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چکیده
گياه مورتلخ ( )Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.یکی از گونههای دارویی تيره نعناع ( )Lamiaceaeاست که تنها در
ایران بهصورت خودرو رشد میکند .در این پژوهش ،اندامهای مختلف (برگ ،گل ،ساقه و گياه کامل) گياه مورتلخ در فروردین سال
 1561از منطقه خُنج استان فارس جمعآوری شده و از نظر مقدار اسانس و تنوع ترکيبهای شيميایی موجود در آنها مورد مطالعه
قرار گرفتند .اسانس نمونهها به روش تقطير با آب استخراج و ترکيبهای شيميایی آنها با دستگاه گاز کروماتوگرافی ( )GCو گاز
کروماتوگرافی متصل به طيفسنج جرمی ( )GC-MSشناسایی گردید .عملکرد اسانس اندامهای مختلف برگ ،گل ،ساقه و گياه کامل
بهترتيب  0/9 ،2/6 ،5/2و  2/5درصد (وزنی به وزنی) بدست آمد .بيشترین اجزای شيميایی شناسایی شده در گياه کامل و گل
( 26ترکيب) و کمترین آنها در ساقه ( 25ترکيب) مالحظه گردید .نتایج آناليز ترکيبهای اسانس نشان داد که آلفا -ترپينيل استات،
لينالول-1،1 ،سينئول ،بتا-اودِسمول ،دلتا-کادینن و آلفا-ترپينئول اجزای اصلی اسانس برگ بودند .ترکيبهای عمده اسانس گل شامل
دلتا-کادینن ،آلفا-ترپينيل استات ،لينالول ،بتا-اودسمول و گاما-کادینن بودند .در اسانس ساقه ترکيبهای آلفا-ترپينيل استات،
لينالول ،لينالول استات-1،1 ،سينئول و آلفا-ترپينئول به فراوانی دیده شد .در اسانس گياه کامل دلتا-کادینن ،آلفا-ترپينيل استات،
لينالول-1،1 ،سينئول ،گاما-کادینن و آلفا-ترپينئول بيشترین ترکيبهای اسانس را به خود اختصاص دادند .وجود تنوع شيميایی در
اسانس گياه کامل و اندامهای مختلف این گياه میتواند برای صنایع دارویی ،غذایی و آرایشی بهداشتی و نيز بهنژادگران گياهان دارویی
در انتخاب اندام مناسب برای مصرف و اهداف اصالحی مورد توجه قرار گيرد.
واژههای کلیدی :مورتلخ ( ،)Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.اسانس ،تنوع شيميایی ،اندام گياه ،آلفا-ترپينيل استات ،لينالول.

مقدمه
جنس مریمگلی ( )Salviaیکی از مهمترین جنسهای
تيره نعناع ( )Lamiaceaeمیباشد که بيش از  1000گونه در

دنيا دارد .به تازگی ،عالقه به گونههای مختلف این جنس
بهدليل خواص دارویی و معطر برگهای آن ،نقش این
گونهها را در صنایع غذایی و کاربرد آنها را بهعنوان گياهان
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زینتی افزایش داده است (Clebsch, 2003؛ Bahadori et

 .)al., 2016aگياهان این جنس دارای اسانس قابل توجهی
با بيش از  100ترکيب فعال شامل مونوترپنهای
هيدروکربندار ،مونوترپنهای اکسيژندار ،سزکوئیترپنهای
هيدروکربندار ،سسکوئیترپنهای اکسيژندار و دیترپنها
میباشند که فعاليتهای بيولوژیکی فراوانی از خود نشان
میدهند .از اسانس مریمگلی در صنایع عطرسازی ،صنایع
غذایی (بهعنوان چاشنی و طعمدهنده و از گلهای آن
بهعنوان نوعی نوشابه) و صنایع دارویی (خاصيت کرمکشی،
ضداسپاسم ،ضدقابض ،آنتیبيوتيک ،محرک کبد و
بهبوددهنده عمل هضم) استفاده میشود ( Bahadori et al.,
2016b؛ Yousefi et al., 2013؛ Zhiming et al., 2013؛
Jassbi et al., 2012؛  .)Esmaeili et al., 2010این جنس
دارای تنوع بسيار باالیی در جهان میباشد؛ بهطوری که
 69گونه گياه علفی یکساله و چندساله را شامل میشود که
در سراسر کشور پراکنده بوده و  11گونه آن انحصاری ایران
میباشد (Mozaffarian, 2007؛  .)Rechinger, 1982نسبت
گونههای اندميک جنس مریمگلی در ایران  %21است
(.)Bahadori et al., 2016c
گونه  Salvia mirzayanii Rech.F. & Esfand.یکی از
گونههای اندميک و در حال انقراض این جنس میباشد که
از نظر خصوصيات ظاهری ،گياهی درختچهای کوتاه به
ارتفاع  20تا  30سانتیمتر با ساقه افراشته ،منشعب و
پوشيده از کرکهای غدهدار در قسمتهای پایينی میباشد
که در دامنههای سنگی صخرهای منطقه ایرانی تورانی در
نواحی جنوب و مرکز ایران شامل استانهای سيستان و
بلوچستان ،کرمان ،هرمزگان ،فارس ،بوشهر و خوزستان
رشد میکند ( .)Jamzad, 2012این گونه در طب سنتی با
نامهای مورتلخ ،مروتلخ ،مورپرزو ،شيرغنم ،مریمگلی
کارواندری و مریمگلی ایرانی شناخته میشود که از آن برای
بيماریهای گوارشی مانند سوزش معده ،اسهال ،شکم درد،
مسموميت ،درد مفاصل ،سردرد ،التيام زخم ،کاهش چربی و
قندخون استفاده میشود ( .)Soltanipoor, 2004در
بررسیهای مختلف به خواص آنتیاکسيدانی ،ضدميکروبی و
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ضدویروسی گونههای مریمگلی اشاره شده است که بهعنوان
مواد معطر برای خوش طعم کردن غذا و گوشت نيز استفاده
میشوند ( .)Javidnia et al., 2002برگ مورتلخ بهصورت
جوشانده ،پودر و دمکرده نيز توسط مردم محلی مورد
استفاده قرار میگيرد (Soltanipoor, 2004؛ Soltanipoor,
.)2007
با توجه به اهميت و کاربرد ترکيبهای فرّار و اسانسها
در صنایع مختلف دارویی ،غذایی و آرایشی -بهداشتی،
استخراج و مطالعه اجزای تشکيلدهنده آنها از مواد گياهی
مختلف بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است .البته
تاکنون گزارشهای متعددی از مطالعه تنوع ترکيبهای
شيميایی اسانس گونههای مختلف جنس مریمگلی در ایران
منتشر شده است (Asadollahi et al., 2018؛ Mahdieh et
al., 2018؛ Bahadori et al., 2017؛ Fattahi et al.,
2014؛ Mirza et al., 2011؛ Sefidkon & Khajavi,
 .)1999بررسی بازده عملکرد و ترکيبهای شيميایی اسانس
اندامهای هوایی مورتلخ جمعآوری شده از هفت رویشگاه
طبيعی در استانهای فارس (بوانات ،داراب ،سروستان و
الر) و هرمزگان (تنگه زاغ ،سرچاهان و کوه سيرمند) نشان
داد که بيشترین و کمترین بازده اسانس بهترتيب مربوط به
سيرمند ( )%2/2و سروستان ( )%0/6بود .ترکيبهای اصلی
اسانس این جمعيتها شامل ليناليل استات ،ترانس سابينن
هيدرات-1،1 ،سينئول ،لينالول ،گاما-کادینن و آلفا-ترپنيل
استات گزارش گردید ( .)Nematollahi et al., 2017در
بررسی دیگر روی نمونه جمعآوری شده از گونه
 S. mirzayaniiدر مرحله گلدهی از منطقه خاش در استان
سيستان و بلوچستان مشخص شد که بازده اسانس %0/6
بوده و ترکيب غالب اسانس آن از بين  21ترکيب شناسایی
شده ،لينالول ( ،)%16ليناليل استات (-1،1 ،)%12/6سينئول
( )%12/1و ترپنيل استات ( )%11/3بدست آمد
( .)Mirza et al., 2003بررسیهای مختلف نشان میدهد که
ویژگیهای کمّی و کيفی اجزای اسانس توليد شده در
اندامهای مختلف گياهان دارویی متفاوت بوده و تحت تأثير
عوامل محيطی محل رویش ،زمان برداشت و ویژگیهای
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ژنتيکی قرار میگيرد (Morshedloo et al., 2017؛
Mohammadhosseini, 2015a,b؛ Mejri et al., 2010؛
Ennajar et al., 2009؛  .)Mirjalili et al., 2006اندامهای
مختلف برگ ،گل ،ساقه و ریشه گياه مریمگلی سهندی
( )Salvia sahandicaاز نظر ترکيبهای تشکيلدهنده
اسانس مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت .نتایج نشان داد که
در کل  92 ،96 ،99و  93ترکيب در اسانس برگ ،گل ،ساقه
و ریشه این گياه شناسایی گردید که بهترتيب ،66/5 ،66/6
 61/2و  66/9درصد ترکيبهای کل اسانس را تشکيل
دادند .بتا-پينن ،مانول ،آلفا-پينن و لينالول استات از
ترکيبهای غالب اسانس گزارش شد ( Hedayati et al.,
 .)2016در پژوهشی دیگر ،اسانس حاصل از برگ ،گل،
ساقه و ریشه گياه مریمگلی شکننده ()Salvia macilenta
مورد ارزیابی کمّی و کيفی قرار گرفت .بازده اسانس
برگ ،گل ،ساقه و ریشه این گياه بهترتيب 0/6 ،1/1 ،1/6
و  0/9درصد (وزنی/وزنی) حاصل شد که تعداد ،26 ،96
 11و  10بهترتيب در اسانس برگ ،گل ،ساقه و ریشه
شناسایی گردید .در اسانس همه اندامهای مورد مطالعه بجز
ریشه ،درصد هيدروکربنهای مونوترپنی بيشتر از سایر
ترکيبها بود (.)Akhgar et al., 2014
در برخی از مناطق جنوبی کشور این گونه ازجمله
گياهان دارویی پرمصرف است که همراه با چرای بيش از
حد دام ،خشکسالیهای اخير و کندی زادآوری آن در
طبيعت ،رویشگاههای آن به سرعت در حال محدود شدن
میباشد؛ از سویی روشهای غيراصولی برداشت و نيز
برداشت بیرویه آن با توجه به نقشی که در اقتصاد
خانوادههای روستایی از طریق جمعآوری و فروش در
عطاریها و بازارهای سنتی و حتی صدور آن به کشورهای
حوزه خليجفارس و پاکستان دارد ،باعث کاهش جمعيتهای
طبيعی و تخریب ذخایر ژنتيکی آن شده است
( .)Nematollahi et al., 2017با توجه به بررسیهای انجام
شده در منابع علمی مختلف ،مشخص گردید که تاکنون
مطالعهای در رابطه با تغيير کمّی و کيفی اسانس حاصل از
اجزای مختلف گياه مورتلخ و مقایسه آن با گياه کامل انجام

بررسی کمّی و کیفی اسانس اندامهای ...

نشده است .با توجه به اهميت گياه دارویی مورتلخ از نظر
خصوصيات دارویی ،اقتصادی و نيز خشکسالیهای چند
سال گذشته و برداشت بیرویه از طبيعت ،هدف از این
پژوهش تعيين بازده اسانس و شناسایی ترکيبهای اسانس
در بخشهای مختلف گياه و گياه کامل میباشد تا به فراخور
بخشهای مختلف صنعت و نيز هدف اصالحی بهنژادگران،
بخش مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد.

مواد و روشها
جمعآوری مواد گیاهی و خشك کردن
پس از شناسایی رویشگاه طبيعی مورتلخ در منطقه
مَز خُنج استان فارس (با ارتفاع  610متر از سطح دریا) با
مختصات جغرافيایی " 21˚ 95' 56عرض شمالی و "51
' 35˚ 21طول شرقی و مشاهده مستقيم تک بوتههای
مختلف  ،S. mirzayaniiاطالعات فنولوژیکی اکوتيپ مز
جمعآوری و براساس آن ،زمان گلدهی کامل گياه تعيين شد.
سپس در مرحله گلدهی کامل ،پيکره رویشی تعداد
 50بوته کامل در اوایل فروردین سال  1561جمعآوری
گردید و به آزمایشگاه فناوری گياهان دارویی دانشگاه
هرمزگان انتقال یافتند .تعداد  10بوته کامل کنار گذاشته شد
و سایر بوتهها به سه نمونه مجزا از برگ ،گل و ساقه تقسيم
شدند .نمونهها در سایه و دمای اتاق خشک گردیده و تا
زمان استفاده ،در ظرفهای دربسته و محيط عاری از
رطوبت نگهداری شدند .یک نمونه هرباریومی برای تأیيد
شناسایی ،تهيه و به بخش تحقيقات گياهشناسی مرکز
تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان
هرمزگان ارسال شد و نمونه هرباریومی این گياه با کد
هرباریومی  99651ثبت گردید.
استخراج اسانس
بهمنظور استخراج و تعيين درصد اسانس ،از روش تقطير
با آب استفاده گردید .برای ایجاد بيشترین سطح تماس با
آب موجود در بالون دستگاه ،نمونههای خشک اندام هوایی
حاوی سرشاخه گلدار و هر یک از اندامها (برگ ،گل و
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ساقه) بهصورت جداگانه با دستگاه آسياب خرد شده و
ميزان  100گرم از پودر حاصل از هر یک از اندامهای مورد
مطالعه با افزودن حجم معينی از آبمقطر به روش تقطير با
آب به کمک دستگاه کلونجر و براساس فارماکوپه بریتانيا
( )British Pharmacopoeia, 2007بهمدت  5ساعت
اسانسگيری شدند و بازده اسانس (درصد وزن به وزن
خشک) براساس سه تکرار محاسبه گردید .برای حذف
رطوبت موجود در اسانس استحصالی ،از سولفات سدیم
انيدرید استفاده شد .نمونههای اسانس استخراج شده تا زمان
تزریق به دستگاههای  GCو  GC/MSدر شيشههای کوچک
تيره و دربسته در دمای یخچال نگهداری گردید.
جداسازی و شناسایی ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس
برای جداسازی و شناسایی ترکيبهای تشکيلدهنده
اسانس ،از دستگاههای کروماتوگرافی گازی ( )GCو
کروماتوگرافی گازی متصل به طيفسنج جرمی ()GC/MS
بخش تحقيقات گياهان دارویی مؤسسه تحقيقات جنگلها و
مراتع کشور استفاده شد .درصد ترکيبهای تشکيلدهنده هر
اسانس پس از جداسازی بههمراه شاخص بازداری محاسبه
گردید .طيفهای جرمی مربوط به ترکيبهای موجود در
اسانس بهمنظور بررسی کيفی (شناسایی) بدست آمد.
شناسایی طيفها به کمک محاسبه شاخصهای بازداری
کواتس که با تزریق هيدروکربنهای نرمال ( )C7-C25در
شرایط یکسان با تزریق اسانسها انجام شد و با مقادیری که
در منابع مختلف منتشر گردیده بود ،مقایسه شد .بررسی
طيفهای جرمی نيز برای شناسایی ترکيبها انجام شد و
شناساییهای انجام شده با استفاده از طيفهای جرمی
ترکيبهای استاندارد و استفاده از کتابخانههای مختلف تأیيد
گردید .درصد نسبی هریک از ترکيبهای تشکيلدهنده
اسانسها با توجه به سطح زیر منحنی آن در طيف
کروماتوگرافی گازی بدست آمد و با مقادیری که در منابع
مختلف با در نظر گرفتن اندیس کواتس منتشر شده ،مقایسه
گردید (Shibamoto, 1987؛ Davies, 1998؛ Adams,
.)2011
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مشخصات دستگاههای مورد استفاده
دستگاه کروماتوگرافی گازی ()GC
کروماتوگرافی گازی مدل  Thermo-UMFمجهز به
داده پرداز با نرم افزار  ،Chrom-card 2006دارای ستون
موئينه به طول  10متر و قطر داخلی  0/1ميلی متر و
ضخامت الیه فاز ساکن برابر  0/23ميکرون و با نام
تجارتی  Ph-5بود .برنامه ریزی دمایی ستون از دمای اوليه
 60درجه سانتی گراد شروع شده و در هر دقيقه  5درجه
سانتی گراد به آن افزوده میشد تا به دمای  210درجه
سانتی گراد میرسيد .سپس دما با سرعت  20درجه
سانتی گراد در دقيقه افزایش یافته و در دمای  290درجه
سانتی گراد به مدت  1/3دقيقه متوقف میگردید .دمای
محفظه تزریق  210درجه سانتی گراد و دمای آشکارساز
 500درجه سانتی گراد تنظيم شد .آشکارساز مورد
استفاده در دستگاه کروماتوگرافی گازی از نوع FID
(آشکارساز یونيزاسيون شعلهای) که از گاز هليم به عنوان
گاز حامل استفاده گردید و فشار ورودی آن به ستون
برابر  5کيلوگرم بر سانتی متر مربع تنظيم شد.
دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی
()GC/MS
از گاز کروماتوگرافی واریان  5900متصل شده به
طيفسنج جرمی ( )Saturn II, GC/MSاستفاده شد .ستون
مورد استفاده از نوع  Ph-5به طول  10متر و قطر داخلی
 0/1ميلیمتر و ضخامت الیه فاز ساکن  0/23ميکرون بود.
برنامهریزی حرارتی از  30تا  290درجه سانتیگراد با
سرعت  5درجه در دقيقه ،درجه حرارت محفظه تزریق 230
درجه سانتیگراد و درجه حرارت ترانسفرالین  260درجه
سانتیگراد با استفاده از گاز هليم بهعنوان گاز حامل مورد
استفاده قرار گرفت .سرعت گاز هليم  51/3سانتیمتر بر
ثانيه ،دتکتور تله یونی ( ،)Ion trapانرژی یونيزاسيون برابر
 10الکترونولت ،زمان اسکن برابر یک ثانيه و ناحيه جرمی
از  90تا  500بوده است.
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نتایج
بازده متوسط اسانس اندامهای مختلف
بازده متوسط اسانس مربوط به اندامهای مختلف مورتلخ
شامل گل ،برگ ،ساقه و گياه کامل بهترتيب ،5/2 ،2/6
 0/9و  2/5درصد (وزنی/وزنی) بود (شکل  .)1همانطور
که مالحظه میشود بازده اسانس برگ نسبت به گل و اندام
هوایی بيشتر بوده و کمترین مقدار بازده اسانس مربوط به

ساقه میباشد .از این گذشته ،از نظر ظاهری رنگ اسانس
بخشهای مختلف مورد بررسی ،با هم تفاوت نشان دادند؛
بهطوری که رنگ اسانس گل زرد کمرنگ ،رنگ اسانس
برگ بهصورت سبز کمرنگ ،رنگ اسانس ساقه طالیی رنگ
و رنگ اسانس حاصل از گياه کامل بهصورت سبز مایل به
زرد مشاهده شد.

3.5

2.5
2
3.2±0.2

1.5

2.6±0.2

2.3±0.2
1
0.5

0.4±0.1

درصد بازده متوسط اسانس (وزنی/وزنی)

3

0
گل

برگ

ساقه

گياه کامل

اجزای مختلف مورد مطالعه
شکل  -1بازده متوسط اسانس اندامهای مختلف و گیاه کامل مورتلخ ()S. mirzayanii

ترکیبهای شیمیایی اسانس اجزای مختلف گیاه
مقایسه اندامهای مختلف مورد مطالعه مورتلخ بههمراه گياه
کامل از نظر نوع و درصد اجزای شيميایی شناسایی شده در
اسانس ،داللت بر وجود تفاوت قابل توجه در بين آنها دارد
(جدول  .)1در مجموع  21ترکيب در بخشهای مختلف مورد
بررسی گياه مشاهده گردید که تعداد  21ترکيب در آنها
مشترک بودند .بيشترین تعداد ترکيبهای شناسایی شده در
اسانس گياه کامل و گل با  26ترکيب و کمترین آن در ساقه
با  25ترکيب دیده شد .از این گذشته ،شمار اجزای شيميایی
موجود در برگ 23 ،ترکيب تعيين گردید .ترکيبهای
شناسایی شده از گياه کامل  %61/1از کل اسانس را شامل

میشدند .عمدهترین ترکيبهای تشکيلدهنده اسانس گياه
کامل مورتلخ عبارتند از :دلتا-کادینن ( ،)%11/0آلفا-ترپينيل
استات ( ،)%19/6لينالول (-1،1 ،)%11/6سينئول (،)%6/3
گاما-کادینن ( )%6/5و آلفا-ترپينئول ( .)%3/1سایر ترکيبها
کمتر از  %5اجزای اسانس را تشکيل میدهند که در جدول 1
آورده شده است .ترکيبهای شناسایی شده از ساقه %11/9
از اجزای اسانس را به خود اختصاص دادند .آلفا-ترپينيل
استات ( ،)%22/9لينالول ( ،)%11/2لينالول استات (،)%1/1
-1،1سينئول ( ،)%1/1آلفا-ترپينئول ( ،)%9/1گاما-کادینن
( ،)%9/1کوبنول ( )%5/3و اسپاتولنول ( )%5/2در اسانس این
نمونه اجزای عمده بودند.
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)Salvia mirzayanii(  اجزای شناسایی شده در اسانس اندامهای مختلف گیاه مورتلخ-1 جدول

درصد ترکیبها

شاخص بازداری

نام ترکیب

ردیف

1/6

611

β-pinene

1

0/9

1/0

663

myrcene

2

0/3

-

0/1

661

1,8-dehydro cineole

5

0/3

0/2

-

0/9

1013

α-terpinene

9

1/5

0/9

1/1

1/1

1050

ρ-cymene

3

0/6

2/0

0/9

0/1

1055

limonene

6

3/2

11/9

1/1

6/3

1051

1,8-cineole

1

0/6

0/3

-

0/3

1016

cis-linalool oxide

1

0/1

0/9

0/3

0/1

1013

terpinolene

6

12/5

12/2

11/2

11/6

1100

linalool

10

3/2

6/6

9/1

3/1

1169

α-terpineol

11

9/6

9/1

1/1

1/6

1260

linalool acetate

12

12/1

11/6

22/9

19/6

1593

α-terpinyl acetate

15

2/6

2/1

1/5

2/2

1516

geranyl acetate

19

1/9

0/1

1/1

1/1

1562

β-elemene

13

0/3

0/5

0/9

1/3

1915

α-gurjunene

16

-

-

-

0/9

1953

β-gurjunene

11

0/3

-

1/3

0/3

1990

α-guaiene

11

2/2

0/5

0/6

1/2

1305

bicyclogermacrene

16

2/2

1/9

0/1

2/1

1309

α-muurolene

20

3/3

2/1

9/1

6/5

1311

γ-cadinene

21

19/0

1/1

2/1

11/0

1350

δ-cadinene

22

0/1

0/6

1/1

0/3

1351

cadina-1,4-diene

25

9/3

5/9

5/2

2/1

1313

spathulenol

29

5/9

9/1

5/3

1/6

1691

cubenol

23

3/1

1/9

2/5

1/1

1635

β-eudesmol

26

2/6

1/1

0/1

-

1660

α-cadinol

21

9/1

9/1

5/6

3/9

هيدروکربنهای مونوترپنی

93/9

39/1

36/2

91/0

مونوترپنهای اکسيژندار

23/6

13/3

15/1

55/5

هيدروکربنهای سسکوییترپنی

16/1

11/5

1/6

3/9

سسکوییترپنهای اکسيژندار

62/6

62/5

11/9

61/1

مقدار کل ترکيبهای شناسایی شده

گل

برگ

ساقه

گیاه کامل

1/3

1/1

0/1

0/9

0/1

0/1
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در اسانس برگ  %62/5از کل اسانس شناسایی گردید
که عمدهترین ترکيبهای تشکيلدهنده اسانس شامل
آلفا-ترپينيل استات ( ،)%11/6لينالول (،)%12/2
-1،1سينئول ( ،)%11/9بتا-اودِسمول ( ،)%1/9دلتا-کادینن
( ،)%1/1آلفا-ترپينئول ( ،)%6/6کوبنول ( ،)%9/1لينالول
استات ( )%9/1و اسپاتولنول ( )%5/9بودند.
در اسانس گل در مجموع  %62/6از کل اسانس
شناسایی گردید که ترکيبهای عمده تشکيلدهنده آن
عبارتند از :دلتا-کادینن ( ،)%19/0آلفا-ترپينيل استات
( ،)%12/1لينالول ( ،)%12/5بتا-اودسمول (،)%3/1
گاما-کادینن ( ،)%3/3آلفا-ترپينئول (-1،1 ،)%3/2سينئول
( ،)%3/2لينالول استات ( ،)%9/6اسپاتولنول ( )%9/3و
کوبنول (.)%5/9
ترکيبهای تشکيلدهنده اسانس اجزای مختلف گياه
مورتلخ بههمراه گياه کامل از نظر فرمول شيميایی ،گروهبندی
شده و در انتهای جدول  1آورده شده است .با توجه به
ترکيبهای مختلف شناسایی شده در اسانس این چهار
نمونه ،مشخص گردید که مونوترپنهای اکسيژندار
اصلیترین گروه اجزای تشکيلدهنده ساقه ( ،)%36/2برگ
( ،)%39/1گياه کامل ( )%91/0و گل ( )%39/9بودند و پس
از آن هيدروکربنهای سسکوییترپنی سهم بيشتری را دارا
بوده و سسکوییترپنهای اکسيژندار و هيدروکربنهای
مونوترپنی سهم کمتری داشتند .از  21ترکيب مشترک
تشکيلدهنده اسانس در بخشهای مورد مطالعه مورتلخ،
آلفا-ترپينل استات ،لينالول-1،1 ،سينئول ،دلتا -کادینن و
آلفا-ترپينئول جزو ترکيبهای عمده مشترک بودند.

بحث
براساس نتایج حاصل از ارزیابی ميزان بازدهی اسانس
استحصالی اندامهای مختلف مورتلخ ،بيشترین بازدهی در
برگ با  %5/2و کمترین عملکرد اسانس در ساقه با %0/9
بدست آمد .بازده متوسط توليد اسانس اندام هوایی نيز
 %2/5بود .مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش که برای
نخستين بار روی اندامهای مختلف مورتلخ بههمراه اندام
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هوایی انجام شد با مطالعات پيشين ،شباهتها و
تفاوتهایی را نشان داد .در تحقيقات قبلی ،بازده اسانس
اندام هوایی هفت جمعيت مختلف S. mirzayanii
جمعآوری شده از رویشگاههای طبيعی آن در استانهای
فارس و هرمزگان بين  %0/6تا  %2/2گزارش شد که
بيشترین بازده اسانس مربوط به جمعيت سيرمند استان
هرمزگان با عملکرد  %2/2بهطور تقریبی مشابه بازده
اسانس اندام هوایی مورد بررسی در این پژوهش ()%2/5
است .از سوی دیگر ،بازده اسانس اندام هوایی این تحقيق،
در حدود  9/3برابر بيشتر از بازده اسانس جمعيت
سروستان استان فارس ( )%0/6میباشد ( Nematollahi et
 .)al., 2017در گزارش دیگری از نمونه گياهی جمعآوری
شده از منطقه بستک واقع در استان هرمزگان ،بازده اسانس
 %2/2اعالم شد ( .)Javidnia et al., 2002این نتایج نشان
میدهد اگرچه توليد متابوليتهای ثانویه مانند اسانس از
پشتوانه دیرین تکاملی و ژنتيکی برخوردار است ولی
امکان دارد مشاهده نوسان در ميزان اسانس اندام هوایی
مورتلخ جمعآوری شده از رویشگاهها و مناطق مختلف،
تحت تأثير برخی از عوامل محيطی (زیستی و غيرزیستی)
قرار بگيرد (.)Omidbaigi, 2009
بررسیها نشان داده عالوه بر نقش عوامل ژنتيکی و
محيطی در توليد و تنوع کمّی و کيفی ترکيبهای اسانس،
عامل دیگری تحت عنوان اندامهای مختلف گياه و مرحله
نموی که گياه در آن قرار دارد ،بسيار تأثيرگذار میباشد.
اندامهای مختلف گياهان معطر از توان متفاوتی برای توليد
اسانس برخوردارند و برای رسيدن به عملکرد حداکثری
اسانس ،اطالع یافتن از اندام گياهی با درصد اسانس باال
ضروریست ( .)Barra, 2009این موضوع میتواند از
یکسو مورد توجه بهنژادگران گياهان دارویی بهعنوان یک
هدف اصالحی در عملکرد ماده خشک اندام و از سوی
دیگر برای استفاده در صنایع دارویی ،غذایی و آرایشی-
بهداشتی قرار گيرد ( .)Nematollahi et al., 2017با توجه
به اینکه گياه مورتلخ از نظر ظاهری در اندامهای مختلف
پوشيده از کرکهای ترشحی میباشد و نيز مشخص شده
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که کرکهای ترشحی در جنس مریمگلی بهعنوان یکی از
عمده محلهای انباشت اسانس میباشد ( Anačkov et al.,
 ،)2009باال بودن ميزان اسانس برگ ( )%5/2نسبت به
سایر اندامهای این گياه را که در این تحقيق مشخص شده
است ،میتوان به باال بودن تراکم کرکهای ترشحی در
واحد سطح برگ در مورتلخ نسبت داد .بنابراین ،یکی از
اهداف اصالحی برای افزایش حداکثری عملکرد اسانس در
این گياه ،میتواند صفتهای تعداد و سطح برگ باشد که
افزایش ميزان آنها باید مورد توجه اصالحگران قرار گيرد.
با توجه به اینکه مورتلخ گياهی چندساله میباشد ،ساقه آن
طی دوره بلوغ بهصورت ليگنينی شده و این نمو اندام در
این گياه میتواند سبب تغيير در ساختار کرکهای ترشحی
خارجی گردد که این امر منجر به پارگی کرکهای ترشحی
و از دست رفتن اسانس انباشت شده میشود ( Figueiredo
)et al., 2008؛ ازاینرو درصد پایين اسانس در ساقه
( )%0/9نسبت به سایر اندامهای این گياه در این تحقيق را
میتواند توجيه نماید.
مقایسه ترکيبهای تشکيلدهنده اسانس در نمونههای
مورد بررسی در این پژوهش نشان داد که ترکيب غالب گياه
کامل ،ساقه ،برگ و گل مورتلخ بهترتيب دلتا-کادینن
( ،)%11/0آلفا-ترپينيل استات (بهترتيب  %22/9و )%11/6
و دلتا-کادینن ( )%19/0میباشد .دومين و سومين ترکيب
غالب در اسانس گياه کامل و گل بهترتيب آلفا-ترپينيل
استات ( 19/6و  )%12/1و لينالول ( 11/6و )%12/5
بودند؛ در حالیکه در ساقه و برگ ،لينالول بهترتيب با مقدار
 %11/2و  %12/2بهعنوان دومين ترکيب غالب مشاهده شد.
سومين ترکيب غالب در اسانس ساقه ،ترکيب لينالول استات
به ميزان  %1/1و در اسانس برگ ،ترکيب -1،1سينئول به
مقدار  %11/9بود .نتایج بررسی ترکيبهای تشکيلدهنده
اسانس اجزای مختلف گياه مورتلخ بههمراه گياه کامل نشان
داد در همه بخشهای مورد مطالعه ،درصد ترکيبهای
مونوترپنی بيشتر از ترکيبهای سسکوییترپنی میباشد .در
گروه ترکيبهای مونوترپنی ،درصد ترکيبهای مونوترپنی
اکسيژندار بيشتر از ترکيبهای هيدروکربن مونوترپنی است.
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درصد ترکيبهای مونوترپنی اکسيژندار در ساقه ،برگ ،گياه
کامل و گل بهترتيب  91/0 ،39/1 ،36/2و  93/9درصد
مشاهده شد؛ در حالیکه گياه کامل ،گل ،برگ و ساقه
بهترتيب  9/1 ،9/1 ،3/9و  5/6درصد از هيدروکربنهای
مونوترپنی برخوردار بودند .از سوی دیگر ،در گروه
ترکيبهای سسکوییترپنی ،ميزان هيدروکربنهای
سسکوییترپنی نسبت به سسکوییترپنهای اکسيژندار
بيشتر بود .گياه کامل ،گل ،برگ و ساقه بهترتيب ،55/5
 13/3 ،23/6و  15/1درصد حاوی هيدروکربنهای
سسکوییترپنی بوده و ميزان ترکيبهای سسکوییترپنی
اکسيژندار در برگ ،گل ،ساقه و گياه کامل بهترتيب ،11/5
 1/6 ،16/1و  3/9درصد مشاهده گردید .نتایج این بررسی،
یافتههای تحقيقات پيشين مبنی بر باال بودن درصد
مونوترپنهای اسانس اندام هوایی و اجزای مختلف آن را در
دیگر گونههای جنس مریمگلی ( )Salviaدر مرحله تمام گل
تأیيد میکند ( .)Hedayati et al., 2016نوسانهای دورهای
در ترکيب و عملکرد اسانس گياهان ،با استداللهای مختلف
قابل توجيه است .همزمان با نمو گياه ،ساختار سلولها و
بافتهای آن تغيير میکند و ترکيبهای شيميایی مختلفی که
در اندامهای مختلف گياه وجود دارند تا حدود زیادی تغيير
مییابند که همه این موارد میتواند روی فعل و انفعاالت
شيميایی که در توليد اسانسها مؤثرند ،تأثيرگذار باشد
( .)Bourgaud, 2001اختالف در ترکيب اسانس قسمتهای
مختلف گياه میتواند تا حدودی ناشی از ساختارهای
ترشحی متمایزی باشد که بهطور غيریکنواخت در سراسر
گياه پراکنده شدهاند .ترکيبهای فرّار گياه در ساختارهای
ترشحی اختصاصی توليد و ذخيره میشوند تا خطر
خودسميّتی را به حداقل برسانند و وجود سطوح باالتر این
ترکيبها را بهعنوان عامل دفاعی در گياه امکانپذیر سازند.
البته وجود کرکهای ترشحی مختلف با پراکنش
غيریکنواخت که منجر به داشتن ترکيبهای مختلف در
اسانس آنها میشود در گونههای متعددی گزارش شده است
(Chauhan et al., 2018؛ Xu et al., 2016؛ Barra,
2009؛  .)Figueiredo et al., 2008تنظيمکنندههای رشد از
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دیگر عوامل تأثيرگذار در وجود تنوع ترکيبهای شيميایی
اسانس در اندامهای مختلف گياه میتواند باشد .در مقایسه
کلی بين هورمونهای محرّک مختلف مشخص شده که
جيبرلين و ترکيبهای اکسينی بيشترین تأثير را در تحریک
رشد ،محتوای اسانس ،سطح برگ و شاخهها از طریق
افزایش توليد زیستتوده (بيوماس) گياهی و تأثير مثبت در
فعال شدن بيشتر آنزیمهای مؤثر در مسير بيوسنتزی اسانس
دارند ( .)Sangwan et al., 2001در حالت کلی ،وجود تنوع
در اسانس اندامهای مورد مطالعه میتواند ناشی از شرایط
رشد و نموی و فيزیولوژیکی مختلف حاکم بر هر اندام باشد.
در پژوهشهای پيشين انجام شده روی اسانس
استحصال شده از برگ مورتلخ جمعآوری شده از منطقه
گنو استان هرمزگان مشخص شد که عمدهترین ترکيبهای
تشکيلدهنده اسانس -1،1سينئول ( ،)%91/2لينالول
استات ( )%11/0و آلفا-ترپينيل استات ( )%6/0بودند
( .)Zomorodian et al., 2017در مطالعهای دیگر روی
اندامهای مختلف جمعآوری شده همين گونه از منطقه
شهميرزاد استان سمنان تعداد  21ترکيب در اسانس آنها
شناسایی گردید .درصد ترکيبهای شناسایی شده در گل،
برگ و ساقه بهترتيب  61/9 ،66/2و  63/3درصد بود که
هيدروکربنهای مونوترپنی درصد غالب ترکيبها در گل
( )%36/1و برگ ( )%35/6و مونوترپنهای اکسيژندار
درصد غالب ساقه ( )%33/1گزارش گردید .از سوی دیگر،
سهم مجموع ترکيبهای سسکوییترپنی در برگ ،گل و
ساقه بهترتيب  16/1 ،22/1و  13/5درصد مشاهده شد.
عمدهترین ترکيبهای تشکيلدهنده اسانس در گل سه
ترکيب ليمونن ،پارا -سيمن و ترانس-کاریوفيلن در برگ
دو ترکيب آلفا-پينن و ليمونن و در ساقه دو ترکيب ليناليل
استات و آلفا-ترپينيل استات بودند ( .)Hosseini, 2015در
مطالعهای دیگر روی تنوع شيميایی اسانس جمعيتهای
مختلف این گياه ،از آناليز اسانس اندام هوایی مورتلخ تعداد
 121ترکيب شناسایی گردید که ليناليل استات،
ترانس-سابينن هيدرات -1،1 ،سينئول ،لينالول،
گاما-کادینن و آلفا-ترپينيل استات ترکيبهای اصلی
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اسانس این جمعيتها بودند ( Nematollahi et al.,

 .)2017در تحقيق دیگری روی اسانس حاصل از اندام
هوایی گياه  S. mirzayaniiجمعآوری شده از رویشگاه
بستک استان هرمزگان ،تعداد  11ترکيب در اسانس آن
گزارش شد که عمدهترین ترکيبهای آن شامل اسپاتولنول،
دلتا-کادینن ،آلفا-ترپينيل استات و لينالول بود ( Javidnia
 .)et al., 2002در سایر گزارشهای موجود برای مورتلخ
نيز عمدهترین ترکيبهای تشکيلدهنده اسانس اندام هوایی
آن،
بتا-اودسمول ،کوبنول ،ليناليل استات ،آلفا-کادینول،
-3نئو-سدرانول ،دلتا-کادینن ،ژرماکرن ،کاریوفيلن
اکساید ،اوکاليپتول و -1استوکسی لينالول گزارش شده
است (Rajabi et al., 2014؛ Zarshenas & Krenn,
2014؛ Armana et al., 2012؛ Yamini et al., 2008؛
 .)Asadipour et al., 2004مشاهده این تفاوتها میتواند
ناشی از تأثير عوامل مختلف اکولوژیکی ،ادافيکی و اقليمی
روی ترکيب اسانس جمعيتهای مختلف یک گونه باشد که
در مناطق جغرافيایی متفاوت از هم پراکنش و رویش دارند
(.)Yavari et al., 2010
بهطور کلی نتایج نشان داد بازده اسانس استحصالی از
گياه کامل و اندامهای هوایی گياه دارویی مورتلخ در
مقایسه با سایر گونههای جنس مریمگلی ،مؤید قابليت
باالی این گياه در زمينه توليد اسانس میباشد و برگ گياه
بهدليل برخورداری از بيشترین بازده اسانس (،)%5/2
میتواند بهعنوان اندام مورد استفاده مدنظر قرار گيرد .تنوع
مالحظه شده در ویژگیهای کيفی اسانس این گياه نيز بارز
بود؛ بنابراین شناسایی دقيق شاخصهای کمّی و کيفی
اسانس و بهدنبال آن معرفی مطلوبترین تيپ شيميایی،
گامی مؤثر در جهت بهرهبرداری صحيح ،فراهم نمودن
شرایط مطلوب اهلی کردن و حفظ ذخایر طبيعی بوده و از
سوی دیگر شرایط الزم برای معرفی صحيح این منابع با
ارزش به صنایع مرتبط در بخش دارویی ،غذایی و
آرایشی -بهداشتی فراهم میگردد.
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Abstract
Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand. is one of the medicinal species of the Lamiaceae
family, growing wild only in Iran. In this study, different plant organs (leaf, flower, stem and
whole plant (=aerial parts)) were collected from the Khonj region of Fars province in March
2018 and studied for their essential oil content and chemical composition. The essential oil of
samples was extracted by hydro-distillation and analyzed by gas chromatography (GC) and gas
chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The essential oil yield of leaf, flower, stem and
aerial parts was obtained to be 3.2, 2.6, 0.4 and 2.3% (w/w), respectively. The highest number
of identified chemical components was observed in aerial parts and flowers (26 compounds) and
the least in stem (23 compounds). The results of essential oil compound analysis revealed that
α-terpinyl acetate, linalool, 1,8-cineol, β-eudesmol, δ-cadinene, and α-terpineol were the main
compounds in the leaf essential oil. The main compounds of flower essential oil were included
δ-cadinene, α-terpinyl acetate, linalool, β-eudesmol, and γ-cadinene. Compounds α-terpinyl
acetate, linalool, linalool acetate, 1,8-cineol, and α-terpineol were abundantly found in the stem
essential oil. The main compounds in the essential oil of aerial parts were δ-cadinene, α-terpinyl
acetate, linalool, 1,8-cineol, γ-cadinene, and α-terpineol. The presence of chemical diversity in
the essential oil of the whole plant and its various organs could be considered for
pharmaceutical, food and cosmetic industries as well as for the plant breeders in selecting the
appropriate organs for consumption and breeding purposes.

Keywords: Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand., essential oil, chemical diversity, plant organ,
α-terpinyl acetate, linalool.

