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 چکیده
 که باشدمی (Lamiaceae) نعناع هتیر از انقراض حال در و اندمیک معطر و چندساله هایگونه از یکی (Salvia mirzayanii) مورتلخ

 فینو،دق شامل هرمزگان استان در رویشگاه پنج از مورتلخ گیاه گلدار هایسرشاخه پژوهش، این در روید.می ایران جنوب در خودرو صورت به
 آب با تقطیر روش به اسانس استخراج شدند. خشک محیط، دمای و سایه در هانمونه گردید. آوریجمع زاغتنگه و سیرمند بستک، سرچاهان،

 شیمیایی ترکیبات مقدار و نوع وزنی(، به وزنی )درصد اسانس مقدار یگیراندازه از پس و شد انجام تکرار سه با کلونجر طرح دستگاه توسط
 جرمی سنجطیف به متصل کروماتوگرافی گاز و (GC) گازی کروماتوگرافی گاز هایدستگاه از استفاده با ها جمعیت اسانس در موجود

(GC/MS) 1/1 ،2/1 ،3/1 ترتیب به زاغتنگه و سیرمند بستک، سرچاهان، فینو،دق یها جمعیت اسانس عملکرد داد نشان نتایج گردید. تعیین، 
 تمام در بیترک 28 تعداد، نیا از که گردید شناسایی مورتلخ اسانس در ترکیب 40 تعداد مجموع در .بودند وزنی( به )وزنی درصد 4/1 و 2/1

 جمعیت در آنها کمترین و ترکیب( 36) بستک و فینودق یها جمعیت در شده شناسایی شیمیایی اجزای بیشترین .بودند مشترک ها جمعیت
 -آلفا سینئول، -8 ،1 لینالول، ،ننیکاد -دلتا شامل مورتلخ اسانس دهنده تشکیل ترکیبات ترینعمده گردید. مالحظه ترکیب( 33) سرچاهان
 این گیاه، وراثت تأثیر ضمن داد نشان مورتلخ یها جمعیت بین تفاوت وجود بودند. بررسی مورد یها جمعیت بین در کادینن -گاما و ترپینئول

 .باشدمی برخوردار نسبت به شرایط اقلیمی مختلف باالیی سازگاری پتاسیل از گونه
 

 .مورتلخ ،یعیطب شگاهیرو ،ننیکاد -دلتا ،ییایمیش تنوع ،اسانس کلیدی: هایواژه
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ABSTRACT 

Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand. is an endemic medicinal plant which belonging to the Lamiaceae family where grows 
wild in Iran. In the present study, the aerial parts of this plant were collected at full flowering stage from four habitats in 
Hormozgan province including Dagh-e-Fino, Sarchahan, Bastak, Sirmand and Tang-e-Zagh. The plant materials were dried 
at shade and at room temperature. The essential oils were obtained by hydro-distillation with three replications, the yields 
were calculated based on dry weight and the oils were analyzed by GC and GC/MS. Results showed that the essential oil 
contents from Dagh-e-Fino, Sarchahan, Bastak, Sirmand and Tang-e-Zagh natural populations obtained 1.3, 1.2, 1.1, 1.2 and 
1.4 (w/w %), respectively. A total of 40 compounds were identified in the essential oils of the aerial parts of S. mirzayanii, of 
which 28 compounds were common to all natural populations. The most identified chemical components were observed in 
Dagh-e-Fino and Bastak populations (36 compounds) and the lowest in Sarchahan population (33 compounds). Results of 
essential oil compound analysis revealed that δ-cadinene, linalool, 1,8-cineol, α-terpineol, γ-cadinene and α-terpinyl acetate 
were the major compounds among the essential oils of studied populations. Existence of differences among populations of 
S. mirzayanii showed that in addition to the effect of plant inheritance, it also has a high adaptation potential so that a wide 
range of climatic conditions.  
 
Keywords: Chemical diversity, essential oil, natural habitat, δ-cadinene, Salvia mirzayanii. 
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 مقدمه

 که گیاهان پیکره در شده تولید ثانویه های متابولیت

 دیرباز از هستند، سودمند بسیار موثره مواد دارای

 طبیعی بدیل بی هایموهبت عنوان به انسان توسط

 کار به او دردهای التیام در موثر طور به و شده شمرده

 ابزار عنوان به را ترکیبات این گیاهان اما .است رفته

 و محیطی مختلف های پدیده و اوضاع به سازگاری

 این نمایند. می تولید خود نسل و اصل از حفاظت برای

 دارویی گیاهان در ثانویه های متابولیت از غنی مخازن

 ساخته ژنتیکی فرآیندهای هدایت با اساساً چند هر

 تأثیر تحت بارزی طوربه آنها ساخت اما شوند، می

 عوامل که طوریبه ،گیردمی قرار محیطی عوامل

 در نیز و گیاهان این رشد در تغییراتی سبب محیطی

 استروئیدها، نظیر موثره مواد کیفیت و مقدار

 ترین مهم گردد. می ها اسانس و آلکالوئیدها گلیکوزیدها،

 باشند.می هااسانس دارویی گیاهان موثره ترکیبات

 نیستند، همگن شیمیایی ترکیبات نظر از هااسانس

 شوندمی مشاهده مختلفی ترکیبات صورتبه بلکه

(Omidbaigi, 2009.)  

 و نایرا کشور مربعی کیلومتر 1۶4۸195 وسعت

 شمالی کرهنیم در آن گسترده جغرافیایی موقعیت

 عرض از را آن شمال و جنوب فاصله که زمین

 گیرد برمی در شمالی درجه ۶0 تا درجه 30 جغرافیایی

 های قسمت فاصله و ارتفاعات مانند دیگری عوامل و

 از ایران تا شده موجب آزاد های آب از کشور میانی

 باشد برخوردار متنوعی هوایی و آب شرایط و اقلیم

 العاده فوق های زمین از مختلف مناطق در که طوری به

 و مرطوب بسیار های زمین تا کویری و خشک

 (.Heydari et al., 2020) دگیر برمی در را خیز حاصل

 مستندات براساس تا شده باعث اقلیمی تنوع این

 گیاهی گونه ۸000 از بیش دارای ایران کشور علمی،

 شده شناخته آن گونه 7500 حدود در اکنون که باشد

 کاربردهای دارای گونه 2300 به نزدیک تعداد این از و

 آرایشی، دارویی، محصوالت تهیه در مختلفی

 طعم جات،چاشنی غذایی، هایمکمل بهداشتی،

 به توانندمی که هستند غیره و طبیعی هایدهنده

 این از (.Binava et al., 2020) شوند تبدیل صنعت

 هایتیپ ایجاد سبب اقلیمی تنوع این گذشته،

 دارویی گونه یک یها جمعیت برای مختلف شیمیایی

 که گرددمی متنوع اکولوژیکی شرایط در یافته رویش

 فعالیت دامنه در تفاوت به منجر شیمیایی تنوع این

 و درک همچنین، شود.می نیز آنها بیولوژیک و دارویی

 وحشی هایگونه بین در موجود طبیعی تنوع مدیریت

 اهلی احتماالً هاینمونه با آنها خویشاوندی و گیاهان

 دارهدف هایریزیبرنامه در مهمی بسیار نقش از شده،

 برخوردار گیاهان این اصالح و بهبود حفاظت، برای

 است الزم بنابراین (.Nematollahi et al., 2017) است

 اطالعات به دستیابی و گیاهی هایگونه شناخت با تا

 خصوصیات و رویش هایمحل مورد در الزم

 از استفاده برای اساسی هایگام آنها، فیتوشیمیایی

 پراکنش ینقشه یتهیه و گیاهی هایاسانس

 Raeisi) شود برداشته تنوع این براساس ها جمعیت

Monfared et al., 2018.)  

 مهمترین از یکی (Salvia) گلیمریم جنس

 از بیش که باشدمی (Lamiaceae) نعناع تیره یها جنس

 (.Resetnik et al., 2016) دارد دنیا در گونه 1000

 از ناحیه 3 در جنس این عمده زایی گونه و پراکندگی

 -مرکزی آسیای مرکزی، و جنوبی آمریکای شامل جهان

 تنوع دارای جنس این باشد. می شرقی آسیای و مدیترانه

 گونه ۶4 که طوریبه ،باشدمی جهان در باالیی بسیار

 در که شودمی شامل را چندساله و یکساله علفی گیاه

 ایران انحصاری آن گونه 17 و بوده پراکنده کشور سراسر

 (.Mozaffarian, 2007; Rechinger, 1982) باشدمی

 27 ایران در گلیمریم جنس اندمیک های گونه نسبت

 این مختلف هایگونه به عالقه تازگی، به باشد. می درصد

 نقش آنها، هایبرگ معطر و دارویی خواص دلیلبه جنس

 گیاهان عنوانبه آنها کاربرد و غذایی صنایع در هاگونه این

 (.Bahadori et al., 2016) است یافته افزایش زینتی

 .Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand گونه
 جنس این انقراض حال در و اندمیک هایگونه از یکی

 خصوصیات نظر از که (Binava et al., 2020) باشد می

 50 تا 20 ارتفاع به کوتاه ایدرختچه گیاهی ظاهری،

 از پوشیده و منشعب افراشته، ساقه با مترسانتی

 که باشدمی پایینی هایقسمت در دارغده های کرک

 در تورانی ایرانی منطقه ایصخره -سنگی هایدامنه در

 سیستان هایاستان شامل ایران مرکز و جنوب نواحی
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 رویش بوشهر و فارس هرمزگان، کرمان، بلوچستان، و

 گونه این (.Jamzad, 2012; Rechinger, 1982) دارد

 مورپرزو، مروتلخ، مورتلخ، های نام با سنتی طب در

 ایرانی گلیمریم و کارواندری گلیمریم شیرغنم،

 گوارشی هایبیماری برای آن از که شودمی شناخته

 درد مسمومیت، درد، شکم اسهال، معده، سوزش چون

 خون قند و چربی کاهش زخم، التیام سردرد، مفاصل،

 جوشانده، صورت به مورتلخ برگ شود. می استفاده

 استفاده مورد محلی مردم توسط نیز کردهدم و پودر

 ,Binava et al., 2020; Soltanipoor) گیردمی قرار

2007, 2005.) 

 با باید صنعت و کشت به دارویی گیاه هر کردن وارد

 و آنها کردن اهلی وحشی، یها جمعیت دقیق هایبررسی

 با اولیه مواد تا شود انجام زیرکشت هایگونه اصالح یا

 Taheri Boukani) گردد تامین مناسبی کارایی و امنیت

& Najafzadeh, 2020; Yavari et al., 2010.) توجه با 

 در هااسانس و فرّار هایترکیب کاربرد و اهمیت به

 بهداشتی، -آرایشی و غذایی دارویی، مختلف صنایع

 مواد از آنها دهنده تشکیل اجزای مطالعه و استخراج

 گرفته قرار توجه مورد پیش از بیش مختلف گیاهی

 تنوع مطالعه از متعددی هایگزارش تاکنون .است

 جنس مختلف هایگونه اسانس شیمیایی ترکیبات

 Asadollahi et) است شده منتشر ایران در گلیمریم

al., 2018; Mahdieh et al., 2018; Bahadori et al.,. 

2016; Fattahi et al., 2014;. Sefidkon & Khajavi, 

 شیمیایی هایترکیب و عملکرد بازده بررسی (.1999

 از شده آوریجمع مورتلخ هوایی هایاندام اسانس

 )بوانات، فارس هایاستان در طبیعی رویشگاه هفت

 زاغ،)تنگه هرمزگان و الر( و سروستان داراب،

 و بیشترین داد نشان سیرمند( کوه و سرچاهان

 سیرمند به مربوط ترتیب به اسانس بازده کمترین

 ترکیبات بود. درصد( ۶/0) سروستان و درصد( 2/2)

 استات، لینالیل شامل ها جمعیت این اسانس اصلی

 گاما لینالول، سینئول، -۸ و 1 هیدرات، سابینن ترانس

 گردید گزارش استات ترپنیل آلفا و کادینن

(Nematollahi et al., 2017.) روی دیگر بررسی در 

 در S. mirzayanii گونه از شده آوریجمع نمونه

 و سیستان استان در خاش منطقه از گلدهی مرحله

 و بوده درصد 9/0 اسانس بازده شد مشخص بلوچستان

 شناسایی ترکیب 2۸ بین از آن اسانس غالب ترکیب

 درصد(، 9/12) استات لینالیل درصد(، 19) لینالول شده،

 5/11) استات ترپنیل و درصد( 1/12) سینئول -۸ و1

 (.Mirza et al., 2003) آمد دستبه درصد(

 ویژهبه کشور، جنوبی مناطق از برخی در

 جمله از گونه این فارس، و هرمزگان های استان

 همراه که است پرکاربرد و پرمصرف دارویی گیاهان

 و اخیر هایخشکسالی دام، حد از بیش چرای با

 به آن هایرویشگاه طبیعت، در آن زادآوری کندی

 طرفی از ،باشدمی شدن محدود حال در سرعت

 رویهبی برداشت نیز و برداشت غیراصولی هایروش

 هایخانواده اقتصاد در که نقشی به توجه با آن

 هاعطاری در فروش و آوریجمع طریق از روستایی

 کشورهای به آن صدور حتی و سنتی بازارهای و

 کاهش باعث دارد، پاکستان و فارسخلیج حوزه

 آن ژنتیکی ذخایر تخریب و طبیعی یها جمعیت

 به توجه با (.Binava et al., 2020) است شده

 خصوصیات نظر از مورتلخ دارویی گیاه اهمیت

 چند پیوسته هایخشکسالی نیز و اقتصادی دارویی،

 از هدف طبیعت، از رویهبی برداشت و گذشته سال

 مورتلخ طبیعی هایرویشگاه شناسایی تحقیق، این

 و آب شرایط تأثیر ارزیابی و هرمزگان استان در

 گونه این اسانس هایویژگی بر مختلف هوایی

 عنوانبه آن نتایج تا باشدمی اندمیک ارزشمند

 کشت کردن، اهلی مطالعات راستای در مؤثر اقدامی

 فراخور اولیه ماده تأمین نیز و سمپالژرم حفاظت و

  شد.با صنعت مختلف هایبخش

 

 هاروش و مواد
 كردن خشك و گياهی مواد آوري جمع

 های رویشگاه محدوده ابتدا پراکنش، نقاط تعیین جهت

 از موجود اولیه منابع از استفاده با S. mirzayanii طبیعی

 فلورا و (Jamzad, 2012) نعناع تیره -ایران فلور جمله

 و کارشناسی هایگزارش (،Rechinger, 1982) ایرانیکا

 آموزش و تحقیقات مرکز کارشناسان با مصاحبه

 مشاهده و هرمزگان استان طبیعی منابع و کشاورزی

  (.1 )شکل گردید مشخص مستقیم
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 هرمزگان استان سیرمند طبیعی رویشگاه در (Salvia mirzayanii) مورتلخ گیاه. 1 شکل

Figure 1. Salvia mirzayanii in Sirmand natural habitat of Hormozgan province 

 

 و مورتلخ هایرویشگاه محدوده تعیین از پس

 اطالعات مختلف، یها جمعیت مستقیم مشاهده

 زمان آن، براساس و آوریجمع مختلف مناطق فنولوژیکی

 گلدهی، مرحله در سپس شد. تعیین گیاه کامل گلدهی

 استان در رویشگاه پنج به متعلق گلدار هایسرشاخه

 و سیرمند بستک، سرچاهان، فینو،)دق هرمزگان

 1397 سال بهار و 139۶ سال زمستان در (زاغ تنگه

 دارویی گیاهان فناوری آزمایشگاه به و گردید آوریجمع

 دمای و سایه در کردن خشک جهت هرمزگان دانشگاه

 فلور از استفاده با هانمونه شناسایی یافتند. انتقال اتاق

 در ایرانیکا فلورا و (Jamzad, 2012) نعناع تیره -ایران

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز هرباریوم

 (Rechinger, 1982) شده انجام هرمزگان استان طبیعی

 گردید. ثبت 44931 هرباریومی کد با گونه این و

 عرض و طول شامل منطقه هر رویشگاهی اطالعات

 دستگاه از استفاده با دریا سطح از ارتفاع و جغرافیایی

 Garmin eTrex 30x )مدل (GPS) جهانی یابمکان

GPS) سال 1۸ به مربوط اقلیمی هایداده شد. مشخص 

 سالیانه، دمای متوسط جمله از رویشگاه هر گذشته

 از سالیانه بارندگی متوسط نیز و دما بیشینه و کمینه

 در گردید. آوریجمع منطقه هواشناسی هایایستگاه

 منطقه به مربوط هواشناسی های ایستگاه که مواردی

 از شده اشاره هایداده نداشت، وجود برداری نمونه

 های ایستگاه اولویت با هواشناسی ایستگاه ترین نزدیک

 (.1 )جدول گردید استخراج سینوپتیک

 

 استخراج اسانس

از روش ، منظور استخراج و تعیین درصد اسانسهب

به منظور ایجاد بیشترین  تقطیر با آب استفاده گردید.

های نمونهسطح تماس با آب موجود در بالون دستگاه، 

با دستگاه  رشاخه گلداروی سشک اندام هوایی حاخ

گرم از پودر حاصل با  100 شده و میزان خرد آسیاب

افزودن حجم معینی از آب مقطر به روش تقطیر با آب 

بریتانیا  فارماکوپه براساس و دستگاه کلونجر کمک به

(British Pharmacopoeia, 2007به ) ساعت  3 مدت

بازده اسانس )درصد وزن به وزن  گیری شدند و اسانس

( 1تکرار محاسبه گردید )رابطه  سه خشک( براساس

(Medjahed et al., 2016 جهت حذف رطوبت .)

موجود در اسانس استحصالی، از سولفات سدیم 

های اسانس استخراج شده  انیدرید استفاده شد. نمونه

در  GC/MSو  GCهای تا زمان تزریق به دستگاه

های کوچک تیره و دربسته در دمای یخچال شیشه

  نگهداری شدند.

 ×100  ( 1رابطه 
 وزن اسانس

 

 = بازده اسانس 
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 Salvia mirzayanii  گونه آوریجمع هایرویشگاه هایویژگی از برخی .1 جدول

Table 1. Some characteristics of the collected Salvia mirzayanii natural habitats 
Climatic conditions Geographic location 

Collection 

places Rainfall 

(mm/year) 
Minimal temp. 

(oC) 

Maximal temp. 

(oC) 

Mean annual 

temp. (oC) 

Latitude  

(N) 

Longitude  

(E) 

Altitude 

(m) 

176.3 +3.4 +42.4 +24.8 27° 53' 56° 01' 1300 Dagh-e-Fino 

166.7 +5.5 +44.3 +25.8 27° 56' 55° 56' 1100 Sarchahan 
156.2 +3.7 +48.6 +26.5 27° 13' 54° 21' 417 Bastak 

177.6 +3.6 +46.8 +24.9 27° 59' 56° 05' 1210 Sirmand 

188.7 +3.2 +40.8 +23.6 27° 84' 55° 97' 1360 Tang-e-Zagh 

 

 اسانس دهنده تشکيل هايتركيب شناسایی و جداسازي

 دهنده تشکیل هایترکیب شناسایی و جداسازی برای

 و (GC) گازی کروماتوگرافی هایدستگاه از اسانس،

 جرمی سنجطیف به متصل گازی کروماتوگرافی

(GC/MS) موسسه دارویی گیاهان تحقیقات بخش 

 هایترکیب درصد شد. استفاده کشور مراتع و هاجنگل

 همراه به جداسازی از پس اسانس هر دهنده تشکیل

 جرمی هایطیف گردید. محاسبه بازداری شاخص

 منظورهب اسانس در موجود هایترکیب به مربوط

 شناسایی .آمد دستهب ی(شناسای) کیفی بررسی

 کواتس بازداری هایشاخص محاسبه کمک به ها طیف

 تحت (C7-C25) نرمال هایهیدروکربن تزریق با که

 با و گرفت صورت هااسانس تزریق با یکسان شرایط

 بود، گردیده منتشر مختلف منابع در که مقادیری

 جهت نیز جرمی هایطیف بررسی شد. مقایسه

 صورت هایشناسایی و گرفت انجام هاترکیب شناسایی

 هایترکیب جرمی هایطیف از استفاده با گرفته

 تأیید مختلف هایکتابخانه از استفاده و استاندارد

 هایترکیب از کدام هر نسبی درصد گردید.

 منحنی زیر سطح به توجه با هااسانس دهنده تشکیل

 با و آمد دست به گازی کروماتوگرافی طیف در آن

 اندیس گرفتن نظر در با مختلف منابع در که مقادیری

 ,Shibamoto) گردید مقایسه شده، منتشر کواتس

1987; Davies, 1998; Adams, 2011.)  

 

 دستگاهی تجزیه هايروش
 (GC)  كروماتوگراف گاز دستگاه

 به مجهز Thermo-UMF مدل کروماتوگراف گاز

 ستون دارای ،Chrom-card 2006 افزار نرم با پرداز داده

 و مترمیلی 1/0 داخلی قطر و متر 10 طول به موئینه

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

 دمای از ستون دمایی ریزیبرنامه بود. Ph-5 تجارتی

 دقیقه هر در و شده شروع گرادسانتی درجه ۶0 اولیه

 دمای به تا شدمی افزوده آن به گرادسانتی درجه 3

 20 سرعت با دما سپس رسید. گرادسانتی درجه 210

 دمای درو  یافته افزایش دقیقه در گرادسانتی درجه

 .شد متوقف دقیقه 5/۸ مدت به گرادسانتی درجه 240

 دمای و گرادسانتی درجه 2۸0 تزریق محفظه دمای

 آشکارساز شد. تنظیم گرادسانتی درجه 300 آشکارساز

 FID نوع از کروماتوگراف گاز دستگاه در استفاده مورد

 به هلیم گاز از که ای(شعله یونیزاسیون )آشکارساز

 به آن ورودی فشار و گردید استفاده حامل گاز عنوان

   شد. تنظیم مربع مترسانتی بر کیلوگرم 3 برابر ستون

 
 جرمی سنجطيف به متصل كروماتوگراف گاز دستگاه

(GC/MS)  

 به شده متصل 3400 واریان کروماتوگراف گاز از

 شد. استفاده (Saturn II, GC/MS) جرمی سنجطیف

 طول به قطبینیمه DB-5 نوع از استفاده مورد ستون

 فاز الیه ضخامت و میکرون 25 داخلی قطر و متر 30

 تا 50 از حرارتی ریزیبرنامه بود. میکرون 25/0 ساکن

 دقیقه، در درجه 3 سرعت با گرادسانتی درجه 240

 و گرادسانتی درجه 250 تزریق محفظه حرارت درجه

 با گرادسانتی درجه 2۶0 ترانسفرالین حرارت درجه

 استفاده مورد حامل گاز عنوان به هلیم گاز از استفاده

 بر مترسانتی 5/31 هلیم گاز سرعت است. گرفته قرار

 یونیزاسیون انرژی ،(Ion trap) یونی تله دتکتور ثانیه،

 و ثانیه یک برابر اسکن زمان ولت، الکترون 70 معادل

 است. بوده 300 تا 40 از جرمی ناحیه

 یها جمعیت اسانس بازده از حاصل هایداده

 کامالً حطر قالب در واریانس تجزیه جهت مختلف

 عملکرد میانگین مقایسه و تکرار سه با تصادفی،
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 در دانکن ایدامنه چند آزمون روش به اسانس متوسط

 آماری افزارنرم از استفاده با درصد، 5 احتمال سطح

SAS ver. 9.4 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد 

 

 بحث و نتایج
 اسانس توليد متوسط بازده

 مورد یها جمعیت بین در داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 تفاوت درصد پنج سطح در اسانس بازده نظر از ،مطالعه

 اسانس تولید متوسط بازده .شتدا وجود داریمعنی

 بار سه در S. mirzayanii گیاه گلدار هایسرشاخه توسط

 در آب، با تقطیر روش به اسانس وزن حسب بر تکرار

 از مختلف هاینمونه در اسانس درصد است. آمده 2 شکل

 بیشترین داد نشان نتایج .بود متغیر درصد 4/1 تا 1/1

 4/1) زاغتنگه رویشگاه به مربوط اسانس بازده متوسط

 به مربوط اسانس بازده متوسط کمترین و درصد(

 اسانس متوسط بازده بود. درصد( 1/1) بستک رویشگاه

 رویشگاه دو و درصد 3/1 فینودق رویشگاه به مربوط

 حاصل درصد 2/1 مساوی طوربه سیرمند و سرچاهان

 مطالعات با پژوهش این از حاصل نتایج مقایسه شد.

 تحقیقات در داد. نشان را هاییتفاوت و هاشباهت پیشین،

 رویشگاه چهار از شده آوریجمع گیاه اسانس بازده قبلی

 بوانات و سروستان جهرم، الر، شامل فارس استان طبیعی

 گزارش درصد 43/1 و 55/1 ،۶0/1 ،75/1 ترتیب به

 از دیگری گزارش در (.Ghasemi et al., 2020) گردید

 در واقع خنج منطقه از شده آوریجمع گیاهی نمونه

 Binava) شد اعالم درصد 3/2 اسانس بازده فارس، استان

et al., 2020.) اندام اسانس بازده  متوسط پژوهشی در 

شده از  آوریجمع مورتلخ مختلف جمعیت هفت هوایی

های فارس و هرمزگان های طبیعی آن در استان رویشگاه

درصد گزارش شد که بیشترین بازده  2/2تا  ۶/0بین 

اسانس مربوط به جمعیت سیرمند استان هرمزگان با 

طور تقریبی دو برابر بازده اسانس درصد به 2/2عملکرد 

 2/1اندام هوایی مورد بررسی از سیرمند در این پژوهش )

(. در مطالعه Nematollahi et al., 2017صد( است )در

آوری شده از منطقه بستک دیگری از نمونه گیاهی جمع

درصد اعالم  2/2واقع در استان هرمزگان، بازده اسانس 

که بازده متوسط اسانس در این در حالی است  ،شد

دست آمد درصد به 1/1پژوهش حاضر از رویشگاه بستک 

(Javidnia et al., 2002.)  این تنوع موجود در مقدار

تواند مربوط به های مختلف میدرصد اسانس در پژوهش

ژنتیک گیاه، شرایط اقلیمی محل رویش، ارتفاع از سطح 

دریا، زمان برداشت گیاه، روش خشک کردن، روش 

 Meamariاستخراج اسانس و اثر متقابل این عوامل باشد )

et al., 2020.) 

پژوهش  نیمورد مطالعه در ا مورتلخ هایشگاهیرو

پراکنش  ایمتر از سطح در 13۶0 تا 417 از ارتفاع

زاغ تنگه شگاهیبازده اسانس در رو نی. باالترشتنددا

 شگاهیدر آن رو ایکه ارتفاع از سطح در دیمشاهده گرد

 شگاهیاز رو بازده اسانس نیمتر بود و کمتر 13۶0

آن  در اید که ارتفاع از سطح دریمشاهده گرد بستک

ت اسانس متر بود. تأثیر ارتفاع روی کمیّ 417 شگاهیرو

 .است توسط محققان قبلی اثبات شده

 

 
 (Salvia mirzayaniiمورتلخ ) گیاه مطالعه مورد یها جمعیت اسانس بازده میانگینمقایسه . 2 شکل

Figure 2. Mean comparison of the essential oil yield of the studied Salvia mirzayanii populations 
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 از ایگونه روی گرفته صورت پیشین هایبررسی

 نواحی در که (،Salvia santolinifolia) گلیمریم

 افزایش با دهدمی نشان دارد، پراکنش ایران جنوبی

 با مناطق در و یایدمی افزایش اسانس بازده ارتفاع،

 روند از اسانس بازده دریا، سطح از ترپایین ارتفاع

 ;Raeisi Monfared et al., 2018) است برخوردار کاهشی

Sonboli et al., 2006; Sefidkon & Khajavi, 1999.) 

 اسانس بازده افزایش از حاکی حاضر پژوهش هاییافته

 ارتفاع افزایش با متناسب مطالعه مورد یها جمعیت

  (.2)شکل دارد مطابقت پیشین نتایج با که باشدمی

 هایرویشگاه در سالیانه دمای متوسط تغییرات

 گرادسانتی درجه 5/2۶ تا ۶/23 بین مورتلخ مختلف

 در دما بیشینه و دما کمینه بین تفاوت و بوده

 گرادسانتی درجه +4/45 مطالعه مورد هایرویشگاه

 تعرق، و تبخیر در تأثیر طریق از محیط دمای بود.

 مثل شیمیایی انفعاالت و فعل سرعت ای،روزنه هدایت

 و گازها شدن حل بستر، از غذایی مواد جذب فتوسنتز،

 تجمعی حرارتی )نیاز گیاهان نمو و رشد در تأثیر

 تأثیر تحت را ثانویه و اولیه هایمتابولیت تولید گیاه(،

 روی دما اسانس، بیوسنتزی مسیر در دهد.می قرار

 گذاشته تأثیر احیاء و اکسیداسیون متیالسیون، سرعت

 باعث که دهدمی تغییر را مختلف هایترکیب نسبت و

 Sangwan) شودمی اسانس کیفیت و کمیّت در تغییر

et al., 2001.) در سالیانه بارش متوسط بررسی 

 بارندگی بیشترین داد نشان بررسی مورد هایرویشگاه

 میزان کمترین و متر(میلی 7/1۸۸) زاغتنگه منطقه در

 دهد.می رخ متر( میلی 2/15۶) بستک منطقه در بارش

 گیاه این تحمل دامنه از حکایت تحقیق این هاییافته

 که طوریبه ،است محیطی سخت هایدما به نسبت

 را خشک و گرم هوای و آب در گیاه این رویش قابلیت

 تحت گیاهان اغلب در اسانس تولید نماید.می اثبات

 در یابد.می افزایش مالیم خشکی و گرمایی تنش

 فتوسنتز کاهش و هاروزنه شدن بسته شرایطی چنین

-اسانس تولید برای الزم هایماده پیش و دهدنمی رخ

 تولید نتیجه در دارد. وجود کافی میزان به گیاه در ها

 نقش دلیل به گیاه فرّار هایترکیب و ترپنوئیدها

 افزایش باال، نور و دما برابر در ترکیبات این محافظتی

 زاغتنگه رویشگاه در اسانس میزان بودن باال یابد.می

 این به توانمی را مطالعه مورد هایرویشگاه بین در

 و تولید (.Llusia et al., 2006) داد نسبت شرایط

 گیاهان در ها اسانس مانند ثانویه هایترکیب تجمع

 برخوردار متعددی هایابهام و پیچیدگی از دارویی

 عامل بر عالوه محیطی، عوامل از رسدمی نظر به است.

 دمای نیز و نسبی رطوبت و آب دریا، سطح از ارتفاع

 ویژهبه و جغرافیایی عرض مانند عوامل سایر منطقه،

 موجود هایمیکروارگانیسم نیز و رویشگاه ادافیکی شرایط

 بازده در نوسان بروز در گیاه، ژنتیک کنار در آن، در

 ;Dudareva et al., 2004) باشند گذارتأثیر اسانس

Sangwan et al., 2001.) مطالعات انجام با بنابراین 

 میدان به توانمی گذارتأثیر عوامل تمام بررسی و ترجامع

 .S گونه در اسانس بهینه تولید جهت مناسب اکولوژیکی

mirzayanii یافت. دست 

 

 اسانس اجزاي بررسی

 در مطالعه مورد مورتلخ مختلف طبیعی یها جمعیت

 اسانس، هایترکیب درصد و نوع نظر از پژوهش این

 در (.2 )جدول دادند نشان یکدیگر با زیادی تنوع

 هایسرشاخه اسانس در ترکیب 40 تعداد مجموع

 2۸ تعداد، نیا از که گردید شناسایی گونه این گلدار

 در .بودند مشترک طبیعی یها جمعیت تمام در بیترک

 بستک، سرچاهان، فینو،دق طبیعی رویشگاه پنج

 35و  35، 3۶، 33، 3۶ترتیب زاغ، بهسیرمند و تنگه

آورده شده  2ترکیب شناسایی شدند که در جدول 

فینو شده از رویشگاه دق های شناساییاست. ترکیب

درصد، رویشگاه  7/97درصد، رویشگاه سرچاهان  ۸/9۸

درصد و  ۶/9۶ رمندیسدرصد، رویشگاه  3/9۸بستک 

درصد از اجزای اسانس را به  4/9۸زاغ رویشگاه تنگه

های ترین ترکیبخود اختصاص دادند. عمده

عبارتند از:  S. mirzayaniiاسانس گونه  دهنده تشکیل

درصد(،  7/14ینالول )درصد(، ل 1/1۶) ننیکاد -دلتا

 7/۶سینئول ) -۸، 1درصد(،  2/7اودِسمول ) -بتا

کادینن  -درصد(، گاما 4/5ترپینئول ) -درصد(، آلفا

درصد( از رویشگاه  1/5درصد( و اسپاتولنول ) 2/5)

 ۶/13) ننیکاد -دلتا درصد(، 7/14فینو؛ لینالول )دق

 -۸، 1درصد(،  ۸/۶ترپینیل استات ) -درصد(، آلفا

درصد(،  3/۶سیکلو ژرماکرن )درصد(، بی 5/۶ل )سینئو
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درصد(  2/5ترپینئول ) -درصد( و آلفا 9/5کادینن ) -گاما

درصد(،  5/1۶) ننیکاد -دلتا ،از رویشگاه سرچاهان

 3/12ترپینیل استات ) -درصد(، آلفا 1/13لینالول )

کادینن  -درصد(، گاما 3/10سینئول ) -۸، 1درصد(، 

درصد( از رویشگاه  4/5ترپینئول ) -درصد( و آلفا 4/۶)

 5/10درصد(، لینالول ) 5/1۶) ننیکاد -دلتا ،بستک

 2/۶درصد(، اسپاتولنول ) ۸/۶کادینن ) -درصد(، گاما

ترپینیل استات  -درصد(، آلفا 2/۶اودِسمول ) -، بتادرصد(

درصد( از رویشگاه  4/5سینئول ) -۸، 1درصد( و  2/۶)

 2/15) ننیکاد -دلتادرصد(،  0/1۶سیرمند لینالول )

 7/5کادینن ) -درصد(، گاما 7/۸سینئول ) -۸، 1درصد(، 

زاغ درصد( از رویشگاه تنگه 4/5ترپینئول ) -درصد( و آلفا

ها، کمتر از پنج درصد اجزای اسانس  یر ترکیببوده و سا

 دادند.را تشکیل 
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Table 2. Identified compounds in the essential oils of S. mirzayanii from different habitats 

No. Compound name 
Class of 

Compounds 
RI** 

Content (%)  

Dagh-
e-Fino 

Sarchahan Bastak Sirmand 
Tang-e-

Zagh 
Identification* 

1 α-Pinene MH 948 0.5 0.5 - - - MS, RI 
2 β-Pinene MH 981 1.3 1.4 1.2 1.1 1.4 MS, RI 
3 Myrcene MH 1008 1.4 1.2 0.6 0.3 1.2 MS, RI 
4 dehydro-1,8-Cineole OM 1016 - - 1.1 0.3 0.4 MS, RI 
5 α-Terpinene MH 1045 0.5 0.5 0.4 - 0.5 MS, RI 
6 ρ-Cymene MH 1055 0.6 0.9 1.4 0.5 0.7 MS, RI 
7 Limonene MH 1060 0.8 0.9 0.8 0.6 0.9 MS, RI 
8 1,8-Cineole OM 1064 6.7 6.5 10.3 5.4 8.7 MS, RI 
9 cis-Linalool oxide OM 1093 0.8 0.6 0.6 0.3 0.9 MS, RI 

10 Terpinolene MH 1109 0.7 - 0.8 0.4 0.8 MS, RI 
11 Linalool OM 1113 14.7 14.7 13.1 10.5 16.0 MS, RI 
12 cis-Verbenol OM 1117 0.9 0.6 0.6 0.5 0.7 MS, RI 
13 Pinocarvone MH 1159 0.6 - 0.4 - 0.5 MS, RI 
14 δ-Terpineol OM 1211 - - 0.7 - - MS, RI 
15 Terpinen-4-ol OM 1222 - - 0.5 0.4 - MS, RI 
16 α-Terpineol OM 1236 5.4 5.2 5.4 3.8 5.4 MS, RI 
17 Linalool acetate OM 1259 1.4 2.1 2.0 3.4 2.9 MS, RI 
18 n-Decanol Others 1270 1.4 1.3 0.9 1.0 1.3 MS, RI 
19 Carvacrol OM 1355 - - - 0.5 - MS, RI 
20 δ-Elemene SH 1358 1.1 1.2 1.1 1.1 1.3 MS, RI 
21 α-Terpinyl acetate OM 1364 3.8 6.8 12.3 6.2 4.6 MS, RI 
22 Geranyl acetate OM 1373 2.5 2.7 2.3 2.1 2.7 MS, RI 
23 β-Elemene SH 1424 1.5 2.1 1.8 2.1 1.9 MS, RI 
24 α-Gurjunene SH 1457 1.3 1.3 1.7 1.5 2.5 MS, RI 
25 β-Gurjunene SH 1460 0.6 1.2 0.5 1.4 0.6 MS, RI 
26 α-Guaiene SH 1474 0.5 0.6 0.5 0.6 1.2 MS, RI 
27 β-Selinene SH 1485 0.6 1.7 0.6 0.8 - MS, RI 
28 Bicyclogermacrene SH 1492 3.1 6.3 1.9 3.4 3.9 MS, RI 
29 trans-β-Guaiene SH 1517 1.1 1.1 1.0 - 1.1 MS, RI 
30 α-Muurolene SH 1536 2.6 2.3 2.6 2.7 2.5 MS, RI 
31 γ-Cadinene SH 1544 5.2 5.9 6.4 6.8 5.7 MS, RI 
32 δ-Cadinene SH 1555 16.1 13.6 16.5 16.5 15.2 MS, RI 
33 Cadina-1,4-diene SH 1563 0.8 0.6 0.5 0.9 0.6 MS, RI 
34 Pogostol OS 1604 1.1 1 0.9 1.3 1.0 MS, RI 
35 epi-α-Muurolene SH 1641 1.2 1.1 0.8 1.8 1.1 MS, RI 
36 Spathulenol OS 1648 5.1 4.4 2.2 6.2 3.2 MS, RI 
37 tau-cadinol OS 1706 1.1 - - 0.3 0.6 MS, RI 
38 Cubenol OS 1709 3.3 2.6 1.7 4.2 1.8 MS, RI 
39 β-Eudesmol OS 1719 7.2 3.8 2.2 6.2 3.6 MS, RI 
40 α-Cadinol OS 1732 1.3 1.0 - 1.5 1 MS, RI 

          
Monoterpene hydrocarbons (MH) 6.4 5.4 5.6 2.9 6.0  
Oxygenated monoterpens (OM) 36.2 39.2 48.9 33.4 42.3  
Sesquiterpene hydrocarbons (SH) 35.7 39.0 35.9 39.6 37.6  
Oxygenated sesquiterpenes (OS) 19.1 12.8 7.0 19.7 11.2  
Others 1.4 1.3 0.9 1.0 1.3  
Total identified 98.8 97.7 98.3 96.6 98.4  
       
Essential oil content (w/w %) 1.3 1.2 1.1 1.2 1.4  

 (.MS) جرمی اسپکترومتری و (RI) بازداری اندیس شناسایی: روش (*
  .گردید تعیین Ph-5 ستون در کربنه ۶-24 هایآلکان نرمال از استفاده با تحقیق این در بازداری اندیس (**

*) Mode of identification: retention index (RI) and mass spectrometery (MS). 
**) RI: retention indices determined in the present work relative to C6–C24 n-alkanes on the Ph-5 column. 
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 یها جمعیت اسانسِ دهنده تشکیل هایترکیب

 شیمیایی، فرمول نظر از مورتلخ گیاه مختلف طبیعی

 است. شده آورده 2 جدول انتهای در و شده بندی گروه

 اسانس در شده شناسایی مختلف هایترکیب به توجه با

 هایمونوترپن که گردید مشخص نمونه، پنج این

 فینو دق دهنده تشکیل اجزای گروه تریناصلی داراکسیژن

 9/4۸) بستک درصد(، 2/39) سرچاهان درصد(، 2/3۶)

 گروه ترین اصلی و بوده درصد( 3/42) زاغتنگه و درصد(

 ترکیبات درصد(، ۶/39) سیرمند دهنده تشکیل اجزای

 آن از پس بودند. ترپنیسسکویی هایهیدروکربن

 در را بیشتری سهم ترپنیسسکویی هایهیدروکربن

 و بستک سرچاهان، فینو،دق دهنده تشکیل اجزای

 هایمونوترپن سیرمند، نمونه در و بوده دارا زاغ تنگه

 گرفتند. قرار دوم جایگاه در داراکسیژن

 هایهیدروکربن و داراکسیژن های ترپن سسکویی

 مشترک ترکیب 2۸ از داشتند. کمتری سهم مونوترپنی

 مورد طبیعی یها جمعیت در اسانس دهنده تشکیل

 -آلفا لینالول، کادینن، -دلتا ،S. mirzayanii مطالعه

 جزو کادینن -گاما و سینئول -۸و1 استات، ترپینل

  بودند. مشترک عمده هایترکیب

 از حاصل اسانس روی گرفته صورت پژوهش در

 خُنج منطقه از شده آوریجمع مورتلخ گلدار سرشاخه

 شناسایی آن اسانس در ترکیب 2۶ تعداد فارس استان

 ترپینیل -آلفا کادینن، -دلتا ترکیب پنج گردید.

 -آلفا و کادینن -گاما سینئول، -۸و1 لینالول، استات،

 خود به را اسانس هایترکیب بیشترین ترپینئول

 که شد مشخص همچنین دادند. اختصاص

 اجزای گروه تریناصلی داراکسیژن های مونوترپن

 47) گلدار سرشاخه اسانس نمونه دهنده تشکیل

 ایمطالعه در (.Binava et al., 2020) بودند درصد(

 مختلف یها جمعیت اسانس شیمیایی تنوع روی دیگر

 تعداد مورتلخ هوایی اندام اسانس آنالیز از مورتلخ، گیاه

 -ترانس استات، لینالیل گردید شناسایی ترکیب 127

 -گاما لینالول، سینئول، -۸ ،1 هیدرات، سابینن

 اصلی هایترکیب استات ترپینیل -آلفا و کادینن

 ,.Nematollahi et al) بودند ها جمعیت این اسانس

 اندام از حاصل اسانس روی دیگری تحقیق در (.2017

 رویشگاه از شده آوری جمع S. mirzayanii گیاه هوایی

 اسانس در ترکیب ۸1 تعداد هرمزگان، استان بستک

 شامل آن های ترکیب ترینعمده که شد گزارش آن

 و استات ترپینیل -آلفا کادینن، -دلتا اسپاتولنول،

 سایر در (.Javidnia et al., 2002) بود لینالول

 ترینعمده نیز مورتلخ برای موجود های گزارش

 -بتا آن، هوایی اندام اسانس دهنده تشکیل هایترکیب

-5 کادینول، -آلفا استات، لینالیل کوبنول، اودسمول،

 کاریوفیلن ژرماکرن، کادینن، -دلتا سدرانول، -نئو

 گزارش لینالول استوکسی -۸ و اوکالیپتول اکساید،

 & Rajabi et al., 2014; Zarshenas) است شده

Krenn, 2014; Armana et al., 2012; Yamini et. 

al., 2008; Asadipour et al., 2004.) این مشاهده 

 مختلف عوامل تأثیر از ناشی تواند می هاتفاوت

 اسانس ترکیب روی اقلیمی و ادافیکی اکولوژیکی،

 مناطق در که باشد گونه یک مختلف یها جمعیت

 دارند رویش و پراکنش هم از متفاوت جغرافیایی

(Afkar et al., 2021; Yavari et al., 2010.) 

 alpha-terpinyl) استات ترپینیل -آلفا ترکیب

acetate) را مقدار بیشترین بستک جمعیت اسانس در 

 3/12 میزان به بررسی مورد جمعیت پنج بین در

 استر ترکیبات جزو ترکیب این بود. دارا درصد،

 معطر گیاهان از برخی اسانس در که بوده مونوترپنی

 عطر نظر از اقتصادی، پراهمیت ماده این شود.می یافت

 گل عطر شبیه و بوده شیرین مولکولی طعم، و

 طور به استات ترپینیل -آلفا باشد.می اسطوخودوس

 در کننده خوشبو و معطر ماده عنوان به یاگسترده

 صابون، مانند بهداشتی و آرایشی محصوالت انواع تولید

 خوشبو ،هانویلوس و قیتعر ضد هایفرآورده شامپو،

 مبلمان محافظتی و شوینده محصوالت هوا، یهاکننده

 در استفاده مورد هایشوینده انواع نهایت، در و

 دشویم استفاده ییظرفشو و ییلباسشو هایدستگاه

(Vaičiulytė et al., 2021.) این از غذایی، صنایع در 

 انواع کردن دارطعم جهت افزودنی عنوانبه ترکیب

 ای،میوه هایبستنی قبیل از غذایی محصوالت

 نیز دارطعم هایآدامس و هانبات آب ها،نوشیدنی

 در آن تیاهم لیدل به دیگر، طرف از گردد.می استفاده

 آلزایمر ضد یداروها ساخت در آلزایمر، بیماری درمان

 هایبررسی بنابراین، .دارد کاربرد یاهیگ منشأ با
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 گونه مانند جدید طبیعی منابع یافتن برای گسترده

S. mirzayanii، مرتبط صنایع به آن معرفی برای 

 (.Chowdhury & Kumar, 2020) باشدمی مهم بسیار

 -دلتا ترکیب بودن غالب به توجه با ادامه در

 مطالعه، مورد یها جمعیت اسانس در لینالول و کادینن

 گردد. ارائه هاترکیب این پیرامون نکاتی تا است الزم

 

  كادینن -دلتا

 هیدروکربن یک (δ-Cadinene) ننیکاد -دلتا

 جرم با و C15H24 فرمول با ایحلقه دو ترپنی سسکوئی

g mol 35/204 مولی
 دلیلبه ترکیب این باشد.می 1-

 برای داروسازی صنایع در درمانی خاصیت بودن دارا

 این است. توجه مورد ضدسرطان داروهای تولید

 توقف و کاسپاز به وابسته آپوپتوز قیطر از ترکیب

 در ویژهبه یسرطان یهاسلول رشد از ی،سلول چرخه

 ,.Hui et al) کندیم یریجلوگ ،تخمدان سرطان

 کشحشره یک عنوانبه کادینن -دلتا (.2015

 الرو بردن بین از توانایی زیست، محیط دار دوست

 در آن خاصیت این از که باشدمی دارا را ماالریا حشره

 صنعت در زیستی منشأ با کشحشره سموم تولید

 با (.Govindarajan et al., 2016) برندمی بهره مربوطه

 هاینمونه کادینن، -دلتا کاربرد موارد به توجه

 در که فینودق و سیرمند بستک، از شده آوری جمع

 داشته، کادینن -دلتا بیشتری میزان خود اسانس

 برای کیفی لحاظ به  پیشنهادی هایگزینه عنوان به

 قابل کشحشره سموم تولید و داروسازی در استفاده

 باشند.می طرح

 

 لينالول

 داراکسیژن مونوترپن یک (Linalool) لینالول

 مولی جرم با و C10H18O فرمول با معطر غیرحلقوی

25/154 g. mol
 زرد تا رنگبی رنگ، نظر از که 1-

 گیاهان از بسیاری در ترکیب این باشد.می رنگ کم

 از کالس یک فعالیت توسط گیاهی هایگونه و گلدار

 (LIS) ازسنت لینالول نام به سنتتاز مونوترپن هایآنزیم

 به لینالول شود.می حاصل پیروفسفات ایزوپنتیل از

 از درصد ۶0-۸0 ساخت در ،معطر بوی داشتن دلیل

 و هاصابون مانند کننده تمیز و بهداشتی مواد

 در کاربرد بر هالوع و شودمی استفاده ،ها لوسیون

 مثل هاییبیماری درمان در ،بهداشتی و آرایشی صنایع

 سینه سرطان و لوسمی پوستی، شدید هایحساسیت

,al et Nakamura 2016; Raguso,. ) رود می رکا به نیز

 سیستم از حفاظت طریق از ترکیب این (.2009

 تشنج از ناشی حافظه نقص از مانع کولینرژیک

 و غذایی صنایع در لینالول از گذشته، این از شود. می

 استفاده دهنده، طعم عنوانبه وفور به سازینوشابه

 ترکیب یک عنوان به لینالول صنعت، در شود. می

 و فارنسول ،A و E های ویتامین تولید در مهم حدواسط

 آن از همچنین، .شودمی گرفته کاربه نیز سیترونلول

 پوستی روی هایانگل کنترل برای کش حشره عنوان به

 ;Gupta et al., 2019) شودمی استفاده خانگی حیوانات

Aprotosoaie et al., 2014.) کاربرد موارد به توجه با 

 بیشتری میزان خود اسانس در که زاغتنگه نمونه لینالول،

 داروسازی در استفاده برای باالتری کیفیت داشته، لینالول

 دارد. بهداشتی و آرایشی مواد تولید و

 

 كلی گيرينتيجه

 برداشت و اقتصادی نظر از مورتلخ اهمیت به توجه با

 قرار انقراض خطر معرض در به منجر که آن رویهبی

 سازیاهلی روند شده، آن طبیعی یها جمعیت گرفتن

 در باید کشاورزی هایسیستم به معرفی و گونه این

 این کلی نتایج راستا، این در گیرد. قرار اولویت

 شیمیایی هایجنبه دقیق بررسی منظوربه پژوهش

 استان در S. mirzayanii مختلف یها جمعیت اسانس

 این اصلی هایخاستگاه از یکی عنوانبه هرمزگان،

 بین در زیادی تنوع که داد نشان کشور، در گونه

 براساس مورتلخ بررسی مورد طبیعی یها جمعیت

 نشان که دارد وجود اسانس فیتوشیمیایی هایویژگی

 اقلیمی اثرات همچنین و باال ژنتیکی پتاسیل دهنده

 خصوصیات در تغییر باعث متمادی سالیان طول در که

 بین تفاوت وجود باشد.می است، شده گیاه ژنتیکی

 گیاه، وراثت تأثیر ضمن داد نشان طبیعی یها جمعیت

 که طوری به بوده نیز باالیی سازگاری پتاسیل دارای

 و ارتفاع دما، قبیل از اقلیمی شرایط از وسیعی دامنه

 این باشد.می مختلف یها جمعیت بین در بارندگی

 در که گونه این مختلف یها جمعیت تا شده باعث شرایط
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 رویش و پراکنش جغرافیایی مختلف هایرویشگاه

 دارند، هم با که ظاهری هایشباهت رغمعلی دارند،

 در موجود های ترکیب و اسانس بازده نظر از ولی

 مسئول هایژن که دهند نشان اختالف هم با اسانس

 هایمحیط با سازگاری برای اسانس تولید مسیر در

 در و اندشده خاموش یا و بیان مختلف جغرافیایی

 )کموتایپ( شیمیایی های تیپ ایجاد سبب نتیجه

 این نتایج چنانچه ،است شده گونه این برای مختلف

 گونه این روی دیگر هایپژوهش با مقایسه در پژوهش

 که هاییرویشگاه شناسایی همچنین داد. نشان را آن

 از غنی شیمیایی نظر از منطقه آن گیاهی جمعیت

 هایویژگی دارای یک هر که لینالول و کادینن -دلتا

 وجود از حاکی هستند، فردیبه منحصر بیولوژیکی

 بروز در که باشد می هرمزگان استان در مناطقی

 باالیی پتانسیل از مورتلخ متابولیتی استعداد

  برخوردارند.
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