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در ) Satureja khuzistanica Jamzad(اسانس مرزه خوزستاني مقايسه كمي و كيفي 
  رويشگاههاي مختلف غرب و جنوب غرب ايران

  دوستي بهروز
 يشناس ستيز گروه واحد خرم آباد، ،يدانشگاه آزاد اسالم خرم آباد،

  5/8/93: تاريخ پذيرش    2/6/92: تاريخ دريافت

  چكيده

متعددي قرار  بستگي دارد كه تحت تاثير عوامل هاها در صنايع مختلف به تركيبات سازنده آنرد اسانسهاي زيستي و كاربفعاليت
متعلق به تيره نعناعيان و يكي از گياهان  مرزه خوزستاني. گيردميتحت تاثير رويشگاه نيز قرار و كيفيت اسانس  كميت. گيردمي

گياه در مرحله گلدهي از اين  حاصلدر اين پژوهش اسانس  . پراكنش داردايران  گسترده در جنوببومي ايران است كه به طور 
هاي غرب و جنوب غرب ايران از نظر نوع و مقدار تركيبات سازنده مورد بررسي در استانواقع رويشگاه مختلف كامل در سه 
 ي تركيبات سازنده اسانس نيز بادستگاه كلونجر و شناساي استخراج اسانس به روش تقطير با آب و با استفاده از. قرار گرفت
تعداد .  بودمتفاوت درصد  8/2درصد تا  4/1 ميانگين اسانس استحصالي از سه رويشگاه بين. انجام شد GC-MS استفاده از

، )74/90(%وس شامل كارواكرول تركيبات اصلي در رويشگاه لي .تركيبات شناسايي شده در اسانس سه رويشگاه نيز متفاوت بود
(% ، بتابيسابولن )60/93(%كارواكرول شامل  در رويشگاه منگره ) 10/1(%، پاراسيمن )19/1(%  ، گاماترپينن)73/2(% ولن بيساببتا
(%  ، گاماترپينن)56/2(%بيسابولن بتا ،)01/3(% ، كاريوفيلن اكسيد)60/89(%كارواكرول شامل و در رويشگاه تاختچان ) 47/1
كه تركيبات سازنده اسانس در سه رويشگاه وجود داشت  برخير قابل توجهي در مقدا اوتتف. بودند) 78/1(%و پاراسيمن ) 59/1

  . نوع تركيبات سازنده اسانس را تحت تاثير قرار دهد تواند مقدار وط اكولوژيكي و اقليمي رويشگاه ميدهد كه شراينشان مي

  شرايط اكولوژيك ،لرستان  ، كارواكرول:  كليدي واژه هاي

  doostybehrooz@yahoo.com  :، پست الكترونيكي 06633120354:  سئول، تلفننويسنده م

   مقدمه
 )(Satureja khuzistanica Jamzad اه مرزه خوزستانييگ

و در حال حاضر به طور  باشديان ميمتعلق به تيره نعناع
كشور كشت و جنوب غربي هاي غربي استاندر  گسترده

ي به عنوان ياهان دارويگدر بازار  اين گونه. )15(شود يم
و كاهش دهنده فشار  ه و مجاري ادرارييشستشو دهنده كل

و اثرات ضد  رددگميعرضه خون، چربي خون و قند خون 
التهابي، ضد ميكروبي و ضد درد اين گياه به اثبات رسيده 

اي هاي غدهدر كرك اهين گياسانس ا  ).12و 3، 1( است
ي ير بااليمقادحاوي  كهشود ساخته ميهاي هوايي آن بخش

اسانس  .)8 و 5، 4(باشد مي ي كارواكروليدارو تركيباز 

 ءاجزااغلب  و اي هستند دهيچيي پيايميبات شيها ترك
- عامل اصلي طعم و بوي آن هاآن بيدر ترك موجود اصلي

ها، آلدهيدها، ها، كتونهيدروكربورها، الكل .باشندها مي
- ميايي موجود در اسانسمله مواد شياترها و اكسيدها از ج

و هواي  آب عوامل مختلفي چون .)14( ها هستند
-تراكم و تركيب گونه ،اه، ارتفاع منطقه و نوع خاكشگروي

 اريخ كشت،ت ژنوتيپ و جنسيت گياه، جمعيت گياهي، اي
روش  كردن مواد گياهي،آوري و طريقه خشكنحوه جمع

تكويني مرحله  ، آبياري وع تغذيهميزان و نو ،گيرياسانس
 و 16، 13، 10( بر كيفيت و كميت اسانس ها اثر دارند گياه
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به تغيير عوامل نسبت پاسخ گياه مربوط به اطالعات . )20
هاي رشد جهت فرموالسيون سيستم ،محيطي و مديريتي

ها در اغلب گونه. ي اسانس ضروري استگياهان حاو
ت توده و برداشنمودن توليد زيكردن يا بهينههدف بيشينه

ه زوال در كميت و كيفيت اسانس محصول پيش از هرگون
جمله  عوامل اقليمي موجود در رويشگاه از ).21(باشد مي

واجد اسانس نيز پراكنش گياهان  مهمترين عوامل موثر بر
بررسي تنوع شيميايي اجزاء سازنده اسانس ). 7( باشندمي

-در چندين رويشگاه در استانSatureja sahendica گونه 

ي غرب و شمال غرب ايران نشان داده است كه نوع ها
 يكسانها تركيبات اصلي سازنده اسانس در همه رويشگاه

مورد مطالعه  در رويشگاههاي هاولي مقدار آناست 
  .)19( باشدميمتفاوت 

 Thymus(اي از آويشن اسانس گونه مقايسه كمي

pubescens(  نشان  تهراندر رويشگاههاي مختلف استان
است كه مقدار اسانس بدست آمده از دره الر و داده 

و در همه  دماوند بيشتر از سيراچال و فشم بوده است
در مرحله رويشي بيشتر از مرحله ها مقدار اسانس نمونه

 ايايسه تركيبات شيميايي اسانس گونهمق). 9( گلدهي است
در سه رويشگاه در ) Salvia santolinifolia( مريم گلياز 
هاي و فارس نشان داده است كه نمونه هرمزگان هايناستا
نمونه استان  نسبت به تان هرمزگانوري شده از اسآجمع
-مي با مقدار باالتري داراي تركيبات موثره بيشتر فارس

اي اسانس گونه پونه سرخ آبادي بررسي مقايسه). 6(باشند 
)Mentha longifolia (در رويشگاههاي  ياناز تيره نعناع

ر تان مازندران نيز نشان داده است كه مقدامختلف اس
ي مختلف اين رويشگاههاتركيبات عمده سازنده اسانس در 

 باشدداري نسبت به يكديگر ميمعني استان داراي تفاوت
در اين پژوهش كميت و كيفيت اسانس استحصالي ). 11(
رويشگاه طبيعي اين  3گونه دارويي مرزه خوزستاني در  از

لرستان، (غربي و جنوب غربي كشور استان  3گياه در 
 و گرفتقرار  ايمورد بررسي مقايسه) زستان و ايالمخو

رويشگاههاي داراي بيشترين و كمترين مقدار اسانس از 

و به همين ترتيب كيفيت اسانس  دندنظر كمي مشخص ش
از نظر نوع و مقدار تركيبات سازنده آن در رويشگاههاي 

  .فت گرمختلف مورد آناليز دقيق قرار

  هامواد و روش
-سرشاخه: مواد گياهي و مشخصات اقليمي رويشگاهها

-ماه دردر مرحله گلدهي كامل هاي گياه مرزه خوزستاني 

رويشگاه در غرب و سه  از 1387سال هاي شهريور و مهر
 منطقه منگره در استان ايالمجنوب غرب كشور ايران شامل 

 1/495انه متر ارتفاع از سطح دريا، بارندگي سالي 850با(
درصد  47گراد و درجه سانتي 9/16، معدل دمايي ميلي ليتر

 243با( ، منطقه ليوس در استان خوزستان )رطوبت نسبي
يتر، لميلي 6/375ريا، بارندگي ساليانه متر ارتفاع از سطح د

درصد رطوبت  4/43گراد و درجه سانتي 5/24معدل دمايي 
متر ارتفاع از  350با( ختچان در لرستانا، منطقه ت)نسبي

يي ليتر، معدل دماميلي 6/341ريا، بارندگي ساليانه سطح د
جمع  )درصد رطوبت نسبي 2/35گراد و درجه سانتي 5/24

در هرباريوم دانشگاه آزاد اسالمي واحد  وآوري گرديدند 
  .گرديد  شناسايي نگهداري و خرم آباد

ر پس از انتقال به آزمايشگاه د مواد گياهي : اسانس گيري
سپس اسانس  .شدندخشك روز  7به مدت دماي اتاق 

ها به روش تقطير با آب با استفاده از دستگاه موجود در آن
 ساعت استخراج گرديد 5به مدت  )Clevenger( كلونجر

گرم از  100 تا 80هر بار اسانس گيري  دربه اين ترتيب كه 
ها و نيمي مربوط به برگ( بخش هاي هوايي خشك شده

 1را به صورت خرد شده در بالون  )هاط به ساقهنيمي مربو
برابر  6تا  3ليتري دستگاه كلونجر ريخته و مقداري آب كه 

هاي گياه به آن براي نرم شدن بافت ،ماده گياهي بودوزن 
اسانس استحصالي توسط پيپت پاستور از آب  .شداضافه 

و عمل آبگيري كامل از آن با استفاده از سديم  جدا گرديد
انجام  )Anhydrous sodium sulfate( ات بي آبسولف

در لوله هاي تيره  MS-GCگرفت و قبل از آناليز با 
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نگهداري ) گراددرجه سانتي 4دماي ( دربسته در يخچال
  .شد

در اين تحقيق : شناسايي تركيبات موجود در اسانس
شناسايي تركيبات سازنده اسانس با استفاده از 

 5MS-HPبا ستون  ) HP 6890مدل ( GCكروماتوگراف 
. صورت گرفتميلي متر  25/0 قطر و متر 30 طولبه 

 210به  60دقيقه از  درجه در 6دماي ستون با سرعت 
با %  999/99 رسيد و گاز حامل هليومراد گدرجه سانتي

 ليتر در دقيقه در جريان بود و دماي تزريقميلي 1سرعت 
. تر بودميكرولي 1گراد و ميزان تزريق درجه سانتي 250

 EI( و انرژي يونيزاسيون HP5973 با مدل  MASSدستگاه 

=70 ev( در اين روش نوع و ميزان هر يك از . بود
يك از  مقايسه طيف جرمي هر باتركيبات سازنده اسانس 

تركيبات سازنده اسانس با طيف جرمي تركيبات موجود در 

هاي تجزيه و تحليل پيك و GC- MSبايگاني عظيم دستگاه 
  .ها مشخص گرديدلف در كروماتوگراممخت

  نتايج
هاي هوايي مقايسه كمي اسانس استخراج شده از بخش

ويشگاه تاختچان در استان  در سه ر گياه مرزه خوزستاني
، ليوس در استان خوزستان و منگره در استان  ايالم لرستان

نشان داد كه مقدار اسانس بدست آمده از رويشگاه 
ليتر در هر صدگرم ميلي 8/2تان با ان در استان  لرستاختچ

ماده خشك گياهي،  باالترين مقدار بود و كمترين مقدار 
  4/1س در استان خوزستان با اسانس مربوط به رويشگاه ليو

ليتر در هر صدگرم ماده خشك گياهي بود و مقدار ميلي
 6/1گياه در رويشگاه منگره  اسانس به دست آمده از 

  .)1جدول ( ماده خشك بودليتر در هر صدگرم ميلي

  
  مقايسه كمي اسانس مرزه خوزستاني در رويشگاههاي مختلف -1جدول 

  )V/W(مقدار اسانس نام رويشگاه       
     مشخصات اقليمي رويشگاه ها

  ارتفاع)   مترميلي(بارندگي   )°C(معدل دماييمعدل رطوبت نسبي  
  850  1/495 9/16 47 درصد8/2  تاختچان
  243  6/375 5/24 4/43 درصد4/1  ليوس
  350  6/341 3/25 2/35 درصد6/1  منگره

  .مي باشند) 2003- 1993(هر يك از مشخصات اقليمي به صورت ميانگين يك دوره ده ساله 
  

  مقايسه مقدار و نوع تركيبات اصلي سازنده اسانس مرزه خوزستاني در رويشگاههاي مختلف -  2جدول 

  تركيبنام   رديف
  )درصد حجمي وزني( رويشگاه ها

  ليوس  منگره تختچان
1  carvacrole 60/89 60/93  74/90  
2   gamma-terpinene 59/1 26/0  19/1  
3  myrcene 22/0 23/0  44/0  
4  caryophylene oxide 01/3 A 03/0  
5  para-cymene 78/1 76/0 10/1 

6  bisabolene-beta 56/2 47/0  73/2  
7  alpha-terpineol 47/0 53/0  59/0  

 82/96 85/96 23/99 درصد كل 

  33  29 30 تعداد كل تركيبات 
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  مقايسه تركيبات سازنده اسانس مرزه خوزستاني در سه رويشگاه مختلف. 3جدول 

  نام تركيب  رديف
  )درصد حجمي وزني( رويشگاه ها

  ليوس  منگره تختچان
1  carvacrole 60/89 60/93  74/90  
2   gamma-terpinene 59/1 26/0  19/1  
3  myrcene 22/0 23/0  44/0  
4  caryophylene oxide 01/3 a 03/0  
5  alpha-thujene t t t  
6  terpinene–alpha  t t t 

7  para-cymene 78/1 76/0 10/1 

8  bisabolene-beta 56/2 47/1  73/2  
9  alpha-terpineol 47/0 53/0  59/0  

10  terpinolene t t  t  
11  alpha-terpinolene t t t 

12  2-beta-pinene t 65/0  t 

13  terpineol t 78/0  t 

14  sabinenehydrates t t  t 

15  beta-phellandrene t t t 

16  terpinene-4-ol t t t 

17  linalylisobutyrate t t t 

18  carvacrole acetate t t t 

19  beta-Caryophylene t t t 

20  alpha-pinene t t 54/0  
21  cis-alpha-bisabolene t t t 

22  acetategeranyl a t t 

23  linalool t t t 

24  geranyl t t t 

25  p-cymene t t t 

26  methyl eugenol t t t 

27  thymyl acetate t a t 

28  1,8- cineole a t a 

29  linalyl acetate t a t 

30  beta-myrcene  a t a 

31  delta carene a t a 

32  thymol acetate t a 67/0  
33  trans caryophyllene t a a  
34  3-benzyl-5-chloro-1,2,3-

triazole 
a t t 

35  beta-bisabolene 
cyclohexane - t a t 

36  pyridine- 4-methyl a a t 

37  Eucalyptol a a t 

          :(trace) t  مقدار بسيار ناچيز ،   a (absent))عدم وجود تركيب( 
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كيفي تركيبات شيميايي سازنده  بررسينتايج حاصل از 
ه رويشگاه مذكور نشان داد اسانس مرزه خوزستاني در س

 تركيب شيميايي شناسايي شد كه 37 كه در مجموع
 29تركيب و رويشگاه منگره با  33رويشگاه ليوس با 

اي بيشترين و كمترين تنوع از نظر به ترتيب دار ،تركيب
در   موجود در اسانس بودند و شيميايي تعداد تركيبات

 30اسانس حاصل از گياهان  رويشگاه تاختچان نيز تعداد 
  .)3جدول ( تركيب شيميايي شناسايي گرديد

عليرغم تنوع نسبتاً باالي تركيبات موجود در اسانس مرزه 
كرول، بتابيسابولن، تركيب اصلي شامل كاروا 7خوزستاني، 

ترپينئول و كاريوفيلن آلفاسيمن، ميرسن، گاماترپينن، پارا
درصد در تاختچان،  23/97(اكسيد بخش عمده اسانس 

را تشكيل ) در ليوس 87/96ره و درصد در منگ 85/95
، ر بين تركيبات اصلي سازنده اسانسهمچنين د. دهند مي
انس در سازنده اسرواكرول به عنوان بيشترين تركيب كا

و  74/90=% ، ليوس 60/87= %تاختچان(همه رويشگاهها 
نتايح حاصل از بررسي ). 2جدول ( بود )60/94= %منگره

اسانس مرزه خوزستاني در رويشگاههاي  تغييرات كمي
مختلف در ارتباط با مشخصات اقليمي رويشگاهها نشان 

بودن با دارادر استان لرستان داد كه رويشگاه تاختچان 
بارندگي ساليانه بيشتر و  باالتر، معدل دمايي كمتر،ارتفاع 

درصد رطوبت نسبي باالتر نسبت به دو رويشگاه ديگر 
ولي دو  .)1جدول (باشدمياسانس بيشتري داراي مقدار 

تر، معدل ويشگاه منگره و ليوس با داشتن ارتفاع پايينر
درصد رطوبت  بارندگي ساليانه به همراه و دمايي بيشتر

از نظر نوع و تعداد تركيبات سازنده اسانس و تر نسبي باال
همچنين مقدار تركيبات اساسي سازنده اسانس نظير 

واكرول وضعيت متفاوتي را نسبت به رويشگاه تاختچان ركا
به طوري كه  ،با مشخصات اقليمي مذكور نشان دادند

بيشترين تنوع تركيبات سازنده اسانس مربوط به رويشگاه 
همچنين  .تركيب شيميايي بود 33م با ليوس در استان ايال

باالترين مقدار كارواكرول نسبت به ساير اجزاء سازنده 

درصد كل اسانس مربوط به رويشگاه  60/93اسانس با 
  ).2جدول ( منگره در استان خوزستان بود

  حثب
شد كميت و كيفيت  ذكرهمانطور كه در بخش نتايج 

ع رويشگاه گياه ر از نومتاث زه خوزستانياسانس در گياه مر
از نظر كمي . باشدشرايط اقليمي حاكم بر رويشگاه ميو 

از رويشگاه تاختچان در استان لرستان به  حاصلاسانس 
ارتفاع ( اقليمي نسبتاً معتدلمشخصات  دارا بودندليل 

بارندگي ساليانه به همراه درصد  كمتر،باالتر، معدل دمايي 
قدار اسانس داراي باالترين م ،)رطوبت نسبي باالتر

بود  )ميلي ليتر در هر صد گرم ماده خشك 8/2(استحصالي 
هاي خوزستان و كه دو رويشگاه ديگر در استان از آنجاو 

مقدار  ،ايالم داراي وضعيت اقليمي نسبتاً مشابهي بودند
براي  4/1( ها نيز نسبتاً مشابه بوداسانس استخراجي از آن

مورد تعددي در هاي مگزارش. )براي منگره 6/1ليوس و 
ي هااسانس گونه هاي اقليمي رويشگاه روياثر ويژگي

ا با نتايج اين هاز آن برخيگياهي مختلف وجود دارد كه 
 سنبلي و همكارانديگر در تحقيقي  .اندتحقيق مقايسه شده

هاي ويژگي واجدكه در رويشگاههاي  اندنشان داده
ن حاجي آباد و فارغان در استا( مشابه اكولوژيكي
 Salviaاز گياه  حاصل، كميت و كيفيت اسانس )هرمزگان

santolinifolia Boiss.  گاههاي ليوس نظير آنچه در رويش
   .)6( باشندديده شد تا حدود زيادي مشابه مي و منگره

كه با  )2005(همكاران  و  Karousou  براساس گزارش
مقدار تركيبات سازنده تحقيق ما همخواني دارد، نوع و 

 Coridothymusو  Satureja thymbraهايگونه اسانس

capitatu   است به شدت تحت تاثير رويشگاه طبيعي گياه
دو گونه  هر طوري كه اسانس گياهان جمع آوري شده ازبه

غني از كارواكرول و  ،هاي خشك و كم ارتفاعدر رويشگاه
) 17( باشدي مرطوب و مرتفع غني از تيمول ميرويشگاهها

منگره با ارتفاع  يز رويشگاههاي ليوس ودر پژوهش ما ن
كمتر و آب و هواي گرم و خشك نسبت به رويشگاه 
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تري ارتفاع باالتر و آب و هواي معتدلتاختچان كه داري 
است، درصد كارواكرول نسبت به ساير اجزاء سازنده 

 رويشگاه سه رهمچنين در بررسي اث. بيشتر بود اسانس
بر اسانس گياه  يرانهاي شمال غربي ادر استان مختلف

Achillea  filipendulia  توسط Mosayebi همكاران و 
با افزايش ارتفاع و نشان داده شده است كه  )2008(

تعداد تركيبات موجود در اسانس نيز ، بارندگي ساليانه
في با افزايش معدل دمايي ساليانه، بيشتر شده است و از طر

 اين نتايج. )18( دشواسانس كمتر ميتركيبات سازنده تنوع 
 ،ندارد مطابقتروي مرزه خوزستاني بر با نتايج پژوهش ما 

روي كميت بر ر عوامل اكولوژيكي و اقليمي رويشگاه اث لذا
و كيفيت تركيبات سازنده اسانس به گونه گياهي و ژنوتيپ 

اقليمي يك رويشگاه واحد تاثير شرايط نيز بستگي دارد و 
. است، متفاوت باشدهي مختلف ممكن هاي گياروي گونه

مقايسه نتايج حاصل از اين تحقيق با پژوهش احمدي و 
  روي گياه مرزه بختياري) 1388(همكاران 

) Satureja bachtiarica Bunge( نيز نشان مي دهد كه

تركيبات اصلي سازنده اين گونه از جنس مرزه نيز 
كارواكرول و پاراسيمن مي باشند كه تا حدودي با مرزه 

شابهت دارد ضمناً تغييرات در شرايط خوزستاني م
اكولوژيك در تحقيق مذكور باعث تغييراتي در درصد 
تركيبات اصلي سازنده اسانس گياه شده است كه با نتايج 

در مطالعات د شواد ميپيشنه  .)2(تحقيق ما همخواني دارد 
هاي گياهي اسانس همه گونه بعدي كميت و كيفيت

رويشگاهها به طور خاص از دار موجود در هر يك اسانس
تا  دو در قياس با ساير رويشگاهها مورد بررسي قرار گير

گياهي اسانس دار از  گونههر اسانس تاثير پذيري  ميزان
  .رويشگاه مشخص گردد

  سپاسگزاري
شائبه جناب آقاي دكتر صالح نيا مديريت از همكاري بي

محترم شركت كشت و پرورش گياهان دارويي خرمان 
ان و كليه كاركنان اين شركت صميمانه تشكر استان لرست

  . شودمي

  نابعم

فيتوشيمي، خرده نگاري و بررسي اثرات . )1382(. آروين، آ –1
خوزستاني بومي و كشت  ضدميكروبي و ضد قارچي گياه مرزه

سازي، دانشگاه علوم پزشكي پايان نامه دكتري عمومي دارو. شده
  .صفحه 64تهران، 

خادمي، ، .، عسگري، ف.، باباخانلو، پ.ن، ف، سفيدك.احمدي، ش -2
مقايسه تركيبهاي . )1388(. ع.م، كريمي فر، .، وليزاده، ن.ك

 Satureja bachtiarica(موجود در اسانس مرزه بختياري

Bunge ( در مراحل قبل گلدهي و گلدهي كامل در مزرعه و
. فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران. . رويشگاه

  .169تا  159صفحات ):2(25

بررسي اثرات ضد التهابي و ضد دردي گياه . )1382( .دادخواه، ف –3
دانشگاه ايان نامه دكتري عمومي داروسازي، پ. مره خوزستاني
  .صفحه 89تهران، علوم پزشكي 

ح لو صا ،.نژادستاري، ط، .، خاوري نژاد، ر.، مجد، ا.دوستي، ب  -4
 اندام هاي رويشي و زايشي در ايهاي غدهكرك. )1387( .، عنيا

 Satureja khuzistanica مرزه خوزستانيگياه دارويي 

Jamzad)( :مجله . شناسي، ساختار، فراساختار و پراكنشريخت
  .42تا 31صفحات :)1(70 .آزاد اسالمي دانشگاه علوم پايه

هاي گياه شناسايي و تعيين ساختمان اسانس. )1380(. رادپور، م –5
ايان پ.  GC/MS ومي و كشت شده به روشمرزه خوزستاني ب

  .دانشگاه علوم پزشكي تهراننامه دكتري عمومي داروسازي، 

مقايسه تركيبات . )1385( .مجرد آشناآباد، م، .كنعاني، م ،.سنبلي، ع -6
در سه رويشگاه ) Salvia santolinifolia(شيميايي اسانس 

 ):2(22 .قات گياهان دارويي و معطر ايرانيتحقفصلنامه . مختلف
  .134تا128صفحات

، كدوري، .، اكبرزاده، م.، شكرچيان، ا.ش، نوروزي، .آملي، سصابر -7
هاي ي و بررسي خصوصيات اكولوژيك گونهشناساي. )1386( .م

تحقيقات گياهان فصلنامه . تيره نعناع در استان كرمان داراسانس
  ,543تا532 صفحات ):4(23دارويي و معطر ايران، 

بررسي تركيبات شيميايي موجود در . )1384( .، صصالح ورزي -8
يان نامه كارشناسي ارشد شيمي آلي، پا. عصاره مرزه خوزستاني
  .صفحه 144دانشگاه صنعتي شريف، 
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مقايسه كمي و كيفي اسانس . )1382(. سفيدكن، ف، .عسگري، ف -9
)Thymus pubescens ( در رويشگاههاي مختلف استان

 :)2(19. ياهان دارويي و معطر ايرانتحقيقات گفصلنامه . تهران
  ,136تا  125صفحات 

بررسي . )1380(. ، رضايي، م.، ميرزا، م.، فاكرباهر، ز.ي، ملقربان -10
و تغييرات كمي و كيفي تركيبات  برخي از پارامترهاي رشد

 تحت )Satureja hortensis(موجود در اسانس مرزه زراعي 
. ايشيي رويشي و زهاي مختلف آبياري در طي دوره هادوره

  .45تا 40صفحات: 14. پژوهش و سازندگي

اي اسانس بررسي و مقايسه. )1381(. رضايي، م ،.مازندراني، م -11
در رويشگاههاي  )Mentha longifolia(پونه سرخ آبادي 

: 15. تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايرانفصلنامه . مختلف
  .81تا  69صفحات 

. )1387(.  ، نژادستاري، ط.خاوري نژاد، ر ،.، دوستي، ب.، امجد -12
مرزه گياه دارويي بررسي تغييرات كمي و كيفي اسانس 

در طول  )(Satureja khuzistanica Jamzadخوزستاني
مجله علوم پايه دانشگاه  .تكوين گياه و خواص ضد ميكروبي آن

  .60تا  51صفحات  :)1(70. آزاد اسالمي

هاي تشكيل دهنده مقايسه تركيب. )1380( .لاحمدي،  ،.ميرزا، م  -13
به دو روش تقطير ) (Satureja hortensisاسانس مرزه زراعي

تحقيقات گياهان دارويي و فصلنامه . با بخار آب و تقطير با آب
  .70تا55صفحات : 7 ،معطر ايران

 ،.ك بقاليان،. گياهان اسانس دار. )1379( .، پواترمن ، .، رهي –14
   .صفحه 248درز، نشر ان. نقدي بادي، ح

15- Jamzad, Z. (1994). A new species of the genus 
Satureja (Labiatae) from  

Iran.  Journal of Botany. 6(2): 215-218. 

16- Johnson, C. B., Kazantzis, A., Skoula M. (2004). 
Seasonal, populational and ontogenic variation 
in the volatile content and composition of 
Iranian all of Origanum vulgare subsp. Hirtum, 
assessed by GC. Phytochemical Analysis. 15(5): 
286 -292. 

17- Karousou, R., Koureas, D. N., Kokkini, S. 
(2005). Essential oil Composition is related to 
the natural habitats: Satureja thymbra and 
Coridothymus capitatus in natura 2000 sites of 
crete. Phytochemistry. 66: 2668-2673. 

18- Mosayebi, M., Amin, J., Arzani, H., Azarnivand, 
M., Maleki, M., Shafaghat, A. (2008). Effect of 

habitat on essential oil of Achillea  filipendulia 
L. in Iran. Asian Journal of Plant Sciences. 7(8): 
779-781.  

19- Sefidkon, F., Jamzad, Z. (2004). Chemical 
variation in the essential oil composition of 
Satureja sahendica from Iran. Food Chemistry. 
88(3): 325-328. 

20- Sefidkon, F., Abbasi, Kh., Bakhshi Khaniki, G. 
H. R. (2004). Influence of drying and extraction 
on yield and chemical composition of the 
Satureja hortensis. Food Chemistry. 90(4): 1-5.  

21- Tzacou, O., Skaltsa H. (2003). Composition and 
antibacterial activity of the essential oil of 
Satureja parnassica subsp. parnassica. Planta 
Medica. 69(3): 282-284.  

  

 

 

 

 



 1395، 2، شماره 29جلد                                                                                       )  مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

384 

 
Quantitative and qualitative comparison of Satureja khuzestanica 

essential oil in different habitats in west and south-west Iran 
Dousti B. 

Biology Dept., Khorramabad branch, Islamic Azad University, Khoramabad, I.R. of Iran 

Abstract 

The biological activity and use of essential oils in different industries depends on the oil 
composition, which is affected by several factors. The quantity and the quality of an oil 
can be influenced by the habitat. Satureja khuzistanica Jamzad (Persian name, "Marzeh 
khuzistani") belongs to the family Lamiaceae is an endemic plant to Iran that is widely 
distributed in the southern part of Iran. The essential oils obtained from Satureja 
khuzistanica Jamzad  in full flowering stage from 3 different habitats in west and south 
west of Iran were evaluated for their chemical composition. The aerial parts were 
subjected to hydrodistillation for 5 h using a clevenger apparatus, giving yellow oil. 
Analysis of the volatile compounds was carried out with GC/MS system. The average 
yield of essential oil in 3 habitats was 1.4 to 2.8 % (Lives, 1.4%: Mongere, 1.6%: 
Takhtechan, 2.8%). The number of identified compounds in the essential oil were 
different in these habitats (Lives, 34: Mongere, 29: Takhtejan, 30). In the oil obtained 
from Lives, carvacrol (90/74%), β-bisabolene (2/73 %), γ-terpinene(1/19 %) and p-
cymene (1/10 %), whlile in Mongere samples carvcacrol (93/60 %) and β-bisabolene 
(1/47 %) were characterized as the main components. In Takhtejan carvacrol (89/60 %), 
caryophellene oxid (3/01%), β-bisabolene (2/56 %), γ-terpinene (1/78 %) and p-cymene 
(1/78 %) were found as the major components. There were notable differences in the 
amounts of several compounds among these 3 habitats. Results from this study showed 
that ecological and regional condition of habitat can influence the amount and kind of 
essential oil components. 
Key words: Lorestan , carvacrol , Ecologic conditions  

 

 


