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 1399 تيرتاریخ پذیرش:      1399 تيرتاریخ اصالح نهایی:    1399 فروردین تاریخ دریافت: 

 

 ه چکید
Salvia sharifii Rech.F. & Esfand.       نعناع   تيره  به   متعلق   و  ایران   در   انحصاری  دارویی  هایگونه   از   یکی  (Lamiaceae)   باشد می .  

  هرمزگان  استان  بخون  منطقه   از   1396  سال  اسفند  در  گلی مریم  گونه   این  ساقه(  و  برگ  گل،)  مختلف  هایاندام  پژوهش،این    در

 ها نمونه  اسانس  .گرفتند  قرار  مطالعه  مورد  آنها  در  موجود  شيميایی  هایترکيب  تنوع   و  اسانس  مقدار  نظر  زا  و  گردیده  آوریجمع 

  سنجطيف   به  متصل  کروماتوگرافی  گاز  و  (GC)   کروماتوگرافی  گاز  دستگاه  با  آنها  شيميایی  هایترکيب  و  استخراج  آب  با   تقطير  وشربه 

  / )وزنی  درصد  84/0  و  14/1  ،38/1  ترتيببه   ساقه  و  برگ  گل،  مختلف  هایاندام  اسانس  عملکرد  .شد  شناسایی  (GC-MS)  جرمی

 های ترکيب   آناليز   نتایج  بود.  ترکيب   43  و  42  ، 45  ترتيببه   ساقه  و   برگ  ، گل  در  شده  شناسایی  یی شيميا  اجزای  آمد.  بدست  وزنی(

-هگزیل ،(%6/4) ایزوبوتيرات  هگزیل ،(%2/6) کاپریالت  هگزیل ،( %8/13)  ایزووالرات هگزیل  ،(%7/38) لينالول که داد نشان اسانس

 اسانس  در  بودند.  گل  اسانس  اصلی  اجزای  (%7/3)  اتهگزانو  هگزیل-ان  و  (%8/3)  کاریوفيلن-ترانس  ،( %4/4)  بوتيرات  متيل-2

  ،(%5/ 9)  اکسيد  اسکالرئول  ، (%2/6)  کاریوفيلن-ترانس  ،(% 8/7)  هومولن  -آلفا  ، (%1/11)  کاپریالت  هگزیل  ،(%0/17)  لينالول  برگ

  در  دادند.  اختصاص   خود   به   را  اسانس  هایترکيب  بيشترین  ( %0/3)  آگاروسپيرول  و  ( %5/3)  والرات  ایزو  هگزیل   ، (%7/3)  نوتکاتون

 ایزو  هگزیل  ،(%2/7)   کاریوفيلن-ترانس  ،( %5/7)  هومولن-آلفا  ، (%0/8)  اکسيد  اسکالرئول  ،(%7/18)  لينالول  هایترکيب  ساقه  اسانس

فراوانی  به   ( %0/4)   فتاالت  بوتيلدی   و  ( %1/4)  نوتکاتون  ، (%4/ 8)  ات هگزانو  هگزیل-ان  ،(%0/5)  اکسيد   یوفيلنکار  ،(%5/ 2)  والرات 

داشتند   برگ  در  و  بيشترین  گل   اسانس  در   که  بود  لينالول  گلی،مریم  گونه   این  هایاندام   اسانس  در  مشترک  و  غالب  ترکيب  .وجود 

  و  ییغذا  دارویی،   عی صنای  برا  تواندی م  اهيگ  نیا  مختلفی  هااندام   اسانس  در  ییايميش  تنوع   وجود   گردید.  مشاهده  مقدار  کمترین

   .رديگ  قرار توجه مورد یاصالح  فاهدا و مصرف یبرا مناسب اندام  انتخاب در ییدارو اهانيگ نژادگرانبه  نيز و بهداشتی آرایشی 

 

   .لينالول  ،گياه اندام شيميایی، تنوع  اسانس،  ،.Salvia sharifii Rech.F. & Esfand :ی دیكل های واژه
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 مقدمه
 از  یکی   عنوان به   تاکنون   دیرباز  از   معطر   و   دارویی   گياهان 
 درمانی،  خواص   از   سرشاری   منبع   و   الهی   های موهبت 

 در  طعم   و   عطر   رنگی،   بهداشتی،   -آرایشی   غذایی،  کاربردهای
 شناخته  بزرگ   ران ی ا   کهن   تاریخ  در   ویژه به   بشری   جوامع 

 گياهان»  کلمه   است   بهتر   امروزه  که   طوری به   شوند؛ ی م 
 شود،  متبادر   اذهان   در   « صنعتی   گياهان »   صورت به   « دارویی
 آفرینینقش   کشور   هر   حياتی   و   مهم   صنایع   از   بسياری   در   زیرا 
 است  گياهی   گونه   8000  از   بيش  دارای   ران ی ا   کشور .  کنند ی م 
 تعداد  ن یا   از   و   شده   شناخته   آن  گونه   7500  حدود   کنون تا  که 

 خواصهمانند    مختلفی   خواص   دارای   گونه   2300  به   نزدیک 
 جات،چاشنی   غذایی،   های مکمل   بهداشتی،  آرایشی،  دارویی، 
 صنعت  به   توانند می   که   هستند   غيره   و   طبيعی   های دهنده طعم 
 تعداد  هنوز   حال بااین   (. al. et Shirzadi, 2018)   شوند   تبدیل 
 و  اند مانده   ناشناخته   و   نشده   بررسی   گياهی   های گونه   از   زیادی 
 کشف گياهی   ارزش  با  و   جدید  منابع   تا  است   الزم   زیادی  زمان 
 (.al et Najafi,. 2016)   شوند 

 های جنس  مهمترین  از  یکی  (Salvia)  گلیمریم  جنس
 در   گونه  1000  از  بيش  که  است  (Lamiaceae)  نعناع  تيره
 جنس   این  مختلف  هایگونه  به  عالقه  تازگی  به  دارد.  دنيا
  این   نقش  آنها،  هایبرگ  معطر  و  دارویی  خواص  دليلبه

 زینتی   گياهان  عنوانبه   آنها  کاربرد  و  غذایی  صنایع  در  هاگونه
al et Bahadori,. ؛  ,Clebsch 2003)  است  یافته  افزایش

a2016).  غنی   منبع  گلی،مریم  جنس  مختلف  هایگونه  
 )فالونوئيدهای   هافنلپلیمانند    مهمی  بيولوژیک  هایترکيب
 انهدام  سبب  که  هستند   ها(تانن  و  فنوليک  اسيدهای  فنوليک،
 و  ضدالتهابی  اکسيدانی،آنتیاثرهای    و  آزاد  هایرادیکال
  (.al et Salah,. 2016)  شوندمی  گياهان  این  ميکروبیضد
  با   توجهی  قابل  اسانس  دارای  جنس  این  گياهان  این،برعالوه
  ، یهيدورکربن  هایمونوترپن  شامل   فعال  ترکيب  100  از  بيش

 ، ی هيدروکربن  هایترپنسزکوئی  دار،اکسيژن  هایمونوترپن
 که  هستند  هاترپندی  و  داراکسيژن  هایترپنسزکوئی
  از   .دهندمی  نشان   خود  از  فراوانی   بيولوژیکی   هایفعاليت

  غذایی   صنایع  عطرسازی،  صنایع   در  گلیمریم  اسانس 
  نوعی  عنوانبه آن هایگل از و دهندهطعم و چاشنی عنوانبه)

  اسپاسم، ضد  کشی،کرم  خاصيت)  دارویی  صنایع  و  (نوشابه
 عمل  بهبوددهنده  و  کبد  محرک  بيوتيک،آنتی  قابض،ضد
Yousefi ؛  b2016 .,al et Bahadori)  شودمی  استفاده  (هضم

2013 .,al et  2013؛ .,al et Zhiming  ؛ .,al et Jassbi

  تنوع   ایدار  جنس  این  (.al et Esmaeili,. 2010؛  2012
  علفی   گياه گونه 64 که طوریبه،  است  جهان در باالیی بسيار
  کشور   سراسر   در  که  شودمی  شامل  را   سالهچند  و  یکساله
 باشد می  ایران  انحصاری  آن  گونه  17  و  بوده  پراکنده

(2007 Mozaffarian,  1982؛ Rechinger,).  نسبت 
  است   %27  ایران  در  گلیریمم  جنس  اندميک  هایگونه
(c2016 ,al. et Bahadori.)  

  نام  با  Esfand. & Rech.F. sharifii Salvia  گونه
  در  و  اندميک  هایگونه  از  یکی  جنوبی،  گلیمریم  فارسی
  فارس،   هایاستان  در  که  است   جنس  این   انقراض  حال
  دارد   رویش  بلوچستان  و  سيستان  و  هرمزگان  بوشهر،  کرمان،

(2007 Mozaffarian,  1982؛ Rechinger,) .  بومی  اهالی 
  و  مرمرشک بروج،  بروز، هاینام  با را  گياه این  مناطق این در
 نظر   از  (.al. et roSoltanipo, 2010)  شناسندمی  ببریز
 با   زرد  به  لیمتما  سبز  باًیتقر  ا، یپا ی  اهيگ  ظاهری،  هایویژگی
یضيب  برگ   و  معدود  ساقه   دراز،   پهن،  شکلی  مرغتخم  ای 
  و   یا هاری  هادندانه  یدارا   منظم  طورهب  ای  کامل  باًیتقر  هيحاش
 به  لیمتما  ديسف  ای  د يسف  گل  باشد.یم  کوتاه  دمبرگی  دارا 

 شامل  نک،تُ  کوليپان  شکل  بهی  نیآذگل  در  مجتمع  بنفش،
 گل   کاسه  کاسه،  از  ترکوتاه  هابراکته  دار،فاصلهی  هاچرخه
  است   کرکبی  ایلوله   یدارا   جام  و  منظمی  ا لوله 
(1982 Rechinger,.)  رفع  نه،يسی  نرم  برای  بذر  جوشانده 
  پودر  بذر  نيهمچن   وی  خنک  و  آورخلط  عنوانبه  درد،نه يس
 ار يبسی  اهزخم   و  زخماهيس  دمل،  کورک،  درمان  برای  شده
 (. al et roSoltanipo,. 2010) دارد کاربرد نيچرک
  ها اسانس  و  ارفرّ  هایترکيب  کاربرد  و  تياهم  به  توجه  با
  ، یبهداشت  -یش یآرا   و  ییغذا   ،ییدارو   مختلف   عیصنا  در
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  مواد   از   آنها   دهنده ل ي تشک   ی اجزا   مطالعه   و   استخراج 
  . است   گرفته   قرار   توجه   مورد   ش ي پ   از   ش ي ب   مختلف   ی اه ي گ 

  های ترکيب   تنوع   مطالعه   از   ی متعدد   های گزارش   تاکنون 
  در   گلی مریم   جنس   مختلف   های گونه   اسانس   شيميایی 
al. et Monfared Raeisi, )   است   شده   منتشر   ایران 

al et Mahdieh,. ؛  al et Asadollahi,. 2018؛  8201

؛  al et Fattahi,. 2014؛  al et Bahadori,. 2017؛  2018
2011 .,al et Mirza .)   های ترکيب   و   بازده   بررسی  
  شده   آوری جمع   .sharifii S  اندام هوایی   اسانس   شيميایی 

  داد   نشان   هرمزگان   استان   در   واقع   گنو   طبيعی   رویشگاه   از 
  بود.   % 0/ 2  تازه   گياه   از   حاصل   اسانس   بازده که  
  شده   شناسایی   ترکيب   17  بين   از   اسانس   اصلی   های ترکيب 
  -ترانس   و   جرماکرن   سيکلو بی   ، D  جرماکرن   شامل 

  (. al et Asgarpanah,. 2017)   گردید   گزارش   کاریوفيلن 
.S   گونه   از   شده   آوری جمع   نمونه   روی   ی دیگر   بررسی   در 

iisharif   استان   در   واقع   گنو   منطقه   از   گلدهی   مرحله   در  
  از   حاصل   اسانس   غالب   ترکيب که    شد   مشخص   هرمزگان 
  شده،   شناسایی   ترکيب   39  بين   از   خشک   گياهی   نمونه 

  ترانس   D   (5 /%9 ،)  جرماکرن   ، ( % 12/ 8)   کاریوفيلن 
  سيکلو بی   (، % 6/ 9)   ل اسپاتولنو   (، % 7/ 0)   ایزوليمونن 
  ترکيب   دو   و   ( % 5/ 5)   اکسيد   کاریوفيلن   (، % 5/ 6)   جرماکرن 

Zare & )   آمد   دست ب   ( % 4/ 2)   ليمونن   و   سينئول -1،8

2014 Jassbi, .)   که   د ده ی م   نشان   مختلف   های بررسی  
  در   شده   د ي تول   اسانس   اجزای   کيفی   و   کمّی   های ویژگی 
  تحت   و   بوده   متفاوت   دارویی،   اهان ي گ   مختلف ی  ها اندام 
  و   برداشت   زمان   ، رویش   محل   ی ط ي مح   عوامل   ر ي تأث 

؛  al et Binava,. 2020)   د ر ي گ ی م   قرار ی  ک ي ژنت   های ویژگی 
2017 .,al et orshedlooM  ؛ ohammadhosseini,M

  اسانس   پژوهشی،   در   (. al et Mejri,. 2010؛  2015
Salvia )   مورتلخ   کامل   گياه   و   ساقه   گل،   برگ،   از   حاصل 

mirzayanii   بازده   گرفت.   قرار   کيفی   و   کمّی   ارزیابی   مورد  
  ، 2/ 6  ، 3/ 2  ترتيب به   کامل   گياه   و   ساقه   گل،   برگ،   اسانس 

  ، 25  ، 26  تعداد   که   بود   وزنی(   / )وزنی   درصد   2/ 3  و   0/ 4
  و   ساقه   گل،   برگ،   اسانس   در   ترتيب به   ترکيب   26  و   23

  های اندام   همه   اسانس   در   گردید.   شناسایی   کامل   گياه 
  دار اکسيژن   های مونوترپن   درصد   کامل،   گياه   و   مطالعه   مورد 
  در   (. al et Binava,. 2020)   بود   ها ترکيب   سایر   از   بيشتر 
  ریشه   و   ساقه   گل،   برگ،   مختلف   های اندام   دیگر،   ای مطالعه 
  نظر   از   ( sahandica Salvia)   سهندی   گلی مریم   گياه 
  قرار   وتحليل تجزیه   مورد   اسانس   دهنده تشکيل   های ترکيب 
  ترکيب   45  و   42  ، 46  ، 44  کل   در   داد   نشان   نتایج   گرفت. 
  شناسایی   گياه   این   ریشه   و   ساقه   گل،   برگ،   اسانس   در 

  درصد   99/ 4  و   98/ 2  ، 99/ 3  ، 99/ 6  ترتيب به   که   گردید 
  مانول،   پينن، -بتا   دادند.   تشکيل   را   اسانس   کل   ترکيبات 
  غالب   های ترکيب   عنوان به   استات   لينالول   و   پينن -آلفا 

 (. al et Hedayati,. 2016)   شد   گزارش   اسانس 
  ازجملننه   گونننه   ایننن   کشور   جنوبی   مناطق   از   برخی   در 
  از   بيش   چرای   با   همراه   که   است   پرمصرف   دارویی   گياهان 
  در   آن   زادآوری   کننندی   و   اخيننر   های خشکسننالی   دام،   حد 

  شدن   محدود   حال   در   سرعت   به   آن   های رویشگاه   طبيعت، 
  نيننز   و   برداشننت   غيراصننولی   هننای روش سننویی    از   ؛ اسننت 
  اقتصنناد   در   کننه   نقشننی   بننه   توجننه   بننا   آن   رویه بی   برداشت 
  در   فننروش   و   آوری جمننع   طریق   از   روستایی   های خانواده 
  بننه   آن   صنندور   حتننی   و   سنننتی   بازارهننای   و   هننا عطاری 

  کنناهش   باعنن    دارد،   فننارس   خلننيج   حننوزه   کشننورهای 
  است   شده   آن   ژنتيکی   ذخایر   تخریب   و   طبيعی   های جمعيت 

 (2019 .,al et Heydari .) 
شده   های بررسی   به   توجه   با    علمی   منابع   در   انجام 

  با   رابطه   در   مطالعه   اولين   عنوان به   پژوهش این    مختلف، 
  در   گياه   مختلف   اجزای   از   حاصل   اسانس   شيميایی   تنوع 
  گياه   اهميت   به   توجه   با   . باشد می   گلی مریم   از   گونه   این 

  اقتصادی   دارویی،   خصوصيات   نظر   از   .sharifii S  دارویی 
  از   رویه بی   برداشت   و   گذشته   سال   چند   خشکسالی   نيز   و 

  و   اسانس   بازده   ين تعي   پژوهش   این   از   هدف   طبيعت، 
  گياه   مختلف   های بخش   در   اسانس   های ترکيب   شناسایی 

  هدف   نيز   و   صنعت   مختلف   های بخش   فراخور   تا   بود 
  قرار   استفاده   مورد   نظر   مورد   اندام   ، ژادگران ن به   اصالحی 
   گيرد. 
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 هاروش و مواد

 كردن خشك  و یاهیگ مواد یآور جمع

  در   .sharifii S  طبيعی   رویشگاه   شناسایی   از   پس 
  با   دریا(   سطح   از   متر   1513  ارتفاع   )با   بخون   منطقه 

   و   شمالی   عرض   27̊   57'  28"  جغرافيایی   مختصات 

  های بوته تک   مستقيم   مشاهده   و   شرقی   طول   65̊   15'  23"
  بخون   اکوتيپ   فنولوژیکی   اطالعات   ، .sharifii S  مختلف 
  تعيين   گياه   کامل   گلدهی   زمان   آن،   براساس   و   آوری جمع 
  ویشی ر   پيکره   کامل،   گلدهی   مرحله   در   سپس   . گردید 
  6139  سال   اسفند   اواخر   در   کامل   بوته   30  تعداد 

  دارویی   گياهان   فناوری   آزمایشگاه   به   و   شده   آوری جمع 
  مجزا  نمونه   سه   به   ها بوته   . یافت   انتقال   هرمزگان   دانشگاه 

  و   سایه   در   ها نمونه   شدند.   تقسيم   ساقه   و   گل   برگ،   از 
  زمان   تا   و شده    خشک   گراد( سانتی   درجه   24)   اتاق   دمای 

  رطوبت   از   عاری   محيط   و   دربسته   های ظرف   در   استفاده، 
  د ي ی أ ت   ی برا   ی وم ی هربار   ه نمون   یک   دند. ش   نگهداری 
  مرکز   ی شناس اه ي گ   ات ق ي تحق   ش بخ   به   و   ه ي ته   یی شناسا 

  استان   طبيعی   منابع   و   کشاورزی   آموزش   و   تحقيقات 
  کد   با   گياه   این   هرباریومی   نمونه   و   شد   ارسال   هرمزگان 
 . ( 1  )شکل   گردید   ثبت   71  هرباریومی 

 

 
 هرمزگان استان بخون رویشگاه در (Salvia sharifii) جنوبی گلیمریم گیاه -1 شکل

 

 اسانس   استخراج

  ر ي تقط  روش  از   ،اسانس   درصد  نييتع  و  استخراج  منظورهب
  با   تماس  سطح  بيشترین  ایجاد  منظوربه  د.یگرد  استفاده  آب  با
 اندام هوایی   شکخ  هاینمونه  دستگاه،  بالون  در  موجود  آب
  و   گل  )برگ،  هااندام  از  کی هر   و  دار گل  رشاخهس  ویحا

  و  شده  خرد  آسياب   دستگاه  با  جداگانه  صورتبه  ساقه(

 مورد   هایاندام  ازیک  هر  از  حاصل   پودر  از  گرم  100  ميزان
 با   تقطير  روش  به  مقطرآب  از  معينی  حجم  افزودن  با  مطالعه
  بریتانيا   فارماکوپه  براساس  و   کلونجر  دستگاه  کمک  به  آب
(2007 Pharmacopoeia, British)  ساعت   3  مدت  به 

  وزن   به  وزن   )درصد  اسانس  زدهبا  و  شدند  گيریاسانس
  حذفبرای    .گردید  محاسبه  تکرار  سه  براساس  خشک(
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 سدیم   سولفات  از  استحصالی،  اسانس  در  موجود  رطوبت
 زمان  تا  شده  استخراج  اسانس  هاینمونه  شد.  استفاده  انيدرید
  کوچک  هایشيشه  در MS/GC و  GC هایدستگاه به  تزریق
 . گردید نگهداری یخچال دمای در دربسته و تيره
 

 اسانس  دهندهتشکیلی هابیترك ییشناسا و  یجداساز 

 دهندهتشکيل  هایترکيب  شناسایی  و  جداسازی   برای
  و   ( GC)  گازی  کروماتوگرافی  هایدستگاه  از  اسانس،

  ( MS/GC)  جرمی   سنجطيف  به  متصل  گازی  کروماتوگرافی
  پس   اسانس  هر  دهندهل يتشکی  هابيترک  درصد  شد.  استفاده

 . گردید   محاسبهی  بازدار  شاخص  همراه  بهی  جداساز  از
  اسانس   در  موجودی  هابيترک   به  مربوطی  جرم  یهافيط
  ییشناسا  .آمد  بدست  ی(یشناسا)ی  فيکی  بررس  منظورهب
  ق یتزر   با  کواتس  شاخص  محاسبه  کمک  به  هافيط
  ق ی تزر  با  کسان ی  ط یشرا در    ( 42C-6C)  نرمال  هایدروکربنيه

 منتشر   مختلف  منابع  در  که  رییمقاد  با  و  انجام شد  هااسانس
برای   زين  جرمی  هایفيط  بررسی  شد.  سهیمقا   بود،  دهیگرد
شده  هایییشناسا  وشد    انجام  هابيترک  ییشناسا  با  انجام 
 استفاده   و  استاندارد  هایبيترک  جرمی   هایفيط  از  استفاده

 از یک  هر  نسبی  درصد  د.یگرد  دیيتأ   مختلف  هایکتابخانه  از
 ر یز   سطح  به  توجه  با  هااسانس  دهندهليتشک  هایبيترک

  با  و  آمد   بدست  گازی  کروماتوگرافی  فيط  در  آن   منحنی
  کواتس   سی اند  گرفتن  نظر  در  با  مختلف  منابع  در  که  رییمقاد
,Davies ؛  ,Shibamoto 1987)  دیگرد  سهیمقا  شده،  منتشر

   (.,Adams 2011؛ 1998
 

 استفاده مورد هایدستگاه مشخصات

  (GC)  گازی كروماتوگرافی دستگاه

 دستگاه   از  ،اسانس  ی کمّ  تحليلو تجزیه  یبرا 
  کشور  ساخت  17A  یسر  Shimadzu  یگاز  یکروماتوگراف

 ،card-Chrom 2006  افزارنرم  با  پردازداده  به  مجهز  ژاپن
  0/ 22  یداخل  قطر  و  متر  30  طول  به  نهيموئ  ستون  یدارا 

  نام  با  کرونيم 25/0 برابر ساکن فاز هیال  ضخامت و متریليم
 در   قهيدق  2  مدتبه  آون  یدما  .گردید  استفاده  BP-5  ی تجارت
  درجه   082  تا  بعد  و  شد  داشته نگه  گرادیسانت  درجه  05
  ش ی افزا  قهيدق  بر  گرادسانتی  درجه  5  تسرع   با  گرادیسانت
  ی دما  شد.  داشتهنگه  دما  نی ا  در  قهيدق  5  مدتبه  و  افتی

 آشکارساز   یدما  و  گرادیسانت  درجه  260  قیتزر  محفظه
  استفاده  مورد  آشکارساز  شد.  ميتنظ  گرادیسانت  درجه  280
 )آشکارساز  FID  نوع  از  یگاز   یکروماتوگراف   دستگاه  در
 حامل   گاز   عنوانبه  ميهل  گاز  از  و  بود  (یا شعله  ونيزاسيونی

  لوگرم ي ک  3  برابر   ستون  به  آن  یورود  فشار  و   دیگرد  استفاده
 شد. ميتنظ مربع متریسانت بر
 

  جرمی   سنجفیط  به  متصل  گازی  كروماتوگرافی  دستگاه

(GC/MS ) 

  گاز   دستگاه   از   اسانس   ی ف ي ک   تحليل و تجزیه   ی برا 
  ی جرم   سنج ف ي ط   به   شده   متصل   3400  ان ی وار   ی کروماتوگراف 

 (GC/MS QP5050 )   نوع   از   استفاده   مورد   ستون   شد.   استفاده  
5-BP  ضخامت   و   متر ی ل ي م   0/ 22  ی داخل   قطر  و  متر   30 طول   به  
  درجه   05  از  آون   ی دما   . بود   کرون ي م   0/ 25  برابر   ساکن   فاز   ه ی ال 
  درجه   5  سرعت   با   گراد، ی سانت   درجه   082  تا   گراد ی سانت 
  082  در   قه ي دق   5  مدت به   و   افت ی   ش ی افزا   قه ي دق   بر   گراد ی سانت 
  قی تزر   محفظه   حرارت   درجه   شد.   داشته   نگه   گراد ی سانت   درجه 
  260  ن ی ترانسفرال   حرارت   درجه   و   گراد ی سانت   درجه   250
  حامل  گاز   عنوان به   م ي هل   گاز   از   گردید.   تنظيم   گراد ی سانت   درجه 
  دتکتور   ه، ي ثان   بر   متر ی سانت   31/ 5  م ي هل   گاز   سرعت   . شد   استفاده 
  ولت،  الکترون  70  برابر  ون ي زاس ي ون ی   ی انرژ   ، ( trap Ion)  ی ون ی   تله 
 . بود   450  تا   54  از   ی جرم   ه ي ناح   و   ه ي ثان   ک ی   برابر   اسکن   زمان 

 

 ج نتای

 مختلف  هایاندام اسانس  متوسط  بازده

  مختلف   هایاندام  به  مربوط   اسانس  متوسط  بازده
  ، 38/1  ترتيببه  ساقه  و  برگ  گل،  شامل  جنوبی  گلیمریم
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  (. 2  )شکل  بود  )وزنی/وزنی(  درصد  84/0  و  41/1
 به   نسبت  گل  اسانس  بازده  شودمی  مالحظهکه    طورهمان
  اسانس   بازده  مقدار  کمترین  و  بوده  بيشتر  هابخش  سایر
  رنگ   ظاهری  نظر   از  گذشته،  این  از   .است   ساقه  به  مربوط

  نشان   تفاوت  هم  با  بررسی  مورد   مختلف  هایبخش  اسانس
  اسانس   رنگ  رنگ،کم   زرد  گل  اسانس  رنگ  که  طوریبه  داد؛
 از   حاصل  اسانس  رنگ  و  زرد  به  مایل  سبز  صورتبه  برگ
   .بود رنگ طالیی ،ساقه

 
 ( S. sharifii) جنوبی گلیمریم مختلف هایاندام اسانس متوسط بازده -2 شکل

 

 گیاه  مختلف اجزای اسانس شیمیایی هایتركیب

  جنوبی   گلیمریم  مطالعه  مورد  مختلف  هایاندام  مقایسه
 در  شده  شناسایی  شيميایی  اجزای  درصد  و  نوع  نظر  از

 دارد   آنها  بين  توجه  قابل  تفاوت  وجود  بر  اللتد  اسانس،
  مختلف   هایبخش  در  ترکيب  54  مجموع  در  (.1  )جدول
  آنها  در ترکيب  32 دتعدا  که گردید  مشاهده گياه  بررسی مورد

 در  شده  شناسایی  ایهترکيب  دتعدا   بيشترین  بود.  مشترک
  ترکيب   42  با  برگ  در  آن  کمترین  و  ترکيب  45  با  گل  اسانس
  در  موجود  شيميایی  اجزای  شمار  ،همچنين  شد.  مشاهده
 گردید.  تعيين ترکيب 43 ساقه،

  کل   از   % 97/ 9  گل   از   شده   شناسایی   های ترکيب 
  های ترکيب   ترین عمده   شدند. می   شامل   را   اسانس 
  از:   عبارتند   .sharifii S  گونه   گل   اسانس   دهنده تشکيل 
  هگزیل   (، % 13/ 8)   والرات   ایزو   هگزیل   (، % 38/ 7)   لينالول 

  (، % 4/ 6)   بوتيرات   ایزو   هگزیل   (، % 6/ 2)   کاپریالت 
  کاریوفيلن -ترانس   (، % 4/ 4)   بوتيرات   متيل -2-هگزیل 

  ها ترکيب   سایر   (. % 3/ 7)   هگزانوات   گزیل ه -ان   و   ( %3/ 8) 

  در   که   هند د می   تشکيل   را   اسانس   اجزای   % 3  از   کمتر 
  از   شده   شناسایی   های رکيب ت   است.   شده   آورده   1  جدول 
  دادند.   اختصاص   خود به   را  اسانس   اجزای   از   % 95/ 6  برگ 
-آلفا   (، % 11/ 1)   کاپریالت   هگزیل   (، % 17/ 0)   لينالول 
  اسکالرئول   (، % 6/ 2)   کاریوفيلن -ترانس   (، % 7/ 8)   هومولن 
  والرات   ایزو   هگزیل   (، % 3/ 7)   نوتکاتون   (، % 5/ 9)   اکسيد 
  ی اجزا   برگ   اسانس   در   ( % 3/ 0)   آگاروسپيرول   و   ( %3/ 5) 

  % 98/ 8  گلی مریم   گونه   این   ساقه   اسانس   در   بودند.   عمده 
  های ترکيب   ترین عمده   که   گردید   شناسایی   اسانس   کل   از 

  اسکالرئول   (، % 18/ 7)   لينالول   شامل   اسانس   دهنده تشکيل 
  کاریوفيلن -ترانس   (، % 7/ 5)   هومولن -آلفا   (، % 8/ 0)   اکسيد 
  اکسيد   کاریوفيلن   (، % 5/ 2)   والرات   ایزو   هگزیل   (، %7/ 2) 
  نوتکاتون   (، % 4/ 8)   هگزانوات   هگزیل -ان   (، %5/ 0) 
   بودند.   ( % 4/ 0)   فتاالت   بوتيل دی   و   ( %4/ 1) 

 گينناه مختلننف  اجننزای  اسننانس  دهندهتشکيل  هایترکيب
sharifii S. در و شننده بننندیگروه شننيميایی فرمننول نظر از 
   است. شده آورده 1  جدول انتهای
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 Salvia sharifii گیاه مختلف هایاندام اسانس در شده شناسایی اجزای -1 جدول
 *كواتس بازداری  شاخص هاتركیب  درصد

(KI ) 
 ردیف تركیب نام

 گل  برگ ساقه

6/0 5/0 3/2 863 hexanol 1 

6/0 0/1 4/0 939 α-pinene 2 

8/0 8/0 5/0 980 β-pinene 3 

2/0 - 1/0 991 myrcene 4 

2/0 - 1/0 1026 p-cymene 5 

6/0 1/0 2/1 1031 limonene 6 

2/0 - 8/0 1040 cis-β-ocimene 7 

7/18 0/17 7/38 1098 linalool 8 

- 1/0 - 1132 trans-pinocarveol 9 

3/1 8/0 6/4 1150 hexyl isobutyrate 10 

1/0 - 1/0 1159 isoborneol 11 

- - 2/0 1161 dihydro-α-terpineol 12 

4/0 4/0 4/0 1162 pinocarvone 13 

9/1 8/1 7/1 1186 α-terpineol 14 

1/0 7/0 1/0 1200 dodecane 15 

- 5/0 - 1217 carveol 16 

6/1 3/1 4/4 1236 hexyl-2-methyl butyrate 17 

2/5 5/3 8/13 1243 hexyl isovalerate 18 

9/1 7/2 4/0 1255 geraniol 19 

7/0 9/0 2/1 1285 iso-bornyl acetate 20 

5/2 5/1 - 1338 δ-elemene 21 

3/1 8/2 1/2 1376 α-copaene 22 

8/4 2/0 7/3 1383 n-hexyl hexanoate 23 

- 4/0 - 1384 β-bourbonene 24 

1/0 - - 1391 β-elemene 25 

- - 1/0 1429 aristolene 26 

2/7 2/6 8/3 1430 E-caryophyllene 27 

4/0 - 7/0 1436 E-α-bergamotene 28 

- 9/0 1/0 1439 α-guaiene 29 

- 1/0 - 1443 (Z)-β-farnesene 30 
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 ... -1 جدول ادامه

 *كواتس بازداری  شاخص هاتركیب  درصد

(KI ) 
تركیب نام  ردیف 

 گل  برگ ساقه

5/7 8/7 8/0 1454 α-humulene 31 

5/0 7/0 1/1 1476 δ-himachalene 32 

8/1 4/1 7/0 1480 germacrene D 33 

- - 1/0 1494 α-seliene 34 

1/1 - - 1505 α-bulnesene 35 

- 0/2 2/0 1509 β-bisabolene 36 

7/0 4/1 4/0 1517 7-epi-α-selinene 37 

9/0 9/0 2/1 1549 elemol 38 

- - 1/0 1556 germacrene B 39 

7/1 1/11 2/6 1584 hexyl caprylate 40 

0/5 5/1 1/0 1591 caryophyllene oxide 41 

9/0 8/0 1/0 1619 10-epi-δ-eudesmol 42 

1/0 0/1 3/0 1630 δ -eudesmol 43 

4/1 6/1 4/0 1650 bulnesol 44 

1/1 3/1 - 1664 alloaromadendrene oxide 45 

8/1 0/3 4/0 1679 agarospirol 46 

- 0/2 1/0 1691 junipercamphor 47 

2/0 - 2/0 1723 aristolone 48 

1/4 7/3 1/1 1781 nootkatone 49 

3/2 2/2 - 1800 octadecane 50 

4/1 2/1 4/0 1871 diisobutyl ester 51 

0/8 9/5 1/1 1906 sclareol oxide 52 

0/4 5/0 1/1 1973 dibutyl phthalate 53 

9/2 4/1 3/0 2010 epimanoyl oxide 54 

  های مونوترپنیهيدروکربن 1/8 4/28 9/30

  دارهای اکسيژن مونوترپن 8/62 9/3 4/4

  ترپنی های سسکوییهيدروکربن 3/13 1/33 1/39

  دارهای اکسيژن ترپنسسکویی 7/13 2/30 4/24

  های شناسایی شدهمقدار کل ترکيب  9/97 6/95 8/98

 .گردید تعيين BP-5  ستون در کربنه 6-24 هایآلکان نرمال هومولوگهای مجموعه از تحقيق  این در شده محاسبه کواتس شاخص : *
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 اسننانس  در  شده  شناسایی  مختلف  هایترکيب  به  توجه  با
 بننين در بنناالیی تنننوع کننه گردینند  مشننخص  نمونننه،  سه  این

 برگ  گل،  مختلف  هایاندام  اسانس  دهندهتشکيل  هایترکيب
 داراکسننيژن  هننایمونوترپن  کننه  طوریبه  دارد؛  وجود  ساقه  و

 (%8/62)  گننل  اسانس  اجزای  دهندهتشکيل  گروه  تریناصلی
 و (%1/39)  سنناقه  در  ترپنیسسکویی  هایهيدروکربن  و  بوده
 اسانس  دهندهتشکيل  اجزای  گروه  تریناصلی  (%1/33)  برگ
هنننای در ادامنننه، در گنننل ترکيب شننندند.می شنننامل را 

 هایهينننندروکربن و داراکسننننيژن هایترپنسسننننکویی
 سننهم  مونوترپنی  هایهيدروکربن  نهایت  در  و  ترپنیسسکویی
 داراکسيژن  هایترپنسسکویی  دیگرسوی    از  داشتند.  کمتری

 گننروههای مونوترپنی در ساقه دومين  هيدروکربن  و  برگ  در
 فرمننول نظننر از بننزرگ گروه سومين دادند.  تشکيل  را   بزرگ

 ترتيببننه سنناقه و بننرگ در اسننانس اجننزای شننيميایی
 داراکسننيژن  هایترپنسسکویی  و  مونوترپنی  هایهيدروکربن
 اشننتراک  نقطننه  داراکسننيژن  هننایترپنمونو  نهایت،  در  بودند.
 بود. .sharifii S گياه ساقه و برگ در  اسانس  اجزای  کمترین
 در   اسانس  دهندهتشکيل   مشترک  ترکيب  32  تعداد  از
  هگزیل  لينالول،  ،.sharifii S  گونه  مطالعه  مورد  هایبخش
 هگزیل   هومولن،-آلفا  کاریوفيلن،  -ترانس  والرات،  ایزو

  هگزانوالت   هگزیل-ان  واکسيد    اسکالرئول  کاریوفيالت،
 (.3 )شکل بودند مشترک عمده هایترکيب جزو

 

 
 ( S. sharifiiگلی جنوبی )های مختلف مریمهای مشترک اسانس اندامدرصد تركیب -3شکل 

 

  بحث
 هایمتابوليت   پيچيده   های ترکيب   از   یکی   که   اسانس   توليد 
 عمده  مسير   سه  از   دار اسانس   گياهان  در   ، است   ثانویه 

 -4  اریتریتول   متيل  و   ( MVA)   موالونات  اسيد،   شيکيميک 
می   ( MEP)   فسفات  ؛  al et Maffei,. 2011)   شودانجام 
2019 .,al et Segura ) .   کّمی  های ویژگی   در   تغييرات   ارزیابی 
 یاصل  عامل   چهار   حداقل   مطالعه  شامل   ها اسانس   کيفی   و 

 مختلف  هایاندام   در   تنوع  -2  ، گياه   ی ک ي ژنت   تنوع   -1  است: 
 و  گياه(   )آنتوژنی   نمو   و   رشد   مختلف   مراحل   بررسی   -3  ، اهي گ 
,Franz )   اسانس   شيميایی   تنوع   بر   محيطی   عوامل   تأثير   -4

 مورد  اسانس   استخراج برای    که  گياه   مختلف   های اندام   . ( 1993
 آناتومی با   گياهی  اندام  آن  ارتباط  دليل به  گيرد، می  قرار  استفاده 

 تنوع  در   گذار تأثير  درونی   عامل   عنوان به   گياه،   فيزیولوژی   و 
  در  (. ,Barra 2009)   شود می   گرفته   نظر   در   اسانس   شيميایی 
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 عنوانبه   رویشی   پيکره   کل   که این   وجود   با   نعناع،   تيره   گياهان 
 تحقيقات  ولی   شود، می   گرفته   نظر   در   اسانس   دارای   بخش 
 هایاندام   تيره،   این   مختلف   های گونه   در   دهد می   نشان   مختلف 
 قابل  تنوع   از   اسانس   کيفی   و   کّمی  عملکرد   نظر   از   گياه   مختلف 
Morshedloo ؛  al et Binava,. 2020)  برخوردارند   توجهی 

2017 .,al et  2017؛ .,al et Adámez-Delgado  ؛
2016 .,al et Medjahed  2014؛ .,al et Akhgar .)   هایاندام  
 اسانس  توليد برای    متفاوتی   توان   از   معطر   گياهان   مختلف 

 اسانس،  حداکثری  عملکرد   به  رسيدن   برای   و  برخوردارند 
 ستضروری  باال   اسانس   درصد   با   گياهی   اندام   از   یافتن   اطالع 
 (2009 Barra, .)   توجه  مورد   کسو ی   از   تواند ی م  موضوع   ن یا 
 در  ی اصالح   هدف   کی   عنوان به   یی دارو  اهانيگ   نژادگران به 

 در  استفاده   ی برا   گر ی د  ی سو   از   و  اندام  خشک  ماده   عملکرد 
 قرار  توجه   مورد   ی بهداشت  -یش ی آرا   و   یی غذا   ، یی دارو   ع یصنا 
 (.al et Nematollahi,. 2017)   رد ي گ 

 اسانس   بازدهی  ميزان  ارزیابی  از  حاصل  نتایج  براساس
  بيشترین   ،جنوبی  گلیمریم  مختلف  هایاندام  استحصالی

  با   ساقه  در  اسانس  بازده  کمترین  و  %38/1  با  گل  در  یبازده
 % 14/1  نيز  برگ  اسانس  توليد  بازده  .شد  حاصل  84/0%
  نخستين   برای  که  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  مقایسه  بود.
 با شد    انجام  جنوبی  گلیمریم  مختلف  هایاندام  روی  بار

  تفاوت   ،بود  گياه  رویشی  پيکره  نمونه  روی  که  پيشين  مطالعه
هوایی   اسانس  بازده  قبلی،  تحقيق  در  داد.  نشان    اندام 

sharifii S.  در   گنو  منطقه  از  شده  آوریجمع  تازه  نمونه  از  
al. et Asgarpanah, )  شد  گزارش  %2/0  هرمزگان  استان

شده  پژوهش  در  (.2017   مختلف   هایاندام  روی  انجام 
  و   ساقه  گل،  برگ،  به  مربوط  اسانس  بازده  سهندی،  گلیممری
  آمد بدست  درصد  04/0  و  0/ 06  ،6/0  ،2/1  ترتيببه  ریشه
 رفته   بکار  جنوبی  گلی مریم  گونه  به   نسبت  متوسط  طوربه  که
  در   (.al. et Hedayati, 2016)  است  ترپایين  تحقيق،این    در

   گونه   به  مربوط  گياهی  نمونه   از  دیگری  گزارش

mirzayanii S.   در   واقع  خنج  منطقه  از  شده  آوریجمع  
  گل،  شامل  گياه  مختلف  هایاندام  اسانس  بازده  ،فارس  استان
  شد   اعالم  درصد  4/0  و  2/3  ،6/2  ترتيببه   ساقه  و  برگ

(2020 ,al. et Binava.)   اگرچه   دهدمی  نشان  نتایج  این  
  دیرین   پشتوانه  از  اسانس  مانند  ثانویه  هایمتابوليت  توليد
  در   نوسان  مشاهده  دارد  امکان  ولی  است  برخوردار  تکاملی
هوایی  اسانس  ميزان   .sharifii S  مختلف  هایاندام  و  اندام 
 غيرزیستی(  و  )زیستی  محيطی  عوامل  از  برخی  تأثير  تحت
  گلی مریم  جنس  هایگونه  دیگر  مورد  در  نيز  و  بگيرد  قرار
 آوریجمع  مختلف  مناطق  و   هارویشگاه  از  که  شده  اشاره
  باالیی   نقش  از  ژنتيکی  عامل  محيط،  عامل  برعالوه.  اندشده
,Omidbaigi )  است  برخوردار  اسانس  عملکرد  تنوع  در

 و   ژنتيکی  عوامل  نقش   بر عالوه  داده   نشان  هابررسی  (.2009
  اسانس،   هایترکيب  کيفی  و  کمّی  تنوع  و  توليد   در  محيطی
  مرحله   و  گياه  مختلف  هایاندام  عنوان  تحت  دیگری  عامل
  باشد. می  گذارتأثير  بسيار  دارد،  قرار  آن  در  گياه  که  نموی
  Salvia  جنس  مختلف  هایگونه  مشترک  هایویژگی  از  یکی
 به   فراوان  ایغده  هایکرک  وجود  معطر،  گياهان  سایر  و

  گياه   هوایی  مختلف  هایاندام  روی  مختلفهای  شکل
  صورت   در  و  بوده  اسانس  دارای   هاکرک  این  که  باشدمی

 فرّار   ماهيت  دليلبه  هااسانس  ای،غده  هایکرک  دیدنآسيب
al et Guesmi,. )  گرددمی  تبخير   و  خارج  آنها  از  بودن،

  نظر   از  جنوبی  گلیمریم  گياه  اینکه  به  توجه  با  (.2019
  ای غده  هایکرک  از  پوشيده  ،مختلف  هایاندام  در  ظاهری
  در   ترشحی  هایکرک  شده  مشخص   نيز  و  باشدمی  ترشحی
 انباشت  هایمحل  عمده  از  یکی  عنوانبه  گلیمریم  جنس
 ميزان  بودن  باال  (،al et Anačkov,. 2009)  است  اسانس
  که   را   گياه  این  هایاندام  سایر  به  نسبت  (%38/1)  گل  اسانس
 تعداد   بودن  باال  به  توانمی  است،  شده  مشخص  تحقيق  این  در
  زیاد   تعداد  آن،  دنبالبه  و  گونه   این  در  هاآذینگل  و  گل
  جنوبی   گلیمریم  در  زایشی  هایاندام  در  ترشحی  هایکرک
  افزایش   برای  اصالحی  اهداف  از  یکی  بنابراین،  داد.  نسبت

  های صفت  تواندمی  گياه،  این  در  اسانس  عملکرد  حداکثری
  مورد  باید  آنها  ميزان  افزایش  که  باشد  آذینگل  و  گل  تعداد
 گلی مریم  اینکه  به  توجه  با  گيرد.  قرار  گراناصالح  توجه
  از   ،بلوغ  دوره  طی   آن  ساقه  ،است  چندساله  گياهی  جنوبی
 ساختار  در  تغيير  سبب  گياه  این  در  تواندمی  ینمو  نظر
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 به  منجر  امر  این  که  گردد  خارجی  ترشحی  ایغده  هایکرک
  شود می  شده  انباشت  اسانس  رفتن  دست  از  و  هاکرک  پارگی

(2008 .,al et Figueiredo؛)  اسانس   پایين  درصدرو  ازاین  
  این   در  گياه  این  هایاندام  سایر  به  نسبت  (%84/0)  ساقه  در

   .نماید توجيه تواندمی را  تحقيق
  مورد های نمونه  در  اسانس   دهنده تشکيل   های ترکيب   مقایسه 
  در  مشترک  و   غالب  ترکيب که    داد  نشان   پژوهش  این   در  بررسی 
  ترتيب)به   لينالول   جنوبی،   گلی مریم   گونه   ساقه   و   برگ   ، گل 
  در   غالب   ترکيب   دومين   . است   درصد(   18/ 7  و   17/ 0  ، 38/ 7

  والرات   ایزو   هگزیل   ترتيب به   ساقه   و   برگ   گل،   اسانس 
  اکسيد  اسکالرئول   و   ( % 11/ 1)   کاپریالت   هگزیل   (، %13/ 8) 
  هگزیل  گل،  در  غالب  ترکيب  سومين  که   حالی در  . بودند  ( %8/ 0) 

  ترکيب   ساقه،   و   برگ   در   مشترک   طور به   بود،   ( % 6/ 2)   کاپریالت 
  سومين   عنوان به   درصد(   7/ 5  و   7/ 8  ترتيب )به   هومولن -آلفا 

  های ترکيب   بررسی   نتایج   . شد   مشاهده   غالب   ترکيب 
  داد   نشان   .sharifii S  گياه   مختلف   اجزای   اسانس   دهنده تشکيل 
  تفاوت   دارای  شيميایی  فرمول   نظر  از   مطالعه  مورد  های بخش که  
  بيشتر   ( % 70/ 9)   گل   در   ی مونوترپن   های ترکيب   درصد   باشند. می 
  در   این   باشد. می   آن   ( % 62/ 9)   ی ترپن سسکویی   های ترکيب   از 

  برگ  در   ترپنی سسکویی   های ترکيب   ميزان   که   حاليست 
  هایترکيب   گروه   در   . بود   غالب   ( % 63/ 5)   ساقه   و   ( %63/ 3) 

  ( % 62/ 8)   دار اکسيژن   مونوترپنی   های ترکيب   درصد   مونوترپنی، 
  ( % 8/ 1)   مونوترپنی   هيدروکربن   های ترکيب   از   تر بيش   گل   در 

  هيدروکربن  ترکيبات   ميزان   ساقه   و   برگ   در   بعکس،   است. 
  درصد   از   بيشتر   درصد(   30/ 9  و   28/ 4  ترتيب )به   مونوترپنی 
  درصد(   4/ 4  و   3/ 9  ترتيب )به   دار اکسيژن   مونوترپنی   های ترکيب 
  در   ترپنی، سسکویی   های ترکيب   گروه   در   دیگر، سوی    از   . بود 
  ترتيب )به   ترپنی سسکویی   های هيدروکربن   ميزان   ساقه   و   برگ 
  دار اکسيژن   های ترپن سسکویی   به   نسبت   درصد(   39/ 1  و   33/ 1
  ميزان   که   حاليست   در   این   بود.   بيشتر   درصد(   24/ 4  و   30/ 2) 
  درصد(   13/ 7  و   13/ 3)   گل   در   ترپنی سسکویی   گروه   دو   هر 

  و   ترکيب   ر د   ای دوره های  نوسان   بود.   یکدیگر   مشابه   تقریبًا
  توجيه   قابل   مختلف   های استدالل   با   گياهان،   اسانس   عملکرد 
  آن   های بافت   و   ها سلول   ساختار   گياه،   نمو   با   همزمان   است. 

  های اندام   در   که   مختلفی   شيميایی   های ترکيب   و   کند می   تغيير 
  همه   که کنند  می   تغيير   زیادی   حدود   تا   دارند   وجود   گياه   مختلف 
  توليد   در   که   شيميایی   وانفعاالت فعل   روی   تواند می   موارد   این 

  . ( Bourgaud, 2001)   باشد   گذار تأثير   ثرند، مؤ   ها اسانس 
  تا   تواند می   گياه   مختلف   های قسمت   اسانس   ترکيب   در   اختالف 
  که   باشد   متمایزی  ترشحی  ای غده  ساختارهای  از   ناشی  حدودی 

  هایترکيب   اند. شده  پراکنده   گياه  سراسر   در  غيریکنواخت  طور به 
  ذخيره  و   توليد   اختصاصی   ترشحی   ساختارهای   در   گياه   فّرار 
  وجود   و   برسانند   حداقل   به   را   خودسمّيتی   خطر   تا   شوند می 

  گياه   در   دفاعی   عامل   عنوان به   را   ها ترکيب   این   باالتر   سطوح 
  مختلف   ترشحی   ای غده   های کرک   وجود البته    سازند.   پذیر امکان 
  مختلف   های ترکيب   داشتن   به   منجر   که   غيریکنواخت   پراکنش   با 
  شده  گزارش   متعددی   های گونه   در   ، شود می   آنها   اسانس   در 
Xu ؛  al et Chauhan,. 2018؛  al. et Guesmi, 2019)   است 

2016 .,al et  2009؛ Barra,  2008؛ .,al et Figueiredo .)  
  تنوع   وجود   در   گذار تأثير   عوامل   دیگر   از   رشد   های کننده تنظيم 
  تواند می   گياه   مختلف   های اندام   در   اسانس   شيميایی   های ترکيب 
  مشخص  مختلف  محّرک  های هورمون   بين   کلی   مقایسه  در  باشد. 
  در   را   تأثير   بيشترین   اکسينی   های ترکيب   و   جيبرلين   که   شده 

  طریق   از   ها شاخه   و   برگ   سطح   اسانس،   محتوای   رشد،   تحریک 
  در   مثبت   تأثير   و   گياهی   )بيوماس(   توده زیست   توليد   افزایش 
  اسانس   بيوسنتزی   مسير   در مؤثر    های آنزیم   بيشتر   شدن   فعال 
  وجود   کلی،   حالت   در   (. al et Sangwan,. 2001)   د ن باش می  دارا 
  شرایط   از   ناشی   تواند می   مطالعه   مورد   های اندام   اسانس   در   تنوع 
   باشد.   اندام   هر   بر   حاکم   مختلف   فيزیولوژیکی   و   نموی   و   رشد 
  شده   استخراج   اسانس   روی   انجام شده   قبلی   های بررسی   در 
  از   شده   آوری جمع   جنوبی   گلی مریم   )تر(   تازه   رویشی   پيکره   از 

  ترینعمده   که   شد   مشخص   ، هرمزگان   استان   گنو   منطقه 
  سيکلو بی   ، D  جرماکرن   اسانس   دهنده تشکيل   های ترکيب 
al et Asgarpanah,. )   بودند   کاریوفيلن   -ترانس   و   جرماکرن 

  از   شده   آوری جمع   هوایی   اندام   روی   دیگر   ای مطالعه   در   . ( 2017
  استان   در   واقع   گنو   منطقه   از   کامل   گلدهی   مرحله   در   گونه   همين 

  نمونه   از  حاصل  اسانس  غالب  ترکيب که  شد  مشخص   ، هرمزگان 
  کاریوفيلن  شده،   شناسایی   ترکيب   39  بين   از   خشک   گياهی 
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  (، % 7/ 0)   ایزوليمونن   ترانس   D   (5 /%9 ،)  جرماکرن   ، ( %12/ 8) 
  کاریوفيلن   (، % 5/ 6)   جرماکرن   سيکلو بی   (، % 6/ 9)   اسپاتولنون 
  ( % 4/ 2)   ليمونن   و   نئول ي س -1،8  ترکيب   دو   و   ( % 5/ 5)   اکسيد 
  ها تفاوت   این   مشاهده   (. Jassbi, & Zare 2014)   آمد   بدست 
  اکولوژیکی،   شرایط   مانند   مختلف   عوامل   تأثير   از   ناشی   تواند می 

  یک   مختلف   های جمعيت  اسانس   ترکيب   روی  اقليمی   و   ادافيکی 
  و   پراکنش   هم   از   متفاوت   جغرافيایی   مناطق   در   که   باشد   گونه 
 (. al et Yavari,. 2010)   دارند   رویش 

  بررسی،   مورد  اندام  سه  هر   در  مشترک  و  غالب  ترکيب
  مونوترپن   یک  (Linalool)  لينالول  .(3  )شکل   بود  لينالول
 جرم  با  و  O18H10C  فرمول  با  معطر  غيرحلقوی  داراکسيژن
 زرد   تا  رنگبی  رنگ،  نظر  از   که  mol g.  25/154-1  مولی
 و  اردگل  گياهان  از  بسياری  در  ترکيب  این  باشد.می  رنگکم
  های آنزیم  از  کالس  یک  فعاليت  توسط  گياهی  هایگونه
 ایزوپنتيل  از  (LIS)  ازسنت  لينالول   نام  به  سنتتاز  ترپنمونو

  ، معطر  بوی  داشتن دليلبه لينالول شود. می حاصل پيروفسفات
  مانند  کنندهتميز  و  بهداشتی  مواد  از  %60-80  ساخت  در

 در   کاربرد  برهالوع  و  شودمی  استفاده  هالوسيون  و  هاصابون
  مثل  هاییبيماری  درمان  در  ،بهداشتی  و  آرایشی  صنایع

  ربکا  نيز  سينه  سرطان  و  لوسمی  پوستی،  شدید  هایحساسيت
  این   .(al. et Nakamura, 2009؛  ,Raguso 2016)  رودمی

  نقص   از  مانع   کینرژيکول  ستميس  از  حفاظت  ق یطر  از  ترکيب
 در   لينالول  از  گذشته،  این  از  .شود یم  تشنج  از  یناش  حافظه
  دهنده طعم  عنوانبهفراوانی  به  سازینوشابه  و  غذایی  صنایع
  ترکيب   یک  عنوانبه  لينالول  صنعت،  در  شود.می  استفاده
  و   فارنسول  ،A  و  E  هایویتامين  توليد   در  مهم  حدوسط
دارد  نيز  سيترونلول   عنوان به  آن  از  ،همچنين  . کاربرد 
  ات حيوان  پوست  روی  هایانگل  کنترل  برای  کشحشره
؛  al et Gupta,. 2019)   شودمی  استفاده  خانگی
2014 .,al et Aprotosoaie .)  کاربرد   موارد  به  توجه  با 
 لينالول  بيشتری  ميزان  خود  اسانس   در  که  گل  نمونه  ،لينالول
  توليد   و  داروسازی  در  استفاده  یبرا   یباالتر  کيفيت  داشته،
 د. دار بهداشتی و  آرایشی مواد

  از   استحصالی  اسانس  بازده  داد  نشان  نتایج  کلی  طوربه
  ید ؤم   جنوبی  گلی مریم  دارویی  گياه  هوایی   مختلف  هایاندام
 گياه  گل  بخش  و  باشدمی  اسانس  توليد  در  تنوع  وجود

  ( % 38/1)  اسانس  بازده  بيشترین  از  برخورداری  دليلهب
  تنوع   گيرد.  قرار  مدنظر  استفاده  مورد  اندام  عنوانبه  تواندمی

  بارز   نيز  گياه  این  اسانس  کيفی  هایویژگی  در  شده  مالحظه
 کيفی   و  کمّی  هایشاخص  دقيق  شناسایی  بنابراین،  بود

  شيميایی،   تيپ  ترینمطلوب  معرفی  آن  دنبالبه  و  اسانس
  نمودن   فراهم  صحيح،  برداریبهره  جهت  در  ثرؤم  گامی
  از   و  بوده  طبيعی  ذخایر  حفظ  و  کردن  اهلی  مطلوب  شرایط
  با   منابع  این  صحيح  معرفی  برای   الزم   شرایط  دیگر،سوی  
  -آرایشی   و  غذایی  دارویی،  بخش   در  مرتبط  صنایع  به  ارزش
 گردد.می فراهم بهداشتی
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Abstract 
Salvia sharifii Rech. f. & Esfand. is an endemic medicinal plant in Iran and belongs to the 

Lamiaceae family. In the current study, different plant parts (flower, leaf, and stem) of this 

species were collected from the Bokhon region of Hormozgan province in March 2018 and were 

studied in terms of the amount of essential oil and variability in their composition. The essential 

oils of air-dried samples were extracted by hydro-distillation and analyzed by GC and GC-MS. 

The essential oil yield of flower, leaf, and stem was obtained 1.38, 1.14, and 0.84% (w/w), 

respectively. The total number of essential oil compounds identified and quantified was 45 in 

flower, 42 in leaf, and 43 in the stem. The results of essential oil compounds analysis revealed 

that linalool (38.7%), hexyl isovalerate (13.8%), hexyl caprylate (6.2%), hexyl isobutyrate 

(4.6%), hexyl-2-methyl butyrate (4.4%), trans-caryophyllene (3.8%), and n-hexyl hexanoate 

(3.7%) were the major compounds in flower. In leaf, linalool (17.0%), hexyl caprylate (11.1%), 

α-humulene (7.8%), trans-caryophyllene (6.2%), sclareol oxide (5.9%), nootkatone (3.7%), 

hexyl isovalerate (3.5%) and agarospirol (3.0%) had the highest amounts in essential oil. In 

stem essential oil, linalool (18.7%), sclareol oxide (8.0%), α-humulene (7.5%), trans-

caryophyllene (7.2%), hexyl isovalerate (5.2%), caryophyllene oxide (5.0%), n-hexyl hexanoate 

(4.8%), nootkatone (4.1%) and dibutyl phthalate (4.0%) were the major compounds. The major 

and common compound in the different organs essential oil of this species was linalool which 

was the highest in flowers and the lowest in leaves. The presence of chemical diversity in the 

essential oil of different organs of this species can be considered by the pharmaceutical, food, 

and cosmetic industries, as well as medicinal plant breeders in selecting the appropriate organ 

for consumption and breeding purposes. 
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