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مقاله پژوهشی

مقایسه بازده و ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس اندامهای مختلف مریم نخودی

کورش جاللی ،1علیرضا یاوری1٭ ،لیال جعفری 1و حسن مومیوند

2

 1گروه علوم و مهندسی باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
 2گروه علوم و مهندسی باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد
(تاریخ دریافت ،1399/08/11 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/10/09 :

چکیده
مریم نخودی ( )Teucrium polium L.یکی از گیاهان دارویی با ارزش و متعلق به تیره نعناع ( )Lamiaceaeاست که در سراسر کشور ،از
دشتها و نواحی پست تا ارتفاعات کوهستانی پراکنده میباشد .در پژوهش حاضر ،تعداد  30گیاه در مرحله گلدهی کامل ،بهصورت
تصادفی از رویشگاه جیرفت تهیه و به سه گروه  10تایی تقسیم شده و پس از آن اقدام به جداسازی گل ،برگ و ساقه هر گروه ،جهت
انجام آزمایش گردید .استخراج اسانس از هر اندام با سه تکرار و در هر تکرار  200گرم ماده گیاهی بهروش تقطیر با آب و با استفاده از
دستگاه کلونجر ،صورت گرفته و ترکیبات شیمیایی آنها با دستگاه گاز کروماتوگرافی ( )GCو گاز کروماتوگرافی متصل به طیفسنج جرمی
( )GC-MSشناسایی گردید .عملکرد متوسط اسانس اندامهای مختلف گل ،برگ و ساقه بهترتیب  0/93 ،1/25و  0/14درصد (وزنی /وزنی)
بدست آمد .اجزای شیمیایی شناساییشده در گل ،برگ و ساقه بهترتیب  56 ،59و  61ترکیب بود .نتایج آنالیز ترکیبهای اسانس نشان داد
تورِیول ،آلفا -پینن ،بتا -پینن ،بتا -میرسن ،دیال -لیمونن ،الِمول و کاریوفیلن عمدهترین ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس گل و برگ
بودند .در اسانس ساقه ترکیبهای تورِیول ،الِمول ،آگارُسپیرول ،کاریوفیلن ،اسپاتولنول و کاریوفیلن اکساید بهوفور یافت شدند .اسانس گل
و برگ غنی از هیدروکربنهای مونوترپنی و اسانس ساقه غنی از سسکوییترپنهای اکسیژندار بودند .ترکیب غالب و مشترک در اسانس
اندامهای این گونه ،تورِیول بود که در اسانس ساقه بیشترین و در گل کمترین مقدار مشاهده گردید .گل مریم نخودی ،پتانسیل تولید اسانس
باالتری نسبت به سایر اندامها داشت .درنهایت ،از تنوع شیمیایی در اسانس اندامهای مختلف این گیاه ،میتوان جهت پیشبرد اهداف
بهزراعی و بهنژادی در صنایع دارویی ،غذایی و آرایشی -بهداشتی استفاده نمود.
واژگان کلیدی :اسانس ،اندام گیاه ،تنوع شیمیایی ،تورِیول ،مریم نخودی

مقدمه

در سطح دنیا شده است؛ بهطوریکه کشورهای آسیایی بهدلیل

رویکرد جهانی مردم به سمت استفاده از داروهای با منشأ

تنوع شرایط آبوهوایی و پوشش متنوع گیاهی ،تأمینکنندههای

طبیعی در دهههای اخیر باعث توسعه روزافزون تولید گیاهان

اصلی گیاهان دارویی و کشورهای آمریکایی ،اروپایی و بعضی

دارویی ،فرآوری و فرموالسیون داروهای گیاهی و تجارت آن

از کشورهای آسیایی تولیدکنندههای داروهای گیاهی بهشمار
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توان بسیار خوبی را برای واردشدن ایران به بازار تجارت

ویژگیهای ظاهری ،گیاهی پایا و خشبی ،به ارتفاع 10-50

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی بهوجود آورده است

سانتیمتر است .سراسر گیاه با کرکهای پتویی -خاکستری یا

(خوشنظر .)1387 ،با این حال ،هنوز شمار زیادی از گونههای

سفید پوشیده شده است .برگهای آن کوچک (8-16

گیاهی بررسی نشده و ناشناخته ماندهاند و زمان زیادی الزم

میلیمتر) ،دندانهدار ،بدون دمبرگ و به شکل نوک سرنیزهای یا

است تا منابع جدید و با ارزش گیاهی کشف شوند (نجفی و

مستطیلی میباشند .گلآذینهای آن بهصورت منفرد یا چندتایی

همکاران .)1394 ،استان چهار فصل کرمان با داشتن بیش از 12

انتهایی بوده که گلهایش معطر و به رنگ سفید پوشیده از

اقلیم اصلی و فرعی ،شرایط مطلوبی برای رشد انواع گیاهان

کرک هستند (مظفریان .)1394 ،مصرف دارویی این گیاه به

دارویی را دارد .سه عامل برداشت بیرویه ،خشکسالی و چرای

زمان بقراط و جالینوس بر میگردد و بخش دارویی آن که

دام بهعنوان عوامل اصلی تهدیدکننده پتانسیل عظیم ذخیره

سرشاخههای گلدار آن است ،اثر مقوی و ضدتشنج داشته و

ژرمپالسمی گیاهان دارویی در استان کرمان بهشمار میروند

مصرف آن را برای رفع بیماریهای دستگاه تناسلی -ادراری و

(بیباک و مقبلی1396 ،؛ صابر آملی و همکاران.)1383 ،

تأخیر یا عدم قاعدگی مفید میدانند .عالوه بر آن ،این گونه

جنس مریم نخودی ( )Teucriumیکی از مهمترین
جنسهای تیره نعناع ( )Lamiaceaeاست که تاکنون بیش از
 340گونه از آن در دنیا شناسایی شده است .این جنس در
ایران  12گونه علفی و چندساله را شامل میشود که در سراسر
کشور ،از دشتها و نواحی پست تا ارتفاعات کوهستانی
پراکنده میباشد (مظفریان1386 ،؛ .)Rechinger, 1982
گونههای مختلف جنس مریم نخودی ،دارای ترکیبات فعال
زیستی مهمی مانند پلیفنلها (فالونوئیدهای فنولیک ،اسیدهای
فنولیک و تاننها) هستند که سبب از بین بردن رادیکالهای
آزاد و اثرات آنتیاکسیدانی ،ضدالتهابی و ضدمیکروبی این
گیاهان میشوند (

Maccioni et al., 2020; El Atki et al.,

 .)2019; Nastic et al., 2018; Bakari et al., 2015از این
گذشته ،تاکنون بیش از  134ترکیب فعال در اسانس گونههای
مختلف جنس  Teucriumشامل مونوترپنهای هیدورکربنی،
مونوترپنهای اکسیژندار ،سزکوئی ترپنهای هیدروکربنی،
سزکوئی ترپنهای اکسیژندار و دیترپنها شناسایی گردیده که
منجر به برخورداری این جنس از تیپهای شیمیایی مختلف

آنتیاکسیدان ،ضدتب و ضدمیکروب ،ضددرد ،آنتیاولسری و
آنتیاسپاسمودیک میباشد (محمدیان و همکاران .)1391 ،در
برخی از نقاط ایران بهصورت سنتی برای رفع درد قلب مصرف
دارد .اثرات کاهنده کلسترول و تریگلیسیرید و پایین آورنده
فشار خون نیز از ایـن گیاه گزارش شده است .گیاه مریم
نخودی در طب سنتی ،در درمان بیماری دیابت تجویز میشود؛
در تحقیقات اخیر اثرات مفید ترکیبات این گیاه در کاهش قند
به اثبات رسیده است

( Asghari et al., 2020; Salimnejad et

.)al., 2017; Bahramikia and Yazdanparast, 2012
با توجه به اهمیت و کاربرد ترکیبهای فرّار و اسانسها در
صنایع مختلف دارویی ،غذایی و آرایشی -بهداشتی ،استخراج
و مطالعه اجزای تشکیلدهنده آنها از مواد گیاهی مختلف بیش
از پیش مورد توجه قرار گرفته است (حیدری و همکاران،
 .)1399تاکنون گزارشهای متعددی از مطالعه تنوع ترکیبات
شیمیایی اسانس گونه  T. poliumمنتشر شده است

( Maccioni

et al., 2020; Nikpour et al., 2018; Ghazouani et al.,
 .)2017; Sevindik et al., 2016; Sadeghi et al., 2014در

شده است ( ;Maccioni et al., 2020; Ghazouani et al., 2017

پژوهشی بهطور متوسط  23ترکیب در ژنوتیپهای مختلف

.)Bahramikia and Yazdanparast, 2012

مریم نخودی جمعآوری شده از نقاط مختلف استان کرمان

گونه  Teucrium polium L.که در نواحی مختلف ایران

شامل زرند ،کوهبان ،باغین ،شهربابک ،عنبرآباد ،راور و کرمان

پراکنش دارد ،توسط اهالی بومی نقاط مختلف با اسامی کلپوره،

شناسایی گردید .ترکیبهای عمده اسانس آلفا -پینن ،بتا -پینن،
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(باقیزاده و همکاران .)1396 ،در مطالعهای دیگر ،ترکیبها و

اطالعات فنولوژیکی اکوتیپ جیرفت جمعآوری و براساس آن،

محتوای اسانس مریم نخودی در رویشگاهی در شمال غرب

زمان گلدهی کامل گیاه تعیین گردید .سپس در مرحله گلدهی

کشور الجزایر در فصلهای مختلف سال مورد ارزیابی قرار

کامل ،پیکره رویشی تعداد  30بوته کامل در اواخر اردیبهشت

گرفت .نتایج متفاوتی که بهعلت تغییرات فصلی و دوره رشدی

سال  1397جمعآوری شده و به آزمایشگاه فناوری گیاهان

گیاه بود ،گزارش شد؛ بهطوریکه بیشترین بازده اسانس در

دارویی دانشگاه هرمزگان انتقال یافت .بوتهها به سه نمونه مجزا

نمونه گیاهی جمعآوری شده در فصل زمستان و در هنگام

از برگ ،گل و ساقه تقسیم شدند .نمونهها در سایه و دمای

رشد رویشی گیاه بدست آمد .ترکیبهای غالب اسانس در

اتاق ( 24درجه سانتیگراد) خشک گردیده و تا زمان استفاده،

دورههای مختلف شامل لیمونن ،اسپاتولنول ،میرسن و ترانس-

در ظرفهای دربسته و محیط عاری از رطوبت نگهداری

پینوکارونول بود (.)Maizi et al., 2019

شدند.

ارزیابی تغییرات در ویژگیهای کمّی و کیفی اسانسها

استخراج اسانس :بهمنظور استخراج و تعیین درصد

شامل مطالعه حداقل چهار عامل اصلی است )1 :تنوع ژنتیکی

اسانس ،از روش تقطیر با آب استفاده گردید .بهمنظور ایجاد

گیاه؛  )2تنوع در اندامهای مختلف گیاه؛  )3بررسی مراحل

بیشترین سطح تماس با آب موجود در بالون دستگاه،

مختلف رشدونمو (آنتوژنی گیاه) و  )4تأثیر عوامل محیطی بر

نمونههای خشک هر یک از اندامها (برگ ،گل و ساقه) به

تنوع شیمیایی اسانس ( .)Franz, 1993اندامهای مختلف گیاه

صورت جداگانه با دستگاه آسیاب خرد شده و میزان  200گرم

که جهت استخراج اسانس مورد استفاده قرار میگیرد ،بهدلیل

از پودر حاصل از هر کدام از اندامهای مورد مطالعه با افزودن

ارتباط اندام گیاهی با آناتومی و فیزیولوژی گیاه ،بهعنوان عامل

حجم معینی از آبمقطر به روش تقطیر با آب به کمک دستگاه

درونی تأثیرگذار در تنوع شیمیایی اسانس در نظر گرفته

کلونجر

میشود ( .)Barra, 2009بررسیهای فیتوشیمیایی صورت

 )Pharmacopoeia, 2007بهمدت  3ساعت اسانسگیری شدند

گرفته روی اسانس گیاه مریم نخودی ،مربوط به استخراج و

و بازده اسانس (درصد وزن به وزن خشک) براساس سه تکرار

شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس حاصل از اندام هوایی

محاسبه گردید .جهت حذف رطوبت موجود در اسانس

گیاه  T. poliumبوده است؛ درصورتیکه بخشهای مختلف

استحصالی ،از سولفات سدیم انیدرید استفاده شد .نمونههای

پیکره رویشی این گیاه دارای ترکیبهای شیمیایی متفاوتی بوده

اسانس استخراج شده تا زمان تزریق به دستگاههای  GCو

و پیش از این ،هیچ تحقیقی روی آن صورت نگرفته است؛

 GC/MSدر شیشههای کوچک تیره و دربسته در دمای یخچال

بنابراین این پژوهش با هدف بررسی پتانسیل تولید محتوا و

نگهداری شدند.

ترکیبهای اسانس اندامهای مریم نخودی ،در رویشگاه چاه
مزنگان شهرستان جیرفت ،انجام پذیرفت.

و

براساس

فارماکوپه

بریتانیا

(

British

جداسازی و شناسایی ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس:
برای جداسازی و شناسایی ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس ،از
دستگاههای کروماتوگرافی گازی ( )GCو کروماتوگرافی گازی

مواد و روشها

متصل به طیفسنج جرمی ( )GC/MSاستفاده شد .درصد

جمعآوری مواد گیاهی و خشكکردن :پس از شناسایی

ترکیبهای تشکیلدهنده هر اسانس پس از جداسازی بههمراه

رویشگاه طبیعی مریم نخودی در منطقه چاه مزنگان شهرستان

شاخص بازداری محاسبه گردید .طیفهای جرمی مربوط به

جیرفت (با ارتفاع  1017متر از سطح دریا) با مختصات

ترکیبهای موجود در اسانس بهمنظور بررسی کیفی (شناسایی)

جغرافیایی " 28° 49' 50عرض شمالی و " 57° 35' 13طول

بدست آمد .شناسایی طیفها به کمک محاسبه شاخص کواتس
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یکسان با تزریق اسانسها صورت گرفت و با مقادیری که در

سانتیگراد بر دقیقه افزایش یافت و بهمدت  5دقیقه در 280

منابع مختلف منتشر گردیده بود ،مقایسه شد .بررسی طیفهای

درجه سانتیگراد نگه داشته شد .درجه حرارت محفظه تزریق

جرمی نیز جهت شناسایی ترکیبها انجام گرفت و

 250درجه سانتیگراد و درجه حرارت ترانسفرالین  260درجه

شناساییهای صورت گرفته با استفاده از طیفهای جرمی

سانتیگراد تنظیم گردید .از گاز هلیم بهعنوان گاز حامل مورد

ترکیبهای استاندارد و استفاده از کتابخانههای مختلف تأیید

استفاده قرار گرفته است .سرعت گاز هلیم  31/5سانتیمتر بر

گردید .درصد نسبی هر کدام از ترکیبهای تشکیلدهنده

ثانیه ،دتکتور تله یونی ( ،)Ion trapانرژی یونیزاسیون معادل 70

اسانسها با توجه به سطح زیرمنحنی آن در طیف

الکترون ولت ،زمان اسکن برابر یک ثانیه و ناحیه جرمی از 45

کروماتوگرافی گازی بدست آمد و با مقادیری که در منابع

تا  450بود .دادههای حاصل از بازده اسانس اندامهای مختلف

مختلف با در نظر گرفتن اندیس کواتس منتشر شده ،مقایسه

جهت تجزیه واریانس در قالب طرح کامالً تصادفی ،با سه

گردید (.)Shibamoto, 1987; Davies, 1998; Adams, 2011

تکرار و مقایسه میانگین عملکرد متوسط اسانس به روش

مشخصات دستگاههای مورد استفاده -1 ،دستگاه

آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  1درصد ،با استفاده

کروماتوگرافی گازی ( :)GCبرای آنالیز کمّی اسانس ،از

از نرمافزار آماری  SAS ver. 9.4مورد تجزیه و تحلیل قرار

دستگاه کروماتوگرافی گازی  Shimadzuسری  17Aساخت

گرفت.

کشور ژاپن مجهز به دادهپرداز با نرمافزار ،Chrom-card 2006
دارای ستون موئینه به طول  30متر و قطر داخلی 0/22

نتایج

میلیمتر و ضخامت الیه فاز ساکن برابر  0/25میکرون و با نام

بازده متوسط اسانس اندامهای مختلف :نتایج حاصل از

تجارتی  BP-5بود ،استفاده گردید .دمای آون بهمدت  2دقیقه

تجزیه واریانس نشان داد که در بین اندامهای مختلف مریم

در  50درجه سانتیگراد نگه داشته شد و سپس تا  280درجه

نخودی مورد بررسی ،از نظر بازده اسانس در سطح یک درصد

سانتیگراد با سرعت  5درجه سانتیگراد بر دقیقه افزایش یافت

اختالف معنیداری وجود دارد (جدول  .)1بازده متوسط

و بهمدت  5دقیقه در این دما نگه داشته شد .دمای محفظه

اسانس مربوط به اندامهای مختلف مریم نخودی شامل گل،

تزریق  260درجه سانتیگراد و دمای آشکارساز  280درجه

برگ و ساقه بهترتیب  0/93 ،1/25و  0/14درصد (وزنی/

سانتیگراد تنظیم شد .آشکارساز مورد استفاده در دستگاه

وزنی) بود (جدول  .)2چنانچه مالحظه میشود بازده اسانس

کروماتوگرافی گازی از نوع ( FIDآشکارساز یونیزاسیون

گل نسبت به سایر بخشها بیشتر بوده و کمترین مقدار بازده

شعلهای) بود و از گاز هلیم بهعنوان گاز حامل استفاده گردید و

اسانس مربوط به ساقه است.

فشار ورودی آن به ستون برابر  3کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
تنظیم شد.

ترکیبهای شیمیایی اسانس اجزای مختلف گیاه :مقایسه
اندامهای مختلف مورد مطالعه مریم نخودی از نظر نوع و

 -2دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج

درصد اجزای شیمیایی شناساییشده در اسانس ،داللت بر

جرمی ( :)GC/MSبرای آنالیز کیفی اسانس از دستگاه گاز

وجود تفاوت قابل توجه بین آنها دارد (جدول  .)3در مجموع

کروماتوگرافی واریان  3400متصل شده به طیفسنج جرمی

 78ترکیب در بخشهای مختلف مورد بررسی گیاه مشاهده

( )QP5050 GC/MSاستفاده شد .ستون مورد استفاده از نوع

گردید که تعداد  42ترکیب در آنها مشترک بودند .بیشترین

 BP-5به طول  30متر و قطر داخلی  0/22میلیمتر و ضخامت

تعداد ترکیبهای شناساییشده در اسانس ساقه با  61ترکیب و

الیه فاز ساکن برابر  0/25میکرون بود .دمای آون از  50درجه

کمترین آن در برگ با  56ترکیب مشاهده شد .همچنین ،شمار
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که با تزریق هیدروکربنهای نرمال ( )C6-C24تحت شرایط

سانتیگراد تا  280درجه سانتیگراد ،با سرعت  5درجه
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جدول  -1تجزیه واریانس بازده اسانس اندامهای مختلف مریم نخودی ()T. polium
بازده اسانس

2

تکرار

6

**

1/85

0/03

** :اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد
جدول  -2میانگین بازده اسانس اندامهای مختلف مریم نخودی ()T. polium
اندام گیاه

گل

برگ

ساقه

مقدار اسانس (درصد)

1/25 ± 0/13a

0/93 ± 0/09a

0/14 ± 0/02b

* حروف غیرمشابه به مفهوم اختالف معنیدار در سطح احتمال  % 1به روش آزمون چند دامنهای دانکن

میباشد.

جدول  -3اجزای شناساییشده در اسانس اندامهای مختلف گیاه مریم نخودی ()T. polium
درصد ترکیبها

شاخص بازداری

ردیف

نام ترکیب

1

α-thujene

931

2

α-pinene

939

16/7

3

camphene

953

0/3

0/2

4

verbenene

967

0/5

0/3

0/3

5

sabinene

976

0/1

0/1

-

6

β-pinene

980

9/8

9/1

0/9

7

β-myrcene

991

9/0

8/5

0/3

8

p-cymene

1026

0/3

0/3

0/3

9

dl-limonene

1031

7/3

7/1

0/4

10

β-phellandrene

1032

0/1

0/1

-

11

trans-β-ocimene

1050

1/3

1/1

-

12

γ-terpinene

1062

0/1

-

-

13

linalool oxide cis

1074

0/1

-

-

14

α-terpinolene

1088

0/1

0/1

-

15

linalool oxide trans

1089

0/1

-

-

16

α-pinene oxide

1095

0/2

-

-

17

linalool

1098

0/1

0/3

0/2

18

1-octen-3-yl-acetate

1113

0/4

0/5

0/1

19

α-nonanal

1118

-

-

0/2

20

cis-verbenol

1145

2/3

1/5

0/3

گل

برگ

ساقه

0/2

0/1

-

16/2

1/6
tr

* :شاخص بازداری محاسبهشده در این تحقیق از سریهای هومولوگ نرمال آلکانهای  6-24کربنه در ستون  BP-5تعیین گردید.
 = trمقدار ناچیز (کمتر از  0/1درصد)
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)T. polium(  اجزای شناساییشده در اسانس اندامهای مختلف گیاه مریم نخودی-3 جدول
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درصد ترکیبها

شاخص بازداری

نام ترکیب

ردیف

1147

4-acetyl-1-methylcyclohexene

21

1/8

1148

trans-verbenol

22

0/1

0/1

1168

borneol

23

0/7

-

-

1172

menthol

24

0/2

-

-

1176

p-menthone

25

0/2

0/8

0/7

1181

pinocarvone

26

0/3

0/7

1/1

1185

p-mentha-1,5-dien-8-ol

27

0/3

0/2

-

1190

myrtenol

28

0/1

0/1

-

1191

1-terpinen-4-ol

29

0/4

0/1

0/2

1199

p-cymen-8-ol

30

0/3

0/5

0/9

1205

berbenone

31

0/3

0/3

0/4

1206

α-terpineol

32

0/7

0/7

1/6

1216

myrtenal

33

0/6

0/7

0/7

1225

cis-carveol

34

0/7

-

-

1257

(+)-carveol

35

0/1

-

-

1261

trans-geraniol

36

-

1/3

-

1265

cumic aldehyde

37

0/1

-

-

1270

E-citral

38

-

-

0/4

1271

carvone

39

0/4

0/6

0/8

1297

borneol acetate

40

0/1

-

-

1304

menthyl acetate

41

0/6

-

-

1311

thymol

42

0/5

0/1

tr

1325

carvacrol

43

0/4

0/4

0/4

1374

copaene

44

0/2

0/1

0/1

1391

β-elemene

45

0/2

0/1

-

1397

β-bourbonene

46

4/0

3/3

3/9

1427

caryophellene

47

0/1

tr

-

1430

α-bergamotene

48

0/1

-

-

1443

nerolidol

49

0/1

tr

tr

1446

α-guaiene

50

0/5

0/4

0/5

1456

α-humulene

51

-

0/1

0/1

1459

(Z)-β-farnesene

52

0/1

-

0/1

1479

alloaromadendrene

53

1/1

0/8

0/6

1480

germacrene D

54

ساقه

برگ

گل

-

-

0/1

0/9

1/2

-

. تعیین گردیدBP-5  کربنه در ستون6-24  شاخص بازداری محاسبهشده در این تحقیق از سریهای هومولوگ نرمال آلکانهای:*
) درصد0/1  = مقدار ناچیز (کمتر ازtr
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جدول  -3اجزای شناساییشده در اسانس اندامهای مختلف گیاه مریم نخودی ()T. polium
درصد ترکیبها

شاخص بازداری

55

β-selinene

1486

56

γ-gurjunene

1490

0/5

57

curcumene

1495

-

-

58

β-guaiene

1504

0/2

0/1

0/2

59

bicyclogermacrene

1505

-

0/8

-

60

β-bisabolene

1510

0/1

0/1

0/1

61

α-seliene

1513

-

-

0/8

62

eremophilene

1514

0/1

-

0/1

63

γ-cadinene

1520

0/3

0/1

0/3

64

δ-cadinene

1524

0/8

0/4

0/6

65

α-panasinsen

1527

0/4

0/6

0/6

66

germacrene B

1555

0/1

0/2

0/3

67

elemol

1570

4/9

6/4

8/5

68

spathulenol

1578

0/2

0/6

4/0

69

caryophyllene oxide

1605

1/5

1/8

3/6

70

torreyol

1638

17/7

20/9

44/1

71

agarospirol

1646

1/4

1/8

4/2

72

δ-eudesmol

1651

0/9

0/9

1/7

73

tau-cadinol

1653

2/0

1/6

2/8

74

α-eudesmol

1654

0/2

0/2

0/5

75

7-epi-α-eudesmol

1663

0/4

0/6

1/4

76

α-bisabolol

1708

0/5

0/6

-

77

diisobutyl phthalate

1876

-

-

1/2

78

dibutyl phthalate

1970

-

-

0/1

هیدروکربنهای مونوترپنی

49/7

45/2

5/5

مونوترپنهای اکسیژندار

8/1

7/7

6/6

هیدروکربنهای سسکوییترپنی

10/3

9/9

14/5

سسکوییترپنهای اکسیژندار

28/2

36/6

68/6

مقدار کل ترکیبهای شناسایی شده (درصد)

96/3

96/4

95/2

0/6

0/6

1/1

-

0/1

* :شاخص بازداری محاسبهشده در این تحقیق از سریهای هومولوگ نرمال آلکانهای  6-24کربنه در ستون  BP-5تعیین گردید.
 = trمقدار ناچیز (کمتر از  0/1درصد)

اجزای شیمیایی موجود در گل 59 ،ترکیب تعیین گردید.

ترکیبهای شناساییشده از گل  96/3درصد از کل اسانس
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ردیف

نام ترکیب

گل

برگ

ساقه

182

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،10شماره  ،42سال 1400

گل گونه  T. poliumعبارتند از :تورِیول ( 17/7درصد) ،آلفا-

بخشهای مورد مطالعه مریم نخودی ،سه ترکیب توریول،

پینن ( 16/7درصد) ،بتا -پینن ( 9/8درصد) ،بتا -میرسن (9/0

الِمول و کاریوفیلن جزو ترکیبهای عمده مشترک اسانس

درصد) ،دیال -لیمونن ( 7/3درصد) ،الِمول ( 4/9درصد) و

بودند (شکل .)1

کاریوفیلن ( 3/9درصد)؛ سایر ترکیبات کمتر از سه درصد
اجزای اسانس را تشکیل میدهند که در جدول  3آورده شده

بحث

است .ترکیبات شناساییشده از برگ  96/4درصد از اجزای

در گیاهان تیره نعناع ،با وجود اینکه کل پیکره رویشی بهعنوان

اسانس را به خود اختصاص دادند .تورِیول ( 20/9درصد)،

بخش دارای اسانس در نظر گرفته میشود ،ولی تحقیقات

آلفا -پینن ( 16/2درصد) ،بتا -پینن ( 9/1درصد) ،بتا -میرسن

مختلف نشان میدهد در گونههای مختلف این تیره ،اندامهای

( 8/5درصد) ،دیال -لیمونن ( 7/1درصد) ،الِمول ( 6/4درصد)

مختلف گیاه از نظر عملکرد کمّی و کیفی اسانس از تنوع قابل

و کاریوفیلن ( 3/3درصد) در اسانس برگ ،اجزای عمده بودند.

توجهی برخوردارند (حیدری و همکاران1399 ،؛ پورحسینی و

در اسانس ساقه این گونه مریم نخودی  95/2درصد از کل

همکاران1396 ،؛

اسانس شناسایی گردید که عمدهترین ترکیبات تشکیلدهنده

 .)et al., 2016اندامهای مختلف گیاهان اسانسدار دارای

اسانس شامل تورِیول ( 44/1درصد) ،الِمول ( 8/5درصد)،

ظرفیت متفاوتی برای تولید اسانس بوده و برای دستیابی به

آگارُسپیرول ( 4/2درصد) ،کاریوفیلن ( 4/0درصد) ،اسپاتولنول

بیشترین بازده اسانس در برنامههای اصالحی ،آگاهی از اندام

( 4/0درصد) و کاریوفیلن اکساید ( 3/6درصد) بودند؛ سایر

با درصد اسانس باال ،ضروری است ( .)Barra, 2009این

ترکیبات موجود در برگ و ساقه کمتر از  3درصد را تشکیل

موضوع میتواند بهعنوان یک هدف کاربردی مورد توجه

داده بودند که در جدول  3آورده شده است.

بهزراعان و بهنژادگران گیاهان دارویی و همچنین صنایع

با توجه به ترکیبهای مختلف شناساییشده در اسانس این
سه نمونه ،مشخص گردید که تنوع باالیی در بین ترکیبهای

Delgado-Adamez et al., 2017; Medjahed

دارویی ،غذایی و آرایشی -بهداشتی ،قرار گیرد (حیدری و
همکاران.)1399 ،

تشکیلدهنده اسانس اندامهای مختلف گل ،برگ و ساقه وجود

نتایج پژوهش حاضر ،نشاندهنده وجود تنوع در بازده

دارد؛ بهطوریکه هیدروکربنهای مونوترپنی ،اصلیترین گروه

متوسط اسانس اندامهای مختلف مریم نخودی بود؛ بهنحویکه

تشکیلدهنده اجزای اسانس در گل ( 49/7درصد) و برگ

بخش گل با بازده متوسط اسانس  1/25درصد ،بیشترین و ساقه

( 45/2درصد) را شامل شده و سسکوییترپنهای اکسیژندار

با  0/14درصد ،کمترین بازده اسانس را دارا بودند .در پژوهش

در ساقه ( 68/6درصد) ،اصلیترین گروه اجزای تشکیلدهنده

صورتگرفته روی اسانس حاصل از میوه (دانه) گونه

اسانس بودند .در ادامه در گل و برگ ،ترکیبات سسکوییترپن-

 ،T. poliumبازده اسانس  1/2درصد حاصل شد که بهطور

های اکسیژندار و هیدروکربنهای سسکوییترپنی و درنهایت

متوسط نسبت به گونه مریم نخودی بکار رفته در تحقیق

مونوترپنهای اکسیژندار سهم کمتری داشتند .از طرف دیگر

حاضر ،برابر با اسانس حاصل از گل است (

هیدروکربنهای سسکوییترپنی در ساقه دومین گروه بزرگ را

 .)and Asgarpanah, 2015در پژوهش صورتگرفته روی

تشکیل دادند .سومین گروه بزرگ از نظر فرمول شیمیایی

اسانس حاصل از سرشاخههای گلدار مریم نخودی جمعآوری

اجزای اسانس در ساقه مونوترپنهای اکسیژندار بودند .در

شده از رویشگاههای مختلف استان لرستان ،بازده اسانس از

نهایت ،هیدروکربنهای مونوترپنی کمترین اجزای اسانس در

رویشگاههای خرمآباد ،الشتر و کوهدشت بهترتیب  0/4 ،0/6و

ساقه گیاه  T. poliumبود (جدول .)3

 0/08درصد حاصل شد (محمدیان و همکاران .)1391 ،در

Sabzeghabaie
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گزارش دیگری از نمونه گیاهی مربوط به مریم نخودی

بررسی در این مطالعه نشان داد ترکیب غالب و مشترک در گل،

جمعآوریشده از رویشگاهی در شمال غرب کشور الجزایر در

برگ و ساقه گونه مریم نخودی ،تورِیول (بهترتیب 20/9 ،17/7

فصلهای مختلف سال ،بازده اسانس پیکره رویشی در مراحل

و  44/1درصد) است .دومین ترکیب غالب در اسانس گل و

قبل از گلدهی و گلدهی کامل بهترتیب  0/82و  0/56درصد

برگ ،آلفا -پینن (بهترتیب  16/7و  16/2درصد) و در اسانس

اعالم شد ( .)Maizi et al., 2019این نتایج نشان میدهد اگر

ساقه ،الِمول ( 8/5درصد) بودند .درحالیکه سومین ترکیب

چه تولید متابولیتهای ثانویه مانند اسانس ،از پشتوانه دیرین

غالب بهطور مشترک در گل و برگ ،بتا -پینن (بهترتیب  9/8و

تکاملی برخوردار است ولی امکان دارد مشاهده نوسان در

 9/1درصد) و در ساقه ،ترکیب آگارُسپیرول ( 4/2درصد)

میزان اسانس اندام هوایی و اندامهای مختلف مریم نخودی،

بهعنوان سومین ترکیب غالب مشاهده گردید .از دیگر ترکیبات

تحت تأثیر برخی از عوامل محیطی (زیستی و غیرزیستی) قرار

غالب میتوان به ترکیب بتا -میرسن در گل و برگ (بهترتیب

بگیرد و نیز در مورد دیگر گونههای جنس مریم نخودی اشاره

 9/0و  8/5درصد) و ترکیبهای کاریوفیلن و اسپاتولنول (هر

شده که از رویشگاهها و مناطق مختلف جمعآوری شدهاند،

یک  4/0درصد) اشاره کرد .در پژوهشی روی شناسایی

عالوه بر عامل محیط ،عامل ژنتیکی از نقش باالیی در تنوع

ترکیبهای اسانس حاصل از اندام هوایی هشت جمعیت مریم

Maizi et

نخودی جمعآوری شده از ارتفاعهای مختلف جغرافیایی استان

 .)al., 2019مقایسه نتایج پژوهشهای صورتگرفته با پژوهش

خوزستان ،ترکیبهای 20/0( 11-acetoxyeudesman-4-ol

حاضر ،توانایی تولید اسانس باالی گل و سپس برگ مریم

درصد) ،آلفا -بیسابولول ( 17/8درصد) ،بتا -بیسابولول (10/4

نخودی را نشان داد .مقایسه نتایج ،نیاز به مطالعه گستردهتر در

درصد) ،کاریوفیلن ( 10/3درصد) ،کاریوفیلن اکساید (4/5

رویشگاههای طبیعی مریم نخودی ،جهت دستیابی به اکوتیپها

درصد) و بتا -پینن ( 3/1درصد) بهعنوان ترکیبهای غالب،

و تیپهای شیمیایی (کموتیپ) برتر مورد نیاز برنامههای

معرفی شدند ( .)Sadeghi et al., 2014در مطالعهای دیگر،

بهزراعی و بهنژادی را روشنتر نمود .افزایش تعداد و اندازه

اقدام به شناسایی ترکیبهای اسانس گونه  T. poliumدر سه

گل و همچنین تراکم کرکهای حاوی اسانس گل ،در جهت

مرحله فنولوژی مختلف گیاه شد که سه ترکیب آلفا -پینن

افزایش عملکرد اسانس ،میتواند بهعنوان یک هدف اصالحی،

( 40/52-54/05درصد) ،بتا -پینن ( 17/36-23/3درصد) و

مدنظر محققین گیاهان دارویی قرار گیرد.

لیمونن ( 10/10-15/19درصد) بهعنوان ترکیبهای غالب

عملکرد اسانس برخوردار است (امیدبیگی1386 ،؛

مقایسه ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس در نمونههای مورد

مشخص گردیدند ( .)Reaisi et al., 2019علت این تنوع در
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تنوع شرایط اقلیمی و ساختار ژنتیکی جمعیتها ،جستجو کرد.

قسمتهای مختلف گیاه میتواند تا حدودی ناشی از

نتایج گروهبندی ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس اندامهای

ساختارهای غدهای ترشحی متمایزی باشد که بهطور

مختلف مریم نخودی نشان داد بخشهای مورد مطالعه از نظر

غیریکنواخت در سراسر گیاه پراکنده شدهاند .ترکیبهای فرّار

فرمول شیمیایی دارای تفاوت هستند .درصد ترکیبات

گیاه در ساختارهای ترشحی اختصاصی تولید و ذخیره میشوند

مونوترپنی در گل ( 57/7درصد) و برگ ( 52/9درصد) بیشتر

تا خطر خودسمیّتی را به حداقل برسانند و وجود سطوح باالتر

از ترکیبات سسکوییترپنی (بهترتیب  38/5و  43/5درصد) آنها

این ترکیبها را بهعنوان عامل دفاعی در گیاه امکانپذیر سازند.

است .این در حالی است که میزان ترکیبات سسکوییترپنی در

وجود کرکهای غدهای ترشحی مختلف با پراکنش

ساقه ( 83/1درصد) غالب بود .در گروه ترکیبات مونوترپنی،

غیریکنواخت که منجر به داشتن ترکیبهای مختلف در اسانس

در گل و برگ درصد ترکیبات هیدروکربنهای مونوترپنی

آنها میشود ،در گونههای متعددی گزارش شده است

(بهترتیب  49/7و  45/2درصد) بیشتر از ترکیبات مونوترپنی

(

اکسیژندار (بهترتیب  8/1و  7/7درصد) است .برعکس ،در

 .)2016; Barra, 2009; Figueiredo et al., 2008تنظیم

ساقه میزان ترکیبات مونوترپنی اکسیژندار ( 6/6درصد) بیشتر

کنندههای رشد از دیگر عوامل تأثیرگذار در وجود تنوع

از درصد ترکیبات هیدروکربن مونوترپنی ( 5/5درصد) بود .از

ترکیبهای شیمیایی اسانس در اندامهای مختلف گیاه میتواند

طرف دیگر ،در گروه ترکیبات سسکوییترپنی ،در هر سه اندام

باشد .در مقایسه کلی بین هورمونهای محرّک مختلف

مورد مطالعه گل ،برگ و ساقه میزان سسکوییترپنهای

مشخص شده که جیبرلین و ترکیبهای اکسینی بیشترین تأثیر

اکسیژندار (بهترتیب  33/6 ،28/2و  68/6درصد) نسبت به

را در تحریک رشد ،محتوای اسانس ،سطح برگ و شاخهها از

هیدروکربنهای سسکوییترپنی (بهترتیب  9/9 ،10/3و 14/5

طریق افزایش تولید زیست توده (بیوماس) گیاهی و تأثیر مثبت

درصد) بیشتر بود .نتایج پژوهش حاضر در بخش گل و برگ،

در فعالشدن بیشتر آنزیمهای مؤثر در مسیر بیوسنتزی اسانس

با اکثر یافتههای تحقیقات پیشین ،مبنی بر باالبودن درصد

دارا هستند ( .)Sangwan et al., 2001در حالت کلی ،وجود

مونوترپنهای اسانس اندام هوایی مریم نخودی در مرحله

تنوع در اسانس اندامهای مورد مطالعه میتواند ناشی از شرایط

گلدهی ،را تأیید مینماید (

;Reaisi et al., 2019

Sabzeghabaie and Asgarpanah, 2015; Mahmoudi and
)Nosratpour, 2013؛ این در حالی است که در برخی

مطالعات ،باالبودن درصد ترکیبات سسکوترپنی اسانس اندام
هوایی در مرحله گلدهی ،مشابه نتیجه بدست آمده در اسانس
ساقه این پژوهش ،گزارش شده است (

;Atki et al., 2020

 .)Sadeghi et al., 2014; Aburjai et al., 2006نوسانات
دورهای در ترکیب و عملکرد اسانس گیاهان ،با استداللهای
مختلف قابل توجیه است .همزمان با نمو گیاه ،ساختار سلولها
و بافتهای آن تغییر میکند و ترکیبهای شیمیایی مختلفی که
در اندامهای مختلف گیاه وجود دارند تا حدود زیادی تغییر
مییابند که همه این موارد میتواند روی فعل و انفعاالت
شیمیایی که در تولید اسانسها مؤثرند ،تأثیرگذار باشد

Guesmi et al., 2019; Chauhan et al., 2018; Xu et al.,

رشدونموی و فیزیولوژیکی مختلف حاکم بر هر اندام باشد.
ترکیب غالب و مشترک در هر سه اندام مورد بررسی،
تورِیول ( )torreyolبود (شکل  .)1ماده آلی تورِیول یک
سسکوئیترپن اکسیژندار دو حلقهای با فرمول  C15H26Oو با
جرم مولی  222/37 g. mol-1است .بهدلیل اهمیت آن در درمان
انواع بیماریها بهویژه خاصیت ضدتوموری آن در برابر
سلولهای سرطان ریه ،کولون روده بزرگ و سرطان پوست ،در
ساخت داروهای ضدسرطان با منشاء گیاهی کاربرد دارد
(

Bahramikia and Yazdanparast, 2012; Menichini et al.,

 .)2009تورِیول بهدلیل عطر و طعم خاصی که دارد ،در صنایع
غذایی بهعنوان ماده افزودنی و معطر در ادویهجات،
نگهدارندههای غذایی ،نوشیدنیها ،رنگهای غذایی و
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 .)et al., 2017; Bajpai et al., 2013با توجه به موارد کاربرد

مؤید وجود تنوع در تولید اسانس در اندامهای مختلف گونه

تورِیول ،نمونه ساقه که در اسانس خود میزان بیشتری تورِیول

 T. poliumمیباشد .تغییرات بازده  0/14تا  1/25درصدی

داشته ،کیفیت باالتری برای استفاده در داروسازی و صنایع

اسانس (شکل  ،)1شناسایی تعداد  56تا  61ترکیب (جدول )1

غذایی دارا است که در برنامههای اصالحی این گونه باید

و همچنین تغییرات ترکیبات عمده اندامهای مختلف (جدول

مدنظر بهنژادگران قرار گیرد.

 ،)1نیاز به مطالعهای گستردهتر ،بهمنظور شناسایی اکوتیپها و
تیپهای شیمیایی مختلف گونه مریم نخودی را نشان میدهد.
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بهطورکلی نتایج پژوهش حاضر ،اندامهای مختلف گونه

میتواند رسیدن به اهداف اصالحی را تسریع بخشد تا شرایط

 T. poliumرا از نظر ترکیبهای عمده و ترکیبهای
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Abstract
Teucrium polium L. is one of the valuable medicinal plants which belongs to the Lamiaceae family which grows wild
from plains and lowlands to mountain heights throughout Iran. In the present study, 30 plants in full flowering stage
were randomly prepared from Jiroft region of Kerman province and divided into three groups of 10 and then flowers,
leaves and stems of each group were isolated for testing. Essential oil was extracted from each organ with three
replications and in each repetition 200 g of plant material was carried out by hydro-distillation using Clevenger
apparatus and then they were analyzed by a combination of GC-FID and GC-MS techniques, to check for chemical
variability. The essential oil contents of flower, leaf and stalk were 1.25, 0.93 and 0.14 % (w/w), respectively. The total
number of compounds identified and quantified were 59 in flower, 56 in leaf and 61 in stalk. The results of essential oil
compound analysis demonstrated that torreyol, α-pinene, β-pinene, β-myrcene, dl-limonene, elemol and caryophyllene
were the major compounds in flower and leaf. However, the major compounds of stalk essential oil were torreyol,
elemol, agarospirol, caryophyllene, spathulenol and caryophyllene oxide. Also, the results showed that stalk essential
oils of the plant were characterized with high content of oxygenated sesquiterpenes. Monoterpene hydrocarbons were
rich in flower and leaf. The main and common volatile compound identified in the organs of this species was torreyol
which was the highest in the essential oil of the stalk and the lowest in the flower. The content of essential oil in the
flower was higher than that in the leave and stalk. Chemical variation of the essential oil of T. polium plant parts can be
considered by medicinal plants physiologists and breeders and pharmaceutical, food and cosmetic industries for
breeding and processing uses.
Keywords: Essential oil, Phytochemical variation, Plant organ, Teucrium polium, Torreyol.
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