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 کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده                        اردبیلی محقق دانشگاه

 ۳۹ات: صفح تعداد                  ۵۵/۵۹۳1/ 9۳ :دفاع ریختا

 :چکیده

 در گونه ۰۹ بیش از و جهان در گونه ۳۹۹ دارای حدود که باشد می نعناعیان تیره مهم های جنس از Salvia.L)گلی ) مریم

 صنایع در و هستند تهابیضدال و یاکسیدان آنتی ضدباکتری، خواص دارای این جنس است. گیاهان بومی گونه ۵۰ شامل ایران

ی اکسیدان آنتی  خاصیتهای موفولوژیکی،  مقایسه ویژگی این پژوهش با هدف بررسی .دارند فراوانی کاربرد نیز آرایشی و عطرسازی

ای در قالب بلوک کامل   از مزرعه ی مورد نظرها گلی انجام شد که نمونه گونه جنس مریم ۵۵اکوتیپ از  9۱و محتوای بیوشیمیایی 

 فالونویید کل و محتوای فنل خشک گیاهی، های های متانولی از نمونه پس از تهیه عصاره صادفی با سه تکرار جمع آوری شدند.ت

با روش سنجش ها  گونهاکسیدانی  آنتیفعالیت  همچنین وو کلرید آلومینیوم  سیوکالتیو – فولین های توسط معرف ترتیب به

دارای باالترین  Salvia sclareaهای گونه  ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که اکوتیپDPPH) آزاد ) های ظرفیت پاکسازی رادیکال

گرم اسید گالیک در هر  میلی 0۹)حدود  باالترین مقدار فنل کل نتایج،براساس  ی صفات مورفولوژی مورد بررسی بودند.میزان کمّ

S.officinalisهمدان از گونه کوتیپا، در گرم نمونه خشک( در  نیکاتچ واالن یگرم اک میلی ۹0) کل یدیفالونورین میزان و بیشت  

درصد رادیکال آزاد  ۱۹بازدارندگی کمترین مقدار مشاهده شد. S. virgate آباد از گونه نجف پیاکوت در ،خشک(گرم نمونه  ۵۹۹هر 

(IC50  )(۵0/۵۹۹ میلى در میکروگرم  )همدان از گونه  کوتیپادر لیترS. officinalis  هیتجز جینتا .د شدبرآور HPLC که نشان داد 

 یها گونه را بین یابیمورد ارز کیفنول باتیترک زانیم نیشتری( بگرم در گرم عصاره خشک میلی 00 )حدود کیکافئ دیاس

نه های گو شدند که اکوتیپ تقسیم گروهچهار  به ها اکوتیپ ای، ی خوشه تجزیه نتایج براساس باشد. دارا میمورد مطالعه  یگل میمر

S. sclarea داد نشان مطالعه مورد گونۀ ۵۵در  صفات ی همه همبستگی میان نتایج طور متمایز در یک گروه اصلی قرار گرفتند. به 

( داشتند که این همبستگی r=۱۵/۹-11/۹داری با عصاره متانولی ) ها همبستگی مثبت و معنی صفات وزن تر و خشک بوته که

دار  با محتوای فنل و فالونویید کل همبستگی منفی و معنی IC50. از سوی دیگر، باشد ار نمید مثبت در مورد درصد اسانس معنی

دار  چنین، بین محتوای فنل کل و فالونویید کل همبستگی مثبت و معنی هم داشت. (P<0.01؛ r=-۱۵/۹و r=-۱۰/۹ترتیب  )به

(۰/۹-0/۹=r) .هایی مانند  توان گونه با توجه به نتایج این مطالعه، می مشاهده شدS. officinalis   که دارای کمترین میزان راIC50 

باشند، در  محتوای بیوشیمیایی مطلوبی را نیز دارا می و به عبارت دیگر، باالترین توان مهار رادیکال آزاد هستند و همچنین،

 مورد توجه قرار داد. ،صنایع دارویی و خوراکی درتر باهدف کاربرد  های پیشرفته برنامه

 ی متانولی اسانس، رادیکال آزاد، فالونویید، فنل، عصاره: ها واژه لیدک
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 مقدمه -1-1

 لیرا تشک یاطراف آدم عتیقسمت اعظم طب اجزای مهم منابع طبیعی، عنوان یکی از به اهانیگ

ها کمک گرفته شده است.  از آن درمانیحل مشکالت  یبرا گزینه نیعنوان اول به ،نی. بنابرادهند یم

یی ایمیش یداروهاها با  جایگزینی آنباعث  گرید یاز سو یل اقتصادیسو و مسا کیعلم از  شرفتیپ

 یها حاو آن یها از اندام یبرخ ای کیهستند که  یاهانیگ ،۵ییدارو اهانیگ(. ۵۹۰۹ ن،یشده است )ام

 هستندمؤثر بر موجودات زنده  ییخواص دارو یداراو  اهیوزن خشک گ یک درصداز  کمتر بامواد مؤثر 

بر جا  یآدم ی کرهیکه بر پی بار انیبه واسطه اثرات ز ییایمیش ی(. امروزه داروها۵۹88، قاسمی)

به  یاهیگ ینسبت داروها ،. اگرچهسپارند یم یاهیگ یخود را به داروها یکم جا کم ،گذارد یم

و  شود یدنبال م شتریبا سرعت ب ینیگزیروند جا یاست، ول زیناچ یدر سطح جهان ییایمیش  یداروها

؛ ۵۹8۹ ،یموسوشده است ) یشتریمهم توجه ب نیبه ا ریچند سال اخ یط زیدر کشور ما ن

هزار گونه از نظر  ۵۹حدود  در دنیا، شده ییشناسا یاهیهزار گونه گ ۹۱۹(. از ۵۹80 پور، ینسلطا

کشف  تا یادیهستند و هنوز زمان ز ییاثرات دارو یدارا یکه برخ اند شده یبررس اجزای بیوشیمیایی

 ی عنوان شاخه در حال حاضر به ییدارو  اهانیگ کشت  .باقی است یاهیگ تر منابع با ارزش بیشتر

ی در ساخت داروهامورد نیاز   هیاول مواد دیاستخراج و تول یمطرح است که برا یکشاورزاز  یمهم

 ،یکیژنت یها یژگیو نییواضح است که تع بنابراین، (۵۹۰9)مجاب،  روند یکار م بهمختلف 

 ،یاقتصاد داریپا یبردار منظور بهره به اهانیدسته از گ نیا ی و بیوشیمیاییکیولوژیزیف ،یکیمورفولوژ

دارویی  یها گونه انقراضاز  یریمراتع کشور و جلوگ درحفظ تنوع موجود  نیچن و هم یاف سالمتاهد

 رسد یم به نظر یضرور ،از حد شیبرداشت ب و از حد دام شیب یچرا ،یسال خشکدر اثر 

                                                
1- Medicinal plant 
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از  یکی اهانیگ یها  تیو داخل جمع نیب یکیژنت تنوع (.9۹۹۳، 9ملک و همکاران میرح ؛۵۹۰۰،یمی)کر

انتخاب  صفات مناسببا  تهیتا وار باشد یم کینژادگران و متخصصان ژنت مورد مطالعه به یاصلموارد 

 (.9۹۹1، ۵پتسقشود )

همراه دارد. مصرف  کشور ما به یبرا یادیز نهیهز ،ییدارو اهانیگ گسترشنسبت به  یکم توجه

 ونیلیم ۱۹۹ نهیزو ه ییدارو اهانیگ قیکشور از طر یمصرف یدرصد از دارو سهتا  یکساالنه فقط 

در  یلیدال تواند یدارو م نیتأم یکشور برا یعموم ی تومان از بودجه اردیلیم ۹۹۹بیش از دالر ارز و 

 (.۵۹8۹،یمیباشد )ابراه نهیزم نیا

توانند باعث صدمه به  پذیر هستند که می های ناپایدار و بسیار واکنش آزاد، مولکول های رادیکال

  طور مؤثر و به ها ترکیباتی هستند که به اکسیدان زایی شوند. آنتی شو در نهایت جه DNAها،  سلول

های آزاد جلوگیری کرده و منجر به کاهش آسیب و یا کاهش  های مختلف از واکنش رادیکال روش

(. 9۹۹۰ ،9فار و همکاران )شریفیشوند  ها می عروقی و سرطان-های قلبی مرگ سلولی، کاهش بیماری

 8۹۹۹و تاکنون بیش از  دهند های ثانویه گیاهی را تشکیل می از متابولیتمواد فنولیک بخش مهمی 

ول خصوصیات ئاند که مس های پیچیده شناسایی شده لی از اسیدهای فنولیک ساده تا تانینساختار فن

یدها هم از اجزای مهم این یای گیاهان هستند و فالونو مربوط به بو، مزه و سایر خصوصیات تغذیه

باشند که خصوصیات ضد التهابی، ضد ویروسی و ضد سرطانی دارند )آلیمپیک و  میدسته ترکیبات 

از جمله  یعیطب یها دانیاکس یعنوان منبع بالقوه از آنت به ییدارو اهانیگ(. 9۹۵0، ۹همکاران

 ضد ها، دانیاکس یآنت د،یسوپراکس یها کالیاز عوامل مؤثر مهار کننده راد ،یلفن یدهایو اس دهاییفالونو

 (.۵۹8۳و همکاران،  ی)مازندران شوند یو کاهش دهنده ابتالء به سرطان محسوب م یریهاب، ضد پالت

                                                
2- Rahimmalk et al 

1- Gepts  

2-Sharififar et al 

3- Alimpic et al 
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از قطب  ریغ )به یپراکنش جهان یدارا که است یاهیگ های رهیت نیاز بزرگتر یکی انینعناع ی رهیت

و  خانواده نیمتعلق به ا یگل می(. جنس مر۵۹80 ،و همکاران یزدی ی)الر باشد یشمال و جنوب( م

، 0تسمای)والکر و س استمعتدل  وی ریدر مناطق گرمس ژهیو به ایگونه در دن ۳۹۹از  شیشامل ب

 یگونه آن انحصار ۵8اغلب چند ساله و معطر از آن گزارش شده که  یگونه علف 1۵ رانی(. در ا9۹۹۰

ستفاده ا پیشرفتهو  یجنس در طب سنت نیا اهانیگ یها از همه اندام (.۵۹۳۵زاد، هستند )جم رانیا

، ۵لریت و است )فوتوستر شده دییتأ اهانیگاین  لهیوس به یماریب 1۹از  شیدرمان ب ،که یطور . بهشود یم

 (.9۹۵۵، یری؛ ام۵۳۳۹

ها  آن ییایمیتوشیف هیبه تجز یتوجه کم ی،گل میمر یها تیها و جمع گونه عیتعداد وس رغم یعل

 ی موادباال یمحتوا لیدل به اهانیاز گ یاریبس یدرمان اتیاست که خصوص نیا تیواقع .است  شده

؛ ۵۹۳۱، آذر یوسفی) باشد یم ،کنند یعمل م آزاد  کالیعنوان مهار کننده راد ها که به در آن  کیفنول

(، HPLCهایی مانند کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ) تکنیک (.9۹۵9 ،9و همکاران کزیساجو

اکسیدانی ترکیبات فنولیک و  آزاد و خصوصیات آنتیهای  اطالعاتی در زمینه میزان مهار رادیکال

گیرند. بنابراین، کاربرد  کنند و تنها محتوای این ترکیبات را اندازه می فالونوییدی را فراهم نمی

-9،9های آزاد پایدار مانند دی فنیل پیکریل هیدرازیل یا  های واکنشی دارای رادیکال سیستم

diphenyl picrylhydrazyl (DPPHحاو )های گیاهی هستند  ی اطالعات مفیدی در بررسی عصاره

 (.9۹۹۱، ۹)باندونین و همکاران

                                                
4- Walker and Sytsma 

1- Foster and tyler  

2- Sajewicz et al 

3-Bandoniene et al 
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 نعناعیان ی تیره -1-2

 بندی معرفی، پراکنش و رده -1-2-1

جز  )به یپراکنش جهان یاست که دارا یاهیخانواده گ نیاز بزرگتر یکی، انیخانواده نعناع ای رهیت

معطر و  یها از بوته یاهیگونه گ ۱۹۹۹جنس و  9۹۹واده خان نی. در اباشد یمناطق شمال و جنوب( م

باالرونده  ایندرت شکل درخت  خانواده به نیا ی( و اعضا۵-۵کوتاه وجود دارد )جدول  یها درختچه

به واسطه داشتن اسانس از  رهیت نیا اهانی(. معموالً گ9۹۵9، 0و همکاران رستی)ش شوند یمشاهده م

موجود در برگ ساخته و  یترشح یها ند. اسانس معموالً در کرکتند برخوردار یبوع مطبوع و گاه

فنل و تانن مشاهده  یبه ندرت مواد تلخ، پل رهین تیا اهانیمختلف گ یها در اندام .شود یم رهیذخ

و  یکیخانبخشی ؛ ۵۹80 ،و همکاران یزدی یهستند )الر دییفاقد آلکالوو این گیاهان  شود یم

 یکیعنوان  متنوع به یها مینسبت به اقل ادیز اریبس یریپذ انعطاف لیدل نعناع به رهیت(. ۵۹8۳ ،یمقسم

در ها  موجود در آنگوناگون  باتیشوند و به واسطه ترک یمحسوب م یاهیمهم گ یکیژنت ریاز ذخا

 انیمختلف خانواده نعناع یها (. گونه۵۹89کاربرد فراوان دارند )اکبرزاده،  یشیو آرا یبهداشت عیصنا

 تیو خاص باتیترک نیا یمحتوا نیهستند و اغلب ب یمتنوع یدییو فالنو یفنل باتیترک یحاو

  (.9۹۹۹۰، ۵وجود دارد )پراکاش و همکاران میمستق هرابط ها آن یدانیاکس یآنت

های مهم تیره نعناع : نام برخی گونه۵-۵جدول   

 نام جنس و گونه نام انگلیسی نام فارسی

 lavender Lavandula officinalis اسطوخودوس

 Thyme Thymus kotschyanus آویشن، آذربه

 Zataria Zataria multiflora آویشن شیرازی

 Moldavian  Dracocephalum mo بادرشبو

 Lemon balm Melissa officinalis بادرنجبویه

 Horsemint Mentha longifolia پونه

 Stachys Stachys a چای کوهی

 European خال واش

pennyroya 

Mentha pulegium 

                                                
4- Shirsat et al 

1- Prakash et al 
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 Rosemary Rosmarinus os رزماری

 Basil Ocimum basilicum ریحان

 Hyssop Hyssopus officinalis زوفا

 Catnip Nepeta cataria علف گربه

 Ziziphora Ziziphora tenuir کاکوتی

کلپوره )مریم 

 نخودی(

Felty germaner Teucrium polium 

 Phlomis Phlomis olivieri گوش بره

 Oregano Origanum vulgare مرزنجوش

 Savory Satureja hortensis مرزه

 Sage Salvia officinalis مریم گلی

 Pepper mint Mentha piperita نعنا فلفلی

 

 

 salvia، Mentha، Monderda، Origanum، Nepeta های تیره نعناع جنس نیتر از معروف

 یها جنس. شوند یخوش کشت م یجذاب و بو یها داشتن گل لیدل ها به جنس نی. اکثر اباشند می

Plectranthus  وColeus رنگ و  لیدل به ،شوند یدر مناطق خنک شناخته م یخانگ اهیعنوان گ که به

 یعلف شتریکه ب شوند یکشت م یصورت تجار به زین یادیز یها . گونههستند  ها مورد توجه ظاهر برگ

 غذا مورد یعنوان چاشن بهطور مرسوم  این گیاهان به. ندیرو یم ترانهیدم هیدر ناح ومعطر هستند 

استخراج  ییمصارف دارو یبرا ییها اسانس گرید یها از گونه یاریبساز و  رندیگ یاستفاده قرار م

عده زیادی از گیاهان تیره نعناع، تحت شرایط متفاوت محیط (. ۵۹80و همکاران، ی زدی یالر) شود یم

های گیاهان ساکن مناطق مرطوب در  عنوان نمونه، برگ کنند. به سرعت سازگاری حاصل می زندگی به

شوند تا در برابر تعرق مقاومت نمایند  دار یا ضخیم شدن می برابر شرایط خشک، دچار خمیدگی، کرک

 (.۵۹۰9)زرگری، 

 ات گیاهشناسیمشخص -1-2-2

های  ای، اغلب معطر، بدون تیغ و با ساقه ندرت درختچه ساله و به گیاهان تیره نعناع، اکثراً یک

ای هستند.  ها متقابل، به ندرت فراهم، بدون گوشوارک، ساده و گاهی شانه باشند. برگ چهارگوش می
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ماده،  - ها نر . گلهستندتقابل های باالیی دو به دو م و در محور برگه و گاهی سنبله گرزن ها آذین گل

جام گل در . باشند تر از بقیه می رنگ تر و کم ها فاقد پرچم و کوچک آنگاهی در یک یا تعدادی از 

. باشد مشخص که شامل دو لب باالیی و پایینی می هدر باال متشکل از دو لب و قاعده به صورت لوله

و  رفته و عقیم هستند ها تحلیل وی یا دو تای آندو به دو مسا ها متصل به جام گل و چهارتایی، پرچم

دار یا  متفاوت است. بساک واجد یک یا دو حجره موازی یا زاویهنیز های مختلف  طول پرچم در جنس

تخمدان فوقانی . شوند دیگر متصل می که به وسیله رابطی بلند به یک است دیگر به ندرت جدا از یک

ها خارج  از قاعده برچهمعموالً دارای یک تخمک است. کالله  ای و هر خانه دارای دو برچه دو خانه

های اطراف میوه معموالً ثابت هستند و بخش محافظی را به وجود  ای و رگه شود. میوه چهار فندقه می

 آورند که در پراکنش  می

 

(۵۹۰۳  ان،ی؛ مظفر۵۹۰9 ،ی)زرگر انینعناع ی رهیت یاهشناسیگ یالگو: ۵-۵شکل   
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( ۵-۵)شکل  یژه دارند. دانه جز در برخی موارد استثنا معموالً بدون آلبومین استها نقش و دانه

 .(۵۹۳۵زاد،  و جم ۵۹۰۳؛ مظفریان، ۵۹۰9)زرگری، 

 گلی جنس مریم -1-3

 بندی و خواص دارویی معرفی، رده -1-3-1

ق بودن، مشت منیا و ، سالم بودن"شفابخش" های یبه معن Salvare نیاز کلمه الت Salviaنام 

در فرانسه و  Sage (Sauge)نام به  نیاست. ا این جنس اهانیگ یشده است که مربوط به خواص درمان

به  ایگونه در دن ۳۹۹از  شیب یگل میمر (.۵۳۳۳ ،3ری)سنل و ازدم ترجمه شده است میقد سیدر انگل

ا در خانواده تعداد ر نیاحتماالً بزرگتر های این جنس گونه و معتدل دارد. یریدر مناطق گرمس ژهیو

 یگونه علف 1۵ رانی(. در ا9۹۹۰؛ والکروستسما، ۵۹81 ،یآباد فیو شر ی)زارع دنباش ینعناع دارا م

(. ۵۹۳۵زاد، است )جم رانیا یانحصار نگونه آ ۵8اغلب چند ساله و معطر از آن گزارش شده است که 

 یی،جمله مصارف دارو از یمتعدد یکاربردها یداراگوناگونی، علت  جنس به نیمتعلق به ا اهانیگ

خاک و حفظ تنوع  شیجهت کاهش فرسا ،عالوه . بهباشند یم یو صنعت یا علوفه ،ینتیز ،یا هیادو

  (.۵۹80یزدی و همکاران،  ی الر) روند یکار م به یستیز

 9-۵جدول صورت  گلی به قعیت تاکسونومی گیاه مریمبندی کرانکوئیست مو براساس سیستم رده

 باشد. می

این گیاه را  و شده است عنوان گیاهی دارویی استفاده  گلی به از مریم ،یک هزار سال پیشفراتر از 

دانستند و امروزه نیز مشخص شده است که این گیاه دارای خواص مهمی است  درمان همه دردها می

های در اسانس  ها، وجود برخی ترکیب را درمان کند در پژوهش ها تواند بسیاری از بیماری که می

اکسیدانی و  میکروبی، آنتی مسئول خواص ضد و کامفور را 9ولی. سین8و ۵، ۵گلی نظیر توجون یممر

عنوان داروی گیاهی  به  S. officinalisی های گونه برگ .دانند گلی می احتماالً ضد سرطانی مریم

                                                
1- Senel and Ozdemir 

1- Thujone 

2- 1-8,cineole 
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 و عصاره ندا کار برده شده در طب سنتی در سراسر دنیا به Salviaهای  گونه .روند کار می نیروبخش به

گلی  عفونی کننده و متعادل کننده قند خون را دارد. مریمگلی خاصیت ضد ل از برگ گیاه مریمحاص

خون و  کننده قند تب بر، مسکن اعصاب و دردهای گوارشی، مقوی حافظه، کم ،عنوان ضد تشنج به

گلی  س و عصاره مریماسان گیرد. خون و نیز در بیماری میگرن و پارکینسون مورد استفاده قرار می فشار

ضد اسپاسم دارند )عیدی و و ضد التهاب  ،هردو کاهنده فشار خون بوده خواص ضد افسردگی

 .(9۹۹1 عبادی،؛ ۵۹8۰همکاران، 

 (9۹۹۵، ۹)چالچات و همکاران یگل میمر اهیگ یتاکسونوم تیو موقع یرده بند ستمیس -9-۵جدول 

 Spermatophyte شاخه

 Dicotyledons رده

 Lamialse راسته

 Lamiaceae خانواده

 Salvia جنس

 گلی مورفولوژی و گیاهشناسی جنس مریم -1-3-2

 نیا اهانیساله و چند ساله است که در سرتاسر جهان پراکنده است. گ کی یگل میمر جنس

 ان،یمعطر هستند )مظفر اریغالباً بس و درختچه مانند ای یچوب ،یعلف یها صورت بوته به ا،یجنس پا

رو است.  روبه دشواریجنس با  نیا یها گونه ییشناسا وباال  یگل میدر مر دورگه شدن سرعت (۵۹۰۳

 زیو حا دیجنس مف نیا یها گونه یکیو آناتوم یکیمورفولوژ ،ییایمیش یها یژگیمطالعه و ،رو نیاز ا

تار ساخمشخصات آناتومیکی مانند اند که  نشان داده گران پژوهش(. ۵۳89، ۵ی)حدق باشند یم تیاهم

 یخانواده نعناع مهم است )سجاد بندی گیاهی طبقهدر و ساختار دانه گرده برگ  دم یآوند یها هدست

جنس مورد  نیا یها از گونه یتعداد کم رانیا در(. 9۹۵۵، 9و همکاران هندرسون؛ 9۹۹0، پریو شه

                                                
3- Chalchat et al 

1- Hedge 

2- Henderson et al 
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در استان  یگل میگونه جنس مر ۵8اند. در مطالعه  گرفته قرار یکیو آناتوم یکیمطالعه موفورلوژ

. در این بررسی مشخص شد شدند سهیبرگ باهم مقا ساقه، برگ، دم یاز لحاظ آناتوم یغرب جانیآذربا

های آوندی کوچک  های آوندی بزرگی وجود دارد و دسته گلی دسته برگ مریم که در ناحیه میانی دم

و همکاران  ندرسونه (.۵۹88 ،ینیحس و وش بی)نژاد حبهای بزرگ قرار دارند  در دو جانب این دسته

ه کردند. دانه گرده در جنس یرا ارا Salviaگونه  ۱۳دانه گرده  یاز مورفولوژ یشرح مختصر (9۹۵۵)

 وجود دارد نیب نیدر ا ییاستثناها است. البته یاریآن شش ش یشاوندیخو یها و تاکسون یگل میمر

ها  تاکسون نیدر ا یدیطح پلوئس شیافزا با تناسباشاره کرد که م S. Splendensبه گونه  توان یمکه 

مشاهده S. virgata  وS .nemorosa در دانه گرده  ژهیمورد به و نیا. است افتهی شیافزا ارهایتعداد ش

در خاک  میبوده و به طور مستق میزخ شیکم و ب یگل میمر ی شهی(. ر۵۹۳9شد )رنجبر و همکاران، 

اع آن بسته به فدارند که ارت میو مستق دار هیاوز ل،یطو یها فراوان دارند. ساقه تفرورفته و انعشابا

( از ۱ تا ۹ها )معموالً  از شاخه ی. تعدادرسد یم متر یسانت ۵۹۹تا  ۱۹به  ییآب و هوا طیها و شرا گونه

 برگ مد یو دارا یمرغ ها متقابل، ساده، تخم . برگکنند یم دیتول یاصل ی ساقه یجانب یها جوانه

رنگ است. شروع  کم یآب ای یاسی ،یگل بنفش، آب ۵۹تا  0شامل  ییچتر انتها کی نیآذ هستند. گل

 کشد یماه طول م کیاست و حدود  ییآب و هوا طیتا اواسط خرداد بسته به شرا نیاز فرورد یگلده

احتمال  ،نیبراافشان است و بنا جنس دگرگرده کی یگل می(. مر۵۹۰8 ،ی؛ زرگر۵۹۰۱ ،ی)قهرمان

(. ۵۳8۹، ۵وجود دارد )هاک تیدر جمع یبیدر اثر عوامل مانند نوترک یپیتنوع در صفات فنوت شامدیپ

ای بر روی  مطالعه (.۵۹۰8 ،یاست )زرگر رهیت یا قهوه ایروشن  یا کپسول و به رنگ قهوه وهیم

در مشهد انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که S. sclarea) گلی کبیر ) سازگاری رشد و نمو مریم

بی جهت کشت وکار و اهلی شدن در شرایط آب و هوای مشهد را دارد )غنی و این گونه سازگاری خو

 (.۵۹88، همکاران

                                                
1- Haque 
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 گلی های جنس مریم پراکنش جغرافیایی گونه -1-3-3

گزارش شده است. محل  ریصغ یایو آس یجنوب یاروپا ترانه،یشمال مد یگل میمر اهیگ أمنش

شمال غرب،  ،یمرکز یست و در نواحگزارش شده ا ایجنس در جنوب غرب و مرکز آس نیتمرکز ا

و  یرانیا یگل میمانند مر یگل میمر یگونه ها ی. برخندیرو یم رانیجنوب غرب، جنوب شرق و غرب ا

 (9۹۹0، 9؛ والکر و همکاران۵۹۳۵زاد،  گسترش دارند )جم رانیدر اکثر مناطق ا یجانیآذربا

 گلی های مورد بررسی جنس مریم معرفی گونه -1-3-4

  (.Salvia aethiopis L) پشمالو اای ی پنبهگلی  مریم

رفع خلط خونی کاربرد دارد  دهنده و ریشه و اندام هوایی این گیاه در عنوان نیرو به

متر و دارای  سانتی 9۱-1۹ساله، ایستاده به ارتفاع  گیاهی علفی دو ساله یا چند (.۵۹۰9)زرگری،

ای مرکب  آذین خوشه ها سفید و گل و گل چین خورده است و های بیضی، قلبی شکل با سطح زبر برگ

، اروپا و ترکیه و درشمال و شمال غرب ایران، اردبیل و تبریز این گونه است و پراکنش جغرافیایی

 .(9-۵)شکل .( ۵۹88قهرمان و اخوت، ؛ ۵۹۰۱؛ قهرمان، ۵۹۰9)زرگری، باشد  می

 

 

 (Salvia macrosiph Boiss) یا لوله یگل میتخم مرو، مر

علفی  درد و بیماری چشمی است. گیاه سرفه، گلو های سیاه بهبود آسیب روزا، موثر درگیاهی نی

شکل است.   مرغی بیضوی، تخم یها دارای برگ متر و سانتی 9۱-۳۹ساله، ساقه افراشته با ارتفاع  چند

                                                
2- Walker et al 
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عراق، افغانستان،  محل رویشباشد. ای مرکب می آذین خوشه های سفید، سفید مایل به بنفش و گل گل

 (.9-۵)شکل .( ۵۹۳۵زاده،  جم؛ ۵۹۰۱قهرمان، باشد ) مرکز ایران می غرب وجنوب و شرق و

 (.Salvia nemorosa L) (Woodland sage, Balkan claryی )رو مزرعه یگل میمر

ریزی، کاهش قند خون و تقویت حافظه مؤثر است. گیاهی علفی پایا  این گونه نیز در درمان خون

 باشد. ای می سرنیزه –ها مستطیلی  ضخیم، برگ ی متر دارای ریشه سانتی۹۹-۵۹۹و ایستاده با ارتفاع 

آذین به صورت سنبله است.  کوچک تقربیا بدون گل، گل نسبتاًبنفش  –آن به رنگ ارغوانی  یها گل

اروپا، ترکیه، شمال وشمال غرب،  شرق، جنوب ایران مانند اردبیل و  این گونه پراکنش جغرافیایی

 (.9-۵( )شکل .۵۹۳۵؛ جم زاده، ۵۹۰۱د )قهرمان، باش تبریز می

 (.Salvia officinalis L) گلی دارویی ی باغی، مریمگل میمری، کوه یگل میمر

دهنده قندخون، در برخی نواحی نیز از آن  کاهش ، تب بر، ضد تشنج ،هضم ی کننده تسهیل 

. گیاهی دو ساله به (9۹۹1، ۵برند )ونگ وگیتس کار می گوشت، سس به، جهت معطرساختن سرکه

پشت است که به حالت خودرو در اماکن سنگالخی و  متر و دارای ظاهری پر سانتی ۹۹-1۹ارتفاع 

علت زیبایی خاصی که دارد، در باغچه نیز  روید. به دامنه بایر غالب نواحی آسیا و شمال آفریقا می

ها است. میوه کپسول و  گلبرگ ای از دارای شبکهو ها متقابل به رنگ سبز روشن  شود. برگ کاشته می

 (.۹-۵)شکل ( ۵۹۰8ای است )زرگری،  به رنگ قهوه

 

                                                
1-Wong and kitts 
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 S nemorosaو ج: شمای کلی گونه  S. macrosiphon Boiss شمای کلی گونه: ب و L.  S. aethiopisالف: شمای کلی گونه : 9-۵شکل 

L. 

 (9۳1شکل ، ۵۹۳۵زاد،  ؛ جم0۱۹، نقشه ۵۹۰۱قهرمان، )منبع: 
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 (  Salvia reuterana Boiss) یاصفهان یگل میمر

سبز  گیاهی است پایا به رنگ. رود کار می کننده حافظه به  تقویت خوابی، و کم به عنوان عامل ضد 

بین  یده موسم گل باشد. زرد متمایل به آبی می ها سفید یا مرغی، گل ها تخم کم رنگ، ایستاده، برگ

ایران  شمال غرب، غرب، مرکز، شمال شرق و جنوبراق و ماه است. این گیاه در ع هشت و خردادیبارد

 (.۹-۵)شکل ( 9۹۵1؛ فتاحی و همکاران، ۵۹۳۵زاد،  جم ؛۵۹۰۱شود )قهرمان،  یافت می

  (.Clary sage( )Salvia sclarea L) گلی کبیر مریم

. گیاهی کرد  توان استفاده سردرد، رفع نفخ می کننده، رفع  عنوان نیروزا، ضدعفونی این گیاه به از

میوه بیضوی و  باشد. یا مستطیلی می پهن وها با پهنک  علفی دو یا چند ساله  است. دارای برگ

شمال آفریقا، آمریکای شمالی و آرژانتین، اروپا،  باشد. گیاهان این گونه در ای مرکب می آذین خوشه گل

؛ ۵۹۰9باشد )زرگری،  می پراکندهایران مانند اهر، اصفهان، خوانسار  غرب، غرب و مرکز شمال، شمال

 (.۹-۵)شکل ( 9۹۵۹روشن، و  یناصرمعادل ؛۵۹۳۵زاد،  ؛ جم۵۹۰۱قهرمان، 

 (.Salvia spinosa L) گلی خاردار مریم

گیاهی علفی چند ساله  .استو ادرار  نهیس های بیماریگونه در برابر اسهال،  نیا یدرمان ریتأث

 ای مرکب و آذین خوشه هست. گل متر سانتی ۹-۵۹گ بر ای دارای دم ای و ساقه ها قاعده باشد. برگ می

شمال ، قفقاز، افغانستان، عراق و مصر ه،یترکاست. گیاهان این گونه در  بهاری در فصل ده گل زمان

؛ ۵۹۰9شود )زرگری،  یافت می مانند بوشهر، همدان، ایران غرب، غرب، مرکز، شمال شرق، شرق

 (.0-۵( )شکل ۵۹۳۵زاد،  ؛ جم۵۹۰۱قهرمان، 
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 S. sclareaو ج: شمای کلی گونه  .S. reuterana Boiss  : شمای کلی گونهو ب .S. officinalis L:  الف: شمای کلی گونه ۹-۵شکل 

L..  
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 (۵۹۰9زرگری،  ؛911شکل ، ۵۹۳۵زاد،  ؛ جم09۹، نقشه ۵۹۰۱قهرمان،  )منبع:

 ( Salvia syriaca L.) سوری یگل میمر

کاهنده قند خون است. گیاهی علفی، چند ساله، دارای ریزوم  دارای خاصیت ضد عفونی کننده و

باشد. پراکنش جغرافیایی  ای مرکب می آذین چرخه ها سفید، گل ها ساده، تخم مرغی، گل است. برگ

گیاهان این گونه در ترکیه، قفقاز، عراق و سوریه، شمال، شمال غرب، غرب، مرکز و جنوب ایران 

 (.0-۵( )شکل ۵۹۳۵زاد،  ؛ جم۵۹80، و همکاران یزدی یالر؛ ۵۹۰۱باشد )قهرمان،  می

 (.Salvia verticillata L) بنفش اسی یگل میمر ،یبنفش، باران ارغوان یگل میمر

گیاهی علفی چند  .دشو یو ضد عفونت استفاده م مریآلزا ،کاهش قند خون یبرا یدر طب سنت

ها کوچک و بنفش کم رنگ  گل ،لها ساده تخم مرغی شک برگ ،دارای ساقه متعدد افراشته ساله و

ایران  شمال، شمال غرب و مرکز، و عراق ، آمریکای جنوبیقفقاز ه،یاروپا، ترکپراکنش آن در  باشد. می

ات و چال؛ چ۵۹۳۵زاد،  ؛ جم۵۹۰۱مانند تهران، مازندران، قزوین، گیالن و تبریز است )قهرمان، 

 (.0-۵)شکل ( 9۹۵۹؛ ناصرمعادلی و همکاران، 9۹۹۵همکاران، 

 (Wand sage, southern meadow sage( )Salvia virgata Jacp) گلی هرز مریم

 باشد. می های ضد باکتری و ویروس، ضد عفونی کننده و تقویت کننده حافظه  شامل ویژگی

های آن در  ها تخم مرغی پهن، گل متر و برگ سانتی 9۹-۵۹۹گیاهی علفی چند ساله به ارتفاع 

یی ایجغراف شپراکنباشد.  ای مرکب می آذین خوشه کنند. گل تایی رشد میهای چهار تا شش  چرخه

ایران  شمال، شمال غرب، غرب و مرکز، عراق و افغانستان ،یمرکز یایقفقاز، آس ه،یاروپا، ترک ها در آن

 (.۱-۵( )شکل 9۹۵۹؛ ناصرمعادلی و همکاران، ۵۹۳۵زاد،  ؛ جم۵۹۰۱باشد )قهرمان،  می
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       (Salvia limbata) دار گلی لبه مریم

 فشار خون،نده کاه ،التهابضد  ،دردضد  به اثرات توان می از خواص دارویی این گونه  

 چهار گوش معطر چند ساله، علفی، است گیاهی .نمود اشاره توان ضد میکروبی می و اکسیدانتی آنتی

غوانی ظاهر گ یا ارها به رنگ آبی کم رن باشد. گل می متر سانتی ۹۹-1۹ حدود آن ارتفاع کرکدار،

ن این گونه آذین آن پانیکول پهن و سفید رنگ است. گیاها مرغی شکل و گل ها تخم شوند و برگ می

)کرمی و کنند  ترکیه و مصر و در ایران در شهرهایی مانند لرستان و دماوند رشد می خاورمیانه،

 (.۱-۵)شکل ( ۵۹۳۹، همکاران
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 .S. verticillata Lو ج: شمای کلی گونه  ..S. syriaca L  : شمای کلی گونهو ب ،.S. spinosa L:  الف: شمای کلی گونه 0-۵شکل 

 (9۳8و  9۰9، 91۵ های شکل، ۵۹۳۵زاد،  )منبع: جم
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 atabmis.s.: شمای کلی گونهب و .S. virgata, Jacq: الف: شمای کلی گونه ۱-۵شکل 

 (9۳9و  98۱شکل ، ۵۹۳۵زاد،  )منبع: جم
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 گلی ژنتیکی جنس مریم های ویژگی -1-3-4

( ۵۹8۹و همکاران ) یجوانمرد شود، یرا شامل م یمتنوع یکروموزوم هیاعداد پا یگل میجنس مر

الً ابزرگتر، احتم هی. اعداد پا(9-۵)جدول  کردند نییجنس تع نیا یرا برا ۵۵و  ۵۹، 8، ۰ هیاعداد پا

 یمورفولوژ رییو تغ یدیپلوئ یاند. پل تر حاصل شده کوچک هیاز اعداد پا یتکامل یندهایفرا یط

 .است یگل میمر یها در تکامل گونه یاصل یکروموزوم از فاکتورها

)جوانمردی و همکاران،  گلی های مورد مطالعه جنس مریم شناسی گونه بندی گیاه : مشخصات کروموزومی و طبقه۹-۵جدول 

۵۹8۹) 

 

 نام گونه
تعداد 

 کروموزوم

تعداد کروموزوم پایه 

(x) 

ر طول نسبی ه

 کروموزوم

 اندازه کل 

کروموزوم 

 هاپلوئید

زیر 

 جنس
 بخش

S. aethiopis 99=x9=n9 ۵۵   Sclarea Aethiopis 

S. macrosiphon  9۹=x9=n9 ۵۹  µm۳/۵-0/۹  Sclarea Aethiopis 

S. nemorosa ۵0=x9=n9 6  µm88/9-۰۹/۵ µm۳1/۵0 Sclarea Plethiosphace 

S. officinalis ۵0=x9=n9 ۰   Salvia Salvia 

S. reuterana 9۹=x9=n9 ۵۹  µm0۰/9-۹۹/۵ µm8۳/۵8 Sclarea Aethiopis 

S. sclarea 99=x9=n9 ۵۵  µm0۱/9-۹۵/۵ µm۹/9۹ Sclarea Aethiopis 

S. spinosa 9۹=x9=n9 ۵۹  µm۹9/9-۹8/۵ µm۱۱/۵1 Sclarea Aethiopis 

S. syriaca 9۹=x9=n9 ۵۹   Sclarea Aethiopis 

S. verticillata ۹9=x0=n9 8  µm۵1/۹-۰/۵ µm۰/۹۰ Leonia Hemisphace 

S. virgata ۹9=x0=n9 1  µm۰۳/۵-81/۹ µm۹/9۹ Sclarea Plethiosphace 

S. limbta ۹9=x0=n9 ۵۹ µm۵0/۵-11/۹ µm۱1/۵۰ Sclarea Aethiopis 
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یج گلی در بررسی حاضر بر اساس نتا های مورد مطالعه جنس مریم تنوع کروموزومی گونه

؛ رنجبر و 9۹۵۵، 9؛ شیدایی و علیجانپو9۹۵۵، ۵؛ خرازیان۵۳8۵باشد )هاک،  می مختلفگران  پژوهش

گلی با تعداد  های مریم گونه  ( تالقی موفق بین9۹۵۵) 0ویک و وارنر (. تیکونی9۹۵۱، ۹همکاران

این نزدیکی ها دانستند و بنابر دلیل ماهیت آلوپلوئیدی احتمالی این دورگ کروموزوم متفاوت را به

بندی روشی کلیدی برای  ها وجود دارد و این نوع گروه های مشخص شده این گونه دستهزیادی بین 

بینی کننده دقیقی  گلی تعداد کروموزوم پیش هاست. بنابراین، در جنس مریم ارزیابی مورفولوژیکی آن

و گونه با تعداد گیری دورگ بین دو گونه نیست و احتمال پیدایش دورگ بین د از پتانسیل شکل

 کروموزوم متفاوت هم وجود دارد.

 یگل میمر یکیژنت  تنوع و ینژاد به -1-3-۵

گر را برای  اصالح نباتات بر پایه تنوع و گزینش بنا نهاده شده و تنوع ژنتیکی حوزه فعالیت اصالح

ت که به . تنوع ژنتیکی یکی از اجزای مهم زیستی اسدهد حی افزایش میگزینش و دیگر عملیات اصال

تغییرات قابل وراثت اشاره دارد. مطالعه تنوع ژنتیکی اطالعاتی در ارتباط با سیستم تولیدمثل جنسی، 

دهد. توانایی یک گونه در سازش به تغییرات محیطی وابسته  نحوه گرده افشانی و مخزن ژنی به ما می

ی در هرگونه همواره افرادی کاف باشد. با تنوع های آن گونه می به میزان تنوع ژنتیکی افراد جمعیت

ن گیاهاو موقعیت موفق بوده و در تکامل  وجود خواهند داشت که به طور طبیعی تحت هر تغییر حال

در گیاهان به ما امکان تولید محصوالت بیشتر با کیفیت باال را چنین تنوع  بسیار مهم است و هم

شود. یکی از  یعی و نوسازی آن میدهد. شناسایی الگوهای ژنتیکی منحصر به بهترین منابع طب می

ها و  و گزینش گیاهان آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی در بین جمعیت حهای اولیه جهت اصال امگ

واند در اثر ت هاست که می باشد. تنوع ژنتیکی قابل توارث در بین و درون جمعیت های موجود می گونه

(. دالیل زیادی برای نیاز به ارزیابی ۵۹81قوی و همکاران، نتکاملی ایجاد، تشدید و حفظ گردد )

                                                
1. Kharazian 

2. Sheidai and Alijanpoo 

3. Ranjbar et al 

4- Tychonievich and Warner 
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توان به گواهی بذر،  های گیاهی وجود دارد. از این دالیل می ن و بین جمعیتروصحیح تنوع ژنتیکی د

های توزیع و  تجزیه تغییرپذیری ژنتیکی در ژنوتیپ ،داری صحیح تنوع ژنتیکی گیاهان حمایت یا نگه

. (9۹۵۵، ۵)طاهیر وکاریم ها اشاره کرد برتر برای تالقی داری رژم پالسم و انتخاب صحیح والدین نگه

های مختلف یک گونه، در یافتن صفات مطلوب به منظور تولید  بررسی تنوع ژنتیکی دربین جمعیت

 های مختلفی از  باشد. در این رابطه بررسی تنوع جمعیت بیشتر امری ضروری در اصالح  گیاهان می

salvia sorinosa  ت. تغییرپذیری ریخت در این بین جمعیتی باالیی را نشان داده اسدر ایران، تنوع

(. 9۹۹۳های جدید گزارش شده است )خرازیان،  گیری یا وجود واریته ناشی از چند شکلی، دورگهگونه 

ارزیابی تنوع ژنتیکی در سطح گونه به دلیل ارتباط در جمعیت تغییرات تکاملی با میزان تنوع ژنتیکی 

زیگوسی، تکمیل و مطابقت با خزانه ژنی جهانی که حاوی تمام اطالعات موجود مشاهده شده، هترو

  (۵۹۳1درباره فرآیند بیولوژیکی است )مرتضوی مقدم و همکاران، 

مختلف،  های ژنوتیپ تالقی از حاصل نتاج بینی پیش برای تالش نژادی به های برنامه بیشتر هدف

تخمین  در ها آن از که است والدین بین ژنتیکی فاصله یا و ژنتیکی های مشابهت گیری اندازه طریق از

مقدم و ) نمود استفاده توان می تفرق حال در های توده مختلف های گروه انتظار مورد ژنتیکی تنوع

الگوی تنوع ژنتیکی دورن یک گونه به شرایط اکولوژیکی ارتباط دارد مثل شرایط  (.۵۹۳9 ،همکاران

افشان و دارای پراکنش  افشانی، گیاهان دگرگرده ها و نوع گرده افشانی کثرت یا فقدان آن گرده

ها با  اغلب تنوع ژنتیکی بیشتری دارند. تنوع ژنتیکی جمعیت ،جغرافیایی و اکولوژیکی وسیعی هستند

بین  تنوع آب و هوایی ارتباط دارد ولی ارتباط بین فاصله ژنتیکی و فاصله جغرافیایی قابل توجه نیست.

وهوا( عوامل اکو جغرافیایی )طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع، بارش، درجه حرارت، آب تنوع ژنتیکی و 

 .(9۹۹۰، 9)وفایی و همکارانوجود دارد ارتباط 

های  گلی نه تنها اطالعات مفید درباره حفظ اکوتیپ مطالعه تنوع در گیاهان دارویی مانند مریم

 این گیاهان در پالسم  آوری و کاربرد ژرم ی، جمعتواند به منظور ارزیاب بلکه می ،کند ها فراهم می آن

                                                
1-Tahir & Karim 

2-VaFuie et al 
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Abstract: 

The genus SalviaL. is one of the most important genera of the Lamiaceae family, with 

more than 900 species around the world and 70 species of Iran with 17 endemic ones. The 

plants of this genus have antibacterial, antioxidant and anti-inflammatory properties which are 

widdy used in perfumes and cosmetic industries. This study was conducted to evaluate some 

biochemical characteristics like total phenol, total flavonoids and antioxidant capacity as well 

as morphological properties 25 ecotypes of 11 Salvia species. Total phenols and total 

flavonoids contents of methanolic extracts from plant samples were evaluated by Folin & 

Ciocalteu’s and Aluminum chloride reagents, respectively. On the other hand, antioxidant 

activity of studied samples were determined based on  DPPH-free cleaning capacity 

measurement.The results of experiments revealed that  all ecotypes of Salvia sclarea have the 

most value of morphological characters. On the other hand, Najafabad ecotype of S. virgate 

showed the highest value of total flavonoid by 34 mg kE/g dry extract. The least value of IC50 

(133.14 μg / ml) was about Hamedan ecotype of S. officinalis which have the  highest amont of 

total phenols as 40 mg GAE/g dry extract, too. The results of HPLC analysis depicted that 

caffeic acid (44 mg / g dry extract) had the highest amount of this phenolic acid among studied 

Salvia ecotypes. cluster could classify the ecotypes into four groups that all ecotypes of S. 

sclarea was placed in the same group. The results of correlation between all studied characters 

of 11 Salvia species showed that total wet and dry weigh had positive correlation with 

methanolic extract percentage (r=0.51-0.66, P≤0.01) which this kind of correlation with 

essential oil percentage was not significant. On the other hand, IC50 value had negative 

correlation with total phenolic and flavonoid (r= -0.57 and r=-0.51,respectivety., P≤0.01). 

Also, the correlation between total phenol and total flavonoid was positive (r=0.4-0.7; P≤0.01). 

Based on the results of this study, it can be demonstrated that the species as S. officinalis which 

as the least IC50  or the highest  capacity of free radical scavenging with desirable amonts of 

biochemical contents, could be a good candidate for advanced programs  f medicinal and 

cosmetic industries. 
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