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  چكيده
 57در ايران . باشد گونه در سرتاسر جهان مي 900تا  700شامل  و (Lamiaceae)متعلق به خانواده نعناعيان  Salviaجنس  :مقدمه  

گياهان متعلق به اين جنس داراي خواص دارويي بوده و در . باشند آنها بومي مي گونه از اين جنس شناسايي شده كه تعدادي از
  .گيرند طب سنتي مورد استفاده قرار مي

آوري شده از  جمع Salviaهاي دو گونه  و گل  دهنده موجود در اسانس حاصل از دو اندام برگ در اين مطالعه مواد تشكيل :هدف
  .رار گرفتندمنطقه بروجرد مورد بررسي و مقايسه ق

آوري و  از منطقه بروجرد جمع 1383در خردادماه  .Saliva reuterana Boissو  .Salvia syriaca Lدو گونه  :بررسي روش
طور جداگانه به روش تقطير با آب با استفاده از دستگاه كلونجر  هاي آنها به ها و گل پس از خشك كردن در سايه، از برگ

  .مورد بررسي قرار گرفت GC/MSآمده با دستگاه  اسانس به دست. گيري شد اسانس
 .باشد مي) درصد 39/12(، اسپاتولنول )درصد 14/13(شامل بتا كاريوفيلن  S. reuteranaهاي  مواد اصلي در اسانس برگ :ها يافته

و ) درصد 25/10(، آلفا كادينن )درصد 49/10(، بورنيل استات )درصد 63/18(اسپاتولنول  S. syriacaهاي گونه  ولي در برگ
  .شوند به وفور يافت مي) درصد 91/7(دلتاالمن 

، بورنيل )درصد 75/7(، ايزواسپاتولنول )درصد 00/15(شامل بتاكاريوفيلن  S. reuteranaهاي  همچنين مواد اصلي اسانس گل     
  ، بورنيل استات )درصد 39/21(اسپاتولنول  S. syriacaهاي گونه  و در گل) درصد 98/5(و بتاالمن  )درصد 85/5(استات 

بيشترين ) درصد 34/5(و دلتاالمن ) درصد 75/5(، دلتاكادينن )درصد 12/6(، آلفاپينن )درصد 37/8(ب  ، جرماكرن)درصد 57/9(
  .دهند ميزان مواد را به خود اختصاص مي

هاي مورد بررسي متفاوت  اي نمونهه ها و گل دهد كه تركيبات موجود در اسانس برگ هاي اين مطالعه نشان مي يافته: گيري نتيجه
 S. reuterenaماده عمده موجود در گونه . در دو گونه مختلف نيز متفاوت است) اسپاتولنول(بوده و حتي محل تجمع يك ماده 

يلن، بتا كاريوف: مواد عمده شناسايي شده عبارتند از. باشد اسپاتولنول مي S. syriacaبتاكاريوفيلن و ماده عمده موجود در گونه 
  .استات و دلتاالمن ب، بورنيل اسپاتولنول، جرماكرن

  

  ، بروجردGC/MS، اسانس، Salvia syriaca ،Salvia reuterana :واژگان گل
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 ...بررسي تركيبات شيميايي اسانس

 

  مقدمه
تعداد زيادي از گياهان تيره نعناع جهت مصارف دارويي،      

بيش از شصت جنس . شوند آرايشي، غذايي و زينتي كشت مي
ترين آنها  از معروف. رويند حاره مي از اين تيره در مناطق

 Mentha ،Salvia ،Nepeta ،Monderdaهاي  توان جنس مي
ها به دليل داشتن  اكثر اين جنس. را نام برد Origanumو 
هاي  جنس. شوند هاي جذاب و بوي خوش كشت مي گل

Plectranthus  وColeus  كه به عنوان گياهان خانگي در
ها  ه دليل رنگ و ظاهر برگشوند ب مناطق خنك شناخته مي

هاي زيادي نيز به صورت تجاري كشت  گونه. اند مورد توجه
شوند كه بيشتر گياهان علفي معطري هستند كه در ناحيه  مي

رويند و عموماً به عنوان چاشني غذا مورد استفاده  مديترانه مي
هايي  هاي ديگر نيز اسانس از بسياري از گونه .گيرند قرار مي

  ].1،2،3،4،5[شود  دارويي استخراج مي براي مصارف
هاي بومي تيره نعناع  هاي مختلف دنيا گونه در قسمت     

براي مثال در . گيرد توسط مردم محلي مورد استفاده قرار مي
در . شود به عنوان چاي نوشيده مي Sideritisهاي  تركيه برگ

ماست   به صورت چاشني) كاكوتي( Ziziphoraايران نيز از 
 700-900شامل حدود  1گلي جنس مريم]. 6[شود  ده مياستفا

باشد كه بيشتر در مناطق گرمسيري  گونه در سرتاسر جهان مي
گونه  56در نقاط مختلف ايران نيز تاكنون . رويند و گرم مي

  ].7،8[شناسايي شده است 
 دار گياهي علفي چندساله و ريزوم .S. syriaca Lگونه      

متر، سبز مايل به زرد،  سانتي 30- 60 ها به ارتفاع ساقه. است
ها ساده،  برگ ،دار كرك  دار، فاقد غده و افراشته و شاخه

متر، چروكيده و  سانتي 6 - 13×  4 - 8مرغي، قلبي  تخم
فاقد غده يا در سطح زيرين ) به ندرت(اي كوچك، كمي  دندانه
) ورتيسل(اي كاذب  آذين چرخه ها سفيد و گل دار، گل غده

  .باشد گل پراكنده مي 4-6داراي 
گياهي است پايا به رنگ  .S. reuterana Boissگونه      

 20-100رنگ، ايستاده، پوشيده از پرز به ارتفاع  سبز كم
   - مرغي ساقه متعدد، ضخيم، بسيار منشعب، برگ تخم. متر سانتي

  

                                           
1 Salvia L. 

  

پهن دراز، يا تقريباً مدور در قاعده قلبي شكل يا مدور، زبر و 
هاي  پايه، در سطح پشتي پوشيده از كرك هاي بي پوشيده از غده

ها  هاي بلند، گل ها پوشيده از كرك متراكم كوتاه و سطح برگ
 2- 4هاي شامل  سفيد يا زرد متمايل به آبي، مجتمع در چرخه

  .گل، كم و بيش نزديك به هم
  

  ها مواد و روش
از روستاي دودانگه  12/3/1383در تاريخ  S. syriacaگياه      
از  15/3/1383در تاريخ  S. reuteranaجرد و گياه برو

آوري و در سايه خشك  مالير جمع –جاده بروجرد  5كيلومتر 
هاي خشك شده هر نمونه به روش تقطير  ها و گل برگ. شدند

هاي به دست  اسانس. گيري شد با آب دستگاه كلونجر اسانس
گيري با سولفات سديم بدون آب توسط  آمده پس از آب

مورد آناليز قرار گرفتند و با استفاده از  GC/MS دستگاه
شده و طيف  محاسبه ضرايب بازداري هر يك از اجزاي تفكيك

دهنده  جرمي آنها و مقايسه با استاندارد، تركيبات تشكيل
  . ها شناسايي گرديدند اسانس

  
 GC/MSمشخصات و برنامه دمايي دستگاه 

با  N 6890مدل  HPدستگاه كروماتوگرافي گازي از نوع  -
متر و ضخامت  ميلي 25/0متر، قطر داخلي  30ستون به طول 

  .بود HP-5MSميكرومتر از نوع  25/0اليه 
گراد، توقف در  درجه سانتي 40ابتدايي آن  دماي: برنامه دمايي

درجه  240دقيقه، افزايش دماي تا  2اين دما به مدت 
ر هر گراد د درجه سانتي 5/2گراد و گراديان حرارتي آن  سانتي

 8/4با سرعت  گراد درجه سانتي 280دقيقه، افزايش دما تا 
 6گراد در دقيقه و توقف در اين دما به مدت  درجه سانتي

گاز حاصل   گراد، درجه سانتي 250دماي اتاقك تزريق  .دقيقه
  .ليتر در دقيقه بود ميلي 2/1هليوم و سرعت جريان گاز 

  

 70: زاسيون، ولتاژ يونيHP 5973 Nنگار جرمي مدل  طيف -
: ، دماي منبع يونيزاسيونEI: ولت، روش يونيزاسيون الكترون

  .گراد درجه سانتي 220
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  1384پاييز دهم، شانزفصلنامه گياهان دارويي، سال چهارم، شماره    

 

و همكاران يزدي الري  

 

  نتايج
 گياه   و گل  اجزاي شناسايي شده اسانس حاصل از برگ     

S. syriaca و S. reuterana  آورده شده  1در جدول شماره
  درصد اجزاي شناسايي شده در اسانس برگ و گل . است

  

  

S. syriaca  اجزاي  و ميزان درصد 8/78و  7/87به ترتيب
به ترتيب  S. reuterana شناسايي شده در اسانس برگ و گل

  .باشد درصد مي 6/73و  7/66

  

 S. reuteranaو  S. syriacaهاي مختلف دو گونه  مقايسه تركيبات در اندام -1جدول شماره 

 RI نام تركيب
S. syriacaS. reuterana 

 گل برگ گل رگب
Trans – 2– Hexenal 854 47/0 - 38/1  23/1  

Alpha–Thujene 931 29/3 - - - 

Alpha–Pinene 939 11/4 12/6  11/1  50/2  

Camphene 953 58/1 04/2  28/0  83/0  

Sabinene 976 14/2 85/3  19/0  - 

1-Octen-3-ol 978 - - 62/0  - 

Beta Pinene 980 52/2 77/0  33/0  64/0  

Beta Myrcene 991 - 18/0  - - 

Alpha Terpinene 1018 - - - 31/0  

Para Cymene 1026 03/0 - - 42/0  

Limonene 1031 08/0 03/1  21/0  54/0  

1,8 –Cineole 1033 06/0 03/1  48/0  17/1  

Benzene acetaldehyde 1043 63/0 - 57/0  27/0  

Gamma Terpinene 1062 - 01/0  44/0  56/0  

Terpinolene 1088 86/0 01/0  - - 

Limonene  1098 - - 67/2  49/4  

Nonyl Aldehyde 1102 - - 69/0  - 

Camphor 1143 63/0 05/0  34/0  83/0  

Endo boreneol 1165 - - - 34/0  

Terpineol-4 1177 - - - 63/0  

(-)-Bornyl Acetate 1285 49/10 57/9  06/2  85/5  

Delta Elemene 1339 91/7 34/5  53/1  01/3  

Alpha Copaene 1351 - 06/0  - - 

Eugenol 1356 - - 54/0  - 

Alpha Copaene 1376 99/1 62/0  48/0  - 

Beta Cubebene 1390 16/0 22/0  - - 

Beta-Elemene 1391 - - 75/2  98/5  

Alpha Gurjunene 1409 29/0 35/1  - - 

Beta-Caryophyllene 1418 - - 14/13  00/15  
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 S. reuteranaو  S. syriacaهاي مختلف دو گونه  مقايسه تركيبات در اندام -1ادامه جدول شماره 

 RI نام تركيب
S. syriacaS. reuterana 

 گل برگ گل برگ
Beta Gurjunene 1432 23/0 - - - 

Alpha– Humulene 1454 56/0 - 43/0  93/0  

Alpha –Elemene 1471 - - 54/0  - 

Amyl benzoat 1473 - - - 51/3  

Germacrene– D 1480 15/1 64/0  22/1  26/1  

Beta–Ionene 1485 - - 38/1  15/2  

Beta–Selinene 1487 - - 60/0  92/0  

Valencene 1491 - - - 99/1  

Delta selinene 1492 - - - 69/1  

Germacrene –B 1494 50/13 37/8  76/0  09/1  

Delta cadinene 1524 99/1 57/5  77/0  83/0  

Alpha cadinene 1538 25/10 - - - 

Cadina–1,4–Diene 1541 49/0 64/0  - - 

Elemol 1549 38/1 - - - 

Beta Cadinene 1552 - 90/1  - - 

Spathulenol 1576 63/18 39/21  39/12  96/3  

Caryophyllene oxid 1581 - - 12/3  26/2  

Iso Spathulenol 1625 20/0 03/2  37/3  75/7  

Gamma Eudesmol 1631 - 00/2  - - 

Beta–Eudesmol 1649 --67/0 72/0 

Dihydro Eudesmol 1675 07/261/3 - 
  

  
هاي  نتايج حاصل از تجزيه اسانس حاصل از برگ     
 14/13دهد بتاكاريوفيلن با  نشان مي S. reuteranaگياه 

درصد بيشترين مقادير را  39/12درصد و اسپاتولنول با 
 S. syriacaاه كه در گي در حالي. دهند تشكيل مي

 63/18بيشترين مقادير تركيبات مربوط به اسپاتولنول با 
درصد، بورنيل استات با  50/13درصد، جرماكرن ب با 

درصد و دلتا المن  25/10درصد، آلفا كادينن با  49/10
مقدار آلفاپينن موجود در اسانس  .باشند درصد مي 91/7با 

ر از مقدار برابر بيشت 4تقريباً  S. syriacaبرگ گياه 
 S. reuteranaهمين تركيب در اسانس حاصل از گياه 

برابر،  10برابر، سابينن  5همچنين مقدار كامفن . باشد مي
برابر بيشتر از آنچه در اسانس  2برابر، كامفر  8بتاپينن 

شود در گياه  ديده مي S. reuteranaحاصل از برگ گياه 
S. syriaca حضور دارد.  

نين اختالفي را دارا هستند به جز تعداد غالب تركيبات چ     
نسبت بيشتري را  S. reuteranaمعدودي از تركيبات كه در گياه 

سينئول كه در اسانس حاصل از  - 8و  1دهند نظير  نشان مي
  .باشد مي S. syriacaبرابر بيشتر از  S. reuterana 8هاي  برگ
 S. reuteranaهاي گياه  نتايج حاصل از تجزيه اسانس گل     

درصد، ايزواسپاتولنول با  15دهد بتاكاريوفيلن با  نيز نشان مي
 98/5درصد و بتا المن با  85/5درصد، بورنيل استات با  73/7

  .دهند درصد بيشترين مقادير تركيبات موجود را تشكيل مي
درصد،  39/21اسپاتولنول با  S. syriacaگياه  هاي در گل     

   37/8ب با  جرماكرندرصد،  57/9بورنيل استات با 
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  1384پاييز دهم، شانزفصلنامه گياهان دارويي، سال چهارم، شماره    

 

و همكاران يزدي الري  

 

درصد و  75/5كادينن با  درصد، دلتا 12/6درصد، آلفاپينن با 
درصد بيشترين مقادير تركيبات موجود در  34/5دلتا المن با 

  . دهند ها را نشان مي اسانس حاصل از گل
  

  بحث 
ها  ها و گل مقايسه درصد تركيبات موجود در اسانس برگ     

در برخي موارد درصد تركيبات دهد كه  در هر گياه نشان مي
ها  ها بيش از درصد همان مواد در برگ موجود در اسانس گل

ها و  به عنوان مثال آلفاپينن موجود در اسانس برگ. است
 درصد و در  50/2و  11/1به ترتيب  S. reuteranaهاي  گل

S. syriaca  مقدار . باشد درصد مي 12/6و  11/4به ترتيب
ها  ها بيش از برگ در گل S. reuterana بتاكاريوفيلن در گياه

  ها  درصد و در برگ 00/15ها  باشد به طوري كه در گل مي

  .دهد درصد اسانس را تشكيل مي 14/13
هاي مختلف  هاي زيادي درخصوص اسانس گونه گزارش     
  ها  بر اساس اين گزارش. گلي وجود دارد مريم

  
  

 هاي هوايي  دامبتاكاريوفيلن تركيب اصلي اسانس حاصل از ان

S. nemorosa ،S. virgata ،S. aethiopis ،S. verticillata ،
S. hypoleuca  وS. atropatana 9،10،11،12[باشد  مي .[  

تركيبات  1999براساس گزارش سفيدكن و ميرزا در سال      
 S. syriaca) ها برگ(اصلي اسانس حاصل از اندام هوايي 

ب،  درصد جرماكرن 8/34ل آوري شده از غرب ايران شام جمع
 4/3درصد بورنيل استات و  1/4د،  كرن درصد جرما 2/29

  ). 10(باشد  درصد اسپانولنول مي
هاي  نتايج حاصل از تجزيه اسانس حاصل از برگ     

S.syriaca درصد  5/13آوري شده از منطقه بروجرد  جمع
درصد  49/10د،  درصد جرماكرن 15/1ب،  جرماكرن
  .دهد درصد اسپانولنول را نشان مي 63/18و استات  بورنيل

مقايسه بين درصد برخي تركيبات  3و  2جداول شماره      
 و S. syriacaهاي  حاصل از تجزيه اسانس برگ

S. reutorana و ) سفيدكن و ميرزا(ساير محققين  توسط
  .دهد پژوهش اخير را نشان مي

 

  
  

  S. syriacaود در اسانس برگ مقايسه درصد برخي تركيبات موج – 2جدول شماره 
 الري  سفيدكن ماده

Germacrene B 8/34 5/13 

Germacrene D2/29 15/1 

Bornyl Acetate1/4 49/10 

Spathulenol6/3 63/18 

  
  
  

  S. renteranaمقايسه درصد برخي تركيبات موجود در اسانس برگ  – 3جدول شماره 
 الري  سفيدكن ماده

Delta Cadinene 1/2 77/0 

Bornyl Acetate8/1 06/2 

Beta Caryophyllene7/16 14/13 

Spathulenol7/8 39/12 
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 1996و همكاران در سال  Perryمطالعه انجام شده توسط      
و تغييرات آن در  S. officinalisبر روي تركيب اسانس گياه 

دهد كه مقدار اسانس به  دار و بدون گل نشان مي وضعيت گل
ست آمده از گياهان بدون گل در تابستان به طور قابل توجهي د

هاي  همچنين روغن. دار است باالتر از مقدار آن در گياهان گل
باشد به طوري كه ميزان توجن و  به دست آمده نيز متفاوت مي

  ].13[هاي هوايي گياهان بسيار باالتر است  بتاكاريوفيلن در اندام
 هاي گياه  ها و گل سانس برگنتايج حاصل از مطالعه ا     

S. reuterana دهنده باال بودن مقدار بتاكاريوفيلن در  نيز نشان
  .باشد هاي اين گياه مي ها نسبت به برگ اسانس حاصل از گل

     Peana  هاي  نشان داد كه ميزان اسانس برگ 1999در سال
وي همچنين تركيب روغن . باشد ناچيز مي S. sclareaگياه 

را به دو صورت وحشي و كشت شده از منطقه  اين گياه
Sardinian به عنوان مثال مقدار . ايتاليا مورد بررسي قرار داد 

هاي نمونه كشت شده و وحشي به  سينئول در برگ – 8و  1
اين مقدار ]. 14[درصد گزارش شده است  2/3و  5/1ترتيب 

و  S. reuteranaهاي  گيري شده در برگ بيش از مقادير اندازه
S. syriaca  باشد درصد مي 06/0و  48/0به ترتيب با.  

 هاي  ها و گل نتايج حاصل از تجزيه اسانس برگ     

S. syriaca دهد براي به دست آوردن درصد باالي  نشان مي
سينئول بهتر است در مرحله  -8و 1اسپاتولنول، آلفاپينن و 

  .ها برداشت گياه صورت گيرد زايشي و توليد گل
 هاي  ها و گل ريوفيلن در اسانس حاصل از برگبتاكا     

S. syriaca درحاليكه اين ماده بيشترين درصد . مشاهده نشد
 S. reuteranaهاي  ها و گل مواد موثر اسانس حاصل از برگ

  .دهد ها را نشان مي به ويژه گل
 براي به دست آوردن بيشترين مقدار اسپاتولنول در گياه      

S. reuterana  برخالفS. syriaca  برداشت گياه بهتر است
 هاي  در فاز رويشي صورت گيرد و اسانس حاصل از برگ

S. reuterana ها نشان  درصد باالي اين ماده را نسبت به گل
  .دهند مي

  
  پيشنهادها

سينئول،  -8 و 1با توجه به خاصيت ضدميكروبي      
پاراسيمن، آلفا و بتا توجون و كامفر كه توسط بسياري از 

نشان  1989و همكاران در سال  Kustrokحققين از جمله م
 داده شده است و وجود اين تركيبات در اسانس گياهان 

S. syriaca  وS. reuterana  مورد آزمايش در اين تحقيق، جا
  ].15[دارد خواص ضدميكروبي اين گياهان مورد پژوهش قرار گيرد 

     Perry  هاي  ويژگيدر رابطه با  1998و همكاران در سال
اند كه در تقويت حافظه و  آورده Salvia officinalisدارويي 

تحريك نمودن اعصاب و مغز مفيد و تحريك كننده و 
برانگيزاننده حواس است و همچنين گزارش شده كه در درمان 

با توجه به گسترش  .]16[باشد  بيماري آلزايمر موثر و مفيد مي
جا دارد تا در اين گلي  هاي جنس مريم خواص دارويي گونه
هاي  هاي بيشتري در ارتباط با نمونه موارد نيز بررسي

آوري شده از مناطق مختلف ايران توسط محققين مربوط  جمع
  .انجام گيرد

  

  تشكر و قدرداني
نويسندگان مراتب سپاسگذاري خود را از آقاي دكتر      

شناسي  حسين آخاني سنجاني عضو هيأت علمي گروه زيست
يي گياهان و آقاي مهندس فرهاد هران جهت شناسادانشگاه ت

هاي مربوط اعالم  خليلي بيدهندي جهت كمك در بررسي طيف
همچنين از معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد . دارند مي

  .آيد بروجرد جهت تامين اعتبار اين طرح تشكر و قدرداني به عمل مي
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