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چکیده
 Origanum Vulgare Lجزء مهمترین گونههای مرزن جوش متعلق به خانوادهی نعناعیان میباشد .گونهی ذکر شده از مناطق حفاظت شدهی
ارسباران -کوههای آینالو جمع آوری شد .اسانس این گیاه به روش تقطیر با آب داغ با استفاده از دستگاه کلونجر بدست آمده ،بعد از مدتی
نگهداری در فریزر توسط سدیم سولفات بیآب رطوبتزدایی و با  GC/MSمورد تجزیه و شناسایی قرار گرفت .همینطور ،عرق سنتی این
گیاه با روش تقطیر تهیه شده و با کلروفرم استخراج گردید ،و بعد از رطوبتزدایی به وسیله  GC/MSمورد تحلیل و شناسایی قرار گرفت .از
طرف دیگر عصارههای آبی و آلی به وسیله سوکسله تهیه شد ،سپس عصارههای بدست آمده به وسیلهی روتاری حالل زدایی گردیده و جهت
شناسایی مادههای از دست رفته به  GC/MSتزریق شدند .گروههای مختلفی اعم از فالونوئیدها ،کاربورها ،آلدئیدها ،کتونها ،ترپنوئیدها و سایر
ترکیبات فعال بیولوژیکی شناسایی شدند.

کلید

واژهها :مرزن جوش ،نعناعیان ،اسانس ،عصاره.GC/MS ،

* این پایان نامه مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد میباشد.
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مقدمه
گیاهان به عنوان ترکیبات طبیعی 0شناخته شدهاند [ .]0امروزه

شود .البته فعالیتهای آنتی اکسیدانی عصارهها نیز مورد

اصطالح ترکیبات طبیعی به صورت متداول برای اشاره به

بررسی قرار خواهد گرفت.

گیاهان ،معجونهای گیاهی ،مکملهای غذایی گیاهی،
داروهای سنتی و به طور کلی طب سنتی استفاده میشود [.]1

خصوصیات مورفولوژیکیOriganum Vulgar L

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 1امروزه بیش از %01

گیاهی است پایا و چندساله که به حالت خودرو در نواحی

مردم جهان برای درمان بیماریها هنوز از داروهای گیاهی

خشك و مراتع آفتابی ،سواحل دریاها ،دامنهی کوهستانها و

استفاده میکنند [ .]9تقریباً یك چهارم داروهای تهیه شدهی

مکانهای سنگی و نیز جنگلها میروید .همچنین از گیاهان

دنیا دارای منشاء گیاهی هستند که یا مستقیماً از گیاهان

آروماتیك و معطر بوده و دارای ساقهی مو دار یا کرک دار

عصارهگیری شدهاند یا بر اساس ترکیبهای گیاهی سنتز

با بلندی  91تا  31سانتیمتر ،همچنین ساقهی آن راست

شدهاند .فالت وسیع ایران از تنوع اقلیمی ،اکولوژیکی و

منشعب بوده و به رنگ سبز مایل به قرمز میباشد .برگهای

جغرافیایی گوناگون برخوردار است و بیش از  0011گونهی

آن تخم مرغی شکل یا بیضوی به رنگ سبز تیره و پوشیده از

گیاهی مختص به ایران است که از این تعداد حدود 11

کرک در سطح تحتانی پهنك و در کنارههای آزاد آن است.

درصد انحصاری ایران هستند و تعداد  0010گونهی گیاهی

گلها به صورت مجتمع یا خوشهای به رنگ بنفش بوده و

بومی در کشور شناسایی شده است [ .]4در واقع ایران یکی از

موسم گل خرداد تا مرداد ماه میباشد .میوهی آن فندقی و

منابع دارو خیز جهان محسوب میشود و به دلیل شرایط آب

چهار قسمتی ،محصور در بقایای کاسهی گل است ،زمان

و هوایی ،موقعیت جغرافیایی و زمینهی رشد گیاهان دارویی

برداشت سر شاخهها در تیر و مرداد انجام میشود [.]0-3

از جمله غنیترین مناطق جهان به شمار میآید [ .]0از آنجا
که گیاهان آروماتیك منابع بسیار عالی از مواد مؤثره و

نامهای گیاه

ترکیبات بیواکتیو هستند [ ]6و علیرغم تنوع گیاهان دارویی

-

در کشور ما ،مطالعات فیتوشیمیایی انجام شده بر روی این

 -انگلیسیWild marjoram :

گیاهان بسیار محدود میباشد .بنابراین با عنایت به اهمیت

 -آلمانیEchter Dost, Willder Marjoran :

ترکیبات طبیعی مؤثر بر بیماریهای مختلف و توسعه و تولید

 -فرانسهOrigan, Marjolaine sauvage :

داروهای جدید ،شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در منابع

 -فارسی :مرزن جوش وحشی ،آویشن کوهی ،پونهی کوهی

طبیعی از جمله گیاهان ،حائز اهمیت است .در این پژوهش

 -عربی :فودنج جبلی ،صعتر []01-06

شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس ،عرق و جوشاندهی
 Origanum vulgare Lمورد بررسی قرار خواهد گرفت و
از آن جایی که یکی از ایرادهای بزرگ روشهای عصاره
گیری از دست رفتن اکثر مواد ترپنوییدی میباشد ،تالش بر
این خواهد بود که در روشهای سنتی و مدرن عصاره گیری
از گونهی  Origanum vulgare Lمواد از دست رفته
شناسایی شوند تا بهترین روش عصاره گیری صنعتی مشخص

1 - Natural Compounds
2 - WHO

التینOriganum Vulgare L. :

انتشار جغرافیایی Origanum Vulgare L

مرزن جوش 9معموالً در سراسر آسیا ،اروپا و شمال آفریقا
دیده میشود [ .]00اگرچه بیش از  %00از آنها به شرق
مدیترانه محدود شدهاند [ .]00 ،03این جنس در ایران شامل
یك گونه ) (Origanum Vulgareو سه زیر گونه میباشد
[: ]00 ،11
1. Origanum Vulgare Subsp. Vulgare
Syn: O. Creticum L.
)2. Origanum Vulgare Subsp. gracile (C. Koch
Letswaart.
3 - Origano
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Syn.: O. tyttantum Gontsch.
3. Origanum Vulgare Subsp. Viride (Boiss.) Hayek.
Syn.: O. heracleoticum L.

خواص درمانی گیاه
در طب سنتی به عنوان مقوی و نیروبخش ،آرامبخش،
ضدعفونی کننده ،ضد درد ،ضد انقباض و تشنج ،خلطآور،
التیام دهندههای زخمها استفاده میشود .عالوه بر آن دارای
خواص ضد میکروبی ،ضد قارچی ،ضد اکسیدانی و
سیتوتوکسیك نیز میباشد [ .]10،00از موارد درمانی دیگر
این گیاه میتوان به استفاده از آن در درمان سرماخوردگی و
بیماریهای گوارشی (معده و روده( و درمان مشکالت
تنفسی ،سوءهاضمه ،آرتریت روماتویید و اختالالت دستگاه
ادراری اشاره کرد [.]00 ،11 ،19
کاربردهای گیاه
در یك طیف گسترده در صنایع غذایی ،صنایع داروسازی ،و
همچنین لوازم آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد [ .]14 -16در
صنایع غذایی به عنوان چاشنی ،ادویه و نیز معطر کردن
غذاها ،]00 ،10 -91[ :خصوصاً غذاهای دریایی و مدیترانهای
[ ]90به کار برده میشود .در صنعت صابونسازی []91 ،99
جهت معطر کردن و در فرآوردههای آرایشی به دلیل مهار
اکسیداسیون لیپید در سرتاسر جهان استفاده میشود [.]00 ،94
بخش تجربی
تهیه نمونهی گیاهی
گیاه  Origanum Vulgare Lدر تیرماه سال  0931از
جنگلهای ارسباران در شمال استان آذربایجان شرقی ،در
کوههای آینالو (قلب منطقه حفاظت شده ارسباران) جمع
آوری و با نمونه هرباریومی آن مورد تطبیق قرار گرفته و
شناسایی شد.
تهیه پودر گیاهی
ابتدا اندامهای هوایی گیاه در هوای آزاد ،دور از نور خورشید
و در سایه ،خشك شده و سپس به وسیلهی آسیاب برقی به

نمونههای گیاهی پس از خشك شدن جهت اسانس گیری
آماده شد .روشی که برای تهیه اسانس در این پژوهش بکار
گرفته شد ،اسانس گیری به روش تقطیر با آب ،با استفاده از
دستگاه کلونجر بود.
ابتدا حدود  011گرم از گیاه مزبور (اندامهای هوایی شامل :
ساقه – برگ – گل ) را بعد از وزن کردن داخل ظرف
آلومینیومی قرار داده و بر روی آن  101سی سی نیتروژن مایع
اضافه شد (جهت تخریب دیوارهی سلولی گیاه) .بعد از
گذشت نیم ساعت گیاه در داخل بالن دو لیتری ته گرد به
همراه آب مقطر 4قرار داده شد .بالن بر روی هیتر حرارتی
گذاشته شده و درجهی حرارت آن تنظیم گردید ،از طرف
دیگر سر بالن به دستگاه کلونجر متصل شد .با گرم شدن
دستگاه ،اسانس موجود در گیاه همراه با بخار آب تبخیر شده
و به لولهی سرد کننده میرسد .در اثر سرد شدن با آب جاری
در مبرد ،بخار آب و اسانس به حالت مایع در میآیند و چون
آب دارای دانسیتهی بیشتری است دوباره به بالن وارد
میشود ،اما اسانس به علت سبك و نامحلول بودن در باالی
لوله میماند .بدین ترتیب به مدت چهار ساعت اسانس گیری
انجام پذیرفت .اسانس حاصل پس از جداسازی از سطح آب
توسط سدیم سولفات بی آب ،رطوبت زدایی شد و با کمك
حالل هگزان تمام اسانس استخراج گردید .برای شناسایی
ترکیبات موجود در نمونه اسانس محلول در هگزان از
دستگاه  GC-MSاستفاده شد.
تهیه عرق
عرق گونهی گیاهی به طور مجزا طی عمل اسانس گیری
(شرح داده شده در قسمت تهیه اسانس) بدست آمد .در واقع
آب جمع شده در قسمت پایین دستگاه کلونجر همان عرق
گیاه میباشد ،که  01میلی لیتر از آن به لولهی آزمایش سرریز
شده و یك سوم حجم عرق حالل کلروفرم به آن افزوده
گردید و به مدت یك دقیقه به شدت هم زده شد ،در نهایت
استخراج عرق با کمك حالل کلروفرم انجام گرفت و با
سدیم سولفات بی آب آبگیری شد .نمونهی عرق استخراج

پودر بسیار ریز تبدیل گردید .پودر حاصل از این مرحله بسیار
سبك بوده و به عبارتی دارای دانسیتهی پایین میباشد.
تهیه اسانس

 -4آب مقطر بدون امالح است و تحت اثر حرارت روی اسانس تاثیر نمی
گذارد.
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خیساندن1

شده برای گیاه جهت شناسایی ترکیبات تشکیل دهندهی

تهیه عصاره به روش

آنها به دستگاه  GC-MSتزریق گردید.

عصاره گیری گیاه  Origanum vulgare Lبا استفاده از روش

تهیه جوشانده

خیساندن با اتانول  %01به مدت  9شبانه روز و در دمای اتاق

جوشانده (عصاره آبی) بدست آمده از مراحل اسانس گیری

انجام گرفت .سپس عصارهی اتانولی از کاغذ صافی گذرانده

و عرق گیری را از کاغذ صافی گذرانده و حالل هگزان و

شده و توسط دستگاه تبخیر کننده دوار در فشار پایین و در

پترولیوم اتر جهت حذف چربی و رنگدانه های موجود در

دمای  40درجه سانتیگراد حالل زدایی گردید .در این

عصاره به آن افزوده گردید .در مرحلهی بعد حالل هگزان و

مرحله نیز  11قطرهی اولیه حالل پرانی عصارهی اتانولی

پترولیوم دور ریخته شده و حالل کلروفرم به عصاره اضافه

جهت شناسایی مواد هدر رفته به دستگاه  GC-MSتزریق

شد و عمل استخراج جوشانده انجام پذیرفت .نمونهی

گردید.

جوشاندهی استخراج شده توسط سدیم سولفات خشك

مشخصات دستگاه GC-MS

رطوبت زدایی شده و آمادهی تزریق به دستگاه  GC-MSشد،

از ستون  BD5با گرادیان دما از  61درجه سانتیگراد به 161

تا عمل شناسایی ترکیبات برای جوشاندهی گیاه مورد مطالعه

درجه سانتیگراد و با نسبت  Split-Splitlessیك به سه و

نیز انجام شود.

گاز حامل هلیوم با سرعت  0میلی لیتر بر دقیقه و حجم تزریق

تهیهی عصاره به روش سوکسله

نمونه  0میکرو لیتر استفاده شد ،خلوص گاز هلیم 33/333

مقدار  111گرم از پودر گیاه  Origanum vulgare Lرا وزن

بوده است .تزریق اسانس ،عرق و جوشاندهی نمونههای

کرده ،در داخل کاغذ صافی ریخته شد ،به طوری که گیاه

گونهی گیاهی

 Origanum Vulgare Lبه دستگاه GC-MS

پودر شده راه خروج به بیرون از کاغذ صافی را نداشت و در

در شرایط زیر طبق جدول ( )0انجام گرفت.

داخل مخزن دستگاه سوکسله قرار داده شد و به ترتیب با
حاللهای  – nهگزان ،کلروفرم و متانول (از هر کدام1011
میلی لیتر) عصاره گیری انجام شد .بدین ترتیب که بعد از
قرار دادن نمونه در مخزن سوکسله ،حالل مورد نظر در بالن
ریخته شد از چند عدد سنگ جوش برای جلوگیری از
سررفتن احتمالی استفاده شد .در اثر حرارت حالل بخار شده
و روی نمونه ریخته شد زمانی که مخزن سوکسله پر شد از
طریق سیفون نازک شیشهای دوباره به بالن برگشته و بدین
ترتیب چرخه تا زمان بی رنگ شدن حالل خروجی ادامه
یافت .حدود  14ساعت چرخهی سوکسله انجام پذیرفت .پس
از آن عصارهها به وسیلهی دستگاه تبخیر کنندهی دوار
(روتاری) 0در فشار پایین و در دمای  41-01درجه
سانتیگراد حالل زدایی گردیدند .از  11الی  91قطره اول
مرحله حالل زدایی عصارههای هگزانی ،کلروفرمی و متانولی
برداشته شد و جهت شناسایی مواد تلف شده به دستگاه GC-

 MSتزریق گردیدند.

5 - Rotary

6 - Maceration
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جدول  -0شرایط  GC/MSبرای تزریق اسانس ،عرق و جوشانده
Hold Time
)(min
0
3
2

)Value (0C

Rate
)(0C/min

00
040
200

4
20

Termal Aux : 280
Solvent delay : 3 min
Post time : 5 min

شناسایی ترکیبات اسانس – عرق و جوشانده
شناسایی نهایی ترکیبات تشکیل دهندهی اسانس – عرق و
جوشاندهی نمونههای گیاهی و تعیین ساختمان آنها با
استفاده از پارامترهای مختلفی مانند اطالعات موجود در
کتابخانهی رایانهی دستگاه  ، GC-MSشاخص بازداری،
مطالعهی طیفهای جرمی و مقایسهی آنها
با ترکیبات استاندارد و ثابت اندیس کواتسهای موجود از
این ترکیبات در منابع و کتب مرجع گزارش شده صورت
گرفت.
تست فالونویید
حضور فالونوییدها را میتوان به کمك تست سیانیدین
تشخیص داد .اساس این تست بر مجاور نمودن عصارهی
الکلی نمونه گیاهی با منیزیم و اسیدکلریدریك غلیظ استوار
میباشد .جهت انجام این تست 01 ،میلی گرم از عصارهی
مورد نظر در  1-4میلی لیتر متانول  %01حل شده و پس از
تقسیم عصارهها به دو بخش ،به هر یك از عصارهها ،یك
میلی لیتر اسیدکلریدریك غلیظ ) (HCl 37%اضافه گردید.
به منظور تشخیص فالونوییدها در نمونهها ،به یکی از
عصارهها نوار منیزیم اضافه شد .ظهور رنگ قرمز در این بشر،
حاکی از وجود فالونوییدها است .بشر دیگر به عنوان شاهد
میباشد .زیرا  :ممکن است تغییر رنگ تدریجی و غیر
محسوس باشد.

مدت  1دقیقه به شدت به به وسیلهی دستگاه شیکر 0تکان
داده شد .لوله آزمایش به مدت  00دقیقه کنار گذاشته شد و
بعد از گذشت این مدت ظاهر کف مورد بررسی قرار گرفت.
وجود کف پایدار در سطح نمونهی تهیه شده به معنی وجود
ساپونین میباشد که به دلیل خاصیت صابونی بودن ساپونین
است.
تست تانن
 01میلی گرم از نمونههای گیاهی درون  01میلی لیتر آب
ریخته شد .به دلیل حاللیت تانن ها در آب به سهولت میتوان
آن را بدین روش استخراج نمود .روی عصارهی صاف شده،
محلول کلرورفریك (FeCl3 5%) :اضافه گردید .در صورت
وجود تانن ها ،رسوب سیاه رنگی تشکیل خواهد شد .چون
تانن های گیاهی به صورت پلی فنل هستند ،از این رو با یون
آهن کمپلکس نامحلولی تشکیل میدهند .به دلیل شیفت
آهن و هیدروژن ،طول موج جذبی نیز تغییر خواهد کرد.
نتیجه گیری
نتیجه گیری کلی از تحقیقات انجام گرفته در این پژوهش به
شرح ذیل بیان میگردد:
 -0بازده اسانس حاصل از بخشهای هوایی گیاه

Origanum

Vulgare Lیك درصد ( )%0به دست آمد و در مجموع 00
ترکیب شناخته شده که  03/43درصد از اجزای اسانس را
تشکیل میدهد ،شناسایی شد .با توجه به ترکیبات تشکیل
دهنده اسانس ،مونوترپن ها به عنوان غالبترین ترکیبات
میباشند ،البته مقادیر سزکویی ترپنها نیز قابل توجهند.
فهرست کامل ترکیبات تشکیل دهنده اسانس

Origanum

 Vulgare Lهمراه با شاخص بازداری و درصد ترکیبات در
جدول ( )1آورده شده است .همچنین ترکیبات اصلی اسانس
این گونه در جدول ( )1مشخص شده است.

تست ساپونین
وجود ساپونین را در عصارههای گیاهی ،معموالً با انجام تست
کف پایدار ،مورد بررسی قرار میدهند .برای انجام این
آزمایش 01 ،میلی گرم از عصارهی مورد نظر 01 ،میلی لیتر
آب مقطر اضافه کرده و در داخل لوله آزمایش درب بسته ،به
7 - Shaker
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ترکیبات شناسایی شده از اسانسOriganum Vulgare L

جدول  -9ترکیبات شناسایی شده از عرق Origanum Vulgare L

()minشاخص

()%درصد

بازداری

ترکیب
10/93

0
1

Benzaldehyde

9

Sabinene hydrate

6/304

4

Diosgenin dehydro

0/100

4/40

0

Tripropargylamine

0/010

9/60

6

Trans-Ocimene

3/116

01/10

Limonene

00/006

90/40

2-Methyl-4,5Dihydrofurane
Phenol,2-methyl-5-(1)methylethyl
Phendimetrazine

01/091

9/90

00/010

9/69

00/016

4/11

10/410

1/00

بازداری

ترکیب

2-Hexene-1-ol

9/103

3/00

0/914

1/06
9/31

ردیف

ترکیب

0

-Pinene

4/611

1

Thujene

0/400

0/01

9

-Pinene

0/063

1/40

4

-Myrcene

0/060

0/00

0

Tricyclene

6/904

1/01

6

Sabinene

6/006

09/00

0

0

-Ocimene

0/130

0/34

0

0

Delt-3-Carene

0/300

9/91

3

3

Bicyclo[3,1,1]hept2-ene-2,6,6trimethyl
Limonene

00/030

9/00

01

09/096

0/61

00/104

0/41

-9در جوشاندهی گیاه  Origanum Vulgare Lبیست ترکیب

06/033

1/19

شناخته شده مشخص گردید ،که در مجموع  01/60درصد از

00/049

0/10

کل جوشانده را تشکیل میدهد .از مادههای مهم شناسایی

03/039

0/40

شده برای جوشاندهی گیاه مورد مطالعه که از ترکیبهای

11/190

0/00

دارویی محسوب میشوند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

4/13

01

00

00

Trans-9,10dihydrocapsenone
M-Mentha-6,8diene
Alfa-Copanene

04

Trans-AlfaBergamotene
Beta-Farnecene

06

Clovene

10/101

00

Delta-Cadinene

11/609

0/31

00

Hexadecanoic
Acid

10/061

0/00

01
09

00

ردیف

()minشاخص

()%درصد

ترکیب

Gamma-Stearolactone

 4, 4'-di-tert-buthylو 1,1,3-Trimethyl-3-phenylidan
 5-Methyl-2و biphenyl 4H-Benzo[def]Carbazolephenylindolizine 1-t-butul-4-(adamantly-1) benzene
] 5-Amino-2-methyl-2-phenyl-2,3-dihydro[1,2,4و
trazolo[1,5-a][1.3.5] trazine

-1در عرق استخراج شده از  Origanum Vulgare Lیازده

فهرست ترکیبات تشکیل دهندهی جوشاندهی این گونهی

ترکیب شناخته شده مشخص گردید ،که در مجموع 00/01

گیاهی به همراه شاخص بازداری و درصد ترکیبات تشکیل

درصد از کل عرق را تشکیل میدهد .همچنین ترکیب

دهندهی آن در جدول ( )4آورده شده است .ترکیبات غنی

دارویی  Phendimetrazineکه به عنوان داروی ضد چاقی

جوشاندهی این گونه در جدول ( )4مشخص شده است.

کاربرد دارد ،در عرق این گونه حائز اهمیت است.
جدول  - 4ترکیبات شناسایی شده از جوشاندهی Origanum Vulgare

فهرست کامل ترکیبات تشکیل دهندهی عرق این گیاه همراه

شاخص

درصد

ردیف

ترکیب

بازداری

ترکیب

است .همچنین ،ترکیبات غنی عرق این گیاه در جدول ()9

()min

()%

0

n-Dodecane

0/000

1/91

مشخص شده است.

1

Ethanone, 1-(2,2)dimethylcycopenthyl

0/964

9/31

9

Tetradecane

01/906

1/03

4

4H-Benzo[d,f]carbazole

01/439

0/06

0

Hexadecane

09/411

4/30

با زمان بازداری و درصد ترکیبات در جدول ( )9آورده شده

00

... بررسی مواد تلف شده در روش های عصاره گیری
3-Methyl-5-DiphenyldihydraFuran
1,1,3-Trimethyl-3-phenylidan

6

N-methyl-1adamantaneacetamide
Docosane

0

04/331

5-Methyl-2-phonylindolizine

01

0/90

00/100

1H-Indole,2-methyl-3-phenyl

00

9/34

00/640

01

0/00

00/010

Pentadecanoic acid, 14-methyl ,
methyl ester
n-Hexadecanoic acid

1/01

00/031

Tricyclo[4,3,1,13,8] undecane-3carboxylic acid , methyl ester

04

1/01

06/601

Pyrrolo[3,2-c]dibenzofuran

00

10/01

00/109

06

1/69

00/469

0/06

00/063

5-Amino-2-methyl-2-phenyl-2,3dihydro[1,2,4] trazolo[1,5a][1,3,5] trazine
4-Dehydroxy-N-(4,5methylenedioxy-2nitrobenzylidene)tyramine
1-t-Butyl-4-(adamantyl-1)
benzene

1/91

00/303

Anthracene-9,10-dihydro-9,9,10trimethyl

03

0/00

00/113

4, 4'-di-tert-Butyl biphenyl

11
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،هگزانی-n  در شناسایی مواد هدر رفتهی عصارههای-4
Origanum

 متانولی و هم چنین اتانولی گیاه،کلروفرمی

 هیچ، انجام پذیرفتGC-MASS که با دستگاهVulgare L
 به دلیل این که تمام.مادهی از دست رفتهای شناسایی نگردید
مادههای موجود در داخل عصاره باقی ماندهاند و هیچ یك از
ترکیبات عصارهها در حاللهای خالص شدهی مورد استفاده
 این به علت اختالف دمای بین عصاره گیری و،نفوذ نکردهاند
 بنابراین اختالف،نیز حالل پرانی توسط روتاری میباشد
.درجه حرارت عامل اصلی میباشد
 در شناسایی گروههای مختلف ترکیبات گیاهی نیز-0
 به دلیل عدم تغییر رنگ،هگزانی و کلروفرمی-n عصارههای
 عدم ایجاد کف پایدار و تشکیل،)(عدم ظهور رنگ قرمز
 ساپونین و،نشدن رسوب سیاه رنگ به ترتیب فاقد فالونویید
 به دلیل ظهور، در حالی که عصارهی متانولی.تانن میباشند
 ایجاد کف پایدار به ارتفاع سه سانتی متر و،رنگ قرمز
 ساپونین و،همچنین تشکیل رسوب سیاه رنگ حاوی فالنویید
.تانن میباشد
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