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 گیاه اکسیدانیمطالعه تأثیر مکان کاشت و  زمان برداشت  بر فعالیت آنتی

 (.Melissa officinalis L)دارویی بادرنجبویه 

  

 5، فاطمه جمشیدی کیا4، احسان شهبازی3، زهرا لری گوئینی2، کرامت اهلل سعیدی1پریسا طلوعی

 دانشگاه شهرکرددانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی،  1
 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهرکرد 2

 استادیار فارماکوگنوزی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 3
 استادیار گروه اصالح نباتات، دانشگاه شهرکرد 4

 دکترای علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد دانشجوی 5

 

 چکیده

 دارویی کاربرد که نعناعیان است، خانواده به متعلق و پایا علفی گیاهی ،(.Melissa officinalis L)علمی  نام با بادرنجبویه

اکسیدانی گیـاه دارویی منظـور بررســی اثـر محـل رشــد و زمـان برداشـت بـر فعالیت آنتیبسیاری دارد. بــه وخوراکی

استان چهارمحال و بختیاری )شهرکرد و لردگان( و یک در دو منطقه واقع در  1397-1397های بادرنجبویه آزمایشی طی سـال

 رویشی پیکر منظور تکرار صورت گرفت. بدین 3های کامل تصادفی با در قالب طرح بلوک منطقه در استان اصفهان )فریدن(،

دن در سایه، تیر، مرداد و شهریور( برداشت شد و پس از خشک کر در فصل تابستان در سه مرحله )اوایل ماه بادرنجبویه گیاه

 اندازه DPPH روش از استفاده با ها  نمونه اسانس اکسیدانیآنتی فعالیت سپسبا آب استخراج و  تقطیر روش به گیاه این سانسا

ار مقد با فریدن )برداشت شهریور ماه( منطقه از ترتیب به IC50  مقدار کمترین و بیشترین داد نشان تایج حاصل. نشد گیری

 حاکی نتایج. آمد دست به میلی گرم بر میلی لیتر 0/65میلی گرم بر میلی لیتر و منطقه فریدن )برداشت تیرماه( با مقدار  1/203

عوامل اقلیمی محل زمان برداشت گیاه و  از که متأثر بود های مختلف برداشتو زمانها مکان اکسیدانی درتفاوت فعالیت آنتی از

 .باشدمی مطالعه مورد مناطق در رشد

 

  ، محل رشد، زمان برداشتاکسیدانآنتی فعالیت ،Melissa officinalis L. : کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

ها به منظور بهبود خواص حسی و طعم غذا کاربرد داشتند و امروزه به طور گسترده چاشنی های قدیم گیاهان دارویی واز زمان

ها بستگی به ترکیبات و نگهدارندگی آن گیرند. ارزش داروییرد استفاده قرار مینگهداری غذا نیز مو عالوه بر کاربرد دارویی در

گیاهان  های ثانویهها از متابولیتها و اسانسترکیبات مؤثره در عصاره بخشی از. [7]د های ثانویه دارمتابولیت فیتوشیمیایی و

گیاهی به ترکیب  هایاست. فعالیت ضدمیکروبی اسانسها شناخته شدهآن دارویی هستند که فعالیت ضدمیکروبی و ضدقارچی

نموده و سبب صدمه به  گریزی به غشاء سلولی نفوذبه دلیل دارا بودن خاصیت آب ها بستگی دارد، عالوه بر اینشیمیایی آن

 .[22]شوند و در نهایت تخریب سلول می پذیری و عملکرد غشای سلولنفوذ

، کاکوتی شیرازی، آویشن مانند (Labiatae)  نعناع گیاهان خانواده از بسیاری که استداده دانشمندان نشان مطالعات

پونه  و سیاه زیره و سبز زیره زنیان، دارویی گیاهان و [28-24]مرزنجوش  زوفا، بادرنجبویه، مرزه، نعناع، رزماری، اسطوخودوس،

 پروپانوئید فنیل ترکیباتی مانند حاوی گیاهان این عصاره اشند،بیم ضدمیکروبی اثرات دارای (Apiaceae)چتریان  خانواده از

-آنتی و ضدمیکروبی فعالیت ترکیبات در است. این گلیکوزید فالون و هافنول پلی فالونوئید، ها،ترپندی استیلن، پلی گلوکوزید،

 .[23-12] اندبوده سنتی مورداستفاده طب در گذشته هایزمان از و دارند دخالت اکسیدانی

 بو، وارنگ هاینام ایران به مختلف نعناعیان است که در مناطق خانواده از (.Melissa officinalis L)علمی  نام با بادرنجبویه

متر سانتی  60تا  40ی چهارگوش به ارتفاع چندساله با ساقه علفی، ، گیاهی[1] شودهم شناخته می فرنجشمک بو، بارنگ

 منطقه اروپا، جنوب و شرق گونه این پراکنش است. دامنهگیاه شرق مدیترانه و جنوب اروپا گزارش شده باشد. منشأ اصلی اینمی

 ویژه شبیه به رایحه عطر دارای پیکره رویشی گیاه. [13]است  ایران و قفقاز، پامیر پاکستان، ترکمنستان، عراق، آناتولی، مدیترانه،

ای که و روده قلبی معدی، هایبیماری عصبی، هایناراحتی درمان بخشی،آرام اثرات توان بهآن می درمانی خواص است. از لیمو

خصوص شود. اندام هوایی بهدهنده سایر داروها استفاده میعنوان عطر چای و طعمهمچنین به منشأ عصبی دارند اشاره کرد،

 ترکیبات تریناست. مهم درصد 5/0تا  2/0مختلف متفاوت و بین  هایگونه در اسانس ها محتوی اسانس هستند. مقداربرگ

 دارای باشد. همچنینمی اوژنول استات و لینالول سیترال، ژرانیول، درصد(، 50تا  20سیترونالل ) شامل اسانس دهندهتشکیل

 زیستی خواص دارایاسید رزمارینیک  .[21]باشد می فالونوئید و تانن رزمارینیک، دیگری شامل: اسید ثانویه هایمتابولیت

 دارای نیز Eویتامین  از حتیباشد. این ترکیب می اکسیدانیآنتی و تب ضد باکتریایی، ضد ویروسی،ضد خاصیت: مانند متعددی

 .[9]شود می آزاد هایرادیکال فعالیت از ناشی هایسیبآ کاهش باعث و است بیشتری اکسیدانیآنتی خاصیت

دارد.  مواد این بر سزاییبه اثر نیز محیطی شرایط ولی باشدمی ژن کنترل تحت ثانویه هایمتابولیت تجمع و غلظت مقدار، اگرچه

 اینکه به گیرد. با توجهمی قرار محیطی عوامل از بسیاری تأثیر تحت متغیر یک عنوانبه دارویی، گیاهان مؤثره مواد میزان و تولید

 فرار، هایروغن گلیکوزیدها، نظیر آلکالوئیدها، هاآن مؤثره مواد کیفیت و دارویی گیاهان رشد در تغییراتی سبب محیطی عوامل

 کمی عملکرد و ریختی صفات بر محیطی عوامل تأثیر ارزیابی و مختلف هایرویشگاه ، شناسایی[2]گردد می غیره و استروئیدها،

از جمله . [27]دارد  باالیی اهمیت گیاهان این ژنتیکی تنوع حفظ و کردن اهلی جهت در دارویی گیاهان یمؤثره مواد کیفی و

ویژه دارویی و معطر مورد توجه آوری گیاهان بهعوامل مهمی که در میزان مواد مؤثره گیاهان تأثیر داشته و باید در هنگام جمع

ای روی گیاه برداشت شود تا به رشد گیاه صدمهقرار گیرند، زمان برداشت است. در ضمن، اندام گیاه باید به میزان مناسب از 

آوری اندام گیاهی در زمانی وارد نشود. میزان مواد مؤثره در طول زمان رویش حتی در ساعات یک روز متغیر است، بنابراین، جمع

 .[15]د باشخاصی برخوردار میز اهمیت که حداکثر میزان مواد مؤثره را دارد ا

فساد شیمیایی مهم در مواد غذایی است که باعث از بین رفتن ارزش غذایی و تغییرات  اکسیداسیون اسیدهای چرب یک

ها ها بسیار مستعد اکسیداسیون هستند و اکسیداسیون باعث تند شدن آنروغن ها وشود. چربینامطلوب شیمیایی در آن می

نند اثر منفی بر روی اجزاء دیگر ماده غذایی توامی ،گردندها حاصل میشود. همچنین محصوالتی که از اکسیداسیون چربیمی
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 هاویتامین رفتن بین از باعث غذایی، ماده طعم و عطر مانند حسی خواص روی بر نامطلوب اثرات بر عالوه طوریکه داشته باشند به

 استقبال و طرفیک از شیمیایی اکسایشیضد مواد سمی شوند اثراتمی سمی مواد تولید و همچنین ضروری چرب اسیدهای و

 قدرت و شیمیایی هایاکسایشضد جانبی عوارض بدن، نداشتن با بیشتر سازگاری بخاطر های گیاهیافزودنی از کنندگان مصرف

  [11-18-14-5]است شده غذایی مواد در طبیعی اکسایشیضد مواد از استفاده به میل دیگر باعث طرف از مناسب اکسیدانیآنتی

 رادیکال کردن رنگبی روش از استفاده بادرنجبویه با دارویی گیاه مختلف هایبخش اسانس اکسیدانیآنتی تفعالی بررسی در

 اکسیدانی، و اسانسلیتر، بیشترین میزان فعالیت آنتیمیلی بر گرممیلی 0/066هیدرازیل، برگ با مقدار  پیکریل فنیلدی آزاد

 از ها حاکیمطالعه برخی نتایج. [3]دارا بود  را اکسیدانیفعالیت آنتی ین میزانکمتر لیترمیلی بر گرممیلی 0/667ر گل با مقدا

 فعالیت از حاکی مطالعه یک هایهمچنین یافته .[19]است بوده بادرنجبویه گیاه اسانس ضدقارچی و ضداکسیدانی باالی توان

 .[17] پخته( بود خوک گوشت) غذایی مدل روی بر بادرنجبویه گیاه ضداکسیدانی

 هامواد و روش -2

 مواد گیاهی 1-2

در دو منطقه واقع در استان چهارمحال و بختیاری )شهرکرد و لردگان( و یک منطقه اصفهان  1397گیاه بادرنجبویه در سـال 

 متر و فاصلهسانتی 40ها متری تشکیل شدند که فاصله ردیف 3ردیف  5های آزمایشی از )فریدن( کشت شد. بدین منظور کرت

 متری بود. برداشت گیاه در فصل تابستان در سه مرحله )اوایل ماه تیر، مرداد و شهریور( انجام گرفت.سانتی 30ها بوته

 گیریاسانس 2-2

گرم پیکر رویشی را آسیاب کرده و سپس با روش تقطیر با آب و  100پس از خشک شدن کامل نمونه گیاهی در سایه، مقدار 

های پس از جدا کردن اسانس جهت آبگیری نمونه. گیری انجام شدساعت اسانس 3دستگاه میکروکلونجر به مدت با استفاده از 

درجه سلسیوس تا قبل از آنالیز  4ها در یخچال با دمای اسانس، به آنها مقدار کمی سولفات سدیم خشک اضافه شد و نمونه

 نگهداری شدند.

 DPPHتفاده از روش بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی با اس -3-2

پیکریل هیدرازیل بر مبنای درصد مهار تولید رادیکال آزاد  -1دی فنیل  2و  2اکسیدانی، با استفاده از روش فعالیت آنتی

(DPPHاندازه )های مختلف اسانس تهیه شده، سپس برای هر غلظت سه لوله آزمایش آماده . ابتدا غلظت[10]شود گیری می

مخلوط شده و با  DPPHمیکروموالر  90لیتر از محلول های متفاوت با یک میلیها با غلظتر از نمونهلیتمیکرو 20شود. می

های حاوی اسانس دقیقه در تاریکی قرار داده شد. جذب نمونه 15لیتر رسید و برای مدت زمان میلی 2درصد به حجم  95متانول 

با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد )دستگاه قبالً با متانول نانومتر  517و شاهد بعد از این مدت زمان، در طول موج 

 عنوان نمونه شاهد مورد استفاده قرارگرفت.به DPPHگردد(. یک نمونه حاوی متانول و محلول صفر می

 
× 100) control  ) / ODSampleOD –control  IC50=((OD 

 

 بررسی است. برای آزاد رادیکال کنندگی مهار فعالیت  50IC نمونه و جذب  SampleOD کنترل، جذب   controlOD رابطه این در

 به قادر است که اسانس گرممیلی بر لیترمیلی مقدار یانگرب IC50 .شد استفاده  IC50شاخص  از هااسانس رادیکالآنتی فعالیت

 .[25-16]است  محیط در موجود DPPH رادیکال درصد از 50 جذب
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 هاو تحلیل دادهتجزیه  3-2

ها با استفاده از های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سپس آنالیز دادهاین آزمایش در سه منطقه در قالب طرح یلوک

 ها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن بررسی شد.انجام گرفت. و مقایسه میانگین بین تیمار spssافزار نرم

 نتایج -3

های های کاشت و زمانهای گیاهی بادرنجبویه در مکاناکسیدانی نمونهاز نجزیه واریانس نشان داد فعالیت آنتی نتایج حاصل

 (1باشند )جدول شماره % می 1برداشت مختلف دارای اختالف معنی داری در سطح احتمال 

 گیاه بادرنجبویه اکسیدانیواریانس فعالیت آنتی : آنالیز1ل  جدو

 (MS)میانگین مربعات                    درجه آزادی                             منابع تغییرات 

 24/0*                                                      2محیط                                    

 206/0**                                                  2                                      زمان

 0/10                                                2       تکرار                              

 061/0**                                  4                            زمان*محیط 

 003/0                                                    16       خطا                               

 6/55                                                       -           ضریب تغییرات               
 درصدپنج  سطح در داری معنی *

 درصدیک  سطح در داری معنی**

میلی گرم بر میلی لیتر و  IC50،0/65مربوط به منطقه فریدن )برداشت تیر ماه( با مقدار  اکسیدانآنتی فعالیت مقدار بیشترین

 آمد. دست میلی گرم بر میلی لیتر به IC50 ،1/2منطقه فریدن )برداشت شهریور ماه( با مقدار 

های کاشت و برداشت( نشان داد که بین مکان زمان ×کاشت اثرات متقابل )مکان  اکسیدانآنتی فعالیت میانگین مقایسه

 .(2درصد وجود داشت )جدول شماره  1داری در سطح معنی های برداشت اختالفزمان

 اکسیدانی گیاه بادرنجبویه: مقایسه میانگین فعالیت آننی2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 داری ندارند.%  اختالف معنی 1های دارای حروف مشترک در سطح میانگین

 

 میانگین زمان منطقه

 

 شهرکرد

  c0/69 تیر

  c0/71 مرداد

  b0/91 شهریور

 

 لردگان

 c0/75 تیر

 /b940 مرداد

 b0/87 شهریور

 

 فریدن

  c0/65 تیر

 c 0/76 مرداد

  a1/2 شهریور
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برداشت تیرماه از حداکثر میزان فعالیت های مربوط به هر سه رویشگاه در مرحله نتایج آزمایش حاکی از آن است که نمونه

اکسیدانی در منطقه فریدن و شهرکرد مربوط به برداشت شهریور چنین حداقل فعالیت آنتیاکسیدانی برخوردار بودند. همآننی

 ماه و در منطقه لردگان مربوط به برداشت مرداد ماه بود.

 بحث -4

میلی گرم   IC50، 0/65 مربوط به منطقه فریدن )برداشت تیر ماه( با مقدار اکسیدانآنتی فعالیت مقدار بیشتریندر این مطالعه 

 میلی گرم بر میلی لیتر بود. IC50 ،1/2بر میلی لیتر و منطقه فریدن )برداشت شهریور ماه( با مقدار 

ادرنجبویه انجام های مختلف گیاه ببر روی فعالیت آنتی اکسیدانی قسمت (1395محمودی و همکاران ) ای که توسطمطالعهدر 

اسانس ( IC50فعالیت ضداکسیدانی ) باشد. میزانگل می و ساقه برگ، به مربوط ترتیببه گیاه فعالیت ضداکسیدانی بیشترینشد، 

 .[3]باشد می لیترمیلی بر گرممیلی 0/667برابر با  گل و 0/151 برابر با ساقه،  0/066بادرنجبویه برابر با گیاه دارویی برگ

 و ثانویه اولیه اکسیداسون جلوگیری از در بادرنجبویه اسانس اکسیدانی( بر روی فعالیت آنتی1393مطالعه علیزاده و همکاران )

-اثرات آنتی غلظت، افزایش با و باشدمی قوی اکسیدانیآنتی اثرات دارای گیاه بادرنجبویه اسانس که دهدمی ها، نشانچربی

 ( اثر عصاره برگ گیاه بادرنجبویه را با بوتیالت هیدروکسی تولوئن2013همکاران ) و بوتا. [4]بد یامی افزایش نیز آن اکسیدانی

(BHT)، ها مشاهده کردند که عصاره بادرنجبویه در در به تاخیر انداختن اکسیداسیون روغن آفتابگردان، مقایسه نمودند. آن

 صنایع های شیمیایی دراکسیدانیکی از پرکاربردترین آنتی) BHTیباً مشابه در جلوگیری از اکسیداسیون تقر ppm 200مقدار 

 بادرنجبویه گیاه دو الکلی عصاره ضداکسیدانی فعالیت ضدقارچی و تعیین برای شده انجام هایمطالعه. [8] کندغذایی( عمل می

 نشان هیدرازیل پیکریل فنیلدی آزاد رادیکال کردن رنگبی روش با مصنوعی هایضداکسیدان با هاآن مقایسه و الطیبسنبل و

 منبع عنوان به آن از توانمی باشد. بنابراینمی برخوردار باالتری ضداکسیدانی فعالیت از بادرنجبویه الکی عصاره که استداده

 .[26]کرد  استفاده دارو و صنعت غذا در نگهدارنده طبیعی

طور بارزی تحت تأثیر عوامل محیطی شوند ولی ساخت آنها بهمواد مؤثره اگرچه اساسأ با هدایت فرآیندهای ژنتیکی ساخته می 

طوری که عوامل محیطی سبب تغییراتی در رشد گیاهان دارویی و نیز در مقدار و کیفیت مواد مؤثره از جمله گیرد، بهقرار می

تواند بر های محل رویش و موقعیت گیاه در طبیعت از عمده عواملی است که میرفتن ویژگی. در نظر گ[2]د گردها میاسانس

هایی مبنی بر وجود ارتباط بین شرایط رویشگاه بر ترکیبات میزان اسانس و مواد مؤثره گیاهان تأثیر وافر داشته باشد. گزارش

 .]6[و ترکیبات مؤثره نشان داده شده است است و همبستگی باالیی بین رویشگاه شیمیایی گیاهان بیان گردیده

 گیرینتیجه -5

 به افزونی روز اخیر، تمایل هایسال در سنتزی، هایاکسیدانآنتی مصرف از نامطلوب ناشى جانبی اثرات و مشکالت به توجه با

 دلیل همین به دارد، وجود غذاییصنایع  در طبیعی هایاکسیدانآنتی حاوى جدید عنوان منابع به گیاهی هاىترکیب از استفاده

دانش فن  تدوین و سنتزى هاىاکسیدانجایگزین آنتی عنوان به گیاهی هاىترکیب به دستیابی زمینه ای درگسترده تحقیقات نیز

 گیرد.انجام می جهان سطح در مختلف غذایی در مواد هاآن کاربرد

با توجه باشد. می باال اکسیدانیآنتی دارای فعالیت بادرنجبویه روییدا گیاه شد، اسانس داده نشان تحقیق این طور که درهمان

اکسیدان طبیعی مورد استفاده قرار تواند به عنوان یک منبع آنتیبه نتایج این مطالعه و سایر مطالعات گزارش شده این گیاه، می

اکسیدانی دست یافت و از موثره و فعالیت آنتیگیرد و همچنین با بررسی بهترین مکان کاشت و زمان برداشت به حداکثر مواد 

 کرد. استفاده در صنایع غذایی و داروسازی ماندگاری افزایش و غذایی مواد محافظت جهت آن در
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The Study of Place and Harvesting Time Impact on Essential 

Antioxidant properties of Lemon Balm (Melissa officinalis L.) 
5, Fateme jamshidikia4, Ehsan shahbazi3, Zahra lorigoueini2, Keramatollah saeidi1Parisa tolouei 

 

Abstract 

Melissa officinalis (Melissa officinalis L.), a herbaceous and perennial herb belonging to the mint 

family, has many medicinal and edible uses. In order to investigate the effects of growth and harvesting 

time on antioxidant activity of the medicinal plant with experimental lemon balm during the years 1977-
1972 in two districts in Chaharmahal va Bakhtiari province (Shahrekord and Lordegan) and one area in 

Isfahan province (Isfahan province). A randomized complete block design with 3 replications was used. 

For this purpose, the vegetative body of Lemon balm was harvested in three stages (early June, August 
and September) and after drying in shade, the essential oil of this plant was extracted by water distillation 

and then antioxidant activity of the essential oils of the samples. Measured using DPPH method. The 

results showed that the highest and lowest IC50 values were obtained from Frieden region (September 

harvest) with 203.1 mg / ml and Frieden area (July harvest) with 0.65 mg / ml respectively. The results 
indicated that the antioxidant activity was different at different harvesting times and locations, which 

was influenced by the time of plant harvest and climatic factors in the study area . 

 

Keywords: Melissa officinalis L, Antioxidant activity, location of growth, harvest time 


