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 چکیده

هترین بعنوان یکی از بهاست که  انیخانواده نعناع ییدارو گیاهان عانوا نیترارزشبا  از یگلمیجنس مر

-69هایسالطی مطالعه  نیا .رودکار میدر صنایع دارویی، عطری و غذایی به های طبیعیاکسیدانمنابع آنتی

د. انجام ش یلیدانشگاه محقق اردب یعیو منابع طب یاصالح نباتات دانشکده کشاورز شگاهیدر آزما 1361

ت ترکیبا گیریجهت اندازه ،سپسشدند. تهیه  یگلمیگونه مر 11خشک  ییهوا یهااندامهای متانولی از عصاره

ها واکنش یجذب نور زانیم تیاستفاده و در نهاو استاندارد اسید گالیک سیوکالتیو  - فنلی کل از معرف فولین

 Salviaofficinalis کل در گونه فنل زانیم نیشتریبنتایج نشان دادند که ثبت شد.  نانومتر 097درطول موج 

در  کیگال دیاس گرمیلیپنج م و 07 حدود زانیبا مترتیب )به S. macrosiphonدر گونه  زین مقدار نیو کمتر

 .Sو S. sclarea ،S. reuterana ،S. limbataیهاگونه نیب زانیم نی. اشد مشاهده(هر گرم نمونه خشک

syriaca نداشت. یتفاوت چندان 
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 مقدمه. 1

 

های عنوان بخش مهمی از ویژگیبه ی گیاهانفنل هایهای طبیعی، ترکیباکسیدانکی از بهترین منابع آنتیامروزه ی

های عفونی و ویژه در مورد بیماریخصوصیات درمانی به با های آزادو مهار کنندگی رادیکال بو، مزه مانند هاآن متابولیتی

دارا  با یگلمیجنس مر. ]1[ اندشناسایی شدهها فنلاز ساده و پیچیده ساختار  0777از  شیتاکنون بکه  باشندمی سرطانی

رویی، در سراسر جهان در صنایع دااست که  انیخانواده نعناع ییدارو گیاهان عانوا نیترارزشبا  از گونه 677از  شیب بودن

ان از از تیره نعناعی گیاهی ای بین سه گونهارزیابی مقایسه بیوشیمیایی، مطالعهیک در  .]0و  3[د روکار میعطری و غذایی به

 اصبا خواز نظر استفاده درمانی  و این گیاهانانجام شد  فنلیگلی و نعناع از نظر محتوای کل های بادرنجبویه، مریمجنس

 Salvia amplexicaulisگونه گلیمریم دردیگر  یتوان به آزمایشزمینه می این در. ]2[ ندها ایمن توصیف شدآنتی اکسیدان

در  .]1[ های مختلف گیاه از نظر محتوای کلی این ترکیبات مقایسه نمودعصاره متانولی و اتانولی را از بخش اشاره نمود که

 بازده خوبی شد ویک ارزیابی فنلاز نظر محتوای ترکیبات  S. officinalisدیگر ترکیبات بیوشیمیایی عصاره هیدروالکلی  بررسی

 ی درفنلبا هدف ارزیابی میزان کل ترکیبات نیز حاضر مطالعه. ]0[ شداین گونه مشاهده خصوصیات آنتی اکسیدانی از 

 انجام شد. این صفت ها از نظرآن بین تفاوتو ارزیابی  یگلمیجنس مر یهاگونه یهای متانولی برخارهعص
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 هامواد و روش. 2

انجام  یلیدانشگاه محقق اردب یعیو منابع طب یاصالح نباتات دانشکده کشاورز شگاهیدر آزما1369مطالعه درسال  نیا

 .Salvia aethiopis ،S. limbata، S. macrosiphon،S. nemorosa ،Sیهابه نام یگلمیگونه مر 11تعداد  ییهوا یهاشد. اندام

officinalis ،S. reuterana ،S. sclarea ،S. spinosa،S. syriaca ،S. verticillata ،S. virgata ب در قال یشیاز مزرعه آزما

 ییهوا یهارشاخهگرم از س 21 ،یعصاره متانول هیمنظور تهسه تکرار برداشت شدند. به یدارا یکامل تصادف یهابلوکطرح 

 یو روشد  ختهیر لیفویده شده با چیپ شهیداخل شدر متانول  تریلیلیم 117همراه به یاهیگ گونههر از خشک و خرد شده 

 یکاغذ صافپس از عبور از  هااتاق قرار داده شدند. سپس، محلول یساعت در دما 20مدت به rpm 121با دور کریدستگاه ش

یری گجهت اندازه .بماند یتا عصاره خشک در بالن باق ندقرار گرفت یدستگاه روتاردر خأل  ریتبخ طیتحت شرا، 07واتمن 

نانومتر  097درطول موج  هانوری واکنشاستفاده شد و در نهایت میزان جذب سیوکالتیو  - از معرف فولین کل فنلیترکیبات 

عنوان استاندارد اسید گالیک بههای متفاوت غلظت .]2[شد ثبت )متانول خالص( شاهدتوسط دستگاه اسپکتوفوتومتر در مقابل 

حسب بر  کل فنلمیزان  بر اساس معادله حاصل، (. در نهایت1)شکل ند کار رفتکالیبراسیون به رگرسیون برای رسم منحنی

افزار اکسل برای سه تکرار از آزمایشات انجام و محاسبات توسط نرمگزارش گردید.  نمونه،گرم اسید گالیک درگرم میلی

 انجام شد. SPSS16افزار ها توسط نرمتجزیه واریانس داده .بدست آمدها میانگین داده
 

 نتایج و بحث .3

 

 گلی مورد مطالعه تحت اثر واکنشگر فولینهای مریممختلف از گونه های متانولیعصاره نوری بر اساس مقادیر جذب

کل هر گونه  فنل( میزان محتوای 1 )شکلهای استاندارد اسید گالیک محلولمقادیر جذب و و در مقایسه با یسیوکالت -

 محاسبه شد.

دار وجود داشت. بیشترین معنیل یک درصد اختالف های مورد مطالعه از نظر میزان فنل کل در سطح احتمابین گونه

گرم اسید گالیک در هر گرم نمونه خشک( میلی 33و  07حدود ) S. nemorosaو  S. officinalisهای میزان فنل کل در گونه

گرم اسید گالیک در هر گرم نمونه خشک محاسبه با میزان حدود پنج میلی S. macrosiphonو کمترین آن نیز در گونه 

را  ایای قابل مالحظهتوان اظهار داشت میزان ترکیبات فنلی در این جنس، تنوع بین گونهنابراین، می(. ب2شدند )شکل 

 S.syriaca و S. sclarea ،S. reuterana ،S. limbataهای دهند که این میزان بین گونهد. البته نتایج نشان میندهنشان می

متانولی  ها دارند. عصارهدرمانی و حفاظتی گوناگونی در برابر بیماری تفاوت چندانی نداشت. مواد فیتوشیمیایی مختلف اثرات

های گلی، بادرنجبویه و نعناع از نظر اجزای فیتوشیمیایی ارزیابی شده و این گیاهان غنی از مواد فنلی بوده و دارای ویژگیمریم

 .Sگلی )در مطالعه این محققان، محتوای کل فنل در مریم .]2[های آزاد هستند اکسیدانی و مهار کنندگی رادیکالآنتی

officinalis)  گرم در گرم ماده خشک گیاهی و کمتر از بادرنجبویه و نعناع گزارش شد. میلی 3/7حدود 
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ام )محور افقی( در برابر میزان جذب نوری )محور پیهای مختلف اسید گالیک بر حسب پیغلظت : نمودار رگرسیون1شکل 

 عمودی(

 
 

 هرگرم اسید گالیک در ( مورد مطالعه )اعداد روی محور عمودی بر اساس میلی.Salvia Lگلی )گونه مریم 11: محتوای فنل کل 2شکل

 باشند(.گرم نمونه خشک می

 

لیتر عصاره گرم اسید گالیک در میلیمیلی 00/1که، در مشاهده محققان دیگر، عصاره هیدروالکلی این گونه میزان حالیدر 

ها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند شرایط اقلیمی، مرحله طور کلی، میزان اجزای بیوشیمیایی مانند فنلبه .]0[را نشان داد 

 گونه و روش کار است.رشدی گیاه، اندام برداشت شده، نوع 

 37در حدود  S. nemorosa گونه کل فنلمیزان  نیز گلیهای مریمگونهدیگری روی همانند مطالعه حاضر در بررسی 

یک کل در عصاره فنلمیزان ترکیبات  .]3[شده است گزارش  هاباالترین میزان بین گونهدارای و  گرم در گرم ماده خشکمیلی

 120، 110، 101حدود در ترتیب به S. amplexicaulisگلی گونه های مریمها و گلها، ساقهمتانولی حاصل از کل بوته، برگ

ها میزان برگکه گران اظهار داشتند این پژوهش.]1[شده است گرم اسید گالیک در گرم عصاره خشک محاسبه میلی 107و 

های اتانولی و متانولی داشتند. بنابراین، برای داشتن ها در انواع عصارهبیشتری از کل این ترکیبات را نسبت به سایر اندام

 توجه نمود. نیزگلی عالوه بر نوع گونه باید به اندام برداشت شده مریم در یفنلکارایی بیشتر از عملکرد 

 

 گیرینتیجه. 4

گلی مورد گونه مریم 11های هوایی عصاره متانولی اندام. اکسیدان هستندهای آنتیفنلگلی غنی از پلیهای مریمگونه

از  را داشتند. میزانباالترین  S. nemorosaو  S. officinalisکه دو گونه  ها را نشان دادفنلآزمایش محتوای کلی متفاوتی از 
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برداری از اجزای شیمیایی جهت بهره گلیمریم هایگونهتوان در گزینش سایر مطالعات می همزمان بااطالعات بررسی حاضر 

 ها در تولید داروهای مناسب استفاده کرد.آن
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Abstract 

Salvia L. genus (Lamiacea) as one of the most valuable medicinal plants is used as the best sources 

of natural antioxidants for pharmaceutical, perfume and food industries. This study was conducted during 

2016- 2017 to evaluate total phenolic content of 11 Salvia species at laboratory of plant breeding, faculty 

of agriculture and natural resources, University of Mohaghegh Ardabil. So, methanolic extracts of dried 

areal parts of plants were prepared. Then, Folin-Ciocalteau reagent and gallic acid standard were used in 

examination process. Finally, the absorbance of the reactions was recorded at 760 nm. The results indicated 

that the most values of total phenol are for Salvia officinalis and the lowest data were recorded for S. 

macrosiphon (40 and 5 mg GAE/gr DW, respectively). On the other hand, total phenol content did not have 
significant difference among S. sclarea, S. reuteana, S. limbata and S. syriaca. 
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