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 چکیده
 صورتبه که باشدمی ساناننعناع خانواده از معطر و چندساله گیاهی .Salvia santolinifolia Boiss علمی نام با خلیجی گلیمریم

 میمند راهی دو آباد،قطب آبماه، شامل هرمزگان استان در رویشگاه چهار گلدار هایسرشاخه پژوهش این در .رویدمی ایران در خودرو

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز در آنها علمی نام تأیید از پس گردید. آوریجمع 1331 تا 1331 هایسال در سیرمند و

 کلونجر طرح دستگاه توسط آب با ریتقط روشبه اسانس استخراج شدند. خشک محیط دمای و سایه در هانمونه هرمزگان، استان طبیعی

 با هااکوتیپ اسانس در موجود شیمیایی ترکیبات مقدار و نوع ،(وزنی به وزنی درصد) ساسان مقدار گیریاندازه از پس و شده انجام

 هایافته .گردید تعیین (GC/MS) جرمی سنجفیط به متصل یکروماتوگراف گاز و (GC) گازی کروماتوگرافی گاز هایدستگاه از استفاده

 این بر بود. درصد( 16/0) آبماه اکوتیپ و درصد( 33/0) آبادقطب اکوتیپ به مربوط ترتیببه اسانس بازده کمترین و بیشترین داد نشان

 کامفن، لیمونن، اپوکسید، هومولن پینن، -آلفا که شدند شناسایی بود، ترکیبات کل از درصد 1/33-3/33 نماینده که ترکیب 31 اساس،

 در ترکیبات سازنده اصلی گروه مونوترپنی هایهیدروکربن بودند. هااکوتیپ این اصلی ترکیبات کادینول -آلفا و میرسن ترپینئول، -آلفا

 اقلیمی و جغرافیایی پراکنش براساس هااکوتیپ بین در اسانس شیمیایی تنوع درصد(. 3/13-6/10) شدمی شامل را هانمونه تمام

   .شود گرفته نظر در گیاه این رویشگاه از خارج و درون کردناهلی و حفاظت برای تواندمی

 
 مونوترپنی. هایهیدروکربن خلیجی، گلیمریم کردن،اهلی اسانس، پینن، -آلفا کلیدی: هایواژه
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ABSTRACT 
Salvia santolinifolia Boiss. is a perennial aromatic plant from Lamiaceae family that grows wild in Iran. In the 
current study, the aerial parts of this plant were collected at full flowering stage from four habitats in Hormozgan 
province including Abmah, Ghotbabad, Dorahi-Meymand and Sirmand in 2018. After confirmation of scientific 
names of the plants by Herbarium of Agricultural Research, Education and Extension Organization of Hormozgan 
province, the plant materials were dried at shade and at room temperature. The essential oils were obtained by hydro-
distillation, the yields were calculated based on dry weight and the oils were analyzed by GC and GC/MS. Results 
showed that maximum and minimum essential oil contents (w/w%) obtained from Ghotbabad (0.93%) and Abmah 
(0.65%) ecotypes, respectively. According to ecotypes, thirty-six components, representing 99.6 - 99.9% of the total 
components, were identified. α-Pinene, humulene epoxide, limonene, camphene, α-terpineol, myrcene and α-cadinol 
were the major compounds. Monoterpene hydrocarbons were the main group of constituents in all samples (69.3- 
80.5%). The chemical variation among ecotypes according to their geographical and bioclimatic distribution could be 
considered for in situ and ex situ conservation and domestication of the plants. 
 
Keywords: α-Pinene, domestication, essential oil, monoterpene hydrocarbons, Salvia santolinifolia. 
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 مقدمه

 های اندام از برخی که هستند گیاهانی دارویی گیاهان

 و شتهدا دارویی خواص که بوده همؤثر مواد حاوی ها آن

  در و بیماری پیشگیری هم و درمان لحاظ از هم

  اهمیت از جوامع سالمتی و بهداشت تأمین

 گیاهان، اما (.Fayaz et al., 2011) برخوردارند خاصی

 و اوضاع به سازگاری ابزار عنوانبه را ترکیبات این

  از حفاظت برای و محیطی مختلف های پدیده

 دلیل همین به .نمایندمی تولید خود نسل و اصل

  مختلف اکولوژیکی هایوضعیت در گیاه که زمانی

  جدید محیط با نحویبه باید گیرد،می قرار

  و جریان یک بر سازگاری این که شود سازگار

 است استوار بیوشیمیایی و مورفولوژیکی فرآیند

(Omidbaigi, 2005.)  

 ییایجغراف عرض اختالف درجه 80 وجود لیدلبه

 و یپست کشور، نقطه نیتریجنوب و نیتریشمال نیب

 و عمان یایدر خزر، دریای با مجاورت اد،یز یهایبلند

 یصحراها ترانه،یمد یایدر تأثیر زین و فارس جیخل

 یمختلف یهامیاقل ،یبریس دشت و قایآفر و عربستان

 Aghaei Noroozloo) است شده جادیا رانیا سراسر در

et al., 2015.) رییتغ که است داده نشان قاتیحقت 

 و یمّک نظر از را اهانیگ مؤثره مواد ،یمیاقل طیشرا

 ,Teteniy) کندیم رییتغ دستخوش شدتبه یفیک

 نهیزم در کشور بالقوه توان دهنده نشان که (؛2002

 یافتن آگاهی .اسـت ییدارو و داراسانس اهانیگ تنوع

 هایگونه بین در موجود طبیعی تنوع مدیریت و

 احتماالً هاینمونه با آنها خویشاوندی و گیاهان وحشی

 هایریزیبرنامه در مهمی بسیار نقش از شده، اهلی

 گیاهان این اصالح و بهبود حفاظت، برای دارهدف

 تا است الزم نیبنابرا (.Tilman, 1996) است برخوردار

 الزم اطالعات به یابیدست و یاهیگ یهاگونه شناخت با

 فیتوشیمیایی اتیخصوص و شیرو یهامحل مورد در

 و یاهیگ یهااسانس از استفاده یبرا یاساس یهاگام آنها،

 برداشته تنوع این براساس ها جمعیت پراکنش هنقش هتهی

  (.Yavari et al., 2009) شود

 مهمترین از یکی (Salvia) گلیمریم جنس

 که باشدمی (Lamiaceae) ساناننعناع تیره های جنس

 & Standly) دارد دنیا در گونه 355 از بیش

Willams, 1974.) باالیی بسیار تنوع دارای جنس این 

 علفی گیاه گونه 01 که طوریبه باشد؛ می جهان در

 سراسر در که شودمی شامل را چندساله و یکساله

 است ایران انحصاری آن گونه 85 و بوده پراکنده کشور

(Rechinger, 1982). جنس اندمیک هایگونه نسبت 

 ,Mozaffarian) باشدمی درصد 93 ایران در گلیمریم

 Salvia علمی نام با خلیجی گلیمریم (.2007

santolinifolia Boiss. از که بوده چندساله گیاهی 

 منشعب، و چوبی قاعده دارای ظاهری خصوصیات نظر

 متر،سانتی 35 الی 85 ارتفاع به افراشته ساقه

 ایشانه تا ایکنگره حاشیه در که خطی آن، های برگ

 با آذینگل دارای گونه این شود.می مشاهده

 نام باشد.می گلی 3 ندرت به و 9 الی 8 های چرخه

 دامنه نظر از که بوده «بوئینگ» گونه این محلی

 کرمان، فارس، های)استان ایران بر عالوه پراکنش

 کشورهای در بلوچستان( سیستان و هرمزگان

 گیاهان از گیاه این روید.می نیز پاکستان و افغانستان

 کشورهای به صادراتی و هرمزگان استان در پرمصرف

 صورت به و بوده عمان دریای و فارس خلیج حاشیه

 بواسیر، درمان جمله از مختلفی مقاصد برای بومی

 صورتبه ضداسهال، و ضدالتهاب باال، خون چربی

 ماده گیرد.می قرار استفاده مورد عرصه، از برداشت

 ترکیبات سپس و اسانس ابتدا گیاه، این غالب همؤثر

 ;Soltanipoor, 2005)  است شده گزارش فنولی

Rechinger, 1982.)  

 ترکیبات تنوع مطالعه از متنوعی هایگزارش تاکنون

 ویژهبه دارویی هایگونه از بسیاری اسانس شیمیایی

 است شده منتشر ایران در گلیمریم مختلف هایگونه

(Sarabi & Sefidkon, 2017; Nematollahi et al., 

2017; Azimi et al., 2016; Hedayati et al., 2016.) 

 اسانس شیمیایی هایترکیب و عملکرد بازده بررسی

 از شده آوریجمع خلیجی گلی مریم هوایی هایاندام

 )شمالی فارغان و آبادحاجی شامل طبیعی رویشگاه سه

 استان )جنوب داراب و هرمزگان( استان نقاط ترین

 اسانس بازده کمترین و بیشترین داد نشان فارس(

 فارغان و درصد( 59/5) داراب به مربوط ترتیب به

 سه هر اسانس در غالب ترکیب بود. درصد( 48/5)

  (.Sonboli et al., 2006) بود پینن -آلفا منطقه،
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  گونه از شده آوریجمع نمونه روی دیگر بررسی در

S. santolinifolia در زابل منطقه از گلدهی مرحله در 

 اسانس بازده شد مشخص بلوچستان و سیستان استان

 85 بین از آن اسانس غالب ترکیب و بوده درصد 81/5

 درصد( 4/03) پینن-آلفا شده،شناسایی ترکیب

 -آلفا (.Sefidkon & Khajavi, 1999) آمد دست به

 که است ایحلقه دو مونوترپن یک (α-pinene) پینن

 در محافظت جهت دفاعی مکانیسم عنوانبه گیاهان در

 ,.Huang et al) کندمی عمل حشرات و آفات برابر

 یا جایگزین عنوانبه گیاهی ترکیبات امروزه (.2013

 محصوالت از حفاظت جهت شیمیایی هایسم مکمل

 ;Persaud et al., 2019) روندمی کار به یکشاورز

Sajeena et al., 2019; Borges et al., 2018;. Jaber 

et al., 2018). یبرا منفی و سوء اثرات ترکیبات این 

 شیمیایی یها کش حشره به نسبت و نداشته طبیعت

 و خاك در ،گردند می تجزیه سرعتبه باشند،می ترامن

 تأثیر هدف غیر یهاجمعیت بر و مانند نمی باقی آب

 که گیاهی ترکیبات مهمترین از یکی ندارند. سویی

 یهااسانس ،اندگرفته قرار توجه مورد بسیار امروزه

 (.Isman, 2000) باشند می گیاهی

 تنوع تاکنون که داد نشان علمی منابع بررسی

 استان در گیاه این های جمعیت اسانس شیمیایی

 به توجه با گذشته، این از است. نشده گزارش هرمزگان

 اسانس غالب ترکیب روی گرفته صورت هایبررسی

 دسترسی دیگر طرف از و بوده پینن -آلفا که گونه این

 پینن -آلفا و اسانس بازده از که اکوتیپی به داشتن

 اقدامی عنوانبه تواندمی باشد، برخوردار حداکثری

 حفاظت و کشت کردن، اهلی مطالعات راستای درمؤثر 

 سموم تولیدی صنایع اولیه ماده مینأت نیز و پالسمژرم

 باشد. زیست محیط دوستدار کشآفت

 

 هاروش و مواد

 هایرویشگاه محدوده ابتدا پراکنش، نقاط تعیین جهت

 اولیه منابع از استفاده با S. santolinifolia طبیعی

 (،Rechinger, 1982) کایرانیا فلورا جمله از موجود

 مصاحبه و کارشناسی هایگزارش علمی، منابع بررسی

 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز کارشناسان با

 مستقیم مشاهده و هرمزگان استان طبیعی منابع

 هایرویشگاه محدوده تعیین از پس گردید. مشخص

 هایجمعیت مستقیم مشاهده و خلیجی گلیمریم

 آوریجمع مختلف مناطق فنولوژیکی اطالعات مختلف،

 شد. تعیین گیاه کامل گلدهی زمان آن، براساس و

 به متعلق گلدار هایسرشاخه گلدهی، مرحله در سپس

 دو آباد،قطب )آبماه، هرمزگان استان در رویشگاه چهار

 8335 تا 8337 هایسال در سیرمند( و میمند راهی

 گیاهان فناوری آزمایشگاه به و گردید آوریجمع

 و سایه در کردن خشک جهت هرمزگان دانشگاه دارویی

 استفاده با هانمونه ییشناسا یافتند. انتقال اتاق دمای

 آموزش و تحقیقات مرکز ومیهربار در کایرانیا فلورا از

 شده انجام هرمزگان استان طبیعی منابع و کشاورزی

(Rechinger, 1982) هرباریومی کد با گونه این و 

 گردید. ثبت 4035

 عرض و طول شامل منطقه هر رویشگاهی اطالعات

 دستگاه از استفاده با دریا سطح از ارتفاع و جغرافیایی

 با شیب درصد و جهت نیز و (GPS) جهانی یابمکان

 هایداده شد. مشخص سنجشیب دستگاه از استفاده

 جمله از رویشگاه هر گذشته سال 81 به مربوط اقلیمی

 نیز و دما بیشینه و کمینه سالیانه، دمای متوسط

 هواشناسی هایایستگاه از سالیانه بارندگی متوسط

 هایایستگاه که مواردی در گردید. آوری جمع منطقه

 وجود بردارینمونه منطقه به مربوط هواشناسی

 ایستگاه تریننزدیک از شده اشاره هایداده ،نداشت

 استخراج سینوپتیک هایایستگاه اولویت با هواشناسی

 .(8 )جدول گردید

 گلدار هایسرشاخه گرم 35 از اسانس استخراج

 آب با تقطیر روش به آسیاب، توسط خردشده گیاهان

بریتانیا  فارماکوپه براساس و دستگاه کلونجر کمک به

(British Pharmacopoeia, 2007) ساعت و 3 مدت به 

تکرار در آزمایشگاه گیاهان دارویی مؤسسه  سه با

 جداسازی . گرفت انجام ها و مراتع کشورجنگل

آوری و اسانس از دستگاه، با سرنگ مخصوص جمع

توسط سولفات سدیم بدون آب، آبگیری و در یخچال 

 GC-MSو  GCهای تا زمان تزریق به دستگاه

 هاوزنی( نمونه به نیاسانس )وز درصد نگهداری شدند.

 مورد استفاده، گیاهی ماده خشک وزن حسب بر

 .گردید محاسبه
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 Salvia santolinifolia گونه آوریجمع هایرویشگاه هایویژگی از برخی .8 جدول
Table 1. Some characteristics of the collected Salvia santolinifolia natural habitats 

Climatic conditions Geographic location  
Rainfall  

(mm/year) 
Minimal  

temp. (oC) 
Maximal  
temp. (oC) 

Mean annual  
temp. (oC) 

Latitude  
(N) 

Longitude  
(E) 

Slope  
direction 

Slope  
(%) 

Altitude 
(m.a.s.l*) 

Collection  
places 

125.6 +4.0 +47.2 +27.2 27° 47' 56° 01' All directions < 10 761 Abmah 
133.4 +5.0 +50.5 +29.9 28° 50' 55° 58' Northern, northwest, southern 0-20 908 Ghotbabad 
188.9 -3.8 +46.6 +25.4 28° 10' 56° 10' Without direction Flat land 1140 Dorahi-Meymand 
167.6 -3.6 +46.8 +24.9 27° 59' 56° 05' Without direction Flat land 1210 Sirmand 

* Meter above sea level 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاهی هیتجز هایروش

 .(GC) کروماتوگراف گاز دستگاه

 به مجهز Thermo-UMF مدل کروماتوگراف گاز

 ستون دارای ،Chrom-card 2006 افزار نرم با پرداز داده

 و مترلییم 8/5 داخلی قطر و متر 85 طول به نهیموئ

 نام با و کرونیم 90/5 برابر ساکن فاز هیال ضخامت

 هیاول دمای از ستون ییدما زییربرنامه بود. Ph-5 تجارتی

 درجه 3 قهیدق هر در و شده شروع گرادسانتی درجه 75

 درجه 985 دمای به تا شدمی افزوده آن به گرادسانتی

 درجه 95 سرعت با دما سپس د.یرسمی گرادسانتی

 درجه 945 دمای در افتهی شیافزا قهیدق در گرادسانتی

 دمای د.یگردمی متوقف قهیدق 0/1 مدت به گرادسانتی

 آشکارساز دمای و گرادسانتی درجه 915 قیتزر محفظه

 مورد آشکارساز شد. میتنظ گرادسانتی درجه 355

 FID نوع از کروماتوگراف گاز دستگاه در استفاده

 عنوان به میهل گاز از که ای(شعله ونیزاسیونی )آشکارساز

 ستون به آن ورودی فشار و دیگرد استفاده حامل گاز

   شد. میتنظ مربع مترسانتی بر لوگرمیک 3 برابر
 

 جرمی سنجفیط به متصل کروماتوگراف گاز دستگاه

(GC/MS) . 

 به شده متصل 3455 انیوار کروماتوگراف گاز از

 شد. استفاده (Saturn II, GC/MS) جرمی سنج فیط

 قطر و متر 85 طول به Ph-5 نوع از استفاده مورد ستون

 90/5 ساکن فاز هیال ضخامت و مترلییم 8/5 داخلی

 درجه 945 تا 05 از حرارتی زییربرنامه بود. کرونیم

 حرارت درجه قه،یدق در درجه 3 سرعت با گرادسانتی

 حرارت درجه و گرادسانتی درجه 905 قیتزر محفظه

 میهل گاز از استفاده با گرادسانتی درجه 975 نیترانسفرال

 سرعت است. گرفته قرار استفاده مورد حامل گازعنوان  به

 Ion) ونیی تله دتکتور ه،یثان بر مترسانتی 0/38 میهل گاز

trap)، زمان ولت، الکترون 55 معادل ونیزاسیونی انرژی 

 بوده 355 تا 45 از جرمی هیناح و هیثان کی برابر اسکن

 است.

 هایشاخص محاسبه کمک به هافیط ییشناسا

-C7) نرمال هایدروکربنیه قیتزر با که کواتس بازداری

C25) صورت هااسانس قیتزر با کسانی طیشرا تحت 

 دهیگرد منتشر مختلف منابع در که رییمقاد با و گرفت

 جهت زین جرمی هایفیط بررسی شد. سهیمقا بود،

 صورت هایییشناسا و گرفت انجام هابیترک ییشناسا

 های بیترک جرمی هایفیط از استفاده با گرفته

 د.یگرد تأیید مختلف هایکتابخانه از استفاده و استاندارد

 دهندهلیتشک های بیترک از کدام هر نسبی درصد

 گاز فیط در آن منحنی ریز سطح به توجه با هااسانس

 منابع در که رییمقاد با و آمد دست به کروماتوگراف

 منتشرشده، کواتس سیاند گرفتن نظر در با مختلف

 ;Shibamoto, 1987; Davies, 1998) دیگرد سهیمقا

Adams, 2011.)  

 

 بحث و نتایج
 اسانس دیتول متوسط بازده

 گلدار هایسرشاخه توسط اسانس دیتول متوسط بازده

 وزن حسب بر تکرار بار سه در S. santolinifolia اهیگ

 است. آمده 8 شکل در آب، با تقطیر روش به اسانس

 33/5 تا 70/5 از مختلف هاینمونه در اسانس درصد

 اسانس بازده بیشترین داد نشان نتایج است. متغیر درصد

 کمترین و درصد( 33/5) آبادقطب رویشگاه به مربوط

 بود. درصد( 70/5) آبماه رویشگاه به مربوط اسانس بازده

 و درصد( 71/5) سیرمند رویشگاه به مربوط اسانس بازده

 59/5 حدود در درصد( 55/5) میمند راهی دو رویشگاه

 پیشین مطالعات در داد. نشان را اختالف یکدیگر با درصد

 فارس، استان داراب از شده آوری جمع گیاه اسانس بازده

 03/5 ،59/5 ترتیببه هرمزگان استان فارغان و آباد حاجی

  (.Sonboli et al., 2006) گردید گزارش درصد48/5 و
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 Salvia santolinifolia اهیگ مطالعه مورد هایجمعیت اسانس بازده میانگین. 8 شکل

Figure 1. Mean of the essential oil yield of the studied Salvia santolinifolia populations 

 

آوری شده در گزارش دیگری از نمونه گیاهی جمع

از منطقه زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان، 

 & Sefidkonدرصد اعالم شد ) 81/5بازده اسانس 

Khajavi, 1999.) 

 دارویی گیاهان در ثانوی ترکیبات انواع تولید

 باشدمی محیطی و ژنتیکی عوامل تأثیر تحت مختلف

(Sadeghi et al., 2015.) اسانس تولید که آنجا از 

 شرایط تأثیر تحت زیادی حد تا همؤثر ماده عنوان به

 گیرد،می قرار رویشگاه ادافیکی و اکولوژیکی مختلف

 اسانس مقدار با رویشگاهی شرایط ارتباط بررسی

 و کشت شرایط انتخاب جهت مناسبی الگوی تواند می

 دهد قرار پژوهشگران سایر اختیار در سازیاهلی

(Nematollahi et al., 2017). گلیمریم هایرویشگاه 

 این در بررسی مورد (S. santolinifolia) خلیجی

 هایبخش در جغرافیایی موقعیت نظر از پژوهش

 گونه این داشتند. قرار هرمزگان استان شرقی و شمالی

 شیب در و دریا سطح از متر 8905 تا 505 ارتفاع از

 اسانس بازده باالترین دارد. پراکنش درصد 95 تا صفر

 سطح از ارتفاع که گردید مشاهده آبادقطب منطقه در

 95 تا شیب از و بوده متر 351 رویشگاه آن در دریا

 رویشگاه از اسانس بازده کمترین بود. برخوردار درصد

 85 از کمتر شیب درصد نیز و متر 578 ارتفاع با آبماه

 از اسانس استخراج جهت گیاهی نمونه شد. حاصل

 برداشت آبادقطب رویشگاه در جنوب به رو شیب

 و خورشید کامل نور از جنوب به رو هایشیب گردید.

 عامل این و بوده برخوردار بیشتری روشنایی دوره طول

 تواندمی گیاه این در اسانس انباشت و رشد افزایش در

 هاموج طول تمام کامل نور در زیرا باشد؛ گذارتأثیر

 تولید میزان و شدن فعال بر نور کیفیت و بوده موجود

 را مهمی نقش متفاوت نوری هایموج طول در اسانس

 (.Cristina Figueiredo et al., 2008) کندمی ایفا

 چرخه طول در حدواسط ترکیبات که آنجا از همچنین

 بیوسنتز در اصلی هایماده پیش عنوانبه کربن تثبیت

 و نور بین شدیدی همبستگی رود،می کار به هااسانس

 (.Bernath, 2008) دارد وجود هامتابولیت این بیوسنتز

 در )فتوپریود( روشنایی دوره طول این، بر عالوه

 از ها،اسانس تولید با مرتبط متابولیکی مسیرهای

 ترپنوئیدها، تولید درمؤثر  مسیرهای تا گرفته فتوسنتز

 به پیروفسفات ایزوپنتیل تبدیل در ویژه به

 نقش پروپانوئیدها فنیل و فسفات، -3 گلسیرآلدهید

  (.Sangwan et al., 2001) دارد سزاییبه

 محققان توسط اسانس تیکم یرو ارتفاع تأثیر

 همبستگی مطالعات این در .است شده اثبات یقبل

 است؛ شده گزارش اسانس بازده و ارتفاع بین منفی

 اهیگ در اسانس زانیم ارتفاع شیافزا با که طوری به

 افزایش اهیگ اسانس زانیم ارتفاع کاهش با و کاهش

 ,.Fejér et al., 2018; Nematollahi et al) یابدمی

2017; Lee & Ding, 2016; Yavari et al., 2010.) اما 

 صورت خلیجی گلیمریم روی تاکنون که هاییبررسی

 بازده ارتفاع افزایش با دهدمی نشان است گرفته

 در و (Sonboli et al., 2006) یایدمی افزایش اسانس

 و زابل مانند تر،پایین دریا سطح از ارتفاع با مناطق
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 است برخوردار کاهشی روند از اسانس بازده فارغان،

(Sonboli et al., 2006; Sefidkon & Khajavai, 

 بازده افزایش از حاکی حاضر پژوهش هاییافته (.1999

 افزایش با متناسب مطالعه مورد هایجمعیت اسانس

 و باشدمی دریا سطح از متر 351 تا ارتفاع

 )دو دارند قرار باالتر ارتفاع این از که هایی رویشگاه

 8985 و متر 8845 ترتیب به سیرمند و میمند راهی

 کمتری اسانس بازده از دریا( سطح از باالتر متر

  (.9 )جدول برخوردارند

 هایرویشگاه در سالیانه دمای متوسط تغییرات

 درجه 3/93 تا 3/94 بین خلیجی گلیمریم مختلف

 بیشینه و دما کمینه بین اختالف و بوده گرادسانتی

 درجه +3/04 مطالعه مورد هایرویشگاه در دما

 طریق از محیط حرارت درجه باشد.می گراد سانتی

 و فعل سرعت ای،روزنه هدایت تعرق، و تبخیر در تأثیر

 حل امالح، جذب فتوسنتز، مثل شیمیایی انفعاالت

 حرارتی )نیاز گیاهان نمو و رشد در تأثیر و گازها شدن

 را ثانوی و اولیه هایمتابولیت تولید گیاه( تجمعی

 اسانس، بیوسنتزی مسیر در دهد.می قرار تأثیر تحت

 و اکسیداسیون متیالسیون، سرعت روی حرارت درجه

 تغییر را مختلف ترکیبات نسبت و گذاشته تأثیر احیاء

 اسانس کیفیت و کمیّت در تغییر باعث که دهدمی

 متوسط بررسی (.Sangwan et al., 2001) شودمی

 داد نشان بررسی مورد هایرویشگاه در سالیانه بارش

 3/811) میمند راهی دو منطقه در بارندگی بیشترین

 آبماه منطقه در بارش میزان کمترین و متر(میلی

 پژوهش این هاییافته دهد.می رخ متر(میلی 7/890)

 درجه به نسبت گیاه این تحمل دامنه از حکایت

 قابلیت که طوریبه است؛ محیطی سخت هایحرارت

 اثبات را خشک و گرم هوای و آب در گیاه این رویش

 تنش تحت گیاهان اغلب در اسانس تولید نماید.می

 چنین در یابد.می افزایش مالیم خشکی و گرمایی

 رخ فتوسنتز کاهش و هاروزنه شدن بسته شرایطی

 در هااسانس تولید برای الزم هایماده پیش و دهدنمی

 تولید نتیجه در دارد. وجود کافی میزان به گیاه

 محافظتی نقش دلیل به گیاه فرار ترکیبات و ترپنوئیدها

 افزایش باال، نور و حرارت درجه برابر در ترکیبات این

 آبادقطب رویشگاه در اسانس میزان بودن باال یابد.می

 این به توانمی را مطالعه مورد هایرویشگاه بین در

 و تولید (.Llusia et al., 2006) داد نسبت شرایط

 گیاهان در هااسانس مانند ثانوی ترکیبات تجمع

 برخوردار متعددی هایابهام و پیچیدگی از دارویی

 عامل بر عالوه محیطی، عوامل از رسدمی نظر به است.

 درجه نیز و نسبی رطوبت و آب دریا، سطح از ارتفاع

 و جغرافیایی عرض مانند عوامل سایر منطقه، حرارت

 های میکروارگانیسم نیز و رویشگاه ادافیکی شرایط ویژه به

 در نوسان بروز در گیاه، ژنتیک کنار در آن، در موجود

 ,.Dudareva et al) باشند گذارتأثیر اسانس بازده

 بررسی و ترجامع مطالعات انجام با بنابراین (.2004

 اکولوژیکی میدان به توانمی گذارتأثیر عوامل تمام

  گونه در اسانس بهینه تولید جهت مناسب

S. santolinifolia یافت. دست 

 

 اسانس اجزای بررسی

 در مطالعه مورد خلیجی گلیمریم مختلف هایجمعیت

 تنوع اسانس، ترکیبات درصد و نوع نظر از تحقیق این

 در مجموع در (.9 )جدول دارند یکدیگر با توجهی قابل

 شناسایی ترکیب 37 گونه این گلدار هایسرشاخه اسانس

 هاجمعیت تمام در ترکیب 83 تعداد، این از که گردید

 دو آباد،قطب آبماه، رویشگاه چهار در بودند. مشترك

 97 و 35 ،95 ،97 بیترت به سیرمند و میمند راهی

 اند.شده آورده 9 جدول در که شدند ییشناسا بیترک

 درصد، 5/33 آبماه شگاهیرو از شده ییشناسا باتیترک

 راهی دو رویشگاه درصد، 7/33 آبادقطب رویشگاه

 از درصد 3/33 سیرمند شگاهیرو از و درصد 1/33 میمند

 نیتر عمده دادند. اختصاص خود به را اسانس اجزای

 S. santolinifolia اسانس دهنده لیتشک باتیترک
 درصد(، 4/73) پینن -آلفا بیترک شش از: عبارتند

 درصد(، 5/0) لیمونن درصد(، 1/5) اپوکسید هومولن

 و درصد( 8/3) ترپینئول -آلفا درصد(، 8/4) کامفن

 بیترک شش آبماه؛ شگاهیرو از درصد( 5/3) میرسن

 درصد(، 3/0) لیمونن درصد(، 9/79) پینن -آلفا ترپنی

 9/4) ترپینئول -آلفا درصد(، 0/4) اپوکسید هومولن

 از درصد( 8/3) میرسن و درصد( 1/3) کامفن درصد(،

 3/03) پینن -آلفا ترکیب هشت آباد؛قطب شگاهیرو

 8/0) اپوکسید هومولن درصد(، 3/0) لیمونن درصد(،
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 B (5/4 ژرماکرین درصد(، 5/4) کادینول -آلفا درصد(،

 ترپینئول -آلفا و کامفن درصد(، 9/3) میرسن درصد(،

 ترکیب پنج و میمند راهی دو شگاهیرو از درصد( 5/3)

 9/85) اپوکسید هومولن درصد(، 4/05) پینن -آلفا

 8/7) لیمونن درصد(، 9/7) کادینول -آلفا درصد(،

 باتیترک ریسا و بوده درصد( 7/3) اسپاتولنول و درصد(

 .دهندمی لیتشک را اسانس اجزای درصد سه از کمتر

 در شده ییشناسا مختلف باتیترک به توجه با

 که دیگرد مشخص منطقه، چهار نیا اسانس

 اجزای گروه نیتراصلی مونوترپنی هایهیدروکربن

 0/15) آبماه هایرویشگاه اسانس دهندهلیتشک

 میمند راهی دو درصد(، 3/15) آبادقطب درصد(،

 از پس و بودند درصد( 3/73) سیرمند و درصد( 1/55)

 را شترییب سهم ترپنی ییسسکو هایدروکربنیه آن

 سسکویی و داراکسیژن هایمونوترپن و بودند دارا

 (.9 )جدول داشتند کمتری سهم داراکسیژن هایترپن

 
 مختلف هایرویشگاه در Salvia santolinifolia گونه اسانس در شده شناسایی هایترکیب .9 جدول

Table 2. Identified compounds in the essential oils of Salvia santolinifolia from different habitats 
No. Compound name* RI** 

Content (%) 

Abmah Ghotbabad Dorahi-Meymand Sirmand 

1 α-Pinene 946 63.4 62.2 53.9 50.4 

2 Camphene 962 4.1 3.8 3.0 2.9 

3 β-Pinene 976 0.6 0.4 0.4 0.3 

4 Myrcene 1005 3.0 3.1 3.2 2.7 

5 dehydro-1,8-Cineole 1028 - - 0.3 - 

6 α-Terpinene 1038 0.5 0.6 0.7 0.6 

7 ρ-Cymene 1050 2.5 2.5 2.0 2.8 

8 Limonene 1053 5.0 5.9 5.3 6.1 

9 1,8-Cineole 1055 - - 0.4 - 

10 (Z)-β-Ocimene 1058 - - - 0.7 

11 (E)-β-Ocimene 1060 0.3 0.6 0.8 0.7 

12 γ-Terpinene 1079 0.8 0.9 1.1 1.7 

13 Terpinolene 1106 0.3 0.3 0.4 0.4 

14 α-Campholenal 1151 0.3 0.4 0.2 - 

15 Camphor 1171 0.5 0.5 0.3 - 

16 Borneol 1179 0.2 0.3 - - 

17 Terpinen-4-ol 1208 0.3 0.3 0.2 - 

18 α-Terpineol 1219 3.1 4.2 3.0 1.2 

19 Myrtenal 1233 0.8 0.8 0.7 - 

20 Bornyl acetate 1315 1.2 0.4 - - 

21 α-Yelamgene 1406 - 0.2 0.5 0.4 

22 α-Copaene 1415 0.5 1.0 2.1 1.8 

23 γ-Gurjunene 1467 0.4 - 0.5 0.4 

24 (E)-Caryophyllene 1470 0.6 0.7 1.3 0.9 

25 γ-Muurolene 1517 0.8 1.3 2.6 2.4 

26 γ-Cadinene 1537 - - 0.7 0.7 

27 Ϫ-Cadinene 1551 - 0.4 0.9 0.7 

28 Germacrene B 1553 0.8 1.9 4.0 - 

29 Spathulenol 1558 - 0.4 - 3.6 

30 Cubebol 1562 - - 0.6 0.7 

31 α-Muurolol 1584 - - 0.4 0.5 

32 Pogostol 1655 0.3 - - - 

33 Humulene epoxide 1729 7.8 4.5 5.1 10.2 

34 n-Nonadecane 1903 - - - 0.4 

35 β-Eudesmol 1937 0.2 0.2 0.5 0.5 

36 α-Cadinol 2054 1.4 1.8 4.7 6.2 

       

Monoterpene hydrocarbons 80.5 80.3 70.8 69.3 

Oxygenated monoterpens 5.2 6.5 5.1 1.2 

Sesquiterpene hydrocarbons 12.1 10.4 17.7 17.9 

Oxygenated sesquiterpenes 1.9 2.4 6.2 11.5 

Total identified 99.7 99.6 99.8 99.9 

     

Essential oil content (w/w %) 0.65 0.93 0.70 0.68 

 دسترس. در استاندارد ترکیبات از تعدادی با همزمان تزریق (،MS) جرمی اسپکترومتری (،RI) بازداری اندیس شناسایی: روش*: 

  .گردید تعیین DB-5 ستون در کربنه 7-94 هایآلکان نرمال از استفاده با تحقیق این در بازداری اندیس**: 

*: Mode of identification: retention index (RI), mass spectrometery (MS), and co-injection (CoI) with some available authentic compounds. 

**: RI: retention indices determined in the present work relative to C6–C24 n-alkanes on the DB-5 column. 
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 اجزای اگرچه اسانس، دهندهلیتشک اجزای لحاظ از

 نیا با ولی هستند مشابه باًیتقر شگاهیرو چهار نیا اسانس

 با فییک نظر از هم و کمّی نظر از هم ییهاتفاوت حال

 و آبماه اسانس نمونه در که طوریبه دارند؛ گریکدی

 دمای متوسط تر،پایین دریا سطح از ارتفاع که آباد، قطب

 به نسبت کمتر سالیانه بارندگی متوسط و بیشتر سالیانه

 4/73 )آبماه پینن -آلفا زانیم دارند، دیگر رویشگاه دو

 اجزای از کیی که درصد( 9/79 آبادقطب و درصد

 باشد،می گونه این اسانس اصلی خواص کننده نییتع

 3/03 میمند راهی )دو است گرید منطقه دو از شتریب

 زانیم نیهمچن درصد(. 4/05 سیرمند و درصد

 ترپنی ییسسکو دروکربنیه کی که اپوکسید هومولن

 باًیتقر درصد( 9/85) سیرمند اسانس نمونه در است،

 )آبماه است مناطق ریسا اسانس نمونه برابر 3/9 تا 3/8

 0/4 آبادقطب و درصد 8/0 میمند راهی دو درصد، 1/5

 زانیم به اسپاتولنول داراکسیژن ترپنسسکویی درصد(.

 مقدار به و سیرمند اسانس نمونه در فقط درصد 7/3

 در دارد. وجود آبادقطب نمونه در 4/5 ناچیز

 گونه، همین روی گرفته صورت پیشین های پژوهش

 از شده آوریجمع نمونه اسانس در ترکیب 85 تعداد

 شد مشخص بلوچستان و سیستان استان زابل رویشگاه

 -آلفا اسانس دهندهتشکیل ترکیبات ترینعمده که

 و درصد( 4/89) پینن -بتا درصد(، 4/03) پینن

 ,Sefidkon & Khajavai) بودند درصد( 1/3) لیمونن

 اسانس در ترکیب 35 تعداد دیگری، مطالعه در (.1999

 داراب، هایرویشگاه از شده آوریجمع های نمونه

 اصلی وجز که گردید شناسایی آبادحاجی و فارغان

 هیدروکربن ترکیب هارویشگاه این در اسانس

 59 و 55 ،04 میزان به ترتیب به پینن -آلفا مونوترپنی

 این اسانس غالب ترکیبات دیگر از بود. درصد

 و لیمونن بورنئول، کامفن، به توانمی هارویشگاه

 از پینن -بتا میزان که نمود اشاره پینن -بتا ویژه به

 برخوردار حاضر مطالعه به نسبت توجهی قابل درصد

 احتمال به تفاوت نیا (.Sonboli et al., 2006) بود

 خود که است پییکموتا هایتفاوت از ناشی ادیز

 هایشگاهیرو بر حاکم میاقل و طییمح طیشرا از حاصل

 بودنغالب به توجه با ادامه در باشد.می مطالعه مورد

 مورد هایجمعیت اسانس در پینن -آلفا ترکیب

 ارائه ترکیب این پیرامون نکاتی تا است الزم مطالعه،

 گردد.

 

 پینن -آلفا

 دو مونوترپنی هیدروکربن یک (α-pinene) پینن -آلفا

  93/837 مولی جرم با و C10H16 فرمول با ایحلقه

g mol
 انواع درمان در آن اهمیت دلیلبه باشد.می 1-

 برابر در آن توموری ضد خاصیت ویژهبه هابیماری

 ساخت در معده، کولون و سینه سرطان هایسلول

 دارد کاربرد گیاهیمنشأ  با سرطان ضد داروهای

(Blasco-Benito et al., 2018; Zhang et al., 2014; 

Russo & Taming, 2011.) یالقا طریق از ترکیب این 

 یا و میتوکندری غشای نفوذپذیری واسطه به آپوپتوز

 هایسلول رشد مهار باعث سلول، کردن نکروزه

 پینن -آلفا (.Zakaria et al., 2010) شودمی سرطانی

 در محافظت جهت دفاعی مکانیسم عنوانبه گیاهان در

 خاصیت این از که کندمی عمل حشرات و آفات برابر

 صنعت در زیستیمنشأ  با کشآفت سموم تولید در آن

 توجه با (.Huang et al., 2013) برندمی بهره مربوطه

 شده آوریجمع هاینمونه پینن، -آلفا کاربرد موارد به

 یبیشتر میزان خود اسانس در که آبماه و آبادقطب از

 در استفاده یبرا یباالتر کیفیت داشته، پینن -آلفا

 دارند. کشآفت سموم تولید و داروسازی

 

 کلی گیرینتیجه

 ترکیبات تولید در هاسرزمین پتانسیل از استفاده

 مرتبط تحقیقات در مهم اهداف از یکی خاص دارویی

 پذیریانعطاف باشد.می دارویی گیاهان پایدار تولید با

 زیادی حد تا دارویی هایگونه هایِجمعیت ژنتیکی

 در که دارد ایمنطقه اقلیم و طبیعی شرایط به بستگی

 به پذیریانعطاف این کنند.می نمو و رشد آن

 که دهدمی را امکان این گیاهی مختلف های جمعیت

 این شوند. سازگار خود پیرامون محیطی شرایط با

 هایمتابولیت تولید و تراوش نتیجه در سازگاری

 قادر گیاه آنها، وجود واسطه به که باشدمی ایثانویه

 محیط آن در خود زادآوری و حیات به بود خواهد

 گیاه در موجود دارویی ترکیبات از یک هر دهد. ادامه

 محیطی شرایط از محدودی و مشخص گستره یک در
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 تولید بهینه حد در ترکیب( آن اکولوژیکی )میدان

 ارزیابی اکولوژیکی، میدان این شناخت برای شود. می

 فیتوشیمیایی بررسی یا و نظر مورد ترکیب برای کمّی

 حائز بسیار هدف گیاه ترکیبات کیفی شناخت برای

 گیاهی، هایجمعیت شیمیایی مطالعۀ است. اهمیت

 ها،مکان آن در که شود می هاییمکان کشف به منجر

 بسیار کیفیت و کمّیت با ایماده تولید به قادر گیاه

 برای امکان این تردید بدون است. شده مطلوب

 توجه با که دارد وجود نیز خلیجی گلیمریم های جمعیت

 ایمنطقه کشور، در موجود اقلیمی هایرویشگاه به

 استعداد بروز در آبادقطب مانند اکولوژیکی میدانعنوان  به

  شود. معرفی پینن -آلفا ترکیب برای متابولیتی
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