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تاریخ دریافت 33/8/11 :؛ تاریخ پذیرش33/11/21 :

چکیده
گیاهان دارويی از گذشته تاکنون جايگاه خاصی در درمان بسیاری از بیماریها داشته و نظر به اهمیت اقتصاادی و
درمانی گیاهان دارويی در صنايع مختلف داروسازی و شناخت ترکیبات متشکله گیاهان ،تحت تاايیر ووامال مختلاف
محیطی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .لذا با توجه به استفادههای فاراوان گیااه ماري گلای تماشاايی ( Salvia

 )hydrangeaبهونوان ضدالتهاب ،ضداسپاس  ،ضدنفخ و مسکن اين تحقیق با هدف شناسايی رويشگاههای طبیعای آن
گیاه در استان مازندران وسپس بررسی و مقايسه کمیت و کیفیت اسانس آن در رويشاگاههاای مختلاف اساتان ان اا
گرفت .سرشاخههای گلدار گیاه از سه رويشگاه جمعآوری و سپس اسانس نمونهها با استفاده از روش تقطیار باا آب
طرح کلون ر استخراج گرديد ،شناسايی ترکیبات موجود در اسانس به وسیله دستگاههای  GCو  GC/MSو ت زياه و
واريانس دادههای بدست آمده با استفاده از نر افزار  ،SPSSمقايسه میانگین تیمارها به روش آزمون دانکان و مقايساه
خصوصیات اسانس دو رويشگاه با آزمون  Tغیرجفتی ان ا گرفت .نتايج نشان داد که بازده و درصد ترکیبات مشترک
اسانس در دو رويشگاه مختلف تفاوت معنیداری در سطح يک درصد دارند بهطوریکه بای تارين درصاد ترکیباات
مشترک و بازده اسانس در ارتفاع  2222متر از منطقه هزارجريب بهشهر بودهاست و با افزاي

ارتفاع باازده اساانس و

درصد ترکیبات مشترک اسانسها مثل :کامفور ،بتا-پینن ،نفتالن ،بیسیکلوهپتان و يالنگن نیز افزاي
واژههاي کلیدي :اسانس ،استان مازندران ،رويشگاههای مختلف ،مري گلی تماشايی

*نويسنده مسئولsomayehranjbar@yahoo.com :
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داشته است.
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با ارزش دارويی موجود در مراتع اياران و متعلاق باه

مقدمه
گیاهان دارويی از زمانهاای دور تااکنون جايگااه

خانواده نعناویان ( )Lamiaceaeاست که ماواد ماويره

خاصی در درمان بیماریها و نیز تهیه داروها داشاته و

آن دارای ايرات ضد التهابی ،ضد اسپاسمی ،ضد نفخی

بدون شک میتوان اظهار داشات بشار از زماانی کاه

و تسکینی بوده و از دير باز د کرده گلهای اين گیااه

بیماری را شناخت با گیاهان دارويی نیز آشنا بود .نظر

باه طاور سانتی بارای درماان سارماخوردگی اسااتفاده

به اهمیت اقتصادی و درمانی گیاهان دارويی و صنعتی

میشود .بررسی ترکیبهای شایمیايی و ايارات ضاد

و توسااعه نگاارش گیاااه درمااانی در جهااان ،شااناخت

باکتريايی اسانس اين گیااه در دو رويشاگاه مختلاف

ترکیبات و تعیین میازان کمای و کیفای ترکیابهاای

(آباااده و تکاااب) در اسااتان فااارس نشااان داد کااه

موجود در اسانس ،تحت تايیر ووامل مختلف محیطی

تفاوتهای کمی و کیفی مشاهده شده در اسانس ايان

از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .رشد و وملکارد

گیاااه در دو منطقااه ماایتوانااد ناشاای از تااايیر وواماال

گیاهااان در اکوسیساات ها و رويشااگاههای طبیعاای

مختلف اکولوژيکی ،جغرافیايی ،اقلیمی و خاکی روی

مختلف ،تحت تاايیر ووامال مختلفای قارار دارد کاه

ترکیب شیمیايی اسانس جمعیتهای مختلف اين گونه

هريک از آنها میتواند تايیر بسزايی بر کمیت و کیفیت

باشد ( .)Sonboli et al., 2009بهمنظاور جلاوگیری از

محصول گیاهان داشته باشاد (.)Habibi et al., 2006

انقراض گونههای بومی و با ارزش دارويی باال و حفظ،

از فاکتورهای مه تغییر دهنده شرايط حااک بار باو

توسعه و گسترش اين ذخائر با ارزش ژنتیکی بايساتی

نظا ها ارتفاع از سطح دريا می باشد .تغییرات گراديان

تدابیری جهت کشات و اهلای کاردن آنهاا انديشاید.

دما در اير تغییار ارتفااع از مهمتارين وامال ماوير در

اولین گا مؤير در اين مسیر بررسی شرايط رويشگاهی

تغییرات مربوط به ارتفاع محل زندگی نبات مایباشاد

و شناسايی نیازهای اکولوژيک گونههای بومی و مه تر

ارتفاع وواملی چون

از همه کشف بهترين شرايط رويشگاهی اسات کاه در

دما ،رطوبت نسبی ،سروت باد ،میزان آب در دسترس

آن کیفیت و کمیت مواد ماؤيره ممتااز و در حاد قابال

دريافتی تغییر میيابد .بهطوریکاه گیااه

مالحظه است .حصول اين امر ،اي اد شرايط مطلاوب

بهونوان موجودی زناده کاه از کاوچکترين تغییارات

جهت کشت و پرورش گیاه ياد شده را ممکن میسازد

مربوط به اکوسیست تايیر میپاذيرد ،تغییار در ارتفااع

تحقیق حاضر با همین ديادگاه و در راساتای شاناخت

محاال زناادگی و اسااتقرار آن ماایتوانااد بساایاری از

رويشگاه گیاه دارويی ماري گلای تماشاايی ( Salvia

واکن های اکوفیزيولوژيکی را دستخوش تغییر نماياد

 )hydrangeaدر استان مازندران و بررسای کمیات و

( .)Tajbakhsh et al., 2008بهونوان مثال بررسی ايار

کیفیت اسانس اين گیاه در ارتباط با رويشگاهها ان اا

ارتفاع بار روغان اساانس و ترکیباات گیااه دارويای

شده است.

بهطوری که با افزاي
و حتی تاب

و يا کاه

آويشن وحشی در منطقه طالقان نشان داد که بین بازده
اسانس و اختالف ارتفااع از ساطح درياا ياک رابطاه

مواد و روشها

خطی منفی و معنایدار وجاود دارد باهطاوریکاه باا

مناطق مورد مطالعهه :تحقیاق ماورد نظار باه منظاور

قابال مالحظاهای

بررسی تأيیر ارتفااع بار خصوصایات کمای و کیفای

داشااته اساات ( .)Habibi et al., 2006مااري گلاای

اسااانس Salvia hydrangea L.در دو رويشااگاه:

تماشايی ( )Salvia hydrangea L.يکی از گوناههاای

در روستای سرخ

افزاي

ارتفاع بازده اسانس کااه

هزارجريب بهشهر (محدوه پراکن
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گريه ،ارتفاع  2222متری) با موقعیات جغرافیاايی 45

طلوع آفتاب) و سپس در سايه خشک شدند .در ايان

درجه تا  45درجه و  9دقیقه طول شرقی و  33درجاه

تحقیق مقدار  02گر از اندا هوايی گیاه خشک شده

و  23دقیقه تا  33درجه و  31دقیقه ورض شمالی باا

توسط دستگاه کلون ر با روش تقطیر با آب به مادت

ارتفاع متوسط  2222تا  2022متر ارتفاع از سطح دريا،

 2ساوت مورد اساانسگیاری قرارگرفات .باا درنظار

بارش متوسط ساالنه  383میلایمتار و حاداقل دماای

گرفتن درصد رطوبات ،باازده اساانس برحساب وزن

 -14درجه ساانتیگاراد و حاداکثر دماای  30درجاه

خشک ( ،)w/wرابطه ( )1محاسبه گرديد ( Mirazadi

سااانتیگااراد ()Tatian, 2001؛ و رويشااگاه کیاساار

 .)et al., 2012اسانس پس از استخراج ،جمعآوری و

در دو روسااتای چااالو (ارتفاااع

با سدي سولفات آبگیری شد و تا زماان تزرياق باه

1122متری) و روستای لنگر (ارتفاع  1022متری)) با

دستگاههای گاز کروماتوگرافی در يخچاال نگهاداری

موقعیت جغرافیايی  34درجه و  15دقیقه طول شرقی

شد .اسانس بهدست آمده باه دساتگاه کرومااتوگراف

و  43درجه و  32دقیقه ورض شمالی ،ارتفاع متوسط

گازی ( )GCالگوی Agilent-Technologies-7890A

 1122تا  1022متر از سطح درياا باا باارش متوساط

متصل به طیفسنج جرمی  Saturn ІІبا ساتون HP-

ساالنه  583/9میلیمتر و حداقل دماای  -12/8درجاه

(5نیمه قطبی) و به طول  32میلیمتر باا قطار داخلای

سانتیگراد و حداکثر دمای  38/4درجاه ساانتیگاراد

 2/24میلاایمتاار و ضااخامت اليااه فاااز ساااکن2/24 ،

( )Mahfuroozi, 2008ان ا گرفت.

میکرون با دتکتور ( I on trapسیست تله يونی) با گاز

نمونهبرداري از گیاه :جهت بررسی اسانس گیاه مري

حامل هلی باا ساروت جرياان  11ml/minو انارژی

گلی تماشايی و تعیین بهترين ارتفاع از سطح درياا در

يونیزاسااایون  02الکتااارون ولااات تزرياااق شاااد و

تولید بااالترين میازان مااده ماويره دارويای و روغان

مناساابتاارين برنامااهرياازی حرارتاای سااتون باارای

اسانس با توجه به نقشههای موجود و ه چنین باتوجه

جداسازی کامل ترکیبهای اسانس با درجاه حارارت

گیااه از ارتفاواات  1122و 1022

 42تا  252درجاه ساانتیگاراد در دقیقاه باا ساروت

متری در رويشگاه کیاسر و از ارتفااع 2222متاری در

افزاي

 5درجه سانتیگراد در دقیقه و درجه حارارت

رويشگاه هزارجريب بهشهر نمونهبرداری ان اا شاد.

محفظااه تزريااق  242درجااه سااانتیگااراد و دمااای

نمونههای گیاهی در زمان گلدهی کامل در فصل بهار

ترانسفرالين  282درجه ساانتیگاراد تنظای شاد .در

(مااههاای تیاار و مارداد) از دو رويشاگاه جمااعآوری

نهايات درصاد ترکیابهاای تشاکیلدهناده و زمااان

گرديدند .نموناهبارداری بصاورت تصاادفی در طاول

باازداری هار ترکیاب ،از رابطاه ( )2محاسابه گرديااد

ترانسکتهای  122متری (اندازه ترانسکت با توجه به

(.)Kovats, 1958

(محاادوه پااراکن

به محدوده پراکن

تراک و پراکن

پوش

گیاهی درنظر گرفته شاد) در

جهت شیب و ومود بر شیب ان ا شد .در طاول هار

رابطه ()1

ترانسکت در  12پالت يک مترمربعی (اندازه پالت باا
توجه به تاج پوش

گونه غالب در نظر گرفته شد) از

رابطه ()2

سر شاخههای گلدار گیاه برداشت شد.
خشک کردن گیاه و اسهخررا اسهان  :انادا هاای
هوايی گیاه پس از جمعآوری در زمان مناسب (قبل از
24
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] × 100
]

وزن خشک گیاه
وزن اسانس

)𝑛(𝑟𝑡𝑡𝑟(𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛)−
)𝑛(𝑟𝑡 𝑡𝑟(𝑁)−

[ = بازده اسانس

)𝑛 𝐼 = 100 × [𝑛 + (𝑁 −
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 =Iشاخص بازداری کواتس =n ،شماره کوچکتر ات

نخایج

کربن در آلکانهای نرمال =N ،شماره بزرگتر ات

در جادول  1کاه نتاايج مرباوط باه جداساازی و

کربن در آلکانهای نرمال =tr ،زمان بازداری

شناسايی مواد تشکیلدهنده اسانس گیااه ماري گلای
تماشاايی در رويشاگاه هاازار جرياب بهشااهر (2222

تجزیه و تحلیل دادهها

متری) آمده است ،نشان داد که در م موع  92ترکیب

پس از حصول اطمینان از نرماال باودن دادههاا و

در اساانس شناسااايی شاادند کاه  99/94درصااد کاال

همگنی واريانسها ،بهمنظور بررسی وجود تفاوت بین

اسانس اين گیااه را تشاکیل دادناد .ها چناین باازده

خصوصیات کمی و کیفی اسانس گیااه در ارتفاواات

اسانس گیاه مورد مطالعاه  2/9درصاد برحساب وزن

متفاااوت ،دادههااا مااورد ت زيااه واريااانس يااکطرفااه

خشک ( )W/Wباهدسات آماد .باهطاورکلی در میاان

( )ANOVAقاارار گرفتنااد و مقايسااه خصوصاایات

ترکیبهای شناسايی شده ترکیبهای نفتاالن (15/88

اسااانس دو رويشااگاه بااا آزمااون  Tغیرجفتاای ان ااا

درصد)-1،8 ،سینئول ( 9/54درصاد) ،کاامفور (4/01

گرفت .برای مقايسات میاانگینهاا از آزماون دانکان

درصد) ،آلفا ترپینول ( 4/11درصد) و يالنگان (5/95

اساتفاده شاد .کلیاه محاسابات آمااری باا اسااتفاده از

درصد) مه ترين ترکیبات اسانس اين گیاه بودند.

نر افزار  SPSS.16ان ا شد.
جدول  -1ترکیبات شیمیایی اسان

 S. hydrangeaدر منطقه هزار جریب بهشهر ( 2222مخري)

درصد ترکیب

زمان بازداری

نا ترکیب

رديف

2/11

4/31

2-hexenal

1

2/09

0/25

3/89

0/053

tricyclene
1- α - Pinene

2
3

3/25

9/352

2-β - Pinene

5

1/45

9/393

β - myrcene

4

2/28

12/594

(+)-2-carene

3

9/54

11/159

1,8-Cineole

0

2/28

11/913

1,3,6-octatriene, 3,7-dimethyl

8

3/38

12/298

γ - Terpinene

9

1/41

13/112

α - terpinolene

12

4/01

14/354

camphor

11

3/53

13/412

borneoll

12

4/11

10/544

α terpineol

13

2/20

10/323

myrtenol

15

2/20

10/995

1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, ...

14

2/35

18/309

benzene, 1-ethyl-3-(1-methylethy...

13

2/23

19/343

2-cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(...

10

3/04

22/292

bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7...

18

2/18

22/382

delta- 3- carene

19
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tricyclo[2.2.1.0(2,6)]heptane-3-...

22/049

2/25

21

phenol, 2-methyl-5-(1-methylethy...

22/888

2/30

22

myrtenyl acetate

21/284

2/11

23

azulene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahy...

21/433

2/10

25

3-allyl-6-methoxypheno

22/389

2/30

24

ylangene

22/802

5/95

23

α - cubebene

23/212

1/22

20

cis-jasmone

23/349

2/92

28

1h-cycloprop[e]azulene, 1a,2,3,4...

23/913

2/22

29

naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-o...

25/313

15/88

32

α - caryophyllene

24/512

1/91

31

1h-cycloprop[e]azulene, 1a,2,3,4...

23/504

1/28

32

δ - cadinene

20/233

2/34

33

naphthalene, 1,2,3,4,4a,7-hexahy...

20/829

1/29

35

neoalloocimene

20/932

1/35

34

α - calacorene

28/124

5/54

33

γ - curcumene

28/233

2/33

30

δ - selinene

28/344

1/23

38

γ crene b

28/519

2/29

39

+ calarene

28/922

2/19

52

δ - gurjunene

29/155

1/44

51

β - selinene

29/434

2/44

52

(+) -β - guaiene

29/354

2/19

53

1(5),3-aromadenedradiene

32/233

2/53

55

fonenol

32/141

1/42

54

naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-hexahy...

32/355

3/48

53

tau.-cadinol

32/022

1/23

50

β - eudesmol

31/115

3/28

58

naphthalene, 1,6-dimethyl-4-(1-m...

31/321

2/25

59

o-menth-8-ene

29/922

2/53

42

(3S,4R,5S,6R,7S)-aristol-9-en-3-...

31/010

2/10

41

dehydroaromadendrene

31/892

2/25

42

1h-cycloprop[e]azulene, decahydr...

32/224

2/25

43

junipercamphor

32/152

2/14

45

1-naphthalenol, decahydro-1,4a-d...

32/152

2/14

44

4-isopropyl-6-methyl-1,2,3,4-tet...

32/322

2/28

43

acetic acid, 3,7,11,15-tetrameth...

33/222

2/23

40

ledene oxide-(II)

33/033

2/24

48

(4R,4aS,6S) -6- isopropenyl-4,4a-d...

35/510

2/15

49

octadecane

35/329

2/23

32

9-isopropyl-1-methyl-2-methylene...

35/093

2/25
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31

farnesol, acetate

34/215

2/23

32

isopropyl myristate

34/313

2/24

33

2-pentadecanone, 6,10,14-trimeth...

34/852

2/95

35

cis - α -copaene-8-0L

34/935

2/25

34

1,2-benzenedicarboxylic acid, bi...

33/519

2/23

33

1-hexadecene (cas)

33/342

2/20

30

nonadecane

30/118

2/25

38

naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-...

30/222

2/23

39

phenanthrene, 7-ethenyl-1,2,3,4,...

30/590

2/29

02

5,9,13-pentadecatrien-2-one, 6,1...

30/312

2/24

01

hexadecanoic acid, methyl ester ...

308/003

2/23

02

bicyclo[3.1.1]hept-3-ene-2-spiro...

30/942

2/24

03

dibutyl phthalate

38/300

2/22

05

Cis - α -bisabolene

38/952

2/20

04

nona-2,3-dienoic acid, ethyl ester

39/393

2/23

03

cembrene

39/883

2/13

00

phenanthrene, 1,2,3,4,4a,9,10,10...

52/891

2/22

08

2-methyl-7-exo-vinylbicyclo[4.2....

51/145

2/24

09

9,12,15-octadecatrienoic acid, m...

51/820

2/28

82

phytol

52/134

2/54

81

tricyclo[7.9.0.0(10,18)]octadec-...

52/532

2/28

82

(Z)6,(Z)9-pentadecadien-1-ol

52/089

2/12

83

2-ethylhexyl trans-4-methoxycinn...

53/323

2/23

85

pimara-8(9),15-diene

55/352

2/28

84

5,5'-bis(acetyl)-3,3'-biisoxazol...

55/090

2/25

83

longifolen-v2

55/090

2/25

80

ferruginol

53/051

2/28

88

5,7-dimethoxy-1-naphthol

50/903

2/15

89

1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-...

41/129

2/24

92

nonadecane

44/13

2/24

م موع درصد ترکیبات

99/94
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.. درSalvia hydrangea L. بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی

 در منطقه کیاسرS.hydrangea L. گیاه
رديف

 معرفی ترکیبات شیمیایی اسان-2 جدول

نا ترکیب

درصد ترکیبات

زمان

)طبقات ارتفاوی (متر

بازداری

1122

1022

1

tricyclene

1/4

2/02

13/32

2

α -pinen

3/2

2/31

22/13

3

β -pinen

11/32

8/49

41/152

5

1,8-cineole

12/0

3/24

52/329

4

γ - terpinene

4/44

2/41

59/4

3

α - terpinolen

3/21

1/01

55/228

0

camphor

12/23

3/33

51/938

8

borneol

4/15

1/02

52/39

9

1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, ...

2/43

2/3

58/128

12

bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7...

9/18

4/53

52/293

11

phenol, 2-methyl-5-(1-methylethy...

1/10

2/4

52/419

12

2-cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1...

2/9

2/84

52/439

13

α - cubebene

3/43

2/41

58/522

15

ylangene

3/99

2/23

52/438

14

cis-jasmone

1/9

2/98

59/238

13

α - amorphene

9/3

3/31

58/333

10

δ - selinene

1/88

2/58

50/823

18

delta.-cadinene

8/24

4/3

58/398

19

α - calacorene

3/43

2

28/21

22

naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-o...

12/83

3/08

58/801

21

α -caryophyllene

2/13

2/24

58/531

22

fonenol

2/34

1/14

58/233

23

tau.-cadinol

1/5

2/38

50/914

25

β - eudesmol

4/22

2/15

58/91

24

1h-cyclopropa[a]naphthalene, 1a,...

-

25/98

23

3-cyclohexene-1-methanol, .alpha...

-

3/08
4/42

10/9

20

α - humulene

-

4/1

24/30

28

trans-caryophyllene

-

4/20

25/40

29

2-cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(...

-

2/33

22/25

31

naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-o...

-

28/53

32

3,5-dimethylcyclohex-1-ene-4-car...

-

1/93
1/49

32/29

33

caryophyllene oxide

-

1/54

29/32

35

copaene

-

1/29

32/02

34

α - copaene

-

1/23

23/14

33

naphthalene, 1,2,4a,5,6,8a-hexah...

-

1/18

23/92
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31/33

2/89

-

t-muurolol

30

28/80

2/81

-

azulene, 1,2,3,3a,4,5,6,7-octahy...

38

24/10

2/08

-

1h-cycloprop[e]azulene, decahydr...

39

28/0

2/30

-

1-naphthol, 1,2,3,4-tetrahydro-4...

52

12/08

2/33

-

1-octen-3-ol

32/43

2/35

-

51

1-naphthalenol, 1,2,3,4,4a,7,8,8...

52

18/35

2/43

-

trans-carveol

53

23/44

2/41

-

valencene 1

55

23/33

2/58

-

δ - selinen

54

12/81

2/53

-

trans-sabinen hydrat

32/93

2/38

-

53

tau.-cadinol

50

20/80

2/30

-

naphthalene, 1,2,3,4,4a,7-hexahy...

58

28/33

2/33

-

1h-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2...

59

22/03

2/34

-

2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-...

42

31/38

2/34

-

(+)- δ - selinene

41

20/93

2/33

-

γ - selinene

29/02

2/24

-

42

α - caryophyllene

43

25/12

2/25

-

1h-cycloprop[e]azulene, 1a,2,3,4...

45

41/50

2/25

-

bis(2-ethylhexyl) phthalate

44

99/09

93/00

م موع درصد ترکیبات

و درصد ترکیبات شیمیایی

درصد وجود دارد بهطوریکه بی ترين درصد

گیاه ( )S. hydrangea L.در دو رویشگاه :مقايسه

ترکیبات مشترک اسانس و بازده اسانس در ارتفاع

بازده اسانس و ترکیبات مشترک اسانس در دو

 2222متر از منطقه هزارجريب بهشهر بود .نتايج نشان

رويشگاه (جدول  ،)3نشان داد که بین بازده اسانس و

داد که با افزاي

ارتفاع بازده اسانس و درصد

ترکیبات مشترک اسانس تفاوت معنیدار در سطح يک

ترکیبات مشترک اسانس افزاي

مقایسه بازده اسان

جدول  -3مقایسه بازده و درصد ترکیبات مشخرك اسان
رويشگاه
هزارجريب
بهشهر

در دو رویشگاه مورد بررسی (آزمون )t
بی سیکلو

بازده اسانس

کامفور

بتاپینن

نفتالن

1/21±2/21a

4/43±2/13 b

2/28±2/02b

15/55±2/41a

3/45±2/18 b

b

a

a

b

a

کیاسر

2/33±2/21

8/90±2/21

9/80±2/19

داشته است.

3/53±2/35

يالنگن

دلتا کادينن

5/05±2/23 a

2/43± 2/12 b

b

a

هپتان

3/84± 2/30

5/23±2/25

T

- 30/22

32/30

23/29

- 21/30

10/02

- 3/33

52/41

Sig

2/29

2/32

**2/22

2/23

2/10

2/98

2/24

٭٭وجود اختالف معنیدار در سطح يک درصد
در هر ستون میانگینهايی که حروف متفاوت دارند دارای تفاوت معنیداری هستند ( .)P2/24دادهها ±انحراف ازمعیار.
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بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی  Salvia hydrangea L.در..

بتا -پینن ( 3/8درصد) را ومدهترين ترکیبات اساانس

بحث
کاربرد کیفیت اسانسهای طبیعی در فرآوردههاای

گیاه گزارش کردند ( )Ghannadi et al., 1999و نتايج

دارويی ،غذايی و بهداشتی کامالً بستگی باه کمیات و

بررسی اسانس گیاه مذکور ،در اصفهان نشاان داد کاه

کیفیت ترکیبهای شیمیايی موجود در اساانسها دارد

ترکیباااات  -8،1ساااینئول ( 28/5درصاااد) ،اکساااید

و رشااد و وملکااارد گیاهااان در اکوسیسااات هاااا و

کاريوفیلن ( 13/5درصد) ،آلفا-پینن ( 15/3درصاد) و

رويشگاههاای طبیعای مختلاف ،تحات تاايیر ووامال

بت-اپینن ( 15/2درصد) ومدهترين ترکیبات موجاود

مختلفی قرار دارد که هريک از آنهاا مایتواناد تاايیر

در اسانس گیاه بودند ( .)Barazandeh, 2004همچنین

به سزايی بر کمیت و کیفیت محصاول گیاهاان داشاته

 Kotanو همکاااران ( (2228بااا آنااالیز اسااانس گی ااه

باشد ( .)Mirza and Bahernik, 2007بررسی کمیت و

 S. hydrangeaدر ترکیاه  45ترکیاب مختلاف را در

کیفیت اساانس گیااه ماري گلای تماشاايی ( Salvia

اسااانس اياان گیااه شناسااايی کردنااد کااه وماادهترين

 )hydrangeaدر دو رويشگاه مورد مطالعاه در اساتان

ترکیبات شاامل کاامفور ( 45/2درصاد) ،آلفاهاامولن

مازندران نشان داد که در منطقه هزارجريب بهشهر 92

(5درصااد) ،ساایس -سسکويسااابینن ( 2/8درصااد)،

کال اساانس و باازده

میرتنول ( 2/3درصاد) ،بتاا-بیساابولول ( 2/2درصاد)

 2/9درصدی شناسايی شد که ومدهترين ترکیباات آن

و -8،1سینئول ( 2/1درصد) بودند و در تحقیقاتی کاه

نفتالن ( 15/88درصد) -1،8 ،سینئول ( 9/54درصاد)،

روی ساير گونههای  Salviaصورت گرفتاه ،امیاری و

کامفور ( 4/01درصد) ،آلفا ترپینول ( 4/11درصاد) و

همکاران ( 53 )1384ترکیاب در اساانس گیااه ماري

يالنگن ( 5/95درصد) بودند .در حالی کاه در منطقاه

گلی اصافهانی ( )S. reuterana Boiss.در ارتفاواات

کل اسانس

الشتر واقاع در اساتان لرساتان شناساايی کردناد کاه

با بازده  2/82درصد شناسايی شدند کاه ومادهتارين

وماادهتاارين ترکیبااات ،جرماااکرندی (20/4درصااد)،

ترکیبااات اسااانس در اياان منطقااه بتااا پیاانن (11/32

بتاکاريوفیلن (14/4درصد) ،لینالول (12/4درصد) ،بای

درصااد) ،نفتااالن ( 12/83درصااد) ،کااامفور (12/23

ساایکلوتروماکرن (9/2درصااد) ،کاااريوفیلن اکسااید

درصد) ،دلتا کادينن ( 8/24درصد) ،بیسایکلو هپتاان

(3/3درصااد) و اسااپاتولنول (4/0درصااد) و میاارزا و

( 9/18درصد) و آلفا آمورفن ( 9/3درصد) بودناد کاه

باهرنیک ( )1383باا بررسای ترکیابهاای شایمیايی

نشان میدهد تعداد ترکیبات موجود در اسانس ،ح

اسانس گیاه مري گلی اقلیادی (35 )S. lachnocalyx

کال اساانس و باازده اساانس در منطقاه هزارجريااب

ترکیب را در اسانس اين گیاه ،شناسايی کردند کاه در

بهشهر از منطقه کیاسر بی تر بوده اسات .در تحقیاق

میان ترکیبهای شناسايی شده بهترتیب ترکیابهاای

حاضاار ترکیبااات شناسااايی شااده در اسااانس گیاااه

باایساایکلوژرماکرن دی(31/3درصااد) ،آلفااا-پیاانن

 S. hydrangeaبا ترکیبات شناسايی شاده از اساانس

(13/2درصااد) ،سااابینن(11/0درصااد) و بتااا -پیاانن

اين گیاه در ساير منااطق مشاابهتهاايی داشاتهاسات

(12/3درصد) باالترين مقادار را باه خاود اختصاا

بااهطااوری کااه محققااان بااا ت زيااه اسااانس گیاااه

دادنااد .همچنااین امیااری ( )1383بااا شناسااايی مااواد

 S. hydrangeaدر قاازوين پاانج ترکیااب اسااپاتولنول

تشکیلدهنده روغن اسانس گیاه مري گلای برگاه دار

( 23/1درصاااد) ،بتاااا-کااااريوفیلن ( 9/9درصاااد)،

( 53 )S. bracteataترکیب را در روغن اساانس ايان

1،8سینئول ( 12/3درصد) ،آلفا-پیانن ( 12درصاد) و

گیاه شناسايی کرد که 91/0درصاد از کال اساانس را

ترکیب با  99/94درصد ازح

کیاسر  44ترکیب با  99/09درصد از ح
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شامل میشاد و ومادهتارين ترکیباات آن آلفاا-پیانن

ايران (استان فارس) برای درمان سرماخوردگی استفاده

(31/9درصاااد) ،میرسااان (8/3درصاااد) ،لیماااونن

میشود .همچنین  Bektas Tepeو همکاران ( )2223با

(8/1درصد) و بتا-پینن (3/8درصد) بودند.

بررسی فعالیتهای ضد باکتريايی اسانس و وصارههای

 Demirciو همکاران ( )2222در حدود 42درصد

متانولی دو گونه  Salvia cryptanthaو

اساانس  S. fruticosaو  S. aramiensisرا از

 muticaulisدريافتند که اسانس و وصاره متانولی اين

1و 8سینئول گزارش کردند و با بررسی اسانس گوناه

دو گونه اير ضد باکتريايی مثبتی از خود نشان دادند و

 S. spinozaحدود  29ترکیب در اسانس گیاه شناسايی

وجود ترکیبهايی مانند-آلفا -پینن ،بورنئول1 ،و-8

شد که ومدهترين آنها ترانس – بتا -اوسایمن (12/3

سینئول و کامفور در اين دو گونه و همچنین در گونه

درصد) ،بتا-کاريوفیلن ( 12/2درصد) و ايزوپنتیل ايزو

 Salvia officinalisنشان میدهد که اير ضد باکتريايی

والرت ( 9/4درصد) بودناد ( Bahernik and Mirza,

را میتوان به اين ترکیبها نسبت داد1 .و-8سینئول و

 .)2004همچنین  Ebrahimabadiو همکاران ()2212

کامفور ترکیبهای شیمیايی معروفی هستند که دارای

در بررسی ترکیبات اسانس  S. eremophilaدر اياران،

توان ضدمیکروبی میباشند .همچنین Sairafianpour

 28ترکیب باا ( 99/25درصاد) اساانس را شناساايی

و همکاران ( )2223با بررسی اير ضد ماالريايی

کردند کاه ترکیباات اصالی شاامل ،بورنئاول (21/83

متوسط وصاره گلهای گونه  S. hydrangea L.در

درصد) ،آلفا-پیانن ( 18/82درصاد) ،بورنیال اساتات

شرايط آزمايشگاهی نشان دادند که حضور مقادير

( 18/38درصد) و کامفن ( 3/45درصد) بودند.

باالی تریترپنهای پنتاسیکلیک (ومدتاً اولئانیک

از ح

 Ozkanو همکاران ( )2212وصاره اسانس گیاه

اسید) در اسانس اين گیاه من ر به جلوگیری از رشد

S. pisidicaرا در شرايط آزمايشگاهی در ترکیه مورد

وامل بیماری ماالريا میشود .در رويشگاههای مورد

بررسی و ت زيه تحلیل قرار دادند و  31ترکیب را در

مطالعه در استان مازندران به ولت نبود اطالوات کافی

اسانس اين گیاه شناسايی کردند که مه ترين آنها

در خصو

دارويی اين گیاه تا به حال

کامفور (23/03درصد) ،آلفا-توجن (15/2درصد)،

بهطور سنتی مورد استفاده واقع نشده است که نیاز به

سابینول (19/2درصد) و 1و-8سینئول (4/8درصد)

ضد باکتريايی و

خوا

تحقیق جداگانهای در زمینه خوا

بودند .از بین ترکیبات شناسايی در اسانس گیاه مري

ساير خوا

گلی تماشايی درمطالعه حاضر و در اکثر نقاط مطالعه

هزارجريب بهشهر در منطقه روي

شده و ديگر گونههای  ،Salviaترکیب  -8،1سینئول

تماشايی فعالیت زنبورداری مشاهده شده است که

جزء يکی ازترکیبات ومدهای بوده است که خاصیت

گیاه مري گلی تماشايی و

ضدباکتريايی مري

دارويی اين گیاه دارد .تنها در رويشگاه

حفاظت و توسعه روي

گلی را به آن نسبت میدهند

گیاه مري گلی

ساير گیاهان منطقه میتواند سبب رونق بیشتر فعالیت

بهطوریکه سنبلی و همکاران ( )1388در بررسی

زنبورداری در منطقه گردد.

فیتوشیمی و خاصیت ضد باکتريايی گیاه مري گلی

از فاکتورهای مه تغییردهنده شرايط حاک بر بو

تماشايی در استان فارس دريافتند که خاصیت ضد

نظا ها ارتفاع از سطح دريا میباشد .تغییرات گرادياان

باکتری متوسط گیاه مري گلی تماشايی را میتوان به

دما در اير تغییر ارتفاع از مها تارين ووامال ماوير در

وجود ماده  -8،1سینئول در اسانس گیاه نسبت داد و

و ياا

زندگی نبات میباشد ،بهطاوریکاه باا افازاي

د کرده گلهای اين گیاه بهطور سنتی در بخ هايی از

کااه
12
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سااروت باااد ،میاازان آب در دسااترس و حتاای تاااب

میتوان افزاي

دريافتی تغییر میياباد .باهطاوریکاه گیااه باهوناوان

رطوبت نسبی و سروت باد و ه چنین کاه

درجه

موجودی زنده از کوچاکتارين تغییارات مرباوط باه

حرارت و کاه

اکوسیست تايیر مایپاذيرد و تغییار در ارتفااع محال

با ارتفاع دانست ) .)Tajbakhsh et al., 2008در

زندگی و استقرار آن میتواند بسیاری از واکان هاای

راستای تحقیق حاضر ،بررسی اير ارتفاع بر روغن

اکوفیزيولااااوژيکی را دسااااتخوش تغییاااار نمايااااد

اسانس و ترکیبات گیاه دارويی آويشن وحشی در

( .)Tajbakhsh et al., 2008صابر آملای و همکااران

منطقه طالقان نشان داد که بین بازده اسانس و اختالف

( )1383در شناسايی و بررسی خصوصیات اکولوژيک

ارتفاع از سطح دريا يک رابطه خطی منفی و معنیدار

گونههای اسانسدار تیره نعناع در استان کرماان نشاان

ارتفاع بازده اسانس

شدت و مدت روشنايی در ارتباط

وجود دارد بهطوریکه با افزاي

دادند کاه گوناهی  ،S. hydrangeaباا شاکل زيساتی

کاه

کريپتوفیاات در نااواحی رويشاای دشاات و سردشاات

همبستگی بین ارتفاع و ترکیبات يانويه ماده مويره

سنگالخی با خاک نیمه ومیق با بافت رسی شنی و در

دارويی بسیار معنیدار و مثبت بود ( Habibi et al.,

ارتفاوات  1842متر از سطح دريا با متوسط بارنادگی

 .)2006همچنین بررسی تأيیر ويژگیهای اکولوژيک

سالیانه  242میلیمتر و دمای متوسط سالیانه  14درجه

(خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و

دارد که مشابهتهايی را باا تحقیاق

برگ بومادران هزار برگ ( )Achillea millefoliumاز

سانتیگراد روي

حاضر نشان میدهد.

قابل مالحظهای داشته است در حالیکه

رويشگاه سیاه بیشه واقع در استان مازندران نشان داد

نتايج مقايسه میانگین بازده اسانس و درصد

که بین طبقات ارتفاوی از نظر بازده اسانس گل

ترکیبات مشترک اسانس گیاه مري گلی تماشايی در

اختالف معنیداری وجود ندارد ،اما وجود اختالف

(جدول  )3نشان داد که

معنیدار در سطح  1درصد از نظر بازده اسانس برگ

بین بازده اسانس و درصد ترکیبات مشترک اسانس در

مشاهده شد و بی ترين میزان بازده اسانس برگ

سطح يک درصد تفاوت معنیدار وجود دارد

(2/12درصد) متعلق به ارتفاع  2122متری بود

بهطوریکه بازده اسانس گیاه مذکور به ترتیب در

( .)Azarnivand et al., 2008همچنین نتايج بررسی

رويشگاه هزار جريب بهشهر ارتفاع  2222متر با مقدار

تأيیر ووامل محیطی بر اسانس گیاه دارويی چای

( 1/21درصد) بی تر از رويشگاه کیاسر و در

کوهی ( )St. lavandulifoliaدر استان مازندران نشان

رويشگاه کیاسر ارتفاع  1022متر با مقدار (2/0

داد که بازده اسانس بهدست آمده در ارتفاوات ،3222

درصد) بی تر از ارتفاع  1122متر با مقدار (2/32

2522و  1322متری بهترتیب 2/31 ،2/00و 2/39

ارتفاع

درصد میباشد که در اين قسمت بازده اسانس تولید

بازده اسانس و درصد ترکیبات مشترک اسانس در دو

شده در ارتفاع  3222متری از سطح دريا ک ترين و در

داشته است .نتايج مويد ايرات

بود

دو رويشگاه مورد پراکن

درصد) بوده است که میتوان گفت با افزاي
رويشگاه افزاي

ارتفاع

2522

متری

بی ترين

تغییرات ارتفاع رويشگاه به ونوان يکی از ووامل موير

(.)Mahzoonikachapi, 2011

روی کمیت و کیفیت اسانس گیاه مري گلی تماشايی

نخیجهگیري نهایی

مقدار

میباشد که از جمله داليل تفاوت در بازده و ترکیبات

گیاه مري گلی تماشاايی در رويشاگاه کیاسار در

اسانس در سطوح ارتفاوی مختلف در يک رويشگاه را

دامنه ارتفاوی  1122تا  1022متر از ساطح درياا و در
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 متار از2222 رويشگاه هزارجريب بهشاهر در ارتفااع
 نتايج مقايسه میاانگین باازده.دارد

سطح دريا پراکن

اسانس و درصد ترکیباات مشاترک گیااه ماري گلای
تفاااوت

تماشااايی در دو رويشااگاه مااورد پااراکن

معنیدار در سطح يک درصد را باین باازده اساانس و
درصد ترکیبات نشان داد بهطوریکه باازده اساانس و
 متر از2222 درصد ترکیبات مشترک اسانس در ارتفاع
رويشگاه هزارجريب بهشهر بی تر از رويشگاه کیاسر
ايان

بوده است که میتوان گفت بهترين محل رويا

گیاه جهت تولید باالترين ماده مويره مربوط به منطقاه
 متری مایباشاد و2222 هزار جريب بهشهر و ارتفاع
با توجه به تنوع ترکیبات موجود در اسانس گیاه مري
گلای تماشااايی و ها چنااین متفااوت بااودن فعالیاات
،بیولوژيااک و فارماکولوژيااک گونااههااای مختلااف
شناسايی و تعیاین ناوع و درصاد ترکیباات شایمیايی
موجااود در اسااانس اياان گیاااه در ارتباااط بااا وواماال
اکولوژيکی من مله ارتفاع از سطح دريا و بررسی تايیر
ساير ووامل محیطی بر روی کمیت و کیفیت اساانس
اين گیاه میتواند ما را در جهت استفادههای کاربردی
از ذخاير گیاهی ياری نمايد و میتوان از نتايج حاصل
 در استاندارد نماودن،از مطالعه حاضر بر روی اسانس
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