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  چكيده
 ايران در آن هاي گونه از يكي .S. macrantha C. A. Mey و است Lamiaceae خانواده از Satureja علمي نام با مرزه جنس

 تيمي كبررس و گونه نيا ردني كزراع منظور به تحقيق اين در .دارد رويش كرمانشاه و همدان كردستان، زنجان، هاي استان در كه است
 در و شده آوري جمع كشور مختلف هاي رويشگاه از گونه اين از اكسشن چهار بذر ابتدا ،يزراع حالت در آن مؤثره مواد تيفكي و

 منظور به .شدند كشت تكرار سه در تصادفي، كامل بلوك طرح قالب در كشور، مراتع و جنگلها تحقيقات مؤسسه تحقيقاتي مزرعه
 و شدند آوري جمع كشت از پس متوالي سال سه طي آنها، دار گل هاي سرشاخه ،ها كسشنا اين اسانس كيفي و يكم مقايسه و بررسي
ي ها بكيتر اسانس، بازده محاسبه ضمن .گرفتند قرار گيري اسانس مورد آب با تقطير روش به آزمايشگاه محيط در شدن خشك از پس

 جرمي سنج طيف به متصل كروماتوگراف گاز و )Analytical GC( اي تجزيه گازي كروماتوگرافي از استفاده با ها اسانس دهنده تشكيل
)GS-MS( همه اسانس عمدهي ها  بكيتر هك داد نشان جينتا .ندگرفت قرار شناسايي و گيري اندازه مورد بازداري شاخص محاسبه و 
 با مختلفي ها سشنكا اسانس در آنها ريمقاد هك بودند ننيترپ-گاما و منيس-پارا مول،يت اشت،ك از پسي متوال سال سه در ها سشنكا

 باي بررس موردي ها سشنكا هيلي كبرا نيهمچن .نبود توجه قابل آن مقدار هك بود موجود اسانس در هم رولكارواك البته .داشت فرق هم
 جيتدر هب سشن،كاي يك برا بجز اه،يگ عمر شيافزا با زين ها اسانس تيفكي .افتي شيافزا ها اسانس بازده جيتدر هب اه،يگ استقرار و رشد
 و موليتي فنل هاي بكيتر ازي شتريب درصد هم و بودندي باالتر اسانس بازدهي دارا هم ساله سه اهانيگ هك ينحو به ،افتي بهبود

 داد نشان اهيگ رشد طول در هم اسانس رعمدهيغ هاي بكيتري برخي جيتدر ظهور و حذف .داشتند سالهيك اهانيگ به نسبت رولكارواك
ي برا و ندك ديتول راي استناد قابل جهينت تواند ينم اشتك از پس اول سال در شده اشتهك اهيگ اسانس زيآنال وي مك مقدار نييتع هك

   .ابدي ادامهي متوال سال نيچند تا اسانسي فكي وي مي كبررس ديبا حداقل قبول قابل جينتا بهي ابيدست
  
  .ترپينن-گاما سيمن،-پارا تيمول، اسانس، اكسشن، ،).Satureja macrantha C. A. Mey( مرزه :كليديي ها هواژ
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  مقدمه
 خانواده از مرزه فارسي نام با Satureja جنس

Lamiaceae و يكساله علفي گياه گونه 14 ايران در 
 هستند ايران انحصاري آن ونهگ 9 كه دارد چندساله

)Rechinger, 1982.( همانند  ها گونه سايرS. macrantha 
 ،زرگري( رويند مي نيز ديگر كشورهاي در ايران بر عالوه
 هاي دامنه در بيشتر مرزه جنس مختلف هاي گونه .)1361
 و مركزي شرقي، شمال غربي، شمال شمال، مناطق يناستكوه

 سنگي هاي صخره روي و دندار پراكندگي ايران غربي جنوب
   .)Rechinger, 1982( رويند مي سنگالخي هاي دامنه يا و

S. macrantha نيز عراق و قفقاز ماوراي در ايران بر عالوه 
  .)1388 جمزاد،( دارد شيرو

S. macrantha 50 تا 30 ارتفاع به اي بوته گياهي 
 ها شاخه زياد، هاي انشعاب با قاعده از .است متر سانتي
 بدون خطي، ها برگ ،ككر از پوشيده گسترده،- راست
 در بيشتر گونه اين .هستند باريك قاعده در و دمبرگ

 ارتفاع در توراني ايراني ناحيه در اي صخره سنگي ديوارهاي
 است پاييز آن گلدهي زمان و رويد مي متر 2650 تا 400

  .)1388 ،جمزاد(
   خوراكي مصرف با دنيا در مرزه معروف گونه دو

S. hortensis و S. montana مرزه( اول گونه .هستند 
 قسمت و اروپا جنوب بومي و يكساله اي گونه )تابستاني
 اي گونه )زمستاني مرزه( دوم گونه .مريكاستآ شمالي

 شمال و اروپا بومي كه است چوبي و سخت ساقه با چندساله
 هاي فنل مرزه گونه دو هر اصليي ها بكيتر .قاستيفرآ

 علفي قسمت و سبز هاي برگ .هستند تيمول و كارواكرول
 عنوان هب شده خشك و تازه صورت هب گونه دو هر ساقه
 و ها سس كنسروها، گوشتي، هاي اغذيه انواع در دهنده طعم

 & Sefidkon( گيرد مي قرار استفاده مورد سبزيجات

Jamzad., 2005.(   
 گياه هوايي هاي قسمت كلي طور هب و گلدار هاي سرشاخه

 سايه در شوند، مي چيده گلدهي زمان در معموالً كه مرزه
 اثر اهيگ نيا .رنديگ يم قرار استفاده مورد و شده خشك

 بادشكن و معده مقوي هضم، عمل كننده تسهيل نيرودهنده،

 دارد ضدكرم و قابض اثر خفيف طور به نيهمچن دارد
 .)1361 زرگري،(

 مرزه گياه ضدعفونت و ضددرد اثر به سنتي طب در
 و الغري سينه، هاي ناراحتي در مرزه .است شده اشاره
 عصاره مصرف .رود مي بكار روماتيسمي دردهاي درمان
 شود مي خون چربي كاهش باعث مرزه گياه برگ

)Omidbaigi et al., 1997(. خواص به محققان نيهمچن 
 اند كرده اشاره نيز اهيگ اين ضدميكروبي و ضدالتهابي

)Tabatabaei Rasti et al., 2007 ؛Teimouri et al., 

  .)Hajhashemi et al., 2002؛ 2003
 نوع و اسانس ميزان نظر از مرزه مختلف هاي گونه
 اسانس در .دارند زيادي تنوع دهنده تشكيل هاي تركيب
 در .هستند منتول و نگوپول عمده هاي تركيب ها گونه برخي
 ماننديي ها تركيب ها گونه از ديگر بعضي اسانس در كه حالي
 عمدهي اجزا سيمن-پارا و ننتريپ-گاما كارواكرول، تيمول،
 و نوع برحسب كه است بديهي .دهند مي تشكيل را اسانس
   .است متفاوت نيز اسانس كاربرد دهنده تشكيل اجزاي درصد
يك  گلدار سرشاخه اسانس بازده ،يقبل قاتيتحق در
 %48/1 جانيآذربا از شدهي آور جمع S. macrantha نمونه

   اسانس عمدهي ها بكيتر نيهمچن .است شده گزارش
 فقط موليت و بوده %)3/16( ليمونن و %)8/25( سيمن-پارا
 & Sefidkon( است شده گزارش اسانس نيا در %8 مقدار به

Jamzad, 2005.( Javidnia ارانكهم و )زين )2005 
   از نمونهيك  اسانس در موجود عمدهي ها بكيتر

S. macrantha 6/6( اودسمول-بتا ،%)19( اسپاتولنول را( 
  .اند ردهك اعالم %)6/5( ترپينن- گاما و

 ونزوئال در S. brownie اسانسي اصلي ها بكيتر
 در .است شده گزارش %)3/32( منتول و %)6/54( نوپولگ

 & Rojas( است نشده مشاهده كارواكرول گونه اين اسانس

Usubillaga, 2000(. اسانس عمده بخش S. isophylla زين 
 Habibi et( است شده لكيتشي ترپن يوئكسسي ها بكيتر از

al., 2007.( ي ها گونه اسانس عمده بكيترS. montana و 
S. cuneflia ي ها بكيتر ديگر از .باشد مي كارواكرول

 %)6/12( نيمس-پارا S. montana اسانس در شده شناسايي
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   S. cuneflia اسانس در و %)1/8( ترپينن-گاما و
 %)6/9( پينن- آلفا و %)8/3( ليمونن ،%)8/7( سابينن-بتا
   اسانس در ،ديگري تحقيق در همچنين .باشد مي

S. hortensis و ننليمو بحراني فوق سيال از حاصل 
 ,Skocibusic & Bezic( اند بوده عمدهي اجزا كرولاكارو

 اكسيدان، يآنت خاصيت موليت و كارواكرول .)2004
  .)Leeke et al., 2003( دندار ضدقارچ و ضدميكروب
 استفاده با مرزه هاي گونهي برخ از شده استخراج اسانس

 عمده بكيتر عنوان به تيمولي حاو يبحران فوق سيال از
 اسانسي اصلي ها بكيتر ).Abbasi et al., 2005( ندا بوده

S. thymbra تيمول و كرولواكار نيز مديترانه شرق از 
 جمعيت 8 اسانس مطالعه در .)Simon et al., 1981( اند بوده
 ،تيمول گونه اين اسانس اصليي ها بكيتر S. sahandica از

 در آنها ريمقاد هك ندشد گزارش ترپينن-گاما و سيمن-پارا
 Sefidkon( داشت هم بايي ها تفاوت مختلفي ها شگاهيرو

et al., 2004(. Tabatabaei raisi همكاران و )2007( 
 ساقه محور و برگ نيهمچن و گل محور و گل اسانس ميزان

S. sahandica ترتيب هب را طبيعت از شده آوري جمع 
   تيمول، همچنين .اند نموده گزارش %5/1 و 66/1%
 اسانس اصليي ها بكيتر از سيمن- پاراو  ترپينن-گاما
 تواند مي گونه اين اسانس كه داشتند اظهار محققان اين .بودند

 هاي اكسيدن آنتي جايگزين اكسيدان آنتي يك عنوان هب
   اسانس در موجودي ها بكيتر بررسي .شود مصنوعي

S. mutica و S. intemedia اسانس كه داده نشان   
S. mutica تيمول و %)9/30( كارواكرولي دارا عمده طور هب 

 و %)3/32( تيمول داراي S. intemedia اسانس و %)5/26(
 ,Sefidkon & Jamzad( است بوده %)3/29( ترپينن-گاما

 ،%)1/35( تيمول حاوي زين S. spicigera اسانس .)2005
 كارواكرول و %)7/13( ترپينن- گاما ،%)1/22( نمسي-پارا

 در .)Sefidkon et al., 2004( است شده گزارش %)4(
 %4/26 و كارواكرول %8/40 يهترك زا S. bossieri اسانس
 .)Kurcuoglu et al., 2001( است شده يافت ترپينن-گاما

 و پولگون %3/64 داراي ونزوئال از S. brownei اسانس
 تركيب .)Rojas et al., 2000( است بوده تونمن 2/20%

 و اكسيد پيپريتون آرژانتين از S. parvifolia اسانس اصلي
   ترپينن،-گاما S. boliviana اسانس عمده هاي تركيب

 ,.Viturro et al( بودند دي جرماكرن و كاريوفيلن-بتا

   اسانس عمده تركيب همچنين دي جرماكرن .)2000
S. corulea است بوده تركيه از )Tumen et al., 1998.( 

 نيز ايران در شده كاشته S. hortensis اصلي تركيب
   .)Baher et al., 2002( است بوده ترپينن-گاما و كارواكرول

 هاي گونه ازي برخ شيمياييي ها بكيتر در چندشكلي
 اين در مختلف هاي كموتايپ وجود مؤيد كه مرزه جنس
 و Miceli .شود مي ديده منابعي بررس در ،است جنس

 ايتاليا در S. cuneifolia گونه بررسي با )2007( ارانكهم
 شرايط تأثير تحت قوياً كه ژنتيكي تنوع كه دادند نشان

 .دارد وجود گونه اين در ،است گياه برداشت زمان و محيطي
 ساير با مقايسه در كه )S. bachtiarica( بختياري مرزه گونه
 وسيعي نسبتاً جغرافيايي پراكندگي داراي ايران در ها گونه
 نظر از ،رويد مي ايران غربي و مركزي هاي استان در و است

 هگرفت قرار بررسي مورد شيمياييي ها بكيتر چندشكلي
 همكاران، و سفيدكن ؛Sefidkon & Jamzad, 2000( است

 بختياري مرزهي برا را كموتايپ دو وجود جينتا ).1383
   و كارواكرول نظر از غني كموتايپ ؛است داده نشان
 كموتايپ و )يزد و فارس هاي استان به متعلق( سيمن-پارا
 استان به متعلق( ترپينن-گاما و تيمول نظر از غني

   ).بختياري و چهارمحال
 گونه اسانس شد، انجام تركيه در كه ديگري مطالعه در
 قرار مطالعه مورد تركيه مختلف منطقه 20 از تابستانه مرزه
 همه كه بود اين تحقيق اين از جالب نتيجه و گرفت
 داراي شده كاشته هاي نمونه از شده هيته هاي اسانس

 تركيب كارواكرول و بودند %)63 تا %42( باال كارواكرول
 از حاصل اسانس در كه حالي در بود؛ اسانس غالب
 سواحل ازجمله تركيه غربي قسمت در كه وحشي هاي نمونه
 غالب تركيب تيمول رويند، مي وحشي طور به مديترانه شرقي
 هم استثناء مورد يك البته .است داده مي تشكيل را اسانس
 هم به شبيه تيمول و كارواكرول درصد ميزان كه شد مشاهده
 ).Baser et al., 2004( بودند
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 مرزه شده كاشته هاي نمونه مورد در شده انجام مطالعات
 با يهاي كموتايپ آنها در كه دهد مي نشان ايران در تابستانه

 ؛Abbasi et al., 2005( باال ترپينن-گاما و كارواكرول
Baher et al., 2002( كارواكرول ،تيمول با يهاي كموتايپ و 

 وجود )1380 همكاران، و فاكر باهر( باال ترپينن-آلفا و
 از يكي كه S. khuzistanica Jamzad گونه اسانس .دارند
 كاشته هاي نمونه در است، ايران در مرزه انحصاري هاي گونه
 كارواكرول %93 تا وحشي هاي نمونه در و %80 حدود شده
  .)Ahmadi et al., 2009( دارد

 از شدهي آور جمع و شده شتي كاريبخت مرزه اسانس بازده
 .بود %1/1 و %1/2 بيترت به املي كگلده مرحله در شگاه،يرو

 %3/62 شده اشتهك نمونه اسانس در رولكارواك زانيم نيهمچن
 رولكارواك %8/25ي وحش نمونه اسانس هك يحال در ،بوده
 و شدهي آور جمع ردكشهر ازي وحش نمونه البته .است داشته
 طيشرا هك است بوده آباد خرم اطراف در شده شتك نمونه
  .)Ahmadi et al., 2009( دارند هم باي متفاوتي مياقل

 پيموتاك وجود دهنده نشان هم هك محققان نتايج به باتوجه
 در تفاوت انگريب هم و هست مرزهي ها گونهي برخي برا

 باشد، يمي وحشي ها نمونه با شده اشتهي كها نمونه اسانس
 و شده شتيي كدارو و معطر اهيگ هر مؤثره موادي بررس لزوم
 مشخص شتك از پس سال چند تا آن تيوضع حفظ از نانياطم
   هاي اكسشن اسانس مقايسه وي بررس تحقيق اين در .است

S. macrantha در تهران هوايي و آب شرايط در شده شتك 
  .است ودهب نظر مورد شتك از پسي متوال سال سه

  
  روشها و مواد
  اهانيگ شتك و بذري آور جمع

 ازجمله مرزه مختلفي ها گونه بذر آزمايش اجراي براي
 مختلفي ها شگاهيرو از S. macrantha از اكسشن چهار
 مؤسسه در تحقيقاتي مزرعه در و آوري جمع شورك در آنها
 و صحت .شدند كشت كشور مراتع و جنگلها قاتيتحق

 دييتأ مورد گونه و جنس نظر از بذري هاي نمونه درستي
 قرار كشور مراتع و جنگلها تحقيقات مؤسسه وميهربار
 هاي سيني در بذرها زني، جوانه آزمون تعيين از بعد .گرفت

 سپس .شدند كشت كوكوپيت و پرليت پيت، حاوي يينشا
 صورت به هرز هاي علف وجين و ها گياهچه آبياري عمل
 ،گلداني هاي كيسه به سالم هاي گياهچه و شده انجام مرتب

 از قبل بيرون محيط با ها گياهچه نمودن سازگار منظور به
 برگه 8-10 ها گياهچه زمان اين در كه يافتند انتقال كاشت
 و انجام شده اي قطره آبياري سيستم و زمين تسطيح .بودند
 طبق و منتقل ياصل نيزم به ها گياهچه سازگاري عمل از بعد
 مورد طرح قالب .ندشد كشت متر 1×1 فاصله به طرح نقشه
 داشت عمليات .بود تكرار 3 در تصادفي كامل هاي بلوك نظر

 در 5 كرت هر ابعاد .بود شكني سله و وجين آبياري، :شامل
   .شد گرفته نظر در متر 2 هم از تكرارها فاصله و متر 5

  
  گيري اسانس و كردن خشك ،آوري جمع

 در )S. macrantha( مرزه هاي سرشاخه از برداري نمونه
 در پاييز لياوا تا تابستان اواسط در امل،ك گلدهي مرحله
 هري برا .شد انجام كشت از پس سوم و دوم ،اول يها سال
 مجزا صورت به ،شده كشت تكرار سه هر از شنساك

 سايه در و آزمايشگاه محيط در ها نمونه .شد انجام برداري نمونه
   سپس .نددش خشك گراد سانتي درجه 25 تا 20ي دما در
 با تقطير روش به و دهش خرد تكرار هر اهانيگ از گرم 50- 80
 توسط ها اسانس .قرارگرفت گيري اسانس مورد آب

 وزن به نسبت ها اسانس بازده و شد زدايي رطوبت سديم سولفات
 هر تكرار سه از حاصلي ها اسانس .ديگرد نييتعك خش
  ي دما در خچالي در زيآنال زمان تا و دهش مخلوط سشنكا

 در گياه رطوبت تعيينبراي  .ندشد نگهداري گراد يسانت درجه 4
   دماي آون، در گياه از گرم 5 مقدار گيري اسانس زمان
 از پس و قرارگرفت ساعت 24 مدت به ،گراد سانتي درجه 50

  .گرديد محاسبه آن رطوبت درصد و ميزان ثابت وزن به رسيدن
  
  دهنده تشكيلي ها بكيتر شناسايي و ها اسانس هيتجز

 )GC( كروماتوگراف گاز دستگاه به ها اسانس تزريق از پس
 دستيابيبراي  ستون، حرارتي ريزي برنامه ترين مناسب يافتن و
 رقيق كلرومتان دي با حاصلي ها اسانس جداسازي، بهترين به
 سنج طيف با شده كوپل گازكروماتوگراف دستگاه به و شد
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 و جرمي هاي طيف و شده تزريق )GC/MS( جرمي
 زمان از استفاده با سپس .دمآ بدست مربوطه هاي كروماتوگرام

 با مقايسه و جرمي هاي طيف مطالعه ،بازداري شاخص بازداري،
 افزار نرم در موجود اطالعات از استفاده و استاندارد هاي تركيب

SATURN شناسايي مورد ها، اسانس دهنده تشكيلي ها بكيتر 
گرفت قرار كيفي و يكم )Adams, 1995 ؛Shibamato, 

 تزريق از بازداري هاي انديس محاسبه براي .)1987
 ريزي برنامه شرايط در كربنه 23 تا 9 نرمال هاي هيدروكربن
   .گرديد استفاده )نمونه تزريق با مشابه( حرارتي

 پرداز داده كمك به )تركيب هر درصد تعيين( يكم محاسبات
R3A-Chromatepac سطح كردن نرمال روش به   

)Area normalization method( ضرايب  گرفتن ناديده و
  .شد انجام ها طيف به مربوط )Response factors( پاسخ
 

   )GC( كروماتوگرافي گاز مشخصات
 به مجهز Shimadzu-9A مدل گازي كروماتوگراف

 پرداز داده و )هيدروژن شعله يونيزاسيون( F.I.D دتكتور
Chromatepac دستگاه ستون .شد استفاده DB-5 طول به 

 ساكن فاز اليه ضخامت و ميكرون 25 داخلي قطر متر، 30
   هليم حامل گاز جريان سرعت .بود ميكرون 25/0 برابر

cm/s 7/22 گراد، يسانت درجه 265 تزريق محفظه دماي .بود 

 نهايي دماي تا C˚50 اوليه دماي از ستون حرارتي ريزي برنامه
C˚250 افزوده آن به گراد سانتي درجه 4 دقيقه هر در كه 
   .شد تنظيم گراد سانتي درجه 270 توركدت دماي .شد

  
 جرمي سنج طيف به متصل كروماتوگرافي گاز مشخصات

)GC/MS(  
به  شده متصل Varian-3400 گازي كروماتوگراف

 مورد ستون با مشابه ستون ،SATURN جرمي سنج طيف
 حامل گاز "Ion Trap" دتكتور .بود GC دستگاه در استفاده
 انرژي و ml/min50 حامل گاز جريان سرعت هليم،

 .بود ولت الكترون 70 معادل جرمي سنج طيف در يونيزاسيون
 سرعت با C˚220 تا C˚60 از ستون حرارتي برنامه

C/min˚3 تزريق محفظه دماي .شد ميتنظ C˚260 بود.  
 
  نتايج
   مختلفي ها اكسشن راركت سه اسانس بازده نيانگيم

S. macrantha در شتك از پسي متوال سال سه در شده كشت 
ي برا شود يم مالحظه هك گونه همان .قابل مشاهده است 1 جدول

 رشدي ط در اسانس بازده دري شيافزا رونديك  ها سشنكا هيلك
  .شود يم دهيد شتك از پسي متوالي ها سال در اهيگ استقرار و

  
  شتك از پس سال سهي ط Satureja macrantha مختلفي ها سشنكا اسانس بازده -1 جدول

  (%)اسانس بازده  سشنكا  فيرد
89 90 91  

1  3 2/1 3/1  5/1  
2  4 4/1 6/1  8/1  
3  36 35/0 71/0  1/1  
4  42 65/0 7/0  0/1  

  
 هاي طيف مطالعه با ها مكروماتوگرا آوردن بدست از پس
 سهيمقا و ها تركيبي بازداري ها شاخص محاسبه زين و جرمي

 DB-5 ستون روي منابع در شده ذكر بازداري هاي شاخص با

)Adams, 1995( استفاده با ها اسانس دهنده تشكيل هاي تركيب 
 حاصل نتايج .شدند شناسايي Adams و Wiley 5 تابخانهك از
 و دوم ،اول يها سال در ها شنساك اسانسي اجزا شناسايي از
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 جينتا .است شده آورده 5تا  2جدولهاي  در كشت از پس سوم
 تيمول، شنساك چهار هر اسانس اصليي ها بكيتر كه داد نشان
   .هستند ترپينن- گاما و سيمن- پارا

 از پس سوم و دوم اول، يها سال در 3 اكسشن اسانس در
 بيترت به هك شد يافت تركيب 15 و 12 ،16 ترتيب به كشت

 .دادند يم لكيتش را اسانس از %4/98 و 95% ،4/94%
   و سيمن- پارا تيمول، ها اسانس همه هاي تركيب ترين عمده
 اسانس شده شناسايي هاي تركيب همه درصد .بودند ترپينن- گاما

  .شود مي ديده 2 جدول در مختلف يها سال در 3 اكسشن

شود ضمن تغيير ميزان اجزاي  گونه كه مالحظه مي همان
هاي مختلف پس از كشت، تغييراتي در  اصلي اسانس در سال

توژن، - تركيباتي مثل آلفا. شود اجزاي غير عمده هم ديده مي
ان فقط در  دي- 8و3- منتا- سيس و ترانس اوسيمن و پارا

در اسانس همين . اند اسانس سال اول قابل تشخيص بوده
  ن در سال دوم و سوم اجزايي مثل بورنئول و اكسش
. اند ساله ديده نشده فالندرن وجود دارند كه در گياه يك- آلفا

صورت انحصاري در  هايي هم مثل ليمونن و ترپينولن به تركيب
  .ساله وجود دارند گياه سه

  
  كشت از پس مختلف يها سال در Satureja macrantha 3 اكسشن اسانسي ها بكيتر مقدار مقايسه -2 جدول

 نام تركيب رديف
 شاخص
 بازداري

 درصد اكسشن

1389 1390 1391 

1 α-thujene 926 7/0 - - 

2 α-pinene 937 5/1 2/1 3/1 

3 β-pinene 948 6/0 6/1 2/0 

4 myrcene 989 3/1 2/0 0/2 

5 α-phellandrene 1002 - 3/0 2/0 

6 α-terpinene 1013 3/1 6/1 5/1 

7 ρ-cymene 1021 5/30 6/33 1/26 

8 limonene 1026 - - 5/0 

9 Z-β-ocimene 1031 6/4 - - 

10 E-β-ocimene 1047 1/2 - - 

11 γ-terpinene 1058 8/24 3/22 0/21 

12 p-mentha-3,8-diene 1071 8/0 - - 

13 borneol 1165 - 2/0 8/0 

14 terpinolene 1175 - - 5/0 

15 thymol 1290 2/23 3/31 1/39 

16 carvacrol 1295 0/2 7/1 5/3 

17 Z-caryophyllene 1408 3/1 8/0 - 

18 E-caryophyllene 1417 3/0 2/0 8/0 

19 spathulenol 1575 5/0 - 6/0 

20 caryophyllene oxide 1589 2/0 - 3/0 

 4/98 0/95 4/94 مجموع
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 كشـت  از پس سوم و دوم اول، يها سال در 4 اكسشن در
ـ  شد يافت تركيب 14 و 13 ،14 ترتيب به ـ ترت بـه  هك  ،%95 بي
 تـرين  عمـده  .دادند يم لكيتش را اسانس از %9/94 و 7/97%

 تـرپينن - گامـا  و سـيمن - پـارا  تيمـول،  ها اسانس همهي اجزا
 4 اكسشن اسانس شده شناسايي هاي تركيب همه درصد .بودند
  .شود مي ديده 3 جدول در مختلف يها سال در

هاي عمده اسانس در  بر تغيير در ميزان تركيب عالوه
نيز  4ساله اكسشن  هاي مختلف، در اسانس گياه يك سال

اوسيمن يافت - توژن و ترانس بتا- هايي مثل آلفا تركيب
. ساله وجود ندارند شوند كه در اسانس گياهان دو و سه مي

پينن فقط در اسانس گياه دو ساله و ليمونن فقط در - بتا
  .شود ساله ديده مي گياه سهاسانس 

هاي اول، دوم و سوم پس از  در سال 36در اكسشن 
ترتيب  تركيب يافت شد كه به 15و  14، 10ترتيب  كشت به

. دادند از اسانس را تشكيل مي% 3/89و % 9/95، 8/81%
  سيمن و -ها تيمول، پارا ترين اجزاي همه اسانس عمده
شناسايي شده  هاي درصد همه تركيب. ترپينن بودند-گاما

ديده  4هاي مختلف در جدول  در سال 36اسانس اكسشن 
  .شود مي

  
  

  كشت از پس مختلف يها سال در Satureja macrantha 4 اكسشن در اسانسي ها بكيتر مقدار مقايسه -3 جدول

 نام تركيب رديف
 شاخص

 بازداري

  اكسشن درصد
1389 1390  1391  

1 α-thujene 926 2/0 - - 

2 α-pinene 937 1/0 5/0 9/0 

3 β-pinene 948 - 3/1 - 

4 myrcene 989 0/1 2/0 1/1 

5 α-phellandrene 1002 2/0 3/0 1/0 

6 α-terpinene 1013 5/1 4/1 6/1 

7 ρ-cymene 1021 6/34 6/28 5/26 

8 limonene 1026 -  - 5/0 

9 E-β-ocimene 1048 4/1 - - 

10 γ-terpinene 1058 7/21 2/21 7/23 

11 borneol 1165 - 1/0 0/1 

12 terpinene-4-ol 1175 - 2/0 5/0 

13 thymol 1290 5/30 4/40 3/36 

14 carvacrol 1295 2/1 8/2 9/0 

15 Z-caryophyllene 1408 6/1 5/0 - 

16 E-caryophllene 1417 2/0 2/0 0/1 

17 spathulenol 1575 5/0 - 5/0 

18 caryophyllene oxide 1589 3/0 - 3/0 

 9/94 7/97 0/95 مجموع
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  كشت از پس مختلف هاي سال در Satureja macrantha 36 اكسشن در اسانسي ها بكيتر مقدار مقايسه -4 جدول

 تركيب نام رديف
 اكسشن درصد شاخص

 1391 1390 1389 بازداري

1 α-thujene 926 -  0/1 - 

2 α-pinene 937 9/0 0/1 8/0 

3 β-pinene 948 9/0 6/0 4/0 

4 myrcene 989 4/1 7/1 5/1 

5 α-terpinene 1012 3/0 0/2 4/0 

6 ρ-cymene 1021 5/42 8/36 8/33 

7 limonene 1026 -  - 4/0 

8 1,8-cineol 1028 - 0/2 0/2 

9 γ-terpinene 1058 6/8 3/25 4/15 

10 terpinolene 1080 -  2/0 - 

11 borneol 1165 - 4/0 1/1 

12 terpinene-4-ol 1175 - - 4/0 

13 α-terpineol 1190 - - 4/0 

14 thymol 1290 9/21 1/20 9/18 

15 caracrol 1295 0/1 4/3 9/9 

16 E-caryophyllene 1417 2/1 0/1 6/0 

17 spathulenol 1575 1/3 4/0 3/3 

 3/89 9/95 8/81 مجموع

  
  
ـ ي هـا  سشـن كا ماننـد  زين 36 سشنكا اسانس در ي قبل
 عدم و حضور در عمدهي ها بكيتر مقدار در رييتغ بر عالوه
ـ ي ها بكيتر حضور  اسـانس  دريي هـا  تفـاوت  هـم ي جزئ

  .شود يم دهيد ساله سه و دوساله ساله، يك اهانيگ
 از پـس  سـوم  و دوم ،اول يها سال در 42 شنساك در
 هكــ شــد يافــت تركيــب 15 و 12 ،17 ترتيــب بــه كشــت

 لكيتشـ  را اسانس از %1/93 و %1/96 ،%8/99 بيترت به
   تيمـول،  هـا  اسـانس  همـه ي اجـزا  تـرين  عمـده  .دادنـد  يم

 هـاي  تركيب همه درصد .بودند ترپينن- گاما و سيمن- پارا
 در مختلف يها سال در 42 اكسشن اسانس شده شناسايي
  .شود مي ديده 5 جدول

  بحث
 مرزه مختلف هاي اكسشن اسانس بازده مقايسه

)Satureja macrantha( شكل  در كشت از پس سال سه در
  .شود مي ديده 1

 دهد يم نشان مختلفي ها سشنكا اسانس بازده سهيمقا
 از شتريب 4 و 3 سشنكا دو اسانس بازدهي لك طور به هك
 همه اسانس بازده نيهمچن .است بوده 42 و 36ي ها سشنكا
 نشان سوم تا اول سال از راي صعود رونديك  ها سشنكا
 اهيگ استقرار با هك گرفت جهينت آن از توان يم هك دهد يم

Satureja macrantha شتك محليي هوا و آب طيشرا در 
   .است افتهي شيافزا اسانس زانيم جيتدر هب
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  كشت از پس مختلف هاي سال در Satureja macrantha 42 اكسشن در اسانسي ها بكيتر مقدار مقايسه -5 جدول

 تركيب نام رديف
 اكسشن درصد شاخص

 1391 1390 1389 بازداري

1 thujene 926 3/0 - - 

2 α-pinene 937 8/0 2/0 2/0 

3 β-pinene 948 4/0 1/1 4/0 

4 myrcene 989 2/1 3/0 1/1 

5 α-phellandrene 1002 2/0 3/0 - 

6 α-terpinene 1013 6/0 7/0 3/1 

7 ρ-cymene 1021 4/20 4/33 6/47 

8 limonene 1026 - - 6/0 

9 1,8-cineole 1028 0/5 5/0 0/1 

10 E-β-ocimene 1048 4/1 - - 

11 γ-terpinene 1058 7/15 8/20 8/19 

12 linalool 1071 0/4 - - 

13 borneol 1165 - - 4/0 

14 terpinene-4-ol 1175 - - 4/0 

15 α-terpineol 1190 - - 2/0 

16 thymol 1290 4/38 1/37 4/17 

17 carvacrol 1295 2/8 4/1 0/1 

18 Z-caryophyllene 1408 8/0 2/0 - 

19 E-caryophyllene 1417 3/0 1/0 - 

20 spathulenol 1575 0/1 - 2/1 

21 caryophyllene oxide 1589 1/1 - 5/0 

 1/93 1/96 8/99 مجموع

  
  
يك  گلدار سرشاخه اسانس بازده ،يقبل قاتيتحق در
 دري عيطب شگاهيرو از شدهي آور جمع S. macrantha نمونه
 & Sefidkon( بود شده گزارش %48/1 جانيآذربا

Jamzad, 2005.( سشنكا شده اشتهك اهانيگ اسانس بازده 

 در هستند، مقدار نيا از شتريبي مك اي يمساو 4 و 3
 به سوم سال در 42 و 36ي ها سشنكا اسانس بازده هك يحال

 بازده ازي گريد گزارش سفانهأمت .اند دهيرس %1 حدود
  .ندارد وجودي عيطب شگاهيرو در مرزه گونه نيا اسانس
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  كشت از پس مختلف يها سال در Satureja macrantha گونه 4 اكسشن اسانس اصليي ها بكيتر درصد -7 جدول
 )91سال (سال سوم  )90 سال(سال دوم )89سال(سال اول تركيبنام

thymol 5/30 4/40 3/36 

ρ-cymene 6/34 6/28 5/26 

γ-terpinene 7/21 2/21 7/23 

  
 مورد مرزه گونه 4 اكسشن اسانس اصلي اجزاي مقايسه

 مقادير مقايسه .شود مي ديده 7 جدول در بررسي
 دهد مي نشان 7 و 3جدولهاي  در اسانس اصلي هاي تركيب

 فنلي ارزشمند هاي تركيب بيوسنتز ماده پيش دو از كه
 اسانس در ترپينن- گاما مقدار )سيمن- پارا و ترپينن- گاما(

 ثابت كشت از پس سال سه هر در تقريباً 4 اكسشن
 حدود از و شده كم سيمن- پارا مقدار كه حالي در ،است بوده
 در هم تيمول نسبي ميزان .است رسيده %26 حدود به 34%
 سال در كه اليح در ،شده بيشتر اول سال به نسبت دوم سال

 اول سال از بيشتر هم باز ولي دوم سال از كمتر كمي سوم
 گونه اين از 4 اكسشن شدن مستقر با كلي طور به .است
 ساير مورد در .است شده بهتر اسانس كيفيت تدريج هب مرزه

 يها سال در تغييراتي نيز اسانس غيرعمده هاي تركيب
 آنها اهميت گرچه كه شود مي ديده كشت از پس مختلف
 ولي نيست عمده اجزاي مانند اسانس اصلي خواص روي
 گياه رشد طي در نيز اكسشن اين اسانس كه دهد مي نشان
 در گياه كلي وضعيت بررسي در بايد كه شده تغييراتي دچار
  .شوند گرفته نظر

  
  كشت از پس مختلف يها سال در Satureja macrantha گونه 36 اكسشن اسانس اصليي ها بكيتر درصد -8 جدول

 )91 سال( سال سوم )90 سال(سال دوم )89سال(سال اول ركيبتنام

ρ-cymene 5/42 8/36 8/33 

γ-terpinene 6/8 3/25 4/15 

Thymol 9/21 1/20 9/18 

carvacrol  0/1 4/3 9/9 

  
 مورد مرزه گونه 36 اكسشن اسانس اصلي اجزاي مقايسه

 4 جدول در كه گونه همان .شود مي ديده 8 جدول در بررسي
   زيادي مقدار 36 اكسشن اسانس ،شود مي ديده 8 و

 4 و 3 هاي اكسشن به نسبت تيمول كمتري مقدار و سيمن- پارا
 براي البته .است اسانس اين تر پايين كيفيت دهنده نشان كه دارد
 در سيمن- پارا مقدار نسبي كاهش گياه دشر با هم اكسشن اين

 در سيمن- پارا مقدار كه نحوي به ،شود مي مشاهده اسانس
 در كه اليح در رسيده، %34 حدود به ساله سه گياه اسانس
 را اسانس %42 از بيش سيمن- پارا ،ساله يك گياه اسانس
 رشد طي در ترپينن- گاما تغييرات اما .است داده مي تشكيل

 .است بوده برخوردار 4 و 3 اكسشن دو با متفاوتي روند از گياه
 سه تقريباً دوساله گياه اسانس در ترپينن- گاما كه نحوي به

 گياه برابر دو ساله سه گياه اسانس در و ساله يك گياه برابر
 يكسان سال سه هر در تقريباً تيمول مقدار .است بوده ساله يك
 هيجتو قابل افزايش سوم سال در كارواكرول مقدار ولي بوده
 تيمول فنلي تركيب دو مجموع گفت توان مي كه نحوي به ،يافته
 سوم سال در %30 حدود به اول سال در %23 از كارواكرول و

 اسانس كيفيت كلي طور به گرچه نتايج اين طبق .است رسيده
 در استقرار و گياه رشد با ولي است بوده پايين اكسشن اين

   .است شده بهتر آن كيفيت مزرعه
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  كشت از پس مختلف هاي سال در Satureja macrantha گونه 42 اكسشن اسانس مهمي ها بكيتر درصد -9 جدول
 )91 سال(سال سوم  )90 سال(سال دوم )89سال(سال اول ركيبتنام

thymol 4/38 1/37 4/17 

carvacrol 2/8 4/1 0/1 

γ-cymene 4/20 4/33 6/47 

γ-terpinene 7/15 8/20 8/19 

1,8-cineole 0/5 5/0 0/1 

  
 مورد مرزه گونه 42 اكسشن اسانس اصلي اجزاي مقايسه

 جدول در كه گونه همان .است شده آورده 9 جدول در بررسي
 در راي متفاوت روند 42 اكسشن اسانس شود مي ديده 9 و 5

 سشنكا سه به نسبت خودي اصلي اجزا اهشك و شيافزا
 قابل شيافزا گياه رشد با اكسشن اين در .دهد يم نشاني قبل

  نحوي به ،شود مي مشاهده اسانس سيمن-پارا مقدار در توجه
 دو از شيب به ساله سه گياه اسانس در سيمن- پارا مقدار كه

 درصد شيافزا .است دهيرس ساله يك گياه در آن مقدار برابر
 منيس-پارا به نسبتي مترك بيش با اسانس در ترپينن-گاما

 گياه اسانس در ترپينن-گاما كه نحوي به .است انجام شده
ي چندان تفاوت دوم سال با هك دهيرس %20 حدود به ساله سه

 مقدار .است شده شتريب %4 حدود اول سال به نسبت و نداشته
 رونديك  ازي قبلي ها سشنكا همه برخالف هم تيمول

 اسانس در آن مقدار هك يحال در و است ردهي كرويپي اهشك
 به سوم سال در اما است، بوده مشابه دوساله و ساله يك اهيگ

 هم اسانس كارواكرول مقدار .است افتهي ليتقل نصف حدود
 توان مي كه نحوي به است، افتهي اهشك اهيگ سن شيافزا با

 حدود از كارواكرول و تيمول فنلي تركيب دو مجموع گفت
 .است رسيده سوم سال در %18 حدود به اول سال در 47%
 رشد با اكسشن اين اسانس كيفيت كلي طور به نتايج اين طبق
 و آب طيشرا در شتي كبرا سشنكا نيا و افتهي اهشك اهيگ

   .ستين مناسب تهرانيي هوا
 سرشاخه اسانس عمدهي ها بكيتر ،يقبل قاتيتحق در
 از شدهي آور جمع S. macrantha نمونهيك  گلدار
 گزارش %)3/16( ليمونن و %)8/25( سيمن- پارا جانيآذربا

 داشته وجود اسانس در %8 مقدار به فقط موليت و بوده شده
 و Sefidkon & Jamzad, 2005.( Javidnia( است
 اسانس در موجود عمدهي ها بكيتر زين )2005( ارانكهم

 ،%)19( اسپاتولنول را S. macrantha از گريد نمونهيك 
  ردهك گزارش %)6/5( ترپينن- گاما و )6/6( اودسمول-بتا

 اشتهك سشنكا چهار در شدهيي شناساي اجزا سهيمقا .بودند
 محتمل را هيفرض دوي قبل قاتيتحق با گونه نيا از شده
 پيموتاك است نكمم گونه نيا هكنيا اول هيفرض ؛دينما يم

 قبالً مرزهي ها گونهي برخ در پيموتاك وجود ،باشد داشته
 و سفيدكن ؛Sefidkon & Jamzad, 2000( است شده دهيد

 ,.Baser et al ؛Miceli et al., 2007 ؛1383 همكاران،

 مرزه شده كاشته هاي نمونه دري قبل قاتيتحق در ).2004
-گاما و كارواكرول با يهاي كموتايپ زين ايران در تابستانه
 و )Baher et al., 2002 ؛Abbasi et al., 2005( باال ترپينن

فاكر ( باال ترپينن- آلفا و كارواكرول ،تيمول با يهاي كموتايپ
 نيا اثبات .است شده گزارش )1380 همكاران، و باهر

 تعدادي آور جمع به ازين S. macrantha مورد در موضوع
 است نيا دوم هيفرض .دارد تر قيدقي بررس و نمونهي شتريب
 شگاهيرو طيشرا با متفاوتي طيشرا در اهيگ ردنك شتك هك
 اسانس بكيتر در رييتغ نيا باعث ،يمياقل مشخصات نظر از
 خواص باي فنل ارزشمندي ها بكيتر شتريب حضور و
ي قبل قاتيتحق در .است شدهي دانيسكا يآنت ويكي وتيب يآنت
 زانيم هك شده مشخص هم مرزه گريدي ها گونهي رو
 در ،بوده %3/62 شده اشتهك نمونه اسانس در رولكارواك

 داشته رولكارواك %8/25ي وحش نمونه اسانس هك يحال
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ي عيطب شگاهيرو با شتك محل زين قيتحق آن در .است
   ).Ahmadi et al., 2009( است بوده متفاوت

 گونه اين اسانس دهنده تشكيل تركيب مهمترين هك تيمول
 ساختماني فرمول با فنلي نپمنوتر يك است، مرزه از

C10H14O كريستالي رنگ بي ماده صورت هب و باشد مي 
 يا كارواكرول آن فعال ايزومر و تيمول .گردد مي استخراج
 ولبورنئ مثل آنها از شده مشتقي ها بكيتر و ايزوتيمول

 وجود متفاوت درصدهاي با ها آويشن اسانس در معموالً
 تيمول .هستند ضدباكتري اثر داراي ها بكيتر نيا .دندار

 هالوتان در نگهدارنده ماده يك عنوان هب همچنين
)Halothane( يك عنوان هب و است كننده بيهوش ماده يك كه 

 استفاده شويه دهان در )Antiseptic( كننده ضدعفوني ماده
 هاي شويه دهان فرمول در فعال اوليه ماده تيمول .شود مي

 صحرايي موش روي پزشكي جديد تحقيقات .است مدرن
 در بخش آرام اثر داراي تيمول حاوي محلول كه داد نشان
 ريه مثل )β2-receptors( 2-بتا هاي گيرنده حاوي هاي اندام
   .)Wienkötter et al., 2007( باشد مي ها كليه و

  
  استفاده مورد منابع

 تحقيقات مؤسسه .ايران هاي همرز و ها نشويآ .1388 ،.ز جمزاد، -
  .صفحه 123 تهران، ،كشور مراتع و جنگلها

 دانشگاه انتشارات ).دوم جلد( يداروي گياهان .1361 ،.ع زرگري، -
  .صفحه 1001 ،تهران
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Abstract 
   The genus Satureja belongs to the Lamiaceae family. Satureja macrantha C. A. Mey. is an 
aromatic plant growing wild in Zanjan, Kordestan, Hamedan, and Kermanshah provinces. In 
this research, to domesticate this species and study its essential oil content and composition, the 
seeds of four accessions were collected from natural habitats and cultivated in the research farm 
of Research Institute of Forests and Rangelands. The experiment was conducted in a 
randomized complete blocks design with three replications. To compare the essential oil yields 
and constituents, the aerial parts of each accession were collected in full flowering stage in three 
consecutive years. After drying in room temperature, the plant materials were subjected to 
hydro-distillation. The oil yields were calculated and the oil compositions were identified by 
GC and GC/MS analysis and retention indices. Results showed that the major compounds in all 
oils were recorded to be thymol, p-cymene and γ-terpinene with different percentages. However, 
carvacrol was also detected in the oils whose value was not considerable. In addition, the oil 
yields increased gradually with plant growth in all accessions. The quality of oils was also 
improved with plant aging, except for one accession, so that three- year old plants contained 
more oil and more phenolic compounds, thymol and carvacrol as compared to one-year old 
plants. The elimination and appearance of some minor components in the oils with plant aging 
showed that oil analysis at the first year of cultivation of an aromatic plant did not produce 
acceptable results. Therefore, to obtain reliable results, the oils should be studied in a few 
consecutive years. 
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