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 چکیده

 فتن اینرخطر از بین  از آنجا که از اهمیت زیادي برخورداراست. S. spicigeraحفظ منابع ژنتیکی      

حفظ ژرم پالسم این گونه  ،دارد دوجوگونه ارزشمند از طریق تنش هاي زیستی و زیست محیطی 

درجه سانتی  -196در دماي بسیار پایین ) بذرتکنیک هاي ذخیره سازي ضروري به نظر می رسد. 

دون از ن و بیکی از راه هاي حفظ ژرم پالسم با هزینه بسیار پایی که گراد( با استفاده از نیتروژن مایع

سانس محتوي ابه تغییرات در  زمانی مفید خواهد بود که منجر ،زنده مانی می باشددست دادن قابلیت 

ایی شناس بررسی پایداري فیتوشیمیایی و مقایسه نوع و مقدار ترکیبات . به منظورنگردد گیاه مورد نظر

رجه د -196نیتروژن مایع در دماي  درهفته  1به مدت  شاهد در مقایسه با تیمارهاي تحت بذرشده، 

در مرحله گلدهی جمع  S. spicigera بذور رشد کرده قسمت هاي هواییسانتیگراد منتقل شدند. 

از  با استفادهترکیبات جدا شده و  تقطیر با آب آوري و در آزمایشگاه خشک شدند. اسانس توسط روش

GC  وGC-MS یط فراسرد نگهداري شده در شرا ان عنصر در اسانس گیاه 11. ندتجزیه و تحلیل شد

 p-cymene (، ٪1/21)ترپینن -γ(، ٪1/41شدند. ترکیبات اصلی اسانس شامل تیمول ) شناسایی

ز ااستخراج شده  هاياسانس بین یتفاوت( بود. نتایج نشان داد که ٪9/11( و کارواکرول )2/17٪)

د تعداد، نوع و درص از لحاظ و بذور نگهداري شده در شرایط فراسرد داهگیاهان حاصل از بذور ش

 اسردنگهداري در شرایط فر ر با تکنیکاین گونه در معرض خط بنابراین .وجود نداردترکیبات موجود 

 حفظ شوند. مدت تواند براي یک دوره طوالنیمی

 S. spicigera، اسانس، نگهداري در شرایط فراسردکلید واژه: 
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 هدف و مقدمه: اول فصل
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 و هدف مقدمه

 کلیات -1-1

 رده بندي-1-1-1

( متعلق به زیر خانواده Lamiaceaeهاي خانواده نعنا )( یکی از جنسSaturejaجنس مرزه )

Nepetoideae  و قبیلهMentheae هاي ه جنسبباشد. از نظر فیلوژنیتکی میGonstscharovia ،

alamintha ،Acinos ،Clinopodium  وMicromeria باشد. مبدأ پیدایش نزدیک میSatureja 

 هاي خشک گسترش یافته است. جنسباشد که از این دوران در رویشگاهدوران سوم زمین شناسی می

 شناخته Savoryگونه است که با نام معمول  30مرزه بر اساس تعریف محدود براي آن داراي حدود 

( )اشباع شدن Saturateبه معنی  Saturareاز کلمه التین  Saturejaشوند. به عقیده پلینی نام می

 (.1388 ،زاد)جم باشدیگرفته شده و این بدلیل استفاده از این گیاهان در غذا م

 ،  S. khuzistanicaهايگونه به نام 9باشد که از میان آنها گونه می 15این جنس در ایران داراي 

S. edmondi S. sahendica ،S. bachtiarica ،S. kallarica،S. rechingeri ،S .intermedia ،S. 

isophylla   و S. atropatana ها عالوه بر ایران در یر گونهمنحصر کشور ایران هستند و سا

هاي هاي این جنس بیشتر در دامنهرویند. گونهترکیه، قفقاز، ماوراي قفقاز و عراق نیز می ترکمنستان،

کوهستانی مناطق شمال، شمال غربی، شمال شرقی، مرکزي و جنوب غربی ایران پراکندگی داشته و 

 (.1982رویند )ریشینگر، هاي سنگالخی میهاي آهکی و یا دامنهروي صخره

  S. spicigeraشناسی گونهخصوصیات گیاه -1-1-2

دار و هاي نازك، پیچ و تابمتر، با ساقهسانتی 60تا  25گیاهی علفی با قاعده چوبی، به ارتفاع 

ها تماماً علفی، در دو سطح برگ هاي زیاد از قسمت قاعده، برگهاي متراکم، با انشعاب، با برگگسترده
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-هاي پراکنده و پس از رشد بتدریج بدون کرك، همراه با غدهیک رنگ، سبز روشن، پوشیده از کركبه 

هاي ترشحی چسبیده در سطح زیرین، قاعده برگ بتدریج باریک و به شکل دمبرگ در آمده، با نوك 

هاي برگمتر، میلی 4تا  2و به عرض  20تا  15هاي پایینی ساقه به طول تیز، رگبرگ میانی نازك، برگ

هاي گل آذین کم و متر، برگها کوچکتر، اغلب به عرض حدود یک میلیهاي شاخهباالیی ساقه و برگ

، به ، محوريها کم و بیش داراي سه گل، چرخه، آویختهآذین گرزنهاي گل، گلبیش هم اندازه با چرخه

هاي نازك ها با دمگلیک طرفه، گلها به صورت ، یا تقریبًا متراکم و انتهایی و چرخهشکل سنبله تنک

هاي زبر قیفی، علفی، سبزرنگ، داراي کرك-متر، استکانیمیلی 5/4تا  3کاسه گل به طول  .باشدمی

اي، تقریباً به اندازه طول لوله، رگه نازك، سرنیزه 10کرك، تقریباً داراي دو لبه و پراکنده یا تقریباً بی

 .(1شکل )باشدک سوم طول لوله کاسه میهاي لبه باالیی به اندازه یدندانه

اسه مخفی، متر، اغلب سفید تا صورتی، لوله جام تقریباً درون لوله کمیلی 10تا  8جام گل به طول 

ن ، زمالبه جام گل پهن شده، پرچم و خامه از گل بیرون آمده، فندقه تقریباً کروي، پهن، سیاه براق

 (.1388 زاد،باشد )جمگلدهی پائیز می

 

 آن آذینگل و S. spicigeraگونه تصاویری از  -1شکل 
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 S. spicigeraترکیبات غالب اسانس در گونه  -1-1-3

است  S. spicigera کند،در شمال غرب ایران رشد میکه  Saturejaهاي جنس یکی از گونه

در مرحله  S. spicigera هوایی هايقسمتاسانس  اتترکیباز  ییهاگزارش (.1982 ،)ریشینگر

ول ( کارواکر٪75/13ترپینین )-(، گاما٪1/22(، پاراسیمین )٪1/35دهی در ایران مبنی بر تیمول )گل

 (.2004زاد، ( وجود دارد )سفیدکن و جم4٪)

 رزه در طب سنتی ماهمیت گیاه  -1-1-4

ست. ادر طب سنتی به اثرات گیاه مرزه در درمان اسهال عفونی حاد و التهاب کولون اشاره شده 

اهش کدر مطالعات مختلف به اثرات ضد اسپاسمی، ضد درد، ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، ضد دیابتی، 

د دهنده وزن و تري گلیسرید، فعالیت ضد انعقادي و ضد باکتري اشاره شده است. براساس اثرات ض

ر بتواند نها میدردي و آرام بخشی گیاهان دارویی سنبل الطیب، مرزه و نعناع احتماال تجویز عصاره آ

 عالئم ناشی از قطع مرفین اثر داشته باشد. 

ن عصاره هیدروالکلی و اسانس گیاه مرزه اثرات ضد دردي و ضد التهابی خوبی به دنبال آزمو

 وفرمالین داشت که این اثرات احتماال ناشی از ترکیبات مهم موجود در آن از جمله کارواکرول 

د در ت موجواثرات آرام بخشی آن پس از قطع مرفین ناشی از ترکیبا احتماالً فالونوئیدها است. بنابراین

ضد  آن از جمله فالوونوییدها باشد. در مطالعات فارماکولوژیکی و بیولوژیکی اثرات ضد اسپاسمی،

تیاد تواند براي کاهش عالئم ترك اعاسهالی و ضد باکتري گیاه مرزه نشان داده شد. بنابراین، مرزه می

 (.1390ده شوند )وفایی و همکاران، استفا

هاي زیادي این جنس خواص معطر و باشد. گونهگونه می 15در ایران داراي Satureja جنس 

تواند به عنوان چاشنی استفاده ها طعم متمایزي دارد و میهاي هوایی این گونهدارویی دارند. قسمت
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هاي مختلف طب سنتی براي درمان بیماري در ها به عنوان چاي گیاهی وها، و ساقهها، گلگردد. برگ

و همکاران،  گوگلونایشود )امهاي عفونی استفاده میمانند گرفتگی، درد عضالنی، تهوع و بیماري

2007.) 

بر سالمونال  Satureja mutica ،S. edmondi ،(S. bachtiaricaتأثیر اسانس سه گونه مرزه )

 اصل نشان از قدرت مهارکنندگی و میکروب کشی بااليپاراتیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ح

رسد حضور تیمول، کارواکرول، پاراسیمین و گاماترپنین در هاي فوق داشت. به نظر میاسانس

تواند باعث وجود خواص ضد میکروبی در آنها باشد )سفیدکن و همکاران، هاي  مورد مطالعه میاسانس

1388.) 

 از باشدمی آلزایمر بیماري در پیري هايپالك اصلی جزو که ییدبتاآمیلو پپتید حد از بیش تجمع

 عوامل دلیل همین به و شودمی عصبی هايسلول مرگ باعث اکسیداتیو استرس القاي طریق

 سنتی طب در گسترده طور به S. bachtiarica .شوندمی استفاده بیماري درمان در اکسیدانآنتی

اثرات حفاظتی چشمگیري در سمیت  S. bachtiaricaعصاره متانولی گیاه  .شودمی استفاده ایران

د تواند در درمان بیماري آلزایمر مورد توجه قرار گیردارد و می تاآمیلوییدعصبی ناشی از پپتید ب

 (. 2012)سودي و همکاران، 

علیه بر S. spicigeraباکتریایی اسانس ( فعالیت آنتی2009افتخار و همکاران )

Staphylococcus aureus Bacillus subtilis   ، Escherichia coli  و Klebsiella pneumonia 

 را گزارش کردند.

 ضرورت و اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی-1-2

در حال حاضر منابع ژنتیکی با سرعت غیرمعمولی در حال نابودي هستند. این امر دالیل بسیار 

ها، هاي هیدروالکتریکی، گسترش راههایی از قبیل پروژهیتزدایی، فعالزیادي دارد که شامل جنگل
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هاي جدید و شهرسازي، تغییرات عملکرد کشاورزي و در نهایت کشاورزي مدرن و پیدایش واریته

روند و هاي گرمسیري در هر سال از بین میمیلیون هکتار از جنگل 15فرد هستند. بیش از منحصر به

د در حال جایگزین شدن ارقام محلی و سنتی هستند. تغییر در الگوي هاي جدید با ژنتیک واحواریته

  ). 2004رائو، (هاي وحشی کنونی وارد کرده است استفاده از زمین خسارت سنگینی به تنوع گونه

هاي در حال انقراض یا منقرض شده روبرو هستیم. هایی مانند گونهدر حال حاضر غالباً با واژه    

اي از ذخایر ژنتیکی را در بر دارد ي در حال انقراض مجموعهکه در حقیقت یک گونهنباید فراموش کرد 

گونه گیاهی را در معرض خطر  7000شوند. برخی تعداد که میراثی هزاران ساله براي بشر محسوب می

 ). 2006کاتکوو، (دانند می

 اند. با توجهار گرفتههاي اخیر گیاهان به شدت در معرض خطر فرسایش ژنتیکی قرویژه در دههبه

 هاي موجود اتخاذهاي گیاهی، راهکارهاي مختلفی جهت حفظ و بقاي گونهبه شدت روند تخریب گونه

هاي هاي جنگلی حفاظت شده و ایجاد باغي این راهکارها ایجاد عرصهگردیده است. از جمله

 .)2005المباردي و همکاران،  ( باشدشناسی میگیاه

منظور حفظ ذخایر توارثی و نگهداري تنوع ژنتیکی براي دسترسی مداوم به آنها امروزه به     

هاي حفاظتی منابع ژنتیکی گیاهی شامل اند و در همین راستا فعالیتهاي ژن نمودهاقدام به ایجاد بانک

آوري، حفاظت، مدیریت، شناسایی پتانسیل مواد با ارزش باالي ژنتیکی، تعیین خصوصیت و جمع

دانشمندان به تشریح نقش  1994هاي کالسیک، در سال باشد. عالوه بر روشذاري آن میگارزش

 ). 2004رائو، ( کند پرداختندهایی که به حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی کمک میبیوتکنولوژي و روش

داري بلندمدت سال گذشته به عنوان روشی مهم و ارزشمند براي نگه 25حفاظت فراسرد طی 

 یکی گسترش یافته است. مواد بیولوژ
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ا بتوان ژرم پالسم را تا مدت زمان بسیاري مزیت حفاظت فراسرد این است که با این روش می

هاي داري بافتز این روش براي نگهتوان اداري نمود. عالوه براین میهزینه کم و در فضاي اندك نگه

ي هااندام ها وها، بافتانواع سلول برايتوان هاي خاص استفاده نمود. این روش را میگیاهی با ویژگی

 تداري بلندمدت منابع ژنتیکی گیاه با ازدیاد رویشی استرین روش براي نگهگیاهی بکار برد و مناسب

  (.2008 ،)کزمارزیک

دهیدراته -مختلفی مانند کپسوله هايتوان از روشداري به صورت حفاظت فراسرد میبراي نگه

و انجماد  آبگیري -رشدرشد، پیش، پیشيآبگیراي نمودن، شیشه ،نمودناي شیشه-نمودن، کپسوله

 (. 2004 ،)انگلمن اي استفاده نمودقطره

باشد. بنابراین از گیاهان ارزشمند و در خطر انقراض در کشور ایران می S. spicigeraاین گونه 

 از ضروریات اجتناب ناپذیر است. حفظ ذخایر ژنتیکی این گیاهان

 هاي حفاظت فراسردیکتکن -1-3

شوند. هاي قدیمی و جدید را شامل میهاي حفاظت فراسرد متنوع هستند و تکنیکتکنیک

( و انجماد هستند که خود به دو صورت Dehydrationهاي قدیمی بیشتر مبتنی بر آبگیري )تکنیک

ي به اکنترل شدهها با یک سرعت گیرد. در تکنیک انجماد تدریجی، بافتتدریجی و سریع صورت می

ها در نیتروژن مایع برسند. سپس نمونه -C40˚، تا به دماي )C/min) 4-1/0˚شوند تدریج سرد می

شود تا شوند. در این تکنیک مواد محافظت کننده به محلول در حال انجماد اضافه میور میغوطه

هاي احتمالی آسیبیکپارچگی غشاء حفظ شود و پتانسیل اسمزي محیط خارج افزایش یابد و از 

هاي یخی در هاي پایین انجماد و زمانیکه تشکیل کریستال(. در سرعت2004اجتناب گردد )رائو، 

ها است )استپونکوس گیرد آبگیري شدید اسمزي منبع ایجاد آسیبهاي خارج سلولی صورت میبخش

واکوئل به سمت فضاي شود جریانی از آب سیتوپالسم و (. انجماد تدریجی باعث می1992و همکاران، 
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خارج سلولی حرکت کرده و یخ بزند. بر اساس سرعت ایجاد سرما، مقادیري از آب قبل از اینکه در 

(. در توت فرنگی مشخص شد که سرد 2004)رائو،  داخل سلول منجمد شود سلول را ترك خواهد کرد

% 80د کردن تدریجی حدود برد در حالیکه در سرها را از بین می% نمونه40-60ها کردن سریع بافت

زمینی شیرین تأیید شده است )باتی مانند. این مورد در چند ژنوتیپ کتان، مو و سیبها زنده مینمونه

 (1997و همکاران، 

 دیگر گیرند. به عبارتها به طور مستقیم در نیتروژن مایع قرار میدر روش انجماد سریع، نمونه

ت خروج از درون سلول رسد. در این حالت آب درون سلولی فرصمی -C196˚ دما به یک باره به دماي 

همراه داشته باشد )فلک و  هاي جدي بهتواند آسیبزند که میجا یخ میکند و در همانرا پیدا نمی

 (. 2006همکاران، 

 

 هدف -1-4

داري در شرایط فراسرد به شرط حفظ پایداري نگه تالش جهت حفاظت از ذخایر گیاهی با روش

د، از هاي دارویی مورد مطالعه که در معرض خطر انقراض قرار دارنبذر گونه زنمونهیرفیتوشیمیایی 

 باشند.  هاي اصلی این تحقیق میاهداف و ضرورت
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 فصل دوم: بررسی منابع
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 بررسی منابع -2

عرض براي حفظ نمونه هاي گیاهان در م موثربه عنوان یک استراتژي  در شرایط فراسردنگهداري 

 به شرطی که گیاهان باززایی شده پس از خطر محسوب می شود و از اهمیت ویژه اي برخوردار است

 باشند. پایداري ژنتیکی، مورفولوژیک و فیتوشیمیاییخروج از ازت مایع داراي 

یایی فیتوشیمپایداري در معرض خطر در ایران است،  جمله گیاهان داروییمرزه از از آنجایی که 

 ري ازاست. بسیا برخورداراز اهمیت زیادي  شاهددر مقایسه با گیاه  نگهداري در ازت مایعآن پس از 

مختلف گیاه انجام شده است و پایداري  بذور نگهداري در شرایط فراسردتحقیقات در زمینه 

 یمدرک هیچو مورفولوژیکی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. به عنوان مثال،  فیتوشیمیایی، ژنتیکی

)پانیس و  بعد از حفاظت فراسرد وجود نداردبراي تغییرات ژنتیکی، سیتولوژیک و مورفولوژیکی 

حفاظت فراسرد  ی شده پس ازای(، عدم تنوع ژنتیکی در گیاهان سیب زمینی بازز2005المباردي، 

 قبل و D. bulbifera و  D. floribundگیاهان در  ژنی (، عدم تغییرات2000ون، )هاردینگ و بنس

یکی (، حفظ پایداري ژنت2003و همکاران،  دیکسیت؛ 2002همکاران،  )آهوجا وبعد از حفاظت فراسرد 

اثبات  و (، ارزیابی2010روزا و همکاران، در نیتروژن مایع براي مدت زمان طوالنی ) Rubus از دو گونه

 حفاظت فراسردپس از  AFLPو  RAPDهاي مولکولی نشانگربا استفاده از  Prunusپایداري ژنتیکی 

 .(2013وانگ وهمکاران، )

نشان داد که  در شرایط فراسرد پس از نگهداري Thymus moroderiبررسی فیتوشیمیایی 

تایید بوده است  مورد و حفاظت فراسرد یتوشیمیایی پس از ذخیره سازيفپایداري ژنتیکی و 

(Marco-Medina and Casas ،2013 در این رابطه ارزیابی پایداري ژنتیکی گیاه .)Wsabi  بهکه 
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مولکولی، مورفولوژیک و  نشانگرهايبا استفاده از  بود، قرار داده شده حفاظت فراسرد در مدت طوالنی

، شاخص سطح برگ و طول تعداد شاخه هادر رابطه با انجام شد و تفاوت معنی داري  بیوشیمیایی

 (.2013و همکاران،  ماتسوموتو) نداشت دمبرگ

رار مورد بررسی ق Arabidopsis thalianaبررسی هاي ژنتیکی بر روي بیان ژن و انتقال آن در 

تقال ، افزایش قابل توجهی در کارایی اناز حفاظت فراسردگرفته است. نتایج نشان داده است که پس 

(. 2013 می تواند بیان اگزوژن را بهبود بخشد )لی و همکاران، حفاظت فراسرداما  . ژن دیده نمی شود

نتیجه  و( برخی از مطالعات انجام شده بر روي گیاه تره فرنگی را انجام داد 2013چودري و همکاران )

 می تواند پایداري ژنتیکی ژرم پالسم را حفظ کند. حفاظت فراسردگرفت که 

، نشانگرهاي Humulu slupulus L. ي بررسی پایداري ژنتیکی براپس از حفاظت فراسرد 

 تیمارنتایج نشان داد که هیچ گونه تنوع ژنتیکی بین  به کار برده شد.  AFLPو  RAPDمولکولی 

  (.2008)پردو وهمکاران، وجود ندارد حفاظت فراسرد و شاهد

راسر در س ز حفاظت فراسردپس ادر مورد پایداري ژنتیکی گیاهان  زیادي مطالعات اینکه با وجود

 S. spicigeraتاثیر حفاظت فراسرد بر روي اسانس  جهان انجام شده است، هیچ گونه تحقیقی بر روي

 صورت نگرفته است.پس از حفاظت فراسرد  S. spicigera فیتوشیمیایی  يو یا ارزیابی پایدار
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 ها روش و مواد: ومس فصل
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  ها: مواد و روش -3

 :گیاهی مواد-3-1

 28 2/02 کیلومتر مانده به رودبار با طول جغرافیایی 5از استان گیالن  S. spicigeraر گونه وبذ

 قرار استفاده مورد آوري وجمعمتر از سطح دریا  1320و ارتفاع  36  50  8/58، عرض جغرافیایی 049

 از بذور شاهد و بذور نگهداري شده در رشد کرده گیاهقسمت هاي هوایی در مرحله گلدهی  گرفت.

  برداشت گردید. S. spicigera شرایط فراسرد

 مطالعه مورد گونه بذر هایویژگي -1 جدول

-محل جمع نوع گياه

 آوری

 

محتوای درصد 

 رطوبت

  كردن(آبگيری از)پس 

درصد محتوای 

 رطوبتي

آبگيری  از )قبل

 كردن(

 هزار دانهوزن

 )گرم(

 

S. 

spicigera  
استان 

كيلومتر  5گيالن 

 مانده به رودبار

25/2 4 6/0  

 

 حفاظت فراسرد:-3-2

 وبتکاهش رطدرجه سانتیگراد(، پروتکل  -196در نیتروژن مایع ) بذرقبل از انتقال نمونه هاي 

 شد. حفاظت فراسرد انجامبراي 

 کاهش رطوبتپروتکل -3-2-1

درجه  103ساعت در دماي  17به مدت  در آون وزن شدند و بذوربراي تعیین محتویات آب، 

( محاسبه شد. به منظور FW(. مقدار آب بر اساس وزن تازه )1996، ایستاشدند ) گذاشتهگراد  سانتی

ساعت در  19به مدت در آون ژل قرار داده شده و سیلیکاکاتور حاوي سیدر یک د بذورکاهش رطوبت، 
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 توسط محیط رطوبت جذب از براي جلوگیري (.1گراد قرار گرفتند )جدول  درجه سانتی 28دماي 

 قرار کرایوویال درون بذرها بالفاصله ادامه، در شد. بسته محکم ظروف درب شده،آبگیري بذرهاي

ها منتقل شده و در بذور به عنوان شاهد به کرایوویال .گردیدند مایع ازت مستقیماً وارد و شدند داده

 از بالفاصله هانمونه ،سریع کردن منظورگرم نگهداري شدند. بهبه مدت یک هفته ( ºC4 یخچال )دماي

 داده ثانیه قرار 100مدت  به گرادسانتی درجه 40 ماري بن و در خارج ازت تانک

موالر  2/1 ساکارز MSسپس بذور به محیط کشت مایع  .(1990)انگلمن،  ,Engelmann)شدند

 از از خروج بذرها پس ضدعفونی شدند. عمل نگهداري ºC25دقیقه در دماي  20منتقل شده و بمدت 

 در دیدن آسیب متعاقبا و تیمار اعمال از قبل شدن بذرها مرطوب گرفت تا از انجام تیمار شرایط

  .جلوگیري شود فراسرد، دماي هنگام نگهداري

 ( بمدت پنج دقیقه ضدعفونی سطحی شده و پسV/Vدرصد ) 5/1بذور با استفاده از هیپوکلریت 

 25در دماي قرار داده شده و  سترون دیشپتري درون درر شستشو با آب مقطر و سترون،از سه با

ب از ترکیبراي کشت گیاهان . شدندروز نگهداري  30به مدت ساعت  16و فتوپریود درجه سانتیگراد 

 استفاده گردید. ونآستریل شده با ا 3:1پرلیت  -خاك پیت ماس

 روش خشک کردن-3-3

درجه سانتیگراد در زیر سایه خشک  25مرحله گلدهی برداشت شده و در دماي شاخه هاي گل در 

 شدند.

 جداسازي اسانس -3-4

 3شده توسط دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب به مدت  پودر شدههاي مذکور اسانس نمونه

-وبتهاي حاصل پس از رط. اسانسشدساعت استخراج و بازده اسانس بر اساس حجم به وزن محاسبه 
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زدایی با سولفات سدیم تا زمان تزریق به دستگاه گازکروماتوگرافی در ظرف دربسته و در یخچال 

 . شدندنگهداري 

 روش تجزیه و تحلیل و شناسایی اسانس-3-5

 صل بهبه منظور جداسازي و شناسایی ترکیبات اسانس، کروماتوگرافی گاز و کروماتوگرافی گاز مت

طول  با Ph-5مجهز به ستون  GC دستگاه استفاده قرار گرفت. ( موردGC / MSطیف سنج جرمی )

رارت حمیکرومتر است. برنامه ریزي  4/0 ساکنفاز  و ضخامت الیهمیلی متر  1/0متر و قطر داخلی  10

د درجه سانتیگرا 80درجه سانتیگراد با سرعت  285درجه سانتی گراد تا دماي اولیه  60ستون از 

 عدتکتور از نودرجه سانتیگراد تنظیم شد.  280تزریق در دماي  فظهمحافزایش یافته است. دماي 

FID ر طول د دقیقهدرمیلیمتر  5/0با سرعت  استفاده شد که به عنوان گاز حامل  هلیوماز گاز و  هبود

 ستون حرکت می کرد.

 GC / MSخصوصیات دستگاه -3-6

تون ستله یونی مجهز به از نوع  3400از گاز کروماتوگراف متصل شده با طیف جرمی مدل واریان 

DB-5  زي حرارتی برنامه ری .استفاده شد میلی متر  25/0 ساکنفاز  و ضخامت الیهمتر  30با طول

یی درجه سانتیگراد بیشتر از دماي نها 10تزریق در دماي  محفظهدماي بود.  GCمشابه با دستگاه 

ن اسکن سانتیمتر بر ثانیه اعمال شد. زما 31.5ستون تنظیم شد و هلیوم به عنوان گاز حامل با سرعت 

 د.بو 40-340 یجرم ناحیهو  الکترون ولت 70انرژي یونیزاسیون  ،ثانیه 1کردن 

 شناسایی ترکیبات اسانس-3-7

 ستون،حرارتی ترین برنامه  و پیدا کردن مناسب GCبه دستگاه  هااسانسپس از تزریق 

و طیف هاي  تزریق GC/MSدستگاه به  متان رقیق شده و به دست آمده با دي کلروهاي اسانس
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بازداري  و شاخص بازداريسپس با استفاده از زمان  جرمی و کرواتوگرام هاي مربوطه به دست آمد.

 استفاده ازاطالعات  و استاندارد ترکیبات با ها طیف این مقایسه و هاي جرمی طیف بررسی ،کواتس

 به صورت کیفی و کمی شناسایی شدند. ها،، ترکیب هاي تشکیل دهنده اسانسموجود
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 نتایج و بحث :مچهار فصل
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 نتایج و بحث -4

 S. spicigeraاسانس  تشکیل دهنده نتایج شناسایی ترکیبات-4-1

 ندنبه حداقل رساپالسم بلکه  ژنتیکی نه تنها ذخیره ژرمذخایر حفاظت فراسرد و حفظ هدف از 

اظت حفدر تیمارهاي  S. spicigeraفیتوشیمیایی است. ترکیبات اسانس گونه تغییرات تنوع ژنتیکی و 

ف مقایسه این طی و GC/MSدستگاه  طیف هاي جرمی به دست آمده از با استفاده از فراسرد و شاهد

ایج نت مشخص شد.  کامپیوتري و با کمک گرفتن از شاخص بازداري کتابخانهها با طیف هاي موجود در 

 پس از S. spicigeraترکیبات اسانس گونه  مقادیربررسی پایداري فیتوشیمیائی و مقایسه نوع و 

 . شناسایی شدندترکیب  11نشان داد که  شاهددر مقایسه با  حفاظت فراسرد

-α ،(٪2/38شامل تیمول ) شاهددر تیمارهاي  S. spicigeraاسانس گونه بیشترین ترکیبات 

شناسایی شده اي اجز .(2)شکل  بود ( ٪5/11و کارواکرول )p-cymene (5/17٪) ،(٪6/22ترپینن )

 ارائه شده است.  2آنها در جدول  شاخص بازدارياسانس با 

ت که در از  S. Spicigeraگونهحاصل از ساقه ها هوایی رشد کرده از بذور ترکیبات اسانساز 

سایی شناترکیب  11 قرار گرفته بودند،گراد  درجه سانتی -196هفته در دماي  یکمدت ه مایع ب

 کروماتوگرافی ترکیبات جدا شده را نمایش می دهد.  3شکل . شدند

-α ،(٪1/41شامل تیمول ) حفاظت فراسرددر تیمارهاي  بیشترین ترکیبات شناسایی شده

اسانس با ی شده شناسایاجزاي . بود( ٪9/11و کارواکرول )p-cymene (2/17٪) ،(٪1/21ترپینن )

 ارائه شده است. 2آنها در جدول  شاخص بازداري

ادن دنشان داد که قرار  از اسانس تیمار حفاظت فراسرد و شاهد مقایسه ترکیبات به دست آمده 

 .گردیدمعنی داري مشاهده ن اختالفتاثیري بر نوع ترکیب اسانس ندارد و  ازت مایعدر  بذور



 

20 
 

ظر ندر  %2/38با مقدار به عنوان اولین ترکیب در تیمول  شاهددر  بیشترین درصد ترکیب اسانس

 نداشت. تیمول حاصل از اسانس در تیمار حفاظت فراسردمقدار  داري با  گرفته شد و تفاوت معنی

α- تیمار حفاظت فراسردو در  ٪6/22مقدار با  تیمار شاهددر  ترکیبترپینن به عنوان دومین 

 تیمار حفاظت فراسرد رد و ٪5/17 مقدارشاهد با در  p-cymeneعالوه بر این، محاسبه گردید.  1/21٪

 .شد محاسبه ٪9/11 تیمار حفاظت فراسرد در و ٪5/11مقدار شاهد با در و کارواکرول  2/17٪

 ازت مایعپس از خارج شدن از  نشان داد که بذور S. spicigeraگونه فراسرد حفاظت مطالعه 

 کرد که بنابراین می توان نتیجه گیري رشد سالم هستند.قادر به جوانه زدن و  شاهدمانند نمونه هاي 

از  در این راستا برخیاست.  نشده  آن منجر به تغییر در ساختارهاي شیمیاییبذور  فراسردحفاظت 

یم ي تقسکه در دماهاي بسیار پایین، متابولیسم گیاهان و فعالیت ها دمطالعات انجام شده گزارش کردن

ین ابه  می ماند.براي مدت طوالنی بدون هیچ تغییري باقی گیاهی مواد  می افتد وتاخیر  به سلولی

(. 2005ثبات ژنتیکی ژرم پالسم شد )پانیس و المباردي،  حفظمنجر به  حفاظت فراسردترتیب، 

 (.2003)ابابنه و همکاران،  یکی گیاهان براي یک دوره طوالنی حفظ می شودو پایداري ژنت زاییباز

هان شواهدي از تغییرات مورفولوژیکی، سیتولوژیک و بیوشیمیایی یا مولکولی ممکن است در گیا

ري پایدا در مورد ها(. بسیاري از گزارش2004وجود نداشته باشد )هاردینگ، پس از حفاظت فراسرد 

ژاي و همکاران،  ؛2004چی وهمکاران، )اسکو دارد دوجو پس از حفاظت فراسرد ژنتیکی گیاهان 

  .(2013وانگ و همکاران،  ؛2013، چودهري و همکاران ؛2003

 و روش  آبگیري -با استفاده از روش کپسوله فراسردحفاظت ارزیابی ژنتیکی اولین گزارش براي 

وحشی رشد می کند،  ردن به صورتاکه در  Ziziphora tenuior Lگونه  بهاي شدن شیشه-کپسوله

مورد مطالعه قرار  AFLPهاي مولکولی نشانگراثبات پایداري ژنتیکی با استفاده از  مربوط می شود.

 Ziziphoraگونه  شاهد و بافت نگهداري شده در شرایط فراسرد  یبررسی پایداري ژنتیکگرفت. 
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tenuior L.   به وسیلهAFLP بین تیمار حفاظت فراسرد و شاهد داري نشان داد که تفاوت معنی 

نشانگر  ینبا استفاده از چند( 2015(. یی و همکاران )2015)الببا و همکاران،  وجود ندارد

استفاده از  در نتیجهها مشاهده نکردند. هیچ تغییرات ژنتیکی در شاخهمورفولوژیکی و مولکولی 

سازي ک روش عملی براي ذخیرهرفته ی به خوابجوانه هاي در مورد اي حفاظت فراسرد دو مرحله

هیچ گونه تفاوت  گزارش کردند که( 2010پالسم سیب است. کاستیلو و همکاران )طوالنی مدت ژرم

 Rubus grabowskiiما بین گیاهان نگهداري شده در شرایط فراسرد و شاهد گونه مورفولوژیکی 

 وجود ندارد.

ده دیده ش هداري شده در شرایط فراسرد و شاهدنگگیاهان بین اگرچه برخی از تغییرات ژنوتیپ 

د به توانمی بلکهمربوط می شود  حفاظت فراسردبه این معنی نیست که این تغییرات به فرایند  ،است

ثباتی (. مشکالت ناشی از بی2004مربوط باشد )هاردینگ،  زاییو مراحل باز هیکشت بافت گیا

  تواکش طولتواند به آلودگی یا خطاي انسانی در میژنتیکی و خطر از بین رفتن مواد بیولوژیکی 

 (.2011کاویانی، شود ) مربوط

یاز به ن نگهداري شده در شرایط فراسرد و شاهدگیاهان بین با توجه به برخی از تغییرات ژنوتیپ 

 ؛2004)هاردینگ،  داشت پس از نگهداري در شرایط فراسردتایید یکنواختی ژنتیکی مواد گیاهی 

  (.2011میکوال و همکاران، 

ه براي شناسایی هرگونه تنوع ژنتیکی در مواد گیاهی، از چندین تکنیک مولکولی استفاده شد

ترین متداول( AFLP) تکثیر شده طولي قطعهرفیسم ومپلیو  RAPD(. 2004است )هاردینگ، 

 (.2011میکوال و همکاران، مارکرهاي مورد استفاده در این دامنه بودند )
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Conservation of genetic resources of S. spicigera is important. Because the life of this 

valuable species has been threatened by biotic and abiotic stresses. Seed storage techniques 

at very low temperature (-196 °C) using liquid nitrogen is one way of maintaining 

germplasm with much less cost and without loss of viability on storage and it is useful 

when it does not lead to changes in the chemical composition of essential oil in the desired 

plant. In order to investigate the phytochemical stability and compare the type and amount 

of identified compositions, the treated seeds were transferred to the liquid nitrogen at –

196°C for 1 week as compared to the control treatment. The aerial parts of S. spicigera 

were collected at flowering stage and dried in the laboratory. The essential oil was isolated 

by hydrodistillation and analyzed by a combination of capillary GC and GC-MS. Eleven 

compounds were recognized in the essential oil of mentioned plant in the cryopreservation. 

The main constituents in the essential oil included thymol (41.1%), γ-terpinene (21.1%), p-

cymene (17.2%) and carvacrol (11.9%). Results indicated that regarding the number, type 

and percentage of compounds existing in the essential oils, there was no difference between 

the control and cryopreservation treatment so by using the cryopreservation technique, the 

seeds of this valuable endangered species can be preserved for a long period.  

Keyword: Cryopreservation, Essential oil, S. spicigera. 
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