مروری بر خواص درمانی-فتوشیمیایی و کاربرد حشرهکشی گیاه دارویی پونه . Mentha pulegium
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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی مروری بر خواص درمانی-فتوشیمیایی و کاربرد
حشرهکشی گیاه دارویی پونه ،انجام شده است .گیاه پونه در صنایع مختلفی چون
داروسازی ،صنایع غذایی و تولید اسانس کاربرد دارد و دارای خواص دارویی و حشره
کشی می باشد .سمیت باالی سموم حشرهکشهای صنعتی برای انسان و حیاتوحش
و آلودگیهای زیستمحیطی ،به همراه مسئله بسیار مهم مقاومت آفات ،موجب شده
که در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در جهت معرفی ترکیبات کم خطری چون
حشرهکش های زیستی در جهت کنترل آفات صورت گیرد .در مطالعه حاضر سعی
شده است به بررسی خواص درمانی و کاربردهای گیاه پونه در صنعت و نیز استفاده از
این گیاه به عنوان یک حشرهکش زیستی و نقش آن در پایداری زیست محیطی
پرداخته شود .با توجه به پتانسیل رویش گیاه پونه در کشور ایران و کاربرد
حشرهکشی این گیاه ،پیشنهاد میگردد که مطالعات و آزمایشات تخصصیتر و
گستردهتری بر کاربرد حشرهکشی این گیاه انجام پذیرد و بتوان از گیاه پونه در
ساخت بسیاری از سموم زیستی استفاده و از آن به عنوان جایگزین مناسبی برای
حشرهکش های صنعتی و سموم شیمیایی بهره برد.

مقدمه
گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و درمان و پیشگیری از
بیماریها برخوردار هستند .به طوری که این امر سبب شده است هر ساله تعداد
بیشتری از کشاورزان با تغییر نوع کشت ،به سمت تولید این دسته از گیاهان روی
آورند .در این میان گیاه دارویی پونه از جمله گیاهانی است که دارای خاصیت درمانی
در معالجه بیماریهای مزمن انسان میباشد ،که از پراکنش خوبی در کشور ایران
برخوردار است .پونه از گیاهان خانواده نعناعیان و نامهای دیگر آن نعناع آمریکایی،
گیاه پشه و سبزی پودینگ است .گیاهی است از سرده نعناع و تیره لب گلیها و له
شده برگهای آن عطر نعنا دارد .مصارف شناخته شده آن در آشپزی و شرینیپزی و
در طب سنتی به عنوان آرامبخش و مسکن و نیز در سقط جنین به کار میرود .اسانس
آن در صنعت عطرسازی کاربرد دارد و دارای ماده سمی پولِگون است .تعداد و تنوع
گونههای گیاهی دارویی بر اساس آب و هوا و نیز شرایط و موقعیت جغرافیایی هر
منطقه متفاوت است .تحقیقات زیادی درباره فعالیتها ،خواص و اثرات بیولوژیکی
اسانسهای گیاهان دارویی صورت گرفته و مشخص شده است که این ترکیبها دارای
اثرات حشرهکشی ،قارچکشی ،باکتری کشی و کنهکشی هستند .افزایش حجم واردات
سموم از خارج از کشور سبب تحمیل زیانهای اقتصادی بر بودجه ساالنه کشور می-
شود و نیز آسیبهای محیطزیستی و بهداشتی آن ها در حال گسترش میباشد .لذا
شناسایی منابع طبیعی کشور و کاربرد عصارهها و اسانسهای گیاهی از جمله استفاده
از گیاه پونه ،جهت کنترل آفات میتواند گام مثبتی در توسعه توانمندی اقتصادی و
بهداشتی کشور محسوب شود.

مواد و روش ها
تحقیق حاضر به صورت مروری و کتابخانه ای انجام پذیرفته است .با رجوع به پایگاه
های علمی معتبر و مقاالت و نشریه های مرتبط اطالعات مورد نیاز گردآوری و در
قالب مقاله پیش رو ارائه گردیده است .در طی تحقیق حاضر به بررسی کاربردها و
ابعاد گوناگون خواص گیاه پونه به ویژه کاربرد حشرهکشی و استفاده از آن به عنوان
یک حشرهکش زیستی و جایگزین مناسبی برای حشرهکش های صنعتی و شیمیایی
پرداخته شده است و در قسمت نتیجهگیری با توجه به مطالعات صورت گرفته ،به
تحلیل و ارائه نتایج و پیشنهادات پرداخته شده است.

نتایج و تحلیل
با توجه به اطالعات گردآوری شده ،اینگونه دریافت شد که گیاه پونه کاربردهای
مختلفی در امور تغذیه ای و زنجیره غذایی انسان ،دام و طیور دارد .در پزشکی،
داروسازی و اموردرمانی و صنعت (صنایع عطرسازی و تولید اسانس ،تولید حشرهکش
ها و ) ...از این گیاه استفاده می شود که در ادامه به اختصار برخی از این کاربردها
بیان میشود .به منظور مصارف خوراکی پونه میتوان از آن به صورت مصرف برگ
های تازه ،عرق ،چای و دمنوش ،اسانس خوراکی و طعم دهنده غذا و پودر برگ خشک
شده پونه که در بازار موجود است ،استفاده کرد.

گیاه پونه دارای اسانس روغنی فرار یا روغن منتول و حاوی مقادیر باالیی از کلسیم،
پتاسیم ،منیزیم ،آهن ،ویتامین Aو  ،Cتانن ،فیبر ،رزمارینیک اسید ،تیمول،
بتاکاریوفیلین و پلیفنولهاست .این گیاه دارای خواص ضدباکتریایی ،ضدویروسی،
ضدقارچی ،آنتیاکسیدانی و اثرات آرامبخش قوی است.گیاه پونه حاوی منتول باالست.
منتول یا جوهر نعناع ،الکلی ده کربنی است که از روغن اسانس خالص نعناع یا پونه
استخراج میشود .منتول دارای خواص خلطآور و تسکین دهنده عالئم آنفوالنزا مثل
گرفتگی بینی ،آبریزش چشم ،سرفه و سردرد است .بخور گیاه پونه به تنفس راحت کمک
میکند و به عنوان یک ضد احتقان برای سیستم تنفسی و ریهها عمل میکند .اسانس
گیاه پونه از خواص گرمکننده و بیحسکننده برخوردار است و در ماساژها برای کمک به
کاهش درد عضالت و مفاصل استفاده میشود.

نتیجه گیری
بعضی از گیاهان خاصیت چندگانگی دارند یعنی هم به عنوان گیاه تزئینی ،هم ادویه
غذاها و هم دارویی مورد استفاده هستند و هم خاصیت دفع حشرات را دارند .مصرف
بیرویه حشرهکشهای صنعتی و بقایای آنها ،اثرات منفی روی سالمت انسان و محیط
میگذارند .با توجه به اینکه برخی گیاهان ترکیبات فیتوشیمیایی دارند که باعث دور
شدن و حتی کشته شدن حشرات می شود ،میتوان پیشبینی کرد و نتیجه گرفت که
گیاهان دورکننده حشرات ،در آینده جایگزین برنامه های کنترل شیمیایی شوند.
پیشنهاد می شود که تحقیقات گستردهتری بر اثرات حشرهکشی گیاه پونه انجام گیرد و
از آن در ساخت بسیاری از سموم زیستی با هدف جایگزینی آن با حشرهکش های
صنعتی و شیمیایی و کاهش اثرات بقایای آن ها و کمک به پایداری محیط زیست بهره
برد .با توجه به پتانسیل باالی رویش پونه کوهی و رودخانه در غالب مناطق روستایی
ایران و افزایش روز افزون بازار مصرف گیاهان دارویی در کشورهای توسعه یافته ،با
مدیریت صحیح این بخش و توجه به خواص و کاربردهای این گیاه میتوان از این
پتانسیل در جهت اشتغال زایی و کارآفرینی در مناطق روستایی ،احداث واحدهای
تولیدی مرتبط با فرآورده های گیاهان دارویی که در امور درمانی و صنایع داروسازی،
آرایشی و بهداشتی و صنایع غذایی بسیار پرکاربرد هستند و همچنین در جهت صادرات
و افزایش ارزآوری کشور بهره برد.
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