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 هچکید
 در تنها که است (Lamiaceae) نعناع تيره دارویی های گونه از یکی (.Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand) مورتلخ گياه     

 سال فروردین در مورتلخگياه  کامل( گياه و ساقه گل، )برگ، مختلف های اندام پژوهش،این  در .کند رشد می خودرو صورت هب ایران

 مطالعه مورد آنها در موجود شيميایی های ترکيب تنوع و اسانس مقدار نظر زا وشده  آوری جمع فارس استان خُنج منطقه از 1561

 گاز و (GC) کروماتوگرافی گاز دستگاه با آنها شيميایی های ترکيب و استخراج آب اب تقطير روش هب ها نمونه اسانس .گرفتند قرار

 کامل گياه و ساقه گل، برگ، مختلف های اندام اسانس عملکرد گردید. شناسایی (GC-MS) جرمی سنج طيف به متصل کروماتوگرافی

  گل و کامل گياه در شده شناسایی ییشيميا اجزای بيشترین آمد. بدست وزنی( به )وزنی درصد 5/2 و 9/0 ،6/2 ،2/5 ترتيب به

 ت،استا ترپينيل -آلفا که داد نشان اسانس های ترکيب آناليز نتایج گردید. مالحظه ترکيب( 25) ساقه در آنها کمترین و (ترکيب 26)

 شامل گل اسانس عمده های ترکيب بودند. برگ اسانس اصلی اجزای ترپينئول-آلفا و کادینن-دلتا دِسمول،او-بتا ،سينئول-1،1 لينالول،

 استات، ترپينيل-آلفا های ترکيب ساقه اسانس در بودند. کادینن-گاما و دسمولاو-بتا لينالول، استات، ترپينيل-آلفا کادینن،-دلتا

 استات، ترپينيل-آلفا کادینن،-دلتا کامل گياه اسانس در شد.فراوانی دیده  به ترپينئول-آلفا و سينئول-1،1 استات، لينالول لينالول،

 در ییايميش تنوع وجود دادند. اختصاص خود به را اسانس های ترکيب بيشترین ترپينئول-آلفا و کادینن-گاما ،سينئول-1،1 لينالول،

 ییدارو اهانيگ نژادگران به نيز و بهداشتی آرایشی و ییغذا دارویی، عیصنای برا واندت یم اهيگ نیا مختلفی ها اندام و کامل گياه اسانس

 .رديگ قرار توجه مورد یاصالح فاهدا و مصرف یبرا مناسب اندام انتخاب در

 

 .لينالول استات، ترپينيل-آلفا گياه، اندام شيميایی، تنوع اسانس، ،(.Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand) مورتلخ کلیدی: های واژه

 
 مقدمه

 های جنس مهمترین از یکی (Salvia) گلی مریم جنس
 در گونه 1000 از بيش که باشد می (Lamiaceae) نعناع تيره

 جنس این مختلف های گونه به عالقه تازگی، به دارد. دنيا
 این نقش آن، های برگ معطر و دارویی خواص دليل به

 گياهان عنوان بهرا  آنها کاربرد و غذایی صنایع دررا  ها گونه
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 Bahadori et ؛Clebsch, 2003) است داده افزایش زینتی

al., 2016a). توجهی قابل اسانس دارای جنس این گياهان 
 های مونوترپن شامل فعال ترکيب 100 از بيش با

 های ترپن سزکوئی دار، اکسيژن های مونوترپن دار، وکربنرهيد
 ها ترپن دی و دار اکسيژن های ترپن کوئیسس دار، هيدروکربن

 نشان خود از فراوانی بيولوژیکی های فعاليت که باشند می
 صنایع عطرسازی، صنایع در گلی مریم اسانس از .دهند می

 آن های گل از و دهنده طعم و چاشنی عنوان به) غذایی
 کشی، کرم خاصيت) دارویی صنایع و (نوشابه نوعی عنوان هب

 و کبد محرک بيوتيک، آنتی قابض، ضد اسپاسم، ضد
 ,.Bahadori et al) شود می استفاده (هضم عمل بهبوددهنده

2016b ؛Yousefi et al., 2013 ؛Zhiming et al., 2013 ؛
Jassbi et al., 2012 ؛Esmaeili et al., 2010.) جنس این 

  که  طوری به باشد؛ می جهان در باالیی بسيار تنوع ایدار
 که شود می شامل را سالهچند و ساله یک علفی گياه گونه 69
 ایران انحصاری آن گونه 11 و بوده پراکنده کشور سراسر در
 نسبت .(Rechinger, 1982؛ Mozaffarian, 2007) باشد می

است  %21 ایران در گلی ریمم جنس اندميک های گونه
(Bahadori et al., 2016c.)  

 از یکی .Salvia mirzayanii Rech.F. & Esfand گونه
 که باشد می جنس این انقراض حال در و اندميک های گونه

 به کوتاه ای درختچه گياهی ظاهری، خصوصيات نظر از
 و منشعب افراشته، ساقه با متر سانتی 30 تا 20 ارتفاع

 باشد می پایينی های قسمت در دار غده های کرک از پوشيده
 در تورانی ایرانی منطقه ای صخره سنگی های دامنه در که

 و سيستان های استان شامل ایران مرکز و جنوب نواحی
 خوزستان و بوشهر فارس، هرمزگان، کرمان، بلوچستان،

 با سنتی طب در گونه این (.Jamzad, 2012) کند رشد می
 گلی مریم شيرغنم، مورپرزو، ،مروتلخ ،مورتلخ های نام

 برای آن از که شود می شناخته ایرانی گلی مریم و کارواندری
 درد، شکم اسهال، معده، سوزش مانند گوارشی های بيماری

 و چربی کاهش زخم، التيام سردرد، مفاصل، درد مسموميت،
 در (.Soltanipoor, 2004) شود می استفاده قندخون
 و ميکروبی ضد اکسيدانی، آنتی خواص به مختلف های بررسی

 عنوان به که است شده اشاره گلی مریم های گونه ویروسی ضد
 استفاده نيز گوشت و غذا کردن طعم خوش برای معطر مواد
 صورت به مورتلخ برگ (.Javidnia et al., 2002) شوند می

 مورد محلی مردم توسط نيز کرده دم و پودر جوشانده،
 ,Soltanipoor؛ Soltanipoor, 2004) گيرد می قرار استفاده

2007.)  
 ها اسانس و ارفرّ های ترکيب کاربرد و تياهم به توجه با

 ،یبهداشت -یشیآرا و ییغذا ،ییدارو مختلف عیصنا در
 یاهيگ مواد از آنها دهنده ليتشک یاجزا مطالعه و استخراج

البته  .است گرفته قرار توجه مورد شيپ از شيب مختلف
 های ترکيب تنوع مطالعه از یمتعدد های گزارش تاکنون

 ایران در گلی مریم جنس مختلف های گونه اسانس شيميایی
 Mahdieh et؛ Asadollahi et al., 2018) است شده منتشر

al., 2018 ؛Bahadori et al., 2017 ؛Fattahi et al., 

 ,Sefidkon & Khajavi؛ Mirza et al., 2011؛ 2014

 اسانس شيميایی های ترکيب و عملکرد بازده بررسی (.1999
 رویشگاه هفت از شده آوری جمع تلخروم هوایی های اندام

 و سروستان داراب، )بوانات، فارس های استان در طبيعی
 نشان سيرمند( کوه و سرچاهان زاغ، )تنگه هرمزگان و الر(
 به مربوط ترتيب به اسانس بازده کمترین و بيشترینکه  داد

 اصلی های ترکيب بود. (%6/0) سروستان و (%2/2) سيرمند
 سابينن ترانس استات، ليناليل شامل ها جمعيت این اسانس

 ترپنيل-آلفا و کادینن-گاما لينالول، ،سينئول-1،1 هيدرات،
 در (.Nematollahi et al., 2017) گردید گزارش استات
  گونه از شده آوری جمع نمونه روی دیگر بررسی

S. mirzayanii استان در خاش منطقه از گلدهی مرحله در 
 %6/0 اسانس بازدهکه  شد مشخص بلوچستان و سيستان

 شناسایی ترکيب 21 بين از آن اسانس غالب ترکيب و بوده
 سينئول-1،1 (،%6/12) استات ليناليل (،%16) لينالول شده،

  آمد دستب (%3/11) استات ترپنيل و (1/12%)
(Mirza et al., 2003.) که  دده یم نشان مختلف های بررسی

 در شده ديتول اسانس اجزای کيفی و کمّی های ویژگی
 ريتأث  تحت و بوده متفاوت دارویی اهانيگ مختلفی ها اندام

 های ویژگی و برداشت زمان ،رویش محل یطيمح عوامل
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؛ Morshedloo et al., 2017) دريگ یم قراری کيژنت
Mohammadhosseini, 2015a,b ؛Mejri et al., 2010 ؛

Ennajar et al., 2009 ؛Mirjalili et al., 2006.) های اندام 
 سهندی گلی مریم گياه ریشه و ساقه گل، برگ، مختلف

(Salvia sahandica) دهنده تشکيل های ترکيب نظر از 
 که داد نشان نتایج گرفت. قرار وتحليل تجزیه مورد اسانس

 ساقه گل، برگ، اسانس در ترکيب 93 و 92 ،96 ،99 کل در
 ،5/66 ،6/66 ترتيب به که گردید شناسایی گياه این ریشه و
 تشکيل را اسانس کل های ترکيب درصد 9/66 و 2/61

 از استات لينالول و پينن-آلفا مانول، پينن،-بتا دادند.
 ,.Hedayati et al) شد گزارش اسانس غالب های ترکيب

 گل، برگ، از حاصل اسانس دیگر، پژوهشی در (.2016
 (Salvia macilenta) شکننده گلی مریم گياه ریشه و ساقه
  اسانس بازده گرفت. قرار کيفی و یکمّ ارزیابی مورد
 6/0 ،1/1 ،6/1 ترتيب به گياه این ریشه و ساقه گل، برگ،

 ،26 ،96 تعداد که شد حاصل )وزنی/وزنی( درصد 9/0 و
 ریشه و ساقه گل، برگ، اسانس در ترتيب به 10 و 11

 بجز مطالعه مورد های اندام همه اسانس در گردید. شناسایی
 سایر از بيشتر نوترپنیوم های هيدروکربن درصد ریشه،
  (.Akhgar et al., 2014) بود ها ترکيب
 ازجمله گونه این کشور جنوبی مناطق از برخی در
 از بيش چرای با همراه که است پرمصرف دارویی گياهان

 در آن زادآوری کندی و اخير های خشکسالی دام، حد
 شدن محدود حال در سرعت به آن های رویشگاه طبيعت،

 نيز و برداشت غيراصولی های روشسویی  از باشد؛ می
 اقتصاد در که نقشی به توجه با آن رویه بی برداشت
 در فروش و آوری جمع طریق از روستایی های خانواده
 کشورهای به آن صدور حتی و سنتی بازارهای و ها عطاری

 های جمعيت کاهش باعث دارد، پاکستان و فارس خليج حوزه
 است شده آن ژنتيکی ذخایر تخریب و طبيعی

(Nematollahi et al., 2017.) انجام  های بررسی به توجه با
 تاکنون که گردید مشخص مختلف، علمی منابع در شده

 از حاصل اسانس کيفی و کمّی تغيير با رابطه در ای مطالعه
انجام  کامل گياه با آن مقایسه و تلخرمو گياه مختلف اجزای

 نظر از تلخرمو دارویی گياه اهميت به توجه با است. نشده
 چند های خشکسالی نيز و اقتصادی دارویی، خصوصيات

 این از هدف طبيعت، از رویه بی برداشت و گذشته سال
 اسانس های ترکيب شناسایی و اسانس بازده ينتعي پژوهش

 فراخوربه  تا باشد می کامل گياه و گياه مختلف های بخش در
 ،نژادگران به اصالحی هدف نيز و صنعت مختلف های بخش
  گيرد. قرار استفاده مورد نظر مورد بخش
 
 ها روش و مواد
 کردن خشك و یاهیگ مواد یآور جمع

  منطقه در مورتلخ طبيعی رویشگاه شناسایی از پس
 با دریا( سطح از متر 610 ارتفاع )با فارس استان خُنج مَز

 51" و شمالی عرض 21˚ 95' 56" جغرافيایی مختصات
 های بوته تک مستقيم مشاهده و شرقی طول 35˚ 21'

 مز اکوتيپ فنولوژیکی اطالعات ،S. mirzayanii مختلف
 شد. تعيين گياه کامل گلدهی زمان آن، براساس و آوری جمع

  تعداد رویشی پيکره کامل، گلدهی مرحله در سپس
 آوری جمع 1561 سال فروردین اوایل در کامل بوته 50

 دانشگاه دارویی گياهان فناوری آزمایشگاه به و گردید
 شد گذاشته کنار کامل بوته 10 تعداد یافتند. انتقال هرمزگان

 تقسيم ساقه و گل برگ، از مجزا نمونه سه به ها بوته سایر و
 تا و گردیده خشک اتاق دمای و سایه در ها نمونه شدند.
 از عاری محيط و دربسته های ظرف در استفاده، زمان

 تأیيد یبرا یومیهربار هنمون یک دند.ش نگهداری رطوبت
 مرکز یشناس اهيگ اتقيتحق شبخ به و هيته ،ییشناسا

 استان طبيعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقيقات
 کد با گياه این هرباریومی نمونه و شد ارسال هرمزگان

 گردید. ثبت 99651 هرباریومی
 

 اسانس استخراج
 ريتقط روش از ،اسانس درصد نييتع و استخراج منظور هب

 با تماس سطح بيشترین ایجادبرای  د.یگرد استفاده آب با
 اندام هوایی شکخ های نمونه دستگاه، بالون در موجود آب
 و گل )برگ، ها اندام از کی هر و گلدار رشاخهس ویحا
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 و شده خرد آسياب دستگاه با جداگانه صورت به ساقه(
 مورد های اندام ازیک  هر از حاصل پودر از گرم 100 ميزان

 با تقطير روش به مقطر آب از معينی حجم افزودن با مطالعه
 بریتانيا فارماکوپه براساس و کلونجر دستگاه کمک به آب

(British Pharmacopoeia, 2007) ساعت 5 مدت به 
 وزن به وزن )درصد اسانس زدهبا و شدند گيری اسانس
 حذفبرای  .گردید محاسبه تکرار سه براساس خشک(
 سدیم سولفات از استحصالی، اسانس در موجود رطوبت
 زمان تا شده استخراج اسانس های نمونه شد. استفاده انيدرید
 کوچک های شيشه در GC/MS و GC های دستگاه به تزریق

 .گردید نگهداری یخچال دمای در دربسته و تيره
 

 اسانس دهنده تشکیلی ها بیترک ییشناسا و یجداساز
 دهنده تشکيل های ترکيب شناسایی و جداسازی برای
 و (GC) گازی کروماتوگرافی های دستگاه از اسانس،

 (GC/MS) جرمی سنج طيف به متصل گازی کروماتوگرافی
 و جنگلهاتحقيقات  سسهؤم دارویی گياهان تحقيقات بخش
 هر دهنده ليتشکی ها بيترک درصد شد. استفاده کشور مراتع

 محاسبه یبازدار شاخص همراه بهی جداساز از پس اسانس
 در موجودی ها بيترک به مربوطی جرم یها فيط .گردید

 .آمد بدست ی(یشناسا)ی فيکی بررس منظور هب اسانس
 بازداری های شاخص محاسبه کمک به ها فيط ییشناسا

در  (C7-C25) نرمال های دروکربنيه قیتزر با که کواتس
 که رییمقاد با و انجام شد ها اسانس قیتزر با کسانی طیشرا
 بررسی شد. سهیمقا بود، دهیگرد منتشر مختلف منابع در
 وشد  انجام ها بيترک ییشناسابرای  زين جرمی های فيط

 جرمی های فيط از استفاده با انجام شده های ییشناسا
 تأیيد مختلف های کتابخانه از استفاده و استاندارد های بيترک
 دهنده ليتشک های بيترک ازیک هر نسبی درصد د.یگرد

 فيط در آن منحنی ریز سطح به توجه با ها اسانس
 منابع در که رییمقاد با و آمد بدست گازی کروماتوگرافی

 سهیمقا شده، منتشر کواتس سیاند گرفتن نظر در با مختلف
 ,Adams؛ Davies, 1998؛ Shibamoto, 1987) دیگرد

2011.)  

 استفاده مورد های دستگاه مشخصات
  (GC) گازی کروماتوگرافی دستگاه

 به مجهز Thermo-UMF مدل گازی کروماتوگرافی
 ستون دارای ،Chrom-card 2006 افزار نرم با پرداز داده
 و متر لیيم 1/0 داخلی قطر و متر 10 طول به نهيموئ

 نام با و کرونيم 23/0 برابر ساکن فاز هیال ضخامت
 هياول دمای از ستون ییدما زییر برنامه بود. Ph-5 تجارتی

 درجه 5 قهيدق هر در و شده شروع گراد سانتی درجه 60
 درجه 210 دمای به تا شد می افزوده آن به گراد سانتی
 درجه 20 سرعت با دما سپس د.يرس می گراد سانتی
 درجه 290 دمای درو  افتهی شیافزا قهيدق در گراد سانتی
 دمای د.یگرد می متوقف قهيدق 3/1 مدت به گراد سانتی
 آشکارساز دمای و گراد سانتی درجه 210 قیتزر محفظه

 مورد آشکارساز شد. ميتنظ گراد سانتی درجه 500
 FID نوع از یگاز کروماتوگرافی دستگاه در استفاده

 عنوان به ميهل گاز از که ای( شعله ونيزاسيونی )آشکارساز
 ستون به آن ورودی فشار و دیگرد استفاده حامل گاز

 شد. ميتنظ مربع متر سانتی بر لوگرميک 5 برابر
 

 جرمی سنج فیط به متصل گازی کروماتوگرافی دستگاه
(GC/MS)  

 به شده متصل 5900 انیوار کروماتوگرافی گاز از
 ستون شد. استفاده (Saturn II, GC/MS) جرمی سنج فيط

 داخلی قطر و متر 10 طول به Ph-5 نوع از استفاده مورد
 بود. کرونيم 23/0 ساکن فاز هیال ضخامت و متر لیيم 1/0

 با گراد سانتی درجه 290 تا 30 از حرارتی زییر برنامه
 230 قیتزر محفظه حرارت درجه قه،يدق در درجه 5 سرعت
 درجه 260 نیترانسفرال حرارت درجه و گراد سانتی درجه
 مورد حامل گاز عنوان به ميهل گاز از استفاده با گراد سانتی

 بر متر سانتی 3/51 ميهل گاز سرعت .گرفت قرار استفاده
برابر  ونيزاسيونی انرژی ،(Ion trap) ونیی تله دتکتور ه،يثان

 جرمی هيناح و هيثان کی برابر اسکن زمان ولت، الکترون 10
 است. بوده 500 تا 90 از
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 جنتای
 مختلف های اندام اسانس متوسط بازده

 مورتلخ مختلف های اندام به مربوط اسانس متوسط بازده
 ،2/5 ،6/2 ترتيب به کامل گياه و ساقه برگ، گل، شامل

 طور همان (.1 )شکل بود )وزنی/وزنی( درصد 5/2 و 9/0
اندام  و گل به نسبت برگ اسانس بازده شود می مالحظهکه 

 به مربوط اسانس بازده مقدار کمترین و بوده بيشتر هوایی

 اسانس رنگ ظاهری نظر از گذشته، این از باشد. می ساقه
 دادند؛ نشان تفاوت هم با بررسی، مورد مختلف های بخش

 اسانس رنگ رنگ، کم زرد گل اسانس رنگ که طوری به
 رنگ طالیی ساقه اسانس رنگ رنگ، کم سبز صورت به برگ

 به مایل سبز صورت به کامل گياه از حاصل اسانس رنگ و
 شد. مشاهده زرد

 

 
 (S. mirzayanii) مورتلخ کامل گیاه و مختلف های اندام اسانس متوسط بازده -1 شکل

 

 گیاه مختلف اجزای اسانس شیمیایی های ترکیب
 گياه همراه به مورتلخ مطالعه مورد مختلف های اندام مقایسه

 در شده شناسایی شيميایی اجزای درصد و نوع نظر از کامل
 دارد آنها بين در توجه قابل تفاوت وجود بر داللت اسانس،
 مورد مختلف های بخش در ترکيب 21 مجموع در (.1 )جدول
 آنها در ترکيب 21 دتعدا که گردید مشاهده گياه بررسی
 در شده شناسایی های ترکيب دتعدا بيشترین بودند. مشترک
 ساقه در آن کمترین و ترکيب 26 با گل و کامل گياه اسانس

 شيميایی اجزای شمار گذشته، این از شد. دیده ترکيب 25 با
 های ترکيب گردید. تعيين ترکيب 23 برگ، در موجود

 شامل را اسانس کل از %1/61 کامل گياه از شده شناسایی

 گياه اسانس دهنده  تشکيل های ترکيب ترین عمده شدند. می
 ترپينيل-آلفا (،%0/11) نکادین-دلتا از: عبارتند مورتلخ کامل

 (،%3/6) سينئول-1،1 (،%6/11) لينالول (،%6/19) استات
 ها ترکيب سایر (.%1/3) رپينئولت-آلفا و (%5/6) نکادین-گاما
 1 جدول در که هندد می تشکيل را اسانس اجزای %5 از کمتر

 %9/11 ساقه از شده شناسایی های رکيبت است. شده آورده
 ترپينيل-آلفا دادند. اختصاص خود به را اسانس اجزای از

 (،%1/1) استات لينالول (،%2/11) لينالول (،%9/22) استات
 نکادین-گاما (،%1/9) ترپينئول-آلفا (،%1/1) سينئول-1،1

 این اسانس در (%2/5) اسپاتولنول و (%3/5) کوبنول (،1/9%)
  بودند. عمده یاجزا نمونه

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

 گل برگ ساقه گياه کامل

2.3±0.2 

0.4±0.1 

3.2±0.2 

س  2.6±0.2
سان

ط ا
وس

 مت
زده

 با
صد

در
(

نی
وز

/
نی

وز
) 

 اجزای مختلف مورد مطالعه



 616                                                                                                                6، شماره 53دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 (Salvia mirzayanii) مورتلخ گیاه مختلف های اندام اسانس در شده شناسایی اجزای -1 جدول

 ها ترکیب درصد
 ردیف ترکیب نام بازداری شاخص

 کامل گیاه ساقه برگ گل

3/1 1/1 1/0 6/1 611 β-pinene 1 
9/0 1/0 9/0 0/1 663 myrcene 2 

1/0 3/0 - 1/0 661 1,8-dehydro cineole 5 

3/0 2/0 - 9/0 1013 α-terpinene 9 

5/1 9/0 1/1 1/1 1050 ρ-cymene 3 

6/0 0/2 9/0 1/0 1055 limonene 6 

2/3 9/11 1/1 3/6 1051 1,8-cineole 1 

6/0 3/0 - 3/0 1016 cis-linalool oxide 1 

1/0 9/0 3/0 1/0 1013 terpinolene 6 

5/12 2/12 2/11 6/11 1100 linalool 10 

2/3 6/6 1/9 1/3 1169 α-terpineol 11 

6/9 1/9 1/1 6/1 1260 linalool acetate 12 

1/12 6/11 9/22 6/19 1593 α-terpinyl acetate 15 

6/2 1/2 5/1 2/2 1516 geranyl acetate 19 

9/1 1/0 1/1 1/1 1562 β-elemene 13 

3/0 5/0 9/0 3/1 1915 α-gurjunene 16 

- - - 9/0 1953 β-gurjunene 11 

3/0 - 3/1 3/0 1990 α-guaiene 11 

2/2 5/0 6/0 2/1 1305 bicyclogermacrene 16 
2/2 9/1 1/0 1/2 1309 α-muurolene 20 

3/3 1/2 1/9 5/6 1311 γ-cadinene 21 

0/19 1/1 1/2 0/11 1350 δ-cadinene 22 

1/0 6/0 1/1 3/0 1351 cadina-1,4-diene 25 

3/9 9/5 2/5 1/2 1313 spathulenol 29 

9/5 1/9 3/5 6/1 1691 cubenol 23 

1/3 9/1 5/2 1/1 1635 β-eudesmol 26 

6/2 1/1 1/0 - 1660 α-cadinol 21 

 مونوترپنی های هيدروکربن 9/3 6/5 1/9 1/9
 دار اکسيژن های مونوترپن 0/91 2/36 1/39 9/93
 ترپنی سسکویی های هيدروکربن 5/55 1/15 3/13 6/23
 دار اکسيژن های ترپن سسکویی 9/3 6/1 5/11 1/16
 شده شناسایی های ترکيب کل مقدار 1/61 9/11 5/62 6/62
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% از کل اسانس شناسایی گردید 5/62در اسانس برگ 
 دهنده اسانس شامل  های تشکيل ترین ترکيب که عمده

 %(، 2/12%(، لينالول )6/11ترپينيل استات )-آلفا
کادینن -%(، دلتا9/1اودِسمول )-%(، بتا9/11سينئول )-1،1

%(، لينالول 1/9%(، کوبنول )6/6ترپينئول )-%(، آلفا1/1)
 %( بودند.9/5و اسپاتولنول ) %(1/9استات )

 اسانس لک از %6/62 مجموع در گل اسانس در
 آن دهنده تشکيل عمده های ترکيب که گردید شناسایی
 استات ترپينيل-آلفا (،%0/19) نکادین-دلتا از: عبارتند

  (،%1/3) دسمولاو-بتا (،%5/12) لينالول (،1/12%)
 سينئول-1،1 (،%2/3) ترپينئول-آلفا (،%3/3) کادینن-گاما

 و (%3/9) اسپاتولنول (،%6/9) استات لينالول (،2/3%)
  (.%9/5) کوبنول

 گياه مختلف اجزای اسانس دهنده تشکيل های ترکيب
 بندی گروه شيميایی، فرمول نظر از کامل گياه همراه به مورتلخ

 به توجه با است. شده آورده 1 جدول انتهای در و شده
 چهار این اسانس در شده شناسایی مختلف های ترکيب
 دار اکسيژن های نمونوترپ هک گردید مشخص نمونه،
 برگ (،%2/36) ساقه دهنده تشکيل اجزای وهگر ترین اصلی

 پس و بودند (%9/39) گل و (%0/91) کامل گياه (،1/39%)
 دارا را بيشتری سهم ترپنی سسکویی های هيدروکربن آن از

 های هيدروکربن و دار اکسيژن های ترپن سسکویی و بوده
 مشترک ترکيب 21 از داشتند. کمتری سهم مونوترپنی

 مورتلخ، مطالعه مورد های بخش در اسانس دهنده تشکيل
 و کادینن -دلتا سينئول،-1،1 لينالول، استات، ترپينل-آلفا
 بودند. مشترک عمده های ترکيب جزو ترپينئول -آلفا
 

  بحث
 اسانس بازدهی ميزان ارزیابی از حاصل نتایج براساس
 در یبازده بيشترین مورتلخ، مختلف های اندام استحصالی

 %9/0 با ساقه در اسانس عملکرد کمترین و %2/5 با برگ
 نيز هوایی اندام اسانس توليد متوسط بازده آمد. بدست

 برای که پژوهش این از حاصل نتایج مقایسه بود. 5/2%
اندام  همراه به مورتلخ مختلف های اندام روی بار نخستين

 و ها شباهت پيشين، مطالعات باشد  انجام هوایی
 اسانس بازده قبلی، تحقيقات در داد. نشان را هایی تفاوت

 S. mirzayanii مختلف جمعيت هفت هوایی اندام
 های استان در آن طبيعی های رویشگاه از شده آوری جمع

 که شد گزارش %2/2 تا %6/0 بين هرمزگان و فارس
 استان سيرمند جمعيت به مربوط اسانس بازده بيشترین
 بازده مشابه تقریبی طور به %2/2 عملکرد با هرمزگان

 (%5/2) پژوهش این در بررسی مورد اندام هوایی اسانس
 تحقيق،این  اندام هوایی اسانس بازده دیگر،سوی  از است.

 جمعيت اسانس بازده از بيشتر برابر 3/9 حدود در
 Nematollahi et) باشد می (%6/0) فارس استان سروستان

al., 2017.) آوری جمع گياهی نمونه از دیگری گزارش در 
 اسانس بازده هرمزگان، استان در واقع بستک منطقه از شده

 نشان نتایج این (.Javidnia et al., 2002) شد اعالم 2/2%
 از اسانس مانند ثانویه های متابوليت توليد اگرچه دهد می

 ولی است برخوردار ژنتيکی و تکاملی دیرین پشتوانه
 اندام هوایی اسانس ميزان در نوسان مشاهده دارد امکان

 مختلف، مناطق و ها رویشگاه از شده آوری جمع مورتلخ
 غيرزیستی( و )زیستی محيطی عوامل از برخی ثيرأت  تحت
  (.Omidbaigi, 2009) بگيرد قرار

 و ژنتيکی عوامل نقش بر عالوه داده نشان ها بررسی
 اسانس، های ترکيب کيفی و کمّی تنوع و توليد در محيطی

 مرحله و گياه مختلف های اندام عنوان تحت دیگری عامل
 باشد. می ثيرگذارأت بسيار دارد، قرار آن در گياه که نموی
 توليدبرای  متفاوتی توان از معطر گياهان مختلف های اندام

 حداکثری عملکرد به رسيدن برای و برخوردارند اسانس
 باال اسانس درصد با گياهی اندام از یافتن اطالع اسانس،
 از تواند یم موضوع نیا (.Barra, 2009)ست ضروری

 کی عنوان به ییدارو اهانيگ نژادگران به توجه مورد سو کی
 یسو از و اندام خشک ماده عملکرد در یاصالح هدف

 -یشیآرا و ییغذا ،ییدارو عیصنا در استفاده یبرا گرید
 توجه با (.Nematollahi et al., 2017) رديگ قرار یبهداشت

 مختلف های اندام در ظاهری نظر از مورتلخ گياه اینکه به
 شده مشخص نيز و باشد می ترشحی های کرک از پوشيده
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 از یکی عنوان به گلی مریم جنس در ترشحی های کرککه 
 ,.Anačkov et al) باشد می اسانس انباشت های محل عمده

 به نسبت (%2/5) برگ اسانس ميزان بودن باال (،2009
 شده مشخص تحقيق این در که را گياه این های اندام سایر
 در ترشحی های کرک تراکم بودن باال به توان می است،
 از یکی بنابراین، داد. نسبت مورتلخ در برگ سطح واحد

 در اسانس عملکرد حداکثری افزایش برای اصالحی اهداف
 که باشد برگ سطح و تعداد های صفت تواند می گياه، این

 گيرد. قرار گران اصالح توجه مورد باید آنها ميزان افزایش
 آن ساقه باشد، می چندساله گياهی مورتلخ اینکه به توجه با

 در اندام نمو این و شده ليگنينی صورت به بلوغ دوره طی
 ترشحی های کرک ساختار در تغيير سبب تواند می گياه این

 ترشحی های کرک پارگی به منجر امر این که گردد خارجی
 Figueiredo) شود می شده انباشت اسانس رفتن دست از و

et al., 2008ساقه در اسانس پایين درصد رو ازاین (؛ 
 را تحقيق این در گياه این های اندام سایر به نسبت (9/0%)

  .نماید توجيه واندت می
 های نمونه در اسانس دهنده تشکيل های ترکيب مقایسه

 گياه غالب ترکيبکه  داد نشان پژوهش این در بررسی مورد
 کادینن-دلتا ترتيب به مورتلخ گل و برگ ساقه، کامل،

 (%6/11 و% 9/22 ترتيب )به استات ترپينيل-آلفا (،0/11%)
 ترکيب سومين و دومين باشد. می (%0/19) کادینن-دلتا و

 ترپينيل-آلفا ترتيب به گل و کامل گياه اسانس در غالب
 (%5/12 و 6/11) لينالول و (%1/12 و 6/19) استات
 مقدار با ترتيب به لينالول برگ، و ساقه در که حالی در بودند؛

 .شد مشاهده غالب ترکيب دومين عنوان به %2/12 و 2/11%
 استات لينالول ترکيب ساقه، اسانس در غالب ترکيب سومين

 به سينئول-1،1 ترکيب برگ، اسانس در و %1/1 ميزان به
 دهنده تشکيل های ترکيب بررسی نتایج بود. %9/11 مقدار

 نشان کامل گياه همراه به مورتلخ گياه مختلف اجزای اسانس
 های ترکيب درصد مطالعه، مورد های بخش همه در داد

 در باشد. می یترپن سسکویی های ترکيب از بيشتر یمونوترپن
 مونوترپنی های ترکيب درصد مونوترپنی، های ترکيب گروه

 است. مونوترپنی کربنهيدرو های ترکيب از بيشتر دار اکسيژن

 گياه برگ، ساقه، در دار اکسيژن مونوترپنی های ترکيب درصد
 درصد 9/93 و 0/91 ،1/39 ،2/36 ترتيب به گل و کامل

 ساقه و برگ گل، امل،ک گياه که حالی در شد؛ مشاهده
 های هيدروکربن از درصد 6/5 و 1/9 ،1/9 ،9/3 ترتيب به

 گروه در دیگر،سوی  از ند.بود برخوردار مونوترپنی
 های هيدروکربن ميزان ترپنی، سسکویی های ترکيب

 دار اکسيژن های ترپن سسکویی به نسبت ترپنی سسکویی
 ،5/55 ترتيب به ساقه و برگ گل، مل،کا گياه بود. بيشتر

 های هيدروکربن حاوی درصد 1/15 و 3/13 ،6/23
 ترپنی سسکویی های ترکيب ميزان و بوده ترپنی سسکویی

 ،5/11 ترتيب به کامل گياه و ساقه گل، برگ، در دار اکسيژن
 بررسی، این نتایج گردید. مشاهده درصد 9/3 و 6/1 ،1/16

 درصد بودن باال بر مبنی پيشينتحقيقات  های یافته
 دررا  آن مختلف اجزای و اندام هوایی اسانس های مونوترپن

 گل تمام مرحله در (Salvia) گلی مریم جنس های گونه دیگر
 ای دورهنوسانهای  (.Hedayati et al., 2016) کند می تأیيد

 مختلف های استدالل با گياهان، اسانس عملکرد و ترکيب رد
 و ها سلول ساختار گياه، نمو با همزمان است. توجيه قابل
 که مختلفی شيميایی های ترکيب و کند می تغيير آن های بافت

 تغيير زیادی حدود تا دارند وجود گياه مختلف های اندام در
 انفعاالت و فعل روی تواند می موارد این همه که یابند می

 باشد ثيرگذارأت ثرند،ؤم ها اسانس توليد در که شيميایی
(Bourgaud, 2001). های قسمت اسانس ترکيب در اختالف 

 ساختارهای از ناشی حدودی تا تواند می گياه مختلف
 سراسر در غيریکنواخت طور به که باشد متمایزی ترشحی

 ساختارهای در گياه فرّار های ترکيب اند. شده پراکنده گياه
 خطر تا شوند می ذخيره و توليد اختصاصی ترشحی

 این باالتر سطوح وجود و برسانند حداقل به را خودسميّتی
 سازند. پذیر امکان گياه در دفاعی عامل عنوان به را ها ترکيب
 پراکنش با مختلف ترشحی های کرک وجودالبته 

 در مختلف های ترکيب داشتن به منجر که غيریکنواخت
 است شده گزارش متعددی های گونه در شود می آنها اسانس

(Chauhan et al., 2018 ؛Xu et al., 2016 ؛Barra, 

 از رشد های کننده تنظيم (.Figueiredo et al., 2008؛ 2009
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 شيميایی های ترکيب تنوع وجود در ثيرگذارأت عوامل دیگر
 مقایسه در باشد. تواند می گياه مختلف های اندام در اسانس

 که شده مشخص مختلف محرّک های هورمون بين کلی
 تحریک در راتأثير  بيشترین اکسينی های ترکيب و جيبرلين

 طریق از ها شاخه و برگ سطح اسانس، محتوای رشد،
 در مثبت ثيرأت و گياهی )بيوماس( توده زیست توليد افزایش

 اسانس بيوسنتزی مسير در ثرؤم های آنزیم بيشتر شدن فعال
 تنوع وجود کلی، حالت در (.Sangwan et al., 2001) دارند

 شرایط از ناشی تواند می مطالعه مورد های اندام اسانس در
 باشد. اندام هر بر حاکم مختلف فيزیولوژیکی و نموی و رشد

 اسانس روی انجام شده پيشين های پژوهش در
 منطقه از شده آوری جمع مورتلخ برگ از شده استحصال

 های ترکيب ترین عمده که شد مشخص هرمزگان استان گنو
 لينالول (،%2/91) سينئول-1،1 اسانس دهنده تشکيل
 بودند (%0/6) استات ترپينيل-آلفا و (%0/11) استات

(Zomorodian et al., 2017.) روی دیگر ای مطالعه در 
 منطقه از گونه همين شده آوری جمع مختلف های اندام

 آنها اسانس در ترکيب 21 تعداد سمنان استان شهميرزاد
 ،گل در شده شناسایی های ترکيب درصد گردید. ییساشنا

 که بود درصد 3/63 و 9/61 ،2/66 ترتيب به ساقه و برگ
 گل در ها ترکيب غالب درصد ترپنی مونو های هيدروکربن

 دار اکسيژن های مونوترپن و (%6/35) برگ و (1/36%)
 دیگر،سوی  از .گردید گزارش (%1/33) ساقه غالب درصد

 و گل برگ، در رپنیت سسکویی های ترکيب مجموع سهم
 شد. مشاهده درصد 5/13 و 1/16 ،1/22 ترتيب به ساقه
 سه گل در اسانس دهنده تشکيل های ترکيب ترین عمده

 برگ در کاریوفيلن-ترانس و سيمن -پارا ليمونن، ترکيب
 ليناليل ترکيب دو ساقه در و ليمونن و پينن-آلفا ترکيب دو

 در (.Hosseini, 2015) بودند استات ترپينيل-آلفا و استات
 های جمعيت اسانس شيميایی تنوع روی دیگر ای مطالعه
 تعداد مورتلخ اندام هوایی اسانس آناليز از گياه، این مختلف

  استات، ليناليل که دگردی شناسایی ترکيب 121
  لينالول، سينئول، -1،1 هيدرات، سابينن-ترانس

 اصلی های ترکيب استات نيليترپ-آلفا و کادینن-گاما

 ,.Nematollahi et al) بودند ها جمعيت این اسانس

اندام  از حاصل اسانس روی دیگری تحقيق در (.2017
 رویشگاه از شده آوری جمع S. mirzayanii گياه هوایی
 آن اسانس در ترکيب 11 دتعدا هرمزگان، استان بستک

 اسپاتولنول، شامل آن های ترکيب ترین عمده که شد گزارش
 Javidnia) بود لينالول و استات ترپينيل-آلفا کادینن،-دلتا

et al., 2002.) مورتلخ برای موجود های گزارش سایر در 
 اندام هوایی اسانس دهنده تشکيل های ترکيب ترین عمده نيز
  ،آن
  کادینول،-آلفا استات، ليناليل کوبنول، اودسمول،-بتا
 کاریوفيلن ژرماکرن، کادینن،-دلتا سدرانول،-نئو-3

 شده گزارش لينالول استوکسی-1 و اوکاليپتول اکساید،
 ,Zarshenas & Krenn؛ Rajabi et al., 2014) است

؛ Yamini et al., 2008؛ Armana et al., 2012؛ 2014
Asadipour et al., 2004.) تواند می ها تفاوت این مشاهده 

 اقليمی و ادافيکی اکولوژیکی، مختلف عوامل ثيرأت از ناشی
 که باشد گونه یک مختلف های جمعيت اسانس ترکيب روی

 دارند رویش و پراکنش هم از متفاوت جغرافيایی مناطق در
(Yavari et al., 2010.) 

 از استحصالی اسانس بازده داد نشان نتایج کلی طور به
 در مورتلخ دارویی گياه هوایی های اندام و کامل گياه

قابليت  یدؤم گلی، مریم جنس های گونه سایر با مقایسه
 گياه برگ و باشد می اسانس توليد زمينه در گياه این باالی

 (،%2/5) اسانس بازده بيشترین از برخورداری دليل هب
 تنوع گيرد. قرار مدنظر استفاده مورد اندام عنوان به تواند می

 بارز نيز گياه این اسانس کيفی های ویژگی در شده مالحظه
 کيفی و کمّی های شاخص دقيق شناسایی بنابراین ؛بود

 شيميایی، تيپ ترین مطلوب معرفی آن دنبال به و اسانس
 نمودن فراهم صحيح، برداری بهره جهت در مؤثر گامی

 از و بوده طبيعی ذخایر حفظ و کردن اهلی مطلوب شرایط
 با منابع این صحيح معرفیبرای  الزم شرایط دیگرسوی 
 و غذایی دارویی، بخش در مرتبط صنایع به ارزش

  گردد. می فراهم بهداشتی -آرایشی
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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. 

 


