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  علمی کوتاه گزارش 
  

   برخی و کردن خشک زمان بر آون) و بیعی(ط کردن خشک مختلف هاي روش ثیرأت
  ).Melissa officinalis L( بادرنجبویه دارویی گیاه ثانویه هاي متابولیت

  
  1پور مهدي مژده و 2همتی خدایار ،1ادهز حسن کیانوش*

  گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه باغبانی، علوم گروه دارویی، گیاهان ارشد کارشناسی آموخته دانش1
  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه باغبانی، علوم گروه دانشیار،2

  16/12/1395 پذیرش: تاریخ ؛7/3/1395 دریافت: تاریخ
  چکیده
 و داشته بهداشتی و غذایی دارویی، صنایع در فراوانی کاربرد آن اسانس که است دارویی گیاهی بادرنجبویه :هدف و سابقه

 گیرد. می قرار استفاده مورد یماريب این درمان و ایدز ویروس علیه بر امروزه که ،باشد می رزمارینیک اسید ترکیب داراي همچنین
 حذف شامل فرآیند این باشد، می برداشت از بعد کشاورزي محصوالت نگهداري هاي روش ترین قدیمی از یکی کردن خشک
 و کرد انبار طوالنی مدت براي را محصول بتوان تا بوده خاص آستانه یک به رسیدن حد تا تبخیر عمل از استفاده با رطوبت
 نوع به توجه با کردن خشک فرآیند در نمود. متوقف ار شده فساد موجب آن در که را مخمرها و ریزجانوران آنزیمی، هاي فعالیت

 بر کردن خشک فرآیند تأثیر بر عالوه .نمود انتخاب آن براي را مناسبی روش باید ...)، و فالونوئید اسانس، (آلکالوئید، مؤثره مواد
 بر بسزایی تأثیر کردن کخش براي استفاده مورد روش که است داده نشان نیز مطالعات برخی نتایج محصوالت، ماندگاري مدت

  دارد. دارویی گیاهان ثانویه هاي متابولیت يامحتو و عملکرد
  

 گیاه ثانویه هاي متابولیت برخی و کردن خشک زمان بر کردن خشک مختلف هاي روش تأثیر بررسی منظور به :ها روش و مواد
 در کردن خشک شامل که درآمد. اجرا به رارتک سه در تصادفی کامل هاي بلوك طرح صورت به آزمایشی ،بادرنجبویه دارویی
 )اتاق و آفتاب سایه، در کردن (خشک طبیعی روش و گراد) سانتی درجه 60 ،55 ،50 ،45 ،40 ،35 ،30( آون در مختلف دماهاي

 وزن پایه بر 1/0 رطوبتی محتواي به ها آن وزن که زمانی تا ها نمونه کردن خشک مختلف، هاي روش در .گرفتند قرار مقایسه مورد
 و اسانس) (درصد سانسا استخراج جهت شده خشک هاي نمونه از داشت. ادامه برسد، تر) وزن پایه بر درصد 10 (یا خشک
 اکسیدانی آنتی فعالیت و کینرزماری اسید مقدار کل، فنل میزان شامل ثانویه هاي متابولیت برخی گیري اندازه جهت متانولی عصاره
 کروماتوگرافی دستگاه توسط رزمارینیک اسید مقدار و آب با تقطیر روش به شده خشک هاي مونهن از اسانس گردید. استفاده

  گردید. استفاده سیوکالتو فولین روش از کل فنل میزان و DPPH توسط اکسیدانتی آنتی فعالیت ،)HPLC( باال کارایی با مایع
  

 آون بـا  کـردن  خشک در درصد) 19/83( اکسیدانتی آنتی عالیتف و درصد) 38/0( اسانس درصد بیشترین داد نشان نتایج :ها یافته
 اسید و رادگ سانتی درجه 40 آون با خشک) وزن گرم بر گرم میلی 77/58( کل فنل بیشترین گردید. حاصل گراد سانتی درجه 30

 درجـه  60 دمـاي  در گردیـد.  حاصل اتاق در کردن خشک روش از استفاده با خشک) وزن گرم بر گرم میلی 78/39( رزمارینیک
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 26/0( کرزمارینیـ  اسـید  و درصـد)  58/20( اکسیدانتی آنتی فعالیت درصد)، 22/0( اسانس درصد مقدار کمترین آون گراد سانتی
 گـراد)،  سـانتی  درجـه  60( آون دمـاي  افزایش با کردن، خشک مختلف هاي روش در شد. حاصل خشک) وزن گرم بر گرم میلی

 بادرنجبویه در شده گیري اندازه ثانویه هاي متابولیت افزایش باعث گراد سانتی درجه 30-40 ايدماه و ثانویه هاي متابولیت کاهش
   گردید.

  

 باالي میزان آوردن دست هب ،بادرنجبویه دارویی گیاه کردن خشک از هدف اگر تحقیق این از حاصل نتایج اساس بر :گیري نتیجه
 اسید باالي میزان به دستیابی هدف اگر ولی گردد، می توصیه گراد تیسان درجه 30 دماي در آون با کردن خشک باشد، اسانس

 گردد. می توصیه آون گراد سانتی درجه 40- 45 يهادما و اتاق در کردن خشک ،باشد رزمارینیک
  

  DPPH، HPLC بادرنجبویه، رزمارینیک، اسید ،اسانس :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
 Melissa( علمی نام با لیمو) (برگ بادرنجبویه

officinalis L.( علفی، گیاهی نعناعیان، خانواده از 
 40-60 ارتفاع به گوش چهار ساقه با ساله چند

 توان می آن درمانی خواص از باشد. میمتر  سانتی
 درمان عصبی، هاي ناراحتی درمان بخش، آرام اثرات

 طعم اي، روده قلبی، معده، هاي بیماري آلزایمر، بیماري
 ضد و نیروزا داروهاي تهیه ضم،ه بهبود غذا، دهنده
 ایدز ویروس ضد اثر از ییها گزارش .برد نام را تبخال
 است شده منتشر نیز آن در موجود رزمارینیک اسید

)9، 11، 6.(   
 هاي روش ترین قدیمی از یکی 1کردن خشک

 برداشت از بعد کشاورزي محصوالت نگهداري
 از استفاده با رطوبت حذف شامل فرآیند این باشد. می

 بوده خاص آستانه یک به رسیدن حد تا تبخیر عمل
 و نمود انبار طوالنی مدت براي را محصول بتوان تا

 در که را مخمرها و ریزجانداران آنزیمی، هاي فعالیت
 فرآیند در ).4( کرد متوقف را شده فساد موجب آن

 در موجود مؤثره مواد نوع به توجه با کردن خشک
 و...)، فالونوئید فنل، اسانس، (آلکالوئید، دارویی گیاه
      ًمعموال  نمود. انتخاب آن براي را مناسبی روش باید
 حاوي آوري  جمع از پس گیاهان مختلف هاي اندام

                                                             
1- Drying 

 که باشند، می )،درصد 60-80( رطوبت فراوانی مقادیر
 گیاه اندام نوع به بسته را رطوبت میزان این باید

 داد کاهش درصد 10-14 به استفاده مورد دارویی
 ،گیاهان این کردن خشک دیگر طرف از ).3 ،5 ،11(

 دارد. همراه به ها آن در را شیمیایی و فیزیکی تغییرات
 افزایش بر کردن خشک فرآیند موارد، برخی در

 است. ثرؤم معطر گیاهان از بعضی اسانس عملکرد
 Melalecua( چاي درخت برگ در فرآیندي چنین

alternifolia( اسانس افزایش گیاه، این در دارد. وجود 
 نیست، رطوبت مقدار تغییر نتیجه در برداشت از پس
 جریان در و برداشت از بعد اسانس تولید دلیل به بلکه

 اي گونه در نیز افزایشی چنین است. آن کردن خشک
 بابونه گل و )Eucalyptus camaldulensis( اکالیپتوس

 گزارش )Anthemis nobilis var. flora plena( رومی
 در تغییراتی سبب کردن خشک همچنین است. شده

 دارویی گیاهان از برخی اسانس دهنده تشکیل اجزاي
 کردن خشک دهد می نشان تحقیقات گردد. می

 مانند ترکیباتی مقادیر افزایش سبب بادرنجبویه
 کامفن، کاهش و اکتانال و گاماترپینن لیمونن، میرسن،
 تازه گیاه با یسهمقا در نرال و استات ژرانیول لینالول،

  ).11( گردد می
 گیاهان در کردن خشک اهمیت به توجه با

 دارویی گیاه از استفاده و معطر و اي ادویه دارویی،
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 غذایی، صنایع داروسازي، صنایع در بادرنجبویه
 بررسی جهت آزمایش این بهداشتی و آرایشی

 بر آون) و (طبیعی کردن خشک مختلف هاي روش
 برخی و اسانس درصد کردن، خشک زمان

 و رزمارینیک اسید میزان کل، (فنل ثانویه هاي متابولیت
 انجام بادرنجبویه دارویی گیاه اکسیدانی) آنتی فعالیت

  شد.
  

  ها روش و مواد
 خشک مختلف هاي روش تأثیر بررسی منظور به
 هاي متابولیت برخی و کردن خشک زمان بر کردن
 Melissa officinalis( بادرنجبویه دارویی گیاه ثانویه

L.،( تصادفی کامل هاي بلوك طرح صورت  به آزمایشی 
 سه و کردن) خشک مختلف هاي (روش تیمار 10 با

 گیاه نشاء .درآمد اجرا به 1392 سال در تکرار
 به زمینی در 1392 ماه فروردین اواخر در بادرنجبویه

 دانشگاه مزرعه در مترمربع 3 ابعاد به کرت 3 تعداد
 کشت مورد گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم
 لحاظ از مساوي شرایط در کرت سه هر .ندگرفت قرار

 با هرز هاي علف وجین و بودند آبیاري و کوددهی
 هاي آزمایش انجام منظور به گردید. انجام دست

 مرحله در ماه مرداد اواسط در کردن خشک تحقیقاتی
 متري سانتی 5 ارتفاع از ها سرشاخه گلدهی از قبل
 به و برداشت ظهر 12 تا 11 ساعت در خاك يباال

 شدند منتقل باغبانی علوم گروه آزمایشگاه به سرعت
 موردنظر تیمارهاي و کرده جدا ها ساقه از را ها برگ و

 کردن خشک شامل تیمارها گردید. اعمال ها آن يرو
 درجه 60 ،55 ،50 ،45 ،40 ،35 ،30( آون دماي در

 شامل: که طبیعی طور به کردن خشک و گراد) سانتی
 درجه 35 دماي میانگین با( سایه در کردن خشک
 دماي میانگین با( آفتاب در کردن خشک گراد)، سانتی

 با( اتاق در کردن خشک و گراد) سانتی درجه 38
 میزان .بود گراد) سانتی درجه 28 دماي میانگین

 خشک وزن یا و تر وزن پایه بر گیاهی ماده رطوبت
 پایه بر رطوبت میزان که طوري به د،شو می محاسبه

 1 رابطه از شود، می بیان درصد صورت به که تر وزن
 که خشک وزن پایه بر رطوبت میزان و محاسبه

 تعیین 2 رابطه از شود، می بیان تبنس یک صورت  به
 جهت شده خشک هاي نمونه زا .)19( گردد می

 و )2،11( آب با تقطیر روش به اسانس استخراج
 هاي متابولیت برخی گیري اندازه جهت متانولی عصاره
 1DPPH روش به اکسیدانی آنتی فعالیت شامل: ثانویه

 و )8( 2سیوکالتو فولین روش به کل فنل میزان ،)7(
 ،)HPLC3 )1 از استفاده با کیرزمارین اسید مقدار

   گردید. استفاده
 رطوبت= وزن رطوبت)/ وزن + خشک ماده وزن( ×100

1( تر زنو پایه بر رطوبت میزان  
رطوبت= وزن خشک/ ماده وزن  وزن پایه بر رطوبت میزان 

2( خشک  
  

 تجزیه براي مشاهدات؛ تنظیم و آوري جمع از پس
  میانگین و MSTATC افزار نرم از ها داده تحلیل و

 درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون با ها داده
 از نمودارها و ها جدول ترسیم براي گردیدند. مقایسه

  گردید. استفاده Excel و Word ارهايافز نرم

                                                             
1- 2,2- Diphenyl-1-picryl hydrazyl 
2- Folin ciocalteu 
3- High performance liquid chromatography  
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  بحث و نتایج
 دار معنی اثر بیانگر ها داده واریانس تجزیه

)01/0P<( طبیعی کردن خشک مختلف هاي روش) و 
 در .)1 (جدول بود مطالعه مورد صفات تمامی بر آون)
 رسیدن براي موردنیاز زمان طبیعی کردن خشک روش

 شکخ وزن پایه بر 10/0 رطوبت محتواي به
 این که طوري به یافت، کاهش داري معنی صورت به

 برابر 5/3 آفتاب شرایط در کردن خشک براي زمان
 7/2 و اتاق شرایط در کردن خشک زمان از کمتر
 همچنین .)1 (شکل بود سایه شرایط در کمتر برابر

 دماهاي در کردن خشک روش در شد مشاهده
 دماي در کردن خشک زمان کمترین آون در مختلف

 و ساعت 1/4 با برابر آون گراد سانتی درجه 60
 درجه 30 دماي در کردن خشک زمان بیشترین

 زمان عبارتی به یا و بود ساعت 3/12 با آون گراد سانتی
 دارویی گیاه برگ شدن خشک براي شده صرف

 برابر 3 گراد سانتی درجه 60 دماي در بادرنجبویه
 در بادرنجبویه گیاه برگ شدن خشک زمان از کمتر
 خشک زمان گرچه بود. گراد سانتی درجه 30 دماي
 شرایط و گراد سانتی درجه 60 دماي آون در کردن
 ولی بود کمتر ها روش و دماها سایر به نسبت آفتاب
 اسید کل، فنل میزان اسانس، مقدار کاهش باعث

 هاي نمونه در اکسیدانی آنتی فعالیت و رزمارینیک
 تیمار در انساس درصد بیشترین گردید. شده خشک
 میزان به گراد سانتی درجه 30 دماي در کردن خشک

 تیمار به مربوط آن مقدار کمترین و درصد 39/0
 به آون گراد سانتی درجه 60 دماي در کردن خشک
 در ).2جدول ( گردید حاصل درصد 22/0 مقدار

 بررسی در )،2011( مولر و آرگیوپولوس تحقیقی
 کمترین ادرنجبویه،ب فرار هاي روغن و اسانس محتواي
 درجه 40 و 30 دماهاي در کردن خشک اثر در کاهش
 50 باالي دماي که حالی در ،گردید مشاهده گراد سانتی
 همراه به را اسانس توجه قابل کاهش گراد، سانتی درجه

 گردید. تشدید باالتر دماهاي در کاهش این و داشت
 این در )،3 (جدول ها میانگین مقایسه آزمون اساس بر

 کردن خشک تیمار به کل فنل مقدار بیشترین آزمایش
 77/58 مقدار به گراد سانتی درجه 40 دماي در

 به آن مقدار کمترین و خشک وزن گرم، بر گرم میلی
 گرم میلی 44/8 مقدار به آفتاب در کردن خشک روش

 میانگین مقایسه آمد. دست هب برگ خشک وزن برگرم،
 رفته، کار هب مختلف ايتیماره بین در داد نشان ها داده

 با گراد سانتی درجه 30 دماي در کردن خشک تیمار
 تیمار و اکسیدانی آنتی فعالیت بیشترین درصد 19/83

 کمترین درصد 58/20 با گراد سانتی درجه 60 دماي
 کاهش که دادند. نشان خود از را اکسیدانی آنتی فعالیت
 ادگر سانتی درجه 60 دماي در اکسیدانی آنتی فعالیت

 و فنلی ترکیبات کاهش و تجزیه علت به تواند می
 دست به نتایج اساس بر باشد.  دما این در گیاه اسانس

 بادرنجبویه ها، داده میانگین مقایسه جدول از آمده
 گرم میلی 78/39 میزان به اتاق شرایط در شده خشک

 اسید مقدار بیشترین داراي برگ خشک وزن گرم، بر
 درجه 60 دماي در کردن کخش تیمار و رزمارینیک

 وزن گرم بر گرم میلی 26/0 مقدار به دگرا سانتی
 دادند اختصاص خود به را مقدار کمترین ،خشک
 بیشترین بادرنجبویه روي بر تحقیقی در ).8 (شکل
 در ها نمونه در موجود رزمارینیک اسید محتواي میزان
 با و گردید مشاهده گراد سانتی درجه 40 و 30 دماي

 گراد)، سانتی درجه 45 (باالي کردن خشک دماي افزایش
  ).2( یافت کاهش داري معنی طور به آن میزان

  
  گیري نتیجه

 و دما که داد نشان ها یافته مطالعه این در
 توجهی قابل طور به کردن خشک مختلف هاي روش

 فنل محتواي اسانس، درصد کردن، خشک زمان بر
 رزمارینیک داسی يامحتو و اکسیدانی آنتی فعالیت کل،
 افزایش با که طوري به .گذارد می اثر بادرنجبویه برگ
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 در کردن خشک و گراد) سانتی درجه 60( آون دماي
 درجه 30-40 دماهاي و کاهش سبب آفتاب
 ثانویه هاي متابولیت افزایش باعث گراد سانتی

 خشک از هدف اگر رو این از گردید. بادرنجبویه
 باالي میزان وردنآ دست هب بادرنجبویه گیاه کردن

 درجه 30 دماي در کردن خشک باشد، اسانس
 به دستیابی هدف اگر ولی گردد، می توصیه گراد سانتی
 در کردن خشک باشد رزمارینیک اسید باالي میزان
 توصیه گراد سانتی درجه 40- 45 دماهاي و اتاق
  گردد. می

  
  .اتاق) و سایه (آفتاب، طبیعی روش در خشک) وزن پایه (بر 10/0 رطوبتی محتواي به رسیدن براي الزم زمان مدت -1 شکل

Figure 1. The time required to reach a moisture content 0.10 (on a dry weight basis) in the natural method (sun, shade 
and room). 

 
  .بادرنجبویه ثانویه هاي متابولیت زا برخی و کردن خشک زمان واریانس تجزیه -1 جدول

Table 1. Analysis of variance for drying time and some secondary metabolites of Lemon balm. 

  
n.s. باشد. می درصد 1 سطح در شدن دار معنی و داري معنی عدم ترتیب به ** و  

n.s. and **: not significant, significant at the 1% probability levels, respectively.  
 
 
 
 

 آفتاب             سایه         اتاق               
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  .آون) و (طبیعی کردن خشک مختلف هاي روش و کردن خشک زمان ثیرأت تحت شده گیري اندازه صفات میانگین مقایسه -2 جدول
Table 2. Mean comparison for measured traits under effect of drying time and different drying methods. 

 

  

 باشد. می دانکن آزمون اساس بر درصد 5 احتمال سطح در داري معنی تفاوت عدم نماینگر ستون هر در ركمشت حروف
Means with at least one similar letter in each column have no signification difference Duncan's test at %5 of 
probability level. 
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