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چکیده
Zataria multiflora Boiss.)وغذاییصنایعدرکهباشدمیانقراضمعرضدروارزشباداروییگیاهاناز) آویشن شیرازي

فلزاتانباشتمقایسهنیزوشیرازيآویشنگیاهمعدنیعناصرازبرخیبررسیمنظوربه.گیردمیقراراستفادهمورددارویی
درکشوررویشگاهچهاردرتکرارسهدرتصادفیالًکامطرحقالبدرآزمایشیکشور،طبیعیهايرویشگاهازبرخیدرسنگین
عناصرازتعداديوهاریزمغذيشاملداروییگیاهاینمعدنیعناصر.شدانجامهرمزگانویزد،فارس،اصفهانهاياستان

کبالت،کروم،ازجملهفلزاتازتعداديوپتاسیمکلسیم،،سدیممنیزیم،،مسمنگنز،روي،آهن،ازجملهپرمصرفوضروري
القاییشدهجفتپالسمايدستگاهازهاستفادبا،بودعنصر17جمعاًکهجیوهووانادیم،کادمیم،نیکل،آرسنیک،سرب،سیلیسیم

)ICP-OES(بهعناصرتمامیبرايهارویشگاهمیاندرداريمعنیتفاوتکهدادنشانواریانستجزیهنتایج.گردیدگیرياندازه
همینبهونبودهICPدستگاهتشخیصحددرشدهذکرفلزسه.داردوجود)P<0.01(جیوهوکادمیومآرسنیک،فلزسهازغیر

رشدگیاهان.دکراشارهگیاهکیفیخصوصیاتبررویشگاهاثربهتوانمیتحقیقایننتایجدیگرازشد.گرفتهنظردرناچیز،دلیل
درکرده رشدگیاهانحالیکهدر،بودندکبالتوکلسیممقدارحداقلوآهنمنیزیم،سدیم،مقدارحداکثردارايیزدمنطقهدرکرده 

دارمعنیاثربیانگرکهدادندنشانرامنیزیموسدیممقدارحداقلوپتاسیممس،منگنز،روي،مقدارحداکثراصفهانرویشگاه
آوريجمعگیاهاندریافتهتجمعسنگینعناصرمقدارمقایسهباشد.میداروییگیاهاینکیفیوصیاتخصبررویشگاهحاصلخیزي

کاربردياهدافاز.داشتعناصراینیتسموجودعدمازحکایت بهداشتجهانیسازمانتوسطشدهگزارشمجازحدباشده
Zatariaگیاههايجمعیتشناساییدریونومیکهايشاخصمعرفیامکانتحقیقاین multiflora Boiss.سالمتمقایسهنیزو

بود.مختلفيهارویشگاهمیاندرمحصول

Zatariaی،یداروگیاهسنگین،فلزاتمعدنی،عناصرکلیدي:هايواژه multiflora Boiss..

مقدمه
گیاهانازآمدهبدستبومیدانشحاضر،حالدر
بهعلمیجهانبخشدرراايمالحظهقابلتوجهدارویی

داروهايآورسرساميهاهزینهاست.کرده معطوفخود
گیاهیداروهايازاستفادهسمتبهراداروسازهاشیمیایی،

داروهايشیمیایی،داروهايبامقایسهدراست.دادهسوق
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Mahmood(هستندجانبیعوارضفاقدواقتصاديگیاهی،

et al., %80حدود) 1999(WHOگزارشطبقبر).2012
گیاهیداروهايبهتوسعهحالدرکشورهايجمعیتاز

,Calixto(هستندوابسته حاضرحالدرایراندر).2005
درکهاستشدهمعطوفیاهانیگازدستهآنهبمحققانتوجه

استفادهمعمولاختالالتدرمانبرايجیراییدارويهاحلراه
واستانداردهابامطابقهاارزیابیاستالزمکهشوند می

مطالعاتیچنینگردد.انجام) WHO)1999يهادستورالعمل
بایدگرددمیریزيبرنامهکشورهربومیيهاگونهرويبرکه
نهیزمدریعلماطالعاتارائهبهمنتجکهباشدايگونهبه
ت،یفیکسفانه؛أمتگردد.گستردهیاثربخشویمنیات،یفیک
نداردوجودیبوميداروهادردادهیاثربخشویمنیا
)Springfield et al., مواددنتوانمیییدارواهانیگ.)2005

درانباشتبابعدمرحلهدروکرده جذبرافلزاتویسم
سمومنیا.شوندمختلفهايبیماريبهمنجرانسانبدن

انسانیزندگدريجدیبهداشتخطراتبهمنجراستممکن
Shariat(گردند et al., آنهاوجوداستالزمن،یبنابرا.)2010
گردد.ییدأتآنهایمنیاوتیفیکدرتعادلوشودکنترل

شاملکارکرديژنومیکابزاریکعنوانبهیونومیکس
واستزندهموجودعناصرترکیبهمزمانویکمگیرياندازه

شرایطتحتزندهموجودیکعملکرديوضعیتمورددر
وزندهفاکتورهايیاونمومراحلژنتیک،ازثرأمتکهمختلف
Dragut(دهدمیارائهراايارزندهاطالعاتاست،غیرزنده et

al., تولیددرپایهارکانازمعدنیعناصرکه آنجااز.)2012

بررسیهدفباتحقیقاین،میباشداستانداردوسالممحصول
بررسیهدفاست.شدهانجامسنگینومعدنیعناصرمیزان

درشیرازيآویشنداروییگیاهدرموجودمعدنیعناصر
هرمزگانویزد،فارس،اصفهانهاياستانرویشیمنطقه4

بهتوجهباود کرشناساییرارویشگاهبهترینبتوانتااست
افزایشوداروییگیاهانبهجهانینیازروزافزونافزایش
صورتدرآن،اقتصاديمسئلههمچنینوجهاندرخشکی
اهدافدیگراز.دکربرداريبهرهوکشتراگیاهاینامکان
ییداروگیاهانکیفیتايمقایسهبررسی،تحقیقاین 

انباشتوهاریزمغذيتجمعنظرازمختلفهايرویشگاه
بود.سنگینفلزات

هاروشومواد
گیاهانبردارينمونه

شیرازيآویشناصلیرویشگاهچهارازبردارينمونه
يهاکیسهازاستفادهبابردارينمونه.شدانجام1جدولطبق
polythene(اتیلنیپلی zip-bags(زمانتاوگردیدانجام

ازبعد.شدنگهداريخنکمحیطدرآزمایشگاه،بهانتقال
شستهمقطرآبباخوبیبهنمونههرآزمایشگاهبهانتقال
درجه70آوندروجداآنگلدارهايسرشاخهوشده

وشده آسیابهانمونهآنازبعدگردید.خشکگرادسانتی
گیريعصارهزمانتاوشدهدادهعبورمترمیلی2/0الکاز
شدندنگهداريفریزردرنایلونیکیسهدروندر
)Assareh et al., Shariat؛ 2008 et al., 2017a(.

Zatariaداروییگیاهآوريجمعمحل-1جدول multiflora Boiss.

آوريجمعمحل دمابیشینه
)C°(

دماکمینه
)C°(

دمامیانگین
)C°(

بارندگی
)mm(

ارتفاع
)m( رویشگاه

قمشلوشدهحفاظتمنطقه 38 2- 21 284 1900-2700 اصفهان
شیرازمهارلودریاچه 38 18 30 346 1560-1800 فارس

یزدشیرکوه 35 1- 17 110 1700-2350 یزد
بندرعباسدرگنوکوه 40 28 35 182 700-1300 هرمزگان
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عناصرغلظتتعیینوگیريعصاره
استفادهتراکسیداسیونروشازگیري،عصارهمنظوربه

,Westerman(شد دسـتگاه ازاسـتفاده بـا بعد و)1990
ICP)ICP-OES Integra XL, GBC, Australia(

تـر اکسیداسیونروشدرگردید.تعیینعنصر17غلظت
تهیهقبلبنددرکهنظرموردگیاهپودرازگرم5/0مقدار
آنرويبـر وریختـه لیتريمیلی150بشردر،بودشده
دقیقه15مدتبهواضافه1:1نیتریکاسیدلیترمیلی10
لیتـر میلی5شدنسردازبعد.شدجوشاندههیتررويبر

30حـدود دوباره وضافهاهانمونهبهغلیظنیتریکاسید
دوبـار مقطـر آبلیتـر میلـی 2آنگاه.شدجوشاندهدقیقه
%30اکسـیژنه آبلیتـر میلـی 3بعـد  واضـافه گیريیون

اســیدلیتــرمیلــی5ســپس.شــددادهحــرارتواضــافه
بعدواضافهباردوآبلیترمیلی10همراهبهکلریدریک

کاغـذ بـا ورساندهلیترمیلی50حجمبهدادنحرارتاز
Shariat(گـردد مـی صـاف 42واتمـن صـافی  et al.,

2017b(.

هادادهوتحلیلتجزیه
ازبعـد عناصـر مقـدار گیـري انـدازه ازحاصلنتایج
ــون ــالآزمـ ــودننرمـ ــیو)Shapiro-Wilk(بـ همگنـ
Levene's(هاواریانس statistic(کـامالً طـرح قالبدر
پـی منظوربهگردید.وتحلیلتجزیهتکرارسهدرتصادفی

يهـا میـانگین تفـاوت نبـودن یـا بودندارمعنیبهبردن
آزمـون ازمختلـف تیمارهايدراندازهگیريهايشاخص

ذکربهالزم.شدانجام%1خطاياحتمالسطحدردانکن
افزارهـاي نـرم ازهـا دادهوتحلیـل تجزیـه بـراي کهاست

24 IBM SPSS StatisticsوExcel .شداستفاده2010

یجانت
کهدادنشانالقاییشدهجفتپالسمايدستگاهنتایج

تشـخیص حـد درجیـوه وکـادمیوم آرسـنیک، فلـز سه
درنـاچیز آنهـا مقـدار دلیلهمینبهونبودهICPدستگاه

تجزیـه نشـد. واردهـا دادهتجزیـه دروشـد  گرفتـه نظر

گیـاه درمعدنیعناصرتجمعبررویشگاهاثراتواریانس
Zatariaدارویی multifloraنظـر ازکـه بـود آنبیانگر
شده)ذکرعنصرسهازغیر(بهشدهبررسیعناصرتمامی
مختلـف هايرویشگاهمیان)P<0.01(داريمعنیتفاوت

تغییـــراتضـــریبمقـــدار).2(جـــدولداردوجـــود
)coefficient of variation(شـاخص مهمتـرین کـه نیز

دراسـت، آزمـایش دقـت یـا تکرارپـذیري بررسیبراي
اثــرمیــانگینمقایســهاســت.شــدهدادهنشــان2جــدول

ارائـه 3جـدول درمختلـف عناصـر تجمـع بررویشگاه
است.شده

حدوددرايدامنهدارايشدهگیرياندازهآهنغلظت
تجزیهبود.خشکمادهگرمبرمیکروگرم2/422تا328

درآهنمقدارنظرازرارویشگاهچهارنیزدانکنمیانگین
رشـد گیاهـان کهترتیباینبهکرد، بنديدستهگروهسه

تقریبـاً عنصر،اینمقدارحداکثربایزدرویشگاهدرکرده 
.داشـتند فارسمنطقهگیاهانبهنسبتبیشتريآهن22%

برابـر چهـار ازبیشیزدمنطقهگیاهاندرنیزرويمقدار
دامنهبود.فارسازشدهآوريجمعگیاهاندررويمقدار

خشکمادهگرمبرمیکروگرم114تا23ازرويغلظت
ــود.متغیــر ــدارمحــدودهب ــزمق ــزمنگن ــا30ازنی 44ت

حـداکثر وحـداقل میـان وبـود متغیرگرمبرمیکروگرم
اخـتالف %30مختلـف يهـا رویشـگاه درفلزاینمقدار

15تـا 5ازنیـز مـس مقـدار تغییراتدامنه.شدمشاهده
يهـا آویشـن کـه ايگونههب،بودمتغیرگرمبرمیکروگرم

بـه نسـبت يبیشـتر مسبرابرسهیزدازشدهآوريجمع
مـاکرو عناصـر ازیکیکهپتاسیمداشتند.اصفهانهانگیا
14401تـا 7505دامنـه دارايرودمـی شماربهگیاهدر

منطقهگیاهاندرآنمقداروبودمتغیرگرمبرمیکروگرم
مقـدار بـود. فـارس گیاهـان برابـر 3/2ازبیشاصفهان
اسـتان ازبیشـتر %45حـدود نیزفارساستاندرکلسیم

میــانمنیــزیممقــداراخــتالفحــداکثربــود.هرمزگــان
اختالفبرابرپنجحدود.شدمشاهده%20نیزهارویشگاه

مشـاهده رویشـگاه چهـار میـان درسـدیم میزاندرنیز
برمیکروگرم9/9تا28/0ازسربغلظتدامنهگردید.
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رشدگیاهانکهترتیباینبه،بودمتغیرخشکمادهگرم
بـه نسـبت بیشتريسرب%97اصفهانرویشگاهدرکرده 

3ازنیکلمقداردامنهداشتند.هرمزگانرویشگاهگیاهان
گیاهـان وبـود متغیرخشکمادهگرمبرمیکروگرم7تا

بـه نسـبت بیشـتري نیکـل %55هرمزگـان درکرده رشد
ازکـرم مقدارتغییراتدامنهداشتند.یزدرویشگاهگیاهان

ازبـود. متغیرخشکمادهگرمبرمیکروگرم1/5تا7/2
حـداکثر ترتیب،بهنیزکبالتوسیلیسموانادیم،مقدارنظر
رویشگاهچهارگیاهانمیاناختالفدرصد42و32،36

داشت.وجود
میزانمیاننیزايمقایسه3جدولبنديدستهبراساس

هـاي رویشـگاه درشـیرازي آویشنگیاهدرفلزاتتجمع
مالحظـه کههمانطوراست.شدهارائه4جدولدرمختلف

روي،مانند عناصرازبرخیتجمعمقدارحداکثرگرددمی
سدیممنیزیم،مقدارحداقلوسربوپتاسیممس،منگنز،

اسـتان است.دادهرخاصفهانمنطقهگیاهاندروانادیمو
منگنز،روي،آهن،مانند ضروريعناصرنظرازنیزفارس

بـه رامقـادیر حداقلنیکلسمیفلزنیزوپتاسیمومس
شیرکوهمنطقهازشدهبرداشتگیاهانداد.اختصاصخود
وانـادیم، سـدیم، منیـزیم، آهـن، مقـدار حـداکثر نیزیزد

دادند.نشانراکبالتوسیلیسیم

بحث
گیاهان دارویـی در طیـف وسـیعی، نقـش حیـاتی در      

کنند و تا زمـانی  تأمین سالمت و بهداشت جامعه ایفاء می
شـوند  دارویی در سیستم بهداشت استفاده مـی که گیاهان

الزم است اثربخشی و ایمنی اقدامات در نظر گرفته شـود  
)Mahmood et al., تحقیـق بیـانگر تفـاوت    ). این 2012

هاي طبیعی آویشن شیرازي از دار در میان رویشگاهمعنی

باشـد. البتـه مقایسـه    نظر تجمع عناصر معدنی مختلف می
تلف از نظـر میـزان بارنـدگی نیـز     هاي مخمیان رویشگاه

اي را نشان داد.تفاوت قابل مالحظه
طور کلی، غلظت منیزیم در خاك بـاالتر از پتاسـیم   به

هـاي ریشـه بسـیار    است، اما جذب منیزیم توسط سـلول 
,Reddy & Reddyباشـد ( تر از جذب پتاسیم مـی پایین

). در این تحقیق نیز مقدار پتاسیم موجود در گیاهان 1997
بسیار بیشتر از مقدار منیزیم بود. سطح منیزیم در گیاهان 

2000تا حد زیادي به نوع خاك بسـتگی دارد و غلظـت   
عنـوان  میکروگرم بر گرم منیـزیم در گیاهـان معمـوالً بـه    

شـود  حداقل در رژیم غذایی حیوانات در نظر گرفته مـی 
)Imelouane et al., ). در این تحقیق با توجـه بـه   2011

ـ  2700تـا  2340اي میـان  دار منیـزیم محـدوده  اینکه مق
توان این گونه برداشت کرد میکروگرم بر گرم را داشت می

که مقدار منیزیم انـدکی بیشـتر از حـداقل بـود، بنـابراین      
توان این گیاه را از نظر مقدار منیـزیم غنـی دانسـت.    نمی

هاي فیزیولوژیـک گیـاه و تعامـل بـا بسـیاري از      فعالیت
ن، منگنز و مس بر جذب روي تأثیر دارد. عناصر مانند آه

میکروگـرم بـر   114تـا  23در این تحقیق مقدار روي از 
ها قابل تحمل براي دامگرم متغیر بود. حداکثر سطح روي 

ppm500 -300 .رسد که بز نیاز به حدود به نظر میاست
گرم در کیلوگرم وزن خشک روي در رژیـم  میلی40- 50

,Kesslerغذایی خود دارد ( ). همچنین در تحقیقـی  1991
که غلظت باالي روي در بـرگ گیـاه   است نشان داده شده

) که همراه بـا چـاي   Ocimum sanctumریحان درختی (
عصاره شود اثر ضد باروري دارد که با نوشیدنمصرف می

البته نقش روي در روند .آن ممکن است در ارتباط باشد
Khannaاست (اسپرماتوژنز به خوبی مستند شده et al.,

1986.(
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فلز
کرمکبالتسیلیسوانادیمنیکلسربسدیممنیزیمکلسیمپتاسیممسمنگنزرويآهنمنبع تغییرات

91/2**0030/0**543**82/26**51/11**23/47**1889592**341555**19120651**40337458**61**46/97**6259**5288**رویشگاه
55/10606/4334/1003/14392875259793791100602/017/018/252/100001/008/0خطا

86/244/956/890/1032/758/841/294/270/484/866/883/44072/948/7ضریب تغییرات (%)
)P<0.01(دارمعنیتفاوت:**

Zataria multifloraی یمقایسه میانگین اثر رویشگاه بر تجمع عناصر مختلف (بر حسب میکروگرم بر گرم) در گیاه دارو-3جدول  Boiss. 3انحراف استاندارد، ±میانگین(به روش دانکن=n(
کرمکبالتسیلیسیموانادیمنیکلسربسدیممنیزیمکلسیمپتاسیممسمنگنزرويآهنرویشگاه
b97/4±87/352b24/5±67/114a07/2±84/44a78/0±52/14a327±14401b307±8072d35±2207d46/8±456a12/0±05/9b28/0±22/5d51/0±57/13b76/1±37/74b003/0±08/0a23/0±07/5اصفهان
c20/5±00/328c54/1±35/23c51/1±91/30d22/0±92/4c399±6115a633±12120b38±2717c06/11±548c10/0±12/1c12/0±31/3b86/0±41/18c67/1±50/59b003/0±08/0c17/0±45/3فارس
a45/7±20/422a53/4±37/102b37/2±33/37b79/0±65/11b449±7505c367±7052a44±2939a88/26±2183b09/0±74/2c21/0±07/3a35/1±44/20a58/2±97/81a007/0±14/0b11/0±71/3یزد

bc91/5±30/341b66/2±73/37b27/1±18/37c31/0±17/6b342±8212c269±6565c23±2340b63/20±1123d02/0±28/0a31/0±28/7c31/0±88/15d20/1±54/52b005/0±08/0d10/0±71/2هرمزگان
.)(P>0.01هاي یکسان است حروف انگلیسی مشابه در هر سطر بیانگر گروه
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Zatariaگیاهدرفلزاتتجمعمیزانمقایسه-4جدول multiflora Boiss.مختلفهايرویشگاهدر
رویشگاهفلزرویشگاهفلز
یزد<هرمزگان<فارس<اصفهانسدیمیزد<اصفهان<هرمزگان<فارسآهن
اصفهان<یزد<فارس<هرمزگانسرباصفهان≤یزد<هرمزگان<فارسروي
هرمزگان<اصفهان<یزد≤فارسنیکلاصفهان<یزد≤هرمزگان<فارسمنگنز
یزد<فارس<هرمزگان<اصفهانوانادیماصفهان<یزد<هرمزگان<فارسمس

یزد<اصفهان<فارس<هرمزگانیمسیلیساصفهان<یزد<هرمزگان<فارسپتاسیم
یزد≤اصفهان≤فارس≤هرمزگانکبالتفارس<اصفهان<یزد≤هرمزگانکلسیم
اصفهان<یزد<فارس<هرمزگانکرمیزد<فارس<هرمزگان<اصفهانمنیزیم

114تا23ازتحقیقایندررويغلظتدامنه
اینکهبهتوجهباکهبودمتغیرخشکمادهگرمبرمیکروگرم

گرمبرمیکروگرم200ازنبایدگیاهاندررويغلظت
Hashmi(نمایدتجاوز et al., گونهاینتوانمی)2007
مجازحدمحدودهدرشدهبررسیگیاهانکهدکرگیرينتیجه
میکروگرم10سربمقدارمجازحدکه طوريبه.دارندقرار

,WHO(استشدهگزارشسبزیجاتدرگرمبر 1999(.
یتسمخطررویشگاهچهارهرگیاهانمصرفبنابراین
میکروگرم7تا3ازنیکلمقداردامنهبررسیایندرندارد.

درکرده رشدگیاهانوبودمتغیرخشکمادهگرمبر
یزدرویشگاهگیاهانبهنسبتبیشترينیکل%55هرمزگان

درگرمبرمیکروگرم15نیکلمقدارمجازحد.داشتند
,WHO(استشدهگزارشسبزیجات تغییراتدامنه).1999

خشکمادهگرمبرمیکروگرم1/5تا7/2ازکرممقدار
سنبهبستگیکرممقدارمجازحدبود.متغیر

5/5تا2/0ازکودکانبرايکهداردکنندگانمصرف
Hamrick(استشدهگزارشگرمبرمیکروگرم & Counts,

مجازحد) 1999(WHOدر گزارش حالیکهدر،)2008
خالفبر.استدهشگزارشگرمبرمیکروگرم150کرم

نیزهاگزارشازتعداديکرم،مورددرشدهذکرموارد
داردگیاهباالییهايبخشبهکرمضعیفانتقالازحکایت 

)Singh et al., ارتباطکلسیممقدارتحقیقاین در. )2004

افزایشباکهترتیباینبه،داشتبارندگیشرایطبامستقیم
یافت.افزایشخاكکلسیممقداربارندگیمقدار

درموجودهايترکیبمقایسهبهکهدیگريتحقیق
بیانگراستپرداختهشیرازيآویشنجمعیتچندیناسانس

گیاه،ایناسانسدرموجودهايترکیبمهمترینکه هبودآن
درکارواکرولمیزانبیشترینکهباشدمیتیمولوکارواکرول

استشدهگزارشیزددرتیمولدرصدباالترینواصفهان
)Najafpour Navaei & Mirza, نتایجمقایسه).2015

بااليمقدارکهاستآنبیانگرپژوهشاین وفوقتحقیق
یزدرویشگاهدرمنیزیموسدیمعناصربااليمقدارباتیمول

شوريعاملافزایشکهمفهوماینبه،باشدمیارتباطدر
کهحالیدراست.شدهتیمولفنلیترکیبافزایشبهمنجر

عاملوجودعدمواصفهانرویشگاهحاصلخیزشرایط
است.داده افزایشرا کارواکرولفنلیترکیبمقدارشوري

برعناصرمقدارکهدکراستنتاجگونهاینتوانمیبنابراین 
البته،باشدمیثرؤمشیرازيآویشنفنلیهايترکیبنوع
.شودانجامبیشتريمطالعاتزمینهایندراستالزم

برخیحضورمورددررا جدیديهايدیدگاهمطالعهاین 
آویشنبومیداروییگیاهدرکمیابواصلیعناصراز

دانشتقویتمنظوربهتحقیقاینداد.ارائهایراندرشیرازي
هاترکیبایناهمیتنیزوییداروگیاهانمعدنیمحتویات

گیاهانهايترکیب.شدانجامهاچاشنیوجاتادویهدر
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بودند.دهکررشدآندرکهبودخاکیطبیعتازثرأمتعمدتاً
قابلتغییراتتوانسترطوبتیودماییشرایطویژه اینکه به

گیاهاینخصوصیاتسازيشفافباشد.داشتهايمالحظه
مطالعاتدرصحیحیتفسیربتوانتاکندمیکمکییدارو

این باشیم.داشتهخالصداروهايطراحیدرنیزودرمانی
مختلفنقاطدرتحقیقاتسایربرايآغازيتواندمیمطالعه

سنگینفلزاتمقداردنکریکمنیزوجامعارزیابیمنظوربه
باشد.داروییگیاهانسالمتواثربخشیمنظوربه
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Abstract
Zataria multiflora Boiss. is one of the valuable and endangered medicinal plants used in food

and medicine industries. A study was conducted in a completely randomized design with three
replications in four habitats of Isfahan, Fars, Yazd and Hormozgan provinces to investigate
some of the mineral elements of Zataria multiflora Boiss. (Shirazian thyme) and also for
comparing the accumulation of heavy metals in some natural habitats of the country. The
mineral elements of this medicinal plant including micronutrients and a number of essential and
high-consumption elements such as iron, zinc, manganese, copper, magnesium, sodium,
calcium, potassium and a number of metals such as chromium, cobalt, silicon, lead, arsenic,
nickel, cadmium, vanadium, totally 17 elements, were measured by using an inductively
coupled plasma measuring apparatus (ICP-OES). The results of analysis of variance showed a
significant difference among habitats for all elements except arsenic, cadmium and mercury
(P <0.01). The three mentioned metals were not detected by the ICP apparatus and were,
therefore, considered negligible. The results of this research also showed that the habitat
affected the qualitative attributes of the study species. The plants grown in Yazd had the
maximum amount of sodium, magnesium, iron and the minimum amount of calcium and cobalt,
while the plants grown in Isfahan had maximum amount of zinc, manganese, copper, potassium
and minimum amount of sodium and magnesium, indicating the significant effect of habitat on
the qualitative attributes on this medicinal plant. Comparison of the amount of heavy elements
accumulated in collected plants with permissible limit, reported by the World Health
Organization, indicated that these elements were not toxic. This research was aimed to study the
possibility of introducing ionomic indicators for identification of Zataria multiflora Boiss.
populations as well as comparison of product health among different habitats.

Keywords: Minerals, heavy metals, medicinal plant, Zataria multiflora Boiss.


