرفاه نم نه

بر رو  هیلیکايچ خشو شبدنده ببرآ بع بی    DNA ریزیا  

هبا و     ها  هرباری می ملهسبه تحقیقبات ج گبل    ها از نم نه گ نه

 تب تهیه گردیده مراحل زیر برا  تعیی  ت الی ص رت گرفا: مرا

 -، بDNAمراحببل لیببز رببردن  -: الببفDNAاهببتخراج  -1

مراحبل   -و د DNAمراحبل بانبد شبدن     -مراحل خالص هباز ، ج 

 شستش ه

و آماده نمب دن   PCRهاز  ت ل از انجا   مراحل آماده -2

 هPCRها  الز  برا  انجا   محل چ
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3- PCR :   تکثیبر تطعبه DNA   ببا پرایمبر    مب رد نظبر

 دهتگاه ترم هایکلره مرب طه ت هب

: ببرا  بررهبی ریزیبا    PCRالکتروف رز محصب الت    -4

، از روش الکتروفب رز افقبی ببا يچ آگباروز یبو       PCRمحص چ 

 درصد اهتزاده گردیده

 Gel Redبه دلیبل افبزودن    :PCRمشاهده محص چ  -0

ت هبب آن،   DNAبه يچ آگارز و ایجاد خاصیا فل رهبانز در  

ببه دهبتگاه مخصب ص     PCRپز از انتقاچ يچ حاو  محص چ 

ببردار  )يچ داك( و فعباچ نمب دن اشبعه مباوراش بب زش،        عکز

ره در اثر الکتروف رز رو  يچ ایجاد شبده انبد،    DNAباندها  

 ش ده ا مییتابل رؤ

ينب می   DNAهباز    :رار خالصPCRتخلیص محص چ  -6

 انجا  شده  Zoofa Geneرامل با رمو ریا خالص هاز  

تعیبی    (DNA):تعیی  تب الی نب احی تکثیبر شبده      -0

تو باند ت   و تخلیص شبده، تعیبی      PCRت الی محص الت 

ت الی برا  تعیی  ت الی ببه رشب ر آلمبان فرهبتاده شبدنده ببه       

و  18Sم ظ ر تعیی  ت الی به همراه نم نه هبا، پرایمرهبا هبا     

28S ه  فرهتاده شدنده 

ت الی گ نه ها  م رد مطالعه، با اهتزاده پز از تعیی   -8

 ت الی ن رلئ تیدها ویرایش شدنده Sequencherافزار  از نر 

 هايافته

 ها:  شناسايي نمونه

بعببد از ش اهببایی نم نببه هببا بببا اهببتزاده م ببابب مرب طببه، 

ش اهبی ببرا  فهب  بهتبر      اطقعات ریخا ش اهی و ریز ریخبا 

ه اند، ره ببه شبرد ذیبل    ها  بل ط م رد بررهی  ترار گرفت گ نه

 گردند:   اراهه می

 پياله-1

هبا ح ب ر یبو هباختار      و صزا مه  درون خان اده بلب ط ی

باشد ره اطراف گل ترار گرفته اهباه مجمب ع    چ بی پیاله مان د می

شب د   نامیبده مبی    1دار )ارب رن(  پیاله و می ه یا ف بد ، پیالبه میب ه   

پیالبه صبزات     د  هبا و  (ه ت  ع م رف ل يیکی پیاله، فلز B-2)شکل

باشده بلب ط دارمبازو، حالبا     گ نه می ارزشم د  برا  ش اهایی ای 

هبا حالبا    ره هایر بل ط دهد، در حالی رهیدگی یکساله را نشان می

دهبی   (ه روش میب ه  B-2ده د )شکل رهیدگی دو هاله را نشان می

هبا  دارمبازو    یکساله نقش ار ل يیکی مهمی در انتشار م فق بلب ط 

تر  نسب ا ببه    ها دارا  پرار ش وهیب ، چ ن ای  بل طداشته اها

باشبب ده در ایبب  گ نببه پیالببه فاتببد پایببو بل ببد  هببا مببی دیگببر گ نببه

 Q. infectoria subsp veneris     1باشد می

 

 
هاي رسيده  بلوط -Bدار.  برگها با حاشيه لوب -A .2شكل 

 .Quercus infectoria susp)هاي سال جاري  روي شاخه

veneris) .C-  تصوير ميكروسكوپ الكتروني از سطح  رويي

تصوير ميكروسكوپ  -Dباشد.  برگ، كه صاف و بدون كرك مي

هاي  الكتروني از سطح  زيرين برگ كه معموال داراي كرك

 باشد. اي و تنك مي ستاره
Scale bar: figs. C= 100 µm., D = 20 µm.  
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 مورفولوژي برگ -2

 .Q. infectoria subspها  خبالص   برآ در جمعیا 

veneris ها اغلب تا اواخبر   باشد: برآ ها  زیر می دارا  ویژگی

زمستان رو  درخا ح  ر دارند، از نظر انبدازه و رنب  بسبیار    

میلببی متببر،  40تببا  13و  03تببا  43مت بب ع هسببت د، بببه ابعبباد 

تاحدود  ضخی  و هت ر، تخ  مرغی تا باریبو، مسبتطیلی، در   

 8تا  4ها بدون بریدگی ره دارا   ل ه ا  شکل، تاعده گرد یا گ ه

 20تبا   10ها به طب چ   ا ، یا رامل، دم رآ لب هطحی و دندانه

ها  ج ان دارا  حاشیه صاف و برگهبا    میلی متر همعم الً برآ

(ه ببر رو   A-2باشب د )شبکل    دار مبی  مس  در حاشبیه دندانبه  

 یها و مان ب ج د آمده ره ره ه ب اهمیبا دارویب   ها، گاچ برآ

 گ نه شده اهاه ای 

 ها گال -2-1

ها  تشکیل شده رو  برآ دارمازو یو ن ع می ه و یا  گاچ

باش د، بلکبه یبو نب ع رشبد غیبر عباد         ع    از درخا نمی

هبا  ویروهبی پ هبا     باشد ره در وار ش به آل دگی درخا می

هبا  جب ان ب هبیله     ت ه ره نتیجه ه راخ شدن پ هبا شباخه  

باشبد   می Cynips Gallae-tinctoriaزا   زن  رها  ماده گاچ

هبا    باش د ره فقب گاچ ها  ت لید شده چ د ن ع می (ه گاچ20)

داشته و  یهانتیمتر مصرف داروی 2تا  0/1ه ز و هزید به تطر  

ها و مرد  م رد خرید و فبروش تبرار    ها ت هب عطار  هایر گاچ

ها  هب ز رنب  در اویبل تابسبتان      ب(ه گاچ-4گیرند )شکل نمی

ربه   واز ارزش بیشتر  برخ ردار هست د، در حبالی برداشا شده 

ها  هزید رن  در اوایل پاییز برداشا شده و نس ا به ن ع  گاچ

هبا  خریبدار     تر  برخ ردار هست ده گاچ  یت لی از تیما پای

ع ب ان ع امبل    ها پ در شده و ببه  ها و عطار  شده ت هب شررا

هبا   رهب ده ایب  گباچ    ضدعز نی ر  ده و ضد ب  ببه فبروش مبی   

همچ ببی  از نظببر دارو ش اهببی دارا  خبب اص انق اضببی،آنتی   

حز ر  ده م ضعی، ضبد   ، ضد دیابتی، ضد رعشه، بییارسیدان

 (ه26-29ویروس، ضد بارتر ، ضد تارچ  و ضد التهاب هست د )

 توليد مان-2-2

دیگر اهتزاده دارویی ای  گ نه، ترشح ترری ی ت د  ب با   

هبا    (ه چیدن هرشباخه C ،D -4باشد )شکل ها می مان از برآ

آور  مان ه ب تخریب درختبان   برگدار درخا به م ظ ر  جمب

و راهش تاج پ شش آنهبا گردیبده اهباه متاهبزانه ببا بررهبی       

هبا   عمل آمده چ د هبالی هسبا ربه ت لیبد مبان رو  ببرآ       به

باشبده تطعباً    مت تف و یا ر  شده ره فاتبد ارزش اتتصباد  مبی   

 لا گردیده اهاهبردار  بی رویه ه ب ای  حا بهره

 
انواع گالهاي تشكيل شده   B- درخت دارمازو.  A-  .4شكل 

تركيبات قندي ترشح شده از برگها  C- هاي جوان. روي شاخه

چيدن سرشاخه هاي برگدار درخت به منظور  D- )مانها(.

بدست آوردن مان، سبب تخريب درختان و كاهش تاج پوشش 

 آنها گرديده است.
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 ها كرك-3

ها  کروهک پی الکترونی رررها نشان داد ره برآتصاویر می

هبا  ت بو و پرار بده     عمدتاً صاف و بدون ررك یا دارا  ررك

ها درختی ببدون پایبه، عمبدتاً در هبطح تحتبانی       هست ده ررك

ها   (ه ن ع ررك در همه تارس نC ،D-2برآ ترار دارند )شکل

 م رد مطالعه درختی و بدون پایه ب ده ربه ببیش از یبو ببازو و    

ت اند یو صزا معت ر ببرا  ش اهبایی ایب      شاخه داشت د و می

ا   ببدون پایبه    ص رت دهته ت ان د به ها باشده بازوها می تارس ن

هبا معمب الً چ بد     ها، ررك  ره در هایر بل ط دیده ش نده در حالی

ها  م زرد، افقبی،   دار، ضخی ، دارا  شعاع ا ، پایه ردیزه، هتاره

صل هست ده میانگی  طب چ بازوهبا    ره به یو پایه مشترك مت

 .باشد میکرون می 182ررك در ای  گ نه  

 پراكنش-4

باشده ای   ای  گ نه درختی ب می ایران، ترریه و ه ریه می

هببا در ایببران، در م بباطق غربببی پببرار ش دارنببد و  گببروه بلبب ط

 .Qشب نده   هبا  بلب ط دیبده مبی     ص رت همراه دیگبر گ نبه   به

infectoria        دارا  پرار ش نس تاً وهبیعی بب ده و ببه هبما

ر د، ب ابرای ، در هبط د وهبیعی    ج  ب زاگرس انتشار پیدا می

از ج گلها  زاگبرس )اهبتانها  آذربایجبان غرببی، رردهبتان،      

هبا  خبالص ایب      ررمانشاه و لرهتان( پرار ش دارنده جمعیبا 

رهبد   ش ده ب ابرای ، به نظر مبی  گ نه در اهتان لرهتان دیده می

تحمل بیشتر  نس ا به شرایب هخا آب  Q.infectoriaره 

ها  ای  گبروه عمبدتاً    و ه ایی دارند، در حالی ره دیگر تارس ن

در م اطق شمالی زاگرس )اهتان ها  رردهبتان و آذربایجبان(   

شب نده در م طقبه بانبه و     ره رط با ه ا بیشتر اها دیبده مبی  

یاد  می باشب د  هردشا معم الً دارا  ریختارها  حد واهب ز

ا  ایب  گبروه بب ده ولبی      ره ناشی از هی ریداهی ن ببی  گ نبه  

تر آذربایجان غرببی تاببل    جمعیا خالص آنها در م اطق شمالی

 (ه3باشد )شکل  مشاهده می

 
 Quercus infectoriaنقشه پراكنش  . 3شكل

 ( ITSهسته اي )ناحيه  DNAتوالي هاي -5

از  ITS1+5.8S+ITS2تببب الی ن رلئ تیبببدها در تطعبببات 

DNA  هبا  ایرانبی ه   ا  مربب ط ببه جمعیبا    هسبتهQuercus  

infectoria oliv    تعیی  گردیده در هر دو جمعیا شبامل حبدود

 Tو  A ،C ،Gباشبد )ربه ببا حبروف      مبی  DNAجزا بباز   683

ربه ابتبدا  ين، آنبزی      ش ند(ه نکته تابل اشاره ایب   نمایش داده می

  بب ده، ب بابرای  تسبما    رون یسی ر  ده دارا  اشت اهات بیشبتر 

باشبده تب الی ن رلئ تیبدها در     میانی ين   دارا  ث ات بیشبتر  مبی  

DNA باشد: باررد جمعیا  رردهتان به ص رت ذیل می 

CCYCGCTAATTRATATGYTTAAATTCAG

CGGGTAGTTTCCCCTTGACTKGGGATC

GCGTTGGGAGCGTCGCCAAGGCAACGC

GTAAGGGTCGCAAGAGCGCGTTCGCCC

AACGGGGCGCGCACGACGTGGAACGA

GGGTCGAAAAACCACCGATTGTCGTTG

CGCTGGTCGCGGAGGACTCGCTTTTGG

GCTAACCGCGCGCGCAAGCACGCACGG

GAGGCCAACT TCCGCCCCGCCCGAACC 
GGAGTTTGGGGGGCCAACGATGCGTGA

CACCCAAGCAGACGTTG CCCTCGGCCG 
AAAGGCTTCGGGCGCAACTTGCGTTCA

AAAACTCGATGATTCCCTGGGATTCTG

CAATTCACACCAAATATCGCCATTTCGT

TACGTTCTTCATCTATCCGAGAGCCTAG

ATATCCGTTGTCGAGAGTCGTTTTAAAT

AATTCGTAAGACGCCGACGCCGGGGGT

CGCACCGTGTCCGGGGCCTCCAGCACG
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GCTCTCTTGGTTCGATTTCCTTGGCGCG

TTCCGCGCTGGGGTTTGGTTTGCCAGGC

AAGAGACGCGAGGTCCCTGCCTGCGTA

GGGGGCGAGGGGGCAACCAGCGCCCC

CGCTCCCCATCGGTTGTTACCAATTCGC

TGGTCGTTCTGCTGTGCAGGTTTCGACA

ATGATCCTCCGCMAGGTTCACCTACAG

AGACCTTGTTACGACTTCTCCTTCCTCT

AAATGATAGAGG. 

باررد جمعیا  لرهبتان ببه    DNAت الی ن رلئ تیدها در 

 باشد: ص رت ذیل می

TTATTGATATGCTTAAACTCAGCGGGTA

GTCCCGCCTGACCKGGGGTCGCGTTGG

GAGCGCCAACGAGGCGACGCATGAGG

GTCGTAGGAGTGCGTTCGGGCGACAGG

GCGCGCACGACGAGGAACGAGGGCAA

AAAAACCACCG ATTGTCATGGCGCTCA 
TCGTCGAGGACTCGCTTTTGGGTTAACC

GCG CGCGCAGGCACGCACGGGAGGCA 
ACTTCCGCC CCGCCCGAACCGGAGTTT 
CGGGGGGCAACGATGCGTGACACCCAG

GCAGACGTGCCCTCG  GCCGAATGGCT 
TCGGGCGCAACTTGCGTTCAAAAACTC

GATGATTCGCGGGATTCTGCAATTCAC

ACCAAGTATCGCATTTCGCTACGTTCTT

CATCGATGCGAGAGCCTAGATATCCGT

TGCCGAGAGTCGTTTTGAATAATTCATA

AGACGCCGACGCCGGGGGCGCACCGTG

TCCGGGGCCTCCGACATGGCTCTCTTGG

TTAGATTTCCTTGGCG CGTTCCGCGCC 
GGGGTTCGGTTTGCGGGCAAGAGACGC

GCGGCTCCCTGACCGCAGGAAACTCAG

CGGGTAATCCCGCCCCCCGCCCCTCGTC

GGTTGTAACCAATTCGCGGGTCGTTCTG

CTGTGCAGGTTTCGACAATGATC CTCC 
GCAG 

 گيريبحث و نتيجه

% پ شش گیباهی رشب ر را   43ها  زاگرس بیش از  ج گل

ص رت شگزا انگیز   تشکیل داده و تعداد گ نه ها  دارویی به

ربه هب ب بخشبیدن     باشد، ببه طب ر    ها زیاد می در ای  ج گل

انه مت اهب با ای  حج  انده متاهز ثروت و طراوتی به رش رشده

ها  دارویی، مطالعات برا  ش اهایی و معرفی آنها صب رت   گ نه

نگرفته اها، و همی  مسئله ه ب گردیده اها ربه اهمیبا و   

بردار   ها  دارویی دیده نش د و ت جهی برا  بهره ت  عات گ نه

عمل نیامده  اص لی ای  تسما از پتانسیل ها  ط یعی رش ر به

هبا  دارویبی ببه رشب رها       ات تاچا  گ نبه اهاه ط ق مشاهد

ربه هبر    ط ر  به ب تخریب و از بی  رفت  آنها شده،همج ار ه 

ها و در نهایا حب،ف   هاله شاهد راهش هطح پرار ش ای  گ نه

آنها از ط یعا خ اهی  ب ده واضح اها ره بدی  نحب  در آی بده   

 اثر  از ای  گ نه ها  دارویی با ارزش باتی نخ اهد مانده 
1 

دارمازو با نا  ها  فارهی، مازوج، بل ط حل ی  یگیاه داروی

 Oak gall, Magin nut, Dyers’ oak و نا  ها  انگلیسی

gall     و نا  علمیQuercus infectoria باشده دارمبازو   می

 گردد:   می یش اهی ذیل ش اهای با خص صیات ریخا

تطبر  مت هب، به ارتزاع دو تا پ ج متر و   ا ا درختچهیدرخا 

هبا    متره پ ها ت ه دارا  شبکاف  23/1متر و به ندرت  6/3ت ه تا 

ها معم الً تبا   برآ .ها  نازك جدا شده ص رت ورته نازك، معم الً به

ها، چرمبی و ضبخی ، ببدون دندانبه، ببا       اواهب زمستان رو  شاخه

ا  یا صاف، معم الً ببدون   ا  تا دندانه اره چهار تا هشا  ل ب ر گره

هبا    ا ببا پ شبش ررربی مرربب از تعبداد  ربرك      ررك وصاف، ی

متبره   میلبی  20ا  غیر تیكیو و ت و؛ دم رآ به ط چ ده تبا   هتاره

صب رت   (، ببه Cyathiformا ) پیاله ر تاه، نیمه ررو  یبا آشبیانه  

میلبی متبر، در    18و به تطر ده تا  10تا  13م زرد یا زوج، به ط چ 

م الً مخروطی، ببه  ا  رن ه می ه مع بخش باالیی بدون ررك و ته ه

میلی متر، تبا دو هب    طب چ از     10تا  12و به تطر  46تا  33ط چ 

 پیاله بیرون زدهه رهیدگی می ه یکسالهه

گیباه دارویبی دارمبازو و     1با معرفی و مطالعه عل   هب تی 

(، یببو گببا  بببرا  معرفببی، 33بیببان اطقعببات بی لبب يیکی آن )

                                                 
. Ethnopharmacognosy 
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پزشبکی ببه    بردار  صحیح، دهترهی آهان محققی  علب    بهره

ای  م  ب و همچ ی  عامل راه ما  شیمیدانها به هما م بابب  

و یو مسیر روشب ی    ها  مختلزی از ترری ات شده مت  ع و رده

(ه 23،22برا  رشف ترری ات دارویی جدید ترهی  شده اهبا ) 

ها، ببه دلیبل اهبتزاده     در حاچ حاضر بسیار  از میکروارگانیس 

هبا    ببرا  درمبان بیمبار     رویه از داروهبا  ضبد میکروببی    بی

وج د  انده ب ابرای ، به ها مقاو  شده بی تیو عز نی، نس ا به آنتی

باشبده در   ع  ان ع امل ضد میکروبی جدید یو نیاز مبی  تهیه به

ع  ان یکبی از م بابب    پاهخ به ای  نیاز، گیاهان دارویی محلی به

شب نده تطعباً    مه  ع امل ضد میکروبی جدید در نظر گرفته مبی 

ها  دارویبی هب ب    یان اطقعات مرب ط به ش اخا علمی گ نهب

ها  ب ج د آمده رو  برآ  گردده گاچ ها می معرفی ای  پتانسیل

دارمازو متاهزانه در داخل رشب ر ه ب ز مب رد پبژوهش جبد       

انده امید اهبا ت جبه    محققی  ح زه بهداشا و دارو ترار نگرفته

 ش دهبیشتر  به ای  م  ب درمانی باهتانی م ،وچ 

هبا پب در شبده و ببه      گیاهان دارویی عم ما ت هب عطبار  

در ایب  مرحلبه ت هبب رلیبدها       یفروش می ره ده  ش اهبای 

 DNAباشده با اهبتزاده از تک یبو    پ،یر نمی ش اهی امکان گیاه

و تعیی  ه یا گردیده و  یها ش اهای    به راحتی نم نهیباررد

(ه 31شب د )  اطمی ان خاطر در جامعه مصرف ر  ده فراه  مبی 

 DNAدر ای  تحقیق ببرا  نخسبتی  ببار در  رشب ر گبزارش      

ش ده ضبم  تعیبی  نحب ه تب الی         از  دارمازو اراهه مییباررد

بارربد   DNA، تعداد ن رلئ تیدها در ITSن رلئ تیدها  ناحیه 

     باشد: جمعیا رردهتان به ص رت ذیل می

C= 207, G= 210, A= 134, T= 159, Total= 720 

بارربد جمعیبا     DNA  تعبداد ن رلئ تیبدها در   همچ ی

 باشد: لرهتان به ص رت ذیل می

A=124, T= 130, G= 205, C= 193, Total= 652. 

 یو روش و دروازه جدیبد بطبرف ش اهبای   یب ای  تک یو 

طب ر  دتیبق و علمبی     ب ده تبا  ببه   یتر هایر گیاهان داروی دتیق

جلب گیر   ش اهاهی شده و از تقلب در تجارت گیاهبان داروهبی   

آیده اهتزاده از ایب  تک یبو از ببرا  خلب ص و عبد        بعمل می

اطمی ان خباطر   یتقل ی ب دن به مصرف ر  دگان گیاهان داروی

    دهده می

 تشكر و قدرداني

بدی  هیله از راه مایی هبا و همکبار  هبا  آتبا  درتبر      

بهرا  دلزان مع نا غ،ا و داور اهتان لرهتان رماچ هكاهگ،ار  

 را داری ه 
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