
 

 

 

 

کردن بر صفات کیفی و کمی گیاه دارویی  های مختلف خشکبررسی تاثیر زمان برداشت و روش

 (.Satureja hortensis L) ه مرز

علی راحمی کاریزکی
*1

قربانعلی رسام ،
2

، کبری فرامرزی
3

، مریم السادات علویان پطرودی
4

اقدم ، نبی خلیلی
5 

 

 : دهیچک

 استخراج یبرا که باشدیم  Hortensis گونه و Saturejaجنس  ،  Labiataeرهیت ،هایادولپه ردهاز  ساله،کی یاهیگ مرزه

 استحصال یبرا مرزه کردن خشک جهت مناسب روش انتخاب به همین دلیل. شودیم کشت یاهیادو و ییدارو اهداف ،اسانس

و  کمیصفات  بر  کردن خشک یهاروش و برداشت زمان ثیرًات بررسی هدف با آزمایش این. است یضرور باال تیفیک با اسانس

-روش و( گلدهی از بعد و کامل گلدهی گلدهی، شروع) برداشت زمان اثر آزمایش این در. شد انجام 1331 سال در مرزه اهیگ یفیک

 55 و 19، 45 دماهای در آون در وات، 399 و 199، 319، 189، 39 هایتوان در وویورمایک با کردن خشک) کردن خشک های

 ،برداشتاثر زمان در بررسی بر اساس نتایج آزمایش . گرفت قرار بررسی مورد( آفتاب و سایه در کردن خشک گراد وسانتی درجه

 زمان سه بین از. آمد دستبه یگلده شروع زمان در تر عملکرد نیکمتر و یگلده از بعد زمان درو خشک  تر عملکرد نیشتریب

 درصد. یافت اختصاص گلدهی از قبل به اسانس میزان ترینکم و اسانس بیشترین دارای گلدهی از بعد مرحله برداشت،

 شروع به نسبت ،گلدهی از بعد برداشت زمان در ونوئیدهافال میزان یافت. افزایش گیاه سن افزایش با آزاد هایرادیکال مهارکنندگی

 مقدار برای میزان کمترین و سایه در کردن خشک روش در مرزه گیاه اسانس میزان بیشترین. بود بیشتر کامل گلدهی و گلدهی

- خشک روش از پس. شد مشاهده اسانس گرم صفر با گرادسانتی درجه 55 و 19 دمای در آون با کردن خشک روش در اسانس

 .آمد دستبه آفتاب در و وات 39 مایکروویو روش در مرزه گیاه اسانس مقدار بیشترین سایه، در کردن

 مرزه تیفیک و تیکم کردن، خشک روش اسانس، مرزه، ی :دیکل کلمات
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 مقدمه

 افتیره نیتر یمیقد ییدارو اهانیگ به توسل ،تردیدبی

 ارتباط همواره و بوده ها یماریب درمان یبرا بشر

، نیبنابرا. است داشته وجود اهیگ و یآدم نیب یتنگاتنگ

 ییایمیش مواد از یمنبع عنوانبه توان یم را اهانیگ این

-به بلکه دارو عنوانبه اهتن نه که دانست ،دیمفبالقوه 

 یعیطب یها آنالوگ ساخت یبرا رینظ یب ییالگو عنوان

 Semnani et) روندبکار می ییایمیش مواد نیگزیجا

al., 2007). و یوحش صورتبه یاریبس ییدارو اهانیگ 

خاص  یهاگاهستیها و زها و دامنه کوهدشت در یعیطب

 ایدن در اهانیگ نیشوند. از آنجا که ایم افتیخود 

 تیاهم از و ثرمؤ اریها بسیماریب درمان و هیتغذ جهت

موجود  یهابیترک ییباشند، شناسایم برخوردار یخاص

مورد توجه  ،کشور یبوم یهاگونه در خصوص هآنها ب در

 رشته قرار گرفته است نیگران ا محققان و پژوهش

(Mirazadi et al., 2011). ناخت گیاهان دارویي ش

بومي کشور و یا گیاهاني که با شرایط اقلیمي ایران 

 ها آن تولید و کشت امکان بررسي جهت اندسازگار شده

 از دهنده تشکیل هاي در سطوح وسیع و وضعیت گونه

 در که غیرمحیطي و محیطي مختلف عوامل لحاظ

دخیل  مراتعهرچه بیشتر از عرصه  گیريبهره و استقرار

 براي تواندميهایي است که هستند، جزء اولین گام

 Sefidkon et) دشو برداشته گیاهان این انبوه تولید

al., 2007) . 

 اــ ی سالهکی یاهیگ (.Satureja hortensis L) زهمر

کـه  ،  Lamiaceae خانواده از معطر و یعلف الهـسدـچن

 یهـا ساقه یاو  انخیز یا شتهافرمتعـدد ا  یهاساقه یدارا

از  تر هتیر نگر به رــ سانتیمت 39 تـا  19 ارتفاع با یکمان

 19بــــه کثرادـــــح نگیاها ینا عتفاار .میباشد ها گبر

 واًلــ معم اــ اخههــ شو  اــ ه اقهــ س ،دـسر می سانتیمتر

داراي و  متقابل ها گبر بـــوده و  كرــــ کاز  هیدــــ پوش

 ،باشند می گمبرد وندــ ب ًاــ تقریب اـی هکوتا يها گمبرد

ــجو نیاوافر کوچک يها لکه گبر سطحدر   کهدارد  دوــ

 ها ینآذگل. ستا سانسا ويحاو  دشو می هنامید هغد

 تــــا 22 با هماز  اجد يچرخهها رتصو بهو  دهبو زنگر

 گل ،شوند می ظاهر باالیی  ياـهبرگ محور در گل 15

 دهید یارغوان  اـت فیدـس يهانگر بهو  دهبو دهماو  نر ها

 مرزه اهیگ  (Yazdanpanah et al., 2011). شوند یم

: ریـ نظ مختلف یهایماریب درمان یبرا یسنتصورت  به

 هاضـمه،  سوء تهوع، ،یعضالن یدردها عضالت، یگرفتگ

ــهال ــاریب و اســ ــون یهــــایمــ ــاربرد یعفــ  دارد کــ

.(Hajhashemi et al., 2002)  اسپاسـم،  ضـد  خـواص

ـ یمبخش و ضدآرام دان،یاکسیآنت  زیـ ن اهیـ گ نیـ ا یکروب

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

و  دانیاکسـ یمرزه به طور گسـترده بـه عنـوان آنتـ     اهیگ

اسـتفاده   ییـ و دارو ییغذا عیدر صنا یکروبیم عامل ضد

 هـا دانیاکسـ یآنتـ  (Johnson et al., 2004).شود  یم

 اثـر  مختلف طرق به و موثر طور به که هستند یباتیترک

 یکیولـو  یب یهاسامانه در را آزاد یها کالیراد بخشانیز

  شـوند یمـ  ییزداتیسم موجب و ندنکیم کم ییغذا و

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

 نیا اسانس شودیم استفاده یسازنوشابه و یکنسروساز

 از یبرخ رشد از مانع و داشته یکروبیضدم تیخاص اهیگ

 .(Beg Mohammadi, 2017) شــودیمــ هــایبـاکتر 

 منطقه ارتفاع شگاه،یرو یهوا و آب چون یمختلف عوامل

 ،یاهیـ گ تیـ جمع یاگونـه  بیترک و تراکم خاک، نوع و
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 و یآورجمع نحوه کاشت، خیتار اه،یگ تیجنس و پی نوت

 روش برداشت، مرحله ،یاهیگ مواد کردن خشک قهیطر

 مرحلـه  و یاریـ آب ه،یـ تغذ نـوع  و زانیـ م ،یریـ گ اسانس

 دارنـد  اثـر  هـا اسـانس  تیکم و تیفیک بر اهیگ ینیتکو

.(Sefidkon et al., 2004) برداشت زمان انیم نیا در 

 و اسانس زانیم در یاصل فاکتور دو کردن خشک نحوه و

ــفیک ــانیگ در تیـــ ــ یـــــیدارو اهـــ ــد یمـــ  باشـــ

  .(Johnson et al., 2004)  

 نیترمطبوع از یکی عنوانبه شده خشک صورت به مرزه

 از یعیوسـ  سـطوح  سـاالنه . اسـت  شـده  یمعرف هاهیادو

 ،یوگسـالو ی) هـا کشـور  از یاریبسـ  در یزراع یها نیزم

ـ ا کاشـت  ریـ ز( مجارسـتان  و کـا یآمر ا،یاسپان فرانسه،  نی

ــگ ــرار اهی ــ ق ــگیم ــی .(Omidbegi, 2005) ردی  از یک

 یکشـاورز  محصـوالت  ینگهـدار  یهاروش نیتریمیقد

 کردن خشک ،یفرآور ای استفاده زمان تا برداشت از بعد

 تیـ فیک کـاهش  ایـ  شیافـزا  در ییسزا هب نقش که است

 حیصـح  یهـا روش انتخـاب  و دقت. دارد ییدارو اهانیگ

 کننـده  نیتضـم  توانـد یمـ  ییدارو اهانیگ کردن خشک

 کـردن  خشـک  .باشـد  ییدارو اهانیگ از استفاده و تداوم

 در یاتیــح و ثرمــؤ عوامــل از یــیدارو اهــانیگ حیصــح

 و باشـد یمـ  تیـ فیک بـا  و مطلـوب  یهـا دارو به دنیرس

 حیصـح  نحـوه . طلبـد یم را خود خاص مقررات و نیقوان

-یمـ  متفاوت ،استفاده مورد اندام به بسته کردن خشک

 بـه  حاضـر  حـال  در .(Rafatpour et al., 2013) باشد

 یهـا روش از ییدارو اهانیگ یبرخ کردن خشک منظور

 یهـا نـه یهز از کـه  شـود یمـ  اسـتفاده  یمیقـد  و یسنت

ـ ا بـا باشـد.   یبرخوردار م یکمتر  یهـا روش وجـود،  نی

 بـه  تـوان یم که دارد یادیز بیمعا یسنت کردن خشک

 عدم زین و یاهیگ ماده ادیز ریمقاد ییجاجابه امکان عدم

. بـا  کـرد  اشـاره  تیفیک ثابت یهااستاندارد به یابیدست

 نـه  ،یصنعت و عیسر کردن خشک یهاروش یریگکاربه

بلکـه   شودیم حفظ یمطلوب نحوبه محصول تیفیک تنها

 یریـ گچشـم  زانیـ بـه م  زیـ مدت زمان خشک کـردن ن 

 از (Martinov et al., 2007). افـت یکـاهش خواهـد   

 از پــس مهــم مراحــل از یکــیکــردن  کــه خشــکآنجــا

در  یو نقـش مهمـ   باشـد یمـ  یـی دارو اهـان یگ برداشت

 قابل ریتأث نیهمچن و ییثر داروؤمواد م تیفیو ک تیکم

 ریثأتــ نیــا ،اســانس دارد یبــر درصــد و اجــزا یتــوجه

کردن و  کردن، طول مدت خشک خشک یبراساس دما

 .(Yazdani et al., 2005)متفاوت است  یاهیگونه گ

 یهـا انـدام  کـردن  خشک مناسب روش انتخاب نیبنابرا

-یمـ  برداشـت  از پـس  اتیعمل در مهم موارد از ،یاهیگ

تعیین بهترین زمان به منظور  قیتحق نیا رونیا از .باشد

 و کـردن  خشـک  روش تـرین مناسـب  نیـی تعبرداشت و 

مزرعـه   طیاسانس مرزه در شرا زانیبر م آن ریتأث یبررس

 انجام شد.

 

 هاروش و مواد

 یقـات یتحق مزرعـه  در 1331 یزراع سال در قیتحق نیا

 طـول  قـه یدق 18 و درجـه  55 بـا  کاووس گنبد دانشگاه

 بـا  ییایجغراف عرض قهیدق 15 و درجه 35 و ییایجغراف

 یسـاز آمـاده  .دیـ گرد اجـرا  ایدر سطح از متر 52 ارتفاع

شـامل شـخم    در فصل بهـار  یورزخاک اتیعمل و نیزم
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 هـا کـرت  نی. فاصله بشد انجام حیتسطو  سکیسبک، د

 از پـس  بالفاصـله همچنـین  متر در نظر گرفته شـد.   نیم

. شـد  انجـام  هاکرت در یغرقاب صورت به یاریآب ،کاشت

 و هـرز  یهـا  علـف  نیوجـ  ،یاریآب شامل یزراع اتیعمل

 هاکرت تمام در کامل طور به هایماریب و آفات با مبارزه

 زمـان  ریثأتـ  یبررس یبرا .شد انجام رشد فصل طول در

 کامــل یهــابلــوک طــرح قالــب در یشــیآزما ،برداشــت

. دیـ گرد اجـرا  تکرار سه در برداشت زمان سه با یتصادف

 شـروع  در برداشـت  :از بودنـد  عبارت برداشت یهازمان

 8) کامـل  یگلـده  در برداشـت -( ، مـاه  ریـ ت 4) یگلده

   .(وریشهر 13) یگلدهاز بعد برداشت(، مرداد

 این آزمایش ،کردن به منظور بررسی تأثیر روش خشک 

 یشیآزما یمارهایتبا  یتصادف کامل بلوک طرح قالب در

 برداشـت  مـرزه  کـردن  خشـک  مختلف یهاروش شامل

و در سـه   ریروش ز19کامل تحت  یشده در زمان گلده

ــا کــردن خشــک :شــامل مارهــایت. شــد انجــامتکــرار   ب

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

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

   .در آفتاب کردن خشک ،هیدر سا کردن خشک

 از کیـ  هـر  در، کیـ مرفولو  صفات یریگمنظور اندازهبه

 برداشت ،کرت هر از مترمربع یکدر  برداشت، یهازمان

 کـاووس  گنبـد  دانشـگاه  شـگاه یآزما بـه  و گرفت صورت

 وزن نیـی تع منظـور  به سپس. شد وزن ترازو با و منتقل

 از دور بـه  شـگاه یآزما یمعمول یدما درها نمونه خشک،

 و خشـک  هفتـه  کیـ  مـدت  بـه  ،هیسا در و دینورخورش

 .دیگرد نیتوز

 یریگاسانس

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

وسیله دستگاه کلونجر و به روش تقطیر بـا آب   هاسانس ب

 .  (Adams, 2007)صورت گرفت 

 کردن خشک روش اعمال

 از ویکروویمـا  بـا  کـردن  روش خشـک از  شیآزما نیدر ا

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

بـا آب   ریـ بـه روش تقط  شـده،  خشک یهانمونه سپس

 (Adams, 2007). شدند یریگاسانس

 سه شاملکه  زینو آفتاب  هیسا با کردن خشک روشدر 

 از دوربـه  هیسـا  درگرم مرزه تر(  59)نمونه ها بوده،تکرار

و در روش خشـک کـردن در    اتاق دمای در دیخورش نور

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

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

 ,Adams) شـد  انجـام  شـده  خشک یهانمونه از یریگ

2007). 

 آزاد کالیراد مهار درصد

 روش به آزاد یهاکالیراد مهار درصد شیآزما نیا در

( 2919و همکاران )  Ebrahimzadehیشنهادیپ

 تعیین شد.

 کل یهادیفالونوئ مقدار نییتع

-کل از روش رنگ  دییفالونوئ زانیسنجش م جهت

 ,.Chang et al). شداستفاده  ومینیآلومدیکلر یسنجن

2003)  

 هاداده لیتحل و هیتجز

 افـزار نـرم  کمـک  بـه  شیآزمـا  از آمده دستبه یهاداده

SAS  سـه یمقا یشد. بـرا  لیو تحل هیتجز  1/3نسخه -

بــا  زیــو رســم نمودارهــا ن LSDهــا از آزمــون  نیانگیــم

 ا نجام شد.  Excelاستفاده از برنامه 
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 جینتا

 

 بوته اثر زمان برداشت بر ارتفاع

 رتفاعا بر برداشت زمان اثر انسیوار هیتجز جینتا براساس

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

 تا اول برداشتاز  ن،یانگیم سهیمقا جیبر اساس نتا

-به کرد، دایپ شیافزا مرزه بوته ارتفاع سوم، برداشت

 ،یگلده شروع مراحل درکه در زمان برداشت یطور

 بیترت به مرزه بوته ارتفاع یگلده از بعد و کامل یگلده

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

 یداریمعن اختالف سوم و دوم برداشت زمان نیب البته

 . دیبه لحاظ ارتفاع بوته مشاهده نگرد

 

 

 

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

 مرزه

 تغییر منابع
 درجه

 آزادی

 صفات )میانگین مربعات(

 ارتفاع

 بوته
 عملکرد خشک عملکرد تر

 مقدار اسانس

 )بر حسب وزن خشک(

درصد مهار کنندگی 

 رادیکال آزاد

 میزان

 فالونوئید

 2 بلوک
ns

32 
ns
 55/18292 

ns
85/5928 99925314/9

ns
 

ns
33/1 

ns
95/343 

 2 تیمار
*

44/

131 

*
55/143952 

*
22/33995 

**
93158821/9 

**
33/115 

*
11/1358 

 22/141 11/9 99995233/9 28/2115 44/5244 94/12 4 خطا

ضریب 

 تغییرات

- 48/5 83/5 58/25 58/4 51/1 45/1 

ns درصد 1و  5داری در سطح احتمال داری، * و ** به ترتیب معنیمعنی غیر 

 

 اهیگ تر عملکرد بر برداشت زمان اثر

 بر برداشت زمان اثر انسیوار هیتجز جینتا براساس

)  شد داریمعن درصد 5 احتمال سطح در تر عملکرد

 نیشتریب داد نشان نیانگیم سهیمقا جینتا .(1 جدول

 و شد مشاهده یگلده از بعد زمان در تر عملکرد

. آمد دستبه یگلده شروع زمان در تر عملکرد نیکمتر

 گرم 1119برابر یگلده از مرحله بعددر گیاه تر  عملکرد

برابر  یگلده مترمربع و در مرحله شروع در در مترمربع

 (. 2)جدول  شدمترمربع  در گرم 23/1223 با

 خشک اثر زمان برداشت بر عملکرد

 بر رداشتب زمان اثر انسیوار هیتجز جیتانبر اساس 

 شد داریمعن درصد 5 احتمال سطح در خشک عملکرد

 که داد نشان نیانگیم سهیمقا جینتا(. 1)جدول 

- از بعد زمان در مرزه اهیگ در خشک عملکرد نیشتریب

 زمان در خشک عملکرد نیکمتر و شد مشاهده یگلده

 بعد زمان در خشک عملکرد. آمد دستبه یگلده شروع

 زمان در ومترمربع در  گرم 41/399 با برابر یگلده از

-بر. شددر مترمربع  گرم 19/54 با برابر یگلده شروع

 برداشت شروع نیب ن،یانگیم سهیمقا جینتا اساس

 نداشت، وجود یداریکامل تفاوت معن یو گلده یگلده
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 با یگلده شروع و کامل یگلده برداشت نیب یول

 آمد وجودبه یداریمعن تفاوت یگلده از بعد برداشت

   .(2)جدول 

  مرزه اهیگ اسانس مقدار بر برداشت زمان اثر

 یهازمان اثر انسیوار هیتجز جدول جینتا اساس بر

درصد  کی احتمال سطح در مرزه اهیگ برداشت مختلف

 داریبر صفت مقدار اسانس بر حسب وزن خشک معن

 یهازمان اثر نیانگیم سهیمقا جینتا (.1)جدول  بود

 حسب بر اسانس مقدارکه  داد نشان برداشت مختلف

 مرحله به نسبت یگلده از بعد مرحله در خشک وزن

 مرحله از پس. بود شتریب یگلده شروع و کامل یگلده

- وزن حسب بر اسانس مقدار نیشتریب یگلده از بعد

 مقدار. شد مشاهده کامل یگلده مرحله در خشک

 ،یگلده شروع مرحله در خشک وزن حسب بر اسانس

، 95/9 برابر بیترت به یگلده از بعد و کاملیگلده

   (.2)جدول شد 28/9 و 13/9

- یهاکالیراد یکنندگمهار درصد بر برداشت زمان اثر

 آزاد

 بر برداشت زمان ریتاث انسیوار هیتجز جینتا براساس

 احتمال سطح در آزاد یهاکالیراد یکنندگمهار درصد

- سهیمقا جینتا (. 1)جدول بود داریمعن درصد یک

 به مرزه اهیگ برداشت زمان چه هرکه  داد نشان نیانگیم

 در آزاد یهاکالیراد یکنندگمهار درصد افتد،یب ریخأت

 در کهیطوربه کند،یم دایپ شیافزا زین مرزه اسانس

 از بعد و کامل یگلده ،یگلده شروع برداشت یهازمان

 بود درصد 12 و 11/52، 33/45 برابر بیترت به یگلده

 (.  2جدول ) 

 یهاتیمتابول) یهادینوئفالو زانیبرم برداشت زمان اثر

 مرزه اسانس( هیثانو

 زمان ریثأت انس،یوار هیتجز جدول جینتا براساس

  سطح در مرزه اسانس هادیفالونوئ زانیم بر برداشت

 سهیمقا جینتا (.1بود. )جدول  داریمعن درصد 5 احتمال

مرزه  اهیزمان برداشت گ ینشان داد که وقت نیانگیم

. کندیم دایپ شیافزا هادیفالونوئ زانیم شودیم رترید

 یابیارز یسنجرنگ روش به هانمونه دیفالونوئ زانیم

 R= 335/9) معادله خط  یشد و بر مبنا
2

 ،1335/5-

x85/345 =Y) یگلده شروع برداشت زمان یبرا، 

، 12/153 برابر بیترت به یگلده از بعد و کامل یگلده

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

 در هادیئفالونو زانیم جینتا نیا اساس بر (.2جدول)

 تفاوت یگلده از بعد و کامل یگلده برداشت زمان

-دیفالونوئ یول نداشتند هم با یآمار نظر از معنی داری

نسبت به دو  یگلده موجود در برداشت شروع یها

 کمتر بود.  گریبرداشت د
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 های مختلف برداشت بر صفات ارتفاع بوته، عملکرد تر، عملکرد خشک و مقدار اسانس گیاه مرزهمقایسه میانگین اثر زمان -2 جدول 

زمان 

 برداشت

 ارتفاع بوته

 متر( )سانتی

  عملکرد تر

)گرم در 

 مترمربع(

 عملکرد خشک

)گرم 

 درمترمربع(

 مقدار اسانس

)بر حسب وزن 

 خشک(

درصد مهار کنندگی 

 رادیکال آزاد

 )درصد(

 میزان فالونویید

 گرم در نیکوئرست) 

 (عصاره

شروع 

 گلدهی

b
33/35 

c
33/1223 

b
1/54 

c
95/9 

c
33/45 

b
12/153 

گلدهی 

 کامل

a
21/43 

b
33/1448 

b
2/119 

b
13/9 

b
11/52 

a
35/135 

بعد از 

 گلدهی

a
5/52 

a
1119 

a
41/399 

a
28/9 

a
12 

a
33/131 

 داری ندارند.درصد اختالف معنی 5هایی با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال میانگین

 

 کردن خشک مختلف هایروش در مرزه اسانس میزان

ــتجز جینتــا( 3) جــدول در ــوار هی ــر انسی  یهــاروش اث

 بـر . اسـت  شـده  آورده مـرزه  اهیگ کردن خشک مختلف

 کـردن  خشک مختلف یهاروش جدول نیا جینتا اساس

( درصـد  یک احتمال سطح)در  یداریمعن اثر مرزه اهیگ

 .داشت مرزه اهیگ اسانس زانیم بر

 

 کردن بر مقدار اسانس گیاه مرزههای مختلف خشکتجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر روش-3 جدول          

 مربعات میانگین

- خشک مختلف هایروش در اسانس میزان آزادی درجه تغییر منابع

 کردن

 2 بلوک
ns

91/9 

 3 تیمار
**

1/9 

 91/9 18 خطا

 93/54  )%(ضریب تغییرات

ns     درصد 1و  5داری در سطح احتمال داری، * و ** به ترتیب معنیمعنی غیر 

  

 مقـدار  نیشـتر یب نیانگیم سهیمقا جدول جینتا اساس بر

 و بـود  هیسـا  کـردن  خشـک  روش در مرزه اهیگ اسانس

 کـردن  خشک روش در مرزه اهیگ اسانس مقدار نیکمتر

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

 یکـرد هـر چـه زمـان بـرا      انی( ب3) جدول جینتا اساس

 اسـانس  زانیـ م باشـد  کمتـر  مـرزه  اهیـ گ کـردن  خشک

 کـردن  خشـک . ابـد ییم کاهش شتریب زین آن در موجود

 از تـر مناسـب  اریبسـ  آون درجـه  45 یدما با مرزه اهیگ

-یم درجه 45 یدما با و باشدیم درجه 55 و 19 یدما

 شـکل ) آورد دستهب را یباالتر اریبس اسانس مقدار توان

1) . 

 



 زیست فناوری گیاهان دارویی / سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان/  55

 

 

 

 کردن بر زمان تا خشک شدن و مقدار اسانس گیاه مرزههای مختلف خشک مقایسه میانگین اثر روش -1شکل 

 

 بحث

بوته  ارتفاع بیان شد، شیآزما که در نتایج اینهمانطور

-یم گرید مرحله دو از شتریب یگلده از بعد مرحله در

- نعناع اهیگ یبر رو انجام شده قیتحق براساس  .باشد

 از که شد مشخص( Mentha piperita L) یفلفل

 زین یفلفل نعناع بوته ارتفاع ،برداشت نیآخر تا نیاول

 از قبل برداشت زمان در کهیطوربه کندیم دایپ شیافزا

 بوته ارتفاع کامل یگلده و یگلده درصد 59، یگلده

-یسانت 3/44 و 3/41 ،1/31برابر بیترتبه یفلفل نعناع

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

- از بعد زمان در تر عملکرد نیشتریب پژوهش حاضر

 زمان در تر عملکرد نیکمتر و شد مشاهده یگلده

 اهیگ یرو قیتحق جینتا .آمد دست به یگلده شروع

 زمان در تر عملکرد نیشتریب نشان داد که یفلفل نعناع

 از قبل زمان در تر عملکرد نیکمتر و یگلده درصد 59

 .دست آمدبه یگلده

 یگلده مرحله در که نیا با شیآزما نیا جینتا براساس 

 دو از شتریب بوته در برگ تعداد و بوته ارتفاع کامل

 در یفلفل نعناع خشک و تر عملکرد اما بود گرید مرحله

 مرحله در دیرسیم نظربه. شد شتریب یگلده درصد 59

 زرد زین و ییغذا مواد مجدد انتقال لیدل به کامل یگلده

 یفلفل نعناع خشک و تر عملکرد شتریب یهابرگ شدن

 کرده دایپ کاهش یگلده درصد 59 مرحله به نسبت

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

 در خشک عملکرد نیشتریببرداشت بر عملکرد خشک، 

- عملکرد نیکمتر و یگلده از بعد زمان در مرزه اهیگ

 یبررس در .آمد دستبه یگلده شروع زمان در خشک

-رویشي و میزان اسانسبرداشت بر عملکرد  ثیر زمانأت

ab 

bcd 
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bc 

de 

a 

bc 
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دست آمده نشان داد هنتایج ب ابلق آویشن دارویي گیاه

 ثیرأت درصد یککه زمان برداشت در سطح احتمال 

خشک رویشي  تر و وزن داري بر میزان وزنمعني

 تازه و وزن که باالترین وزنطوريابلق داشت، به آویشن

تشکیل کامل و مرحله  خشک رویشي از مرحله گلدهي

دست آمد. بنابراین بیشترین مقدار اسانس به همیوه ب

گلدهي استخراج شد  درصد از مرحله آغاز 21/2میزان 

دست آمده از گیاهان برداشت شده در هو مقدار اسانس ب

کامل و تشکیل میوه به  گلدهي، گلدهي از مراحل قبل

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

مربع محاسبه متر 199لیتر( اسانس در  )میليعملکرد 

ها، باالترین عملکرد شد که با توجه به مقایسه میانگین

-هدر مرحله تشکیل میوه ب لیترمیلي (11/849) اسانس

 .(Omidbaigi et al., 2010)دست آمد 

 خشک یهر چه زمان برابر اساس نتایج مشاهده شده، 

 آن در موجود اسانس زانیم باشد کمتر مرزه اهیگ کردن

 یهادما ریثأت یبررس در .ابدییم کاهش شتریب زین

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

 Cymbopogon) مویل علف اهیگ بر (گرادیسانت

winterianus) خشک یدما نیشد که بهتر گزارش 

 درجه 19 یدما اسانس تیفیک و تیکم نظر از کردن

از  یگروه (Rocha et al., 2000). بود گرادیسانت

 کردن خشک مختلف یهادما یبررس ضمن نیمحقق

 نعناع اهانیگ بر( گرادیسانت درجه 89 و 19، 49)

درصد یک کاهش درصد اسانس را از  ،یو رزمار یفلفل

درجه و  19 یدرصد در دما 14/9درجه به  49 یدر دما

 از و یفلفل نعناعدرجه در  89 یدرصد در دما 12/9

 در درصد 12/1 به درجه 49 یدما دررصد د 13/2

 در درجه 89 یدما دررصد د 93/1و  درجه 19 یدما

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

 Melaleucaاسانس  یمحتو شده، انجام یهایبررس

alternifolia مختلف یهادرجه حرارت ریثأتحت ت 

 کردن خشک حال،نیا با. نگرفت قرار کردن خشک

 تازه اهیگ با سهیمقا در اسانس یمحتو کاهش باعث

 نیب در  (Lemos et al., 2008). شد شده، دهیچ

 هااسانس ،ییدارو اهانیگ دهندهلیتشک یهابیترک

-یم کردن خشک ندیفرا به هابیترک نیترحساس جزو

 زانیم کنندهنییتع هابیترک نیا تیحساس و باشند

 رایز باشد،یم کردن خشک یبرا استفاده مورد یدما

 کردن خشک ندیفرا یط در یاهیگ مواد یدما شیافزا

 دست از جهینت در و بیتخر ای ریتبخ باعث است ممکن

 ,Omidbaigi).  گردد هااسانس مهم اجزا یبرخ رفتن

-لیتشک یاجزا و درصد بر کردن خشک ندیفرا(2005

 بر ریثأت نیا و دارد یتوجهقابل ریثأت اسانس دهنده

 یاهیگ گونه زین و کردن خشک مدت طول و دما اساس

  (Yazdani et al., 2006).است متفاوت

همچنین در بررسی اثر زمان برداشت بر مقدار اسانس  

 مرحله در خشک وزن حسب بر اسانس قدارگیاه مرزه، م

 شروع و کامل یگلده مرحله به نسبت یگلده از بعد

 یگلده از بعد مرحله از پس. بود شتریب یگلده

 مرحله در خشک وزن حسب بر اسانس مقدار نیشتریب

 برداشت زمان ریثأت یبررس با .شد مشاهده کامل یگلده

 Thymus) ابلق شنیآو اهیگ اسانس تیفیک و تیکم بر

citriodorus pers schreb)، مقدار اسانس  نیشتریب

 نیو کمتر یگلده درصد از مرحله آغاز 21/2 زانیبه م

. شودیبذر حاصل م لیمقدار اسانس در مرحله تشک
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 .بود ولی ران اسانس دهنده لیتشک بیترک نیترعمده

 در اسانس در( رصدد 48/52) ولی ران مقدار نیشتریب

 21/54) آنمقدار نیکمتر و یگلده از قبل مرحله

 آمد دستبه بذر لیتشک مرحلهدررصد( د

.(Omidbaigi, 2005)  در اسانس عملکرد حداکثر -

 مرحله در و یگلده اتمام از بعد یباغ شنیآو اهیگ

 (Omidbaigi,1997). باشدیم ماهریت در وهیم لیتشک

 ییمویل شنیآو اهیگ یبا مطالعه بر رو یگریمحقق د

(Thymus pulegioides )اسانس  زانیمتوجه شد که م

خود  زانیم نیکامل در باالتر یدر مرحله گلده اهیگ نیا

  (Senatore, 1996). باشدیم

 اهیگ سن شیافزا بادر این آزمایش مشخص شد که 

 اهیگ در زین آزاد یهاکالیراد یکنندگمهار اثرات مرزه

-یآنت تیخاص شیافزا باعث و کندیم دایپ شیافزا

محققین بیان  .شودیم مرزه اسانس در شتریب یدانیاکس

 رترید یفلفل نعناع اهیگ برداشت زمان چه هر کردند که

 اسانس در آزاد یهاکالیراد یمهارکنندگ درصد باشد،

 در کهیطوربه کند،یم دایپ شیافزا زین یفلفل نعناع

و  یگلده درصد 59 ،یگلده از برداشت قبل یهازمان

در درصد بود.  52و  13، 51برابر  بیترتکامل بهیگلده

 یمهارکنندگ اثرات یفلفل نعناع اهیگ سن شیافزا با واقع

 دایپ شیافزا اهیگ نیا اسانس در زین آزاد یهاکالیراد

 شتریب یدانیاکسیآنت تیخاص شیافزا باعث و کندیم

 ,.Hatami et al) شودیم یفلفل نعناع اسانس در

 اسانس در موجود فرار باتیترک نیمحقق .(2017

 را یونانی یهانارنج جوان و ریپ یهابرگ و گل پوست،

 مورد یدانیضداکس تیفعال نظر از و کرده ییشناسا

 در را یدانیاکس ضد تیفعال نیباالتر و داده قرار یابیارز

  کردند مشاهده ریپ یهابرگ از شده استخراج اسانس

.(Sarrou et al., 2013) 

زمان  یوقت بر اساس نتایج مشاهده شد کهمچنین ه

 هادیفالونوئ زانیم شودیم رتریمرزه د اهیبرداشت گ

 زمان در هادییفالونو زانیم .کندیم دایپ شیافزا

 نظر از یتفاوت یگلده از بعد و کامل یگلده برداشت

موجود در  یها دیفالونوئ یول نداشتند هم با یآمار

کمتر  گرینسبت به دو برداشت د یگلده برداشت شروع

 برداشت مرحلهکه  داد نشان قاتیتحق سایر جینتابود. 

 و است موثر کیفنول باتیترک زانیم بر یزراع مرزه

 15/25و معادل  یگلده در مرحله آن مقدار نیشتریب

گزارش  اهیگ خشک وزن گرمبر دیاس کیگال گرمیلیم

 از که یفنول باتیترک (Alizade, 2011). شد

 در باشند،یم یاهیگ کیآرومات هیثانو یهاتیمتابول

 یکیولو یب راتیثأت یدارا و شده پخش اهیگ سراسر

 ضد تیفعال و یدانیاکس ضد تیفعال چونهم متعدد

 خود باتیترک در که یاهانیگ نیبنابرا. هستند ییایباکتر

 ضد تیفعال یدارا عمدتًا دارند، یادیز یفنول یهاگروه

  (Lee & umano, 2005).د باشنیم یدانیاکس

 

 

 نتیجه گیری

-یمعن ریثأزمان برداشت ت ش،یآزما نیا جینتا اساسبر

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

 برداشت زمان سه نیب از. داشت مرزه اهیگ اسانس

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

مقدار  نیشتریمنجر به ب یگلده از مرزه در مرحله بعد
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 مقدار اسانس به برداشت شروع نیاسانس شد و کمتر

 مرحلهبوته در  اختصاص داشت. حداکثر ارتفاع یگلده

 خشک و تر عملکرد. آمد دستبه یگلده از بعد برداشت

-برداشت به نسبت یگلده از بعد برداشت مرحله در هم

 براساس. بود شتریب کامل یگلده و یگلده شروع یها

 بر یداریمعن ریثأت برداشت زمان شیآزما نیا جینتا

-دیفالونوئ مقدار و آزاد یهاکالیراد یمهارکنندگ درصد

 در آمدهدستبه جینتا طبق. داشت مرزه اهیگ یها

 یهاکالیراد یمهارکنندگ درصد یگلده از بعد برداشت

 .بود گرید مرحله دو از شتریب هادیفالونوئ مقدار و آزاد

- خشک مختلف یها روش شیآزما نیا جینتا براساس

 اهیگ نیا اسانس مقدار بر یداریمعن اثر مرزه اهیگ کردن

 خشک روش در مرزه اهیگ اسانس مقدار نیشتریب. دارد

 نیکمتر و( گرم43/9) آمد دستبه هیسادر  کردن

 55و  19 یبا دما کردن خشک روش در اسانس زانیم

 درجه آون با )صفرگرم( اسانس مشاهده شد. 
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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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