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چکیده
فراوانی و اسانس آنها به کیصورت خوراسبز آنها بهيهاه قسمتکا چندساله معطر از خانواده نعنا هستند یساله یکاهان یها گمرزه
Satureja(ينگریرششود. مرزه یاستفاده مییو داروییع غذایدر صنا rechingeri Jamzad (جنس مرزه يانحصاريهااز گونهیکی

ت یفکیت و یمکین گونه و بررسیردن اکیمنظور زراعبهدر این تحقیق د.یرویخودرو مصورتبهالمیاه در استان کران است یدر ا
آوري شده و در مزرعه جمعالمیدر استان ایعیطبهاي از این گونه از رویشگاهتودهششبذر ، ابتدا یآن در حالت زراعاسانس

منظور بررسی بهکامل تصادفی، در سه تکرار کشت شدند. يهاتحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در قالب طرح بلوكمؤسسهتحقیقاتی 
آوري شدند و پس از آنها، طی سه سال متوالی پس از کشت جمعگلدارهاي ، سرشاخههاودهتی و کیفی اسانس این و مقایسه کم

يهابکیترضمن محاسبه بازده اسانس،گیري قرار گرفتند. در محیط آزمایشگاه به روش تقطیر با آب مورد اسانسشدن خشک
) و GS-MSسنج جرمی () و گاز کروماتوگراف متصل به طیفGCاي (ها با استفاده از کروماتوگرافی گازي تجزیهدهنده اسانستشکیل

ت یت از شش جمعیچهار جمعبازده اسانس ه کج نشان داد ینتا. ندشناسایی قرار گرفتگیري و محاسبه شاخص بازداري مورد اندازه
عمده اسانس همه بکیترد.یرس%6تا %8/4بوده و در سال سوم به یشیروند افزایکيشت داراکپس از سال سهدر یمورد بررس

اهان دو و سه ساله به خود اختصاص یاسانس را در گ%88تا %80ن یبه کبود رولکارواکاشت، کپس از یها در سه سال متوالتیجمع
ت اسانس با یفکین حفظ یخودرو و همچنيهاشت شده نسبت به نمونهکيهاج و بهبود بازده اسانس در نمونهین نتایداد. براساس ا

ط مشابه یق و شرایتحقيمحل اجرایط زراعیرا در شراينگریشت و توسعه مرزه رشکتوان یرول، مکارواکيتوجه به مقدار باال
.کرده یتوص

Satureja(: مرزه کلیدييهاهواژ rechingeri Jamzad( ،رولکارواک، اسانس، توده.
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مقدمه
Saureja rechingeri Jamzadمرزه هاي یکی از گونه

ش دارد ویالم رویفقط در استان اایران است که يانحصار
يهادامنهموسم گلدهی آن پاییز است. این گونه در 

يهارودخانه و دامنهيهاوارهیدر دکخشيازهیسنگر
تا 375و در ارتفاع يسند- صحراه یدر ناحياصخره
,Jamzad(کندمتري از سطح دریا رشد می915 2009.(

هاي متعدد به ارتفاع اي، با ساقهگیاهی بوتهينگریرشمرزه 
ها برگاست.کا تنیهاي متراکمبرگومترسانتی50تا15

در ومترمیلی6تا3متر و به عرض یسانت10- 15به طول 
ها جام گل بنفش و پرچمهستند. باریکش یم و بکقاعده 
,Jamzad(هستندیدرون گل مخفاغلب  2009(.

مانند انواع دیگر ينگریرشمرزه اعضاي مختلف گیاه
,Rechingerتیره نعناع داراي اسانس است ( بررسی . )1982

هاي مختلف مرزه گونهدهد که مطالعات انجام شده نشان می
دهنده تنوع هاي تشکیلمیزان اسانس و نوع ترکیباز نظر

دهنده اسانس تشکیلعمده يهابکیتریزیادي دارند ول
رول کارواکمول و یتيهامرزه، اغلب فنولییدارويهاگونه

يدهایترپنوئینن و برخیترپ-من و گامایس-ن پارایو همچن
مختلف يهاگونهدر هابکین تریدرصد االبته .گر هستندید

Rojas(استمتفاوتمرزه & Alfredo, ؛ 2000
Skocibusic & Bezic, Simon؛ 2004 et al., ؛ 1981

Sefidkon et al., Sefidkon؛2004 & Jamzad, ؛2005
Kurcuoglu et al., 2000(.

ينگریرشمرزه هواییيهاانداماسانس بازده 
، به روش یگلدهيشگاه) در ابتدایشده از رويآور(جمع

Sefidkonاست (گزارش شده% 72/4ر با آب، یتقط et al.,

ن نمونه یز بازده اسانس همیامل نکیدر مرحله گلده). 2007
گزارش %24/4تا %46/2ن یر بیمختلف تقطيهادر روش

ر با آب و ین بازده اسانس به روش تقطیشتریه بکشده 
ر با بخار آب بدست آمده بود ین بازده به روش تقطیمترک
)Sefidkon et al., ترکیب در 43یگلدهي). در ابتدا2007

که بودشناسایی شده گونه این ییاندام هوااسانس 
عمدهياجزااز %) 14من (یس-پاراو%)1/56(رولکارواک

ب در کیتر23امل کین در مرحله گلدهیاند. همچنبوده
) %84-%3/89رول (کارواکه کشده ییاسانس شناسا

Sefidkon(استب اسانس بودهکین تریمهمتر et al.,

اثر ين گونه دارایه اسانس اکقات نشان داده یتحق).2007
Hadianاست (يقویروبیکضدم et al., ن یهمچن).2012

است مشاهده شدهنیز ينگریاز مرزه رشیاثر آللوپات
)Taban et al., 2013.(

زان اسانس یدر میراتییاهان باعث تغیشت گکردن و کیاهل
تواند منجر به بهبود یه مکشود یدهنده ملکیتشيو درصد اجزا

اسانس ق،یتحقیکدر ت اسانس شود. یفکیت و یمکفت ا اُی
منطقه مختلف ترکیه مورد 20از )S. hortensis(مرزه تابستانه

هیتههاي اسانسهمهکه ج نشان دادی. نتامطالعه قرار گرفت
تا %42کاشته شده داراي کارواکرول باال (هاي شده از نمونه

هاي اسانس حاصل از نمونهدر که ؛ در حالی%) بودند63
وحشی که در قسمت غربی ترکیه ازجمله سواحل شرقی 

رویند، تیمول ترکیب غالب اسانس را طور وحشی میمدیترانه به
Baserداد (تشکیل می et al., 2004.(

کاشته شده مرزه هاي مطالعات انجام شده در مورد نمونه
با یهاینمونهدهد که در آنها تابستانه در ایران نشان می

؛1384ترپینن باال (عباسی و همکاران، -کارواکرول و گاما
Faker Baher et al., ،با تیمولیهاینمونهو ) 2002

Mirzaترپینن باال (-کارواکرول و آلفا et al., ) وجود 1996
.Sدارند. اسانس گونه  khuzistanica Jamzad که یکی از

هاي کاشته نمونهانحصاري مرزه در ایران است، درهايگونه
کارواکرول %93هاي وحشی تا و در نمونه%80شده حدود 

Ahmadi(شته استدا et al., 2009(.
يو اثر قوينگریاسانس مرزه رشيبازده باالباتوجه به 

به نظر يآن ضرورردن کیشت و اهلکآن، یروبیکمضد
يهادر مورد گونهیقات قبلیتحقنتایج با توجه به رسد.یم

انگر تفاوت در یبهکمرزه يهاگونهیبرخازجمله،معطر
باشد،یمیوحشيهااشته شده با نمونهکيهااسانس نمونه

شت شده کییاه معطر و دارویمواد مؤثره هر گیلزوم بررس
شت کت آن تا چند سال پس از ینان از حفظ وضعیاطمو

شت کاین تحقیق درن منظور، یبه هممشخص است.
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شرایط آب و هوایی درينگریرشمختلف مرزه يهاتیجمع
در سه هاتیجمعن یااسانسیفکیو یمکمقایسه وتهران 

.وده استبشت مورد نظر کپس از یسال متوال

روشهاومواد
اهانیشت گکبذر و يآورجمع

اسانس مرزه یفکیو یمکیبررساین آزمایش با هدف 
هـاي  قالـب طـرح بلـوك   ، در یدر حالت زراعينگریرش

طـی  بوته در هر تکـرار 25و تکرار3کامل تصادفی در 
اجـراي  بـراي . اجـرا شـد  1388- 91هـاي زراعـی  سال

ــذر  ــایش بـ ــشآزمـ ــوده از شـ ــتـ ــرزه رشـ ينگریمـ
)S. rechingeri Jamzad ( در مختلـف  يهـا شگاهیرواز

آوري و در مزرعه تحقیقاتی در مؤسسـه  جمعالمیاستان ا
يلـومتر کی15واقـع در  جنگلها و مراتع کشـور  قات یتحق

ـ غرب تهران با طـول جغراف  قـه  یدق10درجـه و  51ییای
ویقـه شـمال  یدق44درجه و35ییای، عرض جغرافیشرق

ـ متر از سطح در1320ارتفاع  ، یشـن یبـا خـاك لـوم   ا، ی
ــی و pH=8/7يدارا ــدایت الکتریکــ EC (29/1(هــ

مشخصـات  1در جدول کشت شدند.زیمنس بر متردسی
شود.یده میطرح ديمحل اجراكخا

ترین خصوصیات آب و هوایی منطقه چیتگر (نزدیک
ک دوره یایستگاه هواشناسی به محل اجراي پروژه)، در 

) براساس اعالم سازمان هواشناسی 1375-1384ساله (ده
گراد یدرجه سانت6/18ساالنه ين دمایانگیمشرح:ایران به

.استمتر بودهیلیم270یانه بارندگین سالیانگیو م
در هاي بذري از نظر جنس و گونه نمونهد ییأت

انجام مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورومیهربار
پرلیت و ی حاوي پیت،یهاي نشا. بذرها در سینیشد

سپس عمل آبیاري .کشت شدنددر گلخانه کوکوپیت 
مرتب انجام صورتبههاي هرز و وجین علفهاگیاهچه

منتقل ویکیپالستيهاهاي سالم به گلدانو گیاهچهشد
يهابا محیط بیرون گیاهچهمنظور سازگار نمودنبه

بعد از عمل .انتقال یافتندبه خارج از گلخانه یبرگ8- 10
انتقال ین اصلیزمبه یبرگ16يهاگیاهچه،سازگاري

مترمربع با 5×5با ابعاد یهاي آزمایشکرتافته و دری
.کشت شدند(روي ردیف و بین ردیف)متر1×1فواصل 
در طول اجراي آزمایش شکنیسلهو وجینآبیاري،

.شدانجام از یحسب نبر

خصوصیات خاك محل اجراي طرح-1جدول 
05/0)%ازت کل (

ppm(310م قابل جذب (یپتاس
ppm(4/6قابل جذب (فسفر 

47/0)%آلی (کربن
pH(9/7اسیدیته (

29/1زیمنس بر متر)هدایت الکتریکی (دسی
لومی شنیبافت خاك
60درصد شن
16درصد رس

24درصد الي (سیلت)
6/7)گرم بر کیلوگرممیلی(آهن
2/1)گرم بر کیلوگرممیلی(روي
99/0)گرم بر کیلوگرممیلی(مس

2/6گرم بر کیلوگرم)منگنز (میلی

گیرياسانسکردن وآوري، خشکمعج
درينگریرشـ هـاي مـرزه  سرشـاخه از بـرداري  نمونه

سـوم  دوم و،هـاي اول سالیطامل، در کمرحله گلدهی 
سـه تکـرار  از هـر  تودههريبراکشت انجام شد.پس از

. بـرداري انجـام شـد   نمونـه مجـزا، صورتبه، کشت شده
تـا  20يدماسایه دردرمحیط آزمایشگاه ودرها نمونه

گـرم از  80سـپس  .نددشـ خشـک  گراددرجه سانتی25
اهان هر تکرار خرد شده و به روش تقطیر بـا آب، بـه   یگ

ــدت  ــانس 5/2م ــورد اس ــاعت م ــت. س ــري قرارگرف گی
وندزدایـی شـد  ها توسط سولفات سـدیم رطوبـت  اسانس
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يهاد. اسانسین گردییتعکها نسبت به وزن خشآنبازده 
حاصل از سه تکرار هر تـوده مخلـوط شـده و تـا زمـان      

يخچال در دمـا یدر یروماتوگرافکگازبه دستگاهقیتزر
تعیـین رطوبـت   براي گراد نگهداري شدند. یدرجه سانت4

گرم از گیـاه در آون،  5گیري مقدار گیاه در زمان اسانس
سـاعت  24گـراد، بـه مـدت    درجـه سـانتی  50دماي در 

قرارگرفت و پس از رسیدن به وزن ثابت میزان و درصـد  
.شدرطوبت آن محاسبه 

دهندهتشکیليهابکیترشناسایی ها و ه اسانسیتجز
ها به دستگاه گازکرومـاتوگراف تزریق اسانسپس از

)GC(ریزي حرارتـی سـتون،  ترین برنامهیافتن مناسبو
حاصـل بـا   ياسانسهادستیابی به بهترین جداسازي،براي 

بـه دسـتگاه گازکرومـاتوگراف    کلرومتان رقیق شده ودي
تزریـق شـده و  )GC/MS(سنج جرمیبا طیفکوپل شده

ـ هاي مربوطه بدست آکروماتوگرامهاي جرمی وطیف د.م
، شـاخص بـازداري  سپس با اسـتفاده از زمـان بـازداري،   

هاي استانداردمقایسه با ترکیبهاي جرمی ومطالعه طیف
SATURNافـزار نـرم اطالعات موجـود در استفاده ازو

ی وشناسایی کمموردهادهنده اسانستشکیليهابکیتر
,Adams(کیفی قرارگرفـت  ,Shibamoto؛ 1995 1987(.

تزریـــق هـــاي بـــازداري ازبـــراي محاســـبه انـــدیس
ــدروکربن ــال  هی ــاي نرم ــا9ه ــه در23ت ــرایط کربن ش

.شـد استفاده تزریق نمونه)(مشابه با ریزي حرارتیبرنامه
ـ  ی (تعیـین درصـد هـر ترکیـب) بـه کمـک       محاسبات کم

بـه روش نرمـال کـردن    R3A-Chromatepacپرداز داده
) و نادیده گـرفتن  Area normalization methodسطح (

هـا  ) مربوط بـه طیـف  Response factorsب پاسخ (یضرا
انجام شد.

) GCمشخصات گاز کروماتوگرافی (
مجهز به Shimadzu-9Aکروماتوگراف گازي مدل از 

پـرداز  (یونیزاسیون شعله هیدروژن) و دادهF.I.Dدتکتور 

Chromatepac استفاده شد. ستون دستگاهDB-5 به طول
میکـرون و ضـخامت الیـه فـاز     25متر، قطر داخلی 30

میکرون بود. سرعت جریان گاز حامل 25/0ساکن برابر 
درجـه  265ي محفظـه تزریـق   بود. دماcm/s7/22هلیم 
ریزي حرارتـی سـتون از دمـاي اولیـه     گراد، برنامهیسانت

C˚50 تا دماي نهاییC˚250  درجـه  4که در هر دقیقـه
درجـه  270تـور  کدماي دتگراد به آن افزوده شد. سانتی
گراد تنظیم شد. سانتی

سنج جرمی مشخصات گاز کروماتوگرافی متصل به طیف
)GC/MS(

به متصل شده Varian-3400کروماتوگراف گازي 
ستون مشابه با ستون مورد استفاده در و سنج جرمی، طیف

گاز حامل هلیم، "Ion Trap"دتکتور بود.GCدستگاه 
و انرژي یونیزاسیون ml/min50سرعت جریان گاز حامل 

ولت بود. برنامه الکترون 70سنج جرمی معادل در طیف
C/min˚4با سرعت C˚220تا C˚40حرارتی ستون از 

بود.C˚230م شد. دماي محفظه تزریق یتنظ

نتایج
مختلـف  يهـا تـوده رارکـ سه تبازده اسانسن یانگیم

S. rechingeri پـس از  یمتـوال سـال  سه درکشت شده
ـ گونه همانشود. یده مید2شت در جدول ک ه مالحظـه  ک
ـ جمعچهـار  يبراشود یم LR6و LR1 ،LR2 ،LR4تی

یمتـوال يهـا بازده اسانس در سالدریشیروند افزایک
ـ جمعدو يبـرا ده شده است. یدشتکپس از  و LR3تی

LR5ش از دو برابر نسبت به یبازده اسانس در سال دوم ب
دوبـاره  در سـال سـوم   یول،افته استیش یسال اول افزا

است.ده شدهیاهش در بازده اسانس دک
ها در نتایج حاصل از شناسایی اجزاي اسانس توده

آورده 2- 7هاي مختلف پس از کشت در جدولهاي سال
اصلی اسانس همه شده است. نتایج نشان داد که ترکیب

ها کارواکرول بود. توده
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Saturejaمختلفيهاتیجمعبازده اسانس -2جدول  rechingeriشتکسه سال پس از یط

تیجمعفیرد
بازده اسانس (%)

899091
1LR14/35/50/6
2LR23/35/38/5
3LR37/05/32/1
4LR45/31/40/5
5LR55/19/31/3
6LR66/22/48/4

پس ازهاي دوم و سوم در سالLR1تودهدر اسانس 
%98و%7/98ب یترته بهکشد ییشناساترکیب 13کشت 

ج، ین نتایبراساس ا.)3جدول (دادند یل مکیاسانس را تش
يهااسانس در ساليزان اجزایدر میراتییگرچه تغ

رول کارواکزان یمیول،شودیده میشت دکمختلف پس از 
ن اسانس در یاییاثر دارويو دارایب اصلکیعنوان تربه

تا %83ن یو بیکشت به هم نزدکسال دوم و سوم پس از 
است. 87%

LR1Saturejaاسانس توده يهابکیمقایسه مقدار تر-3جدول  rechingeriهاي مختلف پس از کشتدر سال

شاخصنام ترکیبردیف
بازداري

درصد ترکیب در اسانس
13901391

1α-pinene9376/01/0
2β-pinene9778/1-
3myrcene989-2/1
4α-phellandrene10039/0-

5α-terpinene10139/02/0
6p-cymene10238/45/3
71,8-cineole1030-2/0
8-terpinene10589/23/2
9p-mentha-3,8-diene10712/02/0
10terpinolene10831/16/0
11borneol11632/05/0
12methyl ether thymol12333/01/0
13thymol12903/06/1
14carvacrol12951/837/86
15germaerene D14836/18/0

98/798مجموع
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سوم پس ازهاي اول و در سالLR2تودهاسانس در 
ب یترته بهکترکیب یافت شد 12و 15ترتیب کشت به

.)4جدول (دادند یل مکیاز اسانس را تش%2/97و 3/98%
ر در ییتغبا وجودز، یت نین جمعیايج، براین نتایبراساس ا

مختلف يهارعمده اسانس در سالیغياز اجزایزان برخیم
و یاصلب کیعنوان تررول بهکارواکزان یشت، مکپس از 

ن اسانس در سال دوم و سوم پس از یاییاثر دارويدارا
.است%87تا %84ن یو بیکشت به هم نزدک

LR2Saturejaاسانس توده يهابکیمقایسه مقدار تر-4جدول  rechingeriهاي مختلف پس از کشتدر سال

شاخصنام ترکیبردیف
بازداري

ترکیب در اسانسدرصد
13891390

1myrcene9893/11/1
2α-terpinene10134/02/0
3p-cymene10216/42/4
41,8-cineole10309/02/0
5-terpinene10581/18/1
6p-mentha,3,8-diene10712/03/0
7terpinolene10831/14/0
8borneol11653/06/0
9methyl ether thymol12334/02/0
10thymol12901/19/1
11carvacrol12955/846/86
12E-caryophyllene14176/0-

13germaerene D14833/07/0
14spathulenol15763/1-

15caryophyllene oxide15812/0-

3/982/97مجموع

هاي اول، دوم و سوم پس ازدر سالLR3تودهدر 
ه کترکیب یافت شد14و 13، 19ترتیب کشت به

ل کیاز اسانس را تش%4/97و %98، %6/97ب یترتبه
یراتییز تغینLR3). در اسانس توده 5جدول (دادند یم

مختلف پس از يهااسانس در ساليزان اجزایدر م

عنوان رول بهکارواکزان یمیشود. ولیده میشت دک
ن اسانس در یاییاثر دارويو دارایب اصلکیتر

ر یمتغ%87تا %76ن یشت بکمختلف پس از يهاسال
رول در اسانس کارواکن مقدار یمترککه طوريبهاست. 

ساله وجود داشته است.یکاه یگ
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هاي مختلف پس از کشتدر سالLR3Saturejarechingeriاسانس توده يهابکیمقایسه مقدار تر-5جدول 

نام ترکیبردیف
شاخص
بازداري

درصد ترکیب در اسانس
138913901391

1α-thujene926--3/0
2α-pinene9373/03/03/0
3sabinene9732/0
4β-pinene977-1/1-
5myrcene9895/1-5/1
6α-phellandrene10034/02/0-
7α-terpinene10136/04/03/0
8p-cymene10213/58/33/3
91,8-cineole10308/0-2/0
10-terpinene10587/11/19/1
11p-mentha,3,8-diene10712/01/01/0
12terpinolene10832/06/11/1
13n-nonanal11003--
14borneol11657/05/04/0
15methyl ether thymol12339/15/06/0
16thymol12908/03/07/0
17carvacrol12955/762/874/85
18Z-caryophyllene14089/0--
19E-caryophyllene14172/0--
20germaerene D14835/22/13/1
21spathulenol15752/0--

6/97984/97مجموع

هاي اول، دوم و سوم پس در سالLR4در اسانس توده 
ه کترکیب یافت شد12و 12، 10ترتیب کشت بهاز
درصد از 1/98درصد و 5/99درصد، 4/91ب یترتبه

رول در کارواکزان ی). م6(جدول دادند یل مکیاسانس را تش

ن اسانس یاییب مهم داروکیعنوان تربهLR4اسانس توده 
ر یمتغ%88تا %84ن یشت بکمختلف پس از يهادر سال
اه یرول در اسانس گکارواکن مقدار یمترککه طوريبهاست. 

ساله وجود داشته است. یک
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هاي مختلف پس از کشتدر سالLR4Saturejarechingeriاسانس توده يهابکیمقایسه مقدار تر-6جدول 

نام ترکیبردیف
شاخص
بازداري

درصد ترکیب در اسانس
138913901391

1α-pinene937-3/0-
2β-pinene977-5/1-
3myrcene9893/0-8/1
4α-phellandrene1003-7/0-
5α-terpinene10131/06/04/0
6p-cymene10211/38/37/5
71,8-cineole1030--1/1
8-terpinene10583/07/11/4
9p-mentha,3,8-diene1071-16/03/0
10terpinolene1083-5/19/0
11borneol11651/05/06/0
12methyl ether thymol12334/03/02/0
13thymol12907/0-3/1
14carvacrol12951/846/877/80
15n-nonanal11007/0--
16germaerene D14836/14/104/1

4/915/991/98مجموع

دوم و سوم هاي اول،در سالLR5در اسانس توده 
ه کترکیب یافت شد12و 12، 11ترتیب کشت بهپس از

ل کیاز اسانس را تش%8/96و %5/96، %4/96ب یترتبه
رول در اسانس توده کارواکزان ی). م7دادند (جدول یم

LR5يهان اسانس در سالیاییب مهم داروکیعنوان تربه
ر است. یمتغ%88تا %84ن یشت بکمختلف پس از 

اه یرول در اسانس گکارواکن مقدار یمترککه طوريبه
ساله وجود داشته است.یک

هاي اول، دوم و سوم در سالLR6در اسانس توده 
ترکیب یافت شد 12و 13، 10ترتیب پس از کشت به

% از اسانس را 1/96% و 9/93%، 2/93ترتیب که به
). میزان کارواکرول در اسانس 8دادند (جدول تشکیل می

% تا 82هاي مختلف پس از کشت بین در سالLR5توده 
طوري که کمترین مقدار کارواکرول % متغیر است. به85

در اسانس گیاه یکساله وجود داشته است.
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LR5Saturejaاسانس توده يهابکیمقایسه مقدار تر- 7جدول rechingeriهاي مختلف پس از کشتدر سال

نام ترکیبردیف
شاخص
بازداري

درصد ترکیب در اسانس
138913901391

1α-pinene937 -4/0 -
2β-pinene977 -7/1 -
3myrcene989 - -7/0
4α-phellandrene1003 -4/0 -
5α-terpinene10132/06/02/0
6p-cymene10213/11/69/2
71,8-cineole10303/0 -3/0
8-terpinene10584/05/26/1
9p-mentha,3,8-diene10717/01/02/0

10terpinolene1083 -5/16/0
11n-nonanal11007/2 - -
12borneol1165--4/0
13methyl ether thymol12337/04/04/0
14thymol1290215/01/1
15carvacrol12952/847/827/87
16germaerene D14839/23/07/0
17spathulenol15751 - -

4/965/968/96مجموع

بحث
هاي مختلف مرزه مقایسه بازده اسانس توده

)Satureja rechingeriدر سه سال پس از کشت در شکل (
هاي مختلف شود. مقایسه بازده اسانس جمعیتدیده می1

طور کلی بازده اسانس این گونه در دهد که بهنشان می
% متغیر است. 6% تا 7/0هاي مختلف بین ها و سالجمعیت

LR2و LR1هاي طوري که بیشترین بازده اسانس را تودهبه

اد) آبآوري شده از هاویان به نصریان و زرینترتیب جمع(به
در سال سوم پس از کشت داشتند. همچنین براي چهار 

یک روند افزایشی در LR6و LR1 ،LR2 ،LR4جمعیت 
هاي متوالی پس از کشت دیده شد. بازده اسانس در سال

بازده اسانس در سال دوم LR5و LR3براي دو جمعیت 
بیش از دو برابر نسبت به سال اول افزایش یافت، ولی در 

ه کاهش در بازده اسانس دیده شد.سال سوم دوبار
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هاي مختلف پس از کشتدر سالLR6Saturejarechingeriاسانس توده يهابکیمقایسه مقدار تر-8جدول

شاخصنام ترکیبردیف
بازداري

درصد ترکیب در اسانس
138913901391

1α-pinene937-1/03/0
2β-pinene977-1/1-
3myrcene9895/0-1
4α-phellandrene1003-2/0-
5α-terpinene1013-3/03/0
6p-cymene10212/47/31/3
71,8-cineole1030--4/0
8-terpinene10585/01/27/1
9p-mentha,3,8-diene1071-1/0-
10terpinolene1083-7/09/0
11n-nonanal11005/1--
12borneol11653/04/05/0
13methyl ether thymol12338/04/04/0
14thymol12909/12/03/1
15carvacrol12951/826/832/85
16germaerene D14831/10/19/0
17spathulenol15754/0--

2/939/931/96مجموع

Saturejaمختلف هاي تودهمقایسه بازده اسانس -1شکل rechingeriدر سه سال پس از کشت

0
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LR1LR2LR3LR4LR5LR6

91سال 
90سال 
89سال 
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مرزه هواییيهاانداماسانس بازده ، یقات قبلیدر تحق
، به یگلدهيشگاه) در ابتدایشده از رويآور(جمعينگریرش

Sefidkonبدست آمده بود (%72/4ر با آب، یتقطروش  et al.,

ن نمونه در یز بازده اسانس همیامل نکی). در مرحله گلده2007
ه کگزارش شده %24/4تا %46/2ن یر بیتقطمختلفيهاروش

ن بازده به یمترکر با آب و ین بازده اسانس به روش تقطیشتریب

Sefidkonر با بخار آب بدست آمده بود (یروش تقط et al.,

LR6و LR1 ،LR2 ،LR4يهاتیجمعبازده اسانس ).2007

ن ی، در سال سوم بقین تحقیاشته شده در اکينگریرشمرزه 
ن گونه یاين بازده گزارش شده برایه از باالترکبود%6تا 8/4%

هر کهدهدیج نشان مینتاز باالتر است.ینیوحشيهادر نمونه
ط آب و یشت در شراکيه برایقابل توصر شده کت ذیچهار جمع

زان مناسب اسانس هستند.یبه میابیدستيمشابه براییهوا
ن یعنوان مهمتررول بهکارواکزان یسه میمقا2شکلدر 

يبراينگریاسانس مرزه رشییننده ارزش داروکنییب تعکیتر
شت آورده شده کمختلف در سه سال پس از يهاتیجمع

رول در کارواکزان یشود میمالحظه مه کگونه است. همان
%87تا %80ن یمختلف بيهاتیاه سه ساله در جمعیاسانس گ

اسانس را %88تا %82ن یز بیاهان دوساله نیاست. در گ
رول کارواکزان ی، میقات قبلیداد. در تحقیل مکیرول تشکارواک

گزارش شده %89تا %84ن یخودرو، بيهادر اسانس نمونه
Sefidkonبود ( et al., ج حاصل از ین، طبق نتای). بنابرا2007
ط آب و یاه در شرایشت گکه کتوان گفت یق حاضر، میتحق
است.ت اسانس شدهیفکیق باعث حفظ یمحل انجام تحقییهوا

Saturejaمختلف هاي رول در اسانس تودهکارواکزان یمقایسه م-2شکل  rechingeriمختلف پس از کشتيهادر سال

C10H14Oه رول یک منوترپن فنلی با فرمول بستکارواک

یطبیعی در برخطوره بهکگرم استوایی است با بوي تند و
، )Origamumش (از گیاهان خانواده نعنا ازجمله مرزنجو

Mirza(وجود دارد)Satureja(و مرزه )Thymus(آویشن 

et al., هاي متعددي ازرول از فعالیت سوشکارواک). 1996
ضدباکتریایی يو داراي اثر قوکند میها جلوگیري باکتري
Hadianاست ( et al., Ultee؛ 2012 et al., Ćavar؛ 2000

et al., یت پایین همراه با طعم سماثرکه طوريبه. )2008
عنوان ، این ماده را بهیدانیسکایمطبوع و عطر و خواص آنت

تا از کند میغذایی مطرح یک افزودنی نگهدارنده مواد
Özkan(کندهاي میکروبی مواد غذایی جلوگیري آلودگی et

al., 2011 .(
ق در خصوص ین تحقیج ایبا توجه به نتایلکطور به
شت شده در تهران کينگریرشمختلف مرزه يهاتیجمع
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ت مورد یت از شش جمعیچهار جمعيبراکهتوان گفتیم
در بازده اسانس از سال اول تا یشیروند افزایکیبررس

شتر از بازده یا بین بازده اسانس برابر یده شد. ایسوم د
است. خودرو بودهيهانمونهياسانس گزارش شده برا

شت شده کيهارول در اسانس نمونهکارواکزان ین میهمچن
شت مرزه کن یاست. بنابرابودهیشگاهیرويهادر حد نمونه

طرح و يمحل اجراییط آب و هوایدر شراينگریرش
ه است.یتوصمناطق مشابه قابل
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Abstract
Satureja species are aromatic plants, belonging to Lamiaceae family. The green parts and

essential oils of Satureja species are used in medicinal and food industries. Satureja rechingeri
Jamzad is an endemic species growing wild in Ilam province. In this research, the seeds of six
populations were collected from natural habitats for domestication of this species and study the
essential oil content and composition in cultivated plants. The seeds were cultivated in the
research farm of Research Institute of Forests and Rangelands in three replications in a complete
randomized blocks design. For comparing the yields and constituents of essential oil, the aerial
parts of each accession were collected in full flowering stage at three consecutive years. The
plant materials were subjected to hydro-distillation after drying in room temperature. The oil
yields were calculated and the oil compositions were identified by GC and GC/MS analysis and
retention indices. Our results showed an increasing pattern for the oil yields of four populations
during three years after cultivation and then it reached to 4.8%-6% in the third year. The major
compound in all oils was carvacrol accounted for 80 to 88% in two- and three- year-old plants.
According to the obtained results and improved yield of essential oil in cultivated samples
compared to the wild ones as well as high levels of carvacrol, the cultivation of S. rechingeri in
the same condition could be recommended.
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