
 1398 تیر ،16 دوره ،98شماره                                                               یی                             غذا عیصنا و علوم

 325

  
بررسی تاثیر برداشت دقیق بر کیفیت عرق تولید شده از گیاهان دارویی 

  )(Hyssopus officinalis)مطالعه موردي زوفا (
  

  4يعبادی محمدتق ، 3انیمهدو رضایعل ،2یینایم دیسع ،1یصائبی عل
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 رانیا تهران، مدرس، تیترب دانشگاه ،یباغبان علوم گروه ار،یاستاد - 4

)04/04/98: رشیپذ خیتار  97/ 01/12:  افتیدر خیتار(  

 
  چکیده

ها مطلوب مقدار باالي اسانس و میزان پایین متانول در آن. هاي مصرف گیاهان دارویی استاستفاده از عرقیات گیاهی یکی از پرطرفدارترین شیوه
، آزمایشی در قالب منظور بررسی تاثیر ارتفاع برداشت بر کیفیت عرق بدست آمده از گیاه دارویی زوفابه. باشدمتخصصین صنایع غذایی و دارویی می

متر از باالترین قسمت گیاه و  سانتی45 و 35، 25، 15هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد که تیمارها شامل چهار ارتفاع برداشت طرح بلوك
ظت متانول تولید شده در فرآیند پارامترهاي مورد بررسی غل. متر بود سانتی35 و 25، 15هاي نشده از ارتفاعمانده اندام برداشتهمچنین ضایعات باقی

دار تیمارها بر صفات مورد مطالعه نتایج آنالیز آماري بیانگر تاثیر معنی. گیري و همچنین اسانس موجود در عرق از تیمارهاي مختلف ارتفاع بودعرق
زمین، مقادیر متانول در عرق گیاه بطور قابل تیمارهاي مختلف ارتفاع برداشت نشان دادند با فاصله گرفتن از قسمت سرشاخه و نزدیک شدن به . بود

تیمار (گرم بر لیتر  میلی07/219±52/3به ) متر سانتی15تیمار برداشت از ارتفاع (گرم بر لیتر  میلی64/71±2توجهی افزایش یافت به طوریکه از 
گرم بر لیتر براي ضایعات ارتفاع  میلی3/142±43/1ر متانول از مانده نیز مقادیدر مورد تیمارهاي ضایعات باقی. رسید) متر سانتی45برداشت از ارتفاع 

همچنین در مورد مقادیر اسانس در عرق در . متري افزایش داشت سانتی35گرم بر لیتر براي ضایعات ارتفاع  میلی86/393±65/24متري تا  سانتی15
متر از باالترین  سانتی15هاي این پژوهش نشان دادند که ارتفاع برداشت یافته. همه تیمارها با افزایش ارتفاع برداشت کاهش این صفت مشاهده شد

قسمت گیاه به منظور دستیابی به ماده گیاهی با مواد موثره بیشتر و داراي قابلیت تولید عرق گیاهی با مقادیر کمتر متانول، به همراه امکان افزایش تعداد 
  .شودغذایی توصیه می- چین برداشت، براي تولیدات دارویی

  
  اسانس، ارتفاع برداشت، متانول: کلید واژگان

  
  
  
  
  

                                                             
 مکاتبات مسئول :sminaee@gmail.com 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               1 / 8

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-30598-fa.html


 ...ررسی تاثیر برداشت دقیق بر کیفیت عرق تولید شده ازن                                                      ب و همکارای صائبیعل

 326

   مقدمه- 1
، گیاهی L. Hyssopus officinalisزوفا با نام علمی

صورت هاي آن بهبرگ. است چندساله و از خانواده نعناعیان
 متقابل صورت به که اي شکل بودهاي، کامل و سرنیزهچرخه
 انشعابات داراي بوته هر. دارند قرار چهارگوش ايساقه برروي
 رنگ صورتی ای سفید آبی،ی هاگل که است ساقه فراوان

این گیاه بطور گسترده در صنایع . شوندمی ظاهر هادرکناربرگ
گل  هايسرشاخه گیردداروسازي و غذایی مورداستفاده قرار می

 دستگاه به مربوط هايبیماري درمان در گسترده بطور زوفا دار
 زوفا اسانس. دارند کاربرد آسم و برونشیت سرفه، مانند تنفس
هاي دور از گذشته. ]1[باشدمی ضدویروسی خواص داراي

هاي مختلف عرقیات گیاهی در ایران براي درمان بیماري
گاهی اوقات نیز به عنوان عطر و . شده استاستفاده می

هاي گزارش. گردنددهنده به غذاهاي مختلف افزوده میطعم
راکنده از بعضی پزشکان مبنی بر وجود عالئم منتشر نشده و پ

کنندگان مزمن مسمومیت با متانول از جمله کوري در مصرف
گیري متانول در چنین عرقیات گیاهی بیانگر اهمیت اندازه

متانول یک ترکیب الکلی آلیفاتیک . ]2[هایی استفرآورده
بسیار سمی است که در صنعت به عنوان یک حالل و در تولید 

 مقدار سمی .]3[شودلدیید و ترکیبات متیله استفاده میآفرم
سی در افراد مختلف  سی100 تا 6متانول بسیار متغیر و از 

هاي مدیریت یکی از راه. ممکن است باعث مسمومیت شود
مقدار متانول در عرقیات گیاهی، به مقوله برداشت گیاهان بر 

هاي ر ارتفاعدر برداشت مکانیزه با امکان برش گیاه د. گرددمی
هاي داراي پتانسیل آید که قسمتمختلف این امکان بوجود می

ارزشمندتر به طور دقیق و با کمترین میزان ضایعات، انتخاب و 
برخی مطالعات در مورد روغن . عمل برداشت انجام گیرد

هاي مختلف از برگ گیاهان مورد استحصالی تحت ارتفاع
ت متفاوتی از روغن در بررسی قرار گرفته و محتوا و ترکیبا

ها برخی به گفته آن. ]6و5،4[اند هاي متفاوت ارائه دادهارتفاع
از گیاهان دارویی با ویژگی چند ساله بودن این امکان را دارند 

ها که براي افزایش کمی و کیفی مواد موثره بدست آمده از آن
در پژوهشی که . هاي مختلف قرار گیرندتحت برش در ارتفاع

 گیاه دارویی بادرنجبویه انجام شده بود، با تعریف سه بر روي

ارتفاع برش در یک سوم باالیی، دو سوم باالیی و کل گیاه 
که برداشت یک سوم باالیی گیاه تنها یک نشان دادند با آن

 درصد، 85/53چهارم وزن کل گیاه را شامل بوده است، اما 
. ]7[است بیشتر از برداشت کل گیاه داراي مواد موثره بوده 

گواه افزایش کیفیت ماده دارویی و ترکیبات نتایج این پژوهش
. بدست آمده از گیاه بادرنجبویه تحت تیمار ارتفاع بود

ها در مقایسه دهد محتواي اسانسی در ساقهها نشان میبررسی
ها بسیار کم است و این دلیل کم بودن آن در گیاهان با برگ

 بسیاري به متفاوت بودن هاي، حتی پژوهش]8[دارویی است 
هاي مختلف ترکیبات تغییرات در خانواده نعنائیان در واریته

بررسی تاثیر . ] 11 و10، 9[اند موجود در برگ اشاره داشته
برداشت در مورد گیاهان دارویی و تعیین بهترین نقطه به ارتفاع

منظور جداسازي سرشاخه از گیاه به عنوان اولین حلقه در 
هاي مورد نظر اي مرغوب که نیازمنديد ماده اولیهفرآیند تولی

صنایع غذایی و دارویی را به منظور افزایش کیفیت 
کند، این امکان را فراهم خواهد کرد محصوالتشان برآورده می

که تولیدات صنایع ما از کیفیت و ارزش بیشتري برخوردار 
ن مندي هرچه بیشتر از مواد موجود در گیاهاشده و امکان بهره

با توجه به اینکه تاکنون مطالعات بسیار . دارویی افزایش یابد
محدودي در رابطه با برداشت دقیق گیاهان دارویی در ایران و 
جهان انجام شده است، در این پژوهش تاثیر برداشت دقیق بر 
کیفیت عرق گیاه دارویی زوفا از خانواده نعنائیان مورد مطالعه 

  .قرار گرفت
 
  

  ها مواد و روش- 2
کشت گیاه دارویی زوفا در مزرعه تحقیقاتی دانشکده 

 درجه و 35(کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس صورت پذیرفت 
 دقیقه شرقی و در ارتفاع 40 درجه و 51 ; دقیقه شمالی 70

آب و هوا نیمه خشک با میانگین ).  متري باالتر از دریا1200
جه  در22متر و دماي متوسط  میلی248بارندگی سالیانه 

 1مشخصات خاك مزرعه کشت نیز در جدول. سلسیوس است
  .قابل مشاهده است

Table 1 Physico-chemical properties of the soil in the experimental field  
Mn Zn Fe K P N Organic 

matter Clay Silt Sand EC pH 

(mg/kg) (%) (%) (%) (%) (%) (ds/m) 
2.6 0.8 6.7 120 44 0.5 0.9 20 16.5 63.5 1.6 7.4 
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 3هاي کامل تصادفی در این پژوهش در قالب طرح بلوك
 روز پس 60زمان برداشت .  انجام شد1397تکرار در بهار سال 

 ارتفاع برداشت 4شامل از کشت گیاه بود و تیمارهاي آزمایش 
متر از باالترین قسمت گیاه و همچنین  سانتی45 و 35، 25، 15
 25، 15هاي ارتفاع )R(1ماندهاقه اندام باقی مربوط به س تیمار3

 مترمربع 6×3ابعاد هر کرت ). 1شکل(متري بودند  سانتی35و 
بذرهاي گیاه از شرکت پاکان بذر اصفهان، ایران خریداري . بود

هاي کنترل علف. و به دقت در زمین آماده شده کاشته شدند
  .هرز به روش مکانیکی انجام شد

  
Fig 1 Different height treatments and residual  stalk 

at each harvesting level 
  

 20- 25(ها در سایه به مدت یک هفته در دماي اتاق نمونه
گیاه خشک . نگهداري شدند تا خشک شوند) درجه سلسیوس

هاي مخصوص کاغذي به آزمایشگاه منتقل و در شده در بسته
  . محیطی خشک، در دماي اتاق نگهداري شد

  گیري فرآیند عرق- 2-1
 گرم از هر نمونه به صورت دقیق وزن و با استفاده 40در ابتدا 

گیري عرق. از آب مقطر در بالن یک لیتري به حجم رسانده شد
 ساعت به وسیله دستگاه کلونجر صورت 2ها تا حدود نمونه

شیر خروجی دستگاه در حین عملیات تقطیر باز (گرفت 
). به داخل بالن برنگردد) انسآب زیر اس(گذاشته شد تا عرق 

تیمارهاي مختلف ارتفاع برداشت، عرق حاصل از مواد گیاهی
به . هاي مخصوص نگهداري ریخته شدآوري و در شیشهجمع

لیتر  میلی100گیري میزان اسانس موجود در عرق، منظور اندازه
 گرم کلرید سدیم خالص درون یک ظرف 25از نمونه عرق با 

وب پنبه بسته شده بود، بهم زده شد تا تمام با چکه دهانه آن
لیتر محلول پنتان به آن  میلی30سپس . کلرید سدیم حل شود

                                                             
1. Residue 

سپس به وسیله یک .  دقیقه بهم زده شد15اضافه و به مدت 
لیتر از مایع پنتان برداشته و درون یک بالن  میلی25پیپت 

لیتري ریخته شد و با احتیاط روي  میلی100توزین شده 
 درجه 45حدود (اري با حرارت مالیم تبخیر گردید مبن

که تمام پنتان بخار شد یک جریان مالیم از زمانی). سلسیوس
. مانده عبور داده شدهواي خشک به مدت یک دقیقه روي باقی

بعد از خشک نمودن، بالن در درون دسیکاتور قرار گرفته و 
ز تفاوت وزن بالن خالی و وزن بالن پس ا. سپس توزین شد

تبخیر پنتان بیانگر میزان اسانس عرق بود که بر حسب درصد 
در پایان، براي نگهداري بهتر تا . ]12[محاسبه و گزارش شد 

 درجه سلسیوس 4ها در دماي زمان انجام آنالیزهاي کیفی نمونه
  .قرار داده شدند

 GC آنالیز2-2

ها از یک دستگاه براي سنجش میزان غلظت متانول در نمونه
ساخت  Agilent 7890Bوگراف گازي مدلکرومات
و مجهز به  Merlin Instrument Companyشرکت
 متر و 30طول ستون مورد استفاده . استفاده شدFID ساز آشکار

متر و ضخامت الیه فاز ساکن   میلی32/0قطر داخلی ستون 
 درجه 250 تا 60ریزي حرارتی از  میکرومتر بوده و برنامه25/0

 درجه سلسیوس در دقیقه 5ایش سلسیوس با سرعت افز
 درجه 250دماي قسمت تزریق برابر با . صورت گرفت

 درجه سلسیوس تنظیم 280سلسیوس و دماي آشکارساز برابر 
  . لیتر بر دقیقه بود  میلی1/1نوع گاز، هلیم با جریان . گردیده بود

گرم از متانول خالص به به منظور تهیه استاندارد، یک میلی
لیتري ریخته شد و به وسیله آب مقطر به  میلی1000درون بالن 

، 50، 25هاي کالیبراسیون متانول شامل غلظت. حجم رسید
سپس . گرم در لیتر بودند میلی500 و 400، 300، 200، 100

گرم در لیتر اتانول به هر محلول کالیبراسیون  میلی100مقدار 
رنمودار که سطحزییک رگرسیون خطی با نسبت. افزوده شد

مربوط به نسبت متانول به اتانول بدست آمده از 
که نسبت غلظتمتانول به اتانول ، بهYبراي محورGCدستگاه

تشکیل xاستفاده شده براي ساخت استاندارد بود، براي محور
محاسبه ) 1(براساسرابطه) mg/l(غلظت متانول. شودمی
  :شودمی
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C-(s)در آن غلظت متانول بر حسبmg/l ،AUC-(s) سطح
سطح اختصاصیافته GC ،AUC-(st)اختصاص یافته متانول در

که میزان غلظت اتانول استفاده  C-(st)و سرانجام GCاتانول در
  .]13[است mg/lشده در استاندارد برحسب

در سطح SPSSو با نرم افزارLSDها به وسیله آزمونآنالیز داده
م نمودارهابه ترسی.  درصد مورد ارزیابی قرار گرفت5احتمال 

  .انجام شد Excelوسیله نرم افزار
  

  نتایج- 3
نتایج بدست آمده از آزمایشات تعیین غلظت متانول در سطوح 

 . آمده است2هاي برداشت گیاه زوفا در شکل مختلف ارتفاع

 
Fig 2 The amount of methanol produced in 

different treatments of height and residual stalk (R). 
The horizontal line depicted in the figure represents 

the allowable limit of methanol in the distillate. 

  گیري محتواي متانول در عرق اندازه- 3-1

نتایج مقدار متانول تولید شده در تیمارهاي مختلف ارتفاع و 
 قابل مشاهده 2مانده تیمارها در شکلساقه قسمت باقی

داري بر غلظت متانول اثر ارتفاع برداشت تاثیر معنی. شدبامی
 15کمترین میزان متانول در تیمار برداشت از ارتفاع . نشان داد

گرم بر لیتر  میلی64/71±2متري از باالترین نقطه گیاه با سانتی
اي با تیمارهاي این مقدار بطور قابل مالحظه. مشاهده شد

 35گرم بر لیتر،   میلی25/117±9/1متري با  سانتی25برداشت 
گرم بر لیتر و ارتفاع برداشتی  میلی25/159±82/2متري سانتی

 07/219±52/3متري از باالترین نقطه گیاه با  سانتی45
نتایج در مورد . داري بودگرم بر لیتر داراي اختالف معنیمیلی

 35 و 25، 15هاي مانده ارتفاعمانده از اندام باقیساقه باقی
 3/142±43/1اي که از متري نیز جالب توجه بود به گونهتیسان

 15گرم بر لیتر براي اندام بجاي مانده از ارتفاع برداشتی میلی
متري  سانتی25گرم بر لیتر براي  میلی81/200±56/3متر، سانتی

هاي گرم بر لیتر براي قسمت میلی86/393±65/24و در نهایت 
. متري متغیر بود سانتی35فاع برجاي مانده از برداشت در ارت

متري تا  سانتی15این نتایج نشان داد که در برداشت از ارتفاع 
 3/67متري از باالترین قسمت گیاه افزایشی  سانتی45ارتفاع 

مانده نیز در مورد اندام بجاي. درصدي در مقدار متانول رخ داد
متر به  سانتی35 به 15مانده از عالرغم کاهش ارتفاع ساقه باقی

  . درصد افزوده شد87/63مقدار متانول تولیدي 
در ادامه نتایج مربوط به جدول تجزیه واریانس مربعات عرق، 

 قابل 3 و 2هاي مختلف برداشتی، در جداول تحت تاثیر ارتفاع
  .مشاهده است

Table 2 Analysis of variance for harvesting heights of 15, 25, 35 and 45 cm (measured from the 
highest part of the plant)  

Distillate df Source of variation 
14.52ns 2 Block 

11801.78* 3 Height 
23.13 6 Error 

- 12 Total 
11.58 - Coefficient of variation (%) 

at 5%* Significant 
ns - Not significant 

Table 3 Analysis of variance for residual stalk (R) (15, 25 and 35 cm)   
Distillate df Source of variation 
51984.97* 2 Block 
466.52ns 2 Height 
700.63 4 Error 

- 9 Total 
15.74 - Coefficient of variation (%) 

* Significant at 5% 
ns - Not significant 
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  گیري میزان اسانس در عرق اندازه- 3-2
گیري اسانس در عرق بیانگر اثرگذاري نتایج مربوط به اندازه

گونه همان. تیمار ارتفاع بر مقدار اسانس موجود در عرق بود
 قابل مشاهده است، میزان اسانس عرق در 4که در جدول 

هاي مختلف گیاه از مقادیر متفاوتی برخوردار بود، قسمت
دار ه تمام تیمارهاي ارتفاع با یکدیگر اختالف معنیبطوري ک

نتایج کمی اسانس موجود در عرق نیز نشان دادند که . داشتند
متري از باالترین قسمت گیاه با  سانتی15ارتفاع برداشت 

سی عرق بیشترین و ارتفاع  سی100گرم در  میلی88/0±67/63
 27±58/0 متري از باالترین قسمت گیاه با سانتی45برداشت 

در مورد . سی عرق کمترین مقدار بود سی100گرم در میلی
مانده نیز تمامی تیمارها با یکدیگر اختالف هاي باقیساقه
دار داشتند و بیشترین مقدار اسانس موجود در عرق معنی

 0/21±67/67متر با  سانتی15مانده ارتفاع مربوط به باقی
مقدار اسانس در سی عرق و کمترین  سی100گرم در میلی

 35مانده اندام برداشت نشده از ارتفاع عرق مربوط به باقی
سی  سی100گرم در  میلی16±58/0متري به پایین با سانتی

  .عرق بود
Table 4 Amount of essential oil in distillate  

mg of essential oil in 100 
cc of distillate Harvest Heights (cm) 

63.67±0.88a 15 
50.33±0.67b 25 
34.33±0.33c 35 

27±0.58d 45 
2.29 LSD 

21.67±0.67a Residue of 15  
19.33±0.33b Residue of 25  

16±0.58c Residue of 35  
1.85 LSD 

LSD, least significant difference 
Means followed by the same letter are not 

significantly different (p≤0.05)  
  بحث و تفسیر- 4
   بررسی وجود متانول در عرقیات گیاهی - 4-1

امروزه در کشور ما بسیاري از مردم از گیاهان دارویی در 
مقطر گیاهی یا عرق . کننددارویی استفاده می-مصارف غذایی

گیاهی، فرآورده اي معطر است که از تقطیر گیاه اسانس دار با 
 مواد موثره عرقیات گیاهی حاوي. گرددآب حاصل می

ها، وجود متانول ارزشمندي هستند ولی مهمترین مشکل آن
حداکثر غلظت مجاز متانول در تقطیر گیاهی که . باشدمی

گرم در  میلی100توسط سازمان استاندارد ایران توصیه شده، 
 درصد 85ها نشان داد است حدود لیتر است که بررسی

ي میزان متانول عرقیات گیاهی موجود در بازار کشورمان دارا
نظارت بر نحوه برداشت . ]13[بیش از حد مجاز هستند

ها اهمیت دارویی باالیی دارد، گیاهانی که عرقیات حاصل از آن
به طور معناداري ارزش فرآورده هاي گیاهی را افزایش خواهد 

دستیابی به این هدف خطرات ناشی از وجود متانول در . داد
جا که بسیاري از آن. دهدیبدن را به طور چشمگیري کاهش م

از گیاهان دارویی چند ساله بدلیل عدم برداشت کل اندام 
هوایی شرایط چند چین برداشت در طول فصل کشت را دارند، 

بر (هاي باالتر این امکان وجود دارد تا با برداشت در ارتفاع
عالوه بر دستیابی به ترکیبات و مواد موثره با ) اساس آزمایش

. ]19[داد دفعات برداشت را نیز افزایش داد تر، تعارزش
هاي متعددي در ایران نشان داده است که وجود متانول پژوهش

ترین ناحیه گیاه براي در عرقیات گیاهی بدلیل برداشت از پایین
افزایش توده گیاهی به منظور صرفه اقتصادي بیشتر براي 

. باشددارویی می-کشاورزان، یکی از معضالت صنایع غذایی
بطور مثال در پژوهشی با استفاده از روش اسپکتروفتومتري، 

 نوع مختلف عرق گیاهی مورد بررسی قرار 10میزان متانول 
حداکثر و حداقل میزان متانول در کرفس . گرفت

 3/79±4 (2و  سیاه شور) گرم بر لیتر میلی8/7±23/1477(
 روي اي دیگر کهدر مطالعه. ]16[مشاهده شد ) گرم بر لیترمیلی

 عرق گیاهی بدست آمده به روش سنتی صورت گرفته 6
نعناع فلفلی، سیاه شور، خارشتر، شنبلیله، کرفس و (بود

هاي سیاه شور ، حداکثر و حداقل میزان متانول در عرق)کاسنی
) گرم بر لیتر میلی26/60(و شنبلیله ) گرم بر لیتر میلی02/266(

 متانول در عرقیات بود، به طوري که بیشترین و کمترین مقدار
گرم  میلی04/415(بدست آمده به روش صنعتی در نعناع فلفلی 

در . ]14[بودند) گرم بر لیتر میلی08/88(و سیاه شور ) بر لیتر
 کارخانه 3 نوع مختلف تقطیر گیاهی از 46پژوهشی دیگر 

بیشترین غلظت متانول در . بزرگ مورد آزمایش قرار گرفتند
و کمترین میزان ) گرم بر لیتری میل202±74/1208(کرفس 

) گرم بر لیتر میلی93/18±04/1(متانول نیز در زنیان رومی 
تجزیه و تحلیل طیفی محصوالت تقطیر . ]17[گزارش شد 

ترین غلظت گیاهی در ارومیه نشان داد که باالترین و پایین
و سیاه شور ) گرم بر لیتر میلی106/278±3(متانول در گالب 
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در بیان دلیل . ]14[بوده است) گرم بر لیترلی می1/4±32/72(
توان عنوان نمود که متانول ایجاد متانول در عرقیات گیاهی می

 هایی مانند پکتینازدر طول تولید عرق گیاهی از طریق اثر آنزیم
)pectin( یکی از . شودهاي گیاه تولید میدر دیواره سلول

) pectin methylesterase-1) PMEها، ترین آنزیممهم
تواند با حذف گروه متیل ترکیب پکتین، متانول را است که می

ها، ارتباطی بنابراین میزان تولید متانول در نوشیدنی. آزاد کند
دهد که وجود این نتایج نشان می. مستقیم با بافت گیاهی دارد

نعنا فلفلی، سیاه شور و (هاي چوبی بیشتر در یک گیاهبافت
 را مستعد تولید متانول سازد، در حالی هاتواند آنمی) کرفس

) زیره سیاه و زیره سبز(هاي چوبی کم که در گیاهان با اندام
  . ]15[تولید متانول کمتر است

   بررسی نتایج متانول در عرق زوفا- 4-2
نتایج در مورد مقادیر متانول در عرق براي تیمارهاي مختلف 

وجهی در مقدار نشان داد که ارتفاع برداشت گیاه تاثیر قابل ت
گیري دارد، بطوري که کاهش متانول تولید شده در فرآیند عرق

و برداشت دقیق گیاهان ) هابافت چوبی ساقه و شاخه(ضایعات 
تواند منجر به کاهش هاي چوبی میدارویی با کمترین قسمت

شود که بینی میبا توجه به موارد فوق پیش. تولید متانول شود
بی گیاهان و استفاده از روش کاهش برداشت قطعات چو

برداشت دقیق منجر به کاهش تولید متانول و افزایش خلوص 
گرم  میلی100جا که حد مجاز از آن. عرق گیاهی خواهد شد

در لیتر مقدار مناسب متانول در عرقیات گیاهی طبق استاندارد 
 شناخته شده و با توجه به اعتماد مردم به عرقیات ]13[ایران 

ري است صنایع فرآوري گیاهان دارویی مواد اولیه گیاهی، ضرو
خود را از لحاظ کیفیت و ضایعات یا به عبارت بهتر از اولین 
حلقه تولیدي یعنی برداشت مورد بررسی و ارزشیابی قرار 

  .دهند
   بررسی نتایج اسانس در عرق زوفا- 4-3

گیري مقدار اسانس در عرق نشان بررسی نتایج مربوط به اندازه
 افزایش ارتفاع در تیمارهاي مختلف برداشت، مقدار داد با

به عبارت دیگر، . اسانس موجود در عرق کاهش داشت
بیشترین مقدار ماده موثره گیاه به منظور افزایش کیفیت عرق 

این نتایج همچنین نشان . هاي باالتر گیاه تجمع داشتدرقسمت
دادند که مقدار اسانس موجود در هر ارتفاع حتی با وجود 

داري با متري تیمارها با هم، اختالف معنی سانتی10تفاوت 
یکدیگر داشتند، که تاییدي دیگر بر نقش برداشت دقیق در 

ذکر این نکته . هاي گیاهی استسازیمحصوالت وفرآوردهکیفی
هاي فوقانی به دلیل مقدار برگ حائز اهمیت است که در بخش

ابد یافزایش میها، درصد اسانس در عرق بیشتر نسبت به ساقه
ها و کیسه(هاي تخصصی زیرا محل تجمع اسانس در سلول

باشد ها موجود میاست که فقط در برگ) هاي ترشحیکرك
]18[ .  
  

  گیري نتیجه- 5
هاي سنتی و صنعتی از تحقیقات پیشین که بیشتر به روش

گیري گیاهان پرداخته شده است چنین بدست آمد که این عرق
مثبتی در کاهش غلظت متانول و یا افزایش ها هیچ تاثیر روش

لذا توجه . نداشتند) اسانس بیشتر(کیفیت محصول تولید شده 
به برداشت دقیق گیاه و کاهش میزان اندام هاي گیاهی غیرمفید 

گیرد، گیري قرار میاي که تحت فرآیند عرقدر ماده اولیه
کاهشی چشمگیر در غلظت متانول تولیدي و افزایش مقدار 

بر اساس . نس یا به عبارت بهتر ماده موثره خواهد داشتاسا
متر از باالترین  سانتی15نتایج این پژوهش، ارتفاع برداشت 

قسمت گیاه زوفا سبب دستیابی به عرقی داراي کیفیتی بهتر 
  . گردید) کمترین مقدار متانول و بیشترین میزان اسانس(
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Effect of precision harvesting on the quality of herbal distillates 
(Case study: Hyssopus officinalis L.) 
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Distillates are one of the most popular consumer products of medicinal plants. High essential oil and 
low methanol contents have always been considered as two desirable factors by experts in food and 
pharmaceutical industries. In order to investigate the effect of harvest height on Hyssop (Hyssopus 
officinalis L.) distillate quality, an experiment was conducted in a randomized complete block design 
with three replications. Four harvesting heights of 15, 25, 35 and 45 cm (measured from the highest 
point of the plant), as well as the remaining stalk were the treatments in this research.The measured 
traits were: methanol and essential oil content in the distillates. The results of statistical analysis 
showed significant effect of treatments on the studied traits. It can be said that methanol values 
significantly increased with the harvesting height measured from the top. It varied from 71.64 ±2 mg/l 
for the height of 15 cm to 219.07 ± 3.52 mg/l for 45 cm. In the remaining stalk, methanol values 
increased from 142.3 ± 1.43mg/l for 15 cm height to 393.86±24.65 mg/l for 35cm height. It should be 
mentioned that at 45 cm height of cut, there was no remaining stalk. The amount of essential oil in the 
distillate, increased with harvesting height. The findings of this study showed that the harvestheight of 
15 cm from the highest part of the plant is recommended for obtaining a higher distillate quality with 
lower methanol content, and the possibility of increasing the number of harvesting cuts for the 
production of medicinal and nutritional products. 
 
Keywords: Essential oil, Harvest height, Methanol  
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