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ﮔﺮوه ﺷیمی ،داﻧﺸﮑدهﻋلﻮم ﭘﺎیﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واﺣد اهﺮ ،اهﺮ ،ایﺮان
چکیده
مﺮزﻧجﻮش از ﮔیﺎهﺎن رایجی اﺳت کﻪ در ﻧقﺎط مختلف دﻧیﺎ بﻪ ﻋنﻮان ادویﻪ اﺳتفﺎده میﺷﻮد .مﺮزﻧجﻮش جنسی از خﺎﻧﻮاده ﻧعنﺎع و دارای ﮔﻮﻧﻪهﺎی
متعددی اﺳت .دو ﮔﻮﻧﻪ کلی مﺮزﻧجﻮش منسﻮب بﻪ ﮔﻮﻧﻪ اروﭘﺎیی و مدیتﺮاﻧﻪای خﻮاص درمﺎﻧی دارﻧد .از این ﮔیﺎه از قﺮنهﺎ قبل بﻪ ﻋنﻮان دارو
بﺮای درمﺎن بیمﺎریهﺎی ﮔﻮارﺷی ،ﺳﺮمﺎ خﻮردﮔی ،آلﺮژیهﺎی تنفسی ،دیﺎبت ،التیﺎم زخمهﺎ و مهمتﺮ از همﻪ بﻪ ﻋنﻮان آرام بخش اﺳتفﺎده ﺷده
اﺳت .ﮔیﺎه دارای خﻮاص آﻧتی اکسیدان و آﻧتی بﺎکتﺮیﺎل قﻮی بﺮ ضد ﭘﺎتﻮژنهﺎی اﻧسﺎﻧی اﺳت Origanum Vulgare L. .و

Origanum

 Majorana Lجزء مهمتﺮین ﮔﻮﻧﻪهﺎی مﺮزن جﻮش متعلق بﻪ خﺎﻧﻮادهی ﻧعنﺎﻋیﺎن میبﺎﺷند .ﮔﻮﻧﻪهﺎی ذکﺮ ﺷده از منﺎطق ﺣفﺎظت ﺷدهی
ارﺳبﺎران -کﻮه هﺎی آینﺎلﻮ جمع آوری ﺷدﻧد .اﺳﺎﻧس این دو ﮔیﺎه بﻪ روش تقطیﺮ بﺎ آب داغ بﺎ اﺳتفﺎده از دﺳتﮕﺎه کلﻮﻧجﺮ بﻪدﺳت آمده ،تﻮﺳط
ﺳدیم ﺳﻮلفﺎت بی آب رطﻮبت زدایی و بﺎ  GC/MSمﻮرد تجزیﻪ و ﺷنﺎﺳﺎیی قﺮار ﮔﺮفتند.

کلید واژهها :مﺮزﻧجﻮش ،اﺳﺎﻧس ،جنس ﻧعنﺎع ،طیف ﺳنجی جﺮمی ،فیتﻮکمیﮑﺎلز.
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مقدمه

چﺎﺷنی ،ادویﻪ و ﻧیز معطﺮ کﺮدن غذاهﺎ [ ،]1-10خصﻮصﺎً

ﮔیﺎهﺎن بﻪ ﻋنﻮان تﺮکیبﺎت طبیعی ﺷنﺎختﻪ ﺷدهاﻧد [ .]1امﺮوزه

غذاهﺎی دریﺎیی و مدیتﺮاﻧﻪای [ ]14بﻪ کﺎر بﺮده میﺷﻮد.

اصطﻼح تﺮکیبﺎت طبیعی بﻪ صﻮرت متداول بﺮای اﺷﺎره بﻪ

درصنعت صﺎبﻮنﺳﺎزی جهت معطﺮ کﺮدن و در فﺮآوردههﺎی

ﮔیﺎهﺎن ،معجﻮنهﺎی ﮔیﺎهی ،مﮑملهﺎی غذایی ﮔیﺎهی،

آرایﺸی بﻪدلیل مهﺎر اکسیداﺳیﻮن لیپید در ﺳﺮتﺎﺳﺮ جهﺎن

داروهﺎی ﺳنتی و بﻪ طﻮر کلی طب ﺳنتی اﺳتفﺎده میﺷﻮد

اﺳتفﺎده میﺷﻮد [.]15-1

[.]2

ملﮕﺎری و همﮑﺎران در ﺳﺎل  1115تﺮکیبﺎت اﺳﺎﻧس Vulgare

طبق ﮔزارش ﺳﺎزمﺎن بهداﺷت جهﺎﻧی امﺮوزه بیش از %03

 Origanum SSP. Vulgareرا در چهﺎر منطقﻪ از کﺸﻮر

مﺮدم جهﺎن بﺮای درمﺎن بیمﺎریهﺎ هنﻮز از داروهﺎی ﮔیﺎهی

ایتﺎلیﺎ ﭘس از آﻧﺎلیز بﻪصﻮرت کمﻮتﺎیپهﺎی بتﺎ – کﺎریﻮفیلن

اﺳتفﺎده میکنند [ .]0تقﺮیبﺎً یك چهﺎرم داروهﺎی تهیﻪ ﺷدهی

( ،)%11/2تﺎیمﻮل ( ،)%01/0تﺮﭘنین–  - 4ال ( )%01/0و ﭘﺎرا

دﻧیﺎ دارای منﺸﺎء ﮔیﺎهی هستند کﻪ یﺎ مستقیمﺎً از ﮔیﺎهﺎن

– ﺳﺎیمن ( )%10/1معﺮفی کﺮدﻧد [.]16

ﻋصﺎرهﮔیﺮی ﺷدهاﻧد یﺎ بﺮ اﺳﺎس تﺮکیبهﺎی ﮔیﺎهی ﺳنتز

ورا و همﮑﺎرش در ﺳﺎل  1115تﺮکیبﺎت ﺷیمیﺎیی

ﺷدهاﻧد [.]4

اﺳﺎﻧس Origanum majorana Lرا از جزیﺮه ریﻮﻧیﻮن واقع

ﻋلیرغم تنﻮع ﮔیﺎهﺎن دارویی در کﺸﻮر مﺎ ،مطﺎلعﺎت

در اقیﺎﻧﻮس هند بﺎ اﺳتفﺎده از طیف ﺳنجی MASSو FT-IR

فیتﻮﺷیمیﺎیی اﻧجﺎم ﺷده بﺮ روی این ﮔیﺎهﺎن بسیﺎر محدود

مﻮرد تجزیﻪ و تحلیل قﺮار دادﻧد .در میﺎن  45تﺮکیب ثبت

میبﺎﺷد .در ﺳﺎلهﺎی اخیﺮ مطﺎلعﺎت ﻋلمی بﺮ روی اثﺮات

ﺷده بﺎ کﺮومﺎتﻮﮔﺮافی ﮔﺎزی GC, FT-IR , GC-MS ،چهل

درمﺎﻧی ﮔیﺎهﺎن افزایش قﺎبل تﻮجهی یﺎفتﻪ اﺳت و بﺎ تﻮجﻪ بﻪ

و ﺳﻪ تﺮکیب مﺸخص ﺷد .تﺮکیبﺎت غنی اﺳﺎﻧس ﺷﺎمل:

این مطﺎلعﺎت ،ﺷنﺎﺳﺎیی تﺮکیبﺎت مﻮثﺮ ﮔیﺎهﺎن ضﺮوری بﻪ

تﺮﭘینن –  – 4ال ( ، )%00/4ﺳیس – ﺳﺎبینن هیدریت ()%15

ﻧظﺮ میرﺳد .ﮔیﺎهﺎن آرومﺎتیك منﺎبع بسیﺎر ﻋﺎلی از مﻮاد

و ﭘﺎرا – ﺳﺎیمن ( )%1و ﮔﺎمﺎ – تﺮﭘنین ( )%6/1بﻮدﻧد [.]11

مؤثﺮ و تﺮکیبﺎت بیﻮاکتیﻮ هستند [ .]5بنﺎبﺮاین بﺎ ﻋنﺎیت بﻪ

آلیﮕﺎﻧیس و همﮑﺎران در ﺳﺎل  ،2331تﺮکیبﺎت اﺳﺎﻧس بﻪ

اهمیت تﺮکیبﺎت طبیعی مؤثﺮ بﺮ بیمﺎریهﺎی مختلف و تﻮﺳعﻪ

دﺳت آمده از قسمتهﺎی هﻮایی

 origanum Scabrumو

و تﻮلید داروهﺎی جدید ،ﺷنﺎﺳﺎیی تﺮکیبﺎت ﺷیمیﺎیی مﻮجﻮد

 origanum microphyllumدوﮔﻮﻧﻪی بﻮمی یﻮﻧﺎن را مﻮرد

در منﺎبع طبیعی از جملﻪ ﮔیﺎهﺎن ،ﺣﺎئز اهمیت اﺳت.

بﺮرﺳی قﺮار داﻧد ،آﻧﺎلیز تﻮﺳط دﺳتﮕﺎه  GCو

در این مقﺎلﻪ یﮑی از ﮔیﺎهﺎن  Origanum Vulgare Lو

ﺣدود  40تﺮکیب را ﻧﺸﺎن داد .درصد روغن اﺳﺎﻧس 10/51

 Origanum majorana Lاز خﺎﻧﻮاده ﻧعنﺎﻋیﺎن مﻮرد تحقیق

و  10/66درصد بﻮد کﻪ تﺮکیبﺎت اصلی بﻪ تﺮتیب ﺷﺎمل:

و بﺮرﺳی قﺮار میﮔیﺮﻧد .ﮔیﺎهﺎن متعلق بﻪ جنس مﺮزﻧجﻮش

کﺎرواکﺮول ،تﺮﭘنین -4-اُل ،لینﺎلﻮل ،ﺳﺎبینن ،آلفﺎ – تﺮﭘینن و

از ﻧظﺮ تﺮکیبﺎت معطﺮ غنی میبﺎﺷند O. Vulgare .بﻮمی

ﮔﺎمﺎ – تﺮﭘینن بﻮدﻧد .هﺮ دو ﻧمﻮﻧﻪی ﮔیﺎهی فعﺎلیتهﺎی

کﺸﻮر مﺎ بﻮده و ﮔﻮﻧﻪ  O.majoranaبﻪ صﻮرت ﮔلخﺎﻧﻪای در

ضدمیﮑﺮوبی جﺎلبی را ﻧﺸﺎن دادﻧد ،و در بﺮابﺮ بﺎکتﺮیهﺎی

کﺸﻮر مﺎ مﻮجﻮد میبﺎﺷند .میزان اﺳﺎﻧس بستﻪ بﻪ زمﺎن

ﮔﺮم منفی و ﮔﺮم مثبت و ﺳﻪ قﺎرچ بیمﺎریزا مﻮرد آزمﺎیش

بﺮداﺷت ﮔیﺎه میتﻮاﻧد از  3/5تﺎ 1/5درصد متغیﺮ بﺎﺷد.

قﺮار ﮔﺮفتند [.]10

GC/MS

همینطﻮر تﺮکیبﺎت تﺸﮑیل دهنده ﻧیز میتﻮاﻧند بﺎ تﻮجﻪ بﻪ
ﻋﻮامل مختلف تﺎ ﺣدی متغیﺮ بﺎﺷند.

مواد و روشها

ﮔﻮﻧﻪهﺎی مختلف این ﮔیﺎه در یك طیف ﮔستﺮده در صنﺎیع

 -ﮔیﺎه

غذایی ،صنﺎیع داروﺳﺎزی ،و همچنین لﻮازم آرایﺸی و

از منﺎطق ارﺳبﺎران ،تﺮازوی دیجیتﺎلی مدل  PCB 100-3بﺎ

بهداﺷتی کﺎربﺮد دارد [ .]6-0در صنﺎیع غذایی بﻪ ﻋنﻮان

دقت  3/331ﮔﺮم از ﺷﺮکت  KERN PCBآلمﺎن،

Origanum majorana L , Origanum Vulgare L

بﺮرﺳی مﻮاد تﺸﮑیل دهنده اﺳﺎﻧسهﺎی دو ﮔﻮﻧﻪ مختلف ...

 GC/MSDمدل

MSD: G1370A

01

میلی لیتﺮ بﺮ دقیقﻪ و ﺣجم تزریق ﻧمﻮﻧﻪ  1میﮑﺮولیتﺮ اﺳتفﺎده

 GC: 7890Aاز

ﺷﺮکت  Agilentآمﺮیﮑﺎ ،چیلﺮ مدل  F-100از ﺷﺮکت
 BUCHIﺳﻮئد ،دﺳتﮕﺎه ﺷﻮف بﺎلن از ﺷﺮکت

ﺷد ،خلﻮص ﮔﺎز هلیم  11/111بﻮده اﺳت.

THERMO

ﺷﺮایط دﺳتﮕﺎه  GC/MSبﺮای تزریق اﺳﺎﻧس ،ﻋﺮق و

آلمﺎن ،آﺳیﺎب بﺮقی از ﺷﺮکت  INDESITایتﺎلیﺎ ،دﺳتﮕﺎه

جﻮﺷﺎﻧده  :تزریق اﺳﺎﻧس ،ﻋﺮق و جﻮﺷﺎﻧدهی ﻧمﻮﻧﻪهﺎی هﺮ

کلﻮﻧجﺮ دﺳت ﺳﺎز مﺸخصﺎت دﺳتﮕﺎه  : GC-MSاز ﺳتﻮن

دو ﮔﻮﻧﻪی ﮔیﺎهی  Origanum Vulgare Lو

 BD5بﺎ ﮔﺮادیﺎن دمﺎ از  63درجﻪ ﺳﺎﻧتیﮔﺮاد بﻪ  143درجﻪ

 majoranaبﻪ دﺳتﮕﺎه  GC-MSدر ﺷﺮایط زیﺮ طبق جدول

ﺳﺎﻧتیﮔﺮاد و در ﻧهﺎیت  263درجﻪ ﺳﺎﻧتیﮔﺮاد و بﺎ ﻧسبت

( )1-0اﻧجﺎم ﮔﺮفت.

Origanum

 Split-Splitlessیك بﻪ ﺳﻪ و ﮔﺎز ﺣﺎمل هلیﻮم بﺎ ﺳﺮﻋت 1
جدول -1ﺷﺮایط  GC/MSبﺮای تزریق اﺳﺎﻧس ،ﻋﺮق و جﻮﺷﺎﻧده
)Rate (0C/min

)Hold Time (min

)Value (0C

0

00

3

040

4

2

200

20

Termal Aux : 280
Solvent delay : 3 min
Post time : 5 min

تهیه نمونهی گیاهی

اﺳﺎﻧسﮔیﺮی بﻪ روش تقطیﺮ بﺎ آب ،بﺎ اﺳتفﺎده از دﺳتﮕﺎه

 -1ﮔیﺎه  Origanum Vulgare Lدر تیﺮمﺎه ﺳﺎل  1012از

کلﻮﻧجﺮ بﻮد کﻪ بﻪ طﻮر جداﮔﺎﻧﻪ بﺮای هﺮ دو ﻧمﻮﻧﻪی ﮔیﺎهی

جنﮕلهﺎی ارﺳبﺎران در ﺷمﺎل اﺳتﺎن آذربﺎیجﺎنﺷﺮقی ،در

اﻧجﺎم ﮔﺮفت.

کﻮههﺎی آینﺎلﻮ (قلب منطقﻪ ﺣفﺎظت ﺷده ارﺳبﺎران) جمع

ابتدا ﺣدود  133ﮔﺮم از ﮔیﺎه مزبﻮر (اﻧدامهﺎی هﻮایی ﺷﺎمل:

آوری و بﺎ ﻧمﻮﻧﻪ هﺮبﺎریﻮمی آن مﻮرد تطبیق قﺮار ﮔﺮفتﻪ و

ﺳﺎقﻪ– بﺮگ– ﮔل) را بعد از وزن کﺮدن داخل ظﺮف

ﺷنﺎﺳﺎیی ﺷد.

آلﻮمینﻮمی قﺮار داده و بﺮ روی آن  253ﺳیﺳی ﻧیتﺮوژن مﺎیع

 – 2ﮔیﺎه  Origanum majorana Lدر تیﺮمﺎه ﺳﺎل  1012از

اضﺎفﻪ ﺷد (جهت تخﺮیب دیﻮارهی ﺳلﻮلی ﮔیﺎه) .بعد از

مزرﻋﻪ تحقیقﺎت اجﺮایی ﺷﺮکت ﺷفﺎﭘژوهﺎن ﺳبز ،واقع در 25

ﮔذﺷت ﻧیم ﺳﺎﻋت ﮔیﺎه در داخل بﺎلن دو لیتﺮی تﻪ ﮔﺮد بﻪ

کیلﻮمتﺮی تبﺮیز ،اطﺮاف خسﺮوﺷهﺮ جمع آوری و بﺎ ﻧمﻮﻧﻪی

همﺮاه آب مقطﺮ 1قﺮار داده ﺷد .بﺎلن بﺮ روی هیتﺮ ﺣﺮارتی

هﺮبﺎریﻮمی آن مﻮرد تطبیق قﺮار ﮔﺮفتﻪ و ﺷنﺎﺳﺎیی ﺷد.

ﮔذاﺷتﻪ ﺷده و درجﻪی ﺣﺮارت آن تنظیم ﮔﺮدید ،از طﺮف

تهیه پودر گیاهی

دیﮕﺮ ﺳﺮ بﺎلن بﻪ دﺳتﮕﺎه کلﻮﻧجﺮ متصل ﺷد .بﺎ ﮔﺮم ﺷدن

ابتدا اﻧدامهﺎی هﻮایی ﮔیﺎه در هﻮای آزاد ،دور از ﻧﻮر

دﺳتﮕﺎه ،اﺳﺎﻧس مﻮجﻮد در ﮔیﺎه همﺮاه بﺎ بخﺎر آب تبخیﺮ

خﻮرﺷید و در ﺳﺎیﻪ ،خﺸك ﺷده و ﺳپس بﻪ وﺳیلﻪی آﺳیﺎب

ﺷده و بﻪ لﻮلﻪی ﺳﺮد کننده میرﺳد .در اثﺮ ﺳﺮد ﺷدن بﺎ آب

بﺮقی بﻪ ﭘﻮدر بسیﺎر ریز تبدیل ﮔﺮدید .ﭘﻮدر ﺣﺎصل از این

جﺎری در مبﺮد ،بخﺎر آب و اﺳﺎﻧس بﻪ ﺣﺎلت مﺎیع در میآیند

مﺮﺣلﻪ بسیﺎر ﺳبك بﻮده و بﻪ ﻋبﺎرتی دارای داﻧسیتﻪی ﭘﺎیین

و چﻮن آب دارای داﻧسیتﻪی بیشتﺮی اﺳت دوبﺎره بﻪ بﺎلن

میبﺎﺷد.

وارد میﺷﻮد ،امﺎ اﺳﺎﻧس بﻪ ﻋلت ﺳبك و ﻧﺎمحلﻮل بﻮدن در

تهیه اسانس
ﻧمﻮﻧﻪهﺎی ﮔیﺎهی ﭘس از خﺸك ﺷدن جهت اﺳﺎﻧس ﮔیﺮی
آمﺎده ﺷد .روﺷی کﻪ بﺮای تهیﻪ اﺳﺎﻧس بﻪکﺎر ﮔﺮفتﻪ ﺷد،

 -1آب مقطﺮ بدون امﻼح اﺳت و تحت اثﺮ ﺣﺮارت روی اﺳﺎﻧس تﺎثیﺮ
ﻧمی ﮔذارد.
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02

بﺎالی لﻮلﻪ میمﺎﻧد .بدین تﺮتیب بﻪ مدت چهﺎر ﺳﺎﻋت

بحث و نتایج

اﺳﺎﻧسﮔیﺮی اﻧجﺎم ﭘذیﺮفت.

تﺮکیبﺎت ﺷنﺎﺳﺎیی ﺷده از اﺳﺎﻧس : Origanum Vulgare L

اﺳﺎﻧسهﺎی ﺣﺎصل ﭘس از جداﺳﺎزی از ﺳطح آب تﻮﺳط

بﺎزده اﺳﺎﻧس ﺣﺎصل از بخشهﺎی هﻮایی ﮔیﺎه مزبﻮر یك

ﺳدیم ﺳﻮلفﺎت بیآب ،رطﻮبتزدایی ﺷدﻧد و بﺎ کمك

درصد ( )%1بﻪدﺳت آمد و بﺎ اﺳتفﺎده از دﺳتﮕﺎه

ﺣﻼل هﮕزان تمﺎم اﺳﺎﻧس اﺳتخﺮاج ﮔﺮدید.

 MASSمﻮرد آﻧﺎلیز قﺮار ﮔﺮفت .بﺎ تﻮجﻪ بﻪ دادههﺎ و ﻧتﺎیج

بﺮای ﺷنﺎﺳﺎیی تﺮکیبﺎت مﻮجﻮد در ﻧمﻮﻧﻪ اﺳﺎﻧسهﺎی محلﻮل

ﺣﺎصل از طیف  GC-MASSو از طﺮیق مطﺎلعﻪ طیفهﺎی

در هﮕزان بﺮای هﺮ دو ﻧمﻮﻧﻪی ﮔیﺎه مﻮرد مطﺎلعﻪ از دﺳتﮕﺎه

جﺮمی و ﺷﺎخص بﺎزداری و درصد تﺮکیبﺎت در اﺳﺎﻧس

 GC-MSاﺳتفﺎده ﺷد.

اﺳتخﺮاج ﺷده از این ﮔیﺎه ﺳی و یك تﺮکیب ﺷنﺎﺳﺎیی ﺷد

شناسایی ترکیبات اسانس

کﻪ در این میﺎن  10تﺮکیب ﺷنﺎختﻪ ﺷده مﺸخص ﮔﺮدید کﻪ

ﺷنﺎﺳﺎیی ﻧهﺎیی تﺮکیبﺎت تﺸﮑیل دهنده اﺳﺎﻧس ﻧمﻮﻧﻪهﺎی

در مجمﻮع  01/41درصد از اجزای اﺳﺎﻧس را تﺸﮑیل

ﮔیﺎهی و تعیین ﺳﺎختمﺎن آنهﺎ بﺎ اﺳتفﺎده از ﭘﺎرامتﺮهﺎی

میدهد .فهﺮﺳت کﺎمل تﺮکیبﺎت تﺸﮑیل دهنده اﺳﺎﻧس

مختلفی مﺎﻧند اطﻼﻋﺎت مﻮجﻮد در کتﺎبخﺎﻧﻪ ،رایﺎﻧﻪ ،دﺳتﮕﺎه

 Origanum Vulgare Lهمﺮاه بﺎ ﺷﺎخص بﺎزداری و درصد

 ،GC-MSﺷﺎخص بﺎزداری ،مطﺎلعﻪ طیفهﺎی جﺮمی و

تﺮکیبﺎت در جدول ( )1آورده ﺷده اﺳت.

مقﺎیسﻪ آنهﺎ بﺎ تﺮکیبﺎت اﺳتﺎﻧدارد و ثﺎبت اﻧدیس

همچنین تﺮکیبﺎت اصلی اﺳﺎﻧس این ﮔﻮﻧﻪ بﻪ تﺮتیب مقدار در

کﻮاتسهﺎی مﻮجﻮد از این تﺮکیبﺎت در منﺎبع و کتب مﺮجع

جدول ( )2ذکﺮﺷده اﺳت.

ﮔزارش ﺷده صﻮرت ﮔﺮفت.
جدول  -2تﺮکیبﺎت ﺷنﺎﺳﺎیی ﺷده از اﺳﺎﻧسOriganum Vulgare L

()%درصد تﺮکیب

()minﺷﺎخص بﺎزداری

تﺮکیب

ردیف

21/01

4/633

-Pinene

1

1/13

5/411

Thujene

2

2/45

5/561

-Pinene

0

1/51

5/061

-Myrcene

4

2/02

6/004

Tricyclene

5

10/51

6/006

Sabinene

6

1/14

1/315

-Ocimene

1

0/03

0/111

Delt-3-Carene

0

0/05

11/111

Bicyclo[3,1,1]hept-2-ene-2,6,6-trimethyl

1

1/62

10/006

Limonene

13

1/43

15/354

Trans-9,10-dihydrocapsenone

11

2/20

16/011

M-Mentha-6,8-diene

12

5/31

11/140

Alfa-Copanene

10

1/41

11/510

Trans-Alfa-Bergamotene

14

1/10

23/200

Beta-Farnecene

15

4/21

21/353

Clovene

16

5/12

22/610

Delta-Cadinene

11

1/10

20/163

Hexadecanoic Acid

10

GC-
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جدول  -0تﺮکیبﺎت اصلی اﺳﺎﻧس Origanum Vulgare L
درصد تﺮکیب

تﺮکیب

21/01

Pinene

ردیف



1

10/51

Sabinene

2

1/51

  Myrcene

0

5/12

Delta-Cadinene

4

4/21

Clovene

5

تﺮکیبﺎت ﺷنﺎﺳﺎیی ﺷده از اﺳﺎﻧس : Origanum Majorana

کﻪ  21تﺮکیب ﺷنﺎختﻪ ﺷده مﺸخص ﮔﺮدید ،کﻪ در مجمﻮع

بﺎزده اﺳﺎﻧس ﺣﺎصل از بخشهﺎی هﻮایی ﮔیﺎه مزبﻮر یك

 00/06درصد از اجزای این اﺳﺎﻧس را تﺸﮑیل میدهد.

وﻧیم درصد ( )%1/5بﻪدﺳت آمد ،کﻪ بﺎ اﺳتفﺎده از دﺳتﮕﺎه

فهﺮﺳت کﺎمل تﺮکیبﺎت تﺸﮑیل دهنده اﺳﺎﻧس

 GC-MASSمﻮرد تجزیﻪ و تحلیل قﺮار ﮔﺮفت .در اﺳﺎﻧس

 Majoranaهمﺮاه بﺎ ﺷﺎخص بﺎزداری و درصد تﺮکیبﺎت در

اﺳتخﺮاج ﺷده از این ﮔیﺎه چهل و ﭘنج تﺮکیب ﺷنﺎﺳﺎیی ﺷد،

جدول ( )0آورده ﺷده اﺳت .تﺮکیبﺎت اصلی اﺳﺎﻧس این

Origanum

ﮔﻮﻧﻪ ﻧیز بﻪ تﺮتیب مقدار در جدول ( )4ذکﺮﺷده اﺳت.
جدول  -4تﺮکیبﺎت ﺷنﺎﺳﺎیی ﺷده از اﺳﺎﻧس Origanum Majorana

()%درصد تﺮکیب

()minﺷﺎخص بﺎزداری

تﺮکیب

ردیف

3/12

5/000

3-Octanone

1

3/06

5/150

Beta-Myrcene

2

2/02

6/001

Cymene

0

3/20

6/154

Limonene

4

1/13

1/113

-Ocimene

5

6/21

1/101

Gamma-Terpinene

6

2/50

0/164

Delta-3-Carene

1

3/13

11/011

Sabinene

0

1/30

11/023

Alfa-Pinene

1

3/00

10/010

Pulegone

13

3/65

10/520

Carvone

11

2/41

15/314

Thymol

12

3/66

15/010

Carvacrol

10

3/01

11/155

Alpha-Cubebene

14

3/14

10/344

Beta-Bourbonene

15

0/01

10/101

Isocaryophillene

16

11/30

11/154

Trans-Caryophillene

11

2/11

23/165

Alfa-Humulene

10

1/10

21/311

Germacrene D

11

1/51

21/611

Germacrene B

23

0/65

22/360

Trans-beta-Farnesene

21

2/31

22/600

Delta-Cadinene

22
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04
4/51

24/030

Cycloisolongifolene-8,9-de hydro

20

13/11

24/421

Gamma-Cadinene

24

5/62

25/151

Apiol

25

1/54

25/500

Alfa-Amorphene

26

3/21

20/114

Hexadecanoic Acid

21

مقﺎیسﻪ تﺮکیبﺎت ﺷنﺎﺳﺎیی ﺷده از اﺳﺎﻧس  Origanum Vulgare Lو: Origanum Majorana
بﺎ مقﺎیسﻪی تﺮکیبﺎت ﺷنﺎختﻪ ﺷدهی اﺳﺎﻧس هﺮ دو ﮔﻮﻧﻪی ﮔیﺎهی مﻮرد مطﺎلعﻪ ،تﺮکیبﺎت مﺸﺎبﻪ و مﺸتﺮک بﺎ درصدهﺎی متفﺎوت دیده
ﺷد ،کﻪ در جدول ( )5ﮔﺮدآوری ﺷده اﺳت.
جدول  -5تﺮکیبﺎت اصلی اﺳﺎﻧس Origanum Majorana

درصد تﺮکیب

تﺮکیب

ردیف

11/30

Trans-Caryophillene

1

13/11

Gamma-Cadinene

2

0/65

Trans-Beta-Farnesene

0

6/21

Gamma-Terpinene

4

5/62

Apiol

5

جدول -6تﺮکیبﺎت مﺸتﺮک اﺳﺎﻧس  Origanum Vulgare Lو Origanum Majorana

در این تحقیق از آﻧﺎلیز اﺳﺎﻧس

تﺮکیب

ردیف

Alfa-Pinene

1

Beta-Myrcene

2

Sabinene

0

-Ocimene

4

Limonene

5

Delta-Cadinene

6

Hexadecanoic Acid

1

Origanum Vulgare L

تﺮاﻧس-کﺎریﻮفیلن ( ،)%11/30ﮔﺎمﺎ-کﺎدینن (،)%13/11

تﺮکیبﺎت اصلی بﻪ تﺮتیب مقدار :آلفﺎ -ﭘینن (،)%21/01

تﺮاﻧس -بتﺎ -فﺎرﻧسن ( ، )0/65ﮔﺎمﺎ -تﺮﭘینن ( )%6/21و آﭘی

ﺳﺎبینن ( ،)%10/51بتﺎ -مﺎیﺮﺳن ( ،)%1/51دلتﺎ-کﺎدینن

ال ( .)%5/62بﺎ تﻮجﻪ بﻪ تﺮکیبﺎت تﺸﮑیل دهنده اﺳﺎﻧس،

( )%5/12ﺣﺎصل ﺷدﻧد .بﻪ طﻮر کلی در هیجده تﺮکیب

ﺳزکﻮیی تﺮﭘنهﺎ بیشتﺮین درصد این اﺳﺎﻧس را بﻪ خﻮد

ﺷنﺎختﻪ ﺷده این اﺳﺎﻧس ،مﻮﻧﻮتﺮﭘنهﺎ بﻪ ﻋنﻮان غﺎلبتﺮین

اختصﺎص دادﻧد.

تﺮکیبﺎت میبﺎﺷند.

ﻧتیجﻪﮔیﺮی کلی از تحقیقﺎت اﻧجﺎم ﮔﺮفتﻪ بﻪ ﺷﺮح ذیل بیﺎن

در ﭘژوهش ﺣﺎضﺮ از آﻧﺎلیز اﺳﺎﻧس Origanum majorana L

میﮔﺮدد:

تﺮکیبﺎت اصلی و غنی ﻋبﺎرتند از :

 -1بﺎزده اﺳﺎﻧس ﺣﺎصل از بخشهﺎی هﻮایی ﮔیﺎه
 Origanum Vulgare Lیك درصد ( )%1بﻪدﺳت آمد و در
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10- Valnet, J., Duraffourd, C., Lapraz, J. C., 1987, The
aromagram: new results and an attempt at interpretation of 68
clinical cases, Plant. Med. Phytother, 12 (1), 43-52.
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 بﺎزده اﺳﺎﻧس ﺣﺎصل از بخشهﺎی هﻮایی ﮔیﺎه-2
) بﻪدﺳت%1/5(  یك وﻧیم درصدOriganum majorana
، تﺮکیب ﺷنﺎختﻪ ﺷده مﺸخص ﮔﺮدید21 آمد و در مجمﻮع
. درصد از اجزای این اﺳﺎﻧس را تﺸﮑیل میدهد00/06 کﻪ
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