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Abstract  
Background: Increasing drug resistance in microorganisms and concerns for side effects of 
chemical preservatives, especially in the food industry, have led to extensive studies on novel 
potential agents with natural origin. 
Objective: The aim of this study was to determine the antioxidant and antibacterial properties of the 
Melissa officinalis essential oil. 
Methods: This experimental study was carried out at Islamic Azad University, Saveh Branch in 
2012-2013. The essential oil was extracted from different parts of the plant (leaves, stem and 
flower) by hydrodistillation. The essential oil was phytochemically characterized by gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis. Antibacterial properties were examined by 
disc diffusion and microtiter plates. Antioxidant activity was examined by diphenyl-picryl-hydrazyl 
(DPPH) assay. 
Findings: E-Citral in leaves, 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl) in stem, and 
Trans-Carveol in flower were the major components identified in the Melissa officinalis. Among 
different parts essential oil, the highest and the lowest antibacterial activity were related to leaves 
and stem, respectively.  The largest diameter of the inhibition growth zone for Staphylococcus 
aureus and Pseudomonas aeruginosa was related to the leaves essential oil. The highest antioxidant 
activity was related to the leaves essential oil in DPPH assay.  
Conclusion: With regards to the results, the Melissa officinalis essential oil can be used as a natural 
preservative for increasing the shelf life of foods. 
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چکیده 

موجـب انجـام    ،به ویژه در صـنایع غـذایی  ، هاي شیمیاییدارندهنگرانی در زمینه اثرات مضر نگهو ها افزایش مقاومت دارویی میکروارگانیسم زمینه:
 طبیعی شده است. هايیابی به  ترکیبگسترده جهت دست هايتحقیق

  انجام شد.بادرنجبویه دارویی اسانس گیاه هاي شیمیایی ترکیب باکتریاییاکسیدانی و ضدضدلیت فعامطالعه به منظور تعیین  هدف:
هاي مختلف گیاه (برگ، اسانس بخشدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه انجام شد.  1391-1392هاي این مطالعه تجربی در سال ها:مواد و روش

شیمیایی اسانس با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی متصـل بـه طیـف سـنج جرمـی       هاي. ترکیبدست آمده گل) با روش تقطیر با آب ب و ساقه
کسـیدانی اسـانس بـا اسـتفاده از     اضـد فعالیت استفاده شد. پلیت  -میکروتیتر هاي انتشار دیسک واز روش باکتریاییبررسی و براي تعیین خواص ضد

 سنجیده شد.  فنیل پیکریل هیدرازیلديیکال آزاد رنگ کردن راداسانس در بی هايتوانایی ترکیب
 يتـرین اجـزا  عمـده  ،در گلکاروئول  -ترانسدر ساقه و  متیل اتیل) -1( -5-متیل -1، 2-سیکلوهگزن -2، در برگسیترال  -ايترکیب  ها:یافته

ترین اثر ضـدباکتریایی  ترین و کمساقه به ترتیب بیشو هاي مختلف بادرنجبویه، اسانس برگ  بین اسانس اندامبودند.  گیاه بادرنجبویه شناسایی شده
مربوط به اسـانس بـرگ بادرنجبویـه بـود.      وزانیژراورس آئودوموناساستافیلوکوکوس اورئوس و هاي ترین قطر هاله مهار رشد باکتريبیشرا داشتند. 

  ویه بود.اکسیدانی اسانس برگ بادرنجبضداکسیدانی حاکی از باال بودن توان ضدارزیابی آزمون 
و افـزایش  جهت محافظـت مـواد غـذایی    به عنوان یک ترکیب دارویی طبیعی  گیاه بادرنجبویهسانس اتوان از  میها، با توجه به یافته گیري:نتیجه

 .بهره جستماندگاري 
 

 ، اسانس روغنیهااکسیدانضدبادرنجبویه،  :هاواژهکلید
 

 

:مقدمه 
پـاتوژن    هـاي ارگانیسممواد غذایی آلوده شده با میکرو     

هـا در انسـان   اغلب به عنوان منبع اولیه بسیاري از بیماري
 مـواد هـا در  و رشـد میکروارگانیسـم   بقـا اند. توصیف شده

امروزه . شودها میغذایی موجب فساد و کاهش کیفیت آن
هاي پاتوژن به بروز مقاومت دارویی متنوع میکروارگانیسم

هداشت و درمان انسانی یک چالش مهم در هر دو زمینه ب
نیـاز مسـتمر در    اسـت. بنـابراین   شدهپزشکی تبدیل و دام

میکروبی جدید جهـت بـه   ضد هايزمینه شناسایی ترکیب
ــی میکروارگانیســم  ــت داروی ــانیدن مقاوم ــداقل رس ــا ح ه

 )2و1(.شوداحساس می

 داشـتن  واسطه به دارویی گیاهان قدیم، هايزمان از     
 مختلف هايريبیما درمان در ،متفاوت ثرهؤم هايترکیب
 ایـن  اصلی ثرهؤم هايترکیب از یکی اند.شدهمی استفاده

     اثرهـاي  کـه  اسـت  فـرار  روغـن  یـا  اسـانس  گیاهـان، 
 و میکروبـی ضـد  خـواص دارد.  فراوانـی شناسـی  زیسـت 

 که است شده گزارش فراوان طور به هااسانس ارچیدقض
 مفور،کـا  سـینئول، ( اسـانس  در موجـود  هـاي ترکیـب  به

 لیمـونن،  کـارون،  برنئـول،  بتـاپینن،  آلفـاپینن،  لینـالول، 
 )غیـره  و آلفاترپینئول کامفن، سیمن، تیمول، کارواکرول،

  )4و3(.شودنسبت داده می
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گیاه دارویی بادرنجبویه گیـاهی اسـت علفـی و پایـا،          

پبه شرایط اقلیمـی   با توجهرپشت که ارتفاع آن رشاخه و پ
 پوشیده گیاه این هايبرگرسد. متر میسانتی 80تا  30به 
اسـت.   دارنـه دندا و قلـب  شکل به بیضوي، تار، متقابل، از

 ملـل  بـین ر د قـدیم  بسـیار  هايزمان از این گیاه پرورش
ه بـود  معمـول  هـا، بیماري درمان منظور به جهان تلفمخ

ي مقـو  داروهـاي  ردیـف  در گیاه را این سیناابوعلیاست. 
، سـکن م عنـوان  بهسنتی ایران  در طب و داده جايقلب 

، ضـدنفخ  کنندهخوشبو ضدتشنج، معرق،، ضداسپاسم ر،بتب
 درمـان  در گیـاه  ایـن  همچنـین از داشـته اسـت.    کـاربرد 
هـاي  لاختال و خوابیبیشود: هاي زیر استفاده میبیماري
، میگـرن  عصبی، ايهيبیمار ی،اضطراب، افسردگ خواب،

 ،کـکولی ،یـاشتهایمک ،دهـمع عصبی ناراحتی تهوع، لتحا
 )5(.عصبی هايلرزش و درد دندان قاعدگی نامنظم، فه،رس

ترومبـوز،  آوري، ضدبخشی، خواباثرات آرام هاتحقیق     
ایـن  قـارچی  باکتریایی و ضدویروسی، ضد، ضداسپاسمضد

 )5-11(اند.گیاه را نشان داده
 صنعتی، منفی داروهاي جانبی اثرات به توجه با امروزه    

ـ   دارویـی  گیاهـان  بـه  نسبت مثبتی رویکرد ه شـکل گرفت
گیـاه   واص متعـدد ذکـر شـده بـراي    ه بـه خـ  توج بااست. 

 هـاي ترکیـب با هدف تعیین اثر  حاضر بادرنجبویه، مطالعه
 این اکسیدانی اسانسضدباکتریایی و شیمیایی، خواص ضد

 .انجام شد گیاه
 

هامواد و روش: 
در  1391-1392ي هـا این مطالعـه تجربـی در سـال        

ــد.    ــام ش ــاوه انج ــد س ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــاه دانش گی
اطـراف روسـتاي   از  1391بادرنجبویه در اواخر خرداد مـاه  

ــو  ــراهیم بیگل ــع در  (اب ــر واق ــتان کلیب ــع شهرس  170تواب
پس سـ آوري شد. جمع )کیلومتري استان آذربایجان شرقی

اي در توسط آب مقطـر شستشـو داده و در اتـاق جداگانـه    
گراد در محـیط سـایه و روي   درجه سانتی 30تا  26اي دم

یید نام علمی گیاه توسـط  أ. تدخشک شو یک پارچه پهن 
بخش هرباریوم پژوهشکده علوم گیـاهی دانشـگاه تبریـز    

 انجام شد. 

 باکتریـایی و ارزیـابی فعالیـت ضـد    و شـیمیایی تجزیه      
آزمایشگاه شیمی  در اسانس گیاه بادرنجبویه اکسیدانیضد

شـد.  انجام پزشکی دانشگاه تبریز واد غذایی دانشکده دامم
کامـل   طـور بـه   خشک شده گیاههاي بخشمنظور، دینب

 3آسیاب و با استفاده از یک دسـتگاه کلـونجر بـه مـدت     
آن بــه روش تقطیــر توســط آب  ســاعت اســانس روغنــی
 دست آمده به کمـک سـولفات  ه استخراج گردید. اسانس ب

 45/0س از عبور از میکروفیلتر گیري و پسدیم خشک، آب
اي تیره به دور از نور خورشید در میکرومتر در ظرف شیشه

گـراد تـا زمـان شناسـایی و تعیـین      درجه سـانتی  4دماي 
ضدباکتریایی  هايیتشیمیایی، تعیین خصوص هايترکیب

 )12(.داري شداکسیدانی نگهضدهمچنین  و
 تدا نمونهابهاي شیمیایی اسانس، جهت تجزیه ترکیب     

بـه دسـتگاه    هاي مختلـف گیـاه  آماده شده بخشاسانس 
ریزي ترین برنامهکروماتوگرافی گازي تزریق شد و مناسب

هـاي اسـانس   دمایی ستون براي جداسازي کامل ترکیـب 
دهنـده  هـاي تشـکیل  دست آمد. همچنین درصد ترکیبهب

. سـپس  شداسانس و شاخص بازداري هر ترکیب محاسبه 
اه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف نگـار  اسانس به دستگ

دست آمد. هها بجرمی نیز تزریق شد و طیف جرمی ترکیب
اسانس با استفاده از شاخص بازداري  هايشناسایی ترکیب
هاي جرمی هـر یـک از اجـزاي اسـانس و     و بررسی طیف

هاي مرجع انجام شد. در این مطالعه ها با طیفمقایسه آن
با ستون  Agilent 6890از نوع  دستگاه گازکروماتوگراف

متـر و  میلـی  25/0متـر، قطـر داخلـی     30مویینه به طول 
میکرومتـر بـا برنامـه دمـایی      25/0ضخامت الیه داخلـی  

 2گراد بـا توقـف   درجه سانتی 70صورت هستون در ابتدا ب
 درجـه   220سـپس افـزایش دمـا تـا      ،دقیقه در ایـن دمـا  

یقـه و افـزایش   درجـه در هـر دق   15گراد با سرعت سانتی
دقیقـه   2گراد بـه مـدت   درجه سانتی 300دماي ستون تا 

گراد بود درجه سانتی 290استفاده شد. دماي اتاقک تزریق 
 8/0گاز حامل با سـرعت جریـان   و از گاز هلیوم به عنوان 

لیتر در دقیقه استفاده گردید. طیف نگار جرمی مـورد  میلی
 70زاسـیون  بـا انـرژي یونی   Agilent 5973استفاده مدل 
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و دمـاي منبـع یونیزاسـیون     EIالکترون ولت و شناسـاگر  

 )13(.گراد بوددرجه سانتی 220
ي هاباکتري، ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی اسانسجهت    

اهمیـت در ایجـاد    زیپاتوژن گرم مثبت و گـرم منفـی حـا   
 ی موریومـال تیفـسالمون( هاي غذاییعفونت و مسمومیت

13311ATCC ،وکوس اورئـوس استافیلوک ATCC6538 
 . شدنداستفاده  )1472ATCCسودوموناس آئروژینوزا و 

ي هـا جهت ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس بخش     
صـورت  بـه  هـاي مناسـب اسـانس   ابتدا رقت، ختلف گیاهم

با لیتر میکروگرم بر میلی 100تا  5/12در محدوده  دوتایی
ــتفاده از دي ــاي اس ــل سولفوکس ــپس  متی ــه و س  30 تهی

 شـاهد هـاي  ها بـه دیسـک  یتر از هر یک از غلظتمیکرول
سوسپانسـیون   .(ساخت شـرکت پـادتن طـب) تلقـیح شـد     

فارلنـد  مـک   5/0هاي مورد مطالعـه بـا اسـتاندارد    باکتري
هینتون ل در محیط مولرب استریآتنظیم و با استفاده از سو

در محیط کشـت میکروبـی پـس از     داده شد وآگار کشت 
 )14(شد. گذاريدیسکجذب کامل اسانس 

روي  راسانس ب کشندگی این رشد وهار م غلظت حداقل    
اسـتاندارد   براساس روشهاي پاتوژن مورد مطالعه باکتري
گوشـت  ابتدا کشت باکتریایی در محیط آب )15(شد.ارزیابی 
به  )(Brain Heart Infusion Broth , BHI غزقلب و م

کور انجـام  هـاي مـذ  تمامی باکتريساعت براي  12مدت 
مـک   5/0سپس سوسپانسیون باکتریایی با اسـتاندارد   .شد

   د. اســانس گیــاه مــذکور در محلــول فارلنــد تنظــیم گردیــ
ر باالترین غلظت مـورد  درصد د 10متیل سولفوکساید دي

) لیتـر میکروگرم بـر میلـی   10000( این تحقیق استفاده در
دو رقت متوالی از این اسانس به صورت  8سپس  .دشحل 

ــر ــدوده  براب ــا 125/78در مح ــر      10000 ت ــرم ب میکروگ
لیتـر  میلی 10هاي آزمایش استریل حاوي در لولهلیتر میلی

اسـانس   رشـد  هـار اقل غلظـت م حدبراث تهیه شد. میزان 
 اسـاس روش پـاتوژن مـورد مطالعـه بر    هـاي علیه باکتري

تعیـین    (Micro-well dilution)میکـرو ول سازي رقیق
میکرولیتـر   5 ونوترینت بـراث  میکرولیتر  95مقدار گردید. 

    5/0هـاي اسـتاندارد شـده بـا     تـک بـاکتري  از کشت تک

 ،در هر چاهک میکروپلیت اضافه شد. در ادامـه فارلند مک
ي استوك آماده شده اسـانس  هااز محلولمیکرولیتر  100

هاي مورد مطالعه به ترتیب از باالترین غلظت در با غلظت
الزم به ذکر است که در هر سـري  هر چاهک اضافه شد. 
 مثبـت و  شـاهد یـاد شـده،    مراحلآزمایش در هر کدام از 

ها بـه مـدت   کروپلیتمی ،گرفته شد. در ادامه منفی در نظر
 37و در دمـاي   همگن شدهدر دقیقه)  دور 300(ثانیه  20

گذاري شدند. خانهساعت گرم 24گراد به مدت درجه سانتی
مقـادیر   ،سـاعت)  24یون (سپس در پایان زمـان انکوباسـ  

 کشــندگی رشــد و حــداقل غلظــتهــار حــداقل غلظــت م
رشـد   دند.شلیتر محاسبه ازاي میلی حسب میکروگرم بهبر

میکروبی از طریق بررسی میـزان جـذب نـوري در طـول     
از میکرولیتـر   5 ،ییـد أجهـت ت  .نانومتر ارزیـابی شـد   600

هاي شفاف روي محـیط نوترینـت آگـار    محتویات چاهک
  )15(.دیدکشت گر

اسـاس  ، بربادرنجبویـه  اسـانس  اکسـیدانی ضدفعالیت      
 هاي مختلف گیـاه دهندگی اسانس بخشتوانایی هیدروژن

دن محلول متانولی ارغوانی رادیکـال  کررنگ ه بیسیلبه و
گیري شد. در ایـن  فنیل پیکریل هیدرازیل اندازهپایدار دي

یکریـل  فنیـل پ سنجی، از رادیکال پایـدار دي ارزیابی طیف
دهنـده  گما آلدریچ) به عنوان عامل واکـنش (سی هیدرازیل
هـاي مختلـف   میکرولیتـر از غلظـت   50 )16و13(د.استفاده ش

  درصـد   004/0لیتـر محلـول متـانولی    میلـی  5اسانس بـه  
دقیقـه   30 فنیل پیکریل هیدرازیل افزوده شـد. بعـد از  دي
نـانومتر   517داري در دماي اتاق، جذب در طول موج نگه

  شـد. بـازداري رادیکـال آزاد     خوانـده با شـاهد   ر مقایسهد
به صورت زیـر   اساس درصدبر فنیل پیکریل هیدرازیلدي

 محاسبه شد:
I%= (Ablank – Asample/ A blank) × 100 

Ablank  : جـز   گـر بـه  جذب محلول شاهد (حاوي همه مواد واکـنش
هـاي مختلـف   جـذب محلـول حـاوي غلظـت    :  Asampleاسانس) و 

  .اسانس
را نشـان   نـدگی بازدار درصـد  50 غلظتی از اسانس که     
اسـاس درصـد   از منحنی ترسـیم شـده بر   (IC50)دهد می

اکسـیدان  ضددست آمد. بازداري در برابر غلظت اسانس به
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ت ـمثب دـشاهوان ـبه عن بوتیل هیدروکسی تولوئن صنعتی

 کار رفت.  به
 
هایافته: 

مـاتوگرافی متصـل بـه    کرو گـاز با استفاده از دسـتگاه       
در اسانس برگ و ساقه گیاه بادرنجبویه  ،سنج جرمیطیف

تـرین  عمدهکه  ندترکیب شناسایی شد 14و  27به ترتیب 
عبـارت بودنـد از: پیـرازول    به ترتیب ها (به درصد) ترکیب

)، برنئـــول 33/15)، منتـــول (15/32کربوکســـالدهید (
) در ساقه 75/8( ) و کاریوفیلن85/10)، سیترونلل (22/12(

)، فنـل  75/28)، تـرانس کـاریوفیلن (  25/40سیترونلل (و 
) و 21/2)، بنـــزن اســـتالدهید (10/3)، اکتـــادئین (87/4(

ــالول ( ــرگ) 07/1لین ــل . در ب ــانس گ ــب  32در اس ترکی
ـ عبـارت بودنـد از:   بـه ترتیـب    کـه  ندشناسایی شد رانس ت
)، 26/5)، کـاون ( 24/25ل (و)، سیترونل89/28کارواکرول (

 .)06/2) و اسپاتولنون (20/2)، ژرانیول (05/4ل (لینالو
بـه ترتیـب   ، گیـاه  هاي مختلـف  بین اندامبا روش دیسک، 

را باکتریـایی  تـرین اثـر ضـد   ترین و کمبیشساقه  برگ و
ــت ــاکتريندداشـ ــاي  . بـ ــودوموناس آئروژهـ ــیسـ و  وزانـ

عـدم رشـد    هالـه  ترین قطربیش استافیلوکوکوس اورئوس
ــرگ   ــانس ب ــاکتري را از اس ــیشب ــتند. ب ــر داش ــرین اث ت

میکرولیتـر   100در غلظـت  در روش دیسک باکتریایی ضد
 5/12باکتریـایی در غلظـت   ترین اثر ضدملیتر و کبر میلی

ن غلظت، اثـر  که با کاهش میزابود لیتر میکرولیتر بر میلی
هـاي  بخـش  .نشـان داد کـاهش  نیز  میکروبی اسانسضد

 لـر هاله تشکیداري بر قطداراي تفاوت معنیمختلف گیاه 

تـرین  بزرگ. بودند استافیلوکوکوس اورئوس باکتريشده  
هاله تشـکیل شـده در هنگـام اسـتفاده از اسـانس بـرگ       

ترین هاله تشکیل شده متر) و کوچکمیلی 02/0±21/12(
ــاه (   ــاقه گی ــانس س ــتفاده از اس ــام اس    05/10±06/0هنگ

 نیـز  وزانیسودوموناس آئروژدر مورد باکتري متر) بود. میلی
ــه در هنگــام اســتفاده از اســانس بــرگ  بــزرگ تــرین هال

ــه هنگــام  تــرینکوچــکو متــر) میلــی04/0±01/19( هال
متـر)  میلـی  63/13±09/0(استفاده از اسانس سـاقه گیـاه   

 .تشکیل شد
ترین بیش ،رشدمهار با استفاده از تعیین حداقل غلظت     
ــ ــه  أتـ ــل علیـ ــرگ و گـ ــانس بـ ــدباکتریایی اسـ ثیر ضـ

سـودوموناس  کـه  در حـالی  .بـود  س اورئوساستافیلوکوکو
ــویآئروژ ــوس ن ــتافیلوکوکوس اورئ ــاس زا و اس ــرین حس ت

 ها در مقابل اسانس گـل بودنـد. بـاالترین مقـادیر    باکتري
ترین به اسانس ساقه و برگ و کم بوطمر کشندگی غلظت

 .)1(جدول شماره  آن مربوط به اسانس گل بود
ترین فعالیت یشآزمون ضداکسیدانی، ب نتایجبراساس      

سـاقه و گـل   انی گیاه به ترتیب مربوط به برگ، ضداکسید
دارویی بادرنجبویه نسبت بـه  اسانس برگ گیاه بود. میزان 

تـري  اکسـیدانی بـیش  ضدفعالیـت  از  ساقه و گـل  اسانس
را اکسیدانی ضدترین فعالیت اسانس گل کم برخوردار بود.

 .داشت
اسانس برگ گیـاه   IC50 اکسیدانی،ضدمیزان فعالیت      

، سـاقه برابـر بـا         66/0×10-1دارویی بادرنجبویه برابـر بـا   
ــا  51/1×1-10 ــر ب ــر    میلــی 67/6×10-1و گــل براب گــرم ب

 ).3تا  1شماره  هايلیتر بود (نمودارمیلی

 
  لیتر)ه (میکروگرم بر میلیبادرنجبویاسانس  رشد و حداقل غلظت کشندگیهار حداقل غلظت م -1جدول 

 مختلف گیاه هاي حسب اندامبر
 

 باکتري
 تیفی موریومسالمونال  وزانیئروژسودوموناس آ استافیلوکوکوس اورئوس اندام گیاه

 ساقه
حداقل غلظت 

 رشد هارم
حداقل غلظت 

 کشندگی
حداقل غلظت 

 رشدهار م
حداقل غلظت 

 کشندگی
حداقل غلظت 

 رشدهار م
حداقل غلظت 

 کشندگی
625 1250 25/156 625 1250 2500 

 1250 625 1250 5/312 625 5/312 گل
 2500 625 5/312 25/156 25/156 125/78 برگ
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برگ گیاه فعالیت ضداکسیدانی اسانس  -1نمودار

 بادرنجبویهدارویی 
 

 
 

اکسیدانی اسانس ساقه گیاه فعالیت ضد – 2نمودار 
 دارویی بادرنجبویه

 

 
 

رویی اکسیدانی اسانس گل گیاه دافعالیت ضد -3نمودار 
 بادرنجبویه

 

 
 
گیري:بحث و نتیجه  

اسـانس بـرگ گیـاه     داد کـه در  نشـان مطالعه حاضر      
سـاقه  س در اسـان  ،)درصـد  25/40( سیترونلل ،بادرنجبویه

 ،و در قسـمت گـل  درصد)  15/32پیرازول کربوکسالدهید (

تـرین ترکیـب   عمـده درصـد)   89/28ترانس کـارواکرول ( 
 بودند. 

 41کوبـا نشـان داد کـه     درنجبویه دراسانس با تجزیه     
درصـد را نریـل تشـکیل داده     29درصد آن را ژرانیـول و  

هــاي عمــده شناســایی شــده در اســانس ترکیــب )11(.بــود
ــه   ــه ارومی ــه نمون ــتگاه  (بادرنجبوی ــیله دس ــه وس ــاز ب  گ

نـرال و بتـا    )سـنج جرمـی  کروماتوگرافی متصل به طیـف 
در اسـانس   ،هـاي مختلـف  در بررسـی  )7(.ندکاریوفیلن بود

 20مونـوترپن و   37اسانسـی،  ترکیـب   66بادرنجبویه تـا  
درصد اسانس  70 بیش از و اندهشد شناسایی ترپن سزکویی

ین، فیلکـاریو شـامل سـیترونلل، بتا   هـاي بادرنجبویـه  برگ
ـ نر هاي ل، ژرانیــول، اسـتات اوژنــول، اســید ســیترونال ل،ی

ـ  -7-لوتئولین ها،فنولیک یک کربنه و فالونوئید د گلوکوزی
در اسـانس بـرگ گیـاه دارویـی      )11(بوده است.و رامنازین 
 گـاز دسـتگاه  با تجزیه  طی( در نمونه فیروزآباد بادرنجبویه

 ترین موادعمده )سنج جرمیکروماتوگرافی متصل به طیف
ـ ند از: عبارت بود به ترتیب )، 4/33( )، نـرال 1/43( لاژرانی

ــالپنتا ــتات7/4( دکان ــل اس ــاریو بتا )9/2( )، ژرانی  وفیلنک
شناسـایی شـده در    هـاي تـرین ترکیـب  مهم .درصد )4/2(

عبارت  دهیگل گیاه قبل از نکابن اسانس برگ ایننمونه ت
ــد از:بود ــول ن ــال)، دکاد3/25( ژرانی ــل 38/29( ین )، ژرانی

و در درصــد ) 75/8( کــاریوفیلن اکســاید و )41/5( اســتات
 )، دکادینال97/24( دهی ژرانیولاسانس برگ در زمان گل

ــاریوفیلن 04/28( ــاید و )65/4( E)، کـ ــاریوفیلن اکسـ  کـ
هـا در اسـانس   ترکیب ترین. همچنین عمدهدرصد )55/7(

 لـمتیــ )،62/37( دهــی را کــارواکرولبــرگ بعــد از گــل
 کـاریوفیلن  و )82/5( تاتاسل ژرانی )،34/32( لالـسیترون

در مطالعـه نـوروزي و    )17(.دادندمی تشکیلدرصد  )50/5(
میایی اسـانس بـرگ بادرنجبویـه    شی هايهمکاران ترکیب

ـ اـ)، آلف01/24( کـاریوفیلن اکسـاید   شامل )، 98/14( نـپین
 D_ژرمــاکرن و )5(Y_)، مــورولن64/8( نـکادینــاـدلت

انجـام   هـاي همطالع بسیاري ازدر  )18(.بودند درصد )70/4(
ـ  هـاي روي اسانس گیاه بادرنجبویه ترکیـب ر شده ب ب غال

اریوفیلن، کــارواکرول و کــبتا ل،ال، نــرال، ژرانیــســیترونال
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شرایط اقلیمـی   ها با توجه بهمیزان آنکه  ندادهوب پیننآلفا

داشـته  رویشگاه گیاه و زمـان برداشـت آن کمـی تفـاوت     
 )18و13(است.
فعالیت ضدمیکروبی اسانس بادرنجبویـه علیـه طیـف         

قابـل   ها)ها و ویروسها (باکتريوسیعی از میکروارگانیسم
روهـاي اسـتاندارد بـوده و توسـط بسـیاري از      مقایسه با دا

هـاي حاصـل از   فتـه یا )11و2و1(.محققین گزارش شده اسـت 
گیـاه   هاي مختلف اسانس اندامارزیابی توان ضدباکتریایی 

داد که  نشان بادرنجبویه به روش دیسک در مطالعه حاضر
ترین اثـر  ترین و کمگل و ساقه به ترتیب بیش ،اندام برگ

ــدباکتریایی  ــتندرا ض ــاکتريداش ــاي  . ب ــودوموناس ه س
ترین قطر هالـه  بیش استافیلوکوکوس اورئوسو  وزانیآئروژ

 هـاي  یافتـه عدم رشد باکتري را از اسانس بـرگ داشـتند.   
حـداقل  و  رشدحداقل غلظت مهار دست آمده در بخش هب

نس مطالعه حاضر نیز نشـان داد کـه اسـا   غلظت کشندگی 
نجبویـه فعالیـت   هاي مختلف اسـانس بادر حاصل از بخش

ـ  بیشو  داشتنداکتریایی مناسبی بضد ثیر آن علیـه  أتـرین ت
 انـد هـا نشـان داده  مطالعـه  بـود. استافیلوکوکوس اورئوس 

ــاکتري ــرمب ــاي گ ــی   ه ــالمونال تیف ــی س ــوم و منف موری
ها نسبت بـه آن  ترین باکتريمقاوم وزانیسودوموناس آئروژ

هـاي  اکتريدر مقایسه با بهاي گرم مثبت ند. باکترياهبود
گیـاهی   هـاي اسـانس  هـا و گرم منفی نسبت بـه عصـاره  

  )19و15(.نداهاددتري نشان حساسیت بیش
هـاي  اکسیدانی اسـانس بخـش  ضدفعالیت در بررسی      

رنگ بیروش مختلف گیاه دارویی بادرنجبویه با استفاده از 
بـرگ   ،فنیـل پیکریـل هیـدرازیل   ديدن رادیکـال آزاد  کر

داشـت.   )لیتـر گرم بر میلیمیلی 66/0(ا ترین میزان ربیش
براي تعیـین فعالیـت ضـدقارچی و     هاي انجام شدهمطالعه

    بادرنجبویــه و اکســیدانی عصــاره الکلــی دو گیــاه    ضد
 مصـنوعی هاي اکسیدانضدها با الطیب و مقایسه آنسنبل

فنیـل پیکریـل   ديدن رادیکـال آزاد  رنـگ کـر  بیبا روش 
عصـاره الکـی بادرنجبویـه از     کـه اند نشان دادههیدرازیل 
   اکســیدانی بــاالتري برخــوردار بــود. بنــابراین ضدفعالیــت 

دارنده در صـنعت  بع طبیعی نگهعنوان من به آناز توان می

حـاکی از   هاهنتایج برخی مطالع )12(.دکرغذا و دارو استفاده 
ــاالي  ــوان ب ــاه  ضدت اکســیدانی و ضــدقارچی اســانس گی

هاي یک مطالعـه حـاکی از   یافته )11(.ه استبود بادرنجبویه
گیاه بادرنجبویه بر روي مدل غـذایی  فعالیت ضداکسیدانی 

ــه)  ــود و(گوشــت خــوك پخت ــب ب ــاییترکی همچــون  ه
ل، لینالول، نرول، ژرانیـول و اسـید   ال، نرال، ژرانیسیترونال
 )21و20(.دادنـد را تشـکیل مـی   اهترین ترکیبعمدهرزماري 

هـاي  شـده از بخـش  موجود در اسانس تهیـه   هايترکیب
ل نیـز شــام  حاضــر مطالعـه  مختلـف گیـاه بادرنجبویــه در  

اریوفیلن اکسـاید، لینـالول،   کل، نرول، ژرانیول، بتالوسیترون
ــ ــرال وژرانی ــه  ل و ن ــود ک ــیهمب ــت پ گ ــدرت فعالی رق

   )15و11(دارند.اکسیدانی ضد
پونـه و  اکسیدانی اسـانس  ضدو همکاران توان  تبیش     

که اسانس برگ  ندنشان دادو  ردندبادرنجبویه را مقایسه ک
  اکسـیدانی  ضدفعالیـت  پونـه   بـه  نسـبت بادرنجبویـه   گیاه
 بادرنجبویـه  ولـی اسـانس سـاقه و گـل     ،تري داشتبیش

گیـاه   به طور کلی، )22(داشت.تري اکسیدانی کمضدفعالیت 
ماننـد سـایر گیاهـان تیـره نعناعیـان      بادرنجبویـه   دارویی
 یـک وان از آن به عنـوان  تدارد و می اکسیدانیضدفعالیت 

 شـترکیب دارویی جهـت محافظـت مـواد غذایـی و افزای
 ماندگاري استفاده کرد.
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