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  28/9/88:  ؛ تاریخ پذیرش9/7/87: تاریخ دریافت
  

  1چکیده
 از روزگاران قدیم در مجموعه گیاهان دارویی گیاهی است متعلق به خانواده نعنائیان کهمریم گلی 

هاي مختلف آن در صنایع داروسازي، عطرسازي و  و امروزه اسانس گونه مورد توجه خاص بوده
کاربردهاي مهمی  وشیدنیدهنده در صنایع غذایی و ن طعمعنوان  بهآرایشی و نیز  -هاي بهداشتی وردهآفر

  آنسنجی این گیاه به شرایط کشت شده و پتانسیل سازگاريبررسی منظور   به این پژوهش.دارد
 بذور وحشی این گیاه ابتدا در گلدان جهت رشد اولیه . انجام شد زینتی ومنظور استفاده دارویی به

 کلیه .ندصلی انتقال یافت برگی به زمین ا6-8در مرحله  پس از رشد اولیه، نشاها شد و کاشته
ها در نیمه اول تیرماه وارد فاز  بوته. دشت ثبطی مراحل مختلف رشد گیاه گیاه  فنولوژیک هاي ویژگی

 تعداد قطر برگ، تعداد برگ، طول و ، گیاهارتفاع(دهی   گلدر مرحله ها شاخصبرخی  زایشی شدند و
 در  اسانسي همچنین اجزا.دشبررسی ) وته و ماندگاري گل بر روي بآذین  گلدهنده، ارتفاع ساقه گل

 پژوهش نتایج این . مورد شناسایی قرار گرفتGC-MSو  GCمرحله گلدهی کامل توسط دستگاه 
 مشهد ایط آب و هواییشر اهلی کردن در کار و نشان داد که این گیاه سازگاري خوبی جهت کشت و

 اسانس ترین اجزاي  و مهمسانس بوده ا بیشترین میزانکامل دارايمرحله گلدهی  گیاهان در .دارد

                                                
 ghani_askar@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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 .بود)  درصد13/11( و آلفا ترپینئول)  درصد08/23( ، لینالیل استات) درصد03/30( شامل، لینالول
دهی و عدم نیاز به  هاي این گیاه و وجود عطر فراوان در مرحله گل گل دلیل زیبایی برگ و همچنین به

 رسد که گیاه بسیار مناسبی جهت نظر می اعد بهشرایط خاص جهت پرورش و مقاومت به شرایط نامس
  .باشد میر فضاي سبز با هدف زینتی  کشت دکشت و کار و همچنین

  

  لینالول، مریم گلی کبیر، زینتی، اسانسفنولوژي،  : کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
ه  گونه گیا58 و در ایران )Lamiaceae ( متعلق به خانواده نعناعیان علفی، استگیاهی ،مریم گلی

این گیاه از . )2004مظفریان، ( باشند  گونه آن انحصاري می17ارد که علفی یکساله و چند ساله د
 نیش  ناشی از عوارضثر براي معالجهؤ میعنوان داروی روزگاران کهن مورد توجه خاص بوده و ابتدا به

ایش طول و افزو بدن سم و همچنین داروي تونیک و مقوي براي تقویت روح  عنوان ضد حشرات به
هاي  در حال حاضر اسانس مریم گلی براي معطر کردن و خوشبو کردن گوشت. رفت کار می عمر به

عنوان اسانس پایه براي مخلوط کردن با سایر  کنسرو و انواع سوسیس، گوشت مرغ و در عطرسازي به
دي و  احم؛1996؛ زرگري، 1978قهرمان، ( رود کار می ها براي تهیه عطر و اسپري مردان به اسانس

هاي این گیاه همراه   اسانس گل).2006،  و همکاران؛ جیبائو2005؛ پاوال، 2004؛ مظفریان، 1999 ،میرزا
هایی نظیر اسطوخودوس و یاس موارد استفاده متعدد و متفاوتی در صنایع مواد شیمیایی  با اسانس گل

) ها  آننظایرخوشبوکننده هوا و هاي  نظیر عطر، ادوکلن، کرم، شامپو، صابون، لوسیون و اسپري(خانگی 
اي که  کننده و همچنین ماده اي ضدعفونی عنوان ماده این اسانس، خاصیت دارویی نیز دارد و به. دارد

بذر این گیاه، . گیرد شود، مورد استفاده قرار می هاي مربوط به سیستم عصبی می سبب مداواي ناراحتی
سازي، مورد استفاده قرار  سازي و چینی امیک روغن است که در صنایع سر درصد32 تا 25حاوي 

  ).2005امیدبیگی، (گیرد  می
 را مناطق شنی و خشک قفقاز، ایران و سواحل اروپایی مدیترانه گزارش .S. sclarea Lگونه منشأ 

این گیاه داراي . شد هاي آن کشت می  این گونه از اوایل قرن بیستم فقط براي استفاده از گل.اند کرده
دمبرگ داراي ها  برگ. )4و  3 هاي شکل (باشد می بزرگ با سطحی ناصاف و برجستهاي  طوقههاي  برگ
 همچنین .)5 تا 2 هاي شکل( رنگ هستند ها صورتی و بنفش یا سفید  گلاي تیره و رنگ نقرهه به کوتا
ی مریم گلی کبیر، گیاه). 2005؛ امیدبیگی، 1978قهرمان، (باشند  داراي شهد میهاي این گیاه  گل
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آب فراوان و هواي .  به نور کافی، هواي گرم و آب کم نیاز دارددوست است و در طول رویش یخشک
این گیاه تقریباً در هر نوع خاکی قادر به رویش است  .دهد خنک، رشد رویشی این گیاه را افزایش می

هاي   در مناطق خشک و خاك وهاي مختلف خاك براي کشت آن استفاده نمود توان از بافت و می
هاي   تاکنون گزارش زیادي از کشت و کار گونه.)2005امیدبیگی، ( کند خوبی رشد می سنگی شنی به

 ي مختلف در رابطه با میزان و اجزاهاي مختلف مریم گلی در ایران صورت نگرفته است و گزارش
هاي  ره گونهباشد و استفاده از اسانس و عصا هاي آن در رابطه با گیاهان وحشی ایران می اسانس گونه

هاي   اسانس گونه.گیرد مختلف آن براي اهداف دارویی و بهداشتی از گیاهان وحشی صورت می
میرزا ( مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته استن مختلف اتوسط محققمتعددي از جنس سالویا در ایران 

در  .)2005رزا، ؛ باهرنیک و می2004؛ باهرنیک و میرزا، 2003؛ میرزا و همکاران، 1999و احمدي، 
و )  درصد3/13( ، اسکارئول) درصد3/16( هاي بتاکاریوفیلن  ترکیبS. atropatanaاسانس گونه 

از ). 1999احمدي و میرزا، ( ندا هباالترین مقدار را به خود اختصاص داد)  درصد2/12( هگزیل اکتانات
ترین  مهمیی شد و  شناساترکیب S. compressa ، 24شده در اسانس گونه   ترکیب شناسایی29

  ).2005، نیکمیرزا و باهر( دنباش می)  درصد7/15( کادینول و کاریوفیلن اکسید- Tترکیبات شامل 
فعالیت بیولوژیک و کاربرد اسانس در صنایع مختلف بستگی به ترکیبات شیمیایی موجود در آن 

 و اندام مورد ثیر عوامل محیطی، مرحله رشد، زمان برداشت، شرایط کشتأدارد، که خود تحت ت
 اسانس در مراحل ي در رابطه با تغییرات میزان و اجزاشده ات انجامتحقیق. گیرد قرار میاستفاده 

 ، انیسون)2007؛ ماسادا و همکاران، 2004یزدانی و همکاران، ( مختلف رشد در گیاهانی مانند شوید
کن و سفید( 2اي نپتا و گونه 1 کزل،)2005سحرخیز و همکاران، ( ، زنیان)2003امیدبیگی و همکاران، (

 اسانس در گیاهان مختلف و يدهنده تفاوت میزان و اجزا صورت گرفته و نتایج نشان) 2003 همکاران،
 همچنین سازگاري برخی از گیاهان دارویی مانند سرخارگل و علف .باشد در مراحل مختلف رشد می

؛ میرجلیلی و 2002امیدبیگی، (فته است  قرار گر بار در شرایط کشت شده مورد بررسیلیمو براي اولین
 و عدم تحقیق صنایع بهداشتی و دارویید آن در رو کارببا توجه به اهمیت این گیاه ). 2005همکاران، 

گیاه براي هاي این  لدر رابطه با مطالعه سازگاري این گیاه در شرایط کشت شده و همچنین پتانسی
  .یی مشهد صورت گرفتشرایط آب و هوا در اهداف زینتی، این پژوهش

 
                                                
 1- Diplotaenia cachrydifolia 
 2- Nepeta heliotropifolia 



 1389) 1( شماره ،)17( هاي تولید گیاهی وهشپژمجله  
 

 80

  ها مواد و روش
 1385 در تیرماه یافته در ارتفاعات گلمکان مشهد بذر این گیاه از بذر گیاهان وحشی رویش

هاي سفالی   اقدام به کشت بذرها در گلدان1385در اوایل آذرماه سال منظور تولید نشاء  به .دشآوري  جمع
، نگهداري اولیه گیاهان به کندي صورت گرفت  روز سبز شدند، رشد15- 20بذرها بعد از . گردید
تا  ) درصد70گراد و متوسط رطوبت نسبی   درجه سانتی25 متوسط دما( ها درون گلخانه گلدان

در نیمه اول اردیبهشت نشاها به زمین اصلی انتقال یافتند و درون .  ادامه داشت1386 ماه اردیبهشت
در طی رشد گیاه دفع . متر کاشته شدند  سانتی4030 متر و با فاصله 5/15/1هایی با ابعاد  کرت
گیاهان بعد . هاي دیگر انجام شد مراقبت و )بار  هفته یک2صورت منظم و هر  به( هاي هرز، آبیاري علف

رزت خارج مرحله هفته همه گیاهان از  2 ر طیاز طی کردن مرحله رزت، در اواخر خرداد تا اوایل تی
ها از نیمه اول تیر شروع گردید و تا اواسط مرداد  کردند که شکوفایی این گلایجاد دهنده  شده و ساقه گل

هاي ظاهري گیاه در مراحل  ها و ویژگی منظور بررسی پتانسیل طی مراحل رشدي گیاه، به در .ادامه داشت
طول برگ، قطر برگ و تعداد برگ در سه زمان ارتفاع گیاه، : شدندگیري  مختلف فاکتورهاي زیر اندازه

دهنده، ارتفاع خوشه گل اصلی، ارتفاع  دهی، تعداد شاخه گل دهی و در زمان گل مرحله رزت، قبل از گل
در   ماندگاري گل روي بوته ودهی آذین، طول دوره گل هاي جانبی گل خوشه گل جانبی، تعداد گلچه

هاي  ییرات میزان اسانس در مراحل مختلف رشد و انداممنظور بررسی تغ همچنین به .دهی زمان گل
، پیکر )اوایل تشکیل بذر( دهی دهی و بعد از گل دهی، زمان گل مختلف در چهار مرحله رزت، قبل از گل

دهی از اندام گل و در دو مرحله دیگر از اندام گل و شاخ برگ به تفکیک  رویشی در مرحله رزت و ساقه
جهت هاي کامل تصادفی   از طرح آماري بلوك. آمده است1آن در شکل اسانس گیري شد که نتایج 

محاسبات آماري  .شدمقایسه خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس در مراحل مختلف رشد، استفاده 
  . انجام شدMINITAB و MSTAT-C, EXELافزارهاي   با استفاده از نرمها  شکلو ترسیم 

 به روش تقطیر با آب، گیري در صبح زود برداشت شدند و ها جهت اسانس نمونه :استخراج اسانس
 ساعت بعد از جوش آمدن براي 3 و  گل تازه گرمی50 نمونه 4با استفاده از و  1توسط دستگاه کلونجر

پس از آبگیري، . دشگیري شد و بازده اسانس بر اساس وزن خشک نمونه محاسبه  ه اسانسنمونهر 
مدت کمتر   بهگراد  درجه سانتی4دماي (از کروماتوگرافی در یخچال اسانس تا زمان تزریق به دستگاه گ

                                                
1- Clevenger 
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 ،دهی کامل  با توجه به باال بودن میزان اسانس مریم گلی کبیر در مرحله گل.نگهداري شد) از یک هفته
 اسانس به روشی که در زیر شرح داده شده مورد شناسایی ينمونه اسانس گل جهت شناسایی اجزا

  . آورده شده است3در جدول قرار گرفت نتایج آن 
  :)GC-MS (یاسپکترومترى جرم - گازکروماتوگرافى و )GC(گازکروماتوگرافى مشخصات دستگاه 

مجهز به و   GC-17مدل) Shimadzu( از نوع شیماتزو  مورد استفادهدستگاه گاز کروماتوگراف
متر و   میلی25/0داخلی  متر، قطر 25 به طول BP-5و ستون مورد استفاده از نوع بود  FIDر گ تشخیص

عنوان گاز  شرایط کار، بر اساس استفاده از گاز هلیوم به.  میکرومتر بود25/0ضخامت الیه فاز ساکن 
گراد با   درجه سانتی280 تا60صورت، تغییر دماي ستون بین  هریزي دمایی ستون ب حامل و برنامه

  .تنظیم شد درجه 300دتکتور  درجه و دماي 280 درجه در دقیقه، دماي محفظه تزریق 8سرعت 
، از یک دستگاه گاز کروماتوگراف از )GC-MS(سنج جرمی  دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف

متر و   میلی25/0 متر، قطر داخلی 30 به طول DB-5مجهز به ستون و   Varian 3400نوع واریان مدل
 اسپکترومتر گر تشخیص و J&W Scientific Inc میکرومتر ساخت کمپانی 25/0ضخامت الیه فاز ساکن 

شرایط کار بر اساس استفاده از گاز هلیوم .  تشکیل شده بودVarian Saturn 3جرم از نوع واریان مدل 
 u 40 الکترون ولت، محدوده جرم 70لیتر در دقیقه، پتانسیل یونیزاسیون   میلی2عنوان گاز حامل با سرعت  به
 3گراد با سرعت   درجه سانتی280 تا 60صورت، تغییر دماي ستون بین  هریزي دمایی ستون ب  و برنامه300 تا

  .تنظیم شد 280درجه در دقیقه، دماي محفظه تزریق  درجه 
 دست آمده به ، کروماتوگرام)لیتر میکرو1/0 (ى اسانسئدر هر مورد پس از تزریق مقادیر بسیار جز

ها به کمک بانک  ناسایی طیفش. بررسی شد مختلف موجود در آن ياه  ترکیبیهاى جرم طیفو 
 يهاي جرمی هر یک از اجزا اطالعات جرمی، زمان بازداري، محاسبه اندیس کواتس، مطالعه طیف

 منابع معتبرهاي استاندارد و استفاده از  ها، مقایسه با طیف آنبررسى الگوهاى شکست اسانس و 
 هاى کروماتوگرام پیک ک ازهمچنین با توجه به سطح زیر منحنى هر ی) 2001، زآدام( صورت گرفت

GC متشکله اسانس تعیین شديو مقایسه آن با سطح کل زیر منحنى، درصد نسبى هر یک از اجزا .  
  

  نتایج و بحث
 روز بذرها سبز شدند و تا زمان انتقال به زمین اصلی 15-20بعد از کاشت گیاهان در گلدان بعد از 

 ، رشد جزئی و کند گیاهان در این مرحله بودجا هم در اینمنکته . دندشدرون گلخانه نگهداري 
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خصوصیات . )2 شکل ( برگی رسیده بودند6-8 ماه به مرحله 6که بعد از گذشت حدود  طوري به
  . آمده است1فنولوژیک رشدي گیاهان در جدول 

دهی از نظر  دهی و گل مقایسه بین مراحل مختلف رشدي شامل مرحله رزت، قبل از گلنتایج 
 براساس اطالعات مندرج . استدهش ارائه 2جدول طول برگ، قطر برگ و تعداد برگ در ارتفاع گیاه، 

گیاهان در مرحله و داري وجود دارد  رشدي تفاوت معنی از نظر ارتفاع گیاه بین مراحل 2جدول  در
به مربوط )  عدد11(تعداد از نظر تعداد برگ نیز کمترین . اند دهی کامل داراي باالترین ارتفاع بوده گل

 در واقع در مرحله .دهی کامل بود مربوط به مرحله گل)  عدد67(مرحله رزت و بیشترین تعداد 
هایی ظاهر  آذین نیز برگ آذین، بر روي گل زمان با ظهور گل اي هم هاي طوقه دهی عالوه بر برگ گل
  .دشو  آن میدو چنداند که باعث پرپشت شدن گیاه و زیبایی شو می

 )دشو دهی گیاه می که موجبات زیبایی این گیاه، در مراحل قبل از گل( قطر برگ از نظر طول و
باشد و کمترین  می) متر  سانتی43/17 و 36/22ترتیب  به(دهی کامل  بیشترین میزان مربوط به مرحله گل

داري وجود  دهی و مرحله قبل از آن تفاوت معنی ، البته بین مرحله گلتعلق داردمیزان به مرحله رزت 
ها از نظر رشد طولی و   مرحله زایشی و برگ شدن گیاه به که این امر به این دلیل وارد استنداشته
و زیباي این گیاه با ) متر  سانتی70حدود (آذین بلند  هم، ظهور گلم از دیگر نکات .باشد  میعرضی

 عطر ها این باشد که در صبح زود قبل از طلوع آفتاب و عصرها و شب هاي بنفش رنگ و معطر می گل
باشد که در   میي آنها  وجود اسانس در گلعلت آنسازد که  بسیار افزایش یافته و فضا را معطر می

در اواسط خرداد گیاهان از  .)2005بیگی، امید( رسد دهی کامل به بیشترین میزان خود می مرحله گل
 ، هفته2ود دهی با گذشت حد ، از ابتداي ساقهدشدهنده ظاهر  شدند و ساقه گلحالت رزت خارج 
دهی،  با توجه به عدم یکسانی کامل در گل. ندها باز شد دهی کامل رسیده و گل لگیاهان به مرحله گ

ها بر روي بوته ماندگاري خوبی داشته و در  گل.  روز طول کشید45حدود  دهی گیاهان طول دوره گل
ها از میزان   مسن شدن گل روز بر روي بوته ماندگاري داشته که البته با20صورت عدم چیدن تا حدود 
دهنده بود   داراي بیش از یک ساقه گلهر گیاه معموالً). 2005امیدبیگی، (اسانس و عطر آن کاسته شد 

هاي این گیاه در زمان باز شدن جاذب  گل. دهنده در گیاهان ظاهر شد  ساقه گل4طور متوسط  و به
  .باشد  زنبور عسل میویژه بهافشان  حشرات گرده
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  . فنولوژیک و مرفولوژیک گیاه مریم گلی کبیر کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهدهاي ویژگی -1جدول 
  )متر سانتی (ارتفاع گیاه  دهی زمان گل  دهی زمان ساقه  کاري زمان نشاء  زمان کاشت بذر

  95  نیمه اول تیر  نیمه دوم خرداد  1386اردیبهشت   1385آبان 
 طول برگ

  )متر سانتی(
  )ترم سانتی (قطر برگ

 آذین اصلی ارتفاع گل
  )متر سانتی(

 آذین جانبی ارتفاع گل
  )متر سانتی(

  هاي جانبی تعداد گلچه

22  17  55  25  70  
تعداد ساقه 

  دهنده گل
 دهی طول دوره گل

  )روز(
ماندگاري گل بر 

  )روز( روي بوته
زمان از کاشت تا 

  )روز( دهی ساقه
  زمان از کاشت

  )روز( دهی  تا گل
4  45  22  240  255  

  
  .مراحل مختلف رشد بر صفات اندازه گیري شده مقایسه میانگین -2جدول 
  )متر سانتی(قطر برگ   )متر سانتی(طول برگ   )متر سانتی(تعداد برگ   )متر سانتی(ارتفاع گیاه   رشد مراحل

58/26 مرحله رزت c 11c 81/19 b 59/12 b 

5/59 مرحله قبل از گلدهی b 34b 22a 17 a 

66/96 مرحله گلدهی a 67a 36/22 a 34/17 a 
  .باشند  می5/0  احنمالدار بر اساس آزمون دانکن در سطح هاي داراي حرف مشترك در هر ستون فاقد اختالف معنی داده*
  
  

bc cd

a

b

a

d

0

0.5

1

1.5

درصد اسانس

درصد اسانس  0.23 0.15 1.36 0.24 1.35 0.13

مرحله رزت قبل از گلدهی گلدهی ( گلها) 
گلدهی ( شاخ 

و برگ) 
بعد از گلدهی 

( گلها) 
بعد از گلدهی 
( شاخ و برگ) 

  
  مراحل رشد

  .مراحل مختلف رشد در مریم گلی کبیردرصد اسانس  مقایسه میانگین -1شکل 

5/1  
  
1  
  
5/0  
  
0 

23/0 15/0 36/1 24/0 35/1 13/0 
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طور کامل از بین نرفته و ممکن است در  ال دوم بهرشدي در سبعد از پایان دوره گیاهان همچنین 
ها در طی مراحل مختلف رشدي  از نظر آفات و بیماري. ندسال بعد نیز رشد مجدد خود را از سر گیر

خاطر داشتن  دهی، گیاه به تنها آفت مشاهده شده ملخ بود که در پایان مرحله رزت و ابتداي ساقه
که البته هاي مورد تغذیه سوراخ گردیده  سمتها قرار گرفته و ق هاي ترد و آبدار مورد تغذیه ملخ برگ

خسارت این آفت به گیاه قابل توجه نبود و با پیش رفتن مرحله رشدي و ضخیم شدن بافت گیاه، 
هیچ گونه بیماري خاصی در طی مراحل رشدي گیاه . قرار نگرفتندها دیگر مورد توجه این آفت  برگ

  . آمده است5 تا 2 هاي شکلدي گیاه در مراحل مختلف رش. دشمشاهده ن
نشان دادند داري با هم  هاي مختلف تفاوت معنی میزان اسانس در مراحل مختلف رشد و در اندام

 13/0(  و کمترین میزانآذین دهی و گل به مرحله گل)  درصد36/1( که بیشترین میزان طوري  به،)1شکل (
مرحله البته بین مرحله گلدهی کامل و . تعلق داشتندیاه دهی و شاخ و برگ گ  مرحله بعد از گل به)درصد

امیدبیگی . داري از نظر اسانس وجود نداشته است دهی و در ابتداي تشکیل بذر تفاوت معنی از گلبعد 
مقدار بیشترین  )شناسی کرج باغ گیاهکشت شده در ( مریم گلی ، نیز گزارش نمود که در گیاه)2005(

ها  ها در آن  تشکیل گلآغازسانس از ا .شود یده میدهی د پس از آغاز گل روز 10 تا 8 ،ها اسانس در گل
 در .شود آن کاسته می  با شروع تشکیل بذر از مقدارو شود  افزوده میمقدار آن به شدن گل  و با کاملتولید

د که بیشترین میزان اسانس در مراحل مختلف رشد شمشخص نیز  )S. officinalis(اسانس مریم گلی 
در ). 1999احمدي و میرزا، ( شود دیده میها  پس از ریزش گلبرگو ها   در کاسبرگ،دهی  مرحله گلدر

دهی کامل از میزان  دهی به مرحله گل نیز با رشد گیاه از مرحله برگ Nepeta heliotropifoliaگیاه 
 قبلی نشان يها نتایج این تحقیق و گزارش). 2003، همکارانسفیدکن و (گیاه کاسته شده است  اسانس

  .باشد العمل گیاهان مختلف از نظر مراحل رشدي از نظر میزان اسانس متفاوت می دهد که عکس می
بازده اسانس در این مرحله نشان داد که  )3جدول  (ترکیبات اسانس مریم گلی کبیر در مرحله گلدهی

صد ترکیبات کل را  در27/98 ترکیب شناسایی شد که 19باشد و  به رنگ زرد شفاف میو  درصد 36/1
، ) درصد08/23 (2، لینالیل استات) درصد03/30 (1 اسانس شامل، لینالوليترین اجزا شد و مهم شامل می

. بود)  درصد69/4(و نریل استات )  درصد37/8(، جرانیل استات ) درصد13/1 (3آلفا ترپینئول

                                                
1- Linalool 
2- Linalyl Acetate 
3- α-Terpineol 



  و همکارانعسکر غنی
 

 85

 هاي ترین ترکیب  اولین بار مهم، براي)1982(روستائیان .  آمده است6 شکلکروماتوگرام اسانس گیاه در 
ترین  مهم) 2003(میرزا و همکاران . این گونه را لینالیل استات، لینالول و آلفا ترپینئول گزارش نمودند

 8 و 1و )  درصد9/12(، لینالیل استات ) درصد19(لینالول  را S. mirzayanii ترکیبات اسانس گونه
)  درصد1/16(، لینالیل استات ) درصدD) 7/25  جرماکرنS. limbataدر اسانس . سینئول گزارش نمودند

  ).2005باهرنیک و میرزا، (اند  هاي مهم بوده ترکیب)  درصد1/16(و لینالول 
  

    
  .ها در مرحله رزت  بوته-2شکل 

  
  .آذین  ابتداي ظهور گل-3شکل 

  

    
 .لی کبیردهی گیاه مریم گ  مرحله گل-5شکل  .دهی ها در مرحله ساقه  بوته-4شکل 
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  . کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد(Salvia sclarea)  اسانس مریم گلی کبیري اجزا-3جدول 
  شاخص بازداري  )درصد(  ترکیبات  ردیف

  Myrcene(  96/2  993(میرسن   1
  ρ-Cymene(  6/0  1026(پارا سیمن   2
  cineole(  81/0  1031 1,8( سینئول 8و1  3
  β-Z-Ocimene(  82/1  1040(بتا زد اسیمن   4
  β-E-Ocimene(  18/3  1051(بتا اي اسیمن   5
 γ-Terpinene(  3/0  1061(ترپینن گاما  6

 Terpinolene(  68/0  1089(ترپینولن  7

 Linalool(  03/30  1102(لینالول  8

 α -Terpineol(  13/11  1190(آلفا ترپینئول  9

 Nerol(  54/2  1228(نرول  10

Linalyl acetate( 08/23(لینالیل استات  11  1259 

Thymol( 74/0(تیمول  12  1291 

Carvacrol( 21/1(کارواکرول  13  1298 

Neryl acetate( 69/4(نریل استات  14  1365 

Geranyl acetate( 37/8(جرانیل استات   15  1383 

Longifolene( 78/1(لونجی فولن  16  1413 

γ-Muurolene( 32/3(گاما مورولن  17  1474 

D) Germacrene D(  58/0اکرن جرم 18  1488 

Santalol E-β( 44/0(سانتالول اي بتا  19  1740 

27/98  درصد ترکیبات شناخته شده 20  - 

 - 36/1 درصد اسانس  21

 
 که اند  ترکیب شناسایی شدهS. sclarea، 17هاي قبلی در اسانس گونه  همچنین در گزارش

میرزا و ( اصلی بودند ياجزا)  درصد6/9 (Dماکرن و جر)  درصد8/77(هاي لینالیل استات  ترکیب
ترکیب لینالول و استرهاي آن به فراوانی در طبیعت و مواد معطر گیاهی از جمله در ). 1999احمدي، 

 فیزیکی و شیمیایی این هاي ویژگی. شوند  یافت میها اسانس روغنی رز، پرتقال، گشنیز و سایر گونه
استرهاي آن . سازي کاربرد دارد ر صنایع عطرسازي، بهداشتی و صابون آن دارد و دأترکیب بستگی به منش
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اولین گام در کشت هر گیاه در ). 2003میرزا و همکاران، (باشند   استات نیز به همان اندازه مهم میویژه هب
در . باشد منطقه رشد جدید، مطالعه سازگاري آن گیاه در منطقه جدید و مقایسه با مناطق کشت قبلی می

 را براي اولین بار در شمال تهران در 1، کشت و سازگاري سر خارگل)2002(هاي قبلی، امیدبیگی  رشگزا
ایران مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد که این گیاه در ایران سازگاري خوبی از خود نشان داده است 

یمان، لمسجد سهاي بومی علف لیموي مناطق  همچنین توده. و تا سال چهارم بازدهی اقتصادي دارد
شده در منطقه کرج و شمال تهران از  سرباز، دزفول و جیرفت سازگاري خوبی از خود در شرایط کشت

  ).2005میرجلیلی و همکاران، (خود نشان دادند 
  

 
  )Rt(زمان بارداري 

 .دهی کامل  کروماتوگرام اسانس مریم گلی کبیر در مرحله گل-6شکل 

  
صورت وحشی در مناطق   که بهن داد که گیاه مریم گلی کبیر نشاطورکلی نتایج این پژوهش به

هاي بالقوه در مراحل مختلف رشد، عدم نیاز به  خاطر داشتن زیبایی ، بهمختلف کشور رویش دارد
دلیل طبیعت رویش در مناطق  به(شرایط خاص جهت کشت و پرورش، مقاوم بودن به خشکی 

 و کار براي استفاده از اسانس آن و اال جهت کشتها، گیاهی با پتانسیل ب آفات و بیماري ،)خشک
 باشد و بیشترین میزان اسانس می در فضاي سبز  مقاوم به شرایط نامساعد وعنوان گیاه زینتی همچنین به

  .آید ست مید بههاي این گیاه   در گل ودهی  مرحله گلدر آن
                                                
1- Echiniphorae purpureae 

انی
راو

د ف
رص

د
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  سپاسگزاري
مین بخشی أخاطر ت هاي کشور به و دهداريها  دانند از سازمان شهرداري نویسندگان بر خود الزم می

 دانشکده داروسازي GC-MS و همچنین کارشناسان محترم آزمایشگاه آنالیز هاي این تحقیق از هزینه
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Abstract1 
Salvia genus belongs to lamiaceae family that was used in ancient and its 

application in culinary, flavor cosmetics, food and drinking industries is important. 
In the present study to assess compatibility of Salvia sclarea to field condition and 
determine its potential for medicinal and ornamental applications, wild seed were 
cultured in pots. After initial growth, seedlings at 6-8 leaf stage transfered to main 
plots. All phenologic characteristic were recorded during growth stages. The plants 
entered in flower phase (first half of July) and during the flowering period, growth 
indexes such as plant height, leaf length and diameter, leaf number, flowering 
stems number, inflorescence height, and essential oil content were measured. Also 
essential oil composition in full flowering stage identified by GC and GC-MS. The 
results showed this plant had good compatibility for culture and domestication in 
this condition. Aerial parts of plant, especially inflorescence part (freshly) 
contained the essential oil that the main constituents were linalool (30.03%), linalyl 
acetate (23.08%) and α-terpineol (11.13%). Due to leaf and flower beauty, 
compound aroma in flower stage and easy care, this plant could be used as an 
ornamental in urban green space. 
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