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بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن بر فعالیت آنتیاکسیدانی ،فیتوشیمیایی
و ترکیبات موثره اسانس گیاه دارویی Origanum vulgare L. Subsp. gracile
امیر رحیمی ،1الهام فرخی

*2

1استادیار ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ایران
2کارشناسارشد ،گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت 1397/11/27 :تاریخ پذیرش1398/06/02 :

چکیده
خشککک کککردن رایک تککریر رو

نگهککداری از گیانککان دارویککط و محفککر و تاکککت از ترکیبککاب یوشککیایایط هنهککا اسککت

هنتطاکسیداننا ترکیباتط نستند که از دن در را ر خساراب ناشط از رادیکالنای هزاد محافظت مطکننکد کهمنظکور ررسکط ا کر
رو نای مختلف خشک کردن ر فحالیت هنتطاکسیدانط و فیتوشیایایط اسانس سرشاخهنکای گلکدار مرزنشکو

در مر لکه 50

درصد گلدنط ،هزمایشط ر پایه طرح لوکنای کامل تصادفط ا چهار تیاار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتط دانشکده کشکاورزی
دانشگاه ارومیه (ارتتاع  1365متر از سفح دریا) در سال  1396اجرا شد اندام نوایط گیاه ا استتاده از چهکار نکوع رو

خشکک

کردن از جاله ،دمای اتاق ( 23-20درجه سانتطگراد) ،نوای هزاد (نور مستقیم خورشکید) ،نکوای هزاد (سکایه) و دمکای هون (40
درجه سانتطگراد) خشک شدند اسانسگیری ه رو

تقفیر ا هب (طرح کلونشر) انشام گرفکت اجکزاا اسکانس کا اسکتتاده از

دستگاه کروماتوگرافط گازی مورد شناسایط قرار گرفت میزان فنکل فالونوئیکد ککل ،فحالیکت هنتکطاکسکیدانط ( ،)DPPHفحالیکت
جاعکنندگط رادیکال سوپراکسید و فحالیت جاعکنندگط رادیکال نیتریک اکسید ه ترتیب ا استتاده از محکر

فکولیر سکیوکالتو،

کلرید هلومینیوم2 ،و 2دیفنیل -1-پیکریل نیدرازیل ،افر  Tris-HCLو واکنش  Griess Illosvoyاندازهگیری شدند نتای نشان
داد تتاوب محنطداری یر رو نای مختلف خشک کردن وجود دارد یشتریر مقدار اسانس ،محتوای فنل کل ،فالونوئیکد ککل،
فحالیت جاعکنندگط رادیکال  DPPHو فحالیت جاعکنندگط رادیکال سوپراکسید در رو

خشک کردن در سایه مشانده شد ا

ایر ال کارواکرول و تیاول هعنوان ترکیباب اصلط اسانس دارای یشتریر مقدار در شرایط خشک کردن در نکوای هزاد تحکت
نور مستقیم هفتاب ودند یشتریر مقدار ترکیباتط نظیر تا-مرسیر ،هلتا-ترپینر ،گاما-ترپینر و ام-سیاول که حد از ککارواکرول و
تیاول دارای االتریر مقادیر ودند در رو
هنتط اکسیدانط مرزنشو
در سایه هتریر رو

خشک کردن در سایه دست همدند مطتوان نتیشه گرفت ترکیباب اسانس و فحالیت

ه شدب تحت تا یر رو
رای گیاه مرزنشو

واژههاي کلیدي :هنتطاکسیدان ،اسانس ،رو

خشک کردن قرار مطگیرد و در یر رو نای خشک کردن ،خشک ککردن

ود تا ترکیب شیایایط ا

را تظ کند

خشک کردن ،کارواکرول ،مرزنشو

*نویسنده مسئولelhamfarrokhy.ef@gmail.com :
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نسکککتند ()Hassanpouraghdam et al., 2010

مقدمه
گیاه دارویکط مرزنشکو

رو نای مختلف خشکک ککردن مکطتوانکد فحالیکت

خکارایط کا نکام علاکط

( )Origanum vulgare L. Subsp. gracileمتحلک که

هنتکطاکسکیدانط گیکاه را تغییکر دنکد (

خکککانواده نحناعیکککان کککوده و دارای ارتتکککاع 50-30

 )2007در انتخاب نوع خشک کردن گیانکان دارویکط

سانتطمتر،گلنای ستید یا نتش و کر نکای متقا کل

اید ه نوع اندام مورد استتاده و نوع مواد مو ره توجه

Jennifer Ragi et al.,

مناسککبط را مککورد اسککتتاده قککرار داد

نکوک تیکز و دندانکهای اسکت (

کککرد و رو

( )Omidbaigi, 2005رو

 )2011یشتریر پراکنش گونهنای مختلف مرزنشو
در منفقه مدیترانه ،ایران و توران مط اشکد (

Sultana et al.,

خشککک کککردن طبیحککط

(سایه و هفتاب) کهدلیکل رخکورداری از نزینکه کاتکر

Sozmen

 )et al., 2012از گونهنای گیانط مختلف مرزنشکو

ننوز نم در سیاری از مناط

در صنایع غذایط ،هرایشط و عفرسازی استتاده مطشود

اسکککتتاده قکککرار مکککطگیکککرد خکککرمدل و ناککککاران

( )Mozafarian, 2012تحقیقاب نشان داده اسکت ککه

کردنککد کککه

مرزنشو

ه طور گستردهای مورد

( ،)Khorramdel et al., 2013گککزار

دارای خواص هنتطاکسکیدانط ،دکدقارچط

االتریر درصد اسکانس هویشکر ،ا ونکه ،ادرنشبویکه،

Hashemi et

خشک ککردن در سکایه

دد اکتریایط و دد میکرو ط مط اشکد (

ترخون و نحنا فلتلط در رو

 )al., 2016ایر گیاه کهصکورب سکنتط کرای درمکان

هترتیکب را کر کا  2/9 ،2/9 ،0/9 ،0/7و  3/3درصکد

سرماخوردگط ،گلکو درد ،سکوا نادکاه و اخکتالالب

دست همد و افزایش درجکه هون از  30که  60درجکه

گوارشط ه ککار مکطرود ( )Yin et al., 2012در کیر

سانتطگراد اعث کانش درصد و اجزای اسکانس ایکر

گونهنای مختلف مرزنشکو  ،زیکر گونکه  gracileاز

کردنکد کاالتریر

گیانان شد ناچینکیر هنهکا گکزار

( Morshedloo et al.,

محتککوای تیاککول در هویشککر ،کامککازولر در ا ونککه،

شامل

سککیترونلل در ادرنشبویککه ،اسککتراگول در ترخککون و

کککارواکرول ،کککارواکرول متیککلاتککر ،گلاککا-تککرپینر و

منتککول در نحنککاع فلتلککط ککهترتیککب ،53/5 ،7/6 ،54/2

پ-سکیار( ، )Morshedloo et al., 2017ککاریوفیلر،

 69/8و  67/1درصد در رو

خشک ککردن در سکایه

پاراسیار ،لینالول و زرانیر استاب مط اشد ککه میکزان

دست همد

ایر ترکیباب در گونهنای مختلف متتکاوب مکط اشکد

مصر

لحاظ اسکانس غنکطتکر نسکتند

 )2017ترکیباب عاده تشکیلدننده مرزنشو

هنتطاکسیداننا اعث کانش خفر ا تال که

( )Kilic and Ozdemir, 2016خشک ککردن یککط از

یاککاری سککرطان و هلزایاککر مککطگککردد ترکیبککاب

رو نککایط اسککت کککه از رشککد میکککروبنککا و ککروز

هنتطاکسیدانط سیاری در گیانان وجکود دارنکد ککه از

تغییراب یوشیایایط خاص در گیاه جلوگیری ککرده و

جاله هنها مطتکوان که ترکیبکاب فنلکط ،فالونوئیکدنا،

ککر وییگککطنککای کککانری و هرومککاتیکط گیککاه تککا یر

( Lindsay

کاروتنوئیدنا و نزوئیک اسکید اشکاره ککرد

( Chong and Lim, 2012; Rabeta and Lai,

 )and Astley, 2002ترکیبکککاب فنلکککط یککککط از

 )2013رو نای مختلتط رای خشک کردن گیانکان

گستردهتریر گکروهنکای فیتوشکیایایط موجودنکد ککه

وجود دارد که از جاله هنها مطتوان ه (خشک ککردن

دارای انایت مورفولوژیکط و فیزیولوژیکط زیادی در

ا امواج ماکروویو ،خشکک ککردن انشاکادی ،خشکک

گیانان نستند که وییگط هنتطاکسیدانط هنهکا ناشکط از

کردن ا نوای داغ ،نورخورشید ،سایه و خشک ککردن

قدرب ا یا کنندگط و ساختار شیایایط هنها اسکت ککه

در هون) اشاره کرد که نر یکک دارای مزایکا و محکایبط

اعث خنثط کردن رادیککالنکای هزاد و جلکوگیری از

مطگذارد
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اکسیداسیون لیپیدنا مطشکود ()Ahmadi et al., 2007

خشک کردن ر فحالیت هنتطاکسکیدانط و فیتوشکیایایط

فالوونوئیدنا ترکیباب زیست فحالط نستند که کدود

گیککاه دارویککط مرزنشککو

خککارایط ککر پایککه طککرح

 60درصد از ترکیباب پلط فنلط موجکود در گیانکان را

لوکنای کامل تصادنط ا سه تکرار و چهار تیاار در

شامل شده و ه وفور در میوهنا ،سبزینکا ،دانکهنکا و

مزرعه تحقیقاتط دانشگاه ارومیه در سکال  1396انشکام

مغزنا یافت مطشوند ( )Shahbazi et al., 2013هنیون

گرفت انکدام نکوایط گیانکان مرزنشکو

( کا شکااره

سوپراکسید یک فرم کانش یافته از اکسیین مولککولط

نر اریومط  9601خریداری شکده از مرککز تحقیقکاب

است و یک رادیکال هزاد تشکیل شده از سیسکتمنکای

کشاورزی نر اریوم گیانط استان هذر ایشان غر ط) در

ال و نقل الکترونط میتوکندری محسوب مکطشکود

مر له  50درصد گلدنط از گیانان سه سکاله موجکود

رخککط از الکتککروننککا کککه از واکککنش زنشیککرهای

در مزرعه زراعکط دانشکگاه ارومیکه کا مختصکاب (37

میتوکندری عبور مطکنند ،هطکور مسکتقیم کا اکسکیین

درجه و  39دقیقکه عکر

شکاالط و  44درجکه و 58

واکککنش مککطدننککد و هنیککون سوپراکسککید را تشکککیل

دقیقه طول شرقط و ارتتاع  1365متکر از سکفح دریکا)

مطدنند ( NO )Howes, 2006هعنوان یکک مولککول

جاعهوری شده و حد از شسکتوشکو کا هب مقفکر،

پیام رسان کلیدی در واکنش گیاه ه تنشنای زنکده و

ر نای گیاه ه چهار رو

مختلکف (در دمکای -20

غیر زنده ،هعنوان واسفه و انتقال پیام در عال تنظکیم

 23درجککه سککانتطگککراد در اتککاق ،در سککایه ،زیککر نککور

( Xiong et al.,

مستقیم خورشید و در دمای  40درجه در هون) خشک

 )2012مفالحاب نشان مطدند که  NOرخکط ا کراب

گردیدند همنظور اسانسگیکری 50 ،گکرم گیکاه پکودر

محافظتط کرای گیانکان تحکت تکنش خشککط ایشکاد

ر

تقیر ا هب و کا

مطکند که مرتبط ا سیستم دفاع هنتطاکسیدانط مط اشد

دستگاه کلونشر همدب  3ساعت اسکانس گیکری شکد

کنندهنای رشد گیانط شرکت مطکنکد

خشک شده مرزنشو

ه رو

( )Arasimowicz and Floryszak, 2007رو

(1997

 DPPHیکط از قدیاطتکریر رو نکای انکدازهگیکری

عصارهگیری همنظور اندازهگیری هنتکطاکسکیداننکا در

فحالیت هنتطاکسکیدانط اسکت ککه کر اسکاس واککنش

گیاه ،مقدار  2گکرم از کر نکای خشکک گیکاه کا 25

رادیکال هزاد  DPPHا ترکیباب دننده نیدروژن مانند

میلط لیتر محلول متکانول مفلک

کر روی تککاندننکده

فنلنا مط اشد

مغناطیسط همدب  3ساعت عصارهگیری شد و سکپس

ند

از ایر تحقی

ررسکط تکا یر نحکوه خشکک

کردن گیکاه دارویکط مرزنشکو

محلول اصل ا کاغذ صافط واتار شااره یک صا
گردید ()Wijeratne et al., 2006

خکارایط رکایکت و

کیتیککت اسککانس ،ترکیبککاب و فحالیککت هنتککطاکسککیدانط
مرزنشو

و انتخاب هتریر رو

Pharmacopoeia,

 )Europeanکککککرای

تعیین محتواي فنل کل 1 :میلطلیتر از محکر

Folin-

خشک کردن رای

( Ciocalteuکه ه نسبت  1:10رقی شده کود) که 50

صول االتریر میزان اسانس ،کیتیکت کاالی گیکاه و

میکرولیتر از عصاره گیانط افزوده شد سپس محلکول

کانش نزینهنا مط اشد

اصل ا  1میلطلیتکر کر نکاب سکدیم ( )%10مخلکو
شده و همکدب  60دقیقکه در دمکای اتکاق و تکاریکط
انکو ه گردید در نهایت جذب محلکول کا اسکتتاده از

مواد و روشها

اسپکتروفتومتر در  750نانومتر اندازهگیری شکد (

ایر تحقی همنظور ررسط ا ر رو نای مختلکف
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 )et al., 2002محتوای فنل کل ر سب میلطگرم اکط

ود ،ا استتاده از یک سرنگ میکرولیتکری که قسکات

واالننای گالیک اسید در  100گرم عصاره ا اسکتتاده

االیط لوله هزمایش تزری شده و مخلو شد مخلو

از منحنط استاندارد گالیک اسید یان گردید

رای  3دقیقه در دمای  25درجکه سکانتطگکراد انکو که

تعیین محتواي فالونوئید 50 :میکرولیتر عصکاره کا 1

گردید و سکپس الفاصکله  1قفکره اسکید هسککور یک

میلطلیتر هب مقفکر مخلکو گردیکد و سکپس 0/075

( )%0/035رای پایان واکنش ه داخل مخلو چکانده

میلطلیتر نیتریت سدیم ( )%5ه هن ادافه شد و حد از

شد جذب مخلو در  420نانومتر هعنوان  Aₒپس از

 5دقیقه  0/15میلطلیتکر محلکول  )%10( AlCl3ادکافه

 5دقیقه بت شد ،و ایکر  Aₒسکرعت اتواکسیداسکیون

شد و پس از گذشت  6دقیقکه  0/5میلکطلیتکر

پیروگالول را نشان مطدند سرعت اتواکسیداسیون

NaOH

A1

(1موالر) ادافه گردید و شم نهکایط محلکول کا هب

از ناان رو

مقفر ه  3میلطلیتر رسانده شد و شدب رنگ صورتط

مشخصککط از عصککاره ( 10میکرولیتککر) افککزوده شککد

پدیدار شکده در محلکول در طکول مکوج  510نکانومتر

( )Ling et al., 1995نازمکان یکک النکک کنتکرل از

Zhishen et al.,

مواد واکنشط هعنوان  A2در نظکر گرفتکه شکد درصکد

 )1999محتوای فالونوئیدی کل ر سب میلکطگکرم

جاعهوری رادیکال ا استتاده از فرمکول زیکر محاسکبه

اکط واالننای کوئرستیر موجود در  100گرم عصکاره

گردید:

توسط اسپکتروفوتومتر قرائکت شکد (

ا استتاده از منحنط استاندارد کوئرستیر

– = A0درصد جاع هوری رادیکال نای سوپر اکسید

یان گردید.

) A1 – A2 ) ×100 / A0

سنجش درصد جمع آوري رادیکال  :DPPHمیکزان

تعیین درصد جمع آوري رادیکال نیتریک

جاعکنندگط رادیکال پایکدار  -2،2( DPPHدی فنیکل
 -1پیکریل نیکدرازیل) طبک رو

اال گرفته شد فقط ه افر تریس میزان

اکسکید:

مهکککار رادیککککال نیتریکککک اکسکککید کککا اسکککتتاده از

کوریتس و کوکر

واککنش  Griess Illosvoyمحاسکبه گردیکد (

( )Burits and Bucar., 2000کا کاکط تغییکر تحیکیر

Garrat,

گردید  40میکرولیتر از عصاره ا  2میلکطلیتکر محلکول

 )1964در ایر رو

متانولط  )%0/004( DPPHمخلو شد جذب مخلو

ککا اسککتتاده از جککایگزینط نتتیککل اتککیلر دی همککیر دی

حد از  30دقیقه انکو اسیون (در دمای اتاق و تاریکط)

نیدروکلراید ( 0/1درصد شکم /وزن ) که جکای -1

در طول موج  517نانومتر قرائت شد

نتتیل همیر ( 5درصد) اصالح شد  3میلطلیتر محلکول

 = (1-Asample /Ablank) ×100درصککد مهککا رادیکککال

واکنشط اوی  2میلطلیتر سکدیم نیتکرو پروسکید (10

DPPH
 Asampleجذب عصکاره

میلطموالر ) 0/5 ،میلطلیتر کافر فسکتاب سکالیر و 40
در  t = 60 minو A blankجکذب

عامل واکنشکط Griess Illosvoy

میکرولیتر عصاره گیانط همدب  150دقیقکه در دمکای

شاند در  t = 0 minاست

 25درجه سانتطگراد انکو ه شد پکس از انکو اسکیون،

تعیین درصد جمعآوري رادیکال سوپراکسید :لولکه

 0/5میلطلیتر از محلول اصکل کا  1میلکطلیتکر اسکید

هزمایش کاوی  9میلکطلیتکر از محلکول کافر تکریس

سولتانیلیک ( 0/33درصد در اسکید اسکتیک گالسکیال

اسککیدکلریدریک ( 50 pH=8/2میلککطمککول ککر لیتککر)

 10درصد) مخلکو شکده و کهمکدب  5دقیقکه کرای

همدب  20دقیقکه در کر مکاری در دمکای  25درجکه

تکایککل دهزوتیزاسککیون ا ککت گذاشککته شککد سککپس 1

سانتط گکراد انکو که گردیکد  40میکرولیتکر از محلکول

میلطلیتر نتتیل اتکیلر دی همکیر دی نیدروکلرایکد که

پیروگالول که قبالً در  25درجه سانتطگراد انکو ه شده

که

مخلو ادافه گردیکد و اجکازه داده شکد مخلکو
17
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مدب  30دقیقه در دمای  25درجه سکانتطگکراد ا کت

نیتروژن هعنوان گاز امکل اسکتتاده گردیکد سکرعت

ااند یک رنگ صورتط منتشر در زمینه روشر پدیدار

جریان گاز امل یکک میلکط لیتکر کر دقیقکه و رو

گردید جذب ایر محلکول در  540نکانومتر در مقا کل

یونیزاسیون ) 70 (EIالکترون ولت ود دریچه تزریک

یک النک خوانده شد درصکد جاکع هوری رادیککال

در مد  Splitا نسکبت  50:1کود کهمنظکور شناسکایط

نیتریک اکسید ا استتاده فرمول زیر محاسبه گردید:

درصد ترکیباب از یونیزاسیون شحله ( 260 ،FIDدرجه

 = (A blank – A sample ) × 100 /A sampleدرصد

سانتطگکراد) اسکتتاده شکد (

جاعهوری رادیکال نای نیتریک اکسید

;Abdellatif et al., 2014

)Basta et al., 2005

همنظور شناسایط ترکیباب تشکیل دننکده اسکانس

تشزیه و تحلیل هماری دادهنا ا استتاده از نرمافزار

از دسکتگاه  GC/massو  GCاسکتتاده شکد

 ،CoStatمقایسه میکانگیرنکا کر اسکاس هزمکون چنکد

حککد از دسککت همککدن رنامککه زمککانط مناسککب ککرای

دامنهای دانکر در سفح ا تاال  5درصکد کر اسکاس

جداسازی ترکیباب اسانس ،اسکانس که دسکتگاه گکاز

طککرح لککوک کامککل تصککادفط و در سککه تکککرار انشککام

کرومککاتوگرافط متصککل ککه طیککف سککن جرمککط ککا

گرفت

مرزنشو

مشخصاب زیکر تزریک شکد دسکتگاه کرومکاتوگرافط
گازی  Agilent 6990Nساخت همریکا و نرمافزار

HP

نتایج

 Chemstationدر محیط وینکدوز و اینشکتکور کا مکد

نتای تشزیه واریکانس نشکان داد تکا یر رو نکای

 split / splitlessو ستون موییر  HP-5 MSا طول 30

مختلف خشک کردن ر میزان فنل کل ،درصد جاکع-

متر و قفکر داخلکط  0/25میلکطمتکر و دکخامت 0/25

هوری رادیکال  ،DPPHدرصد جاعکننکدگط رادیککال

میکرومتر دمای اولیه هون در  60درجه سانتطگراد که

سوپراکسککید و رادیکککال نیتریککک اکسککید و ناچنککیر

مدب سه دقیقه نگه داشته شکده و حکد کا سکرعت 3

درصد اسانس مرزنشو

در سفح ا تاال  0/1درصد

درجه سانتطگراد ر دقیقه تکا  250درجکه سکانتطگکراد

و ر میزان فالونوئید کل در سکفح ا تاکال  1درصکد

افزایش یافت و  5دقیقکه در ناکان دمکا مانکد از گکاز

محنطدار ود (جدول )1

جدول  :1تشزیه واریانس ا ر رو نای مختلف خشک کردن ر محتوای فنل و فالونوئید کل ،رادیکال سکوپر اکسکید ،رادیککال
خارایط

نیتریک اکسید ،فحالیت هنتط اکسیدانط و درصد اسانس گیاه دارویط مرزنشو
میانگیر مر حاب
منبع تغییراب

ns

درجه
هزادی

لوک (تکرار)

2

فنل کل (میلطگرم

فالونوئید کل

مهار

مهار رادیکال

مهار رادیکال

گالیک اسید در

(میلطگرم کوئرستیر

رادیکال هزاد

سوپراکسید

نیتریک اکسید

 100گرم)

در  100گرم)

()%( )DPPH

()%

()%

0/22ns
***

ns

1/9

0/00003

***

**

***

17/8

***

9/01

ns

0/004

***

خشک کردن

3

خفا

6

2/24

0/0003

2/5

0/66

0/38

دریبتغییراب()%

-

3/8

4/2

3/1

7/3

7/5

2/24

 **،* ،و

0/005

104

0/69

0/32

اسانس ()%

0/002

***

182/3

ns

ns

ns

درصد

0/85

هترتیب غیر محنطدار و محنطدار در سفح ا تاال  %1 ،%5و  0/1درصد

یشتریر میزان فنل و فالونوئید کل گیکاه در رو
خشک کردن در سایه دست همکد و کا رو

کردن در دمای اتکاق و هون تتکاوب محنکطداری نشکان
نداد و کاتریر مقدار فنکل و فالونوئیکد ککل در رو

خشکک
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خشک کردن در زیر نور مستقیم هفتاب مشکانده شکد

( )DPPHگیاه در رو

(جدول  )2یشتریر فحالیت هنتطاکسیدانط ( )DPPHو

شد یشتریر و کاتریر فحالیت جاعکنندگط رادیککال

فحالیت جاعکنندگط رادیکال سوپراکسید در ر نای

خشکک ککردن در

گیاه مرزنشو

خکارایط در رو

خشک کردن در هون مشکانده

نیتریکاکسید که ترتیکب در رو

خشکک ککردن در

دمای اتاق و دمای  40درجه سانتطگکراد هون مشکانده

سایه مشانده شد در مکورد رادیککال سوپراکسکید در

خشکک

سایر رو نکای خشکک ککردن اخکتال

شد االتریر میزان درصکد اسکانس در رو
کردن در سایه دست همد (جدول )2

محنکطداری

وجککود نداشککت کاتککریر فحالیککت هنتککطاکسککیدانط
جدول  :2میانگیر دادهنای ا ر رو نای مختلف خشک کردن ر محتوای فنل و فالونوئید کل ،رادیکال سوپر اکسید ،رادیکال
نیتریک اکسید ،فحالیت هنتط اکسیدانط و درصد اسانس گیاه دارویط مرزنشو
فالونوئید کل

فنل کل

خارایط

مهار رادیکال

مهار رادیکال

مهار رادیکال

هزاد ()DPPH

سوپراکسید

نیتریک اکسید

()%

()%

()%

دمای اتاق (23-20درجه)

42/5a

0/43a

52/1a

9/6b

9/86a

2/09c

نوای هزاد (نور هفتاب)

b

27/3

b

b

b

bc

d

نوای هزاد (در سایه)

a

43/8

a

0/46

هون ( 40درجه سانتطگراد)

a

42/1

a

0/42

رو

(میلطگرم گالیک

خشک کردن

اسید در100گرم)

(میلطگرم
کوئرستیر در 100
گرم)
0/36

43/6

a
b

a

53/5
41/8

9/7

14/7

b

b

c

10/3

7/72

8/55

5/72

درصد
اسانس ()%

a

1/35

2/58

b

2/34

در نر ستون میانگیر نایط که داقل یک ر مشترک دارند ،از لحاظ هماری (هزمون دانکر در سفح ا تاال  )%5اختال محنط داری ا نم ندارند

جدول  :3ارزیا ط و مقایسه کایت و کیتیت مواد مو ره اسانس گیاه مرزنشو

در رو نای مختلف خشک کردن
اجزای اسانس مرزنشو

شاخص ازداری

خشک کردن

خشک کردن

خشک کردن در

خشک کردن در

()RI

در هفتاب

در هون

دمای اتاق

سایه

خارایط ()%

927

0/43

0/63

0/72

0/60

 alpha.-Thujene

931

-

0/42

0/44

0/38

 alpha.-Pinene

989

0/61

0/79

0/85

0/77

 beta.-Myrcene

975

0/46

0/52

0/48

0/49

 1 octen 3 ol

1015

0/97

1/26

1/43

1/21

 alpha.-Terpinene

1022

4/95

6/01

7/65

5/53

 m-Cymol

1057

3/96

6/13

6/38

5/79

 gamma.-Terpinene

1066

0/44

0/54

0/42

0/49

 Cis-sabinenehydrate

1174

0/86

0/81

0/79

0/87

 4-Terpineol

1245

1/39

1/42

1/39

1/32

 Carvacrol methyl ether

1295

20/66

16/46

19/05

19/31

 Thymol

1305

63/18

59/57

58/54

61/17

 Carvacrol

1425

1/28

1/50

1/13

1/23

 trans-Caryophyllene

1505

0/32

0/53

0/34

0/37

 beta.-Bisabolene

1587

0/48

0/42

0/41

0/46

 Caryophyllene oxide

19

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،27سال هفتم ،شماره  ،3پاييز  / 1398صفحات 14-27 :

ککه کا

خشک شده در زیر نور هفتاب ( 20/82درصد) ،سکایه

ا توجه ه نتای تشزیه اسانس مرزنشکو

دستگاه  GC/MCانشام گرفت ،مشخص شد ،تیاول و

( 19/25درصد) ،دمای اتاق ( 19/33درصکد) و دمکای

در

 40درجه هون ( 16/52درصد) ود یشتریر و کاتریر

رو نککای مختلککف خشککک شککده ککوده و حککد از

میزان ترکیباب گاما -ترپینر ،ام -سیاول ،هلتا -ترپینر

کارواکرول و تیاول ،االتریر درصد ترکیبکاب مر کو

و تا -مرسیر ه ترتیکب در گیانکان خشکک شکده در

ککه ام -سککیاول و گامککا -تککرپینر مککط اشککد میککزان

سککایه و نککور هفتککاب مشککانده شککد ترکیبککاب تککرانس

کارواکرول ه ترتیب در مرزنشو نای خشکک شکده

کاریوفیلر و کارواکرولمتیلاتر در مرزنشو

خشکک

در زیککر نککور هفتککاب ( 63/23درصککد) ،سککایه (61/15

شده در دمکای  40درجکه هون دارای یشکتریر مقکدار

درصد) ،هون ( 59/61درصکد) و دمکای اتکاق (58/31

ودند (جدول )3

کارواکرول ترکیباب اصلط گیاه دارویط مرزنشکو

درصد) مشانده شد مقدار تیاول هترتیب در گیانکان

شکل :1کروماتوگرام اسانس گیاه مرزنشو

خارایط در رو

خشک کردن در دمای اتاق

شکل  :2کروماتوگرام اسانس گیاه مرزنشو

خارایط در رو

خشک کردن در نور هفتاب
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شکل  :3کروماتوگرام اسانس گیاه مرزنشو

خارایط در رو

خشک کردن در سایه

شکل :4کروماتوگرام اسانس گیاه مرزنشو

خارایط در رو

خشک کردن در هون

ترکیباب فنلط و کرفیت هنتطاکسکیدانط را در خکانواده

بحث
درصد اسانس و فحالیکت هنتکطاکسکیدانط گیانکان که

نحناعیان افکزایش داده اسکت ()Hossain et al., 2010

وییگطنای مختلتط از جاله ژنوتیپ ،اقلیم ،فصل رشکد،

گزار

شده است در یر رو نای مختلکف خشکک

موقحیت جغرافیایط ،نوع خاک ،شرایط نگهداری و نحکوه

کردن ،خشک کردن در زیر نور خورشکید تکا یر منتکط

خشک کردن

ر کیتیت کانری و مواد مکو ره گیانکان دارویکط دارد

ستگط دارد ()Asekun et al., 2006

ترکیبات و فعالیت آنتیاکسیدانی :تحقیقککاب پیشیر

( )Arsalan and Ozcan, 2008در ایر تحقی کاتریر

نشان مطدند ،خشک کردن ناونهنای تکازه ،محتکوای

میزان فنکل ،فالونوئیکد و فحالیکت رادیککال  DPPHدر
21
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رو

خو ط از هنتطاکسیداننای طبیحکط نسکتند (

خشک کردن در نور هفتاب ه دست همد که که

Amin et

دلیل تا یر منتط نور خورشید ر ایر ترکیبکاب کود در

 )al., 2012االتریر مقدار ترکیباب فنل ،فالونوئیکد و

شده اسکت ،اسکتتاده از رو نکای

خشککک کککردن در

ایر را فه گزار

فحالیککت رادیکککال  DPPHدر رو

گرمایط در خشک کردن مانند (مکاکروویو ،هون و نکور

سایه مشانده شد که ا تحقیقاب انشام گرفته کر روی

خورشید) سبب کانش ترکیباب فنلط کل در ر نای

دو گونکه تکرب شکیر (

گیاه زنشبیل شده است ( )Chan et al., 2009االتریر

 )2015و روزمکککاری ()Khorshidi et al., 2009

مقدار فنل ،فالونوئید و درصد جاع کنندگط رادیککال

مفا قککت دارد تحقیقککاب نشککان داده اسککت ،میککزان

 DPPHدر دارچیر در ناونه خشکک شکده در هون کا

ترکیباب فنلط و پلطفنلط موجود در عصاره ر فحالیکت

دمای  50درجه گزار

شکد ()Bernard et al., 2014

Shaukat Yari and Jameie,

جاعکنندگط رادیکال نیتریکک اکسکید (

Revathi and

خشک کردن در هون در دمانای مختلف ،رای خشک

 )Rajeswari, 2015و سوپراکسککید (

کردن انواع مختلف مواد گیکانط مکورد اسکتتاده قکرار

 )Gryglewski, 1988مو ر اسکت پکارول و ناککاران

مککطگیککرد ( )Hassanpouraghdam et al., 2010ککا

( )Parul et al., 2012فحالیت رادیکال نیتریککاکسکید

and

Robak

توجه ه اینکه درجه کرارب مفلکوب کرای خشکک

االیط را کرای کر

گیکاه

Triumfetta rhomboidae

کردن اندامنای نوایط دارای اسانس ،دمکای  30تکا50

خشک شده در سایه گکزار

ککرد فرانسکیز و هنکدره

( Martinov et

( )Awah, 2010ترکیبککاب فنلککط ،فحالیککت جککاروب

درجه سانتطگراد گکزار

شکده اسکت

 )al., 2007نا ریر در ایر تحقی از دمکای  40درجکه

کنندگط رادیکال سوپراکسید و نیتریک اکسید االیط را

سانتط گراد هون استتاده شده است استانیسکاوجبیک و

در ر نای خشک شده گیاه دارویط ریحان گکزار

ناکککاران ( ،)Stanisavljevic et al., 2014یشککتریر

کردنککد رادیکککال سوپراکسککید عامککل اکسککیدکننده

فحالیت جاعکنندگط رادیکال  DPPHدر گیکاه نحنکا را

نیرومندی است که مطتوانکد کا غشکانای یولکوژیکط

در رو

خشک کردن در دمای  45درجه سانتطگکراد

واکککنش داده و هس کیب ککافتط را القککا کنککد ناچنککیر

گزار

کردند تکان و ناککاران ()Tan et al., 2013

مطتواند که اکسکیین منتکرد رادیککال نیدروکسکیل و

یشککتریر محتککوای فنککل کککل را در دمککای  50درجککه

نیدروژن پراکسید تشزیه شود ()Jiao et al., 2005

سککانتطگککراد هون و یشککتریر رادیکککال  DPPHرا در

درصد اسانس ،کمیت و کیفیت اسکانس :رو نکای

دمای  40درجه سانتطگراد هون رای گیاه کدو گزار

مختلف خشک کردن تا یر محنطداری ر میزان اسکانس

کردنککد نتککای تحقیقککاب قبلککط نشککان داده اسککت کککه

و ترکیباب انویه در گیاه داشکته ()Okoh et al., 2008

یشتریر مقدار فنل کل و رادیکال  DPPHدر گل گلکم

و ناچنککیر عالکککرد اسککانس در گونککهنککای مختلککف

در دمای  40درجه هون در عصاره متانولط دست همد

گیککانط ککه فصککل زراعککط ،زمککان رداشککت و نحککوه

( )Anwar et al., 2013ترکیبکاب فنلکط وییگکطنکای

اسکتخراج سکتگط دارد (

ا یایط دارند که ه هنها اجازه مطدند که ه عنوان ا یا

 )2017دمای اال و تشحشحاب خورشید ا ر منتکط کر

کننده و دننده نیدروژن و کاننده اکسییننکای منتکرد

ترکیباب شیایایط گیاه داشته و اعث ککانش اسکانس،

وارد عاکل شکوند ( )Henriques et al., 2012مقکادیر

ویتامیرنا و سایر ترکیباب گیکاه مکطشکود

( Ozcan et

مختلف فنل در گیاه مطتواند ر خواص هنتطاکسیدانط

 )al., 2005در ایر تحقی یشتریر درصد اسکانس در
رو

گیاه تا یر گذارد زیرا ترکیباب فنلکط در گیانکان منبکع
22
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در رو

ود مرادی و ناککاران ( )Moradi et al., 2015یکان

خشک کردن زیر نور هفتاب ه دست همد که

ا تااال ه دلیل ا راب منتط نور خورشید ر اسکانس و

کردند ،کارواکرول االتریر جکزا اسکانس مرزنشکو

ترکیباب هن در ایر گیاه کود محققکان سکیاری رو

خککارایط اسککت و حککد از هن یشککتریر جککزا اسککانس

خشک کردن در سایه را نسبت ه رو نای دیگکر از

هترتیب مر و

لحاظ تظ درصد اسانس رتر دانسکتند ککه از جالکه

تحقیقاب نشان داده است که ترکیباب اصکلط اسکانس

هنها مطتوان ه تحقیقاب عزیزی و ناکاران

مرزنشو

( Azizi et

ه گاما ترپینر و پاراسکیار مکط اشکد

شامل تیاول و کاوراکرول اسکت (

Novak

 )al., 2009در ا ونککه هلاککانط ،عبککادی و ناکککاران

 )et al., 2003در ایککر تحقیک مقککدار کککاوراکرول و

( )Ebadi et al., 2013در ریحکککان ،چالشککککان و

تیاول در رو

خشک کردن در نور هفتکاب یشکتریر

ناککاران ( )Caliskan et al., 2017در نحنکاع فلتلکط،

مقدار را ه خود اختصاص داد در الیکه مقدار هلتکا-

خالکککد و ناککککاران ( )Khalid et al., 2017در

ترپینر ،گاما -ترپینر ،ام -سکیاول و تکا -مرسکیر در

ادرنشبویکککه اشکککاره ککککرد عظکککیمزاده و ناککککاران

رو

خشک کردن در نور هفتاب کانش یافکت دلیکل

( )Azimzadeh et al., 2015یان داشتند که یشتریر و

ایر امر را مطتوان چنیر یان کرد ککه ،افکزایش درجکه

کاتکککریر درصکککد اسکککانس در گیکککاه
 foeniculumهترتیب مر و

ه رو

Agastache

خشکک ککردن

اندامنا و افزایش سرعت انتقال مولکولنای ترکیبکاب

خشکک

محفر در طط تبخیر ،سکبب ککانش مهاتکریر اجکزای

در سایه و ماکروویو ود ،زیرا کا اینککه رو
کردن در ماکروویو ،رو

رارب ه دلیل اال رفتر سرعت رکت هب ه طر

اسانس در گونهنای گیانط مطشکود (

سریحط وده و سبب تکظ

Asekun et al.,

رنگ گیاه مکطشکود ولکط اعکث ککانش قا کل توجکه

 )2007وجود ترکیباب شیایایط مانند سکینوئل ،هلتکا-

روغرنای فرار در گیاه نیز مطگردد ررسط رو نای

پینر ،کاوراکرول ،سکیار و هلتکا ترپینئکول در اسکانس

Mentha pulegium

اندامنای مختلف گیاه اعث ا راب هنتکط اکسکیدانط و

مختلکف خشککک کککردن در گیککاه

نشان داد ککه یشکتریر و کاتکریر درصکد اسکانس در

دکد میکرو کط در گیکاه مکطشکود (

رو نکککککای سکککککایه و هون دسکککککت همکککککد

 )2018نتای تحقیقاب کیهانط و ناکاران (

( )Hassanpouraghdam and Hassani, 2014نتکای

 )et al., 2015نشان داد ،مقدار تیاول و ترکیباب فنلکط

Moulod et al.,
Keyhani

تحقیقاب پیشیر نشان داده است که دمکای  60درجکه

اسانس در رو

سانتطگراد رای خشک ککردن هویشکر و مکریم گلکط

درجه سانتطگراد هون و سایه ا نم اختال

مناسب نیست و اعث کانش شدید ترکیباب فکرار در

نداشککتند ولککط مقککدار تیاککول و ترکیککب تیاککول و

هنها مطشود که ه دلیل از یر رفتر مونوترپرنای غیر

کارواکرول در تیاار  50درجه هون ،االتر از سه رو

اکسکیینه مکط اشکد ( )Venskutonis, 1997کاراویکا و

دیگر ود نتای تحقیقاتط که ر روی ادرنشبویه انشام

ناککاران ( ،)Karawya et al., 1980یشکتریر درصکد

گرفته است نشان مکطدنکد ،یشکتریر درصکد لینکالول

اسانس جحتری را هترتیکب در سکایه ( 2/58درصکد)،

( 2/18و  3/12درصد) و هلتکا تکرپینر ( 6/35و )8/22

دمای هون ( 2/34درصد) ،دمای اتاق ( 2/09درصد) و

خشکک ککردن در نکور هفتکاب در

نورخورشید ( 1/35درصد) گزار

کردنکد یشکتریر

درصد ترکیباب اصلط اسانس در مرزنشو
ه ترتیب مر و

ه ترتیب در رو

خشکک ککردن در دمانکای  30و 40
محنطداری

رداشت اول و دوم دسکت همکد در کالط ککه کرای
منتول ( 0/93و  1/3درصد) یسکتریر مقکدار در رو

خکارایط

ه کاوراکرول ،تیاکول ،ام -سکیاول،

خشککک کککردن در سککایه ککود و مشککانده شککد کککه در

گاما -ترپینر ،کاوراکرول متیل اتر و ترانس ککاریوفیلر

رداشت دوم مقایر ترکیباب فوق افزایش یافتکه اسکت
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فحالیت هنتطاکسیدانط و درصد و ترکیباب اسانس گیاه

) تحقیقاب انشام شده کر رویKhalid et al., 2008(

خکارایط ا کر محنکطداری داشکت

دارویط مرزنشکو

 ترکیبکاب اصکلط ایکر گیکاه،گیاه اکالیپتوس نشکان داد

،خشک کردن هدلیل تا یر در میزان مواد مو ره گیکانط

 پینر مکط اشکد و یشکتریر- سینوئل و هلتا8و1 شامل

کیتیت گیاه دارویط را تحت تا یر قرار مطدنکد رو

خشک کردن در سکایه و

 سینئول در رو8و1 مقدار

خشک کردن طبیحط (سایه و نور هفتاب) متداولتکریر

Fathi and

( تقفیککر ککا هب دسککت همککد

ککا رو

و کم نزینکهتکریر رو نکای خشکک ککردن گیانکان

) میرا اکککککدی و ناککککککارانSefidkon,

2012

 هتککریر رو،مکط اشککند طبک نتککای ایکر هزمککایش

 ترکیکب اصکلط اسکانس،)Mirahmadi et al., 2017(

 رو،خکارایط

- ژرانیکال و گامکا، ککاریوفیلر-ادرنشبویه شکامل تکا

خشک کردن کرای گیکاه مرزنشکو

خشککک کککردن در سککایه ککود و خشککک کککردن در

،خشکک ککردن در سکایه

نورهفتاب هدلیل دمای کاال و تشحشکحاب کاال ا کراب
خشک کردن

کردند

کادینر را هترتیب در رو

 درجه هون گزار55  و35 دمای

نامفلو ط از خود نشان داد حد از رو

 خشکک ککردن در هون و دمکای اتکاق نتکای،در سایه

نتیجهگیري نهایی

مفلو ط را نشان داد

کاکط از هن

دسکت همکده در ایکر تحقیک

نتای
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Abstract
Drying is the most common way to preserve medicinal and aromatic plants and protect their
biochemical compounds. The aim of the present study was to investigate the effect of different
drying methods on the antioxidant and phytochemical activity of essential oil of aerial parts of
Origanum vulgare L. subsp. gracile in 50 percentage of the flowering stage. This study was
conducted in a randomized complete block design with four treatments in three replications at
Research Farm of faculty of Agriculture, Urmia University (1365 m above sea level) during
2016. The aerial parts of the plant were dried using four types of drying methods, including
room temperature (20-23 °C), open air (direct sunlight), free air (shade) and oven temperature
(40°C). The obtained essential oils by hydro-distillation method were analyzed by GC and
GC/MS. Total phenol, total flavonoid, antioxidant activity (DPPH), superoxide radical
scavenging activity, and nitric oxide radical scavenging activity were measured by Folin–
Ciocalteu reagent (FCR), aluminum chloride, 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, Tris-HCl buffer,
and Griess Illosvoy reaction respectively. Based on the results, there was significant difference
among different drying methods. The highest amount of essential oil, total phenol content, total
flavonoid, DPPH radical scavenging activity, and superoxide radical scavenging activity were
observed in shade drying method. However, carvacrol and thymol as the main constituents of
essential oil had the highest amount of drying in open air under direct sunlight. After carvacrol
and thymol, compounds obtained in a shad-drying method including β-mersin, α-terpinene, γtrypinene and M-simol had the highest amounts. We concluded that essential oil composition
and antioxidant activity of oregano were greatly aﬀected by the drying method and among the
different methods of drying, shade drying was the best for the oregano plant to preserve its
chemical composition.
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