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Comparison of Essential Oils Toxicity of Satureja Khuzistanica 
and Satureja Rechingeri on Larvae of the Barnacle 
Amphibalanus Amphitrite

[1] Larval development and metamorphosis in Balanus amphitrite Darwin (Cirripedia; 
Thoracica): Significance of food concentration, temperature and nucleic acids [2] Effects 
of dieldrin in seawater on the developmentof two species of crab larvae, Leptodius 
floridanus and Panopeus herbstii [3] Using barnacle larvae for evaluation of the toxicity 
of antifouling paints compounds [4] Thermal stability and antioxidant activity of essential 
oils from aromatic plants farmed in Argentina [5] Chemical composition of essential 
oils in Zataria multiflora Boiss. from different parts of Iran and their radical scavenging 
and antimicrobial activity [6] Terpenes from the red alga Sphaerococcus coronopifolius 
inhibit the settlement of barnacles [7] Recreating the seawater mixture composition of 
HOCs in toxicity tests with Artemia franciscana by passive dosing [8] The use of a brine 
shrimp (Artemia salina) bioassay to assess the toxicity of diatom extracts and short 
chain aldehydes [9] Allelopathic inhibition on red tide microalgae Skeletonema costatum 
by five macroalgal extracts [10] Toxic effects of copper on larval development of the 
barnacle Balanus amphitrite [11] Effects of algal diet on larval survival and growth of the 
barnacle Amphibalanus (=Balanus) improvises [12] Antifouling activity against barnacle 
cypris larvae: Do target species matter (Amphibalanus amphitrite versus Semibalanus 
balanoides)? [13] Variation in essential oil composition and antioxidant activity of cumin 
(Cuminum cyminum L.) fruits during stages of maturity

Aims Barnacles are benthos Crustacean with a calcareous place. In the state of puberty, they do 
not move and stick on their feet to the objects in the water. The life cycle of a typical barnacle 
includes two stages. The aim of this study was to compare essential oils toxicity of Satureja 
khuzistanica and Satureja rechingeri on larvae of the barnacle Amphibalanus amphitrite.
Materials & Methods In this experimental study, leaves of S. khuzestanica and S. rechingeri 
were collected. The extraction lasted 3 to 4 hours. Essential oil composition was detected by 
Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS). In order to evaluate the toxicity, the effect 
of essential oils with 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, and 1.5µg/ml concentrations was investigated 
on larvae of the barnacle Amphibalanus amphitrite. For data analysis, one way ANOVA, SPSS 16 
software, Probit analysis with 95% confidence interval, and Excel 2010 were used.
Findings Both S. khuzestanica and S. rechingeri had a high toxicity effect on larvae of the 
barnacle Amphibalanus amphitrite, which had a 100% lethal effect at 50μg/ml concentration 
and with increasing concentrations, more mortality was observed in the barnacle larval stages. 
S. khuzestanica with LC50 of 23.48μg/ml had a stronger effect on stage II nauplius. Stages 5 and 
6 of barnacle larvae were also more susceptible than the rest of the stages.
Conclusion Both S. rechingeri and S. khuzestanica have a high toxicity effect on larvae of the 
barnacle Amphibalanus amphitrite.
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 ساتوریاهای گیاهی  مقایسه سمیت اسانس
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  آمفیباالنوس آمفیتریتگونه 
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  چکيده
زی هستند و جایگاهی آهکی دارند. آنها در  پوستانی کف ها سخت بارناکل اهداف:

. چسبانند به اجسام داخل آب میای خود را  حالت بلوغ ساکن بوده و با پایه
طور معمول دو مرحله دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی  ها به چرخه زندگی بارناکل

و  )Satureja khuzestanica( خوزستانیکاساتوریا های گیاهی  سمیت اسانس
روی مراحل مختلف الروی بارناکل  )S. rechingeri( ساتوریا رشینگری

  بود. )Amphibalanus amphitrite( آمفیباالنوس آمفیتریت
 رشینگریو  خوزستانیکاهای  گونهدر مطالعه تجربی حاضر برگ  ها: مواد و روش

ساعت طول کشید. شناسایی ترکیب ۴تا  ۳گیری  آوری شدند. اسانس جمع
منظور  بهانجام شد.  )GC-MS( سنج جرمی طیف –کروماتوگرافیآنالیز  اسانس با

، ٢٥/٦، ٥/١٢، ٢٥، ٥٠های  با غلظت های گیاهی اسانسارزیابی میزان سمیت، اثر 
لیتر روی مراحل مختلف الرو کشتی چسب  میکروگرم در میلی٥/١، ١٢٥/٣

 LC50بررسی قرار گرفتند. این تست براساس تعیین مورد  آمفیباالنوس آمفیتریت
ساعته روی پنج مرحله مختلف الروی صورت گرفت. برای تحلیل ٢٤در یک دوره 

با  SPSS 16 ،Probit analysisافزارهای  طرفه، نرم آنالیز واریانس یک ها داده
  استفاده شدند. Excel 2010% و ۹۵بازه اطمینان 

الرو بارناکل خوزستانیکا اثر سمیت باالیی روی  ورشینگری هر دو گونه  ها: یافته
لیتر  میکروگرم بر میلی۵۰طوری که در غلظت  داشتند، به آمفیباالنوس آمفیتریت

ومیر بیشتری در مراحل الروی  % اثر کشندگی داشتند و با افزایش غلظت، مرگ۱۰۰
میکروگرم بر  - ۴۸/۲۳برابر  LC50خوزستانیکا با گونه بارناکل مشاهده شد. 

الرو  ۶ و ۵ناپلیوسی داشت. همپنین مراحل  ۲تری روی مرحله  لیتر اثر قوی میلی
  بارناکل حساسیت بیشتری نسبت به بقیه مراحل نشان دادند.

اثر سمیت خوزستانیکا ساتوریا  و ساتوریا رشینگریهر دو گونه گیری:  نتیجه
  دارند. آمفیباالنوس آمفیتریتروی الرو بارناکل باالیی 
  آمفیباالنوس آمفیتریت، سمیت، های گیاهی اسانس ها: کلیدواژه
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  مقدمه
پوستانی با جایگاهی آهکی هستند که در حالت  ها سخت بارناکل

به اجسام داخل آب ای خود را  بلوغ ساکن بوده و با پایه
ه هستند، به این پای بالغ تک . این جانوران در حالتچسبانند یم

دارند. چرخه زندگی هر دو اندام تناسلی نر و ماده را مفهوم که 
طور معمول شامل دو مرحله الروی با شنای آزاد و  ها به بارناکل

پوستان با  مرحله ثابت است. بدن بارناکل مشابه بدن همه سخت
ها از  یک اسکلت کیتینی پوشیده شده است. هنگامی که تخم

کنند و سر از تخم بیرون  نینی خود عبور میمرحله تکاملی ج
عنوان ناپلی شناگر وارد مرحله پالنکتونی  ها به آورند، بارناکل می
شوند. مرحله ناپلیوسی، اولین مرحله الروی است که شش  می

وسیله دگردیسی  مرحله دارد و پس از عبور از این مراحل الروی به
شود و  پریس تبدیل میقبل از استقرار به الرو دیگری موسوم به سی
صورت یک فرد جوان  سپس به وسیله دگردیسی بعد از استقرار به

  .[1]شود روی سطح مستقر می
مهرگان دریایی یک دوره الروی دارد که  چرخه زندگی بسیاری از بی

های محیطی  طی آن جانور بیشترین حساسیت را نسبت به استرس
دارد که در هر دوره دهد. دوره الروی اغلب چندین مرحله  نشان می

های  اندازه، تحرک و همچنین میزان حساسیت آن در مقابل استرس
محیطی متفاوت است. میزان حساسیت الروها در مراحل مختلف از 

های سمیت در بسیاری از مطالعات  همان گونه، در انجام تست
  .[2]شود مقایسه می
طوری که  به(دلیل تولیدمثل فراوان  جانوران به ها در میان بارناکل

مهره  های بی ترین فولینگ موفق است)الرو آنها همیشه در دسترس 
شوند،  آسانی شناسایی می های بارناکل به . اغلب گونه[3]دهستن

همچنین پراکنش گسترده آنها اجازه مقایسه میان مناطق و 
دلیل چرخه زندگی دریایی تیپیک و  به دهد. های مختلف را می زمان

بودن و  شتن مرحله الروی پالنکتونی و ثابتقابل شناسایی، دا
های  انعکاس خوب شرایط محیطی توسط این جانوران، آنها به گونه

های زیستی در  های اکولوژیک و مانیتورکننده عنوان مدل مناسبی به
  اند. ها تبدیل شده مطالعات مربوط به پایش اکوسیستم

لوژیک حایز پوستان هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اکو این سخت
های بنیادی در  عنوان گونه سو به  طوری که از یک اهمیت هستند به

عنوان  چرخه غذایی مناطق بین جزر و مدی و از سوی دیگر به
های دریایی  شوند. در اکوسیستم موجودات بیوفولینگ محسوب می

خوارها  طرف انبوهی از الرو مورد تغذیه پالنکتون  ها از یک بارناکل
کنند و همچنین مرحله بالغ آنها نیز مورد  تنان را آزاد می مویژه نر به

ها  گیرند و از طرف دیگر حضور بارناکل زی قرار می تغذیه ماهیان کف
در اکوسیستم برای ادامه سیکل زندگی بسیاری از جانداران دریایی 

ها در پاسخ به  ضروری است. با شناخت مراحل حساس بارناکل
توان آنها را  های جزر و مدی می یستگاهمحیطی در ز تغییرات زیست

عنوان مدلی برای درک اثرات تغییرات آب و هوایی در توزیع  به
  .[1]ها دانست گونه

ای پراکندگی دارد.  جنس مرزه (ساتوریا) اغلب در مناطق مدیترانه
های  گونه به نام ۹گونه دارد که از میان آنها  ۱۵این جنس در ایران 

 .S( ساتوریا اینترمدیا، )Satureja edmondi( ادموندیساتوریا 
intermedia( ،ساتوریا رشینگری )S. rechingeri ،( ساتوریا
)، S. kallarica( کالریکاساتوریا )، S. bachtiarica( بختیاریکا
 .S( آتروپاتاناساتوریا )، S. sahendica( سهندیکاساتوریا 

atropatana ،( ایزوفیالساتوریا )S. isophylla ،( ساتوریا
مرزه  .) انحصاری کشور هستندS. khuzestanica( خوزستانیکا

های اندمیک حوزه  ) یکی از گونهخوزستانیکاساتوریا خوزستانی (
های متعدد، دارای  جنوب ایران، گیاهی چندساله همراه با شاخه

های  های کوتاه، برگ متر، کرک سانتی۳۰هایی با ارتفاع حدود  ساقه
گیاهان متر است.  میلی۳تا  ۲ای کوتاه به طول ه گره متعدد و میان

روند  معطر عمدتًا در مصارف غذایی، آرایشی و بهداشتی به كار می
ها و تحقیقات علمی، خواص و اثرات  اما چنانچه طی آزمایش

دارویی نیز برای آنها ثابت شود در زمره گیاهان دارویی نیز قرار 
های گیاهی،  كردنی ان دمعنو گیرند. استفاده از گیاهان معطر به می

ها و  های غذایی و همچنین منبع تهیه انواع اسانس ادویه و چاشنی
های  ها از دیرباز رایج و مرسوم بوده است. برخی از اسانس عصاره

كش، ضدآفات، ضدقارچ، ضدباکتری،  گیاهی دارای خواص حشره
 .[4]ضدویروسی و بعضًا ضداكسیدان هستند



 ۴۳۷ تیتریآمف باالنوسیآمفالرو بارناکل گونه  یرو ینگریرش ایساتورو  کایخوزستان ایساتور یاهیگ یها اسانس تیسم سهیمقاـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های  های گیاهی گونه هدف مطالعه حاضر بررسی سمیت اسانس
روی مراحل مختلف الروی  ساتوریا رشینگریو  خوزستانیکا ساتوریا
 )Amphibalanus amphitrite( آمفیباالنوس آمفیتریتبارناکل 

  بود.
  

  ها مواد و روش
ساتوریا و ساتوریا خوزستانیکا  در مطالعه تجربی حاضر برگ گیاهان

آوری و سپس در سایه و دمای مناسب خشک  جمع رشینگری
شدند. گیاه با دستگاه آسیاب به شکل پودری تبدیل شد (البته نه 

آمدن اسانس شود). همچنین در این مرحله  در حدی که باعث بیرون
مدت طوالنی در معرض هوای محیط قرار گیرد. در  گیاه نباید به

بوط به دستگاه کلونجر گرم از پودر خشک گیاه درون بالن مر۵۰ادامه 
لیتر رسانده شد. جریان  ریخته و حجم بالن توسط آب مقطر به یک

آب سرد را باز و مقداری آب مقطر از انشعاب باال ریخته شد تا لوله 
تا  ۳گیری  جانبی کامًال پر شود و سپس هیتر روشن شد. اسانس

شده در ظروف تیره و  آوری ساعت طول کشید. اسانس جمع۴
داری  تا زمان استفاده در یخچال نگه C۴°در دمای  ای، شیشه
  .[5]شدند

سنج  طیف –کروماتوگرافیآنالیز برای  شناسایی ترکیب اسانس:
متر  میلی۲۵/۰ قطر ،متر۶۰به طول  DB-1مجهز به ستون  Thermoquest-Finnigan Trace GC-MSاز دستگاه  )GC-MS( جرمی

تا  C۶۰° دمای آون ازمیكرومتر استفاده شد. ۲۵/۰و ضخامت الیه  °C۲۵۰  با سرعت°C۴  بر دقیقه افزایش یافت. از گاز هلیم با سرعت
ولت در  الكترون۷۰لیتر بر دقیقه و انرژی یونیزاسیون  میلی۱/۱

  .استفاده شد یكروماتوگراف -با گاز شده جفتسنج جرمی  طیف
 زمانی که آب دریا بیشترین جزر را داشت :برداری بارناکل نمونه
چسبیده به آمفیباالنوس آمفیتریت های بالغ گونه  بارناکل
همراه آب دریا به  آوری و به از سواحل بندرعباس جمع ها سنگ قلوه

 شناسی منتقل شدند. آزمایشگاه زیست
تریت  آمفیباالنوس آمفی بارناکل داری در شرایط آزمایشگاه: نگه
 بیوفولینگی، های گونه سایر حذف و آزمایشگاه به انتقال از پس
 در جداشده های شدند. سپس بارناکل تمیز معمولی آب با خوبی به

 ppt۳۵و با شوری  C۲۷° با دمای دریا آب لیتر۲حاوی  هایی ظرف
های  داری و توسط پمپ اکسیژن هوادهی شدند. روزانه بارناکل نگه
 .[6]وسیله آرتمیا تغذیه شدند چسبیده به سنگ به

برای  و تست سمیت:بالغ منظور تغذیه بارناکل  کشت آرتمیا به
های گیاهی  های بالغ و بررسی اثر سمیت اسانس تغذیه بارناکل

برای کشت ابتدا . شده به کار رفت تفریخ ناپلیوس آرتمیای تازه
 ppt۳۵ازای هر لیتر آب دریا با شوری  سیست آرتمیا وزن شد (به

شکل  برای کشت از یک ظرف قیفی گرم آرتمیا نیاز است).۲به 
 ppt٣٥شکل حاوی آب دریا با شوری  استفاده شد. این ظرف قیفی

ساعت روشنایی و ١٦با شرایطی مانند دوره نوری  C٣٠°و دمای 
شایان ذکر است که یک سنگ هوا در ته . [7]ساعت تاریکی بود٨

کردن اکسیژن کافی  شکل قرار داده شده تا ضمن فراهم ظرف قیفی
ها در  انداخته تا از رسوب سیست ظرف، آب را نیز به جریان داخل

ساعت ٢٤ها حدود  ته ظرف جلوگیری شود. در این شرایط سیست
  .[8]شدند بعد تفریخ

های  از فیتوپالنکتون رناکل:کشت فیتوپالنکتون برای تغذیه الرو با
، )Chaetoceros calcitrans( کالسیترانس ائتوسروسک

سئوسیکا  تتراسلمیس)، muelleri Callitris(کلیتیرس میولری 
)suecica Tetraselmis (ولگاریس  کلرال) و Chlorella

vulgaris( ،تغذیه الرو بارناکل استفاده شد. ابتدا آب دریا با  برای

شده در  های کشت تهیه و فیلتر شد. فیتوپالنکتون ppt٣٥شوری 
ساعت تاریکی ۸ساعت روشنایی و ۱۶دوره نوری  C۲۶°دمای 
داری شدند. شایان ذکر است که برای کشت فیتوپالنکتون از  نگه

  .[9]) ۱تغییریافته استفاده شد (جدول  f2محیط کشت 
  

  f2ترکیبات مورد استفاده در محیط کشت ) ١جدول 

گرم بر  (میلی مقدار مورد استفاده نام ترکیب
 لیتر)

 NaNO3( ۷۵نیترات ( سدیم
 NaH2PO4.2H2O(۵آبه (٢فسفات. مونوسدیم
Na2SiO3.9H2O( ۴/۳۶آبه (٩سیلیکات. سدیم  

Na2EDTA ۲۰ 
٠/١٨ )MnCl2.4H2Oآبه (٤کلراید.IIمنگنز  

٠/١ B1ویتامین   
٣/١٦  )FeCl3.6H2Oآبه (۶کلرید.IIIآهن  
١/٠  )CuSO4.5H2Oآبه (۴سولفات.IIمس  

٢٣/٠  )ZnSO4.7H2Oروی ( سولفات  
٠١٢/٠  )CoCl2.6H2Oآبه (٦.کلرایدIIکوبالت  
٠٧/٠  )Na2MoO4.2H2Oآبه (٢مولیبدات. سدیم  

٠/٥  B12ویتامین   

  
 منظور تست سمیت در مراحل مختلف الروی: پرورش انبوه الرو به

 حاوی ظرف سوی یک در مشخص نوری نقطه یک ایجاد با
 از استفاده با ها بارناکل الروهای ،تاریک نسبتاً  محیط در ها بارناکل
 انتقال الرو کشت ظروف به و آوری جمع پالستیکی پاستور پیپت

 .بودند ناپلیوسی دوم مرحله در شده آوری جمع الروهاییافتند. 
 محیطبود.  ppt٣٥ی شور با دریا آب حاوی الروها کشت محیط
 وسئوسیکا  تتراسلمیس های فیتوپالنکتون حاوی الروها کشت

برای  لیتر میلی سلول در ٢×١٠٥با غلظت  چائتوسروز کالسیترانس
و  C°۲۷با  مکانی به الروی کشت محیط ظروف .بود تغذیه آنها

 [10]شد داده انتقال تاریکی ساعت۸ و روشنایی ساعت١٦ نوری دوره
 ومیر، مرگ نظر از الروهای بارناکل وضیعت بار کی ساعت۲۴هر و 

 قرار ارزیابی بعد مورد مرحله به الروها رسیدن درصد و زمان
  .[11]گرفتند

میکرولیتر ٢٠٠ها ابتدا  منظور بررسی سمیت اسانس به تست سمیت:
از هر اسانس گیاهی وزن و حجم آن توسط حالل 

لیتر رسانده شد، سپس در  میلی١٠٠٠به  سولفوکسید متیل دی
، ٢٥/٦، ٥/١٢، ٢٥، ٥٠غلظت  ٦ای از هر استوک  خانه٢٤های  پلیت
لیتر تهیه شد. در ادامه به هر چاهک  میلی میکروگرم در٥/١، ١٢٥/٣
، سپس ریخته ppt٣٥شده با شوری  لیتر آب دریای اتوکالو میلی یک

عدد الرو بارناکل با استفاده از لوپ و توسط  ۱۰درون هر چاهک 
ساعت پلیت زیر لوپ برده شد و ۲۴پاستور اضافه شد. بعد از  پییت

  ها بررسی شدند. ها و زنده تعداد مرده
هر غلظت با سه . [12]شود کند مرده محسوب می الروی که شنا نمی

اکساید  سولفو متیل بودن حالل دی دلیل سمی بهبار تکرار انجام شد. 
)DMSOعنوان کنترل و یک ستون نیز  ) در هر پلیت یک ستون به

عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در  حاوی آب دریا و الرو بارناکل به
گیری و در  ومیر در هر غلظت اندازه درصد مرگ نتیجه با این روند،

% جمعیت ٥٠(غلظتی از اسانس است که در آن  LC50نهایت نیز 
  شود) محاسبه شد. کشته می

 SPSS 16افزار آماری  شده توسط نرم های آماری انجام  تمامی آنالیز
منظور مقایسه درصد کشندگی اسانس در  صورت پذیرفت. به

مقایسه مراحل مختلف الروی برای  های متفاوت، همچنین غلظت
تعیین میزان حساسیت مورد مطالعه هر دوره از آزمایش از آنالیز 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران نژاد یریام هیمهد ۴۳۸
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ها از  اسانس LC50طرفه استفاده شد. برای محاسبه  واریانس یک
های  % (یکی از برنامه۹۵با بازه اطمینان  probit analysisبرنامه 
افزار  وسیله نرم به) استفاده شد و در نهایت نمودارها SPSSتحت 
  رشم شدند. ۲۰۱۰اکسل 

  
  ها یافته

در بررسی ترکیب شیمیایی اسانس مرزه خوزستانی از بین ترکیبات 
% بیشترین مقدار از حجم ۱/۹۴شده کارواکرول به میزان  شناسایی

نیز  ساتوریا رشینگری اسانس را به خود اختصاص داد. در مورد
 ۱۵% بیشترین مقدار از حجم ۳/۸۰ترکیب شیمیایی کارواکرول با 

  ).۲شده را در بر گرفت (جدول  ترکیب شناسایی
  

مرزه و  سچورجا رشینگرینوع و میزان ترکیبات اسانس (درصد) گونه  )٢جدول 
  خوزستانی
سچورجا رشینگریسچورجا خوزستانیکا ترکیب
  α-Thujene( ۱۱/۰  ۵/۱توجن (- آلفا
 -  ٢/٠ )α-Pineneپینن (- آلفا
 ٥/٠  β-Pinene( ۲/۰پینن (- بتا
 -  -  )β-Mycereneمیرسن (- بتا
 ٩/٢ ٣/٠ )p-Cymeneسیمن (- پارا
 -  -  )Cineole-1,8سینئول (- ٨، ١

 ١/٢ ٢/٠ )γ-Terpinenترپینن (- گاما
 ١/٠ -  اتر کارواکرول متیل
 ٣/٠ ٨/٠ تیمول
 ٣/٨٠ ١١/٩٤ کارواکرول

-β( کاریوفیلن- بتا
Caryophyllene(  - ٣/٠ 

 -  ٣/٠ )α-Humuleneهومولن (- آلفا
 ٨/٠ -  میرسن

 -  ٢/٠ )α-Terpineneترپینن (- آلفا
 ٦/٠  ۹/۰ لیمونن

 ٥/١ ١/٠ )Terpin-4-olاُل (٤- تریپن
 -  ٢/٠ )α-Terpinolترپینول (- آلفا
 ٤/١ ١/٠)β-Bisaboleneبیسابولن (- بتا

 ٢/١ -  لینالول
 ٩/٠ -  سابینن هیدرات- سیس

 ١/٠ -  بورنول
 ۵/۹۴ ۵۲/۹۸ جمع کل

  
بر  های اسانس گونه مرزه خوزستانی آنالیز آماری اثر سمیت غلظت

داری نشان داد. مراحل  مراحل مختلف الروی بارناکل اختالف معنی
الرو بارناکل حساسیت بیشتری نسبت به بقیه مراحل داشتند  ۶و  ۵

ترین حالت را نسبت به  مقاومالرو بارناکل  ۲و همچنین مرحله 
  سمیت اسانس مرزه خوزستانی نشان داد.

های مختلف سمیت  در غلظت اسانس گیاه مرزه خوزستانی
متفاوتی نشان داد و با افزایش غلظت اسانس سمیت آن نیز 

لیتر با  میکروگرم بر میلی۵/۱طوری که در غلظت  افزایش یافت، به
(در مراحل  ۲۲الروی) تا  ۳و ۲درصد کشندگی بین صفر (در مراحل 

میکرو گرم ۵۰الروی) کمترین سمیت را نشان داد و در غلظت  ۵و  ۴
% ۱۰۰تا  الروی) ۲ مرحله (در ۵۵ بین کشندگی درصد با لیتر میلی بر
  ).۱ (نمودار داشت را سمیت میزان باالترین الروی) ۶ و ۵ مراحل (در

های مختلف سمیت  در غلظت ریشینگریگونه  اسانس مرزه
لیتر با  میکروگرم بر میلی۵/۱طوری که در غلظت  متفاوتی داشت، به

(در  ۲۰الروی) تا  ۴و  ۳، ۲درصد کشندگی بین صفر (در مراحل 
الروی) کمترین سمیت را نشان داد و در غلظت  ۵و  ۴مراحل 

 ۲(در مرحله  ۵۲لیتر با درصد کشندگی بین  میکروگرم بر میلی۵۰

الروی) باالترین میزان سمیت را  ۶و  ۵% (در مراحل ۱۰۰ی) تا الرو
  ).۲داشت (نمودار 

 گونه بارناکل الروی مختلف مراحل بین LC50 در داری معنی اختالف

 ناپلیوسی ۶ و ۵ مراحل بین اما داشت، وجود تریت آمفی آمفیباالنوس

  ).۴ و ۳ نمودارهای؛ ≥۰۵/۰p( نشد مشاهده داری معنی تفاوت
  

مرزه  های مختلف اسانس گیاه مقایسه مربوط به اثرات غلظت )۱نمودار 
 خوزستانی بر مراحل مختلف الروی بارناکل و مقایسه مراحل ناپلیوسی با یکدیگر

 دار تفاوت معنی  دهنده مشابه نشان  معیار و حروف غیر انحراف  ها نشانه آنتنک(
  های متفاوت اسانس است)  بین غلظت

  

 مرزه گیاه  اسانس مختلف های غلظت اثرات به مربوط مقایسه )۲ نمودار
 یکدیگر با ناپلیوسی مراحل مقایسه و بارناکل  الروی مختلف مراحل بر ریشینگری

 دار معنی تفاوت  دهنده نشان مشابه  غیر حروف و معیار انحراف  نشانه ها آنتنک(
  است) اسانس متفاوت های  غلظت  بین

  

  
 بین مراحل مختلف ناپلیوسی در گیاه مرزه خوزستانی LC50مقایسه  )۳نمودار 

دار  تفاوت معنی  دهنده  مشابه نشان  معیار و حروف غیر انحراف  ها نشانه آنتنک(
  است)های متفاوت گیاه  بین گونه
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 ریشینگری بین مراحل مختلف ناپلیوسی در گیاه مرزه LC50مقایسه  )۴نمودار 

ار د تفاوت معنی  دهنده مشابه نشان  و حروف غیر معیار انحراف  ها نشانه آنتنک(
  )های متفاوت گیاه است بین گونه

  
میکروگرم در ۵۰تا  ۵/۱های مختلف از  میر در غلظت و میزان مرگ

). در ≥۰۵/۰pلیتر اسانس با افزایش غلظت، افزایش یافت ( میلی
الروی در دو گونه گیاهی  ۲لیتر، مرحله  میکروگرم در میلی۵۰غلظت 

ومیر مشاهده شد.  % مرگ۵۰باالی  ریشینگریو  خوزستانیکامرزه 
ومیر  لیتر نیز درصد مرگ میکروگرم در میلی۳های کمتر از  در غلظت
% بود. اسانس گیاه مرزه خوزستانی در غلظت ۲۰تر از  پایین
ناپلیوسی  ۳% کشندگی در مرحله ۶۵لیتر با  یمیکروگرم در میل۵۰

الرو بارناکل در غلظت  ۴ومیر، همچنین مرحله  بیشترین درصد مرگ
% کشندگی، ۱۰و  ۸۰ترتیب با  لیتر به میکروگرم بر میلی۵/۱و  ۵۰

داری را نسبت به گونه گیاهی دیگر در این مرحله  تفاوت معنی
  الروی نشان داد.

  
  بحث

های  های گیاهی گونه ی سمیت اسانسهدف مطالعه حاضر بررس
روی مراحل مختلف الروی  ساتوریا رشینگریو  خوزستانیکاساتوریا 
  بود. آمفیباالنوس آمفیتریتبارناکل 

شده برای  کاربرده نوع گیاه و نوع موجود تحت مطالعه در غلظت به
دلیل ترکیبات متفاوت  % از موجودات متفاوت است که به٥٠کشتن 

هر اسانس است. در مطالعه حاضر ارزیابی آزمون سمیت برای 
کند که هر دو گونه  این واقعیت را بازگو می ساتوریاگیاهان جنس 
ویژه گونه  اثر سمیت باالیی داشتند، به خوزستانیکا و ریشینگری
لیتر بر مرحله  میکروگرم بر میلی-۴۸/۲۳برابر  LC50که  خوزستانیکا

تری از خود نشان داد. اثرات سمیت  ناپلیوسی داشت، اثر قوی ۲
  آنها بیشتر مربوط به کارواکرول بود.

 آن مخصوص وزن دارد. تیمول به شبیه بوئی و است مایع کارواکرول
 گراد سانتی درجه صفر گرمای در و است ۹۷۵۱/۰ برابر C۲۵° مایگر در

 در زیاد مقادیر در ولی است غیرمحلول آب در عمالً . شود می منجمد
 در و دارد کننده ضدعفونی اثر کارواکرول شود. می حل اتر و الکل
  .گیرد می قرار هاستفاد مورد آلی مواد از برخی سنتز

اسانس بر مراحل مختلف های  در مطالعه حاضر سمیت غلظت
  داری نشان داد. الروی بارناکل اختالف معنی

 ۶لیتر در مرحله  میکروگرم بر میلی -۲۰/۶برابر  LC50میزان 
لیتر در  میکروگرم بر میلی - ۶۴/۲۸برابر با  LC50ناپلیوسی، میزان 

برابر با  LC50، میزان ریشینگریالروی در اسانس گونه  ۲مرحله 
 LC50ناپلیوسی و میزان  ۶لیتر در مرحله  میلیمیکروگرم بر  -۳۱/۵

الروی از اسانس  ۲لیتر در مرحله  میکروگرم بر میلی -۴۸/۲۳برابر با 
الرو بارناکل  ۶و  ۵نشان دادند که مراحل خوزستانیکا گونه 

الرو  ۲حساسیت بیشتری نسبت به بقیه مراحل و همچنین مرحله 
اسانس هر دو گونه  ترین حالت را نسبت به سمیت بارناکل مقاوم

در مراحل مختلف الروی  LC50در مطالعه حاضر با مشاهده  داشتند.

روی مراحل رشدونمو الروی به سمت  بارناکل مشخص شد با پیش
تر باعث مرگ  های پایین کمتر داشتند و در غلظت LC50جلو مقدار 

  % الروها شد.۵۰
های گیاهی بر حسب منطقه  دهنده اسانس ترکیبات تشکیل

جغرافیایی رویش، سن گیاه در هنگام تهیه اسانس، شرایط محیطی 
کردن و استخراج  و فصلی، نوع کشت، زمان برداشت، روش خشک

های مختلف، مرحله رشد و در نهایت  گیری اندام اسانس، اسانس
های جنس  ترکیبات عمده گونه. [13]تواند تفاوت ژنتیکی گیاه می

مول و کارواکرول است که اغلب های فنلی مثل تی مرزه از مونوترپن
همراه گاماترپین، پاراسمین و لینالول وجود دارند، این گروه از  به

میکروبی دارند.  اکسیدانی و آنتی ترکیبات فنلی خاصیت آنتی
شامل  رشینگریترین ترکیبات شیمیایی اسانس مرزه  مهم

 ٨و  ١ترپینن، لیمونن، - پاراسیمن، گاما ،%٩٠کارواکرول بیش از 
عنوان  اوژنول، میرسن و آلفاتوژن هستند. کارواکرول به نئول،سی

تکوینی محسوب  ترکیب اصلی سازنده اسانس در همه مراحل
  شود، به همین جهت فعالیت بیولوژیکی قابل توجهی دارد. می

توان  را می تریت آمفیباالنوس آمفیهای بارناکل مانند  برخی از گونه
کرد. تمام مراحل الروی در زمان داری  در شرایط آزمایشگاهی نگه

توان در  روز قابل انجام است و از تمامی مراحل می ۱۱تا  ۴کوتاه 
های سمیت و مقایسه حساسیت مراحل مختلف الروی و  تست

عنوان یک مدل مطالعاتی استفاده  همچنین در ارزیابی زیستی به
در دسترس است و  ۲کرد. از آنجایی که تعداد بیشتری ناپلیوس 

کنند،  زنده تولید می ۲های بالغ تعداد انبوهی ناپلیوس  ناکلبار
زمان کوتاه برای رسیدن به آن،  همچنین دسترسی سریع در مدت

شود. از  این مرحله برای انجام تست سمیت بیشتر استفاده می
ها  ومیر تعداد زیادی از ناپلیوس طرفی با انجام کشت انبوه و مرگ

احل بعدی تحت شرایط در حین رشدونمو و رسیدن به مر
شدن و  دلیل بزرگ آزمایشگاهی از تعداد الروها کاسته شد و به

نشست الروها به کف و کمترشدن پاسخ مراحل باالتر به نورگرایی، 
 ۲تر شده به همین علت بیشتر از مرحله  انجام تست سمیت مشکل
شود. از طرفی  های سمیت استفاده می ناپلیوسی برای انجام تست

راحتی در آب در عرض  دلیل فراربودن، به های ضروری به این روغن
چند روز پس از کاربرد بخار شده و نهایتًا تاثیر آن بر اکوسیستم آبی 

دلیل  توان برای کاربردهای زیاد به رسد. بنابراین می به حداقل می
  داشتن خواص بسیار زیاد در دوزهای مشخص از آنها استفاده کرد.

  
  گیری نتیجه

اثر سمیت خوزستانیکا ساتوریا  و ساتوریا رشینگرینه هر دو گو
طوری که  دارند، به آمفیباالنوس آمفیتریتروی الرو بارناکل باالیی 

% اثر کشندگی نشان ۱۰۰لیتر  میکروگرم بر میلی۵۰در غلظت 
ومیر بیشتری در مراحل الروی  دهند و با افزایش غلظت، مرگ می

برابر  LC50با  خوزستانیکاساتوریا گونه شود.  بارناکل مشاهده می
ناپلیوسی  ۲تری بر مرحله  لیتر اثر قوی میکروگرم بر میلی - ۴۸/۲۳

الرو بارناکل حساسیت بیشتری نسبت به بقیه  ۶و  ۵مراحل دارد و 
  دهند. مراحل نشان می
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