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هاي مختلف مریم نخوديمقایسه کمی و کیفی اسانس اکوتیپ
)Teucrium polium L.(در رویشگاه هاي مختلف استان لرستان

3یمان هاشمید پیس، 1،2، رضا کرمیان1،2علی محمدیان
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ویژه نامه گیاهان دارویی/ 91بهار/ 2شماره / دهم دوره چهار/ یافته 

8/3/91: ، پذیرش مقاله2/10/90: دریافت مقاله
گیاهی است از خانواده يم نخودیمر:مقدمهLamiaceae متعلق به جنسTeucrium  10-40علفی، پایا، کرکدار و معطر با ارتفـاع

ـ باکترین واجد اثرات آنت   ین است همچن  یانید و لوکوآنتوس  ییاسترول، فالونو  ن،ید، ساپون یتانن، ترپنوئ  يریمقاد ياه حاو ین گ یمتر، ا سانتی ال ی
ـ گل يتوان به اثرات کاهنده کلسترول و تـر        یاه م ین گ یا ییاز خواص دارو  . ندارد   يبارزیاثرات ضد قارچ   یبوده ول  ن آورنـده  ید و پـائ یریسی

.ک اشاره داشتیاسپاسمودیو آنت، ياولسریکروب، ضددرد، آنتیدان، ضدتب و ضدمیاکسیفشارخون، آنت
  ـ گلدار بصورت نمونه گ    يسرشاخه ها يم نخود یمختلف مر  يپ ها یپژوهش از اکوت  ن  یدر ا : هامواد و روش ـ س يری یک تـصادف  یستماتی

بـات یترک GC/MSو   GCيله دستگاه کلونجر اسانس آن استخراج شد سپس توسـط دسـتگاه هـا             یر با آب بوس   ید و به روش تقط    یه گرد یته
Spss verيبدست آمده توسط نرم افزار آماريداده ها.دیگردییآن  شناساییایمیش .ز قرار گرفتیمورد آنال19
 يم نخـود یمرییگونه دارویمختلف  مورد بررسيهاپیر درصد اسانس اکوت   ین مقاد یدهد که  ب    یج بدست آمده نشان م    ینتا: هایافته

ـ ن گونـه در رو    یشده موجود در اسانس ا     ییبات شناسا یر ترک ین مقاد ین ب یهمچن. جود دارد و يداریک درصد اختالف معن   یدر سطح    شگاه ی
ـ   يپ هـا  یاسانس اکوت  یبات اصل یترک. ک درصد وجود دارد   یدر سطح    يداریاختالف معن ) متفاوت يهاپیاکوت(مختلف   يها یمـورد بررس

-pinene، bicyclogermacrene ،carvacrol ،-caryophyllene،farnesene-cis-b،germacren-D: عبارتنداز

گونه از جنس 4نتایج بررسی انجام شده نشان داد  که : گیريبحث و نتیجهTeucrium در استان لرستان رویش دارد  که
Teucrium orientale، Teucrium  polium، Teucrium  melissoides،Teucrium  stocksianum:عبارتنداز

بات ین تعداد  ترکیهمچن)  درصد 6/0( پ خرم آباد از نظر عملکرد اسانس ید که اکوتیج بدست آمده مشخص گردینتایپس از بررس
ییشناساییایمیبات شیمربوط به ترکيز داده هایپس از آنال.باشد  یپ ها برتر میر اکوتیشده موجود  در اسانس از ساییشناساییایمیش

: ر ینظییایمیبات شید ترکیت تولیدر استان لرستان مشخص شد چنانچه اولويم نخودیمریمورد بررسيپ هایشده اکوت
cavacrol،bicyclogermacrene،-pinene،-caryophyllene، farnesene-cis-bر یپ خرم آباد نسبت به سایباشد اکوت

.گرددیشنهاد میو پیپ ها معرفیاکوت
پ، استان لرستانیوت، اکيم نخودیمراسانس،: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
هـاي  رویکرد جهانی به استفاده از گیاهـان دارویـی و ترکیـب           

بهداشتی و غـذایی و بـه دنبـال    –طبیعی در صنایع دارویی، آرایشی  
آن توجه مردم، مسئولین و صـنایع داخلـی بـه اسـتفاده از گیاهـان         

را  اي و کاربردي وسـیعی    دارویی و معطر نیاز مبرم به تحقیقات پایه       
هـاي حاصـله از مـصرف       نامروزه زیـا  . سازددر این زمینه نمایان می    

مواد شیمیایی موجود در داروهـاي مـصنوعی، سـموم نبـاتی، مـواد              
ها و طعم دهنـده هـاي مـصنوعی بـر     افزودنی و نگهدارنده،  اسانس     

هـاي پیـشرفته دنیـا      اي که کشور  به گونه . هیچ کس پوشیده نیست   
یی را در مـواد غـذایی، دارویـی، آرایـشی و            تقریباً کلیه مواد شـیمیا    

لزوم تحقیقات همه جانبـه  . اندبهداشتی خود به تدریج حذف نموده    
برداري صحیح از این گیاهـان بـویژه در زمـانی کـه اسـتفاده               و بهره 

-جهان از گیاهان دارویی در جنبـه هـاي صـنایع دارویـی، آرایـشی       
. ي اســتبهداشــتی و غــذایی چنــان شــتابی گرفتــه بــسیار ضــرور

هاي بسیار کند مبنی بـر      هاي بسیار اندك و حرکت    متاسفانه فعالیت 
حمایت از تحقیقـات کـاربردي اعـم از کاشـت، داشـت و برداشـت،               
استخراج ، آزمایشات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و بازاریابی در کـشور     

اي کـه موجـب دلـسري و بـی تـوجهی            ما انجام شده است به گونه     
).1(هان دارویی شده استمحققین و متولیان گیا

عـصاره   يدر خصوص مصرف باال    یجهان يهاآماریبررس
ر و  ی، عـصاره سـ    سـافرانول در زعفـران    (ی گیـاهی    عـ یطب يها

ن که منشاء   یدهد  که با وجود ا      ینشان م ) عصاره گل گاوزبان  
ران یـ ایعـ یطبين عصاره هایه این مواد اول یتام یو مبداء اصل  

ب یآنهــا  نــصياز فــرآورو ســود حاصــلياســت امــا ارز آور
گـر جهـت مـصارف      ید ياز سـو  . گردد یشرفته م یپ يکشورها

اسـانس مـوز،    (یمـصنوع  يهاداخل کشور ، متاسفانه  اسانس     
8000حـدوداً   . ج شـده اسـت   یـ را)رهیو غ  یپرتغال، توت فرنگ  

ــه گ ــگون ــدر ایاهی ــران روی ــه ی ــد ک ــه آن 2000ش دارن گون
بـاً  یان لرسـتان تقر ان سهم استین میران است در ایا يانحصار

یاهیـ گونـه گ   250ن تعـداد    یاست که از ا    یاهیگونه گ  1670
اسـت   ین در حال  یا،شناخته شده هستند     ییارزش دارو  يدارا

، حدود   1991ران در سال    یا ییاهان دارو یکه حجم صادرات گ   
درصد از کل صـادرات جهـان        7/3، 2002درصد و در سال      8
).1(باشدیم

گیاهی از خانواده نعناعیان متعلـق بـه        مریم نخودي یا کلپوره     
10-40، علفی، پایا، کرکدار و معطر بـا ارتفـاع            Teucriumجنس  
اي، یـا  بـدون دمبـرگ، پهـن دراز، یـا واژ سـرنیزه     : متر، بـرگ سانتی

دار بـه طـول   دندانـه  –اي  خطی، با انتهاي مدور، در حاشیه کنگـره       
اي آذین کپـه  سفید ،کوچک، مجتمع در گل      : متر، گل   میلی 16-8

متـر اسـت    میلی 10-20مرغی، به قطر  متراکم و نیمه کروي، یا تخم     
گـردد و  مصرف دارویی این گیاه به زمان بقراط و جالینوس بـر مـی         .

باشد اثـر مقـوي و      بخش دارویی آن که سرشاخه هاي گلدار آن می        
ضد تشنج داشته و مصرف آن را براي رفـع بیمـاري هـاي دسـتگاه                

آنتـی  . داننـد تاخیر یـا عـدم قاعـدگی مفیـد مـی      ادراري و    -تناسلی
، و  4، آنتـی اولـسري    3، ضـد درد   2، ضد تب و ضد میکروب     1اکسیدان

).2(می باشد5آنتی اسپاسمودیک
هاي انجام شده روي گیاه کلپوره مشخص شد کـه          در بررسی 

ایــن گیــاه حــاوي مقــادیري تــانن ، ترپنوئیــد، ســاپونین، اســترول، 
ن اسـت و همچنـین واجـد اثـرات آنتـی      فالونویید و لوکوآنتوسـیانی   

این گیاه داراي اثـرات      .بارزي ندارد باکتریال بوده ولی اثر ضد قارچی       
عروقی بوده و در برخی از نقاط ایران به صورت سـنتی بـراي         -قلبی

اثـرات کاهنـده کلـسترول و    ). 3(رفـع درد قلـب مـصرف دارد   
ایـن گیـاه  گـزارش    گلیسیرید و پائین آورنده فشار خون نیز از      تري

گیاه کلپوره در طـب سـنتی در درمـان بیمـاري  دیابـت         .شده است 

1.Antioxidant

2. Antipyretic&Antibacterial

3. Antinociceptive

4. Antioleseri

5. Antispasmodic
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تجویز می شود در تحقیقات اخیر اثرات مفید ترکیبات این گیـاه در         
). 4(کاهش قند به اثبات رسیده است

ب یـ ترکیفـ یو کیکمـ یدر بررسـ 1380رزا در سال   یم
کـه از بـاغ     1يم نخـود  یموجود در اسـانس مـر      ییایمیش يها
ییشده بود موفق به شناسـا      يآورشناسی ملی ایران جمع   اهیگ

ن ایـن ترکیبـات   این گونه شد که از م یب در اسانس ا   یترک 25
درصـــد، 29/15بتـــاپینین:يهـــاشناســـایی شـــده ترکیـــب

ن یتـر عمـده درصد411سیدرصد وفرانس  36/29لنیوفیکاربتا
).5(دل دهنده اسانس بودنیتشکيهابیترک

ــام یدر تحق ــات انج ــا ق ــت شناس ــده جه ــات یترکییش ب
ا ، یدر اسـپان 1993موجود در اسانس کلپوره در سـال   ییایمیش

هـا  رکیـب ن تیـ ن ایتـر ب گزارش شده است کـه عمـده     یترک 29
درصـد  67/11بتاپینین ،درصد 58/15آلفا پینین  :) 6(عبارتند از 

.درصد 72/7نینیو ساب
اثـر   یدر پژوهـش   1387ک و همکاران در سـال       ین یعیشف

ـ  ع ر یـ ن از جزا  یاه کلپـوره بـر ترشـح انـسول        یـ گ یالکلـ  یصاره آب
. قرار دادنـد   یرا مورد بررس   ییالنگرهانس جدا شده موش صحرا    

اه کلپـوره   یـ قات آنها  نشان داد کـه گ       یج بدست آمده از تحق    ینتا
٪1غلظت   يساز و کار اثر مهار    . ک ندارد ینوتروپیت انسول یخاص

از یت ناشـ یمل سـ یـ ست و ممکن است به دل یعصاره مشخص ن  
اثرات کاهش دهنده قند خون کلپوره      . عصاره باشد  يغلظت باال 

سم یزان متابول یر در م  ییاز تغ  یاحتماالً ناش  یط درون تن  یدر شرا 
.)7(استن یبه انسولیطیت بافت محیش حساسیا افزایگلوکز 

قـات خـود بـر    یدر تحق2005و همکاران در سـال    یکوزان
ب از اسـانس گونـه   یترک86در مجموع   يم نخود یاه مر یگ يرو

بـات آن  ین  ترکیتـر  یرا بدسـت آورنـد کـه اصـل         یمورد بررسـ  

2/7(ن ینــی، بتــا پ) درصــد8/28(ن ینــیآلفــا پ: )8(ازعبارتنــد
1).درصد7(من یو پارا سا) درصد

جهت شناسـایی ترکیبـات      1387امیري و اسماعیلی در سال      
-جمـع تشکیل دهنده و خاصیت ضد میکروبی گیاه مـریم نخـودي        

ترکیــب در 44آوري شــده از شــمال بروجــرد در اســتان لرســتان 
اسانس این گیاه را  شناسایی کردنـد کـه عمـده ترکیبـات تـشکیل          

بتاکــاریوفیلن ، )درصــد59/13(ن یآلفــا پینــ: دهنــده آن عبارتنــد از
ن یبتـــا پینـــ، )درصـــد74/11(دي-جرمـــاکرن، )درصـــد35/12(
مـشخص گردیـد     ،  همچنـین   )درصد60/7(و لیمونن   ) درصد75/8(

اسانس این گیاه بر علیه اغلب باکتري هاي گرم مثبـت و منفـی               که
مورد آزمایش داراي اثرات ضدمیکروبی قابل توجه و بیشتر از آنتـی            

هدف از انجام این پژوهش شناسایی       .)9(بیوتیک جنتامایسین است  
هاي گیاه مریم نخودي در استان لرسـتان ، تعیـین کمیـت             اکوتیپ

و مواد موثره این گیاه  وشناسـایی و معرفـی ارقـام             وکیفیت اسانس   
.برتر از نظر کیفیت و کمیت مواد موثره و اسانس می باشد

مواد و روشها
يروش نمونه بردارالف 

جهت حصول نتیجه مطلوب و انتخاب صـحیح جامعـه آمـاري            
مورد نظر در این پژوهش  پس از مشخص شدن رویشگاه هاي طبیعی 

جنس توکریوم  در استان  از روش نمونه گیري و  شناسایی گونه هاي
-گذاري بصورت سیستماتیک، نمونـه    ترانسکت(سیستماتیک تصادفی 

استفاده شد بدین   ) برداري بر روي خطوط ترانسکت بصورت  تصادفی       
ترانـسکت تعیـین   5هاي مورد بررسی  ابتدا تعـداد   منظور در رویشگاه  

1 . Teucrium Polium

2. -pinene

3. -caryophyllene

4. farnesene-cis-b

5. -pinene

6. -pinene

7. sabinen

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             3 / 11

http://yafte.lums.ac.ir/article-1-754-en.html


انمحمدیان و کرمیهاي مختلف مریم نخوديمقایسه کمی و کیفی اسانس اکوتیپ

91ویژه نامه گیاهان دارویی، بهار هم، چهاردیافته، دوره / 62

تصادفی آمار بـرداري  نمونه بطور 2گردید سپس بر روي هر ترانسکت   
).10(و جهت تهیه نمونه گیاهی اقدام شد

هاگیري از نمونهوري و اسانسآجمع
هـاي  هـاي طبیعـی و شناسـایی گونـه        پس از تعیـین رویـشگاه     

هـاي گلـدار مـریم      مختلف جنس توکریوم در استان لرستان سرشاخه      
ــپ ــفنخــودي از اکوتی ــاي مختل ــپ(ه ــاطق اکوتی ــاي من ــشتر : ه ال

آوري و پـس از خـشک شـدن بـه روش            جمع) آبادخرم،کوهدشت و   
گیـري  ساعت اسـانس   3تقطیر با آب بوسیله دستگاه کلونجر به مدت         

و جهـت تجزیـه اسـانس بـه آزمایـشگاه فیتـو شـیمی موسـسه                 شد  
الزم به ذکـر اسـت بـه         .تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ارسال گردید      

یی اقدام بـه تهیـه     دلیل پائین بودن مقادیر کمی اسانس این گونه دارو        
.هاي مورد بررسی گردیدنمونه  مرکب در اکوتیپ

هاهشگایاز خاك روينمونه بردار
هاي مورد مطالعه از عمق توسـعه  جهت بررسی خاك رویشگاه  

4در هر رویـشگاه  ) متري سانتی30حدود (ریشه گیاه مریم نخودي 
نمونه خاك تهیه گردید و برخی خـصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی             

بافت خاك، اسـیدیته، هـدایت الکتریکـی  و عناصـر            : ك از قبیل  خا
N،P،Kو ماده آلی  به روش هاي  ذیل اندازه گیري شد.

).11(: بافت خاك 
).12(به روش کجلدال: نیتروژن کل 

).13(به روش اولسن: فسفر قابل استفاده  
ونیم با روش عصاره گیري اسـتات آمـ        :پتاسیم قابل استفاده  

).14(موالریک
PH بـه روش اکـسایش بـا اسـید کرومیـک و      : ماده آلی 

)15(اسیدیته گل اشباع
).16(عصاره اشباعبا استفاده از : قابلیت هدایت الکتریکی 

ب هایترکییو شناسايمحاسبه شاخص بازدار
براي شناسایی ترکیب هاي شـیمیایی اسـانس از دسـتگاه گـاز             

و DB-5مجهز به سـتون    Shimadzuمدل      GCکروماتوگرافی  
متصل به طیـف سـنج        3400واریان  ) GC/MS( گاز کروماتوگرافی 

پس از تزریق اسـانس بـه دسـتگاه هـاي فـوق بـا               .جرمی استفاده شد  
مقایسه ترکیبات بدست آمده با ترکیب هاي اسـتاندارد بـا اسـتفاده از              

سه بـا   و مقایـ  ) RI(و اندیس بازداري      ) RT(زمان بازداري ترکیب ها     
منابع  ترکیب هاي اسانس شناسـایی شـدند بـراي محاسـبه انـدیس               

بـه دسـتگاه     C9-C22هاي بازداري ترکیب ها ،آلکـان هـاي نرمـال           
GC  شناسـایی ترکیـب هـا ي اسـتاندارد ،بـا اسـتفاده از              . تزریق شد

اطالعـات موجـود در کتابخانـه و بــه کمـک شـاخص هـاي بــازداري       
هاي بازداري اسـتاندارد کـه در        محاسبه شده و مقایسه آنها با شاخص      

).17(منابع مختلف منتشر گردیده انجام  شد
ن بازده اسانس ییتع

سـاعت   24پودر شده  را به مدت        یاهیگرم از مواد گ    5
درجه در آون خشک کرده و درصد رطوبت نمونه 50يدر دما

ق  وزن اسانس به دست آمده       یدر ادامه  از طر    . دیمحاسبه گرد 
) درصد رطوبت  يشده منها  يریاه اسانس گ  یگوزن  (م بر یتقس
.دیآیبازده اسانس بدست م100در 

یافته ها 
ومیهاي جنس توکرهشناسایی گون

پس از شناسایی رویشگاه هاي طبیعی جنس مذکور در سـطح            
استان اقدام به جمع آوري و تهیه نمونه هاي گیاهی در زمان مناسـب             

اسایی دقیق گونه ها بـه      سپس نمونه هاي تهیه شده جهت شن      . گردید
نتایج شناسایی گونه هاي . شناسی مرکز تحقیقات ارسال شدواحد گیاه

دهد که این جنس در استان آوري شده جنس توکریوم نشان می  جمع
: باشد که عبارتند از گونه  می4لرستان داراي 

Teucrium orientale, Teucrium  polium , Teucrium

 melissoides , Teucrium  stocksianum
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Teucrium orientaleکه دو گونـه   , Teucrium polium

دهـد  نتایج نشان مـی   .باشند  گونه هاي غالب این جنس در استان می       
هاي مختلف جـنس توکریـوم در       که عرصه گسترش رویشگاهی گونه    

باشـد امـا  بیـشتر در        استان لرستان داراي پراکنش نسبتاً وسیعی می      
الی استان و محدود به تشکیالت دوران دوم و سوم          بخش میانی و شم   

شناسی و اختصاصاً به سازند بختیاري، آغاجاري و گچساران تعلق زمین
نقشه پراکنش رویشگاه هاي گونه هاي غالب جـنس          1شکل). 1(دارد

عالوه بر پـراکنش دو گونـه       .دهدتوکریوم  در سطح استان را نشان می       
. آورده شده است1جدول غالب پراکنش دو گونه غیر غالب در

شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده و عملکرد اسانس 
هاي مریم نخودي اکوتیپ

بــازده اســانس مــریم نخــودي  پــس از جداســازي از آب و 
آبگیري  توسط سولفات سـدیم بـه ترتیـب بـراي رویـشگاه هـاي           

درصـد  08/0و 4/0،   6/0آباد ،الـشتر و کوهدشـت  مقـادیر            خرم
ترکیـب شـیمیایی   21و 17،  25در مجموع تعداد    . محاسبه شد   

هـاي موجود در اسانس مریم نخودي  بـه ترتیـب  بـراي اکوتیـپ              
ترکیبات  2آباد، الشتر وکوهدشت شناسایی گردید در جدول        خرم

تشکیل دهنده اسانس مریم نخودي در اکوتیپ هاي مورد بررسی          
.آورده شده است

يغا-۱

دي در سطح استانغالب گیاه مریم نخوهاي غیرپراکنش گونه- 1جدول شماره 
ارتفاع از سطح دریاطول جغرافیاییعرض جغرافیاییآوريمحل جمعنام گونه

T. melissoides46ْ33َ28ْ48َچغلونديm1799
T.  stocksianum32ْ33َ25ْ48َرازانm2250
T.  stocksianum8ْ33َ40ْ47َکوهدشتm1760
T.  stocksianum48ْ33َ14ْ48َالشترm1600
T. melissoides43ْ33َ15ْ48َکاکارضاm1590
T. melissoides22ْ33َ22ْ49َازناm1880

T.  stocksianum18ْ33َ21ْ49َتختدرهm2059
T. melissoides15ْ33َ35ْ48َنوژیانm1338
T. melissoides25ْ33َ14ْ49َدورودm1618

T.  stocksianum25ْ33َ14ْ49َزالیانm1627
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ترکیبات تشکیل دهنده اسانس مریم نخودي در اکوتیپ هاي مورد بررسی-2جدول شماره 
شاخص کواتسرویشگاه  خرم آبادالشترکوهدشتترکیبات ردیف

1-thujene9/0-1/0936
2-pinene6/28/42/5942
3-camphene2/69/16/2954
4sabinen9/169/42/2972
5-pinene84/01/48/10977
63-octanol--76/0982
7myrcene--1/1986
8limonene--42/11023
9p-cymene2-03/31025
101,8-cineole6/14/08/01032
11linalool2/75/163/11127
12bornyl  acetate--9/01267
13carvacrol9/19/63/81272
14camphene9/03/02/01385
15-caryophyllene14185/291417
16farnesene-cis-b9/183/62/111445
17-humulene02/1-7/21450
18germacrene D118/91/31475
19cyperene9/29/01/21484
20bicyclogermacrene111/24/61491
21-bisabolene8/01/01/11500
22valenene9/01/54/21503
23gama-cadinen9/29/22/01506
24spathulenol1/19/278/01564
25caryiphyllene  oxide5/03/27/01570
-99/8906/9489/98مجموع ترکیب 26

نـشان  ) 3جـدول   (تجزیه واریانس بدست آمده از جدول     نتایج  
هاي مختلـف  مـورد بررسـی    دهد که بین مقادیر اسانس اکوتیپ می

داري گونه دارویی مریم نخودي در سطح یک درصد اختالف معنـی          
همچنین نتایج بدست آمـده از تجزیـه اسـانس  نـشان             .وجود دارد 

شده موجـود در اسـانس       دهد که بین مقادیر ترکیبات شناسایی     می
) هـاي متفـاوت  اکوتیپ(گیاه مریم نخودي در رویشگاه هاي مختلف   

).4جدول (داري در سطح یک درصد وجود دارداختالف معنی

ها مجموع مربعات ماریدار بودن اثر تیانس معنیه واریتجز-3جدول 
د شدهین درصد اسانس تولیانگیم

منابع
راتییتغ

درجه
يآزاد

نیانگیات ممجموع مربع
Fد شدهیدرصد اسانس تول

95/32114**2459/3990تیمار
-27030/0خطا
--29کل
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شگاه یمارها در رویدار بودن اثر تیانس معنیه واریتجز-4جدول
مورد مطالعه يها
کلماریتراتییمنابع تغ

211درجه آزادي
-camphene**89/64-
-pinene**84/7-
linalool**90/234-

carvacrol**76/44-
-caryophyllene**17/251-
germacrene - D**51/68-

bicyclogermacrene*27/82-
farnesene-cis-b37/161-
-pinene14/103- س

سان
ی ا

اصل
ت 

کیبا
ن تر

نگی
 میا

ات
ربع

ع م
جمو

م

valenene84/17-
دار در سطح پنج درصدمعنی* صد       دار در سطح یک درمعنی** 

پ کوهدشت نشان داد    یاکوت يم نخود یمر یج بررس ینتا
یشده که مورد بررس    ییشناسا ییایمیبات ش ین ترک یکه از ب  

:ب  شامل یترک5قرار گرفتند در مجموع يآمار
، )درصـد  11(يد–، جرماکرن   )درصد 14(لنیوفیبتا کار 

) درصـد 2/9(امفن،آلفـا کـ  ) درصـد 11(کلوجرماکرنیسـا  یب
ن مقدار را بـه خـود       یشتریب)  درصد 9/18(یب –س  ی،فرانس

.اختصاص داده اند
ییایمیبـات شـ  ین ترکیپ  الشتر از ب  ین در اکوت  یهمچن

قـرار گرفتنـد در      يآمـار  یشـده کـه مـورد بررسـ        ییشناسا
ر را به خود اختصاص دادند      ین مقاد یشتریب ب یترک 6مجموع  

5/16(نــالولی، ل)درصــد18(لنیوفیبتــا کــار: کــه عبارتنــداز
، )درصد9/6(، کارواکرول)درصد8/9(يد–، جرماکرن )درصد
) درصد1/5(ن ی، والن)درصد3/6(یب–س یفرانس

ییایمیبـات شـ   یر  ترک  ین مقـاد  یانگیسات م یپس از مقا  
با استفاده از آزمون چند      يم نخود یمر  يپ ها یاسانس اکوت 

،  يم نخـود  یرپ  مـ   ید که اکوت  یدانکن مشخص گرد   يادامنه
از یمـورد بررسـ  يشگاه هایشگاه خرم آباد در مجموع رو   یرو

شده موجود در اسانس ییبات شناساینظر تعداد و درصد ترک

پ یر اکوتینسبت به سايت باالتریدر وضعيم نخودیاه مریگ
ییایمیبـات شـ   ین ترک یانگیـ سات م یـ ج مقا ینتا. ها قرار دارد  

دهد کـه     ینشان م  ينخودم  یز اسانس مر  یو آنال ) 4جدول  ( 
پ یـ ن اکوتیشده  که در بـ ییشناساییایمیب شین ترک یاز ب 
7آبـاد  پ خـرم یـ مـشترك بودنـد در اکوت   یمورد بررسـ   يها

هـا را  پیـ ر اکوتیسه باسـا یـ زان در مقاین میر باالتریب ز یترک
س ی، فرانس )درصد 5/29(لنیوفیبتا کار : داشتند که عبارتنداز  

3/8(، کارواکرول)درصد8/10(نینی، بتا پ)درصد 2/11(یب –
2/5(نینـ ی، آلفـا پ )درصـد 4/6(کلوجرماکرنیسـا ی، ب )درصد
)درصد1/3( يد–، جرماکرن )درصد

با يم نخودیاسانس مرییایمیبات شین ترکیانگیسه میمقا-5جدول
مورد مطالعهيشگاه هایاستفاده از آزمون دانکن  در رو

شگاه یروییایمیبات شیترک
خرم آبادترالشکوهدشت

-camphenea20/9c90/1b60/2
linaloolb20/7a50/16c30/1

carvacrolc90/1b91/6a25/8
-caryophyllenec02/14b12/18a35/29

bicyclogermacrenea17/11c10/2b50/6
germacrene - Da90/10b80/9c25/3

-pinenec60/2b80/4a20/5
valenec91/0a09/5b49/2

sabinenc90/1a69/4b20/2
spathulenolb13/1a91/2c77/0

farnesene-cis-ba90/18c30/6b20/11
-pinenec85/0b10/4a80/10

a،b،c =داري تیمارهاسطوح مختلف معنی

خاك ییایمیو شیکیزیات فیخصوصیبررس
يشگاه هـا یـ مربـوط بـه خـاك رو      يه ها ز داد یپس از آنال  

ـ    یـ مشخص گرد  یمورد بررس  و  یکـ یزیات ف ین خـصوص  ید کـه ب
دار در سـطح     یشگاه هـا  اخـتالف معنـ       ین رو یخاك ا  ییایمیش
مربوط يمارهاین ت یانگیسات م یج مقا ینتا.ک درصد وجود دارد     ی

دانکـن در جـدول   يات خاك با آزمون چند دامنـه ا      یبه خصوص 
. آورده شده است 6
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مورد يشگاه هایات خاك روین خصوصیانگیسه میمقا-6ل جدو
مطالعه با استفاده از آزمون دانکن

شگاه یروخاك يپارامترها
خرم آبادالشترکوهدشت

Calyb34a38c50/30
Silta48b8/30c2/29

Sandc18b2/31a3/40
ECb539/0a577/0c522/0
PHa9/7b7/7c4/7
Na465/0b135/0c125/0
Pb4c15/1a11/6
Kc200a290b215

OCc01/1b10/1a2
a،b،c =داري تیمارهاسطوح مختلف معنی

و یکـ یزیات فین خـصوص  یانگیـ سات م یج حاصل از مقا   ینتا
بـا  ) 6جـدول ( یمـورد بررسـ    يشگاه هـا  یـ خـاك رو   ییایمیش

دهـد کـه     ین نـشان مـ    دانکـ  ياستفاده از آزمون چند دامنـه ا      
و شــن )Organic Mater(ی ، مــواد آلــ) P(ر فــسفر یمقــاد

)Sand (ر یسه بــا ســایــشگاه خــرم آبــاد در  مقایــدر خــاك رو
يشگاه خـرم آبـاد دارا     یـ ن رو یهمچن.باشد یشگاه ها باالتر م   یرو

) Electeric Conductive(هدایت الکتریکـی ن مقدار یکمتر
.اشدبیشگاه ها میر رویسه با سایدر مقا

يریگجهیبحث و نت
اسـت چنـد سـاله از خـانواده مهـم      یاهیـ گ يم نخود یمر

نعناعیان که پراکنش نسبتاً وسـیعی در سـطح اسـتان لرسـتان             
ن استان درون جامعه گیاهی تشکیل تیـپ        یدارد و به ندرت درا    

این پژوهش به منظور شناسـایی گونـه هـاي مختلـف            . می دهد 
آن در عرصه هاي طبیعی     وم ، تعیین رویشگاه هاي      یجنس توکر 

يپ هـا  یـ اسـانس اکوت   یفـ یو ک  یسه کمـ  یاستان لرستان و مقا   
نتایج بررسی انجام شـده نـشان داد         . اه انجام شد  ین گ یمختلف ا 

وم در استان لرستان رویش دارد  کـه         یگونه از جنس توکر    4که  

، مـریم  2، مریم نخودي همـدانی   1مریم نخودي شرقی  : عبارتنداز
4مریم نخودي تفتانیو 3نخودي فرنجمشکی

مریم نخودي ب متعلق به   یکه بیشترین فراوانی حضور بترت    
مطالعات نشان داد که سیستم ریـشه  .می باشد شرقیوهمدانی 

30-55از نـوع راسـت بـوده و حـدوداً                يم نخود یاي گیاه مر  
در يم نخـود یمـر . سانتی متر به اعماق خـاك نفـوذ مـی کنـد        

تـا   1100ان در دامنه ارتفاعی     تمامی رویشگاه هاي استان لرست    
. شـود و شمالی یافت می    یهاي غرب متر و بیشتر در شیب     2500

ایـن  . ها و جهـات جغرافیـایی پـراکنش دارد        البته در تمام شیب   
گـراد و بارنـدگی     سـانتی +  42تـا     -10گیاه در دامنه حرارتـی      

در شـرایط    يم نخـود  یمـر . متـر حـضور دارد    میلی  700-300
رسـی   _بیشتر در خاك هاي بـا  بافـت  شـنی             استان لرستان     

میلـی   57/0تـا    52/0و هـدایت الکتریکـی       4/7-9/7،اسیدیته  
مـورد چـرا   ياین گیاه تا حدود  . موس بر سانتی متر وجود دارد     

م یآوري گونه هاي مختلف مر    تجدید حیات و زاد   . واقع می شود    
اي حـول پایـه مـادري و        هاي ریشه بیشتر بصورت کالف   ينخود

اه بـه طـور     ین گ یاز نظر سیکل فنولوژیکی  ا     . گیردر انجام می  بذ
معمول در شرایط استان لرستان از اوایل اسفند ماه وارد مرحلـه      
. رویشی می شود وتقریباً در اواسط اردیبهشت ماه گل می دهد            

ز از اواسط تیر ماه تـا اوایـل شـهریور           یمرحله رسیدگی بذر آن ن    
.  ادامه می یابد

د کـه   یـ ج بدسـت آمـده مـشخص گرد       ینتـا یپس از بررس  
ــاکوت ــرد اســانس  ی ــر عملک ــاد از نظ )  درصــد 6/0( پ خــرم آب

شـده موجـود  در       ییشناسا ییایمیبات ش ین تعداد  ترک   یهمچن
باشـد کـه بـا       یپ ها برتر م   یر اکوت یاز سا ) ب  یترک 25( اسانس  

1.Teucrium orientale

2.Teucrium  polium

3.Teucrium melissoides

4.Teucrium stocksianum
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ــات میتحق ــق ــت داردی ــماع. )5(رزا مطابق ــو امیلیاس در يری
در يم نخـود یبـات مـر  یترکییناسـا قـات خـود جهـت ش   یتحق

ــتان    ــتان لرس ــرد در اس ــمال بروج ــات ش ــترک44ارتفاع ب را ی
ییب شناسـا یـ ترک25بات آن از   یکردند که تعداد ترک    ییشناسا

بات یباشد اما از نظر داشتن ترک      یشتر م ین پژوهش ب  یشده در ا  
بـات  ین ترک یـ دارنـد ا   يادیـ پ خرم آباد شباهت ز    یعمده با اکوت  
و بتـا    يد –لن ، جرمـاکرن     یوفین ، بتا کار   ینیلفا پ آ: عبارتند از   

).9(نینیپ
مریم ب از   یترک 29حدود   یقیو همکاران در تحق    يشهناز

ز داده یپـس از آنـال   ).4(قرار دادند  ییمورد شناسا  نخودي شرقی 
يپ هـا  یـ شده اکوت  ییشناسا ییایمیبات ش یمربوط به ترک   يها

خص شـد  در اسـتان لرسـتان مـش   يم نخـود یمـر   یمورد بررس 
بتا :ی نظیر باتیرترکینظ ییایمیبات ش ید ترک یتولتیچنانچه اولو 

ی، کــارواکرول ، بــیبــ–س یلن ، فرانــسیوفین ، بتــا کــارینــیپ
پ یـ اکوتدي باشـد     –ن ، جرمـاکرن     ینیکلوجرماکرن ، آلفا پ   یسا

.گرددیشنهاد میو پیپ ها معرفیر اکوتیخرم آباد نسبت به سا
: ریـ نظ ییایمیبـات شـ   یکد تر یـ ت تول یـ ن اگـر اولو   یهمچن

پ الـشتر نـسبت بـه       یـ اکوتباشـد   ن  ینینالول ، کارواکرول ، وال    یل
رسـد   یبه نظر مـ   .گردد یشنهاد  م  یو پ  یپ ها معرف  یر اکوت یسا

م یاه مـر  یـ گ یمورد بررس  يپ ها ین اکوت یتفاوت مشاهده شده ب   
یل دهنده اسانس مـ   یبات تشک یاز نظر درصد و نوع ترک      ينخود

ــه شــرا  ــوط ب ــد مرب ــط رویتوان ــرا. باشــدیشگاهی ط یوجــود ش
ل یـ تواند دل  یمتفاوت م  یمیات خاك و اقل   ی،خصوص یوگرافیزیف

در  يم نخـود  یاه مـر  یگ. ن اختالفات باشد  یبر وجود ا   یقابل قبول 
ب نـسبتاً   یقـرار دارد و شـ      یشگاه خرم آباد در دامنـه شـمال       یرو

ط یدر واقـع شـرا    . گـر دارد  یشگاه د یـ سه با دو رو   یدر مقا  یمیمال
اه یـ به حفظ و در دسترس بودن رطوبت قابل استفاده گ   یطیمح

شگاه هـا   یـ ات خاك رو  یخصوص ین بررس یکند همچن  یکمک م 
شگاه یـ شگاه خـرم آبـاد نـسبت بـه دو رو       ینشان داد که خاك رو    

. باشدیميشتریبیر فسفر و موادآلیمقاديگر داراید

یتشکر و قدردان
یقدردان تشکر و  ن مقاله مراتب  یسندگان ا ینوله  یوسنیبد
معاونت تحقیقات و فناوري همچنین مرکـز تحقیقـات   خود را از 

داروهاي گیاهی رازي دانشگاه علوم پزشـکی و مرکـز تحقیقـات            
کشاورزي و منابع طبیعی به خـاطر تـصویب و تـامین اعتبـار و               
فراهم نمودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام ایـن          

.پروژه تحقیقاتی اعالم می نماید

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             9 / 11

http://yafte.lums.ac.ir/article-1-754-en.html


انمحمدیان و کرمیهاي مختلف مریم نخوديمقایسه کمی و کیفی اسانس اکوتیپ

91ویژه نامه گیاهان دارویی، بهار هم، چهاردیافته، دوره / 68

References

1. Mohammadian A .final report of
investigation in habitat and distribution of
different speices of Thymus Genus in
Iran institute of forest and rangland
research 2010;109 ( In Persian)

2. Esmaeili MA,Yazdan Parast

R.Hypoglycemic effect of Teucrium
Polium: Studies With Rat Pancreatic
islets.J Ethnopharmacol ,2004 ;95:21-30
(In Persian)

3. Ansari A, Soveid M, Azadbakht

M,Omrani GH, Solimani SM, Samani M.
The effect of Extract of Teucrium Polium
on Blood Sugar And Insulin Levels of

Type ٢ Diabetic Patients ,2003;4:4-11  (In

Persian)
4. Shahnazi S,Khalighi Sigaroodi F,Yazdani

D, Dadvand MR.Identification the
substance in essential oil of Teucrium
orientale L.subsp.orientale ,third congress
of medicine plant ,shahed university
.2004;323-328 (In Persian)

5. Mirza M.Survey on quality and

quantitative chemical compound in
Teucrium polium   medicine plant journal
2000;10:27-38 (In Persian)

6. sandra  P. and Bicchi C . chromatographic
methods , capillary Gas chromatography
in essential oil analysis,Retention
inddicesin essential oil ,1987; 8: 259-277

7. Shafiei nick R , Parizadeh MR. and kouhi
A. survey the effect of water alcoholic
extraction of Teucrium polium on ensulin
extraction from separated Lougerhance
island form desert Rat journal of medicine
science university of refsanjan,2006; 1:5-
12 (In Persian)

8. Cozzani S, Muselli A, Marie j and

Bernardini AF. Chemical composition of

essential oil of Teucrium polium subsp
capitatum (L). from Corsica j. essen .oil
Res, 2005;2:276-279

9. Esmaili A,Amiri H.survy on antimicrobial

effect and identify compounds substance
Teucriuom polium journal of Esfahan
university pure science ,2009;31 :15-22
(In Persian)

10. Shahmoradi AA. Manual the project of

Atecolgy of important rangland plant,
institute of forest and rangland
research1999;1:27-28  (In Persian).

11. Day  PR. Particle fractionation and particle

size analysis.In: C.A.Black(ed.) Methods
of soil analysis. Part 1, Monograph, Am.
Soc.Agron.,Madison,WI,1965 ; 9: 545-
565

12. Bremner JM. Total nitrogen.In:

C.A.Black(ed.) Methods of soil analysis.
Part 2, Monograph, Am. Soc. Agron.
Madison,WI, 1965; 9: 1149-1178

13. Olsen  SR., Cole CV, Watanabe FS and

Dean LA. Estimation of available
phosphorus in soil by extraction with
bicarbonate.U.S.D.A.Circ.939.U.S.Govi.P
rin, 1954 ;6:564-568

14. Richards LA. Diagnosis and improvement
of saline and alkali soils. U.S.D.A.
Hanbook, 1954; 60: 55-62

15. Jackson M. " Soil chemical analysis"

Advanced course. Univ.of Wisconsin,
College of Agric Dep. of Soil ,
Madison,WI, 1975;7:112-115

16. Alison LE and C.D. Moodie, Carbonate

.In: C.A. Black (ed.)Methods of soil
analysis. Part 2, Monograph ,1965; 9:
1379-1396

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            10 / 11

http://yafte.lums.ac.ir/article-1-754-en.html


انمحمدیان و کرمیهاي مختلف مریم نخوديمقایسه کمی و کیفی اسانس اکوتیپ

91ویژه نامه گیاهان دارویی، بهار هم، چهاردیافته، دوره / 69

17. Adams RP.Identification of essential oil

compondents by gas chromatography
mass spectroscopy Illinois,Allured
publication corporation,2001;454-490

18. Gahraman A, flora of Iran; Institute of

forest and rangland research,1990; 1:1-
18(In Persian)

19. Mirza M. The methods of extraction and

determine the quality of essential oil.
Institute of forest and rangland research ,
2008; 40:11-19 (In Persian)

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://yafte.lums.ac.ir/article-1-754-en.html
http://www.tcpdf.org

