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بررسی مواد موثره اسانس در سرشاخه های گلدار و عملکرد آنتی اکسیدانی گیاه
دارویی پونه  Mentha longifolia (L.) Huds.در شرایط طبیعی و زراعی در
دو مرحله رویشی و زایشی
3

آرزو مستعد* ،1آرین ساطعی 2و معصومه مازندرانی

 1کارشناسارشد ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان
 2استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان
 3استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان
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چکیده
این تحقيق با هدف شناخت تغييرات ميزان مواد موثره اسانس و نيز عملکرد آنتیاکسيدانی عصاره سر شاخههای
گياه پونه ( ) Mentha longifoliaدر دو مرحله رویشی و زایشی تحت شرایط زراعی (استفاده از کود حيووانی و
نيز عدم استفاده از آن) و مقایسه آن با رویشگاه طبيعی صورت گرفت .بدین منظور سر شاخههوای گيواه در دو
مرحله رویش و زایشی از رویشگاه طبيعی آن واقع در منطقه عباسآباد اسوتان گلسوتان و همینوين از گياهوان
کشت شده در مزرعه دارای کودحيوانی گاوی و بدون کود جمع آوری گردید .نتایج تجزیه اسانس نشان داد که
در مزرعه حاوی کود ترکيب سيرینگل و در رویشگاه طبيعت ترکيب آزولن از باالترین ميزان برخوردار بودنود.
همینين عملکرد آنتیاکسيدانی با سه روش ظرفيت آنتیاکسيدانی کل ،ميزان مهار رادیکالهوای آزاد و سونجش
قدرت احياء کنندگی ارزیابی گردید .در رابطه با ظرفيت آنتی اکسيدانی کل و سنجش قدرت احيا کنندگی ،گياه
خودرو در شرایط طبيعی از بيشترین ميزان عملکرد آنتیاکسيدانی در فاز زایشی نسبت به شرایط زراعی (دارای
کود و بدون کود) برخوردار بود .در رابطه با ميزان مهار رادیکالهای آزاد و نيز قدرت احياءکنندگی نيز بيشترین
ميزان در فاز رویشی و زایشی در تيمار بدون کود مشاهده شد.
واژگان كلیدي :آنتی اکسيدان ،اسانس ،پونه کوهی ،سنجش قدرت احيا کنندگی ،ظرفيت آنتوی اکسويدانی کول،
ميزان مهار رادیکالهای آزاد

مقدمه

1

اسانس میتواند تحت تاثير شرایط آب و هوایی ،بافت

اسانس ها ترکيبات معطرو طبيعوی مویباشوند کوه

خاک ،اندام گياه ،سن و مراحل رشد گياهان متفواوت

بوا ظلظوتهوای

باشود ( .)Bakkali et al., 2007تحقيقوات نشوان داده

میتوانند حاوی ترکيبهای مختلو

متفاوت باشند .ایون ترکيبوات از انودامهوای مختلو

است شرایط استرس میتواند کميت و کيفيت اسانس

گياهان مانند دانه ،ریشه ،جوانه ،پوست ،شاخه ،ظنیوه

را تغيير دهد (کامکار و همکاران .)1331 ،در گياهوان

و گل استخراج میشوند (Naeini et al., Burt, 2004

دارویی و معطر ،خشکی ممکن است در ميزان برخوی

; .)2009کميووت و کيفيووت ترکيبووات تشووکيلدهنووده

از ترکيبووات و عملکوورد متابوليووتهووای ثانویووه اثوور
معنیداری داشوته باشود (.)Petropoulos et al., 2008

*نویسنده مسئولarmostaed@yahoo.com :
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کميت و کيفيت ترکيبوات اسوانس در رویشوگاههوای

درصد) و پيپریتون اکساید اعالم نمودند .همینين آنها

طبيعی میتواند به فاکتورهوایی ماننود محول رویوش،

نشان دادند که تأثير ضد ميکروبی اسانس پونوه بيشوتر

ارتفاع ،روشها و زموان جموعآوری و روش خشو

از عصاره آن میباشد (.)Gulluce et al., 2007

کردن نمونهها ،نوع خاک ،اقليم و نوسوانات فصولی و

ترکيبات آنتی اکسيدان از متابوليتهوای ثانویوه در

اندامهای گياهی مرتبط باشد .با این حال عامل تعيوين

گياهان هستند که ميزان آنها در گياهان به شرایط تنش

گونهها

در محويط بسوتگی دارد (.)Verpoorte et al., 1999

است ( .)Al-Jaber et al., 2012عنوان شده است کوه

نقش آنتیاکسيدانها بهعنوان عوامول کواهشدهنوده و

کاهش اسانس تحوت تونش ،ممکون اسوت بوه علوت

محدود کننده آسيب های اکسيداتيوی بوه سواختارهای

اختالل در فتوسنتز و توليد کربوهيدراتهوا و کواهش

زیستی به وسويله ظيرفعوال کوردن رادیکوالهوای آزاد

رشوود گيوواه باشوود (.)Flexas and Medrano, 2002

میباشد که از این طریق نقش مهمی در جلووگيری از

حسنی و همکاران ( )1331اظهار داشتند که تنش آبی

تشکيل رادیکالهای آزاد و پراکسيداسويون ليپيود ایفوا

اثر معنیداری بر اسانس ریحوان داشوت و بوا کواهش

میکنند (Gulcin et al., 2011; Barros et al., 2010؛

مقدار آب خاک ،عملکرد اسانس کاهش و در مقابول،

.)Majewska et al., 2011

کننده اصلی برای ترکيبات اسانس قطعا ژنتي

درصد اسانس افزایش یافت.

ایون تحقيوق بوا هوودف شوناخت تغييورات ميووزان

خانواده نعنائيان ،یکی از بزرگتورین خوانوادههوای

ترکيبووات پونووه ( )Mentha longifoliaدر فصووول

گياهی است که دارای پراکنش جهانی بووده و شوامل

مختل

سال و همینين اثر کود حيوانی در قيواس بوا

حدود  211جونس و بوين دو توا پونج هوزار گونوه از

عدم استفاده از آن بر ترکيبات پونه و نيز مقایسه آن با

بوتووههووای معطوور و درختیووههووای کوتوواه موویباشوود

ترکيبات پونه در رویشگاه طبيعی صورت گرفت.

( .)Burbott and Loomis, 1969پونه محرک ،مقوی،
ضد اسپاسم ،ضد نفخ ،منقبض کننده کيسه صفرا ،آرام

مواد و روشها

بخش و ملين است .در مجموع اسانس پونه در صنایع

در نيمه اول آبان سال  1331ریزومهای گياه پونوه

ظووويایی ،بهداشوووتی و آرایشوووی ،شووويرینیسوووازی،

( )Mentha longifolia L.از منطقه عباسآباد (کيلومتر

نوشابهسازی و صونایع ادویوه ای موورد اسوتفاده قورار

 4جاده علیآباد – فاضلآباد) واقع در اسوتان گلسوتان

میگيرد ( Bowles and Juneja, 1998; Putievsky et

جمعآوری و به مزرعوه دانشوگاه آزاد اسوالمی واحود

.)al., 1986

گرگان انتقال داده شد .در مزرعه دو کرت هریو

بوه

تحقيقووات نشووان داده اسووت بيشووترین ترکيبووات

مساحت  21مترمربع (عرض  2متر و طوول  11متور)

تشوکيلدهنووده اسووانس پونووه کوووهی شووامل پولگووون

شخم زده و جهت کشوت آمواده گردیود .بوه یکوی از

( 31/45درصووود) و  3 ,1سوووينئول (14/33درصووود)

کرتها کود گاوی اضوافه شود .در هور کورت اهوار

میباشند .در مطالعهای که توسط  Gulluceو همکاران

ردی

( )2112روی ترکيبووووات شوووويميایی و فعاليووووت

ریزوم کشت گردید .نمونه های جمعآوری شده شامل

ضوودميکروبی عصوواره متووانولی اسووانس پونووه کوووهی

نمونههای فصلهای زمستان ،بهار و تابستان بودنود .از

صورت گرفت ،بيشوترین ترکيبوات اسوانس را سويس

هر سه منطقه (مزرعه بدون کود حيوانی ،مزرعه دارای

پيپریتووون اپوکسوواید ( 13/5درصوود) ،پولگووون (14/4

کود حيوانی و رویشگاه طبيعی) نمونهها در فصلهای
43

به فاصله  51سوانتیمتور و در هور ردیو
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در زمووان یکسووانی برداشووت شوودند .سووپس

اسانس خرد شده و به صورت پودر در آمدنود .اوون

مختلو

سرشوواخههووا در دو مرحلووه یکووی قبوول از گلوودهی

پونه داراری ریزوم میباشد و فاقد ریشوههوای عميوق

(اردیبهشتماه) و دیگری بعود از گلودهی (مردادمواه)

است .بنابراین نمونهبرداری از خاک فقط از عموق 31

جمووعآوری و در دمووای اتووا و در توواریکی خش و

الی  51سانتیمتر انجام شد.

بورای تهيوه عصواره و

شدند .سپس نمونه های خش

جدول  :1آناليز خاک دو منطقه
هدایت

منطقه

الکتریکی

درصد
pH

EC

موادخنثی

کربنات

ازت

آلی

کل

شونده

عباسآباد

1- 3

2/3

2

2/2- 4

1/44

مزرعه

2/4- 3

2/3

1

21

1/31

- 11
1
%13

فسفر

پتاسيم

قابل

قابل

جيب

جيب

درصد

رس

اشباع

الی

ماسه

5/2

131

-

21

45

21

-

5/2

52/3

32

53

21

بافت

سيلت
سيلت
کلیلوم

جدول  :2ميانگين آب و هوایی منطقه عباس آباد
ساليانه

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تير

خرداد

اردیبهشت

فروردین

پارامترهای جوی

12/4

11/2

2/1

1/3

11/2

15/2

21/1

24/5

23/5

22/4

25/3

13/4

13/3

ميانگين درجه حرارت هوا ()oC

13/3

21/1

24/5

22/3

23/4

21/5

13/3

14/1

43/3

12/5

11/4

24/3

24/5

ميانگين رطوبت نسبی هوا()%

133/1

22/1

113

43/4

43/5

13/1

22/3

11/5

21/3

23/1

24/1

41/1

43/1

ميزان بارندگی ()mm

جدول  :3جدول ميانگين آب و هوای منطقه گرگان
ساليانه

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تير

خرداد

اردیبهشت

فروردین

پارامترهای جوی

12/2

3/3

2/3

3/1

11/5

14/1

21/2

21/1

23/5

22/4

25/2

13/1

15/2

ميانگين درجه حرارت هوا ()oC

21/3

25/3

25/4

24/2

24/5

22/1

13/3

13/3

11/1

14/1

13/1

21/2

23/2

ميانگين رطوبت نسبی هوا()%

423/3

43/3

42/2

51/2

43/3

11/1

45/3

35/5

21/2

22/5

13/3

51/5

43/1

ميزان بارندگی ()mm

سنجش قدرت احيا کنندگی ،ظرفيت آنتوی اکسويدانی

استخراج عصاره و اسانس :برای تهيوه عصواره گيواه
پونه ،نمونههای خش

کل استفاده شد.

شده خرد و به مقدار  211گرم

برای تهيه اسانس نيز مقدار  141گرم از نمونههای

از این نمونه ها به  311ميلی ليتور اتانونول  21درصود
اضافه و بهمدت  25ساعت در دستگاه شيکر قرار داده

خش

شدند  .سپس از صافی عبور و محلوول بدسوت آموده

طرح جایمند و رضایی برای آناليز مهمترین مواد موثره

دردستگاه بن ماری در دمای  41درجوه سوانتی گوراد

اسانس پونه بعد از  5ساعت ،اسانس استخراج شد.

بهمودت  3روز و خشو

گردیود .از ایون عصواره در
43

پودر شده وزن گردید و توسط دستگاه کلونجر
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سنجش قدرت احیا كنندگی :برای تهيه عصواره گيواه

ماری در دمای  34درجه سانتیگراد قرار داد شد .بعود

 54گرم از پودر گياه در  311ميلیليتر متانول خوال

از سرد شدن جيب نمونه را در طول مووج  134نوانو

حل و بهمدت  25ساعت در دستگاه شويکر قورار داده

متر قرائوت شودArabshahi-Delouee and Urooj, ( .

شد .سپس محلول و عصاره صاف شده دردستگاه بون

.)2007

ماری با دمای  54درجه سانتیگراد قرار داده شد1/1 .

سنجش میزان مهار رادیکاال هااي آزاد1/1 :گورم از

با  111ميلیليتر متانول به حجم

با  111ميلیليتر متانول بوه حجوم

گرم از عصاره خش

وزن عصاره خش

رسووانيده و از روی آن ظلظووتهووای ،41 ،24 ،12/4

رسانيده و از روی آن ظلظتهای ،111 ،41 24 ،12/4

 ppm 1111 ،241 ،411 ،241 ،111تهيه شود .سوپس

 ppm 1111 ،241 ،411 ،241تهيووه شوود .سووپس 3

و

(،41 ،24 ،12/4

به ی

ميلیليتر از عصارههوای انودامهوای مختلو

ميلیليتر از عصاره اندامهای مختلو

آنتوویاکسوويدانهووای سوونتزی ( Butylated Hydroxy

 )ppm 1111 ،241 ،411 ،241 ،111به ی

 BHA )Ansiolو BHT (Butylated Hydroxy

محلول  DPPHاضافه شوده و مخلووط شود .لولوههوا

(،111 ،41 24 ،12/4

بهمدت  31دقيقه در تاریکی قرار داده شد و جيب را

 2/4 )ppm 1111 ،241 ،411 ،241ميلوویليتوور بووافر

در طول موج  412نانومتر خوانده شود (Arabshahi-

فسفات با  pH1/1و  2/4ميلیليتر فرو سويانيد پتاسويم

.)Delouee and Urooj, 2007

) Tolueneبا ظلظتهای مختل

R= (AD-AS/AD)*100

اضافه شده و بوهمودت  31دقيقوه در بون مواری 41

 :1ADجيب  DPPHرقيقشده با متانول به نسبت 1 :1

درجه سانتیگراد قرار داده شد .سپس به هر کدام 2/4
ميلیليتر تری کلرو استي

 :2ASجيب هر ی

اسيد افزوده و بهمودت 11

عصاره جداگانه بر اساس ظلظوت  Rرسوم گردیوده و

ميلیليتر از محلول رویی  2/4ميلویليتور آب مقطور و

معادله خط نمودارها بدست آمد و  IC50مربوط به هر

 1/4ميلیليتر کلرید آهن 3اضافه و جويب آن در 211

نمونه (ظلظتی که در آن  %41رادیکالهوای آزاد مهوار

طول موج نانو متر خوانده شد ( Arabshahi-Delouee

میشوند) با معادله خط مربوط محاسبه گردید.

( IC50.)and Urooj, 2007ظلظتی کوه درآن41درصود

تجزیه و تحليل دادهها از طریق واریوانس دو عواملی

رادیکالهای آزاد مهار میشوند) مربوط به هر نمونه و

( )ANOVAو ميانگين انجام گرفوت .همینوين مقایسوه

اسوتانداردهای  BHT, BHAبوا معادلووه خووط مربوووط

بين تيمارها و شاهد بر اساس آزمون دانکون وهمبسوتگی

محاسبه گردید.

توسط نرمافزار آماری  SPSSبا سه تکرار انجوام گرفوت.

سنجش ظرفیت آنتی اكسیدانی كل 1/1 :گرم از وزن

جهت رسم نمودارهوا از نورمافوزار  Excelاسوتفاده شود

بوا  111ميلویليتور متوانول بوه حجوم

 Error Bars.در نمودارها نشاندهنده  SDمیباشد.

رسانيده و از روی آن ظلظتهای ،111 ،41 24 ،12/4
 ppm 1111 ،241 ،411 ،241آموواده شوود .در داخوول

نتایج

لولههای آزمایش  1/3ميلیليتر از عصارههای اندامهای
مختل

بررسی میزان عملکرد آنتیاكسیدانی در فاز زایشای

و آنتی اکسيدانهای سونتزی  BHA, BHTبوا

ظلظتهای مختل

از نمونهها در  412نانومتر

 Rطبق فرمول محاسبه و نموودار مربووط بوه هور

دقيقه با دور  121سوانتریفوژ گشوت .سوپس بوه 2/4

عصاره خشو

ميلیليتور

و رویشی گیاه به روش ( RPسنجش قدرت احیاا

(،411 ،241 ،111 ،41 ،24 ،12/4

كنندگی) :طبق نتایج بدست آموده عصواره حاصول از

 )ppm1111 ،241کووه ماننوود تسووت قوودرت احيوواء
کنندگی تهيه شد را برداشته به هر کودام  3ميلویليتور
معرف  TACاضافه و بهمدت ی

1- Absorbance of DPPH
2- Absorbance of sample

ساعت و نيم در بن
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سر شاخههای گياه پونه به خودرو از بيشترین عملکرد

گياه خودرو در رویشگاه طبيعی و کمترین آن مربووط

آنتیاکسيدانی و تيموار بودون کوود از کمتورین ميوزان

به تيمار بدون کود بود.

آنتیاکسيدانی برخوردار بود .همینين بررسی عملکرد
آنتیاکسيدانی در فاز رویشی نيوز نشوان داد بيشوترین
ميزان عملکرد آنتیاکسيدانی مربوط به تيمار کوددار و
کمترین آن در گياهان خودرو بود (شکل  1و .)2

داراي كود حيواني

بدون كود حيواني

رويشگاه طبيعي

شکل  :3مقایسه اثر کاربرد کود حيوانی و عدم استفاده از آن
در شرایط مزرعه و نيز رویشگاه طبيعی بر ظرفيت آنتی
اکسيدانی کل سرشاخههای گياه پونه در مرحله بعد از گلدهی
شکل  :1اثر عملکرد آنتیاکسيدانی سرشاخههای گياه پونه
در سه رویشگاه متفاوت در مرحله بعد از گلدهی

داراي كود حيواني

بدون كود حيواني

رويشگاه طبيعي

شکل  :4مقایسه اثر کاربرد کود حيوانی و عدم استفاده از آن
در شرایط مزرعه و نيز رویشگاه طبيعی بر ظرفيت آنتی
اکسيدانی کل سرشاخههای گياه پونه در مرحله قبل از گلدهی
شکل  :2اثر عملکرد آنتی اکسيدانی سرشاخههای گياه پونه
در سه رویشگاه متفاوت در مرحله قبل از گلدهی

بررسی میزان عملکرد آنتیاكسیدانی در فاز زایشای
و رویشاای گیاااه بااه روش ( DPPHمیاازان مهااار

بررسی میزان عملکرد آنتیاكسیدانی در فاز زایشای

رادیکال هاي آزاد) :در بررسی عملکرد آنتیاکسيدانی

و رویشاای گیاااه پونااه بااه روش ( TACظرفیاات

عصاره سرشاخه های گياه پونه از طریوق ميوزان مهوار

آنتیاكسایدانی كال) :نتوایج بررسوی ظرفيوت آنتوی

رادیکال های آزاد در تيمارهای مختل

اکسيدانی کول عصواره سرشواخه هوای گيواه پونوه در
تيمارهای مختل

نتایج نشان داد که بيشترین ميزان عملکرد مربووط بوه

در فاز زایشی در شکل  3حواکی از

تيمار دارای کود و کمترین آن مربوط بوه گيواه بودون

آن است که گياه خودرو از بيشترین و تيمار کوددار از

کود بود (شکل  .)4همینوين در فواز رویشوی ،تيموار

کمترین ظرفيت آنتیاکسيدانی کل برخوردار بود .طبق
شووکل  ،5در تيمارهووای مختلوو

در فاز زایشوی

بدون کود عصاره سرشاخههای گياه پونوه از کمتورین

در فوواز رویشووی،

ميزان ميوزان مهارکننودگی رادیکوالهوای آزاد و گيواه

بيشترین ظرفيت آنتیاکسيدانی کول مربووط بوه تيموار

خودرو از بيشترین ميزان برخوردار بود.
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جدول  :1نتایج آناليز مواد موثره روظن اسانسی
سرشاخههای گلدار گياه پونه در مزرعه دارای کود حيوانی
%

زمانبازداری

مواد تشکيلدهنده

شماره

1/413

4/245

alpha-Pinene

1

1/141

1/311

Sabinene

2

1/123

1/534

beta- Pinene

3

1/122

1/231

beta-Myrcene

5

شکل  :2مقایسه اثر کاربرد کود حيوانی و عدم استفاده از

5/354

3/115

Limonene

4

آن در شرایط مزرعه و نيز رویشگاه طبيعی بر ميزان مهار

1/422

3/213

رادیکالهای آزاد سرشاخههای گياه پونه بعد از گلدهی

12/313

12/433

gammaTerpineol
Terpinen-4-ol

2

15/433

22/233

Anis alcohol

3

52/252

22/512

Syringol

3

3/544

25/122

alpha-eudesmol

11

1/454

21/124

Caryophyllene

11

1/452

22/133

beta-Cubebene

12

1/423

33/333

Eremophilene

13

1

شکل  :6مقایسه اثر کاربرد کود حيوانی و عدم استفاده از
آن در شرایط مزرعه و نيز رویشگاه طبيعی بر ميزان مهار
رادیکالهای آزاد سرشاخههای گياه پونه قبل از گلدهی

نتایج آنالیز اسانس
نتایج حاصل از آناليز اسانس سرشاخههای گلدار
گياه پونه در دو منطقه مختل

شکل  :7بيشترین ترکيبات موثره اسانس سرشاخههای

در جدول  1و  2آورده

گلدار گياه پونه در در مزرعه دارای کود حيوانی

شده است.
همانطور که از داده های مندرج در جدول  1قابول
بررسی است اسانس در سر شاخههای گلدار پونوه در
مزرعه دارای کود حيوانی از  13ترکيب تشوکيل شوده
که مهمترین مواد موثره آن شوامل 52/252( Syringol
درصوود) 12/313( Terpinen-4-ol ،درصوود)Anis ،

 15/433( alcoholدرصد)3/544( alpha-eudesmol،
درصد) 5/354( Limonene ،درصد) بود.

شکل  :8بيشترین ترکيبات موثره اسانس سرشاخههای
گلدار گياه پونه در رویشگاه طبيعی
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جدول  :2نتایج آناليز مواد موثره روظن اسانسی

Mazandarani et al., 2012؛ Sokol- Letowska et

سرشاخههای گلدار گياه پونه در رویشگاه طبيعی

 )al., 2007و تحت تاثير دموا و زموان آزموایش قورار

درصد

زمان
بازداری

مواد تشکيل دهنده

میگيرد (.)Sokol- Letowska et al., 2007

شماره

با توجوه بوه مقوادیر بواالی نيتوروژن و فسوفر در

1/421

4/241

alpha-Pinene

1

1/512

1/312

Phellandrene

2

1/215

1/532

beta- Pinene

3

1/323

1/223

beta-Myrcene

5

میباشد ،ليا افزایش ميزان نيتروژن بوا افوزایش ميوزان

4/331

3/132

alpha-Linalool

4

2/433

3/221

1,8-Cineole

1

فتوسنتز ،ميزان سنتز کربوهيدراتها را افوزایش داده و

3/123

14/123

Pulegone

2

11/311

12/131

P-Mentha-1,8-dien

3

21/334

12/244

Tetrazol-5-amine

3

14/433

12/431

beta-Caryophyllene

11

محققان مختل

1/252

12/252

---

11

1/322

13/133

beta-Eremophilene

12

گزارشی اعالم شده است که مقادیر متفاوت نيتوروژن

34/344

22/334

Azulene

13

1/115

22/531

---

15

1/121

25/431

Alloaromadendren

14

1/322

33/113

Linalool,formate

11

1/342

33/211

alpha-Selinene

12

کودهای حيوانی ،از آنجائی که نيتوروژن جوزء اصولی
مولکولهایی مانند آمينواسيدها ،پروتئين ها و آنزیم هوا

در ادامه با افزایش بکارگيری اسکلت کربنوی توليودی
در سنتز پروتئين ،ميوزان توليود پوروتئينهوا از جملوه
آنزیمها افوزایش موییابود .ایون موضووع در گوزارش
بيان شوده اسوت .بوهعنووان مثوال در

به شکل نيترات و آمونيم روی سه گيواه ذرت ،جوو و
آرابيدوپسيس فعاليت آنزیم های آنتی اکسويدان تحوت
تاثير قرار میدهود و منجور بوه افوزایش آن مویشوود
(.)Medici et al., 2004
در پووهوهش حاضوور ،طبووق بررسووی عملکوورد
آنتیاکسيدانی به روش  TACدر فاز زایشی ،بيشوترین

همانطور که از داده های مندرج در جدول  2قابول

عملکرد آنتی اکسيدانی مربوط به گياه خودرو بود کوه

بررسی است اسانس سرشاخههای گلدار گياه پوونه در

با توجه به تنش های اکولوژیکی ،دما و نوور در زموان

رویشگاه طبيعی از  12ترکيب تشکيل شده و مهمترین

گلدهی و در نتيجه افزایش متابوليت های قابل توجيوه

موواد موثوره آن شاموول  34/344( Azuleneدرصود)،

است .در بررسی فعاليت آنتیاکسيدانی و ضودقارای،

 21/433( Tetrazol-5-amineدرصووووووووود)beta- ،

اسوووانس  Menthalongifoliaقوووادر بوووه کووواهش

 14/433( Caryophylleneدرصوود)P-Mentha-1,8- ،

رادیکالهای  DPPHبه فرم  DPPH-Hبوود و فعاليوت

 11/311( dienدرصووووود)4/331( alpha-Linalool ،

آن به مقدار ایون رادیکوالهوا وابسوته بوود .در راسوتا

درصد) بود.

شخ

گردید اسانس فو ميزان  DPPHرا به ميوزان

 41درصد کاهش داد (.)Dzamic et al., 2010

بحث

نتایج حاضر در جدولهای  1و  2و اشکال  2و 3

تحقيقات نشان داده است عملکرد آنتی اکسويدانی

نشان داد که اسانس سرشاخههای گلدار گياه پونوه در

به عوامل محيطوی ،ظلظوت و ترکيوب متابوليوتهوای

رویشووگاه طبيعووت از  12ترکيووب تشووکيل شووده کووه

ثانویووه نظيوور فالونوئيوودها و فنوول کوول وابسووته اسووت

مهمتوورین مووواد موووثره آن شووامل 34/344( Azulene

( ;Motalleb et al., 2005; Mazandarani et al., 2011

درصوووود) 21/433( Tetrazol-5-amine ،درصوووود)،
34
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 14/433( β-Caryophylleneدرصووود)P-Mentha- ،

طبوق تحقيقوواتی کووه توسووط کامکووار و همکوواران

 11/311( 1,8-dienدرصووود) و 4/331( α-Linalool

( )1331بر روی پونه ایرانی صورت گرفت ،تعداد 33

درصد) بود ،در حالی که اسانس سرشاخه های گلودار

ترکيب در اسانس شناسوایی شود و ایون ترکيبوات در

گياه در زمين زراعی کودار از  13ترکيب تشکيل شوده

مجموع  31/2درصد از اسانس را تشوکيل مویدادنود.

و مهمترین مواد مووثره آن شوامل 52/252( Syringol

اجزای اصلی اسوانس پونوه را ترکيبوات اکسويهن دار

درصوود) 12/313( Terpinen-4-ol ،درصوود)Anis ،

مونوترپنی تشکيل می دادند که بهترتيب شوامل سويس

 15/433( alcoholدرصووووود)3/544( α-eudesmol ،

پيپریتون اکسيد 22/23( 2درصد) ،آلفاترپينول13/15( 3

درصد) و  5/354( Limoneneدرصد) بود.

درصوود) ،منتووون 11/32( 5درصوود) ،پولگووون3/23( 4
درصد) و پيپریتون اکسيد 3/23( 1درصد) است.

در گزارشی از محموودی ( )1333در موورد گيواه
پونووه کوووهی ،نتيجووه آنوواليز ترکيبووات اسووانس در

 Mimica-Dukicو همکوووواران در سووووال 2113

سرشواخههووای گلوودار بودین صووورت گووزارش شوود:

اسانس پونه را دریوگسالوی موردآزموایش قراردادنود

پولگون 31/45 ،و سينولئون  14/33درصد با بيشترین

ودریافتند ترکيبات عمده آن شامل پيپریتوون و منتوون

و اسپاتولنول با  1/42درصد کمترین ميزان .تحقيقوات

اسووت ،در حووالی کووه  Jalilzadeh-Aminو همکوواران

نشان داده است که در مراحل اوليه رشد گيواه قبول از

( )2112ترکيبات اسانسی این گياه را شوامل پولگوون

گلدهی ،ترکيبات مونوترپنوئيدی (پولگون ،منتوفوران،1

(12/3درصوود) ،کوواریوفيلن اکسوويد ( 15/3درصوود)،

منتوفوووران ،1منتووون) در اسووانس بوور هووای جوووان

ایزومنتووون (12/5درصوود) و  -1 ،3سووينئول (13/3

بيشتربوده ،در حالی که بعد از مدتی (زموان گلودهی)

درصد) اعالم داشتند.

ماده موثره منتوول از ترکيبوات اصولی گيواه مویشوود

طبووق تحقيقووات  Hafedhو همکوواران ( )2111در

( )Voirin et al., 1990که بدین وسيله دارای خواص

بررسووی اثربخشووی اسووانس پونووه عليووه بوواکتریهووای

ضدميکروبی و ضود باکتریوایی اسوت ( Iscan et al.,

بيماری زا نشان داد کوه مهمتورین موواد مووثر عبوارت

.)2002

بودند از منتول ،پولگون ،منتون ،سوينئول ،تریپنوول -5

کميت و کيفيت ترکيبات اسانس در رویشگاه های
متفاوت اکولوژی

اُل .همینين در این تحقيوق عنووان شود کوه اسوانس

و از جمله زراعی بسويار مختلو

گياهووان یوو

منبووع جووایگزین از ترکيبووات طبيعووی

میباشد که میتواند به عوواملی ماننود محول رویوش،

ضدباکتریال برای باکتری های بيماریزا میباشد ،زیورا

ارتفاع ،روشها و زموان جموعآوری و روش خشو

آنهووا منبووع ظنووی از مووواد شوويميایی فعووال را تشووکيل

کردن نمونهها ،نوع خاک ،اقليم و نوسوانات فصولی و

میدهند و بهطور معمول بهعنوان عطر و طعم دهنده و

اندامهای گياهی مرتبط باشد .با این حال تعيين کننوده

ااشنی برای افزودنیهای ظيایی استفاده میشوند.

گونوههوا

تحقيقات نشان داده است که ميزان و کيفيت موواد

اصلی برای ترکيبوات اسوانس قطعوا ژنتيو

میباشد که به نوبه خود ،همه این عوامل بوا یکودیگر

موثره اسانس ،با توجه به تغييرات شورایط محيطوی از

روی فعاليتهای زیستی اسوانسهوا اثور مویگيارنود
(.)Al-Jaber et al., 2011

2- Cispiperitone epoxide
3- α-terpineol
4- Menthone
5- Pulegone
6- Cispiperitone epoxide

1 - Menthophoran
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قبيل آب و هوا ،درجه حرارت ،ميزان بارندگی pH ،و

منابع

سایر مختصات خاک تغيير میکند .با توجه به تغييرات

حسنی ،ع ،.و امید بیگای ،ر .)1381( .اثورات تونش

شوورایط اکولوووژیکی (شوورایط آب و هوووایی) ،ميووزان

آبوووی بووور برخوووی خصوصووويات مورفولووووژیی،

اسانس بدست آمده از طبيعت با زمين زراعی یکسوان

فيزیولوژیکی و متابوليکی گياه ریحان .مجله دانش

نبوده و از ميزان ترکيبات اسانسی بيشوتری برخووردار

کشوواورزی دانشووگاه تبریووز .جلوود  ،12شووماره ،3
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