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 هاترین یافتهمهم

 بدست آمد خشک کردن در سایههای برگی در شرایط ترین نمونهکیفی. 

  گراد بیشتر بوددرجه سانتی 04ارزش کمی اغلب ترکیبات در دمای  مصنوعیدر میان دماهای. 

 ایر گراد از سدرجه سانتی 04های برگی خشک شده در دمای نمونه اکسیدانی عصارهبرخالف انتظار فعالیت آنتی

 .دماهای استفاده شده بیشتر بود

 کردن کنگر فرنگی، دمای خشک ،فنل ،اسید کلرجنیک ،اسید کافئیک کلیدي: هايواژه

 11-643-11  طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

 فرد، علی اصغریاهلل باقرینژاد، امینعظیم قاسم نویسنده)گان(:

 

 

 همکاران

 امین اهلل باقری فرد، علی اصغری

 

 (.Cynara scolymus Lگ کنگرفرنگی )مطالعه اثر دمای خشک کردن بر خصوصیات دارویی بر عنوان:

 11-603-11 شماره:

 11/1/1611  تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 اهمیت موضوع

گیاه کنگر فرنگی از گیاهان مهم با پتانسیل غذایی و دارویی است که در شرایط آب و هوایی گلستان سازگاری 

کشت وسیع این گیاه در لذا دانستن شرایط بهینه خشک کردن گیاه در صورت ضرورت به بی نشان داده است. مناس

با کثرت بارندگی کمک نموده و تولید مواد اولیه گیاهی با کیفیت نسبی  استان گلستانمشابه شرایط آب و هوایی 

 .کندمناسب را تظمین می

 مقدمه )شرح مساله(

 در طب سنتی اروپا و پزشکی مدرن دنیا ایجایگاه ویژه کهاز جمله گیاهان ارزشمند دارویی است  کنگرفرنگی

محیطی و همچنین ارزش دارویی باال این گیاه از جمله  هاتنش راندمان تولید باالی برگ، مقاومت نسبی به .دارد

نماید. برگهای بزرگ و آبدار گیاه بویژه اگر لی است که نیاز به تحقیقات پس از برداشت این گیاه را ضروری میدالی

های گیاهی ضروریست که نمونه یط آب و هوایی مرطوب پرورش یابد، با توجه به کمبود نور و کثرت بارندگیدر شرا

رت مورد استفاده نکته مهمی است که باید در کنترل شده و به روش مصنوعی خشک شوند. درجه حرادر شرایط 

ها نشان داده است که با افزایش فنلی مورد توجه قرار گیرد. بررسیخشک کردن گیاهان دارویی حاوی ترکیبات پلی

فزایش دما با سرعت خشک شدن و تاثیر شوند. لذا با توجه به رابطه مستقیم ادما ترکیبات موثره در برگ تجزیه می

مستقیم برکیفیت گیاه و انرژی مصرف، تحقیق حاضر با هدف تعیین دمای بهینه خشک کردن برگ با حداکثر 

 کیفیت اجرا شد.
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 ل و سایر مستندات(داوها، جاطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

های درجه سانتیگراد مشاهده شد. در مقابل در نمونه 34دمای  در نتایج نشان داد که بیشترین میزان فنل

درجه سانتیگراد غلظت فنل به شدت کاهش یافت. بیشترین میزان فالونوئید،  04و  04خشک شده در دمای 

های خشک شده در سایه مشاهده شد. بر خالف فنل نهاکسیدانی و همچنین اسید کافئیک برگ در نموفعالیت آنتی

درجه سانتیگراد  04دار از جمله فالونوئید، اسید کافئیک و اسید کلرجنیک در دمای کل سایر ترکیبات فنل

های خشک شده اکسیدانی در نمونه. بیشترین میزان فعالیت آنتی(0، 2، 1)اشکال بیشترین میزان تجمع را داشتند

اکسیدانی افزایش یافت، که نشان دهنده . با افزایش دمای خشک کردن فعالیت آنتی(6)شکل ه شددر سایه مشاهد

اکسیدانی کاراتر است. با این وجود، در میان دماهای خشک کردن تغییر ترکیبات فنلی ساده به ترکیبات آنتی

 .اد مشاهده شددرجه سانتیگر 04ترین حالت از نقطه نظر غلظت اغلب ترکیبات موثر در دمای کیفی

 

 

  


