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تغییر فاکتورهای فیزیکی و فیتوشیمیایی گل همیشهبهار )(Calendula offıcinalis L.
تحتتأثیر روشهای مختلف خشککردن و منبع تغذیۀ گیاه
لیال تبریزی ،*1فرناز دژابون ،2یونس مستوفی 3و مهدی مریدی فریمانی
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 2 ،1و  .3استاديار ،دانشجوي سابق كارشناسي ارشد و استاد ،پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ،كرج
 .4استاديار پژوهشكدۀ گياهان و مواد اوليۀ دارويي ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران
(تاريخ دريافت - 1332/11/11 :تاريخ تصويب)1333/4/14 :

چکیده
بهمنظور بررسي تأثير برخي عوامل پس از برداشت بر خصوصيات كيفي گياه دارويي هميشهبهار
( ،)Calendula officinalis L.اثر منبع تغذيۀ گياه شامل كود گاوي كامالً پوسيده ( 22تن در هكتار)،
كمپوست زبالۀ شهري ( 22تن در هكتار) ،كمپوست قارچ مصرفشده ( 12تن در هكتار)،
ورميكمپوست ( 12تن در هكتار) و شاهد و روشهاي مختلف خشکكردن شامل آون ( 12 ،02و 02
درجۀ سانتيگراد) ،مايكروويو ( 022 ،322و  322وات) و روش طبيعي (خشکكردن در دماي اتاق)
در يک آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي با سه تكرار ،در دانشگاه تهران و دانشگاه
شهيد بهشتي در سالهاي 1303و  1332بررسي شد .عوامل فيزيكي و فيتوشيميايي شامل سينتيک
خشکشدن و ميزان فعاليت آنتياكسيداني ،فالونوئيد كل ،تركيبات فنولي و كاروتنوئيد كل ارزيابي
شدند .نتايج حاصل بيانگر نبود تأثير معنادار نهادههاي آلي بهمنزلۀ منبع تغذيه بر خصوصيات كيفي
هميشهبهار جز فالونوئيد كل بود درحاليكه اين خصوصيات بهطور معنادار تحتتأثير روشهاي
خشکكردن قرار گرفتند .كاربرد مايكروويو در توانهاي  022 ،322و  322وات بهترتيب بيشترين
ميزان فالونوئيد ،تركيبات فنولي و كاروتنوئيد كل را به دنبال داشت درحاليكه دماهاي مختلف آون از
كمترين ميزان اين صفات برخوردار بود .همچنين اثر متقابل خشکكردن و منبع تغذيه بر فعاليت
آنتياكسيداني هميشهبهار معنادار بود و بيشترين و كمترين ميزان اين صفت ،بهترتيب ،از اثر متقابل
ورميكمپوست و مايكروويو  322وات و ورميكمپوست و آون  02درجۀ سانتيگراد به دست آمد.
بررسي روند منحنيهاي خشکشدن نشان داد كه با افزايش توان مايكروويو و دماي آون ،شيب منحني
كاهش رطوبت افزايش و زمان خشکشدن گلها كاهش مييابد .درمجموع گزينش صحيح روش
خشکكردن به عوامل متعددي بستگي دارد و در اين ميان استفاده از روشي بر مبناي مصرف بهينۀ
انرژي و صرفهجويي در هزينه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
واژههای کلیدی :سينتيک خشکشدن ،فعاليت آنتياكسيداني ،فالونوئيد ،گياه دارويي ،نهادههاي آلي.
مقدمه
از ديرباز قسمتهای مختلف گیاه زينتی-دارويی
* تلفن03429594946 :

همیشهبهار ( )Calendula officinalis L.از خانوادة
كاسنی اعم از ريشه ،برگ ،گل و بذر بهدلیل برخورداری
E-mail: L.tabrizi@ut.ac.ir
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از خواص بیولوژيک متعدد ()Ukiya et al., 2006
بهرهبرداری میشود و همچنین طیف گستردهای از
متابولیتهای ثانويه شامل فالونوئیدها ،تركیبهای
كاروتنوئیدی ،گلیکوزيدی ،استرويیدها ،ترپنوئیدها،
فنولیک اسیدها ،موسیالژ و ساپونین در اين گیاه وجود
دارد ( )Raal et al., 2009; Re et al., 2009بهطوریكه
فالونوئیدها و كاروتنوئیدهای موجود در همیشهبهار ،اين
گیاه را به منبع غنی از تركیبهای آنتیاكسیدانی مبدل
ساخته است (.)Meda et al., 2005
در گیاهان دارويی عالوه بر عوامل مربوط به عملیات
پیش از برداشت كه بر كیفیت مواد مؤثرة حاصل از اين
گیاهان مؤثر هستند ،عملیات پس از برداشت نیز نقش
مهمی در حفظ كیفیت محصول دارد ( Omidbeigi,
 .)2005نتايج بررسیهای انجامشده در زمینۀ
خصوصیات كیفی گیاهان دارويی و ادويهای بیانگر تأثیر
عوامل قبل و پس از برداشت و در برخی مواقع ،آثار
متقابل آنها در اين خصوص است ( Subasinghe,
 .)2007; Ippolito & Nigro, 2000خشکكردن در
میان عملیات پس از برداشت مربوط به گیاهان دارويی
از فرايندهای مهم و تأثیرگذار است زيرا تعیینكنندة
كیفیت نهايی محصول از نظر خصوصیات شیمیايی و
مواد مؤثره است ( .)Tankoa et al., 2005بنابراين،
انتخاب روش مناسب خشکكردن مواد گیاهی از موارد
مهم در عملیات پس از برداشت است .دما و مدت زمان
الزم برای خشکكردن از اصول مهم در اين فرايند است
و رطوبت اولیۀ اندام گیاهی و كمّیت و كیفیت مادة
مؤثره از عوامل تأثیرگذار در تعیین اين دو عامل هستند
(.)Omidbeigi, 2005
در پژوهشی عملکرد اسانس در گیاه پونه ( Mentha
 )longifolia L. subsp. Capensisرا در حالت
خشکشده بیشتر از حالت تازه گزارش كردند ( Asekun
 .)et al., 2007در مقايسۀ روشهای مختلف
خشکكردن ازقبیل خشکكردن به روش طبیعی در
دمای اتاق ،آون همراه با خأل و خشکكردن به روش
انجمادی 4در خشکكردن شش گیاه از خانوادة
نعناعیان ،بیشترين تركیبات فنولی ،رزمارينیک اسید و

1. Freeze-drying

خاصیت آنتیاكسیدانی در روش طبیعی گزارش شد
( .)Hossain et al., 2010نتايج مشابهی نیز برتری
خشکكردن به روش سايه و آفتاب در گیاه بادرشبی
( )Dracocephalum moldavicaرا در رابطه با فعالیت
آنتیاكسیدانی نسبت به دماهای مختلف آون گزارش
كرده است ( .)Mohtashemi et al., 2010مطالعه
درخصوص بهینهسازی روشهای خشکكردن در گیاه
چای سبز ( )Camellia sinensisمؤيد اين مطلب بود
كه تیمار مايکروويو با توان متوسط و باال ( 800تا 500
وات) منجر به حفظ تركیبات فنولی و فالونوئیدهای اين
گیاه به بهترين شکل ممکن شد (.)Gulati et al., 2003
مقايسۀ روشهای خشکكردن در مورد گیاه دارويیـ
ادويهای گشنیز ( )Coriandrum sativum L.بیانگر
عملکرد مثبت مايکروويو درخصوص افزايش تركیبهای
كاروتنوئیدی نسبت به تیمار آون بود .بهطوركلی ،نتايج
اين پژوهش و مطالعات ديگر در مورد ناپايداری
تركیبهای كاروتنوئیدی تحتتأثیر تیمارهای حرارتی
همگرا بوده و بر تأثیرات مخرب حرارت هم در
خشکكردن و هم در پختن گیاهان حاوی كاروتنوئید
تأكید میورزند (.)Sablani, 2006; Divya et al., 2012
با توجه به اهمیت گیاه دارويی همیشهبهار در
صنايع مختلف و اينکه گل بهمنزلۀ يکی از اندامهای
اقتصادی و استفادهشده در اين گیاه تنفس و درصد
باالی رطوبت پس از برداشت دارد كه كیفیت نهايی
محصول را تحتتأثیر قرار میدهد ،بنابراين بهمنظور
حفظ كیفیت گل همیشهبهار تولیدشده در يک نظام
تغذيهای مبتنی بر اصول كشاورزی پايدار ،بهینهسازی
روشهای مختلف خشکكردن بررسی شد.
مواد و روشها
در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تغذيۀ گیاه و
روشهای خشکكردن بر خصوصیات كیفی همیشهبهار،
يک آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفی با دو
فاكتور و سه تکرار اجرا شد (شايان ذكر است كه گلهای
برداشتشده برای اين آزمايش حاصل از يک پژوهش
مزرعهای بود كه در سال زراعی 4955ـ 4953با هدف
بررسی اثر نهادههای آلی بر ويژگیهای رشد و عملکرد گل
و بذر گیاه دارويی همیشهبهار در ايستگاه تحقیقات گروه
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مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز ،پرديس كشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در محمدشهر كرج اجرا
شد) .فاكتور اول شامل گلهای برداشتشده از تیمارهای
مختلف تغذيهشدة گیاه در مزرعه شامل كود گاوی كامالً
پوسیده ( 28تن در هکتار) ،كمپوست زبالۀ شهری ( 20تن
در هکتار) ،كمپوست قارچ مصرفشده ( 48تن در هکتار)،
ورمیكمپوست ( 48تن در هکتار) و شاهد و فاكتور دوم
شامل روشهای خشکكردن ازجمله روش طبیعی
(خشکكردن در دمای اتاق) ،آون ( 00 ،40و  50درجۀ
سانتیگراد) و آون مايکروويو خانگی ( 400 ،900و 300
وات) بودند .مراحل مختلف اجرای اين آزمايش در
سالهای 4953و  4930در آزمايشگاههای گیاهان دارويی،
پس از برداشت و صنايع غذايی پرديس كشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت .همچنین بخشی از
مطالعات فیتوشیمیايی در آزمايشگاه طراحی فرايند
پژوهشکدة گیاهان و مواد اولیۀ دارويی دانشگاه شهید
بهشتی صورت گرفت .بهمنظور تهیۀ مواد گیاهی400 ،
گرم از كاپیتولهای همیشهبهار در اواسط فصل گلدهی از
هر تیمار آزمايش مزرعهای برای ارزيابی اثر روشهای
مختلف خشکكردن ،برداشت و به آزمايشگاه منتقل شد.
اندازهگیری عوامل فیزیکی

برای تعیین محتوای رطوبتی اولیه 6 ،نمونه  400گرمی
در آون  408درجۀ سانتیگراد بهمدت  26ساعت
خشک شدند ( .)Sacilik, 2006میزان رطوبت مادة
گیاهی بر پايۀ وزن تر برحسب درصد و وزن خشک
برحسب نسبت از روابط  4و  2محاسبه شد.
= میزان رطوبت بر پايۀ وزن تر
()4
(وزن مادة خشک  +وزن رطوبت) /وزن رطوبت
= میزان رطوبت بر پايۀ وزن خشک
() 2
وزن مادة خشک  /وزن رطوبت
مايکروويو خانگی استفادهشده مدل ()CE300WTDU
با بیشترين خروجی برق  300وات و فركانس عملکرد
 2680مگاهرتز مجهز به يک سینی گردان و تنظیم
ديجیتال توان و زمان و همچنین مدل آون
( )HERAEUS, T5050EKPبود .بهمنظور تعیین زمان
خشکكردن و محتوای رطوبت ،توزين نمونهها با
استفاده از ترازوی ديجیتال با دقت  ،0/04در روش

طبیعی هر  26ساعت يک بار ،در آون هر يک ساعت
يک بار و در مايکروويو هر  2دقیقه يک بار تا رسیدن
وزن آنها به  0/40درصد بر پايۀ وزن خشک 4يا 40
درصد بر پايۀ وزن تر ادامه يافت (.)Soysal, 2004
اندازهگیری عوامل فیتوشیمیایی

ابتدا برای اندازهگیری فعالیت آنتیاكسیدانی ،مقدار كل
تركیبات فنولی و فالونوئیدها ،از نمونههای خشکشدة
عصارههای متانولی با استفاده از متانول خالص در دمای
اتاق تهیه شد ( .)Cetkovic et al., 2003سپس فعالیت
آنتیاكسیدانی عصارهها از طريق اندازهگیری كاهش
ظرفیت راديکالی (-2،2 2)RSCدی فنیل-4-پیکريل
9
هیدرازيل ( )DPPHبررسی شد ( Bigham et al.,
 )2003و مقدار فعالیت آنتیاكسیدانی برحسب IC50
(میکروگرم عصاره بر میلیلیتر  )DPPHگزارش شد.
جذب محلولهای حاصل و شاهد (حاوی كلیۀ مواد غیر
از نمونه) در طول موج  840نانومتر توسط دستگاه
میکرو پلیت ريدر 6قرائت شد و درصد كاهش ظرفیت
راديکالی از رابطۀ  9محاسبه شد.
()9

 Asample 
A

RSC (%)  100  blank
A blank



در اين فرمول  Ablankو  Asampleبهترتیب میزان
جذب شاهد و نمونه است.
مقدار كل تركیبات فنولی با استفاده از روش فولینـ
سیکالتو 8اندازهگیری شد .برای تهیۀ محلول استاندارد
از مادة گالیک اسید محلولهای ،280 ،400 ،8 ،0
 800و  4000میکروگرم بر میلیلیتر (حلشده در
اتانول  34درصد) تهیه شد و جذب محلول در طول
موج  048نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر يو .وی.
خوانده شد .سپس با استفاده از منحنی كالیبراسیون
حاصل از استانداردهای گالیک اسید مقدار كل تركیبات
فنولی محاسبه و برحسب معادل میلیگرم گالیک اسید
بر گرم عصارة خشک گزارش شد (.)Xu et al., 2006
بهمنظور اندازهگیری مقدار كل فالونوئیدهای موجود در
گیاه حجمهای مساوی از محلول  2درصد متانولی
)1. Dry Base (db
2. Radical Scavenging Capacity
3. Diphenylpicrylhydrazyl
)4. Microplate reader (Elisa
5. Folin-Ciocalteu

268

علوم باغبانی ايران ،دورة  ،64شمارة  ،2تابستان 4936

264

آلومینیوم كلريد و محلول متانولی گیاه مخلوطشده و
پس از ده دقیقه به هم خوردن ،جذب محلول در 620
نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر يو .وی .خوانده
شد .از فالونوئید كوئرستین بهمنزلۀ استاندارد استفاده
شد و نتايج برحسب معادل میلیگرم كوئرستین بر گرم
عصارة خشک گزارش شد (.)Guerrero et al., 2006
برای استخراج تركیبات كاروتنوئیدی ،عصارهگیری
توسط هگزان و استون انجام شد و پس از قرائت محلول
نهايی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر يو .وی .در 688
نانومتر ،درصد مقدار كل تركیبهای كاروتنوئیدی از
رابطۀ  6محاسبه شد (.)Raal et al., 2009
()6

D  104  L
241.25  M

نتایج و بحث
محتوای رطوبتی گلها

در شکل 4روند خشکشدن و مدت زمان الزم برای
رسیدن به محتوای رطوبتی  0/40بر پايۀ وزن خشک
برای خشکكردن با توانهای مختلف مايکروويو نشان
داده شده است .همانگونه كه مشاهده میشود افزايش
توانهای مايکروويو منجر به كاهش معنادار ()P≤0/08
زمان مورد نیاز برای رسیدن به محتوای رطوبتی 0/40
بر پايۀ وزن خشک شده است .بهطوریكه اين زمان از
 90دقیقه در توان  900وات به  42دقیقه در توان 300
وات رسید .محتوای رطوبتی نهايی گیاهان دارويی
بهمنظور حصول استانداردهای كیفی و كنترل بار
میکروبی و قارچی  0/40بر پايۀ وزن خشک و 40
درصد بر پايۀ وزن تر تعیین شده است .محتوای
رطوبتی اولیۀ گلهای برداشتشده از منابع مختلف
نهادههای آلی ،بر مبنای وزن خشک  6/48بر مبنای
وزن خشک بود .فرايند خشکكردن با مايکروويو
محتوای رطوبتی گلهای همیشهبهار را از  6/48به
 0/40بر پايۀ وزن خشک كاهش داد و مدت زمان
خشکشدن مربوط به تیمار مايکروويو برای توانهای
 900وات 400 ،وات و  300وات بهترتیب  45 ،90و
 42دقیقه بود.

TC (%) 

 :TCمقدار كل تركیبات كاروتنوئیدی ( :D ،)%عدد
قرائت اسپکتروفتومتر :L ،نسبت رقیقشدن ( )8و :M
وزن مادة گیاهی (يک گرم).
دادههای حاصل از آزمايش براساس طرح آماری
استفادهشده ،با استفاده از نرمافزار SAS Inst., ver 9.1,
 2003تجزيه و تحلیل شدند و مقايسۀ میانگینها با
استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال
 8درصد صورت گرفت .رسم اشکال و برخی محاسبات
با استفاده از نرمافزار  Excelانجام گرفت.

مایکروویو  300وات

6

مایکرویوو  600وات

4

مایکروویو  900وات
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شکل  .4روند كاهش رطوبت گل همیشهبهار در واكنش به توانهای مختلف مايکروويو

كاهش محتوای رطوبت محصول از حد مجاز
توصیهشده سبب تخريب مادة گیاهی ،خروج همۀ آب

قسمتهای میانی اندام و درنهايت افت كیفی محصول
میشود و خروج رطوبت بیشتر از اين حد مستلزم صرف
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روش مايکروويو منجر به خشکشدن گیاه در اين روش
با زمان كوتاهتر شده است .در آزمايشی در گیاه مرزه
( )Satureja thymbra L.مالحظه شد كه خشکكردن
برگهای مرزه تا زمان رسیدن به محتوای رطوبتی
 0/40بر پايۀ وزن خشک با روش مايکروويو تحت توان
 000وات در مقايسه با آون در دمای  80درجۀ
سانتیگراد ،زمان خشکكردن را  56برابر كاهش داد
( .)Arslan & Ozcan, 2012نتايج مشابهی نیز در گیاه
جعفری ( )Petroselinum crispum Mill.گزارش شده
است ( .)Soysal, 2004براساس نمودار كاهش محتوای
رطوبتی گل همیشهبهار در برابر زمان (شکل ،)2در
روش خشکكردن با آون (كه محتوای رطوبتی گلها را
از  6/48به  0/40بر پايۀ وزن خشک كاهش داد)،
فرايند خشکكردن با توجه به دماهای گوناگون ،از  4تا
 40ساعت متفاوت بود و افزايش دمای آون سبب
افزايش شیب منحنی كاهش محتوای رطوبتی شد.
همچنین با افزايش دما ،زمان خشکكردن بهصورت
معناداری كاهش يافت (.)P≤0/08

هزينه و انرژی بیشتر میشود .نتايج حاصل از اين آزمايش
بیانگر كاهش معنادار زمان خشکشدن درنتیجه افزايش
توان مايکروويو بود .همچنین زمان خشکكردن در روش
مايکروويو بهخصوص توان  300وات در مقايسه با روش
آون (با مدت زمان  4تا  40ساعت) كوتاهتر بود .نتايج
مطالعات بررسی پارامترهای مؤثر در فرايند خشکكردن
توسط امواج مايکروويو نشان میدهد چگونگی گرمشدن
مادة گیاهی در تیمار مايکروويو با ساير روشهای متداول
متفاوت است و حرارت داخل مادة گیاهی بر اثر تکرار
برخورد يونهای قرارگرفته در میدان الکتريکی ،ايجاد
میشود .قرارگرفتن مولکولهای آب در راستای میدان
سبب ايجاد اصطکاک و درنتیجه تولید حرارت در محصول
میشود و متعاقباً انرژی حرارتی توسط فرايند جابهجايی و
هدايت به تمام قسمتهای مادة گیاهی منتقل میشود؛
درحالیكه در ساير روشهای متداول انرژی حرارتی از
منبع حرارتی خارجی بايد به مادة گیاهی منتقل شود و
انتشار يابد (.)Moosavian & Mohammadpoor, 2006
بنابراين ،احتماالً مکانیسم متفاوت انتشار حرارت در
آون  60درجه سانتیگراد

6
آون  70درجه سانتیگراد

آون  80درجه سانتیگراد

4
3
2
1
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شکل  .2روند كاهش رطوبت گل همیشهبهار در واكنش به دماهای مختلف آون

زمان خشکكردن در توانهای  400و  300وات
مايکروويو در مقايسه با دمای  50درجۀ سانتیگراد آون
بهترتیب  20و  90برابر كمتر بود .نتايج پژوهشها در
زمینۀ مطالعۀ سینتیک خشکكردن نشان میدهد زمان
خشکشدن تابعی از میزان رطوبت گیاهی و دمای

محیط است .بنابراين ،چنانچه میزان رطوبت گیاهی
كمتر باشد ،گیاه سريعتر خشک میشود و از سوی
ديگر دماهای بیشتر محیط ،با تبخیر سريعتر رطوبت
گیاه سبب تسريع اين فرايند میشود (.)Alibas, 2007
ازآنجاكه رطوبت اولیه در نمونهها تقريباً يکسان بود
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( 6/48+0/99بر مبنای وزن خشک) ،به نظر میرسد
اختالف در زمان خشکكردن مربوط به اثر دما و انتقال
حرارت در مادة گیاهی درنتیجۀ دماهای مختلف آون
باشد .در همین زمینه نتايج مشابهی نیز بر روی گیاه
دارويی ( Orthosiphon staminiues Benth.از خانوادة
نعناعیان) گزارش شده است (.)Abdullah et al., 2011

روند خشکشدن نمونهها و كاهش رطوبت گلهای
همیشهبهار در روش طبیعی در شکل 9نشان داده شده
است .همانگونه كه مالحظه میشود طوالنیترين زمان
خشکشدن مربوط به روش طبیعی ( 34ساعت) و
كوتاهترين زمان ( 42دقیقه) مربوط به تیمار مايکروويو
 300وات بود.
6

روش طبیعی

4
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2
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میزان رطوبت بر پایه وزن خشک ()db
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زمان خشک شدن (هر  24ساعت یکبار)

شکل  .9روند كاهش رطوبت گل همیشهبهار در واكنش به خشکكردن به روش طبیعی

در يک پژوهش زمان خشکكردن گلهای بابونه
رقم بودگلد ( )Matricaria recutita cv. Bodegoldدر
سايه را  420ساعت گزارش كردند ( Azizi et al.,
 .)2009بررسی كیفیت ،انرژی مورد نیاز و هزينۀ
مصرفی در فرايند خشکكردن ترخون ( Artemisia
 )dracunculus L.نشان داد كه كاهش زمان
خشکكردن محصوالت در كاهش هزينههای مربوط به
مصرف انرژی برای خشکكردن از اهمیت زيادی
برخوردار است ( )Arab Hosseini, 2005كه بر اين
اساس استفاده از اين روش در مقايسه با مايکروويو و
آون يا خشکكن الکتريکی ،ممکن است از نقطهنظر
اقتصادی چندان بهصرفه نباشد ،اما نتايج برخی

مطالعات مزايای اين روش را در حفظ كیفیت و مواد
مؤثرة گیاه میدانند (.)Ahmadi et al., 2008
فعالیت آنتیاکسیدانی

نتايج تجزيۀ واريانس صفات اندازهگیری شده در
جدول 4نشان داده شده است .همانگونه كه مالحظه
میشود نهادههای آلی بهمنزلۀ منبع تغذيه تأثیر
معناداری بر فعالیت آنتیاكسیدانی گیاه نداشتند
()P>0/08؛ درحالیكه اثر سادة روشهای مختلف
خشکكردن ( )P≤0/04و اثر متقابل منبع تغذيه و
روشهای خشکكردن بر اين صفت معنادار شد
(( )P≤0/08جدول.)4

جدول  .4تجزيۀ واريانس روش خشکكردن و منبع تغذيه بر خصوصیات فیتوشیمیايی گیاه همیشهبهار
منبع تغییر
تکرار
روش خشکكردن
منبع تغذيه
روش خشکكردن × منبع تغذيه
خطای آزمايش

درجۀ آزادی
2
4
6
26
45

میانگین مربعات
فعالیت آنتیاكسیدانی

تركیبات فنولی كل

فالونوئید كل

كاروتنوئید كل

48/33
** 064/84
23/09 n.s
* 22/04
42/43

8/09
** 495/45
0/06 n.s
0/23 n.s
9/64

9/50
** 442/89
* 48/40
9/42 n.s
4/08

0/94
** 49/63
0/94 n.s
0/49 n.s
0/49

* و ** و  n.sبهترتیب معنادار در سطح احتمال  8درصد و  4درصد و وجودنداشتن اختالف معنادار هستند.
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بر اثر متقابل منبع تغذيه و روشهای خشکكردن
بیشترين میزان فعالیت آنتیاكسیدانی از تیمار اثر
متقابل ورمیكمپوست و مايکروويو  300وات حاصل
شد و اختالف معنادار میان اين تیمار با تیمارهای اثر
متقابل كمپوست زبالۀ شهری ،كود دامی و شاهد با
مايکروويو  300وات مشاهده نشد .كمترين مقدار
فعالیت آنتیاكسیدانی مربوط به تیمار اثر متقابل
ورمیكمپوست و آون  40درجۀ سانتیگراد وجود داشت
(شکل .)6گیاهان منبع ضروری آنتیاكسیدانها هستند
و فعالیت آنتیاكسیدانی اين تركیبات عمدتاً ناشی از
ويژگیهای اكسايشـ كاهش و ساختار شیمیايی
آنهاست كه میتوانند نقش مهمی در خنثیكردن
راديکالهای آزاد ،فرونشاندن مولکولهای اكسیژن يگانه
و سهگانه از طريق تغییر مکان يا تجزيۀ پراكسیدها
داشته باشند (.)Pourmorad et al., 2008
عوامل متعددی میتوانند بر میزان آنتیاكسیدانها
و فعالیت آنتیاكسیدانی تأثیرگذار باشند .بنابراين،
پژوهشهای بیشتری نیاز است تا اهمیت نسبی هر يک

از عوامل تعیین و دستهبندی شود (
 .)2005در مقايسۀ اثر نظام كشت كم نهاده و رايج در
تولید فلفل ( )Capsicum annum L.عنوان شد كه
كاربرد نهادههای آلی بر فعالیت آنتیاكسیدانی اين گیاه
به روش  DPPHتأثیر معنادار نداشته است و استفاده از
روشهای ديگر برای سنجش فعالیت اين تركیبات
توصیه شد (.)Flores et al., 2009
نتايج پژوهش بر روی مارچوبه ( Asparagus
 )racemosusبیانگر تأثیر معنادار ورمیكمپوست بر فعالیت
آنتیاكسیدانی اين گیاه است ( Saikia & Upadhyaya,
 )2011و نتايج مشابهی نیز در كاربرد كود دامی ،كمپوست
و ورمیكمپوست بر روی گیاه Andrographis paniculata
گیاه دارويی بومی آسیای شرقی به دست آمده است
( .)Upadhyaya et al., 2011از اينرو بهرغم محدوديت در
مطالعات موجود و نیاز برای پژوهشهای بیشتر ،شواهد
موجود اين امید را كه حركت به سوی كشاورزی ارگانیک
كیفیت و ازجمله میزان آنتیاكسیدان را در بسیاری از مواد
غذايی و گیاهی افزايش خواهد داد ،تقويت میكند.
Galvez et al.,
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شکل  .6اثر متقابل منبع تغذيه و روشهای مختلف خشکكردن بر میزان فعالیت آنتیاكسیدانی گیاه همیشهبهار

براساس شواهد موجود به نظر میرسد نهادههای
آلی به افزايش تركیبات آنتیاكسیدانی گلهای
همیشهبهار منجر شده و تیمار مايکروويو  300وات نیز
سبب استخراج مطلوب اين تركیبات در فرايند
خشکكردن شده است.
نتايج نشان داد تیمار مايکروويو  300وات از نظر

افزايش فعالیت آنتیاكسیدانی نسبت به ساير تیمارها
برتری داشته است (شکل .)6به نظر میرسد فرايند
خشکكردن سبب تخلیۀ تركیبات آنتیاكسیدانی از مواد
گیاهی شده و تیمار مايکروويو با توان باال با تغییر يا
تخريب در ساختار داخلی غشاها منجر به آزادشدن اين
تركیبات شده است .چنانکه افزايش معنادار فعالیت
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آنتیاكسیدانی آويشن ( ،)Thymus vulgaris L.رزماری
( ،)Rosmarinus officinalis L.مريم گلی ( Salvia
 ،)officinalis L.ريحان ( )Ocimum basilicum L.و
مرزنجوش بستانی ( )Origanum majorana L.پس از
خشکشدن نسبت به شاهد (نمونههای تازه) گزارش شده
است ( .)Hossain et al., 2010نتايج پژوهش Ponmari et
 )2011( al.در مقايسۀ اثر تیمارهای مايکروويو ،سايه و
آفتاب بر روی گیاه ،Cardiospermum halicacabum L.
بیانگر افزايش فعالیت آنتیاكسیدانی در تیمار مايکروويو
 300وات و سايه بود .آنان اظهار داشتند كه ايجاد حرارت
درون مادة گیاهی در تیمار مايکروويو بهدلیل وجود میدان
الکتريکی ،سبب ايجاد شرايط مساعد برای آزادسازی
تركیبات درونسلولی شده و از سويی ديگر زمان طوالنی
در روش طبیعی نهتنها فرصتی برای رهاشدن تركیبات
دارای خاصیت آنتیاكسیدانی فراهم كرده ،بلکه با ايجاد
يک روند كند برای خشکشدن سبب حفظ اين تركیبات
شده است .در همین زمینه نتايج مشابهی نیز از بررسی
فعالیت آنتیاكسیدانی برخی گیاهان ادويهای شامل
ريحان ،دارچین ( ،)Cinnamomum verumآويشن و
میخک ( )Syzygium aromaticumتحتتأثیر تیمارهای
حرارتی وجود دارد ( .)Tomaino et al., 2005عنوان
شده است دماهای باال سبب كاهش آنزيمها بهويژه
كاهش فعالیت آنزيمهای آنتیاكسیدانی میشود
( .)Katsube et al., 2009از اينرو احتماالً كاهش
فعالیت آنتیاكسیدانی در دماهای  00و  50درجۀ
سانتیگراد آون بهدلیل تأثیر دما بر عملکرد آنزيمها و
كاهش آنزيمها بوده است.

مقدار کل ترکیبات فنولی

براساس نتايج تجزيۀ واريانس (جدول ،)4اثر نهادههای
آلی بهمنزلۀ منبع تغذيه تأثیر معنادار بر مقدار كل
تركیبات فنولی نداشت ( )P>0/08اما محتوای فنولی
كل گیاه بهطور معناداری تحتتأثیر روشهای
خشکكردن قرار گرفت ( .)P≤0/04بیشترين و كمترين
مقدار كل تركیبات فنولی ،بهترتیب از تیمار مايکروويو
 400وات و آون  50درجۀ سانتیگراد حاصل شد.
هرچند تیمار مايکروويو  300وات در حصول كمترين
مقدار اين صفت با آون  50درجۀ سانتیگراد اختالف
معنادار نداشت .روش طبیعی خشکكردن در ردة بعدی
پس از مايکروويو  400وات ،به بهبود محتوای فنولی
كل منجر شد (شکل .)8اثر متقابل منبع تغذيه و
روشهای خشکكردن نیز بر مقدار تركیبات فنولی
تأثیر معناداری نداشت (.)P>0/08
تركیبات فنولی گروه بزرگی از متابولیتهای ثانويۀ
گیاهی بوده است كه غالباً فعالیت آنتیاكسیدانی دارند.
اين تركیبات جزء آنتیاكسیدانهای غیرآنزيمی
آبدوست محسوب میشوند و خواص ارزشمند ضد
میکروبی ،ضد ويروس ،ضد جهش و ضد سرطان دارند
( .)Podsędek, 2007بررسی مسیر شیکیمات به عنوان
مسیر اصلی بیوسنتز تركیبات فنولی ،مبین اين مطلب
است كه مسیرهای متابولیکی اولیه و ثانويه در گیاه با
هم ارتباط دارند؛ چنانکه كربوهیدرات حاصل از
متابولیسم اولیه گیاه به عنوان پیشمادة سنتز اريتروز-
 -6فسفات با تولید شیکمیک اسید به آغاز مسیر
شیکیمات منجر میشود (.)Dewick, 2009

شکل  .8میزان تركیبات فنولی كل در گیاه همیشهبهار تحتتأثیر روشهای مختلف خشکكردن
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نتايج بررسی اثر كودهای آلی بر مقدار تركیبات
فنولی كل و خاصیت آنتیاكسیدانی برخی گیاهان
دارويی بیانگر آن است كه فراهمی مطلوب عناصر
غذايی برای گیاه با فراهمكردن مواد آلی در خاک در
بهبود اين صفات اثرگذار است (.)Khalil et al., 2007
پژوهشگران ديگری نیز شرايط رشد و پرورش گیاه را
در سنتز متابولیتهای ثانويۀ گیاهی دخیل میدانند
( .)Upadhyaya et al., 2011لیکن درخصوص گیاه
همیشهبهار )2011( Krol ،با بررسی مقدار تركیبات
فنولی كل گلهای همیشهبهار تحتتأثیر تیمارهای
مختلف كودی ،اثر تیمارهای مختلف كود را بر محتوای
فنولی كل گیاه معنادار گزارش نکرد كه با نتايج
آزمايش حاضر مطابقت دارد .شايان ذكر است كه
اندازهگیری اين تركیبات با روشهای دقیقتر احتماالً
تأثیر تیمارهای مختلف تغذيۀ گیاه را بر اين تركیبات
روشن خواهد ساخت؛ چنانکه نتیجهگیری كلی برخی
پژوهشها اندازهگیری با روش دقیقتر را توصیه
میكنند (;.)Sabalani et al., 2006 Zhou et al., 2011
گزارشهای علمی گوناگون در زمینۀ اثر روشهای
مختلف خشکكردن بر محتوای فنولی گیاهان ،طیف
گستردهای از نتايج شامل كاهش (،)Chan et al., 2009
افزايش ( )Hayat et al., 2010و يا عدم تغییر معنادار
( )Abdullah et al., 2011,اين تركیبات را نشان
4
میدهد .آنالیز كروماتوگرافی مايع با كارايی باال
تركیبات فنولی پس از فرايند خشکكردن نشان داد كه
افزايش يا كاهش محتوای فنولی به اجزای
تشکیلدهندة اين تركیبات مانند تركیبات فنولی آزاد،
باند استری و باند گلیکوزيدی كه نسبت به روشهای
مختلف خشکكردن ،بازدارندگی و واكنشهای متفاوتی
دارند ،بستگی دارد .به عنوان مثال تركیبات فنولی در
حال پیوند بهصورت استری يا گلیکوزيدی در واكنش
به افزايش توان مايکروويو  428وات به  280وات،
بهدلیل شکستن ساختار اين تركیبات كاهش پیدا
كردند؛ هرچند محتوای فنولی كل بهدلیل تعادل میان
تركیبات فنولی باند و آزاد ،با وجود افزايش ،دچار تغییر
معنادار نشد (.)Hayat et al., 2010
1. HPLC

در بررسی روشهای خشکكردن برای حفظ تركیبات
فنولی چای سبز ( ،)Camellia sinensisعنوان شد مقدار
تركیبات فنولی كل در تیمار مايکروويو در مقايسه با آون
افزايش يافت كه احتمال داده شد ناشی از غیرفعال شدن
آنزيمها در تیمار با مايکروويو باشد (.)Huang et al., 2007
درنتیجه به نظر میرسد كه تیمار مايکروويو  400وات
استخراج تركیبات فنولی از بافت گیاه را بهبود بخشیده و با
كاهش زمان خشکكردن سبب حفظ اين تركیبات شده
است .از سوی ديگر گزارشهای برخی پژوهشگران بیانگر
تأثیر مثبت حرارت و تیمار آون بر محتوای فنولی مادة
گیاهی است؛ بهطوریكه تشکیل تركیبات فنولی را در
دمای باال ( 30درجۀ سانتیگراد) بهدلیل فراهمی
پیشسازهای تركیبات فنولی به همراه تبادالت غیرآنزيمی
بین مولکولها ،گزارش میكنند (.)Hossain et al., 2010
درحالیكه مطالعۀ حاضر برخالف اين گزارشها كمترين
مقدار تركیبات فنولی كل را در تیمار آون  50درجۀ
سانتیگراد بیان میكند .احتماالً تیمار حرارتی آون سبب
ايجاد واكنشهای تخريب در اين تركیبات گیاهی شده
است چراكه در مدت زمان بیشتری ( 4ساعت) نسبت به
تیمار مايکروويو  400وات ( 45دقیقه) فرصت الزم برای
انجام واكنشهای اكسیداسیون تركیبات فنولی وجود
داشته است .گرچه شايد افزايش دمای آون بیش از 50
درجۀ سانتیگراد و مدت زمان كوتاهتر منجر به مطابقت
نتايج موجود با گزارشهای گذشته در اين راستا شود.
همچنین براساس نتايج موجود ،تیمار خشکكردن به
روش طبیعی نیز پس از مايکروويو  400وات سبب بهبود
محتوای فنولی كل شد .نتايج مشابهی مبنی بر افزايش اين
صفت در خشکكردن به روش طبیعی در برخی مطالعات
نیز وجود دارد (.)Hossain et al., 2010
مقدار کل فالونوئیدها

براساس نتايج جدول ،4مقدار كل فالونوئیدها بهطور
معناداری تحتتأثیر منبع تغذيه قرار گرفت (.)P≤0/08
استفاده از كود دامی و ورمیكمپوست منجر به افزايش
مقدار كل فالونوئیدها شدند كه اختالف معناداری با
كمپوست قارچ با كمترين میزان تولید فالونوئیدهای
كل نشان دادند (شکل.)4
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فالونوئیدها گروهی از مشتقات تركیبات فنولی
هستند كه از پیشساختهای شیکیمات ،استات و
تركیبات چالکن تولید میشوند ( Crozier et al.,
 .)2006با توجه نقش مثبت ورمیكمپوست و كود دامی
در فراهمی مطلوب عناصر غذايی و افزايش قابلیت
جذب ماكرو مولکولهايی مانند كربن و نیتروژن ،به نظر
میرسد با تأثیر مثبت بر مسیرهای متابولیکی اولیۀ
گیاه ،بهصورت غیرمستقیم بر تولید متابولیتهای ثانويه
مانند فالونوئیدها تأثیرگذار بودهاند .نتايج مشابهی مبنی
بر افزايش معنادار فالونوئیدها بر اثر كاربرد
ورمیكمپوست و كود دامی در گیاه مارچوبه بهدلیل
نقش مثبت اين نهادهها در افزايش مواد آلی و فراهمی
عناصر غذايی بهويژه كربن و نیتروژن گزارش شده است
( .)Saikia & Upadhyaya, 2011همچنین تیمارهای
خشکكردن بهطور معناداری مقدار كل فالونوئیدها را
تحتتأثیر قرار داد ( )P≤0/08درحالیكه اثر متقابل

منبع تغذيه و روشهای خشکكردن بر مقدار فالونوئید
كل معنادار نبود ( .)P>0/08بیشترين و كمترين مقدار
فالونوئید در تیمار مايکروويو  900وات و آون  40درجۀ
سانتیگراد حاصل شد .هرچند روش طبیعی با تیمار
مايکروويو  900وات در افزايش اين صفت اختالف
معنادار نداشت .تیمار آون  50درجۀ سانتیگراد نیز پس
از مايکروويو  900وات سبب بهبود مقدار فالونوئید كل
شد (شکل .)0بررسی اثر توانهای مختلف مايکروويو در
زمانهای متفاوت بر روی كلمانتین ( Citrus
 )reticulataنشان داد كه مقدار تركیبات فالونوئیدی
طی افزايش توان مايکروويو از  428وات در  8دقیقه تا
 280وات در  40دقیقه افزايش يافت اما افزايش توان
مايکروويو به  800وات و افزايش زمان به  48دقیقه
منجر به كاهش شديد اين مقدار شد و دلیل اين امر،
تأثیر مخرب امواج الکترومغناطیسی مايکروويو بر
ساختار فالونوئید عنوان شد (.)Hayat et al., 2010

شکل  .4تأثیر نهادههای آلی بر میزان فالونوئید كل در گیاه همیشهبهار

امواج الکترومغناطیسی مايکروويو با دو مکانیسم
پالريزاسیون يونی و چرخش دوقطبی سبب ايجاد گرما
در مادة گیاهی میشوند .ايجاد حرارت از طريق
پالريزاسیون يونی شامل حركت يونهای مثبت و
منفی به سمت بار مخالف و تکرار تصادم يونهاست.
چرخش دوقطبی نیز وابسته به وجود مولکولهای
قطبی مانند مولکول آب كه با داشتن دو گروه
هیدروكسیل يک ساختار قطبی دارد ،است ( & Haghi
 .)Amanifard, 2008بنابراين ،فالونوئیدها با داشتن

چنین ساختاری و گروههای هیدروكسیل ،نسبت به
میدان الکترومغناطیسی ايجادشده در مايکروويو
حساس به نظر میرسند و احتماالً توانهای باالی
مايکروويو شامل  400و  300وات سبب تخريب اين
ساختار و كاهش مقدار فالونوئیدهای كل میشوند.
بنابراين ،میتوان به اين نتیجه رسید كه افزايش مقدار
فالونوئید كل در تیمار آون  50درجۀ سانتیگراد پس
از مايکروويو  900وات بهدلیل غیرفعال شدن
آنزيمهای مؤثر در تجزيه و تخريب فالونوئیدها بوده
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است ،چنانکه آون  40درجۀ سانتیگراد نیز بهدلیل
فراهمكردن دمای مطلوب برای فعالیت اين آنزيمها
كمترين میزان فالونوئید در بین تیمارها را دارد .اين
موضوع در نتايج پژوهشی در رابطه با كوئرستین نیز
قابل مشاهده است (.)Rohn et al., 2007
نتايج بهدستآمده همچنین نشان داد كه روش
طبیعی با مايکروويو  900وات در حصول بیشترين مقدار

فالونوئیدهای كل اختالف معنادار نداشت .احتماالً افزايش
فالونوئیدها در اين تیمار نسبت به ساير تیمارها مربوط به
حفظ اين تركیبات بهصورت طبیعی بهدلیل آهنگ كند
خشکشدن و عدم تخريب و شکستن بافت گیاهی است
و میتواند در ارتباط با محتوای فالونوئید اولیه در گیاه
باشد .نتايج مشابهی نیز در مورد فالونوئیدهای چای سبز
گزارش شده است (.)Wang et al., 2000

شکل  .0میزان فالونوئید كل در گیاه همیشهبهار تحتتأثیر روشهای مختلف خشکكردن
مقدار کل ترکیبهای کاروتنوئیدی

نتايج تجزيۀ واريانس (جدول )4بیانگر آن است كه اثر
منبع تغذيه بر مقدار كل تركیبهای كاروتنوئیدی
معنادار نبود ( )P>0/08گرچه مقدار اين تركیبها
بهطور معناداری تحتتأثیر تیمارهای روش خشکكردن
قرار گرفت ( )P≤0/04و بیشترين و كمترين میزان
تركیبهای كاروتنوئیدی كل بهترتیب از تیمارهای
مايکروويو  300وات و آون  40درجۀ سانتیگراد به
دست آمد .شايان ذكر است كه بین تیمار مايکروويو
 400وات و مايکروويو  300وات در افزايش اين صفت
اختالف معنادار مشاهده نشد .بهطور مشابهی تیمار آون
 00و  50درجۀ سانتیگراد نیز در حصول كمترين
میزان كاروتنوئید با آون  40درجۀ سانتیگراد اختالف
معنادار نداشتند همچنین روش طبیعی در افزايش اين
صفت پس از مايکروويو  300وات از نظر آماری در ردة
بعدی قرار گرفت (شکل.)5
گلهای همیشهبهار طیف متنوعی از تركیبهای
كاروتنوئیدی شامل بتاكاروتن ،لیکوپن ،فالووگزانتین،

لوتئین و غیره دارند ( .)Raal et al., 2009گیاه
همیشهبهار بهمنزلۀ منبع ارزشمند تركیبهای
كاروتنوئیدی ،يکی از گزينههای مطرح برای جايگزينی
رنگهای شیمیايی بهمنظور تولید رنگهای طبیعی و
دوستدار محیط زيست است ( .)Guinot et al., 2008از
اينرو اطالع از عوامل تأثیرگذار بر میزان اين تركیبات و
افزايش يا حفظ آن از اهمیت بسزايی برخوردار است.
بهرغم اثر مثبت كودهای زيستی بر روی فلفل در جهت
افزايش رنگدانههای فتوسنتزی ازجمله كاروتنوئید
( ،)Berova et al., 2010نتايج اين آزمايش نشاندهندة
تأثیر معنادار نهادههای آلی بر میزان كاروتنوئید گل
همیشهبهار نبود .در صورتی كه روشهای خشکكردن
در حفظ و يا افزايش كاروتنوئیدها تأثیرگذار بوده است.
نتايج متفاوتی در رابطه با اثر تیمارهای مايکروويو و آون
بر مقدار تركیبات كاروتنوئیدی كل ارائه شده است
بهطوریكه براساس نتايج يک پژوهش ،تیمار آون  40و
 50درجۀ سانتیگراد و مايکروويو  825و  500وات در
مقدار لوتئین ،بتاكاروتن و كاروتنوئید كل ازگیل ژاپنی
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( )Eriobotrya japonica Lindl.اختالف معنادار
نداشتند و تیمار انجماد سخت سبب حفظ كاروتنوئیدها
به بهترين نحو ممکن شد (.)Topuz et al., 2011
درحالیكه در مطالعهای ديگر درخصوص پايداری
كاروتنوئیدهای گشنیز در تیمارهای مختلف آون و
مايکروويو ،بیشترين میزان كاروتنوئید كل در تیمار
 580وات مايکروويو به دست آمد و تیمار آون سبب
تخريب اين تركیبات شد بهطوریكه كمترين میزان
كاروتنوئید كل در تیمار آون  68درجۀ سانتیگراد
حاصل شد و دلیل برتری باالترين توان مايکروويو در
اين پژوهش ،بهبود استخراج تركیبهای كاروتنوئیدی
از سلول و رهاشدن اين تركیبات از حالت پیوندشده با
ديگر رنگدانههای گیاهی عنوان شد ( Divya et al.,
 .)2012بنابراين ،به نظر میرسد افزايش كاروتنوئیدها
در تیمار مايکروويو  300وات ،بهدلیل اثر مثبت امواج
مايکروويو بر آزادسازی اين تركیبات از طريق گسستن
پیوندهای اين تركیبات با غشا يا ساير رنگدانهها باشد.
در رابطه با تیمارهای حرارتی آون نیز نتايج مطالعۀ
حاضر بیانگر عدم تفاوت معنادار سه دمای آون در

حصول كمترين میزان كاروتنوئید كل است كه احتماالً
بهدلیل نقش مخرب حرارت در تخريب ساختار
كاروتنوئیدها و تجزيۀ اين مواد است.
تیمار خشکكردن به روش طبیعی نیز پس از تیمار
مايکروويو منجر به افزايش تركیبات كاروتنوئیدی كل
شد (شکل .)5نتايج حاصل از مقايسۀ روشهای مختلف
خشکكردن در گیاه فلفل ،بیانگر برتری روش
خشکشدن در دمای اتاق در حصول بیشترين مقدار
رنگدانههای كاروتنوئیدی شامل كپسانتین،كپسولوتئین،
زآگزانتین ،بتاكريپتوگزانتین و بتاكاروتن بود ( Sabalani
 .)et al., 2006با وجود حساسیت باالی تركیبات
كاروتنوئید نسبت به حرارت ،به نظر میرسد كه برتری
روش طبیعی پس از مايکروويو  300وات میتواند در
ارتباط با حفظ اين تركیبات باشد .هرچند شواهدی
مبنی بر سنتز مجدد كاروتنوئیدها پس از خشکشدن
وجود دارد كه كاروتنوئیدهای زرد و تركیبات ساده
كاروتنوئیدی را بهمنزلۀ پیشتركیب معرفی كرده است
كه با تغییر و تبديل اين تركیبات ،رنگدانه كاروتنوئیدی
جديدی ايجاد میكند (.)Topuz et al., 2011

شکل  .5میزان كاروتنوئید كل در گیاه همیشهبهار تحتتأثیر روشهای مختلف خشکكردن
روابط همبستگی بین خصوصیات فیتوشیمیایی
مطالعهشده

ضرايب همبستگی بین خصوصیات فیتوشیمیايی
بررسیشده در جدول 2نشان داده شده است .براساس
نتايج موجود ،در میان خصوصیات مطالعهشده ،مقدار
كاروتنوئید كل و فعالیت آنتیاكسیدانی ،از بیشترين

همبستگی مثبت و معنادار برخوردار بودند ()P≤0/04
بهطوریكه تغییرات فعالیت آنتیاكسیدانی از روندی
همسو با مقدار كاروتنوئید كل برخوردار بود (.)r =0/56
همچنین طبق نتايج بهدستآمده همبستگی مثبت و
معناداری میان فالونوئید كل و خاصیت آنتیاكسیدانی
نیز مشاهده شد (.)P≤0/08
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جدول .2ضرايب همبستگی خصوصیات فیتوشیمیايی مطالعهشده در گیاه همیشهبهار تحتتأثیر نهادههای آلی
تركیبات فنولی كل
فعالیت آنتیاكسیدانی
فالونوئید كل
كاروتنوئید كل

تركیبات فنولی كل

فعالیت آنتیاكسیدانی

4
0/42 n.s
0/06 n.s
** 0/95

4
* 0/26
** 0/56

فالونوئید كل

كاروتنوئید كل

4
** 0/24

4

* ** ،و  n.sبهترتیب معنادار در سطح احتمال  8درصد 4 ،درصد و عدم معناداری هستند.

بهرغم تصور موجود مبنی بر اين كه خاصیت
آنتیاكسیدانی اغلب ناشی از حضور تركیبات فنولی است،
نتايج بررسی روابط همبستگی در اين پژوهش هیچگونه
رابطۀ همبستگی بین تركیبات فنولی و خاصیت

آنتیاكسیدانی نشان نداد( .)P>0/08درحالیكه همبستگی
باالی تركیبهای كاروتنوئیدی با فعالیت آنتیاكسیدانی
نشان داد  00درصد از تغییرات فعالیت آنتیاكسیدانی
توسط مقدار كاروتنوئید كل قابل تبیین است (شکل.)3

y = 0.1132x - 5.4714
R2 = 0.7705

80

75

70

60

65

55

کاروتنوئید کل ()%

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
50

فعالیت آنتی اکسیدانی ()IC50

شکل  .3رابطۀ رگرسیونی مقدار كاروتنوئید كل و فعالیت آنتیاكسیدانی عصارة در گل همیشهبهار

بر اين اساس به نظر میرسد كه تركیبات
كاروتنوئیدی و پس از آن فالونوئیدها در گل
همیشهبهار میتوانند مسئول فعالیت آنتیاكسیدانی در
عصارههای استخراجشده از اين گیاه باشند .نتايج
مشابهی در اين خصوص ،از بررسی روابط همبستگی
بین فعالیت آنتیاكسیدانی ،تركیبات فنولی و
كاروتنوئیدها در گونهای از گل راعی ( Hipericum
 )foliosumگزارش شده است (.)Rainha et al., 2011
روابط همبستگی بین تركیبات فنولی و فالونوئیدها با
تركیبات كاروتنوئیدی نیز بیانگر همبستگی مثبت و
معنادار بین اين صفات است (( )P≤0/04جدول )2كه
احتماالً بهدلیل وجود بلوکهای ساختار مشترک در
ساختار شیمیايی اين تركیبات است.

نتیجهگیری کلی

براساس يافتههای مطالعۀ حاضر ،میتوان نتیجهگیری
كرد كه عالوه بر اهمیت شرايط كشت و پرورش در
دستیابی به بیشترين عملکرد گیاهی و مادة مؤثره،
فرايندهای پس از برداشت نیز نقش بسزايی در حفظ و
افزايش متابولیتهای ثانويۀ گیاهان دارويی ايفا
میكنند .مايکروويو  400وات در میان ساير تیمارها از
بیشترين محتوای فنولی برخوردار بود درحالیكه در
فعالیت آنتیاكسیدانی و فالونوئید كل در ردة دوم قرار
گرفت .با اينکه فالونوئیدها جزئی از تركیبات فنولی
هستند ،اما برخالف آنچه مورد انتظار است روند افزايش
و كاهش اين تركیبات جريانی مطابق با يکديگر نداشت.
گرچه بیشترين فنولها در تیمار مايکروويو  400وات
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بیشتری با تركیبهای كاروتنوئیدی نسبت به
 روش.تركیبهای فنولی و فالونوئیدها نشان میدهد
طبیعی نیز بیشترين میزان اين صفات را پس از
 ارجحیت.تیمارهای مختلف مايکروويو حاصل كرد
نسبی روش طبیعی دلیل بهرهگیری از اين روش را در
 اما امروزه با توجه.طول سالیان متمادی روشن میسازد
به بحث بهینهسازی مصرف انرژی و هزينههای تولید و
 ضرورت استفاده از راهبردهای،صرفهجويی در زمان
علمی و عملی در راستای صرفهجويی انرژی و هزينه و
.افزايش كارايی تولید بیش از پیش آشکار میشود
چنانچه استفاده از روشی بر مبنای مصرف بهینۀ انرژی
 تیمار مايکروويو،و صرفهجويی در هزينۀ مورد نظر باشد
 هرچند گزينش صحیح. وات قابل توصیه است400
روش خشکكردن بهطور مؤثری در ارتباط با ماهیت
 نوع مادة مؤثره و، اندازه و رنگ،گیاه از نظر روش تولید
.امکانات موجود قرار دارد
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 همین تیمار منجر به بیشترين مقدار،حاصل شد
 وات در تولید900 فالونوئیدها نشد و مايکروويو
بیشترين فالونوئید در مقايسه با اين تیمار برتری نشان
 به نظر میرسد اين ناهمگونی در میزان تركیباتی.داد
 با فعل و انفعاالت آنزيمی دخیل در،با منشأ مشترک
اكسیداسیون اين تركیبات درون سلولها در ارتباط
.باشد
درخصوص تركیبات كاروتنوئیدی نیز نتايج
بهروشنی نشان داد كه تیمار مايکروويو در مقايسه با
آون از عملکرد بهتری در زمینۀ استخراج بهینه و حفظ
 ازآنجاكه.كاروتنوئیدهای همیشهبهار داشته است
تركیبهای كاروتنوئیدی از جمله تركیبات با خاصیت
 حصول بیشترين تركیبهای،آنتیاكسیدانی هستند
كاروتنوئیدی و فعالیت آنتیاكسیدانی در تیمار
 وات میتواند مبین اين مطلب باشد كه300 مايکروويو
فعالیت آنتیاكسیدانی در گل همیشهبهار همبستگی
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