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 چکیده 
 در  هابيماری  از  بسياری  درمان  و  پيشگيری  برای  آنها  در  فعال  و  مؤثر  هایترکيب  وجود  دليلبه  گلیمریم  جنس  هایگونه   انواع      

  دو   شامل  Salvia  جنس   از  گونه  چهار  هوایی  هایبخش   اسانس  شيميایی  هایترکيب  پژوهش  این  در  شوند.می  استفاده  سنتی  طب

 Salviaیهاگونه  از کی هر از تيجمع کی و .Salvia reuterana Boiss از تيجمع  دو، .Salvia limbata C. A. Mey گونه  از تيجمع

syriaca L.  و  Salvia ceratophylla L.  کاشان  مختلف  مناطق  از  گلدهی  زمان  در  مطالعه  مورد  گياهان  شد.  مطالعه  کاشان  منطقه  از 

  دستگاه   از  استفاده  با  هاگونه  این  اسانس  شيميایی  هایترکيب  آناليز  شد.  انجام  کلونجر  دستگاه  وسيلههب  گيریاسانس  شدند.  آوریجمع 

  -وزنی  درصد  32/0  تا  15/0  بين   اسانس  بازده  مطالعه   این  در  شد.  انجام  ( GC-MS)  جرمی  سنجطيف   همراهبه   گازی  کروماتوگرافی

 ترکيب   نيز  اسکالرئول  .بود  %2/27  با  S. ceratophylla  و  % 16/ 8  با  S. syriaca گونه  اسانس  عمده  ترکيب  اسپاتولنول  بود.  متغير  وزنی

 عمده  هایترکيب  از  ترتيببه   %8/13  و  %4/20  با  پينن-بتا   و  %5/11  و  %2/21  با  ترتيببه   هدر  و  مرق  از  S. reuterana  گياه  عمده

 تواندمی   مطالعه   مورد  گونه   شش  اسانس  مؤثر  هایترکيب  در   شده   مشاهده  کيفی  و   یکمّ  تنوع   .بودند  هدر  و  آن اقز  از  S. limbata  گياه

 در  گياه این مؤثر مواد از بهينه استفاده برای بنابراین باشد. ایتغذیه فاکتورهای و جغرافيایی ژنتيکی، اکولوژیکی، مختلف عوامل علتبه 

 است. مختلف مناطق در جنس  این مختلف هایگونه  بين تریگسترده   مطالعات به نياز آن با مرتبط علوم و دارویی علوم

 

 . جرمی سنجطيف -گازی  کروماتوگرافی شيميایی، هایترکيب ،Salvia اسانس، :کلیدی  های واژه

 

 مقدمه
  خانواده   دارویی  مهم  هایجنس  از  یکی  گلیمریم  گياه
 آن  هایگونه  از  برخی  که  است  (Laminaceae)  نعناعيان

  کشورها   از  بسياری  سنتی   طب  در  دارویی  گياه  عنوانبه
 گونه  900  حدود در    گلیمریم   جنس  شود.می  استفاده

 از  گونه  58  .دارد  جهان  سراسر  در  نتیزی  و  ایادویه  دارویی،
 بومی  گونه  17  تعداد  این   از  که   رویدمی  ایران  در  جنس  این 

,Kharazian ؛  et al Ebrahimabadi,. 2010)  است  ایران

2014). 
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 بهبود   معنیبه   Salvere  یونانی   واژه  از  Salvia  کلمه 
 شهرت  دهندهنشان  که  است  شده   مشتق  شفادهنده  یا  بخشيدن
  هاست. بيماری  درمان  و  سالمت  ارتقاء  در  گلیمریم  تاریخی
  فعاليت   مانند  فراوانی  زیستی  هایفعاليت  جنس  این  گياهان

  و   ضدویروسی  ضدتوموری،  ضدميکروبی،   ضداکسيدانی،
al et Ebrahimabadi,. )  دهندمی  نشان  خود  از  را   ضدقارچ

 .(al et Gursoy., 2012؛ ,Kharazian 2014؛ 2010

  از  تنوعی   با   اسانس   توجهی   قابل   مقدار   دارای   گلی مریم 
  نشان   شده   انجام   مطالعات   . است   متغير   شيميایی   های ترکيب 

  اسانس   کيفيت   و   يت کّم  بر   محيطی   و   ژنتيکی   عوامل   که   دهد می 
  های بررسی   به   توجه   با   . ( al et Vosoughi,. 2018)   ند ثر ؤ م 

  شامل   گلی مریم   اسانس   فعال   و   اصلی   های ترکيب   ، فيتوشيميایی 
  ها ترپن سزکوئی   اکسيژنه(،   و   )هيدروکربنه   ها مونوترپن 

  های اسانس   هستند.   فنلی   های ترکيب   و   اکسيژنه(   و   هيدروکربنه ) 
  در   گسترده   طور به   گياهان   این   برگ   و   ه شاخ   طریق   از   شده   توليد 

  نظر   از   شود. می   استفاده   عطرسازی   و   غذایی   دارویی،   صنایع 
  بر   أثير ت   با   جنس   این   گياهان   اسانس   درمانی   و   دارویی   خواص 

سيستم    تنفس، سيستم    قلب،   خون، گردش   عصبی، سيستم  
  بهبود   را   آنها   عملکرد   ریز درون   غدد   و   متابوليسم   گوارش، 

 (. ,Lopresti 2017؛  al et Jassbi,. 2016)   بخشد می 
 رونده   ریزوم  با  چندساله  علفی،  گياهی  .syriaca S  گونه

  روشن   سبز  متر،سانتی  60  تا   25  ارتفاع   به  هاساقه  است. 
 مستطيلی،  مرغی،تخم  هابرگ  است.  دارکرک  و  زرد  به  مایل
  زیرین   سطح  در  و  نامنظم  و  تيز  نوک  تا  گرد  نوک  شکل،  قلبی
 این  است.  بهار  گلدهی  فصل  و  سفيد  هاگل  است.  دارغده
 درو    رویدمی  ایران  و  سوریه  عراق،  قفقاز،  ترکيه،  در  گونه
 دارد  پراکندگی  جنوب  و  مرکز  غرب،شمال  شمال،  در  ایران

(2012 Jamzad,.)  گونه   این  در  موجود  هایترکيب  از  برخی  
  برخی   دهد.می  نشان  را  استراز  کوليناستيل  مهاری  فعاليت

 از  شده  جدا   فالونوئيد  نوع  یک  و  ترپنوئيدتری   و  دی  از  دیگر
  است.   عروقی-قلبی  هایفعاليت  در   مؤثر  .syriaca S  ریشه

Bahadori  دارویی  فعاليت  ( 2017)  همکاران  و  syriaca S.  
  های ترکيب  برخی  مطالعه  این  در  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را 

 بورنيل  و  ایزواسپاتولنول   اسپاتولنول،مانند    گياه  این  فعال

  فعاليت   گياه   این   اسانس  و  عصاره   شدند.  شناسایی   استات
 علفی،  گياهی   .reuterana S  گونه   و  دیابتیضد  اکسيدانی،ضد

داشتند   پایا   چندساله،  متوسطی   et Bahadori)   ضدآلزایمری 

., 2017al )  . 60  تا  20  ارتفاع   و   رنگ کم   سبز   رنگ   به 
 منفرد  معمول   ساقه   است.   متر سانتی   100  ندرت به   و   متر سانتی 

 قاعده   با   کليوی   یا   و   مرغی تخم   ها برگ   است.   انشعاب   بدون   و 
 فصل  و   سفيد   ها گل   است.   تيز   نوک   کمی   تا   مدور   و   شکل   قلبی 

 که  دارد   وجود   ایران  و  عراق  در   گونه  این  است.   بهار   گلدهی
 جنوب  و   شرق شمال   ز،مرک   غرب،  غرب،شمال   در   ایران   در 

 سال  در   که   ای مطالعه   با   (. ,Jamzad 2012)   دارد   پراکندگی 
 انجام  ایران   در   .reuterana S  از   جمعيت  هفت  روی  2015

-بتا  شامل  گونه   این   عمده   های ترکيب که    گردید   مشخص   ، شد 
 استات   هگزیل   و   دی   جرماکرن   گورجونن، -آلفا   سيمن، و ا 

 مرکزی  عصبی   سيستم   در   درمانی   کاربردهای   گونه   این   . هستند 
 پارکينسون  بيماری   در   و   دارد   آوری خواب   و   بخشی آرام   اثر   با 

اثرهای   همچنين   بگيرد.   قرار  استفاده   مورد   تواند می 
 دهندهکاهش   ،دارد   ضدتوموری   و   ضداکسيدانی   ضدميکروبی،

Jafari )   شود می   آميالز   آلفا   آنزیم  مهار   باعث   و   است   قندخون 

2015 .,al et ) . 
  ارتفاع  به   چندساله   علفی،   گياهی   .ceratophylla S  گونه 

  سفيد   های کرک   با   خاکستری   ها برگ   متر، سانتی   70  تا   20
  های شاخه   انتهای   و   زردرنگ   تا   سفيد   ها گل   ایست. پنبه 
  بهار   فصل   گلدهی   زمان   است.   ر خا   به   منتهی   و   عقيم   دهنده گل 

  افغانستان،   مرکزی،   آسيای   قفقاز،   ترکيه،   در   گونه   این   است. 
  غرب، شمال   در   ایران   در   که   دارد   وجود   ایران   و   عراق   شمال 
  گونه   این   در   دارد.   پراکندگی   مرکز   و   شرق شمال   غرب، 
  و   فالون   ، ترپنوئيد تری   ، ترپنوئيد دی   شامل   هایی ترکيب 
  . ( ,Jamzad 2012)   است   شده دیده    دیگری   فعال   های ترکيب 

  .ceratophylla S  در   شده   شناخته   های ترکيب   از   یکی 
  باکتری   بر   قوی   ضدباکتری   اثر   که   هست   کاندیدیزیوول 

  دارد   ميرابيليس   پروتئوس   و   اپيدرميدیس   استافيلوکوکوس 
 (2002 .,al et Goren ) . 

  و   کرکدار   معطر،   چندساله،   علفی،   گياهی   .limbata S  گونه 
  شکل   به   ها برگ   است.   متر سانتی   180  تا   35  گياه   ارتفاع 
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  شکل   قلبی   قاعده   در   و   دایره   بيش   و   کم   تا   پهن   مرغی تخم 
  برجسته   های رگبرگ   دارای   برگ   زیرین   سطح   در   هستند. 
  معموًل  گلدهی  زمان   و  زرد   و   سفيد   رنگ   به  ها گل  است.   مشبک 

  که   دارد   وجود   ایران   و   قفقاز  ترکيه،   در  گياه  این   است.   بهار  فصل 
  جغرافيایی   پراکندگی   مرکز   و   ب غر شمال   شمال،   در   ایران   در 

  انواع   شامل   هایی ترکيب   گياه   این   در   . ( ,Jamzad 2012)   دارد 
  ها، ترپن دی   ها، مونوترپن   ها، تانن   فالونوئيدها،   ها، فنل 

  وجود   آنتوسيانين   و   گليکوزیدها   تتراترپنوئيدها،   ها، ترپن سزکویی 
  در   است.   شده   گياه   این   بسيار   درمانی   کاربردهای   باعث   که   دارد 

  دارد.   وجود   تریپتوفان   و   بتاسيتوسترول   گياه   این   ولی متان   عصاره 
  نيز   تریپتوفان   و   است   ضدالتهابی   های ترکيب   جزء   بتاسيتوسترول 

  نسبت   کند. می   جلوگيری   غذایی   رژیم   در   3B  ویتامين   کمبود   از 
  همچنين   دارد.   بيشتری   قارچی ضد اثرهای    دیگر   های گونه   به 

  است   داده   نشان   خود   از   نيز   را   نزا ا آنفلو   ویروس ضد اثرهای  
 (2011 .,al et Saeidnia  2010؛ ,.al et Gohari  ؛ et Qnais

2010 ,.al .)   

  بيوسنتز   و  رشد  معطر  و  دارویی  گياهان  در  که  آنجا  از
 رایطش  و  ژنتيک  ثيرأت  تحت  شدت  به  ثانویه  هایمتابوليت

 گياه  اهميت  به  توجه  با  و   است  محيطی  و   اکولوژیکی
 نبود  و  موجود  هایگونه  تنوع  و  دارویی  نظر  از  گلیمریم

 در  ،ها گونه  این  زیستی   آثار  ای مقایسه  بررسی  برای  ایمطالعه
  در رو  ازاین  رسيد.می  نظر  به  ضروری  مطالعه  این  منطقه  این 
 چهار  هوایی  اندام  اسانس  شيميایی  هایترکيب  پژوهش  این

  مناطق   این  از  بار  اولين  برای  که  گلیمریم  جنس  از  گونه
   گرفت. قرار مطالعه مورد است شده آوریجمع

 
 هاروش  و مواد

 مناطق  از  گلیمریم  جنس  از  گونه  چهار  مطالعه  این  در
  آوری جمع  1393  خرداد  و  اردیبهشت  در  کاشان  اطراف
 با  گياهان  شناسایی  و  آوریجمع  از  پس  (.1  )جدول  شدند

 و  شد  نام  تعيين  هانمونه  ،فلوریستيک  معتبر  منابع  از  استفاده
  قرار   نگهداری  و  یيدأت  مورد  کاشان  دانشگاه  هرباریوم  در

 شدن  پودر  از  پس  ها،نمونه  اسانس  استخراج  منظوربه  گرفت.
 شدند.ی  گيراسانس  آب  با  تقطير  روش  به  گياه،  هوایی  اندام

 در  شده  پودر  هایبخش  از  گرم  100  مقدار  که  ترتيب  این  به
  5  تا  4  مدتبه  بریتانيا  فارماکوپه  اساس  بر  و  کلونجر  دستگاه
 سدیم  کمک  به  حاصل  هایاسانس  شد.  گيریاسانس  ساعت

  زمان   تا  حاصل  هایاسانس  شدند.   خشک  آب  نوبد  سولفات
 منفی  دمای  در  نور،  از  دور  به  رنگ،  تيره  ظروف  در  آناليز

  .ندگردید نگهداری گرادسانتی درجه 20
 

 اسانس  دهندهتشکیل هایترکیب شناسایی و آنالیز
 6890  مدل  کروماتوگراف  دستگاه  از  هانمونه  آناليز  برای

  شرکت   HP-5973  مدل  جرمی  سنجطيف  با  شده  کوپل
Agilent  موئين   ستون  دارای  دستگاه  این  شد.  استفاده   

5MS-HP  30  )طول  %5  سيلوکسان  فنيل  متيل  ساکن  فاز  با 
 25/0  ساکن  یهل   ضخامت  متر، ميلی  25/0  داخلی  قطر  متر،

 برای  ولت  الکترون  70  یونيزاسيون  انرژی  و  (ميکرومتر
 از  آناليز  برای  حرارتی  ریزیبرنامه  .است  اجزا   کيفی  شناسایی

  تدریج به   آن  از  پس  و   شد  شروع  گرادسانتی  درجه   60  دمای
 به  تا  یافت  افزایش  دقيقه  بر  گرادسانتی  درجه  3  سرعت   با

 و  تزریق  محفظه  دمای  رسيد.  گرادسانتی  درجه  246  دمای
  حامل   گاز  از  شد.  تنظيم  گرادسانتی  درجه  250  شناساگر

 شد.  استفاده دقيقه در مترميلی 5/1 جریان سرعت با هليم
 ازیک  هر   اسانس   دهنده تشکيل   ی ها ترکيب   شناسایی 

 -گازی   کروماتوگرافی   دستگاه   از   استفاده   با   گياهی   های نمونه 
 و  ها طيف   شناسایی   گردید.   انجام   (MS-GC)   جرمی   سنج طيف 

  ( index retention Kovats)  کواتس  بازداری  شاخص  محاسبه 
 قی تزر  با   و   یکسان   شرایط در    نرمال   آلکانمجموعه    تزریق   با 

 که  صورت  این  به   شد.   انجام   MS-GC  دستگاه   به  اسانس
 وسيلهبه   شده   پيشنهاد   اجزای   کواتس   بازداری   شاخص 
 آلکانمجموعه    به   توجه   با   ( iley7n.lW)   دستگاه   کتابخانه 

شاخص   مقایسه   از   شد.   محاسبه   دستگاه   به   شده   تزریق   نرمال 
 با  کتابخانه   پيشنهادی   اجزای   به   مربوط   های طيف   و   بازداری 

 مانند  مراجع   در   شده   گزارش   های بازداری شاخص   و   ها طيف 
 اسانس  در   موجود   اجزای   ،   NISTکتابخانه   و   ها مقاله   ها، کتاب 

 .( ,Adams 2007)   گردید   یيد أت  و   شناسایی 
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  های ترکيب  نظر  از  هايتجمع   و  هاگونه  تنوع  یبررس  برای
  چند   یآمار  تحليلوتجزیه  اسانس،  دهندهتشکيل  شيميایی

 استفاده  با  دهندهتشکيل  مواد  از  هریک  درصد  براساس  رهيمتغ

 روش  با  ،MVSP 3.1  (2002-1985 Kovach,)  افزارنرم  از
Analysis Coordinates Principal  (OPC)  ب یضر   با  و  
distance Average شد انجام . 

 

 شده  آوریجمع هاینمونه هرباریومی مشخصات -1 جدول

 آوری جمع  زمان هرباریومی  شماره ارتفاع  آوری جمع مکان گیاهی  نمونه شماره

1 S. syriaca 247 متر  2690 ازناوه -کاشان*UKH 1393 اردیبهشت 

2 S. ceratophylla متر  2690 ازناوه -کاشان UKH246 1393 اردیبهشت 

3 S. limbata متر  2316 قزاآن -کاشان UKH215 1393 اردیبهشت 

4 S. limbata متر  1630 هدر -کاشان UKH454 1393 اردیبهشت 

5 S. reuterana متر  1570 هدر -کاشان UKH453 1393 اردیبهشت 

6 S. reuterana متر  2056 مرق  -کاشان UKH700 1393 خرداد 

 :*University of Kashan Herbarium 

 ها اسانس بازده -2 جدول

 اسانس  بازده درصد )گرم(  گیاه مقدار آوری جمع   منطقه گیاه  نوع

S. syriaca 27/0 100 ازناوه 

S. ceratophylla 15/0 100 ازناوه 

S. limbata 22/0 100 قزاآن 

S. limbata 32/0 100 دره 

S. reuterana 20/0 100 مرق 

S. reuterana 18/0 100 دره 

 

 نتایج 
  بين   گياهی  هاینمونه  اسانس   بازده  پژوهش  این   در

  در   (.2  )جدول   بود  متغير  وزنی   وزنی/  %32/0  تا  15/0
 ceratophylla S. ،  21  گونه  بررسی  از  آمدهبدست  نتایج

 تشکيل  را   اجزا   کل  از  %7/28  که  شد  شناسایی  ترکيب
  (، %9/11)  دیجرماکرن  اسانس  عمده  ترکيب  پنج  دهند.می
-ترانس   (،%10/ 3)  اکتان  (، %5/11)   جرماکرنسيکلوبی
 بيشترین  که  است  (%2/27)  اسپاتولنول   و  (%0/7)  اریوفيلنک

 مطالعه  این  در  دارند.  .ceratophylla S  گونه  در  را   ميزان
 %8/89  که  شد  شناسایی  ترکيب  syriaca S.  36  گونه  برای

 اسانس   عمده  ترکيب  پنج  .دهند می   تشکيل  را   اجزا   کل  از
syriaca S.  (،%2/8)  دیجرماکرن  (،%5/ 9)  استات  بورنيل 

  بنزیل   و  (%8/16)  اسپاتولنول  (،%0/7)  جرماکرنسيکلوبی
 اسانس  در  را   ميزان  بيشترین  آنها  که  است  (%5/5)  بنزوات
هوایی   اسانس  بررسی  از  حاصل  نتایج  در  دارند.    اندام 

reuterana S.  1/39  که  شد  شناسایی  ترکيب  61  ،مرق  از% 
  این   اسانس  عمده  ترکيب  پنج  دهند.می  تشکيل  را   اجزا   کل  از

  (، %2/21)  اسکالرئول  (، %5/7)  اکتان  گونه
و   (%5/13)  اسپاتولنول  (، %5/ 8)  جرماکرنسيکلوبی
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 در  را   ميزان  بيشترین  که  است  (%3/13)  اکسيداسکالرئول
 63  هدر   منطقه  در  گونه  این   برای  کهحالی   در  دارند.  اسانس
 تشکيل  را   اجزا   کل  از  %1/68  که  شد  شناسایی  ترکيب

 اسکالرئول  گونه  این  اسانس  عمده  ترکيب  پنج  دهند.می
  (، %4/5)  المن-بتا  (،%8/ 6)  بنزواتبنزیل  (،5/11%)

 اسيدهگزیل  بنزویيک  و  (%2/10)  اکسيداسکالرئول
  دارند.   اسانس  دررا    ميزان  بيشترین  که  هستند  (%3/8استر)

   گونه   اسانس  شيميایی  های ترکيب  پژوهش  این   در
limbata S. بررسی  مورد کاشان در دره و  آنا قز همنطق دو از  

  شناسایی   ترکيب  83  ،آنا قز  به  مربوط  نمونه  در  .قرارگرفت 
 اسانس   هایترکيب  کل  از  %2/79  ترتيب  این  به،  شد

  .limbata S  گياه  اسانس  عمده  ترکيب  پنج  .گردید  شناسایی
  جرماکرن سيکلوبی  (،%5/19)   پينن-آلفا  (،%4/20)  پينن-بتا
 ( %5/7)  سينئول-1،8  و  ( %1/7)  اسپاتولنول  (،4/22%)

  نمونه   در  .دارند  اسانس  در  را   ميزان  بيشترین  که  هستند
  از   %1/88  که  شد  شناسایی  ترکيب  23  هدر  به  مربوط
  عمده   هایترکيب  .شودمی  شامل  را   اسانس  کل  هایترکيب
 پينن-آلفا  (،%8/13)  پينن-بتا  limbata .S  گياه  اسانس 

  اسپاتولنول   و  (%9/11)  جرماکرن سيکلوبی  (،%21/0)
  دارند.   اسانس  در  را   ميزان  بيشترین  که  است  (6/12%)

 با   همراه  اسانس  دهندهتشکيل  هایترکيب  کامل  فهرست
  ين همچن  است.  شده  آورده  3  جدول  در  آنها  نسبی  درصد

 دهندهتشکيل  هایترکيب  اساس  بر  هاگونه  یبندگروه  یبرا 
 که  شد  استفاده  MVSP  افزارنرم  و  PCO  روش  از  اسانس،
 است.   شده ارائه 1 شکل در آن نمودار

 
 بحث

درصد وزنی متغير    0/ 32تا   0/ 15ميزان بازدهی اسانس بين  
بيشترین بازده اسانس    S. limbataها، گونه  است که از بين گونه 

کمترین بازده اسانس را در این مطالعه    S. ceratophyllaو گونه  
نمودار  براساس  ترکيب   PCO  دارند.  آناليز  از  های  حاصل 

  ها گونه   (، 1های مورد بررسی )شکل  دهنده اسانس نمونه تشکيل 
  يت جمع دو    بندی يم تقس   ین . در ا گيرند ی قرار م   ی گروه اصل سه  در  

همچنين    است.   گروه مجزا قرار گرفته   یک در    S. limbataگونه  

اند.  گروه مجزایی را تشکيل داده   S. reuteranaدو جمعيت گونه  
دهنده  قرارگيری دو جمعيت متفاوت هرگونه در یک گروه، نشان 

های مختلف هر گونه  دهنده جمعيت های تشکيل مشابهت ترکيب 
هم در یک گروه    S. ceratophyllaو    S. syriacaاست. دو گونه  

گرفته  نشان قرار  که  ترکيب اند  مشابهت  تشکيل دهنده  دهنده  های 
   این دو گونه است. 

  اسانس   عمده  ترکيب  عنوانبه  دیجرماکرن  و  اسپاتولنول
 شناسایی  .ceratophylla S  و  .syriaca S  گياهاندام هوایی  

  دارد.   ضدميکروبی  و  ضدقارچی  خواص  اسپاتولنول  شد.
  و   اسکالرئول  است.  ضدميکروبی  اثر  دارای  نيز  دیجرماکرن

   گياه   عمده  هایترکيب  عنوانبه  اکسيداسکالرئول
reuterana S.  خواص   نيز  اسکالرئول  شد.  شناسایی  
 طریق  از  را   سرطانی  هایسلول  تواندمی  و  داشته  ضدالتهابی

-آلفا  وپينن  -بتا  ببرد.  بين  از   سلول  شدهی  زیربرنامه  مرگ
 و  پينن-آلفا  وپينن  -بتا  همچنين  وجرماکرن  سيکلوبی  پينن،

  .limbata S گياه عمده هایترکيب  از  ترتيببه نيز  اسپاتولنول
 در  پينن-آلفا  که  هستند  دره  از  .limbata S  و  قزاآن  از

، شودمی  استفاده  هاکنندهضدعفونی  و  هاکشحشره  ساخت
دارد.   پينن  -بتاهمچنين خواص ضدباکتریایی و ضدسرطانی 

؛   et al.Huang 2012نيز اثر ضدباکتری و ضدالتهابی دارد )
., 2017et alAali  2014 ,.؛et alDhar .) 

  S. ceratophylla  اسانس  شيميایی  هایترکيب  مورد  در
(  2012و همکاران )  Gursoyاست.    موجود  هایینيز گزارش

اسانس   در  موجود  اجزای  ترکيه  را   S. ceratophyllaدر 
اندام هوایی خشک  این مطالعه  در  دادند.  قرار  بررسی  مورد 

به  شده گلدهی  فصل  در  گياه  کلونجر  این  دستگاه  وسيله 
دستگاه  اسانس با  آن  شناسایی  و  آناليز  و    MS-GCگيری 

  % 8/95شده که    ترکيب شناسایی  53انجام شد. در این گياه  
می شامل  را  اجزا  کل  ترکيباز  اسانس شوند.  عمده  های 

گاما )-شامل  آلفا%4/11مورولن   ،)-(  (، %6/7پينن 
) -گاما ترانس %7/5کادینن   ،)-( استات  (،  %5/ 3پينوکارویل 
)-آلفا آلفا%7/4کوپائن  و   )-( با  %6/4توجون  که  است   )

از نظر  توجه به این مطالعه در این گونه تفاوت قابل توجهی  
 .  ( 2012et alGursoy , شود )های عمده مشاهده میترکيب
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 کاشان مختلف مناطق از گلیمریم گونه چهار اسانس دهنده تشکیل هایترکیب -3 جدول

 ترکیب نام ردیف 
 شاخص

 بازداری

 اسانس درصد

S. limbata 
215 

S. limbata 
454 

S. reuterana 
700 

S. reuterana 
453 

S. syriaca 
247 

S. ceratophylla 
246 

1 octane 801 3/0 5/0 5/7 4/1 9/0 3/10 

2 α-thujene 914 4/0 5/0 - - - - 

3 α-pinene 933 5/19 0/12 - - 8/4 - 

4 camphene 958 3/1 1/1 - - 3/1 - 

5 β-pinene 970 4/20 8/13 - - 2/3 - 

6 β-myrcene 978 6/0 5/0 - - - - 

7 nonane 982 - - - - - 8/0 

8 decane 985 - - 7/0 3/0 - - 

9 l-phellandrene 995 - 2/0 - - - - 

10 α-terpinene 1007 8/0 5/0 - - -  

11 limonene 1018 - - - - 7/0 - 

12 1,8-cineole 1032 5/7 8/7 - - - - 

13 Z-β-ocimene 1039 - - - 1/0 - - 

14 γ-terpinene 1048 0/1 9/0 - - - - 

15 cis-sabinene hydrate 1059 1/0  - - - - 

61 α-terpinolene 1079 2/3 4/3 - - 1/0 - 

17 linalool 1095 2/0 - 3/1 6/1 - - 

18 α-campholenal 1123 2/0 2/0 - - - - 

19 trans-pinocarveol 1136 6/0 0/1 - - 6/0 - 

20 pinocarvone 1158 1/0 - - - 5/0 - 

21 borneol 1165 8/1 3/1 - - - - 

22 terpinen4-ol 1174 6/1 2/1 - - 3/0 - 

23 1-dodecene 1179 - - - 1/0 - - 

24 dodecane 1187 - - - 3/0 - - 

25 α-terpineol 1188 7/0 - - - - - 

26 myrtenal 1190 - 6/0 - - - - 

27 butanoic acid, 2-

methyl,hexyl ester 
1200 - - - 3/0 - - 

28 butanoic acid 1232 - - 9/2  - - 
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 ترکیب نام ردیف 
 شاخص

 بازداری

 اسانس درصد

S. limbata 
215 

S. limbata 
454 

S. reuterana 
700 

S. reuterana 
453 

S. syriaca 
247 

S. ceratophylla 
246 

29 hexyle n-valerate 1232 - - - 8/0 - - 

30 bornyl acetate 1280 5/0 3/1 - - 9/5 - 

31 bicycloelemene 1328 6/0 3/0 - - - - 

32 δ-elemene 1330 - - - 8/1 - - 

33 α-cubebene 1341 - - - - 3/0 - 

34 α-terpinyl acetate 1342 1/0 3/0 - - - - 

35 eugenol 1364 1/0 - - - - - 

36 α-copaene 1369 - - - - 6/2 2/3 

37 benzoic acid, butyl 

ester 
1370 - - - 8/0 - - 

38 β-damascenone 1379 1/0 - - - 5/0 - 

39 β-elemene 1385 - - 6/1 4/5 6/1 5/1 

40 α-gurjunene 1402 4/0 - - 3/3 6/0 - 

41 cis-α-bergamotene 1407 4/0 - - - - - 

42 trans-caryophyllene 1413 - 8/5 6/4 - 9/0 0/7 

43 aromadendrene 1444 7/0 /.4 6/2 - 3/0 - 

44 α-humulene 1448 - - - - - 3/1 

45 α-bisabolene 1449 - - - 4/0 - - 

46 trans-β-farnesene 1450 7/0 9/0 - - - - 

47 valencene  1455 - - - - - 3/0 

48 germacrene D 1479 2/0 7/0 6/0 2/2 2/8 9/11 

49 δ-selinene 1487 - - - 7/1 - - 

50 bicyclogermacrene 1492 4/22 9/11 8/5 - 0/7 5/11 

51 geranyl acetone 1497 - - - - 3/0 - 

52 α-farnesene 1502 - - - 6/0 3/0 - 

53 δ-cadinene 1520 1/0 4/0 - 3/0 8/1 3/2 

54 α-calacorene 1553 - - - - 2/0 - 

55 1,5-epoxysalvial-

4(14)-ene 
1571 - - - 5/0 - - 

56 benzoic acid, hexyl 

ester 
1586 - - - 3/8 - - 

57 spathulenol 1587 1/7 6/12 5/13 0/1 8/16 2/27 
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 ترکیب نام ردیف 
 شاخص

 بازداری

 اسانس درصد

S. limbata 
215 

S. limbata 
454 

S. reuterana 
700 

S. reuterana 
453 

S. syriaca 
247 

S. ceratophylla 
246 

58 eremophilene 1595 - 5/0 - - - - 

59 viridiflorol 1596 4/0 - - - - - 

60 Cedr-8-en-13-ol 1635 - - - - 8/0 - 

61 isospathulenol 1648 4/0 5/0 - 6/0 5/1 - 

62 β-eudesmol 1660 - - - 8/1 - - 

63 α-cadinol 1661 - - - - 4/2 - 

64 valerenal 1685 - - - - 8/1 - 

65 valeranone 1679 3/1 - - - - - 

66 shyobunol 1701 - - - - 3/1 - 

67 ledene oxide-II 1734 - - - 5/0 - - 

68 ambrox 1764 - - - 2/0 - - 

69 benzyl benzoate 1780 - - 2/5 6/8 5/5 - 

70 benzoic acid, 2-

methylpropyl ester 
1793 - - - 4/1 - - 

71 drimenol 1821 - - - 2/0 - - 

72 
2-pentadecanone, 

6,10,14-trimethyl- 
1850 - - - 0/1 4/1 - 

73 2-pentadecanone 1854 1/0 - - - - 4/5 

74 sclareol oxide 1894 5/0 8/1 3/13 2/10 4/5 - 

75 hexadecanoic acid 1997 6/0 - 2/5 0/6 2/1 - 

76 epi-13-manoyloxide 2004 - 3/0 - 7/3 - - 

77 
1h-naphtho[2,1-

b]pyran, 3-

ethenyldodecahydro3

,4a 

2008 - - 1/4 - - - 

78 manooloxide 2029 2/0 1/0 - 2/2 0/4 - 

79 epi-13- manool 2074 - - 0/3  - - 

80 manool 2075 - 0/2 - 0/4 - - 

81 octadecanoic acid 2188 - - - 9/0 - - 

82 larixol 2206 - - - 1/2 - - 

83 sclareol 2225 - - 2/21 5/11 8/4 - 

 7/82 8/89 1/86 1/93 1/88 2/97  کل  درصد 
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 افزارنرم از استفاده با اسانس دهندهتشکیل  هایترکیب زیآنال از حاصل گلیمریم جنس بررسی مورد مختلف  هایگونه یبندگروه -1 شکل

MVSP روش به PCO 

 

Mohammadi  شيميایی   اجزای  (0201)   همکاران  و  
  بين   از  دادند.  قرار  مطالعه  مورد  را   .ceratophylla S  اسانس

   ، (%9/23)  اسيد  پالميتيک  شده  شناسایی  ترکيب  40
  و   (%1/6)  يدلسيکلوپنتادکانو  ،(%9/10)  نپس توج  -سيس
  گونه   این  اسانس  در  را   ميزان  بيشترین  (%5/4)  تئالينول  متيل

شت  ندا   مطابقت  مطالعه  این  در   ما  نتایج  با   که  دادند  تشکيل
(, 2010et al. Mohammadi) . 

Darwish-Abu  اندام    اردن  در  (2016)  همکاران  و
  در   شدن  خشک  از  پس  را   .ceratophylla S  گياه  هوایی
  قرار   مطالعه  مورد  آب،  با  تقطير  روش  به  گيریاسانس  و  سایه

  که  کردند معرفی لينالول را  عمده  ترکيب  بررسی این در دادند.
 در   .داد می  تشکيل  را   گياه  اجزای  کل   از  (%5/61)  حدود
  بيشترین   (%1/27)  با  اسپاتولنول  مطالعه  این  در  کهحالی

 با.  (al et Darwish-Abu,. 2016)  شد  شناسایی  ترکيب
 شد  مشخص  پيشين  مطالعات  و  مطالعه  این  هاییافته  به  توجه

 هعمد  هایترکيب  نظر  از  .ceratophylla S  هگون  در  که
 شود. می مشاهده تنوع مختلف مناطق در اسانس

Sefidkon  و  Mirza  (1999  )اسانس   هایترکيب  ميزان 
syriaca S.   22  بررسی  این  در  دادند.  قرار  مطالعه  مورد   را 

 شامل  گونه  این  در  عمده  هایترکيب  شد.  شناسایی  ترکيب
 اسپاتولنول  و  (%2/29)  دیجرماکرن  ،(%8/34)  بیجرماکرن

  در   همچنين  (.Mirza,1999 & Sefidkon)  هستند  (%3/4)
  بررسی   مورد  .syriaca S  اندام هوایی  اسانس  یدیگر  مطالعه

  جرماکرن سيکلوبی  و  (%33/ 8)  دیجرماکرن  گرفت.  قرار
  مقدار   بيشترین  شده  شناسایی  ترکيب  50  ميان  در  (%12/4)

این    در  (.al et Baser., 1996)  دادند  اختصاص  خودبه  را 
  جرماکرن سيکلوبی  و  دیجرماکرن  ،اسپاتولنول  نيز  مطالعه

 شد. شناسایی عمده ترکيب  عنوانبه
Bahadori   گياه  شيميایی   های ترکيب   ( 7201)  همکاران   و 

syriaca S.   در  دادند.  قرار  بررسی   مورد   اروميه  ه منطق  در  را 
  با   گيری اسانس   از   پس   گياه  این  هوایی  های بخش   مطالعه   این 

 ترکيب   12  شد.   شناسایی   MS-GC  دستگاه   ه وسيل ه ب   کلونجر 
 دهند.می   تشکيل   را   اجزا   کل   % 98/ 9  ، شده  شناسایی 

 (،%4/87)   اسپاتولنول   گونه   این  های ترکيب   ترینعمده 
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این  در . است (% 7/2)  استات  بورنيل   و   ( % 6/7)   ایزواسپاتولنول 
  . شد  شناسایی   عمده   ترکيب  عنوان به   اسپاتولنول  نيز  مطالعه 
اندام    شيميایی   اجزای   تعداد   اردن   در   دیگر   ای عه مطال   در 
  ترکيب   40  کلونجر،   با   گيری اسانس   از   پس   گياه   این   )گل(   هوایی 

  (، % 15/ 5)   تيمول   . دادند می   تشکيل   را   اجزا   کل   از   % 82/ 5  که   بود 
  پينن -بتا   و   ( % 12/ 0)   استات   ایزوبورنيل   (، % 12/ 6)   پينن -آلفا 

  تنوع   نده ده نشان   که   شد   گزارش   عمده   اجزای   عنوان به   ( 7%/ 3) 
  دارد   مطالعه این    در   گونه   این   عمده   های ترکيب   با   زیاد   شيميایی 

 (2007 .,al et Flamini ) . Farshid   از  پس   ( 2015)   همکاران   و  
  شناسایی   و   گيری اسانس   و   گلدهی   فصل   در   گياه   برداشت 
  را   گياه   این   ه عمد   های ترکيب   گونه،   این   شيميایی   های ترکيب 

  نتایج  با  که  کردند  بيان  ( % 27/ 5)   کامفر  و  ( % 46/ 4)   سينئول -1،8
  همچنين   پيشين   مطالعات   در   . ندارد   مطابقت   مطالعه   این   در   ما 

  اصلی   های ترکيب   از   نيز   جرماکرن سيکلو بی   و   D  و   B  جرماکرن 
  های ترکيب   مقایسه   از   . شد می   محسوب   .syriaca S  اسانس 

  مطالعات   به   نسبت   مطالعه این    در   گونه   این   شده   شناسایی   ه عمد 
 Lari  شود. می   مشاهده   هایی تفاوت   کيفی   و   ی کّم  نظر   از   پيشين 

Yazdi   و   برگ   اندام   دو   از   حاصل   اسانس   ( 2005)   همکاران   و  
  از   حاصل   نتایج   دادند.   قرار   بررسی   مورد   را   .syriaca S  گل 

  بورنيل   ، ( % 18/ 6)   اسپاتولنول   که   داد   نشان   برگ   اسانس   آناليز 
  ( % 7/ 9)   با   المن -دلتا   و   ( % 10/ 2)   کادنين -آلفا   ، ( % 01/ 4)   استات 

  خود   به   را   برگ   اسانس   در   موجود   های ترکيب   ميزان   بيشترین 
  این   در   گل   اسانس   تجزیه   از   حاصل   نتایج   ند. ا ه داد   اختصاص 

  % 9/ 5)   استات   بورنيل   ، ( % 21/ 3)   اسپاتولنول   که   داد   نشان   گونه 
  ميزان   بيشترین   ( % 6/ 1)   با   پينن -آلفا   و   ( % 8/ 3)   دی جرماکرن   ، ( 

  دهند می   تشکيل   گونه   این   گل   اسانس   در را    موجود   های ترکيب 
 (2005 .,al et Yazdi Lari ) .   اسپاتولنول،   نيز   مطالعه این    در  

  عنوان به   استات   بورنيل   و   جرماکرن سيکلو بی   دی، جرماکرن 
 . شد   شناسایی   عمده   ترکيب 

Fattahi   اسانس   های ترکيب   و   ميزان   ( 6201)   همکاران   و  
  ایران   از را    .reuterana S  از   جمعيت   هفت   )گل(   اندام هوایی 

  تا   0/ 2  از   اسانس   بازده   بررسی   این   در   دادند.   قرار   مطالعه   مورد 
  48  شده   شناسایی   های ترکيب   تعداد   شد.   محاسبه   درصد   0/ 36

-آلفا   شامل   گياهان   این   در   عمده   های ترکيب   که   بود   ترکيب 

  (، % 13/ 9-% 4/ 5)   المن -بتا   (، % 7/ 1-% 5/ 4)   گورجون 
  و   ( % 7/ 9-% 1/ 0)   اسپاتولنول   (، % 7/ 1-% 2/ 6)   دی جرماکرن 

al et Fattahi,. )   است   ( % 6/ 8-% 1/ 2)   استات   هگزیل -ان 

  همکاران   و   Ghomi-Safaei  ، دیگر   پژوهشی   در   . ( 2016
  بررسی   مورد   را   .reuterana S  گل   و   برگ   اسانس (  2012) 

  عمده   ات ترکيب   ، شده   شناسایی   ترکيب   44  بين   از   . دادند   ر قرا 
  استر،   اسيدهگزیل   بنزویيک   دی، جرماکرن   شامل 

این    در   بودند.   ایشوارن   و   گورجونن -بتا   ، جرماکرن سيکلو بی 
   اسانس   در   استر   اسيدهگزیل   بنزویيک   نيز   پژوهش 

reuterana S.   است.   عمده   های ترکيب   جزء  Esmaeili   و  
  اندام  سه   اسانس  از  حاصل   ه دهند تشکيل  مواد (  2008)  همکاران 

  قرار   بررسی   مورد   را   .reuterana S  گياه   برگ   و   ساقه   گل، 
  ترکيب   21  گونه   این   برگ   اسانس   آناليز   بررسی   در   دادند. 

  د. ن ده می   تشکيل   را   اجزا   کل   از   % 98/ 4  که   شد   شناسایی 
  کاریوفيلن -بتا   (، % 28/ 2)   دی جرماکرن   شامل   عمده   های ترکيب 

  از   حاصل   نتایج   . است   ( % 13/ 0)   جرماکرن سيکلو بی   و   ( 15%/ 5) 
  اجزا   کل   از   % 94  که   داد   نشان   را   ترکيب   18  ، ساقه   اسانس   تجزیه 

  دی جرماکرن   شامل   عمده   های ترکيب   دهد. می   تشکيل   را 
  جرماکرن سيکلو بی   و   ( % 22/ 5)   کاریوفيلن -بتا   (، 22%/ 7) 
  14  گل   اسانس   یه تجز   از   حاصل   نتایج   در   و   است   ( 10%/ 3) 

  دی جرماکرن   شامل   عمده   های ترکيب   که   شد   شناسایی   ترکيب 
  جرماکرن سيکلو بی   و   ( % 16/ 6)   کاریوفيلن -بتا   (، 32%/ 5) 
  که   پژوهشی   در   . ( al et Esmaeili,. 2008)   بودند   ( 16%/ 6) 

  در   ترکيب   31  شد،   انجام   ( 2013)   همکاران   و   Batooli  توسط 
  بيشترین   که گردید    شناسایی   .reuterana S  های گل   اسانس 
  اسيدهگزیل   بنزویيک   شامل   ترتيب به   دهنده تشکيل   های ترکيب 

  و   ( % 6/ 8)   ادسمول -بتا   ، ( % 7/ 5)   گورجنون -بتا   ، ( % 16/ 9)   استر 
  اسانس   اصلی   اجزای   همچنين   باشند. می   ( % 6/ 04)   ایشوارن 

  ول ا دی سدران -8و    13  ، ( % 21/ 2)   دی جرماکرن   گونه   این   برگ 
 Lari  مطالعه   در   . بودند   ( % 8/ 1)   جرماکرن سيکلو بی   و   ( 9%/ 8) 

Yazdi   شيميایی   های ترکيب   بررسی   به   نيز   ( 2005)   همکاران   و  
  این   در  . شد  پرداخته  .reuterana S برگ   و  گل   اندام  دو  اسانس 
-بتا   که   داد   نشان   گل   اسانس   آناليز   از   حاصل   نتایج   بررسی 

  را   مقادیر   بيشترین   ( % 12/ 3)   اسپاتولنول   و   ( % 13/ 1)   کاریوفيلن 
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  نشان   برگ   اسانس   تجزیه   از   حاصل   نتایج   و   دهند می   تشکيل 
  بورنيل   (، % 7/ 7)   ایزواسپاتولنول   (، % 15)   کاریوفيلن -بتا   که   داد 

  های ترکيب   مقادیر   بيشترین   ( % 5/ 9)   المن -بتا   و   ( % 5/ 8)   استات 
Lari )   ادند د می   تشکيل   را   گونه   این   برگ   اسانس   در   موجود 

2005 .,al et Yazdi ) .   در   عمده   شيميایی   های ترکيب   مقایسه  
  طور همين  و   ها ترکيب   تنوع   بيانگر   پيشين   مطالعات   با  مطالعه این 
  مناطق   در   گونه   این  در   مشابه   های ترکيب   فراوانی   ميزان   در   تنوع 

 است.   مختلف 
Firouznia   گياه   ه عمد   های ترکيب   ( 2009)   همکاران   و 

. limbataS   و   ( % 14/ 2)   سيمن و ا   (، % 24/ 5)   دی جرماکرن   را  
  ای مطالعه   در   اند. کرده   گزارش   ( % 11/ 7)   جرماکرن سيکلو بی 

   شيميایی   های ترکيب (  2008)   همکاران   و   Salehi  دیگر 
. limbataS   مورد   تکاب   و   اردهال   مشهد   ه منطق   دو   در   را  

  ترکيب   56  و   46  ترتيب به   که  داد  نشان   نتایج   دادند.  قرار   بررسی 
  های ترکيب   تکاب   ه نمون   در   که   است   شده   شناسایی   اسانس   در 

   و   ( % 21/ 9)   پينن -بتا   (، % 24/ 4)   پينن -آلفا   شامل   عمده 
  ما   مطالعه   با   ترکيب   نوع   نظر   از   که   هستند   ( % 7/ 7)   سينئول -1،8

  ه نمون   در   است.   متفاوت   ترکيب   ميزان   نظر   از   ولی   دارد   مطابقت 
  سينئول -1،8  (، % 9/ 9)   کاریوفيلن   -ترانس   اردهال   مشهد 

  عمده   های ترکيب   عنوان به   ( % 8/ 1)   اسپاتولنول   و   ( 9%/ 2) 
  اصلی   های ترکيب   Shahpiri   (2004 )  و   Sajadi  . شدند   گزارش 

  جرماکرن سيکلو بی   ، ( % 15/ 5)   پينن -آلفا   را   limbataS .  گياه 
  و   ( % 6/ 1)   سابينن   (، % 11/ 0)   سينئول -1،8  (، 21%/ 1) 

  ه عمد   های ترکيب   همچنين   . کردند   گزارش   ( % 8/ 2)   اسپاتولنول 
  شرق   در   منطقه   دو   در   شده   آوری جمع   limbataS .  اسانس 

   پينن -بتا   (، % 24/ 3-11/ 2)   پينن -آلفا   شامل   ترکيه 
  شد   گزارش   ( % 17/ 4-14/ 6)   سابينن   و   ( 29%/ 9-10) 
 (2005 ,al. et Kürkçüoglu ) .   این    نتایج   با بال    نتایج   مقایسه

  گونه  در   مشابه   های ترکيب  فراوانی   ميزان   و   نوع  در   تنوع   ، مطالعه 
. limbataS    کند. می   مشخص   مختلف   مناطق   در را   

  نوع  نظر   از  را  هایی تفاوت   مطالعه   مورد   گياهی  ه نمون  شش   هر 
  نظر به   که   دادند   نشان   اسانس   در   موجود   های ترکيب   فراوانی   و 

  شرایط   بيرونی،   و   درونی   مختلف   عوامل   دليل به   رسد می 
  به   توجه با   باشد. می   یی هوا   و   آب   و   زیستگاهی   جغرافيایی، 

  وجود   و   غذایی   و   دارویی   صنایع   در   گياه   این   متنوع   کاربردهای 
  مناطق   در   جنس   این   ان گياه   مؤثر  های ترکيب   در   که   زیادی   تنوع 

  تری گسترده   مطالعات   شود می   پيشنهاد   ، دارد   وجود   مختلف 
  منظور به   مختلف   مناطق   در   جنس   این   مختلف   های گونه   پيرامون 

 . شود   انجام   جنس   این   مؤثر   مواد   از   بهينه   استفاده   و   استخراج 
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Abstract 
    Different species of Salvia genus are used in folk medicine for the prevention and treatment 

of many diseases due to their active and effective compounds. In this research, the chemical 

composition of aerial parts essential oil (EO) was studied in four Salvia spp. including S. 

limbata C. A. Mey. (two populations), S. reuterana Boiss. (two populations), S. syriaca L. (one 

population) and S. ceratophylla L. (one population) collected from different areas of Kashan in 

Isfahan province at the flowering stage. Extraction and qualitative analysis of EO were 

performed using the Clevenger apparatus and Gas chromatography-mass spectrometry (GC-

MS), respectively. In this study, the EO yield ranged from 0.15 to 0.32 % (w/w). Spathulenol 

was the major constituent of EO in S. syriaca (16.8%) and S. ceratophylla (27.2%) species. The 

major compounds of the other two species EO were sclareol in S. reuterana (Maragh (21.2%) 

and Darreh (11.5%) populations) and β-pinene in S. limbata (Qaza-An (20.4%) and Darreh 

(13.8%) populations). The quantitative and qualitative EO diversity observed in the studied 

species and populations can be attributed to different ecological, genetic, geographical, and 

nutritional factors of their origin. Therefore, for the optimal use of the active constituents of this 

medicinal plant in pharmaceutical industries, more studies are needed on the different species of 

this genus in different regions. 
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