
 
 Salviaو Salvia limbata(بومی ایران  گلی استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم

multicaulis  ( با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد 
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  چکیده

گونه آن انحصاري ایران و داراي  17نقاط مختلف ایران وجود دارد که  گلی به صورت گیاه علفی یکساله و چندساله در گونه از جنس مریم 58تعداد 
هاي تنفسـی ماننـد عفونـت، سـرفه،      مول در درمان بیماريبخش، ضد نفخ، ضد اسپاسم است و به طور مع بیوتیک، آرام خواص دارویی متعدد مانند آنتی

 Salvia(و ارغـوانی   ) Salvia limbata (دار  گلی لبه هاي هوایی دو گونه مریم  بخش. بهداشتی کاربرد دارد-سرماخوردگی و گلو درد و صنایع آرایشی
multicaulis ( براي اولـین   ستخراج با فاز جامدمیکرواار این گیاهان با روش ترکیبات فر. برداشت شدند 1391کشت شده در مرحله گلدهی در خرداد
هاي کرومـاتوگرافی گـازي و کرومـاتوگرافی گـازي متصـل بـه        ترکیبات اسانس هاي استخراج شده آن توسط دستگاه شد و استخراج مرتبه در ایران 

پیـنن  -، آلفـا )درصـد  19(پیـنن  -، بتا)درصد 16/19(سابینن . ایی شددار شناس گلی لبه ترکیب فرار در گیاه مریم 66تعداد . جرمی تعیین شدندسنج  طیف
باالترین مقدار ترکیبات فرار ایـن گیـاه را تشـکیل    ) درصد 73/3(و لیمونن ) درصد 86/10(سینئول -1،8، )درصد 41/14(ترپینولن -، آلفا)درصد30/16(

-، آلفا)درصد 85/28(گلی ارغوانی به ترتیب کامفن  میزان ترکیبات فرار گیاه مریم بیشترین. گلی ارغوانی شناسایی شد ترکیب فرار در گیاه مریم 58. دادند
) درصد 75/3(و بورنیل استات ) درصد 58/4(پینن -، بتا)درصد 47/5(سینئول -1،8، )درصد 01/9(، لیمونن )درصد 73/10(، کامفور )درصد 33/12(پینن 

بـه ترتیـب   (ها  ترپن و سزکوئی) درصد 28/84و  57/91به ترتیب (ها  ار و ارغوانی از نوع مونوترپند گلی لبه بخش اصلی ترکیبات فرار گیاهان مریم. بود
تر است، استفاده از این روش  که به ترکیبات در گیاه نزدیک ستخراج با فاز جامدبا توجه به نتایج بدست آمده در روش میکروا. بودند) درصد 58/7و  12/5

  .شود توصیه می
  

  .ها مونوترپندار،  گلی لبه مریمگلی ارغوانی،  مریم ،ثانویه متابولیت هاي ،ها ترپن سزکوئی :يهاي کلید واژه
  

    2 1 مقدمه
هاي  ترین جنس یکی از گیاهان دارویی مهم و از بزرگ گلی مریم

دارد  گونه از آن در سراسر جهان پراکنش 700است که حدود  نعنا تیره
گیاه علفی یکساله و چندسـاله  گونه از این جنس به صورت  58). 17(

گونـه آن انحصـاري    17و  نقاط مختلف ایران شناسایی شده است در
گلـی از نـوع اسـانس     گیاه مریم مؤثره ماده). 20 و17(باشد  ایران می

                                                        
به ترتیـب دانشـجوي سـابق دوره دکتـري تخصصـی علـوم باغبـانی         -4و  3،  1
و اسـتادیاران گـروه علـوم باغبـانی     ) فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی و معطـر (

  دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
و بیوتکنولوژي، پردیس کشاورزي و منـابع طبیعـی   دانشیار گروه اصالح نباتات  -2

  دانشگاه تهران، کرج، ایران
  )Email: rezabbasi@ut.ac.ir                         :نویسنده مسئول -(*
 استاد پژوهش موسسه علوم غذایی، آوولینو، ایتالیا -5
 دانشیار گروه داروسازي، دانشگاه سالرنو، فیشانو، ایتالیا -6

اسـانس در  ترکیبـات  گلـی،   هاي مختلف جـنس مـریم   در گونه. است
هـاي سـپري، تولیـد     هاي ترشحی متمایز شده مربوط به کـرك  کرك

اي زیرپوسـتی منتقـل و    شوند و سپس از طریق مجراهاي ذخیـره  می
هاي رویشـی و زایشـی گیـاه داراي     همه بخش). 26(شوند  ذخیره می

هـاي مختلـف گیـاه متفـاوت      اسانس است و مقدار اسانس در قسمت
  .)25 و 13، 11( باشد می

گلـی در   ترین موارد مصـرف اسـانس مـریم    به طور عمومی، مهم
به ( بهداشتی و غذایی-آرایشی هاي فرآورده ارویی،عطرسازي، د صنایع

تـرین   مهم. )21 و 12( باشد می) دهنده و دمنوش عنوان چاشنی، طعم
ــاه مــریم ــده،  خاصــیت دارویــی گی گلــی شــامل اثــر ضــدعفونی کنن

کُشی، ضد اسپاسم، مسهل و بهبود دهنده  بخش، کرم بیوتیک، آرام آنتی
ـ  فرارترکیبات  ).18(عمل هضم است  هـا داراي خـواص    ن گونـه در ای

که به طور مختصر به مهم و کاربرد وسیع در صنایع گوناگون هستند 
یک ترکیب ضـد التهـاب و    پینن-آلفا .ها اشاره خواهد شد برخی از آن
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و دارویی و  سازيعطر صنایعدر  گستردهبه طور  وبیوتیک است  آنتی
ـ هاي مصنوعی  اسانستولید به صورت سنتز شده در  ، 1 .دکاربرد دارن

یک ترپن است که بخاطر عطر دلپـذیر و مـزه   ) اکالیپتول(سینئول -8
دهنده در صنایع عطرسازي و لـوازم آرایشـی، مـواد     آن به عنوان طمع
هـا و   شـویه  اصـلی در دهـان   ترکیبها و به عنوان  غذایی و نوشیدنی

و دورکننـده  طبیعـی  کـش   ها کاربرد دارد و به عنوان حشره رفهسضد
اسـت و در   بـر  لیمونن تب .گیرد رد استفاده قرار میطبیعی حشرات مو

چنین بیمـاري   ها به ویژه تومور مغزي و هم درمان بسیاري از سرطان
یـک تـرپن بـا بـوي تنـد و داراي       کامفور. ریفالکس معده نقش دارد

خاصیت ضـد میکروبـی اسـت و بـه عنـوان دورکننـده حشـره بیـد،         
ایـن ترکیـب در   . ودشـ  ها و دسـرها اسـتفاده مـی    دهنده شیرینی طعم

-و آلفـا کـامفن  . عطرسازي و خوشبو کردن مواد غذایی کـاربرد دارد 
طور گسترده  بهکه  ندستاز نوع مونوترپن ه 16H10C با فرمولترپینولن 

اسـتفاده  مورد و مواد غذایی  بهداشتی-آرایشیمواد  براي معطر کردن
  .گیرد میقرار 

متر  سانتی 30به ارتفاع چندساله، ایستاده،  یگیاه 1دار گلی لبه مریم
هاي تخم مرغ و قلبی شکل و بدون بریدگی است و در  و داراي برگ
. دار پوشیده شده است هاي متعدد مویی و غده ها با کرك امتداد رگبرگ

رنـگ   آذین آن پانیکولی پهن و سفید رنگ با لب پـایینی زرد کـم   گل
یی گیاه هوا هاي  با تجزیه بخش) 24(سجادي و شاهپیري . )17(است 
آوري شده از عرصه طبیعی استان چهار محال و  دار جمع گلی لبه مریم

، )درصد 1/21(سیکلو جرماکرن  اصلی اسانس را بیترکیبات بختیاري، 
 6/10(، سـابینن  )درصـد  11(سـینئول  -1،8، )درصد 5/15(پینن -آلفا

گـزارش  ) درصـد  2/8(و اسـپاتولنول  ) درصـد  2/9(پیـنن  -، بتا)درصد
پینن، -اسپاتولنول، لیمونن، آلفا) 5(یزدي  خانیکی و الري یبخش. کردند

گلی  مهم مریمترکیبات پینن را به عنوان -کاریوفیلن، میرسن و بتا-بتا
 42و  48تعـداد  ) 10(کورکوگلـو و همکـاران   . گزارش نمودنـد  دار  لبه

آوري شـده از دو منطقـه    دار جمـع  گلی لبـه  ترکیب را در اسانس مریم
-، بتا)درصد 3/24-2/11(ها، آلفا پینن  ترین آن مو مهشناسایی کردند 

  . بودند) درصد 4/17-6/14(و سابینن ) درصد 9/20-10(پینن 
گیاهی خشبی، ایستاده، با ارتفـاع   2)گل اروانه(گلی ارغوانی  مریم

اي،  هاي متعدد کرکی بلند تـا کرکـی غـده    متر، داراي ساقه سانتی 50
ها به رنـگ   اي شکل و گل دایره هاي بدون بریدگی و بیضوي تا برگ

اسـانس  ترکیبـات  با بررسی  )3(و کوچاك  باگچی). 17(بنفش است 
-1،8گلـی ارغـوانی دریافتنـد کـه      هاي هوایی مریم حاصل از قسمت

اصلی اسانس آن ترکیبات ) درصد 2/13(و کامفور ) درصد 17(سینئول 
 1/18(ت ترکیبات بورنیل استا) 2(چنین احمدي و میرزا  هم. باشند می

 10(، کـامفور  )درصد 6/15(پینن -، آلفا)5/16(کاریوفیلن -، بتا)درصد
                                                        
1-  Salvia limbata C. A. MEY. 
2- Salvia multicaulis Vahl. 

را در ) درصــد 3/8(و لیمــونن ) درصــد 3/8(ســینئول -8، 1، )درصــد
پینن -در پژوهش دیگر، آلفا. گلی ارغوانی گزارش نمودند اسانس مریم

) درصد 19(و کامفور ) درصد 20(لیمونن + سینئول -8، 1، )درصد 26(
به عنوان ترکیبات مهم اسانس آن گـزارش  ) درصد 7/0(توجن -و آلفا
-8، 1در بررسی ترکیبات فرار این گیاه، ) 16(محمدحسینی ). 22(شد 

 4/12(، کـامفور  )درصـد  3/18(تـرپینن  -، آلفـا )درصد 3/25(سینئول 
را به عنوان ) درصد 9/7(و بورنیل استات ) درصد 4/8(، کامفن )درصد

  .اصلی بیان کردترکیبات 
 72مهمتـرین ترکیبـات فـرار از بـین     ) 15(مانچینی و همکاران 

 6/6(کوپـائن  -گلی ارغوانی را آلفا ترکیب شناسایی شده در گیاه مریم
، سـابینیل  )درصـد  6/4(، میرتنـول  )درصـد  5/5(ترپینن -، آلفا)درصد

. گـزارش کردنـد  ) درصـد  4/4(کـاریوفیلن  -و بتا) درصد 6/4(استات 
پیـنن  -، بتا)درصد 17(سینئول -8، 1) 3(باگچی و کوکاك همچنین 

، والرانون )درصد 3/9(پینن -، آلفا)درصد 2/13(، کامفور )درصد 7/13(
را به عنوان ترکیبات اصلی ) درصد 7/5(اودسمول -و آلفا) درصد 5/8(

  .مریم گلی ارغوانی گزارش کردند
ــداولترین روش اســتخراج اســانس گیاهــان، ــر مســتقیم  مت تقطی

در ایـن  بـا توجـه بـه اینکـه     . با آب یا بخار آب استهاي گیاه،  بافت
امکان ایجاد مواد تخریبی ، ها دماي اعمالی در سیستم باال است روش

بنابراین انتظار تفاوت بین نتایج . دارد و یا تغییر یافته در اسانس وجود
اسانس استنشاق شده در شرایط طبیعی از گیـاه   حاصل از این روش و

هـاي دیگـري ماننـد     تقطیـر، روش روش وه بر امروزه عال .وجود دارد
 و حالل، اسـتخراج بـا دي اکسـید کـربن فـوق بحرانـی       استخراج با

در . اي قرار گرفته اسـت  گسترده هاي مختلف جذبی مورد توجه روش
فاز جذبی  استخراجمیکروهاي  به روش این میان، توجه محققان بیشتر

ي آلی سمی و یـا  ها دلیل عدم نیاز به حالل معطوف شده است که به
ار محیط زیسـت  دهاي دوست ي روش آنها در زمره مصرف بسیار ناچیز

مـدت  به عالوه عـدم اسـتفاده از دماهـاي بـاال بـراي       .گیرد قرار می
ها، امکان به حداقل رساندن تغییر در  این روش هاي طوالنی در زمان

 تکنیـک  .)61( سازد اسانس استخراج شده را ایجاد می ماهیت طبیعی
مواد  داراي هـاي به طور ویـژه براي نمونـه فاز جامدبا استخراج رومیک

ترکیبـاتی  ها بطور کلی داراي این نمونه. دوش می فرار و معطر اسـتفاده
در مقابـل گرمـا و اکـسیداسیون و فتـولیز ساختارشـان  هـستند کـه

 کــاهش  تکنیـک ایـن  این فرآیندهاي نامطلوب طـی  . کند می تغییـر
روش  سازي نمونه در ایـن که این امر مربوط به سادگی آمادهیابد  می
یـک روش بـا    فاز جامـد با استخراج در واقع، میکرو ).9و  8(باشد  می

دار شده توسط سلیکا بـه طـور    سازي ساده است که فیبر پوشش آماده
مستقیم وارد نمونه یا محفظه فوقانی نمونه شده و ترکیبات فرار توسط 

و سپس براي تجزیه، فیبر درون محفظه تزریـق  شوند  فیبر جذب می
  ). 4(گیرد  دستگاه کروماتوگرافی گازي قرار می

گلی بدست  با مقایسه تجزیه اسانس گیاه مریم) 4(باج و همکاران 
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 سـتخراج بـا فـاز جامـد    آمده با روش تقطیر با کلونجر و روش میکروا
جن در هر دو تو-دریافتند ترکیبات اصلی مونوترپنی مانند کامفور و آلفا

هـا مشـاهده    تـرپن  ترپن و دي هایی در سزکوئی مشابه بودند و تفاوت
  .کردند به طوریکه مقدار این ترکیبات در روش تقطیر بیشتر بودند

ترکیبات اسانس دو گونـه  هاي متعددي در مورد شناسایی گزارش
از نقاط مختلف ایران و جهان وجود دارد اما گزارشـی در مـورد    حاضر

و همچنین  1ستخراج با فاز جامدمیکروافرار با روش ترکیبات استخراج 
گلی وجود ندارد  در شرایط کشت شده در مورد این دو گونه گیاه مریم

فرار این گیاهان در شرایط کشت شده با این روش ترکیبات و بررسی 
حاضر با هدف اسـتخراج و   هشوپژبنابراین . رسد ضروري به نظر می

شـامل   گلی بومی ایران فرار دو گونه مریم یییمیاــشترکیبات تجزیه 
شـرایط کشـت شـده بوسـیله      گلی ارغوانی در و مریم  دار گلی لبه مریم

  .انجام شد ستخراج با فاز جامدمیکرواروش 
  

  ها مواد و روش
دار و ارغـوانی از بانـک ژن موسسـه     گلـی لبـه   بذر دو گونه مریم

یـد نشـاء گیاهـان    جهت تول. تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهیه شد
ها در سینی کاشـت حـاوي کوکوپیـت و پرلیـت در      مورد نظر، بذر آن
روز در  40گیاهان بعد از گذشـت  . کشت شد 1390گلخانه در بهمن 

مرحله چهار برگ حقیقی به گلدان حاوي کوکوپیت و پرلیـت منتقـل   
 30و ارتفاع  25بعد از گذشت یک ماه گیاهان به گلدان با قطر . شدند

) 1:1:2بـه نسـبت   (تر حاوي خاك باغچه، خاکبرگ و ماسـه  سانتی م
منتقل شدند و در طول دوره رشد در شرایط کنترل شده و یکسـان از  

از زمـان  . حرارت و رطوبت نسبی گلخانه قـرار گرفتنـد   نظر نور، درجه
هاي هوایی گیاهـان در   بخش. ماه بود 5کاشت نشاء تا به گل رفتن، 

برداشـت شـدند و بالفاصـله در     1391زمان گلدهی در اواخر خـرداد  
هاي گیاهی در دماي منفـی   در ادامه نمونه. نیتروژن مایع قرار گرفتند

 کن انجمادي خشکه دستگابا نگهداري و سپس گراد  درجه سانتی 80
  .خشک شدند

  
  ها مواد شیمیایی و معرف

 40با غلظـت   C8–C20کربوهیدراتهاي استاندارد از قبیل آلکان 
و اتانول ) سیگما(، سولفات سدیم )(Flukaتر در هگزان گرم بر لی میلی

)Ltd (ROMIL  سـازي آب فـوق خـالص     آمـاده . تهیه شـدند)2/18 
) Millipore Corp(پـور   با استفاده از سیستم تصـفیه میلـی  ) پور میلی

به عنـوان  ) Rivoira(گاز هلیوم با درجه خلوص بسیار باال . انجام شد
فیبرهـاي  . مورد استفاده قرار گرفت گاز حامل در کروماتوگرافی گازي

سـتخراج  اي مورد استفاده در روش میکروا هاي شیشه جاذب و محفظه

                                                        
1- Solid-Phase Microextraction  

× متـر  HP-Innowax  )30و سـتون   Supelcoاز شرکت با فاز جامد
در کرومـاتوگرافی گـازي متصـل بـه     ) میکرومتر 5/0× متر میلی25/0

برهاي سازي فی آماده. جرمی از شرکت آجیلنت خریداري شدسنج  طیف
SPME     ــداکثر ــر از ح ــازنده و کمت ــرکت س ــتورالعمل ش ــق دس طب

قبل از اولین مرتبه آنالیز در هر روز، فیبرها به . حرارت انجام شد درجه
ــدت  ــه  5م ــه در درج ــرارت دقیق ــور     ح ــه انژکت ــل ب ــاتی متص عملی

کروماتوگرافی گازي جهت حذف هر گونه ترکیب پوشـش داده شـده   
تمام آنالیزها . طح خالی آن بررسی شدسازي شدند و س روي فیبر آماده

  .سه مرتبه تکرار شدند
  
  ستخراج با فاز جامدسازي نمونه و روش میکروا آماده

سـتخراج  در روش میکروا 2سازي شرایط استخراج و واجـذب  بهینه
بـه عنـوان    3گلی هاي خشک گیاه مریم با استفاده از برگ با فاز جامد

 HS  20برگ خشک در ویال گرم میلی 15میزان . ماتریکس انجام شد
گرم سولفات سدیم و  5/0سپس . لیتري داراي درپوش ریخته شد میلی

دقیقه به  1درصد به آن اضافه و به مدت  5لیتر محلول اتانول  میلی 5
ها با سپتوم از جنس تفلون و  بعد از ورتکس، ویال. شدت ورتکس شد

نالیز متوالی یک درب آلومینیومی براي ایجاد شرایط فضاي فوقانی و آ
ویال نمونه در قسمت گرم کننده دستگاه قرار داده شد و . بسته شدند

گراد جهـت تعـادل    درجه سانتی 40حرارت  دقیقه در درجه 20به مدت 
فرآیند استخراج و تزریق بـه صـورت خودکـار بـا     . سیستم قرار گرفت

سـپس فیبرهـا بـه    . انجـام شـد  ) آلمان( MPS 2استفاده از اتوسمپلر 
دقیقه درون سپتوم ویـال قـرار گرفـت و     10ودکار به مدت صورت خ

  .شود SPMEاجازه داده شد که ترکیبات فرار جذب سطح فیبر 
  

  جرمیسنج  طیفکروماتوگرافی گازي متصل به 
در قسـمت ورودي   SPMEبه منظور واجذب ترکیبات فرار، فیبر 

متصل به ) 7890Aآجیلنت مدل ( زيفی گااماتوگروکرانژکتور دستگاه 
ترکیبات فرار به . قرار داده شد) Agilent 5975 C( طیف سنج جرمی

-HPصــورت حرارتــی واجــذب شــدند و بطــور مســتقیم بــه ســتون 
Innowax ضخامت الیه و  متـر  میلی 25/0قطر  ،متر 30ل طو داراي

در برنامـه دمـایی،   . منتقل و تجزیه شـدند  مترومیکر 25/0ساکن ز فا
 بادقیقـه و در ادامـه    1د به مـدت  گرا درجه سانتی 40دماي آون ابتدا 

گـراد افـزایش    درجه سانتی 200تا  قیقهدگراد بر  درجه سانتی 4شیب 
درجـه   240تا  قیقهد گـراد در  درجه سانتی 10سرعت  با سپس. یافت

دقیقه در همان دمـا نگهـداري    5و به مدت  یش یافتافزاگراد  سانتی
ر قطبی به ترتیب در منبع یونیزاسیون و آناالیزر چها  حرارت درجه. شد

 . گراد بود درجه سانتی 150و  230

                                                        
2- Desorption  
3- Salvia officinalis L. 
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  هاي شیمیایی بر اساس گروه  دار گلی لبه بندي ترکیبات فرار در گیاه مریم طبقه - 1شکل 

Figure 1- Classification of volatile compounds in Salvia limbata based chemical groups 
  

 حاملز گاان به عنو تر در دقیقـه لی میلی 5/1 با سرعتگاز هلیوم 
گراد بود و از حالت  درجه سانتی 240انژکتور   حرارت درجه. استفاده شد

دقیقـه   10فیبر به مدت . بدون تقسیم پالسی براي تجزیه استفاده شد
هاي جرمی در یک ولتاژ یونیزاسـیون   طیف. درون انژکتور قرار گرفت

سنجی شناسایی  ر طیفالکترون ولت بدست آمدند و توسط شناساگ 70
با سرعت  1جرم به بار 300و  30فعالیت شناساگر در دامنه بین . شدند

  .تمام آنالیزها سه مرتبه تکرار شدند. اسکن در ثانیه بود 7/2اسکن 
جرمی  هاي طیفي و زداربا زمانمقایسه  با ترکیبات فرارشناسایی 

در  .با استانداردهاي معتبر تزریق شده در شرایط یکسـان انجـام شـد   
مورد برخی ترکیبات فـرار کـه اسـتانداردهاي معتبـر وجـود نداشـت،       

هاي بـازداري بدسـت آمـده     ها از طریق مقایسه شاخص شناسایی آن
داراي الحـاق   C8–C20هـاي آلکـان    وابسته به زمان بازداري سـري 

شناسایی ترکیبات ). 27، 1(ع انجام شد بمناخطی با ترکیبات معتبر و 
هـاي جرمـی موجـود در پایگـاه اطالعـاتی       از طریق جستجوي طیف

NIST مساحت زیر پیک هر متابولیـت خـاص نسـبت بـه     . تایید شد
پذیري پیک، سطوح آن  بر اساس تفکیک. مساحت کل پیک بیان شد

  .از میزان کل یون محاسبه شد
  

  نتایج و بحث
همــراه بــا   شناسایی شده  ترکیبات فرارلیه ک: دار گلی لبه مریم

در جدول دار  گلی لبه گیاه مریمبازداري  شاخص ، زمان ودرصـد نسبی
ترکیب فرار در گیـاه   66وجود نتایج بدست آمده  .است آمده 1شماره 

                                                        
1- Mass-to-charge ratio (m/z) 

را گیـاه  درصد ترکیبات فرار این  100را نشان داد که  دار  گلی لبه مریم
شناسایی شده بـه  ار فرترکیبات میان  در. به خود اختصاص داده است

پیـنن  -، آلفـا )درصـد  19(پیـنن  -، بتـا )درصد 16/19(ترتیب، سابینن 
 86/10(سـینئول  -1،8، )درصد 41/14(ترپینولن -، آلفا)درصد30/16(

تشکیل دهنده ترکیبات باالترین مقدار ) درصد 73/3(و لیمونن ) درصد
درصـد   80ع حـدود  این گیاه را تشکیل داده اند که در مجمـو اسانس 

بخش اصلی ترکیبات فرار این گیاه از . باشد ترکیبات فرار این گیاه می
ــوترپن ــوع مون ــزان   ن ــه می ــا ب ــس از آن   57/91ه درصــد اســت و پ

مهمترین ترکیبات فرار را تشکیل داده ) درصد 12/5(ها  ترپن سزکوئی
 97/1(تـرپن، بـی سـیکلوجرماکرن     از بـین ترکیبـات سـزکوئی   . است

نیـز  ) درصد 36/0(کوپائن -و آلفا) درصد 53/1( Dرماکرن ، ج)درصد
مقدار سایر ترکیبـات فـرار در   ). 1شکل (بیشترین مقدار را دارا هستند 

  .آمده است 1جدول 
هـاي   با پـژوهش   دار گلی لبه مریمبا مقایسه نتایج تجزیه اسانس 

ماننـد  در ایـن پـژوهش   پیشین مشاهده شد که وجود برخی ترکیبات 
به هاي پیشین  پژوهشسینئول و سابینن با -8، 1، پینن-، بتاپینن-آلفا

از ترکیبـات  از سوي دیگر برخـی  . مشابه استاصلی عنوان ترکیبات 
در پـژوهش  اصـلی جدیـد   ترکیـب  به عنوان یک ترپینولن -آلفاجمله 

 5. (استکه در پژوهش هاي پیشین گزارش نشده  حاضر مشاهده شد
ترین ترکیبـات اسـانس    مهم )5( یزدي خانیکی و الري بخشی  .)24 و

پیـنن  -، بتا)درصد 2/7(دار شامل میرسن  گلی لبه حاصل از برگ مریم
گـزارش  ) درصد 3/4(و اسپاتولنول ) درصد 2/5(، لیمونن )درصد 5/6(

پینن و لیمونن به عنوان ترکیبات اصلی با نتایج -کردند که از نظر بتا
  .این پژوهش مطابقت دارد
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  هاي شیمیایی گلی ارغوانی بر اساس گروه دي ترکیبات فرار در گیاه مریمبن طبقه - 2شکل 

Figure 2- Classification of volatile compounds in Salvia multicaulis based chemical groups 
  

گلـی   فـرار در گیـاه مـریم   ترکیب  58تعداد : گلی ارغوانی مریم
ترکیبات فـرار گیـاه    بیشترین میزان. )1جدول (شد شناسایی  ارغوانی

 33/12(پینن -، آلفا)درصد 85/28(ارغوانی به ترتیب کامفن گلی  مریم
سینئول -8، 1، )درصد 01/9(، لیمونن )درصد 73/10(، کامفور )درصد

) درصد 75/3(و بورنیل استات ) درصد 58/4(پینن -، بتا)درصد 47/5(
. اند داده فرار آن را تشکیل درصد ترکیبات 75بود که در مجموع حدود 

بیشترین میزان ترکیبات فـرار موجـود در اسـانس متعلـق بـه گـروه       
ــوترپن ــزان   مون ــه می ــا ب ــی 28/84ه ــد م ــس از آن  درص ــد و پ باش
ــزکوئی ــرپن س ــا  ت ــد 58/7(ه ــود ) درص ــکل (ب ــم). 2ش ــرین  مه ت

گلـی ارغـوانی نرولیـدول     هاي موجود در اسـانس مـریم   ترپن سزکوئی
، )درصـد  25/1(تـري سـیکلن    ،)درصد 51/1(، کاالرن )درصد 58/2(

  .بود) درصد 57/0( Dو جرماکرن ) درصد 21/1(کاریوفیلن 
از گلی ارغوانی  مریمنتایج بدست آمده از تجزیه ترکیبات فرار گیاه 
هـاي محمدحسـینی    نقطه نظر نوع ترکیبات اصلی تا حدودي با یافته

و بـاگچی و  ) 22(روسـتائیان و همکـاران    )2(، احمدي و میـرزا  )61(
مطابقت داشت اما از نظر مقدار ترکیبـات اصـلی تفـاوت    ) 3(وچاك ک

کاریوفیلن که به عنوان یکی از -برخی ترکیبات نظیر بتا. وجود داشت
در تحقیق احمـدي و میـرزا   گلی ارغوانی  مریمترکیبات اصلی اسانس 

  .گزارش شده است در مطالعه حاضر در مقدار پایینی وجود داشت) 2(
فرار اصلی در این دو گیاه، مشـاهده شـد کـه    با مقایسه ترکیبات 

سینئول و لیمونن در هـر دو گیـاه مشـابه    -8، 1پینن، -پینن، آلفا-بتا
هستند و بخـش زیـادي از ترکیبـات فـرار ایـن گیاهـان را تشـکیل        

ترکیباتی مانند کامفن، کامفور و بورنیل اسـتات بـه عنـوان    . دهند می

انی وجـود داشـت در   گلـی ارغـو   ترکیبات اصلی و اختصاصی در مریم
دار  لبهگلی  ترپینولن در گیاه مریم-حالیکه ترکیبات مانند سابینن و آلفا

باشد،  با توجه به اینکه این روش بر پایه فاز گازي می. شناسایی شدند
بیشترین ترکیبات فرار در هـر دو گیـاه از نـوع ترپنوئیـدي بـه ویـژه       

شیمیایی موجود در دو هاي  بندي گروه با مقایسه طبقه .مونوترپن بودند
هاي شیمیایی مشابهی در هر  گیاه مشخص شد که به طور نسبی گروه

بیشـتر از    دار گلـی لبـه   ها در مریم میزان مونوترپن. دو گیاه وجود دارد
گلـی   ها در مـریم  ترپن گلی ارغوانی بود در حالیکه مقدار سزکوئی مریم

رخـی ترکیبـات   گلـی ارغـوانی ب   همچنین در مریم. ارغوانی بیشتر بود
مشـاهده    دار گلی لبـه  متعلق به دسته استرها وجود داشت که در مریم

  .نشد
ها، مقایسه ترکیبات شناسایی شده در این تحقیق با سایر گزارش

هایی را از نظر نوع و مقدار ترکیبات شناسایی ها و تفاوتوجود شباهت
ـ -آلفاات مانند همچنین برخی ترکیب. دهندشده نشان می در  ولنترپین

هـاي پیشـین    در این پژوهش وجود داشت که در پـژوهش مقادیر کم 
ها ممکن اسـت بـه دالیـل     این تفاوت. گزارش نشده است و بالعکس

آوري گیاهان و  تفاوت در زمان جمع) الف: گوناگونی به شرح زیر باشد
تواند بر میـزان و نـوع    شرایط اکولوژیک منابع بذري اولیه گیاهان می

هاي پیشین، پژوهشگران  در پژوهش) ب). 19(رگذار باشد ترکیبات تاثی
آوري نموده و اقدام به  هاي طبیعی جمع هاي گیاهی را از عرصه نمونه

اند که نتایج بدست آمده ناشی از برهمکنش عامل  گیري نموده اسانس
باشد، در صورتیکه در پژوهش حاضـر از گیاهـان    ژنتیک و محیط می

) ج). 14 و 7، 19(ه استفاده شده است کشت شده در شرایط کنترل شد
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در استخراج اسانس از گیاه که با روش تقطیر بـا آب و بـا اسـتفاده از    
ساعت استفاده  3تا  2حرارت باال به مدت  دستگاه کلونجر که از درجه

شود، بسیاري از ترکیبات فرار با وزن مولکولی و نقطه جوش پایین  می
یمیریزاسیون و رزینی شدن از بین تحت تاثیر فرآیندهاي هیدرولیز، پل

بنابراین با توجه بـه  ). 23(شوند  رفته و یا به ترکیبات دیگر تبدیل می
در مطالعه حاضر براي استخراج  ستخراج با فاز جامدانجام روش میکروا

حرارت باال، ترکیبـات شناسـایی    ترکیبات فرار و عدم استفاده از درجه
ه بیشتري داشـته و بـه واقعیـت    شده با ترکیبات موجود در گیاه تشاب

  .باشد تر می نزدیک
  

  و پیشنهاد کلی گیري نتیجه
با توجه به نتایج بدست آمده در این پـژوهش، از بـین ترکیبـات    

سینئول و لیمـونن در هـر دو گیـاه    -8، 1پینن، -پینن، آلفا-اصلی، بتا
کامفن، کامفور و بورنیل استات به صورت اختصاصی در . مشابه بودند

گلـی   ترپینولن در گیـاه مـریم  -گلی ارغوانی و سابینن و آلفا ریمگیاه م

بیشترین ترکیبـات فـرار هـر دو گیـاه از نـوع      . دار شناسایی شدند لبه
گلی  ها در مریم میزان مونوترپن ترپنوئیدي به ویژه مونوترپن بودند که

هـا در   تـرپن  گلی ارغوانی بـود و مقـدار سـزکوئی    بیشتر از مریم  دار لبه
گلـی ارغـوانی برخـی ترکیبـات      در مریم. لی ارغوانی بیشتر بودگ مریم

به عنـوان یکـی از   ترپینولن -آلفا. متعلق به گروه استرها مشاهده شد
با توجه به اینکـه  . گزارش شد دار گلی لبه مریمتنها در اصلی ترکیبات 

از نظـر اسـتخراج    ستخراج با فـاز جامـد  نتایج استفاده از روش میکروا
دار و ارغوانی شباهت زیادي با  گلی لبه در گیاهان مریمترکیبات اصلی 

چنین وجـود   باشد و هم معمول تقطیر براي استخراج اسانس می  روش
 مزایاي مختلف این روش مانند نیاز به ماده گیاهی بسیار کـم، زمـان  

، زمان طوالنیمدت براي  ، عدم استفاده از دماهاي باالکوتاه استخراج
بسیار ساده، مطالعات بیشتر براي استفاده از این ارزان بودن و کاربرد 

روش در استخراج ترکیبـات فـرار گیاهـان دارویـی و معطـر توصـیه       
  .شود می
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