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بررسی تأثیر مرحلۀ گلدهی بر کمیت و کیفیت اسانس Salvia limbata
درطبقات ارتفاعی مختلف درمراتع طالقان
 مریم صفاریها؛ دانشجوی دکتری مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 حسین آذرنیوند*؛ استاد ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 محمدعلی زارع چاهوکی؛ استاد ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 علی طویلی؛ دانشیار ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 صمد نژادابراهیمی؛ استادیار ،پژوهشکدۀ گیاهان و مواد اولیه دارویی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 دنیل پاتر؛ استاد ،دانشکدۀ کشاورزی و علوم محیط زیست ،دانشگاه کالیفرنیا ،دیویس.
چکیده
گیاه مریم گلی ( )Salvia limbataگیاهی علفی و پایا و متعلق به خانوادۀ نعناع و بومی ایران است .در این تحقیق اندام هوایی گیاه
 Salvia limbataدر مرحلۀ گلدهی در تیرماه در مناطق ارتفاعی مختلف در مراتع طالقان از نظر مقدار اسانس و تنوع ترکیبات شیمیایی
موجود در آنها مطالعه شد .برای بررسی مواد مؤثرۀ گیاه در رویشگاههای مورد مطالعه در مرحلۀ گلدهی  ۹نمونۀ گیاهی برای آنالیز
فیتوشیمی بررسی شد .شناسایی ترکیبات تشکیل دهندۀ اساسی (کمیت و کیفیت) با دستگاه  GC/MSو ( GC-FIDکروماتوگرافی
گازی متصل به طیف سنج جرمی) صورت گرفت .بازده اسانس در مرحلۀ گلدهی به ترتیب در پایین طالقان ( )۱۷۰۶mبرابر ۰/۳۴در
میان طالقان ( )۱۹۱۴mبرابر ۰/۳۴و در باال طالقان ( ۰/۴۶ )۲۴۷۳mدرصد (وزنی به وزنی) دست آمد .با توجه به نتایج به دست آمده،
تغییرات ارتفاع در سه رویشگاه مورد مطالعه اختالف معنیداری را در بین درصد ترکیبات به دست آمده نشان میدهد .همچنین
عمدهترین ترکیبات تشکیل دهندۀ اسانس شامل :آلفاپینن ،بتاپینن ،آلوآرومادندرن واسپاتولونول هستند.
کلید واژگان :روغنهای فرار ،طبقات ارتفاعی ،مرحلۀ گلدهی ،Salvia limbata ،طالقان
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۱۴۰

 .۱مقدمه
گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گسترۀ
و سیع منابع طبیعی ایران ه ستند که در صورت شناخت
علمی ،کشت ،توسعه و بهرهبرداری صحیح میتوانند نقش
مهمی در سالمت جامعه ،ا شتغالزایی و صادرات غیرنفتی
داشتتته باشتتند [ .]۳۱مراتع عالوه بر نقشتتی که به عنوان
ارزش تفرج گاهی ،تول ید علو فه ،محیط زیستتتت و منبع
ژنتیکی و غیره دار ند ،از نظر تول ید گ یا هان دارویی و
صنعتی از جایگاه ویژهای برخوردار هستند [ .]۳استفاده از
گیاهان به عنوان دارو سابقهای به قدمت شناخت انسان از
گ یاه دارد .در مراتع طبیعی ترکیبی از گو نه های مختلف
گیاهی ،ساختار یک جامعۀ گیاهی را ت شکیل میدهند که
با عوا مل اقلیمی ،خاکی ،توپوگرافی و ف عال یت انستتتانی
ستتتازگاری یافتهاند .تحقیق در مورد اکولوژی گونه های
گ یاهی کمک میکند تا از یک طرف ن یازهای اکولوژیکی
یک گیاه شنا سایی شود و از طرف دیگر از این اطالعات
در جهت پیشتتبرد اهداف که شتتامل اصتتال و توستتعه یا
حذف یک گونه می باشتتتد کمک گرفته شتتتود .همچنین
اطال عات به دستتتت آ مده پای گاه دادۀ م ناستتتبی ج هت
مدلسازی فرآیندهای اکولوژیک خواهد بود [.]۱5 ،۱۴
از نظر [ ۱۰و  ]۱۱جنس مریم گلی ( )Salviaیکی از
جنسهای مهم خانوادۀ نعناعیان ( )Lamiaceaeاستتت که
با حدود  ۹۰۰گونۀ زینتی ،دارویی وادو یه در ستتترتاستتتر
جهان گستتتترده شتتتده استتتت .گیاهان این جنس دارای
استتانس قابل توجهی با بیش از  ۱۰۰ترکیب فعال شتتامل
مونوترپن های ه یدروکرب نه ،مونوترپن های ه یدروژ نه،
ستتتزکو یترپنهای اکستتتیژنه ودیترپنها میباشتتتند که
ف عال یت های بیولوژیکی فراوانی از خود نشتتتان میده ند
[۳۰و  .]5در حتتدود  58گونتته از ا ین جنس در ا یران
شتتناخته شتتده استتت که  ۱۷گونۀ آن ( ۲۹درصتتد) بومی
ایران میبا شند [8و  .]۲۷از ا سانس مریم گلی در صنایع
عطرسازی ،صنایع غذایی (به عنوان چاشنی و طعم دهنده
و از گلهای آن به عنوان نوشتتتابه) [ ]۱8و صتتتنایع دارو
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(خاص تیت کرم کش تی ،ضتتد استتپاستتم ،ضتتد قاب  ،آنتی
بیوتیک محرک کبد و بهبود دهندۀ عمل هضتم) استتفاده
میشود [.]۷
گو نۀ  S.limbataبه خاطر اثرات در مانی آن به طور
گستتترده در طب ستتنتی مورد استتتفاده قرار میگیرد .این
گ یاه حاوی ترکی بات متنوعی مثل فالونو یدهای مختلف،
تانن ها و تریپنو یدهایی مانند مونوتروپن ها ،دیترپن ها،
ستتتزکو یترپن ها و تتراترپنو ید ها می باشتتتد .از اثرات
فارماکولوژیکی ترپنو یدها به اثرات ضتتتد دردی ،ضتتتد
التهابی،کاهش دهندۀ فشتار خون ،آنتی اکستیدانی و ضد
میکروبی آنها میتوان ا شاره کرد .خواص ضدالتهابی بارز
ترپنو یدهای مریم گلی سبب شده ا ست که با ا ستفاده از
عصتتتارۀ این گ یاه مولکول های دارویی قدرتمندی را برای
درمان بیماریهای التهابی مزمن مانند روماتیستتم،آستتم،
التهابات روده و تصتتلب شتترایین و غیره طراحی و ستتاخته
شود .بع ضی از دی و تریترپنها ضمن نفوذ در سی ستم
عصتتتبی مرکزی بر عملکرد آن تأثیر می گذار ند .یکی از
کارکردهای مراتع استتتفاده از گونههای دارویی و صتتنعتی
است و این گیاه هم دارویی است و هم علوفهای و در فصل
زم ستان که در صد ا سانس گیاه کم می شود ارزش چرایی
داشته و علوفه دام را در این فصل تأمین میکند .گونۀ S.
 limbataگیاهی است علفی چند ساله ،معطر ،چهار گوش
و کرکدار ،ارتفاع گیاه حدود  ۳۰-۶۰سانتیمتر میبا شد و
دارای ظاهری پرپشتتتت ،برگهای متقابل ،به رنگ ستتتبز
روشن ،ضخیم و دارای شبکهای از رگبرگها است .بهترین
زمان بردا شت از نظر میزان ا سانس در برگ در آغاز ظهور
گلها میباشتتتد .زمان گلدهی گیاه اردیبهشتتتت یا خرداد
استتتت .انتشتتتار جغرافیایی مریم گلی به حالت خودرو در
اراضتتتی خشتتتک یا ستتتنگالخی و دامنههای بایر مناطق
مختلف آس تیا ،شتتمال آفریقا و مکزیک میباشتتد .در ایران
نیز پراکنش گیاه مذکور در آذربایجان ،لرستتتان ،شتتیراز،
کرمانشاه ،سمنان و دماوند در استان تهران میروید [.]۲۲
[ ]۷در مطتتا لع تۀ خود بر روی مر یم گ لی ک ب یر
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بررسی تأثیر مرحلۀ گلدهی بر کمیت و کیفیت اسانس  Salvia limbataدر...

 ،Salvia sclareaاجزای گ یاه در مرحلۀ گلدهی توستتتط
دستگاه  GCو  GC-MSمورد شناسایی قرار گرفت.گیاهان
در مرحلۀ گلدهی کامل دارای بیشتتتترین میزان استتتانس
بوده و مهمترین اجزای استتتانس شتتتامل لینالول ۳۰/۰۳
درصتتتد ،لینالیل استتتتات  ۲۳/۰8درصتتتد و آلفاتریپنئول
 ۱۱/۱۳درصتتتتد بود ]۴[ .با بررستتتی بر روی Salvia

برونول ( ۱/۶۹درصتتد) ،آلفا پینن (۴/5۴درصتتد) ،بتا پینن
( ۱/۶8درصتتد) و آلفا هومولون( ۲/۷۱درصتتد) میباشتتند.
حضتتتور غلظت باالیی از ترکیبات دارای اکستتتیژن مانند
توجون ،اکالیپول و کامفور در استتانس مریم گلی میتواند
عامل خواص آنتی باکتری ،آنتی اکسیدان ،ضد قارچ و ضد
التهاب این گیاه باشتتتد .بنابراین گیاه مریم گلی بایستتتتی

Salvia palestina Benth

جهت استتتفادههای درمانی و بیولوژیکی مورد مطالعه قرار
گیرد .در اینجا فعالیت آنتی اکستیدانی استانس مریم گلی
از طریق سی ستم بتاکاروتن-لینولیک ا سید مورد ارزیابی

ترک یب های شتتتیم یایی در گو نۀ  S.reuteranaشتتتا مل
کاریوفیلن ،دیه یدرو کارو ول ،جر ماکرن ،D-لی نالول و
استتت پاتولنول بود ند ۲۰)۶( .ترک یب در استتتتانس گ یاه
 Salvia officinalisبه عنوان ترکیبات اصلی شناسایی شد

قرار گرفت .این اسانس فعالیت آنتیاکسیدانی خوبی نشان

 reuterana Boissو
 ۴۳ترکیب شیمیایی از ا سانس گونۀ اولی و  ۲۴ترکیب از
استتتانس گونۀ دومی شتتتناستتتایی گردیدکه از غالبترین

که شتتتامل ستتتیس توجون (۳۱/۳5درصتتتد) ،اکالیپتول
(۱۳/۱۱درصتتد) ،گلوبالول (۲/۳۳درصتتد) ،توجون (۱۰/۰5
در صد) ،کامفور ( ۲۱/۰5در صد) ،آلفاپین ( ۴/5۴در صد) و
بتاپینن ( ۱/۶8درصتتتد) میباشتتتد .همچنین در برخی از
گونههای ستلویا ،بتا-پینن بیشتترین درصتد استانس را به
خود اخت صاص داده ا ست .از جملۀ این گونهها میتوان به
۱۰/۶( S.chloroleucaدرصتتتتد) اشتتتتاره کتترد [.]۳۳
[ ]۶بتتا بتتررستتتتی روی  Salvia reuterana Boissو
 ۴۳ ،Salvia palaestina Benthترک یب شتتتیم یایی از
اسانس گونۀ اولی و  ۲۴ترکیتتتب از استتتانس گونۀ دومی
شناسایی گردید که از غالبترین ترکیبهای شیمیایی در
گونۀ  S. reuteranaمیتوان بتا-المن ،آلفتتتا-گورجتتتونن،
جرماکرن -D ،n -هگزیال ستات و ا سپاتولنول را نام برد و
ترکیتتتبهتتتای غالتتتب در گونت تۀ  S. palaestinaشتتتامل
کتتتتاریوفیلن ،دیهیدروکارو ول ،جرماکرن ، D -لینالول و
استتپاتولنول بودند [ .]۲5بیستتت ترکیب در استتانس گیاه
مریم گلی  Salvia officinalisبه عنوان ترکی بات اصتتتلی
شنا سایی شد که شامل سیس توجون ( ۳۱/۳5در صد)،
اکالیپتول ( ۱۳/۱۱درصد) ،گلوبالول ( ۲/۳۳درصد) ،ترانس
توجون ( ۱۰/۰5درصتتتد) ،کامفور ( ۲۱/۰5درصتتتد) ،ایزو

داد ]۲۶[ .با مقای سۀ ترکیب شیمیایی ،تجزیه پذیری مادۀ
خشتتک ،پروتئین خام و فیبر نامحلول در شتتویندۀ خنثی
برای گیاه کامل (ستتاقه و برگ) در مراحل مختلف گلدهی
نتتتتتتوروزک
گتتتتتتیتتتتتتاه
بتتتتتترگ
و
 ،S. leriifoliیونجۀ خ شک و کاه تریتیکاله با ا ستفاده از ۴
رأس گاو دارای فیستتتوالی دا می اندازهگیری شتتد .نتایج
تجزیۀ شتتتیمیایی گیاه نوروزک در مراحل مختلف رشتتتد
نشتتتان داد که درصتتتد پروتئین خام آن کمتر از یونجۀ
خشتتتک اواخر گلدهی و باالتر از کاه تریتیکاله بود .بخش
فیبری گ یاه کا مل نوروزک در مرا حل مختلف گ لدهی
شامل بخش نامحلول در شویندۀ خنثی و بخش نامحلول
در شتتویندۀ استتیدی در مقایستته با یونجۀ خشتتک و کاه
تریتیکاله کمتر بود که میتواند تا حدودی نشتتتان دهندۀ
قابلیت ه ضم بهتر این گیاه برای م صرف جهت تعذیۀ دام
باشتتتد .بنابراین این گ یاه میتواند از نظر ارزش غذایی در
تغذیۀ نشتتتخوارگنندگان نزدیک به یونجۀ خشتتتک مورد
تو جه قرار گیرد .با تو جه به اهم یت گ یا هان دارویی در
مصتتارف دارویی و صتتنعتی و بررس تی این گیاهان از نقطه
نظر اقتصادی ،هدف این پژوهش شناسایی و بررسی نوع و
میزان مواد مؤثرۀ موجود در رویشتتت گاه های مختلف در
مرحل تۀ گلتتدهی گون تۀ  S. limbataدر طبقتتات مختلف
ارتفاعی در مراتع طالقان میباشد.
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 .۲روش شناسی
در این پژوهش پس از مرور تحقیقات پی شین و بازدید
مقدماتی از منطقۀ طالقان با پیمایشهای میدانی و استناد
و مدارک موجود و نظر محققان  ۳منطقۀ ارتفاعی مختلف
که این گونه در این مناطق حضتتور دارد انتخاب شتتد .در
این ستته رویشتتگاه انتخاب شتتده پیشبینی میگردید که
تفاوتهایی از نظر مقدار استتانس و ترکیبات وجود داشتتته
با شد .جمعآوری مواد گیاهی و خ شک کردن اندام هوایی
مریم گلی از ستتته منطقۀ پایین طالقان (۱۷۰۶متر) ،میان
طالقان (۱۹۱۴متر) و باال طالقان (۲۴۷۳متر) در مرح لۀ
گلدهی در جهت جنوبی در فصل تابستان در تیرماه انجام
شتتد .به منظور بررس تی تغییرات کمیت و کیفیت استتانس
گیاه مریم گلی در سه روی شگاه مورد برر سی و همچنین
مرحلۀ گلدهی در هر کدام از ستتایتها پنج نمونۀ گیاهی
(پنج تکرار) از سرشاخههای گیاه در تابستان  ۹۶به صورت
تصتتتتادفی جمعآوری گرد ید .نمو نه ها از فاصتتت لۀ یک
ستتتانتیمتری باالی ی قۀ گ یاه قیچی گرد ید .نمو نه های
گ یاهی جمعآوری شتتتده به آزمایشتتتگاه منتقل و پس از
خشک کردن (سایه خشک) ،آسیاب و برای اسانسگیری
با روشهای معمول (از طریق د ستگاه کلونجر) آماده شد
[.]۲۰

 .۱.۲استخراج اسانس
برای انجام استتخرا و تعیین درصتد استانس از روش
تقطیر با آب استتتفاده گردید .برای انجام این مرحله از کار
 5۰گرم از پودر خ شک مریم گلی در د ستگاه کلونجر و بر
ا ساس فارماکوپه بریتانیا به مدت سه ساعت ا سانسگیری
و اسانس حاصل پس از جمعآوری با سولفات سدیم بدون
آب خ شک شد .در صد ا سانس (وزنی به وزنی) نمونهها بر
ح سب وزن خ شک مادۀ گیاهی مورد ا ستفاده ،محا سبه
گردید .استتانسها تا زمان آنالیز در شتتیشتتۀ بستتته درون
فریزر (دمای  –۱8درجۀ ستتتانتیگراد) نگهداری شتتتدند.
شتتناستتایی ترکیبات تشتتکیل دهندۀ استتاستتی (کمیت و
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کیفیت) با دستتتتگاه  GC/MSو ( GC-FIDکروماتوگرافی
گازی متصل به طیف سنج جرمی) صورت گرفت.

 .۲.۲تجزیه و آنالیز دستگاهی اسانس
برای آ نالیز نمو نه های استتتتانس از دستتتت گاه گاز
کروماتوگراف ترموکو ست فینیگن مت صل به طیف سنج
جرمی فینیگن مجهز به ستتتتون کاپیالری از نوع -DB5
بهطول ۶۰متر و قطر داخلی  ۰/۲5میلیمتر و ضخامت الیۀ
نازک  ۰/۲5میکرومتر استتتفاده شتتد .دمای محفظۀ تزریق
 ۲5۰درجۀ سانتیگراد و دمای آون از  ۶۰درجۀ سانتیگراد
تا  ۲5۰درجۀ سانتیگراد با سرعت  5درجۀ سانتیگراد بر
دقیقه افزایش می یابد و به مدت  ۱۰دقیقه در  ۲5۰درجۀ
ستتانتیگراد نگهداشتتته شتد .از گازحامل هلیوم با ستترعت
جر یان ۱/۱میلی لیتر بر دقی قه ،انرژی یونیزاستتتیون ۷۰
الکترون ولت و ناحیه جرمی از  ۴۳تا  ۴5۶استفاده گردید.
برای تعیین درصتتد نستتبی هر یک از ترکیبات تشتتکیل
دهندۀ استتانس ،آنالیز آنها با دستتتگاه گاز ترموکو ستتت
( )Gas chromatography, GCکرومتتاتوگرافی فینیگن
مجهز به دتکتور یونیزاستتتیون شتتتع لۀ Flame DB-5
کتتاپیالری ستتتتون دارای )ionization detector (FID

بهطول  ۳۰متر و قطر داخلی  ۰/۲5میلیمتر و ضتتتخامت
ال یۀ نازک  ۰/۲5میکرومتر ،د مای محف ظۀ تزریق ۲5۰
درجۀ ستتانتیگراد ،دمای آون از  ۶۰درجۀ ستتانتیگراد تا
 ۲5۰در جۀ ستتتتانتیگراد با ستتتر عت افزایش  ۴در جۀ
سانتیگراد بر دقیقه ۱۰ ،دقیقه نگه داشتن در دمای ۲5۰
درجۀ ستتانتیگراد ،دمای دتکتور  ۳۰۰درجۀ ستتانتیگراد،
گاز حامل نیتروژن با ستتترعت جریان  ۱/۱میلی لیتر بر
دقیقه ،ن سبت توزیع  ۱:5۰انجام شده و با توجه به سطح
زیر منحنی آن در کروماتوگرام دستتتتگاه به روش نرمال
کردن سطح و نادیده گرفتن ضرایب پاسخ بهدست آمد.

 .3.۲شناسایی ترکیبات تشکیل دهندۀ اسانس
شتتتناستتتایی ترکیبات استتتانس نیز با استتتتفاده از

۱۴۳
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دانکن با ا ستفاده از نرم افزار آماری ( SPSSن سخۀ  )۲5و
 Excelانجام شد.

پارامتر های مختلف از قب یل ز مان و شتتتاخا بازداری
( )Index Retentionمطالعۀ طیفهای جرمی و مقایستتتۀ
این طیف ها با ترکیبات استتتتاندارد و اطالعات موجود در
کتابخانۀ رایانه دستتتتگاه گازکروماتوگرافی -طیفستتتنج
جرمی توستط نرمافزار فینیگن  ۱۹۹8-۲۰۰۰نستخۀ ۱و۲
) (Xcaliburانجام شد [.]۲

 .3نتایج
نتایج آماری حاصل از مقای سۀ درصد بازدۀ اسانس در
مناطق رویشتتی مختلف نشتتان میدهد بیشتتترین بازده
اسانس در منطقۀ باال طالقان میباشد (جدول.)۱

تجز یه و تحل یل آ ماری :تجز یه و تحل یل داده های
مربوط به عملکرد استتتانس با استتتتفاده از آزمون آنالیز
وار یانس یک طرفه و برای مقایستتتۀ م یانگین ها از آزمون

جدول  .۱مقایسۀ میانگین بازدۀ اسانس و انحراف معیار  Salvia limbataدر مرحلۀ گلدهی در رویشگاههای مورد مطالعه
رویشگاه
پایین طالقان ()۱۷۰۶m
میان طالقان ((۱۹۱۴m
باالطالقان ()۲۴۷۳m

با توجه به جدول  ۲مشاهده میشود که اکثر ترکیبات
در مناطق ارتفاعی مختلف معنیدار شده است.
در جدول  ۲آنالیز کیفی ا سانس  S.limbataدر مرحلۀ
گلدهی در مناطق روی شی مختلف ن شان داده شده ا ست.
تعداد ترکیبات تشتتکیل دهندۀ استتانس در مرحلۀ گلدهی
در مناطق مختلف رویشتتتی متفاوت میباشتتتد .در پایین
طالقان  ۲۱ترک یب ،در م یان طالقان  ۱۷ترک یب و در باال
طالقان  ۲۲ترکیب میباشتتد .عمدهترین ترکیبات تشتتکیل
دهندۀ اسانس شامل :آلفاپینن ،بتاپینن ،آلوآرومادندرن و
استتتپاتولونول هستتتتند که مقایستتتۀ م یانگین آن ها در
نمودارهای  ۳ ،۲ ،۱و ۴ن شان داده شده ا ست .بی شترین
میزان آلفاپینن در میان طالقان ( ۲5/۷درصتتد) و کمترین
میزان آن در باال طالقان ( ۲۴/۰۳درصد) میباشد .بتاپینن
به ترتیب با  ۲۶/۱در صد و ۲۱/۲در صد بی شترین میزان را
در م یان طالقان و کمترین میزان را در پایین طالقان دارا
میباشتتتد .آلوآرومادندرن در میان طالقان با  ۹/۱درصتتتد
بی شترین مقدار و در باالطالقان با  ۴در صد کمترین مقدار

میانگین
b

۰/۳۳
۰/۳۳b
۰/۴5a

انحراف از معیار
۰/۰۳۵
۰/۰۲۵
۰/۰۳۵

را دارا استتت .استتپاتولونول بیشتتترین مقدار را در پایین
طالقان ( ۲۳/5درصتتد) و کمترین ( ۳/۹درصتتد) در میان
طالقان دارا است.

 .4بحث و نتیجهگیری
با تو جه به م طال عات و بررستتتی های به ع مل آ مده
میتوان نتی جه گر فت که ارت فاع منط قه بر ز مان وقوع
دوره های فنولوژ یک و مادۀ مؤثره گ یاه مورد م طال عه اثر
داشتتته استتت .با توجه به نتایج ،بازده استتانس تولیدی در
مرحلۀ گلدهی در باال طالقان با ارتفاع  ۲۳85متر بیشتر از
مناطق دیگر ا ست .روند تغییرات بازده ا سانس در پژوهش
حتتاضتتتر بتتا پژوهش برخی محققتتان هم خوانی دارد.
[۱۹و  ]۲۴در تحق ی قی مشتتتتابتته کتته در مورد گی تاه
 Mentha pieperataصتتتورت گر فت ،بیشتتتترین میزان
استتتانس را در زمان گلدهی کامل ( ۲/8درصتتتد) گزارش
نمودند ]۲۹[ .با مطالعۀ تأثیر زمان برداشتتتت و فصتتتول
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این نکته نیز ضتتتروری استتتت که تأثیر عوامل محیطی از
نقش عوامل ژنتیکی که خود نیز ممکن استتت تحت تأثیر
محیط قرار گیرند کم نمیکند [.]۳۴

مختلف بر کم یت و کیف یت استتتانس Satureja mutica

گزارش کردند که این گ یاه در مرحلۀ گلدهی (۳درصتتتد)
نسبت به مراحل قبل دارای اسانس بیشتری میباشد .ذکر

جدول .۲مقایسۀ میانگین و انحراف معیار ترکیبات اسانس گیاه  Salvia limbataدر مرحلۀ گلدهی در مناطق رویشی مختلف
ترکیب

پایین طالقان

پایین طالقان

میان طالقان

میان طالقان

باال طالقان

باال طالقان

مقایسۀ

انحراف معیار

مقایسه

انحراف معیار

مقایسۀ

انحراف معیار

میانگین
α -pinene

۲۴/۲ abc

abc

abc

۲5/۷

۱/۳

۰/5

ab

Sabinene

۱/۷b

۰/5

a

Camphene

ab

۳/8

میانگین

میانگین

۱/۴

۰
۰/5

۲۴/۰۳

a

۲/۲۶

ab

۱8/۶
۰/۶

F

*

۳/۸۲۸

*

۴/۴۶۹

*

۳/۳

۰/5

۲/۱۶

۰/۷

β- pinene

۲۱/۲ a

۲/۳

۲۶/۱a

۱۳/۴

۲۱/۶a

۱۶/۱8

۲/۱۰۶ns

Myrcene

۰/۰۶ a

۰/۰۴

۰

۰

۱/۰۷a

۱۶/۱8

۱/۱۷۱ ns

Limonene

۰/۱a

۰

۱/۲ a

۰

۱a

۱/۲۱

۱/۱۸۱ns

Zbetaocimene

۰

۰/۰۴

۰/5

۱a

۱/۷۳

۰/۹۸ ns

Linalool

۰

۰

۰

۰

۱a

۱/۲

-αcampholenal

۰/۹۷ ns

۰/۳ab

۰

۰

۰

۰/۴a

۱/۷۳

**۱۴/۵۷۵

Transpinocarveol

۰

۰/۱

۰

۰

۰/۳a

۰/۱

**۱۰/۵۸۳

Transverbenol

۰/۱b

۰

۰/۲۲ a

۰

۰/۲ a

۰

**۲۸/۹۶۰

Borneol

۰

۰

۰

۰

۰/۳a

۰/۰5

**۹/۱۶۱

Terpine4ol

۰/۶a

۰

۰/۶a

۰

۰

۰/۱5

*۵/۳۷۰

Myrtenal

۰/۶a

۰/۲

۰/۶a

۰/۱

۰

۰

*۵/۳۷۰

Verbenone

۰/۲ab

۰/۱

۰

۰

۰/۳a

۰/۱5

**۷/۹۱۸

Bornyleaceate

۰

۰

۰/۲b

۰/۱

۰

۰

**۶ /۶۹۴

Eugenol

۱/۲bc

۰/۴

۰/ ۴bcd

۰/۱

۰/5bcd

۰

**

β -caryophyllene

۰

۰

۰

۰

۰/۱b

۰

Alloaromadendre

bc

α -thujune

a

Gamamuurolene

bc

Germacrene-D

d

5/۷

Bicyclogermacrene

b

۶/5

۰/۹

۰

۱/۳

Eugenolaceate

8/۱

۰/۱
۰/5

Spathulonol

b

Caryophylleneoxide

b

۰/۱

Sclareoxide

a

۱/۷

۲۳/5

۱/۱

b

۹/۱

۰/۰۲
۰
۰/۷

۲
۰
۰/۶

۰
a

۳/۲

ab

8/۳

b

۱/۲
۰
۰/۱
۰/8

8/5

۶/۷

۰

۰

e

۳/۹

b

۲/۱
۰

d

۰/۳
۰/۳
۰

a

۴

۱/۰۹

cd

۰/۳

ef

۳/۱

b

d

۱
۱/۶5
۰/۱5
۰/۱5

۴/۲

۱/۳

۰

۰

8/۴
۰

bcd

۰/۴

۱/۶
۰
۰/۱

۴/۶۶

۱۷/۷۷

**

۲۵۰/۸۸۰

**۶۴/۳۴
۱/۲۰۸ ns
**

۳۶۸/۰۰۳

**

۶۶/۷۲۶

**

۳۳/۰۱۹
**

**

۱۵

۹۵/۵۲۶

**

۴۳/۱۸۶

**

۱۴/۶۶

۱۴5
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آلفاپینن
.۲۶

a

۲۵.۵

a

a

.۲۴

راندمان()٪

.۲۵
۲۴.۵
۲۳.۵
.۲۳
باالطالقان

پایین طالقان

میان طالقان

نمودار  .۱مقایسۀ کمی آلفاپینن در مرحلۀ گلدهی در مناطق رویشی مختلف در مراتع طالقان

بتاپینن
۲۶.۰۰

a

۲۵.۵۰

a

۲۴.۵۰

a

۲۴.۰۰

راندمان()٪

۲۵.۰۰

۲۳.۵۰

۲۳.۰۰
میان طالقان

باالطالقان

پایین طالقان

نمودار  .۲مقایسۀ کمی بتاپینن در مرحلۀ گلدهی در مناطق رویشی مختلف در مراتع طالقان

آلوآرومادندرن
۲۶.۰۰

a

۲۵.۵۰

a

b

۲۴.۵۰
۲۴.۰۰

راندمان()٪

۲۵.۰۰

۲۳.۵۰
۲۳.۰۰
باالطالقان

میان طالقان

پایین طالقان

نمودار  .۳مقایسۀ کمی آلوآرومادنرن در مرحلۀ گلدهی در مناطق رویشی مختلف در مراتع طالقان
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اسپاتولونول

a

.۲۵
.۲۰

b

.۱۰

b

راندمان()٪

.۱۵

.۵
.۰

باالطالقان

میان طالقان

پایین طالقان

نمودار  .۴مقایسۀ کمی اسپاتولونول در مرحلۀ گلدهی در مناطق رویشی مختلف در مراتع طالقان

در پژوهشی مشابه که توسط [ ]۳۲در ارتفاعات رامسر
بر روی گیاه گزنه ) (Utrica dioicaانجام گرفت ن شان داد
که میزان فیتول در ارتفاعات افزایش یافت و در اکثر موارد
بین درصتتد استتانس و اختالف ارتفاع از ستتطح دریا رابطۀ
معنیداری وجود داشت .ارتفاع از سطح دریا به عنوان یک
فاکتور محیطی با بعضتی از ترکیبات تشتکیل دهندۀ گزنه
همبستگی باالیی دارد [ .]۶پژوهشها نشان داده است که
کمیت ترکیبها و نستتبتهای مربوط به اجزای تشتتکیل
دهندۀ اسانس به طور گسترده تحت تأثیر ژنوتیپ ،مرحلۀ
تکوینی و رشتتتد و نمو گیاه میباشتتتد [ ]۱[ .]۲۲افزایش
درصد اسانس در گیاه گشنیز را در مرحلۀ دانهبندی کامل
ت حت تأثیر عوا مل ژنتیکی و افزایش د ما دانستتتت ند.
شاخصههای کمی و کیفی از اسانس استحصالی از گیاهان
معطر ،منهای ژنتیک گیاه از فاکتورهای اکولوژیکی ،مرحلۀ
فنولوژیکی ،زمان برداشتتتت و نوع اندام گیاهی به شتتتدت
تأثیر میپذیرد که صحت این مسئله در مطالعات متعددی
تأی ید شتتتده استتتت ]۱۲[ .عملکرد استتتانس در گ یاه
 Cymbopogon citratesدر ف صل بارانی  ۰/۲در صد و در
فصتتل خشتتک به  ۰/۳5درصتتد رستتیده استتت .در گیاه
 Pimentha recemosaبا کاهش بارندگی میزان ا سانس از

 ۳/۲درصتتتد به  ۳/۴درصتتتد افزایش یافت []۲8[ .]۲5
گزارش کردند که تنش خشکی تأثیر معنیداری بر افزایش
بازده استتانس در گونههای مختلف جنس آویشتتن شتتامل
T.lancifolius
،Thymus
armeniacus
و  T.transcaucasicusدارد۹[ .و  ]۲۳در م طالعۀ خود بر
روی  Thymus vulgarisبه این نتیجه رسیدند که بررسی
سیر تغییرات درصد اسانس نشان میدهد که این گیاه در
مرحلۀ رویشتی از استانس کمتری برخوردار بوده ولی پس
از عبور از دورۀ رویشتتتی بتته مرحل تۀ گلتتدهی افزایش
چ شمگیری در آن دیده می شود و سپس با کاملتر شدن
و پایان گلدهی میزان ا سانس افت چ شمگیری دا شته که
میتواند تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی و درونی باشد.
این پدیده عالوه بر اینکه از نظر مقدار تولید استتانس حا ز
اهمیت ا ست از جنبههای مختلف دیگر نظیر تغییراتی که
در م قدار برخی از اجزای آن به وجود میآ ید نیز جا لب
توجه استتت .عوامل بوم شتتناختی مانند دما ،رطوبت ،نور،
موقع یت جغراف یایی ،خاک و غیره اهم یت دار ند ا ما ذکر
این نکته ضتتروری استتت که روشتتن شتتدن تأثیر عوامل
محیطی چیزی را از نقش عوامتتل ژنتیکی کتته خود نیز
ممکن استتتت تحت تأثیر محیط قرار گیرند کم نمیکند.
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تشتتکیل دهندۀ استتانس گیاه در تحقیقات متعدد میتواند
 ز مان،به دل یل ت فاوت در جمع یت های مورد بررستتتی
جمعآوری گ یاه تفاوت های اکولوژ یک رویشتتتگاه و روش
 ترکیبهای عمدۀ شناسایی شده در.اسانسگیری میباشد
 آلفا پینن.این پژوهش دارای استفادههای گوناگون هستند
۱۳۶/۲۳۶  و با وزن مولکولیC10H16 با فرمول شتتتیمیایی

] افزایش بازده استتتانس در گ یاه اکالیپتوس را تحت۲۲[
 براستتاس نتایج.تأثیر تنش مالیم خشتتکی گزارش نمودند
 ع مدهترین ترکی بات استتتانس گ یاه مریم گلی۲ جدول
حاصل از این پژوهش در مراحل و مناطق روی شی مختلف
،) درصتتتتد۲۲/۹۶(  ب تاپینن،) درصتتتتد۲۴/۶( آل فاپینن
) درصد۱۱/۹(  درصد) و اسپاتولونول۲۱/۲( آلوآرومادندرن

،در طبیعت به صتتتورت نامحلول در آب و محلول در الکل
 آلفا پینن در صتتنعت استتانس به.کلروفرم و اتر وجود دارد
 با توجه.عنوان ترکیب پایۀ اترهای روغنی به شمار میآید

 نوع ترکیبات عمدۀ موجود در اسانس گیاه حاصل.میباشد
 اما در صد،از این پژوهش با سایر پژوهشها م شابه ا ست
)عمدهترین ترکی بات8( .این ترکی بات متفاوت می باشتتتد

به اینکه در پژوهش حاضتتر بیشتتترین بازده استتانس در
مرحلۀ گلدهی به د ست آمد پی شنهاد می شود که جهت
Salvia به دستتتت آوردن حداکثر عملکرد استتتانس گیاه
 از این مرح له برداشتتتتت صتتتورت گیرد و درlimbata

 بورن یل، درصتتتد۲۴/۳  را آلفا پیننS.eremophila گ یاه
۱۴/۳  درصتتد و بورنیول۱۶  کامفن، درصتتد۱8/۹ استتتات
] عمدهترین ترکیبات استتانس۱۷[ .درصتتد گزارش نمودند
۱۷/۹۷  آلفا پینن، درصتتد۲۰  را بورنیولS. eremophila

تحقی قات آتی به مدلستتتتازی تغییرات اکولوژ یک با
.) نیز پرداخته شود۱۳و۱۶( روشهای پیشرفته

۱۰/۴  درصتتتد و کامفن۱۴/۹  بورن یل استتتتات،درصتتتد
 تفاوتهای م شاهده شده در مواد.در صد شنا سایی نمودند
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