


 

  
   خشك كردن صنعتيان هوا دريجردرجه حرارت وسرعت  سی تاثيراتربر

  اسانس استحصالیكمي ريمقاد روی کيآويشن گونه برگ بار
   استاديار گروه شيمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد- **محمد تقی حامد موسويان

 دانشجوی دکتری رشته صناُيع غذايی – رضوی منابع طبيعی خراسان  و کشاورزیعضوهيئت علمی مرکزتحقيقات - *شادی بصيری
  دانشگاه فردوسی مشهد 

  
  :ده ي چک- ۱

آويشن يكي از گياهان مهم دارويي      . گياهان دارويي اسانس دار نقش مهمي در زندگي انسان دارند و در ايران از سابقه طوالني برخوردارند                  
ات فرار موجود در اسانس گياهان به طور موثري تحـت تـاثير روش هـاي         تركيب.است كه از گذشته بسيار دور مورد استفاده قرار مي گرفت          

ک گونه بومي آويشن در استان خراسان با استفاده از يدر اين تحقيق از خشك كن كابينتي جهت خشك كردن      . فراوري در گياهان مي باشد    
د دماهاي مورد استفاده يلوب استفاده گرددرجه حرارت هاي مختلف و سرعت هاي متفاوت جريان هوا جهت  رسيدن به رطوبت نسبي مط

پس از خشك شدن ، از هر كدام از نمونه ها   .   متر بر  ثانيه بودند      ۳ و   ۵/۲ ،   ۵/۱ درجه سانتيگراد و ميانگين هاي سرعت هوا         ۶۰ و   ۴۵ ،   ۳۰
 وزنـي محاسـبه     و درصـد حجمـي      با استفاده از دستگاه كلونجر وبا روش تقطير باآب اسانس گيري به عمل آمد و بازده هر كدام بر اساس                   

  . تكرار انجام شد۳آزمون آماري مورد استفاده در اين طرح از نوع فاكتوريل بودكه در قالب طرح كامال تصادفي در . ديگرد
   . اسانس– روغن هاي فرار – خشك كردن –آويشن  : هاي كليدي  واژه-۲

  :مقدمه - ۳
ي ناشي از مصرف مواد شـيميايي داروهـاي مـصنوعي و سـموم              در جهان امروز در قرن اخير دانشمندان به زيان ها         

شيميايي و مواد افزودني و نگهدارنده سنتتيك و اسانس ها و طعم هاي مصنوعي كامال پي بـرده انـد و بـروز انـواع                         
لـذا كـشورهاي پيـشرفته كـه داراي امكانـات      .سرطان ها و بيماري هاي مختلف تاييد كننده اين موضوع مي باشـند          

 گسترده اي در مورد شناسايي اين مواد مضر بوده اند و تصميم گرفته اند كه در چند سال اخير كليـه مـواد             تحقيقاتي
كشور ماداراي غني ترين    .مصرفي شيميايي را در مواد غذايي ، دارويي و آرايشي و بهداشتي به تدريج حذف نمايند                 

ظر شرايط جغرافيايي و آب و هـوايي هـم بهتـرين            منابع گياهي از نظر مقدار و تنوع در سطح جهان مي باشد و از ن              
  .    موثره در اكثر نقاط كشور وجود دارند وادگونه ها با باالترين م

هم اكنون كشورهاي پيشرفته پي به ارزش گياهان دارويي و صنعتي برده و درصدد كشت و پرورش آن ها در سـاير                      
مهم براي اهلي كردن و ترويج شيوه هـاي صـحيح بهـره    شناسايي گياهان اسانس دارگامي . كشورهاي فقير شده اند    

گياهان دارويي اسانس دار نقش مهمي در زندگي انسان دارند و در ايران             . برداري و استفاده از اين گياهان مي باشد         
و به لحاظ اهميت فراوان اين گياهان،  ضرورت دارد تـا مطالعـات جـامعي در مـورد     . از سابقه طوالني برخوردارند  

آويشن يكي از گياهان مهم دارويي است كه از گذشته بسيار دور مورد استفاده قرار مي گرفته اسـت     .ا انجام شود    آنه
گونه مي باشد كه داراي خواص متعددي در درمان بيماري ها به خصوص بيماري هاي                ۱۴آويشن در ايران داراي     . 

تلف از جمله در سـاخت انـواع عطـر و ادكلـن ،             از آويشن و تركيبات موجود در آن در صنايع مخ         .عفوني مي باشد    



 مطالعـات . استفاده فراواني به عمل مـي آيـد         ... مطبوع كننده هاي هوا ، طعم دهنده ها ،داروهاي ضدعفوني كننده و           
  .انجام شده نشان داده است كه تركيبات معطر گياهان به شدت تحت تاثير روش هاي فراوري قرار مي گيرند 

 براي درمان ماليخوليا ، آشفتگي هاي روحي و بي خوابي مصرف گياه آويشن را تجويز نموده                 ۱۴تئوفراست در قرن    
سـنت هيلـدگراد آويـشن را بـراي مـداواي           . و ديوسكوريد به عنوان مدر اين گياه را به بيماران توصيه نموده است              

 را بـراي درمـان تـب برفكـي          ژان كونزله استفاده از آويشن    . عفونت هاي كبدي ،تشنج و تبخال توصيه نموده است          
از اسانس آويشن در صنايع مدرن داروسازي براي تهيه داروهاي مختلف استفاده            .بسيار مفيد و موثر بيان كرده است        

اسانس مذكور داراي خاصيت ضد تشنج ، ضدنفخ و اثر ضـدعفوني كننـدگي قـوي اسـت از اسـانس بـه                 . مي شود   
.  سوئ هاضمه ها ، اسهال هاي ساده و رفع كرم استفاده مي شـود  صورت محلول هاي الكلي ، گاهي در رفع بعضي    

تيمول به عنوان ماده موثره موجود در آويشن داراي اثرات ضد قارچي و ضد باكتريايي و ضـد انگلـي اسـت مقـدار             
 اسانس موجود در آويشن متفاوت بوده و مهمترين تركيبات شيميايي تشكيل دهنده اسانس را تيمول به ميزان بيـشتر                

بيشترين ميزان اسانس در گياه آويشن در سرشاخه        .و كارواكرول ، لينالول ،كام فن و تواژن تشكيل مي دهد             % ۵۰از  
  . هاي گلدار آن وجود دارد 

 تغييـرات كمـي اسـانس      را بـر روی      مختلف خشك كردن     طيشرابنابراين با توجه به اهميت موضوع در اين تحقيق          
   .گرفتخراسان مورد بررسي قرار گياه آويشن بومي استخراج شده از

    روش تحقيق-۴
   نام گونه بومي آويشن در استان خراسان بهک ي در اين تحقيق ، اندام هاي هوايي

clinopodioiedes    Ziziphora  ) برداشـت  . م ينموداز رويشگاه طبيعي آنها برداشت را ) آويشن برگ باريك
و بـه   ) گلـدهي بودنـد      % ۵۰بوتـه هـايي كـه داراي        (زمان گلدهي   در  با جمع آوري سرشاخه هاي گلدار       نمونه ها   
 رجـه حرارتهـای  مقدار مشخصي از اندام هاي هوايي گونه مورد آزمايش، تحـت تـاثير د  . انجام شد تصادفي  صورت

دماهـاي  .  نـد فتمختلف وبا استفاده از سرعت هاي متفاوت جريـان هـواي گـرم  موجـود در خـشك كـن قـرار گر                     
 ۳ و ۵/۲ ، ۵/۱ درجه سانتيگراد و ميانگين سرعت هاي هـوا    ۶۰ و   ۴۵ ، ۳۰خشك كردن نمونه ها     مورداستفاده جهت   

پس از خشك شدن ، از هر كدام از نمونه ها با استفاده از دسـتگاه كلـونجر وبـا اسـتفاده از روش                        . بودندمتر برثانيه   
   .ديگرد وزني محاسبه به صورت ماري اسانس به دست آمده از هر تزانيمتقطير باآب ، اسانس گيري به عمل آمد و 

  .  تكرار اجرا شد ۳آزمون آماري مورد استفاده در اين طرح از نوع فاكتوريل بودكه در قالب طرح كامال تصادفي در 

  :ج ينتا - ۵
  :مارهای طرح عبارتند از يت
  . بود۶۰ ، ۴۵ ، ۳۰  درجه حرارت مورد استفاده جهت خشک کردن نمونه ها که دارای سه سطح - ۱
  .ه بودي متر بر ثان۳ و ۵/۲ ، ۵/۱ان هوای مورد استفاده در خشک کن که دارای سه سطح ي سرعت جر– ۲

  . تکرار بود۳در مارهای موجود در طرح ياز بر هم کنش ت حاصل شدهديز مقدار اسانس توليصفت مورد بررسی ن
ول ا که جـد    انجام شد  mstatcق با استفاده از نرم افزار       ين تحق ين در ا  يانگي م اتسي مقا  انجام ل داده ها و   يه و تحل  يتجز

هـای   گـراف    .و مقايسه ميانگين تيمارها در گزارش موجـود مـی باشـند           )  ANOVA( انس  يز وار يآنالمربوطه اعم از    
  .ديه گردي تهExcellط يمربوطه در مح



  
  
  

           
  )ANOVA ( آناليز واريانس - ۱جدول

  
درجه   منابع تغيير

  آزادی
  مجموع مربعات

SS 
ميانگين مربعات 

MS 

F P 

درجه حرارت خشک 
 A)(کردن 

۲  ۶۶۵/ ۰  **۳۳۲/ ۰  ۵۳۰۸/ ۰  ۰۰۱۵/ ۰  

  سرعت جريان هوا
)  B( 

۲  ۰۳۰/ ۰  ns۰۱۵/ ۰  ۴۲۳۵/ ۰    

  AB ۴  ۱۶۹/ ۰  ns۰۴۲/ ۰  ۲۰۸۲/ ۱  ۳۴۱۶/ ۰)(اثرات متقابل 
      ۰ /۰۳۵  ۰ /۶۲۸  ۱۸  خطا
        ۰ /۴۹۰  ۲۶  کل

  
  .معنی دار است % )  ۹۹نان  يبا اطم% ( ۱مارها در سطح ين تياختالف ب :    **
ns      : مارها بی معنی استين تياختالف ب. 

  
  

   مقايسه ميانگين اثرات درجه حرارت خشک کردن بر روی ميزان اسانس استحصالی - ۲جدول 
  )گرم ( مقدار اسانس   حرارت خشک کردن درجه 

C° ۳۰    A  ۶۰۸/ ۰  
C° ۴۵    A  ۶۲۵/ ۰  
C°۶۰    B  ۲۸۴/ ۰  

  
  

   مقايسه ميانگين اثرات سرعت جريان هوا در خشک کن بر روی ميزان اسانس استحصالی- ۳جدول 
  )گرم ( مقدار اسانس   ان هوايسرعت جر

۵ / ۱    A  ۵۴۴/ ۰  
۵ / ۲    A  ۴۶۳/ ۰  

۳    A  ۵۱۰/ ۰  
  



  
  

 مقايسه ميانگين اثرات متقابل درجه حرارت و سرعت جريان هوا در خشک کن روی ميزان اسانس – ۴جدول 
  استحصالی 
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  زان اسانس استحصالی ير درجه حرارت خشک کردن بر روی مي تاث– ۱شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  C °۳۰  C °۴۵  C °۶۰  تيمار
 m/s۵ / ۱    AB۶۷۳/ ۰     AB۵۹۵/ ۰     BC۳۶۳/ ۰  
 m/s۵ / ۲    AB۶۷۵/ ۰    AB۵۴۸/ ۰  C   ۱۶۵/ ۰  
 m/s۳   ABC۴۷۷/ ۰     A۷۳۱ / ۰   BC  ۳۲۴/ ۰  
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  زان اسانس استحصالی يخشک کن بر روی مان هوا در يعت جررسر يتاث - 2شکل 
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  حصالی زان اسانس استيخشک کن بر روی مات متقابل سرعت جريان هوا و درجه حرارت در ريتاث – 3شکل 
  
  
  
  
  
  



  : بحث – ۶
اثـرات تيمارهـای مـورد بررسـی بـر روی ميـزان اسـانس               ،   آناليز واريانس و مقايـسات ميـانگين       جداولبا مشاهده   

ن نمونه ها معنـی     يمار درجه حرارت ، اختالفات ب     يتاعمال  که فقط در مورد     استحصالی از نمونه ها مشخص گرديد       
  .معنی بودند بی فات ر موارد بررسی ، اختاليدار بودند و در سا

 درجه سـانتيگراد بـه دسـت آمـد و کمتـرين ميـزان       ۴۵ن ميزان اسانس در دمای   ي ، بيشتر  ۲بر اساس جدول شماره      
 درجه سـانتيگراد اخـتالف معنـی دار      ۴۵ و   ۳۰ درجه سانتيگراد بود همچنين بين دماهای        ۶۰اسانس مربوط به دمای     

  . وجود نداشت
ص گرديد که بين سرعت های مختلف جريان هوا در خشک کن اخـتالف معنـی                 ، مشخ  ۳با مشاهده جدول شماره     

  .  متر بر ثانيه بود۱ / ۵ ولی بيشترين اسانس زمانی حاصل شد که سرعت جريان هوا در خشک کن تهدار وجود نداش
 با آزمـون دانکـن   ولی گروه بندی تيمارها ندمارها بی معنی بودين ِتياثرات متقابل بجدول آناليزوارِِيانس نشان دادکه    

 درجـه سـانتيگراد و بـا هـر سـرعت جريـانی از هـوا و                  ۴۵بيشترين ميزان اسانس در اثر اعمال دمای         نشان داد که    
 متر بر ثانيه حاصل شـد و کمتـرين ميـزان اسـانس     ۲ / ۵ و ۱ / ۵ درجه سانتيگراد و سرعت های     ۳۰همچنين دمای   

  .بودگراد با هر ميزان سرعت جريان هوا   درجه سانتي۶۰توليدی در اثر اعمال در جه حرارت 
گراد خـشک   ي درجه سـانت   ۶۰زان اسانس استحصالی از نمونه ها در درجه حرارت          يمبه طور کلی می توان گفت ،           

ری شده بود که منطقی به نظر می رسد چون با باال رفتن دما مقداری از اسـانس                  ين مقدار اندازه گ   ين تر ييکن ، در پا   
 درجه اختالف معنی داری مشهود نبود هـر چنـد           ۴۵ و   ۳۰به هدر می رفت ولی بين دماهای        ده و   ر ش يتبخنمونه ها   

    .در نمونه ها حفظ می شد اسانس بيشتری  سانتيگراد، درجه۴۵ دمای  درکه
   :کلی ریيجه گي نت– ۷

ظـور حـداکثر    ک ، به من   يشن برگ بار  ين دما جهت خشک کردن آو     يجه گرفت بهتر  يق انجام شده می توان نت     ياز تحق 
ن يـي تع متر بر ثانيـه  ۱ / ۵و مناسب ترين سرعت جريان هوا در خشک کن          گراد  ي درجه سانت  ۴۵اسانس استحصالی ،    

  .شد
  : منابع – ۸
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  ) ترجمه ( گياهان دارويي چاپ سوم  . ۱۳۶۸. حمدرضا و محمدرضا صداقت توكلي صابري ،م – ۲
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