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 چکیده:

اند و عموما تصور بر این بوده که تنها علوفه ی های اصلی کشور از دیرباز مورد استفاده واقع شدهعنوان یکی از سرمایه  مراتع به

از جمله گیاهان دارویی  .دارویی استهای اصلی مراتع، گیاهان باشد. در حالیکه یکی از فرآوردهتولیدی، محصول اصلی مراتع می

( متعلق به خانواده نعناعیان می باشد که در صنایع مختلف دارویی، Satureja muticaموجود در کشور، گیاه مرزه کوهی )

 50تا  30گیاهی است بوته ای با قاعده نسبتا چوبی، به ارتفاع  غذایی، آرایشی و بهداشتی کاربرد فراوان دارد. مرزه کوهی

نتیمتر، با شاخه های گلدهنده متعدد. عصاره بخش هوایی این گیاه در طب سنتی ایران، نیرو دهنده و تقویت کننده بدن، سا

تسهیل کننده عمل هضم، مقوی معده، مدر، بادشکن، رفع اسهال و ضد انگل، درمان دردهای عصبی و نرمی استخوان، رفع 

ضد سرفه و خلط آور، ضد انعقاد خون و کاهش وزن می باشد. هدف از این گرفتگی معده و روده، بهبود دردهای روماتیسمی، 

و ترکیبات  کوهی مرزه دارویی گیاه اسانس کیفیت و کمیت روی بر ادافیکی عوامل تاثیر گیاه ، تحقیق، بررسی ویژگیهای دارویی 

در این تحقیق، اندام های هوایی گیاه جمع آوری و پس از خشک شدن در دمای  .می باشد  جریب هزار در مراتع شیمیایی آن

انجام  GC/MSو  GCمحیط، توسط دستگاه کلونجر مورد اسانس گیری قرار گرفت و شناسایی ترکیبات به وسیله دستگاه های 

 خشک وزن حسب بر درصد 02/2 بازده با زرد رنگ به گیاه این از حاصل اسانس تحقیق، این از حاصل نتایج اساس بر شد.

(w/w )دهند می تشکیل را گیاه این اسانس کل درصد 01/85 مجموع در که دهد می نشان را ترکیب 80 وجود آمد که بدست. 

 اکسید کاریوفیلن ،(درصد 56/8) گاماترپینن ،(درصد 06/19) بنزن ،(درصد 64/30) فنول شده، شناسایی های ترکیب میان از

 بتا و( درصد 75/1) پینن آلفا ،(درصد 41/2) میرسن بتا ،(درصد 43/2) توجن آلفا ،(درصد 24/3) اسپاتولنول ،(درصد 23/5)

 ی همچنین در بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک رابطه  .باشند می گیاه این مهم های ترکیب( درصد17/1) ترپینئول

 .است دار مرزه کوهی معنی گیاه اسانس مقدار با الکتریکی خاکخاک، پتاسیم خاک و هدایت  سیلت بافت خاک، مقدار بین

 واژه های کلیدی: اسانس، مرزه کوهی،  هزار جریب، عوامل ادافیکی ، ترکیبات شیمیایی
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  :مقدمه 

ف دام تعلی بر عالوه که تب برای گیاهان طبیعی اسمناس رویشگاهی و گیاهی شت که دارای پوشاسمراتع از منابع خدا دادی 

مراتع به عنوان یکی از سرمایه های  .رزمینی میشودزی آبهای فره هایباعث جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ آب و تقویت س

اند و عموما تصور بر این بوده که تنها علوفه ی تولیدی، محصول اصلی مراتع  اصلی کشور از دیرباز مورد استفاده واقع شده

گیاهان دارویی تنها به گیاهانی که  1388مصداقی، )اصلی مراتع، گیاهان دارویی است های  میباشد. در حالیکه یکی از فرآورده

نمی شود بلکه این گیاهان به دلیل دارا بودن عطر و بوی خوش به عنوان طعم دهنده  القمردم هستند اط المتسکین دهنده آ

 (1386سفیدکن، )ورد استفاده قرار می گیرند در صنایع غذایی و همچنین به عنوان ماده اولیه محصوالت آرایشی و بهداشتی م

گیاهان دارویی به آن گروه از گیاهانی گفته می شود که جهت مصارف پزشکی، درمانی، کلینیکی و دارویی برای انسان و دام  . 

یم و غیر قرار بگیرند. این گیاهان در اندام ها ی خاصی چون ریشه، ساقه، برگ و گل حاوی مواد موثره بوده و به طور مستق

مستقیم اثر درمانی دارند. به ترکیبات خاصی که نقش موثری در بهبود، درمان یا پیشگیری از بیماری ها دارند ماده موثره گفته 

امروزه بسیاری از پزشکان در نقاط مختلف دنیا به استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بسیاری از (.1379)امیدبیگی، می شود 

دوازده )ردند زیرا این داروها با طبیعت بشر سازگار بوده و عوارض جانبی داروهای شیمیایی را نیز به همراه ندارندبیماریها روی آو

گیاهی ((satureja  muticaعلمی تیره نعناعیان یکی از بزرگترین تیره های گیاهی میباشد و مرزه کوهی با نام ( .  1382امامی، 

ره بخش هوایی این گیاه در طب سنتی ایران، نیرو دهنده و تقویت کننده بدن، تسهیل است متعلق به خانواده نعناعیان. عصا

یکی از مهمترین عوامل محیطی محل رویش که  .(1391،مظفریان)کننده عمل هضم، مقوی معده، مدر، بادشکن و ... می باشد 

د خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه می تواند بر کمیت و کیفیت مواد موثره موجود در گیاهان دارویی تاثیر گذار باش

 .است

 مواد و روشها 

 مشخصات منطقه مورد مطالعه: 

کیلومتری شهرستان  80در این تحقیق مراتع هزارجریب بهشهر واقع در شرق استان مازندران، انتخاب گردید. این ناحیه در 

دقیقه  31درجه و  36ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی آن  40دقیقه و  9درجه و  54بهشهر واقع شده است. طول جغرافیایی آن 

متر از  2700تا  2000هکتار می باشد. محدوده ارتفاعی آن بین  7000طقه بالغ بر ثانیه شمالی می باشد. مساحت این من 45و 

سطح دریا بوده، اقلیم منطقه مدیترانه ای سرد و نیمه خشک می باشد. دارای فیزیوگرافی کوهستانی است و قسمتی از شیب 

 های شمالی البرز و مراتع ییالقی ارتفاعات البرز را شامل می شود. 

 

 روش کار:

در  پالت –در این تحقیق، اندام های هوایی گیاه در داخل منطقه معرف به صورت سیستماتیک تصادفی به وسیله ترانسکت  

عملیات آماده سازی شامل جدا کردن خاروخاشاک پس از خشک شدن در دمای محیط، و  شد آوری جمع و برداشتچهار منطقه 
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به مدت چند روز قرار داده شد تا خشک گردید سپس توسط دستگاه کلونجر  و پاک کردن، گیاه در سایه و دور از نور خورشید 

. به منظور تعیین خصوصیات  .انجام شدMS/GC وGC مورد اسانس گیری قرار گرفت و شناسایی ترکیبات به وسیله دستگاه های

ه خاک، خاک منطقه به روش فیزیکی و شیمیایی خاک و ارتباط آن با کمیت و کیفیت اسانس گونه مرزه کوهی جهت تهیه نمون

سانتی متری جمع آوری و جهت آزمایشات فیزیکو شیمیایی خاک  30تا  0سیستماتیک تصادفی از اطراف ریشه گیاه و از عمق 

خاک با استفاده از  ECخصوصیات خاک شامل بافت خاک به روش هیدرومتری، به آزمایشگاه خاک شناسی انتقال داده شد. 

خاک به روش الکترومتری اندازه گیری شد. مقدار کربن آلی خاک از روش والکی و بلک اندازه گیری  PHدستگاه هدایت سنج و 

 شد و پتاسیم خاک با روش فلیم فتومتری  اندازه گیری شد. 

 

 نتایج:

 حاصل از شناسایی ترکیبات اسانس گیاه مرزه کوهی در چهار منطقه:نتایج  

ترکیب را  72متر( اسانس حاصل از گیاه مرزه کوهی وجود  1200)هزار جریب بهشهر، دامنه جنوب غربی و ارتفاع  1در منطقه 

درصد(، کاریوفیلن 7/69)درصد(، گاماترپینن 23/02درصد(، بنزن )27/29نشان داد. از میان ترکیب های شناسایی شده، فنول )

بتا ( و درصد1/48بتا پینن )(، درصد1/97آلفا پینن )(، درصد2/84آلفا توجن )درصد(، 3/67درصد(، اسپاتولنول )4/67اکسید )

 ( ترکیب های مهم این گیاه بودنددرصد1/21میرسن )

 

 : محور طولی ترکیبات موجود و محور عرضی درصد ترکیبات1شکل 

ترکیب را نشان  53متر( اسانس حاصل از گیاه مرزه کوهی وجود  1200یب بهشهر، دامنه شمالی و ارتفاع )هزار جر 2در منطقه 

درصد(، بتا میرسن 10/87درصد(، گاماترپینن )13/41درصد(، بنزن )34/28داد. از میان ترکیب های شناسایی شده، فنول )

درصد( و آلفا 1/82درصد(، بورنئول )1/84(، اسپاتولنول )درصد2/75درصد(، آلفا توجن )3/33درصد(، کاریوفیلن اکسید )3/4)

 .درصد( ترکیب های مهم این گیاه بودند1/72پینن )
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 : محور طولی ترکیبات موجود و محور عرضی درصد ترکیبات2شکل 

 

کیب را نشان تر 55متر( اسانس حاصل از گیاه مرزه کوهی وجود  1400)هزار جریب بهشهر، دامنه جنوبی و ارتفاع  3در منطقه 

درصد(، کاریوفیلن 8/88)هگزادین درصد(، سیکلو 21/67درصد(، بنزن )24/98)داد. از میان ترکیب های شناسایی شده، تیمول 

درصد(، 2/43درصد(، بیسیکلو هگزان )2/79درصد(، فنول )3/44درصد(، اسپاتولنول )4/62درصد(، کاریوفیلن )4/9اکسید )

 .مهم این گیاه بودنددرصد( ترکیب  1/17)درصد( و ترپینئول 1/79)آلفاپینن (، درصد1/87بتامیرسن )

 

 : محور طولی ترکیبات موجود و محور عرضی درصد ترکیبات3شکل 

 

 :منطقه 4نتایج حاصل از مقایسه بازده اسانس در 
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اسانس مربوط به منطقه درصد می باشد. که بیشترین بازده  2/02و 1/9، 1/3، 1/7به ترتیب  4و  3، 2، 1بازده اسانس مناطق  

 می باشد. 2و کمترین بازده اسانس مربوط به منطقه  4

 

 : محور طولی ترکیبات موجود و محور عرضی درصد ترکیبات4شکل 

 

 حاصل از تاثیر مراحل فنولوژی بر روی کمیت و کیفیت اسانس نتایج 

و در بعد از گلدهی درصد  2/28هی در قبل از گلدهی نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که میزان اسانس گیاه مرزه کو

شده نشان داده است که تفاوت بین میزان اسانس گیاه مرزه کوهی در جفت   tنتایج آزمون . شده استدرصد  1/27به مقدار  

 درصد معنی دار شده است. 1دو مرحله قبل و بعد از گلدهی در سطح خطای کمتر از 
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 جغرافیایی بر روی کمیت و کیفیت اسانسنتایج حاصل از تاثیر جهت 

درصد و در جهت های  1/56نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که میزان اسانس گیاه مرزه کوهی در جهت شمالی 

شده است. نتایج آزمون فیشر نشان داد که تفاوت بین سه جهت جغرافیایی از  2/33و  2/62جنوبی و جنوب غربی به ترتیب 

 درصد معنی دار شده است.  1از گلدهی در سطح خطای کمتر از  نظر میزان اسانس گیاه مرزه کوهی در قبل  و بعد

 

 

 نتایج حاصل از تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی کمیت و کیفیت اسانس گیاه مرزه کوهی

در  نیز از نوع شنی لومی بوده است. 2از نوع شنی لومی بوده است. خاک منطقه  1نتایج این بررسی نشان داد که خاک منطقه 

از نظر  3نیز شنی لومی ارزیابی شد. بنابراین خاک منطقه  4بافت خاک از نوع لومی بوده است. بافت خاک در منطقه  3منطقه 

بافت با خاک مناطق دیگر متفاوت است. نتایج بررسی های همبستگی اسپیرمن نشان داد که رابطه بین مقدار سیلت خاک با 

درصد معنی دار است. این معنی داری از نوع مستقیم می باشد یعنی با افزایش  1از  مقدار اسانس گیاه در سطح خطای کمتر

 سیلت خاک مقدار اسانس گیاه افزایش می یابد.
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 نتایج بررسی های همبستگی اسپیرمن نشان داد که:

معنی دار است. این معنی داری از نوع درصد  1رابطه بین مقدار پتاسیم خاک با مقدار اسانس گیاه در سطح خطای کمتر از 

 معکوس می باشد یعنی با افزایش پتاسیم خاک مقدار اسانس گیاه کاهش می یابد. 

معنی دار است. این معنی داری درصد  5رابطه بین مقدار هدایت الکتریکی خاک با مقدار اسانس گیاه در سطح خطای کمتر از 

از نوع مستقیم می باشد یعنی با افزایش هدایت الکتریکی خاک مقدار اسانس گیاه افزایش می یابد.  رابطه بین سایر پارامترهای 

 خاک با مقدار اسانس گیاه معنی دار نمی باشد.

  :نتیجه گیری کلی

، گوهری در سال 1393با توجه به بررسی های انجام شده در شناسایی ترکیبات اسانس گیاه مرزه کوهی، کمالی در سال 

به نتایج مشابهی رسیدند به طوریکه ترکیبات عمده این گیاه را تیمول، کارواکرول و  2005و سفیدکن و جمزاد در سال  2005

نسبت به نتایج سایرین متفاوت بود به طوریکه ترکیبات  2004ستاییان در سال روپاراسیمن گزارش نمودند. اما نتایج تحقیق 

بیشترین ترکیب اسانس را تیمول  3سینئول گزارش نمود. در تحقیق حاضر، در منطقه  8و1اصلی این گیاه را منتون، منتول و 

ابقت دارد با این تفاوت که ( مط1393( و کمالی )2005(، سفیدکن و جمزاد )2005دارد که با نتایج تحقیق گوهری )

، ترکیب اصلی اسانس را 4و منطقه  2، منطقه 1دیده نشده است. اما در منطقه  3کارواکرول و پاراسیمن در ترکیبات منطقه 

( تفاوت نشان 1393( و کمالی )2005(، سفیدکن و جمزاد )2005فنول و بنزن تشکیل می دهد که با نتایج تحقیق گوهری )

 ارتفاع جهت

 )متر(

کربن  فسفر پتاسیم

 آلی

درصد مواد  درصد ماده آلی

 خنثی شونده

اسیدیته 

 کل

 درصد اشباع هدایت الکتریکی

 49/33 0/60 7/55 47/67 2/43 1/99 7/60 237/67 1200 جنوب غربی

 46/00 0/65 7/55 41/33 2/85 1/66 7/07 271/72 1200 شمالی

 58/00 0/69 7/43 14/00 4/08 2/37 6/27 240/33 1400 جنوبی

 40/00 0/83 7/64 51/33 2/79 1/62 6/96 128/00 1000 جنوبی
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1397اردیبهشت ماه  91-18  

ن نتایج نشان داد که در این تحقیق خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه مرزه می دهد. بنابرای 

( در مطالعات خود 1388کوهی در ارتفاعات و دامنه های مختلف تاثیرگذار بوده است. در این راستا، رحیم مالک و همکاران )

یل تنوع خاک و شرایط آب و هوایی مختلف رویشگاه گزارش کردند. بر روی گیاه بومادران، تفاوت در میزان اسانس را به دل

( در تحقیق خود بر روی اسانس گیاه نعناع فلفلی اظهار داشتند که درصد اسانس به طور معنی 1386نظری دلجو و همکاران )

ر روی گیاه آویشن باغی ( در مطالعه ای ب1379داری تحت تاثیر هدایت الکتریکی خاک قرار گرفت. امید بیگی و رضایی نژاد )

در مراتع استان قزوین نشان دادند که خصوصیات شیمیایی خاک این گونه دارای اثر معنی داری بر روی بازده گیاه و مقدار 

اسانس بوده است. بنابراین طبق بررسی های انجام شده، تحقیقات فوق به نتایج مشابهی رسیدند که با نتایج تحقیق حاضر 

توجه به نتایج تحقیق، فنول و بنزن ترکیب شاخص در این نمونه گزارش شده است. فنول یکی از قدیمی ترین با مطابقت دارد. 

آنتی سپتیک هاست. اثرات ضد التهاب، ضد انگلی، ضد میکروبی و خاصیت سم زدایی دارد. با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی و 

بنابراین می توان از آن به عنوان یک منبع گیاهی در  .می نماید آنتی رادیکالی نقش مهمی در نگهداری محصوالت غذایی ایفا

صنایع غذایی و دارویی استفاده نمود. بنزن نیز مایع بی رنگ، معطر و دارای رایحه خوب است. از این ماده می توان در مواد 

ه نتایج حاصل از همبستگی های با توجه ب .پالستیک، نایلون، مواد رنگی، پاک کننده ها، سموم آفت کش و غیره استفاده کرد

بین عناصر خاک با درصد و بازده اسانس در مناطق مختلف می توان با استفاده از روش تغذیه گیاه، نسبت به تولید هدفمند از 

گیاه دارویی مرزه کوهی اقدام کرده و تا حدودی درصد ترکیب های تشکیل دهنده ماده موثره یک گیاه دارویی را به گیاه 

به دلیل باال بودن میزان اسانس در دامنه ی جنوبی می توان این گونه نتیجه گرفت که در دامنه ی جنوبی رد. دیکته ک

در صورت شناسایی عوامل تغذیه ای موثر بر ماده موثره گیاه و نحوه اعمال بیشترین میزان اسانس را می توان استحصال نمود. 

 .و مشخص از یک ترکیب خاص کمک کردالباآنها می توان به تولید گیاهان دارویی با درصد 
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