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چکیده
گیاه مریمگلی بیابانی با نام علمی Salvia eremophila Boiss.متعلق به تیره نعنا و یکی از گونههای معطر و انحصااری ایاران
است .این تحقیق با هدف مقایسه کمیت و کیفیت اسانس سرشاخههای این گیاه در مراحل مختلف فنولوژی در دو فصل بهاار و
تابستان در سال  1939در منطقه حفاظت شده مرور از استان یزد انجام شد .مراحل فنولوژی مورد مطالعه شاامل مرحلاه قبال از
گلدهی ،اوایل گلدهی ،اواخر گلدهی و میوهدهی کامل بودند .استخراج اسانس سرشاخههای گیاه باا اساتفاده از روش تقطیار باا
آب( طرح کلونجر) و آنالیز اسانس با استفاده از دستگاه گازکروماتوگراف و گاز کروماتوگراف متصل شده به طیف سان ررمای
) (GC/Msانجام شد .نتای نشان داد که در فصول بهار و تابستان بیشترین بازده اسانس در مرحله میوهدهی کامل و بهترتیب 1/33
درصد و  1/03درصد و کمترین بازده اسانس در مرحله اواخر گلدهی به میزان  1/92درصد و  1/19درصد میباشد .عمادهتارین
ترکیبات اسانس در هر دو فصل بهترتیب آلفا-پینن ،بورنئول ،بورنیل استات و کامفن بودند .آلفا-پینن ( 90/39درصاد) و کاامفن
( 12/11درصد) در اسانس بهاره بیشتر از تابستان و بورنئول ( 22/99درصد) و بورنیل استات ( 13/22درصد) در اسانس تابستانه
بیشتر از بهاره است .مرحله میوهدهی کامل در آبانماه بهعنوان بهترین مرحله برداشت رهت حصول حداکثر بازده اسانس پیشنهاد
میگردد و همچنین گیاه مریم گلی بیابانی بهعنوان یکی از منابع رهت استخراج ترکیب آلفا-پینن گزارش میگردد.
واژههاي کلیدي :آلفا-پینن ،اسانس ،مریم گلی ( ،)Salvia eremophila Boiss.فنولوژی ،یزد

*نویسنده مسئولzareigholamreza@gmail.com :
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پاااییز مرحلااه رویشاای و زایشاای را تکاارار مااینمایااد

مقدمه

( .)Jamzad, 2012حبیبی و همکاران (

رنس  Salvia L.با نام فارسی مریمگلای یکای از

Habibi et al.,

رنسهای تیره نعناست که بیش از  355گونه در دنیاا

 )2004ترکیباات اساانس گوناه  S. eremophilaرا در

Walker

زمان گلدهی مورد مطالعه قرار داده و  28ترکیاب کاه

 .)and Sytsma, 2007در ایران  21گوناه گیااه علفای

 32درصااد اسااانس را شااامل میشااود در ایاان گیاااه

اغلب چندسااله و معطار از آن گازارش شاده کاه 18

شناسایی کردند .ترکیبات عمده اساانس شاامل آلفاا-

گونه آن انحصاری ایران هساتند ( .)Jamzad, 2012از

پینن ( 22/9درصد) ،بورنیال اساتات ( 18/3درصاد)،

همه اندامهای گیاهاان ایان رانس در طاب سانتی و

کامفن ( 12درصد) و بورنئول ( 12/9درصاد) بودناد.

مدرن استفاده میشود ،بهطوریکه درماان بایش از 25

( Matloubi Moghaddam et

بهویژه در مناطق گرمسایری و معتادل دارد (

مطلوبیمقدم و همکاران

 )al.,ترکیااااب کارنوسااااول را از گونااااه

بیماری بهوسیله گیاهان این رانس تاییاد شاده اسات

2000

بهعنوان مثال برای درماان سارماخوردگی ،برونشایت،

 S. eremophilaرداساازی نمودناد .اباراهیمآباادی و

سل ،کاهش فشار خون ،تسکین دردهاای گوارشای و

همکاااران ( )Ebrahimabadi et al., 2010کیفیاات و

تببر در درماان بیمااری میگارن و پارکینساون ماورد

خااواآ آنتاایاکساایدانی و ماادمیکروبی اسااانس

;Foster and Tyler, 1999

سرشاخههای گلدار گیااه  S. eremophilaرا در زماان

 .)Amiri, 2011اسااانس گونااههااای مختلااف راانس

گلدهی مطالعاه نماوده و  28ترکیاب ( 33/22درصاد

مااریمگلاای بااهعنااوان طعاامدهنااده ،نگهدارنااده و

اسااانس) در اسااانس آن شناسااایی کردنااد .بورنئااول

آنتیاکسیدان در صانایع غایایی و داروساازی کااربرد

( 21/89درصد) ،آلفاا-پیانن ( 18/8درصاد) ،بورنیال

دارد ( .)Shafizadeh, 2002همچناااین بسااایاری از

استات ( 18/28درصاد) و کاامفن ( 2/02درصاد) باه

گونههای آن بهعنوان چای مصرف شاده و در صانایع

عنوان اصلیترین ترکیبات اسانس مشخص گردیدناد.

آرایشای و عطرساازی در رهاان ماورد اساتفاده قارار

در پژوهشااای دیگااار مهمتااارین ترکیباااات اساااانس

میگیرند ( .)Alizadeh and Shaabani, 2012در استان

 ،Salvia eremophilaبورنئول ( 25درصد) ،آلفا-پیانن

یزد از دیرباز دانههای گیاه  Salvia eremophilaبارای

( 19/39درصد) ،بورنیل استات ( 12/3درصد) ،کامفن

درمان دل درد استفاده میشود.

( 15/2درصد) لیمونن ( 9/0درصاد) و بتاا کااریوفیلن

استفاده قرار گرفته اسات (

( 9/8درصد) گزارش شد ).(Javadi et al., 2002

گیاه  Salvia eremophilaدر استانهاای اصافهان،
یزد ،فارس ،هرمزگاان ،خوزساتان و خراساان رویاش

گیاه  Salvia eremophilaیکی از هفت گونه مریمگلی

دارد .گیاهی است بوتهای به ارتفاع  15-25ساانتیمتر،

اساات کااه از اسااتان یاازد گاازارش شااده اساات

با ساقههای منشعب خیزان تا راست .ساقههاا در تماام

( .)Mozaffarian, 2001این گیاه بهصورت پراکنده در

طول برگدار ،پوشیده از کرکهای سفید ساده بلند نرم

مناطق مختلف استان به مساحت  22922هکتار معادل

متراکم ،برگها مستطیلی-سارنیزهای ،تخاممرغای باه

 ./23درصد از کل پوشش گیاهی استان یافت میشود.

طول  2تا  12و عرض  1تا  2میلیمتر ،با حاشیه چاین

دامنااه ارتفاااعی گسااترش ایاان گونااه از ارتفاااع 855

خورده و پیچیده ،رام گل سفید یا قرماز .گیااه معطار

تا 2205متر است .اقلیم گارم و خشاب بیاباانی سارد،

بوده و دو بار در سال گل میدهد یعنی پاس از اتماام

نیمه بیابانی خفیف تا شدید با میانگین بارندگی ساالنه

مرحله رویشی و زایشی بهااره ،مجادداً در تابساتان و

در حدود  125تا  125میلیمتر و تبخیر سالیانه حادود
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 1255تااااا  1855میلیمتاااار از شاااارایل اقلیماااای

سرشاااخههااا رمااعآوری شاادند .بااا تورااه بااه اینکااه

Samadi

سرشاخههای تازه رویاش یافتاه بعاد از ایجااد چهاار

 .)Asl et al., 2014یکی از رویشگاههای ایان گیااه در

رفت برگ به مرحله گلدهی میروناد ،بعاد از ایجااد

استان منطقه حفاظات شاده مارور اسات کاه در ایان

چهارمین رفت برگ سرشاخهها به عنوان نموناههاای

پژوهش کمیت و کیفیت اسانس ایان گیااه در مراحال

قباال از گلاادهی رمااعآوری شاادند .بعااد از ایجاااد

مختلف فنولوژی در دو فصال بهاار و تابساتان ماورد

چهارمین رفت برگی هر سرشاخه گلآذین را تشکیل

مطالعه قرار گرفته است.

میدهد .بعد از تشکیل سومین یا چهارمین چرخه گال

رویشگاههای این گیاه در اساتان مایباشاد (

بر روی گلآذین میوههای ناارس در پاایین گالآذیان

مواد و روشها

شاروع باه تشاکیل مااینماینااد .زماان تشااکیل اولااین

این تحقیاق طای دو فصال بهاار و تابساتان و در

میوههای نارس بهعنوان مرحله اوایل گلادهی در نظار

چهار مرحله از رشاد و نماو گیااه در ساال  1939در

گرفته شد و سرشاخههاای هاوایی گلادار رماعآوری

منطقه حفاظت شده مرور از توابع شهرساتان میباد در

شاادند .پااس از تشااکیل گاالآذیاان بااهطااور کاماال،

استان یزد انجام گرفت .مرور در  25کیلاومتری غارب

سرشاخههای برگدار و گل دار بهعنوان مرحلاه اواخار

میبد واقع شده است .این منطقاه در طاول رارافیاایی

گلدهی رمعآوری شدند .در این مرحله تعدادی میاوه

 92درره و  19دقیقه شرقی و  09درراه و  21دقیقاه

کامال و نااارس در بخاش پااایینی گالآذیاان مشاااهده

عرض شمالی قرار گرفته است .حداقل ارتفااع منطقاه

میشود .بعد از رسیدن کلیه میوهها و تشکیل داناه باه

ماورد مطالعاه  1283متار و حاداکثر آن  1809متار از

طور کامل در آنها ،سرشاخههای برگدار همراه با میاوه

سطح دریا میباشد .شیب منطقه  0درصد بوده و خاک

و دانههای داخل آنها به عنوان مرحله میوهدهای کامال

آن کم عمق تا نیمه عمیق ،سنگریزهدار با بافات سابب

رمااعآوری شاادند .در فصاال بهااار مراحاال قباال از

تا متوسل و حاوی مواد آهکی میباشاد .اقلایم منطقاه

گلدهی ،اوایل گلدهی ،اواخر گلدهی و میوهدهی کامل

براساس طبقاهبنادی آمبارژه خشاب سارد مایباشاد.

مصادف باا باهترتیاب نیماه دوم فاروردین ،نیماه اول

براساس آمار هواشناسای مرباوب باه دوره آمااری 15

اردیبهشت ،نیمه دوم خرداد و نیمه دوم تیار مااه و در

ساله ایستگاه ندوشن میبد بیشترین میزان بارنادگی در

فصل تابستان مراحل فنولوژیب بهترتیب در نیماه دوم

منطقه مورد مطالعه در آذرماه به میزان  28/9میلیمتار و

مرداد ،نیمه اول شاهریور ،نیماه اول مهار و نیماه اول

کمترین آن در ماه شهریور (بدون بارندگی) باه وقاوع

آبانماه میباشد .از هار مرحلاه فنولاوژی  9نموناه (9

پیوسته است .متوسل بارندگی ساالیانه  39/2میلیمتار

تکرار) از کل رویشگاه رمعآوری شاد .هار نموناه از

میباشد (.)www.yazdmet.ir

 05بوتااه رمااعآوری گردیااد .سرشاااخههااا پااس از

عملیات صحرایی و جمعآوري نمونههااي ییااهی:

رمعآوری در سایه خشب شدند .اسانس نمونههاا باا

رمعآوری نمونههای گیاهی باهطاور رداگاناه در دو

استفاده از روش تقطیر با آب طرح کلونجر به مدت 9

فصل بهار و تابستان از مراحل مختلف فنولاوژی گیااه

ساعت استخراج شد.

انجام شد .مراحال فنولوژیاب شاامل مرحلاه قبال از

کمیت اسانس نمونهها در مراحل مختلف فنولوژی

گلدهی (رویشای) ،اوایال گلادهی ،اواخار گلادهی و

در دو فصاال بهااار و تابسااتان در قالااب طاارح کااامال

میااوهدهاای کاماال بودنااد .در هاار مرحلااه فنولوژی اب

تصادفی با  9تکرار با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
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 13انجام آنالیز شد .الزم به ذکر است که در هر فصال

سانتیگراد رسید .از گاز هلیوم بهعنوان گااز حامال باا

کمیت اسانس در مراحال مختلاف فنولاوژی میاانگین

سرعت رریان  5/0میلیلیتر بر دقیقه استفاده شد .گااز

گرفته شده و با آزمون  tدو فصال بهاار و تابساتان باا

کروماتوگراف متصل به طیف سن ررمی مدل واریان

یکدیگر مقایسه شدند.

 9255مجهز به ستون  DB-5به طاول  95متار و قطار

جداسازي و شناسایی ترکیبهاي اسانس :باهمنظاور

 5/20میلیمتر که مخامت الیه فاز ساکن در آن 5/20

رداسازی و شناسایی ترکیبهاای اساانس ،از دساتگاه

میکرومتر بود.

کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل باه

نتایج

طیف سنجی ررمی استفاده شاد .درصاد ترکیبهاای

باار اساااس نتااای آماااری بااین مراحاال مختلااف

تشکیل دهنده هر اسانس پس از رداساازی باه هماراه

فنولااوژی در هاار دو فصاال بهااار و تابسااتان اخااتالف

شاخص بازداری محاسبه شد  .طیفهای ررمی مربوب

معنیدار در ساطح یاب درصاد مشااهده میشاود .در

به ترکیبهای مورود در اسانس بهمنظور بررسی کیفی

فصل بهار بیشترین بازده اسانس در مرحله میاوهدهای

(شناسایی) بدست آمد .در نهایت ،شناسایی ترکیبهای

کامل ( 1/03درصد) و کمترین بازده اسانس در مرحله

مورود در هر اسانس با استفاده از اندیسهای باازداری

اواخر گلدهی ( 1/19درصد) و در فصل تابساتان نیاز

و پیشاانهادهای کتابخانااهای رایانااهای دسااتگاه گاااز

بیشاترین میازان اساانس در مرحلاه میاوهدهای کاماال

کروماتوگراف متصل به طیفسن ررمی و مقایسه آنها

(1/33درصد) و کمترین میزان اسانس در مرحله اواخر

با ترکیبهای استاندارد انجام شد.

مشخصات دستگاههاي ماورد اساتااده:

گلدهی (1/92درصد) تولید شاده اسات (رادول .)1

دساتگاه GC

مورد استفاده دستگاه گازکروماتوگراف مدل

بازده اساانس تولیادی در فصاول بهاار و تابساتان در

Thermo-

مرحله اوایل گلدهی (باهترتیاب  1/20درصاد و 1/82

 UFMدارای سااتون ( Ph-5بااه طااول  15متاار ،قطاار

درصد) نسبت به مرحله قبال از گلادهی (باه ترتیاب

داخلاای  5/1میلیمتاار و مااخامت فاااز ساااکن 5/2

 1/13درصد و  1/22درصد) و مرحله گلادهی کامال

میکرومتر) بود .دمای اولیاه  25درراه ساانتیگراد باا

(بهترتیب  1/19درصد و  1/92درصد) بیشتر میباشد.

زمان نگهداری  9دقیقه بود که با  25درره ساانتیگراد
افاازایش در هاار دقیقااه بااه دمااای نهااایی  285دررااه

جدول  :1مقایسه میانگین کمیت اسانس گیاه Salvia eremophila Boiss.در مراحل مختلف فنولوژی در فصول بهار و تابستان
درصد اسانس (بهار)

ردیف

مرحله فنولوژی

1

رویشی

de

2

اوایل گلدهی

bcde

1/13
1/20

درصد اسانس (تابستان)
abc
ab

1/22

1/82

9

اواخر گلدهی

1/19e

1/92cde

2

میوه دهی کامل

1/03abcd

1/33a

نتای آمااری حاصال از مقایساه میاانگین درصاد

درصد ورود دارد .نتای نشان میدهد که بازده اسانس

اسانس بین فصل بهار و فصل تابستان نشاان مایدهاد

در فصاال تابسااتان 1/9درصااد اساات کااه بااه طااور

که اختالف معنیدار بین این دو فصال در ساطح یاب
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معنیداری بیشتز از فصل بهار (1/92درصد) مایباشاد

سزکوئیترپن است بقیه ترکیبات تشکیل دهنده اسانس

(ردول .)2

مونوتوپنوئید هستند.
عمدهترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس در هماه

جدول  :2مقایسه میانگین کمیت اسانس

مراحل رشد و نمو شامل :آلفا-پیانن ،بورنئاول ،برنیال

Salvia

 eremophilaدر فصول بهار و تابستان
تیمار

استات و کامفن هستند .بیشترین میازان آلفاا-پیانن در

درصد اسانس
b

بهار

مرحله اوایل گلدهی در فصال بهاار ( 21/9درصاد) و

1/92

کمترین آن در مرحله اواخر گلدهی در فصل تابساتان

1/95a

تابستان

در رااادول  9آناااالیز کیفااای اساااانس

( 20/59درصد) تولید شده اسات .بورنئاول و بورنیال
استات به ترتیب با  22/39درصد و  21/21درصاد در

Salvia

مرحله اواخر گلدهی در فصل تابستان دارای بیشاترین

 eremophilaدر مراحل مختلف رشد و نمو در فصول

بازده و در مرحلاه اوایال گلادهی در فصال بهاار باه

بهار و تابستان نشان داده شده اسات .تعاداد ترکیباات

ترتیب با  19/92درصد و  15/22درصد کمترین بازده

تشکیل دهنده اساانس در مراحال مختلاف فنولاوژی

را داشتهاند .کامفن در مرحله اواخر گلدهی در فصال

متفاوت میباشد .در فصول بهار و تابستان باه ترتیاب

بهار ( 19/15درصد) بیشترین بازده و در مرحله اواخر

در مرحله قبل از گلدهی  21و  20ترکیب ،در مرحلاه

گلدهی در فصل تابستان  8/81درصد) کمتارین باازده

اوایاال گلاادهی  18و  21ترکیااب ،در مرحلااه اواخاار

را تولید نموده اسات .در مجماوع درصاد آلفاا-پیانن

گلدهی  18و  29ترکیب و در مرحله میوهدهای کامال

( 90/39درصد) و کامفن ( 12/11درصاد) در اساانس

 21و  29ترکیااب در اسااانس شناسااایی شاادهانااد .در

بهاااره بیشااتر از تابسااتان و درصااد بورنئااول (22/99

مجموع در اسانس بهااره  29ترکیاب ( 38/59درصاد

درصد) و برنیال اساتات ( 13/22درصاد) در اساانس

اسااانس) و در اسااانس تابسااتانه  22ترکیااب (38/82

تابستانه بیشتر از بهاره است.

درصد اسانس) شناسایی شد .به رز کاریوفیلن که یب

جدول  :3مقایسه ترکیبات اسانس گیاه  Salvia eremophila Boiss.در مراحل مختلف رشد و نمو و فصول مختلف
تابستان
میانگین

بهار

میوه دهی

اواخر

اوایل

کامل

گلدهی

گلدهی

رویشی

میانگین

میوهدهی

اواخر

اوایل

کامل

گلدهی

گلدهی

رویشی

ترکیبات

ردیف

5/98

5/92

5/23

5/92

5/92

5/99

5/21

5/29

5/90

5/92

tricyclene

1

23/13

23/13

20/59

92/31

23/25

90/39

91/02

92/93

21/95

99/88

alpha-pinene

2

15/22

11/29

8/81

15/39

11/91

12/11

12/92

19/15

11/89

15/80

camphene

9

5/13

5/19

5/18

5/25

5/22

5/29

5/21

5/22

5/28

5/25

beta-pinene

2

5/22

5/92

5/21

5/03

5/01

5/08

5/98

5/08

5/38

5/21

myrcene

0

5/01

5/00

5/05

5/01

5/05

1/55

5/22

5/90

1/59

1/92

alpha-terpinene

2

5/32

5/30

5/93

5/30

1/55

5/31

1/55

5/38

5/33

5/23

p-cymene

9

2/22

2/50

1/81

2/02

2/22

2/95

2/22

2/85

9/09

2/50

limonene

8

5/1

-

-

5/25

5/25

-

-

-

-

-

1,8-cineole

3

5/10

-

5/20

5/21

5/12

5/93

-

5/98

5/99

5/22

gamma-terpinene

15

5/53

-

-

5/25

5/12

5/19

-

5/21

5/95

5/25

terpinolene

11
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linaleol

12

endo-fenchol

19

alphacampholenal
trans-pinocarveol

12

trans-sabinol

12
19
18

2/21

1/30

2/09

2/83

2/22

1/22

1/92

1/29

1/32

1/92

5/29

5/20

5/22

5/18

5/28

5/50

5/22

-

-

-

5/21

5/98

5/21

-

5/28

5/12

5/99

-

-

5/19

5/20

5/29

5/22

5/22

5/22

5/23

5/91

5/22

5/99

5/23

5/12

5/29

5/13

-

5/21

5/53

5/29

-

-

5/12

5/91

5/90

5/23

5/29

5/99

5/58

5/92

-

-

-

camphor

5/25

5/92

5/22

-

5/20

5/19

5/91

-

-

5/22

22/99

29/29

22/39

22/02

22/00

25/95

22/32

21/22

19/92

21/95

camphene
hydrate
borneol

1/32

1/83

2/52

1/89

2/11

1/09

1/23

1/22

1/09

1/23

10

13

terpinene-4-ol

25

5/52

5/12

-

-

-

-

-

-

-

-

alpha-terpineole

21

5/21

5/99

5/00

5/25

5/98

5/93

5/92

5/99

5/92

5/23

methyl chavicol

22

13/22

25/22

21/21

19/52

19/85

19/23

19/28

12/28

15/22

12/90

bornyl acetate

29

5/19

5/19

5/13

-

5/12

-

-

-

-

-

geranyl formate

22

1/22

1/92

1/82

1/25

1/23

1/55

1/12

5/35

5/39

1/50

geranyl acetate

20

2/99

1/81

2/32

2/29

2/11

9/91

2/25

9/22

2/52

0/25

e-caryophyllene

22

38/82

33/52

33/52

33/55

38/30

38/59

38/93

38/22

38/09

39/52

مجموع درصد ترکیبات

گلدهی ( 2/1درصد) بیشترین اسانس را دارا میباشاد.

بحث

نتاای باه دسات آماده از گیااه

با توره به نتای ذکر شده در ردول  ،1در هار دو

Satureja sahendica

فصل بهار و تابستان بازده اسانس تولیادی مرباوب باه

نشان داد که بهتارین مرحلاه برداشات مرحلاه اوایال

سرشاخههای گلدار گیاه نسبت باه دو مرحلاه قبال و

گلدهی میباشاد (.)Sefidkon and Akbarinia, 2009

بعد از گلدهی بیشتر است .روند تاییرات بازده اسانس

در پژوهش حامر بازده اسانس گیاه مریمگلی بیاباانی

در پژوهش حامر از مرحله قبل از گلدهی تاا مرحلاه

مجددآ در مرحله میوهدهی کامل افزایش مییاباد .ایان

اواخر گلدهی با پژوهشهاای دیگار کاه در زمیناه باا

افزایش میتواند تحت تاریر عوامل مختلف محیطای و

گیاهان معطر تیره نعنا صورت گرفتاه همخاوانی دارد.

درونی باشد .مرحله میوهدهی گیاه در تیرماه همزمان با

میارزا و همکااران ( )Mirza et al., 2011در تحقیقای

افاازایش دمااا و در آبااانماااه همزمااان بااا کاااهش دمااا

مشابه که در مورد گیااه  Mentha pieperataصاورت

میباشد .این تاییرات دمایی میتواناد عامال افازایش

گرفت بیشترین میزان اسانس را در زمان گلدهی کامل

اسانس در گیاه باشد .ذکر این نکته مروری است کاه

( 2/8درصد) گزارش نمودند در مرحله قبل از گلدهی

تاریر عوامل محیطی از نقش عوامل ژنتیکای کاه خاود

( 2/2درصد) و بعد از گلدهی ( 2/9درصاد) از میازان

نیز ممکن است تحت تااریر محایل قارار گیرناد ،کام

Kamali et

نمیکند ( .)Letchamo et al., 1994احمدیان و نورزاد

 )al., 2014با مطالعاه تااریر زماان برداشات و فصاول

( )Ahmadian and Noorzad, 2014افازایش درصاد

Satureja mutica

اسانس در گیاه گشنیز را در مرحلاه داناهبنادی کامال

گزارش کردناد کاه ایان گیااه در مرحلاه گلادهی (9

تحت تاریر عوامل ژنتیکای و افازایش دماا و افازایش

درصد) نسبت به مراحل قبال ( 2/2درصاد) و بعاد از

مقدار نور در ارر تاخیر در برداشت گزارش نمودناد و

اسانس کاسته میشود .کمالی و همکاران (
مختلف بر کمیت و کیفیت اسانس

پیشنهاد کردند که گیاه گشنیز در مرحله دانهبندی کامل
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رهت حصول حداکثر عملکرد اسانس ،برداشت شاود

مشابه فنولاوژی و از یاب رویشاگاه اماا در دو فصال

که با نتیجه حاصل از ایان پاژوهش مشاابه اسات .باا

مختلف بهار و تابستان صورت گرفته ،میتاوان اظهاار

توراه باه اینکااه در پاژوهش حاماار بیشاترین بااازده

نمود کاه در تابساتان باهدلیال کااهش بارنادگی گیااه

اسانس در مرحله میوهدهای کامال در آباانمااه (1/33

مریمگلی بیاباانی تحات تااریر تانش خشاکی باوده و

درصد) بهدست آمده ،پیشنهاد میگردد رهت به دست

درصد اسانس آن نسبت به بهار افزایش یافته است.

آوردن حاااداکثر عملکااارد اساااانس گیااااه

براساااس نتااای راادول  ،9عماادهتاارین ترکیبااات

Salvia

اسانس گیاه مریمگلی بیابانی حاصل از این پژوهش در

 ،eremophilaاز این مرحله برداشت صورت گیرد.
براساس نتای مندرج در ردول  ،2کمیت اساانس

هر دو فصال بهاار و تابساتان باه ترتیاب آلفاا-پیانن

گیاه در فصل تابستان ( 1/9درصاد) باهطاور معنایدار

( 90/39درصااد و  23/13درصااد) ،بورنئااول (25/95

بیشتر از بهار ( 1/92درصد) اسات .همچناین مقایساه

درصااد و  22/99درصااد) ،بورنیاال اسااتات (19/23

بازده اسانس مراحل مختلف فنولاوژی باین دو فصال

درصد و  13/22درصاد) و کاامفن ( 12/11درصاد و

(ردول  )1نشان میدهد که میزان اسانس هار مرحلاه

 15/22درصد) هستند .روناد تاییارات آلفاا-پیانن در

فنولوژی از فصل تابستان ( 1/22درصد 1/82 ،درصد،

مرحله قبل از گلدهی ،گلدهی و بعد از گلدهی در هر

 1/92درصد و  1/33درصد) نسبت باه هماان مرحلاه

دو فصل بهار و تابستان بهترتیاب کااهش ،افازایش و

فنولوژی از فصال بهاار ( 1/13درصاد 1/20 ،درصاد،

کاهش میباشد .با توره به مشابه بودن روند تاییارات

 1/19درصد و  1/03درصاد) بیشاتر اسات .در رشاد

آلفا-پینن در مراحل مختلف فنولوژیب باین دو فصال

تابستانه گیاه با کمبود بارنادگی یاا باه عباارتی تانش

بهار و تابستان مایتاوان نتیجاهگیاری نماود کاه ایان

خشکی مواره است .با توره به تحقیقات متعددی که

تاییرات وابسته به عوامل درونی گیااه هساتند .میازان

صورت گرفته تانش خشاکی معماوال باعاز افازایش

آلفا-پینن در هار مرحلاه فنولاوژی از فصال بهاار در

درصااد اسااانس میشااود .عملکاارد اسااانس در گیاااه

مقایسه با همان مرحله فنولوژی از فصل تابستان بیشتر

 Cymbopogon citratesدر فصل بارانی  5/2درصد و

است .این افزایش بهدلیل تنش خشاکی وارد شاده باه

در فصل خشب به  5/90درصد رسیده است .در گیااه

گیاه ناشی از بارندگی کم در فصل تابساتان مایباشاد.

 Pimentha recemosaبا کاهش بارندگی میزان اسانس

احماادیان و نااورزاد (

از  1/92درصاااد باااه  9/2درصاااد افااازایش یافااات

 )2014تاریر تنش کمآبی را بر عملکرد کمای و کیفای

( .)Timmermann et al., 1984یوسفزاده و همکاران

اسانس گیاه گشنیز بررسی نموده و گزارش کردند کاه

( )Yousefzadeh et al., 2015گزارش کردند که تنش

تنش خشکی شدید باعز کاهش معنیدار درصد آلفا-

خشکی تاریر معنیداری بر افازایش باازده اساانس در

پینن نسبت به شرایل بدون تنش میشود که باا نتاای

گوناههاای مختلاف رانس آویشان شاامل

Ahmadian and Noorzad,

Thymus

حاصل از این پژوهش مشابه اسات .بورنئاول دوماین

T. transcaucasicus

ترکیب عمده تشکیل دهنده اسانس در پژوهش حامر

دارد .راد و همکاران ( )Rad et al., 2013افزایش بازده

است .روند تاییارات ایان ترکیاب در مرحلاه قبال از

اسانس در گیاه اکالیپتوس را تحت تااریر تانش مالیام

گلدهی ،گلدهی و بعد از گلدهی باهترتیاب افازایش،

خشکی گزارش نمودند .با توره باه نتیجاه حاصال از

کاااهش و افاازایش در هاار دو فصاال بهااار و تابسااتان

پژوهش حامر که در آن نموناهبارداریهاا از مراحال

میباشد .مشابه بودن روند تاییرات کمای بورنئاول در

 T. lancifolius ،armeniacusو
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هر دو فصال بهاار و تابساتان نشاان از نقاش عوامال

مریمگلی بیابانی میباشد .روند تاییرات این ترکیب در

درونی به عنوان عامل این تاییرات مایباشاد .درصاد

مراحال مختلااف فنولاوژی گیاااه در دو فصال بهااار و

بورنئول در هر مرحله فنولوژی از فصل تابستان بیشتر

تابستان مانظم نباوده و تاییارات آن نسابت باه ساایر

از همان مرحله فنولوژی از فصل بهار اسات کاه ایان

ترکیبات عمده اساانس زیااد نیسات .اماا در مجماوع

افزایش به دلیل تنش خشاکی وارد شاده باه گیااه در

کااامفن در اسااانس بهاااره بیشااتر از اسااانس تابسااتانه

فصااال تابساااتان اسااات .یوسااافزاده و همکااااران

میباشد .با توره به تفسیر صورت گرفته ،نتیجهگیاری

( )Yousefzadeh et al., 2015گاازارش نمودنااد کااه

میشود که تنش خشاکی حاصال از بارنادگی کام در

تاانش خشااکی باعااز افاازایش ترکیااب بورنئااول در

فصل تابساتان باعاز کااهش آلفاا-پیانن و کاامفن و

Thymus

افزایش بورنئول و بورنیل اساتات در گیااه ماریمگلای

armeniacus

 Thymusو

trautvetterii

بیابانی میشود.

میشود .در پژوهشی دیگر خراسانیناژاد و همکااران
( )Khorasaninejad et al., 2015با مطالعاه ارار تانش

نوع ترکیبات عمده مورود در اسانس گیاه حاصال

خشکی بار کمیات و کیفیات اساانس اساطوخودوس

از این پژوهش با سایر پاژوهشهاا مشاابه اسات اماا

گزارش نمودند که تنش خشکی مالیم باعز افازایش

درصااد ایاان ترکیبااات متفاااوت ماایباشااد .حبیباای و

میزان بورنئول در این گیااه میشاود .نتاای تحقیقاات

همکاران ( )Habibi et al., 2004عمدهتارین ترکیباات

فااو بااا نتااای حاصاال از پااژوهش حاماار در مااورد

گیاااه  S. eremophilaرا آلفااا-پیاانن ( 22/9درصااد)،

ترکیب بورنئول در گیاه ماریمگلای بیاباانی همخاوانی

بورنیل اساتات (18/3درصاد) ،کاامفن (12درصاد) و

دارد .مشابه باودن روناد تاییارات بورنیال اساتات در

بورنئول (12/9درصد) گزارش نمودند .ابراهیمآبادی و

مراحل مختلف فنولوژی بین دو فصل بهار و تابساتان

همکااران ( )Ebrahimabadi et al., 2010باهترتیاب

نیز حاکی از نقش عوامل درونی در بروز این تاییارات

بورنئول ( 21/89درصد) ،آلفاا-پیانن ( 18/8درصاد)،

است .بازده بورنیل استات در مرحله قبال از گلادهی،

بورنیل استات ( 18/28درصد) و کامفن ( 2/02درصد)

گلدهی و بعد از گلدهی به ترتیب افازایش ،کااهش و

را عمدهتارین ترکیباات تشاکیل دهناده گیااه مایکور

افزایش در هر دو فصل بهاار و تابساتان اسات .تانش

گزارش کردناد .راوادی و همکااران (

خشکی وارد شده باه گیااه در فصال تابساتان باعاز

 )2002عمدهترین ترکیبات اساانس  S. eremophilaرا

افزایش این ترکیب در اسانس تابستانه نسبت به بهااره

بورنئااول ( 25درصااد) ،آلفااا-پیاانن ( 19/39درصااد)،

شااااده اساااات .خراسااااانینااااژاد و همکاااااران

بورنیل استات ( 12/3درصد) و کامفن ( 15/2درصاد)

( )Khorasaninejad et al., 2015افاازایش بورنیاال

شناسایی نمودند .تفاوتهاای مشااهده شاده در ماواد

اسااتات را در شاارایل تاانش خشااکی شاادید در گیاااه

تشکیل دهنده اسانس گیاه در تحقیقات متعدد میتواند

اسطوخودوس گزارش نموده و باهرنیاب و همکااران

به دلیل تفاوت در رمعیتهای ماورد بررسای ،زماان

( )BaherNik et al, 2013افازایش محتاوای بورنیال

رمعآوری گیاه ،تفااوتهاای اکولوژیاب رویشاگاه و

استات را تحت تااریر تانش خشاکی شادید در گیااه

روش اسانسگیری باشد.

Javadi et al.,

 Parthenium argentatumگاازارش کردنااد کااه ایاان

ترکیبهای عمده شناسایی شده در ایان پاژوهش

نتای باا نتیجاه پاژوهش حامار تطاابق دارد .کاامفن

دارای استفادههاای گونااگونی هساتند .آلفاا-پیانن باا

چهارمین ترکیب عماده تشاکیل دهناده اساانس گیااه

فرماااول شااایمیایی  C10H16و باااا وزن مولکاااولی
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 192/292در طبیعت باه صاورت ناامحلول در آب و

سرشاخههای برگدار و میاوهدار گیااه در ایان مرحلاه

محلول در الکل ،کلروفرم و اتر ورود دارد .آلفا-پیانن

استفاده شود .آلفا-پینن بیشترین ترکیب تشکیل دهناده

در صنعت اسانس به عنوان ترکیب پایه اترهای روغنی

اسانس در پژوهش حامر میباشد .درصد آلفاا-پیانن

به شمار میآید .اهمیت آلفا-پیانن نسابت باه ایزومار

اندازهگیری شده در این پژوهش نسبت باه تحقیقاات

دیگر آن که در طبیعت فراوانتر است بیشتر میباشاد.

دیگری که در زمیناه باا  Salvia eremophilaصاورت

آلفاا-پیانن و بتاا-پیانن در تهیاه ترپنوییادهایی مانناد

گرفته بیشتر است .آلفا-پینن در گونههای دیگر رانس

اوسمین ،ترپینولن ،ترپینن هیدرات ،ترپینول و کاامفور

 Salviaماننااد S. bractaetaبااه میاازان  23درصااد

مورد استفاده قرار میگیرد که این ترکیبات در سااخت

( S. macilenta،)Amiri, 2007به میازان  92/2درصاد

فرآوردههای صنعتی از قبیل صابون ،کرم ،عطر ،بخور،

( )Akhgar et al., 2014و  S. leriifoliaبه میزان 09/2

پاککننادههاا ،چساب ،داروهاای مادعفونی کنناده،

درصد ( )Loizzo et al., 2010نیز گزارش شده اسات.

Jookar

با توراه باه زیااد باودن درصاد آلفاا-پیانن در گیااه

 .)et al., 2005بورنیل استات در صابونهاای عطاری،

مریمگلی بیابانی در منطقه مرور اساتان یازد ،پیشانهاد

مااواد شااوینده حمااام ،ترکیاابهااای معطاار تنفساای و

میشود که سرشاخههای گلدار این گیاه در فصل بهاار

اسپریهای خوشبو کننده کاربرد دارد .کاامفن ترکیبای

به عنوان یکای از مناابع طبیعای اساتخراج آلفاا-پیانن

نامحلول در آب و محلول در حاللهای آلی میباشاد.

برداشت شود.

حشرهکشها ،چرم و حاللها به کار میرود (

در دمای اتا به آسانی تبخیر شده و دارای باوی تناد
است .کامفن در تهیه عطرها و به عنوان یاب افزودنای

سپاسگزاري

غیایی طعامدهناده اساتفاده میشاود .از اواسال قارن

ایاان مقالااه حاصاال طاارح پژوهشاای بااه شااماره

نوزدهم بهعنوان سوخت در المپهای انفجاری ماورد

 01930325925552اساات کااه بااا حمایاات مااادی و

استفاده قرار گرفت .بورنئول دارای طعمی تلا و تناد

معنوی دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد میباد باه انجاام

بوده و در درمان بیماریهای ریوی به کار برده شده و

رسیده است

دارای اررات مدمیکروبی است .همچنین در ماواردی
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