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  هچکید

Teucrium stocksianum L. نعناع تيره به متعلق دارویی گياهان از یکی (Lamiaceae) های مختلف در این تحقيق، اندام .باشدمی

 هایگردیده و از نظر مقدار اسانس و تنوع ترکيب آوریجمعاز منطقه نيکشهر استان سيستان و بلوچستان  این گونه)برگ، گل و ساقه( 

هتای شتيميایی آنهتا بتا     ب، استتخرا  و ترکيتب  روش تقطير با آبه هانمونهشيميایی موجود در آنها مورد بررسی قرار گرفتند. اسانس 

( شناسایی گردید. عملکرد متوسط اسانس GC-MSسنج جرمی )( و گاز کروماتوگرافی متصل به طيفGCدستگاه گاز کروماتوگرافی )

، 33 ترتيببهگل، برگ و ساقه اسانس در همچنين، آمد.  بدست درصد )وزنی/وزنی( 13/0و  42/0، 68/0 ترتيببه گل، برگ و ساقه

-6/8(، کاریوفيلن اکساید )%3/4-6/24کادنين )-(، دلتا%9/4-10پينن )-(، بتا%6/8-23پينن )-. آلفاشناسایی شدترکيب  32و  35

استانس گتل و بترگ غنتی از     دهنده استانس بودنتد.   های تشکيلترین ترکيبعمده (%1/6-6/7ویریدیفلورول + گوایول )( و 4/1%

 ( بودنتد. %3/42ترپنتی ) هتای سستکویی  ( و اسانس ساقه غنتی از هيتدروکربن  %3/50و  6/35 ترتيببهنی )های مونوترپهيدروکربن

 نخودی بلوچستانی پتانسيل توليد اسانس بيشتری نسبت به برگ و ساقه داشت. گل مریم که های این پژوهش نشان دادیافته

 

 .کادینن-، دلتا.Teucrium stocksianum Boissشيميایی، فيتوپينن، اندام گياه، تنوع -اسانس، آلفا :كلیدی هایواژه

 

 مقدمه
 به نياز گياهی،أ منش با داروهای کيفيت حفظ برای
 تا است دارویی گياه خام ماده در موجود همؤثر مواد ارزیابی

 را داروساز ،یندافر این شد. مطمئن آن اثربخشی تداوم از
 طبق ه،مؤثر مواد دارویی ارزش از تا سازدمی قادر

 در همؤثر مواد توزیع بودن یکنواخت از و آگاه استانداردها
al et Schultz,. ) نماید حاصل اطمينان توليدی داروهای

 و اقليمی تنوع به توجه با (.al et Rahim,. 2012؛ 2020
  از زیادی شمار هنوز ایران، در گياهی متنوع پوشش

 زمان و اندمانده ناشناخته و نشده بررسی گياهی هایگونه
 کشف گياهی ارزش با و جدید منابع تا است الزم زیادی
 (.al et Najafi,. 2016) شوند

 مهمتتترین از یکتتی (Teucrium) نختتودیمتتریم جتتنس
 از بيش تاکنون که است (Lamiaceae) نعناع تيره هایجنس
 در جتنس  این .است شده شناسایی دنيا در آن از گونه 340
 در کته  شتود متی  شتامل  را چندساله و علفی گونه 12 ایران
 ارتفاعتات  تتا  پستت  نتواحی  و هتا دشتت  از کشور، سراسر

؛ ,Mozaffarian 2007)استتتتت  پراکنتتتتده کوهستتتتتانی
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1982 Rechinger,.) نختودی مریم جنس مختلف هایگونه، 
 هتا فنتل پلتی  ماننتد  مهمتی  زیستتی  فعتال  هایترکيب دارای

 هستتند  ها(تانن و فنوليک اسيدهای فنوليک، )فالونوئيدهای
اثرهتتای  و آزاد هتتایرادیکتتال بتتردن بتتين از ستتبب کتته
 گياهتتان ایتتن ضتتدميکروبی و ضتتدالتهابی اکستتيدانی،آنتتتی
؛ al et Atki El,. 2019؛ al et Maccioni,. 2020) شوندمی

2018 .,al et Nastić 2015؛ .,al et Bakari.) ایتتن از 
 استتانس در فعتتال ترکيتتب 134 از بتتيش تتتاکنون گذشتتته،

 هتای مونتوترپن  شتامل  Teucrium جنس مختلف هایگونه
 هتای تترپن ستزکوئی  دار،اکسيژن هایمونوترپن هيدورکربنی،
 هتا تترپن دی و داراکستيژن  هتای ترپن سزکوئی هيدروکربنی،
 هایتيپ از جنس این برخورداری به منجر کهشده  شناسایی
؛ al et Maccioni,. 2020) استت  شتده  مختلتف  شتيميایی 

2017 .,al et Ghazouani ؛ & Bahramikia

2012 Yazdanparast,.)  
.stocksianum T ) بلوچستانی نخودیمریم گونه

.Boiss) هایکرک دارای و پرشاخه کوتاه، و چوبی گياهی 
 متغير هایفرم دارای هابرگ .باشدمی بلند هایکرک یا و کم
 باال، قسمت در ویژهبه برگ حاشيه و دمبرگ بدون باًیتقر و

 انتهایی، خوشه صورتبه هاگل .است دندانه 5 تا 3 دارای
,Jamzad ) هستند مرغیتخم یا و کشيده و باریک مجتمع،

 در ایران، جنوب در گونه این پراکنش، دامنه نظر از (.2012
 کشورهای و بلوچستان و سيستان و هرمزگان هایاستان
Nadaf ) دارد پراکنش پاکستان و عمان عربی، متحده امارات

2003 .,al et 1982؛ Rechinger,.)  
 بخش عنوانبه گونه، این برگ و گلدار هایسرشاخه از

 دستگاه ازجمله مختلف هایبيماری درمان برای دارویی،
 استفاده التهابی هایبيماری همچنين و دیابت گوارش،

 گياه براین،عالوه (.al et Rahim,. 2013) شودمی
 اسهال، درمان برای سنتی طب در بلوچستانی نخودیمریم
 گيردمی قرار استفاده مورد شکمی دردهای و زردی سرفه،

(2015 Asgarpanah, & Bakhtiari.)  از محافظتیاثرهای 
 نيز و کرم ضد و اِدِم درمان به کمک ،کبد هایسلول

et Ijaz ) است شده گزارش گياه ایتن از بودن ضداسپاسم

2021 .,al 2019؛ .,al et Irum 2015؛ Shah, Mukarram ؛
2014 .,al et Shah). 
 هااسانس و فرّار یهاترکيب کاربرد و اهميت به توجه با
 بهداشتی، -آرایشی و غذایی دارویی، مختلف صنایع در

 گياهی مواد از آنها دهندهتشکيل اجزای مطالعه و استخرا 
Heydari ) است گرفته قرار توجه مورد پيش از بيش مختلف

2020 .,al et.) در ترکيب 36 متوسط طوربه پژوهشی در 
 از شدهآوری جمع بلوچستانی نخودیمریم گياهی نمونه
 یهاترکيب گردید. شناسایی هرمزگان استان آبادقطب منطقه
 اکساید کاریوفيلن و پينن-آلفا کادینول،-آلفا اسانس عمده
 پژوهشی در (.Asgarpanah, & Bakhtiari 2015) بودند
 اسانس شيميایی یهاترکيب و عملکرد بازده بررسی دیگر،
 از شدهآوری جمع بلوچستانی نخودیمریم هوایی یهااندام

که  داد نشان پاکستان کشور غرب شمال در طبيعی رویشگاه
 اصلی هایترکيب بود. )حجمی/وزنی( %4/0 اسانس بازده

 ميرسن، پينن،-آلفا کادینن،-گاما شامل جمعيت این اسانس
et Shah )شد  گزارش ليمونن و D جرماکرن کاریوفيلن،-بتا

2201 .,al.)  
 هااسانس کيفی و کمّی یهاویژگی در تغييرات ارزیابی

 تنوع (1 است: اصلی عامل چهار حداقل مطالعه شامل
 بررسی (3، گياه مختلف یهااندام در تنوع (2، گياه ژنتيکی
 عوامل تأثير (4 و گياه( )آنتوژنی نمو و رشد مختلف مراحل
 (.,Franz 1993) اسانس شيميایی تنوع بر محيطی
 کيفی و کمّی یهاویژگی که دهدمی نشان مختلف هایبررسی
 گياهان مختلف یهااندام در شده توليد اسانس اجزای
 محل محيطی عوامل تأثير تحت و بوده متفاوت دارویی
 گيردمی قرار ژنتيکی یهاویژگی و برداشت زمان رویش،

(2020 .,al et Binava 2017؛ .,al et Morshedloo ؛
2015 Mohammadhosseini, 2010؛ .,al et Mejri ؛
2009 .,al et Ennajar 2006؛ .,al et Mirjalili.) 
 گياه اسانس روی انجام شده فيتوشيميایی هایبررسی
 شناسایی و استخرا  به مربوط ،بلوچستانی نخودیمریم
  هگيا هوایی اندام از حاصل اسانس شيميایی یهاترکيب

stocksianum T. هایبخش که صورتی در است؛ بوده 
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 شيميایی یهاترکيب دارای گياه این رویشی پيکره مختلف
انجام  آن روی تحقيقی چهي این از پيش و بوده متفاوتی
 اسانس بازده تعيين پژوهش این از هدف بنابراین است؛ نشده
 گياه مختلف هایبخش در اسانس یهاترکيب شناسایی و
 هدف نيز و صنعت مختلف هایبخش فراخور به تاباشد می

 قرار استفاده مورد نظر مورد بخش نژادگران،به اصالحی
 گيرد.
 

 هاروش و مواد

 كردن خشك و گیاهی مواد آوریجمع

 نخودیمریم طبيعی رویشگاه شناسایی از پس
 در واقع نيکشهر شهرستان کهورکان منطقه در بلوچستانی

 سطح از متر 575 ارتفاع )با بلوچستان و سيستان استان
 و شمالی عرض 26˚ 16׳ 06״ جغرافيایی مختصات با دریا(

 هایبوته تک مستقيم مشاهده و شرقی طول 60˚ 17׳ 27״

 اکوتيپ فنولوژیکی اطالعات ،stocksianum .T مختلف
 گياه کامل گلدهی زمان آن، براساس وآوری جمع نيکشهر
 پيکره کامل، گلدهی مرحله در سپس .(1 )شکل گردید تعيين
 1399 سال اردیبهشت اواخر در کامل بوته 30 تعداد رویشی
 دارویی گياهان فناوری آزمایشگاه به و شدهآوری جمع

 مجزا نمونه سه به هابوته .داده شد انتقال هرمزگان دانشگاه
 دمای و سایه درها نمونه شدند. تقسيم ساقه و گل برگ، از

 استفاده، زمان تا وشده  خشک (گرادسانتی درجه 24) اتاق
 نگهداری رطوبت از عاری محيط و دربسته هایظرف در

 نعناع تيره -ایران فلور از استفاده باها نمونه شناسایی شدند.
(2012 Jamzad,) مرکز هرباریوم در ایرانيکا فلورا و 

 استان طبيعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقيقات
 کد با گونه این و (,Rechinger 1982) شده انجام هرمزگان
 گردید. ثبت 4540 هرباریومی

 

 
 بلوچستان و سیستان استان نیکشهر طبیعی رویشگاه در (T. stocksianum) بلوچستانی نخودی مریم گیاه -1 شکل

 

 اسانس استخراج

 تقطير روش از اسانس، درصد تعيين و استخرا  منظوربه

 با تماس سطح بيشترین ایجاد منظوربه گردید. استفاده آب با
 از یک هر خشک یهانمونه دستگاه، بالون در موجود آب
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 دستگاه با جداگانه صورتبه ساقه( و گل )برگ،ها اندام
 هر از حاصل پودر از گرم 200 ميزان و شده خرد آسياب
 آب از معينی حجم افزودن با مطالعه مورد یهااندام ازیک 
 و کلونجر دستگاه کمک به آب با تقطير روش به مقطر

Pharmacopoeia, British ) بریتانيا فارماکوپه براساس

 اسانس زدهبا و شد گيریاسانس ساعت 3 مدت به (2007
 محاسبه تکرار سه براساس خشک( وزن به وزن )درصد
 رطوبت حذفبرای  (.al et Medjahed,. 2016) گردید
 انيدرید سدیم سولفات از استحصالی، اسانس در موجود
 تزریق زمان تا شده استخرا  اسانس یهانمونه شد. استفاده

 دارویی گياهان بخش در MS/GC و GC هایدستگاه به
 کوچک هایشيشه کشور، مراتع و هاجنگلتحقيقات  سسهؤم

 شدند. نگهداری یخچال دمای در دربسته و تيره
 

 اسانس دهندهتشکیل یهاتركیب شناسایی و جداسازی

 دهندهتشکيل یهاترکيب شناسایی و جداسازی برای
 و (GC) گازی کروماتوگرافی هایدستگاه از اسانس،

 (MS/GC) جرمی سنجطيف به متصل گازی کروماتوگرافی
 پس اسانس هر دهندهتشکيل یهاترکيب درصد شد. استفاده

 .گردید محاسبه بازداری شاخص همراه به جداسازی از
 اسانس در موجود یهاترکيب به مربوط جرمی هایطيف
 شناسایی آمد. بدست )شناسایی( کيفی بررسی منظوربه

 تزریق با که کواتس شاخص محاسبه کمک به هاطيف
 تزریق با یکسان شرایطدر  (42C-6C) نرمال هایهيدروکربن

 منتشر مختلف منابع در که مقادیری با و انجام شد هااسانس
برای  نيز جرمی هایطيف بررسی شد. مقایسه بود،شده 

 باانجام شده  هایشناسایی وشد  انجام هاترکيب شناسایی
 استفاده و استاندارد هایترکيب جرمی هایطيف از استفاده

 ازیک  هر نسبی درصد گردید. تأیيد مختلف هایکتابخانه از
 زیر سطح به توجه با هااسانس دهندهتشکيل هایترکيب
 با و آمد دستب گازی کروماتوگرافی طيف در آن منحنی
 کواتس اندیس گرفتن نظر در با مختلف منابع در که مقادیری
,Davies ؛ ,Shibamoto 1987) گردید مقایسه شده، منتشر

 (.,Adams 2011؛ 1998
 

 استفاده مورد هایدستگاه مشخصات

 کروماتوگرافی: (GC) گازی كروماتوگرافی دستگاه
 و متر 30 طول به موئينه ستون دارای ،Agilent مدل گازی
 برابر ساکن فاز الیه ضخامت و مترميلی 25/0 داخلی قطر
 ریزیبرنامه بود. Ph-5 تجارتی نام با و ميکرون 25/0

 شده شروع گرادسانتی درجه 60 اوليه دمای از ستون دمایی
 به تا شدمی افزوده آن به گرادسانتی درجه 3 دقيقه هر در و

  سرعت با دما سپس .برسد گرادسانتی درجه 022 دمای
  دمای درو  یافته افزایش دقيقه در گرادسانتی درجه 20
 .گردید متوقف دقيقه 10 مدت به گرادسانتی درجه 260
 تنظيم گرادسانتی درجه 280 آشکارساز تزریق محفظه دمای
 کروماتوگرافی دستگاه در استفاده مورد آشکارساز شد.
 از که ای(شعله یونيزاسيون )آشکارساز FID نوع از گازی
 .گردید استفاده حامل گاز عنوان به نيتروژن گاز

 جرمی سنجطیف به متصل گازی كروماتوگرافی دستگاه
(GC/MS) :سنجطيف به شده متصل کروماتوگرافی گاز از 

 شد. استفاده (GC/MS ,C5975A/7890 Agilent) جرمی
 قطر و متر 30 طول به DB-5 نوع از استفاده مورد ستون
  ساکن فاز الیه ضخامت و مترميلی 25/0 داخلی
 240 تا 50 از حرارتی ریزیبرنامه بود. ميکرون 25/0

 حرارت درجه دقيقه، در درجه 3 سرعت با گرادسانتی درجه
 حرارت درجه و گرادسانتی درجه 022 تزریق محفظه

 هليم گاز از استفاده با گرادسانتی درجه 260 ترانسفرالین
 سرعت است. گرفته قرار استفاده مورد حامل گاز عنوانبه
Ion ) یونی تله دتکتور ثانيه، بر مترسانتی 5/31 هليم گاز

trap،) اسکن زمان ولت، الکترون 70برابر  یونيزاسيون انرژی 
 است. بوده 300 تا 40 از جرمی ناحيه و ثانيه یک برابر

 

 جنتای
 مختلف یهااندام اسانس متوسط بازده

 مختلف یهااندام به مربوط اسانس متوسط بازده
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  ترتيببه ساقه و برگ گل، شامل بلوچستانی نخودیمریم
 (.2 )شکل بود )وزنی/وزنی( درصد 31/0 و 42/0 ،68/0

 سایر به نسبت گل اسانس بازده شودمی مالحظهکه  همانطور

 به مربوط اسانس بازده مقدار کمترین و بوده بيشتر هابخش
 است. ساقه

 

 
 (T. stocksianum) بلوچستانی نخودیمریم مختلف یهااندام اسانس متوسط بازده -2 شکل

 
 گیاه مختلف اجزای اسانس شیمیایی یهاتركیب

 نخودیمریم مطالعه مورد مختلف یهااندام مقایسه
 شناسایی شيميایی اجزای درصد و نوع نظر از بلوچستانی

 هاآن بين توجه قابل تفاوت وجود بر داللت اسانس، در شده
 هایبخش در ترکيب 37 مجموع در (.1 )جدول دارد

  تعداد که گردید مشاهده گونه این مطالعه مورد مختلف
 یهاترکيب تعداد بيشترین بودند. مشترک آنها در ترکيب 27

 رد آن کمترین و ترکيب 35 با برگ اسانس در شده شناسایی
 اجزای شمار همچنين شد. مشاهده ترکيب 32 با ساقه

 گردید. تعيين ترکيب 33 گل، در موجود شيميایی
 را اسانس کل از %4/97 گل از شده شناسایی یهاترکيب

 دهندهتشکيل یهاترکيب ترینعمده .دادند اختصاص خود به
 پينن-آلفا از: ندبود عبارت .stocksianum T هگون گل اسانس

 (،6%/3) گوایول + لفلوروویریدی (،7%/1) پينن-بتا (،0/14%)

 و (5%/4) مورُلول-آلفا-اِپی و تيمول (،5%/8) کادینن-دلتا
 اسانس اجزای %5 از کمتر هاترکيب سایر(. 5%/1) ننکادی-گاما
 است. شده آورده 1 جدول در که دهندمی تشکيل را

 را اسانس اجزای از %8/98 برگ از شده شناسایی هایترکيب
 (،10%/0) پينن-بتا (،23%/0) پينن-آلفا .ندشدمی شامل

 اسانس در (5%/3) ميرسِن و (6%/1) گوایول + ویریدیفلورول
  بودند. عمده اجزای برگ،
 کل از %3/94 بلوچستانی نخودیمریم ساقه اسانس در
 هایترکيب ترینعمده که گردید شناسایی اسانس
 پينن-آلفا (،24%/6) کادینن-دلتا شامل اسانس دهندهتشکيل

 گوایول + لفلورویویرید (،%6/8) اکساید یوفيلنکار و
 در کمتر هاترکيب سایر. بودند (6%/4) اسپاتولنول و (6/7%)

 در که دهندمی تشکيل را اسانس اجزای %5 از ساقه، و برگ
 است. شده آورده 1 جدول

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

گل برگ ساقه

0/68 ±0/10

0/42±0/09

0/13±0/02

س 
سان
ط ا
وس
 مت
زده
 با
صد
در

(
نی
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اجزای گياه
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 (T. stocksianum) بلوچستانی نخودیمریم گیاه مختلف یهااندام اسانس در شده شناسایی اجزای -1 جدول

 هاتركیب درصد
 ردیف تركیب نام *بازداری شاخص

 گل برگ ساقه

- 7/2 6/1 929 α-thujene 1 

6/8 0/23 0/14 940 α-pinene 2 

- 0/1 7/0 976 sabinene 3 

9/4 0/10 1/7 983 β-pinene 4 

4/3 3/5 9/4 988 myrcene 5 

2/0 8/1 0/2 1030 ρ-cymene 6 

3/2 8/3 4/3 1035 limonene 7 

3/0 8/0 2/1 1048 Z-β-ocimene 8 

5/0 - 7/0 1063 E-β-ocimene 9 

- 1/1 - 1109 cis-thujone 10 

1/0 6/0 - 1126 α-campholenol 11 

8/0 9/1 6/1 1140 trans-pinocarveol 12 

9/0 7/1 3/1 1143 trans-verbenol 13 

4/0 8/0 - 1156 pinocarvone 14 

1/0 8/0 1/1 1162 terpinen-4-ol 15 

6/0 7/0 9/0 1169 p-cymen-8-ol 16 

7/0 4/1 2/1 1201 myrtenol 17 

7/0 3/1 4/1 1288 bornyl acetate 18 

6/2 2/3 4/5 1295 thymol 19 

3/2 5/2 2/4 1303 carvacrol 20 

3/0 8/0 3/1 1374 β-elemene 21 

0/4 8/2 7/3 1426 E-caryophellene 22 

2/0 8/0 1/1 1439 α-guaiene 23 

5/0 0/2 2/1 1462 α-humulene 24 

3/1 1/1 5/1 1489 β-selinene 25 

- 1/1 3/2 1500 bicyclogermacrene 26 

8/0 8/0 3/1 1504 α-bulnesene 27 

7/1 2/2 1/5 1520 γ-cadinene 28 

6/24 3/4 8/5 1523 δ-cadinene 29 

4/6 2/1 3/1 1570 spathulenol 30 
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 ... -1 جدول ادامه

 هاتركیب درصد
 ردیف تركیب نام بازداری شاخص

 گل برگ ساقه

6/8 0/2 4/1 1575 caryophyllene oxide 31 

6/7 1/6 3/6 1602 viridiflorol + guaiol 32 

3/0 8/0 - 1618 humulene epoxide II 33 

3/3 - 3/2 1651 β-eudesmol 34 

1/2 4/3 4/5 1664 epi-α-muurolol 35 

2/3 9/2 0/4 1673 bulnesol 36 

- 1/2 7/0 2068 hexadecanoic acid 37 

 مونوترپنی هایهیدروكربن 6/35 3/50 6/20

 داراكسیژن هایمونوترپن 1/17 1/14 8/8

 ترپنیسسکویی هایهیدروكربن 4/25 8/20 3/42

 داراكسیژن هایترپنسسکویی 3/19 6/13 6/22

 (%) شده شناسایی یهاتركیب كل مقدار 4/97 8/98 3/94

 گردید. تعيين Ph-5 ستون در کربنه 6-24 هایآلکان نرمال هومولوگ هایسری از تحقيق این در شده محاسبه بازداری شاخص *:

 

 گياه مختلف اجزای اسانسِ دهندهتشکيل یهاترکيب
 بندیگروه شيميایی، فرمول نظر از بلوچستانینخودی مریم
 به توجه با است. گردیده در  1 جدول انتهای در و شده

 نمونه، سه این اسانس در شده شناسایی مختلف یهاترکيب
 یهاترکيب بين در باالیی تنوع که گردید مشخص
 ساقه و برگ گل، مختلف یهااندام اسانس دهندهتشکيل
 مونوترپنی، هایهيدروکربن که طوریبه دارد؛ وجود
 گل در اسانس اجزای دهندهتشکيل گروه تریناصلی

 هایهيدروکربن و شده شامل را (50%/3) برگ و (6/35%)
 اجزای گروه تریناصلی (42%/3) ساقه در ترپنیسسکویی
 برگ، و گل در ادامه در بودند. اسانس دهندهتشکيل
 کمتری سهم ترپنیسسکویی هایهيدروکربنهای ترکيب
 دهندهتشکيل اجزای گروه چهارمين و سومين داشتند.
 و داراکسيژن هایترپنسسکوییترتيب به گل در اسانس

 که حاليست در این بودند. داراکسيژن هایمونوترپن

 داراکسيژن هایترپنسسکویی و داراکسيژن هایمونوترپن
 دهندهتشکيل اجزای گروه چهارمين و سومينترتيب به

 هایترپنسسکویی دیگرسوی  از بودند. برگ در اسانس
 دادند. تشکيل را بزرگ گروه دومين ساقه در داراکسيژن

 اجزای شيميایی فرمول نظر از بزرگ گروه سومين
 نهایت، در بودند. مونوترپنی هایهيدروکربن ساقه در اسانس

 ساقه در اسانس اجزای کمترین داراکسيژن هایمونوترپن
 بود. T. stocksianum گياه

 

  بحث
 از یکی که اسانس توليد داراسانس گياهان در

 مسير سه از است، ثانویه یهاترکيب پيچيده هایمتابوليت
 اریتریتول متيل و (MVA) موالونات اسيد، شيکيميک عمده
؛ al et Maffei,. 2011) شودانجام می (MEP) فسفات -4

2019 .,al et Segura.) در رویشی پيکره کل اینکه وجود با 
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 نظر در اسانس دارای بخش عنوانبه نعناع، تيره گياهان
 در دهدمی نشان مختلف هایپژوهش ولی ،شودمی گرفته
 نظر از گياه مختلف یهااندام تيره، این مختلف هایگونه

 توجهی قابل تنوع از اسانس کيفی و کمّی عملکرد
al et Pourhosseini,. ؛ al et Binava,. 2020) برخوردارند

al et Medjahed,. ؛ al et Morshedloo,. 2017؛ 2018

 از داراسانس گياهان مختلف یهااندام که آنجا از (.2016
 برای و برخوردارند اسانس توليد برای متغيری ظرفيت
 اصالحی، هایبرنامه در اسانس بازده بيشترین به دستيابی
 ضروریست باال اسانس درصد با اندام از یافتن اطالع

(2009 Barra,.) هدف یک عنوانبه تواندمی موضوع این 
 همچنين و دارویی گياهان نژادگرانبه توجه مورد اصالحی
 گيرد قرار بهداشتی-آرایشی و غذایی دارویی، صنایع

(2020 .,al et Heydari.)  
 متوسط بازده در تنوع وجود از حکایت تحقيقاین  نتایج
 ؛داشت بلوچستانی نخودیمریم مختلف یهااندام اسانس

 را اسانس متوسط بازده کمترین و بيشترین که طوریبه
 پژوهش در .داشتند (0%/13) ساقه و (0%/68) گل ترتيببه

  هگون ميوه از حاصل اسانس روی انجام شده
stocksianum T. هرمزگان استان شمال از شدهآوری جمع، 

 نسبت متوسط طوربه که گردید گزارش %6/0 اسانس بازده
 تحقيق،این  در رفته بکار بلوچستانی نخودیمریم گونه به

Bakhtiari & ) است گل از حاصل اسانس با برابر

2015 Asgarpanah,.) اسانس روی انجام شده مطالعه در 
 بلوچستانی نخودیمریم گلدار هایسرشاخه از حاصل
 کشور غربشمال در طبيعی رویشگاه از شدهآوری جمع

al et Shah,. ) شد حاصل %4/0 اسانس بازده پاکستان،

 گونه مختلف یهااندام روی انجام شده پژوهش در (.2012
polium T. کرمان، استان جيرفت منطقه از شدهآوری جمع 
 ،25/1 ترتيببه ساقه و برگ گل، به مربوط اسانس بازده
 متوسط طوربه که گردید گزارش درصد 14/0 و 93/0

این  در رفته بکار بلوچستانی نخودیمریم گونه به نسبت
 شانن نتایج این (.al et Jalali,. 2021) است باالتر تحقيق،

 از اسانس مانند ثانویه یهاترکيب توليد اگرچه دهدمی

 دارد امکان ولی است برخوردار تکاملی دیرین پشتوانه
 یهااندام و هوایی اندام اسانس ميزان در نوسان مشاهده
 عوامل از برخی تأثير تحت ،بلوچستانی نخودیمریم مختلف
 مورد در نيز و بگيرد قرار غيرزیستی( و )زیستی محيطی
 از که شده اشاره نخودیمریم جنس هایگونه دیگر

 برعالوه اند،شدهآوری جمع مختلف مناطق و هارویشگاه
 عملکرد تنوع در باالیی نقش از ژنتيکی عامل ،محيط عامل
,Omidbaigi ؛ al et Jalali,. 2021) است برخوردار اسانس

2009.) 
 ژنتيکی عوامل نقش بر عالوه داده نشان متعدد مطالعات

 اسانس، یهاترکيب کيفی و کمّی تنوع و توليد در محيطی و
 مرحله و گياه مختلف یهااندام عنوان تحت دیگری عامل
باشد می گذارتأثير بسيار دارد، قرار آن در گياه که نموی

(2009 Barra,.) هایگونه مشترک یهاویژگی از یکی 
 وجود معطر، گياهان سایر و Teucrium جنس مختلف
 یهااندام روی مختلفهای شکل به فراوان ایغده هایکرک

 اسانس دارای هاکرک این کهباشد می گياه هوایی مختلف
 هااسانس ای،غده هایکرک دیدن آسيب صورت در و بوده
 گرددمی تبخير و خار  آنها از بودن، فرّار ماهيت دليلبه
(2019 .,al et Guesmi.) نخودیمریم گياه اینکه به توجه با 

 از پوشيده مختلف، یهااندام در ظاهری، نظر از بلوچستانی
که  شده مشخص نيز وباشد می ترشحی ایغده هایکرک
 انباشت هایمحل عمده از یکی عنوانبه ترشحی هایکرک

 ميزان بودن باال (،al et Anačkov,. 2009) است اسانس
 که را گياه این یهااندام سایر به نسبت (0%/68) گل اسانس

 تعداد بودن باال به توانمی است، شده مشخص تحقيق این در
 زیاد تعداد آن، دنبالبه و گونه این در هاآذینگل و گل
 نخودیمریم در زایشی یهااندام در ترشحی هایکرک

 برای اصالحی اهداف از یکی بنابراین داد. نسبت بلوچستانی
 تواندمی گياه، این در اسانس عملکرد حداکثری افزایش
 آنها ميزان افزایش که باشد آذینگل و گل تعداد هایصفت
 اینکه به توجه با گيرد. قرار گراناصالح توجه مورد باید
 طی آن ساقه است، چندساله گياهی بلوچستانی نخودیمریم
 در تغيير سبب گياه این در تواندمی نموی نظر از بلوغ، دوره
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 امر این که گردد خارجی ترشحی ایغده هایکرک ساختار
 شده انباشت اسانس رفتن دست از و هاکرک پارگی به منجر
 پایين درصدرو ازاین (؛al et Figueiredo,. 2008) شودمی

 گياه این یهااندام سایر به نسبت (0%/13) ساقه در اسانس
  نماید. توجيه تواندمی را تحقيق این در

 یهانمونه در اسانس دهندهتشکيل یهاترکيب مقایسه
 و غالب ترکيبکه  داد نشان پژوهش این در بررسی مورد

  ،بلوچستانی نخودیمریم گونه برگ و گل در مشترک
  ساقه در و (%0/23 و %0/14 ترتيببه) پينن-آلفا
 اسانس در غالب ترکيب دومين است. (6/24) کادنين-دلتا
 در و (%0/10 و %1/7 ترتيببه) پينن-بتا ،برگ و گل

 بودند. (8%/6) اکساید کاریوفيلن و پينن-آلفا ،ساقه اسانس
 ،گل در مشترک طوربه غالب ترکيب سومين کهحالی در

 1/6 ،3/6 ترتيببه) گوایول + لویریدفلورو ،ساقه و برگ
 شناسایی روی تحقيقی در گردید. مشاهده درصد( 6/7 و

 زیرگونه دو هوایی اندام از حاصل اسانس یهاترکيب
.subsp stocksianum T. ) بلوچستانی نخودیمریم

stocksianum و gabrielae subsp. stocksianum T.) 
 سه ،ایران جنوب از شدهآوری جمع نخودیمریم جمعيت
-بتا و guaiol (4/5%) (،6%/6) بيسابولول-بتا-اِپی ترکيب
 زیرگونه غالب یهاترکيب عنوانبه (4%/4) اُدِسمول

stocksianum پينن-آلفا مونوترپنی ترکيب چهار و 
 سابينن و (%3/6) ميرسن (،%0/13) پينن-بتا (،0/23%)
 ،gabrielae زیرگونه غالب یهاترکيب عنوانبه (3/6%)

 دیگر، پژوهشی در .(al et Sonboli,. 3201) شدند معرفی
 ساقه و برگ گل، اسانس یهاترکيب شناسایی به اقدام
  پينن،-بتا پينن،-آلفا تورِیول، که شد .polium T گونه
 ترینعمده کاریوفيلن و الِمول ليمونن، -الدی ميرسن،-بتا

 در این بودند. برگ و گل اسانس دهندهتشکيل یهاترکيب
 الِمول، تورِیول، یهاترکيب ساقه اسانس در که حاليست

 اکساید کاریوفيلن و اسپاتولنول کاریوفيلن، آگارُسپيرول،
 این علت (.al et Jalali,. 2021) شدند یافتفراوانی به

 شرایط تنوع درباید  را اسانس عمده یهاترکيب در تنوع
 کرد. جستجو هاجمعيت ژنتيکی ساختار و اقليمی

 اسانس دهندهتشکيل یهاترکيب بندیگروه نتایج
که  داد نشان بلوچستانی نخودیمریم مختلف یهااندام
 تفاوت دارای شيميایی فرمول نظر از بررسی مورد هایبخش
 و (52%/7) گل در مونوترپنی هایترکيب درصد باشند.می
 ترپنیسسکویی هایترکيب از بيشتر (%4/64) برگ
 حاليست در این .باشدمی هاآن (%4/34 و %7/44 ترتيببه)
 (64%/9) ساقه در ترپنیسسکویی هایترکيب ميزان که

 و برگ گل، در مونوترپنی،های ترکيب گروه در بود. غالب
 ترتيببه) مونوترپنی هایهيدروکربنهای ترکيب درصد ساقه
های ترکيب از بيشتر درصد( 6/20 و 3/50 ،6/35

 درصد( 8/8 و 1/14 ،1/17 ترتيببه) داراکسيژن مونوترپنی
 ترپنی،سسکوییهای ترکيب گروه در دیگر،سوی  از است.
 ميزان ساقه و برگ گل، مطالعه مورد اندام سه هر در

 و 8/20 ،4/25 ترتيببه) ترپنیسسکویی هایهيدروکربن
 داراکسيژن هایترپنسسکویی به نسبت درصد( 3/42
 نتایج بود. بيشتر درصد( 6/22 و 6/13 ،3/19 ترتيببه)

 هاییافتهبيشتر  با برگ و گل بخش در پژوهشاین 
 اسانس مونوترپنی درصد بودن باال بر مبنی پيشين، تحقيقات

 را گلدهی مرحله در بلوچستانی نخودیمریم هوایی اندام
؛ Asgarpanah, & Bakhtiari 2015) مایدنمی یيدأت

2013 Nosratpour, & Mahmoudi ؛ .,al et Sonboli

 بودن باال مطالعات، برخی در که حاليست در این (؛2013
 در هوایی اندام اسانس ترپنیییسسکوهای ترکيب درصد
 این ساقه اسانس در آمده دستب نتيجه مشابه گلدهی، مرحله
et Atki ؛ al et Jalali,. 2021) است شده گزارش پژوهش

2020 .,al 2014؛ .,al et Sadeghi ؛ .,al et Hisham

 اسانس عملکرد و ترکيب در ایدورهنوسانهای  (.2006
 با همزمان است. توجيه قابل مختلف هایاستدالل با گياهان،

 و کندمی تغيير آن هایبافت و هاسلول ساختار گياه، نمو
 گياه مختلف یهااندام در که مختلفی شيميایی یهاترکيب
 موارد این همه که یابندمی تغيير زیادی حدود تا دارند وجود
 هااسانس توليد در که شيميایی وانفعاالتفعل روی تواندمی
 اختالف (.al et Bourgaud., 2001) باشد گذارتأثير ند،مؤثر
 تا تواندمی گياه مختلف هایقسمت اسانس ترکيب در
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 باشد متمایزی ترشحی ایغده ساختارهای از ناشی حدودی
 اند.شده پراکنده گياه سراسر در غيریکنواخت طوربه که

 اختصاصی ترشحی ساختارهای در گياه فرّار یهاترکيب
 حداقل به را خودسميّتی خطر تا شوندمی ذخيره و توليد

 عامل عنوانبه راها ترکيب این باالتر سطوح وجود و برسانند
 ایغده هایکرک وجود سازند. پذیرامکان گياه در دفاعی
 داشتن به منجر که غيریکنواخت پراکنش با مختلف ترشحی
 هایگونه در ،شودمی آنها اسانس در مختلف یهاترکيب
؛ al et Heydari,. 2020) است شده گزارش متعددی

2019 .,al et Guesmi 2018؛ .,al et Chauhan ؛ et Xu

2016 .,al 2009؛ Barra, 2008؛ .,al et Figueiredo.) 
 وجود در گذارتأثير عوامل دیگر از رشد هایکنندهتنظيم
 گياه مختلف یهااندام در اسانس شيميایی یهاترکيب تنوع
 محرّک هایهورمون بين کلی مقایسه در باشد. تواندمی

 اکسينی یهاترکيب و جيبرلين که شده مشخص مختلف
 سطح اسانس، محتوای رشد، تحریک در را تأثير بيشترین
 )بيوماس( تودهزیست توليد افزایش طریق از هاشاخه و برگ
 در مؤثر هایآنزیم بيشتر شدن فعال در مثبت تأثير و گياهی
 در (.al et Sangwan,. 2001) دارند اسانس بيوسنتزی مسير
 مطالعه مورد یهااندام اسانس در تنوع وجود کلی، حالت
 فيزیولوژیکی و نموی و رشد شرایط از ناشی تواندمی

 باشد. اندام هر بر حاکم مختلف
 گونه مختلف اجزای ،کنونی تحقيق نتایج کلی طوربه

stocksianum T. یهاترکيب و عمده یهاترکيب نظر از را 
 این هاییافته کرد. تفکيک یکدیگر از اسانس، دهندهتشکيل
قابليت  بلوچستانی نخودیمریم گل که داد نشان پژوهش
 این داشت؛ ساقه و برگ به نسبت یبيشتر اسانس توليد

 یهااندام در اسانس توليد در تنوع وجود یدؤم موضوع
 مالحظه تنوع .باشدمی بلوچستانی نخودیمریم گونه مختلف
، بود بارز نيز گياه این اسانس کيفی یهاویژگی در شده

 هااکوتيپ شناسایی منظوربه تر،گسترده مطالعه لزوم بنابراین
 را بلوچستانی نخودیمریم گونه مختلف شيميایی هایتيپ و

 بررسی و برتر شيميایی هایتيپ شناسایی دهد.می نشان
 تسریع را اصالحی اهداف به رسيدن تواندمی ژنتيکی، عوامل

 ارزش با منابع این صحيح معرفی برای الزم شرایط تا بخشدب
 -آرایشی و غذایی دارویی، بخش در مرتبط صنایع به

 گردد. فراهم بهداشتی
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Abstract 

     Teucrium stocksianum Boiss. belongs to the fam. lamiaceae. In this study, the different plant 

organs (leaves, flowers, and stalks) of this species were collected from NikShahr region of 

Sistan & Balouchestan province and examined for the content and essential oil composition 

variability. The samples essential oil was extracted by hydro-distillation and analyzed by GC 

and GC/MS. The average essential oil content of flowers, leaves, and stalks was obtained 0.68, 

0.42, and 0.13% (w/w), respectively. Also, 33, 35, and 32 compounds were identified in the 

flowers, leaves, and stalks essential oil, respectively. The α-pinene (8.6-23%), β-pinene  

(4.9-10%), δ-cadinene (4.3-24.6%), caryophyllene oxide (1.4-8.6%), and viridiflorol + guaiol 

(6.1-7.6%) were the major essential oil compounds. The flowers and leaves essential oil was 

rich in monoterpene hydrocarbons (35.6 and 50.3%, respectively), whereas the stalks essential 

oil was characterized with the high content of sesquiterpene hydrocarbons (42.3%). The 

findings of this study showed that the T. stocksianum flowers had the potential to produce more 

essential oil than the leaves and stems. 

 

Keywords: Essential oil, α-pinene, plant organ, phytochemical variation, Teucrium stocksianum 

Boiss., δ-cadinene. 


