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 (.Tanacetum parthenium L) ريکب بابونه اسانس کيفيت و کميت بر کردن خشک مختلف هايروش ريتأث
 5زاده سامانی، بهرام حسين 4، عبداله قاسمی پيربلوطی3، علی ملکی*2، مهدي قاسمی ورنامخواستی1حسين شاکري چالشتري

 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانيک بيوسيستم ، دانشگاه شهرکرد .1

 ر، گروه مهندسی مکانيک بيوسيستم ، دانشگاه شهرکرديااستاد .2

 ، گروه مهندسی مکانيک بيوسيستم، دانشگاه شهرکرددانشيار .3

 شهرکردواحد ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی، استاد .4

 گروه مهندسی مکانيک بيوسيستم، دانشگاه شهرکرد ار،ياستاد .5

 (19/10/1395 تاريخ تصويب: -20/3/1395 )تاريخ دريافت:

 چکيده

 بهگيرند.  های گياهی در طيف وسيعی از محصوالت دارويی، غذايی، آرايشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می اسانس

 ،دارويی بابونه کبير گياه اسانس اجزای و درصد ،کردن شکخ زمان بر کردن خشک مختلف های روش تأثير بررسی منظور 

و سه  وات 720و 360،540 شامل مايکروويو مختلف توان شد. سه اجرا تکرار سه در تصادفی کامالً طرح صورت به آزمايشی

 قرار مقايسه بررسی و مورد آفتاب( و )سايه طبيعی روشدو  سلسيوس و درجه 60 و 40،50 شامل آون مختلف دمای

بود.  ها نمونه اسانس ترکيبات و درصد ميزان بر کردن خشک مختلف های روش دار معنی تأثير دهنده نشان گرفتند. نتايج

آمد  دست به درصد( 74/0) آون درجه سلسيوس 40 درصد( و دمای 76/0سايه ) اسانس به ترتيب در روش درصد باالترين

اسانس  شناسايی شده ترکيب 27 ميان وات بود. در 720مايکروويو توان درصد( مربوط به روش  32/0کمترين ميزان ) و

بودند. بيشترين ميزان کامفن در  اصلی کامفن، کامفور، بورنيل استات، جرماکرين دی و سايکلوپنتادين اجزای کبير، بابونه

يکروويو کاهش شديد های مختلف ما استفاده از توان که درجه سلسيوس آون به دست آمد اين در حالی است 50دمای 

 اين ترکيب را در پی داشت.

 مايکروويو، بابونه کبير .اسانس ،کردن خشک: ي کليديها واژه

*مقدمه
 

 کاسنی خانواده به متعلق و ساله چند علفی، گياهی کبير، بابونه

(Asteraceae) ارزشمند گياهان دارويی جمله از گياه . ايناست 

 کننده، ضدعفونی اخير اثرات تحقيقات طبق است که

 گياهان از استفاده دارد. التهاب ضد و انگل ضد ميکروبی، ضد

 اين است. پيکره مرسوم بوده دور بسيار یها زمان دارويی از

 عنوان تحت ها آن از هستند که ثانويه هایمتابوليت دارای گياهان

 گياهان مؤثره گستردگی موادو  . تنوعشود یم ياد مؤثره مواد

 صنايع در گياهان از اين تا است شده باعث ها آن خواص و دارويی

 استفاده یکشاورز وبهداشتی  دارويی، غذايی، آرايشی مختلف

 . (al. 2011; Golmakani and Rezaei, 2008 شود

(Rezvanpanah e. 

 متعلق به تيره(  L Tanacetum parthenium ) ريکببابونه 

( Asteraceae   )لهيقب و ( Anthemideae  )در  اين گياه . ازاست

 نام برده اقحوان و گاوی بابونه کبير، بابونه هاینام به سنتی طب

 دارای ، گاوی بابونه .(Jaymand and Rezaei, 2001) است شده
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 رنگ به نرم هايیکه برگ متر یسانت 80 تا 30 ارتفاع به یا ساقه

دارد.  دار دندانه و برگچه مانند قطعات به منقسم روشن، سبز

 رنگ به و یا زبانه يکی نوع گل، دو از مرکب آن هایکاپيتول

 در واقع زرد، رنگ به و یا لوله و ديگری حاشيه در واقع سفيد،

 از پس مخصوصاً گياه اين یها قسمت کليه از وسط است. ناحيه

آن  اصلی . منشأشود یم استشمام زننده و قوی بوی مالش دادن،

 منطقه وسيعی در امروزه ولی است بوده بالکان و صغير آسيای در

 (Blumenthal, 1998).دارد  پراکندگی آسيا و اروپا از

 نگهداری یها روش نيتر یميقديکی از  کردن خشک

شامل  يندآاين فر از برداشت است. محصوالت کشاورزی بعد

تا خاص است ی ا آستانهبه يک  دنيرس حدحذف رطوبت تا 

 یها تيفعالکرد و  برای مدت طوالنی انبار بتوان محصول را

 و مخمرها را در آن متوقف نمود ها سميکروارگانيم آنزيمی،
(Azizi et al ,2010). 

 و تيفيک بری دار یمعن طور به کردن خشک یها روش

 (Moyler,1994) گذارند یم ريتأثترکيبات گياهان دارويی  تيکم

معطر در برگ  یها بيترکحرکت  سبب کردن خشکعمليات 

که در  گردد یمسطح برگ به همراه آب  گياهان دارويی به سمت

بنابراين ، رود یماز دست  ها بيترکاز اين  اين پديده مقداری
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 معطر یها بيترکتن فجهت کاهش هدر ر کردن خشک روش

 .(Asekan et al , 2007)بسيار مهم است 

بسته به نوع مواد  کردن خشکانتخاب روش، دما و زمان 

ی مختلفی ها روش. امروزه از استگياه دارويی متفاوت  مؤثره

ی سنتی ها روش. شود یماستفاده  مؤثرهبسته به نوع اين مواد 

 کشورهادر آفتاب، در بسياری از  کردن خشکمانند روش 

درجه سلسيوس يا باالتر باشد  30 هوازمانی که دمای  خصوص به

معايب اين  جمله ازمرسوم است که برای بسياری از گياهان 

گياهان دارويی  مؤثرهمنفی بر کيفيت ظاهری و مواد  ريتأثروش 

 (Derya Arsalan and Ozcan, 2008) است

(Martinov et al , 2007),. 

 در جريان نهيپرهزيکی از مراحل  کردن خشکفرآيند 

 ريتأث تواند یمو از طرف ديگر  استی محصول ساز آماده

 ريتأثی بر راندمان و اجزای اسانس داشته باشد اما اين توجه قابل

و  کردن خشکگياه، طول مدت  کردن خشکبر اساس دمای 

کاهش ميزان اسانس  گريد عبارت بهگونه گياهی متفاوت است. 

ی گياهان يکسان نبوده و بستگی به ساختمان شيميايی  همهدر 

 (Venskutonis ,1997).اجزای اسانس دارد 

بسته به تغييرات فيزيکی و بيو کردن خشکعمليات 

 دهد یمرخ  گياهدر  کردن خشک شيميايی که در طول فرآيند

 Tavakoly) گذارد یمزيادی روی کيفيت محصول نهايی  ريتأث

poor,2002) یها روشکروويو يکی از ابا امواج م کردن خشک 

 کوتاه بودن زمان .استگياهان  کردن خشکدر  جديد

 ,Blose). ش از مزايای مهم آن استدر اين رو کردن خشک

2001) 
گياهان  کردن خشک در ژهيوه ب کروويويما از استفاده

سطحی  ناحيه در ها آن مؤثره ماده که یداراسانس دارويی

، اند حساس باال دماهای به جهيدرنت و دارد قرار شانيها برگ

کم، از  ورودی انرژی و کردن خشک باالی سرعت .شود یم توصيه

 (Venskutonis, 1997). کند یم جلوگيری اسانس ميزان کاهش

گياهی پخش  کروويو خيلی سريع و مؤثر در مادهام ی اشعه

کاهش مصرف انرژی  منجر به و (Diaz et al , 2003) شود یم

 (Feng, 2002). گردد یم

Sefidkon et al.,  (2006) در تحقيقی نشان دادند که 

 کردن خشکی ها روشدر  بيشترين ميزان اسانس مرزه به ترتيب

 Keyhaniدرجه سلسيوس، سايه و آفتاب به دست آمد. 45آون 

et.al,.  (2015) و  نشان دادند که بازده اسانس، مقدار تيمول

 Satureja)مرزه سهندی  مجموع ترکيبات فنلی اسانس

sahendica_ Bornm ) و  30با آون  کردن خشکی ها روشدر

ی دار یمعنآماری اختالف  نظر ازدرجه سلسيوس و سايه  40

درجه سلسيوس بازده اسانس کمتری  50نداشته اما در دمای 

توليد شد اما ميزان دو ترکيب فنولی تيمول و کارواکرول از بقيه 

که نشان داد  Ebadi et al.,  (2011)نتايج تحقيق  .بيشتر بود

با استفاده از  (.Satureja hortensis.L) مرزهگياه  کردن خشک

را  کردن خشککه زمان  جهت نياز اهای پايين مايکروويو  توان

قابل  صورت بهکاهش داده و ميزان اسانس و اجزای آن را 

جهت خشک نمودن اين گياه مطلوب  ،کردهحفظ  ای مالحظه

 .است

 از برخی در بابونه کبير معطر گياه اهميت به توجه با

 صنعت در آن مصرف افزايش جهت در تالش و کشور مناطق

 در که واقعيت اين گرفتن نظر در با و بهداشتی -غذايی، دارويی

 فرآورده صورت به گياه ارزشمند اين مصرف بيشتر حاضر حال

 اثر تا است شده سعی مطالعه اين در بنابراين است، خشک

 آن ترکيبات و اسانس ميزان بر کردن خشک مختلف یها روش

 .شود ارزيابی

 ها روشمواد و 
 کامل گلدهی مرحله در بابونه کبير گياه گلدار سرشاخه از

 رطوبتی محتوای تعيين برای شد. یبردار نمونه تصادفی صورت به

 شدرفتار  AOAC طبق استاندارد اوليه گياه بابونه کبير بر

(.(AOAC, 2002  نمونه با وزن مشخص  5از گياه مورد نظر

 24درجه سلسيوس به مدت  105انتخاب شده و در دمای 

 3/84ها  ساعت درون آون قرار داده شدند. ميزان رطوبت نمونه

 سه به ها نمونه کردن خشک ی تر به دست آمد. درصد بر پايه

 در کردن خشک شامل طبيعی روش -1:شد انجام مختلف روش

و  ساعت 48محيط آزمايشگاه به مدت  در دمای سايه

درجه سلسيوس به  25دمای  در آفتاب با ميانگين کردن خشک

کردن به روش آون در سه سطح  خشک -2ساعت  18مدت 

با يک  کردن خشک -3درجه سلسيوس  60 و 40،50دمايی 

با ماکزيمم  LF5702NR -مدل LG دستگاه مايکروويو ديجيتالی

گردان با ابعاد  سينی يک به وات و مجهز 900 توان

زمان،  و توان ديجيتال و قابليت تنظيم متر یليم 220×350×350

 وات. 720 و 540، 360مختلف  توان تحت سه

 ترازوی يک از ،ها نمونه وزن کاهش زانيم تعيين برای

 کردن وزن بار هر برای الزم مدت زمان .شد استفاده ديجيتال

 30،20هر به ترتيب طی روند خشک شدن در ميکروويو  ها نمونه

دقيقه در  20در آون هر  کردن خشکبار و در  ثانيه يک 10 و

فرايند خشک شدن در نظر  دقيقه در انتهای 60اوايل و هر 

 به ها آن وزن که زمانی تا ها نمونه کردن خشک گرفته شد.

 پايه بر درصد 10 يا) خشک وزن پايه بر 10/0رطوبتی  محتوای
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 يافت. ادامه برسد، تر( وزن

های مذکور و  های حاصل از تيمار استخراج اسانس نمونه

 زروش تقطير با آب و با استفاده اهمچنين نمونه تازه گياه به 

 3طی در شرايط کامالً يکسان و  (Clevenger) دستگاه کلونجر

 تقطير، از حاصل یها اسانس استخراج از پس شد.انجام ساعت 

 بازده بعد و شده يیزدا رطوبت سولفات سديم توسط ها اسانس

 یها بيترک تجزيه و شناسايی به منظور شد. محاسبه ها اسانس

 استفاده شد GC و  GC/MS از دستگاه ،ها اسانس دهنده تشکيل

 بازداری یها شاخص محاسبه و جرمی یها فيط از استفاده با و

(RI)، و کمی شناسايی مورد ها اسانس دهنده تشکيل یها بيترک 

 .گرفتند قرار یفيک

 GC/MSبا استفاده از ياه اسانس گ يزآنال

 یکروماتوگراف گاز برای شناسايی ترکيبات اسانس از دستگاه

 جرمی سنج فيطبه  متصل Agilent Technologies-7890Aمدل 

-HPستون  با مشخصات Agilent Technologies-5975Cمدل 

5MS، داخلی  قطر و متر یليم25/0بيرونی  قطر متر، 30 طول

 نحو اين ستون به دمايی شد. برنامه استفاده ميکرومتر25/0

 توقف سلسيوس و درجه 60 آون ابتدايی دمای که گرديد تنظيم

درجه سلسيوس  4 حرارتی گراديان دقيقه، 2 مدت به دما اين در

 4 با سرعت درجه سلسيوس 280تا  دما در هر دقيقه، افزايش

 سرعت حامل با گاز عنوان به هليوم گاز از .بود دقيقه هر در درجه

 سنج فيطگرديد.  استفاده دقيقه در تريل یليم 2)فلو( جريان

و روش يونيزاسيون  ولت الکترون 70جرمی با ولتاژ يونيزاسيون 

EI  درجه سلسيوس و ناحيه  220با دمای منبع يونيزاسيون

 اسانس گياهانمورد استفاده قرار گرفت.   m/z650-40جرمی 

 1/0ميزان  به GC/MS دستگاه به ی،ساز آماده از پس نظر مورد

ابتدا مواد متشکله اسانس گرديد. بعد از تزريق،  تزريق تريکروليم

وسپس به  گرديد یتوسط قسمت گاز کروماتوگراف جداساز

از . انجام شد يیشناسا یکمک قسمت اسپکترومتر جرم

 يفط يانه،رازريق استفاده شد. کربن برای ت24تا  8هايی با  آلکان

 یبانک اطالعاتشده را با  یجداساز يباتاز ترک يکهر  یجرم

فرار موجود در حافظه خود  یها روغنمربوط به  یها فيط

هر  یب با احتماالت مختلف را برايترک ينو چند کرده يسهمقا

ها به کمک شاخص بازداری  شناسايی طيف. کرد یمعرف يفط

های  ی بازداری استاندارد ترکيبها شاخصها و مقايسه آن با  آن

 موجود در کتب مرجع آدامز و استفاده از اطالعات موجود در

  (Adams,2007).انجام شد  GC/MSکتابخانه کامپيوتری 

 تجزيه و تحليل آماري

طرح  در قالب رسیمورد برها، تيمارهای  از آزمايش هرکدامدر 

های  تمامی تحليل. شدندتکرار آزمون  سهکامالً تصادفی با 

 دامنه چند آزمون با ها نيانگيم و SPSS20برنامه وسيله  آماری به

 شدند. نمودارهای مربوط نيز در محيط نرم افزار مقايسه دانکن

Excel2010  شد رسم. 

 نتايج و بحث
 در کردن خشک دوره طول در ها نمونه رطوبت کاهش نمودار

شده است. با توجه  آورده 1 شکل در يکروويوام مختلف یها توان

ثانيه  560تا  460به توان مايکروويو زمان خشک شدن بين 

های  با نتايج جدول تجزيه واريانس اثر توان مطابق .متغير بود

( 1جدول ) ريکبکردن بر زمان خشک شدن بابونه  مختلف خشک

 ريتأث کردن خشکی مختلف مايکروويو بر زمان ها توان ريتأث

درصد داشت. نتايج در مورد  %1ی در سطح احتمالدار یمعن

ی سايه خشک و آفتاب خشک ها روشدماهای مختلف آون و 

بر زمان خشک شدن در  ها روشاين  دار یمعن ريتأثنيز حاکی از 

بيشترين زمان خشک  .(2جدول )درصد داشت  1سطح احتمال 

ساعت و  48به تيمار سايه خشک با مدت زمان  شدن مربوط

وات به  720کمترين زمان مربوط به تيمار مايکروويو با توان 

ثانيه بود. شايان ذکر است که عبادی نيز نتايج  460مدت 

کردن بر زمان خشک شدن  های خشک مشابهی از تأثير روش

 هگون همان .(Ebadi, et al , 2011) گياه دارويی مرزه گزارش کرد

زمان خشک شدن در  اگرچه شود یممشاهده  1که در شکل 

وات کاهش يافت  540وات مايکروويو نسبت به توان  720توان 

ان ذکر است که ينبود. شا دار یمعن آماری نظر از کاهش اين ولی

کرفس  کردن خشکاين نتايج با گزارش شبانی و کوچک زاده در 

 .(Shabany & Kochekzadeh,2014)  همخوانی دارد

 بين زمان خشک شدن در 2 های شکل مطابق نمودار

درجه سلسيوس و روش آفتاب خشک نيز اختالف  40 تيمار آون

 در که طور % مشاهده نشد. همان1داری در سطح احتمال  معنی

 مورد نياز زمان ماکروويو افزايش توان با شود می مشاهده 1 شکل

 خشک وزن پايه بر 1/0 محتوای رطوبتی به رسيدن برای

يافت  کاهش% 1داری در سطح احتمال معنی صورت به

 460وات به  360 توان ثانيه در 560 از زمان اين که طوری به

 720 به 540 از توان افزايش با وات رسيد. 720 توان در ثانيه

 آماری از نظر کاهش اين ولی يافت زمان کاهش اين اگرچه وات،

 نبود. دار معنی

 همچنين نتايج جدول تجزيه واريانس و 2 شکل به توجه با

های مختلف آون و  های خشک شدن در تيمار بين زمان 2

داری  تفاوت معنی کردن )سايه و آفتاب( های مرسوم خشک روش

 زمان دما در آون، افزايش با وجود دارد. بدين صورت که
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 کاهش% 1داری در سطح احتمال معنی صورت کردن به خشک

درجه سلسيوس آون  40که اين زمان در دمای  طوری بهيابد.  می

درجه آون  60دقيقه در دمای  240دقيقه به زمان  1060از 

 حد تا آون با کردن خشک برای الزم کاهش يافت. بنابراين زمان

 40دمای  در خشک وزن پايه بر 1/0 رطوبتی به محتوای رسيدن

 بود. سلسيوس درجه 60 دمای برابر 41/4درجه سلسيوس آون 

 حد تا کروويويما با کردن خشک الزم برای زمان کلی طور به

 720 توان در خشک وزن پايه بر 1/0محتوای رطوبتی  به رسيدن

برابر نسبت به زمان  78درجه،  60برابر نسبت به آون  30وات 

 درجه 40نسبت به آون  برابر 137، 50مورد نياز در آون 

 شده خشک تيمارهای ،2 شکل اساس سلسيوس کمتر است. بر

داشتند،  داری معنی آفتاب نيز با يکديگر اختالف و سايه در

روش سايه خشک  با کردن برای خشک که زمان الزم طوری به

روش آفتاب خشک بود.  از برابر بيشتر 66/2ساعت(  48)

 کروويويما وات 720 و 360 توان در کردن زمان خشک همچنين

 برابر کمتر بود 374و  307ترتيب  به سايه روش با مقايسه در

 .(6)جدول 
هاي مايکروويو در  تجزيه واريانس مدت زمان خشک شدن در تيمار .1 جدول

 %1احتمال  سطح

 منابع
 تغيير

 درجه
 آزادي

 مجموع
 مربعات

 ميانگين
 مربعات

 401/1** 801/2 2 تيمار
 016/0 096/0 6 خطا
  897/2 8 کل

 %1احتمال  داري در سطح **معنی

 

هاي آون، سايه و  تجزيه واريانس مدت زمان خشک شدن در تيمار. 2جدول 

 %1احتمال  آفتاب در سطح

 منابع
 تغيير

 درجه
 آزادي

 ميانگين مربعات مجموع
 مربعات

 2843710** 11374840 4 تيمار
 333/1933 333/11933 10 خطا

  333/11394773 14 کل
 %1 احتمال داري در سطح **معنی

 

 
 وزن پايه بر 1/0 رطوبتی محتواي به رسيدن براي الزم زمانمدت  .1 شکل

 کروويويما مختلف هايتوان در (d.bخشک )

 

 
 وزن پايه بر 1/0 رطوبتی محتواي به رسيدن براي الزم مدت زمان . 2 شکل

 تيمارهاي آون، سايه خشک و آفتاب خشک در (d.bخشک )
 

 در دار معنی اختالف دارای غيرمشترك حروف ها بانمودار

 .باشندآزمون دانکن می اساس بر %1 احتمال سطح

 کردن بر ميزان درصد اسانس هاي مختلف خشک تأثير روش

دست آمده به ميزان  پس از استخراج اسانس، نسبت اسانس به

گيری شده محاسبه و درصد اسانس هر  ماده خشک اسانس

 3 جدول تيمار به دست آمد. با توجه به نتايج تجزيه واريانس 

های مختلف  شدت تحت تأثير روش ميزان اسانس استحصالی به

کردن قرار گرفت. روند اين تغييرات به اين صورت بود که  خشک

 31/0وات ) 720 کمترين درصد اسانس از تيمار مايکروويو توان

درصد( به  97/0)درصد( و بيشترين درصد اسانس از نمونه تازه 

داری در سطح  آماری اختالف معنیلحاظ  چنين از دست آمد. هم

آمده در روش سايه و   دست بين ميزان اسانس به% 1 احتمال

 60 درجه سلسيوس مشاهده نشد. در روش آون 40 ی آون دما

وات نيز اختالف  360درجه سلسيوس و مايکروويو توان 

% مشاهده نشد. همچنين در 1 داری در سطح احتمال معنی

وات و روش آفتاب نيز از  540ان کردن مايکروويو تو روش خشک

داری مشاهده نگرديد.  نظر ميزان اسانس استحصالی تفاوت معنی

درجه سلسيوس  50و  40بين دماهای  3مطابق نتايج شکل 

وات مايکروويو نيز اختالف  540و  360های  آون و توان

% مشاهده نشد. شايان ذکر است 1 داری در سطح احتمال معنی

 داردهای ساير محققين نيز همخوانی  ارشبا گز که اين نتايج
(Ghani & Azizi,2010;Rahmati et al , 2011). 

 

هاي مختلف  تجزيه واريانس درصد اسانس استحصالی در روش .3 جدول

 کردن خشک

 درجه تغيير منابع

 آزادي

 ميانگين مربعات مجموع

 مربعات

 125/0** 001/1 8 تيمار

 001/0 026/0 18 خطا

  027/1 26 کل

 %1احتمال  داري در سطح **معنی
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های  دهد که روش نتايج حاصل از آزمايش نشان می

داری بر بازده اسانس  تواند تأثير معنی کردن می مختلف خشک

های اسانس گيری  گياه بابونه کبير داشته باشد؛ اگرچه بين تيمار

شده، بيشترين درصد اسانس مربوط به تيمار گياه تازه بود، اما 

 گيری از گياه تازه نياز که اسانس نمودبايد اين موضوع را اذعان 

تر  گيری بيشتر و حجيم به سرعت کار باالتر و تجهيزات اسانس

دارد. از طرفی به منظور حفظ گياه در وضعيت تازه، نياز به انبار 

که نتيجه اين عوامل  مجهز به سيستم کنترل دما خواهد بود

هزينه، در کاهش ميزان بازده اسانس نيز نقش  شيبرافزاعالوه 

کردن محصول،  که با خشک درصورتی جهی خواهد داشت،تو قابل

ی خطا، به کمترين ميزان خود رسيده و  جادکنندهيااين عوامل 

  گردد. کاهش ميزان اسانس نيز حداقل می

 کردن بر ميزان ترکيبات اسانس هاي مختلف خشک تأثير روش

نتايج اين بررسی نشان داد که کامفن، کامفور، بورنيل استات، 

های  دی و سايکلوپنتادين بيشترين درصد ترکيب جرماکرين

های خشک ی تيمارتشکيل دهنده اسانس بابونه کبير را در همه

دهند، که اين نتايج با مطالعات قبلی محققان کردن تشکيل می

 . (Ezadi et al ,2014)در مورد اين اسانس همخوانی دارد 

ی در دار نمودارها با حروف غير مشترك دارای اختالف معنی

 باشند. % بر اساس آزمون دانکن می1سطح احتمال 
 

 
 

 هاي مختلف  نمودار مقايسه ميانگين تأثير روش. 3 شکل

 کردن بر بازده اسانس خشک

 

 شده يريگ اسانس يها ماريت در یاصل باتيترک يبرا دانکن روش به ها نيانگيم سهيمقا آزمون جينتا .4 جدول

 تيمارهاي شاهد خشک شده با مايکروويو خشک شده با آون

 RI نام ترکيب
 

 40آون 

 درجه

 50آون 

 درجه

 60آون 

 درجه

 360مايکروويو

 وات

 540مايکروويو

 وات

 720مايکروويو

 وات

آفتاب 

 خشک

سايه 

 خشک

 گياه تازه

 57/7e  23/8d 95/8b 14/9a 32/4i 76/6g 4/8c 11/7f 52/4h 1029 سايکلوپنتادين

 33/11b 93/11a 04/8d 7/1f 46/1f 66/1f 91/8c 1/9c 68/5e 946 کامفن

 22/43c 59/44c 15/41d 7/12h 32/20g 13/21f 01/49b 86/52a 1/39e 1125 کامفور

 47/8bc 25/8c 91/7d 6/6e 25/6e 23/5f 84/9a 63/8b 78/8b 1275 بورنيل استات

 82/5ef 09/5f 61/11c 84/32a 51/24b 63/25b 32/7d 66/3g 76/6de 1472 جرماکرين دی

 .داري ندارندمعنی اختالف% 1هايی که داراي حروف يکسان هستند، در سطح احتمال  ه* آمار

 

دهد که ترکيبات  نشان می 5جدول  نتايج تجزيه واريانس

کردن  اصلی گياه بابونه کبير تحت اثر تيمارهای مختلف خشک

گونه  داری در سطح احتمال يک درصد دارند. همان اختالف معنی

شود بيشترين مقدار کامفور که  مالحظه می 4که در جدول 

های کيفيت اسانس اين گياه است به  بيانگر يکی از شاخص

خشک و دماهای پايين آون  سايه خشک، آفتاب  ترتيب در تيمار

 دردرصد به دست آمده، اين  59/44و  01/49،  86/52به ميزان 

های خشک شده در  مقدار اين ترکيب در تيمار که استی حال

مايکروويو دارای کمترين ميزان است؛ بنابراين اگر ميزان اين 

تحت ترکيب طی پژوهشی مهم باشد استفاده از روش مايکروويو 

شود. طبق نتايج  ( توصيه نمیوات 720،540،360) هر توانی

درجه سلسيوس  50به  40دست آمده با افزايش دمای آون از  به

ميزان کامفور از لحاظ آماری تغييری نکرد اما با افزايش بيش از 

ميزان اين ترکيب کاهش  درجه سلسيوس 60به  50حد دما از 

نتيجه گرفت که بهترين توان  داری داشت؛ بنابراين می معنی

ترين زمان خشک شدن و برای  دمای آون با در نظر گرفتن کوتاه

درجه سلسيوس است.  50حصول بيشترين ميزان کامفور دمای 

روند تغييرات کامفور در تيمارهای مختلف مايکروويو بدين 

صورت است که با افزايش توان مايکروويو ميزان کامفور نيز 

شايان ذکر است که ميزان اين ترکيب  البته يابد. افزايش می

های مايکروويو بسيار کمتر از ساير تيمارها است.  تحت تمام توان

شود که ساختار باتوجه به نتايج به دست آمده استنباط می

ای است که نسبت به شدت حرارت شيميايی کامفور به گونه
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 ر ميزان ترکيبات اصلی بابونه کبيرکردن ب هاي مختلف خشک نتايج تجزيه واريانس اثر روش. 5جدول 

يورنيل  کامفور کامفن سايکلوپنتادين درجه آزادی منابع تغيير

 استات

جرماکرين 

 دی

 **814/2806 **552/53 **91/4941 **935/414 *237/75 8 تيمار

 542/2 021/1  388/0 066/0 18 خطا

 356/280 573/54 387/4945 323/415 302/75 26 کل

 %1 در سطح احتمال داري **معنی

 هاي بابونه کبير در زمان خشک شدن نمونه.6 جدول

 کردن شرايط مختلف خشک 

 دقيقه(شدن )زمان خشک  کردن خشکروش 

 67/7 وات 720مايکروويو 

 8 وات 540مايکروويو 

 34/9 وات 360مايکروويو 

 240 درجه سلسيوس 60آون 

 610 سلسيوسدرجه  50آون 

 1060 درجه سلسيوس 40آون 

 2880 سايه

 1080 آفتاب
  

در مورد ديگر ترکيب اصلی اسانس يعنی  حساس است.

کردن با آون  آمده، خشک دست توجه به نتايج به کامفن نيز، با

های  دار اين ترکيب نسبت به ساير روش موجب افزايش معنی

کردن شد. شايان ذکر است که تيمارهای سايه خشک و  خشک

آفتاب خشک بعد از روش آون دارای بيشترين مقدار کامفن 

است که کاهش شديد کامفن تحت   بودند؛ اين درحالی

وويو کامالً محسوس است، از طرفی نتايج جدول تيمارهای مايکر

به روشنی بيان کننده اين موضوع است که تغييرات توان  4

 معنی داری بر ميزان کامفن نداشته است. ريتأثمايکروويو 

به  40مطابق با نتايج اين تحقيق با افزايش دمای آون از 

درجه سلسيوس ميزان کامفن افزايش يافت اما با تغيير  50

درجه سلسيوس ميزان اين ترکيب با  60به  50آون از  دمای

شيب زيادی کاهش يافت. اين روند تغييرات توسط ساير 

 .(Hamrouni et al ,2012)  محققين نيز گزارش شده است

وات مايکروويو  360در مورد سايکلوپنتادين، تيمار 

بيشترين ميزان اين ترکيب را داشت. روند کلی تغييرات اين 

گونه که از جدول  های مختلف مايکروويو همان توان ترکيب تحت

صورت است که با کاهش توان  شود به اين نتيجه می 4

 يابد. وات ميزان اين ترکيب افزايش می360به 720مايکروويو از

کردن با آون  در مورد تغييرات ميزان اين ترکيب در روش خشک

آون نيز نتايج حاکی از اين است که با افزايش درجه حرارت 

 داری در افزايش ميزان اين ترکيب حاصل شده است. تغيير معنی

سايه  های آفتاب خشک و ميزان سايکلوپنتادين در تيمار

خشک نيز به خوبی حفظ شده است. قابل ذکر است که ميزان 

داری  کردن افزايش معنی های خشک اين ترکيب طی تمام روش

ن معنی است که نسبت به نمونه گياه تازه داشته است و اين بدي

کردن موجب افزايش اين ترکيب اسانس و  اعمال فرآيند خشک

 به تبع افزايش کيفيت اسانس گياه بابونه کبير شده است.

نيز  در مورد جرماکرين دی 4 با توجه به نتايج جدول

دار اين ترکيب نسبت  موجب افزايش معنی استفاده از مايکروويو

ورت که روند تغييرات ميزان ها شده است به اين ص به ساير تيمار

اين ترکيب با افزايش توان مايکروويو رابطه معکوس داشته و با 

داری را  افزايش توان مايکروويو ميزان اين ترکيب کاهش معنی

 داشته است.

شايان ذکر است که در بين تيمارهای خشک شده با آون، 

دار اين ترکيب را نسبت  درجه سلسيوس افزايش معنی 60دمای 

های آفتاب خشک، گياه تازه و سايه خشک در پی  تيمار به

داشت. در مورد اين ترکيب نيز مشابه ديگر ترکيبات مذکور، 

کردن موجب افزايش کيفيت اسانس شده  اعمال فرآيند خشک

 است.

نحوه تغييرات آخرين ترکيب اصلی شناسايی شده مطابق 

ی ها بدين صورت است که بورنيل استات طی کليه روش 4جدول

کردن با آون و مايکروويو  کردن شامل خشک کنترل شده خشک

 کردن های مرسوم خشک داری را نسبت به روش معنی کاهش

و همچنين گياه تازه داشته است. ( سايه خشک و آفتاب خشک)

بيشترين مقدار بورنيل استات به ترتيب در تيمار آفتاب خشک، 

سلسيوس  درجه 40گياه تازه، تيمار سايه خشک و سپس دمای 

حال روند تغييرات اين ترکيب طی  آون بوده است. با اين

کردن با آون و مايکروويو طبق نتايج مندرج در  های خشک روش

با کاهش دمای آون و توان مايکروويو ميزان اين ترکيب  4جدول

داری را داشته است. درنهايت بايد به اين نکته  افزايش معنی

ی نسبت به دماهای مختلف توجه کرد که واکنش گياهان داروي

که  های مختلف مايکروويو متفاوت است؛ کردن و يا توان خشک

های تشکيل  اين موضوع ناشی از ماهيت اسانس و نوع ترکيب

 .هاست دهنده و فراريت نسبی آن

 نتيجه گيري کلی
کردن  های خشک طورکلی نتايج حاکی از آن است که روش به
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خشک شدن، بازده اسانس  مورد بررسی در اين تحقيق، بر زمان

استحصالی و همچنين ميزان اغلب ترکيبات شناسايی شده تأثير 

داری دارند. کمترين زمان خشک شدن در روش  معنی

ثانيه و بيشترين  460وات مايکروويو با  720کردن با توان  خشک

ساعت به دست آمد. طبق  48زمان در روش سايه خشک با 

کن موجب کاهش  خشکنتايج افزايش شدت حرارت داخلی 

توجه به نتايج ساير  گردد که البته با دار ميزان اسانس می معنی

 محققين دور از انتظار نبود.

در مورد کيفيت ترکيبات اصلی شناسايی شده نيز با توجه 

استفاده و کاربرد نهايی اسانس نيز بايد  به اهميت نوع ترکيب در

که اگر هدف کردن انتخاب شود، بدين صورت  روش بهينه خشک

باشد  از استفاده از اسانس حفظ حداکثری جرماکرين دی

شود. اين  های پايين مايکروويو پيشنهاد می استفاده از توان

که است که استفاده از روش مذکور بر ميزان کامفن  درحالی

بنابراين اگر هدف نهايی افزايش کامفن  شدت تأثير منفی دارد؛ به

روش روش سايه خشک و يا آفتاب  باشد بايد دماهای پايين آون،

 عنوان روش بهينه انتخاب گردد. خشک به
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