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 رقیه :نام                                                   گالبی :دانشجو خانوادگی نام

( بومی ایران با استفاده از Salviaهای مریم گلی )بررسی تنوع فیتوشیمیایی و تنوع زیستی برخی از گونه :نامهپایان عنوان

 trnH-psbAژنی مکان بین

 دکتر فاطمه سفیدکن –دکتر سارا دژستان  :راهنما اساتید 

 دکتر مهدی بهنامیان :رمشاو استاد 

 مهندسی کشاورزی                         : رشته     کارشناسی ارشد                :یتحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق دانشگاه  بیوتکنولوژی در کشاورزی                  :گرایش

    696 :اتصفح تعداد                   92/6/26: دفاع تاریخ                     کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده 

 چکیده

-گونه آن انحصااری ایاران مای    61ساله و چندساله در ایران دارد که از این تعداد گونه گیاه علفی یک 85( حدود Salviaجنس مریم گلی )

بهداشتی کاربرد فراوانای دارناد. باا توجاه باه       -غذایی، عطرسازی و آرایشیهای مختلف مریم گلی در صنایع داروسازی، باشند. اسانس گونه

 Salviaو  Salvia aethiopisهای تعیین میزان کمی و نوع ترکیبات موجود در اسانس گونه منظوربه، سالویا های مختلفاهمیت اسانس گونه

virgataباا   خشک شدند وهای گلدار گیاهان سایهایران گردید. سرشاخه از مناطق مختلف این دو گونه شدهآوری، اقدام به کشت بذور جمع

 شناساایی شادند.    GC/MSآمده توسط دستگاه دستهای بهگیری انجام شد و اسانسروش تقطیر با آب اسانساستفاده از دستگاه کلونجر به

  Germacrene-D%(، 43٫686) α-Copaeneشاده از منطقاه تبریاز باه میاناه ترکیباات       آوریجماع  Salvia aethiopis در اساانس گوناه  

(46٫258 ،)%Bicyclogermacrene (92٫115   منطقاااه اردبیاااب ترکیباااات ،)%β-Thujone (48٫929 ،)%1,8-Cineole (68٫832 ،)%

Camphore (69٫561 ،)%Bicyclogermacrene (5٫954 منطقاااه خلخااااب ترکیباااات ،)%β-Thujone (98٫223 ،)%Germacrene-D 

(69٫252 ،)%α-Copaene (66٫461 منطقااااه مانااااه و سااااملقان ترکیبااااات ،)%Germacrene-D (41 ،)%α-Copaene (93٫318 ،)%

Bicyclogermacrene (93٫412 ،)%Δ-Cadinene (2٫489و منطقااه )%     ی دیگاار در اسااتان اردبیااب ترکیباااتBicyclogermacren 

(44٫156 ،)%Germacrene-D (93٫821 ،)%α-Copaene (96٫566بیشترین )%        درصد اساانس را باه خاود اختصااد دادناد. در اساانس

 Camphore%(، 94٫362) %1,8-Cineole(، 42٫518) α-Thujoneشاده از رویشاگاه باباب، ترکیباات     آوریجماع   Salvia virgataگوناه 

%(، رویشاگاه قازوین   64٫266) %1,8-Cineole(، 92٫559) Camphore%(، 45٫426) α-Thujoneمنطقه لردگان ترکیباات   %(،62٫669)

-αی دیگار اساتان  قازوین ترکیباات     %(، منطقاه 66٫541) %1,8-Cineole(، 92٫633) Camphore%(، 45٫381) α-Thujoneترکیبات 

Thujone (33٫232 ،)%Camphore (65٫299 ،)%1,8-Cineole (66٫942 ،)%β-Thujone (5٫356 و منطقااه ارسااباران )%-  خااداآفرین

تارین  %( عماده 8٫563) gamma-Terpinene%(، 64٫456) %1,8-Cineole(، 92٫225) Camphore%(، 42٫981) α-Thujoneترکیبات 

 .S. atropatana  ،S. syriaca  ،S. hypoleuca  ،S. sclarea  ،Sگونه بومی مریم گلی شامب  62همچنین،  بارکدگذاری ترکیبات  بودند. 

verticillata  ،S. sharifii  ،S. virgata  ،S. nemorosa  ،S. spinosa   وS. aethiopis  ژنی کلروپالستی با استفاده از مکان بینtrnH-

psbA  .انجام گرفتDNA های ها استخراج شده و فرآوردهژنومی تمام نمونهPCR یابی به شرکت تکاپوزیسات ارسااب گردیدناد.   برای توالی 

درصد موفقیات   22تا  622ترتیب از ها بهیابی آنمتغیر بود که تکثیر و توالیجفت باز  822تا  322تکثیرشده از  trnH-psbAطوب بارکد 

هستند و متعلق به جنس  trnH-psbAژنی بخشی از ناحیه کلروپالستی بین PCRها نشان داد که فرآورده آمیز بود. تجزیه و تحلیب توالی

باا   Jukes-cantor modelمدب  Neighbor-joiningاساس روش بر، درخت خویشاوندی MEGA6باشند. با استفاده از نرم افزار سالویا می

کاه از   Lamiaceaeهاای مختلاف خاانواده    چنین جنسو هم Salviaهای مختلف شده گونهیابیهای توالیبرای نمونه پشتوانه تکرار 6222

 Salviaهای مختلف جنس در تفکیک گونه trnH-psbAآوری شده بودند، ترسیم گردید. نتایج نشان داد که قدرت بارکد جمع NCBIسایت 

چنین براساس نتایج، هم طور کامب از یکدیگر تفکیک نمود.را به Lamiaceaeهای مختلف خانواده درصد بود، درحالیکه جنس 62 از یکدیگر

99 SNP  .با استفاده از تجزیه و تحلیب همردیفی محاسبه گردید 

 DNA ،trnH-psbA، بارکدگذاری Salvia virgata ،Salvia aethiopisتنوع فیتوشیمیایی،  :هاواژه کلید
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 فهرست مطالب

 صفحه                                                        شماره و عنوان مطالب

 

 کلیات پژوهشمقدمه و فصل اول: 

 63...............................................................................................................................................مقدمه ......................................... -6-6

 66.........................................................................................................................................ضرورت و اهمیت پژوهش ........... -6-9

 66............................................................................................................................................ (Lamiaceae) تیره نعناعیان  -6-4

 61........................................................................................................................................( .........Salvia) جنس مریم گلی -6-3

 65.....................................................................................................................................مصارف و کاربرد جنس مریم گلی  -6-8

 65........................................................................................................................................اهمیت دارویی جنس مریم گلی  -6-6

 62.............................................................................................................................................های مورد بررسی معرفی گونه -6-1

 Salvia virgata. ...................................................................................................................................................62گونه  -6-1-6

 Salvia aethiopis .................................................................................................................................................62گونه  -6-1-9

 92.............................................مواد موثره در گیاهان دارویی ................................................................................................. -6-5

 92........................................................آلکالوئیدها ................................................................................................................. -6 -6-5

 96....................................................................................................................گلیکوزیدها .................................................... -9 -6-5

 96....................................................ها ......................................................................................................................ساپونین -4 -6-5

 96..........................................................مواد تلخ .................................................................................................................... -3 -6-5

 99.......................................................ها ..........................................................................................................................تانن -8 -6-5

 99..............................................................................................................................ها .....................................................اسانس -6-2

 94..............................................ها ..................................................................................................خواد فیزیکی اسانس -6 -6-2

 93....................ها ......................................................................................................................ترکیبات شیمیایی اسانس -9 -6-2

 93.......................................................................................................................................................ها .........کاربرد اسانس -4 -6-2

 98..........................................................................................................................................................ها استخراج اسانس  -3 -6-2

 96...................................................................................شده روی اسانس مریم گلی ..............مروری بر تحقیقات انجام -6-62

 42........................................................تنوع زیستی .................................................................................................................. -6-66

 DNA ..............................................................................................................................................................46بارکدگذاری  -6-69

 49................................................................................................................... استفاده از ژنوم میتوکندری در بارکدگذاری -6-64

 44.................................................................................................................... استفاده از ژنوم کلروپالست در بارکدگذاری -6-63
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 44............................................بارکدگذاری در جانوران ....................................................................................................... -6-68

 43..........................................................................................................................بارکدگذاری در حشرات ......................... -6-66

 43....................................................................................................................................................ها بارکدگذاری در قارچ -6-61

 48.....................................................................بارکدگذاری در گیاهان .............................................................................. -6-65

 48...........................................................................................................................بارکدهای گیاهی .................................. -6-62

 ITS  ...................................................................................................................................................46 ایژنوم هسته -6 -6-62

 matK ............................................................................................................................................46 ژن کلروپالستی -9 -6-62

 trnH-psbA .............................................................................................................41 ژنی کلروپالستیفاصله بین -4 -6-62

 rbcL ..............................................................................................................................................41ژن کلروپالستی  -3 -6-62

 trnL-F .....................................................................................45و توالی  trnL های کلروپالستی اینترونتوالی -8 -6-62

 DNA ..............................................................................................................................................................42یابی توالی -6-92

 32.....................................................بیوانفورماتیک ............................................................................................................... -6-96

 32.......................................................................................................تاریخچه بیوانفورماتیک ...................................... -6 -6-96

 36.......................................................................................................................................... کاربردهای بیوانفورماتیک -9 -6-96

 39............................................های اطالعاتی ................................................................................................................بانک -6-99

6-99- 6-  NCBI ........................................................................................................................................................................34 

6-99- 9-  BOLD ......................................................................................................................................................................34 

6-99- 4-  CBOL........................................................................................................................................................................33 

 GenBank ..............................................................................................................................................33  بانک ژنی -3 -6-99

 trnH-psbA ........................................................................................33پیشینه پژوهشی بارکدگذاری با استفاده از  -6-94

 31...................................................................................................................................................................اهداف پژوهش  -6-93

  هامواد و روشفصل دوم: 

 82...................................................................................................................شناسی و فیتوشیمیایی مطالعه تنوع ریخت -9-6

 82...................................زنی و کشت بذور ..............................................................................................................جوانه -9-6-6

 82.................شناسی .......................................................................................................................بررسی صفات ریخت -9-6-9

 82.یی .......................................................................................های موردبررسی در تنوع فیتوشیمیامشخصات گونه -9-6-4

 Salvia ...................................................................................................86های مواد گیاهی و استخراج اسانس گونه -9-6-3

 GC/MS .......................................................................................................................................86صات دستگاه مشخ -9-6-8

 trnH-psbA ..................................................................................................................................................89بارکدگذاری  -9-9

 trnH-psbA .................................................................................................89گیاهان مورداستفاده در بارکدگذاری  -9-9-6
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 89...............................ژنومی ..............................................................................  DNAتهیه نمونه برگی و استخراج  -9-9-9

 DNA ....................................................................................................................................84تعیین کمیت و کیفیت  -9-9-4

 trnH-psbA ..............................................................................................................................................84آغازگرهای  -9-9-3

 PCR ...............................................................................................................................83ای پلی مراز واکنش زنجیره -9-9-8

 PCR ......................................................................................................................................83های فرآوردهالکتروفورز  -9-9-6

 83....................................................های تکثیرشده .................................................................................یابی نمونهتوالی -9-9-1

 83.........................................ها ..........................................................................................................................تجزیه توالی -9-9-5

  ج و بحثنتایفصل سوم: 

 86...................شده از منطقه تبریز به میانه ....آوریجمع  Salvia aethiopisشناسی گونه بررسی صفات ریخت -4-6

 81..................نه .........منطقه تبریز به میاشده از آوریجمع Salvia aethiopisبررسی تنوع فیتوشیمیایی گونه  -4-9

 85............................. اردبیبشده از منطقه آوریجمع  Salvia aethiopisشناسی در گونه ریختبررسی صفات  -4-4

 62........................................ اردبیبمنطقه شده از آوریجمع Salvia aethiopisبررسی تنوع فیتوشیمیایی گونه  -4-3

 69............................ خلخابشده از منطقه آوریجمع  Salvia aethiopisشناسی در گونه بررسی صفات ریخت -4-8

 64....................................... خلخاب شده از منطقهآوریجمع Salvia aethiopisبررسی تنوع فیتوشیمیایی گونه  -4-6

 68............... مانه و سملقانشده از منطقه آوریجمع  Salvia aethiopisشناسی در گونه بررسی صفات ریخت -4-1

 61.......................... مانه و سملقانمنطقه شده از آوریجمع Salvia aethiopisبررسی تنوع فیتوشیمیایی گونه  -4-5

 62.............................اردبیب شده از منطقه آوریجمع  Salvia aethiopisشناسی در گونه بررسی صفات ریخت -4-2

 12................................... اردبیبمنطقه شده از آوریجمع Salvia aethiopisبررسی تنوع فیتوشیمیایی گونه  -4-62

 14................................. شده از رویشگاه باببآوریجمع Salvia virgataشناسی در گونه بررسی صفات ریخت -4-66

 18.............شده از رویشگاه بابب .......................آوریجمع Salvia virgataبررسی تنوع فیتوشیمیایی در گونه  -4-69

 16دگان ..............................شده از منطقه لرآوریجمع Salvia virgataشناسی در گونه بررسی صفات ریخت -4-64

 15..شده از منطقه لردگان ...............................آوریجمع Salvia virgataبررسی تنوع فیتوشیمیایی در گونه  -4-63

 12...........ن  ....................شده از منطقه قزویآوریجمع Salvia virgataشناسی در گونه بررسی صفات ریخت -4-68

 56........................شده از منطقه قزوین  ..........آوریجمع Salvia virgataبررسی تنوع فیتوشیمیایی در گونه  -4-66

 54..................شده از منطقه قزوین  .............آوریجمع Salvia virgataشناسی در گونه بررسی صفات ریخت -4-61

 53....................................شده از منطقه قزوین آوریجمع Salvia virgataبررسی تنوع فیتوشیمیایی در گونه  -4-65

 56......خداآفرین .. -شده از منطقه ارسبارانآوریجمع Salvia virgataشناسی در گونه بررسی صفات ریخت -4-62

 51........... خداآفرین -شده از منطقه ارسبارانآوریجمع Salvia virgataبررسی تنوع فیتوشیمیایی در گونه  -4-92

 52....خداآفرین .... -شده از منطقه ارسبارانآوریجمع Salvia sclareaشناسی در گونه بررسی صفات ریخت -4-96

 22.......خداآفرین .... -شده از منطقه ارسبارانآوریجمع Salvia sclareaبررسی تنوع فیتوشیمیایی در گونه  -4-99
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 29............................... بندرعباسشده از منطقه آوریجمع Salvia sharifiiشناسی در گونه بررسی صفات ریخت -4-94

 24.................................ندرعباس ..شده از منطقه بآوریجمع Salvia sharifiiبررسی تنوع فیتوشیمیایی در گونه  -4-93

 Salvia virgata ......................................................23و  Salvia aethiopisهای گونهشناسی مقایسه صفات ریخت -4-98

 Salvia virgata  ...................................26و  Salvia aethiopisهای دهنده اسانس گونهمقایسه ترکیبات تشکیب -4-96

 trnH-psbA ...................................................................................................................................................628بارکدگذاری  -4-91

 PCR .......................................................................................................................................628های الکتروفورز فرآورده -4-91-6
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 trnH-psbA ......................................................................................................................................621یابی بارکد توالی -4-91-4
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 ها فهرست جدول

 صفحه                                                        شماره و عنوان جدول

 

 Salvia ................................................................................................86هایآوری بذور گونهمختصات مناطق جمع :6-9جدوب 

 trnH-psbA .............................................................................89مشخصات گیاهان مورداستفاده در بارکدگذاری : 9-9جدوب 

 84..................................و نوع مواد موردنیاز بافر استخراج .................................................................................: مقدار 4-9جدوب 

 83..........................................ژنی گیاهان ...........................شده برای تکثیر مناطق بین: توالی آغازگرهای استفاده3-9جدوب 

 85.......................منطقه تبریز به میانه ....... Salvia aethiopis: نام و درصد ترکیبات موجود در اسانس گونه 6-4جدوب 

 62...........................................منطقه اردبیب  Salvia aethiopis: نام و درصد ترکیبات موجود در اسانس گونه 9-4جدوب 

 64.................................منطقه خلخاب ........ Salvia aethiopis: نام و درصد ترکیبات موجود در اسانس گونه 4-4جدوب 

 61.....................منطقه مانه و سملقان ....... Salvia aethiopis: نام و درصد ترکیبات موجود در اسانس گونه 3-4جدوب 

 12.......................................... منطقه اردبیب Salvia aethiopis: نام و درصد ترکیبات موجود در اسانس گونه 8-4جدوب 

 18...........................................................منطقه بابب ...........  Salvia virgata: نام و درصد ترکیبات اسانس گونه 6-4جدوب 

 15......................................منطقه لردگان .........................  Salvia virgata: نام و درصد ترکیبات اسانس گونه 1-4جدوب 

 56.................................................................منطقه قزوین   Salvia virgata: نام و درصد ترکیبات اسانس گونه 5-4جدوب 

 58.................................................................منطقه قزوین   Salvia virgata: نام و درصد ترکیبات اسانس گونه 2-4جدوب 

 55...................................خداآفرین .. -منطقه ارسباران  Salvia virgata: نام و درصد ترکیبات اسانس گونه 62-4جدوب 

 26.................................... خداآفرین -منطقه ارسباران  Salvia sclarea: نام و درصد ترکیبات اسانس گونه 66-4جدوب 

 24.......................................................بندرعباس منطقه   Salvia sharifii: نام و درصد ترکیبات اسانس گونه 69-4جدوب 

 Salvia virgata  ...............................28و   Salvia aethiopisشناسی دو گونه های ریخت: مقایسه ویژگی64-4ب جدو

 21............................مناطق مختلف ....در   Salvia aethiopisگونه  شده اسانسشناسایی: مقایسه ترکیبات 63-4جدوب 

 626...........................در مناطق مختلف .......  Salvia virgataاسانس گونه  شدهشناساییمقایسه ترکیبات  :68-4جدوب 

 Salvia ..................................................................................624های موردبررسی : ترکیبات شاخص اسانس گونه66-4جدوب 

 Salvia .......................................................628های موردبررسی شده در اسانس گونه: ترکیبات مضر شناسایی61-4جدوب 

 626...................................................................................دبررسی .............................یابی گیاهان مور: تکثیر و توالی65-4جدوب 

 NCBI ..............................621های موجود در سایت های موردبررسی با توالیتوالی (BLASTهمردیفی ): 62-4جدوب 

 Salvia ...........................................................................625های جنس در گونه SNPهای متغیر جایگاه: تعداد 92-4جدوب 

 622...........................................................................شده ..........................یابیهای توالی: فاصله ژنتیکی بین نمونه96-4جدوب 
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 نمودارها فهرست

 صفحه                                                        نمودارشماره و عنوان 

 

 85............................منطقه تبریز به میانه ..............................  Salvia aethiopis: کروماتوگرام اسانس گونه 6-4نمودار 

 66........................................................................ منطقه اردبیب  Salvia aethiopis: کروماتوگرام اسانس گونه 9-4نمودار 

 68...............................................................منطقه خلخاب .......  Salvia aethiopis: کروماتوگرام اسانس گونه 4-4نمودار 

 65.........................................................منطقه مانه و سملقان   Salvia aethiopis: کروماتوگرام اسانس گونه 3-4نمودار 

 14.......................................................................اردبیب  منطقه  Salvia aethiopisکروماتوگرام اسانس گونه  :8-4نمودار 

 16...........................................................بابب .... -منطقه مازندران Salvia virgata: کروماتوگرام اسانس گونه 6-4نمودار 

 12....................................................................منطقه لردگان ........ Salvia virgata: کروماتوگرام اسانس گونه 1-4نمودار 

 59.............................................................................. منطقه قزوین Salvia virgata: کروماتوگرام اسانس گونه 5-4نمودار 

 56.............................................................................. منطقه قزوین Salvia virgata: کروماتوگرام اسانس گونه 2-4 نمودار

 52.................................................خداآفرین  -انارسبارمنطقه  Salvia virgataکروماتوگرام اسانس گونه  :62-4نمودار 

 29........................خداآفرین ....................... -منطقه ارسباران  Salvia sclarea: کروماتوگرام اسانس گونه 66-4نمودار 

 23..................................................................بندرعباس منطقه   Salvia sharifiiکروماتوگرام اسانس گونه  :69-4نمودار 
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 هاشکل فهرست

 صفحه                                                        شماره و عنوان شکل

 

 65...............................................................................................گیاهشناسی جنس مریم گلی ...................خصوصیات : 6-6شکب 

 86.......................................منطقه تبریز به میانه ...  Salvia aethiopisشده گونه شناسی بررسیصفات ریخت: 6-4شکب 

 82......................................................اردبیب منطقه   Salvia aethiopisشده گونه شناسی بررسی: صفات ریخت9-4شکب 

 69...................................................... خلخابمنطقه   Salvia aethiopisشده گونه شناسی بررسیصفات ریخت :4-4شکب 

 66........................................ مانه و سملقانمنطقه   Salvia aethiopisشده گونه شناسی بررسی: صفات ریخت3-4شکب 

 62......................................................اردبیب منطقه   Salvia aethiopisشده گونه شناسی بررسی: صفات ریخت8-4شکب 

 13................................................................ باببمنطقه  Salvia virgataشده گونه شناسی بررسی: صفات ریخت6-4شکب 

 11..................................................لردگان ........منطقه  Salvia virgataشده گونه شناسی بررسی: صفات ریخت1-4شکب 

 52............................................................قزوین منطقه  Salvia virgataشده گونه شناسی بررسی: صفات ریخت5-4شکب 

 54...........................................................قزوین منطقه  Salvia virgataشده گونه شناسی بررسی: صفات ریخت2-4شکب 

 56...............................خداآفرین  -ارسبارانمنطقه  Salvia virgataشده گونه شناسی بررسی: صفات ریخت62-4شکب 

 52.......................خداآفرین ...... -منطقه ارسباران  Salvia sclareaشده گونه شناسی بررسی: صفات ریخت66-4شکب 

 29................................................بندرعباس منطقه   Salvia sharifiiشده گونه شناسی بررسی: صفات ریخت69-4شکب 

 trnH-psbA  .............................................................................626ژنیبین مکان  PCR: الکتروفورز محصوالت 64-4شکب 

 های بارکدبراساس همردیفی توالی Neighbor-Joining ش : درخت خویشاوندی به رو63-4شکب 

  trnH-psbA  666...................................................................................... پشتوانه تکرار 6222 های موردبررسی باگونهبرای 

 شدهیابیتوالی هایبراساس همردیفی نمونه Neighbor-Joining: درخت خویشاوندی به روش  68-4شکب 

 669.................................................................. پشتوانه تکرار 6222 با NCBIدر سایت   Salviaهای مختلف جنس گونهبا 

 شدهیابیتوالیهای براساس همردیفی نمونه Neighbor-Joining: درخت خویشاوندی به روش 66-4شکب 

 664................................................. پشتوانه تکرار 6222 با NCBIدر سایت   Lamiaceaeهای مختلف خانواده با جنس 
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 مقدمه  -6-6

گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی هستند که در صاورت شاناخت علمای، کشات،     

زایی و صادرات غیرنفتی داشته باشند. رویکارد  توانند نقش مهمی در سالمت جامعه، اشتغاببرداری صحیح میتوسعه و بهره

بهداشتی و غذایی و باه دنبااب آن    -های طبیعی آن در صنایع دارویی، آرایشیجهانی به استفاده از گیاهان دارویی و ترکیب

ای و کاربردی وسیعی هان دارویی و معطر نیاز مبرم به تحقیقات پایهتوجه مردم، مسئولین و صنایع داخلی به استفاده از گیا

سازد. کشور ایران دارای شرایط آب و هوایی متنوعی است که این امار خاود موجاب تناوع رشاد      را در این زمینه نمایان می

ی و روناد تادریجی   محیطا (. اثرهای جانبی داروهای شیمیایی، الزامات زیسات 6453گیاهان مختلفی شده است )امیدبیگی، 

های اخیر استفاده از گیاهان دارویای در کشاورهای   ویژه در دهههای طبیعی سبب شده است که بهگرایش به سوی فرآورده

های گیاهان دارویی هم از نظار مقادار و هام از    های فرار یا اسانسروغن(. Farzaneh et al., 2006پیشرفته افزایش یابد )

بر این که از نظار مقادار تولیاد    تأثیر عوامب مختلف محیطی و درونی هستند. این پدیده عالوه های سازنده تحتنظر ترکیب

های مختلف دیگر نظیر تغییراتی که در نوع اسانس و مقدار برخی از اجزای آن باه وجاود   اسانس حائز اهمیت است، از جنبه

های گیاهی کاه در  های مختلف گونهشیمیایی اکوتیپ اتباشد. در نتیجه شناخت تفاوت بین ترکیبتوجه میآید نیز قاببمی

بار شاناخت بیشاتر    باشد. این امر سبب خواهاد شاد عاالوه   کنند حائز اهمیت زیادی میمتفاوتی رشد می شرایط اکولوژیکی

ز هاای دیگار ا  ای در میزان مواد موثره آن، زمینه برای فعالیات مالحظهخصوصیات شیمیایی یک گیاه، در صورت تفاوت قابب

 (.  6452جمله کشت کردن و تولید انبوه گیاه فراهم شود )سلیمی و همکاران، 

شاامب رازماین درکرهجانوریوگیاهیجوامعمتنوعواشکاب مختلفازترکیبیشناختی،زیستگوناگونیزیستی یاتنوع

زیساتی بایساتی گیاهاان    باشد. برای حفظ تنوع (. حفظ تنوع زیستی هر کشوری امری ضروری می6452شود )حسینی،می

هاای مورفولاوژیکی باین    هاای خویشااوند و شاباهت   دلیب وجود گوناه چنین، بهطور دقیق شناسایی شوند. همهر منطقه به

ساوزی، چارای بایش از    های مهاجم، آتشهای بذر و هرباریوم گیاهی الزامی است. امروزه هجوم گونهگیاهان، مدیریت بانک

هاای  تبع آن تنوع ژنتیکی گیاهاان شاده اسات. بارای حفاظ نموناه      یر در تنوع زیستی و بهحد، خشکسالی و غیره سبب تغی

چنین، در گیاهان دارویی باه سابب   . همگیردگیاهی از این خطرات بایستی اقداماتی در جهت شناسایی دقیق گیاهان انجام 

ورت عدم شاناخت آن گوناه خطارات    ها، اشتباه در مصرف یک گونه گیاهی در صهای مورفولوژیکی بین گونهوجود شباهت

اماروزه  هاای گیااهی اساتفاده شاود.     برای شناسایی دقیاق گوناه   فنونیهمراه خواهد داشت، بنابراین باید از جانی و مالی به

DNA یجدید بارکدگذار فنبرای شناسایی گیاهان از  بر شناسایی مورفولوژیکی،عالوه
، DNAبارکاد  شاود.  اساتفاده مای   6

                                                
1. DNA barcoding 
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تاوان  کمک این توالی میژنی کامالً شناخته شده است که بهبسیار کوتاه استاندارد از یک ژن یا منطقه بین DNAیک توالی 

هاا،  در تشخیص و شناسایی گونه فندلیب پتانسیب باالی این ای تعلق دارد. بهپی برد که هر جانور، گیاه یا قارچ به چه گونه

های گیاهی به طور فراگیر در شناسایی گونهبه 9224رود و از ساب شمار میبهبندی های ردهابزار جدید و جذابی در پژوهش

ای، کلروپالساتی، میتوکنادری و   از بارکدهای هسته DNA(. در بارکدگذاری Hebert et al., 2003کار گرفته شده است )

پاذیر باوده و از   از یکدیگر امکان هاگیاهان بومی منطقه و گیاهان مهاجم، تشخیص آنگذاری شود. با بارکدغیره استفاده می

  های مهاجم به منطقه جلوگیری خواهد شد.ورود گونه

سایتوکروم اکسایداز    6عنوان بارکد در میان موجودات مختلف متفااوت اسات. اگرچاه زیرواحاد     استفاده بهنوع قطعات مورد

(COIبه )علت دشواری در یافتن یک بارکد قاببگیاهان بهای برای بارکد در جانوران اثبات شده است، ولی در عنوان ناحیه-

 ،قبوب همگانی هنوز هیچ قطعه منحصر به فردی تعیین نشده است. براساس جدیدترین مطالعات، از میان قطعاات منتخاب  

، ترکیاب دو جایگااه ژنای    matK و rpoC1 ،rpoB هایو ژن trnH-psbA و atpF-atpH ،psbK-psbIژنی های بینمکان

matK + rbcL عنوان یک بارکد بهDNA ( برای گیاهان توصیه شده استJanzen, 2009; Li et al., 2011اما به .) دلیب

-تنهایی ماورد های کلروپالستی بهها، همواره ژنها و وجود دورگ در گونهنیاز به اطالعات اضافی برای شناسایی برخی گونه

منظاور  باه  trnH-psbA( و ITS-nrDNAای )راه باا تاوالی هساته   گیرند. بنابراین قطعات پالساتیدی هما  قرار نمیاستفاده 

  (.Cowanl et al., 2006روند )به کار می DNAعنوان بارکد افزایش فعالیت عملکردی به

کاار رفتاه   بندی بههای مختلف ردهای برای درک روابط خویشاوندی گیاهان در بخشصورت گستردههای کلروپالستی بهژن

-و سرعت کمتر جهش در مقایسه با ژنوم هساته  DNAبودن ژنوم، مقدار فراوان و تکامب گیاهان، کوچک بندیاست. در رده

هاای هساته   بنادی را در مقایساه باا ژن   ای از جمله دالیلی است که کارایی استفاده از ژنوم کلروپالساتی در مطالعاات رده  

دلیب الگوی جانشینی بااال همیشاه   به، trnH-psbAتی ژنی کلروپالس(. فاصله بینClegg et al., 1994افزایش داده است )

 ,.Whitlock et alشناساان باوده اسات )   توجاه گیااه  ماورد  DNAعنوان یک نشانگر مناسب در مطالعات بارکدگاذاری  به

2010 .) 

گوناه   61گونه آن در ایران پراکنش دارد و  85است که  (Lamiaceae) یان( متعلق به تیره نعناعSalviaجنس مریم گلی )

تارین ناوع دارویای تیاره نعناعیاان اسات و دارای       ارزش یکی از بااین جنس  (.6418باشد )مظفریان، آن انحصاری ایران می

بخاش،  آرام بیوتیک،کننده، آنتیگلی شامب اثر ضدعفونی باشد. خاصیت دارویی مهم گیاه مریماختصاصات درمانی مهمی می

ترین موارد مصرف اسانس ماریم گلای در صانایع عطرساازی،     کشی، ضداسپاسم، مسهب و کمک به هضم غذا است. مهمکرم

لاذا   (.Reineccius, 1994دهنده و دمنوش( است )عنوان چاشنی، طعمهای آرایشی و بهداشتی و غذایی )بهدارویی، فرآورده
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های ماریم گلای باومی ایاران باا      این پژوهش بررسی تنوع زیستی برخی از گونههدف با توجه به اهمیت این جنس دارویی، 

بود. Salvia aethiopis و  Salvia virgataو بررسی تنوع فیتوشیمیایی دو گونه  trnH-psbAژنی استفاده از مکان بین

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش   -6-2

پالسم که حفاظت از ژرم هستندارزش توسعه یکی از منابع ملی بایافته و در حاب امروزه گیاهان دارویی در کشورهای توسعه

-بارداری دلیب تغییرات اقلیمی و بهرههای اخیر بههای دارویی، در سابخصود گونهآنها حائز اهمیت است. منابع ژنتیکی، به

آوری و حفاظت آنهاا  های غیرمسئوالنه در معرض خطر نابودی و فرسایش هستند و الزم است در خصود شناسایی و جمع

هاای گیااهی،   جدید برای شناسایی دقیق گوناه  فنونیکی از (. 6429های الزم صورت گیرد )حطری و همکاران، ریزیبرنامه

پاذیر  ، تشخیص گیاهان بومی منطقه و گیاهان مهااجم از یکادیگر امکاان   فنباشد. با استفاده از این می DNAبارکدگذاری 

 اجم به منطقه جلوگیری خواهد شد.های مهبوده و از ورود گونه

استفاده قرار های مختلف آن از دیرباز موردباشد که گونه( میSalviaاز جمله گیاهان دارویی مهم ایران، جنس مریم گلی ) 

باشد و فعالیت زیساتی آن  های دارویی، غذایی و بهداشتی میدر فرآورده های مریم گلیکاربرد اسانس گونهگرفته است. می

 Salvia(. لذا باتوجه به پاراکنش گیااه   6456)میرزا و باهرنیک،  های شیمیایی موجود در اسانس آن داردبستگی به ترکیب

 Salvia virgataهای مختلف این گیاه، بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشایمیایی دو گوناه   در ایران و اهمیت اسانس گونه

گونه مریم گلی بومی ایران بررسی خواهد شد.چند  DNAو بارکدگذاری  Salvia aethiopisو 

 

 (Lamiaceae) یانتیره نعناع -6-9

گیرد که یا های فرعی منشأ میها غالباً ساقهساقه این گیاهان معموالً ایستاده و مقطع آن چهارگوش است. از قاعده ساقه آن

شود و یا آنکه در داخب خااک وارد شاده، سااقه    ها برگ و گب ظاهر میآیند و روی آنمی وضع خزنده در در سطح زمین به

-آید. ساقههای متعددی پدید میفلس به تدریجهای زیرزمینی، آورند. روی این گونه ساقهزیرزمینی یا ریزوم را به وجود می

در ناحیاه   ایهای جوان، ظاهر مدور دارند و این بر اثر پیدایش الیاه زایناده  ، برخالف ساقهیانهای مسن گیاهان تیره نعناع

هاای قادیمی کاه    های جدید، موجب ریزش و از بین رفاتن الیاه  با ایجاد الیه به تدریجهاست که های جوان آنپوست ساقه

 (.6462شود )زرگری، دادند، میظاهر چهارگوش به ساقه قدیمی می

ای در این تیره بسیار ناادر  چرخهآرایش آغوش هستند و متقابب و گاهی نیز ساقهمعموب به طور های گیاهان این تیره، برگ

. در برخی ماوارد  هستندها فاقد گوشوارک و ساده در ناحیه نزدیک به انتها رشد کمتری دارند. برگ معموالً هااست. دمبرگ

 ای باشند.نیز ممکن است شانه
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مجهز به کرک و منتهی به  ای است که غالباًگلبرگ، نامنظم و شامب لوله کم و بیش دراز یا خمیده جام گب همیشه پیوسته

بخشی و لب پایینی سه بخشی است. به نادرت لاب    باالیی جام دو لبگیرد. قرار می لبپهنکی با پنج دندانه است که در دو 

گردد و یا لب باالیی ممکن است یک بخشی و لب پایینی چهاربخشی باشاد.  باالیی کاهش یافته و لب پایینی پنج بخشی می

 است.  گاهی جام گب منظم 

شود کاه میاوه باا    گردد. این حالت باعث میکاسه گب در این گیاهان، غالباً پایاست. یعنی پس از پیدایش میوه نیز جدا نمی

همراه داشتن کاسه گب، در مقابب عوامب خارجی حمایت گردیده و به سهولت پراکندگی حاصاب نمایاد. کاساه اغلاب پانج      

-ها یک و یک یا یک و چهاار مای  باشد. به ندرت دندانهای تحتانی میب دو دندانهای فوقانی و لبخشی، با یک لب سه دندانه

ای است که گاهی پوشیده از کرک است و تعداد ایان  های برجستهباشد و یا ممکن است کاسه منظم باشد. کاسه دارای رگه

 (.6462عدد است )زرگری،  92تا  8شیارها 

 

 (Salviaجنس مریم گلی ) -6-4

ها کامب، تقسیم مانند، به ندرت دوساله یا یکساله و غالباً نیز معطرند. برگهای چوبی یا درختچهجنس پایا، بوتهگیاهان این 

ای هستند. گب آذین گرزنی و دارای اشکاب مختلف است. هر چرخه گاب آذیان   مانند یا شانهنشده، یا دارای تقسیمات چنگ

لباه،   اناد. کاساه پایاا، دو   های دور و یا نزدیک باه هام قارار گرفتاه    فاصله که در است دارای دو تا دوازده و گاه تا چهب گب

هاای نامحساوس و   ای و یا قیفی شکب است. لب باالیی کاسه سه قسمتی و یا تقریباً کامب گاهی دارای رگاه استکانی یا لوله

های سافید، قرماز، زرد،   دارای رنگ گب و مشبک است. جام پهناست. کاسه همراه میوه رشد نموده،  دو قسمتیلب پایینی 

خاودی و دو قسامتی اسات. لاب     بنفش یاسی و یا بنفش مایب به صورتی است. لب باالیی جام کم و بیش افراشته و یا کااله 

پایینی سه بخشی است که بخش میانی آن عریض و مقعر است. لوله جام در داخب کم و بیش دارای حلقه کرکی و یاا فاقاد   

ها باریک و کمانی، با دو شاخه نابرابر است که منتهی باه  دار، رابط بساکدو عدد، دارای میله کوتاه، مفصبها آن است. پرچم

-کروی و لعااب - ها بدون کرک، بیضیشود. خامه دو قسمتی و غالباً دارای دو شاخه مسطح است. فندقهیک نیمه بساک می

توان پراکنادگی آن را در  باشد که میهای متعددی میب گونه( شامSalvia(. جنس مریم گلی )6451دار هستند )قهرمان، 

 982گوناه(، ناحیاه مرکازی آسایای مدیتراناه )      822بندی کرد. آمریکای جنوبی و مرکازی ) سه ناحیه از کره زمین تقسیم

کشاور   شاوند. گونه(. گیاهان این جنس در آمازون مرکزی و آفریقای مرکزی و غربی دیاده نمای   22گونه( و آسیای شرقی )

ایان   گونه از 85ایران  . در(Shaerzadeh et al., 2011گونه، بیشترین تنوع را از لحاظ جنس سالویا دارد ) 982مکزیک با 

 Salvia عباارت از ماریم گلای در ایاران     جانس  یهای بومگونه .هستند ایران گونه آن بومی61که  است س یافت شدهجن

macrosiphon ،Salvia reuterana ،Salvia sharifii ،Salvia mirzayanii (Kharazian, 2012 ،)Salvia urmiensis ،
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Salvia hydrangea (Bahadori and Mirzaei, 2015 ،)Salvia eremophila ،Salvia hypoleuca (Jassbi et al., 

2012 ،)Salvia chloroleuca (Salimikia et al., 2016 ،)Salvia kermanshahensis ،Salvia Mirzayanii ،Salvia 

sclareopsis ،Salvia chorassanica ،Salvia sahendica  ،هستند.  ( 6423)حسینی و همکاران 

 

 

 (Salviaجنس مریم گلی ) شناسی گیاهخصوصیات  -6-6شکل 

 

 مصارف و کاربرد جنس مریم گلی   -6-5

ای و صانعتی  ای، زینتای، علوفاه  دارویای، ادویاه  گیاهان این جنس دارای مصارف و کاربردهای متعاددی از جملاه مصاارف    

برد ایان جانس   شاوند. مهمتارین کاار   چنین جهت کاهش فرسایش خاک و حفظ تنوع زیستی به کار بارده مای  . همهستند

 (.6462، زرگریمصرف دارویی آن است )

 

 اهمیت دارویی جنس مریم گلی -6-1

هاای  اند. امروزه صنایع مدرن داروساازی و گاروه  استفاده قرار گرفتهشده و موردرباز توسط بشر شناختهگیاهان دارویی از دی

طاور  س ماریم گلای باه   جن اند.تحقیقاتی بسیاری از کشورها توجه خود را به کشت و پرورش گیاهان دارویی معطوف داشته

درماان کاردن   به معناای   Salavareشود. نام علمی این جنس از واژه التین های مختلف جهان کشت میگسترده در بخش
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دهناده مهام ایان    باشد. ترکیبات بیوشیمیایی اصالی و اجازای تشاکیب   گرفته شده که نشانه ارزش و اهمیت دارویی آن می

ها هستند. از خواد درمانی و باارزش ماریم  ها، فالونوئیدها، رزین و ساپونینها، تاننترپنها، تریترپنها، دیجنس، اسانس

-بیوتیاک، کااهش  کننده و آنتیمحرک هضم غذا و ترشح صفرا، ضداسپاسم، ضدعفونی اشاره کرد:توان به موارد زیر گلی می

هاای لثاه   هاای دهاان و بیمااری   دهنده قندخون، تعرق، ترشح شیر و بزاق، رفع مشکالت قاعادگی، درماان گلاودرد، زخام    

 (.6455زاده، پور و عیدی)ابراهیم

 

 های موردبررسیمعرفی گونه – 6-7

 Salvia virgataگونه  -6-7-6

باشاند.  مانناد مای  های بلناد و پتاویی  متر، پوشیده از کرکسانتی 622تا  92های راست به ارتفاع گیاهانی چندساله با ساقه

متار، گاب   ساانتی  6-68های بلناد، دمگاب   های این گیاه کامب، تخم مرغی کشیده تا تخم مرغی پهن، پوشیده از کرکبرگ

متار و کاساه   میلای  6-8/9ها تخم مرغی، دمگب به طوب گب، براکته 9-6انشعابات طویب، در هر گره دارای  آذین پانیکوب با

های بلند است. باالیی کاسه خمیده، دوشیاری و دارای غده با کرک لبباشد. متر میمیلی 6 -62ای تا استکانی به طوب لوله

ها تخم مرغی شکب هستند. این گونه در شماب، شماب غارب و  فندقهمتر و میلی 69-68جام بنفش یا ندرتاً سفید، به طوب 

، Thujoneآمده وجود ترکیبات موجود در اسانس این گونه نظیار  عمب(. تحقیقات به6451، قهرمان)مرکز ایران انتشار دارد 

Cineol  وCamphen کرمای و همکااران،   دانناد  اکسیدانی و احتماالً ضدسارطان مای  را مسئوب خواد ضدمیکروبی، آنتی(

6423.) 

 

  Salvia aethiopisگونه  -6-7-2

باشاد. سااقه ایان گیااه     ( گیاهی دو ساله یا پایا، دارای رنگ سبز مایب به سفید مای Salvia aethiopisای )مریم گلی پنبه

-پوش است. بارگ ساقه غدهای و بلند موئی و در باالی های غدهمتر، در پایین پوشیده از کرکسانتی 62تا  98دارای ارتفاع 

متار، در  ساانتی  X 62-8 62-92های پایینی به شکب تخم مرغای پهان و دراز، باه انادازه     های این گیاه تقسیم نشده، برگ

دار سابز و علفای، مخطاط،    دار، سبز مایب به سفید، کمی ناهموار، در بخش گاب حاشیه به صورت مضاعف و غیرمنظم دندانه

دهای ایان گیااه در    . موسم گبتر از کاسه هستندتخم مرغی، منتهی به نوکی تیز و زبر و کوتاه -ظاهراً بی کرک، نیمه مدور

. انتشار جغرافیایی این گونه در نواحی شماب شرقی )بجنورد(، شماب )گایالن( و شاماب   باشدهای اردیبهشت و خرداد میماه

دارای اثارات ضاددرد و   Salvia aethiopis  عصااره بارگ  (. 6451، قهرماان ) باشاد غربی )خوی، اهر، اردبیب و آستارا( مای 
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اثرات مشابهی با پیروکسایکام و یاا    برگ است که شده از عصارهجدا ترپندی یک Aethiopinoneترکیب ضدالتهابی است. 

 (.6423ی و همکاران، مایبوپروفن در کاهش التهاب حاد دارد )کر

 

 مواد موثره در گیاهان دارویی -6-8

هاا از هماان اوایاب    های ثانویه با تجزیه شیمیایی گیاهان دارویی در قرن نوزدهم آغاز شد. نتایج این بررسیمتابولیتبررسی 

بر ترکیبات عمومی و اساسی، هر کدام حداقب دارای یک ماده موثره ثانویه مخصاود  کار نشان داد که گیاهان دارویی عالوه

طور کلی مواد طبیعی گیاهی را باه  اند. بههستند به مواد طبیعی گیاهی موسوم هستند. این مواد موثره که شامب هزاران نوع

کنند. مواد اولیه برای موجودات زنده اساسای و ضاروری هساتند، یعنای حیاات      دو دسته مواد اولیه و مواد ثانویه تقسیم می

بارای تاداوم حیاات چنادان ضاروری       ها دارد. ولی حضور مواد ثانویاه موجودات زنده بستگی به حضور این مواد در پیکر آن

 (.6413نیستند )امیدبیگی، 

صورت چهار گروه اصالی آلکالوئیادها، گلیکوزیادها،    باشد بهتأیید میبندی مواد موثره گیاهان دارویی که امروزه موردتقسیم

هاا، فالونوئیادها،   نهای فرار و سایر مواد موثره است. منظاور از ساایر ماواد ماوثره ترکیبااتی چاون ماواد تلاخ، فاالو         روغن

این ماواد در ساه    های شیمیاییدلیب ناهماهنگی و گستردگی ساختمانباشد که بهها و غیره میها، تاننموسیالژها، ویتامین

 (.6455زاده، پور و عیدیگیرند )ابراهیمگروه قبلی جای نمی

ره اساسی بسیاری از داروها هستند. ماواد ماذکور   های ثانویه یعنی مخازن مواد موثگیاهان دارویی مخازن غنی از متابولیت 

طور بارزی تحت تأثیر عواماب محیطای قارار    ها بهشوند ولی ساخت آناگرچه اساساً با هدایت فرآیندهای ژنتیکی ساخته می

هاا  آنچنین در مقدار و کیفیت مواد موثره که عوامب محیطی سبب تغییراتی در رشد گیاهان دارویی، همطوریگیرند، بهمی

 (.6413گردد )امیدبیگی، ها میهای فرار و امثاب آننظیر آلکالوئیدها، گلیکوزیدها، استروئیدها، روغن

 

 آلکالوئیدها -6-8-6

ها معموالً اثرات قوی فیزیولوژیک دارد. اکثر این ترکیباات ساموم   دار بوده و نوع بازی آنی ازتآلکالوئیدها ترکیبات پیچیده

ایی و خصوصاً ساختمان مولکولی دارای اثرات خاصی نیز هستند. آلکالوئیدها را برحسب ترکیبات شیمی گیاهی بسیار موثر و

کینولئیاک، آلکالوئیاد کینولئیاک، آلکالوئیاد پیریادریک و      ایازو ، آلکالوئیاد  6فنیاب آالنیاب  آلکالوئیاد  ها به چندین گاروه  آن

 (6424نژاد و بهادری، کنند )هاشمیبندی میپروپان تقسیم پیپریدریک، آلکالوئیدهای استروئید و آلکالوئیدهای مشتق از

 

   گلیکوزیدها -6-8-2

                                                
1. Phenyll alanyl alkaloid 
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  اند. یک قسمت آن مانند گلوکز محتویگلیکوزیدها از متابولیسم )سوخت و ساز( ثانویه حاصب و از دو قسمت تشکیب شده

 جذب آن حتی انتقاب آن از یک عضو به عضوبودن گلیکوزید و فعاب است و اثر مناسبی روی حالب قند و در اکثر اوقات غیر

بر حسب ترکیبات باه اناواع   گلیکوزیدها شود. گفته می 6دیگر دارد. اثر درمانی مربوط به قسمت دوم است که به آن اگلیکن

 شوند:می زیر تقسیم

 شود.  طور آلی به آن متصب میتیوگلیکوزیدها: حاوی گوگرد است که به -الف

 شوند.از اسید سیانیدریک: که از ترکیبات سیانیدریک متصب به یک قند تشکیب میگلیکوزیدهای مشتق  -ب

گیرناد. ایان   اشاتباه قارار مای   آساانی ماورد  افی هستند که بههای شفگلیکوزیدهای آنتراکینونیک: در اکثر موارد پیگمان -ج

 ساعت بعد از جذب اثر ملین دارند. 5-6ترکیبات 

کنناد.  ای دیژیتاب(: مواد بسیار مهمی هستند و به مقدار کمی فعالیت قلب را تنظایم مای  کاردیوگلیکوزیدها )گلیکوزیده -د

 کنند. ها را به کاردنولیدها و بوفادینولید تقسیم میبرحسب ساختمان شیمیایی آن

ن دلیاب  همای  تر موارد عطر خاصی نیز دارد. باه گلیکوزیدهای فنلی: متعلق به گروه عناصری هستند که اثرات و در بیش -و

 (.6424نژاد و بهادری، کنند )هاشمیبندی میها را در میان عناصر معطر طبقهبرخی مواقع آن

 

 هاساپونین -6-8-9

 ی ریشه گلیکوزیدیک )گلوکز، گلوکتوز( کهوسیلهها در بسیاری از گیاهان دارویی وجود دارند. از نظر علم شیمی بهساپونین

ها کاهش شدید فشار سطحی آب است. تماام  شوند. خاصیت فیزیکی اصلی آنمشخص میی اگلیکون است، متصب به ریشه

چنین خاصیت دیگری نیز دارند که عبارت است از تواناایی  های عالی هستند. همکنندهها کف زیادی دارند و از پاکساپونین

کنناد و ایان چیازی    هاا را آزاد مای  آن های قرمز، به این ترتیب که هموگلوبین موجود درهمولیز کردن )پاره کردن( گلبوب

کنناد  ها مخاط را تحریک میکند. ساپونینعلت سمی بودنشان توجیه میها را بهقابب مصرف بودن برخی از آناست که غیر

شوند و همراه با مصرف گیاهی نظیر بنگ سفید، ریشه شیرین بیاان و جاو باعاث افازایش     شدن مخاط روده میو سبب شب

کننده مجاری عنوان مسهب و ضدعفونیشوند. از این ترکیبات بهآور )اکسپکتورانت( میها و یا به عبارتی خلطترشحات شش

 (.6424نژاد و بهادری، شود )هاشمیادرار نیز استفاده می

 

 مواد تلخ   -6-8-4

داروشناسی این مواد تلخ موجود کنند. طبق علم اند و ضمن تحریک اشتها ترشح شیره معده را نیز زیاد میاین مواد تلخ مزه

 های مختلف بیوشیمیاییچنین گلیکوزیدهایی با ساختماننامند که باعث آزادسازی آزولن و همدر گیاهان را ترپنیک می

                                                
1. Aglycone 
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 (.6424نژاد و بهادری، شوند )هاشمیمی

 

 هاتانن -6-8-5

هاا،  آن این است کاه تواناایی انعقااد آلباومین    این مواد دارای ترکیبات شیمیایی مختلفی هستند، خاصیتی مشترک دارند و 

خااطر خاصایت قاابض بودنشاان     ها اساساً باه فلزات سنگین و آلکالوئیدها را دارند. در آب محلوب بوده و استفاده طبی از آن

هاای  های مخاطی و بافتی، اثراتی از قبیب کاهش تحریکات و درد و متوقاف نماودن خاونریزی   است. خاصیت انعقاد آلبومین

صورت مصارف خارجی علیه تاورم  کوچک را دارد. جوشانده و سایر حاالت داروها که سرشار از تانن هستند در اکثر موارد به

حفره دهانی، زکام برونشیت، خونریزی موضعی روی سوختگی و ورم حاصب از سرماخوردگی، زخم، بواسیر و تعارق بایش از   

عنوان پادزهر چنین بههای مثانه و همای، اسهاب، عفونتر موارد زکام معدهشوند. در مصارف داخلی نیز دحد به کار برده می

 (.6424نژاد و بهادری، روند )هاشمیکار میبهدر هنگام مسمومیت با آلکالوئیدهای گیاهی 

 

 هااسانس -6-3

علت تبخیار در  شوند و بههای مختلف گیاهان یافت میها یک منبع غنی از ترکیبات فعاب زیستی هستند که در انداماسانس

ها جزء متابولیت ثانویه در گیاهاان باه شامار    نامند. اسانسهای روغنی میهای فرار یا اسانسها را روغناثر مجاورت هوا، آن

نوع اسانس روغنای   4222کشی دارند. حدود روند. این ترکیبات اثراتی از قبیب ضدباکتری، ضدقارچ، ضدویروس و حشرهمی

بهداشتی، عطرسازی و -خصود در صنایع داروسازی، لوازم آرایشینوع آن از نظر تجاری به 422ست که تنها شناخته شده ا

باشاد کاه حاصاب یاک فرآیناد      های جایگزین در درمان مای مواد غذایی مهم هستند. در حاب حاضر عطردرمانی یکی از راه

ترکیباات فارار از جملاه منوترپنوئیادها، سازکوئی      باا  ارزش درماانی گیاهاان معطار     و فیزیولوژیکی در بدن انسان هساتند 

  (.Murthy et al., 2016دهد )ترپنوئیدها و ترکیبات فنولی را نشان می

های گیاهی، ممکان اسات   ها با توجه به نوع تیرهاسانس .باشدها مسئوب بوی خوش یا مزه در گیاه میدر اصب وجود اسانس

هایی که دارای روغن فرار هستند عبارت از تیره کاج، برگ باو، ناارنج،   ترین تیرهدر بسیاری از گیاهان عالی یافت شوند. مهم

وسایله تجزیاه ماواد    طور مستقیم توسط پروتوپالسم بهها ممکن است بهباشند. اسانسمورد، چتریان، نعناعیان و کاسنی می

های فرار در گیاهان باه  ب و ذخیره روغنها یا از هیدرولیز برخی از گلیکوزیدها حاصب شوند. محب تشکیرزینی غشای سلوب

کننده، در تیره فلفاب  های فرار در تارهای ترشحعنوان مثاب در گیاهان تیره نعناعیان روغنهای مختلف بستگی دارد، بهتیره

ژن هاای کااج و ناارنج در مجراهاای لیزیاژن و شایزو      های روغنی و در تیاره های پارانشیم، در تیره چتریان در لولهدر سلوب

 (.6412باشد )بقالیان و نقدی بادی، ها در گیاهان متفاوت میشوند. درجه پخش این روغنتشکیب می
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ها باشند، اسانسهای شیمیایی متفاوت هستند، ولی در برخی از خواد فیزیکی مشترک میها با اینکه از نظر ترکیباسانس

هاا اغلاب   ر پالریزه موثر هستند. قدرت چارخش اساانس  بویی مشخص و ضریب شکست قوی دارند و در اکثر موارد روی نو

طور مثاب در اسانس نعناع ترکیاب منتاوب طبیعای چاپ گارد اسات، ولای ناوع         باشد. بهها میای جهت تشخیص آنوسیله

چنین ترکیب کامفور طبیعی چپ گرد اسات ولای کاامفور سانتزی     باشد و هممی راسمیک )مخلوط انانتیومرها(سنتزی آن 

هاای گیااهی وزن مخصوصای    ها کمتر از آب است و فقط تعداد محدودی از اسانسباشد. وزن مخصود اسانسمی راسمیک

توانند بوی خود را باه آب انتقااب دهناد و    باشند، ولی میها با آب غیرقابب اختالط میطور کلی اسانسبیشتر از آب دارند. به

 ,.Murthy et alهای آلی محلوب هستند )پترولیوم اتر و اغلب حالبها در الکب، اتر، های مختلف نمایند. اسانسایجاد گالب

2016). 

 ها عبارتند از:ترین آنهای ثابت اختالف دارند که مهمهای شیمیایی و فیزیکی با روغنویژگی برخی های فرار از نظرروغن

هاای تقطیار اساتخراج    را از طریق روش هاتوان آنراحتی میشدن هستند و از این جهت بههای فرار قابب تقطیرروغن -الف

 نمود.

های ثابت از اساترهای گلیسایرین و اسایدهای چارب سااخته نشاده       های فرار برخالف روغنساختمان شیمیایی روغن -ب

 است.

 گذارند.های دائم روی کاغذ به جا نمیهای ثابت لکههای فرار برخالف روغنروغن -ج

 گردند. ابت با قلیاها صابونی نمیهای ثهای فرار برخالف روغنروغن -د

بقالیان و نقدی بادی، های فرار فاسد و ترش نگشته بلکه در مجاورت هوا و نور اکسیده و رزینی شکب خواهند شد )روغن -ه

6412.) 

 

 هاخواص فیزیکی اسانس -6-3-6

علت اکساایش  زمان، در حضور هوا بهرنگ هستند اما به مرور های اسانسی وقتی خالص و تازه باشند بیرنگ: اکثر روغن -6

 کنند.های گوناگونی پیدا میگردد و رنگها تیره میشدن، رنگ آنو رزینی

طور محسوس در اثار هاوا تغییار    ها با یکدیگر متفاوت است و بهعلت ترکیبات مشخص آنهای اسانسی بهبو: بوی روغن -9

هاای ترپنای   گذارد. برای مثااب اساانس  نگهداری روی بوی این مواد تأثیر میکه مقدار ناچیز هوا در مدت طوریکنند، بهمی

 کند. ها تغییر میسریعاً اکسید شده و لطافت و بوی خوش آن

 باشند.  ها دارای طعم شیرین و مالیم، تلخ و یا سوزاننده میکند، برخی از آنها با یکدیگر فرق میمزه: مزه اسانس -4
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N/m 539/2-19/6های اسانسی بین مخصود اکثر روغنوزن مخصود: وزن  -3
-است و اغلاب آن )نیوتن بر مترمکعب(  3

 تر از آب هستند.ها سبک

گردند. قادرت چارخش   ها میگذارند و باعث چرخش آنهای اسانسی بر نور پالریزه اثر میهای نوری: اکثر روغنفعالیت -8

 باشد.ها مییص آنهای اسانسی اغلب وسیله مفیدی جهت تشخنوری روغن

های اسانسی مخلوطی از انواع ترکیبات مختلف هستند و در اثر حرارت حاصب از عمب تقطیار جزئای   دامنه جوش: روغن -6

همین ترتیب با باال رفاتن درجاه حارارت تاا نقطاه      گردد و سپس بهکه کمترین نقطه جوش را دارد، ترکیب اوب تقطیر می

های اسانسی در اثر مجاورت باا هاوا و در حارارت عاادی تبخیار      گردد. تمامی روغنیجوش ترکیب بعدی این جزء تقطیر م

 نامند.  های فرار یا اتری میها را روغنهمین دلیب آنشوند که بهمی

توانند بو و عطر خود را به آب انتقااب دهناد.   های اسانسی در آب نامحلوب هستند اما میطور کلی اکثر روغنحاللیت: به -1

 گردند.های آلی حب میهای اسانسی در الکب، اتر، کلروفرم، اسید استیک گالسیاب، اتر نفت و اغلب حالبروغن

هاای اسانسای،   شوند. در اثر تجزیاه روغان  طور طبیعی تجزیه میهای اسانسی بهزواب و فساد: در حضور هوا و نور، روغن -5

هاای اسانسای را بایاد در ظروفای باا      گردناد. از ایان رو، روغان   ینشین مآید که تهترکیبات رزینی و کریستالی به وجود می

های تیره و دربسته و در جای خنک نگهداری نمود. برای جلوگیری از عمب اکسایش بهتار اسات هاوا را باا نیتاروژن      شیشه

د و رناگ  شود تا فساد دیرتار ر  دها  های اسانسی در ظروفی از جنس قلع باعث میچنین نگهداری روغنجایگزین کرد. هم

 (.6412آن حفظ گردد )بقالیان و نقدی بادی، 

 

 هاترکیبات شیمیایی اسانس -6-3-2

هاا، اترهاای فنلای،    هاا، اساترها، فناب   ها، آلدئیدها، استونها، الکبها مخلوطی از ترکیبات مختلف شامب هیدروکربناسانس

 باشند که با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند.  دار میهای ازتاکسیدها، پراکسیدها و ترکیب

 شوند:اساس مبدأ بیوسنتزی به دو دسته مشتقات ترپنی و ترکیبات عطری به شرح زیر تقسیم میها برچنین اسانسهم

 آیند.ها که از طریق واکنش استات اسیدموالونیک به وجود میمشتقات ترپن -6

 (.  6412شوند )بقالیان و نقدی بادی، یک و فنیب پروپانوئید ساخته میترکیبات عطری که از طریق مسیر اسید شیکم -9

 

 هاکاربرد اسانس -6-3-9

عنوان موادی معطر و ها بهطور مستقب در صنایع مختلف مصارف زیادی دارند. معموالً از اسانسها بهها و ترکیبات آناسانس

هاای خوشابوکننده و در صانایع    برای تهیه عطرهاا و گردافشاان  شود. از این رو در صنایع آرایشی خوشبوکننده استفاده می
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خصاود  ها در برخی از صانایع باه  گیرند. از اسانساستفاده قرار میعنوان معطرکننده صابون و خمیردندان موردبهداشتی به

کننادگی دارناد. از   شود، زیرا بسیاری از این مواد خاصیت ضادباکتریایی و ضادعفونی  های فراوانی میصنایع دارویی استفاده

هاای گیااهی   شود، استفاده نماود. اساانس  عنوان موادی که سبب بهبود طعم برخی داروها میتوان بهچنین میها هماسانس

ها حداقب علیه یک گروه از ریز موجودات زناده  ها هستند. همه اسانسها و قارچهای ضدمیکروبی علیه باکتریدارای فعالیت

گیرند، در استفاده قرار می صورت ادویه موردشده از گیاهانی که بههای استخراجدهند. اسانسمی فعالیت ضدمیکروبی نشان

 (.6422شوند )امیدبیگی، صنایع کنسروسازی برای بهبود طعم مواد غذایی استفاده می

 

 هااستخراج اسانس -6-3-4

دهناد از ترکیباات بسایار متفااوتی برخوردارناد.       میها تشکیب مواد معطره موجود در گیاهان که قسمت اعظم آن را اسانس

گیرد و برای استخراج هر یک باید از روش مناسب خاد خاود  ها از گیاهان به یک روش انجام نمیبرهمین نظر استخراج آن

ه تقطیار باا بخاار مساتقیم جهات تهیا       -4تقطیر با آب و بخاار    -9تقطیر با آب   -6استفاده نمود. در صنعت از سه روش: 

 شود.  ها استفاده میاسانس

 شود که خشک باشند و در اثر جوشانیدن با آب خراب نشوند.در مورد گیاهانی به کار برده میتقطیر با آب: -6

 شود که ممکن است در اثر آب جوش فاسد شوند. در مورد گیاهانی به کار برده میتقطیر با آب و بخار: -2

ای مالحظهرود، چون گیاهان تازه محتوی مقدار قاببدار به کار میاهان تازه اسانسدر مورد گیتقطیر با بخار مستقیم: -9

 (.6422ها نیست )امیدبیگی، کردن آنباشند که احتیاج به خیسآب می

کمک حالب، استخراج باه  ردن در حرارت معمولی، استخراج بهتوان به روش آنزیمی، فشها میهای دیگر تهیه اسانساز روش

 (.6412ای اشاره کرد )مومنی، گازها و تقطیر تجزیهکمک 

حالت فرار هستند الزم است مواد مذکور شوند و چون بههای رویشی یا زایشی گیاهان معطر تولید میها توسط پیکرهاسانس

بو، مورد و غیاره  ویژه شا  و برگ گیاهان معطر نظیر تیره نعناعیان، برگ های گیاهان بهآوری و خشکاندن اندامپس از جمع

شاود حارارت موجاب تغییار ماهیات      روش معموب تقطیر با آب استحصاب شوند. در مواردی که احتماب داده میدر سایه به

ماایع   CO2های جایگزین مثب اساتخراج باا بخاار آب یاا     گردد، استفاده از روشها و کاهش کیفیت آن میترکیبات اسانس

گردد. استفاده از حالب هگزان به ی پایین و فشار باال )سیاب فوق بحرانی( توصیه میکننده اسانس( تحت دما)مایع استخراج

ها نیز توصیه شده اسات  های گیاهان علفی در جهت حفظ کیفیت مواد ضدمیکروبی اسانسجای آب برای استحصاب اسانس

 (.  6422)امیدبیگی، 
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هاا،  هاای مختلفای از آن  ها( و در قسامت ها، میوهها، گبجوانهها، های مختلف گیاهان )ریشه، ساقه، برگها در انداماسانس 

هاا  ها و غیره وجود دارند. برای استخراج اسانس از ریشهها، مجاری ترشحی، کرکهای ترشحی، کیسههایی نظیر سلوببافت

-ستخراج اساانس، انادام  صورت درون تراوشی وجود دارد باید جهت تسریع در اها بهها، از آن جایی که اسانس در آنیا میوه

ها به قطعاات بسایار   طور کلی تبدیب اندامطور مناسبی کوبیده شوند. ولی بههای مذکور یا به قطعات مناسبی تقسیم و یا به

الی این قطعات عباور نمایاد ولای قاادر باه پااره کاردن        سهولت از البهتواند بهتر صحیح نیست، زیرا اگرچه بخار میکوچک

کنادی صاورت خواهاد گرفات و در     ها باه های محتوی اسانس نخواهد بود و عمب خروج اسانس از آنسلوبهای تمام دیواره

نتیجه برای حصوب حداکثر اسانس به تقطیر طوالنی نیاز خواهد بود که ایان امار نیاز بار کمیات و کیفیات اساانس تاأثیر         

انجاماد. در  دت کم و بیش زیادی به طاوب مای  نامطلوب بر جا خواهد گذاشت. از بدو برداشت محصوب تا استخراج اسانس م

هاای  ها یا کاهش رطوبت نمود، زیرا وجود رطوبت برای مدت طوالنی در انادام کردن اندام توان اقدام به خشکاین مدت می

مجااورت  ها را بر اثار  گردد، بلکه ممکن است اسانس آنها و سایر عوامب نامناسب میشده نه تنها سبب رشد قارچآوریجمع

های گیااهی  آوری اندامشود حتی االمکان بالفاصله پس از جمعبا هوا اکسیده یا رزینی گرداند. از این رو همواره پیشنهاد می

تار خواهاد باود    ها گردد. در این صورت مقدار اسانس حاصله بیشتر و کیفیت آن نیز مطلاوب اقدام به استخراج اسانس از آن

 (.6422)امیدبیگی، 

 

 شده روی اسانس مریم گلیروری بر تحقیقات انجامم -6-61
محیطای   عوامب. آلکالوئیدهاها و فنب، هایا ترپنوئید شوند: ترپندر گیاهان به سه گروه اصلی تقسیم میهای ثانویه متابولیت

مختلفی از جمله میزان مواد غذایی موجود در خاک، شرایط اقلیمی منطقه کاشت )ارتفاع، دما و بارندگی( و زماان برداشات   

ترپنوئیادها از اتصااب واحادهای    یاا   تارپن  هماه . های ثانویه در گیاهاان هساتند  متابولیتاز عوامب مهم تأثیرگذار بر میزان 

 ,.Cheng et alشوند )( ساخته میDMADPر آلیلی آن دی متیب آلیب دی فسفات )( و ایزومIDPایزوپنتیب دی فسفات )

-منوترپنوئیادها، دی اساس تعداد واحادهای ایزوپرنوئیاد موجاود در سااختار خاود باه چناد دساته          (. ترپنوئیدها بر2007

-علت طعم و باوی خااد و هام   ها بهشوند. ترپنترپنوئیدها و تتراترپنوئیدها تقسیم میترپنوئیدها، تریترپنوئیدها، سزکوئی

تولید مواد دارویای مختلاف مانناد     در. مشتقات ترپنی هستندچنین کیفیت دارویی، ترکیبات بسیار مهمی از نظر اقتصادی 

 (. Jennewein and Croteau, 2001داروی ضدسرطان و ضدماالریا نقش دارند )

هاا نقاش بسایار    ترکیبات فنولی موجاود در اساانس  اند. شده دارای گروه هیدروکسیب تشکیب ها از یک حلقه آروماتیکفنب

های مختلف دارند. این ترکیبات خواد ضدمیکروبی خود را با روش ایمهمی در خواد ضدمیکروبی گیاهان دارویی و ادویه

یجااد کارده و باعاث    های غشا تاداخب ا ها در کار آنزیمکه با تأثیر بر دیواره سلولی و پروتئین ترتیب به اینکنند، اعماب می
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شادن غشاا و از باین    تورمشوند. این ترکیبات نفوذپذیری غشا را افزایش داده و با نفوذ در غشا باعث مها مینابودی میکروب

هساتند. ایان ترکیباات     فالونوئیدها ،یاهیهای گفنبترین مهماز جمله (. Celiktas et al., 2007شوند )ها میرفتن سلوب

ضادتوموری و  نی، اکسایدانی، اساتروژ  آنتای  اثارات  بسیاری بوده و اثرات مختلفی از جمله خواد داروییای دارای سه حلقه

 .دارندضدالتهابی 

دار و ناجور حلقه هستند. تقریباً همه آلکالوئیدها برای انسان سمی هستند، ولی در مقادیر کام  ترکیبات نیتروژنآلکالوئیدها  

فین اسات کاه در   ورمفید در پزشکی ما  شدهشناسایی مسکن مفید هستند. اولین آلکالوئیدعنوان از نظر پزشکی و دارویی به

فین هستند. بیشاتر  وراستخراج شد. هروئین و کدئین نیز هر دو مشتقاتی از م Papaver somniferumاز گیاه  6528ساب 

یادها در  ئکنناد. مقادار آلکالو  پستانداران عماب مای  خصود خواران بهعنوان عامب دفاعی گیاهان در برابر علفآلکالوئیدها به

 (Nicotiana attenuate)عنوان مثاب نوعی تنباکوی وحشای  شود. بهخواران زیاد میگیاهان در پاسخ به صدمه توسط علف

 اساید  خاواران تحات تاأثیر   ی علاف هاای خاود اسات، پاس از حملاه     که دارای مقادیر باالیی از آلکالوئید نیکوتین در بارگ 

 (. Dholwani et al., 2008 یابد )افزایش می زیادیدر گیاهان( در حد بسیار  تنشسمونیک )هورمون جا

این ترکیبات اکسیدانی بسیار غنی هستند که خاصیت آنتیترکیبات فنلی  نظر اغلب گیاهان متعلق به خانواده نعناعیان، از

اند عبارت از گزارش شده Salviaهای مختلف جنس . ترکیبات فنلی که در عصاره گونهفنلی اثبات شده استپلی

Rosmarinic acide ،Carnosic acid ،Salvianolic acid ،Rosmanol ،Epirosmanol ،Rosmadial و Methy- 

lcarno sate هستند (Lu et al., 2001با توجه به مطالعات انجام .)های مختلف س گونهشده در مورد ترکیبات اصلی اسان

-Germacrene  های این جنس، ترکیباتی نظیرشده در اسانس گونههای گزارشترپنکوئیزترین سمهمجنس مریم گلی، 

D ،Germacrene-B ،β-Caryophyllene ،Caryophyllene oxide ،Bicyclogermacrene ،α-Humulene  و

Spatholenol هستند (Yousefzadi et al., 2007; Ogutca et al., 2008; Dzamic et al., 2008شاخص .) ترین

-Sabinene ،α-Pinene ،β-Pinene ،Trans-βبه ترکیبات  مربوط مریم گلیهای های موجود در اسانس گونهرپنمنوت

ocymene ،Limonene ،Linalyl acetate ،Linalool ،α-Terpineole  وGeranyl acetate باشندمی (Esmaeili et 

al., 2008; Feorkas et al., 2005; Dzamic et al., 2008 .) 

 ارائه شده است.   داخلی و خارجی های مختلف مریم گلی توسط محققانخصود اسانس گونههای زیادی درگزارشتاکنون 

ترکیاب در   62شاد و   آوریشاهر اردبیاب جماع   از منطقاه مشاگین    Salvia aethiopis(، گونه 6456در پژوهش بصیری )

-Germacrene-D (1/98  ،)%trans اتدرصد کب اساانس باود. ترکیبا    54/21اسانس این گونه شناسایی گردید که شامب 

Caryophyllen (3/96  ،)%Bicyclogermacrene (2/66  و )%α-Copaene (5/66  باه )% ترتیااب بیشااترین درصااد را بااه

   .خود اختصاد دادند
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ترکیب شناسایی کردناد کاه بیشاترین درصاد ترکیباات       Salvia virgata، 68( در اسانس گونه 6222) 6سفیدکن و میرزا

%Beta-Caryophyllen epoxide (9/64 )/%( و 2) Beta-Caryophyllen (6/36 ،)%Germacrene-Bاسانس مرباوط باه   

   بود. 
 

شده از منطقه سپیدان استان کشت )جمعیت وحشی و Salvia virgata( در اسانس گونه 9264) 9معدلی و همکاران ناصر

ترکیب در جمعیت وحشی شناسایی نمودند که بیشترین درصد ترکیبات  38شده و ترکیب در جمعیت کشت 36 فارس(

 E-Caryophyllen (2/41 ،)%Caryophyllen oxide (9/68 ،)%Phytolشده مربوط به اسانس در جمعیت کشت

(6/6 ،)%Spathulenol (8 ،)%Germacrene-D (3 و )%Sabinene (2/4  و در جمعیت وحشی متعلق به )%E-

Caryophyllen (6/45 ،)%Caryophyllen oxide (6/65 ،)%Bicyclogermacrene (2 ،)%Spathulenol (3/1 ،)%

Phytol (3و )% Germacrene-D (4/4بود )%.  

 

 62ترکیاب و در مرحلاه گلادهی کاماب      61از گلدهی در مرحله قبب ، Salvia bracteata Bank et Solدر اسانس گونه 

 gamma-Morulen%(، 6/32% و 1/36) beta-Caryophyllenهاای عماده اساانس شاامب     ترکیب شناسایی شاد. ترکیاب  

ترتیاب در زماان قباب از گلادهی و گلادهی کاماب بودناد.        %( به8/2% و 5/5) Bicyclogermacrene%( و 5/99% و 4/65)

   (.6458)هوشیدری و همکاران، 

 

 

-آوریجمع Salvia chionanthaاکسیدانی گونه ( که ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتی9262) 4در پژوهش تب و همکاران

 Germacrene-Dترکیاب شناساایی شاد کاه بیشاترین درصاد ترکیباات مرباوط باه           83شده از ترکیه را بررسی کردند، 

(24/98 ،)%beta-Caryophyllen (16/5 ،)%Spathulenol (56/8 و )%alpha-Humulene  (59/3  باااود و ترکیباااات )%

Linoleic acid ،Beta-carotene  وAlpha-tocopherol اکسیدانی بودند.  یت آنتیدارای فعال 

 

 Salvia eremophilaاکسایدانی و ضادمیکروبی گوناه    ( ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتی9262) 3آبادی و همکارانابراهیم

ترکیاب باه دسات آماد کاه عماده ترکیباات شاامب          95بررسی قرار دادند. آوری شده بود را موردمنطقه کاشان جمع که از

Borneol (54/96 ،)%Alpha-pinene (52/65 ،)%Bornyl acetate (65/65و )%Camphene  (83/6  بااود.  فعالیاات )%

 بود. Cineol-1,8و فعالیت ضدمیکروبی مربوط به ترکیب  Linoleic acidو  Beta-caroteneاکسیدانی مربوط به آنتی

 

                                                
1. Sefidkon and Mirza  
2. Naser moadeli  
3. Tel  
4. Ebrahimabadi  
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 95شده از منطقه اردبیب را بررسی نمود. آوریجمع Salvia urmiensis( فعالیت ضدمیکروبی اسانس گونه 9263) 6فرجام

%Benzyl benzoate (4/62 ،)%n-Hexylbenzoate (1/66 ،)ترکیب حاصب شد که بیشترین درصاد اساانس را ترکیباات    

Anyl benzoate (9/8 و )%Camphene (83/6 تشکیب دادند. هام )%   چناین ترکیبااتGermacrene  وLinalool  دارای

 فعالیت ضدمیکروبی بودند.
 

 

-های زاگرس جماع بومی ایران را که از کوه Salvia nemorosaترکیبات اسانس گونه ( 9268) 9مشکات السادات و نورانی

درصاد کاب اساانس را     36/29ترکیب شناسایی شد کاه   82بررسی کردند.  GC/MSآوری شده بود، با استفاده از دستگاه 

%β-Caryophyllene (1/65 ،)تشااکیب دادنااد. از بااین ترکیبااات حاصااب از تجزیااه بیشااترین درصااد ترکیبااات را         

Isocaryophyllene (5/6 و )%Caryophyllene oxide (9/8.تشکیب دادند )%   

 

 را کاه از  .Salvia macilenta Bioss( ترکیبات شیمیایی اسانس برگ، گب، سااقه و ریشاه گوناه    6424اخگر و همکاران )

 36کردناد. در اساانس بارگ     بررسای  GC/MSآوری شده بود، باا اساتفاده از دساتگاه    منطقه جبالبارز استان کرمان جمع

 α-Pinene (3/46 ،)%β-Pineneدرصد اسانس را تشاکیب دادناد. ترکیباات عماده اساانس       1/22ترکیب شناسایی شد که 

(1/1 ،)%Borneol (3/8 و )%β-Caryophyllene (6/8 بودند. اسانس گب )%درصاد اساانس را    622شت کاه  ترکیب دا 96

%( و 5/5) α-Pinene (6/38 ،)%β-Pinene (8/62 ،)%Camphene شااد کااه عمااده ترکیبااات مربااوط بااه    شااامب ماای 

Limonene (5/6بود )%ترکیباات   دادناد و درصد اسانس را تشاکیب   8/21که  ترکیب شناسایی شد 65. در اسانس ساقه ند

 62چناین  هام  %( بودناد. 6/5) Borneol%( و 6/5) α-Pinene (6/98 ،)%Bornyl acetate (5/66)% ،β-Eudesmol اصلی

عماده ترکیباات مرباوط باه      کاه  درصاد اساانس را تشاکیب دادناد     9/55کاه   گردیاد ترکیب در اساانس ریشاه شناساایی    

Viridoflorol (6/65 ،)%β-Eudesmol (3/66 ،)%trans-Feruginol (5/68 و )%Dibutyl phthalate (6/62 .بودند )% 

 

-از منطقه هزار جریب بهشهر جمعکه  را  Salvia hydrangeaدهنده اسانس گونه ( مواد تشکیب6423جبر و همکاران )رن

درصد کب اسانس  28/22ترکیب شناسایی شد که  22بررسی کردند. در اسانس  GC/MSآوری شده بود، از طریق دستگاه 

 Naphtalene (55/63 ،)%1,8-Cineoleمرباوط باه    هاشاده بیشاترین درصاد   ب دادند. از بین ترکیباات شناساایی  را تشکی

(38/2 ،)%Camphore (16/8 ،)%α-Terpineole (66/8 و )%Ylangene (23/3  .بودند )% 
 

آبااد را  شده از منطقاه خارم  آوریجمع Salvia sclareoidesگونه ی اسانس ( ترکیبات شیمیای9263) 4سپهوند و همکاران

تشاکیب دادناد. از باین     اساانس را درصد کب  622ترکیب شناسایی شد که  GC/MS، 62بررسی کردند. از تجزیه دستگاه 

                                                
1. Farjam  
2. Meshkatalsadat and Norani 
3. Sepehvand  
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-Linalool (6/91 ،)%trans-Caryophyllene (6/66،)% beta-transآمده بیشاترین درصاد مرباوط باه     دستترکیبات به

Ocymene (546/66،)% Germacrene-D (62)%  و Bicyclogermacrene (9/4 .بود )% 

 

شاده از  آوریجماع  Salvia multicaulisاکسایدانی گیااه   هناده اساانس و اثارات آنتای    د( ترکیبات تشکیب6422امیری )

 26/22ترکیاب شناساایی شاد کاه      GC/MS ،39شهرستان بروجرد در استان لرستان را بررسی کردند. از تجزیاه دساتگاه   

%Borneol (66/61 ،)%Bornyl acetate (85/65 ،). ترکیبااات اصاالی اسااانس  درصااد از کااب اسااانس را شااامب شاادند  

Camphore (18/64 ،)%β-Caryophyllene (51/8 و )%Camphene (69/8بودند، هم )%  اکسایدانی  چنین فعالیات آنتای

 مربوط به ترکیبات فنلی عصاره متانولی بود.

 

شده از منطقه دماوند آوریجمع .Salvia reuterana Bioss( ترکیبات شیمیایی اسانس گونه 6423زاده و همکاران )امین

درصاد   29ترکیب شناسایی شد که  GC/MS، 94آئینه ورزان را بررسی کردند. طبق نتایج حاصب از دستگاه  -زیرحوزه تار

 Sclareol (23/62 ،)%Allospathulenolشااده عمااده ترکیبااات ب دادنااد. از بااین ترکیبااات شناسااایی اسااانس را تشااکی

(29/69 ،)%β-Elemene (6/66 و )%Germacrene-D (219/2.بودند )% 

 

 تنوع زیستی   -6-66

هاا، قطاع درختاان جنگلای،     رویاه و زودهنگاام دام  در چند دهه اخیر افزایش فشارهای انسان بر طبیعت، از جمله چرای بی

ها و توسعه فعالیتهای صنعتی، اثرات شدیدی بار رشاد و نماو، بقااء و پاراکنش      مدریت نادرست کشاورزی، خشکاندن تاالب

زایای  عنوان یکی از ده خاستگاه مهم گونه. ایران بههای نادر و انحصاری ایران داشته استویژه گونههای گیاهی بومی بهگونه

وجاود دارد. شامار گیاهاان انحصااری      گونه، زیرگونه، واریته و یا دورگ 5222گیاهی در جهان مطرح است. در ایران حدود 

 (.  6411رمان و عطار، شود )قهدرصد کب فلور ایران را شامب می 99باشد که گونه می 6191ایران 

هاایی کاه تناوع زیساتی بااالیی دارناد،       هاست و اکوسیستممهم برای ارزیابی اکوسیستم عامبگیری تنوع زیستی یک اندازه

طور خیلی گسترده در مدیریت مناابع طبیعای و   ای و تنوع زیستی بهبیشتری دارند. تنوع گونه یپایداری اکولوژیکی و تولید

و  زیسات  توسط گردهماایی محایط   6229( در ساب RIOروند. تعریفی که برای تنوع زیستی در ریو )اکولوژیکی به کار می

پذیرفته شده است عبارت است از: تنوع زیستی تغییرپاذیری باین موجاود زناده در هماه       6(UNCED) ملب متحدسازمان 

-گوناه هاست که شامب تناوع درون اکولوژیکی آنهای آبی و فرآیندهای منابع شامب منابع زمینی، دریایی و سایر اکوسیستم

 (.  6411هاست )پوربابایی، ای و اکوسیستمگونهای، بین

                                                
1. The United Nations Conference on Environment and Development  
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شاامب رازمیندر کرهجانوریوگیاهیجوامعمتنوعواشکاب مختلفازترکیبیشناختی،زیستگوناگونیزیستی یاتنوع

آمیختگای باآنمفهومکهگیاهانو پراکنشفراوانیالگوهایوجمعیتیساختارگوناگونی،مطالعهبهزیستیتنوع شودمی

-مای به کاار گرفتاه  هااکولوژیک اکوسیستموضعیتمقایسهبرایشاخصیعنوانبهواست پرداختهنزدیکهاگونهترکیبو

 اسات هاا و اکوسیساتم جواماع ارزیابیمقایسه وسهولتبرایواحدکمیتیبهاز آن رسیدنهدف( و6452شود )حسینی،

های بیشترگونهحضورزیرا،هاستاکوسیستمثباتحفظدرآننقشافزایدمیزیستیتنوعروزافزوناهمیتامروزه برآنچه

تغییارات  باه پاسخدرهااکوسیستماینجهینت درودادهای طبیعی خواهداکوسیستمبهتریپیچیدهساختارمنطقه،یکدر

  .ستهااکوسیستمآنبیشترپایداریدهندهنشانهااکوسیستم باالترزیستیتنوع.هستندتر باثباتوداشتهبیشتریتوانایی

دهناده  باوده و نشاان  بار آن حااکم محیطیزیستعوامباکولوژیک وشرایطازیندیآبرعنوانبهرویشگاههرگیاهیپوشش

 .  (6452)مقدم،  شودمیمنطقه محسوبآنرویشینیرویواکولوژیکهایویژگی

-هاا، دریچاه  و مطالعات زیستی است. شناسایی صحیح گوناه  بندیردههای ترین بخشها از مهمبندی گونهشناسایی و طبقه

-های اکولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشایمیایی و ساود و زیاان   های اطالعاتی مفیدی را پیرامون هر موجود زنده از قبیب نقش

 (. Crous et al., 2009گشاید )های اجتماعی آن می

 

   DNAبارکدگذاری  -6-62

ها، شناسایی روش این ترینمهم از یکی د.شومی استفاده گیاهی هایگونه دقیق شناسایی برای مختلفی هایروش از امروزه

بسیار کوتاه اساتاندارد از یاک ژن یاا     DNA)یک توالی  DNAبارکد است.  DNAجدید بارکدگذاری  فنگیاهان به کمک 

ای توان پی برد که هر جانور، گیاه یا قاارچ باه چاه گوناه    ژنی کامالً شناخته شده است که به کمک این توالی میمنطقه بین

-بنادی باه  هاای رده ها، ابزار جدید و جذابی در پاژوهش خاطر پتانسیب باالی آن در تشخیص و شناسایی گونهتعلق دارد( به

(. Hebert et al., 2003) شده استهای گیاهی به کار گرفته طور فراگیر در شناسایی گونهبه 9224رود و از ساب ار میشم

 های خیلی نزدیک به هم را از یکدیگر تشخیص دهد. تواند گونهاین روش در نتیجه تکثیر توالی هدف می

هاا اساتفاده   روشی است که در آن از قطعات استاندارد و کوتاه ژنوم برای شناسایی گونه DNAدر مفهوم کلی، بارکدگذاری 

شود. در این روش بارکد مربوط به هر گونه مثب اثر انگشت افراد منحصر به فرد است، به همین دلیب یاک مسایر آساان    می

هادف اولیاه بارکدگاذاری    ر برساند.  که ممکن است در چشم انسان مشابه به نظا  است های نزدیکبرای تشخیص بین گونه

DNA باشد که تمام پژوهشگران در شناسایی توالی خاصی برای هر گونه و تشکیب بانک اطالعاتی بارکد موجودات زنده می

یک سیستم شناسایی  DNAبارکدگذاری های تخصصی مختلف بتوانند به این بانک اطالعاتی دسترسی داشته باشند. زمینه

 دودی از نواحی ژنی برای شناسایی سریع و حهای توالی نوکلئوتیدی ترجیحاً یک ژن و یا تعداد ماز دادهبر استفاده مبتنی
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Abstract: 

Salvia genus has about 58 annual and prennial herbs species in Iran of which 17 are endemic. The 
essential oil of different Salvia species have many uses in pharmaceutical, food, perfume and 

cosmetic-health industries. Considering the importance of the essential oil of different Salvia 

species, in order to determine the quantity and types of the compounds in essential oil of Salvia 
aethiopis and Salvia virgata, it was cultivated the collected seeds of these two species from 

different regions of Iran. The flower head-branches were dry in the shade and the essential oil was 

extracted by clevenger device with distillation method, and obtained essential oils were analysed by 
GC/MS. The major compounds of Salvia aethiopis essential oil originated from Tabriz to Mianeh 

were α-Copaene (34.151%),  Germacrene-D  (31.985%), Bicyclogermacrene (20.778%), from 

Ardabil region included β-Thujone (35.202%), 1,8-Cineole (15.540%), Camphore (12.867%), 

Bicyclogermacrene (8.283%), originated from Khalkhal region were β-Thujone (25.094%), 
Gramacrene-D (12.080%), α-Copaene (11.317%), from Maneh and Samalghan contained 

Germacrene-D (37%), α-Copaene (24.475%), Bicyclogermacrene (24.379%), Δ-Cadinene 

(9.352%), and from other region of Ardabil province were Bicyclogermacren (33.786%), 
Germacrene-D (24.597%), α-Copaene (21.816%). The major compounds of Salvia virgata 

essential oil originated from Babol region were α-Thujone (39.875%), 1,8-Cineole (23.419%), 

Camphore (19.662%), from Lordegan region included α-Thujone (38.306%), Camphore 
(20.882%), 1.8-Cineole (13.011%), from Qazvin region contained α-Thujone (38.457%), 

Camphore (20.144%), 1,8-Cineole (11.837%), other region in Qazvin province included α-Thujone 

(44.040%), Camphore (18.922%), 1,8-Cineole (11.230%), β-Thujone (8.486%), and from 

Arasbaran-Khodaafarin region were α-Thujone (39.257%), Camphore (20.998%), 1,8-Cineole 
(13.386%), gamma-Terpinene (5.814%). Also, DNA barcoding of 10 Salvia species including S. 

atropatana, S. syriaca, S. hypoleuca, S. sclarea, S. verticillata, S. sharifii, S. virgata, S. nemorosa, 

S. spinosa and S. aethiopis was performed using chloroplast intergenic trnH-psbA spacer. The 
genomic DNA of all samples was extracted and PCR products were sent to Takapozist company 

for sequencing. The length of amplified trnH-psbA barcodes were variable 400 to 500 bp, which 

amplifying and sequencing of them were 100% and 90% sucessful, respectively. The sequence 

analysis showed that PCR products were part of chloroplast intergenic trnH-psbA spacer and 
belonged to Salvia genus. Using the MEGA6 software, the phylogeny tree constructed based on 
Neighbor-joining method of Jukes-Cantor model with 1000 bootstraps for sequencing samples of 

different of Salvia species as well as various genus of Lamiaceae family retrieved from NCBI 
database. The results showed that the strength of trnH-psbA barcode was 10% for separating 

different species of Salvia genus from each other, while it completely separated different genus of 

Lamiaceae family from each other. Also, based on the results, 22 SNPs was calculated using 
alignment analysis.  

 
Keywords: Phytochemical variation, Salvia virgata, Salvia aethiopis, DNA barcoding, trnH-psbA 

intergenic spacer  
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