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چکیده
گیاه پونهسا یکی از گونههای مهم از خانواده بزرگ  Lamiaceaeمیباشد که در نقاط مختلف جهان یافت میشود .گونههای پونه ،خاصیت
دارویی دارند و مطالعه و اسانسگیری اغلب آنها جهت اهداف دارویی است .در این تحقیق اسانس اندام ساقهی گیاه پونهسای ترکمنی منطقه
صندوقلوی شهرستان نیر استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت .اسانس ریشهی گیاه به روش تقطیر با آب تهیه شد و سپس اجزای آن به وسیله
دستگاه  GC/MSمورد شناسایی قرار گرفت .از میان  10ترکیب شناساییشده که  %97/9از کل اسانس میدادند ،نپتاالکتون (ایزومر
 ،)4a,7,7aبا  ،%59/5جرماکرن دی با  ،%12/5نپتاالکتون (ایزومر  )4a,7,7aبا  ،%7/8بتا کاریوفیلن با  %6/6و  8و -1سینئول با %4/9
ترکیبات عمده اسانس بودند.

کلید واژه ،Nepeta sintenisii :اسانس ،نپتاالکتون ،جرماکرن دی
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مقدمه
گیاه ( Nepetaتیره نعناع) که با نام فارسی پونهسا شناخته

مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان اردبیل مورد شناسایی

میشود ،گیاهی دو یا چندساله میباشد که در مناطق مختلف

قرار گرفت.

آسیا ،اروپا و شمال آفریقا یافت میشود .در حدود 250

ساقههای گیاه جمعآوری شده در درجه حرارت آزمایشگاه

گونه پونهسا گزارش شده است ] .[1تاکنون  67گونه از این

و دور از نور (سایه) خشک گردید .سپس نمونه به وسیله

گیاه در ایران شناسایی شده است که  39گونه از آنها بومی

آسیاب پودر شد و مقدار  200گرم از پودر حاصل به وسیله

ایران است ] .[2پونهسای ترکمنی در ایران در مناطق شمال،

دستگاه کلونجور با روش تقطیر با آب اسانسگیری شد.

شمال غرب ،منطقه آذربایجان و استان اردبیل یافت میشود.

اسانس حاصل با ترکیب سولفات سدیم بیآب رطوبت

گونههای مختلف پونهسا به دلیل اثرات دارویی ضد تشنج،

زدایی شد و نمونه برای تعیین و شناسایی و سایر مراحل کار

ضد سرفه ،ضد آسم ،ضد عفونیکنندگی ،مدر ،خلط

در دمای  4-6 Cنگهداری شد.

آوری ،ادرار آوری ،ضد تنگی نفس بودن ،تب بری ،مسکن

سپس اسانس حاصل با دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل

و ضد اختالل بودن به طور گسترده در طب سنتی مورد

به آشکارساز جرمی ( )GC/MSتجزیه و ترکیبات حاصل

استفاده قرار گرفته است ]5و4و .[3گونهای از ،Nepeta

مورد شناسایی قرار گرفت .دستگاه کروماتوگرافی گازی

 Nepeta Catariaمیباشد که در اروپا قبل از ورود چای از

) (GCبه کار رفته در این روش از نوع

مشرق زمین به اروپا ،بهعنوان چای و نوشیدنی استفاده

 )HP- 6890و ستون ( HP-5به ابعاد  30متر  0/25 میلی

(Hewlet Packard

میشده است ].[6

متر و ضخامت فیلم  0/25میکرومتر) و دمای محفظه تزریق

تاکنون بررسیهای متعددی در خصوص اجزای اسانس

 250درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گرفت .دمای اولیه

قسمتهای مختلف گونههای مختلف پونه سای موجود در

ستون به مدت  4دقیقه در  60درجه سانتیگراد در نظر گرفته

مناطق مختلف جهان و ایران گزارش شده است که نشان

شد و سپس تا دمای  280درجه سانتیگراد با سرعت 2

میدهد ،ایزومرهای نپتاالکتون و  8و -1سینئول ترکیبات

درجه سانتیگراد در دقیقه افزایش یافت .از گاز هلیوم با

عمده اسانس گونههای مختلف را تشکیل میدهند ]8و.[7

سرعت  2میلیلیتر در دقیقه ،به عنوان حامل استفاده گردید.
پارامترهای مربوط به آشکارساز جرمی  MSبدین ترتیب

مواد و روشها

بود :انرژی یونیزاسیون  70الکترون ولت ،دمای منبع یون

گیاه پونهسای ترکمنی در تابستان  1393از منطقه فندقلوی

 200درجه سانتیگراد ،ولتاژ دستگاه  3000ولت و محدوده

شهرستان نیر استان اردبیل جمعآوری شد و در هر باریوم

جرمی .30-600

ترکیبات شیمیایی روغن اسانسی حاصل از ساقهی گیاه پونه¬سای ترکمنی Nepeta sintenisii Bornm
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تعیین و شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس ساقه

نتیجهگیری

گیاه پونه سای ترکمنی ( ،)Nepeta Sintenisiiبا مقایسه

از تقطیر بیآب اندام ساقهی گیاه پونهساای ترکمنای مقادار

طیفهای جرمی و زمانهای بازداری به دست آمده با

( %0/3حجمی -وزنای) اساانس زرد شافاف بار حساب وزن

طیفهای جرمی و زمانهای بازداری استاندارد و نیز بانک

خشک حاصل شد .از تجزیه آن باا دساتگاه کرومااتوگرافی

اطالعاتی  NIST NBS54Kصورت گرفت ].[9

گااازی ( )GC/MSدر مجمااوع  10ترکیااب کااه  %97/9کاال

از تجزیه اسانس ساقه گیاه پونهسای ترکمنی (نمونه)  10نوع

اسانس را تشکیل میدهند ،شناسایی شد .در این میان ترکیب

ترکیب شیمیایی مورد شناسایی قرار گرفت .در جدول

 4aβ,7α,7aβ- nepetalactoneبااا  %59/5باااالترین درصااد

شماره  1ترکیبات شیمیایی تشکیلدهندهی ساقهی گیاه پونه-

ترکیبات اسانس ساقهی گیاه پوناهساای ترکمنای را تشاکیل

سای ترکمنی و درصد آنها و شاخص بازداری آنها آورده

مایدهاد و ترکیبااتی مانناد germacrene Dباا ،%12/5

شده است.

 4aα,7α,7aβ-nepetalactoneبااا ،%7/8

جدول  -1ترکیبات شناساییشده و در صد آنها در اسانس ساقهی گیاه

 β-caryophylleneباا  %6/6و  1,8-cineoleباا %4/9

Nepeta sintenisii

ترکیبات مهم اسانس ساقهی گیاه پونهسای ترکمنی محسوب

Stem
oil%

RI

Compound

0/9

939

α- pinene

4/9

1033

1, 8- cineole

7/8

1359

4aα,7α,7aβ- nepetalactone

1/3

1384

β- bourbonene

59/5

1403

4aβ,7α,7aβ- nepetalactone

6/6

1418

β- caryophyllene

12/5

1480

germacrene D

1/8

1494

bicyclogermacrene

1/4

1524

δ- cadinene

1/2

1653

caryophyllene oxide

97/9%

-

Total

میشوند .نتایج حاصل از این تحقیاق و مقایساه آن باا نتاایج
کارهای دیگران در مورد گونههای مختلاف  Nepetaو نیاز
گونههاای مختلاف پوناه ساای ترکمنای نشاان مایدهاد کاه
ترکیااب اسااانس گونااههااای مختلااف  Nepetaو پونااهسااای
ترکمنی مناطق مختلف ،متفاوت است ]8و.[7
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