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 ۱۴۰ 

 مقدمه. ۱
 ۀگسترارزشمند در  اریاز منابع بس یکی ییدارو اهانیگ

س شناخت  رانیا یعیمنابع طب عیو صورت  ستند که در  ه

توانند نقش یم حیصح برداریبهره وکشت، توسعه  ،یعلم

شتغالزا یمهم سالمت جامعه، ا  یرنفتیغ صادرات و ییدر 

که به عنوان  ی. مراتع عالوه بر نقشتت[۳۱] باشتتندداشتتته 

گاه فه، مح دیتول ،یارزش تفرج  منبع و ستتتتیز طیعلو

ند رهیغ و یکیژنت هانیگ دیتولظر ، از ندار  و ییدارو ا

از  استفاده .[۳] هستندای برخوردار ژهیو گاهیجا از یصنعت

به قدمت شناخت انسان از  یاسابقهبه عنوان دارو  اهانیگ

نهاز  یبیترک یعیدر مراتع طب .دارد اهیگ مختلف  یهاگو

شک یاهیگ ۀجامع کیساختار  ،یاهیگ دهند که یم لیرا ت

مل اقل عال یتوپوگراف ،یخاک ،یمیبا عوا  یانستتتان تیو ف

تهی یستتتازگار ند. تحقاف  یهاگونه یدر مورد اکولوژ قیا

 یکیاکولوژ یازهایطرف ن کیکند تا از یمکمک  یاهیگ

سا اهیگ کی اطالعات  نیاز ا گرید طرف از وشود  ییشنا

 ای توستتعه واهداف که شتتامل اصتتال   شتتبردیپ جهتدر 

 نیهمچن باشتتتد کمک گرفته شتتتود.یمگونه  کیحذف 

پا مده  به دستتتت آ ناستتتب ۀداد گاهیاطالعات  جهت  یم

 .[۱5، ۱۴] بود خواهد کیاکولوژ یندهایفرآ یزسامدل

از  یکی( Salvia) یگل میجنس مر [۱۱و  ۱۰]نظر  از

( استتت که Lamiaceae) انینعناع ۀخانوادمهم  یهاجنس

ستتترتاستتتر  در هیوادو ییدارو ،ینتیز ۀگون ۹۰۰با حدود 

 یجنس دارا نیا اهانیگ. استتتتجهان گستتتترده شتتتده 

فعال شتتامل  بیترک ۱۰۰از  شیبا ب یاستتانس قابل توجه

نهیه یهامونوترپن نهیه یهامونوترپن ،دروکرب  ،دروژ

باشتتتند که یمها ترپنیود ژنهیاکستتت یهاترپنیستتتزکو 

عال  دهندیماز خود نشتتتان  یفراوان یکیولوژیب یهاتیف

 رانیا در جنس نیگونتته از ا 58. در حتتدود [5 و۳۰]

 ی( بومدرصتتد ۲۹آن ) ۀگون ۱۷ که استتت شتتده شتتناخته

شندیم رانیا سانس مر از. [۲۷ و8] با صنا یگل میا  عیدر 

 دهنده طعم و ی)به عنوان چاشن ییغذا عیصنا ،یعطرساز

دارو  عیصتتتنا و [۱8] (نوشتتتابهآن به عنوان  یهاگل از و

 یآنت ،ضتتد قاب  ،استتپاستتمضتتد  ،یکشتت کرم تیخاصتت)

استتفاده  (هضتمعمل  ۀدهند بهبود ومحرک کبد  کیوتیب

 .[۷] شودیم

ن مان S.limbata ۀگو خاطر اثرات در به طور  یبه  آن 

 نیا. ردیگیممورد استتتفاده قرار  یگستتترده در طب ستتنت

 مختلف، یدهایفالونو  مثل یمتنوع باتیترک یحاو اهیگ

ند  ییدهایپنو یها و ترتانن ها، ترپنید ها،مونوتروپنمان

هایها و تتراترپنو ترپنیستتتزکو  از اثرات  باشتتتد.یم د

ضتتتد  ،یبه اثرات ضتتتد درد دهایترپنو  یکیفارماکولوژ

ضد و  یدانیاکست یفشتار خون، آنت ۀدهند ،کاهشیالتهاب

شاره کرد.یمها آن یکروبیم ضدالتهاب توان ا بارز  یخواص 

ست  یگل میمر یدهایترپنو  ستفاده از  کهسبب شده ا با ا

 یرا برا یقدرتمند ییدارو یهامولکول اهیگ نیا ۀعصتتتار

 ستتم،آستتم،یمزمن مانند رومات یالتهاب یهایماریبدرمان 

 ستتاخته و یطراح رهین و غییالتهابات روده و تصتتلب شتترا

ضشو سترپنیتر و یداز  ید. بع ضمن نفوذ در   ستمیها 

ند. یم ریثأتبر عملکرد آن  یمرکز یعصتتتب از  یکیگذار

 یو صتتنعت ییدارو یهاگونهمراتع استتتفاده از  یکارکردها

در فصل  و یاهعلوف هم و است ییدارو هم اهیگ نیاست و ا

سانس گ صد ا ستان که در  ییارزش چرا شودیمکم  اهیزم

 .S ۀگون .کندیم نیتأمفصل  نیداشته و علوفه دام را در ا

limbata گوشچهار  معطر، چند ساله، یاست علف یاهیگ 

شد و یممتر یسانت ۶۰-۳۰حدود  اهیارتفاع گ کرکدار، و با

به رنگ ستتتبز  متقابل، یهابرگپرپشتتتت،  یظاهر یدارا

 نیبهتر ست.ا هارگبرگاز  یاشبکه یدارا و میضخ روشن،

شت از نظر م سانس در برگ در آغاز ظهور  زانیزمان بردا ا

خرداد  ای بهشتتتتیارد اهیگ یباشتتتد. زمان گلدهیمها گل

به حالت خودرو در  یگل میمر ییایاستتتت. انتشتتتار جغراف

 مناطق ریبا یهادامنهو  یستتتنگالخ ایخشتتتک  یاراضتتت

 رانیدر ا باشتتد.یم کیو مکز قایشتتمال آفر ا،یآستت مختلف

 راز،یشتت لرستتتان، جان،یآذربا در مذکور اهیگ پراکنش زین

 .[۲۲] دیرویمسمنان و دماوند در استان تهران  کرمانشاه،

لعتت [۷] مطتتا بر رو ۀدر  ل میمر یخود  ب یگ   ریک
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Salvia sclareaتوستتتط یگلده ۀمرحلدر  اهیگ ی، اجزا 

 اهانیقرار گرفت.گ ییمورد شناسا GC-MSو  GCدستگاه 

 استتتانس زانیم نیشتتتتریب یکامل دارا یگلده ۀمرحلدر 

 ۰۳/۳۰ نالولیاستتتانس شتتتامل ل یاجزا نیترمهم و بوده

 پنئولیو آلفاتر درصتتتد ۰8/۲۳استتتتات  لینالیل ،درصتتتد

 Salvia یبر رو یبا بررستتت [۴] بود. درصتتتتد ۱۳/۱۱

reuterana Boiss و Salvia palestina Benth 

سانس گون ییایمیش بیترک ۴۳ از  بیترک ۲۴و  یاول ۀاز ا

 نیترغالب از دکهیگرد ییشتتتناستتتا یدوم ۀگوناستتتانس 

ندر  ییایمیشتتت یهابیترک مل  S.reuterana ۀگو شتتتا

کارو ول،یهید لن،یوفیکار ماکرن درو و  نالولیل ،-Dجر

ند. پاتولنول بود   اهیدر استتتتانس گ بیترک ۲۰(۶) استتت

Salvia officinalis شد ییشناسا یاصل باتیترک به عنوان 

 پتولیاکال ،(درصتتتد۳5/۳۱) نتوجو سیستتتکه شتتتامل 

 ۰5/۱۰) توجون ،(درصتتد۳۳/۲) گلوبالول ،(درصتتد۱۱/۱۳)

 ودرصد(  5۴/۴) نیآلفاپ ،(درصد ۰5/۲۱) کامفور ،(درصد

در برخی از  همچنین .باشتتتدیم( درصتتتد ۶8/۱) ننیبتاپ

درصتد استانس را به  نیپینن بیشتتر-بتا ،ستلویا یهاگونه

ست. از  صاص داده ا  توان بهیمها گونه نیا ۀجملخود اخت

S.chloroleuca (۶/۱۰درصتتتتد) [۳۳] کتترد اشتتتتاره.    

 و  Salvia reuterana Boiss یرو یبتتا بتتررستتتت [۶]

Salvia palaestina Benth، ۴۳ از  ییایمیشتتت بیترک

دومی  ۀگونترکیتتتب از استتتانس  ۲۴و  یاول ۀاسانس گون

های شیمیایی در ترین ترکیبشناسایی گردید که از غالب

گورجتتتونن، -المن، آلفتتتا-توان بتامی S. reuterana ۀگون

سپاتولنول را نام برد و  -n ، D-جرماکرن ستات و ا هگزیال

شتتتامل  S. palaestina ۀگونتتتهتتتای غالتتتب در ترکیتتتب

، لینالول و D  -کارو ول، جرماکرنهیدرودیکتتتتاریوفیلن، 

 اهیگ استتانس در بیترک ستتتیب. [۲5] استتپاتولنول بودند

 یاصتتتل باتیبه عنوان ترک Salvia officinalis یگل میمر

سا س ییشنا شامل  صد(،  ۳5/۳۱توجون ) سیشد که  در

درصد(، ترانس  ۳۳/۲درصد(، گلوبالول ) ۱۱/۱۳) پتولیاکال

 زویدرصتتتد(، ا ۰5/۲۱درصتتتد(، کامفور ) ۰5/۱۰توجون )

 ننیدرصتتد(، بتا پ5۴/۴) ننیدرصتتد(، آلفا پ ۶۹/۱برونول )

. دنباشتتیدرصتتد( م ۷۱/۲درصتتد( و آلفا هومولون) ۶8/۱)

مانند  ژنیاکستتت یدارا باتیاز ترک ییحضتتتور غلظت باال

 تواندیم یگل میو کامفور در استتانس مر پولیتوجون، اکال

ضد قارچ و ضد  دان،یاکس یآنت ،یباکتر یعامل خواص آنت

 یستتتتیبا یگل میمر اهیگ نیباشتتتد. بنابرا اهیگ نیالتهاب ا

مورد مطالعه قرار  یکیولوژیو ب یدرمان یهاجهت استتتفاده

 یگل میاستانس مر یدانیاکست یآنت تیفعال نجای. در اردیگ

س کینولیل-بتاکاروتن ستمیس قیاز طر  یابیمورد ارز دیا

نشان  یخوب یدانیاکسیآنت تیاسانس فعال نیقرار گرفت. ا

 ۀماد یریپذ هیتجز ،ییایمیش بیترک ۀسیبا مقا [۲۶]. داد

 یخنثۀ ندینامحلول در شتتو بریخام و ف نیپروتئ خشتتک،

 ی)ستتاقه و برگ( در مراحل مختلف گلده کامل اهیگ یبرا

 نتتتتتتوروزک  اهیتتتتتتو بتتتتتترگ گتتتتتت

S. leriifoli، ستفاده با کالهیتیخشک و کاه تر ۀونجی  ۴ از ا

 جینتا .شتتد رییگاندازه یدا م ستتتوالییف دارای گاو رأس
 رشتتتد مختلف مراحل در نوروزک اهیگ ییایمیشتتت یۀتجز

جی از کمتر آن خام نیپروتئ درصتتتد که داد نشتتتان  ۀون

بخش  .بود کالهیتیتر کاه از باالتر و یگلده اواخر خشتتتک

مل اهیگ یبریف حل در نوروزک کا لده مختلف مرا  یگ

 نامحلول بخش و یخنثۀ ندیشو در نامحلول بخش شامل

 کاه و خشتتک ۀونجی با ستتهیمقا در یدیاستت ۀندیشتتو در

ۀ نشتتتان دهند یتواند تا حدودیمه ک بود کمتر کالهیتیتر

ضم تیقابل صرف یبرا اهیگ نیا بهتر ه  دام یۀتعذ جهت م

 در ییغذا ارزش نظر از تواندیم اهیگ نیا نیبنابرا .باشتتتد

 مورد خشتتتک ۀونجی به کینزد نشتتتخوارگنندگان یۀتغذ

جه به اهم با .ردیگ قرار تو جه  هانیگ تیتو  در ییدارو ا

از نقطه  اهانیگ نیا یو بررستت یصتتنعت و ییدارو مصتتارف

نوع و  یو بررس ییپژوهش شناسا نیا هدف ،ینظر اقتصاد

گاهیروموجود در  ۀثرؤممواد  زانیم مختلف در  یهاشتتت

طبقتتات مختلف  در S. limbata ۀگونتت یگلتتدهۀ مرحلتت

 .باشدیم مراتع طالقان در یارتفاع
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  روش شناسی  .۲
 دیبازد و نیشیپ قاتیتحق مرور از پس پژوهش نیدر ا

و استناد  یدانیم یهاشیامیپ با طالقان منطقۀ از یمقدمات

 مختلف یارتفاع ۀمنطق ۳و مدارک موجود و نظر محققان 

دارد انتخاب شتتد. در  حضتتورمناطق  نیگونه در ا نیکه ا

که  دیگردیم ینیبشیپانتخاب شتتده  شتتگاهیروستته  نیا

 داشتتته وجود باتیاز نظر مقدار استتانس و ترک ییهاتفاوت

شد شک کردن جمع .با  ییاندام هواآوری مواد گیاهی و خ

 انیم، (متر۱۷۰۶) طالقان نییپاۀ منطق ستتته از یگل میمر

قان قان (متر۱۹۱۴) طال باال طال ۀ مرحلدر  (متر۲۴۷۳) و 

انجام  رماهیفصل تابستان در ت در یجنوب جهت در یگلده

استتانس  تیفیو ک تیکم راتییتغ یبه منظور بررستتشتتد. 

سه  یگل میمر اهیگ س شگاهیرودر   نیو همچن یمورد برر

 یاهیگۀ پنج نمون هاتیدر هر کدام از ستتا یگلده ۀحلمر

به صورت  ۹۶در تابستان  اهیگ یهاسرشاخهاز  )پنج تکرار(

نه .دیگرد یآورجمع یتصتتتتادف لها از نمو  یک ۀفاصتتت

ق باالی متریستتتانتی یاه ۀی نه. دیگرد قیچی گ  یهانمو

 از پس و منتقل شتتتگاهیآزما به شتتتده یآورجمع یاهیگ

 یریگاسانس یبرا و ابیآس(، خشک هی)سا کردن خشک

ستگاه کلونجر( آماده  قیطر از) معمول یهاروش با  شدد

[۲۰]. 

 استخراج اسانس .۱.۲
استتخرا  و تعیین درصتد استانس از روش انجام  یبرا

 کار از مرحله نیا انجام یبرا .تقطیر با آب استتتفاده گردید

در دستگاه کلونجر و بر  یگل میگرم از پودر خشک مر 5۰

ساس فا ساعتا سانس رماکوپه بریتانیا به مدت سه  گیری ا

آوری با سولفات سدیم بدون جمعو اسانس حاصل پس از 

شد سانس )وزنی به وزنی(  .آب خشک  صد ا ها بر نمونهدر

شک  سب وزن خ سبه  ۀمادح ستفاده، محا گیاهی مورد ا

بستتته درون  ۀشتتیشتتها تا زمان آنالیز در گردید. استتانس

 .گراد( نگهداری شتتتدندستتتانتی ۀدرج –۱8فریزر )دمای 

و  تی)کم یاستتاستت ۀدهند لیتشتتک باتیترک ییشتتناستتا

 ی)کروماتوگراف GC-FID و GC/MS( با دستتتتگاه تیفیک

 .گرفت صورت( یجرم سنج فیمتصل به ط یگاز

 تجزیه و آنالیز دستگاهی اسانس .۲.۲
نالیز   نهبرای آ گنمو گاه  از های استتتتانس از دستتتت

ست فینیگن  سنج کروماتوگراف ترموکو  صل به طیف  مت

به ستتتتون کاپیالری از نوع  جرمی  DB-5فینیگن مجهز 

 ۀالیمیلیمتر و ضخامت  ۲5/۰متر و قطر داخلی  ۶۰طولهب

تزریق  ۀمحفظمیکرومتر استتتفاده شتتد. دمای  ۲5/۰نازک 

گراد سانتی ۀدرج ۶۰گراد و دمای آون از سانتی ۀدرج ۲5۰

گراد بر سانتی ۀدرج 5گراد با سرعت سانتی ۀدرج ۲5۰تا 

 ۀدرج ۲5۰دقیقه در  ۱۰مدت هیابد و بافزایش میدقیقه 

از گازحامل هلیوم با ستترعت  د.گراد نگهداشتتته شتتستتانتی

یان  قه، انرژی یونیزاستتتیون میلی۱/۱جر  ۷۰لیتر بر دقی

استفاده گردید.  ۴5۶تا  ۴۳الکترون ولت و ناحیه جرمی از 

برای تعیین درصتتد نستتبی هر یک از ترکیبات تشتتکیل 

 ها با دستتتگاه گاز ترموکو ستتتلیز آناستتانس، آنا ۀدهند

(Gas chromatography, GC)  کرومتتاتوگرافی فینیگن

به دتکتور یونیزاستتتیون  لمجهز    Flame DB-5 ۀشتتتع

  ionization detector (FID) کتتاپیالری ستتتتون دارای

متر و ضتتتخامت میلی ۲5/۰متر و قطر داخلی  ۳۰طول هب

ی مای  ۲5/۰نازک  ۀال ظمیکرومتر، د  ۲5۰تزریق  ۀمحف

گراد تا ستتانتی ۀدرج ۶۰گراد، دمای آون از ستتانتی ۀدرج

ج ۲5۰ عت افزایش ستتتتانتی ۀدر با ستتتر ج ۴گراد   ۀدر

 ۲5۰دقیقه نگه داشتن در دمای  ۱۰گراد بر دقیقه، سانتی

گراد، ستتانتی ۀدرج ۳۰۰گراد، دمای دتکتور ستتانتی ۀدرج

با ستتترعت جریان  میلی لیتر بر  ۱/۱گاز حامل نیتروژن 

سبت توزیع سطح  5۰:۱ دقیقه، ن شده و با توجه به  انجام 

به روش نرمال  زیر منحنی آن در کروماتوگرام دستتتتگاه 

  .دست آمدهکردن سطح و نادیده گرفتن ضرایب پاسخ ب

 اسانس ۀدهندشناسایی ترکیبات تشکیل  .۲.3
شتتتناستتتایی ترکیبات استتتانس نیز با استتتتفاده از  
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 ۱۴۳ 

بازداری مان و شتتتاخا  یل ز های مختلف از قب  پارامتر

(Index Retention) ۀمقایستتتهای جرمی و طیف ۀمطالع 

ها با ترکیبات استتتتاندارد و اطالعات موجود در این طیف

ستتتنج طیف -رایانه دستتتتگاه گازکروماتوگرافی ۀکتابخان

 ۲و۱ ۀنستخ ۲۰۰۰-۱۹۹8فینیگن افزار نرمجرمی توستط 

(Xcalibur)   [۲]شد انجام . 

یل  یه و تحل ماری: تجز یل آ یه و تحل های دادهتجز

با استتتتفاده از  به عملکرد استتتانس  نالزمون آمربوط   زیآ

آزمون  از هانیانگیم ۀستتتیمقا یبرا طرفه و کی انسیوار

ستفاده از نرم افزار سخ) SPSS آماری دانکن با ا  و (۲5 ۀن

Excel .انجام شد 

 

 جینتا .3
اسانس در  ۀبازددرصد ۀ سیحاصل از مقا یآمار جینتا 

 بازده نیشتتتریب دهدیممختلف نشتتان  یشتتیمناطق رو

 .(۱)جدول باشدیم طالقانباال ۀ در منطق اسانس

 مورد مطالعه یهاشگاهیدر رو یگلده ۀمرحلدر  Salvia limbata اریاسانس و انحراف مع ۀبازد نیانگیم ۀسیمقا .۱ جدول

 شگاهیرو نیانگیم اریمع از انحراف

۰۳۵/۰ 

۰۲۵/۰ 

۰۳۵/۰ 

b۳۳/۰ 
b۳۳/۰ 
a۴5/۰ 

 (m۱۷۰۶) طالقان نییپا

 )m۱۹۱۴) طالقان انیم
 (m۲۴۷۳) باالطالقان

 

 باتیشود که اکثر ترکیمشاهده م ۲توجه به جدول  با

 دار شده است.یمختلف معن یدر مناطق ارتفاع

سانس یفیک زیآنال ۲در جدول  ۀ مرحلدر   S.limbataا

شان مختلف یشیدر مناطق رو یگلده ست. شده داده ن  ا

 یگلده ۀمرحلاستتانس در ۀ دهند لیتشتتک باتیتعداد ترک

 نییدر پا باشتتتد.یمتفاوت م یشتتتیمناطق مختلف رو در

 و در باال بیترک ۱۷طالقان  انیدر م ،بیترک ۲۱طالقان 

 لیتشتتک باتیترک نیترعمده باشتتد.یم بیترک ۲۲طالقان 

 و آلوآرومادندرن ،ننیبتاپ ،ننیآلفاپ اسانس شامل:ۀ دهند

ها در آن نیانگیمۀ ستتتیهستتتتند که مقا استتتپاتولونول

شان ۴و ۳، ۲، ۱ی نمودارها ست شده داده ن  نیشتری. با

 نی( و کمتردرصتتد ۷/۲5) طالقان انیمدر  ننیآلفاپ زانیم

 ننیبتاپ باشد.ی( مدرصد ۰۳/۲۴) طالقان باالآن در  زانیم

صد ۱/۲۶با  بیبه ترت صد ۲/۲۱و در را  زانیم نیشتریب در

طالقان دارا  نییپارا در  زانیم نیطالقان و کمتر انیدر م

 درصتتتد ۱/۹با  طالقان انیم در آلوآرومادندرن باشتتتد.یم

صد کمتر ۴با  باالطالقانمقدار و در  نیشتریب مقدار  نیدر

 نییمقدار را در پا نیشتتتریب استتپاتولونول ستتت.ا را دارا

 انیدر م (درصتتد ۹/۳) نیکمتر و (درصتتد 5/۲۳)طالقان 

 ست.ا طالقان دارا

 

 یریگجهیبحث و نت. 4
عات و بررستتت طال به م جه  مده  یهایبا تو مل آ به ع

فت جهینت توانیم فاع که گر قه ارت مان بر منط  وقوع ز

عه مورد اهیگ ثرهؤم ۀماد و کیفنولوژ یهادوره طال  اثر م

در  یدیبازده استتانس تول ،جینتا به توجه با. استتت داشتتته

 از شتریب متر ۲۳85 ارتفاع با طالقان باال در یگلده ۀمرحل

ست. روند تغ گرید مناطق سانس بازده راتییا  پژوهش در ا

  .دارد یخوان هم محققتتان برخی پژوهش بتتا حتتاضتتتر

  اهیتتمشتتتتابتته کتته در مورد گ یقیدر تحق [۲۴ و۱۹]

Mentha pieperata فت  زانیم نیشتتتتریب ،صتتتورت گر

( گزارش درصتتتد 8/۲کامل ) یاستتتانس را در زمان گلده

زمان برداشتتتت و فصتتتول  ریثأت ۀبا مطالع[ ۲۹] نمودند.
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 ۱۴۴ 

  Satureja muticaاستتتانس  تیفیو ک تیمختلف بر کم

( درصتتتد۳)ی گلده ۀدر مرحل اهیگ نیگزارش کردند که ا

ذکر  .باشدیم یشتریاسانس ب ینسبت به مراحل قبل دارا

 از یطیمح عوامل ریثأت که استتتت یضتتترور زین نکته نیا

 ریثأت تحت استتت ممکن زین خود که یکیژنت عوامل نقش

   .[۳۴] کندینم کم رندیگ قرار طیمح

 مختلف یشیدر مناطق رو یگلدهۀ در مرحل Salvia limbata اهیاسانس گ باتیترک اریو انحراف مع نیانگیم ۀسیمقا .۲جدول

F بیترک طالقان نییپا طالقان نییپا طالقان انیم طالقان انیم طالقان باال طالقان باال 

 ۀسیمقا اریمع انحراف

 نیانگیم

 سهیمقا اریمع انحراف

 نیانگیم

 ۀسیمقا اریمع انحراف

 نیانگیم
*۸۲۸/۳ ۶/۱8  abc۰۳/۲۴ ۰ abc۷/۲5 8/۳  abc ۲/۲۴ α -pinene 

*۴۶۹/۴ ۶/۰  ۲/۲۶ a 5/۰  ab۴/۱ 5/۰  ۱/۳ab Camphene 

*۶۶/۴ ۷/۰  ab۱۶/۲ 5/۰  a۳/۳ 5/۰  ۱/۷b Sabinene 

ns۱۰۶/۲ ۱8/۱۶  a۶/۲۱ ۴/۱۳  a۱/۲۶ ۳/۲ a ۲/۲۱ β- pinene 

۱/۱۷۱ ns ۱8/۱۶  ۱/۰۷a ۰ ۰ ۰۴/۰  a ۰۶/۰ Myrcene 

ns۱۸۱/۱ ۲۱/۱  ۱ a ۰ a ۲/۱ ۰ a۱/۰ Limonene 

۰/۹۸ ns ۷۳/۱  ۱ a 5/۰   ۰۴/۰  ۰ Zbetaocimene 

۰/۹۷ ns ۲/۱   a۱ ۰ ۰ ۰ ۰ Linalool 

**۵۷۵/۱۴ ۷۳/۱  a۴/۰ ۰ ۰ ۰ ab۳/۰ -αcampholenal 

۱۰/۵۸۳** ۱/۰  a۳/۰ ۰ ۰ ۱/۰  ۰ Transpinocarveol 

۲۸/۹۶۰** ۰ ۰/۲ a ۰ a ۲۲/۰ ۰ b۱/۰ Transverbenol 

**۱۶۱/۹ ۰5/۰  a۳/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ Borneol 

*۳۷۰/۵ ۱5/۰  ۰ ۰ a۶/۰ ۰ a۶/۰ Terpine4ol 

*۳۷۰/۵ ۰ ۰ ۱/۰  a۶/۰ ۲/۰  a۶/۰ Myrtenal 

**۹۱۸/۷ ۱5/۰  a۳/۰ ۰ ۰ ۱/۰ ab۲/۰ Verbenone 

**۶۹۴/۶ ۰ ۰ ۱/۰   b۲/۰ ۰ ۰ Bornyleaceate 

۱۷/۷۷** ۰ bcd5/۰ ۱/۰ bcd۴ /۰ ۴/۰ bc۲/۱ Eugenol 

۲۵۰/۸۸۰** ۰ b۱/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ β -caryophyllene 

۶۴/۳۴** ۱ ۴d ۲/۱ b۱/۹ ۱/۱ bc ۱/8 Alloaromadendre 

۱/۲۰۸ ns ۶5/۱  ۱/۰۹ a ۰ ۰ ۰۲/۰  a۱/۰ α -thujune 

۳۶۸/۰۰۳** ۱5/۰  cd۳/۰ ۱/۰ a۲/۳ ۰ bc 5/۰ Gamamuurolene 

۶۶/۷۲۶** ۱5/۰  ef۱/۳ 8/۰ ab۳/8 ۷/۰ d۷/5 Germacrene-D 

**۰۱۹/۳۳ ۳/۱  b۲/۴ ۷/۶ b5/8 ۹/۰ b 5/۶ Bicyclogermacrene 

**۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳/۱  ۰ Eugenolaceate 

**۵۲۶/۹۵ ۶/۱  d۴/8 ۳/۰  e۹/۳ ۲ b5/۲۳ Spathulonol 

**۱۸۶/۴۳ ۰ ۰ ۳/۰  b۱/۲ ۰ b ۱/۰ Caryophylleneoxide 

**۶۶/۱۴ ۱/۰  bcd۴/۰ ۰ ۰ ۶/۰  a ۷/۱ Sclareoxide 
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 طالقان مراتع در مختلف یشیدر مناطق رو یگلدهۀ در مرحل آلوآرومادنرن یکمۀ سیمقا. ۳نمودار 

۲۳.

۲۳.۵

۲۴.

۲۴.۵

۲۵.

۲۵.۵

۲۶.

پایین طالقان میان طالقان باالطالقان

آلفاپینن

a

a

aن
ما
ند
را

(
٪)

۲۳.۰۰

۲۳.۵۰

۲۴.۰۰

۲۴.۵۰

۲۵.۰۰

۲۵.۵۰

۲۶.۰۰

پایین طالقان میان طالقان باالطالقان

بتاپینن

a

a

aن
ما
ند
را

(
٪)

۲۳.۰۰

۲۳.۵۰

۲۴.۰۰

۲۴.۵۰

۲۵.۰۰

۲۵.۵۰

۲۶.۰۰

پایین طالقان میان طالقان باالطالقان

آلوآرومادندرن

a

a

b

ن
ما
ند
را

(
٪)
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 مختلف در مراتع طالقان یشیدر مناطق رو یگلده ۀاسپاتولونول در مرحل یکم یسۀ. مقا۴نمودار 

 

در ارتفاعات رامسر [ ۳۲] توسط که مشابه یپژوهش در

شان داد  (Utrica dioica)گزنه  اهیگ یبر رو انجام گرفت ن

و در اکثر موارد  افتی شیدر ارتفاعات افزا تولیف زانیکه م

 ۀرابط ایدرصتتد استتانس و اختالف ارتفاع از ستتطح در نیب

 کیبه عنوان  ایارتفاع از سطح در وجود داشت. یداریمعن

گزنه ۀ دهند لیتشتک باتیاز ترک یبا بعضت یطیفاکتور مح

ها نشان داده است که پژوهش .[۶] دارد ییباال یهمبستگ

 لیتشتتک یمربوط به اجزا یهاها و نستتبتبیترک تیکم

سانس ۀ دهند ۀ مرحل، پیژنوت ریثأبه طور گسترده تحت تا

 شیافزا[ ۱] .[۲۲] باشتتتدیم اهیگ نمو و رشتتتد و ینیتکو

 کامل یبنددانه ۀمرحل در را زیگشن اهیگ در اسانس درصد

حت مل ریثأت ت ما شیافزا و یکیژنت عوا ند د . دانستتتت

 اهانیگ از یاستحصال اسانس از یفیک و یکم یهاشاخصه

ۀ مرحل، یکیاکولوژ یفاکتورها از اهیگ کیژنت یمنها ،معطر

 شتتتدت به یاهیگ اندام نوع و برداشتتتت زمان، یکیفنولوژ

 یمتعدد مطالعات در مسئله نیا صحت که ردیپذیم ریثأت

یت  اهیعملکرد استتتانس در گ [۱۲] شتتتده استتتت. دأی

Cymbopogon citrates صل باران صد ۲/۰ یدر ف در  و در

 اهیدر گ استتت. دهیرستت درصتتد ۳5/۰فصتتل خشتتک به 

Pimentha recemosa سانس از  زانیم یبا کاهش بارندگ ا

 [۲8] .[۲5] افتی شیافزا درصتتتد ۴/۳به  درصتتتد ۲/۳

 شیبر افزا یداریمعن ریثأت یگزارش کردند که تنش خشک

شتتامل  شتتنیمختلف جنس آو یهاگونهبازده استتانس در 

Thymus armeniacus، T.lancifolius 

ع در [۲۳ و۹] دارد.  T.transcaucasicusو خود بر ۀ مطال

 یبررس که دندیرس جهینت نیا به  Thymus vulgaris یرو

 در اهیگ نیا که دهدیم نشان اسانس درصد راتییتغ ریس

 پس یول بوده برخوردار یکمتر استانس از یشتیروۀ مرحل

 شیافزا یگلتتدهۀ مرحلتت بتته یشتتتیروۀ دور از عبور از

 شدن ترکامل با سپس و شودیم دهید آن در یریچشمگ

سانس زانیم یگلده انیپا و شمگ افت ا شته یریچ  که دا

. باشد یدرون و یطیمح مختلف عوامل ریثأت تحت تواندیم

 حا ز استتانس دیتول مقدار نظر از نکهیا بر عالوه دهیپد نیا

ست تیاهم  که یراتییتغ رینظ گرید مختلف یهاجنبه از ا

قدار در لب زین دیآیم وجود به آن یاجزا از یبرخ م  جا

 ،نور، رطوبت ،دما مانند یشتتناخت بومعوامل  .استتت توجه

ند تیاهم رهیغ و خاک، ییایجغراف تیموقع ما دار  ذکر ا

 عوامل ریثأت شتتدن روشتتن که استتت یضتترور نکته نیا

 زین خود کتته یکیژنت عوامتتل نقش از را یزیچ یطیمح

 .کندینمکم  رندیقرار گ طیمح ریثأتاستتتت تحت  ممکن

۰.

۵.

۱۰.

۱۵.

۲۰.

۲۵.

پایین طالقان میان طالقان باالطالقان

اسپاتولونول

a

b

b

ن
ما
ند
را

(
٪)
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 ۱۴۷ 

 تحت را پتوسیاکال اهیگ در استتتانس بازده شیافزا [۲۲]

 جیستتاس نتابرا. نمودند گزارش یخشتتک میمال تنش ریثأت

مده ۲جدول   یگل میمر اهیگ استتتانس باتیترک نیترع

مختلف  یشیمناطق رو و مراحل در پژوهش نیا از حاصل

فاپ تاپ، (درصتتتتد ۶/۲۴) ننیآل ، (درصتتتتد ۹۶/۲۲) ننیب

 درصد( ۹/۱۱) اسپاتولونول و درصد( ۲/۲۱) آلوآرومادندرن

 حاصل اهیدر اسانس گ موجود ۀعمد باتیترک نوع باشد.یم

شابه هاپژوهش ریسا با پژوهش نیا از ست م صد اما ،ا  در

 باتیترک نیترعمده(8) .باشتتتدیم متفاوت باتیترک نیا

فا پ را S.eremophila اهیگ  لیبورن ،درصتتتد ۳/۲۴ ننیآل

 ۳/۱۴و بورنیول  درصتتد ۱۶کامفن  ،درصتتد ۹/۱8استتتات 

استتانس  باتیترک نیترعمده [۱۷] گزارش نمودند. درصتتد

S. eremophila ۹۷/۱۷ ننیآلفا پ، درصتتد ۲۰ ولیرا بورن 

 ۴/۱۰و کامفن  درصتتتد ۹/۱۴استتتتات  لیبورن ،درصتتتد

سا مشاهده شده در مواد  یهاتفاوت نمودند. ییدرصدشنا

تواند یممتعدد  قاتیدر تحق اهیاستتانس گۀ دهند لیتشتتک

فاوت در  لیبه دل مان ،یمورد بررستتت یهاتیجمعت  ز

و روش  شتتتگاهیرو کیاکولوژ یهاتفاوت  اهیگ یآورجمع

شده در  ییشناسا ۀعمد یهابیترکباشد. یم یریگاسانس

 ننیآلفا پ .هستندگوناگون  یهااستفاده یپژوهش دارا نیا

 ۲۳۶/۱۳۶ یمولکول وزن با و 16H10C ییایمیبا فرمول شتتت

، الکل در محلول و آب در نامحلول صتتتورت به عتیطب در

 به استتانس صتتنعت در ننیپ آلفا .دارد وجود اتر و کلروفرم

. با توجه دیآیم شمار به یروغن یاترها یۀپا بیترک عنوان

بازده استتانس در  نیشتتتریدر پژوهش حاضتتر ب نکهیبه ا

ست  یگلدهۀ مرحل شود که جهت  یم شنهادیمد پآبه د

 Salvia اهیبه دستتتت آوردن حداکثر عملکرد استتتانس گ

limbata له برداشتتتتت صتتتورت گ نیا از در  و ردیمرح

 با کیاکولوژ راتییتغ یستتتتازمدل به یآت قاتیحقت

 .شود پرداخته زین( ۱۳و۱۶) شرفتهیپ یهاروش

 

References 

[1] Ahmadian, A. and Noorzad, S. (2014). Effect of water deficient stress and harvesting stages on quantitative and 

qualitative yield of Coriandrum sativum L. in Torbat e Heydarieh. Journal of Agroecology, 6(1): 130-141.(In 

Persion) 

 [2]  Behmanesh, B., G.A. Heshmati and M. Baghani.(2008). Defining the medicinal plant diversity in Chahrbagh 

mountainous rangelands, Golestan province. Journal of Rangeland, 2(2):141-150. (In Persion) 

[3]  Croteau, R. M., Felton, F., Krap, A. and Kjonaas, H.(1981). Relationship of camphor biosynthesis to leaf development 

in sage (Salvia officinalis). Plant Physiology 13 (4): 59-64. 

[4] Engelmann, U., Walther, C., Bondarenko, B., Funk, P. and Schläfke, S. (2006). Efficacy and safety of a combination 

of Sabal and Urtica extract in lower urinary tract symptoms. A randomized, double-blind study versus tamsulosin. 

Arzneimittel forschung. 56(3): 222-9. 

 [5] Esmaeili, M. A., Sonboli, A., Kanani, M. R., Sadeghi, H and Karimianpour, N. (2010). Evaluation of the effect of 

Salvia sahendica on tissue damages induced by alcohol in oxidative stress conditions in the rat: Effect on liver and 

kidney oxidative parameters. Pharmaceutical .15(4): 315- 322. 

[6] Fattahi,B.,Nazeri,F.,Kalantari,S and Bonfil,M. (2014). Identification of essential oils of Boiss Salvia reuterana and 

Salvia palaestina Benth and comparison of flavonoid and rosmarinic acid content in them.Rangeland Journal. 

30(3):463-475 (In Persion) 

[7] Ghani,A., Ebrahim Pour,A.,Tehranifar,A and Hassanzadeh Khayat,M.(2015). Study of the adaptability of the growth 
and development and medicinal and ornamental potential of Salvia sclarea in the climatic conditions of 

Mashhad.Rangeland journal., Volume 17, Number 1, Journal of Research on Production 17 (1): 77-90 



 ۱۳۹8بهار ، ۱، شماره ۷۲طبیعی ایران، دوره منابع جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 

 ۱۴8 

[8] Habibi, Z., Biniaz, T., Masoudi, S. and Rustaiyan, A. (2004). Composition of the essential oil of Salvia eremophila 

Bioss. native to Iran. Journal of Essential oil Research, 16(3): 172-173. (In Persion) 

[9] Hadi Panaha.,A, Golparvar.,A Ghasemi.,A and Zinoli., h.(2011).Determining the best harvest time to achieve the 

highest yield of essential oil and thymol in Thymus vulgaris L. thyme in Isfahan conditions.Journal of medicinal 

plants. 1(2):28-29 

[10] Hedge, A. (1982). Salvia L. In: Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica 150: 403–476. Akad. Drucku. Verlagsan-stalt, 

Graz.  

 [11] Hey Wood, V. H. (ED). (1978). Flowering Plants of the World. Oxford University Press. 335 p. 

[12] Jahantab, E and Dilam Salehi, M. (2017). Comparison of Quantitative and Qualitative Indices of Essential Oil from 

Different Organs of Echinophora cinerea in Dena County. Journal of Rangeland Research.3(2): 275-278(In Persion). 

[13] Jahani, A.; Feghhi, J. and Zobeiri, M. (2012).Spatial forest simulation to obtain forest statistics (Case study: 

Gorazbon district of Kheyrud forest), Journal of forest and wood products, 65(2):147-155.  

[14] Jahani, A.(2016). Modeling of forest canopy density confusion in environmental assessment using artificial neural 

network. Forest and Poplar Research, 24(2), 310-322.  

[15] Jahani, A. (2017). Sycamore failure hazard risk modeling in urban green space. Journal of spatial analysis 

environmental hazards, 3(4), 35-48.  

[16] Jahani, A. (2019).Sycamore failure hazard classification model (SFHCM): an environmental decision support system 

(EDSS) in urban green spaces. International Journal of Environmental Science and Technology, 16, 955–964.  

[17] Javadi, S., Matloubi Moghadam, F. and Amin, Gh. (2002). Study of essential oil of Salvia eremophila based on 
Gc/Ms method. Pharmacy Thesis, Pharmaceutical Sciences Branch. Islamic Azad University.1(2):96-97(In Persion). 

[18] Kamali, H., Imani, M., Ameri, A.A., Faizi, P. and Mohamadi, A. (2014). Investigation of quantity and quality of 

Satureja mutica L. essential oil in different growth seasons in Khorassan Province. Ecophytochemistry of Medicinal 

plants, 2(4): 36-42. 

[19] Kamatou, G. P. P., Makunga, N. P., Ramogola, W. P. N. and Viljoen, A. M. (2008). South African Salvia species: a 

review of biological activities and phytochemistry. Journal of Ethnopharmacology 1(19): 664-667. 

[20] Karami, M., Hosseini, A., Shahabi Majid, N., Ebrahimzadeh M and Alami, P. (2015). Therapeutic, chemical, 

pharmaceutical composition of botanical compounds-mimicoli. Rangeland Journal. 30(3): 463-475. 

 [21] Khadem Hosseini, Z., Jafarian,Z., Roshan,V and Ranjbar,Gh.(2018). The Effect of Water Salinity on the Quantity 

and Quality of Biochemical Compounds of Raisin Medicinal Plant. Scientific Research Journal of 

Rangeland.12(3):3731397. (In Persion) 

[22] Lambert-Ortiz, E.(1996).Encyclopedia of herbs, spices & Flavourings. Dorling Kinderslej.:3(4)48-49. 

[23] Letchamo, W., Marquard, R., Holz, J. and Gosselin, A. (1994). Effects of water supply and light intensity on growth 

and essential oil of two Thymus vulgaris L. selections. Angewandte Botanik, 68(2): 83-88. 

[24] Mirza, M., Ghoraishi, F. and Bahadori, A.(2011). Effect of harvesting time on essential oils content and composition 

of Salvia officinalis L. and Mentha pieperata L. in Khuzistan Province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic 

Plants. 26(4): 531-543. 

[25] Mozafari Dehshiri, T., Sefidkon, F., Askari, F. and Bakhshi, GH. (2013). Essential oil evaluation of Pimpinella aurea 

DC. in different growth stage: case study of natural habitat of Tehran province. Eco-phytochemical Journal of 

Medical Plants. 1(4): 1-13. 

[26] Rad, M.H., Jaimand, K., Assareh, M.H. and Soltani, M.(2013). Effects of drought stress on the quantity and quality 

of essential oil and water use efficiency in Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Iranian Journal of Medicinal and 
Aromatic Plants, 29(4): 772-782. 

[27] SalimPourf,F.,Mazouji,A.,Mazhar,F and Barzin,G.(1392).Comparative Study of Antibacterial Properties of 

Essential Oil of Salvia L. (Scientific Research in Medicine, 37 (4): 205-210 



  در... Salvia limbataاسانس  یفیتو ک یتبر کم یگلده ۀمرحل یرتأث یبررس

 

 

 ۱۴۹ 

[28] Saeb, K., Kakouei, A., Babakhani, B., Hosseini Boldaji, S.A., Rahdari, P., Pourshamsian, K. and Jafari Hajati ,R. 

2012. Analyzing the effect of height on the medical compounds of Urtica diocia L. in Ramsar region. Plant and 

Ecosystem. 33(5): 31-40. 

[29] Sefidkon, F.(2008). Research program on medicinal plant. Research Institute of Forests and Rangelands. 40(2):25-

27 (In Persian). 

[30] Sonboli, A., Kanaani, M., R, Yousefzadi and M., Montar, M. (2009). Comparison of Chemical Compositions and 

Antibacterial Effects of Essential Oil. Salvia hydrangea in two different habitats, Medicinal Plants Quarterly, 
8(2):48-50. 

[31] Timmermann, B.N., Steelink, C. and Loewus, F.A. (1984). Recent advanced in phytochemistry: Phytochemical 

adaptation to stress. Plnum press.18(2): 333  

[32] Valizadeh, R., Safari, R., Ghiasi, A. Eshghizadeh and H. Repeat. (2014). Determination of the nutritional value of 

Salvia leriifolia in ruminant nutrition. Iranian Journal of Animal Science Research,6(2):164-157. 

[33] Yousefzadeh, K., Hooshmand, S., Shiran, B., Zeynali, H. Hadian, J. and Ghaisari, M.M. (2015). Effect of long time 

drought stress on quantity and quality of essential oil of Thymus spp. Ecophytochemistry of Medicinal plants, 3(4): 

1-14. 

[30] Zhiming, F., W., Hang, H., iaofei, X., Zhaolin, S. and Chunchao, H. (2013). The pharmacological properties of Salvia 

essential oils. Journal of Applied Pharmaceutical Science 3(7): 122-127.  



 


