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دهکیچ
Saturejaکهداردچندسالهوسالهیکعلفیگیاهگونه17ایراندر)Satureja(مرزهجنس rechingeri Jamzadازیکی

.Sمختلفي هاتودهاسانستیفکیوتیمی کبررسق،یتحقنیاي اجراازهدفاست.انرایآن دراندمیکهايگونه rechingeriدر
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درموجودیی ایمیشهاي بکیترمیاناز.شدانجام%5احتمالسطحدرنکدانآزمونتوسطهانیانگیمسهیمقا.بودنداریمعناسانس

ترکیبوبودندداریمعناختالفي داراتارکههردراسانسدیتولزانیموننیترپ-گاماوننیترپ-آلفابکیتردومختلفي هاتوده
دواسانسدهندهلکیتشهاي بکیترسابراسهاتودهي اخوشههیتجزجینتا.)%9/90تا%64(بودرولکارواکهاهتودتمامدرعمده
دهد.یمنشانرا)SR4وSR6(مولیتورولکارواکازی غنو)SR8 ،SR7 ،SR5 ،SR3 ،SR2 ،SR1(رولکارواکازی غنگروه
بازدهباSR6ومولیت%2/12ورولکارواک%64وتارکهدرلوگرمکی9/113اسانسدیتولو%85/5اسانسبازدهباSR4هاي توده

.شوندمیی معرفبرتري هاتودهعنوانبهمولیت%2/6ورولکارواک%75وتارکهدراسانسلوگرمکی8/63دیتولو%22/4اسانس
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مقدمه
مرزهازهاییتودهتعیین،پژوهشایناجرايازهدف

)Satureja rechingeri(اسانسکیفیتومیزاننظرازکه
دارايوسازگارومناسبارقاممعرفی،باشندمزیتداراي
برايمشابهمناطقومطالعهموردهمنطقبرايباالهمؤثرمواد

بود.گیاهاینازنهبهیبرداريبهرهوکاروکشتتوسعه
S. rechingeriقاعدهبامعطر،اریبس،سالهچندی اهیگ

50حدودارتفاعبهساقهمنشعب،قاعدهاز،یچوب
رنگ،ي سترکخابلندي هاكرکازدهیپوشتمام،مترسانتی
قاعدهدر،يارهیداایوپهنی مرغتخمي اقاعدهي هابرگ

ادامهمتریلیم1طولبهدمبرگصورتبهویک بارجیتدربه
هاگرزنفراوان،دهیچسبی ترشحهاي غدهازدهیپوشافته،ی
نیآذگل8تا2بامتریلیم6تا2طولبهنیآذگلدمبا

هاپرچم،یارغوانلبهدررنگ،مکزردگلجاممانند،سنبله
نشکپرااست.رانیاي انحصاراهیگ.استشدهخارجگلاز

دهلران،بهمهرانروشان،بانمهران،بهالمیا؛ییایجغراف
درک خشي ازهیسنگري هادامنهشگاهیروران.ینصي روستا

هیناحدري اصخرهي هادامنهوهارودخانهي هاوارهید
شودیمدهیدمتر910تا375ارتفاعدري سند-اصحار

).1388جمزاد،(
نوعواسانسمیزاننظرازمرزهجنسمختلفهايگونه

ییهابیترک.دارندزیاديتنوعآندهندهتشکیلهايیبترک
ترکیبسیمن-پاراوترپینن-گامامول،یتکارواکرول،مانند
حسببرکهاستبدیهیدهند.میتشکیلرااسانسعمده
متفاوتنیزاسانسکاربرددهنده،تشکیلاجزاءدرصدونوع
باشد.می

ارانهمکوSefidkonتوسطهشدانجامقیتحقدر
.Sیی هوابخشاز)2007( rechingeri)ازشده يآورجمع

ی گلدههنگاموی گلدهازقبلمرحلهدودر) المیااستان
آببخاروآبباریتقطروشدوبهي ریگاسانساملک

ي ریگاسانسقیطرازاسانسبازدهنیباالترد.یگردانجام
انزمدراسانسدرصدنیشتریبآمد.بدستآبریتقطبا

املی کگلدهزماندرو% 72/4ی گلدهازقبل
ی گلدهشروعدربکیتر53.شداستخراج46/2%-24/4%

رولکارواکشدهیی شناساعمدههايبکیتر.شدمشخص
مرحلهدربکیتر23بودند.%14منیس-پاراو1/56%

رولکارواکعمدهبکیترشد کهیی شناسااملی کگلده
بود.%)84-3/89%(

ازتوده12اسانسبازدهي گریدقیتحقدر
.S(رشینگريمرزه rechingeri(خوزستانیمرزهو

)S. khuzistanica(و%3/0-%14/5بیترتبه
رولکارواکرااسانسعمدهبکیترالبته .بود8/1%-45/9%
.Sدررولکارواکزانیم.دادیملکیتش khuzistanicaاز
.Sدرو%5/96تا1/83% rechingeriتا%2/85زا
Hadian(بودریمتغ2/97% et al., 2010(.

تـــودههفـــتاســـانسمـــورددرپـــژوهشنتـــایج
S. rechingeri هدهنـد لیتشـک هـاي ترکیـب کـه دادنشـان

ــانس ــااس ــابهآنه ــدمش ــبوبودن ــدهترکی ــانسعم رااس
Hadian(دادمیتشکیلکارواکرول et al., 2014(.

مرزهگونهدواسانسي هابکیتروبازدهسهیمقا
S. rechingeriوS. hortensisوریتقطروشازاستفادهبا

اسانسدرهکدادنشانی بحرانفوقالیسبااستخراج
S. hortensis17نیترعمدههکشدیی شناسابکیتر

بودند.%4/38ننیترپ-گاماو%1/48رولکارواکهابکیتر
بکیتر9ی نبحرافوقالیسبااستخراجازحاصلاسانسدر
دربود. %4/63تا %1/57رولکارواکزانیمهکشدیی ناساش

.Sاسانس rechingeriیی شناسابکیتر20ریتقطازحاصل
دربود.عمدهبکیترتنها)%6/86(رولکارواکهکشد

نیاازی بحرانفوقالیسبااستخراجازحاصلي هااسانس
در%95- %6/95رولکارواکهکشدیی شناسابکیتر6گونه
.)1384اران،کهموی عباس(دادنشانشیافزاآنها

یی داروگونهدواسانسدرصدراتییتغی بررسمنظوربه
ي رشدمختلفمراحلدري نگریرشمرزهوی خوزستانمرزه

انجامخوزستان)(شمالک مشیاندمنطقهدری شیآزمااه،یگ
تلفمخهاي زماناثرهکدادنشانانسیوارهیتجزجینتاشد.

وی خوزستانمرزهگونهدوهراسانسدرصدبربرداشت
هکدادنشاننیانگیمسهیمقااست.داریمعني نگریرش

مرزهو)%21/3(ی خوزستانمرزهاسانسدرصدنیباالتر



6983، شماره 32دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

زماندربیترتبهرویشیمرحلهدر)%48/5(ي نگریرش
شدحاصل(مردادماه)چهارمورماه)ی(تسومبرداشت

).الف1393همکاران،وکام(نوش
دوکیفیویکمعملکردويرشدخصوصیاتمقایسه

بهواکنشدري رشینگروخوزستانیمرزهداروییگونه
(شهرستانخوزستانشمالدردیم،وفاریابشرایط

جینتاشد.انجام1391- 92زراعیسالدراندیمشک)
نظرازخوزستانیگونهکهدادنشانانسیوارهیتجز

خشکعملکردوهکتار)درتن14/3(ترعملکرد
ولی،داردي برتريرشینگرگونهبرهکتار)درتن8/1(

عملکردو)%7/3(اسانسدرصدنظرازيرشینگرگونه
خوزستانیگونهبرهکتار)درکیلوگرم86/33(اسانس

).ب1393همکاران،وکام(نوشداشت يبرتر

هاروشومواد
ــدا ــذرابت ــودههشــتب ــفمخت ــینگريتل ــرزه رش م

ـ یطبهايرویشگاهازشدهآوريجمع ازایـالم اسـتان ی ع
دوممــهیندردریــاســطحازمتــر915تــا375ارتفــاع
زکــمرگلخانــهدروگلــدانداخــلدر1388مــاهبهمــن

حـدود وندشـد کشتی عیطبمنابعوي شاورزکقاتیتحق
بودنـد ی برگ10- 12نشاءهاهکیهنگامبعدمینوماهدو
ی اصـل نیزمبهماهیک ازبعدویکی پالستي هانگلدابه
مختصـات بـا استانیی دارواهانیگقاتیتحقستگاهیادر

ــرض ــجغرافعـ ــرق1527'54"ییایـ ــولوی شـ طـ
ـ درسـطح ازمتر1210ارتفاعبهی شمال3155'49" ای

طرحقالبدرزدیهیشاهدشهرفرامرزگردمنطقهدرواقع
ازشـدند. کشـت تکـرار سهدرتصادفی،کاملي هابلوك
طیمختلفهاي تودهگلدارهايسرشاخهبعدبهدومسال

مقـدار تعیینبراي.نددیگردي آورجمعمتوالیسالچهار
5تا2حداکثرگلدهی%50ظهورهنگامنمونههراسانس

ازپسوقطعزمینسطحازيمترسانتی5- 10ازرابوته
بازدهینییتعازپس،شدخشکسایهدرتروزنتوزین
GCلهیوسهبهااسانساه،یگک خشوزنبراساساسانس

.شدانجامهااسانسبکیتریی شناساوهیتجزGC/MSو

اسانساستخراج
وبرداشتگلدارهايسرشاخهمرزعهدرکاشتازپس

نمونهگرم100حدودنمونههرازگردیدند.خشکسایهدر
مدتبهکلونجردستگاهازاستفادهباشدهخشکی اهیگ
ي هادستگاهبهقیتزرتاوشدگیرياسانسساعت5/2

.ندشدي نگهدارخچالیدرGC/MSوGCزیآنال

)GC(يگازی روماتوگرافکدستگاهباهیتجز
Thermo-UFMي الگوي گازروماتوگرافکدستگاه

)Ultera Fast Model(پردازدادهوایتالیاکشورساخت
Chrom-Card A/D،ی تجارتنامبانهیموئستونPh-5

قطرومتر10طولبهThermoشرکتساخت)یرقطبی(غ
کهاست،کرومتریم4/0ضخامتبهمتریلیم1/0ی داخل
Dimethylجنسازساکنفازباآنی داخلسطح siloxane

phenyl, ازستونی حرارتبرنامهاست.شدهدهیپوش5%
یی نهاي دمابهدنیرستاوشروعگرادیسانتدرجه60

بهگرادیسانتدرجه80قهیدقهردرگراد،یسانتدرجه285
شد.متوقفقهیدق3مدتبهدمانیادربعدوشدافزودهآن

گازعنوانبهمیهلگازازوFIDنوعازآشکارسازنوع
برلوگرمیک5/0برابرستونبهآني ورودفشارهکحامل
محفظهي دماد.یگرداستفاده،بودشدهمیتنظمربعمترسانتی

محفظهحرارتدرجهوگرادیسانتدرجه290آشکارساز
شد.میتنظگرادیسانتدرجه280قیتزر

سنجفیطبهمتصلي گازروماتوگرافکدستگاهباهیتجز
)GC/MS(ی جرم

Varianي الگوي گازروماتوگرافکدستگاه 3400

Saturnی جرمسنجفیطبهمتصل II،باوی ونیتلهستمیسبا
هکDB-5ستونباولتترونکال70ونیزاسیوني یانرژ
ی داخلقطرمتر،30طول(بهی قطبمهینی ستون
برابرنکسافازهیالضخامتومتریلیم25/0
نچیابرپوند35ستونسرگازفشاراست.رون)یکم25/0

سرعتباگرادیسانتدرجه250تا40حرارتدرجهمربع،
حرارتدرجهوقهیدقدرگرادیسانتدرجه3شیافزا
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نیالترانسفري دماوگرادیسانتدرجه260قیتزرمحفظه
.شدمیتنظگرادیسانتدرجه270

وآنهاي بازداري هاشاخصک مکبههافیطیی شناسا
طیشرادر)C7-C25(نرمالي هاربنکدرویهقیتزربا

زبانبهوايرایانهبرنامهسطتووهااسانسقیتزرباسانیک
مختلفمنابعباآنهاسهیمقانیهمچنشد.محاسبهیک سیب

Shibamotoو)Adams)1989،(Davis)1990ازجمله

ي هابکیتری جرمي هافیطازاستفادهباو)1987(
GC/MSدستگاهتابخانهکدرموجوداطالعاتواستاندارد

.شدانجام

جینتا
هاياکسشناسانسلهکمتشمواددرصدوبازدهمیانگین 

نیبازنشان داده شده است.1جدولمورد مطالعه در 
بکیتردوهاتودهدرموجودیی ایمیشي هابکیتر

تارکهدراسانسدیتولزانیموننیترپ-گاماوننیترپ- آلفا
تودهبهمربوطاسانسبازدهنیانگیمنیشتریببودند.دارمعنی
SR4)8/5(%تودهبهمربوطاسانسبازدهنیرمتکوSR5

مربوطتارکهدراسانسدیتولزانیمنیشتریببود.%)67/3(
و)SR4)kg/ha9/113،(SR6)kg/ha8/63تودهبه
SR8تودهبهمربوطاسانسدیتولزانیمنیمترک

)kg/ha4/18(.9/90تا%64ازرولکارواکنیانگیمبود%
وSR2تودهبهمربوطرولکارواکزانیمنیشتریببود.ریمتغ

ازمولیتنیانگیمبود.SR4تودهبهمربوطآنزانیمنیمترک
بهمربوطمولیتزانیمنیشتریببود.ریمتغ%12تا6/0%

بود.SR5تودهبهمربوطآنزانیمنیمترکوSR4توده
نیشتریببود.ریمتغ%1تا4/0ازتوژن-آلفانیانگیم

آنزانیمنیمترکوSR6تودهبهمربوطتوژن-آلفازانیم
تا2/0ازننیپ- آلفانیانگیمبود.SR2سشنکابهمربوط

SR4تودهبهمربوطننیپ- آلفازانیمنیشتریببود.ریمتغ5%

نیانگیمبود.SR8تودهبهمربوطآنزانیمنیمترکو
ننیپ- بتازانیمنیشتریببود.ریمتغ%1/2تا%3/0ننیپ- بتا

تودهبهمربوطآنزانیمنیمترکوSR5هتودبهمربوط
SR8.بود.ریمتغ%1تا%2/0ازننیترپ- آلفانیانگیمبود

نیمترکوSR4تودهبهمربوطننیترپ-آلفازانیمنیشتریب
ازمنیس-پارانیانگیمبود.SR8تودهبهمربوطآنزانیم
منیس-پارازانیمنیشتریببود.ریمتغ%5/10تا8/1%

تودهبهمربوطآنزانیمنیمترکوSR4تودهبهمربوط
SR2.بود.ریمتغ%8تا%4/1ازننیترپ- گامانیانگیمبود

نیمترکوSR4تودهبهمربوطننیترپ-گامازانیمنیشتریب
صفرازنالولیلنیانگیمبود.SR8تودهبهمربوطآنزانیم
تودهبهمربوطنالولیلزانیمنیشتریببود.ریمتغ%73تا

SR6تودهوSR8بود.نالولیلفاقد
بود.ریمتغ%5/0تا%3/0ازلنیوفیارکترانسنیانگیم

وSR7تودهبهمربوطلنیوفیارکترانسزانیمنیشتریب
نولنیترپنیانگیمبود.SR2تودهبهمربوطآنزانیمنیمترک

مربوطنولنیترپزانیمنیشتریببود.ریمتغ%1/1تا%3/0از
بودSR3تودهبهمربوطآنزانیمنیمترکوSR6تودهبه

.)1(جدول

هاي تودهدراسانسهدهندلیتشکهاي بکیتری بررس
مختلف
مختلفي هاتودهدرموجودیی ایمیشي هابکیترمیاناز

باننیترپ-گاماومنیس-پارامول،یترول،کارواکبکیتر4
تمامدرغالببکیتروداشتندوجودیی باالدرصد

باارزشترکیبدومیزانبود.رولکارواکبکیترهاسشنکا
کهبودمتغیر%8/91تا%2/76ازمولیتورولکارواکفنلی

حدوداسانسهدهندلیتشکهايترکیببقیهمجموعبهنسبت
ي اخوشههیتجزجینتا).1(جدولباشدمیبرابر11تا3

وهگردواسانسدهندهلکیتشهاي بکیتربراساسهاتوده
)SR8 ،SR7 ،SR5 ،SR3 ،SR2 ،SR1(رولکارواکازی غن
نشانرا)SR4وSR6(مولیتورولکارواکازی غنو
وSR3وSR2تودهدوبینشباهتبیشترین. دهدیم

شد مشاهدهSR4وSR3هايتودهبینشباهتکمترین
ودیتولزانیمبازده،گرفتننظردربابنابراین ).1(شکل

نیانگیمباSR4ي هاتودهاسانس،هدهندلیکشتهايبکیتر
دراسانسلوگرمکی9/113دیتولزانیمواسانس85/5%

باSR6تودهومولیت%2/12ورولکارواک%64وتارکه
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لوگرمکی8/63دیتولزانیمواسانس%22/4نیانگیم
عنوانبهمولیت%2/6ورولکارواک%75وتارکهدراسانس

.شوندیمی عرفمبرتري هاتوده

شیآزماي سالهادرمطالعهموردي هاتودهاسانسی اصلي هابکیترنیانگیم-1جدول
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اسانسهدهندلیکتشي هابکیترزانیمونوعبراساسمختلفي هاسشنکاي اخوشههیتجزوگرامردند-1لکش

بحث
ــایجن ــنت ــقای ــورد تحقی ــودهدر م ــاSR4ت ــایجب نت

Sefidkonبخـش ازاسـانس بازدهکه)2007(همکارانو
.Sیی هوا rechingeriدرراالمیااستانازشدهي آورجمع
/%)24- %46/2(ی گلدههنگاموی گلدهازقبلمرحلهدو

، SR1هاي تودهدر موردونداردهمخوانی،اندکردهگزارش
SR4 وSR6اسـانس درکـارواکرول عمـده ترکیبنظراز

ــت)3/89%- 84%( ــاوت اسـ ــارانوHadian.متفـ همکـ
هـاي  انـدام اسـانس درکـارواکرول عمـده ترکیب)2010(

.Sهوایی rechingeriـ ااسـتان ازشـده ي آورجمع راالمی
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، SR1هـاي تـوده باکهاندکردهگزارش)4/97%- 2/85%(
SR4وSR6ـ .دارندیرتمغا )1384(همکـاران وی عباس

.Sاسـانس درعمـده ترکیب rechingeri ازاسـتفاده بـا را
بـا کـه اندکردهشناسایی)%6/86(کارواکرولریتقطروش
ـ مـی راسـتا یـک درSR3وSR7 ،SR5هـاي توده د.نباش

Hadianــب)2014(همکــارانو دراســانسعمــدهترکی
.Sتــوده7 rechingeri2/96- %2/89(کــارواکرولرا%(

SR3وSR2 ،SR8هـاي تـوده بـا کـه انـد کردهشناسایی

ـ ترشـده انجامقاتیتحقبراساس.دارندمطابقت هـاي بکی
ــولیت ــوم ــري دارارولکارواک ــداث ــیکمض ــلی روب قاب

ـ تـوده تمـام لیدلنیهمبه،هستندي امالحظه ضـد اثـر اه
دارند.باالییی روبیکم

بخشاسانسبازده)الف1393(همکارانوکامنوش
.Sیی هوا rechingeriاستانشمالازشدهي آورجمع

اند،کردهگزارشاهیگرشدمختلفمراحلدرراخوزستان
باکهبود%48/5،ينگریرشمرزهاسانسدرصدنیباالتر
.داردبقتمطا%)SR4)85/5تودهاسانسبازده

کیفیویکمعملکردويرشدخصوصیاتمقایسهدر 
بهواکنشدري رشینگروخوزستانیمرزهداروییگونهدو

%7/3،يرشینگرگونهاسانسبازده،دیموفاریابشرایط
گزارشهکتاردرکیلوگرم86/33،آناسانسعملکردو

دتولیمیزانو%)SR5)67/3تودهاسانسبازدهباکهشده
همخوانی)SR2)Kg/ha48/33تودههکتاردراسانس

).ب1393همکاران،وکام(نوشدارد
کشـت بـودن آمیـز موفقیـت بیـانگر تحقیـق ایـن نتایج

.Sمختلفهايتوده rechingeriبازدهلحاظازرعهزمدر
ــاارزشترکیــبواســانس آنهــااســانسدرکــارواکرولب

درلوگرمکی9/113اسانسحداکثريدیتولمیزان.باشدمی
ـ SR4تـوده درتارکه و)%85/5(اسـانس بـازده دلیـل هب

عملیاتاثردرتواندمیکهباشدمیمحصولبااليعملکرد
عـدم همچنـین باشـد. عـه زرمدرمنظمآبیاريوزراعیبه

اسانسهدهندلیتشکموادبیشتروبازدهدرآمارياختالف
ایـالم اسـتان هدومحـد درهـا تـوده بذرآوريجمعدلیلبه

باشد.می
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Abstract
Savory (Satureja) consists of 17 herbaceous annual and perennial species in Iran and Satureja

rechingeri Jamzad is one of the endemic species in this country. This research was carried to
study oil quantity and quality in S. rechingeri. Seeds of eight accessions, collected from natural
habitats, were sown in a greenhouse and the seedlings were planted in the Medicinal Plants
Farm, Yazd, Iran. Essential oil was extracted from shadow dried flowering shoots with water
distillation method and oil components were identified after determining oil content. Cluster
analysis based on oil components classified the accessions into two groups, one of which was
rich in carvacrol (SR1, SR2, SR3, SR5, SR7, SR8) and the other was rich in both carvacrol and
thymol (SR6 and SR4). Based on the results of this study, SR4 with 5.85% essential oil,
113.9kg/ha oil yield, 64% carvacrol and 12.2% thymol , and SR6 with 4.22% essential oil, 63.8
8kg/ha oil yield, 75% carvacrol and 6.2% thymol are proposed as superior accessions.

Keywords: Essential oil, Satureja rechingeri Jamzad, thymol, carvacrol.


