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 1مربی پژوهشی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان ،سنندج
2استاد ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران
3کارشناس ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران
تاریخ پذیرش39/2/13:

تاریخ دریافت33/12/22 :

چكيده
گونه گیاهی  Satureja avromanica Maroofiمتعلق به تیره  Lamiaceaeیا نعنا یکی از گونههای انحصااری
مرزه در ایران است که در منطقه اورامان واقع در کردستان رویش دارد .در ایا بررسای اناداو هاوایی گیااه در
مرحله گلدهی کامل از رویشگاه جمعآوری و پس از خشا

کاردن باه روش تقطیار باا آا اساانسگیاری و

ترکیبات تشکیلدهنده آن با گازکروماتو گراف گازی ( )GCو گازکروماتوگراف گاازی متصال باه طیاج سان
جرمی ( )GC/MSاستخراج و شناسائی شد .نتای نشان داد بازده اسانس ای گونه مرزه نسابت باه وزن خشا
1/4درصد میباشد 11 .ترکیب در اسانس شناسایی شاد کاه جمعااً  79/3درصاد از اساانس را تشاکیل دادناد.
ترکیبات عمده اسانس مرزه اورامانی تیمول ( 33/7درصد) ،کارواکرول (5/2درصاد) و پاراسایم (3/7درصاد)
بودند .بازده اسانس ودرصد ترکیبات اسانس ای گونه گیاهی برای اولی بار گزارش می شود.
واژههاي کليدي :اسانس ،تیمول ،کارواکرول ،کردستان ،مرزه

مقدمه

1

 kallaricaو  S. atropatanaانحصاااری کشااور ایااران

جنس مرزه یا  Saturejaاز تیره  Lamiaceaeیا نعناا

هسااتند و بقیااه در مناااطق دیگاار جهااان از جملااه

میباشد .ای گیاه در نواحی مختلج ایاران باه ویاژه در

ترکمنستان ،ترکیه ،قاقاز ،عرا و غیره نیز رویش دارناد

مناطق شمال غرا ,غرا ،مرکز ،شمال ،جنوا غارا،

( .)Jamzad, 2012گوناااه  S.avromanicaاز منطقاااه

شاامال شاار از جملااه حااوالی آ ربای ااان ،هماادان،

اورامان مریوان جمعآوری و بهعنوان گونه جدید جنس

کرمانشاااه ،تهااران ،کردسااتان ،اصاااهان ،کهگیلویااه و

ماارزه و انحصاااری ایااران معرفاای شااده و در ژورنااال

بویراحمد ،بختیاری ،فارس ،کرمان ،مازنادران ،لرساتان،

گیاهشناسی ایران اختالفات آن با خویشااوندان نزدیا

ایالو ،گرگان ،گایالن و خراساان میرویاد .از میاان 11

 S. edmondiو  S. macrosiphoniaمورد بررسای قارار

گوناه موجاود در ایاران گوناههای S ،S. bachtiarica

کار اسات Jamzad

گرفت ( .)Maroofi, 2010الزو به

( )2112ای گونه از نظر صاات کلی وعمومی باا گوناه

S. kermanshahensis ,S. khuzistanica ،.isophylla
S. edmondi, S. rechingeri, S.sahendica,

,

 S. edmondiشبیه دانسته و احتساا آن بهعناوان گوناه

S.

مستقل را معطوف به بررسی ساطو پلوییادی و ساایر
روشهای تکمیلی عالوه بر مرفولوژی می داناد.اما ایا

*نویسنده مسئولhoushidar2009@yahoo.com :
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گونه را بعنوان مترادف 1گونه  S. edmondiنیاز نیااورده

 F.ازطریااااق تقطیاااار بااااا آا تهیااااه وبااااه روش

است .الزو به کر است ای گوناه تااکنون تنهاا از ایا

گازکروماتوگرافی باا اساتااده ازیونیزاسایون تابشای و

رویشگاه گزارش شده و رویشگاه دیگری ندارد.

طیج سن ی جرمی آنالیز شد .در ای راساتا گوناه

مارزه اوراماانی

S.

Satureja avromanica Maroofi

 edmondiدر مرحله گلدهی کامل از بیستون کرمانشاه

گیاهی است بوتهای ،به ارتااا  35تاا  31ساانتیمتار،

واقع در غرا ایران با  1151مترارتاا از ساط دریاا

ساقهها متعدد ،نازك ،غیر معطر ،اغلاب سااده و یاا باا

جمعآوری شد .بازده اسانس ای گونه  1درصد اعالو

انشااعابات کااا ،بااا با

شااد .همچناای  31ترکیااب در اسااانس

ااوبی ،برگهااا متقاباال و یااا

S. edmondi

دسااتهای ،گاال آ ی ا انتهااایی ،در گاارزنهااای تن ا ،

شناسایی شدند کاه پاراسایم ( 11/1درصاد) ،گاماا-

رخهها عمدتاً  3و بهندرت  1تا  2گله .کاسه پوشیده

تاارپین ( 7/1درصااد) ،تیمااول ( 5/1درصااد)وآلاا-

از کرك ،جاو کرکیناهای ،ناازك ،باناش تاا ارغاوانی-

ترپینول ( 4/3درصد) بهعنوان ترکیبات عماده معرفای

سوسنی ،پر اها  4تا ،محصور داخل جااو .خاماه در

شاادند 55 .ترکیااب نیااز در اسااانس

ابتدا کوتاه تر از پر اها ،سپس رشد کارده و از جااو

شناسایی شد که آلاا-اودسامول ( 11/3درصاد) ،بتاا-

بیرون می زند ،انشعابات خامه ها اندازه یا تقریباً هاا

اودساامول ( 7/1درصااد) ،کاااماور ( 9/1درصااد) و

اندازه .فندقه  4تاایی ،در بااال پوشایده از غاده و ماو

بتاکاااریوفیل ( 1/1درصااد) گامااا-اودساامول (5/3

میباشد (.)Maroofi, 2010

درصد) ،ژرانیول ( 5/5درصد) بهعنوان ترکیبات عماده

گزارش شاده اسات مهاا تاری ترکیاب اساانس

S. isophylla

شناسایی گشتند (.)Sefidkon and Jamzad, 2006
در تحقیقااای دیگااار ترکیباااات عماااده اساااانس

گونههای مرزه کاارواکرول اسات کاه دارای خاصایت
ضاادعاونی کننااده ماایباشااد و در ترکیااب و ساااخت

 S. isophyllaاو دسمول ( 24/2درصد) ،بتا کریاوفیل

برخی مواد آلی مورد استااده قرار میگیرد (کماالیزاد،

( 12/1درصد) ،کاماور ( 7/4درصد) ،گاماا اودسامول

 .)1319سرشاخههای گلدار و بهطورکلی قسامتهای

( 1/3درصد) ،المول ( 4/9درصد) ،بتاا بورباون (4/5

هوایی گیاه مرزه از مهمتری بخش قابل اساتااده ایا

درصد) و کاما ( 4/4درصد) گزارش

گیاه است که معموالً در زمان گلادهی برداشات و در

.)al., 2007

سایه خش

میگردد که دارای بوی معطر بوده و نیرو

شد (Habibi et

گوناه  Satureja macrosiphonia Bornm.بارای

بخش ،تسهیل کننده عمل هضا ،مقاوی معاده ،مادر،

اولی بار از کوهدشت لرستان ایران گازارش و شار

بادشک  ،قابض خایج ،ضد نزله ،رفع کننده اسهال و

گوناااه آن ارایاااه شاااده اسااات)Jamzad, 2009( .

ضد کرو میباشد (زرگری.)1391 ،

فعالیتهای آنتیاکسیدانی اساانس و عصااره متاانولی
Satureja

 S. macrosiphoniaجمعآوری شده از رویشگاه واقع

ترکیباااات اساااانس مااارزه اوراماااانی

 avromanicaکه بهصورت وحشی در کردستان ایاران

در پلدختر لرستان در جنوا غارا ایاران در مرحلاه

میرویااد از طریااق  GCو  GC-MSآنااالیز گشااته و

پیش از گلدهی و گلادهی بررسای و از طریاق  GCو

ترکیبات عماده آن کاارواکرول و کریاوفیل گازارش

 GC-MSاسانس ت زیه شد .نتای نشان داد بهترتیاب

شده اسات ( .)Dastan et al., 2012همچنای اساانس

 35و  24ترکیب شناسایی شد که  75/1درصد و 72/1

S. isophylla Rech.

درصد اساانس را تشاکیل میدادناد .ترکیباات عماده

دو گونه  S. edmondi Briquetو

اسانس در مرحله پیش از گلدهی ترپین -4-ال (21/3

1. Synonym

31

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال دهم ،شماره  ،73بهار  / 4731صفحات37-14 :

درصد) وآلاا ترپینیول ( 14/9درصد) ،ژرانیال اساتات

ترپینیااول،ترپین -4-ال ،بورنیااول وژرانیاال اسااتات

( 1/5درصااد) و بتاکاااریوفیل ( 1/2درصااد) بااود در

بهعنوان ترکیبهای عمده

اساانس S. macrosiphonia

حالی که در اسانس مرحلاه گلادهی ترکیباات عماده

میباشد که در اسانس گوناههای دیگار مارزه ترکیاب

اسانس آلاا ترپینیول ( 21/9درصد) و بورنیاول (11/1

اصلی نیستند و ترکیبهای عمده در گوناههای دیگار

درصد) ،ژرانیال اساتات ( 1/5درصاد) گازارش شاد.

تیمااول کارواکرول،پاراساایم و گاماااترپین اساات

همچنی بازده اسانس در مرحله گلدهی  2/9درصد و

(.)Aghaei et al., 2014

در مرحله پیش از گلدهی  1/3درصد نسابت باه وزن
خش

همچناای اسااانس انااداوهااای هااوایی  3جمعیاات
 S. sahendica Bornm.به روش تقطیر باا آا ماورد

( )v/wبود (.)Amiri, 2011
همچنی ترکیبات و فعالیت ضادمیکروبی اساانس

بررسی قرار گرفت و از طریق  GCو  GC-MSآنالیز و

 S. macrosiphonia Bornm.نیز بررسی شاده اسات.

 37ترکیب شناساایی شاد و ترکیباات اصالی ،تیماول

انداو هوایی گیاه در مرحله گلدهی کامل از منطقه کبیر

( 41/9-17/1درصد) ،پاراسیم ( 54/7-32/5درصاد)

کوه ایالو واقع در جناوا غربای ایاران جماعآوری و

وگامااا تاارپین ( 12/3-1/1درصااد) گاازارش شااد

اسانس از طریق تقطیر با آا تهیاه و باه روش  GCو

(.)Sefidkon et al., 2004

 GC-MSت زیه شاد 42 .ترکیاب شناساایی شاد کاه

گونه مرزه ساهندی  S. sahandica Bornm.از 15

 77/7درصااد اسااانس را تشااکیل داد .مونوترپ هااای

کیلومتری جاده بی ار به تکاا واقع در کردستان جمع

اکسیژن دار باالتری مقداراسانس یعنی  99/1درصد را

آوری و بهروش تقطیر با آا اسانسگیری و از طریاق

تشکیل دادند .ترکیبات عمده اسانس ترانس -ساابین

 GCو  GC-MSآنالیز و  21ترکیب شناساایی شاد کاه

هیدریت (15/1درصاد)-4 ،ترپینیاول ( 14/3درصاد)،

ترکیبات عمده شامل پاراسیم ( 49/3درصد) ،تیماول

لینالول ( 7/7درصد) ،بورنیول ( 3/2درصاد) ،سایس-

( 33/59درصاااد) ،گاماااا تااارپین ( 3/41درصاااد) و

سااابین هیاادریت ( 3/1درصااد) و کااارواکرول (5/9

کاریوفیل اکسید ( 3/13درصد) باود .همچنای باازده

درصاد) باود ( .)Aghaei et al., 2014نتاای تحقیاق

اسانس (1/55 )w/w

درصد اعالو شد ( Taherpour et

 )2111( Amiriروی ایا گونااه تاارپین -4-ال (21/3

 .)al., 2005هدف از اجرای ای تحقیق شناسایی مرزه

درصد) وآلاا ترپینیول ( 14/9درصد) ،بورنیاول (11/1

اورامااانی  Satureja avromanica Maroofiاز نظاار

درصد) بادون کار مرحلاه فنولاوزیکی آن باود .وی

میزان و کیایت اساانس همچنای شناساایی ترکیباات

نتی ااه گرفاات در آزمااایش ایشااان تاارانس -سااابین

موثره و درصد آنها در ای گونه مرزه بود.

هیاادریت اولاای ترکیااب عمااده بااوده و تااااوت در
ترکیبات شیمیایی ممکا اسات ناشای از فاکتورهاای

مواد و روشها

ژنتیکی یا تااوت اکولوزیکی باشد و اسانس ای گوناه

جمعآوري گياه و استخراج اسانس :سرشاخه گلادار

ممک است ی

کموتیپ غیرفنولی جدیاد (کموتیاپ

(تماو انداو هوایی گیاه ب ز بخاشهاای اوبی) ایا

سابین هیدری/ترپینیول) مشابه ترکیبات فناولی ساط

نمونااه از روسااتای بلباار واقااع در منطقااه اورامااان

پایی باشد.

،شهرستان مریوان در تاریخ  ،1337/11/14با ارتاا از

مقایسه ترکیبات اصلی اسانس

S. macrosiphonia

سط دریا  331متر ،طول جغرافیائی 41° 19 31/2

بااا گونااههای دیگاار ماارزه نشااان داد کااه آلاااا-

و عرض جغرافیایی  35° 14 22/3جماعآوری شاد.
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همچنی نمونه خاك اطراف ریشه گیاه جهات ت زیاه

مشخصات دستگاههاي مورد استفاده

خاك رویشاگاه تهیاه شاد .نموناه گیااهی در محای

دساااااتگاه  :GCگازکرومااااااتوگراف شااااایمادزو

آزمایشااگاه و در سااایه در دمااای  21تااا  25درجااه

( )Shimadzuمدل  9Aم هز به ستون  DB-5به طاول

شااد .سااپس  51-111گاارو از

 31متر و قطر  1/25میلیمتار کاه ضاخامت الیاه فااز

و آسایاا شاده در

ساک در آن  1/25میکرومتار مایباشاد .برناماهریازی

بال دو لیتری ریختاه و باه آن تاا حادود نصاج

حرارتی ستون از  41درجه سانتیگراد شارو شاده و

ح ا بال آا مقطر اضافه شد و باه روش تقطیار باا

پس از  5دقیقاه توقاج در هماان دماا ،باهتادری باا

آا اسانس اساتخراج و باا ساولاات سادیا رطوبات

سرعت  4درجه در دقیقه افازایش تاا باه  221درجاه

گیری شد .جهت تعیی بازده اساانس بار اسااس وزن

سانتیگراد رسید .دمای محاظاه تزریاق و دتکتاور در

گیاااه در هاار مرحلااه اسااانس گیااری ،درصااد

دمای  241درجه تنظیا شد .دتکتور ماورد اساتااده در

سااانتیگراد خشاا

قسمتهای غیر وبی گیاه خش
ی

خشا

رطوبت گیاه خش

با قرار دادن  3-5گرو گیاه خش

دستگاه  GCاز نو  FIDبود و از گاز هلیا باه عناوان

ماارزه در آون ب اهماادت  24ساااعت و تعیاای درصااد

گاز حامل استااده شد که با سارعت  32ساانتیمتر بار

رطوبت در گیااه ماورد اساتااد بارای اساانس گیاری

ثانیه در طول ستون حرکت کرد.

محاسبه گردید .در ضم اسانسگیری سه بار تکرار و

دستگاه  :GC-MSگاز کروماتوگراف کوپال شاده باا

میانگی بازده اسانس بدست آمد .سپس نموناه جهات

طیج سن جرمی مدل واریان  3411از نو تله یاونی

شناسایی ترکیبات و تهیه طیجهای  GCو  GC/MSاز

م هز به ستون  DB-5به طاول  31متار و قطار 1/25

اسانس و شناسایی اجزای تشکیل دهنده آن آماده شد.

میلیمتر ضخامت الیه فاز ساک در آن  1/25میکرومتر

شناسایی ترکيبهاي تشكيلدهنده اساانس :پاس از

بود .برنامهریزی حرارتی ستون مشابه باا برناماهریازی

تزریق اسانسها به دستگاه گازکرومااتوگراف ( )GCو

ستون در دستگاه  GCمیباشد .دماای محاظاه تزریاق

یافت مناسبتری برنامهریزی حرارتی ساتون ،جهات

 11درجه بیش از دمای نهایی ستون تنظایا شاد .گااز

دستیابی به بهتری جداسازی ،اساانسهای حاصاله باا

حامل هلیوو بود که با سرعت  31/5سانتیمتر بر ثانیاه

دی کلااارو متاااان رقیاااق شاااده و باااه دساااتگاه

در طول ستون حرکت نمود .زماان اساک برابار یا

گازکروماتوگراف کوپل شاده باا طیاج سان جرمای

ثانیه ،انارژی یونیزاسایون  91الکتارون ولات و ناحیاه

( )GC/MSتزریاااااق و طیجهاااااای جرمااااای و

جرمی از  41تا  341بود.

کروماتوگراوهای مربوطه بدست آمد .سپس با اساتااده

تجزیاااه اساااانسها و شناساااایی ترکيبهااااي

باازداری کاواتس ،مطالعاه

تشااكيلدهنده :پااس ازتزریااق اسااانسها بااه دسااتگاه

از زمان بازداری ،شااخ

طیجهای جرمی و مقایسه با ترکیبهاای اساتاندارد و

گازکروماااااتوگراف ( )GCو یااااافت مناساااابتری

استااده از اطالعات موجود در ناروافازار ،SATURN

برنامهریزی حرارتی ستون ،جهت دستیابی باه بهتاری

ترکیبهای تشکیل دهنده اسانسهاا ،ماورد شناساایی

جداسازی ،اسانسهای حاصله با دی کلرومتاان رقیاق

کمی و کیای قرار گرفت.

شده و باه دساتگاه گازکرومااتوگراف کوپال شاده باا
طیجساان جرماای ( )GC/MSتزریااق و طیجهااای
جرمی و کروماتوگراوهای مربوطه بدست آمد .ساپس
با استااده از زمان بازداری ،شاخ
31
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طیجهای جرمی و مقایسه با ترکیبهاای اساتاندارد و
استااده از اطالعات موجاود درنارو افازار

نتایج

SATURN

در ای اسانس  11ترکیب شناسایی شد کاه جمعااً

ترکیبهای تشاکیلدهنده اساانسها ،ماورد شناساایی

79/3درصد از اسانس را تشکیل دادند .باازده اساانس

کمی و کیای قرارگرفات .بارای محاسابه انادیسهای

نساابت بااه وزن خشاا

سرشاااخه گلاادار (تماااو

بازداری از تزریق هیدروکرب های نرمال  7تا  23کربنه

قسمتهای هوایی گیاه ب ز قسمتهای اوبی شاده)

درشرای برنامهریزی حرارتی (مشابه با تزریق نموناه)

گیاه  1/4درصد محاسبه شد عمدهتری اجزای اسانس

استااده گردید .محاسابات کمای (تعیای درصاد هار

تیمااول ،پاراساایم و کااارواکرول بودنااد .ترکیبااات

داده پرداز  R3A – Chromatepacبه

تشکیلدهناده اساانس ایا اکسشا در رویشاگاه باه

Area normalization

باازداری در جادول  1آورده

ترکیب) به کم

روش نرمااال کااردن سااط (

 )methodو نادیده گرفت ضرائب پاساخ (

همراه درصد و شاخ

Response

شده است.

 )factorsمربوط به طیجها ان او شد.

جدول  :1ترکیبات تشکیلدهنده اسانس سر شاخه گلدار  S.avromanicaدر رویشگاه
ردیج

ناو ترکیب

شاخ

بازداری

درصد()%

1

α-pinene

744

1/3

2

β-pinene

771

1/3

3

myrcene
α -terpinene

773

1/3

1123

1/4

5

p-cymene

1131

3/7

1

γ-terpinene

1113

0/ 8

9

borneol

1119

1/1

3

methyl ether thymol

1242

1/5

7

thymol

1312

33/7

11

carvacrol

1311

2/ 2

11

E-caryophyllen

1419

1/9

4

79/3

م مو
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درصد ترکیبات تشکیل دهنده اسانس سر شاخه گلدار  S.avromanicaدر رویشگاه
α-pinene
β-pinene
myrcene

-terpinene α
p-cymene
γ-terpinene

borneol
methyl ether thymol
thymol
carvacrol

شكل  :1ترکیبات تشکیلدهنده اسانس سرشاخه گلدار  S.avromanicaدر رویشگاه

از منطقه اورامان کردساتان را کاارواکرول وکریاوفیل

بحث
تحقیقات قبلی بازده اسانس گونه  S. edmondiرا

گزارش نمودند ( )Dastan et al., 2012که اشارهای به

Sefidkon and Jamzad,

درصااد و بااازده اسااانس نشااده اساات در حااالی کااه

در تحقیق بر روی گونه

ترکیبات عمده اسانس مرزه اورامانی جمعآوری شاده

 S. macrosiphoniaبازده اسانس در مرحله گلدهی

از همی رویشگاه در تحقیق حاضر تیماول (،)% 33/7

 2/9درصد اعالو شد ( .)Amiri, 2011در حالی که

کارواکرول ( )%5/2و پاراسیم ( )%3/7بود .کریوفیل

بازده اسانس در ای بررسی  1/4درصد محاسبه شد

سه ایزومر آلاا ،بتا و گاما دارد و در تعدادی از گیاهان

که نسبت به گونه  S. edmondiبیشتر و نسبت به گونه

و

 1/11درصد اعالو کردند (
 )2006همچنی

معطر از جمله برخای از گوناههای ساالویا ،میخا

S.

دار ی یافت میشود .کریوفیل بعنوان طعا دهنده در

،bachtiarica

،S. spicigera ،S. sahandica

ادویااه و معطاار کننااده در صااابونها و ساااختمانهای

khuzestanica

و

ملکولی جدیدتر آن در مصارف صنعتی از جمله عطار

 S. rechingeriبهترتیب  ،3/32 ،1/55 ،1/1بی -1/3

سازی کاربرد وسیع دارد .اما ای ترکیاب در نتاای ماا

 5/4و  7/45-1/3درصد اعالو شد (احمدی و

مشاهده نشد .بناابرای احتمااالً ایا تاااوت ناشای از

Taherpour et al., 2005; Sefidkon

تااوت ژنتیکی و یا اکولوژیکی است .بررسیها نشاان

; )and Jamzad, 2004که نشاندهنده بیشتر بودن بازده

گونه به تنهایی نادی شایمیوتیپ

 S. macrosiphoniaکمتر است .بازده اسانس گونه

همکاران1333 ،
اسانس

ای

،S.

گونهها

khuzestanica

نسبت

S.

به

میدهد که در ی

معاای از نظاار ژنتیکاای وجااود دارد .تغییاار در میاازان

گونه

بارندگی سالیانه و دما میتواند ها بر م مو عملکرد

 S. avromanicaاست.

اسانس برداشت شده وها ترکیب اسانس اثار بگارارد

از سااوی دیگاار تحقیقااات قبلاای ترکیبااات عمااده

(بقالیان و نقدی بادی.)1393 ،

اسانس مرزه اورامانی  S.avromanicaجمعآوری شده
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در تحقیقات قبلی گوناه  S. edmondiاز رویشاگاه

براساس نتای پژوهشهای ان او گرفته گوناههای

آن واقع در بیستون کرمانشاه واقع در غارا ایاران باا

تحت بررسی مرزه عالوه بر اختالف در دامنه پراکنش

 1151متر ارتاا از سط دریا در مرحله گلدهی کامل

و سایر خصوصیات نظیر صاات مورفولوژی  ،از نظر

جمااعآوری و ترکیبااات عمااده اسااانس آن پاراساایم

ترکیب های عمده اسانس و درصد اجزا تشکیل دهنده

( 11/1درصد) ،گاما-ترپین (7/1درصد) ،تیماول (5/1

اسانس نیز متااوت هساتند (

درصااد) و آلاااا-ترپینااول ( 4/3درصااد) عنااوان شااد

 .)2006بااهعنااوان ملااال ترکیبهااای عمااده اسااانس

( .)Sefidkon and Jamzad, 2006همچنی در تحقیقی

 ،S. khuzistanicaپاااارا-سااایم ( 37/1درصاااد) و

گوناااه  S. macrosiphoniaدر مرحلاااه گلااادهی از

کااارواکرول ( 27/1درصااد) بااوده (

پلاادختر -لرسااتان واقااع در جنااوا غرباای ایااران

 )Ahmadi, 2000در حاالی کاه در اساانس اساتخراج

جمعآوری و ترکیبات عمده اسانس آنرا آلاا ترپینیاول

شااده از گون اه  S. bachtiaricaجمااع آوری شااده از

(21/9درصد) و بورنیول (11/1درصد) ،ژرانیل اساتات

استان هار محال بختیاری ،تیماول ( 44/5درصاد) و

( 1/5درصد) گزارش شد (.)Amiri, 2011

گاما-ترپین ( 23/7درصد) ،بهعنوان ترکیبهای اصلی

Sefidkon and Jamzad,

Sefidkon and

در تحقیاق دیگاری گوناه  S. macrosiphoniaاز

گازارش شادهاند (.)Sefidkon and Ahmadi, 2000

منطقه کبیر کاوه ایاالو واقاع در جناوا غربای ایاران

همچنی گونه  ،S. sahendicaبا داشت تیمول (-41/9

جمعآوری و ترکیباات عماده اساانس آن را تارانس-

 17/1درصااد) ،پااارا-ساایم ( 32/5-54/7درصااد) و

سابین هیادریت ( 15/1درصاد)-4 ،ترپینیاول (14/3

گاما-ترپین ( 1-12/3درصد) به عناوان ترکیابهاای

درصد) ،لینالول ( 7/7درصد) ،بورنیول ( 3/2درصاد)،

عماده ( )Sefidkon et al., 2004نسابت باه دو گوناه

سیس -سابین هیادریت ( 3/1درصاد) و کاارواکرول

فو تااوت شامگیری را در کیایات اساانس نشاان

( 5/9درصد) اعالو گشت ( .)Aghaei et al., 2014در

میدهد.

حالی که ترکیباات عماده اساانس مارزه اوراماانی در

تیمول که مهمتری ترکیب تشاکیلدهناده اساانس

تحقیق حاضرتیمول ( 33/7درصاد) ،کاارواکرول (5/2

ای گونه از مرزه است ،ی

منوتری فنلای باا فرماول

درصد) و پاراسیم ( 3/7درصد) بود.

ساختمانی  C10H14Oمیباشد و بهصورت ماده بیرنا

تحقیقات تاگزونومی گیاهی در فلورایرانیکاا گوناه

کریستالی استخراج میگردد .تیمول و ایزومر فعاال آن

 S. avromanicaرا گونه مستقل نشاناخته وآنارا پلای

کارواکرول یا ایزوتیمول و ترکیبهای مشاتق شاده از

پلوییاادی از گونااه  S. edmondi Briquetمحسااوا

آنهااا ملاال بورنئااول معمااوالً در اسااانس آویشا ها بااا

نموده اسات ( )Jamzad, 2012بناا بارای باا مقایساه

درصدهای متااوت وجود دارند .ایا ترکیباات دارای

تحقیقااات قبلاای در مااورد ترکیبااات اسااانس گونااه

اثر ضد باکتری هستند .تیمول همچنی باهعناوان یا

( S. edmondi Briquet

ماده نگهدارنده در هالوتان که ی

Sefidkon and Jamzad,

 )2005و گوناه  )Amiri, 2011( S. macrosiphoniaو
(2014

است و نیز بهعنوان یا

ماده بیهوش کنناده

مااده ضادعاونی کنناده در

 )Aghaeiو گونااااااااه

دهان شویه استااده میشود .تیمول ماده اولیه فعاال در

 )Dastan et al., 2012( S. avromanicaنتی هگیاری

فرمول دهان شویههای مدرن است .تحقیقاات جدیاد

در ای موارد نیازمند تحقیقاات بیشاتر در ماورد ایا

پزشکی روی ماوش صاحرایی نشاان داد کاه محلاول

گونه است.

حاوی تیمول دارای اثر آراو بخش در اندامهای حاوی

al.,

et
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) ملل ریاه وکلیاههاβ2-receptors( 2-گیرندههای بتا

 گزارش نهایی پروزه استخراج.)1333( . ف،سفيدکن

.)1373 ، میباشد (سایدک

و ت زیه کمی و کیای اساانس گوناههای مختلاج
کشور

مرزه کشت شده در برخی مناطق اکولوژی

 انتشاارات مؤسساه،)(باغ گیاهشناسی ملای ایاران
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گونه گیاهی مرزه اورامانی

 یکی از گونههای انحصاری مارزه در ایارانMaroofi
است که بازده اسانس و ترکیبات آن بارای اولای باار
 بازده اسانس ای گونه مرزه نسبت به.گزارش میشود
 درصاد مایباشاد و ترکیباات عماده1/4

وزن خش

،) درصاااد33/7( اساااانس مااارزه اوراماااانی تیماااول
) درصااد3/7(  درصااد) و پاراساایم5/2( کااارواکرول
 ای گونه نسبت به گوناههای دیگار مارزه باازده.بود
اسانس کمتری دارد اما درصد کارواکرول آن نسبت به
.ترکیبات دیگر در رویشگاه قابل مالحظه است
منابع
،. پ، باباخاااانلو،. ف، سااافيدکن،. ش،احمااادي
. ن، و ولاایزاده. ک، خااادمی،. ف،عسااكري
 مقایسه ترکیبهاای موجاود در اساانس.)1388(
 درSatureja bachtiarica Bunge مرزه بختیااری
مراحل قبل از گلدهی وگلدهی کامل در رویشاگاه
 فصاالنامه علماای پژوهشاای تحقیقااات.و مزرعااه
.2  جلاد.25  شاماره.گیاهان دارویی ومعطر ایران
.157-117 صاحات
 گیاهااان.)1388( . ح، و نقااديبااادي. ک،بقاليااان
 انتشاارات.

 وواتارم.ر. تالیج های،اسانسدار
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 ا.نشر اندرز

 انتشااارات. گیاهااان دارویاای.)1387( . ،زرگااري
.44 صاحه.ششا

 ا. جلد هار.دانشگاه تهران

. مباانی کرومااتوگرافی گاازی.)1378( . ،کمالیزاد
.53  صاحه. تهران.انتشارات نشر دانشگاهی
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