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چکیده
Marrubium astracanicum Jacq. (فراسیون)    گیاهی از خـانواده نعناعیـان یـاLamiaceae باشـد. در ایـن تحقیـق    مـی

پاسـارگاد (قـرق ابوالمهـدي) و    ،پشـتی) سیمکان (الك- بواناتدشت ارژن،غربجمعیت از گونه فراسیون (مناطق دراك،5
روش تقطیـر بـا آب  هاي هوایی آنها بـا اسـتفاده از   هاي گیاهی، از قسمتپس از خشک کردن نمونهآوري شدند.صدرا) جمع

) و GC/MSی (سنج جرمهاي کروماتوگرافی گازي متصل به طیفدهنده اسانس با دستگاههاي تشکیلگیري شد و ترکیباسانس
. عصـاره متـانولی بـه روش خوابانیـدن در حـالل تهیـه و بـا        گردیـد و تعیـین مقـدار   یی)، شناسـا GCکروماتوگرافی گازي (

برحسب %34/0تا %21/0ها از فنولی آنالیز شد. بازده اسانسهاي پلی) براي ترکیبHPLCکروماتوگرافی مایع با کارایی باال (
هگزادکانوئیـک  - دودکان، جرماکرن دي، ان- دکان، ان- هاي عمده اسانس انوزن خشک گیاه (وزنی/وزنی) بدست آمد. ترکیب

هنئی کوزان و کاریوفیلن اکسـید بودنـد.   - انپنتا کوزان،- تري کوزان، ان- کاریوفیلن، بی سیکلوجرماکرن، فیتول، ان- اسید، بتا
مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با وجود اختالف ارتفاع Minitab V.14افزار نرمدوازده ترکیب عمده با استفاده از 

پشتی بوانات دارد. استانداردهاي هاي شیمیایی قرابت بیشتري به دو منطقه دراك و الكو آب و هوا، منطقه صدرا از نظر ترکیب
میزان نانومتر بررسی شدند.320و280هاي سید در طول موجگالیک اسید، کوئرستین، کاتچین، کافئیک اسید و کلروجنیک ا

از ایـن منـاطق   یک ها در مناطق مختلف متفاوت بودند. نتایج ما نشان داد که ارتفاع و شرایط آب و هوایی در هرفنلاین پلی
شود.فنولی میهاي پلیر در ترکیبییباعث تغ

Marrubium astracanicumفنولی، عصاره، هاي پلیهاي شیمیایی، ترکیبهاي کلیدي: اسانس، ترکیبواژه Jacq.)فراسیون.(

مقدمه
هاي مختلف متفاوت مواد مؤثره گیاهان در رویشگاه

تواند عوامل باشد. ازجمله دالیل این تغییرات میمی
آب و هوا، خاك و ارتفاع از مانند محیطی و اکولوژیکی 

سطح دریا باشد. این عوامل همچنین باعث تغییر در رشد 
,Omidbaigiشوند (و حتی مورفولوژي گیاهان می

و وجود فصول چهارگانه در ییوا). تنوع آب و ه2009
را در کشور ما یار غنیمتنوع و بسیاهیران، پوشش گیا
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Marrubiumنام علمیفراسیون بابوجود آورده است.

astracanicum متعلق به جنسMarrubium بوده و جزو
,Zargariشود (بندي میخانواده نعناعیان طبقه 1990 .(
گونه گیاهی 10دنیا و گونه در 40جنس فراسیون داراي 

,Rechinger(در فارس است گونه 4در ایران و  1982.(
متر،سانتی50فراسیون گیاهی چندساله با ارتفاع حدود 

هاي مشخص و هاي مودار با رگدار، برگساقه گوشه
هاي قسمتباشد.متمایل به خاکستري میرنگ سبزبه

باشد میگیري برگ و گل آنمورد استفاده آن در اسانس
,Ghahramanو زمان برداشت اواخر اردیبهشت است (

عنوان این گیاه در صنایع دارویی و همچنین به).1993
یک ماده مؤثره روي پوست در صنایع آرایشی و بهداشتی 

,Singh & Singh(داردکاربرد  اي، در مطالعه).2002
از خانواده نعناعیان داراي M. anisodonجنس فراسیون 

گونه گیاه علفی چندساله در ایران 10گونه در دنیا و 40
,Rechingerاست (گزارش شده اي ). در مطالعه1982

.Mدیگر، نشان داده شده است که گونه  pereginum

باشد اکسیدانی باال و اسانس میآنتیداراي خواص
)Stankovic, گونه تحقیقی دیگر در مورد ).2010

M. pereginumهایی مانند کافئیک فنلو در رابطه با پلی
انجام شده است. فالونوئیدفالونوئیديهاياسید و ترکیب

گزارش شده مهمترین ترکیب شیمیایی موجود در این گیاه
Hennebellea(است  et al., Khanavi؛ 2006 et al.,

Lazari؛2005 et al., 1999 .(Ghalichnia)2002 (
دار را مورد اسانسیاهیگونه گ36يپراکنش و اکولوژ

ها معرف گونهیجه گرفت که برخیقرار داد و نتیبررس
بايعطریشمعداناسانسهستند.یطیط خاص محیشرا
يترمیماليبومقدار،کاهشبرافزون،ارتفاعشیافزا

Majnoon(ه استداشتنییپاارتفاعاتبهنسبت

Hosseini & Davazdah-Emami, در رابطه با ).2007
Vander Schoorو Hovenden، یمیط اقلیاثر شرا

برراهیتغذبرابردریعیطبعواملاثر)2003(
Nothofagasبرگيمورفولوژ cunninghamii

)Nothofagaceae(کهگرفتندجهینتکردند و یبررس

يمورفولوژبرتوجهقابلياثردوهر،پیژنوتوارتفاع
در )2007(همکارانوHabibi.دنداراهیگبرگ

واسانسبرراارتفاعاثرپژوهشی که انجام دادند
Thymus(یوحششنیآوییدارواهیگهايبیترک

kotschyanus Boiss.(يهالیتحلجهینت.کردندیبررس
اختالفواسانسدرصدنیبکهاستهدادنشانيآمار

دارمعنیاز سطح دریا یک رابطه خطی منفی و ارتفاع
همکارانوHajihassaniیپژوهشدر.ه استداشتوجود

اسانسزانیمبررابرداشتزمانوارتفاعاثر)2017(
جینتا. دادندقراریبررسموردیکوهشنیآواهیگ

زینورشدمرحلهاثرکههدادنشانيآماريهاهیتجز
اسانسبازدهبرارتفاعورشدمرحلهمتقابلاثرات

بازدهبرداريمعنیریتأثمحلارتفاعامابوده،داریمعن
با توجه به اهمیت این گیاه از لحاظ .ه استنداشتاسانس
عوامل اکولوژیکی در تأثیردارویی و همچنین هايترکیب

شیمیایی گیاهان، در این تحقیق هايتنوع و میزان ترکیب
هاي متفاوت این ایی جمعیتهاي شیمیبرخی از ترکیب

غرب گیاه در مناطق متفاوت استان فارس (منطقه دراك،
دشت ارژن (قرق میان کتل واقع در غرب دشت ارژن)، 

جاده شیراز به سمت ، پشتی)(الكسیمکان- منطقه بوانات
منطقه چشمه انجیري (منطقه پاسارگاد (قرق ابوالمهدي) و 

تأثیرها، ترکیبصدرا) ارزیابی و پس از مقایسه این 
عوامل اکولوژیکی بر روي این تغییرات مورد بررسی قرار 
گرفت. سپس با استفاده از مجموع این اطالعات و 

ها از لحاظ هاي آماري، میزان قرابت این جمعیتبررسی
هاي شیمیایی مشخص خواهد شد.ترکیب

هامواد و روش
اسانساستخراج

دستگاهتوسطآبباریتقطروشبهاسانساستخراج
هاشاخهازگرم50اسانساستخراجيبرا.انجام شدکلونجر

داخلدرمقطرآبهمراهشدهآسیابوخشکهاي برگو
.گردیدانجامریتقطعملساعت2مدتبهشد.ختهیربالن

آببدونمیسدسولفاتتوسطاسانسيهانمونه
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بازده اسانس برحسب وزن خشک شدند.يریگرطوبت
يهادستگاهباآنالیززمانتاهااسانسمحاسبه گردید.نمونه 

GCوGC/MSخچالیدرتاریکوخنکشرایطدر
,Clevenger(شدندينگهدار 1928(.

GCهاي دستگاه ویژگی

،7890Aمدل،Agilentشرکتکروماتوگرافگازاز
ومتریلیم32/0قطرمتر،30طولبهHP-5ستون

برنامهشد.استفادهکرومتریم25/0ساکنفازهیالضخامت
شد.انتخابGC/MSدماییبرنامهمشابهدقیقاًستونییدما
گازگراد،سانتیدرجه290يدماباFIDآشکارساز،نوع

دمايوقهیدقدرتریللییمکیسرعتباتروژنینحامل،
بود.گرادسانتیدرجه280قیتزر

GC/MSهاي دستگاه ویژگی

سنج جرمی شرکتکروماتوگراف متصل به طیفاز گاز 
Agilent5975، مدلCستون ،HP-5MS متر، 30به طول

25/0متر، ضخامت الیه فاز ساکن میلی25/0قطر 
210تا 60میکرومتر استفاده شد. برنامه دمایی ستون از 

گراد در گراد با افزایش دماي سه درجه سانتیدرجه سانتی
افزیش دماي بیست درجه با 240تا 210دقیقه و 

دقیقه در دماي 5/8گراد در دقیقه و تأخیر به مدت سانتی
درجه 280نهایی انتخاب شد. دماي محفظه تزریق، 

الکترون ولت و گاز 70گراد، انرژي یونیزاسیون، سانتی
لیتر بر دقیقه بود. شناساییحامل هلیوم با سرعت یک میلی

بازداريشاخصقبیلازمختلفپارامترهايازاستفادهبا
)RIاطالعاتباپارامترهااینمقایسهو)، طیف جرمی

،Nist(کتابخانهGC-MSدستگاهرایانهحافظهدرموجود
Adams وWiley) و منابع انجام شد (Adams, 2001.(

فنلی هاي پلیگیري ترکیباندازهبرايگیري عصاره
گرم از گیاه خشک آسیاب شده به میکروتیوپ 2/0

حالل (شامل لیترمیلی2استخراج اولیه از براي منتقل و 
ساعت 24% اسید استیک) به مدت 15% متانول و85

دقیقه 15ها به مدت ساعت نمونه24استفاده شد. بعد از 
در معرض ارتعاشات فراصوتی قرار گرفتند. سپس 

دور بر دقیقه و 10000و ها در دماي صفر درجه نمونه
فاز رویی را جدا کرده دقیقه سانتریفیوژ شدند. 20مدت به

دقیقه و 10مدت و روي بقیه هگزان نرمال ریخته و به
درون سانتریفیوژ قرار 10000درجه و دور صفردماي 

فنلی (فاز پلیهايداده شد. سپس با سرنگ ترکیب
میکرومتر 22/0زیرین) را کشیده و پس از عبور از فیلتر 

درجه- 20در دماي HPLCتا زمان آنالیز با دستگاه 
Justesen(گراد در فریزر نگهداري شد سانتی et al.,

. از استانداردهاي گالیک اسید، کاتچین، )1998
کافئیک اسید، کلرژنیک اسید و کوئرستین براي 

فنولی در گستره غلظت هاي پلیترکیبگیري اندازه
)mgL-11000 -1/0 (روش استاندارد خارجی استفاده و به

منحنی کالیبراسیون از ترسیم سطح زیر پیک استانداردها شد.
دست آمد.بهاي استاندارد برحسب غلظت محلول

HPLCمشخصات دستگاه 

يسرکایآمرAgilentشرکتازاستفادهمورددستگاه
5ذراتقطرومترسانتی15طولبهC18ستون،1200

يهاموجطولدر)يآراودی(دDADدتکتورکرومتر،یم
گرادیسانتدرجه 30آونيدماونانومتر280و320

و%1دیاسکی(فرمانیگرادشیشوبرنامهد.یگردانتخاب
حجموقهیدقبرتریلیلیم1شیشوسرعتباومتانول)

شد.انجامتریکرولیم20قیتزر

هاوتحلیل دادهتجزیه
ازاستفاده(باايگونهدرونتغییراتبررسیمنظوربه
فاصلهازاستفادهباايخوشهتحلیلازی)کمصفات

Euclidian(اقلیدسی distance(شباهتدرصدو
)Similarity level(روشبهWardتحلیلنمودارروي

Cluster(ايخوشه analysis(تغییرات،میزانشد.استفاده
تغییرات،براثرگذارهايترکیبوايگونهبینهاي شباهت
Score(نمرهطرحنموداردوتوسط plot(بارگیريطرحو
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)Loadin plot(جمعیتهرعمدههايترکیبشد.بررسی
Minitabافزارنرمبهوشدشناسایی V.14یافت.انتقال

افزارنرمخروجیعنوانبهنمودارهاوهادادهآنالیزجدول
گرفت.قراراستفادهموردهاقرابتتفسیربراي 

نتایج
منطقه5در M. astracanicumبازده اسانس 

منطقه مورد 5در M. astracanicumبازده اسانس
) محاسبه گردید. w/wمطالعه بر حسب وزن خشک گیاه (

بدست آمد. %21/0% و 34/0منطقه بین 5بازده اسانس 
%) و 34/0بیشترین بازده اسانس مربوط به منطقه صدرا (

%) 21/0کمترین مقدار مربوط به منطقه غرب دشت ارژن (
سیمکان- %)، بوانات32/0بود. بازده اسانس منطقه دراك (

%) بدست 25/0(%) و قرق ابوالمهدي (پاسارگاد)28/0(
آمد. 

منطقه5در M. astracanicumاسانسهاي موجود درترکیب
هاي% ترکیب5/97ترکیب که 32در منطقه دراك 
را تشکیل M. astracanicumاسانس فراسیون 

معطر و هايترین ترکیبعمدهدادند، شناسایی شد.می
ار شناسایی شده در این منطقه عبارت بودند از: فرّ
%) و 4/17دي (%)، جرماکرن2/48دکان (- ان
منطقه غرب دشت ارژن %). در5/9دودکان (- ان

هاي اسانس را تشکیل % از ترکیب4/98ترکیب که 37
ها در این ترین ترکیب. شاخصشددادند، شناسایی می

%)، 0/17کاریوفیلن (- بتا%)،2/28دکان (- منطقه ان
%) و 2/5جرماکرن (سیکلو%)، بی6/14جرماکرن دي (

%) گزارش شد. در منطقه 5/6کاریوفیلن اکسید (
هاي % ترکیب4/97ترکیب که 42مکان یس- بوانات

ترین دادند، شناسایی شد که عمدهاسانس را تشکیل می
%)، جرماکرن دي 3/19دکان (- ها اناین ترکیب

%) 0/6دودکان (- %) و ان1/8تري کوزان (- %)، ان7/14(
% 4/98ترکیب که 35. در منطقه قرق ابوالمهدي، بودند

داد، هاي اسانس را در این منطقه تشکیل میترکیب
ترین آنهاها، شاخصاین ترکیبمیان شناسایی شد. از 

%)، 2/16%)، جرماکرن دي (0/17دکان (- ان
کاریوفیلن - %)، بتا7/12هگزادکانوئیک اسید (- ان
. دربود%) 8/6دودکان (- %) و ان3/7%)، فیتول (7/10(

هاي اسانس % ترکیب2/88ترکیب که 35شهرك صدرا 
داد شناسایی شد. را در این منطقه تشکیل می

%)، 0/27جرماکرن دي (ها،ترین این ترکیبشاخص
%)، 4/7تري کوزان (- %)، ان9/9سیکلو جرماکرن ( بی

%) و فیتول 0/6پنتادکان (- 2- تري متیل- 6،10،14
منطقه مورد مطالعه، 5هاي ب. سایر ترکیبودند%) 2/5(

همراه با درصد ترکیب و شاخص بازداري آنها در 
آمده است.1جدول 
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منطقه مورد مطالعه در استان فارس5در Marrubium astracanicumدهنده اسانس هاي تشکیلترکیب-1جدول 

نام ترکیبردیف
شاخص
بازداري

درصد اسانس

دراك
غرب

دشت ارژن
سیمکان-بوانات

ابوالمهديقرق 
(پاسارگاد)

صدرا

11-octen-3-ol9754/04/07/16/01/0

2n-decane9992/482/283/190/170/5
3limonene10272/05/01/0-5/0

4linalool10982/03/07/23/03/0

5n-nonanal11031/02/04/01/07/0
6geijerene11402/08/06/03/02/2

7n-dodecane11975/92/60/68/69/1
8n-decanal1204--2/01/02/0

9thymol1290-0/22/01/0یئجز
10carvacrol1299-2/06/01/06/0

11δ-elemene1338-5/05/04/03/1

12cyclosativene1365-2/03/0-4/0
13α-copaene13731/02/04/02/06/0

14β-bourbonene13838/09/00/18/08/1
15β-elemene13905/05/01/17/08/1

16n-tetradecane13977/29/10/25/27/0

17(E)-caryophyllene14171/20/174/17/102/1
18β-copaene1427-2/03/03/06/0

19trans-α-bergamotene1433-2/01/0یئجز-
20α-humulene14512/03/13/00/1-
21(E)-β-farnesene14553/33/12/06/0-
22germacrene D14794/176/147/142/160/27

23(E)-β-ionone14842/09/04/0یئجز-
24bicyclogermacrene14948/02/59/33/39/9
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نام ترکیبردیف
شاخص
بازداري

درصد اسانس

دراك
غرب

دشت ارژن
سیمکان-بوانات

ابوالمهديقرق 
(پاسارگاد)

صدرا

25β-bisabolene15064/03/05/02/0-
26δ-cadinene15211/02/03/03/05/0

27(3Z)-hexenyl benzoate1568-1/04/0-5/0
28spathulenol15752/09/08/05/0-
29caryophyllene oxide15804/05/64/01/36/0
30n-hexadecane15970/18/09/03/15/0

31α-cadinol1652--2/02/03/0

32n-heptadecane16962/02/02/03/04/0
33n-octadecane17963/03/03/04/03/0

346,10,14-trimethyl-2-
pentadecanone

18402/19/10/59/20/6

35n-Hexadecanoic acid1960-8/14/57/128/2

36n-eicosane20003/04/03/0-5/0
37n-heneicosane21000/19/09/2-8/3

38phytol21173/08/05/53/72/5
39n-docosane21985/05/03/1--
40n-tricosane22973/34/11/80/44/7

41n-tetracosane24003/03/08/0-6/0

42n-pentacosane25001/15/03/35/29/1
%05/0جزئی = کمتر از 

هاي کموتایپاسانسعمدههاي ترکیبنموداريمقایسه
مختلف
هاي عمده آنها بندي مناطق براساس ترکیبمنظور طبقهبه

هاي متفاوتی اي استفاده شد. روشاز روش تجزیه خوشه
اي وجود دارد که یکی از معتبرترین آنها براي تجزیه خوشه

اس کمترین مقدار واریانس براساس فاصله بندي براسطبقه

بندي مناطق را با در نظر گرفتن طبقه1شکلاقلیدسی است. 
1700) با ارتفاع loc1منطقه صدرا (5هاي عمده ترکیب

پشتی متر، منطقه الك2100با ارتفاع )loc2(متر، دراك
منطقه غرب دشت ارژنمتر،2400با ارتفاع )loc3(بوانات 

)loc4 متر و منطقه ابوالمهدي پاسارگاد 2200) با ارتفاع
)loc5( دهد. متر براساس فاصله نشان می1750با ارتفاع
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هاي عمده اسانس مورد آنالیز قرار گرفت که در ترکیب
گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول 3نهایت مناطق را به 

شامل منطقه صدرا گردید. گروه دوم را دو منطقه غرب دشت 

. گروه سوم را دو شدو ابوالمهدي پاسارگاد شامل ارژن 
.پشتی بوانات شامل شدندمنطقه دراك و منطقه الك

Observations

D
is

ta
nc

e

loc3loc2loc5loc4loc 1

42.79

28.53

14.26

0.00

Dendrogram with Ward Linkage and Squared Euclidean Distance

با در نظر گرفتن فاصلهwardاساس روش مناطق برخوشهخط برش روي -1شکل 

ايگونهدرونقرابتنظرازمختلفمناطقايردهمقایسه
تجزیه اي مناطق مختلف با استفاده ازمقایسه رده

بندي که با استفاده از ، در این ردهشداي انجام خوشه
شباهت براساس فاصله %60و با حداقل wardروش

اقلیدسی انجام شد، مناطق در سه گروه عمده قرار گرفتند 
دو هاي بررسی شده،کموتایپ و ترکیب5). بین 2شکل(

و ابوالمهدي )loc4(منطقه مختلف غرب دشت ارژن 
و درصد 3/13با فاصله اقلیدسی )loc5(پاسارگاد 

این دو منطقه .دارندبیشترین قرابت را %8/65شباهت 
متر هستند اما با این حال در 450داراي اختالف ارتفاع 
،ايبا توجه به جدول تحلیل خوشهیک گروه قرار دارند. 

) با loc3پشتی بوانات (الكو)loc2دو منطقه دراك (
در یک %6/60و درصد شباهت 3/15فاصله اقلیدسی

متر 300گروه قرار دارند. اختالف ارتفاع این دو منطقه 
است و از نظر عرض جغرافیایی اختالف زیادي دارند اما 

قایسه فاصله اقلیدسی . مهستندیک گروه با این حال در
) و غرب دشت loc1دو منطقه صدرا (،و درصد شباهت

) را نزدیک به یکدیگر قرار داده است. این دو loc4ارژن (
%5/35و درصد شباهت4/24منطقه با فاصله اقلیدسی 

اند. اختالف ارتفاع این دو در دو گروه مختلف قرار گرفته

یایی فاصله متر است اما از نظر عرض جغراف500منطقه
دو منطقه صدرا و دراك بعد از سه رده چندانی ندارند. 

دارند. با توجه ردیگر با کمترین شباهت در کنار هم قرا
اي، فاصله اقلیدسی این دو به جدول آنالیز تحلیل خوشه

بوده که با توجه به سه رده دیگر داراي 7/42منطقه 
بنابراین شباهت این ؛فاصله اقلیدسی بسیار زیادي است

دو منطقه نیز کمتر خواهد بود. اختالف ارتفاع این دو 
متر است اما از نظر جغرافیایی همانند رده 400منطقه 

سوم چندان اختالفی ندارند.

تحلیلازاستفادهباايگونهدرونشباهتوقرابتمقایسه
اصلیهاي مؤلفه

شباهت براي دستیابی به علل درك قرابت (اختالف) و
هاي مناطق از روش تجزیه به اي کموتایپدرون گونه

هاي اصلی استفاده شد. در این روش دو نمودار مؤلفه
) و رتبه مناطق loading plotبارگذاري شده (

)score plot رسم شدند. در نمودار بارگذاري شده، تأثیر (
متغیرها و در نمودار رتبه، نحوه پراکنش مناطق با توجه 

مقایسه دو ). 3به کلیه متغیرها بررسی گردید (شکل 
اي (خط هاي اصلی و تحلیل خوشهنمودار تحلیل مؤلفه
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دهد که هر دو نمودار برش روي کالستر) نشان می
ها نیز به یکدیگر بنديگروهیکدیگر را تأیید کرده و 

% از تغییرات را 5/75دو مؤلفه اول بیش از شباهت دارد.

توجیه کردند. نتایج این تجزیه و نمودارهاي آنها، مهر 
اي و نمودار خط برش روي تأییدي بر تجزیه خوشه

خوشه است.

شباهت)%60(خطوط رنگی با در نظر گرفتن شباهتwardمناطق براساس روش خوشهخط برش روي -2شکل 
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هاي اصلیمؤلفهاسانس با استفاده از تجزیه به مختلفهاينمودار بارگذاري شده ترکیب-3شکل 

منطقه مورد مطالعه5فنولی در هاي پلیترکیب
گالیک اسید ،فنولی بررسی شدهترکیب پلی5میان از 

). mg/L8/8در منطقه چشمه انجیر (صدرا) شناسایی شد (
اسید و کافئیککوئرستین، کلرژنیک اسید، هايفنلپلی

ها فنلکاتچین در این منطقه مشاهده نشدند. بررسی پلی
بیشترین میزان که پشتی بوانات نشان داد در منطقه الك

ترتیب مربوط به کاتچین فنل در این منطقه بهپلی
)mg/L8/96(و گالیک اسید)mg/L8/18باشد. در ) می

واسیدکافئیکهاي کلرژنیک اسید، فنلاین منطقه پلی

که رستین مشاهده نشدند. نتایج منطقه دراك نشان داد کوئ
فنل در این منطقه مربوط به گالیک بیشترین میزان پلی

هاي کلرژنیک اسید،فنلپلیباشد.) میmg/L4/18اسید (
کاتچین در این منطقه مشاهده واسیدکافئیککوئرستین، 

نشد. نتایج در منطقه غرب دشت ارژن نشان داد که 
ترتیب مربوط به فنل در این منطقه بهزان پلیبیشترین می

) و mg/L9/93)، کاتچین (mg/L6/196کلرژنیک اسید (
همچنین طبق .باشد) میmg/L1/24گالیک اسید (
هاي کوئرستین و کافئیک فنلآمده پلیاطالعات بدست
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نتایج در منطقه قرق اسید در این منطقه وجود ندارد.
فنل میزان پلیکه بیشترین نشان داد ابوالمهدي (پاسارگاد)
ترتیب مربوط به کلرژنیک اسید در این منطقه به

)mg/L6/191کاتچین ،()mg/L4/92و گالیک اسید (
)mg/L1/17اسید وکافئیکهاي فنلپلیباشد.) می

).2کوئرستین در این منطقه مشاهده نشدند (جدول 

در مناطق مختلف استان فارسHPLCبا استفاده از دستگاه Marrubium astracanicumهايفنلزان پلییم-2جدول

گالیک اسیدمنطقهفیرد
)mg/L(

کاتچین
)mg/L(

کافئیک اسید
)mg/L(

کلرژنیک اسید
)mg/L(

کوئرستین
)mg/L(

----4/18دراك1

-6/196-1/249/93نژغرب دشت ار2

---8/188/96سیمکان-بوانات3

-6/191-1/174/92قرق ابوالمهدي (پاسارگاد)4

----8/8صدرا5

بحث
منطقـه بـین   5در M. astracanicumبازده اسـانس  

روي انجام شدهبدست آمد. در مطالعه %21/0و 34/0%
M. astracanicumآوري شده از دماوند در اسـتان  جمع

گـزارش شـده اسـت    25/0تهران، مقدار درصد اسـانس  
)Baher Nik & Mirza, طبـق تحقیقـات انجـام    ).2003

آوري شـده  جمعM. astracanicumشده درصد اسانس 
Javidniaباشـد ( مـی %33/0از ارتفاعـات دنـا،    et al.,

ت بـه  بازده اسانس ایـن گونـه از فراسـیون نسـب    ).2007
در کـه طـوري بـه باشـد. بیشتر میشدهانجامهاي گزارش

ــه  ــده مطالع ــام ش ــانس  انج ــازده اس وM. vulgareب
M. incanum Desr.06/0 گزارش شده اسـت 04/0و

)Zawiślak, مطالعــه قرابــت و کموتاکســونومی، ).2014
فنلی در گونههاي پلیهاي اسانس و ترکیبمقایسه ترکیب

M. astracanicum شـد منطقه استان فارس انجام 5در .
اي با استفاده از فاصـله اقلیدسـی و درصـد    تحلیل خوشه

هاي اصـلی بـا اسـتفاده از    مؤلفهشباهت مناطق و تحلیل 
. در میـان  گردیدهاي مربوطه انجام جدول آنالیز و نمودار

هاي موجود و شناسایی شده در اسانس هر منطقه، ترکیب
اثرگذار و مهم در آنالیز و هايعنوان ترکیبترکیب به12

هاي ترکیبمیان تحلیل نتایج مورد استفاده قرار گرفت. از 
% در منطقـه دراك، در غـرب   2/48دکان- مهم، ترکیب ان

و % 3/19پشتی بوانات ، در منطقه الك%2/28دشت ارژن 
بیشترین مقـادیر را بـه   ،%0/17در منطقه قرق ابوالمهدي 

% در 5/9دودکـان  - انهـاي خود اختصاص دادند. ترکیب
ــه دراك، ــاکرن دي منطق ــدرا، 0/27جرم ــه ص % در منطق

ــه دراك و4/17 ــرق  2/16% در منطقـ ــه قـ % در منطقـ
ابوالمهدي رتبه بعدي مقادیر را به خود اختصاص دادنـد.  

کاریوفیلن - % و بتا7/12هگزا دکانوئیک اسید- انترکیب
مناطق مقادیر قابل توجه قرق ابوالمهدي% در منطقه7/10

نتایج تحقیقات مـا روي اسـانس  البته اند.این مطالعه بوده
M. astracanicum در گذشته انجام شدههمسو با نتایج

کــاریوفیلن اکســاید، ســیترونالل و همچنــینباشــد. نمــی
اصـلی در اسـانس  هـاي عنـوان ترکیـب  کاریوفیلن به- بتا

M. astracanicum     از منطقـه دماونـد در اسـتان تهـران
Baherیی شــدند (شناســا Nik & Mirza, ). در 2003

ــا  ــر، بت ــه دیگ ــه - مطالع ــون ب ــاریوفیلن و والران ــوان ک عن
گزارش M. astracanicumاصلی در اسانس هايترکیب

Javidniaشـدند (  et al., ). بـا توجـه بـه تحلیـل     2007
اي با استفاده از فاصله اقلیدسی و درصـد شـباهت   خوشه
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ـ   طور به نظـر مـی  این رین منطقـه از نظـر   رسـد کـه دورت
هاي شیمیایی، منطقه صدرا است که گروه اول را در ترکیب

دو اي به خود اختصاص داده اسـت. نمودار تحلیل خوشه
منطقه غرب دشت ارژن و ابوالمهدي پاسارگاد بـا فاصـله   

در گروه دوم قرار 5/37و درصد شباهت 4/24اقلیدسی 
منطقه دراك و گرفتند که نسبت به گروه سوم که شامل دو 

و درصـد  3/15پشتی بوانـات بـا فاصـله اقلیدسـی     الك
ها به یکدیگر شباهت کمتري از نظر ترکیب6/60شباهت 

اي مقایسه جدول آنالیز و نمودار تحلیل خوشـه داشتند. با
هاي رسد که منطقه صدرا از نظر ترکیبطور به نظر میاین

پشـتی  شیمیایی قرابت بیشتري به دو منطقـه دراك و الك 
با این تفاوت کـه اخـتالف زیـادي از نظـر     ؛بوانات دارند

ــد.   ــدیگر دارن ــه یک ــبت ب ــاع نس ــودار ارتف ــه نم مقایس
Score plotکـدامیک از  کـه دهـد و دندروگرام نشان می

مناطق به هم نزدیکتـر و کـدامیک نسـبت بـه هـم رونـد       
loading plotکموتاکسونومی نزدیکتـري دارنـد. نمـودار    

دهنـده میـزان اثرگـذاري    ي اصـلی نشـان  هامؤلفهتحلیل 
یـک از  هاي عمده در کموتاکسونومی است که هـر ترکیب

خطوط این نمودار میزان اثر آن و جایگـاه ترکیـب را در   
طـور بـه   دهد. با مشاهده این نمودار ایـن نمودار نشان می

عنـوان اثرگـذارترین   دکـان بـه  - رسد که ترکیب اننظر می
Score plotراك در نمـودار ترکیب در قرارگیري منطقه د

دي ن و جرمـاکرن لکـاریوفی - هاي بتاترکیبشناسایی شد.
اند. با ها قرار گرفتههاي بعدي اثرگذارترین ترکیبدر رتبه

متري در دو منطقه غرب دشت ارژن 450اختالف ارتفاع 
و ابوالمهدي پاسارگاد، این دو منطقه در کنار هم در یـک  

اصلی این قرابت ممکن اسـت اثـر   گروه قرار دارند. عامل 
ایجاد شده توسط هیبریداسیون را مشـهود سـازد کـه بـا     

تـوان آن را مـورد   مطالعه ژنتیکی بر روي این مناطق مـی 
گیـري  آنالیز قـرار داد. مقایسـه نتـایج حاصـل از انـدازه     

ها در مرحله گلدهی گیاه نشان داد کـه از لحـاظ   فنلپلی
را و دراك شبیه به هـم  فنلی دو منطقه صدهاي پلیترکیب

و دو منطقه غرب دشـت ارژن و ابوالمهـدي پاسـارگاد از    
پشـتی  ها شبیه به یکدیگرند. منطقه الكلحاظ این ترکیب

بوانات به دو منطقه ابوالمهدي پاسـارگاد و غـرب دشـت    
ارژن شباهت نزدیکی دارد، بنابراین در این زیرگروه قرار 

گیرد.می

سپاسگزاري
مصوب6213ثبتشمارهبهپژوهشیطرحازمقالهینا

وسیلهبدین؛باشدمیکشورمراتعوجنگلهاتحقیقاتسسهؤم
سازمانهمکاران ازراخودقدردانیوتشکرمراتب

مرکزمحترمرئیس ويکشاورزجیترووآموزشقات،یتحق
دلیلبهفارسطبیعیمنابعوکشاورزيآموزشوتحقیقات
.داریممیاعالمآنيهاهزینهتأمیندرمساعدت
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Abstract
Marrubium astracanicum Jacq. is belonging to the Lamiaceae family. In this study, five

populations of M. astracanicum (Derak, the west of Dasht Arjan, Bavanat-Simakan (Lakposhti),
Ghorogh Abolmahdi (Pasargad) and Sadra areas) from Fars province were collected. After
drying the plant samples, the essential oils (EOs) were extracted from the aerial parts by using
the Clevenger Apparatus, and analyzed by Gas Chromatography (GC-FID) and Gas
Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). Methanolic extract was prepared by maceration
method and analyzed by HPLC for polyphenolic compounds. EO yields were from 0.21 to
0.34% (w/w) based on dried material. The major constituents of the EOs were n-decane,
n-dodecane, germacreneD, n-hexadecanoicacid, (E)-caryophyllene, bicyclogermacrene, phytol,
n-tricosane, n-pentacosane, n-heneicosane and caryophyllene oxide. The 12 major compounds
were analyzed by Minitab V.14 software. The findings of chemical compounds showed that
despite the difference in height and climate, Sadra region was more similar to Derak and
Lakposhti Bavanat. The standards of gallic acid, quercetin, catechin, caffeic acid chlorogenic
acid were measured in the wavelengths of 280nm and and 320nm. The amount of polyphenols
varied in different areas. Our results showed that the height and climate in each area caused the
variation of polyphenolic compounds.

Keywords: Essential oil, chemical compounds, polyphenolic compounds, extract, Marrubium
astracanicum Jacq.


