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چکیده:
مرزه گیاهی یکساله ،از رده دولپهایها ،تیره  ، Labiataeجنس  Saturejaو گونه  Hortensisمیباشد که برای استخراج
اسانس ،اهداف دارویی و ادویهای کشت میشود .به همین دلیل انتخاب روش مناسب جهت خشک کردن مرزه برای استحصال
اسانس با کیفیت باال ضروری است .این آزمایش با هدف بررسی تاًثیر زمان برداشت و روشهای خشک کردن بر صفات کمی و
کیفی گیاه مرزه در سال  1331انجام شد .در این آزمایش اثر زمان برداشت (شروع گلدهی ،گلدهی کامل و بعد از گلدهی) و روش-
های خشک کردن (خشک کردن با مایکروویو در توانهای  199 ،319 ،189 ،39و  399وات ،در آون در دماهای  19 ،45و 55
درجه سانتیگراد و خشک کردن در سایه و آفتاب) مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج آزمایش در بررسی اثر زمان برداشت،
بیشترین عملکرد تر و خشک در زمان بعد از گلدهی و کمترین عملکرد تر در زمان شروع گلدهی بهدست آمد .از بین سه زمان
برداشت ،مرحله بعد از گلدهی دارای بیشترین اسانس و کمترین میزان اسانس به قبل از گلدهی اختصاص یافت .درصد
مهارکنندگی رادیکالهای آزاد با افزایش سن گیاه افزایش یافت .میزان فالونوئیدها در زمان برداشت بعد از گلدهی ،نسبت به شروع
گلدهی و گلدهی کامل بیشتر بود .بیشترین میزان اسانس گیاه مرزه در روش خشک کردن در سایه و کمترین میزان برای مقدار
اسانس در روش خشک کردن با آون در دمای  19و  55درجه سانتیگراد با صفر گرم اسانس مشاهده شد .پس از روش خشک -
کردن در سایه ،بیشترین مقدار اسانس گیاه مرزه در روش مایکروویو  39وات و در آفتاب بهدست آمد.
کلمات کلیدی  :مرزه ،اسانس ،روش خشک کردن ،کمیت و کیفیت مرزه
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مقدمه

برگها میباشد .ارتفاع این گیاهان حـــ ـداکﺜر بــــه19

بیتردید ،توسل به گیاهان دارویی قدیمیترین رهیافت

سانتیمتر میرسـد ،ســاقههــا و شــاخههــا معمــوالً

بشر برای درمان بیماریها بوده و همواره ارتباط

پوشــــیده از کــــرك بـــوده و برگها متقابل و داراي

تنگاتنگی بین آدمی و گیاه وجود داشته است .بنابراین،

دمبرگهاي کوتاه یـا تقریبــ ًا بــدون دمبرگ میباشند،

این گیاهان را میتوان بهعنوان منبعی از مواد شیمیایی

در سطﺢ برگ لکههاي کوچک فراوانی وجــــود دارد که

بالقوه مفید ،دانست که نه تنها بهعنوان دارو بلکه به-

غده نامیده میشود و حاوي اسانس است .گلآذینها

عنوان الگویی بینظیر برای ساخت آنالوگهای طبیعی

گرزن بوده و به صورت چرخههاي جدا از هم با  22تــــا

جایگزین مواد شیمیایی بکار میروند (Semnani et

 15گل در محور برگهـاي باالیی ﻇاهر می شوند ،گل

) .al., 2007گیاهان دارویی بسیاری بهصورت وحشی و

ها نر و ماده بوده و به رنﮓهاي سـفید تـا ارغوانی دیده

طبیعی در دشتها و دامنه کوهها و زیستگاههای خاص

می شوند ) .(Yazdanpanah et al., 2011گیاه مرزه

خود یافت میشوند .از آنجا که این گیاهان در دنیا

به صورت سنتی برای درمان بیماریهای مختلف نظیـر:

جهت تغذیه و درمان بیماریها بسیار مؤثر و از اهمیت

گرفتگی عضالت ،دردهای عضالنی ،تهوع ،سوء هاضـمه،

خاصی برخوردار میباشند ،شناسایی ترکیبهای موجود

اســــهال و بیمــــاریهــــای عفــــونی کــــاربرد دارد

در آنها بهخصوص در گونههای بومی کشور ،مورد توجه

) .(Hajhashemi et al., 2002خـواص ضـداسپاسـم،

محققان و پژوهشگران این رشته قرار گرفته است

آنتیاکسیدان ،آرامبخش و ضدمیکروبـی ایـن گیـاه نیـز

) .(Mirazadi et al., 2011شناخت گیاهان دارویي

اثبـات شـده اسـت ) .(Gulluce et al., 2003اسـانس

بومي کشور و یا گیاهاني که با شرایط اقلیمي ایران

گیاه مرزه به طور گسـترده بـه عنـوان آنتـیاکسـیدان و

سازگار شدهاند جهت بررسي امکان کشت و تولید آنها

عامل ضد میکروبی در صنایع غذایی و دارویـی اسـتفاده

در سطوح وسیع و وضعیت گونههاي تشکیلدهنده از

میشود ) .(Johnson et al., 2004آنتـیاکسـیدانهـا

لحاظ عوامل مختلف محیطي و غیرمحیطي که در

ترکیباتی هستند که به طور موثر و به طرق مختلف اثـر

استقرار و بهرهگیري هرچه بیشتر از عرصه مراتع دخیل

زیانبخش رادیکالهای آزاد را در سامانههای بیولـو یکی

هستند ،جزء اولین گامهایي است که ميتواند براي

و غذایی کم میکنند و موجب سمیتزدایی مـیشـوند

تولید انبوه این گیاهان برداشته شود (Sefidkon et

) .(Shrififar et al., 2007از اسانس مرزه در صـنایع

).al., 2007

کنسروسازی و نوشابهسازی استفاده میشود اسانس این

مرزه ( )Satureja hortensis L.گیاهی یکساله یــا

گیاه خاصیت ضدمیکروبی داشته و مانع از رشد برخی از

چنـدسـاله علفی و معطر از خانواده  ، Lamiaceaeکـه

بـاکتریهــا مـیشــود ).(Beg Mohammadi, 2017

دارای ساقههای متعـدد افراشته یا خیزان و یا ساقههـای

عوامل مختلفی چون آب و هوای رویشگاه ،ارتفاع منطقه

کمانی با ارتفاع  19تـا  39سانتیمتــر به رنﮓ تیرهتر از

و نوع خاک ،تراکم و ترکیب گونـهای جمعیـت گیـاهی،
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نوتیپ و جنسیت گیاه ،تاریخ کاشت ،نحوه جمعآوری و

منظور خشک کردن برخی گیاهان دارویی از روشهـای

طریقه خشک کردن مواد گیاهی ،مرحله برداشت ،روش

سنتی و قـدیمی اسـتفاده مـیشـود کـه از هزینـههـای

اسانسگیـری ،میـزان و نـوع تغذیـه ،آبیـاری و مرحلـه

کمتری برخوردار می باشـد .بـا ایـن وجـود ،روشهـای

تکوینی گیاه بر کیفیت و کمیت اسـانسهـا اثـر دارنـد

خشک کردن سنتی معایب زیادی دارد که میتـوان بـه

) .(Sefidkon et al., 2004در این میان زمان برداشت

عدم امکان جابهجایی مقادیر زیاد ماده گیاهی و نیز عدم

و نحوه خشک کردن دو فاکتور اصلی در میزان اسانس و

دستیابی به استانداردهای ثابت کیفیت اشـاره کـرد .بـا

کیفیـــ ـت در گیاهـــــان دارویـــــی مـــ ـیباشـــــد

بهکارگیری روشهای خشک کردن سریع و صنعتی ،نـه

).(Johnson et al., 2004

تنها کیفیت محصول بهنحو مطلوبی حفظ میشود بلکـه

مرزه به صورت خشک شده بهعنوان یکی از مطبوعترین
ادویهها معرفی شـده اسـت .سـاالنه سـطوح وسـیعی از
زمینهای زراعی در بسـیاری از کشـورهـا (یوگسـالوی،
فرانسه ،اسپانیا ،آمریکـا و مجارسـتان) زیـر کاشـت ایـن
گی ـاه قــرار م ـیگی ـرد ) .(Omidbegi, 2005یک ـی از
قدیمیترین روشهای نگهـداری محصـوالت کشـاورزی
بعد از برداشت تا زمان استفاده یا فرآوری ،خشک کردن
است که نقش بهسزایی در افـزایش یـا کـاهش کیفیـت
گیاهان دارویی دارد .دقت و انتخـاب روشهـای صـحیﺢ
خشککردن گیاهان دارویی مـیتوانـد تضـمین کننـده
تداوم و استفاده از گیاهان دارویی باشـد .خشـک کـردن
صــحیﺢ گیاهــان دارویــی از عوامــل مــؤثر و حی ـاتی در
رسیدن به داروهـای مطلـوب و بـا کیفیـت مـیباشـد و
قوانین و مقررات خاص خود را میطلبـد .نحـوه صـحیﺢ

مدت زمان خشک کـردن نیـز بـه میـزان چشـمگیـری
کـاهش خواهـد یافـت ) .(Martinov et al., 2007از
آنجــاکــه خشــک کــردن یکـی از مراحــل مهــم پــس از
برداشت گیاهـان دارویـی مـیباشـد و نقـش مهمـی در
کمیت و کیفیت مواد مؤثر دارویی و همچنین تأثیر قابل
تــوجهی بــر درصــد و اجــزای اســانس دارد ،ای ـن ت ـأثیر
براساس دمای خشک کردن ،طول مدت خشک کردن و
گونه گیاهی متفاوت است ).(Yazdani et al., 2005

بنابراین انتخاب روش مناسب خشک کـردن انـدامهـای
گیاهی ،از موارد مهم در عملیات پـس از برداشـت مـی-
باشد .از اینرو این تحقیق به منظور تعیین بهترین زمان
برداشت و تعیـین مناسـبتـرین روش خشـک کـردن و
بررسی تأثیر آن بر میزان اسانس مرزه در شرایط مزرعـه
انجام شد.

خشک کردن بسته به اندام مورد استفاده ،متفاوت مـی-
باشد ) .(Rafatpour et al., 2013در حـال حاضـر بـه

مواد و روشها
این تحقیق در سال زراعی  1331در مزرعـه تحقیقـاتی
دانشگاه گنبد کاووس بـا  55درجـه و  18دقیقـه طـول

جغرافیایی و  35درجه و  15دقیقه عرض جغرافیایی بـا
ارتفاع  52متر از سطﺢ دریا اجـرا گردیـد .آمـادهسـازی
زمین و عملیات خاکورزی در فصل بهـار شـامل شـخم
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سبک ،دیسک و تسطیﺢ انجام شد .فاصله بین کـرتهـا

پس از خشک شدن نمونه ها بعد از یک هفته ،استخراج

نیممتر در نظر گرفته شـد .همچنـین بالفاصـله پـس از

اسانس بهوسیله دستگاه کلونجر و به روش تقطیر بـا آب

کاشت ،آبیاری به صورت غرقابی در کرتها انجـام شـد.

صورت گرفت ). (Adams, 2007

عملیات زراعی شامل آبیاری ،وجـین علـفهـای هـرز و

اعمال روش خشک کردن

مبارزه با آفات و بیماریها به طور کامل در تمام کرتها

در این آزمایش از روش خشـک کـردن بـا مـایکروویو از

در طول فصل رشد انجام شد .برای بررسی تـأثیر زمـان

توانهای  199 ،319 ،189 ،39و 399وات استفاده شد.

برداشــت ،آزمایش ـی در قالــب طــرح بلــوکهــای کامــل

سپس نمونههای خشک شـده ،بـه روش تقطیـر بـا آب

تصادفی با سه زمان برداشت در سه تکرار اجـرا گردیـد.

اسانسگیری شدند ).(Adams, 2007

زمانهای برداشت عبارت بودنـد از :برداشـت در شـروع

در روش خشک کردن با سایه و آفتاب نیز که شامل سه

گلدهی ( 4تیـر مـاه) - ،برداشـت در گلـدهی کامـل (8

تکراربوده ،نمونه ها( 59گرم مرزه تر) در سـایه بـهدور از

مرداد) ،برداشت بعد ازگلدهی ( 13شهریور).

نور خورشید در دمای اتاق و در روش خشـک کـردن در

به منظور بررسی تأثیر روش خشک کردن ،این آزمایش

آفتاب ،قرار داده شد .پس از توزین نمونه هـا در هـر دو

در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با تیمارهای آزمایشی

ساعت و رسیدن وزن نمونه ها به مقدار ثابـت ،اسـانس-

شامل روشهای مختلف خشـک کـردن مـرزه برداشـت

گیری از نمونههای خشک شـده انجـام شـد ( Adams,

شده در زمان گلدهی کامل تحت 19روش زیر و در سـه

.)2007

تکــرار انجــام شــد .تیمارهــا شــامل :خشــک کــردن بــا

درصد مهار رادیکال آزاد

مایکروویو ( 199 ،319 ،189 ،39و  399وات) ،خشـک

در این آزمایش درصد مهار رادیکالهای آزاد به روش

کردن بـا آون در (  19 ،45و  55درجـه سـانتیگـراد)،

پیشنهادی  Ebrahimzadehو همکاران ()2919

خشک کردن در سایه ،خشک کردن در آفتاب.

تعیین شد.

بهمنظور اندازهگیری صفات مرفولو یـک ،در هـر یـک از

تعیین مقدار فالونوئیدهای کل

زمانهای برداشت ،در یک مترمربع از هر کرت ،برداشت

جهت سنجش میزان فالونوئیید کل از روش رنﮓ -

صورت گرفت و بـه آزمایشـگاه دانشـگاه گنبـد کـاووس

سنجنی کلریدآلومینیوم استفاده شد .(Chang et al.,

منتقل و با ترازو وزن شد .سپس به منظـور تعیـین وزن

)2003

خشک ،نمونهها در دمای معمولی آزمایشـگاه بـه دور از
نورخورشید و در سایه ،بـه مـدت یـک هفتـه خشـک و
توزین گردید.
اسانسگیری

تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای بهدست آمده از آزمـایش بـه کمـک نـرمافـزار
 SASنسخه  3/1تجزیه و تحلیل شد .بـرای مقایسـه -
می ـانگینهــا از آزمــون  LSDو رســم نمودارهــا نی ـز بــا
استفاده از برنامه  Excelا نجام شد.
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طوریکه در زمان برداشت در مراحل شروع گلدهی،

نتایج

گلدهی کامل و بعد از گلدهی ارتفاع بوته مرزه به ترتیب
اثر زمان برداشت بر ارتفاع بوته

برابر 43/21 ،35/33و  52/5سانتیمتر بود (جدول .)2

براساس نتایج تجزیه واریانس اثر زمان برداشت بر ارتفاع

البته بین زمان برداشت دوم و سوم اختالف معنیداری

بوته در سطﺢ احتمال  5درصد معنیدار شد (جدول .)1

به لحاظ ارتفاع بوته مشاهده نگردید.

بر اساس نتایج مقایسه میانگین ،از برداشت اول تا
برداشت سوم ،ارتفاع بوته مرزه افزایش پیدا کرد ،به-

جدول  -1تجزیه واریانس اثر زمان برداشت بر ارتفاع بوته ،عملکرد تر ،عملکرد خشک مقدار اسانس ،درصد مهارکنندگی و میزان فالونوئید گیاه
مرزه
منابعتغییر

درجه
آزادی

صفات (میانگین مربعات)
ارتفاع

مقدار اسانس

درصد مهار کنندگی

میزان

(بر حسب وزن خشک)

رادیکال آزاد

فالونوئید

1/33ns

343/95ns

عملکرد تر

عملکرد خشک

بلوک

2

32ns

18292/55 ns

5928/85ns

9/99925314ns

تیمار

2

*

*

*

**

خطا

4
-

بوته
/44

143952/55

33995/22

9/93158821

**

115/33

*

1358/11

131
ضریب

12/94

5244/44

2115/28

9/99995233

9/11

141/22

5/48

5/83

25/58

4/58

1/51

1/45

تغییرات
 nsغیر معنیداری * ،و ** به ترتیب معنیداری در سطﺢ احتمال  5و  1درصد

اثر زمان برداشت بر عملکرد تر گیاه

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر زمان برداشت بر

براساس نتایج تجزیه واریانس اثر زمان برداشت بر

عملکرد خشک در سطﺢ احتمال  5درصد معنیدار شد

عملکرد تر در سطﺢ احتمال  5درصد معنیدار شد (

(جدول  .)1نتایج مقایسه میانگین نشان داد که

جدول  .)1نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین

بیشترین عملکرد خشک در گیاه مرزه در زمان بعد از -

عملکرد تر در زمان بعد از گلدهی مشاهده شد و

گلدهی مشاهده شد و کمترین عملکرد خشک در زمان

کمترین عملکرد تر در زمان شروع گلدهی بهدست آمد.

شروع گلدهی بهدست آمد .عملکرد خشک در زمان بعد

عملکرد تر گیاه در مرحله بعد از گلدهی برابر 1119گرم

از گلدهی برابر با  399/41گرم در مترمربع و در زمان

در مترمربع در مترمربع و در مرحله شروع گلدهی برابر

شروع گلدهی برابر با  54/19گرم در مترمربع شد .بر-

با  1223/23گرم در مترمربع شد (جدول .)2

اساس نتایج مقایسه میانگین ،بین برداشت شروع

اثر زمان برداشت بر عملکرد خشک

گلدهی و گلدهی کامل تفاوت معنیداری وجود نداشت،
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ولی بین برداشت گلدهی کامل و شروع گلدهی با

تأخیر بیافتد ،درصد مهارکنندگی رادیکالهای آزاد در

برداشت بعد از گلدهی تفاوت معنیداری بهوجود آمد

اسانس مرزه نیز افزایش پیدا میکند ،بهطوریکه در

(جدول .)2

زمانهای برداشت شروع گلدهی ،گلدهی کامل و بعد از

اثر زمان برداشت بر مقدار اسانس گیاه مرزه

گلدهی به ترتیب برابر  52/11 ،45/33و  12درصد بود

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر زمانهای

( جدول .) 2

مختلف برداشت گیاه مرزه در سطﺢ احتمال یک درصد

اثر زمان برداشت برمیزان فالونوئیدهای (متابولیتهای

بر صفت مقدار اسانس بر حسب وزن خشک معنیدار

ثانویه) اسانس مرزه

بود (جدول  .)1نتایج مقایسه میانگین اثر زمانهای

براساس نتایج جدول تجزیه واریانس ،تأثیر زمان

مختلف برداشت نشان داد که مقدار اسانس بر حسب

برداشت بر میزان فالونوئیدها اسانس مرزه در سطﺢ

وزن خشک در مرحله بعد از گلدهی نسبت به مرحله

احتمال  5درصد معنیدار بود( .جدول  .)1نتایج مقایسه

گلدهی کامل و شروع گلدهی بیشتر بود .پس از مرحله

میانگین نشان داد که وقتی زمان برداشت گیاه مرزه

بعد از گلدهی بیشترین مقدار اسانس بر حسب وزن -

دیرتر میشود میزان فالونوئیدها افزایش پیدا میکند.

خشک در مرحله گلدهی کامل مشاهده شد .مقدار

میزان فالونوئید نمونهها به روش رنﮓسنجی ارزیابی

اسانس بر حسب وزن خشک در مرحله شروع گلدهی،

شد و بر مبنای معادله خط ( =9/335

گلدهیکامل و بعد از گلدهی به ترتیب برابر ،9/95

 )Y= 345/85xبرای زمان برداشت شروع گلدهی،

 9/13و  9/28شد (جدول.)2

گلدهی کامل و بعد از گلدهی به ترتیب برابر ،153/12

اثر زمان برداشت بر درصد مهارکنندگی رادیکالهای -

 135/35و  131/33کوئرستین در گرم عصاره بود

آزاد

(جدول .)2بر اساس این نتایج میزان فالونوئیدها در

براساس نتایج تجزیه واریانس تاثیر زمان برداشت بر

زمان برداشت گلدهی کامل و بعد از گلدهی تفاوت

درصد مهارکنندگی رادیکالهای آزاد در سطﺢ احتمال

معنی داری از نظر آماری با هم نداشتند ولی فالونوئید-

یک درصد معنیدار بود (جدول .) 1نتایج مقایسه -

های موجود در برداشت شروع گلدهی نسبت به دو

میانگین نشان داد که هر چه زمان برداشت گیاه مرزه به

برداشت دیگر کمتر بود.

2

-5/1335 ،R
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جدول  -2مقایسه میانگین اثر زمانهای مختلف برداشت بر صفات ارتفاع بوته ،عملکرد تر ،عملکرد خشک و مقدار اسانس گیاه مرزه
زمان

ارتفاع بوته

عملکرد تر

عملکرد خشک

مقدار اسانس

درصد مهار کنندگی

میزان فالونویید

برداشت

(سانتیمتر)

(گرم در

(گرم

(بر حسب وزن

رادیکال آزاد

(کوئرستین در گرم

مترمربع)

درمترمربع)

خشک)

(درصد)

عصاره)

شروع

35/33b

1223/33c

54/1

c

9/95

c

45/33

43/21

1448/33

119/2

b

9/13

b

52/11

135/35

9/28

12

131/33

b

153/12

b

گلدهی
گلدهی

a

b

b

a

کامل
بعد از

52/5

a

a

1119

399/41

a

a

a

a

گلدهی
میانگین هایی با حروف مشابه در هر ستون در سطﺢ احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

میزان اسانس مرزه در روشهای مختلف خشک کردن

اساس نتایج این جدول روشهای مختلف خشک کـردن

در جــدول ( )3نتــایج تجزی ـه واری ـانس اثــر روشهــای

گیاه مرزه اثر معنیداری (در سطﺢ احتمال یک درصـد)

مختلف خشک کردن گیاه مـرزه آورده شـده اسـت .بـر

بر میزان اسانس گیاه مرزه داشت.

جدول -3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر روشهای مختلف خشککردن بر مقدار اسانس گیاه مرزه
میانگین مربعات
میزان اسانس در روشهای مختلف خشک -

منابع تغییر

درجه آزادی

بلوک

2

تیمار

3

9/1

خطا

18

9/91

کردن
9/91ns
**

54/93

ضریب تغییرات()%
nsغیر معنیداری * ،و ** به ترتیب معنیداری در سطﺢ احتمال  5و  1درصد

بر اساس نتایج جدول مقایسه میانگین بیشـترین مقـدار

موجود در آن نیز بیشتر کاهش مییابـد .خشـک کـردن

اسانس گیاه مرزه در روش خشـک کـردن سـایه بـود و

گیاه مرزه با دمای  45درجـه آون بسـیار مناسـبتـر از

کمترین مقدار اسانس گیاه مرزه در روش خشک کـردن

دمای  19و  55درجه میباشد و با دمای  45درجه می-

آون  19و  55درجه بود (شکل  .)1در واقع میتـوان بـر

توان مقدار اسانس بسیار باالتری را بهدست آورد (شـکل

اساس نتایج جدول ( )3بیان کـرد هـر چـه زمـان بـرای

.)1

خشک کـردن گیـاه مـرزه کمتـر باشـد میـزان اسـانس
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a

0.5
0.45
0.4
ab
0.35

bc

0.3
0.25

bcd
cde
cde

0.2
cde

0.15

( )%میزان اسانس

bc

0.1
0.05

de

0
آفتاب

سایه

آون ()75

آون ()60

آون ()45

مایکروویو
()900

مایکروویو
()600

مایکروویو
()360

مایکروویو
()180

مایکروویو
()90

روش های خشک کردن (درجه)
شکل  -1مقایسه میانگین اثر روش های مختلف خشک کردن بر زمان تا خشک شدن و مقدار اسانس گیاه مرزه

بحث

 59درصد گلدهی و کمترین عملکرد تر در زمان قبل از

همانطورکه در نتایج این آزمایش بیان شد ،ارتفاع بوته

گلدهی بهدست آمد.

در مرحله بعد از گلدهی بیشتر از دو مرحله دیگر می-

براساس نتایج این آزمایش با اینکه در مرحله گلدهی

باشد .براساس تحقیق انجام شده بر روی گیاه نعناع -

کامل ارتفاع بوته و تعداد برگ در بوته بیشتر از دو

فلفلی ( )Mentha piperita Lمشخص شد که از

مرحله دیگر بود اما عملکرد تر و خشک نعناع فلفلی در

اولین تا آخرین برداشت ،ارتفاع بوته نعناع فلفلی نیز

 59درصد گلدهی بیشتر شد .بهنظر میرسید در مرحله

افزایش پیدا میکند بهطوریکه در زمان برداشت قبل از

گلدهی کامل بهدلیل انتقال مجدد مواد غذایی و نیز زرد

گلدهی 59 ،درصد گلدهی و گلدهی کامل ارتفاع بوته

شدن برگهای بیشتر عملکرد تر و خشک نعناع فلفلی

نعناع فلفلی بهترتیب برابر 41/3 ،31/1و  44/3سانتی-

نسبت به مرحله  59درصد گلدهی کاهش پیدا کرده

متر می باشد ) .( Hatami et al., 2017همچنین در

بود ) .(Hatami et al., 2017در بررسی اثر زمان

پژوهش حاضر بیشترین عملکرد تر در زمان بعد از -

برداشت بر عملکرد خشک ،بیشترین عملکرد خشک در

گلدهی مشاهده شد و کمترین عملکرد تر در زمان

گیاه مرزه در زمان بعد از گلدهی و کمترین عملکرد -

شروع گلدهی بهدست آمد .نتایج تحقیق روی گیاه

خشک در زمان شروع گلدهی بهدست آمد .در بررسی

نعناع فلفلی نشان داد که بیشترین عملکرد تر در زمان

تأثیر زمان برداشت بر عملکرد رویشي و میزان اسانس-
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گیاه دارویي آویشن ابلق نتایج بهدست آمده نشان داد

دمای  19درجه و  1/93درصد در دمای  89درجه در

که زمان برداشت در سطﺢ احتمال یک درصد تأثیر

رزماری گزارش کردند ) .(Blanco et al., 2002در

معنيداري بر میزان وزن تر و وزن خشک رویشي

بررسیهای انجام شده ،محتوی اسانس Melaleuca

آویشن ابلق داشت ،بهطوريکه باالترین وزن تازه و وزن

 alternifoliaتحت تأثیر درجه حرارتهای مختلف

خشک رویشي از مرحله گلدهي کامل و مرحله تشکیل

خشک کردن قرار نگرفت .با اینحال ،خشک کردن

میوه بهدست آمد .بنابراین بیشترین مقدار اسانس به

باعث کاهش محتوی اسانس در مقایسه با گیاه تازه

میزان  2/21درصد از مرحله آغاز گلدهي استخراج شد

چیده شده ،شد ) .(Lemos et al., 2008در بین

و مقدار اسانس بهدست آمده از گیاهان برداشت شده در

ترکیبهای تشکیلدهنده گیاهان دارویی ،اسانسها

مراحل قبل از گلدهي ،گلدهي کامل و تشکیل میوه به

جزو حساسترین ترکیبها به فرایند خشک کردن می-

ترتیب 1/45 ،1/89و  1/11درصد بود .همچنین میزان

باشند و حساسیت این ترکیبها تعیینکننده میزان

عملکرد (میليلیتر) اسانس در  199مترمربع محاسبه

دمای مورد استفاده برای خشک کردن میباشد ،زیرا

شد که با توجه به مقایسه میانگینها ،باالترین عملکرد

افزایش دمای مواد گیاهی در طی فرایند خشک کردن

اسانس ( )849/11میليلیتر در مرحله تشکیل میوه به-

ممکن است باعث تبخیر یا تخریب و در نتیجه از دست

دست آمد ).(Omidbaigi et al., 2010

رفتن برخی اجزا مهم اسانسها گردد .(Omidbaigi,

بر اساس نتایج مشاهده شده ،هر چه زمان برای خشک

)2005فرایند خشک کردن بر درصد و اجزای تشکیل-

کردن گیاه مرزه کمتر باشد میزان اسانس موجود در آن

دهنده اسانس تأثیر قابلتوجهی دارد و این تأثیر بر

نیز بیشتر کاهش مییابد .در بررسی تأثیر دماهای

اساس دما و طول مدت خشک کردن و نیز گونه گیاهی

مختلف خشک کردن (  19 ،59 ،49 ،39و  59درجه

متفاوت است ).(Yazdani et al., 2006

سانتیگراد) بر گیاه علف لیمو ( Cymbopogon

همچنین در بررسی اثر زمان برداشت بر مقدار اسانس

 )winterianusگزارش شد که بهترین دمای خشک

گیاه مرزه ،مقدار اسانس بر حسب وزن خشک در مرحله

کردن از نظر کمیت و کیفیت اسانس دمای  19درجه

بعد از گلدهی نسبت به مرحله گلدهی کامل و شروع

سانتیگراد بود ) .(Rocha et al., 2000گروهی از

گلدهی بیشتر بود .پس از مرحله بعد از گلدهی

محققین ضمن بررسی دماهای مختلف خشک کردن

بیشترین مقدار اسانس بر حسب وزن خشک در مرحله

( 19 ،49و  89درجه سانتیگراد) بر گیاهان نعناع

گلدهی کامل مشاهده شد .با بررسی تأثیر زمان برداشت

فلفلی و رزماری ،کاهش درصد اسانس را از یک درصد

بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه آویشن ابلق ( Thymus

در دمای  49درجه به  9/14درصد در دمای  19درجه و

 ،)citriodorus pers schrebبیشترین مقدار اسانس

 9/12درصد در دمای  89درجه در نعناع فلفلی و از

به میزان  2/21درصد از مرحله آغاز گلدهی و کمترین

 2/13درصد در دمای  49درجه به  1/12درصد در

مقدار اسانس در مرحله تشکیل بذر حاصل میشود.
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عمدهترین ترکیب تشکیل دهنده اسانس رانیول بود.

) .2017محققین ترکیبات فرار موجود در اسانس

بیشترین مقدار رانیول ( 52/48درصد) در اسانس در

پوست ،گل و برگهای پیر و جوان نارنجهای یونانی را

مرحله قبل از گلدهی و کمترین مقدارآن (54/21

شناسایی کرده و از نظر فعالیت ضداکسیدانی مورد

درصد) درمرحله تشکیل بذر بهدست آمد

ارزیابی قرار داده و باالترین فعالیت ضد اکسیدانی را در

) .(Omidbaigi, 2005حداکﺜر عملکرد اسانس در -
گیاه آویشن باغی بعد از اتمام گلدهی و در مرحله
تشکیل میوه در تیرماه میباشد ).(Omidbaigi,1997

محقق دیگری با مطالعه بر روی گیاه آویشن لیمویی
( )pulegioides Thymusمتوجه شد که میزان اسانس
این گیاه در مرحله گلدهی کامل در باالترین میزان خود

).(Sarrou et al., 2013

همچنین بر اساس نتایج مشاهده شد که وقتی زمان
برداشت گیاه مرزه دیرتر میشود میزان فالونوئیدها
افزایش پیدا میکند .میزان فالونوییدها در زمان
برداشت گلدهی کامل و بعد از گلدهی تفاوتی از نظر
آماری با هم نداشتند ولی فالونوئیدهای موجود در

میباشد ).(Senatore, 1996

در این آزمایش مشخص شد که با افزایش سن گیاه
مرزه اثرات مهارکنندگی رادیکالهای آزاد نیز در گیاه
افزایش پیدا میکند و باعث افزایش خاصیت آنتی-
اکسیدانی بیشتر در اسانس مرزه میشود .محققین بیان
کردند که هر چه زمان برداشت گیاه نعناع فلفلی دیرتر
باشد ،درصد مهارکنندگی رادیکالهای آزاد در اسانس
نعناع فلفلی نیز افزایش پیدا میکند ،بهطوریکه در
زمانهای برداشت قبل از گلدهی 59 ،درصد گلدهی و
گلدهیکامل بهترتیب برابر  13 ،51و  52درصد بود .در
واقع با افزایش سن گیاه نعناع فلفلی اثرات مهارکنندگی
رادیکالهای آزاد نیز در اسانس این گیاه افزایش پیدا
میکند و باعث افزایش خاصیت آنتیاکسیدانی بیشتر
در اسانس نعناع فلفلی میشود

اسانس استخراج شده از برگهای پیر مشاهده کردند

برداشت شروع گلدهی نسبت به دو برداشت دیگر کمتر
بود .نتایج سایر تحقیقات نشان داد که مرحله برداشت
مرزه زراعی بر میزان ترکیبات فنولیک موثر است و
بیشترین مقدار آن در مرحله گلدهی و معادل 25/15
میلیگرم گالیک اسید برگرم وزن خشک گیاه گزارش
شد ) .(Alizade, 2011ترکیبات فنولی که از
متابولیتهای ثانویه آروماتیک گیاهی میباشند ،در
سراسر گیاه پخش شده و دارای تأثیرات بیولو یکی
متعدد همچون فعالیت ضد اکسیدانی و فعالیت ضد
باکتریایی هستند .بنابراین گیاهانی که در ترکیبات خود
گروههای فنولی زیادی دارند ،عمدتاً دارای فعالیت ضد
اکسیدانی میباشند ).(Lee & umano, 2005

(Hatami et al.,

نتیجه گیری

اسانس گیاه مرزه داشت .از بین سه زمان برداشت

براساس نتایج این آزمایش ،زمان برداشت تأثیر معنی-

(شروع گلدهی ،گلدهی کامل و بعد از گلدهی) ،برداشت

داری بر ارتفاع بوته ،عملکرد تر ،عملکرد خشک و مقدار

مرزه در مرحله بعد از گلدهی منجر به بیشترین مقدار
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اسانس شد و کمترین مقدار اسانس به برداشت شروع

آزاد و مقدار فالونوئیدها بیشتر از دو مرحله دیگر بود.

گلدهی اختصاص داشت .حداکﺜر ارتفاع بوته در مرحله

براساس نتایج این آزمایش روشهای مختلف خشک -

برداشت بعد از گلدهی بهدست آمد .عملکرد تر و خشک

کردن گیاه مرزه اثر معنیداری بر مقدار اسانس این گیاه

هم در مرحله برداشت بعد از گلدهی نسبت به برداشت-

دارد .بیشترین مقدار اسانس گیاه مرزه در روش خشک

های شروع گلدهی و گلدهی کامل بیشتر بود .براساس

کردن در سایه بهدست آمد (9/43گرم) و کمترین

نتایج این آزمایش زمان برداشت تأثیر معنیداری بر

میزان اسانس در روش خشک کردن با دمای  19و 55

درصد مهارکنندگی رادیکالهای آزاد و مقدار فالونوئید-

درجه آون با (صفرگرم) اسانس مشاهده شد.

های گیاه مرزه داشت .طبق نتایج بهدستآمده در
برداشت بعد از گلدهی درصد مهارکنندگی رادیکالهای
فهرست منابع

گیاه ،همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک

امیدبیگي ر ،.فتاحي ف ،.فتاحي ف و کریم زاده ف.1383 .

زندگی و طب سنتی ،تربت حیدریه ،دانشگاه تربت

تأثیر زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشي و میزان

حیدریه.

اسانس گیاه دارویي آویشن ابلق ،فصلنامﺔ علمي-ایران

سفیدکن ف ،.صادقزاده ل ،.تیموری م ،.عسگری ف .و

پژوهشي تحقیقات گیاهان دارویي و معطر ،دوره ،21

احمدی ش .1381 .بررسی اثرات ضد میکروبی

شماره  ،3صفحه .315-325

اسانس دو گونه مرزه خوزستانی و بختیاری در دو

امیدبیگی ر .1384 .تولید و فراوری گیاهان دارویی .انتشارات
آستان قدس رضوی .مشهد .جلد 345 .1.صفحه.

مرحله برداشت .فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات
گیاهان دارویی و معطر ایران،

.154-182 :23

بﮓ محمدی ر .1331.بررسی بوم شناسی مرزه کوهی جهت

میرآزادی ز ،.پیلهور ب ،.مشکوه الساداتم ه .و کرمیان ر.

اهلی سازی در بوم نظامهای زراعی،پایان نامه

 .1331توصیف شرایط رویشگاهی و شناسایی

کارشناسی ارشد ،رشته علوم زراعت مجتمع آموزش

ترکیبات شیمیایی اسانس درخچه مورد (مطالعه

عالی شیروان.

موردی :رویشگاه چم مورد در استان لرستان) ،مجله

حاتمی ح ،.رسام ق ،.و دادخواه ع .1331 .بررسی تاثیر زمان
برداشت و روشهای مختلف خشککردن بر روی

بیوتکنولو ی کشاورزی (دوره  ،3شماره  ،2پاییز و
زمستان.)1339 ،

کمیت و کیفیت اسانس گیاه نعناعفلفلی .پایاننامه

یزداني د ،.شهنازي س ،.جمشیدي ا.ح ،.رضازاده شمس ع ،.و

کارشناسی ارشد ،رشته مهندسی زراعت ،مجتمع

مجاب ف .1384 .بررسي تغییرات کمي و کیفي

آموزش عالی شیروان

اسانس گیاهان آویشن ) (Thymus vulgaris L.و

رفعتپور م ،.عبدالهی گنبچ آ ،.سرایندینو ا و سارا نیعلی-
آبادی پ .1332 .روشهای مختلف خشککردن
گیاهان دارویی و تاثیر آن بر میزان و درصد اسانس

ترخون )( Artemisia dracunculus L.در اندام
هاي خشك و تر گیاهان دارویي.5-15 :)5(15 ،
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Investigation of the effect of harvest time and different drying methods on
qualitative and quantitative traits of Savory medicinal plant (Satureja hortensis L.)
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Abstract
Savory is an annual plant of the dicotyledonous genus Labiatae of the genus Satureja and the
species Hortensis, Which is cultivated for extraction of essential oils and medicinal purposes.
Therefore, choosing the appropriate method for drying savory is necessary to extract high-quality
essential oils. The aim of this experiment was to investigate the effect of harvest time and drying
methods on quantitative and qualitative traits of savory in 2017. In this experiment, the effect of
harvest time and drying methods was examined. The results showed that the effect of harvest
time had the highest wet and dry yield at the time after flowering and the lowest wet yield at the
beginning of flowering. Among the three harvest times, the post-flowering stage had the highest
essential oil and the lowest essential oil was allocated to before flowering. The percentage of free
radical scavenging increased with increasing plant age. The amount of flavonoids at harvest time
after flowering was higher than the beginning of flowering and full flowering. The highest
amount of Savory plant essential oil was observed in the shade drying method and the lowest
amount was observed for the amount of essential oil in the oven drying method at 60 and 75 ° C
with zero grams of essential oil. After the drying method in the shade, the highest amount
of Savory plant essential oil was obtained in the 90 watt microwave method and in the sun.
Keywords: Savory, Essential oil, Drying method, Quantity and quality of savory
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