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چکیده
آویشن شیرازی گیاهی دارویی ،بومی ایران و متعلق به تیره نعنائیان است ،که از میزان ترکیبات فنولی باالیی برخوردار است.
ارزیابی اکوتیپهای مختلف این گیاه به منظور شناسایی برترین اکوتیپ از لحاظ محتوای فنولی کل ،خاصیت آنتی اکسیدانی و
ترکیبات پلیفنولی عصاره متانولی حائز اهمیت است .در تحقیق حاضر ،دو اکوتیپ گیاه دارویی آویشن شیرازی (فیروزآباد و
قیرو کارزین) ،از لحاظ محتوای فنولی کل ،خاصیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات پلیفنولی عصاره متانولی بررسی شد .فنول کل
و خاصیت آنتیاکسیدانی عصاره متانولی به ترتیب ،با استفاده از روش رنگ سنجی فولین سیوکالتو و مهار رادیکال آزاد 2و2
دیفنیل 1 ،پیکریل هیدرازیل ( )DPPHتعیین شد .ترکیبات پلیفنولی عصاره متانولی اکوتیپها ،با استفاده از دستگاه
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCمشخص گردید .فنل کل  397/28و  306/23میلیگرم گالیک اسید در وزن خشک
اعالم شد .مقادیر خاصیت آنتیاکسیدانی  318/63و  423/71میلیگرم در میلیلیتر بود .ترکیبات پلیفنولی غالب در عصاره هر
دو اکوتیپ شامل :تیمول ،کارواکرول ،کوئرستین و رزماریک اسید بود .نتایج نشان داد باالترین میزان فنول کل و فعالیت آنتی-
اکسیدانی در اکوتیپ فیروزآباد مشاهده شد .ترکیب پلیفنولی غالب تیمول و مربوط به اکوتیپ فیروزآباد بود.

مقدمه
تیرهی نعنائیان جزء راستهی المیال است .این تیره دارای  250جنس و  6800گونه در سراسر جهان بوده که مرکز پراکندگی آن
در ناحیه مدیترانه است ) .(Mabberley, 1997آویشن شیرازی یکی از شناخته شدهترین گیاهان دارویی این تیره است ،که
پراکندگی محدودی در جهان دارد ،رویشگاهها و پراکندگی جغرافیایی آویشن شیرازی در ایران ،افغانستان و پاکستان میباشد
).(Hosseinzadeh et al., 2000در استان فارس در یک کیلومتری شیراز ،به طرف سروستان ،جنوب غربی دریاچه مهارلو،
شیراز ،پارک بمو 25 ،کیلومتری جنوب شرقی فسا ،دهسالو ،کوه راز ،شرق استهبان ،کوه باش ،خشت و کمارج 10 ،کیلومتری
سروستان در جاده به طرف پشت چنار 8 ،کیلومتری جنوب الر ،فیروزآباد و دشت الر یافت میشود ) .(Jamzad, 2009این گیاه
بومی ،چند ساله و بوتهای بوده که در مناطق مرکزی و جنوبی ایران به طور گستردهای پراکنده شده است ،به علت وسعت
رویشگاههای آن مصارف متعددی در طب سنتی در نقاط مختلف کشور دارد که عالوه بر مصرف خوراکی به عنوان عطر و طعم
دهنده ،در درمان اختالالت گوارشی ،زخمهای موضعی و همچنین به دلیل اثرات ضد احتقان و خلطآور در اختالالت تنفسی و
سرما خوردگی نیز استفاده میشود ) .(Fazeli et al., 2007محل رویش این گیاه دارویی ،در استان فارس ،در شهرستانهای:
شیراز ،سروستان ،فسا ،استهبان ،الر و فیروزآباد میباشد ).(Jamzad, 2009
برخی از گیاهان تیره نعنائیان سرشار از ترکیبات فنولی مانند فالونوئیدها ،اسیدهای فنولی و دیترپنهای فنولی بوده که این
ترکیبات دارای خاصیت آنتیاکسیدانی باالیی هستند ) .(Rice-Evans, 1997مهمترین ترکیبات زیستی گیاهان آنتیاکسیدانها
هستند و عموماً در گیاهان حاوی ترکیبات فنلی وجود دارند .فنولها ترکیبات هیدرواکسیل آروماتیک هستند این ترکیبات از
تعداد زیادی زیر گروه شامل فالوونوئیدها ،فنولیکاسید و تاننها تشکیل شدهاند ) .(Kukic et al., 2008تیمول و کارواکرول از
ترکیبات شاخص آویشن شیرازی هستند که دارای اثرات ضد میکروبی و آنتیاکسیدانی خوبی هستند .(Saei-Dehkordi, 2010
) ; Sharififar et al., 2007با توجه به اهمیت فراوان گیاه دارویی آویشن شیرازی ،در تحقیق حاضر دو اکوتیپ مختلف این گیاه
از لحاظ خاصیت آنتیاکسیدانی ،محتوای فنولی کل و ترکیبات پلیفنولی عصاره متانولی مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش ها
 .1-2مواد گیاهی

دو اکوتیپ آویشن شیرازی از مناطق فیروزآباد و قیر و کارزین ،در اردیبهشت سال  1399از رویشگاههای طبیعی این گیاه ،جمع-
آوری گردید .گیاهان جمعآوری شده با استفاده از فلور منطقهای و منابع معتبر طبقهبندی گیاهان ،شناسایی شدند (Rechinger,

نتایج و تحلیل
 .1-3محتوی فنول کل

R2

و x – 0/06
محتوی فنول کل با روش فولین سیکالتو معادل گالیک اسید بیان شد (معادله منحنی استاندارد= 0/9974 :
 .)y = 0/0057طبق نتایج بدست آمده در جدول  ،1تفاوت معناداری در سطح احتمال  5درصد در دو اکوتیپ آویشن شیرازی
مشاهده شده ،محتوای فنول کل در اکوتیپ فیروزآباد ،با  397/38میلیگرم گالیک اسید در گرم وزن خشک عصاره و محتوای
فنول کل در اکوتیپ قیر و کارزین ،با  306/23میلیگرم گالیک اسید در گرم وزن خشک عصاره اعالم شد که تفاوت در سطح
احتمال  5درصد معنادار بود .مطالعات اخیر در مورد آویشن شیرازی نشان داده است این گیاه منبع غنی از ترکیبات فنولی می-
باشد .کمیت و کیفیت ترکیبات فنولیک ،به طور قابل توجهی به عوامل مختلف ،مانند ژنتیک گیاهی ،خاک ،شرایط رشد ،زمان برداشت و
روشهای استخراج بستگی دارد ).(Jaffery et al., 2003

 .2-3خاصیت آنتیاکسیدانی

بین فعالیت آنتیاکسیدانی دو اکوتیپ آویشن شیرازی به لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد تفاوت معناداری مشاهده گردید.
باالترین فعالیت آنتیاکسیدانی در آنتیاکسیدانهای مصنوعی مانند ویتامین  23/75( Cمیکروگرم در میلیلیتر) و بوتیل
هیدراکسی تولوئن ( 25/43میکروگرم در میلیلیتر) و کوئرستین ( 37/85میکروگرم در میلیلیتر) اعالم شد .سپس باالترین
فعالیت آنتیاکسیدانی در اکوتیپ فیروزآباد ( 318/36میکروگرم در میلیلیتر) مشاهده شد .کمترین فعالیت آنتیاکسیدانی در
اکوتیپ قیر و کارزین ( 423/71میکروگرم در میلیلیتر) گزارش گردید .ارتباط مستقیمی بین فعالیت آنتیاکسیدانی و ترکیبات
پلی فنلی گیاه وجود دارد که باال بودن ترکیبات فنلی دلیل عمدهی باال بودن فعالیت آنتیاکسیدانی در بعضی از عصارههای گیاهی
میباشد ).(Jamshidi et al., 2010

 .3-3ترکیبات پلیفنولی عصاره

از کروماتوگرافی مایع با کارایی باال  HPLCجهت شناسایی ترکیبات پلیفنولی عصاره متانولی اکوتیپهای آویشن شیرازی استفاده
شد .ترکیبات پلیفنولی شناسایی شده در جدول  2آورده شده است .تفاوت معنیداری در نتایج حاصل از اندازهگیری ترکیبات
پلیفنولی موجود در اکوتیپها مشاهده شد ( .)P≤ 0/05به طور کلی از  17ترکیب پلیفنولی به عنوان شاخص در دو اکوتیپ
آویشن شیرازی استفاده گردید .از بین ترکیبات پلیفنلی شاخص در عصاره اکوتیپهای آویشن شیرازی ،ترکیبات گالیک اسید،
کاتچین ،کلروجنیک اسید و وانیلین ،سیناپیک اسید ،کومارین شناسایی نشد .پنج ترکیب پلیفنلی پیکوماریک اسید ،رزماریک
اسید ،کوئرستین ،کارواکرول و تیمول در هر دو اکوتیپ شناسایی شد .ترکیب کافئیک اسید با  2/29میلیگرم در لیتر تنها در
اکوتیپ فیروزآباد اعالم شد .میزان ترکیب کوئرسیتین و کارواکرول به ترتیب با  256/86و  932/33میلیگرم در لیتر ،در اکوتیپ
قیر و کارزین بیشتر از اکوتیپ فیروزآباد اعالم شد .باالترین میزان ترکیبات پلیفنولی در ترکیب تیمول با  1325/23میلیگرم در
لیتر در اکوتیپ فیروزآباد اعالم شد .عوامل متعددی میتواند بر میزان ترکیبات فنولی تأثیر گذار باشد از جمله :مراحل آمادهسازی
گیاه ،نمونه گیاهی (نوع گونه ،جمعیت ،اندام مورد استفاده ،مرحله نمو) ،شرایط محیطی ساختار خاک ،شرایط اقلیمی ،تنشها و
روشهای سنجش ترکیبات فنولی ).(Moraes de souza et al., 2008

نتیجه گیری
طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق ،عصاره متانولی هر دو اکوتیپ فیروزآباد و قیر و کارزین دارای محتوای فنول کل باال و
خاصیت آنتیاکسیدانی قوی بود .ترکیب پلیفنولی غالب در هر دو عصاره تیمول ،کارواکرول ،کوئرستین و رزماریک اسید بود.
بیشترین میزان تیمول در عصاره متانولی اکوتیپ فیروزآباد و باالترین میزان کارواکرول در عصاره متانولی اکوتیپ قیرو کارزین
اعالم شد .با توجه به باال بودن ترکیبات فنلی و خاصیت آنتیاکسیدانی در اکوتیپهای مورد بررسی و همچنین خوراکی بودن این

گیاه ،میتوان از این گیاه به عنوان جایگزنی برای آنتیاکسیدانهای مصنوعی در صنایع غذایی و دارویی استفاده نمود.

).1982

 .2-2تهیه عصاره متانولی

عصاره متانولی دو اکوتیپ آویشن شیرازی با روش خیساندن تهیه شد .بدین منظور  5گرم پودر از برگ هر گیاه درون ارلن 250
میلیلیتری ریخته شد و مقدار  50میلیلیتر متانول خالص به آن اضافه گردید .نمونهها به مدت  24ساعت بر روی شیکر با دور
 130قرار گرفتند .پس از آن با عبور مخلوط از کاغذ صافی شماره  40عصاره متانولی حاصل شد .در نهایت عصاره حاصل با
استفاده از دستگاه تقطیر در خالء در دمای  40درجه سانتیگراد تغلیظ شدند .عصارههای تغلیظ شده از نظر خاصیت آنتی-
اکسیدانی ،محتوی فنل کل و پلیفنولی مورد بررسی قرار گرفتند.

 .3-2تعیین فنول کل

میزان فنول کل با روش فولین سیوکالتو اندازهگیری شد و نتایج بر حسب میلیگرم اسیدگالیک در گرم عصاره بیان شد

).(Singleton, & Rossi, 1965

 .3-2تعیین خاصیت آنتیاکسیدانی

اثر آنتیاکسیدانی عصارهها با اندازهگیری کاهش ظرفیت رادیکالی به کمک 2و-2دی فنیل  -1پیکریل هیدرازیل مطابق با روش
 Brand-Williams, 1995و  ،Wang, 1998مورد ارزیابی قرار گرفت.

 .4-2شناسایی و تعیین مقدار اجزاء ترکیبات پلیفنولی

تعیین مقدار و نوع ترکیبات پلیفنولی در دو اکوتیپ مختلف آویشن شیرازی بر اساس استاندارد ملی ایران ( ،)2013به شماره

( 16323روش اندازهگیری بیوفنولها به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی باال  HPLCانجام شد.

 .5-2تجزیه آماری دادهها

در این تحقیق تمامی آزمونها  3بار تکرار شد و دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شدهاند .نتایج حاصل با استفاده از
روش آنالیز آماری واریانس ( )ANOVAو مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن )(Duncan, 1995در سطح
احتمال  5درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام و برای ثبت دادهها از نرم
افزار اکسل استفاده شد.
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