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چکیده
خشککردن یکی از مهمترین فرآیندهای پس از برداشت گیاهاان داوییای اسات دو ایان پاشیهه با منظارو بروسای تار یر وی هاای متلفا
خشک کردن بر گیاه داوییی شمعدانی عطری ،آزمایشی بر پای طرح کامالً تصادفی با س تکراو ی  21تیماو اجارا شاد تیماوهاای مارود آزماایه شاام
خشککردن دو ماکریییر (تران  033 ،033ی  033یات) ،خشک کردن دو آین (دمای  44 ،54ی  04دوج سانلیگراد) ،خشک کردن طبیعی (خشککردن
دو سای محصرو اتاق ،سای هرای آزاد 4 ،ساعت آفلاب ی سپس انلقال ب سای  23 ،ساعت آفلاب ی سپس انلقال ب سای  ،ی آفلاب کام ) ی نمرن گیاهی
تازه (ب عنران شاهد) بردند دو وی های متلف خشککردن ،کاهه یزن نمرن ها تا وسیدن محلرای وطربت ب  21دوصد (بر پای ماده خشک گیاهی)
ادام یافت نلایج تجزی یاویانس نشاندهنده تا یر معنیداو وی های متلف خشککردن بر زمان خشاککاردن ،فنا کا  ،فالینر یاد کا  ،فعا یات
آنلیاکسیدانی با دی وی دیپیپیاچ ی افآواِیپی ی محلرای اسانس برد کمترین ی بیهترین زمان خشککردن ( 5/34دقیق ی  0ویز) ب ترتیب مربرط
ب تیماوهای خشککردن با تران  033یات ماکریییر ی خشککردن دو سای هرای آزاد برد باالترین محلرای فن ک ( 25/87میفیگرم گا یک اسید دو
صد گرم ماده خشک) ی فالینر ید ک ( 21/70میفیگرم کر رسلین دو صدگرم ماده خشک) ب ترتیب دو تیماو سای محصرو ی سای هرای آزاد ی بیشلرین
ظرفیت آنلیاکسیدانی ( )IC50=2/31دو نمرن تازه مشاهده گردید همچنین گیاهان خشکشده دو آین با دمای  54دوج نیز از نظر فن ک  ،فالینر یاد
ک ی فعا یت آنلیاکسیدانی غنی بردند دو حا یک نمرن های خشکشده دو س تران ماکریییر ی نمرن های خشکشده دو آفلاب کام کمترین میزان وا
برای این صفات نشان دادند باالترین محلرای اسانس ( 3/1دوصد یزنی/یزنی بر پای ماده خشک گیاهی) نیز دو تیماو خشککردن دو آین با دماای 54
دوج مشاهده گردید ب طرو کفی میتران گفت ک خشککردن دو دماهای باالی آین ی ترانهای باالی ماکریییر باعث کاهه میزان ترکیبات فنر ی ی
فالینر ید ،فعا یت آنلی اکسیدانی ی دوصد اسانس شمعدانی عطری گردید دو حا یک وی های خشککردن دو سای محصرو ،سای هرای آزاد ی آین باا
دمای  54دوج  ،کمترین کاهه وا دو این صفات نسبت ب نمرن گیاه تازه نشان دادند
واژههای کلیدی :شمعدانی عطری ،خشککردن ،فنرل ک  ،فالینر ید ک  ،فعا یت آنلیاکسیدانی
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شمعدانی عطری (گ عطر چای) با ناام عفمای
 ،graveolensگیاهی چند ساا از تیاره  Geraniaceaeاسات ایان
گرن گیاهی کند وشد ،عمرماً عففی با ساق های بفند ی داوای برگهای
گرد با حاشی مرجداو است ی عطاری شابی گا سارو ی سایب داود
اسانس گیاه شمعدانی عطری ب طارو یسایعی دو صانایط عطرساازی،
Pelargonium

 0 ،1 ،2ی  -4ب ترتیب اسلادیاو ،دانشیاو ،دانشجری دکلری ی دانشجری کاوشناسی
اوشد گریه عفرم باغبانی ،دانشکده کشایوزی ،دانشگاه رسلان
 -5کاوشناس گریه عفرم باغبانی ،دانشکده کشایوزی دانشگاه رسلان
)Email: mumivand.h@lu.ac.ir
(* -نریسنده مسئرل:
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.76354

آوایشای-بهداشلی ،غذایی ی داویسازی اسلفاده می شارد ( )1اساانس
این گیاه داوای خراص ملعددی از جمف ضدعفرنی کنندگی ی تحریک
کنندگی سیسلم نفایی برای دومان زخمها ،آبس ی تاب اسات ( 13ی
 )10از دیگر خراص گیاه شمعدانی میتران ب خاصیت ضد میکریبی،
ضد اضطراب ی بهبرد بریدگی ی خراشیدگی اگزماا ی همروی یاد اشااوه
کرد ( )20عصاوه هیدویا کفی بارگ گیااه شامعدانی عطاری غنای از
ترکیبات فالینر یدی است ترکیبات دیگری مانند ییلاامینهاای  Aی
 ،Eکرماوین ی اسیدهای چرب غیراشباع نیز از ترکیبات شاخص دو این
عصاوه میباشند ( )08عالیه بر این عصاوه شامعدانی عطاری ا ارات
تسهی کنندگی دو وشد سفرلهای جنین داود ()21
گیاهاااان داوییااای داوای ساااطز بااااالیی از وطربااات ی
میکریاوگانیسم هاا هسالند بناابراین جهات جفارگیری از فسااد ایان
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محصرالت ی اجلناب از کاهه کمیات ی کیفیات ماراد ما ره آنهاا،
خشککردن سریط پس از برداشت مراد گیاهی بسایاو ضاریوی اسات
( )15خشککردن یکی از قادیمیتارین وی هاای نگهاداوی ماراد
گیاهی ی از مهمترین فرآیندهای پس از برداشت گیاهان داوییی است
این فرآیند شام حذف وطربت با اسلفاده از عم تبتیر تا حد وسیدن
ب یک آسلان خاص است کا منجار با کااهه فعا یات آنازیمهاا،
میکریبها ی متمرها دو محصرل ی کاهه فساد ی زیال آن میشارد،
دو نلیج نگهداوی محصرل وا بارای مادت طارالنی بادین کااهه
کمیت ی کیفیت آن امکانپذیر میکند ( )0اندامهای متلف گیاهاان
معمرالً پس از جمطآیوی حاایی مقاادیر فرایانای وطربات ( 03تاا73
دوصد) هسلند ک باید این میزان وطربت وا بسل ب نارع انادام گیااه
داوییای با  23-25دوصاد کااهه داد ( 0 ،2ی  )14از طارف دیگار
خشککردن گیاهان تغییرات فیزیکی ی شیمیایی وا دو آنها ب هماراه
داود دو برخی مراود ،فرآیند خشاککاردن منجار با افازایه باازده
اسانس بعضی از گیاهان معطر میشرد دو فرآیند خشککردن گیاهان
داوییی با ترج ب نرع مراد م ره (آ کا ر ید ،اساانس ،فنا  ،ترپنر یاد
ی ) آنها باید وی مناسبی انلتاب نمرد با با کااوگیری وی هاای
خشککردن سریط ی صنعلی ،ن تنها کیفیت محصرل حفظ مایشارد،
بفک مدت زمان خشککردن نیز ب میزان چشمگیری کاهه خراهاد
یافت با مقایسا دی وی خشاککاردن باا آین ی خشاککاردن دو
ماکریییر دو نعناع ففففی ( )Mentha piperita L.مشتص شاد کا
وی خشککردن دو ماکریییر باعث حفظ بیشلر اسانس گیاه میشرد
( )00دو پشیهشی ،تا یر وی های متلف خشککردن (شاه تاران
ماکریییر ،س دمای متلف آین ی خشککردن دو ساای ی آفلااب) وا
بر گیاه بابرن مرود بروسای قاراو دادناد نلاایج حااکی از آن بارد کا
سریطترین وی خشککردن مربرط ب مااکریییر ی کنادتارین وی
مربرط ب خشککردن دو سای برد دو این آزماایه بااالترین دوصاد
اسانس دو وی های خشککردن با آین  43ی  03دوج سانلیگراد ی
خشککردن دو سای ب دست آمد ،دو حا یک کمترین میزان اساانس
دو وی های خشککردن دو آفلااب ،تارانهاای بااالی مااکریییر ی
دمای باالی آین مشاهده شد ( )0دو پشیهشی دیگر گازاو نمردناد
ک طی فرآیند خشککردن یاکانههاای آنزیمای ی غیارآنزیمای وو
میدهند ک منجر ب تغییرات قاب ترجهی دو ترکیاب ماراد مار رهی
گیاهان داوییی میشرند ( )23دو مطا عا ای دیگار ،تاا یر وی هاای
خشککردن دو آفلاب ،آین باا دماای  43دوجا ساانلیگاراد ی وی
ترکیبی آین–ماکریییر با تران  833یات وا بر خصرصیات نعناع ففففی
مرود بروسی قراو دادند نلایج این محققیق نشان داد کا کرتااهتارین
زمان خشکشدن دو وی آین-ماکریییر برد همچنین دو ایان وی
بیهترین ترکیبات فن ک ی بهلرین کیفیت ونگ گزاو شد ()5
دو بروسیای دیگر ،تا یر دماهای متلف خشککردن وا بر

ییشگیهای فیزیکی-شیمیایی ،ظرفیت آنلیاکسیدانی ،ونگ ی میزان
ترکیبات فنفی ففف قرمز مرود بروسی قراو دادند نلایج نشان داد ک
میزان ترکیبات فنفی با افزایه دما از  43دوج ب  03دوج سانلی-
گراد کاهه یافت ی باالترین فعا یت آنلیاکسیدانی دو پایینترین دما
( 43دوج سانلیگراد) مشاهده شد ( )00دو پشیهشی با بروسی تا یر
وی های متلف خشککردن (طبیعی ی آین) بر زمان خشککردن ی
برخی ملابر یتهای انری گیاه داوییی بادونجبری نشان دادند ک
بیهترین دوصد اسانس ی فعا یت آنلیاکسیدانی دو وی خشککردن
با آین با دمای  03دوج سانلیگراد ی بیهترین میزان فن ک دو
وی خشک کردن با آین  53دوج سانلیگراد ی خشککردن دو اتاق
حاص گردید ( )27دو مطا ع ای دیگر ،با بروسی تا یر وی های
متلف خشککردن بر زمان خشکشدن ی برخی صفات بیرشیمیایی
نعناع ففففی گزاو کردند باالترین میزان فن ک دو نمرن تازه ی
سپس دو نمرن های خشکشده دو ماکریییر  033یات ی سای
مصنرعی مشاهده شد ،دو حا یک کمترین میزان فن ک دو تیماو
آین با دمای  83دوج سانلیگراد ب دست آمد بیهترین فعا یت
آنلیاکسیدانی مربرط ب نمرن تازه ،نمرن خشکشده دو سای ی
ماکریییر برد ی کمترین میزان فعا یت آنلیاکسیدان دو نمرن های
خشکشده دو آین با دمای  43ی  83دوج سانلیگراد ب دست آمد
( )03با ترج ب کاوبرد گسلرده گیاه داوییی شمعدانی عطری دو
صنایط داویسازی ،عطرسازی ی آوایشی-بهداشلی ،ی نظر ب اهمیت
فرآیند خشککردن دو گیاهان داوییی ،ادیی ای ی عطری ،این پشیهه
با هدف بروسی تا یر وی های متلف خشککردن (خشککردن با
ماکریییر ،آین ی وی های طبیعی) بر مدت زمان خشکشدن ی برخی
صفات فیلرشیمیایی شمعدانی عطری طراحی ی اجرا شد

مواد و روشها
تیمارهای خشککردن گیاهان
این مطا ع دو قا ب طرح کامالً تصادفی با  21تیمااو (وی هاای
متلف خشککردن) ی  0تکراو دو آبان  2000اجرا گردید برای انجام
آزمایشااات ،از نمرناا هااای گیاااهی کاشاال شااده دو کفکساایرن
آمرزشاای-تحقیقاااتی گیاهااان داوییاای دانشااکده کشااایوزی دانشااگاه
رسلان (دو مرحف گ دهی کام ) اسلفاده شد این منطق دو محدیده
 00دوج ی  10دقیق عرض شاما ی ی  57دوجا ی  24دقیقا طارل
شرقی ی دو اوتفاع  2257ملر از سطز دویا قراو داود از نظر اقفیمی نیز
داوای دمای حداق ی حداکثر  -25/0ی  58دوج سانلیگراد ی ملرسط
باوندگی  500میفیملر میباشد برای انجام آزمایه گیاهان شامعدانی
عطری صبز زید برداشت شدند ی بعد از حذف شاخ های نیم خشبی،
میزان  233گرم برگ تازه (ب عنران یک یاحد آزمایشی) ترزین ی برای
انجام آزمایشات مرود اسلفاده قراو گرفات وی هاای متلفا مارود

ارزیابي تاثیر روشهاي مختلف خشکكردن بر زمان خشکشدن و برخي خصوصیات فیتوشیمیایي شمعداني عطري

اسلفاده دو این آزمایه شام خشککاردن دو آین (دماای  44 ،54ی
 04دوج سانلیگراد) مدل  UNpa110ممرت آ مان ،خشککاردن دو
مااااااکریییر (تااااارانهاااااای  033 ،033ی  033یات) مااااادل
 MG402MADXBBسامرنگ ی خشککردن طبیعی (خشککاردن
دو سااای محصاارو اتاااق بااا میااانگین دمااای  11دوجا سااانلیگااراد،
خشککردن دو آفلاب کام با میانگین دمای  10دوجا ساانلیگاراد،
خشککردن دو سای فضای آزاد با میانگین دمای  15/4ساانلیگاراد،
خشککردن دو آفلاب ب مدت  4ساعت سپس انلقال ب سای محصرو
اتاق ی خشککردن دو آفلاب ب مدت  23ساعت سپس انلقال ب سای
محصرو اتاق) برد دو این پشیهه دو تمامی وی هاا ،خشاککاردن
گیاهان تا وسیدن یزن نمرن ها ب محلرای وطربلی  21دوصد (بر پای
ماده خشک گیاهی) ادام یافت ( دو پایان ،طرل زماان خشاکشادن
گیاهان دو هم وی ها محاسب گردید برای تعیین محلرای وطاربلی
ای یاا گیاهااان 0 ،نمرناا  03گرماای دو آین بااا دمااای  234دوجاا
سانلیگراد ب مدت  0ساعت خشک شدند میزان وطربت بر پای یزن
خشک گیاه ک ب صروت دوصد بیان میشرد ،از وابطا زیار محاساب
گردید ک برابر با  01/4دوصد برد ()11

برای انجام مطا عات فیلرشیمیایی گیاهان تازه نیز از مزوعا برداشات
شدند (ب عنران تیماو شاهد) ی تمام آزمایشات فیلرشیمیایی ویی نمرن
تازه نیز انجام گرفت
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنل و فالونوئیدد
کل
اسلتراج عصاوه شمعدانی عطری با وی خیسااندن ( )28انجاام
شد جهت اندازهگیری میزان فنارل کا از معارف فار ین سایرکا لیر
اسلفاده گردید ( )05میزان فالینر ید ک نیاز با وی وناگسانجی
کفرید آ رمینیرم ی بر اساس دسلروا عم کر لرد ر ( )18اندازهگیری شد
دو ادام اوزیابی خاصیت آنلای اکسایدانی عصااوه باا دی وی انجاام
گرفت دو وی ایل از معارف دیپایپایاچ 2( 2ی  -2دی فنیا -2
پیکری هیدوازی ) با اسلفاده از دسلروا عم چاری 1ی همکااوان ()22
اسلفاده ی فعا یت آنلی اکسیدانی عصاوه بر حسب  IC50بیان گردید دو
این وی ترانایی عصاوه دو ب دام انداخلن وادیکالهای دیپیپیاچ ی
انلقال ا کلرین یا هیدویژن وادیکا ی ی تبدی فرم  DPPHوادیکا ی ب
فرم کاهه یافل  DPPH-Hمرود اوزیابی قراو می گیرد دو وی دیم

1- DPPH
2- Choi
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نیز از آزمرن اِفآواِیپی 0اسلفاده گردید ( )8ایان آزمارن بار اسااس
کاهه ( Fe3+-TPTZزود ونگ) ب ( Fe2+-TPTZآبی ونگ) دو pH
پایین اسلراو است تمامی آزمایشات دو س تکراو انجام گرفت
تجزیه آماری دادهها
تجزی یاویانس دادهها بر اساس طرح پای کامالً تصاادفی باا 21
تیماو ی  0تکراو با اسلفاده از نرم افزاو  MINITABصاروت گرفات ی
مقایس میانگین تیماوها با آزمرن حداق تفایت معنیداو 5دو ساطز 2
دوصد انجام شد بارای ترسایم جادایل ی نمرداوهاا از نارمافزاوهاای
 Wordی  Excelاسلفاده گردید

نتایج و بحث
نلایج حاص از تجزیا یاویاانس دادههاا (جادیل  )2بیاانگر ا ار
معنیداو ( (p≤ 3/32وی های متلف خشککردن بر تمامی صافات
مرود مطا ع ب جز نسبت فن ک ب فالینر ید برد
زمان خشککردن
نلایج مقایس میانگین (شک  )2نشان داد ک طرالنیترین زماان
خشکشدن ب ترتیب مربرط ب نمرن های خشکشده دو ساای هارای
آزاد ( 0ویز) ی سای محصرو ( 4ویز) برد تیماوهاای خشاککاردن باا
ماکریییر با ترانهای  033یات ( 5/0دقیق ) 033 ،یات ( 4/40دقیقا )
ی  033یات ( 20/11دقیق ) ی خشککردن با آین دو دماای  04دوجا
سانلیگراد ( 233دقیق ) نیز ب ترتیب کمترین زمان خشکشدن وا با
خرد اخلصاص دادند نلایج نشان داد ک با کاهه تران ماکریییر زمان
خشکشدن افزایه یافت دو تیماوهای خشککاردن باا آین نیاز باا
افزایه دمای آین زمان الزم برای خشکشدن گیاهان کاهه یافات
مدت زمان خشک شدن ،تابعی از میزان وطربت گیااه ی دماای محایط
است ی با افزایه دما ب د ی تبتیر سریطتر آب ،عما خشاکشادن
نیز سریطتر صروت میگیرد نلاایج مشاابهی دو مارود کااهه زماان
خشک شدن با افزایه تران ماکریییر دو هریج ( ،)10انگرو ( ،)04قاوچ
خرواکی ( )10ی جعفری ( )01گزاو شده است خشککردن طبیعای
با اسلفاده از جریان هرای گرم ب د ی کاهه هزین هاای مربارط با
مصرف انرژی اهمیت زیادی داود با این یجرد ،خشککاردن طبیعای
(تحت شرایط سای ی آفلاب) معایبی نظیر عدم امکان جابجایی مقادیر
زیاد ماده گیاهی ی دسلیابی ب اسلانداودهای ابات کیفیات وا نیاز با
دنبال داود از جمف معایب خشککردن با اسلفاده از هارای گارم نیاز
میتران ب بازده پایین انرژی ی زمانبر بردن این فرآیناد اشااوه نمارد
3- FRAP
)4 -Least Significant Difference (LSD

656

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،33شماره  ،4زمستان 8331

( )02عزیزی ی همکاوان ( )0گزاو کردند ک وی های ماکریییر ی
آین دو مقایس با وی طبیعی ،مدت زماان خشاککاردن گا هاای
بابرن وا ب صاروت معنایداوی کااهه دادناد از طارف دیگار زماان
خشکشدن دو وی ماکریییر (ب خصرص دو ترانهای باال) نسابت

ب وی آین کرتاهتر برد نلایج ب دست آمده از این تحقیق مبنای بار
کاهه زمان خشکشدن با افزایه تران مااکریییر ی افازایه دماای
آین ،با نلایج محققان دیگر دو جعفری ( ،)01نعناع ففففی ( )10ی مرزه
( )20مطابقت داشت

جدول  -1تجزیه واریانس اثر روشهای مختلف خشککردن بر خصوصیات فیتوشیمیایی شمعدانی عطری
Table 1- ANOVA for the effect of different drying methods on phytochemical properties of Pelargonium graveolens

میانگین مربعات
Mean of squares
محتوای اسانس
Essential oil
content

نسبت فنل به

زمان

فعالیت

فعالیت

آنتیاکسیدان
FRAP

آنتیاکسیدان
DPPH

فنل کل
Total
phenol

**0.137

**230.71

**28420561

0.0025

13.29

15

فالونوئید
Total phenol/
Flavonoids

فالونوئید
Flavonoids

**0.0000552

1.93ns

**31.00

**664.37

0.000216

0.96

1.62

109.95

خشکشدن
Drying
time

درجه

منبع

آزادی
df

تغییر
SOV

11

تیماو
Traits

32

خطا
Error

* ** ،ی  nsب ترتیب معنیداو دو سطز احلمال  %1 ،4%ی غیرمعنیداو
*, ** and ns: significant at 0.05, 0.01 probability levels, ns: means non-significant, respectively

شکل  -1تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر مدت زمان خشکشدن شمعدانی عطری
)Figure 1. The effect of different drying methods on drying time of Pelargonium graveolens. (LSD, p≤0.01

محتوای فنل و فالونوئید کل
نلایج مقایس میانگین (شک  )1نشان داد ک باالترین میزان فن
ک ( 55/87میفیگرم گا یک اسید دو  233گرم ماده خشاک) مربارط
ب نمرن ی شمعدانی عطری خشکشده دو سای محصرو برد ی پس از
آن نیز نمرن ی گیاهی تازه ( 00/21میفایگارم گا یاک اساید دو 233

گرم ماده خشک) قراو داشت دو بین وی های خشککردن طبیعای،
پایینترین میزان فن ک دو تیماو آفلااب کاما ( 27/10میفایگارم
گا یک اسید دو  233گرم ماده خشک) مشاهده شد نلایج این بروسای
نشان داد ک میزان ترکیبات فنفی با قراو گرفلن نمرن های گیااهی دو
معرض آفلاب ی دوج حراوت باال کاهه یافت

ارزیابي تاثیر روشهاي مختلف خشکكردن بر زمان خشکشدن و برخي خصوصیات فیتوشیمیایي شمعداني عطري
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شکل  -2تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر محتوای فنل کل شمعدانی عطری
)Figure 2- The effect of different drying methods on total phenol content of Pelargonium graveolens. (LSD, p≤0.01

همانطرو ک دو شک  1مشاهده میشرد ،باا مقایسا تیماوهاای
دماهای متلف آین ی ترانهای متلفا مااکریییر از نظار محلارای
فن ک ویند مشتصی مشاهده نشد با این حال نمرنا هاای خشاک
شده دو آین نسبت ب نمرن هاای خشاک شاده دو مااکریییر از نظار
ترکیبات فنفی غنیتر بردند دو بین تیماوهای خشاک کاردن باا آین،
بیهترین میزان فن ک شمعدانی عطری دو دمای  44دوج ساانلی
گراد ( 08/08میفیگرم گا یک اسید دو  233گرم ماده خشک) مشاهده
شد دو بین تیماوهای خشک کردن با مااکریییر نیاز تاران  033یات
( 11/04میفیگرم گا یک اسید دو  233گرم ماده خشاک) بایهتارین
میزان فن ک وا ب خرد اخلصاص داد دو مجمرع میزان فن کا دو
وی خشک کردن با ماکریییر نسبت ب اغفب وی ها پاایین بارد ی
احلماالً این کاهه ناشی از تجزی این ترکیبات با تتریب بافتهاای
گیاهی طی فرآیند خشک کردن است
با ترج ب نلایج مقایس میانگین (شک  ،)0میزان فالینر ید کا
دو بین وی های متلف خشک کردن ویندی نسبلاً مشاب باا میازان
فن ک داشات بااالترین میازان فالینر یاد کا ( 21/50 ،21/70ی
 21/08میفیگرم کر رسلین دو  233گرم ماده خشک) ب ترتیب مربرط
ب نمرن سای محصرو ،نمرن تازه ی نمرن سای هرای آزاد برد نلاایج
نشان داد ک با قراو گرفلن نمرنا هاای گیااهی دو معارض آفلااب از
میزان فالینر ید ک آنها کاسل شاد با نحاریکا دو باین تماامی
وی ها کمترین میزان فالینر ید ک دو تیماو خشک کردن دو آفلااب
کام (  0/70میفیگرم کر رسلین دو  233گرم ماده خشک) با دسات
آمد دو بین وی های خشککردن دو آین اخلالف معنیداوی از نظر

میزان فالینر ید ک مشاهده نشد ،اما میازان فالینر یاد کا دو ایان
وی ها نسبت ب نمرن تازه ی نمرن های خشک شده دو سای کاهه
معنیداوی نشان داد دو تیماوهای ماکریییر هام اخالالف معنایداوی
بین س تران مشاهده نشد ی میازان فالینر یاد کا دو ایان تیماوهاا
پایین تر از تمامی تیماوها (ب جز وی خشک کردن دو آفلاب کاما )
برد
ب طرو کفی مایتاران نلیجا گرفات کا دو وی هاای طبیعای
خشککردن ،با قراو گرفلن نمرن های گیاهی دو معرض آفلاب میازان
فن ی فالینر ید کاهه یافت ،ب طروی ک دو این بروسای کامتارین
میزان فن ی فالینر ید ک دو نمرن های خشکشده دو آفلااب کاما
مشاهده شد نلایج این تحقیاق باا مطا عا واکیاک ی همکااوان ()17
مطابقت داشت دو بروسی ایشان ویی گیاه بفارط ،تغییارات مشااهده
شده دو میزان ترکیبات فنفای دو دماای بااال وا با تاا یر حاراوت بار
ترکیباات تااننی نسابت دادناد تاااننهاای قابا هیادوی یز دو دوجا
حراوتهای باال تجزی میشرند ترکیبات فنفی غا باً دوین یاکر قراو
داوند ی فرآیناد خشاککاردن باعاث تتریاب سااخلاوهای سافر ی ی
یاکر ها ی خریج ترکیبات فنفی از آنها میشارد بناابراین ترکیباات
فنفی دو مقاب هر تغییری حساس میشرند ی با افازایه دماا از باین
میویند کاهه فالینر یدها بر ا ر خشککاردن مایتراناد با عفات
افزایه تاانن هاای تغفایظ شاده باشاد کا دو نلیجا پفیمریزاسایرن
فالینر یدها ب تاننهای تغفیظ شده دو دماهای بااالی خشاککاردن
اتفاق میافلد ()28
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شکل  -3تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر محتوای فالونوئید کل شمعدانی عطری
)Figure 3- The effect of different drying methods on total flavonoids content of Pelargonium graveolens. (LSD, p≤0.01

نلایج هامرینی سالمی ی همکاوان ( )20نشان داد کا تاران 733
یات ماکریییر سبب افزایه میزان فن ی فالینر یاد کا شاد آنهاا
بیان کردند ک با افزایه قدوت ماکریییر از  033ب  733یات ،میازان
فن ک ب طارو معنایداوی افازایه یافات دو پاشیهه اوساالن ی
همکاوان ( )5کمترین میزان فن ک مربرط ب نمرن های خشک شده
دو آین برد دو حا یک نمرن های خشک شده دو تیماو آین–ماکریییر
ی پس از آن تیماو آفلاب بیهترین میازان فنا کا وا داشالند ایان
محققان بیان کردند ک عفت این افزایه احلماالً ب خااطر آزادساازی
ترکیبات فنفی طی خشککردن است ی عفت کاهه ترکیبات فنفی دو
آین وا ب دمای باال نسبت دادند دو پشیهشی نیز گزاو کردند ک با
افزایه دمای خشک کردن ،میزان ترکیبات فنفی ک کاهه مییاباد
ک میتراند ب د ی ا ر تتریبی دماهای باال ویی ترکیبات فنفی باشد
()7
ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی به روش دیپیپیاچ
نلایج فعا یت آنلیاکسیدانی عصاوه شمعدانی عطری دو آزمرن
دیپیپیاچ بر حسب  IC50بیاان شاد  IC50نشااندهناده غفظلای از
عصاوه است ک مرجب  43دوصد بازداوندگی وادیکال آزاد مایگاردد
مقداو این کمیت برسیف آنا یز همبسلگی خطی ب دست آمده از مقادیر
فعا یت آنلی اکسیدانی عصاوه دو غفظتهای متلف نمرن تعیین شد

بر اساس نلایج مقایسا میاانگین (شاک  )5بااالترین فعا یات آنلای
اکساایدانی دو گیاهااان تااازه ( )IC50=2/31ی کاامتاارین آن دو تیماااو
خشااککااردن بااا ماااکریییر بااا تاارانهااای  033ی ( 033ب ا ترتیااب
 IC50=2/01ی  )IC50=2/44مشاهده شد دو تیماوهای خشککردن باا
وی های طبیعی ویند تغییرات ملفایت برد ،ب طروی ک نمرن خشک
شده دو  23ساعت آفلاب ی نمرن آفلاب کام (ب ترتیب IC50=2/50
ی  )IC50=2/07فعا یت آنلیاکسیدانی کمتری نسبت ب ساایر تیماوهاا
داشلند دو صروتی ک گیاهان خشک شده دو سای محصرو ،سای آزاد
ی  4ساعت دو آفلاب ،فعا یت آنلی اکسیدانی مشاب با نمرن تازه نشان
دادند
بین تیماوهای خشککردن با آین با دماهای متلف  ،تفاایت
معناایداوی دو فعا یاات آنلاایاکساایدانی مشاااهده نشااد تیماوهااای
خشککاردن باا مااکریییر باا تارانهاای  033ی  033یات ،فعا یات
آنلیاکسیدانی کملری دو مقایس با خشاککاردن باا تاران  033یات
( )IC50=2/51نشان دادند بنابراین با ترج با نلاایج با دسات آماده
میتران گزاو نمرد دو گیااه شامعدانی عطاری تیماوهاای خشاک
کردن دو سای ی آین با دمای  54دوج سانلیگاراد بیشالرین فعا یات
مهاااوکنناادگی وادیکااالهااای آزاد وا دو بااین وی هااای متلفاا
خشککردن نشان دادند دوحا ی ک کمترین فعا یات آنلایاکسایدانی
مربرط ب وی خشککردن با ماکریییر برد ب طرو کفی باا افازایه
دما طی فرآیند خشککردن ،قدوت احیاکنندگی عصاوه کاهه مییابد
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ک د ی اصفی این امر می تراند ناشی از ا ر تتریبی دما بار ترکیباات
فنفی باشد ،زیرا این ترکیبات تا یر مسالقیمی بار قادوت احیاکننادگی

عصاوه داوند ()25
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Drying methods

شکل  -4تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر فعالیت آنتی اکسیدانی شمعدانی عطری در آزمون دیپیپیاچ
Figure 4- Effect of different drying methods on the antioxidant activity of Pelargonium graveolens in DPPH assay.
()LSD, p≤0.01

فعالیت آنتیاکسیدانی به روش اِفآراِیپی
نلایج آزمرن اِفآو اِی پی بر حسب میکری مرل آهان بار گارم
عصاوه بیان شد نلایج مقایس میانگین نشان داد ک بااالترین میازان
فعا یت آنلیاکسیدانی مربرط ب نمرن های خشکشده دو آین با دمای
 54دوج  ،سای محصروی سای هارای آزاد ی نمرنا تاازه (با ترتیاب
 74/20 ،78/35 ،04/75ی  70/82میکریمرل آهن بر گرم عصاوه) برد
کمترین میزان فعا یت آنلیاکسیدانی نیز دو نمرن های خشک شده دو
آین با دمای  04دوج سانلیگراد ( 58/81میکریمارل آهان بار گارم
عصاوه) ب دست آمد دو تیماوهای خشک کاردن باا آین ،باا کااهه
دوج حراوت فعا یات آنلایاکسایدانی افازایه نشاان داد ی بااالترین
فعا یاات آنلاایاکساایدانی دو بااین ایاان وی هااا دو دمااای  54دوج ا
سانلیگراد ( 04/75میکریمرل آهن بار گارم عصااوه) با دسات آماد
ب طرو کفی نمرن های خشک شده دو مااکریییر دو مقایسا باا ساایر
تیماوها ظرفیت آنلای اکسایدانی پاایینی نشاان دادناد ی دو باین ایان
وی ها نیز با افزایه تران دسالگاه فعا یات آنلایاکسایدانی کااهه
یافت ،ب نحری ک باالترین فعا یت آنلیاکسیدانی ( 48/78میکریمارل
آهن بر گرم عصاوه) دو تران  033یات مشاهده گردید دو وی هاای
خشککردن طبیعی با افازایه مادت زماان قراوگارفلن نمرنا هاای
گیاهی دو معرض آفلاب ،ظرفیت آنلای اکسایدانی کااهه نشاان داد،

ب نحری ک دو بین این وی هاا کملارین ظرفیات آنلای اکسایدانی
( 48/30میکریمرل آهن بر گرم عصاوه) مربرط ب نمرن خشاکشاده
دو آفلاب کام برد
نلاایج هاامرینی ساالمی ی همکااوان ( )28نشاان داد کا باین
وی های متلف خشککاردن ،تیمااو مااکریییر باا تاران  733یات
بیه ترین فعا یت مهاوکنندگی وادیکالهای آزاد وا نشان داد ،دوحاا ی
ک کمترین فعا یت آنلیاکسیدانی مربرط با وی آین باا دماای 04
دوج برد این محققان بیان کردند کا باا افازایه دماا طای فرآیناد
خشک کردن ،قدوت احیاکنندگی عصاوه کاهه مییابد ی د ی اصافی
آن وا ناشی از ا ر تتریبی دما بر ترکیبات فنفای عناران کردناد ()25
شهدادی ی همکاوان ( )02نیز گزاو کردند ک بیهترین ی کمتارین
فعا یت آنلیاکسیدانی ب ترتیب مربرط ب خرمای خشکشده دو آفلااب
ی خرمای خشکشده دو گرمخان  73دوج ساانلیگاراد بارد پیگاا ی
همکاوان ( )14عفت افازایه فعا یات آنلایاکسایدانی آ ار وا پاس از
خشااکشاادن دو دمااای  74دوجا سااانلیگااراد مرباارط با تشااکی
محصرالت یاکنه میالود طی فرآیند خشککردن دانسلند محققاین
دو پشیهشی ( )1نشان دادند ک خشککردن دو آفلاب ب د ی تجزیا
آنلیاکسیدانهای طبیعی طای فرآیناد خشاکشادن ،باعاث کااهه
فعا یت آنلیاکسیدانی شد
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شکل  -5تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر فعالیت آنتیاکسیدانی شمعدانی عطری به روش FRAP
)Figure 5-Effect of different drying methods on antioxidant activity of Pelargonium graveolens in FRAP assay (LSD, p≤0.01

محتوای اسانس
دو این مطا ع  ،میزان اسانس شمعدانی عطری ب طرو معنایداوی
تحت تا یر وی های متلف خشاکشادن قاراو گرفات (شاک )0
باالترین مقداو اسانس دو تیماو خشککردن دو آین با دمای  54دوج
( 3/1دوصد یزنی/یزنی) ب دست آمد گیاهاان خشاک شاده دو ساای
هرای آزاد ی آین با دمای  44دوج نیز دو دوجات بعدی از نظر میازان
اسااانس قااراو داشاالند کملاارین مقااداو اسااانس مرباارط ب ا تیماااو
خشککردن دو ماکریییر ( 033یات) ( 3/35دوصد یزنی/یزنای) بارد
تغییرات محلرای اسانس دو وی های متلف خشککاردن بسالگی
ب دوج حراوت ،نرع بافت ی زمان خشکشدن نمرن داود ()12
نلایج این آزمایه نشان داد وی خشککاردن مایتراناد تاا یر
معنیداوی بر میزان اسانس شامعدانی عطاری داشال باشاد دو ایان
آزمایه ،وی خشککردن دو آین با دمای  54دوجا ساانلیگاراد ی
خشککردن دو سای هرای آزاد بهلرین وی ها بارای حفاظ اساانس
مراد گیاهی شناخل شدند اگرچ مقداو اسانس نمرنا تاازه دو ساطز
برابری با اسانس نمرن های خشکشده دو آین ی دو سای قراو داشت،
اما اسانسگیری از نمرن ی تاازه نیازمناد سارعت بااالتر ی تجهیازات
اسانسگیری بیهتری برده ی دو صروت نیاز ب نگهداوی ماده گیاهی
ب مدت طرالنی ،ب انباو ی سردخان نیااز خراهاد بارد ی ممکان اسات
منجر با کااهه میازان اسالتراج اساانس شارد دو ایان آزماایه
وی های خشککردن طبیعی (با اسالثنای وی خشاک کاردن دو
آفلاب) ی آین بهلرین وی ها ب منظرو حفظ اساانس بردناد دو وی
خشککردن با ماکریییر هر چند سرعت خشکشدن بیهتار از ساایر
وی ها است ی نمرن های خشکشده نیز از نظر ظاهری داوای کیفیت

بهلری هسلند اما این وی منجر با کااهه شادید مقاداو اساانس
می شرد ( )10دو این مطا ع میزان اسانس دو گیاهان خشک شده باا
ماکریییر شدیداً کاهه نشان داد ک مشاب سایر پشیهههای صروت
گرفل است کاهه مقداو اسانس با افزایه دمای آین دو این تحقیق
نیز میتراناد ناشای از تبتیار اساانس با هماراه وطربات دو هنکاام
خشکشدن باشد کاهه محلرای اسانس باا افازایه دماای خشاک
کردن دو گیاهانی مث نعناع ی شارید ( ،)4ترخارن ( )0ی ماریم گفای
( )20نیز گزاو شده است
ضرایب همبستگی
نلایج همبسلگی صفات فیلرشیمیایی (جدیل  )1نشان داد ک بین
مقداو فنا کا باا فالینر یاد کا همبسالگی مثبات ی معنایداوی
) (r=9/11دو سطز احلمال یک دوصد یجرد داشت ب طروی ک هار
چ مقداو فن ک باالتر برد ،میزان فالینر یاد بیشالر شاد با د یا
اینک فالینر یدها خرد از جمف ی ترکیبات فنفی هسلند یجرد این نارع
همبسالگی قابا پاایهبیناای اسات هاامچنااین همبساالگی منفاای ی
معناایداوی ) (r=-9/19بااین فناا ک ا بااا میاازان  IC50دو وی
دیپیپی اچ دیده شد یعنی با افزایه میزان فنا کا  ،میازان
کاهه یافل ک نشاندهنده فعا یت آنلیاکسیدانی باالتر عصاوه است
همبسلگی منفی ی معنیداوی ) (r=-9/17نیز بین میزان فالینر یاد ی
IC50

میزان  IC50دو وی دیپیپیاچ یجرد داشت ،کا با معنای یجارد
اوتباط مسلقیم بین میازان فالینر یاد کا ی فعا یات آنلایاکسایدانی
عصاوه است برای اینک اوتباط باین محلارای فنا ی فالینر یاد ی
خاصیت آنلی اکسیدانی آنها مشتص گردد ،همبسلگی بین خاصایت
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آنلی اکسیدانی ی مجمرع محلرای ترکیبات فنفی ی فالینر ید آن تعیین
شد

شکل  -6تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر محتوای اسانس شمعدانی عطری
)Figure- 6. Effect of different drying methods on essential oil content (w/w) of Pelargonium graveolens. (LSD, p≤0.01

نلایج ب دسات آماده از وی مهااو وادیکاالهاای آزاد
همبسلگی مثبت باالیی وا بین محلرای فنا ی فالینر یاد باا فعا یات
آنلیاکسیدانی آن ها نشان داد ب این معنی کا هار چا مقاداو ایان
ترکیبات دو عصاوهها بیشلر میگاردد ا ار مهااوی بیشالری وا اعماال
نمرده ،مقداو  IC50کملر یا فعا یات آنلایاکسایدانی بیشالر مایشارد
،DPPH

(همبسلگی مثبت بین محلرای فن ی فالینر ید عصاوههاا ی خاصایت
آنلیاکسیدانی آنها) بنابراین بین میزان ترکیبات فنر ی ی فالینر ید با
فعا یت آنلیاکسایدانی انادازهگیاری شاده با وی جاذب وادیکاال
 DPPHاوتباط مثبت ی معنیداوی مشاهده شد

جدول  -2ضریب همبستگی بین صفات فیتوشیمیایی در روشهای مختلف خشک کردن شمعدانی عطری
Table 2- Correlation coefficient between phytochemical traits in different drying methods ofPelargonium graveolens

محتوای

زمان

اسانس

خشکشدن

Essential oil
content

Drying
time

1

نسبت فنل به
آنتیاکسیدان

آنتیاکسیدان

FRAP

DPPH

فالونوئید
Total phenol/
Flavonoids

فالونوئید
Flavonoids

فنل کل

صفات

Total
phenol

Traits

1

فنل کل

1

**0.74

Total phenol

فالونوئید
Flavonoids

نسبت فنل به فالونوئید

1

**-0.69

0.13ns

1

0.25ns

**-0.75

**-0.80

Total phenol/ Flavonoids
آنتیاکسیدان DPPH

1

-0.53ns

-0.39ns

0.52ns

0.47ns

آنتیاکسیدان FRAP

1

0.30ns

-0.32ns

-0.43ns

0.38ns

0.47ns

زمان خشکشدن

**0.68

0.48ns

**-0.68

-0.22ns

0.53ns

**0.56

Drying time

محتوای اسانس
Essential oil content

* ** ،ی  nsب ترتیب معنیداو دو سطز احلمال  %1 ،4%ی غیرمعنیداو
*, ** and ns: significant at 0.05, 0.01 probability levels, ns: means non-significant, respectively
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آنلی اکسیدانی عصاوه ی محلرای اساانس گردیاد دو باین وی هاای
 تیماوهای خشک کردن دو سای محصرو ی ساای هارای، مرود مطا ع
 فالینر ید کا ی بیشالرین، آزاد ی نمرن تازه بیشلرین میزان فنرل ک
فعا یت آنلیاکسیدانی وا دو هر دی آزمارن دیپایپایاچ ی افآواِیپای
نشان دادند کملرین میزان نیز برای اغفاب صافات مارود مطا عا دو
تیماو خشک کاردن دو آفلااب کاما ی خشاک کاردن دو مااکریییر
مشاهده گردید باالترین مقداو اسانس نیز دو تیمااو خشاککاردن دو
 دوجا44  ساای هارای آزاد ی آین باا دماای،  دوج54 آین با دمای
ب دست آمد بنابراین مای تاران نلیجا گیاری کارد کا دو مجمارع
 ساای هارای آزاد ی آین باا،وی های خشک کردن دو سای محصرو
 دو، دوج برای گیاه شامعدانی عطاری مناساب تار هسالند54 دمای
حا ی ک تیماوهای خشک کردن دو ماکریییر ی آفلاب کام برای گیاه
مناسب نیسلند عالیه براین نلایج این تحقیق نشان داد ک بین میزان
فنرل ک ی فعا یت آنلیاکسیدانی دو هر دی آزمرن اوتبااط معنایداوی
مشاهده شد

666

 فالینر یاد ی،بروسی نلایج نشان میدهد ک میزان ترکیبات فنفی
 دو ا ار قاراو،DPPH ظرفیت آنلیاکسیدانی محاسب شاده با وی
گرفلن گیاهان دو معرض نرو خروشید دو خشکشدن طبیعای کااهه
یافت عالیه براین میزان فن ی فالینر ید ک ی فعا یت مهاوکننادگی
وادیکالهای آزاد دو تیماوهای خشک کردن با ماکریییر کاهه نشان
داد ب طرو کفی می تران ایان گرنا بیاان کارد کا افازایه دماا دو
 ترانهای ماکریییر ی دماای،  آفلاب کام، ساعت آفلاب23 تیماوهای
باالی آین باعث تتریب ترکیبات فنفای ی فالینر یادی شاده کا دو
نهایت منجر ب کاهه قدوت احیاکنندگی گیاه شمعدانی عطری شاده
است

نتیجهگیری کلی
با ترج ب نلایج این مطا ع میتران چنین بیان کرد کا افازایه
تران ماکریییر ی افزایه دمای آین دو فرآیند خشککاردن شامعدانی
 فعا یات،  منجر با کااهه محلارای فنا ی فالینر یاد کا،عطری
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Introduction: Drying is one of the most important post-harvest techniques for medicinal plants.
Pelargonium graveolens (known as geranium) is an important, high-value perennial, aromatic shrub that can
reach a height up to 1.3 m and a lateral growth of 1 m. The essential oil of P. graveolens is extensively used in
the perfumery and cosmetic industries. Medicinal plants produce antioxidant compounds, which defend cells
against degenerative effects of reactive oxygen species produced during oxidative stress and metabolism.
Antioxidants are molecules that scavenge free radicals and reduce/prevent their damages. Therefore, the
identification of natural antioxidants as preservative agents plays a pivotal role for the food, cosmetic and
pharmaceutical industry This study was conducted to investigate the effect of different drying methods
(microwave-drying, oven drying and ambient-drying) on drying time and some phytochemical properties of P.
graveolens
Material and Methods: In order to evaluate the effect of different drying methods on drying time and some
phytochemical properties of Pelargonium, an experiment was conducted at the faculty of agriculture of Lorestan
University (Khorramabad, Iran) in 2017. The experiment was carried out based on completely randomized
design with 12 treatments and three replications. The drying treatments were microwave-drying (300, 600 and
900 watts), oven-drying (45, 55 and 65 °C), ambient-drying (shade-drying at room, shade-drying in the field,
sun-drying for five hours and then transfer to the room shade, sun-drying for 10 hours and then transfer to the
room shade, and sun-drying) and fresh samples (as control). In all drying methods, the drying process continued
until the moisture content of samples reached to 12% based on dry matter.
Results and Discussion: The results of analysis of variance showed the significant effect of drying methods
on total phenol and flavonoids contents, antioxidant activity and essential oil content of the plants. The minimum
and maximum of drying time (4.05 min and 6 days, respectively) was related to microwave-drying (900 watts)
and shade-drying in the field, respectively. The highest total phenol (14.78 mg GA per 100 g dry matter) and
flavonoid (12.83 mg quercetin per 100 g dry matter) contents were observed in plants dried at room shade and
field shade, while the highest antioxidant capacity (IC50=1.02) was related to the fresh samples. The plants dried
in the oven (45 °C) also had a notable phenol and flavonoid contents with high antioxidant activity. On the
contrary, the samples dried in the microwave and sunshine showed the lowest amount of phenol and flavonoid
contents and antioxidant activity. The highest essential oil content was obtained from oven-drying at 45 °C (0.2
%w/w based on dry mater), followed by shade-drying in the field (0.17 %w/w based on dry mater), and ovendrying at 55 °C (0.15 %w/w based on dry mater). While, the lowest essential oil content occurred with
microwave-drying at 900 W (0.04 w/w based on dry mater). In this study, the amount of essential oil in the
microwave-drying plants was significantly reduced by increasing the power of the microwave. The decrease in
essential oil content with increasing oven temperature was also observed. The decrease in essential oil content
with increasing oven temperature has also been reported in other species such as peppermint, dill, tarragon and
sage and could be due to evaporation of the essential oil along with moisture losing during drying process. The
results of Hamrouni Sellami et al. (2012) showed that drying in microwave at 800 w increased total phenol and
flavonoid levels of sage (Salvia officinalis L.) Their results showed that as the microwave power increased from
600 to 800 watts, the total phenol content increased significantly. In research by Arslan et al., (2010), the lowest
total phenol content was observed in the oven dried samples, whereas the highest total phenol content was
obtained from the oven-microwave treatment and sun drying. The researchers explained that this increase was
probably due to the release of phenolic compounds during drying and the reason for the decrease in phenolic
compounds in the oven was attributed to the high temperature. Besbes et al., (2004) also reported that with
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increasing drying temperature, the amount of total phenolic compounds decreases, which may be due to the
destructive effect of high temperatures on phenolic compounds. In general, it could be concluded that drying in
high temperature of oven and high power of microwave reduces the amount of phenolic and flavonoid
compounds, antioxidant activity and essential oil content of P. graveolens. While, shade-drying and oven-drying
at 45 °C showed the least reduction in these traits compared to the fresh samples.
Conclusion: It can be concluded that shade-drying at room, shade-drying in the field and oven-drying at
45°C are more suitable for the P. graveolens .While drying treatments in the microwave and sunshine are not
suitable for the species. In addition, the results showed that there was a significant relationship between total
phenol content and antioxidant activity in both assays.
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