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 مقدمه:
 به متعلق Satureja. L علمی نام با مرزه جنس

  حدود از و است Lamiaceae نعناعیان خانواده

 نواحی در که است شده تشکیل گیاهی گونه 200

 .(1) اند شده گسترده شمالی آمریکای و آسیا، مدیترانه

 شمالی و بیغر نواحی در خودرو طور به مرزه گونه 14

 نام با Satureja bachtiarica Bunge. رویند می ایران

  که است بومی گیاهی گونه یک کوهی مرزه محلی

 در مرکزی زاگرس های کوهستان در وسیعی طور به

 های  استان از گونه این(. 2) است شده گسترده ایران

 چهارمحال استان مانند ایران غربی جنوب و مرکزی، غربی

 و آهکی های  صخره در و شود می آوری جمع بختیاری و

 (.3،4) روید  می سنگالخی های  دامنه

 طول در که است هایی برگ دارای گونه این

  خطی و مستطیلی شکل به و داشته تاخوردگی حالت

 چکیده:
 .دارد باالیی اکسيدانی آنتی يتظرف Satureja bachtiarica Bunge علمی نام با بختياری مرزه گياه زمينه و هدف:

است. هدف از این  مؤثر گياهی های اسانس در موجود شيميایی ترکيبات نوع و درصد بر استخراج روش نوع
 به منظور بهينه مختلف های روش از حاصل بختياری مرزه های گياه اسانس اکسيدانی آنتی فعاليت مطالعه، مقایسه

 .می باشد استخراج
 مختلف روش 8 از حاصل بختياری مرزه های اسانس کل فنل ميزان و اکسيدانی آنتی تفعالي :یبررس روش

 کمک به آب نفوذ روش) نوین و( بخار و آب با تقطير، بخار با تقطير، ساده تقطير) سنتی قالب دو در استخراج
 این در. شد نتعيي سيوکالتيو فولين و DPPH روش به( بخار و مایکروویو کمک به آب نفوذ روش و مایکروویو

 استفاده با و SPSS افزار در نرم ها داده  و شدند برده کار به مثبت شاهد عنوان به Ascorbic acid و BHT مطالعه
 شدند. تحليل و تجزیه توصيفی های آزمون از
 از حاصل های اسانس IC50 ميزان و کل فنل ميزان در را داری معنی اختالف آماری های آزمون نتایج ها: افتهی

برابر ( اکسيدانی آنتی فعاليت ترین بيش یا) IC50 ميزان کم ترین(. P≥05/0) داد نشان استخراج مختلف های روش
وات بود. در  800ميلی گرم بر ميلی ليتر مربوط به روش نفوذ آب به کمک مایکروویو و بخار با توان  13/0±95/1

 ميلی گرم بر ميلی ليتر بود. 11/0و  13/0 يببه ترت Ascorbic acidو BHT برای  IC50این آزمایش ميزان 
 گياه از اسانس استخراج روش بهترین وات 800 توان با بخار و مایکروویو کمک به آب نفوذ روش :یريگ جهينت

 است. اکسيدانی آنتی خاصيت باالترین حفظ با بختياری مرزه
 
 .DPPH، اکسيدان آنتی، اسانس، استخراج، مرزه های کليدی: اژهو
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 ، اند گرفته قرار ساقه طول در مجتمع صورت به

 کوچک اندازه با متعدد های  گل دارای گل های چرخه

 سایر از خصلت این با و هستند( متر یلیم 5/1 حدود)

 گل کاسه و گل، برگ. باشند می تشخیص قابل ها  گونه

 مرزه. (5) هستند اسانس حاوی ترشحی های غده دارای

 باشد  می ایران مهم و سنتی دارویی گیاهان از بختیاری

 ارزش... و ای تغذیه، ای ادویه، دارویی های جنبه از که

 در کننده معطر عنوانه ب نیز و دارد فراوانی اقتصادی

 آرایشی مواد و داروسازی، غذایی صنایع، ها عطرسازی

 محلی داروهای در بختیاری عشایر(. 6) شود  می استفاده

 ، آور خلط گیاهی عنوانه ب بختیاری مرزه از خود

؛ (7) کنند می استفاده درد ضد و کننده عفونی ضد

 دهی گل از قبل مرحله در بختیاری مرزه اسانس همچنین

  که است ای مالحظه قابل باکتریایی ضد خواص دارای

  برای مناسب جایگزینی عنوان به آن از توان می

 ها آن به ها باکتری مقاومت که سنتزی های بیوتیک آنتی

(. 8،9) کرد استفاده ،است افزایش حال در روز به روز

  ترکیبات زیادی مقادیر شامل بختیاری مرزه اسانس

 همچنین و دارد باالیی اکسیدانی آنتی ظرفیت و هبود فنلی

. (10) است ها  ترپن ییسزکو و ها مونوترپن انواع شامل

  حد در بختیاری مرزه اسانس اکسیدانی آنتی فعالیت

BHT (2,6-di-tert-butyle-4-hydroxy toluene) که 

  لذا و باشد می ،است سنتزی اکسیدان آنتی یک

 به طبیعی اکسیدان آنتی نوانعه ب را اسانس این توان می

 مرزه اسانس عمده و اصلی ترکیبات(. 11) افزود غذا

 تیمول%، 7/18 ترپینن گاما%، 8/44 کارواکرول بختیاری

 (.12) باشند می% 95/14

 دستهدو  به گیاهان از اسانس استخراج های  روش

  .شوند می تقسیم نوین های روش و سنتی های روش

 آب با تقطیر، بخار با تقطیر، آب اب تقطیر: سنتی های  روش

 نوین های روش و آلی های  حالل با استخراج و بخار و

، بحرانی فوق سیال، مایکروویو از استفاده روش شامل

 .(13) باشند می فراصوت

  توان می استخراج سنتی های  روش مشکالت از

، استخراج راندمان بودن پایین، فرار ترکیبات دادن دست از

 حرارت طریق از استری و اشباع غیر ترکیبات بدیلت و تغییر

 مورد آلی های حالل بودن سمی همچنین، هیدرولیز و

 به نسبت اسانس ترکیبات که آنجا از و برد نام را استفاده

 در مستقیم حرارت اثر در و هستند حساس بسیار گرما

  صورت ها درآن شیمیایی تغییرات سنتی های روش

 سبب ها روش این در استخراج طوالنی زمان و گیرد می

 (.14-16) شود می اسانس پلیمریزاسیون

 حالل بدون هایی روش استخراج نوین های روش

 باال راندمان، هستند پایین انرژی میزان صرف با سریع، آلی

  شده باعث آمده بدست اسانس خوب کیفیت کنار در

، گیرند قرار توجه مورد استخراج نوین های روش که است

 ها روش این در گیری اسانس وسایل و ابزار به سترسید اما

 اینکه به توجه با .(17،18) نیست پذیر امکان سهولت به

 روش نیز و است متفاوت مختلف گیاهان شیمیایی ترکیبات

 در موجود شیمیایی ترکیبات نوع و درصد بر استخراج

 تحقیق یک در بنابراین ،است مؤثر گیاهی های اسانس

 گیاهی گونه عنوان به بختیاری مرزه یاهگ روی بر جدید

 و بختیاری و چهارمحال استان در ارزشمند و معطر، دارویی

 مقایسه به گرفتیم تصمیم، مرکزی و غربی های استان سایر

 از حاصل بختیاری مرزه های اسانس اکسیدانی آنتی فعالیت

 مهار توانایی در استخراج نوین و سنتی مختلف های روش

 DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl) رادیکال

 خاصیت باالترین حفظ با استخراج بهینه روش و بپردازیم

 .کنیم تعیین را اکسیدانی آنتی

 
 :بررسی روش

تحلیلی اسانس های  -در یک مطالعه توصیفی

روش مختلف سنتی و  8گیاه مرزه بختیاری حاصل از 

ن نوین استخراج از نظر فعالیت آنتی اکسیدانی و میزا

فنل کل به منظور تعیین روش بهینه استخراج با یکدیگر 

روش های سنتی عبارتند از: روش تقطیر . شدند مقایسه

 ، ساده با کلونجر مدل فارماکوپه انگلیس

Hydro Distillation (British Pharmacopea)) HDBP=)  
 SWDBP= Steam and Water)تقطیر با آب و بخارروش 

Distillation (British Pharmacopea)) ، روش تقطیر با آب
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مرکز تحقیقات جنگل ها و مراتع  طراحی شده در

 HDRIFR= Hydro Distillation (Research Institute)کشور

of Forests and Rangelands)) ، نوآورانه تقطیر با روش

و  (SDinnove= Steam Distillation (innovative)) بخار

نفوذ آب  دیگر، روش روش های نوین عبارتند از: روش

  وات 400به کمک مایکرویو با توان 

 (MHD400w= Microwave Hydro Diffusion with 

power 400 watt) ، روش نفوذ آب به کمک مایکرویو

 MHD800W= Microwave Hydro)وات،  800 با توان

Diffusion with power 800 watt)  روش نفوذ آب به

وات  400کمک مایکرویو و بخار با توان 
(MSHD400w= Microwave steam Hydro 

Diffusion with power 400 watt)،  روش نفوذ آب

. وات 800 به کمک مایکرویو و بخار با توان
(MSHD800W= Microwave Steam Hydro 

Diffusion with power 800 watt)  عمل 

گرم گیاه مرزه بختیاری  100اسانس گیری بر روی 

قطر تا زمانی که دیگر بر خشک در یک لیتر آب م

ادامه یافت که این  ،حجم و وزن اسانس افزوده نشد

ساعت و در روش های  5/3زمان در روش های سنتی 

دقیقه به طول انجامید و سپس اسانس های  30نوین 

حاصل توسط سولفات سدیم خشک آبگیری شدند و 

درجه  4های شیشه ای تیره در یخچال  در ویال

 .مایش نگهداری شدندسلسیوس تا زمان آز

  و برداشت به اقدام 1393 بهار اواخر در

 هایه دامن از بختیاری مرزه گیاه هوایی  اندام آوری جمع

  تا بختیاری و چهارمحال استان ارتفاعات دار شیب

 بعد بالفاصله و گردید زمین سطح از باالتر متر سانتی 5

 آن هرباریومی ی شماره تأیید و شناسایی از

(3621NO.CHB- )طبیعی منابع تحقیقات مرکز در 

 دمای) سایه شرایط در گیاه، بختیاری و چهارمحال استان

 روز 5 مدت به مناسب تهویه با( سلسیوس درجه 5±20

 یخچال در تیره ای  شیشه ظروف در سپس و شد خشک

 محلول؛ شد داده قرار آزمایش زمان تا سلسیوس درجه 4

 محلول%؛ 2 سدیم کربنات محلول؛ %10سیوکالتیو فولین

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) (DPPH= متانول در 

، 5/62 های  غلظت تهیه؛ لیتر بر گرم میلی 25 غلظت با

 .ها اسانس از لیتر میلی بر میکروگرم 500، 250، 125

 رادیکال کردن مهار توانایی در روش این اساس

DPPH مختلف های روش از حاصل های اسانس توسط 

 تر کم آن IC50 میزان که اسانس هر، است ستوارا استخراج

 هر همچنین ؛دارد تری بیش اکسیدانی  آنتی قدرت ،باشد

  قدرت ،باشد تر بیش DPPH رادیکال مهار درصد چه

 .است تر بیش اکسیدانی  آنتی

 هر مختلف های  غلظت از میکرولیتر 100 میزان

 یشآزما لوله در DPPH محلول از لیتر میلی 9/3 به اسانس

 تاریکی در دقیقه 30 مدت به زدن هم از پس و شد اضافه

 موج طول در نمونه و شاهد جذب سپس و شد داده قرار

 UV-Vis اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با نانومتر 517

 .(19-21) گردید تئقرا

 ها از نظر قدرت   اسانس ه یبرای مقایس

ابتدا  استفاده شد، بدین منظور IC50آنتی اکسیدانی از 

زیر محاسبه شد و  ه یتوسط رابط DPPHر درصد مها

 IC50نمودار آن در مقابل غلظت اسانس رسم گردید و 

% 50اسانس است که باعث مهار  که همان غلظتی از

 محاسبه شد. ،شود می DPPHرادیکال 

100
A

A
1

B

A 







  درصد مهار=DPPH 

 = جذب شاهد AB ،= جذب نمونهAA در این رابطه:

 .(22،23)باشد می 

% 10 سیوکالتیو فولین محلول از لیتر میلی 5 به

 1000 غلظت با) اسانس محلول از میکرولیتر 500 میزان

  دقیقه 5 از پس و شد اضافه( لیتر میلی در میکروگرم

% 2 سدیم کربنات محلول لیتر میلی 3مقدار زدن بهم

 در ساعت یک از پس ،شد زده هم به دقیقه یک و اضافه

 که گردید تشکیل رنگی آبی محلول آزمایشگاه یدما

 دستگاه از استفاده با نانومتر 760 موج طول در آن جذب

 .شد گیری اندازه اسپکتروفتومتر

 نآ روی بر باال مراحل تمامی اسیدکه گالیک

 برده کار به روش این در استاندارد عنوان به ،شد انجام

 (.1 شماره نمودار) شد
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BHT و Ascorbic acid به جداگانه طور به 

 .(24،25) شدند برده کار به مثبت شاهد عنوان

 گرفت انجام تکرار 3 با آزمایش مراحل کلیه

 افزار نرم از استفاده با ها  داده تحلیل و تجزیه و

(SPSS )سطح در توصیفی آماری های آزمون و 

 .شد انجام %5 احتمال

 
 :ها یافته

 IC50ن های آماری نشان داد که بین میزا  آزمون

های مختلف استخراج اختالف   روش اسانس حاصل از

  IC50ترین میزان  (. کم≥05/0P)معنی دار وجود دارد 

 95/1±13/0 برابرترین فعالیت آنتی اکسیدانی(  یا بیش)

 (MSHD800w)ر میلی لیتر مربوط به روش بمیلی گرم 

یا کم ترین فعالیت آنتی ) IC50ترین میزان  بود و بیش

میلی گرم در میلی لیتر  34/4±18/0 برابر اکسیدانی(

 .بود (SDinnove) مربوط به روش
(BHT= 2,6-di-tert–butyle-4-hydroxy toluene) 

دارای  Ascorbic acid و 13/0برابر IC50 دارای میزان 

لیتر بودند و  میلی گرم بر میلی 11/0برابر IC50  میزان

ت یکی از ترکیبا (Carvacrol)کارواکرول همچنین 

دارای  .باشد  عمده موجود در اسانس مرزه بختیاری می

میلی لیتر  برمیلی گرم  73/2±08/0برابر  IC50میزان 

 .(1جدول شماره ) متانول بود

 

 های مختلف استخراج  اسانس بر اساس روش (DPPH)روش فنل کل و فعاليت آنتی اکسيدانی  ميزان :1 شماره جدول

 .(>05/0P) با آزمون دانکن است %5ح احتمال حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر اختالف معنی دار در سط*: 

 

 های آماری اختالف   همچنین نتایج آزمون

 ری را در میزان فنل کل در اسانس حاصل از معنی دا

ترین  (. بیش≥05/0P)های مختلف استخراج نشان داد   روش

میلی گرم گالیک اسید  22/268±34/6میزان فنل کل برابر 

 بود و  (MSHD800w) در گرم اسانس مربوط به روش

میلی گرم  91/205±55/2 ترین میزان فنل کل برابر کم

 بود. (SDinnove)س مربوط به روش گالیک اسید در گرم اسان

BHT  72/327±30/2دارای میزان فنل کل برابر 

دارای میزان فنل کل برابر  Ascorbic acidو 

میلی گرم گالیک اسید در گرم اسانس  91/3±27/392

DPPH های مختلف استخراج روش  ریعالئم اختصا ميزان فنل کل 

* IC50 )ميلی گرم بر گرم( گاليک اسيد )ميلی گرم بر ميلی ليتر(  

44/3 ± 76/0 ed 52/249 ± 64/3 c HDBP 1 روش تقطير ساده 

74/2 ± 57/0 d 37/258 ± 13/9 c SWDBP 2 روش تقطير با آب و بخار 

34/4 ± 18/0 f 91/205 ± 55/2 f SDinnove )3 روش تقطير با بخار )نوآورانه 

27/3 ± 2/0 d 12/255 ± 10/5 c HDRIFR )4 روش تقطير با آب )طرح مؤسسه جنگل ها و مراتع کشور 

69/0±25/3 d 12/255 ± 10/5 c MHD400w 5 وات 400با توان  روش نفوذ آب به کمک مایکروویو 

16/3 ± 37/0 d 35/229 ± 27/5 d MHD800w  6 وات 800روش نفوذ آب به کمک مایکروویو با توان 

03/4 ± 48/0 fe 67/226 ± 99/2 de MSHD400w  7 وات 400روش نفوذ آب به کمک مایکروویو و بخار با توان 

95/1 ± 13/0 b 22/268 ± 34/6 b MSHD800w 8 وات 800و بخار با توان  روش نفوذ آب به کمک مایکروویو 

13/0 ± 00/0 a 72/327 ± 30/2 a BHT 2 9 هيدروکسی تولوئن-4-دی ترسيو بوتيل -6 و 

11/0 ± 00/0 a 27/392 ± 91/3 a Ascorbic acid 10 آسکوربيک اسيد 

73/2 ± 08/0 d 04/259 ± 57/0 c Carvacrol 11 کارواکرول 

05/0≥P 05/0≥P  زمون آ( تحليل واریانس یک طرفهANOVA) 12 
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 (Carvacrol)و همچنین میزان فنل کل کارواکرول  بود

که یکی از ترکیبات عمده موجود در اسانس مرزه 

میلی گرم گالیک  04/387±57/0برابر  ،است بختیاری

 .(1جدول شماره ) بود اسید برگرم

 

 
 نانومتر 760جذب بر حسب غلظت گاليک اسيد در طول موج  :1 شماره نمودار

 

 میزان چه هر( 2 شماره نمودار) اساس بر

 های  روش از حاصل اسانس در کل فنلی ترکیبات

 به یا IC50 میزان ،باشد تر بیش استخراج مختلف

% 50 مهار باعث که اسانس از غلظتی آن عبارتی

 و یابد  می کاهش ،شود  می DPPH های  رادیکال

 .یابد  می افزایش اکسیدانی آنتی خاصیت

 

 
 های مختلف استخراج  برحسب ميزان فنل کل در روشميلی گرم بر ميلی ليتر  IC50ميزان  :2 نمودار شماره
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 :بحث
 نوین و سنتی های روش مقایسه تحقیق این در

 نفوذ روش از حاصل اسانس ،داد نشان گیری اسانس

 شامل وات 800 توان با بخار و مایکروویو کمک به آب

  خاصیت باالترین و کل فنل میزان ترین بیش

 از حاصل اسانس که حالی در .است اکسیدانی آنتی

 ترین پایین و فنل میزان ترین کم بخار با تقطیر روش

 است ممکن که است داشته را اکسیدانی آنتی خاصیت

 و گرمایی های تنش دلیل به بخار با تقطیر روش در

 تبدیل و تغییر دستخوش فنلی ترکیبات زیاد حرارت

 پلیمریزاسیون سبب استخراج طوالنی زمان ضمناً ،شده

  کاهش اکسیدانی آنتی خاصیت و شود می اسانس

 زا استفاده نوین روش در که حالی در ،یابد می

 و قطبی ترکیبات در حرارت انتقال سرعت مایکروویو

 در ساعت 5/3 مقابل در دقیقه 30 استخراج کوتاه زمان

 اکسیژنه ترکیبات تجزیه کاهش اعثب سنتی های روش

 اثر در جزئی ترکیبات به کارواکرول و تیمول مثل اصلی

 .است شده هیدرولیز و حرارت

  خاصیت تعیین به همکاران و وثوقی

 اندام ساده تقطیر از حاصل اسانس کسیدانیا آنتی

 این به ،پرداختند DPPH روش به بختیاری مرزه هوایی

  خاصیت دارای اسانس این که رسیدند نتیجه

 عنوان به تواند  می و است توجهی قابل اکسیدانی آنتی

 این نتیجه که شود افزوده غذایی مواد به دارنده نگه

 .(26) دارد مطابقت حاضر تحقیق با تحقیق

 استان از همکاران و لیعشیر پژوهش نتایج

 مرزه گیاه آب با تقطیر از حاصل اسانس روی بر فارس

 برابر IC50 میزان که داد نشان DPPH روش به بختیاری

 برابر کل فنل میزان و لیتر میلی در میکروگرم 46/9

. بود خشک ماده گرم بر اسید گالیک گرم میلی 25/21

 و کارواکرول مانند فنلی یباتترک وجود به توجه با

 بختیاری مرزه اسانس عمده دهنده تشکیل که تیمول

 ایجاد باعث ترکیبات این که رسد  می نظر به باشند می

 این و شوند  می گیاه در اکسیدانی آنتی خاصیت

 و لیپیدها شدن اکسیده از جلوگیری باعث خاصیت

 توان  می لذا و شود  می سرطان و قلب کرنر های  بیماری

 صنعتی داروهای برای مناسب جایگزینی عنوان به آن از

 وجود نظر از تحقیق این نتایج(. 27) کرد استفاده

، است مطابق حاضر تحقیق با اکسیدانی آنتی خاصیت

 تغییرات همکاران و سفیدکن تحقیق اساس بر ولی

، دما، دریا سطح از ارتفاع جمله از اکولوژیک شرایط

  خاصیت بر تواند می...  و اقلیم و رطوبت، خاک

 .(28) است داشته تأثیر اکسیدانی آنتی

Cavar ه مرز گیاه از دیگری گونه از همکاران و

S. subspicata Bart گیری اسانس ساده تقطیر روش به 

 پاییز و تابستان فصل در ترتیب به IC50 میزان، کردند

 نشان نتایج، بود لیتر میلی بر گرم میلی 21 و 6/15 برابر

 اکسیدانی آنتی خاصیت میزان مرزه از گونه این که ادد

 های گونه و دارد بختیاری مرزه به نسبت تری پایین

 متفاوتی شیمیایی پروفایل نعناعیان خانواده از مختلف

 ثانویه های متابولیت از ممکن سرما فصل در و دارند

 .(29) باشد فنلی ترکیبات تولید افزایش جهت در گیاه

 کل فنل میزان همکاران و یفتح پژوهش طبق

 گرم میلی 7/293 برابر S. hortensis L مرزه اسانس در

 (.30) شد گزارش اسانس لیتر میلی بر اسید گالیک

Oke روی بر همکاران و S. cuneifolia Ten 

 عمل بخار با تقطیر روش به ،بود شده خشک سایه در که

 حاصل اسانس در کل فنل میزان و دادند انجام استخراج

 که بود گرم بر اسید گالیک گرمی میل 5/185 برابر

 دلیل به بخار با تقطیر روش در حاضر تحقیق همانند

 دستخوش فنلی ترکیبات ،دارد بخار که باالیی دمای

 .(24) یابند می کاهش و شده تبدیل و تغییر

 

 :گیری نتیجه
  از حاصل بختیاری مرزه گیاه های اسانس مقایسه

 و سنتی های روش قالب دو در استخراج مختلف روش 8

 نفوذ روش که داد نشان اکسیدانی آنتی فعالیت نظر از نوین
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 بهترین وات 800 توان بخاربا و مایکروویو کمک به آب

 حفظ با بختیاری مرزه گیاه از اسانس استخراج روش

 خاصیت ترین کم .است اکسیدانی آنتی خاصیت باالترین

 لذا و بود بخار با تقطیر روش به مربوط اکسیدانی آنتی

 و بوده برخوردار خاصی اهمیت از استخراج روش انتخاب

 استخراج سنتی های روش با مقایسه در نوین های روش

 .کنند می حفظ تر بیش را اسانس اکسیدانی آنتی خاصیت

 :قدردانی و تشکر
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه محترم ریاست از

 دارویی اهانگی تحقیقات مرکز محترم مسئول و شهرکرد

 که تحقیق این انجام در که بزرگوارانی کلیه و معطر و

 با شیمی رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان از برگرفته

 و همکاری کمال ،باشد می 17230324921001 کد

 .شود می قدردانی و تشکر ،داشتند مساعدت
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Background and aims: Bakhtiari savory (Satureja bachtiarica Bunge.) has a high  

anti-oxidant ability. Kinds of extraction methods are effective on the kind and percent of 

existence chemical compounds in herbal essences. The aim of this study was to compare 

antioxidant activities from Satureja bachtiarica Bunge essential oils extracted from 

different extraction methods to determine the extraction optimization. 

Methods: Antioxidant activities and the rate of phenol in the essential oils of Bakhtiari 

savory was extracted by eight different methods in two models, Conventional 

hydrodistillation ( single distillation, distillation with steam, and distillation with water 

and steam), and innovative techniques (water penetration method by microwave-assisted 

and microwave-assisted with water) in DPPH and in DPPH and Folin ciu Calteu method. 

In this study, BHT and Ascorbic acid were applied as positive control. Data were 

analyzed using analytic statistical tests and SPSS software. 

Results: The statistical tests results showed a significant difference in phenol content, and 

IC50 of obtained essences in different extraction methods (P<0.05). The lowest rate of 

IC50 was 1.95±0.13 mg/ml for water penetration by microwave and steam with 800 Watt. 

In this experiment, IC50 for BHT and Ascorbic acid was 0.13, and 0.11, respectively. 

Conclusion: The steam and microwave– assisted extraction techniques were the best 

extraction methods with high protective antioxidant activity. 

 
Key words: Satureja, Extraction, Essential oil, DPPH, Antioxidant. 


