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ها حاوی باشند. این دمنوش های مورد استفاده در دنیا میترین نوشیدنیهای گیاهی یكی از رایج دمنوش 

فنولی، فلزی و عناصر موثر بر سالمتی انسان هستند. دانستن مقادیر ترکیبات مفید و فلزهای سنگین ترکیبات 

همین دلیل هدف از این مطالعه تهیه دمنوش از  به .باشدها برای افراد بسیار مهم میدمنوش موجود در این 

دقیقه( بر  15و  5های مختلف )غرقابی و فراصوت( برای زمان هیه )گیاه پونه کوهی و بررسی تأثیر روش ت

( و فلزهای سنگین آن )آرسنیک، سرب  DPPHآزاد )توانایی به دام اندازی رادیكال  میزان ترکیبات فنولی،  

 که  داد   نشان  های حاصل از آزمایشو تحلیل داده  تجزیه  و کادمیوم( در قالب طرح کامال تصادفی بود. نتایج 

. نتایج نشان داد که (P <05/0) دار داشتمیزان تمامی پارامترهای مورد مطالعه معنی منوش برروش تهیه د 

افزایش زمان هر دو روش )فراصوت و غرقابی( میزان ترکیبات فنولی و توانایی به دام اندازی رادیكال آزاد 

DPPH   ه شد، بیشتر بود. بیشترین دمنوش ها را افزایش داد که میزان این افزایش زمانی که از فراصوت استفاد

دقیقه به روش غرقابی تهیه شده بود، تعلق    15( به نمونه حاصل از  ppm  06/0ها )میزان سرب در بین دمنوش

دقیقه غرقابی   5ها نیز به ترتیب به نمونه حاصل از ماده اولیه و  داشت. بیشینه و کمینه میزان کادمیوم در نمونه 

گیری شده در این مطالعه کمتر از میزان استاندارد ی سنگین اندازهاختصاص داشت. میزان تمامی فلزها

ای بود. در نهایت با توجه به نتایج این تحقیق های گیاهی و میوهتعریف شده برای فلزهای سنگین دمنوش

 دقیقه فراصوت بهترین روش تهیه دمنوش پونه کوهی بود. 15توان بیان داشت که استفاده از می
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 مقدمه

های وردهآاستفاده از گیاهان دارویی و فر

ها نقش این گیاهان را در چرخه  حاصل از آن 

که اقتصادی پراهمیت کرده است به طوری

ها تنها به کشورهای در مصرف رو به ازدیاد آن 

حال توسعه محدود نشده است، بلکه اخیراً در  

ای به خود کشورهای توسعه یافته نیز جایگاه ویژه

اختصاص داده است. کشور ما به لحاظ تنوع 

های گیاهی متنوعی در  جغرافیایی و اقلیمی، گونه 

ار دارند. در این میان فلور غنی ایران بیش  آن انتش 

گیرد که تعداد  گونه گیاهی را در بر می 7500از 

دهند ها را گیاهانی تشکیل میبسیار زیادی از آن 

 Omidشوند )که به دالیلی دارویی نامیده می

Bigi, 2003 های گیاهی یکی از (. دمنوش

های مورد استفاده در دنیا  ترین نوشیدنی رایج 

فنولی، ها حاوی ترکیبات اشد. این دمنوش بمی

فلزی و عناصرموثر بر سالمتی انسان هستند  

(Salahinejad et al., 2009  از اثرات مفید .)

اکسیدانی، تقویت توان به اثرات آنتیدمنوش می 

اثرات محافظتی در برابر انواع  سیستم ایمنی و

ها شامل ریه، پروستات، سینه و کاهش سرطان 

 
1- Pulgone 
2- Mentone 
3- Iso Mentone 
4- Menthol 

 Luczaj andول خون اشاره کرد )سطح کلستر

Skrzydlewska, 2005 ؛Fujitaand 

Yamagami, 2008( پونه کوهی .)Menthe 

Longifoia از خانواده )Lamiaceae  و جنس

Mentha  های مختلف و تعداد  است که از گونه

 ,Zenali) بسیار زیادی واریته تشکیل شده است 

  ، 1(. ترکیب اصلی این گیاه شامل پولگون2004

، 5، هسپریدین 4، مانتول 3، ایزومنتون 2منتون 

 ,.Pajohesh et al) باشدمی 7، پیپریتول 6پیپریتون 

های درمانی پونه کوهی در (. ویژگی2010

برطرف کردن اختالالت گوارش، استفراغ و  

اختالالت کبدی به اثبات رسیده است. همچنین  

اکسیدانی  های ضد میکروبی و آنتیویژگی

تعدد این گیاه به خوبی مشخص شده  های مگونه 

های (. تکنیکGuiluce et al., 2007است )

کالسیک برای استخراج با حالل مواد موثره از 

ترکیبات گیاهی به نوع حالل انتخابی، حرارت و 

ها عبارتند از:  همزدن وابسته است. این روش

روش غرقابی، سوکسله، خیساندن و پرکوالسیون  

یا چربی داغ. در مدتی  الکل -با یک مخلوط آب 

که مواد گیاهی با حالل در تماس است، انتقال  

جرم ترکیب مورد نظر از ماده غذایی به حالل  

5- Hesperidin 
6- Piepriton 
7- Piepritol 
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ها گیرد. زمان استخراج در این روشصورت می

بایستی به حد کافی باشد تا حالل به خوبی 

 Wang, andحداکثر مقدار ماده را استخراج کند )

Weller, 2006 .)ایند جدید  فراصوت یک فر

های مختلف علوم تغذیه به  باشد که در زمینه می

؛  Kadam et al., 2015) کار گرفته شده است 

Samaram et al., 2015)  فراصوت به امواجی .

 18-20شوند که فرکانس آنها بیش از گفته می 

روش  (.Arends et al., 2003) کیلوهرتز باشد

وری استخراج با کمک فراصوت به دلیل بهره 

التر و مصرف انرژی و آب کمتر، در حال تبدیل  با

های سنتی  شدن به جایگزینی مناسب برای روش

اثر  (.Shirsath et al., 2012)  شوداستخراج می

افزایشی امواج فراصوت بر سرعت استخراج مواد  

ها و انتشار محتویات آنها گیاهی به شکستن سلول 

 ,.Lingyun et al)  به محیط استخراج ارتباط دارد

کاربرد فراصوت به طور کلی شامل  (.2007

توانند باعث افزایش  شود که می فرایندهایی می 

سرعت، بهبود کیفیت و یا ایمنی و کاهش زمان 

 (. Virot et al., 2010)فرایند شود 

فلزهای  " ی گذشته اصطالحدرطی دودهه 

وسیعی مورد استفاده قرار گرفته  طوربه  " سنگین

نگین اغلب به گروهی از فلزها  است. فلزهای س

 
1- International Union of Pure and Applied Chemistry 

شود که با آلودگی و سمیت و شبه فلزات گفته می 

باشند. در واقع از این اصطالح مرتبط می 

تاکنون تعریف . های متناقضی شده است استفاده

این اصطالح توسط هیچ منبع معتبری چون  

IUPAC1  ۶0 بیش از. هم ارائه نگردیده است 

 شود می فاده سال است که از آن در شیمی است

(Duffus, 2002.)  از نظر بیولوژیکی فلز سنگین

به عناصری که دارای خاصیت سمی هستند، 

 بر این اساس فلزاتی که در . گردداطالق می

 :  گیرند عبارتندازمی فهرست مواد سمی قرار

نیکل، منگنز، کادمیموم، کروم، کبالت، سرب و  

برخی محققین بیان   (.Dehghani, 2011) غیره

شتند نوع ماده اولیه و روش فراوری بر روی  دا

میزان فلزهای سنگین منتقل شده از گیاه به  

توان دمنوش حاصله تاثیر دارد که از این جمله می

( که مشخص  2008و همکاران )  Jinبه مطالعات 

کردند بخشی از میزان سرب برگ چای وارد 

و همکارن   Raskinشود و دمنوش حاصله می 

( که بیان داشتند، استفاده از روش غرقابی  1994)

نیز منجر به ورود برخی از فلزهای سنگین در 

 Morganگردد، اشاره نمود. دمنوش حاصله می 

( نیز بیان داشت که تمام مراحل فراوری 1999)

ماده غذایی ممکن است بر میزان فلزهای سنگین 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morgan%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10335377
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و  Xiaود در ماده حاصله تاثیر بگذارد. موج 

( تاثیر استخراج با فراصوت را بر 200۶همکاران )

های چای روی کیفیت شیمیایی و حسی دمنوش

بررسی کردند و نتیجه گرفتند که روش استخراج  

وت باعث افزایش بازده استخراج  به کمک فراص

ها شده و از نظر خواص  ترکیبات آروما در دمنوش 

های تولید شده با فراصوت بهتر از حسی دمنوش

های چای با روش معمول بوده است. دمنوش 

Moghimi ( بیان داشتند که با  2018و همکاران )

افزایش زمان فراصوت میزان ترکیبات فنولی و 

از دانه سیاه دانه افزایش   راندمان استخراج روغن

دهد که راندمان  یابد. مطالعات نشان میمی

اکسیدانی به کمک استخراج ترکیبات فنولی و آنتی

باشد. طبق  فراصوت بیشتر از روش غرقابی می

مطالعه انجام گرفته روی گیاه پونه گاوی 

(Flomidoschema parviflora  برای استخراج )

نی به کمک فراصوت  اکسیدا ترکیبات فنولی و آنتی 

متغیرهای دما، زمان، نوع حالل، نسبت حالل به 

های مورد بررسی قرار گرفت. بررسی  pHنمونه و  

انجام گرفته نشان داد که موثرترین متغییر در این  

باشد، در نتیجه با افزایش زمان و آزمون زمان می

 Heydari یابد )دما میزان استخراج افزایش می

Majd et al., 2013  هدف از این پژوهش .)

 
1 -  2,2 – diphenly- 2- picryl hydrazyl eadical 

بررسی تأثیر شرایط تهیه دمنوش پونه کوهی بر 

اکسیدانی و فلزهای سنگین آن  میزان فعالیت آنتی 

 بود.

 ها مواد و روش 

 مواد

اوایل   (Mentha longifoia)گیاه پونه کوهی 

از گیاهان دارویی ناجیان   139۶ماه  خرداد

شهرستان تبریز خریداری شد که از مناطق  

ارسباران و میشوداغی )مناطق جنگلی استان 

آذربایجان شرقی( جمع آوری شده بودند. مواد 

شیمیایی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: 

سدیم،  سیوکالته، کربنات  -متانول، معرف فولین

و نیتریک    DPPH1اسید گالیک، اسید اسکوربیک،  

اسیدکه تمامی مواد شیمیایی مورد استفاده از  

 شرکت مرک تهیه گردید. 

 سازی نمونهآماده

های پونه کوهی، تحت شرایطی طبیعی  برگ

محیطی و با استفاده از جریان هوای طبیعی در  

ها با استفاده سایه خشک گردید. سپس این برگ

های از دستگاه آسیاب به پودر تبدیل و در بسته

نیم کیلویی با دو الیه نایلونی و مقوایی به منظور  

بندی شد و  جلوگیری از نفوذ هوا و رطوبت بسته 

+ درجه به  4ا زمان آزمایش در یخچال ت

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669014001654#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669014001654#!
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 ,Abotalebianداری گردید )گراد نگه سانتی 

2007 .) 

 های تهیه دمنوش از پونه کوهیروش

 استخراج به روش غرقابی

میلی لیتر آب جوش  250به دو گرم از نمونه 

گراد( اضافه گردید و سپس بر  درجه سانتی 95)

اد  گردرجه سانتی  95روی صفحه داغی با دمای 

دقیقه حرارت داده شد و  15و  5های برای زمان 

بعد از این مرحله محلول حاصل با کاغذ صافی 

 (. Ozcan, 2005فیلتر شد )

 استخراج به روش فراصوت

میلی لیتر آب مقطر  250به دو گرم از نمونه، 

گراد( اضافه شد و سپس ظرف  درجه سانتی  ۶0)

حاوی آب و نمونه، داخل حمام فراصوت  

کیلوهرتز( و  37)الماسونیک، آلمان( با فرکانس )

 15و    5های  گراد برای زماندرجه سانتی   ۶0دمای  

دقیقه قرار داده شد سپس عصاره حاصله، فیلتر  

 (.Xia et al., 2005گردید )

 اندازه گیری مقدار کل ترکیبات فنولی

 دمنوشمقدار کل ترکیبات فنولی موجود در 

 -توسط رنگ سنجی بـه روش فـولین  حاصل

در این روش .  مورد بررسی قرار گرفت  سـیوکالته

های فنولی که قابل اکسید در واقع تعداد گروه

پس از تهیه  د.شـوشدن هستند، اندازه گرفته می

در لوله آزمایش   آنلیتر از میلی  5/0، دمنوش

  - لیتر معرف فولینمیلی  5ریخته شده و با 

با آب مقطر رقیق   1:10به نسبت سیوکالته )که 

لیتر محلول کربنـات سـدیم  میلی 4و  ( شده بود

ها به مدت یک موالر به خوبی مخلوط شد. نمونه 

سـپس   .دقیقه در دمای اتاق قرار گرفتند 15

مقـدار جذب محلول توسط دستگاه  

در طول موج ، آمریکا( Hach)اسپکتروفتومتر 

 ترکیبـاتنانومتر خوانده شد. مقدار کل  7۶5

فنولی بر مبنای اسید گالیک و به صـورت  

نمونه خشک بیان گرم  100هر گرم در میلـی 

 (.McDonald et al., 2001گردید )

رزيابی میزان توانايی به دام اندازی راديكال ا

 ( DPPHآزاد )

پیکریل هیدرازین   -1فنیل دی  -2و  2

(DPPH رادیکالی چربی دوست است که دارای ،)

نانومتر است. در   517جذب بیشینه در طول موج  

با   DPPHهای ، رادیکال DPPHآزمون 

های رادیکالی واکنش  ها یا دیگر گونه اکسیدان آنتی 

یابد. در نتیجه  دهند و مقدار آن کاهش میمی

نانومتر کاهش   515- 517جذب در طول موج 

با تعداد   DPPHهای یابد. کاهش مولکول می

های هیدروکسیل در دسترس نسبت مستقیم  گروه

های هیدروکسیل با دادن هیدروژن به  دارد. گروه
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ها را از رنگ بنفش تیره  آن  DPPHهای رادیکال 

کنند. جذب در طول موج  به زرد روشن تبدیل می 

مانده است. باقی  DPPHنانومتر بیانگر مقدار    517

لیتر از نمونه، یک در این روش به یک میلی

 DPPHموالر میلی 1/0لیتر محلول متانولی میلی 

اضافه شد و مخلوط حاصل به خوبی تکان داده 

دقیقه در مکان تاریک در دمای   15شد و به مدت  

اتاق قرار داده شد. سپس جذب مخلوط توسط  

نانومتر  517دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

عنوان کنترل   هآسکوربیک اسید بـقرائت گردید. 

به معنی غلظتی    IC50 1  مثبت استفاده شد و میزان

درصد   50از هـر عـصاره کـه الزم اسـت تـا 

سازی شود، برای  پاک DPPH های آزادرادیکال 

. در نهایت از رابطه زیر  تعیین شد هادمنوش 

دست به   DPPHاندازی رادیکال آزاد  درصد به دام 

 ( 1(. )رابطه Koleva et al., 2002آمد )

و   نمونه جذب نوری:  AS( 1که در رابطه )

AC جدب نوری شاهد بود. پس از آن میزان :

IC50 .توسط نمودار مشخص شد 

گیری فلزهای سنگین )آرسنیک، سرب و اندازه 

 ( ICP- AES2به روش  کادمیوم،

در این مطالعه ابتدا برای فلزات مورد  

گیری، منحنی استاندارد رسم گردید. برای اندازه 

 
1  Inhibition Concentration 

های استوک های استاندارد از محلول رسم منحنی 

های فلزی )سرب، آرسنیک و کادمیوم( آنالیت 

  5عملیات هضم برای  استفاده شد. بدین منظور

 5توسط گرم از نمونه در ظرف مخصوص 

دقیقه انجام    20% به مدت    5  لیتر اسید نیتریکمیلی 

. سپس محصول هضم که محلول شفافی  گرفت 

  ۶لیتری با آب مقطر میلی  50بود در بالن مندرج 

بار تقطیر شده استریل به حجم رسید. در نهایت 

لیتر از این نمونه در اتوسمبلر دستگاه  میلی 10

 Inductivelyنشر اتمی پالسما  سنجطیف

Coupled Plasma – Optical Emission 

Spectroscopy (ICP-OES)  جهت قرائت ،

شد  مقدار عناصر خواسته شده قرار داده

(Salahinejad and Aflaki, 2009.) 

 تجزيه و تحلیل آماری

های حاصل از سه تکرار تجزیه و تحلیل داده 

با استفاده از طرح کامالً تصادفی انجام گردید. از  

برای تجزیه و تحلیل اطالعات و  SASار نرم افز

درصد  5ای دانکن در سطح از آزمون چند دامنه 

  ها استفاده شد. میانگین داده  برای مقایسه 

2. Inductivly coupled Plasma Atomic Emission Spes 
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 نتايج و بحث 

 تأثیر شرايط تهیه دمنوش بر میزان ترکیبات فنولی

روش تهیه   که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

دار میزان ترکیبات فنولی تأثیر معنی دمنوش بر

دهد که با  نشان می  1. شکل ( P <01/0) داشت 

افزایش زمان هر دو فرایند )فراصوت و غرقابی( 

میزان ترکیبات فنولی افزایش یافت. علت این 

سازی این ترکیبات در توان به آزاد افزایش را می

با افزایش زمان تیمار  ولیدی نسبت داد.دمنوش ت

فراصوت، سطح تماس بین حالل و ماده جامد 

های که خود باعث تخریب دیواره  یابدتوسعه می

شود ی سلولی بیشتر و در نتیجه انتقال جرم بیشتر م

لی وو این به معنای انتشار و افزایش ترکیبات فن

باشد. از سوی دیگر امواج فراصوت به حالل می

های پلیمریزاسون در  شروع واکنش  باعث 

های کوتاه شده و ممکن است منجر به  زمان 

لی در ماده استخراجی شود  وافزایش محتوای فن

(Luque-Garcia et al., 2003 ؛Pinelo et al., 

2005 .)Heydari Majd  ( در 2013و همکاران )

تحقیقی که روی استخراج ترکیبات فنولیک از 

گیاه پونه با استفاده از فراصوت پرداختند، بیان  

داشتند که استفاده از فراصوت منجر به افزایش  

گردد. استخراج این ترکیبات در عصاره حاصله می 

 Linو    ( 2011و همکاران )  Hanدر پژوهش دیگر  

  دست یافتند.   یبه نتایج مشابه  ( 2011)  و همکاران

Dolat Abadi ( روی مقایسه  2014و همکاران )

اکسیدانی پوست سبز فنول کل و خواص آنتی

ای انجام دادند. در این مطالعه از  گردو مطالعه 

بی به منظور استخراج استفاده شده  روش غرقا

بود، نتایج نشان داد که با افزایش زمان استخراج،  

میزان استخراج افزایش یافت که نتایج این مطالعه  

 پذیرش با تحقیق حاضر مطابقت داشت. عدم

 سوی از شیمیایی هاینگهدارنده  و هاافزودنی

 و سمیت  زاییسرطان  دلیل  به کنندگانمصرف 

 زمینه در گسترده  هایبه پژوهش  منجر  احتمالی،

خواص  با طبیعی فعال ترکیبات کشف

 ترکیبات است. شده ضدمیکروبی و اکسیدانیآنتی 

 غذایی مواد  نگهداری  عمر افزایش به قادر طبیعی

 هایمیکروارگانیسم  رشد بازدارندگی از طریق

 حفاظت  نیز و غذایی مواد فاسدکننده و پاتوژن

 استرس از ناشی هایآسیب  غذایی از مواد

(.  Padmashree et al., 2007باشند )می اکسیداتیو

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669014001654#!
https://fsct.modares.ac.ir/search.php?sid=7&slc_lang=en&auth=Dolat+Abadi
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 تاثیر روش تهیه دمنوش بر میزان فنول کل -1شکل 

 IC50تأثیر شرايط تهیه دمنوش بر میزان 

های حاصل از و تحلیل داده  تجزیه نتایج

  روش تهیه دمنوش بر  که داد نشان آزمایش

که به   DPPHاندازی رادیکال آزاد توانایی به دام 

گزارش شده بود، تأثیر   IC50صورت مقادیر 

های . بر اساس داده( P <01/0) دار داشت معنی

توان بیان داشت که قدرت دست آمده میبه 

اکسیدانی دمنوش حاصل از فراصوت به آنتی 

نوش حاصل از روش غرقابی مراتب بیشتر از دم

دقیقه فراصوت بیشترین توانایی را در   15بود که 

به علت  DPPHاندازی رادیکال آزاد به دام 

آزادسازی بیشتر ترکیبات فنولی توسط امواج  

(. علت 2فراصوت به داخل دمنوش داشت )شکل  

اکسیدانی دمنوش حاصل بیشتر بودن قدرت آنتی

زایی صوتی ه حفرهتوان باز فرایند فراصوت را می 

های کوچک )کاویتاسیون( نسبت داد که حباب

ایجاد شده در یک فاز مایع در هنگامی که یک 

شود، مخلوط در معرض فراصوت قرار داده می

رشد کرده و به دلیل تغییرات فشار قبل از بین  

کنند در نتیجه ترکیبات  رفتن به سرعت نوسان می 

گردد  بیشتری توسط حالل استخراج می

(Jambrak et al., 2008  همانطور که مشخص .)

 IC 50است با افزایش مدت زمان فرایند، مقدار 

اندازی  یابد، پس در نتیجه توانایی به دام کاهش می

افزایش یافته است علت این    DPPHرادیکال آزاد  

امر این است که با افزایش مدت زمان اختالط  

ری  اکسیدانی بیشتنمونه با حالل، ترکیبات آنتی

 ,.Soares et alیابد )داخل حالل انتشار می

1997 .)Heydari
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669014001654#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669014001654#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669014001654#!
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 IC50تاثیر روش تهیه دمنوش بر  -2شکل 

Majd ( با مطالعه 2014و همکاران )  ای که

روی دو روش غرقابی و فراصوت در استخراج  

عصاره پونه کوهی داشتند، بیان نمودند که استفاده  

از امواج فراصوت نسبت به روش غرقابی،  

افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره  

 استخراجی را در پی خواهد داشت. 

 تأثیر شرايط تهیه دمنوش بر میزان آرسنیک 

های حاصل از میزان  آنالیز واریانس داده 

ها نشان داد که روش تهیه دمنوش آرسنیک نمونه 

. ( >05/0P)دار داشت  بر میزان آرسنیک تاثیر معنی 

شود، میزان  ( مشاهده می3طور که در شکل )همان

آرسنیک در برگ گیاه پونه دارای بیشترین میزان  

دقیقه   15خود بود، که با دمنوش حاصل از 

دقیقه غرقابی اختالف   15صوت و همچنین فرا

داری نداشت. از طرفی مشخص گردید که  معنی

با افزایش زمان فرایند در هر دو روش غرقابی و 

فراصوت میزان این فلز در دمنوش تولیدی  

افزایش یافت. غلظت استاندارد آرسنیک در 

ای مطابق استاندارد ملی میوه   های گیاهی ودمنوش 

  15/0برابر حداکثر  1722۶ایران به شماره 

( است  که از میزان ppmگرم بر کیلوگرم )میلی 

و   Wuباشد. های حاصل بیشتر می آرسنیک نمونه 

 40( بیان داشتند که استفاده از 2002همکاران )

دقیقه فراصوت منجر به افزایش میزان فلزهای  

گردد. آرسنیک  های تنباکو میسنگین از برگ 

با فلزات است  ترین عامل مسمومیت شایع 

(Nojomi, 2003; Sadatian, 2003 .)Abid  و

( گزارش کردند که استفاده از  2014همکاران )

تیمار فراصوت موجب افزایش میزان سدیم،  

 پتاسیم، روی و کلسیم در آب سیب شد. 
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 تاثیر روش تهیه دمنوش بر میزان آرسنیک  -3شکل 

ها دلیل این امر را تاثیر کاویتاسیون بر  آن

ها به رهاسازی مواد معدنی موجود در سلول

با  Chenو  Shenداخل عصاره بیان نمودند. 

ای که روی فلزهای سنگین موجود در مطالعه 

های چای و همچنین دمنوش حاصل از آن  برگ

های ر دمنوش داشتند، به این نتیجه رسیدند که د

مورد مطالعه که به روش غرقابی تهیه شده بود، 

میزان آرسنیک کمتر از برگ آن و همچنین میزان  

 حد مجاز مصرف این ماده بود.

 تأثیر شرايط تهیه دمنوش بر میزان سرب 

های حاصل از و تحلیل داده  تجزیه نتایج

میزان   روش تهیه دمنوش بر که داد نشان آزمایش

. ( P <01/0) دار داشت أثیر معنیها تسرب نمونه 

نشان داد که بیشترین میزان سرب در میان    4شکل  

دقیقه روش  15ها، به دمنوش حاصل از دمنوش 

غرقابی تعلق داشت، البته این میزان سرب به  

مراتب کمتر از نمونه اولیه )برگ خشک پونه(  

های تهیه شده کمتر بود. میزان سرب در دمنوش

های گیاهی سرب در دمنوش از غلظت استاندارد 

ای مطابق استاندارد ملی ایران به شماره  و میوه

گرم بر کیلوگرم  میلی 1که برابر حداکثر  1722۶

(ppmمی ) .باشد، بودOzcan (2005 در )

ای که بر روی چای گیاه ترکی )نوعی مریم  مطالعه 

 Koranesmasگلی است که در ترکیه با نام 

نشان داد که با افزایش    شود( انجام داد،شناخته می

زمان تهیه دمنوش به روش غرقابی مقادیر مواد  

 Saghaliمعدنی در دمنوش افزایش پیدا کرد. 

( با تحقیقی که روی استخراج روغن از  2019)

مایکروویو  -آفتابگردان به کمک روش فراصوت

 انجام داد،  
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 دمنوش بر میزان سرب تاثیر روش تهیه  -4شکل 

بیان داشت که استفاده از این تیمارها بر میزان 

دار نداشت سرب در روغن استخراجی تاثیر معنی

و  Liuکه با نتایج این بخش مغایرت داشت. 

( بیان کردند که استفاده از امواج  2009همکاران )

فراصوت منجر به تسریع استخراج فلزهای  

 گردد. ین از مواد غذایی میسنگ

 تأثیر شرايط تهیه دمنوش بر میزان کادمیوم 

های حاصل از میزان  آنالیز واریانس داده 

ها نشان داد که روش تهیه دمنوش  کادمیوم نمونه 

.  ( P  <01/0)  دار داشت بر میزان کادمیوم تاثیر معنی 

دهد بیشینه و کمینه نشان می  5همانطور که شکل  

ها به ترتیب به ماده اولیه  میزان کادمیوم در نمونه 

دقیقه غرقابی تعلق  5پونه و نمونه حاصل از 

ها نیز دمنوش حاصل از داشت. در بین دمنوش 

دقیقه فراصوت دارای بیشترین میزان کادمیوم   15

دقیقه  15ای که نمونه حاصل از گونه بود، به 

علت ورود بیشتر این مواد به داخل فراصوت به

درصد کادمیوم بیشتری نسبت به   5/25دمنوش، 

دقیقه غرقابی داشت. همانطور   5نمونه حاصل از 

های حاصله نسبت به  که مشخص گردید، دمنوش 

ماده اولیه خود میزان کمتری کادمیوم داشتند. 

های گیاهی غلظت استاندارد کادمیوم در دمنوش

ای مطابق استاندارد ملی ایران به شماره  میوه و

گرم بر کیلوگرم  میلی1/0برابر حداکثر  1722۶

(ppm  می ) های این مطالعه بیشتر  باشد که از داده

( آلودگی جیوه، 2008و همکاران )  Asghariبود.  

سرب و کادمیوم را در داروهای گیاهی )ده قطره 

سی خوراکی خریداری شده از بازار( مورد برر

ها قرار دادند وجود کادمیوم و سرب در اکثر نمونه 

نمونه مورد تایید    10نمونه از    3و وجود جیوه در  
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های تجزیه شده  قرار گرفت، اما هیچ یک از نمونه 

دارای مقایر غیرمجاز از این فلزات نبودند. 

Santos  ( بیان داشتند که غلظت 2015و همکارن )

یره( در چای میزان فلزهای سنگین )کادمیوم و غ

تهیه شده از برگ گیاهان نسبت به خود برگ کمتر 

 باشد که با نتایج این بخش کامال تطابق داشت. می

 

 
 تاثیر روش تهیه دمنوش بر میزان کادمیوم  -5شکل 

 

 های ترويجی يافته

پژوهش، تهیه  که هدف از این با توجه به این 

های دمنوش از پونه کوهی با استفاده از روش 

)غرقابی و فراصوت( و بررسی ترکیبات 

اکسیدانی و مقادیر فلزهای سنگین با روش آنتی 

( بود. ICP-AESطیف سنج نشر اتمی پالسما )

نتایج نشان داد که استفاده از فراصوت منجر به  

اکسیدانی دمنوش پونه کوهی افزایش توان آنتی

گردد و با افزایش زمان این توانایی بیشتر  یم

شود. از طرفی استفاده از فراصوت منجر به  می

خارج شدن از حد استاندارد میزان فلزهای  

گردد و از  های تهیه شده نمیسنگین در نمونه 

طرفی میزان این فلزهای سنگین در ماده اولیه  

بسیار بیشتر از دمنوش تهیه شده از آن بود. در  

توان بیان  با توجه به نتایج این تحقیق مینهایت 

دقیقه فراصوت بهترین   15داشت که استفاده از 

 روش تهیه دمنوش پونه کوهی بود.

a

d c bc b
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0.015
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0.035

0.04
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یزا

م
(

p
p
m

)

روش تهیه دمنوش 
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Abstract 
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the level of antioxidant activity and its heavy metals 
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Herbal infusions are one of the most commonly used drinks in the world. These 

infusions contain phenolic, metallic compounds and elements that affect human 

health. Knowing the amounts of useful compounds and heavy metals present in these 

infusions is very important for humans. Therefore, the purpose of this study was to 

prepare the infusions from pennyroyal plant and to investigate the effect of the method 

of preparation (maceration and ultrasound) for different times (5 and 15 min( on the 

amount of phenolic compounds, Free-radical scavenging capacity (DPPH) and heavy 

metals (arsenic, lead and cadmium) in a completely randomized design. The results 

of data analysis showed that the method of infusion preparation was significant on all 

parameters studied. The results showed significant increase in phenolic compounds 

and Free-radical scavenging capacity (DPPH) of infusions with increasing of time in 

both methods (Ultrasound and maceration) which amount of these compounds 

increased when ultrasound method used. The highest lead concentration in infusions 

(0.06 ppm) was obtained in sample of 15 minutes-maceration. The maximum and 

minimum levels of cadmium in samples were assigned to samples from raw material 

and 5 minutes of maceration, respectively. The content of all heavy metals measured 

in this study was less than the standard defined for heavy metals in plant and fruit 

infusions. Finally, according to the results of this research, it can be stated that the use 

of 15 minutes ultrasound was the best method for preparing of pennyroyal infusion. 

 

 

Keywords: Pennyroyal, Infusion, Ultrasound, Heavy metals, Antioxidant capacity 

mailto:m.gharekhani@iaut.ac.ir

