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چکیده به منظور مقایسه نوع و میزان ترکیبات فیتوشیمیایی مرزه به عنوان یک گونه ارزشمند،
بومی و در خطر انقراض ایران ،در شرایط فراسرد ،بذور مرزه به مدت  1هفته در نیتروژن مایع

شناسه مقاله

با دمای  -196درجه سلسیوس نگهداری شدند .اسانسگیری از سرشاخههای گلدار حاصل از

نوع مقاله :پژوهشی

این بذور به روش تقطیر با آب انجام گرفت و ترکیبات تشکیلدهنده اسانس با روش

تاریخ پژوهش1393 :

کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی شناسایی شد .تعداد 15

تاریخ دریافت96/07/12 :

و  16ترکیب به ترتیب از اسانس سرشاخههای مرزه حاصل از بذور نگهداری شده در شرایط

تاریخ پذیرش96/09/27 :

فراسرد و معمولی شناسایی شد و ترکیبات عمده شامل کارواکرول ،پاراسیمن و تیمول بودند .از
لحاظ نوع و درصد ترکیبات موجود در اسانس تفاوت قابل توجهی بین گیاهان شاهد و فراسرد
مشاهده نشد .بنابراین ،با استفاده از فناوری فراسرد میتوان بذر این گونه ارزشمند را برای مدت
زمان بسیار طوالنی حفظ و از خطر انقراض این گونه منحصر به فرد جلوگیری نمود.
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مقدمه نگهداری در شرایط فراسرد 1یک روش بسیار کارآمد برای نگهداری

که بین گیاهان شاهد و گیاهانی که در شرایط

ریز نمونه های گیاهان در معرض انقراض در بانک های ژن گیاهی می باشد و

فراسرد قرار گرفته بودند هیچ تفاوتی در

از این رو ،پایداری ژنتیکی ،مورفولوژیکی یا فیتوشیمیایی گیاهان باززایی
شده پس از خروج از شرایط فراسرد بسیار مهم است.

[ ] 11

تنوع ژنتیکی وجود

[]14
ندارد.

با وجود مطالعاتی که روی ثبات ژنتیکی

مرزه 2از گیاهان دارویی باارزش اسانسدار بومی ایران  ،در معرض انقراض است

گیاهان حاصل از فراسرد در برخی از نقاط

و از این رو ،ارزیابی پایداری فیتوشیمیایی بذور آن در شرایط نگهداری فراسرد

جهان صورت گرفته است ،مطالعهای روی

بسیار بااهمیت است.

[]8

گیاه مرزه و اثر فراسرد بر ترکیبات اسانس

پژوهشهای زیادی در زمینه نگهداری بذور گیاهان مختلف در دمای فراسرد و

و ثبات فیتوشیمیایی صورت نگرفته است.

ثبات ژنتیکی و فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی آنها صورت گرفته است و عدم

هدف این پژوهش تعیین کارآمدی روش

تغییرات ژنتیکی یا سیتولوژیکی و مورفولوژیکی در حفاظت فراسرد مورد تأکید

نگهداری به روش انجماد در نیتروژن مایع

قرار گرفته است ]13[.عدم تنوع ژنتیکی در گیاهان باززایی شده از سیبزمینی[ ]7و

بهمنظور حفظ ژرمپالسم گیاهی گیاه مرزه با

تمشک[ ]15نگهداری شده در نیتروژن مایع به اثبات رسیده است .همچنین ،عدم

حفظ پایداری فیتوشیمیایی بود.

تغییر محتوای دیوسگنین 3در نگهداری در شرایط فراسرد سیبزمینی شیرین نیز
گزارش شده است ]1،3[.ثبات ژنتیکی تعدادی از هستهداران با استفاده از نشانگرهای
مولکولی در شرایط فراسرد نیز اثبات شده است ]17[.عالوه بر ثبات ژنتیکی ،پایداری
فیتوشیمیایی گیاهان نیز در شرایط پس از نگهداری نیز اهمیت دارد .از این رو ،بر
مناسببودن نگهداری در شرایط فراسرد تأکید زیاد شده

است]11[.

ثبات ژنتیکی گیاه تربژاپنی 4نگهداری شده به مدت طوالنی در شرایط فراسرد با

مواد و روشها بذور مرزه از طبیعت استان
ایالم جمعآوری گردید .بذور در محلول
بارگیری 9بهمدت  20دقیقه قرار گرفته و
پس از آن محلول شماره 2
کرایوویالها11

10

در

به آنها افزوده شده و درب

استفاده از نشانگرهای مولکولی ،مورفولوژیکی و بیوشیمیایی مشخص شد ]12[.به

آنها با پارافیلم مسدود و نمونهها به مدت

طور مشابه ،تأثیری از انجماد بر رونویسی و بیان ژنهای خاص در خشخاش[ ]4و

یک هفته تحت شرایط فراسرد در نیتروژن

گندم[ ]5گزارش نشده است .اثر نگهداری در شرایط فراسرد بر بیان ژن و انتقال ژن

مایع قرار گرفتند .بذور پس از خروج از

گیاه آرابیدوپسیس 5مطالعه شده است .بعد از نگهداری در شرایط فراسرد هیچ

تانک نیتروژن مایع بهمدت  2دقیقه در حمام

افزایش قابلتوجهی در کارایی انتقال ژن وجود ندارد ،اما انجماد

آب گرم  42درجه سلسیوس قرار گرفته و

میتواند بیان ژن اگزوژن 6را بهبود

بخشد]9[.

نتایج مطالعه روی توت 7نشان

سه مرتبه و هر مرتبه  2دقیقه در محلول

میدهد که نگهداری در شرایط فراسرد ثبات ژنتیکی ژرمپالسم این گیاه را حفظ

ساکارز  1/2موالر قرار گرفتند .بذور

مینماید ]2[.بررسی با نشانگرهای مولکولی برای ثبات ژنتیکی رازک 8نشان میدهد

نگهداری شده در شرایط معمولی به عنوان

1

8

2

9

cryopreservation
Satureja rechingeri
3 diosgenin
4 wsabi
5 Arabidopsis thaliana
6 exogen
7 mulberry
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فصلنامه بومشناسی گیاهان زراعی جلد  ،13شماره  ،3صفحات ( 51 - 57پاییز )1396
شاهد در نظر گرفته شدند .بذرها در بستری از مخلوط پیتماس :پرالیت به نسبت

افزون بر این مشاهدات نشان داد که بذور

 1:3در گلخانه کشت شده و در هر گلدان یک بذر قرار گرفت .آبیاری از لولهکشی

مرزه پس از خروج از نیتروژن مایع همانند

شهری از قسمت پایین گلدان انجام شد .سرشاخههای گلدار در مرحله گلدهی

نمونههای شاهد قادر به جوانهزنی و تولید

برداشت و در دمای معمولی آزمایشگاه و دور از نور مستقیم خورشید خشک شده

گیاهچه بودند و از نظر سالمتی هیچگونه

و با روش تقطیر با آب و به کمک دستگاه کلونجر اسانسگیری شد .برای آماده

عالیم سوئی در آنها مشاهده نگردید.

سازی نمونهها ،ابتدا نمونههای گیاهی با سولفات سدیم بیآب رطوبتگیری شدند.

بنابراین میتوان گفت که حفاظت بذور مرزه

بهمنظور جداسازی و شناسایی ترکیبات اسانس از دستگاه کروماتوگرافی گازی 1و

در شرایط فراسرد تغییرات قابل توجهی در

کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی 2بهره گرفته شد .ترکیبات

ترکیبات شیمیایی گیاه را بهدنبال نداشته

تشکیلدهنده اسانس گونه مرزه در تیمارهای شاهد و فراسرد ،پس از بهدست

است و در همین رابطه بررسیهای صورت

آوردن کروماتوگرامها و طیفهای جرمی با محاسبه شاخصهای بازداری ،درصد

گرفته در پژوهشهای مرتبط دیگر حاکی از

کمی ترکیبها ارزیابی شدند.

آن است که در دماهای بسیار پایین ،فعالیت-

نتایج و بحث تعداد  16ترکیب در تیمار شاهد یا نگهداری در شرایط معمولی
شناسایی گردید (شکل  )1و عمدهترین ترکیبات شناسایی شده به ترتیب

های تقسیم سلولی و سوخت و ساز گیاه به
حالت تعلیق در میآید و مواد برای مدت
طوالنی بدون تغییر باقی میمانند ]13[،که این

کارواکرول ،)%82/1( 3پاراسیمن ،)%4/9( 4گاماترپینن )%2/1( 5و تیمول)%1/4( 6

یافتهها با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.

بود (جدول  .)1از گیاهان حاصل از بذور مرزه نگهداری شده در شرایط فراسرد

افزون بر این در این پژوهش تغییرات

 15ترکیب شناساییشد (شکل  )2و عمدهترین ترکیبات شناسایی شده به ترتیب

بیوشیمیایی در مرزه مورد مطالعه که در

کارواکرول ( ،)%81/9پاراسیمن ( ،)%5/8گاماترپینن ( )%3/2و تیمول ( )%0/6بودند

شرایط فراسرد قرار گرفته بودند ،مشاهده

(جدول  .)1مقایسه ترکیبات بهدست آمده از اسانس حاصل از سرشاخههای گلدار

نگردید .یافتههای پژوهشیهای مرتبط نیز

بذور شاهد و شرایط فراسرد مرزه نشان میدهد که قرار دادن بذور گونه مورد
مطالعه در نیتروژن مایع تأثیری بر نوع ترکیبات عمده تشکیلدهنده اسانس نداشته
و اختالف درخور توجهی در مقدار هر یک از این ترکیبات مشاهده نگردید.

همین نتیجه را نشان
نتیجهگیری کلی

میدهد]2،6،16،17،18[.

بررسیها پایداری

کارواکرول بهعنوان عمدهترین ترکیب ،در اسانس شاهد بیشترین مقدار میباشد که

فیتوشیمیایی مرزه در شرایط فراسرد نشان

با اسانس حاصل از سرشاخههای گلدار فراسرد تفاوت قابل توجهی ندارد .بررسی

داد که نگهداری بذور مرزه در این شرایط

مقدار پاراسیمن بهعنوان دومین ترکیب عمده نشان میدهد که میزان این ترکیب در

بر خصوصیات فیتوشیمیایی مرزه مورد

اسانس شاهد و تیمار فراسرد اختالف چندانی ندارند .همچنین مقدار گاماترپینن

مطالعه پس از خروج از نیتروژن مایع تأثیری

هم تفاوت عمدهای در شاهد و تیمار فراسرد نشان نمیدهد.

ندارد.

1

)Gas Chromatography (Agilent, Germany
)Gas Chromatography Mass Spectrometry (Varian, USA
3 carvacrol
2

4

ρ −cymene
δ − terpinene

5

thymol

6
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) کروماتوگرام اسانس شاخه گلدار مرزه حاصل از بذور نگهداری شده در شرایط معمولی1 شکل
Figure 1) Chromatograms of Essential oils of flowering braches of Satureja rechingeri derived from seeds incubated in
usual condition

) کروماتوگرام اسانس شاخه گلدار مرزه حاصل از بذور نگهداری شده در شرایط فراسرد2 شکل
Figure 2) Chromatograms of Essential oils of flowering braches of Satureja rechingeri derived from seeds incubated in
cryopreservation condition
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) ترکیبات شناسایی شده در اسانس شاخه گلدهنده مرزه حاصل از بذور نگهداری شده تحت شرایط معمولی و فراسرد1 جدول
Table 1( Identified essential oils compositions of Satureja rechingeri flowering stem derived from seeds incubated in
usual and cryopreservation conditions
compositions
α − thujene
α − pinene

Retention Index

control (%)

cryopreservation (%)

931
940

0.3
0.4

0.3
0.2

β − pinene

980

0.4

0.6

α − terpinene

1018

0.2

0.1

ρ − cymene

1026

4.9

5.8

δ − terpinene

1061

2.1

3.2

terpinolene
Terpinen-4-ol
α − terpined

1090
1177
1189

1.2
0.7
0.3

1.3
0.3
0.2

Thymol, methyl ether
Carvacrol, methyl ether
Thymol
Carvacrol
E-caryophyllene

1236
1246
1290
1300
1420

1.1
0.5
1.4
82.1
1

1.1
0.6
81.9
0.2

Germacrene D
Caryophyllene oxide

1485
1585

1.7
0.8

1.2
0.5
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This research was aimed to compare the type and content of
phytochemical compounds of Satureja rechingeri as a valuable, indigenous
and endangered species of Iran under cryopreservation. The seeds were kept
in liquid nitrogen at -196 °C for 1 week. The flowering shoots resulted from
the treated seeds were collected and dried in the laboratory condition and their
essential oils were obtained by hydro-distillation method. The essential oil
compositions were determined using analytical gas chromatography and gas
chromatography coupled with mass spectrometer (GC/MS). Finally, 15 and
16 components were identified in the essential oils in the cryopreservation
and control groups, respectively. The main components in the essential oil
were carvacrol, p-cymeneand and thymol. Regarding the type and percentage
of compounds existing in the essential oil, there was no significant difference
among the control and cryopreservation treatments. Therefore by
cryopreservation technique, the seeds of this valuable endangered species
could be preserved for a long period and its extinction may be avoided.
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