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 ايران (.Salvia L)مريم گلیخودروی  گونهپنج  اسیدهای چرب بذرترکیب  شناسايی

 2و مسعود تقی زاده 5نصرت رحمانی ،4سالمیسید علیرضا  ،3، مسعود رنجبر2، طیبه رجبیان*8سید حامد معظمی فریدا

 ایراندانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران،  -1

 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران -2

 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه همدان، همدان، ایران -3

 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم باغبانی و گیاهشناسی، دانشگاه تهران، ایران -4

 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران  -5

 h.moazzami@shahed.ac.irرایا نامه: 

 چکیده

اشد. این بمی(Lamiaceae)  ئیانهای تیره نعنارین و بزرگترین جنستیکی از مهم( .Salvia Lلی )گمریم

در اطالعات محدود بودن با توجه به . دنباشگونه آن انحصاری می 11گونه است که  55 دارایدر ایران  جنس

 و میزان روغنتعیین  حاضر ، هدف تحقیقایران مریم گلی انگیاهمتابولیت های داروئی مطالعه  خصوص

 ،.S. reuterana Boiss. ،S. nemorosa L) گلیگونه مریم 5 راسیدهای چرب بذ ترکیب

 S. macrosiphon Boiss.، S. ceratpophylla L. . وS. virgata Jacq) بذرهای رسیده   .بود ایران

و  سوکسله دستگاها استفاده از بها آنروغن  و ندآوری شدجمع های طبیعی ز رویشگاها نظر های موردگونه

روماتوگرافی ک هایروشه از با استفاد شناسایی اسیدهای چرب  گردید. استخراج هگزان نرمال به عنوان حالل

 %25از های مورد مطالعه در نمونه مقدار روغن .انجام شدجرمی  یسنجطیف-گازی و کروماتوگرافی گازی

 اسید چرب پنج .کردتغییر می S. reuterana بذر در %35/34تا  S. ceratophyllaبذردر وزن خشک 

-C18:3n3( )45/45%)اسیدک لینولنی-آلفا لشام گلیهای مریمونهبذر گدر روغن شناسایی شده  اصلی

mailto:h.moazzami@shahed.ac.ir


 

8761 

 

(، C18:1n9( )41/21%-28/18) اسید اولئیک (،11/33%-83/22) (C18:2n6)اسید لینولئیک  (،58/33

 قدارمتغییرات  بودند. (C16:0( )12/1%-21/8) اسید پالمیتیک( و 31/3%-15/1) (C18:0استئاریک اسید )

و  (55/82-%53/12)اشباعچند غیر ،(84/18-%35/22) غیراشباع ، تک(82/5-%23/11) اسیدهای چرب اشباع

ه ب 8-و امگا 3-امگااسیدهای چرب  شد.  ها برآورددر بذر (54/54-%41/51) مجموع اسیدهای چرب غیراشباع

نتایج بدست آمده . دادندهای چرب را در بذرها تشکیل میکل اسید 11/22-%53/33و  28/34-%55/45ترتیب 

غنی از اسیدهای چرب  طبیعی منابع به عنوانند نمی توا ایران مریم گلیهای گونهبذر  که دهندمینشان 

 مورد استفاده قرار گیرند.بهداشتی و  غذایی ،ضروری در صنایع دارویی

، 8-و امگا 3-، اسیدهای چرب امگالینولنیک اسید، لینولئیک اسید-، آلفا.Salvia L :کلمات کلیدی

 طیف سنجی جرمی-کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی

  مقدمه

باشد. می (Lamiaceae)های گیاهان تیره نعناعیان ترین جنسمهم یکی از بزرگترین و.Salvia L) مریم گلی)

های دور این . از گذشته[1]د نمی باشانحصاری  هاآناز گونه  11که  می روینداین جنس در ایران  از گونه 51

این د. گیاهان نشوت، سل، اسهال و اختالالت قاعدگی استفاده میگیاهان برای درمان سرما خوردگی، برونشی

، پاد ی، پاد دیابتی، پاد اکسیدانیپاد میکروباثرات های زیستی از جمله دارای گستره وسیعی از فعالیتجنس 

 . [2] باشندمی یو پاد التهاب یاسپاسم

دارند. موجودات زنده ضروری نقش مهمی در رشد و نمو و انجام فرآیندهای فیزیولوژیکی اسیدهای چرب 

 ییغذاهای رژیمسایرجانوران قادر به ساخت این دسته از ترکیبات نیستند و فقط از طریق  عالوه بر این انسان و
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)لینولئیک اسید( مهمترین اسیدهای  8-امگالینولنیک اسید( و -α) 3-امگاهای چرب اسید. کنندها را تامین میآن

گلی در ایران و اهمیت جنس مریم و انتشار گستردهای با وجود تنوع گونهباشند.  می برای بدن چرب ضروری

روغن کل و  رابطه با تعیین محتوای در صنایع دارویی و غذایی، مطالعات محدودی در این گیاهاناستفاده 

لذا هدف اصلی پژوهش حاضر این گیاهان صورت گرفته است. بویژه بذر  ،های مختلفانداماسید چرب  اجزای

 دید.ای مقدار روغن و ترکیب اسید چرب بذر چند گونه خودروی مریم گلی ایران تعیین گربررسی مقایسه

 هامواد و روش

های قزوین، خراسان شمالی، خراسان استان)های طبیعی های مورد مطالعه از رویشگاههای رسیده گونهبذر

های خارجی با آسیاب دستی پودر شدند. سازی از آلودگیپس از پاکها بذر .ندآوری شدجمع (رضوی و تهران

، با استفاده از دستگاه سوکسله و هگزان نرمال به عنوان گرم( 5/2بذر هر گونه ) نمونه پودر شده روغنپس س

-Lόpezصابونی شدن )به روش  های روغننمونه. اسیدهای چرب آزاد موجود در شدحالل استخراج 

Martínez, et al., 2004)  پس از متیلی شدن به روشو  [3]جداسازی شدند Lepage  وRoy (1154) 

تجزیه و تحلیل . [4] قرار گرفتند استفادهمورد  GC-MSو  GC هایبرای تجزیه اسیدهای چرب به روش

و براساس آزمون تجزیه واریانس یک طرفه  SPSS (version 16.0)آماری داده ها به کمک نرم افزار

ANOVA  25/2انه دانکن در سطح احتمال گاز آزمون چندها میانگینانجام شد. جهت رتبه بندیP<  استفاده

 بار تکرار شدند. 3ها شد. تمام آزمایش

 

 



 

8718 

 

 نتایج و بحث

 اسیدهای چرب درصدو  1در جدول شماره های مورد مطالعه گونه بذراسید چرب  اجزایمحتوای روغن و 

نشان داده شده است.  2در جدول شماره  ها براساس درصد روغن بذرو نسبت برخی از آننسبت به روغن کل 

به لحاظ استفاده در صنایع متغیر بود و  %34/35تا  21/22 از مورد مطالعه گلیمریم هایمحتوای روغن بذر گونه

 و بذرک (%5/35)کافشه، (%1/32)جمله شاهدانه گیاهان ازبذر برخی روغن غذایی و دارویی قابلیت رقابت با 

  . [5] می باشد ( 35-32%)

 گلیخودروی مریمدر پنج گونه بذر )% نسبت به روغن کل( اسید چرب  اجزایو )%( . محتوای روغن 1جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 گونه

S.ceratophylla 22/25  0/14±2/28a 1/12±2/43a 2/35±2/21a 2/21±2/22a 2/14±2/21c 2/52±2/28b 21/41±2/23a 

S.macrosiphon 29/06 2/24±2/22b 8/51±2/12bc 2/32±÷2/22ab 2/21±2/21ab 2/25±2/21bc 2/13±2/21b 18/28±2/11c 

S. nemorosa 23/55 2/21±2/21ab 8/14±2/31b 2/33±2/28a 2/25±2/21a 2/32±2/21bc 3/31±2/24a 18/22±2/52c 

S. reuterana 38/34 2/25±2/24ab 8/55±2/24b 2/22±2/22b 2/25±2/22b 2/34±2/21b 1/15±2/35c 18/51±2/31c 

S. virgata 27/78 2/21±2/22ab 8/21±2/23c 2/38±2/21a 2/21±2/22ab 2/28±2/15a 2/13±2/21c 11/14±2/18b 

: 2( :C16:0 ،)3( :.16:1 ،)4( :C17:0 ،)5( :C17:1 ،)8( :C18:0 ،)1( :C18:1n9c ،)5( :C18:2n6t ،)1(، C14:0: )1 اختصارات:

(C:2n6c ،)12( :C20:0 ،)11( :C18:3n3 ،)12: (C18:3n6 ،)13( :C18:4n3 ،)14( :C22:0) 

 Salvia ها براساس درصد روغن بذر در پنج گونه از. مقدار کل اسیدهای چرب و نسبت برخی از آن2جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گونه

S. ceratophylla 23/11 22/22 55/82 54/54 13/2 35/2 22/1 28/34 41/25 22/1 

S. macrosiphon 82/1 84/18 53/12 41/51 11/2 23/2 15/1 31/31 53/33 11/1 

 15 14 13 12 11 11 9 گونه

S.ceratophylla 2/18±2/22a 25/11±2/11b 2/14±2/24a 2/18±2/23a 33/51±2/13d 2/11±2/23a 2/15±2/24a 

S.macrosiphon 2/14±2/22a 33/11±2/23a 2/11±2/21a 2/22±2/21a 31/23±2/11c 2/11±2/23b 2/15±2/24a 

S. nemorosa 2/15±2/21a 25/52±2/51b 2/22±2/22a 2/22±2/22a 31/15±2/53c 2/21±2/28b 2/15±2/21a 

S. reuterana 2/12±2/22b 24/81±2/31c 2/25±2/28a 2/14±2/11a 42/85±1/15b 2/25±2/24b 2/25±2/24a 

S. virgata 2/14±2/22a 22/83±2/23d 2/11±2/21a 2/14±2/11a 45/45±2/33a 2/13±2/21ab 2/22±2/11a 
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S. nemorosa 11/12 55/18 13/85 15/54 13/2 25/2 31/1 21/31 51/25 38/1 

S. reuterana 51/5 25/11 83/81 85/54 12/2 25/2 13/1 13/42 12/24 12/1 

S. virgata 82/5 35/22 51/88 11/55 12/2 34/2 22/2 55/45 11/22 11/2 

: مجموع اسیدهای چرب 4های چرب جند غیراشباع، : اسید3: اسیدهای جرب تک غیراشباع، 2: اسیدهای چرب اشباع، 1اختصارات: 

لینولنیک به -آلفا: نسبت 1اشباع غیر غیر اشباع به چند: نسبت اسیدهای چرب تک8های چرب اشباع به غیراشباع، : نسبت اسید5غیراشباع، 

 8-به امگا 3-: نسبت اسیدهای چرب امگا12، 8-: اسیدهای چرب امگا1، 3-اسیدهای چرب امگا: 5، اسید لینولئیک

 

-αگلی شامل های مورد مطالعه مریمبا توجه به نتایج به دست آمده، اسیدهای چرب مهم در روغن بذر گونه

دو اسید چرب ضروری . بودندو استئاریک اسید  اسید ، پالمیتیکاسید اولئیکلینولنیک اسید، لینولئیک اسید، 

ها در بین اسیدهای چرب شناسایی شده بیشترین مقدار را در روغن بذر و لینولئیک اسید اسید لینولنیک-آلفا

-و بیشS. virgata (45/45% )روغن بذر در لینولنیک اسید -آلفا مقدارترین بیش بطوری که شدند.شامل می

اسید به  اولئیک قدار. مبدست آمد S. macrosiphon روغن بذر( در %11/33لینولئیک اسید ) مقدارتربن 

های مورد در روغن بذر گونه 28/18-%41/21در محدوده  1-امگاغیراشباع  عنوان اصلی ترین اسید چرب تک

-%12/1پالمیتیک اسید به عنوان اسید چرب اشباع شده غالب، در محدوده مقدار  همچنین. متغیر بود مطالعه

  .برآورد شد 21/8

الگوی  .اسیدهای چرب تک غیراشباع به چند غیراشباع اهمیت داردمقدار از نقطه نظر پایداری روغن، نسبت 

ترین نسبت اسیدهای چرب تک غیراشباع به چند که کم دادنشان  بررسیهای مورد توزیع اسید چرب در گونه

روغن بذر این گونه نسبت به  شود،. بنابراین پیش بینی میمی شودS. macrosiphon (23/2 )غیراشباع در 

-چرب تک غیر هایهای مورد آزمایش مستعد اکسید شدن باشد. نتایج بدست آمده از نسبت اسیدسایر گونه

مورد استفاده در های گیاهی معمول از روغن بیشتر مطالعه موردمریم گلی های چند غیراشباع در گونهاشباع به 
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روغن  در نسبتدر مقایسه با این و لوبیا است اما  کافشهتابگردان، از قبیل روغن آفصنایع غذایی و دارویی 

 .[8] تر استکم کلزازیتون و 

 . اینبود %23/11تر از در پژوهش حاضر کم همطالعمورد های مجموع اسیدهای چرب اشباع در تمام نمونه

ترین میزان بیش  .[8] ذرت، زیتون و کنجد است روغن لوبیا، مقادیر گزارش شده برای قابل مقایسه با مقدار

 S.macrosiphon (53/33%)و  S. virgata (55/45%)  به ترتیب در 8-و امگا 3-اسیدهای چرب امگا

آورد شد. باتوجه ر( ب11/2) S.virgataدر گونه  8-به امگا 3-نسبت اسیدهای چرب امگا بیشترینبدست آمد و

 8-و امگا 3-امگابه عنوان یکی از منابع غنی از اسیدهای چرب ضروری  گلیمریم های موجود جنسداده

 شوند.محسوب می

 نتیجه گیری

از نظر محتوای روغن و ترکیب اسید  گلیمریمهای مورد مطالعه که روغن بذر گونه این تحقیق نشان داد نتایج

و  3-اسیدهای چرب امگاغنی از مریم گلی  های. همچنین روغن بذر گونهباشندمیچرب دارای کیفیت مناسبی 

حضور و تنوع اسیدهای چرب  دلیلباشند، بطور کلی به می و لینولئیک اسید لینولنیک اسید-آلفااز جمله  8-امگا

توان در رژیم غذایی انسان و دام برای تامین اسیدهای چرب ضروری و یا ها میدر این گیاهان، از آنضروری 

 استفاده کرد.در صنایع دارو سازی 
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