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بررسي اثر روش هاي مختلف خشك كردن برخصوصيات ظاهري و ميزان اسانس پنج 

  )Achillea( گونه بومادران

  2 مجيد عزيزيو1عسكر غني

  چكيده

خشك كردن يكي از مراحل مهم پس از برداشت گياهان دارويي مي باشد كه نقش مهمي در كميت و كيفيت 

 كردن، آزمايشي بصورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوك هاي  به منظور بررسي روش هاي مختلف خشك.محصول دارد

تيمارها . با سه تكرار اجراگرديد)  روش5(و روش خشك كردن )  گونه5(كامل تصادفي با دو فاكتور گونه هاي بومادران 

 ,Achillea millefolium، A. eriophora ، A. nobilisگونه هاي بومادران : ، فاكتور اولعبارت بودند از

A.biebersteinii، A. wilhelmsii   خشك كردن در - 2 ساعت 72 خشك كردن در آفتاب به مدت -1: و فاكتور دوم 

 ساعت 48 درجه به مدت 50 خشك كردن در آون دماي -3 ساعت 120گراد به مدت   درجه  سانتي25سايه در دماي 

ط ماكروويو در مدت زمان كمتر از  خشك كردن توس-5 ساعت 24 درجه به مدت 100 خشك كردن در آون دماي -4

نتايج نشان دهنده تاثير . ها مورد مقايسه قرار گرفت نمونه هاي تر نيز اسانس گيري شده و با بقيه روش . دقيقه10

، درصد اسانس و كيفيت ظاهري ، درصد رطوبت نهاييمعني دار نوع گونه و روش خشك كردن بر درصد كاهش وزن

 .)p<0/01 ( دشچنين در اين فاكتورها اثر متقابل گونه و روش خشك كردن معني دار  هم.)>p 01/0( بودها نمونه 

مربوط به دماي )  درصد32/1( مربوط به روش ماكروويو و كمترين ميزان)  درصد7/4(بيشترين درصد نهايي رطوبت 

مترين ميزان مربوط به و ك A. eriophoraاز نظر درصد اسانس بيشترين ميزان اسانس مربوط به گونه .  درجه بود100

 و Cْ25°ي سايه، دما بود و در تمامي گونه ها بيشترين ميزان اسانس در روش خشك كردن در  A. wilhelmsii گونه

با توجه به نتايج .  به دست آمد سانتي گراد  درجه100كمترين ميزان اسانس در روش خشك كردن در آون با دماي 

ش خشك كردن نه تنها بر درصد كاهش وزن و ميزان رطوبت نمونه ها موثر بدست آمده مي توان اظهار نمود كه رو

است بلكه اثر قابل توجهي بر ميزان اسانس نمونه ها داشت لذا بهترين روش براي خشك كردن بومادران خشك كردن 

  .  تشخيص داده شد و شرايط سايه درجه سانتيگراد25در دماي 

  

  ما، اسانس ، كيفيت بومادران ، خشك كردن، د: واژه هاكليد

  

  مقدمه

 از جنس هاي مهم دارويي )Achillea (بومادران

بومادران داراي .  مي باشد1متعلق به خانواده آستراسه

اثر مقوي، ضدعفوني كننده، ضد تشنج، رفع بواسير، 

درمان سرماخوردگي، قاعده آور، منعقد كننده خون و 

  ).8 و 4، 2(  باشدي مالتيام دهنده زخم و جراحات

                                                 
1- Asteraceae  

خشك كردن يكي از مراحل مهم پس از 

برداشت گياهان دارويي مي باشد كه با توجه به نوع 

بايد ...) فالونوئيد و  آلكالوئيد، اسانس،(مواد موثره 

 اندام معموالً. روش مناسبي را براي آن انتخاب نمود

هاي مختلف گياهان پس از جمع آوري حاوي 

مي )  درصد60-80بين (مقادير فراواني رطوبت 

ها و ديگر  باشند لذا اين شرايط براي حمله قارچ

 )com.yahoo@askar_ghani( دانشجوي كارشناسي ارشد علوم باغباني، دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد -1

   دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار گروه علوم باغباني-2

 28/2/88 :تاريخ پذيرش   17/1/87: تاريخ دريافت
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ها بسيار مناسب مي باشد كه بايد  ميكرو ارگانيزم

  درصد كاهش داد10-14 ميزان رطوبت را بهاين 

  ). 12 و 9 و 6 و 1(

انتخاب روش، دما و زمان مناسب خشك كردن 

امروزه از . بسته به نوع مواد موثره متفاوت مي باشد

بسته به نوع مواد موثره گياهان  روش هاي مختلفي

 خشك مانندروش هاي سنتي . دشواستفاده مي 

كردن در آفتاب، در بسياري از كشورها به خصوص 

گراد يا باالتر   درجه سانتي30زماني كه دماي هوا 

از باشد براي بسياري از گياهان مرسوم است كه 

تاثير منفي بر كيفيت ظاهري و جمله اين معايب 

  ). 10 و 9 و 1(است  گياهان دارويي مواد موثره

اگر چه خشك كردن اندام هاي مورد نظر يك 

گياه دارويي در درجه حرارت هاي باال باعث از بين 

هاي آنها مي شود،  ها و باكتري رفتن جمعيت قارچ

جه داشت كه افزايش بيش از حد دما، ولي بايد تو

درجه حرارت . مي شودسبب كاهش مقدار اسانس 

هايي كه حاوي  اي خشك كردن انداممطلوب بر

 درجه سانتي گراد 50 تا 30اسانس مي باشند 

  ). 10 و 1( گزارش شده است

خشك كردن سريع و كامل گياهان حاوي 

. اسانس، به حفظ رنگ و اسانس آنها كمك مي كند

 درجه 30، 1بيشترين دماي خشك كردن مريم گلي

 55  به30سانتي گراد مي باشد و با افزايش دما از 

 درصد 90درجه سانتي گراد، زمان خشك كردن تا 

 15اما در اين دما ميزان اسانس تا . كاهش مي يابد

درصد كاهش مي يابد و رنگ اسانس از سبز به 

  ).10(خاكستري تغيير مي كند 

، فرايند خشك كردن بر افزايش در برخي موارد

. عملكرد اسانس بعضي از گياهان معطر موثر است

 و 3، بابونه رومي2 در برگ درخت چايچنين فرايندي

در ). 11 و 1(  گزارش شده است4گونه اي اكاليپتوس

                                                 
1- Salvia officininalis 

2- Melaleuca alternifolia 

3- Anthemis nobilis var. flora plena  

4- Eucalyptus camaldulensis 

اين گياهان افزايش اسانس پس از برداشت در نتيجه 

تغيير مقدار رطوبت نيست، بلكه به دليل تجمع 

اسانس بعد از برداشت و در طي مراحل خشك 

  ).1( كردن آنها مي باشد

 60 كه دماي نتايج تحقيقات نشان داده است

درجه سانتي گراد براي خشك كردن آويشن و مريم 

گلي مناسب نيست و باعث كاهش شديد تركيبات 

 مي گردد اين كاهش به خاطر از بين رفتن هافرار آن

خشك ). 15( هاي غير اكسيژنه مي باشد مونوترپن

ا وجود كردن گياه رزماري با استفاده از ماكروويو، ب

، روش مناسبي شدههاي خشك  رنگ مناسب برگ

، را اسانس آن در طي مرحله خشك شدننيست، زي

  ).1( تا حد زيادي از اندام خارج مي شود

هاي اخير تحقيقات زيادي توسط  در سال

محققين مختلف بر روي خشك كردن گياهان 

 هاي نعنا، چاي، سرخار گل، دارويي مانند گونه

م ، بابونه، زعفران و ديگر گياهان دارويي انجاجعفري

ولي  ). 14 و 13و  11و  8  و 6 و5 و 1( شده است

هاي خشك  ي در رابطه با روشتا كنون تحقيق

 لذا اين  استهشد روي بومادران انجام نكردن

تحقيق با هدف مقايسه چند روش خشك كردن بر 

 گونه بومادران جهت تعيين 5خصوصيات اسانس 

بهترين روش براي اين گياه و عكس العمل گونه 

لف اين گياه به روش هاي متفاوت خشك هاي مخت

  .كردن صورت گرفت

  

  مواد و روش ها 

هاي مختلف خشك  به منظور بررسي اثر روش

 اسانس پنج زاني و ميظاهركردن بر خصوصيات 

گونه بومادران، آزمايشي به صورت فاكتوريل و در 

قالب بلوك هاي كامل تصادفي با دو فاكتور گونه 

 6( روش خشك كردن و )  گونه5(هاي بومادران 

  . با سه تكرار اجرا گرديد) روش

اين آزمايش در محل آزمايشگاه تحصيالت 

تكميلي و گياهان دارويي گروه علوم باغباني 
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 . اجرا شد1386دانشگاه فردوسي مشهد در تابستان 

 در محل 1385كاشت گونه هاي مذكور در تير ماه 

براي اين . زرعه گروه علوم باغباني انجام شدم

هاي سفالي و  بذور ابتدا داخل گلداننظور كاشت م

گراد در   درجه سانتي30 تا 25در گلخانه در دماي 

 انجام شد سپس در نيمه آخر آبان، 1385 تير ماه 10

 برگي به زمين اصلي انتقال 6-8گياهان در مرحله 

 متر و با 5/1×5/1هايي با ابعاد  يافتند و درون كرت

قالب طرح بلوك هاي متر در   سانتي30×40فاصله 

 در 1386 در تير ماه  وكامل تصادفي كاشته شدند

پژوهش مورد مرحله گلدهي كامل به منظور انجام 

  .  مورد استفاده قرار گرفتندنظر

 هر  بهبراي انجام اين آزمايش نمونه هاي مربوط

 و پس از توزين ند گونه در صبح زود برداشت شد5

واحد به عنوان يك (  گرمي150نمونه هاي 

، نمونه ها براي خشك كردن در هر روش )آزمايشي

به محل مورد نظر انتقال يافتند و بطور همزمان 

نمونه هاي ديگر جهت اسانس گيري به صورت تر، 

  . به آزمايشگاه انتقال يافتند

 سطح 5 :فاكتور اول ، فاكتور2تيمارها شامل 

 ,A. millefolium): شامل گونه هاي بومادران

A.nobilis, A. biebersteinii, A. eriophora, 

A. wilhelmsii)    
هاي مختلف   روش، سطح شامل5فاكتور دوم 

  :خشك كردن 

  ساعت72 خشك كردن در آفتاب به مدت -1

 يسانت درجه 25ميانگين دما در دوره خشك شدن (

  .)بودگراد 

  درجه  سانتي25 خشك كردن در سايه در دماي -2

  . ساعت120گراد به مدت

 درجه 50ك كردن توسط آون در دماي  خش-3

  . ساعت48سانتي گراد به مدت 

 درجه 100 خشك كردن توسط آون در دماي -4

  . ساعت24سانتي گراد به مدت 

 وات 220 خشك كردن توسط ماكروويو با توان -5

  . دقيقه10در مدت زمان كمتر از 

همچنين اسانس گيري از نمونه هاي تر نيز به 

هاي فوق انجام  سه با روشعنوان روشي جهت مقاي

  .شد

هاي زير براي هر  در روش ماكروويو مدت زمان

 A. millefolium ، 10 گونه  :گونه استفاده گرديد

 A. biebersteinii ،6  و  A. nobilisدقيقه، گونه 

 ، A. wilhelmsii و A. eriophoraگونه  دقيقه و

  .دقيقه 3

مدت زمان جهت خشك كردن توسط ماكروويو 

 اس انجام چند بار آزمون و خطا براي هر گونهبر اس

 بر اساس كاهش وزن و خشك شدن اوليه و در و

نظر گرفتن بافت گونه ها و اين كه طوالني شدن 

مدت زمان خشك كردن در اين روش موجب اثر 

نامطلوب روي برخي نمونه ها گرديد، زمان هاي 

  .فوق انتخاب شد

ايش  اين آزمفاكتورهاي اندازه گيري شده در

  :شامل موارد زير بود

بعد از گذشت :  هادرصد كاهش وزن نمونه -1

مدت زمان مورد نظر براي خشك كردن توسط هر 

روش، نمونه ها مجددا وزن گرديده و درصد كاهش 

  .وزن نسبت به وزن اوليه نمونه ها، محاسبه شد

 گرم از هر نمونه 10:  درصد رطوبت نهايي-2

ون آون دماي پس از اعمال روش خشك كردن در

 ساعت قرار داده 24 درجه سانتي گراد به مدت 105

 و ندشد و سپس از آون خارج و مجدد توزين شد

درصد رطوبت براساس وزن نهايي نمونه نسبت به 

  .وزن اوليه محاسبه شد

براي ارزيابي تاثير :  هانمونه يظاهركيفيت -3

 پس  هاروش خشك كردن بر كيفيت ظاهري نمونه

 خشك كردن، ارزيابي چشمي صورت از اعمال روش

به نمونه ها داده شد كه نمره  4تا  1گرفت و نمره 

ها معرف خصوصيات كيفي نمونه به صورت زير 

  . بودند
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معرف خيلي خوب، بدون ايجاد رنگ  : 4نمره

  .نامطلوب در نمونه

معرف خوب، كمي تغيير رنگ نامطلوب : 3نمره 

  .در نمونه

تحت تاثير روش معرف متوسط، تا حدي : 2نمره 

  .خشك كردن قرار گرفته

معرف ضعيف، روش خشك كردن تاثير : 1نمره 

  .نامطلوب شديدي بر رنگ ظاهري نمونه گذاشته

درصد اسانس نمونه ها بر اساس :  درصد اسانس-4

وزن خشك نمونه و به روش تقطير با آب براي 

 جهت .تمامي تيمارها به صورت يكسان اجرا گرديد

 از خشك شدن نمونه ها، پيكر پس اسانس گيري،

رويشي همراه با گل به روش تقطير با آب، توسط 

 3 گرمي و 25نمونه  3 با استفاده از 1دستگاه كلونجر

 شد نمونه انجامساعت بعد از جوش آمدن براي هر 

و بازده اسانس بر اساس وزن خشك نمونه محاسبه 

 .گرديد

جهت بررسي تاثير روش خشك :  رنگ اسانس-5

ر رنگ اسانس، رنگ ظاهري اسانس در هر كردن ب

گيري و براي هرگونه به صورت  روش اسانس

   .چشمي ثبت گرديد

  نتايج

  مشاهده مي1طور كه در جدول شماره  همان

تحت تاثير نوع  د تمامي صفات اندازه گيري شدهشو

  .)>P 0/ 01( گونه و روش خشك كردن قرار گرفتند

ن نظر درصد كاهش وز از: درصد كاهش وزن

)  درصد14/77(بيشترين ميزان در بين گونه ها، 

 و كمترين ميزان A. nobilis مربوط به گونه 

  A. eriophoraمربوط به گونه )  درصد48/47(

اين صفت ارتباط تنگاتنگي با خصوصيات بافت . بود

از نظر  ).2جدول (و نسبت اندام خشبي به علفي دارد 

ين روش خشك كردن بر ميزان كاهش وزن، كمتر

 مربوط به روش)  درصد96/60(كاهش وزن 

                                                 
1- Clevenger  

ماكروويو بود و بين بقيه روش ها تفاوت معنا داري 

  .وجود نداشت

نتايج مربوط به اثر متقابل گونه و روش خشك 

 آمده 2كردن بر ميزان كاهش وزن در جدول شماره 

 در اكثر گونه ها تفاوت معني داري بين روش. است

 وجود هاي خشك كردن بر درصد كاهش وزن

 A. nobilis و A. wihelmsiiنداشت فقط در گونه 

هاي خشك كردن از اين نظر تفاوت  بين روش

هاي  عكس العمل گونه ها به روش. وجود داشت

خشك كردن از نظر درصد كاهش وزن معني دار 

بود كه علت آن ممكن است ناشي از نوع ساختار 

 بيشترين ميزان كاهش يبه طور كل. ها باشد بافت

و  A. nobilis به گونه  مربوط )  درصد7/81( وزن

 66/43( خشك كردن در آفتاب و كمترين ميزان

و خشك    A. wihelmsiiمربوط به گونه) درصد

  .كردن در آفتاب بود

 درصد رطوبت نهايي :درصد رطوبت نهايي

نمونه ها نيز تحت تاثير روش خشك كردن و گونه 

بت قرار گرفت به طوري كه كمترين ميزان رطو

  و  A. eriophora نهايي مربوط به دو گونه

 A. wilhelmsii 83/7 و 25/9به ترتيب ( بود 

  .بقيه گونه ها نيز در يك گروه قرار داشتند و) درصد 

عكس العمل گونه و روش خشك كردن بر 

. درصد رطوبت نهايي نمونه ها نيز معني دار گرديد

هاي  هاي مختلف خشك كردن، بين روش در روش

  ردن در بين گونه ها به جز گونهخشك ك

 A. biebersteinii در ديگر گونه ها از نظر درصد 

رطوبت نهايي تفاوتي وجود نداشت و فقط بين نمونه 

هاي تر و نمونه هاي خشك شده كليه گونه ها 

اختالف معني دار بود كه بديهي است به خاطر 

اعمال روش خشك كردن و كاهش شديد رطوبت 

، همچنين از نظر درصد رطوبت نمونه ها مي باشد

نمونه هاي تازه گونه ها نيز اختالف معني دار بود و 

مربوط به )  درصد5/72( بيشترين ميزان رطوبت

 06/32( و كمترين ميزان A. millefoliumگونه 



88 شهريور ماه، 1، شماره 32، جلد )مجله علمي كشاورزي (توليدات گياهي  5

جدول (  بودA. wilhelmsii مربوط به گونه ) درصد

3(.  

كيفيت ظاهري : كيفيت ظاهري نمونه ها

حت تاثير روش خشك كردن و نوع نمونه ها نيز ت

بهترين نمره كيفي ظاهري مربوط . گونه قرار گرفت

) 35/2(و كمترين نمره ) 6/3(به روش ماكروويو 

همچنين .  درجه بود100مربوط به روش آون دماي 

از نظر عكس العمل گونه ها به اين فاكتور، بهترين 

 A. eriohoraمربوط به گونه) 42/3( نمره كيفيت

 A. nobilisمربوط به گونه ) 15/3( از آنبعد   و

  . )4جدول ( سپس به ساير گونه ها مربوط بود و

  

 تجزيه واريانس مركب، اثر گونه بومادران و روش خشك كردن بر صفات اندازه گيري شده-1 جدول

  )Fعدد (
  

  
  

  عدم وجود اختالف معني دار:ns .        معني دار است% 1در سطح : **
  

  
  كاهش وزن نمونه ها درصد  مقايسه ميانگين اثر گونه و روش خشك كردن و اثرات متقابل بر-2 جدول

  
  

  روش هاي خشك كردن
  

  
) C 50(  25°(آون  )C100°(آون  وي ماكروو  ميانگين °C) گونه هاي بومادران آفتاب  سايه 

 A 67/75    bcde03/73  bcd46/75  abc33/77  bcd2/76  bcd33/76 A. millefolium 

 D48/47  ij8/44  hij96/46  hij06/48  hij23/48  hi36/49 A. eriophora 

 A14/77  cdef93/71  ab13/78  abc76/77  bcd16/76 a 7/81 A. nobilis 

 B36/68  f66/66  def6/71  ef4/68  ef93/67  f36/67 A. biebersteinii 

 C74/49  hij36/48  hij5/49  gh96/51  g2/55  i66/43 A. wilhelmsii 
  

   B96/60   A33/64   A 71/64  A75/64   A69/63   ميانگين
  
  . مي باشند5/0داده هاي داراي حرف مشترك فاقد اختالف معني دار بر اساس آزمون دانكن در سطح *

 
  

  منبع تغييرات
درجه 
  آزادي

  (%)رطوبت نهايي   (%)كاهش وزن 
  نمره كيفيت

  نمونه ها
  %)(اسانس 

  52/601**  07/22**  01/36**  12/337**  4  گونه

  19/169**  39/297**  26/1218**  07/1223**  5  روش خشك كردن

  05/60**  45/27**  21/29**  3/15**  20  روش × گونه 
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  ها درصد رطوبت نهايي نمونه  مقايسه ميانگين اثر گونه و روش خشك كردن و اثرات متقابل بر-3جدول 
  

    روش هاي خشك كردن  
  

) C 50(  25°(آون  )C100°(آون   ماكروويو  ميانگين °C) نمونه تازه آفتاب  سايه 
 گونه بومادران

82/14 A efg2/1 g2/1 g23/2 efg13/4 efg93/4 a5/72 A. millefolium 

B25/9 efg36/3 g26/1 g2 efg63/3 efg4/3 c83/41 A. eriophora 

A63/14 efg86/4 g73/1 fg36/2 efg33/3 efg76/3 ab73/71 A. nobilis 

A92/14 e46/7 g1 g83/1 ef13/7 efg06/4 b68 A. biebersteinii 

B83/7 efg86/3 g4/1 efg93/2 efg53/3 efg2/3 d06/32 A. wilhelmsii 
  

7/4  ميانگين B D32/1  CD73/2  BC35/4  BC87/3  27/57 A  

  

  . مي باشند5/0دار بر اساس آزمون دانكن در سطح داده هاي داراي حرف مشترك فاقد اختالف معني *
  
  
  
  

  
  نمونه ها ي ظاهر بركيفيت  آنها مقايسه ميانگين اثر گونه و روش خشك كردن  و اثرات متقابل-4جدول 

  
  

  روش هاي خشك كردن
  

  
) C 50(  25°(آون  )C100°(آون   ماكروويو  ميانگين °C) گونه بومادران آفتاب  سايه 

98/2  C  bc58/3  k58/1  cde33/3  bc58/3  fg83/2 A. millefolium 

 A42/3  ef08/3  cd41/3  a91/3   bc58/3   ef08/3 A. eriophora 

 B15/3  ab75/3  i08/2  ab75/3  bc58/3  gh58/2 A. nobilis 

 C3  ab83/3  j83/1  bc58/3  de16/3  gh58/2 A. biebersteinii 

 C02/3  ab75/3  fg83/2  gh66/2  cde33/3   h5/2 A. wilhelmsii 
  

6/3  ميانگين  A  D35/2  45/3  B  B45/3   C72/2   
  
  . مي باشند5/0داده هاي داراي حرف مشترك فاقد اختالف معني دار بر اساس آزمون دانكن در سطح *
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نتايج مربوط به عكس العمل متقابل گونه و 

خشك كردن بر كيفيت ظاهري نمونه ها  روش

 باالترين نمره كيفيت در اكثر گونه ها كه  دادنشان

مربوط به خشك كردن با ماكروويو بود و كمترين 

نمره كيفيت  كه بيشترين تاثير منفي را بر ظاهر 

نمونه گذاشت، مربوط به روش خشك كردن توسط 

گراد و سپس خشك كردن   درجه سانتي100آون 

  ).4 جدول (در آفتاب بود

اثير روش خشك كردن  از نظر ت:ميزان اسانس

و گونه بر درصد اسانس كه يكي از فاكتور هاي 

 اصلي مورد نظر بود، تاثير هر دو فاكتور بر درصد

به طور كلي بدون در نظر . معني دار گرديد اسانس

گرفتن روش خشك كردن باالترين ميزان اسانس 

 و A. eriophoraمربوط به گونه )  درصد15/1(

به ترتيب )  درصد13/0 و 11/0(كمترين ميزان 

   و  A. wilhelmsii مربوط به گونه هاي

A. millefolium1 شكل(  بود.(  

در روش هاي مختلف خشك كردن، بيشترين 

مربوط به سايه دماي )  درصد7/0(ميزان اسانس 

°Cْ25  مربوط به )  درصد06/0(و كمترين ميزان

  ).1 شكل( بود C 100°آون دماي 

 متقابل گونه و داده هاي مربوط به عكس العمل

 منعكس شده 2 شماره شكلروش خشك كردن در 

كه مشاهده مي شود در تمامي  طور است، همان

گونه ها بيشترين ميزان اسانس مربوط به روش 

گراد در   درجه سانتي25خشك كردن در دماي 

سايه و پس از آن در اكثر گونه ها مربوط به روش 

 آون مي باشد و C50°در دماي  خشك كردن

 C100° ترين ميزان اسانس مربوط به آون دمايكم

  .بودو بعد از آن روش ماكروويو 

  

   مقايسه ميانگين اثر ساده گونه و روش هاي خشك كردن بر ميزان  اسانس بومادران-1 شكل

  

a
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b
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d
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  كردن و گونه بر درصد  اسانس گونه هاي بومادران اثرات متقابل روش خشك -2 شكل

  

  

  مختلف خشك كردن بر رنگ اسانس گونه هاي بومادران  اثرات روش هاي -5جدول  

  

ط به رنگ   همانطور كه نتايج مربو:رنگ اسانس

 نشان مي دهد، رنگ 5اسانس در جدول شماره 

   وA. millefoliumاسانس دو گونه 

 A. wilhelmsiiر روش خشك كردن ي تحت تاث

سه گونه ديگر، به جز روش  قرار نگرفته ولي در

گراد در   درجه سانتي100ماكروويو و دماي آون 

به نظر مي . ها رنگ اسانس ثابت بود بقيه روش

 باال در اين دو روش باعث تغيير در رسد كه دماي

 تغيير رنگ اسانس شده تركيبات اسانس و نهايتاً

  ).12 و 5 و 1 (باشد

  بحث  و نتيجه گيري

نتايج اين آزمايش نشان داد كه بين گونه ها از 

 نظر ميزان اسانس تفاوت وجود دارد همچنين روش

هاي مختلف خشك كردن بر ميزان اسانس گونه ها 

) C 50(  25°(آون  )C100°(آون  ماكروويو °C) گونه بومادران  ترنمونه آفتاب  سايه 

 A. millefolium زرد زرد زرد زرد زرد زرد

 A. eriophora زرد مايل به سبز زرد مايل به سبز زرد مايل به سبز زرد زرد شفاف سبز مايل به آبي

 A. nobilis سبز كم رنگ سبز كم رنگ سبز كم رنگ سبز كم رنگ آبي سير بي سيرآ

 A. biebersteinii زرد مايل به سبز زرد مايل به سبز زرد سبز شفاف سبز روشن سبز روشن

 A. wilhelmsii سبز تيره سبز تيره سبز تيره سبز تيره سبز تيره سبز تيره

hi
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در اسانس گيري به صورت .  داشتري معني داتاثير

د شوتر اگر چه ميزان اسانس تا حد زيادي حفظ مي 

ها و زمان  ولي به علت ميزان باالي رطوبت بافت

طوالني تر مورد نياز براي اسانس گيري از نظر 

خشك كردن . اقتصادي مقرون به صرفه نمي باشد

 سايه بهترين روش براي همه و درجه 25دماي در 

  سانتي گراد درجه50 بهود و با افزايش دما گونه ها ب

  . ميزان اسانس گونه هاي بومادران كاهش يافت

بيشترين ميزان ، )11(1بيگي و همكاراناميد

اسانس بدست آمده در بابونه آلماني توسط سه روش 

 درجه 40خشك كردن در آفتاب، سايه و دماي 

راشينگ  . روش سايه گزارش كردنددرگراد،  سانتي

 بيشترين ميزان پارتنوليد بابونه ،)13(2رانو همكا

گاوي را در روش هاي مختلف خشك كردن در 

 در دماي ، درجه سانتي گراد90 و80 ، 70، 40دماي 

با افزايش دما شاهد   درجه بدست آوردند و40

  .كاهش اين تركيب بودند

نتايج تحقيقات نشان داده، چنانچه گياهاني مانند 

نجبويه و رزماري در آفتاب اسطو خودوس، نعناع، بادر

كاهش مي % 24خشك شوند، اسانس آنها به مقدار 

در حالي كه اگر اين گياهان در سايه خشك د، ياب

  ).1( كاهش مي يابد% 1شود اسانس آنها فقط 

اثر خشك كردن طبيعي و خشك كردن در درجه 

 5 درجه  سانتي گراد در 80، 50، 30حرارت هاي 

بر مقدار )  ساعت48، 36، 24 ،0،12( دوره زماني 

 بررسي 4گياه عطر مازندرانهاي   در برگ3آرتميزنين

ر آرتميزنين هنگامي داشد و نتايج نشان داد كه مق

كه گياهان در شرايط محيطي طبيعي خشك شدند، 

در مقايسه با خشك شدن با درجه حرارت هاي 

 درجه سانتي 80متفاوت به استثناي هنگامي كه در 

ين دوره خشك شدند، به بهترين گراد براي كوتاهتر

  ).7( شكل حفظ شد

                                                 
1- Omidbaigi et al. 

2- Rushing et al 

3 - Artemisinin 

4 - Artemisia annua L.    

در مقايسه بين خشك كردن در آفتاب و دماي 

 گرچه از نظر دمايي در يك ،سايهو  درجه 25

محدوده قرار داشتند اما اثر اين دو روش بر ميزان 

اسانس معني دار بود و در روش خشك كردن در 

آفتاب ميزان اسانس به طور معني داري كاهش 

ه علت آن ممكن است تشعشعات منفي يافت ك

 البته عكس ،آفتاب بر ميزان اسانس نمونه ها باشد

 خشك كردن  هايالعمل گياهان مختلف به روش

 باالترين 5متفاوت مي باشد مثال در گونه اي نعنا

 ميزان اسانس در روشهاي مختلف خشك كردن

 درجه 40آفتاب، هواي معمولي محيط، آون (

از خشك ) يري به صورت ترسانتيگراد و اسانس گ

ولي در اكثر موارد ) 5( كردن در آفتاب به دست آمد

خشك كردن در آفتاب باعث كاهش ميزان اسانس 

  ).14 و 11 و 9 و 3( است و مواد موثره گياهان شده

خشك كردن توسط ماكروويو نيز به علت زمان 

كم مورد نياز براي خشك شدن نمونه ها و حفظ 

ا داراي برتري نسبت به كيفيت ظاهري نمونه ه

ها مي باشد ولي به دليل اثر منفي بر  ديگر روش

در روي ميزان اسانس نياز به تحقيقات بيشتري 

 30 الي 5با اين روش بين .  اين روش مي باشدمورد

) بسته به نوع گياه و توان خروجي ماكروويو( دقيقه

  ).3 و 1( مي توان نمونه گياهي را خشك كرد

هاي   تاثير روشزين) 14(6نسفيدكن و همكارا

 45 دماي  آفتاب، سايه، و آون(كردن  مختلف خشك

را بر كميت و كيفيت اسانس ) گراد درجه سانتي

نتايج اين تحقيق .  مورد ارزيابي قرار دادند7مرزه

 87/0 و 94/0، 06/1(نشان داد كه ميزان اسانس 

هاي آون، سايه و  به ترتيب مربوط به روش) درصد

 23هاي مختلف خشك كردن  در روش. آفتاب بود

هاي مختلف  تركيب اسانس شناسايي گرديد و روش

                                                 
5- Mentha longifolia L. subsp. Capensis 

6- Safidkon et al. 

7 - Satureja hortensis 



...بررسي اثر روش هاي مختلف خشك كردن: ني و عزيزيغ  

 

10

 بر روي تركيبات داري خشك كردن تاثير معني

  .اصلي مرزه نداشت

با توجه به نتايج بدست آمده و عكس العمل 

 گونه هاي مختلف مي توان اظهار نمود كه بهترين

 خشك كردن در ،روش براي خشك كردن بومادران

  . گراد و در سايه مي باشد  درجه سانتي25دماي 
  

  سپاسگزاري

 جناب  ويك محمدي مهندس بيجناب آقا از

آقاي نوري تكنسين محترم آزمايشگاه تحصيالت 

تكميلي و گياهان دارويي گروه علوم باغباني 

ق ما را ين تحقي ايكه در اجرادانشگاه فردوسي 

  .كمال تشكر و قدر داني را داريم نمودند ياري

  

  منابع
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