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متعلق به خانواده نعناع و بومی ایران است. مطالعه حاضر با 

هدف بررسی تغییرات به وجود آمده در میزان و ترکیبات اسانس 

ای)کرج و ابهر( در مقایسه با گونه در شرایط مزرعه این

رویشگاه طبیعی )آرادان( انجام پذیرفت. اندام هوایی گیاهان 

آوری و اسانس به روش تقطیر با آب توسط عدر زمان گلدهی، جم

 توسط هاشناسایی ترکیبات اسانس دستگاه کلونجر استخراج شد.

 سنج طیف به متصل كروماتوگراف گاز و (GCگازي ) كروماتوگرافی

انجام شد. انتقال این گیاه از رویشگاه طبیعی به  (GS-MS)جرمی

اه، میزان سبب افزایش ارتفاع گیاه، وزن خشک گی شرایط زراعی

رسد میاسانس و تغییر کّمی و کیفی اجزاء اسانس شد. به نظر 

افزایش ارتفاع از سطح دریا، بهبود شرایط خاک از قبیل کاهش 

pH  وEC  و افزایش فراهمی برخی از عناصر در اثر انتقال گیاه

به شرایط جدید، موجب این تغییرات شود. نتایج نشان داد 

بازده اسانس در شرایط رویشگاهی و زراعی کرج و ابهر به 

 47درصد وزنی به وزنی بود. در مجموع  2/0و  18/0، 14/0ترتیب 

ها % آن5/57 ترکیب در اسانس مریم گلی اصفهانی وجود داشت که

های اصلی ترکیب( در هر سه منطقه مشترک بودند. دو ترکیب 27)

 Spathulenol( و 15/23%) Germacrene– Dدر اسانس نمونه رویشگاهی 

( بود. دو ترکیب عمده اسانس گیاهان کشت شده در کرج و 18/10%)

رتیب )به ت  Germacrene–D%( و 41/17و  %1/21 )به ترتیب Linaloolابهر 

%( شناسایی شد. برخالف اسانس گیاه کشت شده در 8/16و  4/19%

های هیدروکربنه بود، ابهر که دارای بیشترین میزان مونوترپن

آوری شده از رویشگاه آرادان کمترین میزان اسانس گیاهان جمع

های هیدروکربنه را به خود اختصاص داد. به عالوه، مونوترپن

رپن هیدروکربنه و نیز میزان تکمترین و بیشترین میزان سزکوئی

ها به ترتیب در ابهر و آرادان مشاهده شد. به ترپنکل سزکوئی

رسد باالتر بودن میانگین دمای سالیانه و سایر شرایط نظر می

اکولوژیکی در آرادان، فرآیندهای تولید اسانس در این گیاه 

 دهد.ها سوق میترپنرا به سمت تولید سزکوئی

 گلی اصفهانینس، تیپ شیمیایی، مریمکلمات کلیدی: اسا
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 تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی -1-1

ي و قدیم ر كتبسابقه استفاده از گياهان دارویي به زمان های بسيار دور برمي گردد؛ به طوری كه حتي د

ابوليت ني از متمنبع غ ها توصيه شده است. این گياهان به عنوانها در درمان بيماریباستاني، استفاده برخي از آن

عنوان  ویي را بههای بزرگ دنيا گياهان داردر طول تاریخ، تمدناند. ثانویه دارویي و معطر شناخته شدههای 

 زا دهآم ستد به اتاند. اطالعترین عامل مورد استفاده در التيام و درمان دردها مورد استفاده قرار دادهاصلي

 مصر ردمانم مسيح ميالد از قرن قبل 27 از بيش كه دهد مي نشان هانوشته سنگ و تاریخي متون ترین قدیمي

-مي قرار كار و شتك مورد را آنها از منظور برخي بدین حتي و كردندمي استفاده دارو عنوان به گياهان از چين و

 آشنا گياهان دارویي خواص با خوبي به باستان یونان مردم كه است آن از حاكي تاریخي منابع این، بر عالوه. دادند

 گياهان برای یادیز اهميت ارسطو، وی شاگرد و رودمي شمار قدیم به یونان طب بنيانگذار حكيم بقراط و اندبوده

 پس. گرفتند مي هرهب نيز كشورها سایر گياهان از منظور بدین حتي و است بوده قائل ها بيماری درمان در دارویي

 يالدیم اول قرن در .شد نهاده نبنيا تئوفراست نام به ارسطو شاگردان از یكي توسط "درماني گياه" مكتب آنها، از

 رشته هب دیوسكورید توسط یك هر درماني خواص ذكر همراه به دارویي گياه 600 بر ای مشتمل مجموعه نيز

دهم  تا هشتم رونق طي در. گردید دارویي گياهان زمينه در علمي هایمطالعه از بسياری سرآغاز كه در آمد تحریر

 رونق زیادی " گياه با درمان" دانش به رازی زكریای محمد و سينا بوعلي همچون ایراني دانشمندان ميالدی،

 بيطار ابن دی،سيزدهم ميال قرن در. نمودند تاليف را " الحاوی" و " قانون" چون معروفي های كتاب و بخشيدند

 دارویي هگيا 1400 از خصوصيات بيش خویش كتاب در دارویي گياهان خواص زمينه در فراوان تحقيقات از پس

 دست درماني اهگي زمينه در های چشمگيری پيشرفت به اروپائيان ميالدی هجده و هفده قرون در. نمود توصيف را

 تعيين و ویيدار گياهان از موثره مواد برای استخراج ای جانبه همه كوشش ميالدی نوزدهم قرن در و یافتند

 (.1384گرفت )اميد بيگي  صورت آنها تجویز برای مناسب معيارهای

گونه گياهي كشف شده و هر ساله نيز بر ميزان  50000متابوليت ثانویه تا به امروز در  100000در حدود 

بدست  عصارهها، آب، شيره و دم كردهشود. استفاده از عصاره های مایع، انواع این تركيبات شناخته شده افزوده مي
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به آمده از گياهان دارویي سال هاست كه در سالمتي انسان نقش دارد، در حاليكه قدمت اولين ماده شيميایي فقط 

 سال قبل برمي گردد. 154

دارویي  ياهانگبا وجود این، با پيشرفت سریع علوم از یك سو، و مسایل اقتصادی از سوی دیگر، از مصرف 

ند دهه چجربه تت گذشته كاسته شده و داروهای شيميایي در بسياری از موارد جایگزین گياهان شدند، اما بصور

رین ت كه كمتده اساخير نشان داد كه داروهای شيميایي با تمام كارآیي، اثرات نامطلوب بسياری دارند و روشن ش

رد ارویي مواهان دبازگشت به استفاده از گيماده شيميایي وجود دارد كه فاقد اثرات سوء باشد؛ به همين دليل، 

 ) ,2008Kumar and Gupta(.  توجه بسيار قرار گرفته است

ی درن امروزمنيای سابقه دیرینه استفاده از گياهان دارویي، منجر به روند رو به كاهش كاربرد آن ها در د

سنتي و  از طب حال توسعه، استفادهنمي شود. اكنون در جوامع صنعتي و در بسياری از كشورهای پيشرفته و در 

روهای ت سوء دااثرا گياهان دارویي برای حفظ سالمتي، به دليل افزایش اعتماد مردم به استفاده از این گياهان و

 سنتزی، بسيار چشمگير است.

 سازمان های بيانيه در كه) انسانها سالمتي بر داروهای شيميایي جانبي اثر تدریجي كشف با هر حال، به

 طي در گرفت و قوت نيز گياهي منشا دارای داروهای از استفاده ،(گردید منعكس نحوی به نيز داشت جهانيبه

 دوره این توانكه مي طوری به داد، رخ دارویي گياهان از استفاده به بازگشت نظر از انقالبي بيستم قرن دوم نيمه

 و آوری جمع به مربوط استانداردهای مختلف تصویب با مدت این طي در. ناميد دارویي گياهان رنسانس دوره را

 آنها به مربوط داروهای فرموالسيون و این گياهان صنعت و كشت زمينه در فعاليت دارویي گياهان مطلوب فراوری

 طيف خاطر به عمدتا كه جهان در دارویي گياهان مصرف به گرایش توجه قابل یافت. افزایش چشمگيری رونق

 سازگاری بيشتر، امنيت ایجاد از خاصيت داروها این برخورداری گياهي، داروهای شناختي زیست فواید تر گسترده

 روند در تغييراتي ایجاد باشد، سببمي شيميایي داروهای به نسبت آنها تر ارزان قيمت و بدن انسان با بيشتر

داروسازی  علم از جدیدی شاخه آمدن وجود به موجب و گردیده جهان در آنها توسعه و گياهان كشت این
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 های شركت این، بر معروف است. عالوه 1فارماكوگنوزی به كه است شده(  دارویي گياهان بر مبتني داروسازی)

پردازند مي گياهي اثر دارویي زمينه در تحقيق به كه اند آمده پدید جهان سطح در نيز بسياری دارویي

(Shrikumar et al., 2007 .) 

وسعه از درصد مردم در كشورهای در حال ت 80حدود  آمارهای سازمان بهداشت جهانيطبق برآوردها و 

ياهي در گوهای گياهان دارویي برای درمان بيماری های خود استفاده مي كنند، و تقاضا برای استفاده از دار

م انگلستان از ددرصد از مر 25كشورهای توسعه یافته در حال افزایش است و بر اساس آمار موجود در حال حاضر 

 )Zhou and Wu, 2006(. داروهای گياهي استفاده مي كنند

درصد از داروهای تجویزی واجد تركيبات گياهي هستند. به عنوان مثال آسپرین كه  25امروزه در حدود 

مشتق مي شود و ارزشمندترین داروهای ضد  Spiraeoو  Salixیكي از پرطرفدارترین مسكن ها است، از گونه های 

. همچنين )Katzung, 1995( تنها در منابع گياهي موجود مي باشد 3و پاكلي تاكسل 2سرطان نظير وین بالستين

دارویي كه از سوی سازمان بهداشت جهاني، به عنوان داروهای پایه و اساسي معرفي  252درصد از  11در حدود 

درصد از تركيباتي كه برای توليد داروهای سنتزی  40گياهي بدست مي آیند و تقریبا  شده اند مستقيما از منابع

  .(Kayser et al., 2003) به كار گرفته مي شوند از طبيعت بدست مي آیند

 هاهاي آنوضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی و متابولیت -1-2

عوامل ميكروبي، هم اكنوون سوهم عموده ای از  هيبا وجود استفاده گسترده طب نوین از داروهای سنتزی عل

صنعت دارویي جهان به منابع گياهي اختصواص دارد. بويش از یوك چهوارم داروهوای تجوویزی موورد اسوتفاده در 

شوود و فوروس سواالنه مي مشتقكشورهای توسعه یافته به طور مستقيم یا غير مستقيم )نيمه سنتزی ( از گياهان 

(. در كشورهای در حال توسعه Flower, 2006دالر بوده است ) ارديليم 30ریكا بيش از این داروها تنها در كشور آم

رسود. مطوابق نيوز موي % 80از قبيل چين و هند سهم داروهای گياهي از كل داروهای موجود در بازار بوه حودود 

                                                           
1- Pharmacognosy 
2- Vinblastine 
3- Paclitaxel 
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درصود( از  6تا  3نه ایي )با رشد ساالهای گياهي در مقایسه با داروهای شيميتجاری فراورده زسآمارهای موجود ار

 5به  2050ها تا سال شود كه بازار جهاني این فراوردهدرصد برخوردار است و تخمين زده مي 15تا  5رشد ساالنه 

مويالدی حجوم صوادرات  2003توا  1991(. طي سوال هوای 1379 ،صدر یريو بش انتریليون دالر برسد )نوروزی

دالر  ارديوليم 2/1 يبیتن با ارزس تقر هزار 467به طور متوسط  اهيساالنه فراورده های دارویي و معطر مشتق از گ

 ,Lange)تجارت سودآور بود  نیكشور از حجم كل ا 12تنها  یدرصد 80ارتباط سهم  نیبود. نكته قابل توجه در ا

2006) 

هداشوتي ب-آرایشويهای مختلفي چون صنایع دارویي،  ای در زمينههای اخير گياهان دارویي و ادویه در سال

وامول عه بوه صوورت اند. استفاده از گياهان دارویي در صنایع غذایي چو نيز صنایع غذایي استفاده روز افزون داشته

ست. دی یافته اهای غذایي و چه به عنوان عوامل طبيعي نگهدارنده مواد غذایي گسترس بسيار زیاغذا دارو و مكمل

چنين تركيبوات ضود ميكوروب سونتزی )چوون اسويد بنزوئيوك، اسويد تجارت تركيبات آنتي اكسيدان سنتزی هم

د. ایون در ميليوارد دالر رسوي 2به بويش از  2002سوربيك و سولفيت ها( مورد استفاده در صنایع غذایي در سال 

بيعوي طحالي است كه به دليل اثرات جانبي، این تركيبات به سرعت در حال جوایگزین شودن بوا تركيبوات فعوال 

چهوار  از یوك ميليوارد دالر بوه 1990كه تجارت مكمل های غذایي با منشاء گياهي تنهوا طوي سوال هستند. چنان

ی دارویي، ها(. به همين دليل در سالهای اخير جستجو در بين گونهShetty and Labbe, 1998ميليارد دالر رسيد )

 ای برای یافتن منابع جدید تركيبات فعال بيولوژیكي افزایش یافته است.ادویه

يني از منشوا درصد از دارو های ضد تومور و ضد عفونت موجود در بازار و یا تحت تحقيقات بال 60نزدیك به 

كشوت  اهان و یاطبيعي هستند، تعداد زیادی از آن ها كه انسان قادر به سنتز آن ها از طریق شيميایي نيست از گي

روهوای يبوات راهنموا بورای طراحوي منطقوي داسلولي به دست مي آید.تركيبات طبيعي را مي توان به عنووان ترك

 (.1385ی، ها و كشف اثر درماني جدید مورد استفاده قرار داد ) اصغربرداری از سنتز آنجدید، توسعه الگو

 دارویی گیاهان دیدگاه از ایران موقعیت -1-3
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 اهوانياز گ است كوه يكتاب نيق.م( اول6500و اوستا ) باشديم یيایطب در كشور ما مربوط به دوره آر خیتار

 فوالت دهعم بخش كه ما پهناور كشور (.1386 ،يو دوازده امام ينيآورده است )مجنون حس انيسخن به م یيدارو

 مرتفوع هوایكووه فوالت، ایون اطوراف در. دارد وسعت مربع كيلومتر 000،648،1 از بيش شود،مي شامل را ایران

 كوه انودآورده جودو به را زیادی نسبتاً ارتفاع اختالف نتيجه در و شوندمي مشاهده متعددی هایكوه رشته و فراوان

 يوزانم و حورارت درجوه اخوتالف كنود؛موي تغييور دماونود قله در متر 5628 تا خزر دریای سواحل در متر 24 از

 و تووراني -ایرانو ،سيبری -اروپا رویشي ناحيه سه برگيرنده و در بوده متفاوت بسيار ایران مختلف نقاط در بارندگي

 ایویوهه الحو عين در و متنوع بسيار هایبومزیست اقليمي متنوع شرایط چنين در نتيجه. باشدمي عماني و خليج

 نووع 14 از ماقلوي نووع 11 بوودن دارا ایران كشور مهم هایویهگي از یكي. است آمده وجود به كشور تمام نقاط در

 ميوزان این هك است داده جای خود در را گياهي گونه هزار 8 حدود گذشته، این از دنياست؛ در شده شناخته اقليم

 ایوران نودميكا گونه 1800 حدود تعداد این از و دهدمي تشكيل را جهان كل دارویي گياهان از باالیي درصد گياه

 خاصويت از گونوه 1400 حودود مجمووع، در. شوندنمي یافت دنيا دیگر جای هيچ در كه هستند هایيگونه و بوده

 اسوت رویوش قابول ایوران در دارویي گياه گونه 2300 حدود تا معتقدند كارشناسان از برخي و برخوردارند دارویي

 مالحظوه لقابو داروزایوي پتانسيل دارای كه ایران طبيعت در مهم نقاط از برخي 1-1 شكل در(. 1387 دانشيان،)

  (.1385 طباطبایي، فخر) است شده آورده باشند،مي

 ليوز قببوه موواردی ا تووانيدر هر منطقه وجوود دارد كوه مو كهای اندميبرای وجود گونه ایدهیعد لیدال

 يعيبطمنحصر به فرد، وجود موانع  هایمبوستیمنطقه همچون وجود ز كی يميو اقل يستیز طيخاص مح طیشرا

 طیرانامسواعد شودن شو خوود، يمادری و موطن اصول نيفاصله گرفتن از سرزم اهان،يدر برابر گسترس پراكنش گ

ابر بر 3ر حدود دكشورمان  یيدارو اهانهای گيتعداد گونه .را اشاره كرد ستهای انسان برای زیدستكاری ای يمياقل

كوار در  نید و اگر ارا دار اهانهای گيو پرورس انواع گونه ديتوان تول زين یيكل اروپاست و از نظر آب و هوا اهانيگ

تأسوفانه م يول دیو هم داروسازی را متحول نما يهم بخش صنعت، هم پزشك توانديمرد، يقرار بگ يحيمجرای صح

 (.1387 ان،ي)دانششود يكشور استفاده م یيدارو عیدر صنا اهانيگ نیگونه از ا 100فقط 
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 )1385)فخرطباطبایي،  مناطق با پتانسيل داروزایي باال در طبيعت ایران -1-1شكل 

ميليوون  90توا  60اقليمي و تنوع گياهي به مراتب بهتر از اروپا، در حال حاضر تنهوا ایران با داشتن شرایط 

مربوط به صادرات  زياز آن ن ایدالر از تجارت جهاني گياهان دارویي را به خود اختصاص داده است كه بخش عمده

اهي در كشور مجووز شركت داروسازی گي 35 ردهد كه در حال حاضهای انجام شده نشان ميزعفران است. بررسي

مصورف  درصد داروهوای موورد 4گردد كه حدود قلم داروی گياهي در كشور توليد مي 300فعاليت دارند و حدود 

روند، گاه یوك دارو بوا دهند. در بين این داروها كه برای درمان تعداد اندكي بيماری به كار ميجامعه را تشكيل مي

 در شوده انجام شود. تحقيقاتو عرضه مي دی داروسازی مختلف توليهابه وسيله شركت لفمخت چندین نام تجاری

 بوومي و انحصواری دارویوي هوایازگونوه برخوي كه دهدمي گياهان دارویي نشان موثره مواد بررسي مورد در كشور
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 نيواز توامين بور عالوه توانندمي فرآوری و كشت صورت در و بوده برخوردار باالیي صنعتي و دارویي ارزس از كشور

 .(1387 ان،ي)دانش جوابگوی نياز جهاني نيز باشند  داخل، بازار

 ندمیکا اهانیگ-1-4

ی  هور سورزمين، عناصور گيواهي پور ارزس "خودی هوا"و  "خانه زاد"ها )بوم زادها( یعني گياهان اندميك

هموان محودوده های اندميك فاقد گسترس و پراكندگي بوا شوماری انودر در انحصاری آن هستند. برخي از گونه

ها در واقع گروهي از گياهان نادر هر سرزمين اند. انودميك هوا، از اند. این اندميككوچك خاستگاه خود باقي مانده

هوای یوك سورزمين، های انحصاری محدوده كوچك خاستگاه خود، انودميكاند: اندميكحيث پراكنش، چند گروه

ارزس بسيار و اهميوت  ،قاره. گروه اول مانند گياهان نادر های یكهای چند سرزمين مجاور و حتي اندميكاندميك

های خوود در معورخ خطور نوابودی در اثور اند و مانند آنها در محدوده كوچك رویشگاهعلمي و اقتصادی انحصاری

اند لذا شناسایي و حفاظت آنها اهميت بسويار دارد. گياهوان گوروه دوم و سووم كوه در عوامل طبيعي و غير طبيعي

اند، گرچوه ارزس گوروه اول را از نظور انحصواری ندارنود، ولوي شوناخت چگوونگي تری پراكندههای وسيعسرزمين

پراكنش و مسير انتشار آنها برای شناخت رویش های جهان بسيار اهميوت دارد. گذشوته از ارزس خواص ژنوومي و 

ها و شناسوایي رد. شناخت اندميكژنتيكي گياهان گروه اول، شمار آنها در خاستگاه خودشان نيز اهميت ویهه ای دا

زادها روشون زایي و نيز انتشار جغرافيایي بومتواند مسائل بسياری را درباره گونهها ميخاستگاه آنها در فلور سرزمين

 طیشرا: ليقب از مواردی به توانيم كه دارد وجود منطقه هر در كياندم هایگونه وجود برای ایدهیعد لیدالكند. 

 در يعويطب موانوع وجوود فورد، به منحصر هایبوم ستیز وجود همچون منطقه كی يمياقل و يستیز طيمح خاص

 يموياقل طیشرا شدن نامساعد خود، ياصل موطن و مادری نيسرزم از گرفتن فاصله اهان،يگ پراكنش گسترس برابر

گونوه  1810انودميك دارای هوای كشور ایران از نظر تعداد گونوه .كرد اشاره را ستیز برای انسان هایدستكاری ای

 ترین مراكز آندميسم در ایران عبارتند از:مهم .باشداندميك مي
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های جنوبي البرز مركزی؛ نواحي غربي: ارتفاعات زاگرس )كردستان توا فوارس(؛ نوواحي نواحي شمالي: شيب

رودشوت و دشوت ارژن( جنوبي: كرمان )ارتفاعات جوپار، الله زار و هزار( فوارس )اطوراف شويراز، ارتفاعوات بموو، م

 ( 1373)قهرمان وعطار،

 انواع تولیدات گیاهی-1-5

شامل  4به طور كلي سلول های گياهي دو دسته از تركيبات را توليد مي كنند. توليدات طبيعي گياهي

 مي باشند. 6و متابوليت های ثانویه 5متابوليت های اوليه

 متابولیت هاي اولیه گیاهان-1-5-1

مستقیما در رشد و متابولیسم درگیر متابولیت های اولیه 

هستند و شامل کربوهیدرات ها، لیپیدها، پروتئین ها و اسید 

های نوکلئیک می شوند. در گیاهان متابولیت های اولیه طی 

فرآیند فتوسنتز تولید شده و سپس در ساخت ترکیبات سلول نقش 

کنند. این ترکیبات در حجم زیاد و با ارزش اقتصادی آفرینی می

به عنوان ماده خام صنعت، مواد  ایین تولید می شوند و عمدتا  پ

غذایی و افزونی ها کاربرد دارند. روغن های گیاهی، اسیدهای 

چرب )تولید صابون و شوینده ها( و کربوهیدرات هایی مانند 

ساکارز، نشاسته، پکتین و سلولز مثال هایی از متابولیت های 

 انبوه امکان پذیر است. اولیه هستند که تولید آن ها در حجم

 متابولیت هاي ثانویه گیاهان -2-5-2

به دست مي آیند و به عنوان تركيبات فرعي و  اولیهمتابوليت های ثانویه از بيوسنتز متابوليت های 

مي وارد نمي انتهایي متابوليسم اوليه در نظر گرفته مي شوند؛ در حقيقت این تركيبات در فرآیندهای متابوليس

تر، متابوليت های ثانویه تركيباتي آلي هستند كه نقش ضروری در رشد و نمو موجود زنده مفهومي كلي شوند. در

                                                           
4- Natural products (NPs) 
5- First metabolites 
6- Secondary metabolites 
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ندارند. گياهان برای بيوسنتز این مواد انرژی زیادی را به كار مي برند. زماني كه این تركيبات اثری بر رشد و تمایز 

د كه متابوليت های ثانویه، به عنوان به نظر مي رس دیگری داشته باشند. گياه نداشته باشند، قاعدتا باید منافع

های گياه به موادی طبيعي، نقش های اكولوژیكي مهمي در واكنش های دفاعي گياهان، گرده افشاني و انتشار دانه

مهمترین متابوليت های ثانویه  .(Ramachandra et al., 2002) وسيله حشرات و حيوانات داشته باشند

باشند مي  13و فالوونوئيدها 12، تانن ها11، ليگنين ها10، استروئيدها9، روغن های فرار8فنوليك ها، 7آلكالوئيدها

(Bourgaud 2001). 

 هاي ثانويبندي متابولیتطبقه-1-6

كنند كه اغلب بر اساس خصوصيات شويميایي و مسوير گياهان طيف وسيعي از تركيبات طبيعي را توليد مي

های ثوانوی وابسوته بوه سواختار مطالعات نشان داده است كه اثر دارویي متابوليتگردند. بندی ميبيوسنتزی طبقه

ها است. بر خالف سایر گياهان، گياهان دارویوي قوادر بوه توليود و تجموع یوك چنوين شيميایي منحصر به فرد آن

سه خانواده عمده  های فيزیولوژیك خاص خود هستند. ترپنوئيدها، آلكالوئيدها و تركيبات فنوليتركيباتي با فعاليت

ها اشاره خواهد شد. واضح است كه تركيبات هور خوانواده دهند كه به آنهای ثانوی گياهان را تشكيل ميمتابوليت

 دهند.ها را تشكيل مينيز به نوبه خود از تنوع ساختاری برخوردار هستند و بنابراین زیر خانواده

 رپنوئیدهات-1-6-1

ها در عالم گياهي توصويف شوده اسوت، بودون هزار تركيب از آن 40حدود ترپنوئيدها كه ساختار شيميایي 

دهند. تنوع قابل مالحظه تركيبات ترپني نتيجه های ثانوی را تشكيل ميشك مهمترین و بزرگترین گروه متابوليت

م، شووند. عليورغم ایون تنووع عظويها تشكيل مويهای عاملي مختلفي است كه از آناسكلت كربني متفاوت و گروه

دهند به طووری كوه همگوي از اسوتيل كووآنزیم آ و از ترپنوئيدها از نظر نحوه بيوسنتز با یكدیگر اشترار نشان مي

                                                           
7- Alkaloids 
8- Phenols 
9- Essential oils 
10- Steroids 
11- Lignins 
12- Tannins 
13- Flavonoids 
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آینود و بور ( پدیود مويC5H8با اتصال واحدهای پنج كربنه با سواختار ایزوپرنوئيود )و طریق مسير موالونيك اسيد 

(، C20هوا )ترپن(، دیC15ها )ترپن(، سزكوئيC10ها )مونوترپنها را به توان آنمبنای تعداد واحدهای ایزوپرن مي

ها تقسيم بندی نمود. استروئيدها نيوز تركيبواتي هسوتند كوه بوا ترپن( و پليC40ها )(، تتراترپنC30ها )ترپنتری

هموي در (. ترپنوئيدها نقش هوای مBuchanan et al., 2002شوند )ها حاصل ميترپن تغيير ساختار شيميایي تری

ها(، انتقال الكتورون یندهای اساسي و ساختمان گياهان از قبيل فتوسنتز )كارتنوئيدها و زنجيره جانبي كلروفيلآفر

هوا، هوا( و تنظويم رشود و نموو سولول )جيبورلين)یوبيكينون و پالستوكينون(، ساختمان غشای سولول )اسوتروئيد

. عالوه بر این، تركيبات مذكور كاربردهای دیگوری نيوز دارنود؛ نمایندآبسيزیك اسيد و براسينو استروئيدها( ایفا مي

ها از جمله وظایف اكولوژیكي زا و جذب گرده افشانخوارها و عوامل بيماریمحافظت از گياهان در برابر هجوم علف

و ( α-Pineneپيونن ) -(، آلفواMyrceneاست كه بر عهده برخي ترپنوئيدها قورار دارد. بوه عنووان مثوال ميرسون )

( تركيبوات جوذب Cineole-1,8سينئول ) -8و1( و Linaloolكش و لينالول )( تركيبات حشرهPyrethrinپيرترین )

ها هستند. از دیدگاه اقتصادی، تركيبات ترپني از اهميت اقتصادی فراوانوي نيوز برخوردارنود؛ بوه كننده گرده افشان

تركيبات دارای خواص دارویي بسيار ارزشمند هسوتند و از  هاها و استروئيد ساپونينترپن ساپونينعنوان مثال، تری

بهداشوتي  -سوازی و آرایشويها به فراواني در صنایع مختلف دارویي، غوذایي، عطورهای گياهي و اجزای آناسانس

 (. Samuelsson, 2001; Buchanan et al., 2002) شوداستفاده مي

 ترکیبات فنولی-1-6-2

گردد كه دارای یك یا چند استخالف هيدروكسي با اتصال مستقيم بر اطالق ميتركيبات فنولي به تركيباتي 

ها روی یك هسته آروماتيك باشند. اگرچه تركيبات فنولي زیادی در جانوران شناسایي شده است، اما این متابوليت

و تواكنون بويش اغلب منشا گياهي دارند؛ به عبارت دیگر، حضور یك جزء فنولي ویهگي هر گونه بافت گياهي است 

)تركيبوات  C6هوا شوامل تركيبوات تركيب فنولي در گياهان شناسایي شده است. برخي از این متابوليت 8000از 

)فنيول پروپانوئيودها، هيدروكسوي  C6-C3هوا(، )هيدروكسي بنزوئيك اسيدها و مشتقات آن C6-C1فنولي ساده(، 

هوا، هوا، كواتكولهوا، فالوونوولهوا، فوالوونفالوانوون) C6-C3-C6هوا(، سيناميك اسويدها، اومبليفورون و ليگنوان
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دار وظوایف هوا هسوتند. تركيبوات فنوولي عهودههوا( و پلوي فنوولها و آنتراكينونها، آنتوسيانينلوكوآنتوسيانيدین

هوای زنوده و شماری در گياهان مولد خود هستند كه برخي شامل محافظت از گياهان در برابور تونشاكولوژیك بي

( 1-1باشود )جودول هوا مويو افزایش توان گياه برای رقابت با گياهان مجاور از طریوق كواهش رشود آنغير زنده 

(Harborne, 1988; Buchanan et al., 2002 .) 

 آلکالوئیدها-1-6-3

های گياهي یافت درصد گونه 20آلكالوئيدها تركيباتي نيتروژنه با وزن مولكولي اندر هستند و در حدود 

روند و تاكنون ترین تركيبات شناخته شده گياهي پس از ترپنوئيدها به شمار ميها فراوانمتابوليتشوند. این مي

های بيولوژیك قوی (. فعاليتFacchini, 2001هزار نوع آلكالوئيد توصيف شده است ) 12ساختار شيميایي بيش از 

 ;Julsing and Kayser, 2006ردیده ا ست )ها در تهيه برخي داروها و سموم گآلكالوئيدها منجر به استفاده از آن

Facchini, 2001توان به كدئين و ای در پزشكي دارند مي(. از جمله آلكالوئيدهای مهم گياهي كه كاربرد گسترده

مرفين )ضد درد(، وینبالستين و تاكسول )ضد سرطان(، كينين و كلروكينين )ضد ماالریا(، كلشيسين )ضد 

يسم(، سانگوینارین )آنتي بيوتيك( و اسكوپوالمين )آنتي كلينرژیك( اشاره نمود  نقرس(، آجمالين )ضد رومات

(Julsing and Kayser, 2006; Facchini, 2001.) 

 (.Harborne, 1988اكولوژیكي ) برخي تركيبات فنولي دارای اهميت -1-1جدول 

 مثال و منابع گياهي رده فنولي نقش اكولوژیك

 های گلرنگيزه

 هاآنتوسيانين

 هاآئورون

 هافالوون

 های مختلف گل سرخگلوكوزید در گونه ید-3،5-سيانيدین

 آئورئوسين در گل ميمون

 گلوكوزید در مينای چمني-7-آپيهنين

 های ميوهرنگيزه

 هاآنتوسيانين

 هاایزوفالوون

 هاكالكون

 گلوكوزید پتونيدین در شابيزر

 اوساجين در توت كاغذی

  brevifoliaKyllingiاوكانين در 

 جوگلون در گردو هاكينونتركيبات دارای خاصيت 
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 فنول كربوكسيليك اسيدها آللوپاتيك

 هيدروسيناميك اسيد

  Quercus falcataساليسيليك اسيد در 

  Adenostomaهای مختلف گياه فروليك اسيد در در گونه

تركيبات محافظت كننده 

 در مقابل آفات

 هاكينون

 هاتانن

 هافالوونول

  Carya ovataجوگلون در 

  Quercus roburگاللوتانن در 

  Gossypiumهای مختلف گياه كوئرسيتين گليكوزیدها در گونه

 عوامل ضد قارچ

 هاایزوفال.وون

 فنول كربوكسيليك اسيدها

 هاهيدروكالوندی

 Lupinusهای مختلف گياه لوتئون در در گونه
 Alliumهای مختلف گياه پروتوكاتكونيك اسيد در در گونه

  Malus pumilaفلوریدیسين در 

 هافيتوآلكسين

 هاپتروكارپان

 پروپانوئيدهافنيل

 هافوروكومارین

 پيزاتين در نخود فرنگي

 كونيفریل الكل در كتان

 پزورالن در جعفری 

 

 سانس هاا-1-7

یا  Essential oilهای ثانوی هستند كه تركيباتي فرار و معطر بوده و به اسانس ها گروه عظيمي از متابوليت

Volatile oil شوند. گزارشات باشند كه در مسيرهای بيوشيميایي ویهه در گياه، توليد و ذخيره مينيز معروف مي

ات دیگر حاكي از دهند. گزارشدار در مكان معيني سنتز ترپن را انجام نمينشان داده است كه تمام گياهان اسانس

-های متابوليكي است. عدم توانایي كشت سلولها جدا از محل توليد سایر فرآوردهآن است كه محل توليد اسانس

توان گفت كه پيش از آغاز فرآیند توليد های تمایز نيافته برای توليد اسانس بيانگر همين واقعيت است. لذا مي

این مواد بدون تبعيت از قانون مشخصي در طبيعت منتشر ز یابد. رد نظر بایستي كامالً تمایاسانس، بافت مو

. از لحاظ (1379بادی، )بقاليان و نقدیهستند و حضور آنها از خصوصيت گياهي ویهه یا گروهي از گياهان نيست 

ي حل های آلي مانند الكل به خوبها عمدتاً تركيباتي بي رنگ و فرارند و در حاللخصوصيات فيزیكي این متابوليت

ها از نظر ساختار شيميایي همگن نيستند شوند اما در آب حالليت كمي دارند. تركيبات تشكيل دهنده اسانسمي

های دهند. ترپنها تشكيل ميها و فنيل پروپانها را ترپناما جزء غالب تركيبات شيميایي موجود در اسانس
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ترپن، ترپن، مونوترپن، سزكوئيت گروه به نام هميكربني به هف 5موجود در اسانس را بر اساس تعداد واحدهای 

اند. گياهاني كه قادر به توليد و ذخيره اسانس هستند متعلق ترپن و تتراترپن تقسيم كردهترپن، سزترپن، تریدی

تا  01/0به گروه تاكسونوميكي خاصي نيستند و در سراسر عالم گياهي گسترس دارند اما گياهان غني از اسانس )

درصد خانواده های گياهي یافت مي شوند. از جمله خانواده های گياهي كه  30د وزن خشك(  تقریبا در درص 10

مورد اشاره كرد.  نعناعيان، چتریان، تيره سداب، برگ بو و از نظر توليد اسانس اهميت اقتصادی هستند مي توان به

برگ، ساقه و گل، مجاری ترشحي،  های ترشحي سطحهای خاصي از این گياهان )كررساخت اسانس در اندام

ها در گياهان مولد دارای اعمال بيولوژیك (. اسانسSamuelsson, 2001گيرد )های منفرد( صورت ميسلول

توان به اعمال زیر اشاره كرد: دفاع در برابر كنند. از جمله ميمتعددی هستند كه به حفاظت و بقای گياه كمك مي

ها، اثر ها، جذب گرده افشانزم دفاعي بر عليه حشرات ناقل قارچ و دیگر پاتوژنحشرات خاص و علفخوارها، مكاني

مسير  2-1شكل  های محيطي.های خاكزی و مقاومت به تنشآللوپاتيك روی بذر گياهان مختلف و فعاليت باكتری

 دهد.بيوسنتزی ترپنوئيدها را نشان مي

 

 مسير بيوسنتزی ترپنوئيدها -2-1شكل 

 اسانس هاشیمی -1-8
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اسانس مخلوط پيچيده ای از تركيبات معطر است كه بوسيله موجودات زنده بيوسنتز مي شود. اسانس ها از 

محل توليدشان در موجود زنده تنها به كمك تقطير با آب، بخار و ... مي توانند آزاد شوند. توليد و عملكردشان در 

شد كه همين امر موجبات تحقيقات آتي را فراهم آورده طبيعت هنوز به عنوان یك سوال اساسي مورد توجه مي با

است. بهرحال شواهد زیادی وجود دارند كه موجودات اسانس ها را برای دفاع از خود توليد مي كنند كه این توليد 

مي تواند به تنهایي شامل توليد اسانس یا در تركيب با متابوليتهای ثانویه دیگر باشد. به عنوان یك نتيجه منطقي 

اسانس ها منابع بيوزیستي مهمي را برای توليدات طبيعي تجدید شدني در بر مي گيرند. آنها موارد استفاده 

فراواني در صنایع غذایي، عطری، آرایشي، بهداشتي و داروسازی دارند. اسانس ها شامل تركيبات معطر ترپنوئيدی 

سيهنه آنها هستند. برخي از آنها نيز ممكن است و غيرترپني مي شوند كه تماما شامل هيدروكربن ها یا مشتقات اك

در گروه مشتقات نيتروژني و یا گوگردی قرار گيرند. این تركيبات در فرم های گوناگوني همچون الكل، اسيد، استر، 

اپوكسيد، آلدهيد، كتون، آمين، سولفيد و ... ظاهر مي شوند. مونوترپن ها، سزكوئي ترپن ها و حتي دی ترپن ها از 

ی اصلي سازنده ی اسانس بسياری از موجودات زنده مي باشند. عالوه بر این تركيبات، فنيل پروپانوئيد ها، اجزا

اسيدهای چرب و استرهایشان نيز مي توانند به عنوان تركيبات معطر طبقه بندی شوند. اسانس ها را نباید با 

ا كه تركيبات اخير مخلوطي از ليپيد ها مي اشتباه گرفت چر Fatty oilsو  Fixed oilsاسامي مشابه دیگر همچون 

باشند و لزوما در زمره ی تركيبات معطر قرار نمي گيرند. بنابراین، به طور كلي اسانس ها هم از لحاظ مختصات 

شيميایي و هم فيزیكي با روغنهای ليپيدی متفاوتند. اسانس ها به طور عمده در گياهان آروماتيك توليد مي 

يزی از آنها در منابع حيواني از قبيل برخي از نهنگ ها و ميكروارگانيزم ها توليد مي شوند. شوند، تنها بخش ناچ

نام برده اند. تيره های  "ماده ی خام گياهي "در یكي از تعاریف مربوط به اسانس در انجمن اروپا از آن به عنوان

، Apiaceae ،Asteraceae ،Cupressaceae ،Hypericaceaeگياهي مشهور از لحاظ دارا بودن اسانس عبارتند از: 

Lamiaceae ،Lauraceae ،Myrtaceae ،Pinaceae ،Piperaceae ،Rutaceae ،Santalaceae ،Zingiberaceae  و

Zygophyllaceae اسانس ها در گياهان در سلولهای روغني، لوله های ترشحي و یا در كركهای غده ای توليد مي .

گردند. در برخي از موارد، در گياه با كربوهيدرات ها در فرم گليكوزیدی پيوند برقرار مي كنند كه این پيوند توسط 
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شده و اسانس آزاد مي گردد. اسانس ها برخي از واكنش های آنزیمي در جریان تقطير از مواد گياهي تازه شكسته 

در گياهان همچنين با برخي از تركيبات همانند صمغ و یا رزین نيز باند مي دهند كه این باندها نيز در اثر تقطير 

شكسته خواهند شد. اجزای اصلي اسانس ها مي توانند در دو گروه كلي تركيبات ترپنوئيدی و غيرترپنوئيدی قرار 

 (. Hüsnü et al., 2007گيرند )

 هیدروکربنهاي غیرترپنی -1-8-1

ا توسط تغيير ها و آلدهيده هيدروكربنهای غيرترپني یافت شده در اسانس ها از قبيل زنجيره كوتاه الكل

روكربن ها . هيد( (Croteau and Karp, 1991متابوليكي یا تجزیه فسفوليپيدها و اسيدهای چرب توليد مي شوند

ا يتروژن یهن، نی كربن و هيدروژن هستند و تعداد محدودی از آنها شامل اتمهای اكسيبه طور عمده شامل اتمها

و قابل اشتعال  ( است كه یك گاز بي رنگ، بي بو4CHگوگرد نيز مي گردند. ساده ترین هيدروكربن به نام متان )

د برقرار كنند. آلكان ها پيون 3یا  2، 1مي باشد. كربنها مي توانند برای توليد هيدروكربنهای با وزن مولكولي بيشتر 

لكن ها نها آهمولوگ های اشباع شده ی ساختارهای زنجيره ای مستقيم هستند كه فرم های غير اشباع شده ی آ

ل شده يدروژن وصاند. آلكن ها دارای فرم های ایزومری مي باشند كه بر اساس موقعيت اتمهای ه نام گذاری شده

  (.3-1)شكل  cis-but-2-eneو   trans-but-2-eneبه باند دو گانه نامگذاری مي شوند، همانند: 

 

 

 

 (لكنفرم سيس بوتن )یك آلكن( و سمت چپ: فرم ترانس بوتن )یك آسمت راست:  -3-1شكل 

 

اتم  4اتم كربن تنها مي توانند یك زنجيره ی مستقيم را تشكيل دهند. بهرحال، آنها با  3مولكولهای با 

كربن یا بيشتر مي توانند هم به فرم زنجيره ای مستقيم و هم به فرم منشعب تشكيل شوند كه بر این اساس 
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 -2وه قرار مي گيرد و از لحاظ شيميایي نامهایشان نيز متفاوت است. ایزوپرن یكي از تركيباتي است كه در این گر

 .(Hüsnü et al., 2007)( ناميده مي شود 4-1)شكل  14بوتادین-3و1-متيل

 

 

 

 

 (Hüsnü et al ,.2007)( كه مي تواند به سه فرم باال نشان داده شود 8H5C) ایزوپرنساختار یك مولكول -4-1شكل 

 ترپنی هیدروکربنهاي -1-8-2

(. Barton et al., 1999ترپنوئيد از گياهان، ميكروارگانيزم ها و جانوران جداسازی شده اند ) 30000بيش از 

(. 16H10Cواحد ایزوپرن تشكيل مي شوند ) 2شوند. مونوترپن ها از جزای مهمي از اسانسها را شامل ميآنها ا

واحد ایزوپرن مي باشند، در نتيجه فرمول  3اند. سزكوئي ترپن ها دارای ترپن نامگذاری شده، همي 8H5Cتركيبات 

واحد ایزوپرن تشكيل  4ترپن هستند كه از دی 32H20C مي باشد. تركيبات با فرمول مولكولي 24H15Cمولكولي آنها 

جود این كه اند. ترپن های سنگين تر همچون دی ترپن ها به طور عمومي در اسانس ها یافت نمي شوند. با وشده

ایزوپرن به تنهایي همي ترپن نامگذاری شده است، اما برخي از مشتقات اكسيهنه آن همانند پرنول و اسيد 

 ,.Dewick, 2002; Mann et al., 1994; Dey et alایزووالریك نيز جزء همي ترپنوئيدها طبقه بندی مي شوند )

نام ترپن نهاد،   16H10Cبه تركيبات با فرمول مولكولي  1880اولين دانشمندی بود كه در سال  15(. ككول1991 

)برنده جایزه نوبل شيمي در سال  16چون این تركيبات برای اولين بار در تربانتين كشف شدند. همكارس واالچ

یا واحدهای بيشتر  2ن به طور تئوری پيشنهاد كرد كه ترپن ها باید بر اساس جفت شد 1887( در سال 1910

                                                           
14 2-methyl-1,3-butadiene 
15 Kekulé 
16 Wallach 
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( نظریه ی واالچ را 1947)برنده جایزه نوبل شيمي در سال   17ایزوپرن ساخته شوند. سه دهه ی بعد روبينسون

)برنده جایزه نوبل  18مبني بر قرار گرفتن واحدهای ایزوپرن به شكل سر و دم اثبات كرد. چند سال بعد، روزیكا

االچ را با دریافتن مكانيسم های توليدی ترپن ها به مرحله ی ، نظریه و1950( در سال 1939شيمي در سال 

 20توليد مي شوند، همانند: ژرانيول 19ظهور رساند. بر این اساس ترپنوئيدها از پيشروهای مربوط به مسير آليفاتيك

 به ترتيب 23و اسكوآلن 22برای تشكيل سزكوئي ترپن ها و ژرانيل ژرانيول 21برای تشكيل مونوترپن ها، فارنسول

 3نكته ای كه حائز اهميت است دریافت جایزه نوبل شيمي توسط   برای توليد دی ترپن ها و تری ترپن ها.

بود كه این اهميت اسانس ها را بيش از پيش نشان مي  "درر مكانيسم های ترپني"دانشمند تاثيرگذار بر روی 

 (. Kaufman et al., 1998; Tetenyi, 1986; Hüsnü et al., 2007دهد )

 بیوسنتز ترپن ها -1-8-3

( به عنوان دو مسير عمومي برای DMAPP) 25( و دی متيل آليل دی فسفاتIPP) 24ایزوپرنيل دی فسفات

از طریق اسيد موالونيك بيوسنتز مي  Aبيوسنتز ترپن ها شناسایي شده اند. آنها از سه مولكول استيل كوآنزیم 

-1سال قبل، دو مسير ثانویه به نامهای  10است. تقریبا  26شوند و بنابراین مسير سنتزی آنها به نام مسير موالونات

( شناسایي شدند MEP) 28فسفات-4-اریتریتول-دی-متيل-سي2( و DXP) 27فسفات-5-گزایلولوز-دی-داكسي

ملحق مي گردند. بنابراین آنها را به عنوان  DMAPPو  IPPمسيرهای اصلي كه هر كدامشان به نوبه ی خود به 

، گليسرآلدهيد DXPاند كه در مسير ثانویه  نامگذاری كرده 29غيرموالونات یا داكسي گزایلولوز فسفات-مسير

                                                           
17 Robinson 
18 Ruzika 
19 Aliphatic 
20 Geraniol 
21 Farnesol 
22 Geranylgeraniol 
23 Squalene 
24 Isoprenyldiphosphate 
25 Dimethylallyldiphosphate 
26 Mevalonate pathway 
27 1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate 
28 2C-methyl-D-erythritol-4-phosphate 
29 non-mevalonate or deoxyxylulose phosphate pathway 
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 ;Dewick, 2002; Barton et al., 1999( )5-1فسفات و پيرووات به عنوان اجزای شروع كننده نقش دارند )شكل 

  Hüsnü et al., 2007Rohdich et al., 2005;  .)IPP  وDMAPP 30باعث توليد ژرانيل پيروفسفات (GPP مي )

باعث  GPP( از NPP) 31گردند كه این به سرعت تبدیل به تركيبات مونوترپن مي گردد. تشكيل نریل پيروفسفات

توليد طيف وسيعي از تركيبات مونوترپني شامل مونوترپن های بدون حلقه ی بنزني، یك، دو و سه حلقه ای مي 

گردد. در این قسمت بسياری از واكنش ها از قبيل نوآرایي، اكسيداسيون، احيا و هيدراته شدن از طریق 

 .سيكالزهای ترپني مختلف، باعث تشكيل مشتقات ترپني زیادی مي گردد

 ( Hüsnü et al., 2007ترپنوئيدها ) موالونات و دئوكسي گزیلوز فسفات دخيل در بيوسنتز مسير های -5-1شكل

( ایجاد مي گوردد كوه توليود كننوده ی FPP) 32، فارنسيل پيروفسفاتGPPبه  IPPدر ادامه و بعد از تبدیل  

باعث توليود دی ترپنوئيودها در اداموه موي  IPPو  FPPعالوه بر این،  ترپن مي باشد. سریع برای تركيبات سزكوئي

گردند. مسير موالونات در سيتوپالسم واقع شده است و مسئول بيوسنتز تركيبات سزكویي ترپن مي باشد، در حالي 

كه مسير وابسته به موالونات كه ذكر شد در كلروپالست واقع مي باشود و محصوول توليودی ایون مسوير تركيبوات 

                                                           
30 Geranylpyrophosphate 
31 Nerylpyrophosphate 
32 Farnesylpyrophosphate 
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روابط این مسيرها را در كلروپالست و سيتوپالسم و با توجوه بوه شوكل  6-1تند. شكل مونوترپني و دی ترپني هس

  (.  Rohmer, 2003; Rohdich et al., 2005به وضوح نشان مي دهد ) 1-5

 عوامل موثر در تولید مواد موثره در گیاهان-1-9

د ودات توليم موجبلكه در تماشرایط متنوع گوناگوني در چند و چون مواد موثره نه تنها در گياهان دارویي 

ن كننده ایط تعييرد. شرتوان به دو دسته كلي دروني و بروني تقسيم ككننده این مواد تاثير دارد. این شرایط را مي

ژیكي و يزیولوباشد كه در تقابل و تعامل با شرایط محيطي فرآیندهای مختلف فدروني اصواًل ژنتيك گياه مي

ر داست كه  و خاكي ای از تغييرات شرایط آب و هوایي. اما عوامل بروني شامل دستهكندمتابوليسمي را رهبری مي

 (،1384: )اميد بيگي، شودها اشاره ميزیر به برخي از آن

 عوامل خاكي-7 بيماری ها -6 آلودگي -5 نور -4 غييرات فصليت-3 تنوع جغرافيایي-2 رایط آب و هوایيش -1

 مكان ها و متابوليت های توليد شده در بيوسنتز ترپنوئيد ها -1-6
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 (Lamiaceaeنعناع ) رهیت-1-10

 مشخصات کلی تیره نعناع-1-10-1

هایشوان در ها متقابول و گولباشند. برگمي هایي معموالً ایستاده و چهارگوسگياهان تيره نعناع دارای ساقه

ای بوودن آن بوا بودن جام و دولبوه 33هستند. صفاتي مانند نامنظمهای متراكم كروی و گویچه مانند مجتمع گرزن

ای طول جام امتداد دارنود، داشوتن چهوار پورچم دی دینوام، همچنوين موادگي دو برچوه 3/2هایي كه غالباً تا لب

شوود. جودا بندی ثانوی به دو خانه كوچكتر حاوی یك تخموك تقسويم مويوتخمداني كه هر خانه آن بر اثر دیواره

هوای ترشوحي ویوهه و محتووی و نيز وجود كورر 34ها از یكدیگر به صورت چهار مریكارپ یا فندقهاین خانهشدن 

گونوه  3000جونس و  187(. تيوره نعنواع دارای 1373آیند )قهرموان، اسانس از صفات بارز این تيره به شمار مي

ای گونوه سونبله 200(، .Hyptis spگونوه هيپتويس ) 250گونوه موریم گلوي،  500است كه از آن ميوان بایود از 

(Stachys sp. و در نهایت )100 ( گونه مریم نخودیTeucrium sp.نام برد. گونه ) های این تيره تقریبواً در سراسور

(، آویشون .Lavandula spای تجموع دارنود. اسوطوخدوس )اند و به طور خاص در منواطق مدیترانوهجهان پراكنده

(Thymus sp.رزماری ،)(Rosmarinus sp.)  گلي طبيو مریم(Salvia officinalis)  هوای از گياهوان اصولي رویوش

 (.1373ای اروپا هستند )قهرمان، مدیترانه

1-10-2 

 

                                                           
33 Zygomorph  

34 Tetrakene  


