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In this study, experiments were carried out on six native medicinal 
plants of Jiroft (Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Mentha piperita, 
Salvia officinalis, Rosmarinus officinalis and Achillea millefolium). 
Essential oils were obtained from the aerial parts of plants by hydro-
distillation and analyzed by gas chromatography using mass 
spectrometric detection. The results showed that the highest amount 
of total phenolic compounds was related to Mentha piperita, Salvia 
officinalis sage essential oils (18.1 mg gallic acid/ ml) and the lowest 
amount of phenolic compounds was related to Satureja hortensis 
essential oil (4 mg gallic acid/ ml).  Salvia officinalis essential oil had 
the highest percentage of free radical scavenging of DPPH in all 
concentrations and Satureja hortensis essential oil had the lowest. 
Chemical composition of the essential oils by GC/MS showed one 
common chemical compound of alpha-pinene was found in all the oils. 
Major composition oil of salvia officinalis were campher (33.60%), 
alpha-thujone (25.45%), 1,8-cineol (13.83%), alpha-pinene (7.01%) 
and beta-pinene 6.49%) while those of Achillea millefoliom were 1,8-
cineol (24.37%), carvacrol (15.57%) and gama-terpinene (9.63%). 
Major composition oil of Thymus vulgaris were Thymol (56.23%), 
gamma-Terpinene (14.59%) and Cymene (13.49%) and those of 
Satureja hortensis L. were carvacrol (54.16%), gama-terpinene 
(28.87%) and Cymene (8.74%). Major composition oil of Mentha 
piperita were Menthol (40.34%) and Menthone (29.57%) and those 
of Rosmarinus officinalis were Verbenone (16.93), α-pinene (15.48), 
Camphor (11.99%) and Bornyl acetate (10.32%). In this study, it was 
found that the essential oils of all studied plants had phenolic 
compounds and antioxidant activity and could be used as natural 
antioxidants in the food and pharmaceutical industry. 
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    مقاله پژوهشی     

منطقه   رویشگاه  گیاهان  برخی  اسانس  روغن  در  موجود  ترکیبات  شناسایی 
 GC/MSجیرفت با استفاده از دستگاه  

   3یساردوئ یصالح ی، عل 2یمختار  ییستا بهی، ط* 1یفاطمه شهداد
 

 . رانیا   رفت، یج  رفت، یدانشگاه ج ، یدانشکده کشاورز ، ییغذا  عیگروه علوم و صنا ار، یاستاد -1

 . رانیا جیرفت،  ، یدانشگاه آزاد اسالم  رفت، ی واحد ج ، ی میگروه ش ار، یاستاد -2

 . رانیگرگان، ا  ، یع یو منابع طب یدانشگاه کشاورز ، ی اهیگ داتیدانشکده تول  ، ی، گروه باغبانی دکتر یدانشجو -3

 

 چکیده   اطالعات مقاله

 1400/ 08/ 03دریافت مقاله: 
 1400/ 09/ 17بازنگری مقاله: 
 1400/ 10/ 27پذیرش مقاله: 

 Thymusآویشن ) های  به نام گیاه دارویی بومی شهرستان جیرفت    شش   این پژوهش در   

vulgaris  ،) مرزه   (Satureja hortensis ) فلفلی نعناع   ،   (Mentha piperita )  ،
  و بومادران   ( Rosmarinus officinalis)   ، رزماری ( Salvia officinalis)   گلی مریم 

 (Achillea millefolium )   گیری از  . اسانس ند برداری شد ا نمونه ه برای انجام آزمایش
دستگاه گاز   وسیله ها به و اسانس   رت گرفت صو با بخار  های هوایی به روش تقطیر قسمت 

نتایج نشان داد بیشترین میزان ترکیبات    آنالیز شد.  سنج جرمی کروماتوگرافی مجهز به طیف 
مربوط به  ترکیبات فنولی    کمترین میزان و  نعناع فلفلی    های اسانس   فنولی کل مربوط به 

 گلی دارای باالترین درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد اسانس گیاه مریم   اسانس مرزه بود.

DPPH    و اسانس مرزه دارای کمترین درصد حذف رادیکال آزادDPPH     .تجزیه  بود
. در  است مشترک    ان این گیاه   در اسانس   اسانس این گیاهان نشان داد که ترکیب آلفا پینن 

  33/ 60گلی بیشترین مقدار مربوط به کامفر ) دهنده روغن فرار مریم بین ترکیبات تشکیل 
آلفا درصد   ،) - ( ) - 8،  1(،  درصد   25/ 45توجن  آلفا درصد   13/ 83سینئول   ،) - (   7/ 01پینن 
اسانس  (،  درصد   6/ 49)   بتاپینن   ( و درصد  به  در  - 8،  1بومادران بیشترین مقدار مربوط 

( بود.  درصد   9/ 63ترپینن ) – ( و گاما درصد   15/ 57(، کارواکرول ) درصد   24/ 37ئول ) ین س 
درصد(    14/ 59ترپینن ) - درصد(، گاما   56/ 23ترکیبات عمده اسانس آویشن شامل تیمول ) 

- درصد(، گاما   54/ 16درصد(، ترکیبات عمده اسانس مرزه، کارواکرول )   13/ 49و سیمن ) 
درصد(    40/ 34درصد(، اسانس نعناع فلفلی منتول )   8/ 74) درصد( و سیمن    28/ 87رپینن ) ت 

(، آلفا پینن  16/ 93درصد( و ترکیبات اصلی اسانس رزماری وربنون )   29/ 57و منتون ) 
در این  درصد( بودند.    10/ 32درصد( و بورنیل استات )   11/ 99درصد(، کامفر )   15/ 48) 

بات فنولی و فعالیت  گیاهان موردمطالعه دارای ترکی  تحقیق مشخص شد که اسانس همه 
اکسیدان طبیعی در صنعت مواد غذایی و  عنوان آنتی توانند به و می   هستند اکسیدانی آنتی 
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 مقدمه 
اکسیدان در  دارنده و آنتی عنوان نگه تهیه گیاهان دارویی و به   برای بع غنی  ا عنوان من توانند به می   ها و عصاره   ها اسانس 

رسد که در آینده به دلیل ایمنی  نظر می و به   استفاده شوند های غذایی، دارویی و محصوالت آرایشی و بهداشتی  فراورده 
  بات ی ترک  ها سانس ا .  [ 1]   نوع ترکیبات جایگزین سایر عوامل شیمیایی شوند طورکلی ترکیبات طبیعی مانند این باالتر، به 

  ق ی کامل و دق   ی، اه ی گ   ی ها س اسان   ل ی تشک   ی اصل   سم ی مکان د.  دارن   ی نقش حفاظت   ان اه ی هستند که در گ   ی معطر و فرار 
  ی هنگام  ژه ی و به  اهان ی سوخت و ساز گ  ی اصل  ی ندها ی فرا  از  ی ناش  ی ا ی بقا  بات ی ترک   ن ی ا  ی طور کل است اما به نشده   مشخص 
و با    رند گذا می ر  ی ث تأ   ها سم ی کروارگان ی م   ی سلول   واره ی اغلب بر د   بات ی ترک   ن ی ا   . [ 2]   باشند ی تنش هستند، م   ر ی تأث   که تحت 

فشار    رات یی تغ   ها، ون ی   خروج   امر   ن ی ا   ی . در پ شوند ی خود باعث نفوذ در ساختار غشا م   ی روغن   و   ز ی آبگر   ت ی داشتن ماه 
های  دستیابی به روغن   منظور به روش کالسیک و نسبی  .  [ 3]   دهد ی رخ م   سم ی کروارگان ی م   مرگ   ت ی سلول و در نها   ی اسمز 

  های دور به روش تقطیر با آب صورت گرفته است فرار از گیاهان معطر و دارویی همان روش تقطیر است که از گذشته 
های  های حاصل از منابع گیاهی در سال اکسیدان ویژه آنتی های سالم و طبیعی به اکسیدان آنتی   در زمینه تحقیقات . [ 4] 

های سنتزی بر سالمت انسان و ناپایداری آنها در  اکسیدان و دلیل این موضوع، تأثیرات سوء آنتی   یافته است   اخیر افزایش 
ای،  گیاهان بوته   مانند   منابع رت گسترده در بسیاری از  صو های طبیعی به اکسیدان . آنتی باشد های غذایی می بیشتر محیط 

 . [ 5]   وجود دارند   و غیره   ها ادویه 
عنوان متابولیت  کرد که به  فنولی اشاره توان به ترکیبات پلی اکسیدانی دارند می ای که خواص آنتی از ترکیبات عمده 

  تولید   تواند محیطی می   و شرایط   بومی   جمعیت   ژنتیکی   خواص   ثانویه، مقدار آنها از گیاهی به گیاه دیگر تفاوت دارد. 
. به عبارت دیگر اگرچه تولید  [ 6] بگذارد    تأثیر  آنها   کیفیت   و   میزان   بر   زیادی   حد  تا   و   کند  تعیین  را   ثانویه  های متابولیت 

طور بارزی تحت تأثیر عوامل محیطی مانند ارتفاع از  دارویی با هدایت فرایندهای ژنتیکی است ولی به   مواد مؤثر گیاهان 
طوری که عوامل محیطی سبب تغییرات در رشد گیاهان دارویی و نیز  گیرد؛ به سطح دریا، دما، نور، رطوبت نسبی قرار می 

ها از  دهنده اسانس . ترکیبات تشکیل [ 7]   گردد و اسانس می   کمیت و کیفیت مواد مؤثر آنها نظیر آلکالوئیدها، گلیکوزیدها 
های ضدعفونت، ضدالتهاب، ضدمشکالت  جمله منتوفوران، ترانس، کاریوفیلن، جرماکرن دی و اوکالیپتول دارای فعالیت 

 . [ 8] باشد  گوارشی و ضدسرطان نیز می 
وضعیت مطلوب    با توجه به   کیلومتر در مرکز استان کرمان واقع شده است.   13799شهرستان جیرفت با وسعت  

پوشش گیاهی در    وهوایی و تنوع های متفاوت آب ژئوبتانیکی، وجود زون خاص    اقلیمی، شرایط خاص توپوگرافی، موقعیت 
های طبیعی  درمان   و گرایش زیاد مردم به   است ای بسیار زیادی برخوردار  گونه   شهرستان جیرفت، این شهرستان از غنای 

دارویی در طب    همچنین سازگاری فرهنگی آن، موجب استفاده وسیع گیاهان   صرفه و به ضرر و در عین حال مقرون و بی 
خانواده در این    48جنس در    132گونه گیاه دارویی متعلق به    147سنتی شهرستان جیرفت شده است. در مجموع،  

 . [ 9]   ند ا ه شد   شناسایی شهرستان  
به    خشبی و چندساله با ساقه مستقیم و چهارگوش و چوبی که بسته از خانواده نعناعیان،    گیاهی است ،  1ویشن آ 

  آویشن حاوی اسانس ولی غیر از اسانس ترکیباتی مانند تانن، باشد.  می شرایط اقلیمی محل رویش ارتفاع آن متفاوت  
ک ترکیب فنلی به نام تیمول است. از  اسانس آویشن ی   ترین ترکیبات فالونویید، ساپونین و مواد تلخ را دارا است. مهم 

ترپنویید، گلیکوزید، کافئیک، رزمارینیک    توان کارواکرول، پاراسیمن، لینالول، سینئول، می   آویشن   دیگر اسانس   ترکیبات 
 . [ 9]   اسید و ... را نام برد 

 
1 Thymus vulgaris 
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  ، یی است که اسانس آن مصارف دارو   چندساله ی  و معطر علف   یی دارو   اهان ی ازجمله گ   Lamiaceae  ره ی ت از    1ی فلفل   نعناع 
  نئول، ی س   منتول، منتون،   توان ی م   ی فلفل اسانس نعناع   در   موجود   ی ها ب ی از جمله ترک   . [ 9]   دارد   ی و بهداشت   ی ش ی آرا   ، یی غذا 

 . [ 10]   د کر استات، پولگون و منتفوران اشاره    ل ی منت   زومنتول، ی ا   پرتون، ی پ   لن، ی وف ی کار   ن، ی اوسم 
  ی در بخش فوقان   ا ی   ستاده ی ساقه ا   متر، ی سانت   30- 50به ارتفاع    ا، ی ، پا ی کاسن   ره ی است از ت   ی اه ی گ   ، 2بومادران   اه ی گ 

  اه ی گ   ی ها است. همه قسمت   ی خط   ا ی   ای زه ، سرنی دراز   ، پهن   ، ای شانه از کرک، دو بار منقسم و تک   ده ی ها پوش منشعب، برگ 
از جمله مونوترپن و   یی ها ب ی معطر و نافذ است. بومادران ترک  یی به رنگ زرد با بو  یی ها ل گ نافذ و تلخ مزه و  ی بو  ی دارا 

  ی ها در کرک   شتر ی ب   اه ی اسانس گ   . [ 11] باشند  ی م   ی و بهداشت   یی خواص دارو   ی مختلف دارد که دارا   ی ها ترپن یی سزکو 
و عصاره    اه ی گلدار گ   ی ها و بخش مورد استفاده آن سرشاخه   شود ی م   ل ی ها تشک در گل   ژه ی و از جمله برگ، ساقه و به   ی ترشح 
 . [ 12] باشد  ی حاصل از گل م   ی روغن 

گیرد.  ای و نیز سبزی تازه مورد استفاده قرار می عنوان گیاه دارویی، ادویه ز خانواده نعناعیان است که به ا   ی اه ی گ   3مرزه 
اکسیدانی، ضدمیکروبی، ضدویروسی، ضدانگلی، ضددرد، ضدالتهاب، ضدتهوع و غیره برای مرزه گزارش شده  خواص آنتی 

   . [ 13] باشد  است. این گیاه دارای تانن، مواد چرب، قندهای مختلف، ترکیبات فنولی و ترکیبات معطر )اسانس( می 

های بسیار دور  ترین گیاهان دارویی متعلق به خانواده نعناعیان است که استفاده از آن به زمان یکی از مهم   4گلی مریم 
- 1،8از جمله    های اخیر گزارش شده که برخی از ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس مریم گلی گردد. در سال برمی 

 . [ 14] اکسیدانی و ضدمیکروبی هستند  ینئول، توُجن و کامفر دارای خواص آنتی س 
زایی، در صنایع  ضدجهش اکسیدانی و  آنتی متعلق به خانواده نعناعیان به علت خواص ضدمیکروبی،    5گیاه رزماری 

)بیش    رزماری حاوی مقدار زیادی اسانس  . [ 15] است    عنوان یک گیاه دارویی باارزش شناخته شده دارویی و پزشکی به 
ها  کش بات گندزداها و حشره چنین در ترکی صنایع آرایشی و هم   ، دهنده در مواد غذایی عنوان طعم بوده که به  درصد(   1از  

ضدمیکروبی باال علیه    اکسیدانی و آنتی   گیاه رزماری منبعی غنی از ترکیبات فنلی با خاصیت   . اسانس شود استفاده می 
 . [ 6]   باشد های گرم مثبت و گرم منفی می باکتری 

هدف بررسی   این مطالعه با  اهان دارویی، های ثانویه گی وهوا بر مواد مؤثر و متابولیت با توجه به تأثیر اقلیم و آب 
گلی، نعناع فلفلی، مرزه، رزماری و بومادران(  گیاه )آویشن، مریم   شش اکسیدانی اسانس  ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتی 

 بومی شهرستان جیرفت انجام گرفت. 

 شناسی  روش 

- متانول، معرف فولین   عبارت بودند از: مواد شیمیایی مورداستفاده در این تحقیق  استفاده:  مواد شیمیایی مورد 
  . ، سولفات سدیم diphenyl-1-picrylhydrazyl  (DPPH)-2,2  ، رادیکال آزاد و، کربنات سدیم، اسید گالیک ی سیو کالت 

 ها با باالترین خلوص تهیه شدند. و حالل آلمان  تمامی مواد شیمیایی از شرکت مرک  
این پژوهش از نوع تجربی و آزمایشگاهی در آزمایشگاه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت انجام گردید.  

 ( بود.  1398ماه )بهار و تابستان سال    6مدت زمان انجام پژوهش حدود  
اولیه گیاهی:   این تحقیق مواد  بومی شهرستان جیرفت شامل    6  های هوایی سرشاخه   در  دارویی  ویشن  آ گیاه 

 (Thymus vulgaris  ،) مرزه   (Satureja hortensis ) فلفلی نعناع   ،   (Mentha piperita ) مریم  Salvia)   گلی ، 

 
1 Mentha piperita L 
2 Achillea millefolium 
3 Satureja hortensis L. 
4 Salvia officinalis 
5 Rosmarinus officinalis 
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officinalis ) رزماری  ،   (Rosmarinus officinalis )   بومادران آزمایش   ( Achillea millefolium)   و  انجام    ی ا ه برای 
دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان جیرفت در اواخر  گیاهان دارویی گیاهان موردنظر از مزرعه تحقیقاتی .  برداری شد نمونه 
سپس جنس و گونه گیاهان موردنظر در هرباریوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت  برداشت شد.  دهی(  )مرحله گل بهار  

گراد( به  درجه سانتی   44تا    22)دمای حدود  محیط    گیری در سایه و در دمای هوایی برای اسانس های  اندام تأیید گردید.  
 . [ 7]   خشک شدند روز    5- 3مدت  

شده گیاه در مخزن مخصوص دستگاه تقطیر با    خشک   های هوایی گرم اندام   100حدود  ها:  گیری از نمونه اسانس 
ها بالفاصله پس از استخراج  گیری شد. کلیه اسانس قرار گرفت و توسط جریان آب به مدت سه ساعت اسانس   )کلونجر(   آب 

 . [ 16]   دربسته منتقل و در داخل یخچال نگهداری شدند   ره ی ت   های شه ی ش   به مربوط    های تا انجام آزمایش 
منظور جداسازی و شناسایی ترکیبات اسانسی، اسانس هر گیاه به دستگاه  به ها: تعیین ترکیب شیمیایی اسانس 

( تزریق گردید. دستگاه دارای ستون مویینه به  GC/MSسنج ) طیف گاز کروماتوگراف ساخت شرکت شیمادزو ژاپن با  
درجه    275تا    60میکرومتر، با برنامه دمایی    0/ 25میکرومتر و ضخامت الیه داخلی    250متر و قطر داخلی    30طول  
به   گراد سانتی   درجه   265در هر دقیقه و نگهداری ستون در  گراد سانتی   درجه   5و همراه با افزایش تدریجی گراد  سانتی 
  1)   گراد بود. پس از تزریق اسانس درجه سانتی   230دقیقه استفاده شد. گاز حامل هلیوم و دمای تزریق    30مدت  

داد، با استفاده از زمان  به دستگاه و مشاهده طیف کروماتوگرام که حضور تعداد زیادی ترکیب را نشان می   میکرولیتر( 
 ( ترکیبات Rtبازداری  با  مقایسه  جرمی،  طیف  اط   (،  بانک  در   National Institute Standard andی عات ال موجود 

Technology) NIST )   [ 8]  ها انجام گرفت شد، شناسایی ترکیبات اسانس و تعیین درصد کمی در آن   استفاده . 
بررسی    سیوکالتو   - وسیله روش فولین سنجی به میزان کل ترکیبات فنولی توسط رنگ تعیین ترکیبات فنولی کل:  

  لیتر آب مقطر مخلوط شد. سپس میلی  1/ 16میکرو لیتر از اسانس با  20روش کار به این صورت بود که  .( 19شدند ) 
زمان    100 از گذشت  بعد  اضافه شد  به محلول فوق  فولین  لیتر معرف  میکرولیتر محلول    300دقیقه،    1- 8میکرو 

ماری با  دقیقه در بن   30ای به مدت  زن لوله ها بعد از هم زدن با هم درصد به محلول اضافه شد و نمونه   20سدیم  کربنات 
نانومتر    760موج    ها با دستگاه اسپکتروفتومتردر طول نه داری شد و سپس جذب نمو گراد نگه درجه سانتی   40دمای  

شد  گالیک    . [ 17]   خوانده  اسید  برمبنای  شده  رسم  معادله خط  از  فنولی  ترکیبات  کل  میلی به و  مقدار  گرم  صورت 
 (: 1شد )معادله  لیتر اسانس بیان  اسید در میلی گالیک 

 0.992Y=0.0039X+0.0315         R=           ( 1معادله ) 

ها  اسانس توانایی  (:  DPPHاندازی رادیکال دی پی پی اچ ) اکسیدانی به روش به دام آنتی گیری فعالیت  اندازه 
  ام پی پی   1000و    500،  250،  100،  50های  تعیین شد. ابتدا غلظت   [ 18] روش  طبق     DPPHهای برای جذب رادیکال 

در متانول    اسانس لیتر محلول  میلی   3با    DPPHلیتر از محلول متانولی یک میلی موالر  میلی   1ها تهیه شد.  از اسانس 
نانومتر    517داری شد. و جذب در  دقیقه در دمای اتاق در تاریکی نگه   30و به مدت    شدت ورتکس شد   و به   مخلوط 

 آید. دست می به   2طبق معادله    DPPHخوانده شد و فعالیت برحسب درصد نسبی  

 (2 ) 100   × 
 درصد جذب نمونه   – درصد جذب شاهد  

 DPPH= درصد  
 درصد جذب شاهد 

  50اندازی  غلظتی از عصاره است که برای به دام   50ICاستفاده شد.    50ICاز مفهوم    ها عصاره برای مقایسه فعالیت  
تابعی بین جذب نمونه    Slide write  افزار نرم با استفاده از    50ICباشد. برای محاسبه  می   از ی موردن ی آزاد  ها کال ی راد درصد  
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با فعالیت ضدرادیکالی اسانس    50ICتعیین شد. مقدار    50IC  آمده دست به و غلظت عصاره برازش شد و با استفاده از معادله  
 . [ 17] رابطه عکس دارد  

  SASافزار نرم   و کاماًل تصادفی   آزمایشی  ها از طرح وتحلیل داده برای تجزیه :  ها داده   آماری   وتحلیل تجزیه روش  
 درصد انجام شد.   5ها با استفاده از آزمون دانکن و در سطح احتمال  استفاده شد. مقایسه میانگین   9/ 4نسخه  

 نتایج و بحث  
 است.  بازده اسانس گیاهان موردمطالعه برحسب درصد آورده شده   1در جدول  

 های مختلف گیاه موردمطالعه در غلظت   6اسانس    . بازده 1جدول  

 نعناع فلفلی گلیمریم مرزه رزماری بومادران  آویشن  

 2/1 1/1 1/2 8/1 04/0 9/0 بازده اسانس )%( 

 ها ایی اسانس ی ترکیبات شیم 

 آویشن   ایی اسانس ی ترکیبات شیم 
درصد    0/ 9مشخص و تند، به میزان   و با بوی  پررنگ زرد  ، به رنگ آویشن گیاه   های هوایی بخش اسانس حاصل از   

سنج  شده توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف   آویشن، شناسایی   اسانس ترکیبات   2. جدول  ( 1)جدول    بود 
شد. از میان ترکیبات    ترکیب در اسانس آویشن شناسایی  14حدود    2مطابق نتایج این جدول    دهد. جرمی را نشان می 

درصد( سه ترکیب اصلی اسانس    13/ 49درصد( و سیمن )   14/ 59ترپینن )   - درصد(، گاما   56/ 23مول ) شده تی شناسایی 
   دهند. این گیاه را تشکیل می 

 آویشن   اسانس دهنده  مواد تشکیل   . 2جدول  
 زمان بازداری   )درصد(  میزان ترکیب فرمول شیمیایی  نام ترکیب  ردیف 

1 α-Phellandrene 16H10C 79/0 257/10 

2 α-Pinene 16H10C 69/0 568/10 

3 1-Octen3-ol 16H10C 90/0 181/12 

4 β-Myrcene 16H10C 54/1 561/12 

5 α-Terpinene 16H10C 95/1 673/13 

6 P-Cymene 14H10C 49/13 983/13 

7 1,8-cineole O18H10C 52/0 282/14 

8 δ-Terpinene 116H10C 59/14 214/15 

9 Linalool O18H10C 86/2 622/16 

10 Berneol O18H10C 56/0 297/19 

11 Terpinene-4-ol O18H10C 88/0 547/19 

12 Thymol O14H10C 23//56 996/22 

13 Carvacrol O14H10C 44/3 208/23 

14 β-Caryophyllene 24H15C 98/0 055/27 

   100  
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 بومادران   ایی اسانس ی ترکیبات شیم 
  درصد   0/ 04و بازده آن    تند   و با بوی   رنگ کم   زرد   ، به رنگ بومادران گیاه    های هوایی بخش از    آمده دست به اسانس  

بومادران که توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل    اسانس ترکیبات    3  جدول   . ( 1)جدول    بود   نسبت به وزن خشک گیاه 
دهنده روغن فرار بومادران بیشترین  کیبات تشکیل در بین تر   دهد. شده است را نشان می   سنج جرمی شناسایی به طیف 
   باشد. ( می درصد   9/ 63ترپینن ) - ( و گاما درصد   15/ 57(، کارواکرول ) درصد   24/ 37سینئول ) -   8،1ترتیب مربوط به  مقدار به 

 دهنده اسانس بومادران ترکیبات تشکیل .  3جدول  
 بازداری زمان  )درصد(  میزان ترکیب ایی یفرمول شیم نام ترکیب  ردیف 

1 α.-Pinene 16H10C 09/1 555/10 

2 Sabinene 16H10C 24/1 012/12 

3 1-Octen-3-ol O16H8C 47/0 168/12 

4 β.-Pinene 16H10C 34/2 142/12 

5 β.-Myrcene 16H10C 61/0 551/12 

6 α.-Terpinene 16H10C 29/1 662/13 

7 P-Cymene 16H10C 75/5 959/13 

8 Limonene 16H10C 54/0 127/14 

9 1,8-Cineole O18H10C 37/24 305/14 

10 δ.-Terpinene 16H10C 63/9 195/15 

11 cis-Sabinenehydrate O18H10C 23/2 639/15 

12 Linalool O18H10C 89/0 603/16 

13 trans-Pinocarveol O18H10C 63/0 215/18 

14 Camphor O16H10C 58/2 465/18 

15 Menthone O18H10C 70/0 698/18 

16 cis-Verbenol O16H10C 34/1 870/18 

17 α-Terpineol O18H10C 56/0 168/19 

18 Borneol O18H10C 93/0 289/19 

19 Menthol O16H10C 10/1 418/19 

20 Terpineol-4 O18H10C 30/4 550/19 

21 α-Terpineol O18H10C 55/4 017/20 

22 Myrtenol O16H10C 93/0 067/20 

23 Chrysanthyl acetate O16H10C 27/1 940/20 

24 Carvacrol O16H10C 57/15 198/23 

25 Nerol acetate 2O20H12C 72/1 469/25 

26 Spathulenol O24H15C 82/0 303/31 

27 Caryophylene Oxide O24H15C 93/0 505/31 

28 Delta- Cadinol O26H15C 62/1 889/31 

29 Muurolol O26H15C 42/0 242/33 

30 Eudesmol O26H15C 04/1 322/33 

31 Armadendrene 24H15C 21/3 405/33 

32 2,5-Octadiene, 3,4,5,6-tetramethyl 22H12C 99/2 256/35 

   100  
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 نعناع فلفلی   ایی اسانس ی ترکیبات شیم 
نعناع فلفلی به رنگ سفید مایل به زرد و دارای بوی تند نعناع بود. بازده  های هوایی  آمده از بخش دست اسانس به 

ترکیب در اسانس گیاه    18  دهد نشان می   4(. نتایج جدول  1درصد برمبنای وزن خشک گیاه بود )جدول  1/ 2اسانس 
درصد(    29/ 57ن ) (، منتو درصد   40/ 35شود. منتول ) از کل اسانس را شامل می   99/ 6شده است که    نعناع فلفلی شناسایی 

( سه ترکیب عمده اسانس نعناع فلفلی بودند که بخش اعظم اسانس گیاه را ترکیب  درصد   8/ 64سینئول )   - 8،  1و  
 دهد.  کننده منتول تشکیل می ضدعفونی 

 نعناع فلفلی   اسانس دهنده  مواد تشکیل   . 4جدول  
 بازداری زمان  )درصد(  میزان ترکیب ایی یفرمول شیم نام ترکیب  ردیف 

1 pinene –α 16H10C 74/0 558/10 

2 Sabinene 16H10C 53/0 017/12 

3 β-Pinene 16H10C 29/1 248/12 

4 P-Menthadiene 16H10C 15/2 132/14 

5 1,8-cineole O18H10C 64/8 290/14 

6 δ-Terpinene 16H10C 41/0 176/15 

7 Sabinene hydrate O18H10C 36/1 643/15 

8 Menthone O18H10C 57/29 1783/18 

9 Menthofuran O14H10C 91/2 975/18 

10 Iso- Menthone O18H10C 06/4 051/19 

11 Neo- Menthol O20H10C 59/2 180/19 

12 Menthol O20H10C 35/40 530/19 

13 Terpinene-4-ol O18H10C 92/0 599/19 

14 α-Terpineol O18H10C 44/0 017/20 

15 Pulegone O16H10C 07/1 442/21 

16 Piperitone O16H10C 38/0 946/21 

17 Iso- menthyl acetate 2O22H12C 32/1 958/22 

18 β- Caryophyllene 24H15C 56/0 056/27 

   100  

 رزماری   ایی اسانس ی ترکیبات شیم 
درصد برمبنای وزن    1/ 8فرد گیاه و بازده رنگ با بوی منحصربه های هوایی گیاه رزماری، بی اسانس حاصل از بخش 

شده توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی در اسانس رزماری را  های شناسایی ترکیب  5جدول  (. 1خشک گیاه بود )جدول 
شده است. از میان    ی شناسایی ترکیب در اسانس رزمار   17که حدود    شود مطابق این جدول مشاهده می   دهد. نشان می 

  10/ 32( و بورنیل استات ) درصد   12/ 92(، کامفر ) 15/ 48پینن ) - (، آلفا درصد   16/ 93ربنون ) شده ِوترکیبات شناسایی 
 دهند. ترکیب اصلی اسانس این گیاه را تشکیل می   4(،  درصد 

 رزماری   اسانس دهنده  مواد تشکیل .  5جدول  
 زمان بازداری  )درصد(  میزان ترکیب فرمول شیمیایی  نام ترکیب  ردیف 

1 α-pinene 16H10C 48/15 559/10 

2 Camphene 16H10C 28/4 200/11 
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 زمان بازداری  )درصد(  میزان ترکیب فرمول شیمیایی  نام ترکیب  ردیف 

3 3-octanone O16H8C 67/3 381/12 

4 Myrcene 16H10C 36/2 545/12 

5 1-Limonene 16H10C 76/3 122/14 

6 1,8-Cineole O18H10C 68/7 267/14 

7 Linalool O18H10C 51/3 607/16 

8 Camphor O16H10C 92/12 476/18 

9 Pinocamphone-E O16H10C 80/0 892/18 

10 1-Borneol O18H10C 70/6 298/19 

11 Terpineol-4 O18H10C 49/1 538/19 

12 α-terpineol O18H10C 91/2 004/20 

13 Nopol O18H11C 49/1 238/20 

14 Verbenone O14H10C 93/16 492/20 

15 cis-Dihydrocarveol O18H10C 74/1 770/21 

16 Bornyl acetate 2O20H12C 32/10 867/22 

17 Caryophyllene 2O20H12C 82/0 050/27 

   100  

 مرزه   ایی اسانس ی ترکیبات شیم 
براساس  درصد    2/ 1رنگ و با بوی تند و تیز بود. بازده اسانس  های هوایی مرزه به رنگ زرد کم اسانس حاصل از بخش 

شده است    ترکیب در اسانس این گیاه شناسایی   12  ، شود مشاهده می   6از جدول  (.  1باشد )جدول  وزن خشک گیاه می 
دهنده روغن فرار مرزه بیشترین مقدار مربوط به  شود. در بین ترکیبات تشکیل درصد از کل اسانس را شامل می   100که  

 درصد( بود.   8/ 74سیمن )   رصد( و د   28/ 87ترپینن ) - درصد(، گاما   54/ 16کارواکرول ) 

 مرزه   اسانس دهنده  مواد تشکیل   . 6جدول  
 زمان بازداری  )درصد(  میزان ترکیب فرمول شیمیایی  نام ترکیب  ردیف 

1 α-phellandrene 16H10C 37/0 212/10 

2 α-Pinene 16H10C 44/1 526/10 

3 β-Pinene 16H10C 56/0 222/12 

4 Myrcene 16H10C 63/1 528/12 

5 α-Terpinene 16H10C 61/2 645/13 

6 Cymene 14H10C 74/8 942/13 

7 Limonene 16H10C 30/0 103/14 

8 γ-Terpinene 16H10C 87/28 207/15 

9 4-Terpineol O18H10C 36/0 526/19 

10 Carvacrol O14H10C 16/54 272/23 

11 Thymol O14H10C 48/0 167/25 

12 Caryophyllene 24H15C 47/0 041/27 

   100  
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 مریم گلی   ایی اسانس ی ترکیبات شیم 
درصد براساس    1/ 1و بازده اسانس   ، با بویی شدید و معطر رنگ زرد کم گلی از اسانس گیاه مریم  آمده دست ه رنگ ب 

مورداستفاده در این مطالعه با استفاده از  گلی  نتیجه آنالیز ترکیبات روغن فرار مریم  . در ( 1وزن خشک گیاه بود )جدول  
)جدول   دهنده اسانس ترکیبات شناسایی شدند سنج جرمی ترکیبات تشکیل دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف 

توجن  - (، آلفا درصد   33/ 60گلی بیشترین مقدار مربوط به کامفر ) دهنده روغن فرار مریم در بین ترکیبات تشکیل .  ( 7
 ( بود. درصد   6/ 49کامفن )   ( و 7/ 01(، آلفا پینن ) درصد   13/ 83سینئول ) - 8،  1(،  درصد   25/ 45) 

 گلی مریم   اسانس دهنده  مواد تشکیل   . 7جدول  
 زمان بازداری  )درصد(  میزان ترکیب فرمول شیمیایی  نام ترکیب  ردیف 

1 α-pinene 16H10C 01/7 528/10 

2 Camphene 16H10C 49/6 228/11 

3 β-pinene 16H10C 08/2 257/12 

4 Myrcene 16H10C 91/0 563/12 

5 Limonene 16H10C 23/2 139/14 

6 1,8-Cineole O18H10C 83/13 303/14 

7 α-Ttujone O16H10C 45/25 042/17 

9 β.-Thujone O16H10C 64/2 383/17 

10 Camphor O16H10C 60/33 549/18 

11 Borneol O18H10C 50/1 302/19 

12 bornyl acetate 2O20H12C 29/1 872/22 

13 trans-Caryophyllene 24H15C 46/0 056/27 

14 α.-Caryophyllene 24H15C 32/1 067/28 

15 Alloaromadendrene 24H15C 69/0 814/31 

   100  

 
در    . ترپینن و سیمن بودند - گاما طور که مشاهده شد ترکیبات عمده اسانس گیاه آویشن در این تحقیق تیمول،  همان 

  35/ 32ها کارواکرول ) شد که از میان آن   ترکیب در اسانس گیاه آویشن تشخیص داده   34،  [ 2] و همکاران    دزفولی   تحقیق 
انس آویشن  ترکیبات اصلی اس   [ 19] و همکاران    بوروگا  درصد( ترکیبات اصلی را تشکیل دادند.   22/ 36درصد( و تیمول ) 

درصد( و پی سیمن    30/ 9ترپینن ) - درصد(، گاما   47/ 59ترتیب تیمول ) شده از مناطق مختلف رومانی را به آوری جمع 
ترکیبات شیمیایی  با بررسی    [ 10]   همکاران   اسماری و - آل  خوانی دارد. درصد( گزارش کردند که با مطالعه ما هم   8/ 41) 

  38/ 71تیمول ) - ترین ترکیبات اسانس آویشن ُادند که عمده کر گزارش  ،  شده از عربستان سعودی آوری اسانس آویشن جمع 
با توجه  .  وهش حاضر اندکی متفاوت بود که با نتایج پژ   باشند سیمن می - متیل، تیمول و پی - 3- درصد(، فوران، تتراهیدرو 

  ، درصد(   8/ 74درصد( و سیمن )   28/ 87ترپینن ) - درصد(، گاما   54/ 16به نتایج همچنین مشاهده شد که کارواکرول ) 
ترکیب را در اسانس مرزه شناسایی کردند    32  [ 20] و همکاران    کامکار   ترین ترکیبات موجود در اسانس مرزه بودند. عمده 

  سفیدکن و .  خوانی دارد که با نتایج مطالعه ما هم   ترتیب ترکیبات اصلی بودند که تیمول، کارواکرول و گاما ترپینن به 
قرار سرشاخه   اسانس   [ 21] جمزاد   موردمطالعه  را  مرزه  گلدار گیاه  کردند که مهم   های  و مشاهده  اجزای  دادند  ترین 
با    [ 22]   و جمزاد   سفیدکن   ( بودند. درصد   33/ 0- 47/ 1سیمن ) - ( و پارا درصد   27/ 5- 41/ 7اسانس، تیمول )   دهنده تشکیل 
( و  23/ 3های گلدار مرزه از استان اردبیل مشاهده کردند که اجزای اصلی آن دو ترکیب تیمول ) اسانس سرشاخه بررسی  

ترکیبات اصلی اسانس    [ 15] همکاران  و    ففرکورن .  که با نتایج مطالعه حاضر، مطابقت ندارد   ( بودند 29/ 3ترپینن ) - گاما 
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دند که با نتایج ما مطابقت  ترتیب کارواکرول، گاماترپینن، آلفا ترپینن و پی سیمن گزارش کر مرزه در فصول مختلف را به 
( سه ترکیب عمده  درصد   8/ 64سینئول )   - 8،  1( و  درصد   29/ 57)   ن (، منتو درصد   40/ 35در پژوهش حاضر منتول ) دارد.  

ترتیب  استات به ایزومنتون، منتول و ایزومتیل   که   دند کر مشاهده    [ 23]   و همکاران   قربانی   اسانس نعناع فلفلی بودند. 
های هوایی  ترکیب از اسانس اندام   29در مجموع    [ 24]   پناه هادی و    پرور گل   ترکیبات عمده اسانس گیاه نعناع فلفلی بودند. 
پینن، پولگون،  - دند که ترکیبات اصلی شامل کامفن، منتون، منتول، بتا کر نعناع فلفلی در شهرستان اصفهان شناسایی  

. در تحقیقی دیگر  که با نتایج پژوهش حاضر، تفاوت داشت   ترپینن، کارن و پیپریتون بودند - پینن، گاما - کاببن آلفا - بتا 
درصد،    25- 62دادند و مشاهده کردند که منتول    نیز اسانس نعناع فلفلی را مورد بررسی قرار   [ 11] و همکاران   افالطونی 

دادند که وجود دو ترکیب منتول  درصد اسانس را تشکیل    0- 2/ 5درصد و لیمونن    1- 4درصد، منتوفوران    13- 40منتون  
های  ترین ترکیبات اسانس برگ عمده   [ 12] و همکاران    بیگی   . و منتون در اسانس این گیاه با نتایج پژوهش ما منطبق بود 

سینئول گزارش کردند.    - 8و 1ترتیب منتول، منتون، منوفوران و  شده در سایه از منطقه اصفهان را به لفلی خشک نعناع ف 
  12/ 92(، کامفر ) درصد   15/ 48پینن ) - (، آلفا درصد   16/ 93ترکیبات اصلی اسانس رزماری در این مطالعه شامل وربنون ) 

ترکیبات روغن فرار رزماری را مورد    [ 28] و همکاران   گوهری   جمشیدی (، بودند.  درصد   10/ 32( و بورنیل استات ) درصد 
سینئول، کامفن  - 8و 1پینن،  - دهنده اسانس این گیاه آلفا بیشترین ترکیبات تشکیل که  مطالعه قرار دادند و مشاهده کردند  

ترین ترکیبات  ترتیب بیش استات به پینن، کامفر و بورنیل - که در تحقیق حاضر وربنون، آلفا باشند در حالی و کامفر می 
  [ 6] و همکاران  ساعی دهکردی . نبودند ترکیب عمده   و چهار سینئول و کامفن جز  - 8، 1دهند و اسانس را تشکیل می 

اکتانون، کامفن  - 3سینئول، وربنون، کامفر، بورنئول،  - 8و    1پینن،  - ترکیبات اصلی اسانس رزماری شهرستان ارومیه را آلفا 
ات اصلی روغن فرار گیاه رزماری در شهرستان اصفهان را  نیز ترکیب   [ 25] کاران  و هم   دی ا قن دند.  کر و لینالول گزارش  

بورنیل - 8،  1سیکلن،  تری  و  کامفن  کامفر،  کردند. سینئول،  شناسایی  ترکیبات    استات  بین  در  حاضر  تحقیق  در 
- 8،  1(،  درصد   25/ 45توجن ) - (، آلفا درصد   33/ 60گلی بیشترین مقدار مربوط به کامفر ) مریم   ، دهنده روغن فرار تشکیل 

ترین  عمده   [ 26] و همکاران    گواهی ( بود.  درصد   6/ 49( و کامفن ) درصد   7/ 01پینن ) - (، آلفا درصد   13/ 83ل ) ینئو س 
سینئول گزارش  - 8،  1توُجن، کامُفر و  - رتیب آلفا ت به   را   گلی در شرایط آبیاری طبیعی ترکیبات شیمیایی اسانس مریم 

استات و  دین، لینالول    - 2،  8منتا  - متا   - پینن، ترنس - پینن، مانول، آبیتاترین، آلفا - بتا   [ 27] و همکاران    هدایتی کردند.  
  [ 28] و همکاران    سجادی .  گلی سهندی گزارش کردند های هوایی گیاه مریم بورنیل استات را ترکیبات عمده اسانس اندام 

- (، جرماکرن درصد   15/ 3پینن ) - ها بتا ای شناسایی کردند که از بین آن گلی لوله ترکیب در اسانس مریم   46  در تحقیقی 
( و  درصد   4/ 7پینن) - (، آلفا درصد   5/ 2(، لیمونن) درصد  7/ 4سینئول ) - 8و 1(، درصد   7/ 7(، اسپاتولنول ) درصد  10/ 1ی ) د 

) - آلفا  تشکیل می درصد   4/ 1ترپینئول  را  اسانس  ترکیبات عمده موجود در    ترکیب   [ 29] و همکاران    سنبلی دهند.  ( 
،  1(،  درصد   25/ 2یوفیلن ) کر - از میان ترکیبات درآباده بتا   ، گلی دو منطقه از ایران را بررسی کردند شیمیایی اسانس مریم 

  14/ 2سینئول ) - 8،  1(،  درصد   26/ 2کریوفیلن ) - ( ودرتکاب بتا درصد   11/ 1اکسید ) ( و کریوفیلن درصد   15/ 2سینئول ) - 8
دهنده روغن فرار بومادران،  ( ترکیبات عمده موجود در اسانس را شامل بودند. در پژوهش ما در بین ترکیبات تشکیل درصد 

گزارش    [ 30] و همکاران    رئوفی فرد .  بود ترپینن  – سینئول، کارواکرول و گاما - 8،  1مربوط به  بیشترین مقدار به ترتیب  
وبختیاری شامل ترکیبات کامفر، ایزوبرنئول، سینئول و  ترین ترکیبات اسانس بومادران استان چهارمحال کردند که عمده 

نیز ترکیبات عمده اسانس بومادران منطقه سیستان را کامفر، آلفا پینن    [ 31] و همکاران    احمدی کاریوفیلن اکسید بودند.  
 دند.  کر و کامفن گزارش  

  یی ا ی م ی ش   و ترکیبات   ساختار شوند.  های گیاهی می عواملی مختلف باعث ایجاد تغییر و تفاوت در ترکیب اسانس 
(  موجود   آب   زان ی و م   ا ی ارتفاع از سطح در هوا،    و   )نوع خاک، آب   اه ی گ   رشد   محل   ، یی ا ی جغراف   ت ی ها با توجه به موقع اسانس 

  ترکیب بر    شود ی انجام م   نش ی که در آن چ   ی و ساعت   ی گلده   پس از   ا ی   ش ی فصل، برای نمونه پ   ی متفاوت باشد. حت   تواند ی م 
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تمام عوامل مشتمل    رو   ن ی از ا   ؛ است   اه ی گ   ی ک ی ساختار ژنت   ، گر ی رگذار د ی ث تأ عامل مهم    . رگذار است ی ث تأ   ها اسانس یی  ا ی م ی ش 
  ط ی در شرا   ی اه ی گ   گونه   ک ی که    صورت ن ی . بد گذارد ی ر م ی ث تأ خاص    اه ی گ   ک ی در    ها اسانس   وسنتز ی بر ب   ی ط ی مح   ا ی   ی ک ی بر ژنت 

 . [ 4]   کند   د ی گوناگون را تول   یی دارو   ت ی مختلف با فعال   مؤثر   بات ی با ترک   یی ها اسانس   تواند ی م   ی ط ی مختلف مح 

 نمونه گیاهی موردمطالعه    6ترکیبات فنولی در اسانس  
دهد.  را نشان می   50ICتجزیه واریانس اثر نوع گیاه موردمطالعه بر ترکیبات فنولی، فعالیت ضدرادیکالی و   8جدول  

 های موردبررسی دارد.  داری بر ویژگی شود که تیمار موردمطالعه تأثیر معنی مطابق نتایج این جدول مشاهده می 

 50ICبر ترکیبات فنولی کل، فعالیت ضدرادیکالی و میزان    نوع گیاه اثر    انس ی وار   ه ی تجز .  8جدول  
  میانگین مربعات   منابع تغییر

 50IC فعالیت ضدرادیکالی  ترکیبات فنولی کل   درجه آزادی  

 **76/ 84 **85/ 1 **65/ 10 5 تیمار 

1/ 24 12 خطا   21 /0  07 /9  

7/ 64  ضریب تغییرات )%(   82 /12  72 /9  
 درصد.   1دار در سطح احتمال  معنی   ** 

 
 دهد. گیاه موردمطالعه را نشان می   6میزان ترکیبات فنولی کل در اسانس    1  نمودار 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 گیاه موردمطالعه   6لیتر اسانس( در اسانس  گرم گالیک اسید در میلی میزان ترکیبات فنولی کل )میلی   . 1  نمودار 
 (.p>0.05داری با یکدیگر ندارند ) حروف مشابه اختالف معنی 

 

گرم  میلی   18/ 1گلی هر دو با مقدار  شود اسانس گیاهان نعناع فلفلی و مریم مشاهده می   1  نمودار طور که از  همان 
باشند. کمترین میزان ترکیبات فنولی مربوط  لیتر اسانس باالترین میزان ترکیبات فنولی را دارا می گالیک اسید در میلی 
گلی  باشد. بین ترکیبات فنولی نعناع فلفلی با مریم می   لیتر اسانس گرم گالیک اسید در میلی میلی 4/  1به گیاه مرزه با مقدار  

باشد  دار می معنی   ها   ها تفاوت در بقیه اسانس   ( p>0.05شود ) داری مشاهده نمی و همچنین بومادران و آویشن تفاوت معنی 
 (p<0.05 ) . 
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 مطالعه    گیاه مورد   شش اکسیدانی اسانس  فعالیت آنتی 
های مختلف را  مطالعه در غلظت   گیاه مورد   6اسانس    DPPHل آزاد  درصد حذف رادیکا نتایج مربوط به    9جدول  

اسانس بیشتر  ام  پی پی   1000در غلظت    DPPHشود درصد حذف رادیکال آزاد  طور که مشاهده می همان   دهد. نشان می 
گلی  اسانس مریم یابد. بیشترین فعالیت جذب رادیکال آزاد مربوط به  ها کاهش می است و این میزان با رقیق شدن اسانس 

 و کمترین میزان مربوط به اسانس گیاه مرزه بود. 

 های مختلف گیاه موردمطالعه در غلظت   6اسانس    DPPHدرصد حذف رادیکال آزاد  .  9جدول  

 بومادران  مرزه رزماری آویشن  نعناع  فلفلی گلیمریم ( ppmها)غلظت اسانس 

50 e36/67 m37/25 e66/66 n05/17 o8/9 g37/50 

100 d72/79 h40 d1/75 m87/26 n43/18 e71/62 

250 c81/85 f41/55 d55/81 h28/39 m15/22 d23/75 

500 b5/90 d45/79 c35/83 f69/55 k32/33 c2/86 

1000 a39/98 b33/91 c9/86 e13/67 e2/66 c45/87 

 (. p>0.05داری با یکدیگر ندارند ) اختالف معنی   ، اعداد با حروف مشابه 

 
شود که  دهد. مطابق نتایج این شکل مشاهده می های گیاهان موردمطالعه را نشان می اسانس   50ICمیزان    2نمودار  

بود که تفاوت    BHTاکسیدان سنتزی  مربوط به آنتی   50ICو کمترین میزان  مرزه  مربوط به اسانس    50ICبیشترین میزان  
اکسیدانی، رابطه عکس وجود  و فعالیت آنتی   50ICگلی و آویشن نشان نداد. بین میزان  های مریم اسانس داری با  معنی 

 اکسیدانی کمتر است.  بیشتر باشد، فعالیت آنتی   50ICدارد؛ به این معنی که هرچه میزان  

 
 

 

 

   

 

 

  
 

 اسانس گیاهان موردمطالعه    IC50. میزان  2نمودار  
 (.p>0.05داری با یکدیگر ندارند ) حروف مشابه اختالف معنی 
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نتایج  دهد.  ها را تحت تأثیر قرار  اکسیدانی آن خصوصیات آنتی ممکن است  های مختلف،  تفاوت در ترکیب اسانس 
اکسیدان طبیعی در  عنوان آنتی توانند به و می   دارند اکسیدانی  ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی   ، نشان داد اسانس گیاهان 

فنولی در گیاهان    ت کار روند. رابطه مستقیمی بین فعالیت مهار رادیکال آزاد با میزان ترکیبا ه صنعت مواد غذایی و دارویی ب 
یابد. در  ها افزایش می اکسیدانی عصاره ن عملکرد آنتی ها، میزا طوری که با افزایش غلظت عصاره به   ؛ است   گزارش شده 

های هیدروکسیل موجود در محیط واکنش، احتمال  های باالتر عصاره میزان ترکیبات فنولی به دلیل افزایش گروه غلظت 
به نتایج  یابد. با توجه  ها نیز افزایش می های آزاد و به دنبال آن قدرت مهارکنندگی عصاره اهدای هیدروژن به رادیکال 

  DPPHها دارای باالترین میزان درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد گلی در کلیه غلظت اسانس گیاه مریم   ، پژوهش حاضر 
اسانس گیاه  توان گفت  می . پس  را دارد باالترین میزان ترکیبات فنولی  ،  اسانس این گیاه   بود؛ زیرا ها  نسبت به بقیه اسانس 

است    DPPHگیرندگی رادیکال آزاد داراست و دارای بیشترین درصد حذف رادیکال    بیشترین فعالیت را برای   ، گلی مریم 
. رابطه  را داراست کمتری   DPPH و درصد حذف رادیکال آزاد   را دارد کمترین میزان ترکیبات فنولی  ،  و اسانس مرزه 

. با افزایش  [ 33  ;32] شده است    زیادی بین فعالیت گیرندگی رادیکال آزاد با میزان ترکیبات فنولی در گیاهان گزارش 
ا میزان ترکیبات فنولی دارد  غلظت رابطه مستقیمی ب  زیرا   یافت؛ ها افزایش  درصد حذف رادیکال آزاد آن ،  ها غلظت اسانس 

فنولی،    ترکیبات   [ 35]   و همکاران  سینگ   . [ 34  ;23] و ترکیبات فنولی نیز تأثیر معناداری بر درصد مهار رادیکال آزاد دارند  
ها نشان داد  نتایج آن   . دند کر گیاه ازجمله نعناع فلفلی و رزماری را بررسی    6نوئیدی، ضدمیکروبی و ترکیبات اسانس  فالو 

 کند. که نعناع فلفلی میزان ترکیبات فنولی باالتری نسبت به رزماری دارد که این نتایج حاصل از تحقیق حاضر را تأیید می 

ام گزارش شد  پی پی   50IC  6 /159فعالیت ضدرادیکالی اسانس آویشن برحسب    [ 36]   1در مطالعه گدیکوگلو و همکاران 
  اهان ی در گ   اد ی به مقدار ز   مول ی مانند کارواکرول و ت   ی بات ی ترک که بیشتر از مطالعه حاضر بود. این محققان گزارش کردند که  

  2نی هستند. در مطالعه مانیسینی و همکاران دا ی اکس ی آنت   که دارای فعالیت ضدرادیکالی و   وجود دارد   نعناعیان خانواده  
اسید  گرم معادل گالیک میلی   77/ 6- 165/ 1منطقه ایتالیا  پنج  گیاه آویشن از    اسانس   کل فنل   ترکیبات فنولی   زان ی م   [ 37] 

در گرم اسانس گزارش شد که بسیار بیشتر از مطالعه حاضر بود. در پژوهشی، فعالیت ضدرادیکالی نعناع فلفلی با افزایش  
درصد بود که کمتر از    70/ 29ضدرادیکالی  ام اسانس میزان فعالیت  پی پی   500غلظت اسانس افزایش یافت و در غلظت  

میزان ترکیبات فنولی مرزه زراعی توسط روش فولین سیوکالتو را    [ 39] . امینی و همکاران  [ 38] پژوهش حاضر است  
باشد.  شده در پژوهش ما می گیری لیتر اسانس گزارش کردند که کمتر از مقادیر اندازه گرم گالیک اسید در میلی میلی   0/ 77

  1/ 8ترتیب  گلی منطقه کوهپایه کرمان را به میزان ترکیبات فنولی اسانس دو گیاه بومادران و مریم   [ 40] وکیلی شهربابکی  
لیتر اسانس گزارش دادند که در مقایسه با مطالعه حاضر کمتر بود. در پژوهش ایشان، درصد  گرم در هر میلی میلی   0/ 78و  

گیری  درصد بود که بسیار نزدیک به مقدار اندازه   99/ 48ام  پی پی   1000جذب رادیکال آزاد اسانس مریم گلی در غلظت  
این تحقیقات می تفاوت باشد.  شده در پژوهش حاضر می  به اختالف رقم گیاه، شرایط  های مشاهده در  تواند مربوط 

اکسیدانی  های مختلف، خصوصیات آنتی . تفاوت در ترکیبات اسانس [ 41]   وهوایی، شرایط کشت، شرایط نگهداری باشد آب 
 . [ 3]   دهد ثیر قرار می أ آنها را تحت ت 

 گیری  نتیجه 
مریم  گیاهان  اسانس  که  شد  مشخص  تحقیق  این  فلفلی در  نعناع  و  فعالیت    ، گلی  و  فنولی  ترکیبات  بیشترین 

ها  آنالیز اسانس نتایج مربوط به    ها فعالیت ضدرادیکالی افزایش یافت. با افزایش غلظت اسانس   ند. را دار اکسیدانی  آنتی 
، ترکیبات اصلی  منتول و منتون   شامل ترکیبات اصلی اسانس نعناع فلفلی  وسیله کروماتوگرافی گازی نشان داد که  به 

 
1 Gedikoğlu 
2 Mancini 
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اسانس سینئول،  - 1،8و    توجن - آلفا   ، کامفر   شامل   گلی مریم   اسانس  اصلی  شامل    ترکیبات  و  - 1،8بومادران  سینئول 
اسانس کارواکرول،   اصلی  شامل   ترکیبات  و سیمین،    آویشن  گاماترپینن  اسانس تیمول،  اصلی  شامل    ترکیبات  مرزه 

یید  أ ها در ت این یافته   رزماری شامل وربنون، آلفاپینن و کامفر بودند.   ترکیبات اصلی اسانس ترپینن و  - کارواکرول و گاما 
ها و رفع  ها زخم کننده اکسیدان، مسکن، مرهم، ضدعفونی عنوان ضدالتهاب، آنتی به   ان موردمطالعه مصارف سنتی گیاه 

 التهابات مفصلی قابل بحث است. 
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