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 چکیده

 یها شگاهیرو در است که (Lamiaceae) نعنای انحصاری تیرۀ ها گونهیکی از (.Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey) مرزۀ جنگلی 
 مواد کیفیت و کمیت بررسی و کردن اهلی و کشت بررسی امکان منظور بهدر این تحقیق  .دارد پراکنش نواحی شمال و شمال شرق ایران طبیعی
در آغاز . آمد در اجرا به 1391تا  1388ی ها سالدر  تکرار سه تصادفی با کامل یها بلوک طرح لبدر قا زراعی، آزمایشی حالت در آن مؤثرۀ

ی و در گردآوری خراسان )دو نمونه(، مازندران، گیالن )دو نمونه( ها استانی طبیعی ها شگاهیرواز  گونه نیازابذر پنج توده یا نمونه )اکسشن( 
 سال دو تا سه طی ها آن دار گل یها سرشاخه زرعۀ تحقیقاتی ایستگاه گریزۀ سنندج کشت شد. سپسگلخانه کشت و نشا تولید شد. نشاها در م

 کروماتوگرافی(نگار )ی فامها دستگاهاز  استفاده با ها اسانسگیری شد.  اسانس آب با تقطیر روش به کامل گلدهی مرحلۀ در کشت از پس متوالی
 مورد ۀ بانک ژنینمون پنج شمار در .شدند شناسایی و شاخص بازداری تجزیه محاسبۀ و باجرمی  سنج فیط به متصل نگارفام گاز و گازی

 ننیترپ -گاما ،( درصد 2/16-8/9) منیس-اراپ ،(درصد 7/51-5/8) مولیت اولدر سال  اسانس ۀعمد های ترکیب  S. muticaگونۀ  بررسی
-گاما ،( درصد 0/39- 0/17) منیس-اراپ ،(درصد 1/34-5/3) مولیت مو در سال دو( درصد 7/49- 7/3) کارواکرول و( درصد 0/10-2/23)

 8/21- 8/19) منیس-اراپ ،(درصد 9/28-4/26) مولیت بود و در سال سوم( درصد 2/44-6/3) کارواکرول و( درصد 3/22-6/15) ننیترپ
با  جیتدر به گونه نیای مورد بررسی ها تودهاسانس  ازدۀب بود.( درصد 0/27-9/20) کارواکرول و( درصد 8/17-2/17) ننیترپ-گاما ،(درصد

اول در همۀ  سال به نسبت دوم سال دراسانس  کارواکرول و مولیت یفنل بیترک دو مجموع رشد گیاه در سال دوم و سوم افزایش یافت.
 گیاهان و باالتر اسانس ۀبازدو سه ساله  الهس  دو گیاهان گفت توان می طورکلی به. دوب اول سال در مولیت میزان نیشتریبو  تها کاهش یاف نمونه

افزایش و در  1بازدۀ اسانس در سال سوم نسبت به سال دوم افزایش و کیفیت اسانس در نمونۀ خراسان . داشتند باالتری اسانس کیفیت ساله کی
 کاهش یافت. 2نمونۀ خراسان 

 
  .مرزۀ جنگلی ،سیمن-ترپینن، پارا-، گاماکشت کارواکرول، تیمول، :هاي کلیديواژه
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ABSTRACT 
The genus Satureja L. (Lamiaceae) contains 16 species which are distributed all over Iran and 10 of which are 
endemics. Investigation on essential oils content and composition of five accessions of S. mutica Fisch. a native 
species in Iran, have been subject to our research. The seeds of five accessions of S. mutica were collected from their 
natural habitats in Khorasan (2 accessions), Mazandaran and Gilan (2 accessions) provinces in this study. The seeds 
were planted inside the green house, and then the seedlings were transplanted into the field in Grizeh-Sanandaj 
research station in 2010 and 2011. An experiment was undertaken to determine the oil production of S. mutica in 
complete randomized block design with three replications. The aerial parts of each accession were collected in full 
flowering stages in three consecutive years. The essential oils were obtained by hydro-distillation and analyzed by 
GC and GC/MS. The oil yields were increased for 5 accessions in the second year. The main constituents of the 
essential oils during three consecutive years were thymol (51.7 and 3.5%), p-cymene (39.0 and 9.8%), γ-terpinene 
(23.2 and 10.0%) and carvacrol (49.7 and 3.6%). Although the main components of all the oils were similar, but there 
were some differences between the percentages of major components and also minor constituents. It is remarkable 
that the most important phenolic compound, thymol, was decreased in the oils in the second year for most accessions. 
 
Keywords: Carvacrol, Kurdistan, p-cymene, planting, thymol, γ-terpinene.   
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 مقدمه

 Satureja mutica سفید ةجنگلی یا مرز ةمرز ۀگون

و  نسبت چوبیبه  ةبا قاعد یا بوته و چندسالهگیاهی 

ة دهند گل یها شاخه و متر یسانت 50تا  30 ارتفاع

 انشعاب زیاد با قاعده پرشمار است. این گیاه در

 یها کرک ازشیده پوو  دار وتاب چیپو  باریک یها شاخه

 یها دامنه. رویشگاه آن دارد رنگ یخاکسترکوتاه 

سنگی و زمان گلدهی آن اواخر تابستان تا  -یا صخره

شمال  در ایران شمال و گونه نیاپراکندگی  پاییز است.

آسیای مرکزی نیز  در قفقاز و گونه نیاشرق است. 

 .(Jamzad, 2012) دیرو یم

هوایی گیاه  های ماندا یطورکل بهگلدار و  ۀسرشاخ

که  این گیاه است ةبخش قابل استفاد نیتر مهم مرزه

و در سایه برداشت معمول در زمان گلدهی طوربه

، بخشنیرو معطر، گیاهی است .شود یمخشک 

عمل هضم، مقوی معده، مدر، بادشکن،  ةکنند آسان

 اسهال و ضد کرم ةکنند ، ضد نزله، رفعخفیف قابض

 (.Zargari, 1972) است

تحقیقاتی که توسط سفیدکن و جمزاد در سال  در

در  S. muticaهای هوایی گونۀ  انجام گرفت اندام 2005

 اسانس ی وگردآورمرحلۀ گلدهی کامل از استان خراسان 

درصد  31/2به طریق تقطیر با آب تهیه شد. بازدة اسانس 

(w/w ) .ترکیب در اسانس  45بودS. mutica  شناسایی

 ،درصد( 9/30ة آن کارواکرول )های عمد شد که ترکیب

پارا درصد( و  9/14) ناماترپینگ ،درصد( 5/26یمول )ت

 .(Sefidkon & Jamzad, 2005) درصد( بود3/10سیمن )

از استان گیالن  S. muticaهای هوایی گونۀ  اندام

 درصد گزارش شد. 2/0بازدة اسانس  گردآوری و

ارا پ ،درصد( 6/62تیمول ) S. muticaهای اصلی  ترکیب

متیل  و درصد( 6/6کارواکرول ) ،درصد( 4/9سیمن )

 (.Gohari et al., 2005درصد( گزارش شد ) 4/5تیمول )

 .Rustaiyan et alدر نتایج تحقیق دیگری که توسط 

استان گیالن  ازS. mutica انجام شد گونۀ  (2004)

به روش تقطیر با آب  و گردآوری (منجیل)

 39درصد بود.  2/1اسانس  ةبازد .گیری شد اسانس

 S. muticaر اسانس د( سدرصد اسان1/95ترکیب )

 4/37) لآن منتو ةعمد های ترکیب .شناسایی شد

 3/9) لسینیو 8 و 1 درصد(، 2/17) ننتوم ،درصد(

در اسانس گونۀ مورد بررسی درصد  .ددرصد( بو

های مونوترپن اکسیژنه بیشتر از سسکویی  ترکیب

 .(Rustaiyan et al., 2004) ها بود ترپن

های اسانس هشت نمونۀ )اکسشن( مرزة گونۀ  ترکیب

S. sahendica Bornm شده از نقاط مختلف  گردآوری

ایران در شرایط زراعی کردستان طی دو سال بررسی شد. 

ها نشان داد، بازدة اسانس در سال دوم در  نتایج بررسی

درصد افزایش و در دو  19/0-09/1شمار شش نمونه 

درصد کاهش یافت. تیمول  18/0-46/0نمونۀ دیگر 

ترین ترکیب فنلی در سال دوم در بیشتر  عنوان مهم به

های عمدة اسانس در  ها کاهش یافت. ترکیب نمونه

سیمن -درصد(، پارا 3/50-2/18طول دو سال تیمول )

 3/19-1/12ترپینن )-درصد(، و گاما 5/26-4/46)

 (.Hooshidary & Sefidkon, 2013) درصد( بود

 S. avromanicaۀگون ةاسانس مرز های ترکیب

Maroofi  در شرایط زراعی و وحشی در استان

 ةبازد ،داد نشان هابررسیکردستان بررسی شد. نتایج 

 19/0 به درصد و در مزرعه 4/1اسانس در رویشگاه 

در  اسانس ةعمد های ترکیب .کاهش یافت درصد

 3/32 مولیت در سال اول و دوم به ترتیب شامل مزرعه

-اراپ ،درصد 3/48 -6/23 کارواکرول ،درصد7/12 و

 4/8 و 4/5 ننیترپ-گاما ،درصد 9/9 و 1/18 منیس

در سال دوم میزان تیمول در اسانس به  بود. درصد

 که یدرحالکاهش یافت  (درصد 7/12حدود نصف )

افزایش  (درصد 3/48) برابر میزان کارواکرول حدود دو

 .(Hooshidary et al., 2015) یافت.

 S. khuzistanicaهای اسانس مرزة خوزستانی  رکیبت

Jamzad بررسی و تقطیر با آب وحشی و زراعی به روش 

 به نمونۀ وحشی و زراعی اسانس ةو بازد شد مقایسه

درصد گزارش شد کارواکرول  2/0 درصد و 6/0ترتیب 

 6/80زراعی ) درصد( و 9/93) وحشی ۀدو نمون در هر

 (.(Farsam et al., 2004درصد( ترکیب اصلی بود 

شده  در بررسی اسانس بیست نمونۀ وحشی و کشت

 اسانسنشان داده شد، در  .S. hortensis Lاز گونۀ 

 کارواکرولشده در مزرعۀ  از گیاهان کشت آمده دست به

 که در اسانس درصد(، درحالی 42-63)ترکیب غالب 

غربی ترکیه  نواحی های طبیعی رویشگاهاز  آمده دست به

 اگرچه بود.ترکیب غالب اسانس  درصد( 29-43) تیمول
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مشاهده  شده های کشت بین نمونه یک مورد استثناء هم

در اسانس آن شد که میزان درصد کارواکرول و تیمول 

 (.Baser et al., 2004) هم بود همسان

 های موجود در اسانس مرزة بختیاری تغییر در ترکیب

S. bachtiarica لدهی در مراحل پیش از گلدهی و گ

کامل در رویشگاه طبیعی )شهرکرد( و مزرعه بررسی شد، 

بازدة اسانس در مرحلۀ گلدهی کامل در رویشگاه طبیعی 

درصد گزارش شد.  1/2درصد و در مزرعه  1/1

های عمده در مرحلۀ گلدهی کامل در رویشگاه  ترکیب

 2/23سیمن ) -پارا ،درصد( 8/25ارواکرول )کطبیعی 

درصد( و در  3/1تیمول ) د(،درص 5/18منتون ) ،درصد(

 2/21) منیس -اراپ ،(درصد 3/62) کارواکرولمزرعه 

 (.Ahmadi et al., 2009) اعالم شد (درصد

هدف از این تحقیق مقایسۀ بازده و اجزای اسانس 

در شرایط زراعی  S. muticaنمونۀ مختلف از گونۀ  5

کردستان طی سه سال متوالی و انتخاب نمونه یا 

 تیپ(های برتر از نظر مواد مؤثره بود.نژادگان )ژنو

 

 ها روشمواد و 
 بذر و كشت گياهان یگردآور

از جنگلی  ةمرز ازنمونه  5اجرای آزمایش بذر  برای

 یها استاندر کشور واقع در  ها آنطبیعی  یها شگاهیرو

 ،(21)نمونۀ  مازندران (،2و  1 های نمونه) خراسان

 های گلخانهدر  آوری و گرد (44و  34های  گیالن )نمونه

منابع طبیعی  آموزش کشاورزی و مرکز تحقیقات و

 مراتع کشور و ها جنگلتحقیقات  ۀسسؤو م نکردستا

های  کشت شدند. صحت و درستی نمونه واقع در تهران

یید هرباریوم أبذری از نظر جنس و گونه مورد ت

و مراتع کشور قرار گرفت.  ها جنگلتحقیقات  ۀمؤسس

های  زنی، بذرها در سینی جوانهپس از تعیین آزمون 

 2 ،1 ،1نشایی حاوی پیت، پرلیت و کوکوپیت به نسبت 

( و یژفنولوپدیدشناختی ) مراحل ثبت شدند.کشت 

عمل  نهال، شمار و زده جوانهبذرهای  درصدتعیین 

 صورت بههای هرز  ها و وجین علف آبیاری گیاهچه

تا  8در مرحلۀ  های سالم گیاهچه .مرتب انجام گرفت

به مدت با محیط بیرون ی سازگار منظور به برگی 10

ها  گیاهچه. دو هفته در خارج از گلخانه نگهداری شدند

ای  آبیاری قطره امانۀس اجرای تسطیح زمین وپس از 

تحقیقاتی واقع در ایستگاه  ۀمزرعدر  به زمین اصلی

سنندج منتقل و طبق نقشه طرح به  ةتحقیقاتی گریز

د. قالب طرح مورد نظر متر کشت شدن 1×1 ۀفاصل

تکرار بود. عملیات  سههای کامل تصادفی در  بلوک

شکنی انجام شد.  داشت شامل: آبیاری، وجین و سله

ها در هر تیمار  کرت ۀمتر، فاصل 4در  4ابعاد هر کرت 

متر در نظر  2تکرارها از هم  ۀمتر و فاصل 1از هم 

هر ردیف از  ۀردیف و فاصل 5گرفته شد در هر کرت 

متر در نظر  1هر پایه در هر ردیف  ۀمتر و فاصل 1هم 

 ،در مزرعه ها بوتهاستقرار  کاهشتوجه به  با. دگرفته ش

 ها شگاهیروبذر از  دوبارة یگردآوراقدام به  بعد نیزسال 

 یها بوته کاشت باز و شده یگردآور بذرهایکاشت  و

 .شدمستقرنشده 

 

 تفسير خاک مزرعه

سه بافت خاک  ،خاک محل آزمایش، در سه تکرار

. واکنش داشت لومی، لومی رسی، و لومی رسی شنی

 خاک قلیایی بوده و میزان آهک خاک در حد کم

کربن آلی  . میانگین درصددرصد قرار داشت 2/10

 جذب قابلبوده و غلظت فسفر  درصد 82/0خاک 

( باالتر از 3/355) خاک جذب قابل( و پتاسیم 67/12)

 9/0الکتریکی خاک  میانگین هدایتحد بحرانی است 

( PHدسی زیمنس بر متر و میانگین اسیدیتۀ خاک )

 .بودمشکل  بدونو به لحاظ شوری خاک بود  89/7

 

 آوری گياه و استخراج اسانس گرد
پس از به گل رفتن  1391تا  1389ی ها سالطی 

های گونۀ مورد نظر مرزه در مزرعۀ ایستگاه  نمونه

های  ی از سرشاخهبردار نمونه ،تحقیقاتی گریزة سنندج

مرزه در مرحلۀ گلدهی کامل، در اوایل تابستان تا 

ساله  ساله، دوساله و سه اواسط پاییز از گیاهان یک

 کامل گلدهی ۀمرحل در گیاه سبز ۀسرشاخ انجام شد.

گونه به کرت کی مختلف یها بوته از یتصادف صورت به

برای هر  .باشد کرت کل ةندینما که شد برداشت ای

جداگانه،  صورت بهشده،  ز هر سه تکرار کشتنمونه ا

ها در محیط آزمایشگاه و  برداری انجام شد. نمونه نمونه

درجۀ سلسیوس خشک  25تا  20در سایه در دمای 

 یرچوبیغ یها قسمت ازگرم  80-100شدند. سپس 
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هر تکرار به روش تقطیر با آب با  ةشد خشک اهیگ

عیین بازدة دستگاه کلونجر اسانس استخراج شد. برای ت

درصد رطوبت گیاه  اسانس بر پایۀ وزن خشک گیاه،

 بهگرم گیاه خشک در آون  3-5خشک با قرار دادن 

ساعت محاسبه شد. تجزیۀ واریانس  24 مدت

های خردشده یا اسپلیت پالت در زمان کرت صورت به)

مقایسۀ و  های کامل تصادفی( با طرح پایۀ بلوک

ی ا دامنهآزمون چند با استفاده از  ها دادهمیانگین 

 دانکن انجام شد.

 برایی سه تکرار ها نمونهاز  آمده دست بهاسانس 

با یکدیگر مخلوط و آنگاه به  ها آن اجزایشناسایی 

 تزریق شدند. GC/MSو  GCی ها دستگاه

 

 مورد استفاده یها دستگاهمشخصات 

 GCدستگاه 

 (Shimadzu)شیمادزو  (کروماتوگرافنگار )فام گاز

متر و  30به طول  DB-5مجهز به ستون  9Aمدل 

فاز ساکن در آن  ۀکه ضخامت الی متر یلیم 25/0قطر 

 40ستون از  گرمای یزیر برنامه. استمیکرومتر  25/0

دقیقه توقف در همان  5و پس از  آغاز سلسیوس ۀدرج

 افتهی شیافزادرجه در دقیقه  4با سرعت  جیتدر بهدما، 

 ۀت. دمای محفظرسیده اس سلسیوس ۀدرج 220تا به 

ۀ درج 240در دمای  (دتکتورآشکارساز )تزریق و 

مورد استفاده  آشکارسازتنظیم شده است.  سلسیوس

 عنوان بهبوده و از گاز هلیم  FIDاز نوع  GCدر دستگاه 

بر  متر سانتی 32گاز حامل استفاده شده که با سرعت 

 ثانیه در طول ستون حرکت کرده است.

 

 GC-MSدستگاه 

جرمی مدل  سنج فیطشده با  (کوپلجفت ) نگار فامگاز 

به  DB-5 از نوع تله یونی مجهز به ستون 3400واریان 

فاز  ۀضخامت الی متر یلیم 25/0متر و قطر  30طول 

 یزیر برنامهبوده است.  کرومتریم 25/0ساکن در آن 

ستون در دستگاه  یزیر برنامهبا  همسانستون  گرمایی

GC درجه بیش از  10ریق تز ۀبوده است. دمای محفظ

دمای نهایی ستون تنظیم شده است. گاز حامل هلیوم 

بر ثانیه در طول  متر سانتی 5/31بوده که با سرعت 

 ،ستون حرکت کرده است. زمان اسکن برابر یک ثانیه

جرمی از  ۀو ناحی ولت الکترون 70انرژی یونیزاسیون 

 بوده است. 340تا  40

 

 دهنده های تشکيل بها و شناسایی تركي تجزیۀ اسانس

های بازداری از  برای محاسبۀ شاخص یا نمایه )اندیس(

کربنه در شرایط  23تا  9های نرمال  تزریق هیدروکربن

ریزی گرمایی )همسان با تزریق نمونه( استفاده شد.  برنامه

کمی )تعیین درصد هر ترکیب( به کمک  هایمحاسبه

کردن به روش نرمال  R3A – Chromatepac پرداز داده

و نادیده گرفتن  (Area normalization method)سطح 

ها  مربوط به طیف (Response factors)پاسخ  هایبیضر

ها در بخش تحقیقات گیاهان  انجام شد. تجزیۀ اسانس

و  ها جنگلدارویی و محصوالت فرعی مؤسسۀ تحقیقات 

 مراتع و توسط نویسندة دوم انجام شد.

تحقیق قسمتی از  این است که یادآوریالزم به 

ارزشمند جنس  یها گونه معرفی "طرح ملی با عنوان

فراوری در مناطق  برای کشت و (Satureja) مرزه

منظور  بهکشور  (اکولوژیک ) شناختیبوم مختلف

 و ها جنگلتحقیقات  ۀسسؤمتعلق به م "انبوه تولید

مراتع است که در مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان 

 به اجرا درآمده است.

 

 و بحث  نتایج

  ۀهای گون نمونهاسانس  ةواریانس درصد بازد ۀتجزی

S. mutica  ها از نظر  نمونه دهد مینشان  1جدول

 دار معنی( اختالف ≥P%5) اسانس در سطح ةدرصد بازد

اسانس  ةنشان دادند. همچنین اثر سال در میزان بازد

 بود. دار معنی

 
های اکسشن. تجزیه واریانس کمیت بازده اسانس 1جدول 

 S. muticaگونه 
Table 1. Analysis of variance for essential oil yields 

accessions of S.mutica 
Sources of variations SS  DF  
Block (R) 0.57 2 ns 
Accession (G) 1.97 4 * 
Error a 0.44 8  
Year (Y) 1.71 2 ** 
Year*Acc. (GY) 0.04 8 ns 
Year* Block (RY)  0.25 4 ns 
Error b 0.17 6  
Coefficient of variation (CV) 36.55%   

 1و  5دار در سطح احتمال : به ترتیب وجود اختالف معنیns*، ** و 
 دار.درصد و نبود اختالف معنی

*, **, ns: significantly differences at 5 and 1% probability levels, and 
nonsignificant, respectively. 
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 S.muticaهای مختلف  نمونهاسانس  ةمیانگین بازد

تا سه سال متوالی پس از کشت در  شده در دو کشت

شود  که مالحظه می گونه همانشود.  دیده می 2جدول 

اسانس  ةافزایشی در بازد روند کیها  نمونه همۀبرای 

متوالی پس از  یها سالدر طی رشد و استقرار گیاه در 

 شود. ده میکشت دی

 
 های مختلف . مقایسه بازده اسانس اکسشن2جدول 

S. mutica های پس از کشتطی سال 
Table 2. Essential oil yield (%) of S. mutica 

accessions in the years 
Yilds of oil 

Accession No 
Year 3 Year 2 Year 1 

2.41 2.1 1.78 1 1 

2.43 2.04 1.78 2 2 

- 2.83 2.12 21 3 

- 1.69 1.47 34 4 

- 1.09 1.0 44 5 

 
ی اجرای ها سالمقایسۀ میانگین بازدة اسانس در 

بین درصد بازدة اسانس  دهد یمنشان  3تحقیق جدول 

  ≥P%1در سطح  دار یمعنی مختلف اختالف ها سالدر 

وجود دارد. بیشترین میانگین بازدة اسانس  در سال دوم 

درصد و کمترین میزان  42/2و  95/1و سوم به ترتیب 

آمد.  دست بهدرصد  63/1در سال اول و به میزان 

با آزمون دانکن  گونه نیاهای  مقایسۀ میانگین نمونه

5%P≤  نشان داد که از نظر میانگین بازدة  4جدول

و درصد  48/2با میانگین  21اسانس، نمونه مازندران 

درصد به ترتیب  06/1با میانگین   44اکسشن گیالن 

شترین و کمترین میزان اسانس را به خود اختصاص بی

های  شده بین نمونه دادند. اگرچه اختالف مشاهده

بین  طور نیهم 21و مازندران  2، خراسان 1خراسان 

 نبود.  دار یمعن 44و  34های گیالن  نمونه

 
در سه S. mutica های مختلف  اجزای اسانس نمونه

 سال متوالی

 .1خراسان

سوم  دوم و اول، یها سالدر  نهنمو این سانسا از

ترکیب شناسایی شد که  13 و14 ،14رتیب ه تکشت ب

 کل درصد از 4/98 و 6/96، 9/97 درمجموع به ترتیب

اسانس اجزای  نیتر عمده .دادند یماسانس را تشکیل 

-گاما و سیمن-پارا کارواکرول، تیمول، در هر سه سال

 ستآمده ا 5در جدول  که طور همان. بودندترپینن 

 یها سالتغییر میزان اجزای اصلی اسانس در  افزون بر

در اجزای غیر  چندی یهامختلف پس از کشت، تغییر

میرسن،  مانندی های ترکیب. شود یم مشاهدهعمده هم 

 در اسانس سال اول و تنها متیل اتر تیمول بورنئول،

در سال اول  افزون بر ایند. نبود صیتشخ قابلدوم 

سال  در وال و کاریوفیلن اکسید  -4 اجزایی مانند ترپینن

پینن، ترپینولن، ترانس -توژن، بتا-دوم اجزایی مانند آلفا

در  که یدرحالکاریوفیلن، کاریوفیلن اکسید وجود ندارند 

  (.5)جدول  شوند یمگیاهان سه ساله دیده 
 

. مقایسه میانگین بازده اسانس در سالهای مختلف 3جدول 

 (p ≥% 1با آزمون دانکن )
Table 3. Comparison of means of essential oil yield (%) 

of S. mutica accessions among the years (p≤ 0.01) 
Yilds of oil Years 

1.63 b Year1 

1.95 a Year2 
 1.98 a Year3 

 

مقایسه میانگین بازده اسانس در اکسشن های . 4 جدول

 (p ≥ %5با آزمون دانکن ) S.mutica مختلف گونه
Table 4. Comparison of means of essential oil yield 

(%) of S. mutica accessions (p≤ 0.05) 
Yilds of oil  Accession 

2.10 ab 1 
2.08 ab 2 

2.48 a 21 

1.58 bc 34 
1.06 c 44 

 

 2خراسان 

 سوم ودوم  اول، یها سالدر  این نمونه در اسانس

رکیب شناسایی شد که ت 13 و 14،15 بیترت بهکشت 

درصد از اسانس را  7/97 و 4/96، 3/98 به ترتیب

 یها بیترک  اجزای اسانس نیتر عمده .دهند یمتشکیل 

. بودندترپینن -گاماو  سیمن-تیمول،کارواکرول، پارا

میزان اجزای اصلی اسانس در  در تغییر برافزون 

در چندی ی هاتغییر، مختلف پس از کشت یها سال

 مانندی های ترکیبمده هم دیده شد. اجزای غیر ع

 در اسانستنها متیل اتر تیمول  میرسن، بورنئول،

 اسانس در. مشاهده شددوم  سال اول و گیاهان

ال، -4-مانند ترپیننسال اول اجزایی  گیاهان

سال دوم  گیاهان در کسید وا اسپاتولنول، کاریوفیلن

، اسپاتولنول و پینن-توژن، بتا-مانند آلفااجزایی 
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 انگیاه در که یدرحال مشاهده نشدریوفیلن اکسید اک

 (.5 جدول) شد شناساییسه ساله 

 

  21 مازندران

 13دوم و  اول هریک از سال در نمونه این اسانس در

 کل درصد از 7/97 درمجموعترکیب شناسایی شد که 

  اجزای اسانس نیتر عمده اسانس را تشکیل داد.

-گاما و سیمن-کارواکرول، پارا تیمول، یها بیترک

شود ضمن  مالحظه می که یطور همان. بودندترپینن 

مختلف  یها سالتغییر میزان اجزای اصلی اسانس در 

در اجزای غیر عمده چندی ی هاپس از کشت، تغییر

 8و1 میرسن، مانندی های ترکیبهم دیده شد. 

دی ان و آلفا ترپینئول در  8و3سینئول، پی منتا 

همچنین بود. نتشخیص  سال دوم قابل گیاهاناسانس 

پینن، ترپینولن، -بتا ن،ژتو-آلفا هایی چون ترکیب

دو ساله  اندر گیاه تنهاریوفیلن اکسید ااسپاتولنول و ک

 (.5 جدول) دیده شد

 

 34 گيالن

 بهدوم  کشت  اول، یها سالدر این نمونه در اسانس 

 درمجموعترکیب شناسایی شد که  13 و14 بیترت

 اسانس را تشکیل داد. کل درصد از 8/96و 4/95

 تیمول، یها بیترک  اجزای اسانس نیتر عمده

ضمن . بودندترپینن -سیمن، گاما-کارواکرول، پارا

مختلف  یها سالتغییر میزان اجزای اصلی اسانس در 

در اجزای غیر عمده چندی  یهاپس از کشت، تغییر

 8و1میرسن ، مانندی های ترکیبهم دیده شد. 

 وترپینئول  -دی ان ، آلفا- 3،8منتا  -سینئول، پی

مشاهده سال اول  تنها در اتر تیمول در اسانس لیمت

پینن ، اسپاتولنول و -ن،بتاژتو-آلفا مانند. اجزایی شد

 دو ساله دیده شد اندر گیاه تنهاریوفیلن اکسید اک

 (.5 جدول)
 

 44 گيالن

ترکیب شناسایی  13 هر سال دراین نمونه  در اسانس

به  درصد از اسانس را 6/97و 3/95 درمجموعشد که 

 تشکیل دادند.و دو ساله  ساله کترتیب در گیاهان ی

 تیمول، یها بیترک  اجزای اسانس نیتر عمده

ضمن . بودندترپینن -گاما و سیمن-کارواکرول، پارا

مختلف  یها سالتغییر میزان اجزای اصلی اسانس در 

در اجزای غیر عمده  چندی یهاپس از کشت، تغییر

 سینئول، 8و1میرسن، مانندی های ترکیبد. هم دیده ش

در تنها  متیل اتر تیمول  ترپینئول و بورنئول، آلفا

-آلفا ماننداسانس سال اول قابل تشخیص بود. اجزایی 

ریوفیلن اآلفا فالندرن، اسپاتولنول و ک پینن،-بتا ن،ژتو

 .(5جدول ) دو ساله دیده شد اندر گیاهتنها اکسید 

 
 های متوالیدرسال S.muticaهای مختلف اسانس اکسشن دهندةیر اجزای تشکیلمقایسه مقاد .5 جدول

Table 5. Essential oils components of S. mutica accessions in the years 
Accessions of S.mutica 

Componds No. 
IR 

44 34 21 2 1 
2 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 

926 0.9 - 1.1 - 1.1 - 1.2 - 0.2 1.3 - 0.5 α -thujene 1 
944 1.0 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.9 0.5 0.2 1.0 0.4 0.4 α-pinene 2 

990 1.5 - 1.5 - 1.7 - 1.6 - 0.1 1.8 - 0.2 β-pinene 3 

998 - 1.2 - 1.2 - 1.5 - 1.8 0.9 - 2.7 1.3 myrcene 4 
1003 0.1 - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 α-phellandrene 5 

1018 1.7 1.7 2.1 2.2 2.0 1.7 1.8 1.3 1.2 1.9 1.8 1.3 α-terpinene 6 

1024 39.0 16.2 23.2 13.6 20.0 9.8 21.8 17.0 12.5 19.8 19.8 15.1 p-cymene 7 
1031 - 0.5 - 0.5 - 0.6 - 0.8 - - 1.1 - 1,8-cineole 8 

1063 19.2 14.6 19.9 17.3 22.3 23.2 17.8 15.6 10.0 17.2 18.2 13.6 γ-terpinene 9 
1073 - - - 0.1 - 0.3 - 0.3 - - 0.4 - p-menta,3,8-diene 10 

1083 - - - - 0.2 - - - 0.1 0.2 - 0.1 terpinolene 11 

1167 - 0.1 - - - - - 0.3 0.3 - 0.6 0.6 borneol 12 
1178 0.7 0.5 0.3 0.1 0.6 0.5 0.6 0.4 - 0.7 0.5 - terpinen-4-ol 13 

1189 - 0.3 - 0.3 - 0.5 - 0.4 - - 0.2 - α-terpineol 14 

1238 - 2.5 - 1.9 - - - 1.7 1.3 - 0.9 1.3 methyl ether thymol 15 
1292 27.9 51.1 34.1 51.7 3.5 8.5 28.9 29.7 33.1 26.4 22.8 31.7 thymol 16 

1300 3.6 3.7 11.9 4.2 44.2 49.7 20.9 25.9 36.6 27.0 26.8 29.6 carvacrol 17 

1417 1.5 2.5 1.4 1.7 0.9 0.8 1.8 0.4 1.6 0.2 - 2.0 e-caryophyllen 18 
1580 0.3 - 0.2 - 0.1 - 0.1 - - - - - spathulenol 19 

1587 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - - 0.9 - - caryophylen oxide 20 

 97.6 95.3 96.8 95.4 97.7 97.7 97.7 96. 4 98.3 98.4 96.6 97.9 Total 
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 ۀاسانس سرشاخ ة، بازدپیشینتحقیقات  نتایج در

از رویشگاه  شده یگردآور   S. muticaۀگلدار یک نمون

 Sefidkon ) درصد گزارش شد 31/2طبیعی خراسان 

& Jamzad, 2005). مزرعهشرایط  تحقیق دراین  در 

بیشترین میانگین بازدة اسانس در سال دوم و سوم به 

درصد و کمترین میزان در سال  42/2و  95/1ترتیب 

 . آمد. دست بهدرصد  63/1اول و به میزان 

 شده یگردآوری ها نمونهدر نتایج تحقیقاتی که روی 

ی طبیعی استان گیالن انجام شد، بازدة ها شگاهیرواز 

درصد گزارش کردند. بازدة  2/1تا  2/0اسانس را از 

تحقیق در های گیالن در این  اسانس گیاهان نمونه

 بهدرصد  69/1و  47/1ی اول و دوم به ترتیب تا ها سال

  آمد. دست

های  انداماسانس  ةتحقیق دیگری بازد نتایج در

 2/0از استان گیالن  شده گردآوریS. mutica  هوایی

. بازدة (Gohari et al., 2005) درصد گزارش شد

اسانس در کمترین مورد از نتایج این تحقیق در 

متمادی در مزرعه  های سال درورد بررسی های م نمونه

 رویشگاه های نسبت به نمونه برابر 5 تا حدودی تا

 ةبازد ۀقایسکه م طوری نشان داد. به افزایش طبیعی

بذر  منشأبا  44 گیالن و 34 گیالن های نمونهاسانس 

اسانس در سال اول  ةبازد ،نشان داد آنگیالن با 

( کشت درصد 09/1-69/1( و دوم )درصد 47/1-0/1)

  در مزرعه چند برابر افزایش یافت.

 S. muticaاسانس  ةتحقیق دیگری بازددر نتایج 

 درصد 2/1را  (منجیل) از استان گیالن شده گردآوری

این اما در  (Rustaiyan et al., 2004) کرد گزارش

 های نمونه ۀاسانس مرزه در مزرع ةتحقیق بازد

در  34نو گیال 21، مازندران2، خراسان1خراسان

-83/2)میزان سوم بیشتر از این  دوم و ،اول یها سال

نمونۀ اسانس  ةبازد که یدرحالدرصد( هستند، 47/1

در سال اول و دوم کشت در مزرعه کمتر از  44 گیالن

اسانس  ةبازد ۀمقایس درصد( بود.0/1-09/1آن )

بذر گیالن با  منشأبا  44گیالن و 34 گیالن های نمونه

 34د، بازدة اسانس در نمونۀ گیالن این تحقیق نشان دا

درصد( کشت  69/1درصد( و دوم ) 47/1در سال اول )

در نمونه گیالن نسبت به رویشگاه افزایش اما  در مزرعه

درصد( کشت  09/1درصد( و دوم ) 0/1در سال اول ) 44

 نسبت به رویشگاه باال کاهش یافت. در مزرعه

مرزه های  های همسانی در مورد دیگر گونه گزارش

 S. sahendicaنیز وجود دارد، برای مثال در مورد گونۀ 

ها نشان داده شده، بازدة اسانس در  در نتایج بررسی

سال دوم در شش نمونه افزایش و در دو نمونۀ دیگر 

 & Hooshidary)  سی کاهش یافتمورد برر

Sefidkon, 2013).  همچنین در گونۀS.khuzistanica  

 2/0اسانس در مزرعه ) گزارش شده است که بازدة

 کاهش یافتدرصد(  6/0)درصد( نسبت به رویشگاه 

(Farsam et al., 2004). 
 

 در سال های مختلف پس ازکشت S. muticaهای اصلی اسانس پنج اکسشن گونه  مقایسه درصد ترکیب. 6 جدول

Table 6. The main components of essential oils of S. mutica accessions in the years 
main components(%) 

Years Accession 
p-cymene thymol γ-terpinene carvacrol 

15.1 31.7 13.6 29.6 1 1 

19.8 22.8 18.2 26.8 2 1 

19.8 26.4 17.2 27.0 3 1 

12.5 33.1 10.0 36.6 1 2 

17.0 29.7 15.6 25.9 2 2 

21.8 28.9 17.8 20.9 3 2 

9.8 8.5 23.2 49.7 1 21 

20.0 3.5 22.3 44.2 2 21 

- - - - 3 21 

13.6 51.7 17.3 4.2 1 34 

23.2 34.1 19.9 11.9 2 34 

- - - - 3 34 

16.2 51.1 14.6 3.7 1 44 

39.0 27.9 19.2 3.6 2 44 

- - - - 3 44 
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مختلف  ۀنمون پنج اسانس یاصل یاجزا ۀسیمقا

 ۀسیمقا. شود یم دهید 10 جدول در یبررس مورد ةمرز

 ،6، 5 هایجدول در اسانس یاصل یها بیترک ریمقاد

 ساخت ستیزة ماد شیپ دو از کهداد  نشان 9 و 8 ،7

 و منیس-پارا) یفنل ارزشمند های ترکیب (وسنتزیب)

 همۀ اسانس در منیس-پارا میزان( ننیترپ-گاما

 اول سال به نسبت دوم سال در اهیگ رشد باها  نمونه

در نمونۀ  5/4این افزایش از  که یا گونه هب افتی شیافزا

در سال  44درصد در نمونۀ گیالن  8/22تا  1خراسان 

های  نمونهدر  منیس-پارا میزان بود. ریمتغدوم 

 و 34گیالن ،21مازندران ،2خراسان ،1خراسان

 6/13 ،8/9 ،5/12 ،1/15 حدود از به ترتیب 44گیالن

 ،8/19 حدود به اول سال در اسانس درصد 2/16 و

 دوم سال در اسانس درصد 0/39و  2/23 ،0/20 ،0/17

نمونه  جز بهنیز ) ننیترپ-گاما میزان . افزایشدیرس

در  6/4تا  34در نمونۀ گیالن  6/2در سال دوم از  (21

 سال در امامتفاوت بود.  44و گیالن  1نمونۀ خراسان 

 ثبات نسبی ا حدودیبا رشد گیاه ت هر دو ترکیب سوم

 8/22-5/4افزایش  .دنشان دا درصدی 4-2تا افزایش 

ترپینن -درصدی گاما 6/5-6/2سیمن و -ی پارادرصد

در سال دوم نسبت به سال اول کشت و ثبات نسبی 

در  مولیت میزاناست.  توجه قابلآن در سال سوم 

در سال دوم نسبت  اهیگ رشد با های مورد بررسی نمونه

 سال در مولیت که یطور به افتی کاهشبه سال اول 

داد اما در  نشان کاهش درصد 4/3-2/23حدود  ومد

ی حدود تاسال سوم با رشد گیاه نسبت به سال دوم 

 کارواکرول میزان .داشت درصد 4تا افزایش ثبات نسبی

 21مازندرانو  2خراسان ،1خراسان های در نمونه یزن

 درصد 3-10 حدود اول سال به نسبت ومد سال در

در ال دوم نسبت به سنیز در سال سوم  افتی کاهش

 توان یم که ای گونه بهنشان داد  کاهش 2نمونۀ خراسان

در  کارواکرول و مولیت یفنل بیترک دو مجموع گفت

 34گیالن ،21مازندران ،2خراسان ،1خراسان های نمونه

 55،54، 58، 69، 61 حدود از به ترتیب 44گیالن و

 31، 46، 47، 55، 49 حدود به اول سال در درصد

در  اما با رشد گیاه و افتی کاهش ومد سال در درصد

درصد  53به حدود  1در نمونۀ خراسان سال سوم

درصد  49به حدود  2و در نمونۀ خراسان افزایش

 گیاه رشد با اسانس تیفیک یطورکل به ویافت  کاهش

و  شیافزا 1در نمونۀ  دوم سال به نسبت سوم سال در

 کاهش 2ۀ نمون در ثبات نسبی میزان تیمول، باوجود

ۀ نمون اسانس تیفیک گرچه جینتا نیا بنابر، .فتای

 افتی کاهش اول سال به نسبت دوم سال در 1خراسان

 بهتر آن تیفیک مزرعه در استقرار و اهیگ رشد با یول

 .شد

 S. mutica ةعمد های ترکیب، پیشینتحقیقات 
 9/39از استان خراسان را کارواکرول ) شده یگردآور

 9/14ترپینن )-اماگ درصد(، 5/26تیمول ) درصد(،

 درصد( اعالم کرده است 3/10سیمن )-پارا درصد( و

Sefidkon & Jamzad, 2005))زارش دیگری . گ

از استان  شده یگردآور S. muticaاصلی  های ترکیب

 4/9درصد(، پارا سیمن ) 6/62گیالن را تیمول )

 4/5و متیل تیمول ) درصد( 6/6درصد(، کارواکرول )

. (Gohari et al., 2005) دان کردهدرصد( گزارش 

عمده در  های ترکیبتحقیق دیگری در نتایج همچنین 

منجیل واقع در  از شده یگردآور S. muticaاسانس 

 2/17) درصد(، منتون 4/37) استان گیالن را منتول

 اند کردهدرصد( گزارش  3/9) سینیول 8و1 درصد(،

Rustaiyan et al., 2004)) .گونه نیااسانس  که یدرحال 

 تیمول ةعمد های ترکیبدر سال اول کشت در مزرعه 

درصد(،  7/3-7/49) کارواکرول درصد(، 7/51-5/8)

-2/16) سیمن-و پارا درصد(0/10-3/23ترپینن) -گاما

 درصد( بود. 8/9

تحقیق با نتایج این عمده در  های ترکیبنوع 

Sefidkon & Jamzad (2005) اما  دارد. همخوانی

 گونه نیا های ترکیبمول در متیل تی ترکیب منتول و

در  سینئول نیز 8و1 در مزرعه مشاهده نشد و

و  1/1به میزان  بیترت بهدر سال دوم  2و1 های نمونه

در سال اول  44 و 34، 21 های نمونهدر  درصد و 8/0

درصد مشاهده  5/0 و 5/0 ،6/0به میزان  بیترت به

 ةعمد های ترکیبگزارشی در مورد  متأسفانه شد.

ی ها گونهدر مورد دیگر  در مزرعه وجود ندارد. نهگو نیا

در یی به شرح زیر وجود دارد: ها گزارشاین جنس 

های عمدة اسانس در طول  ترکیب S. sahandica ۀگون

سیمن -صد(، پارادر 3/50-2/18دو سال تیمول )

 3/19-1/12ترپینن )-و گاما درصد( 5/26-4/46)
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 23 1397بهار ، 1 ة، شمار49 ة، دورایران باغبانیعلوم  

 

 

، در (Hooshidary & Sefidkon, 2013درصد( بود )

کارواکرول میزان  S. khuzistanica Jamzadگونۀ 

درصد( نسبت به  6/80ترکیب عمده در مزرعه ) عنوان به

 ,.Farsam et al) درصد( کاهش یافت 9/93رویشگاه )

در شرایط .S. hortensis L گونۀ  . همچنین در(2004

های طبیعی غرب  مزرعه کارواکرول و در شرایط رویشگاه

 .(Baser et al., 2004)کیب غالب بود ترکیه تیمول تر

مورد بررسی  های باال گونهی ها پژوهشپایۀ نتایج  بر

های عمده و درصد  در شرایط مزرعه از نظر ترکیب مرزه

دهندة اسانس متفاوت هستند، لذا بررسی و  اجزا تشکیل

 ها شگاهیرودر  ها گونه نیابیشتر جانبه و مقایسۀ همه

 .استگیاه ضروری مراحل پدیدشناختی مختلف 

 

 گيری نتيجه

 نمونۀاسانس در پنج  ةبازد این بررسی نشان داد، نتایج

 

با رشد  جیتدر به Satureja mutica ۀگون بررسیمورد 

افزایش بیش از  گیاه در سال دوم و سوم افزایش یافت.

سیمن در سال دوم نسبت به سال اول -دو برابری پارا

ال سوم کشت در مزرعه و ثبات نسبی آن در س

تولیدکنندگان گیاهان دارویی و  توجه مورد  تواند یم

 یفنل بیترک دو مجموعگیاهی باشد.  منشأداروهای با 

 سال به نسبت دوم سال دراسانس  کارواکرول و مولیت

 توان می طورکلی به. تها کاهش یاف نمونه ۀاول در هم

و  باالتر اسانس ةبازدسه ساله  و ساله  دو گیاهان گفت

از نظر مجموع دو ترکیب فنلی تیمول  ساله کن یگیاها

 دو رد و کارواکرول کیفیت اسانس باالتری داشتند.

اسانس در سال  ةدر سال سوم بازد بررسیمورد  نمونۀ

 دو مجموعاز نظر  سوم نسبت به سال دوم افزایش و

در کیفیت اسانس  کارواکرول و مولیت یفنل بیترک

 یافت. یک نمونه افزایش و در دیگری کاهش
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