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 چکیده
 مختلف یها روش تأثير تحت (.Echinophora platyloba DC) عطری خوشاریزه گياه کيفی و یکمّ صفات ارزیابی منظور به      

 خشک تازه، گياه شامل آزمایش تيمارهای شد. انجام 1791 سال در تکرار 7 با تصادفی کامل طرح قالب در تحقيقی کردن خشک

 و 011 ،111 يکروویوم ،سلسيوس درجه 54 و 44 ،04 خأل آون ،سلسيوس درجه 54 و 44 ،04 آون آفتاب، و سایه در گياه کردن

 تأثير تحت و شد یآور جمع تویسرکان شهرستان ارتفاعات از ماه خرداد در گياه هوایی بخش منظور این به بودند. وات 511

 دستگاه وسيله هب اسانس اجزای بعد و شد انجام لونجرک دستگاه وسيله هب گيری اسانس گرفت. قرار کردن خشک مختلف یها روش

 عطری خوشاریزه گياه کردن خشک مختلف یها روشکه  داد نشان تحقيق این های یافته شدند. مشخص جرمی گازکروماتوگرافی

 ،بود اسانس بازده ميزان بيشترین دارای وات 011 يکروویوم روش و داشت اسانس اجزای تمامی و اسانس درصد بر یدار معنی تأثير

 زمان مدت بودن طوالنی با وجود سایه در کردن خشک روش .نبود گياه این در همؤثر های ترکيب حفظ برای مناسبی روش ولی

 در اسانس درصد تغييرات دامنه .بود عطری خوشاریزه گياه در اسانس شيميایی های ترکيب حفظ در روش ترین مناسب کردن، خشک

  عطری هیزخوشار گياه اسانس عمده تغييرات دامنه آمده دستب نتایج طبق بود. %15/1-79/1 بين تحقيق این

  ،%59/1-43/0 اوسيمن سيس ،%13/1-41/15 فالندرن-آلفا ،%15/70-41/43 اوسيمن-بتا ترانس ازجمله

  ،%79/1-31/7 ولوتون ،%17/1-14/4 پينن-آلفا ،%37/1-90/1 پينن-بتا ،%47/1-14/4 سيمن پی ،%11/1-10/9 فالندرن-بتا

 بود. %53/1-91/0 جرماکرن دی و %31/1-43/7 لينالول ،%71/1-91/1 کاروئول ترانس

 

 .فالندرن-آلفا ،لينالول اسانس، آون، ،کردن خشک روش ،.Echinophora platyloba DC :کلیدی یها واژه
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 مقدمه
 در ای گسترده کاربردهای امروزه دارویی گياهان

 نيازمند آنها فرآوری و توليد دارند، مختلف صنایع
 به دستيابی برای جدید و علمی یها روش از گيری بهره

 ,.Ebadi et al) باالست کيفيت و يتکمّ با محصول

 یعلم نام با زهیخوشار ییدارو اهيگ (.2016
Echinophora platyloba خانواده از Apiaceae است 

(Mirghazanfari et al., 2012.) یعيوس طور به گونه نیا 
 اغذ دهنده طعم کی عنوان به رانیا مرکز و غرب ینواح در

 ،پایا گياهی (.Aqababa et al., 2016) شود می مصرف
 خاردار، و محکم زرد، به متمایل سبز رنگ به ها ساقه
 شياردار های شاخه دارای منشعب، پایين از و منفرد ساقه

 دارای است. منشعب بسيار و سفت و محکم ضخيم،
 تا تير از گلدهی دوره پارچه، یک سفيد کوچک های گل

 سنتی پزشکی در (.Georgiou et al., 2010) است مرداد
 ویژگی دليل به معده زخم درمان و زخم بهبود منظور به

 استفاده معده محرك عنوان به و ضدنفخ ضدقارچی،
 گياه این ضدسرطانی و ضدميکروبی فعاليت نيز و شود می

 همچنين (.Glamoclija et al., 2011) است شده ثابت
 ضد بر آن اتانولی عصاره باکتریایی ضداثرهای 

 استرپتوکوکوس و اورئوس لوکوکوسياستاف های باکتری
 (.al et Pilevar,. 2017) است دهيرس اثبات به سيفکال

ی دارا اهيگ نیا که است داده نشانی قبلی ها یبررس
 باشد می ديآلکالوئ و ديفالونوئ ن،يساپون های بيترک

(Fayyaz et al., 2015.) یگرید الیباکتر یآنت های بيترک 
 اوسيمن-بتا ترانس شامل است موجود اهيگ در که
 است (%5) ميرسن و (%1/5) فرانون (،9/53%)
(Hassanpouraghdam et al., 2009.) 

 یها نگهدارنده از استفاده به کنندگان مصرف تمایل
 یها ترکيب عنوان به گياهی های اسانس مانند طبيعی

 به توجه و سو یک از اکسيدان آنتی و باکتریال آنتی
 ،ینگهدار زمان در کيفيت تغييرات ،اسانس های ترکيب

 یراهکارها از استفاده و ینگهدار خاص شرایط لزوم
 آشکار دارویی گياه این اسانسی ورآفر یبرا را جدید

 و محصول اتالف از یجلوگيری ها راه ازجمله سازد. یم
 کردن خشک ،اسانس یماندگار و عمر طول افزایش

 تا محصول از رطوبت حذف شامل فرایند این .باشد می
 یساز ذخيره آن از هدف که است خاص آستانه یک

 و یانبارداری نيازها کردن حداقل مدت، طوالنی
 کردن متوقف و ونقل حمل یها هزینه کاهش ،یبند بسته

 Oliveira) باشد می ها ميکروارگانيسم آنزیمی یها فعاليت

et al., 2006 ؛Moreira et al., 2009.) که جاییآن از 
 خشک نحوه تأثير تحت بسيار اسانس کيفيت و مقدار
 گياهی مؤثره مواد نوع به توجه با باید گيرد می قرار کردن
 گرفت نظر در آنها کردن خشک برای را مناسبی روش

(Rita & Animesh, 2011.) برای مختلفی یها روش 
 دارای روش هر که دارد وجود جامد مواد کردن خشک

 خشک از تعبارها  روش این .باشد می معایبی و مزایا
 قرمز، مادون يکروویو،م خورشيدی، روش به کردن

 ,.Guine et al) هستند داغ هوای و خأل جابجایی،

 کردن خشک مناسب زمان و دما روش، انتخاب (.2011
 & Oztekin) باشد می متفاوت مؤثره مواد نوع به توجه با

Martinov, 2007.) 
 سادگی مزایای بر عالوه آفتاب وسيله به کردن خشک

 زمان قبيل از مشکالتی با زیاد امکانات به نياز عدم و
 آن، باالی اوليه رطوبت دليل به محصول فساد طوالنی،
 استآن  پایين کارایی و بهداشت محيطی، های آلودگی

(Ebadi et al., 2011.) پرکاربردترین از یکی 
 های کن خشک کشاورزی، محصوالت های کن خشک
 بسيار بازده و باال انرژی که هستند گرم هوای جریان
 بکارگيری (.Motevali et al., 2014) دارند پایينی
 مانند ترمودیناميکی بازده افزایش برای مناسب یها روش
 جهت در حرارتی بازده کردن، خشک بازده انرژی، بازده

 در ... و انرژی مصرف کاهش شدن، خشک زمان کاهش
 رسد. می نظر به ضروری امری کردن خشک فرایند

 مناسب روش یک اینکه بر عالوه يکروویوم کن خشک
 در ،باشد می کشاورزی محصوالت برای کردن خشک

 سبب است شده استفاده نيز تيمار پيش عنوان به که مواردی
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 نتيجه در شده، محصول در اوليه رطوبت ميزان کاهش
 Wang et) است داده کاهش را شدن خشکفرایند  زمان

al., 2004.) از یکی نيز يکروویوم امواج با کردن خشک 
 کوتاه .باشد می گياهان کردن خشک در جدیدهای  روش
 آن مهم یمزایا از روش این در کردن خشک زمان بودن
 گياهان مورد در تحقيقات برخی نتایج حال بااین است.

 وجود با يکروویوم روش که دهند می نشان دار اسانس
 گياهی، مواد مناسب رنگ حفظ و سریع کردن خشک
 باعث زیرا ،باشد مین کردن خشک یبرا مناسبی روش

 Ebadi) گردد یم اهيگ فرّاری ها روغن توجه قابل کاهش

et al., 2016.) کردن خشک در خأل فناوری از استفاده 
 خشک باشد. می تازه و جدید ای دیدهپ غذایی محصوالت

 کردن خشک روش برای جایگزین روشی خألیی کردن
 رطوبت شدن خارج روش این در .است اتمسفری مرسوم

 روش در شود. می انجام پایين فشارهای در محصول از
 عدم دليل به اکسيداسيون های واکنش خألیی کردن خشک
 بافت و طعم رنگ، و رسيده حداقل به هوا وجود

  .شود می حفظ حدی تا شده خشک محصوالت
 درصد باالترین که شد مشخص دنایی آویشن گياه در

 همچنين آمد. بدست سلسيوس درجه 71 آون در اسانس
 هیسا روش در اهيگ نیا اسانس غالب جزء عنوان به تيمول

 (.Ne'mati et al., 2011) بود برخوردار مقدار نیکمتر از
 و آفتاب ه،ی)سا کردن خشک مختلفهای  روش یبررس
 نیشتريب که داد نشان Mentha pulegium اهيگ در آون(

 و سایه های روش در ترتيب به اسانس درصد کمترین و
 نيز اسانس اجزاء بر کردن خشک روش آمد. بدست آون

 انتخاب مورد در یگير تصميم که شد بيان و گذاشت تأثير
 مورد یها بيترک به یبستگ کردن خشک مناسب روش

 & Hassanpouraghdam) داشت خواهد اسانس نظر

Hassani, 2014.) ارس گياه در که تحقيقی در 
(Juniperus phoenicea L.) یها روش اثر شد، انجام 

 .شد مطالعه اسانس عمده های ترکيب بر کردن خشک
  و پينن-آلفا های ترکيب که داد نشان تحقيق این نتایج

 سایه در کردن خشک روش از استفاده با کارن-7-5

 محققان مطالعات (.Ennajar et al., 2010) یافت افزایش
 يکروویوم پایين های توان از استفاده که است داده نشان

 ميزان حفظ دليل به آلمانی بابونه های گل کردن خشک در
 های گل کردن خشک برای کامازولن، ترکيب و نسااس

 Azizi et) باشد می آون روش از تر مناسب آلمانی بابونه

al., 2009.) مرزنجوش روی یتحقيق از حاصل نتایج 
 روش بهترین خأل تحت يکروویوم روش که داد نشان

 مؤثره مواد مقدار بيشترین و بود مرزنجوش کردن خشک
 (.Figiel et al., 2010) نمود حفظ را

 دارویی، گياهان دهنده تشکيلی ها ترکيب بين در
 خشک فرایند به ها ترکيب ترین حساس جزء ها اسانس

 کننده تعيين ها ترکيب این حساسيت و باشند می کردن
 ،باشد می کردن خشک یبرا استفاده مورد یدما ميزان
 خشک فرایند طی در گياهی مواد یدما افزایش زیرا

 از نتيجه در و تخریب یا تبخير باعث است ممکن کردن
 از یکی گردد. ها اسانس مهم اجزاء برخی رفتن دست
 مناسب روش انتخاب کردن، خشکفرایند  در مهم موارد
 از استفاده .باشد می گياهی های اندام کردن خشکبرای 
 مواد کل رفتن بين از به منجر تواند می نامناسب روش
 مواد نوع به توجه با باید که شود آنها در موجود مؤثره
 کردن خشکبرای  مناسبی روش دارویی گياهان مؤثره

 گياه اهميت و شده ذکر نکات به توجه با .نمود انتخاب
 ارزیابی پژوهش این انجام از هدف ،خوشاریزه دارویی
 تحت عطری خوشاریزه اسانس کيفی و یکمّ تغييرات

 بود. کردن خشک مختلف یها روش تأثير
 

 ها روش و مواد

 سال ماه خرداد اواخر در خوشاریزه هوایی های اندام
 )واقع تویسرکان شهرستان اطراف های کوهپایه از 1791

  جغرافيایی عرض و طول در همدان( استان جنوب در
 و درجه 01 و شمالی ثانيه 10 و دقيقه 75 و درجه 70
 ارتفاع و گرینویچ النهار نصف از شرقی ثانيه 7 و دقيقه 19

 از پس شد. آوری جمع دریا سطح از متر 1311
 ارزیابی و کردن خشک برای خوشاریزه گياه آوری جمع
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 در واقع رازی آزمایشگاه به فيتوشيميایی خصوصيات
 و منتقل تحقيقات  و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 آوری جمع گياهان گرفت. قرار مطالعه و بررسی مورد
 آنها ریشه کردن جدا و شستن کردن، تميز از پس شده
 توسط مصنوعی و طبيعی صورت به کردن خشک برای

 کيلوگرمی یک های وزن در و شده وزن دیجيتالی ترازوی
 آزمایش این شدند. منتقل آزمایشگاه بهبعد  و شده تقسيم

 تکرار سه در تيمار 11 با تصادفی کامالً طرح صورت به
 برداشت تازه گياه شامل آزمایشی تيمارهای شد. اجرا
 دمای )با اتاق دمای و سایه در کردن خشک )شاهد(، شده

 مناسب تهویه جریان و سلسيوس درجه 7±15 حدود
 نور در سنتی طور )به آفتاب در کردن خشک اتاق(،

 در آون با کردن خشک مزرعه(، در خورشيد مستقيم
 با کردن خشک سلسيوس، درجه 54 و 44 ،04 دمای
 خشک سلسيوس، درجه 54 و 44 ،04 دمای درخأل  آون

 بود. وات 511 و 011 ،111 توان با ميکروویو با کردن
 یکنواخت صورت به کردن خشک شرایط ها نمونه تمام در
 و نکند تغيير بررسی مورد نمونه خشک وزن که زمانی تا

 گياه، خشک اندام گيری اسانس برای شد. حفظ بماند ثابت
  شد. استفاده آب با تقطير روش به رکلونج دستگاه از

 کافی مقدار با همراه شده آسياب هوایی اندام از گرم 71
 عمل و ریخته دستگاه مخصوص بالن درون مقطر آب

 از شد. شروع مزبور بالن دادن حرارت با گيری اسانس
 سه مدت به گيری اسانس عمل آمدن، جوش به لحظه

 از پس و شد خاموش دستگاه سپس شد. انجام ساعت
 استفاده با شده استخراج اسانس دقيقه(، 71) شدن خنک

 درصد و گردید زدایی رطوبت خشک سدیم سولفات از
 شد محاسبه اسانس بازده فرمول از استفاده با اسانس

(Jaimand & Rezaee, 2006.)  های نمونه تجزیهبرای 
 از آن در موجود های ترکيب دقيق گيری اندازه و اسانس
 از منظور بدین شد. استفاده گازی کروماتوگرافی دستگاه
 Hewlett-Packard 6890 مدل کروماتوگراف گاز دستگاه
 متر 71 طول به موئينه ستون و splitless کتورانج دارای

 متر ميلی 14 فيلم ضخامت و متر ميلی 14/1 داخلی قطر و

 ,DB-WAX (Agilent/J and W Scientific مدل

Folsom, CA, USA) نوع از آن دتکتور .گردید استفاده 
 کهبود  سلسيوس درجه 111 حرارت با آن اشعه و یونيز

 بر ليتر ميلی 01 سرعت با هوا و هيدروژن گاز آن در
 سلسيوس درجه 11 در اوليه دمای .شد داده عبور دقيقه

  تغييرات بابعد  و شد داشته نگه دقيقه 1 مدت به
 دقيقه 1 از پس و رسيد درجه 101 به دقيقه در درجه 11

 درجه 191 به دقيقه در سلسيوس درجه 0 تغييرات با
  تغييرات بابعد  و شد داشته نگه دقيقه 1 مدت به و رسيد

ذکرشده  هليم از رسيد. درجه 111 به دقيقه در درجه 1
 گاز عنوان به دقيقه در ليتر ميلی 1 عبور سرعت با خالص
 زمان براساس خروجی های پيک شد. استفاده حامل

 شد هویت تعيين و مقایسه استاندارد های نمونه با بازداری
 گردیدند غلظت تعيين زیرمنحنی سطح براساس و
(Young-Cheol et al., 2005.) ها آزمایش پایان از پس، 

 و SPSS آماری افزار نرم از استفاده با ها داده آناليز
 احتمال سطح در دانکن آزمون روش به ها ميانگين مقایسه

 شد. انجام 4%
 

 نتایج
 خشک یها روش که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 احتمال سطح در اسانس اجزای و اسانس درصد بر کردن
 کهه  داد نشان نتایج (.1 )جدول داشت دار معنی تأثير 1%

 کردن خشک از %79/1 يزانم به اسانس درصد بيشترین
 همچنهين  آمهد، بدسهت   وات 011 توان با يکروویوم در

 درجهه  54 آون تهازه،  گيهاه  از اسهانس  درصهد  کمترین
 حاصهل  سلسيوس درجه 54 و 44 خأل آون و سلسيوس

 اسهانس  درصهد  دمها  افزایش با خأل آون و آون در شد.
 بود. سلسيوس درجه 04 مناسب دمای و کرد پيدا کاهش

 در خوشاریزه گياه اسانس در ترکيب 71 نتایج براساس
 بين در که شد شناسایی کردن خشک مختلف یها روش

 اوسهيمن،  سهيس  فالندرن،-آلفا اوسيمن،-بتا ترانس آنها
 ولوتهون،  پيهنن، -آلفها  پينن،-بتا سيمن، پی فالندرن،-بتا

 اصهلی  اجهزای  جرمهاکرن  دی و لينالول کاروئول، ترانس
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 بخش نبيشتری هيدروکربن های مونوترپن همچنين بودند.
 تيمارههای  تحت را خوشاریزه اسانس اجزای های گروه

 اسانس های ترکيب درصد باالترین دادند. تشکيل مختلف
 اتاق سایه در کردن خشک به مربوط %13/93 مقدار به

 مقهدار  بهه  سلسهيوس  درجهه  04 آون تيمهار  بها  که بود
 آون و آون در داشت. قرارآماری  گروه یک در 0/94%

 یافت تقليل اسانس های ترکيب درصد دما افزایش با خأل
 ميههزان بههه اوسههيمن-بتهها تههرانس حههداک ر (.1 )جههدول

 وات 111 يکروویوم روش با کردن خشک در 41/43%
 ،%43/0 ميهزان  بهه  اوسهيمن  سيس باالترین آمد. بدست

 و %0/1 مقهدار  بهه  ترتيهب  بهه  وربنهول  سيس و بورنئول
 فالنهدرن -بتا بيشترین شد. مشاهده تازه گياه در 54/1%
 در %41/15 ميهزان  به فالندرن-آلفا و %10/9 مقدار به

 گردید. مشخص سلسيوس درجه 04 آون با کردن خشک
 در (%31/7) ولوتههون و (%14/4) پيههنن-آلفهها بيشهترین 

 آمهد.  بدسهت  سلسهيوس  درجه 04 آون با کردن خشک
 بهه  آفتهاب  در کهردن  خشهک  تيمار را سيمن پی حداک ر

 بهه  پيهنن -بتا بيشترین همچنين داد. نشان %14/4 مقدار
 خشک از %07/1 مقدار به انال دی دك و %90/1 ميزان
 بهاالترین  شهد.  حاصل سلسيوس درجه 44 آون با کردن

 ميهزان  بهه  اکتهات  گرانيهل  و %09/1 مقهدار  بهه  سابينن
 بهود.  اتهاق  سهایه  در کهردن  خشهک  بهه  مربوط 14/1%

 کههارواکرول (،%14/1) اکتههات ترپينيههل-آلفهها بيشههترین
 در کههردن خشههک در (%15/1) اسههپاتولنول (،15/1%)

 کهاروئول  ترانس حداک ر همچنين آمد. بدست اتاق سایه
 درجهه  04 آون بها  کهردن  خشهک  در %91/1 مقهدار  به

 درجههه 44 آون تيمهار  بها  کههه شهد  مشهاهده  سلسهيوس 
 براسهاس  گرفهت.  قهرار  آمهاری  گروه یک در سلسيوس

 گلوبولهول  (،%91/1) وربنون باالترین آمده بدست نتایج
  (،%14/1) پنتهههادین سهههيکلو متيهههل تهههری (،90/1%)

 اسههيد اکتيههک فنيههل و (%95/1) دودکههاالکتون گامهها
 سلسيوس درجه 54 دمای با خأل آون تيمار را (15/1%)

 مقهدار  به ترپينئول-آلفا بيشترین داد. اختصاص خود به
 در کردن خشک تيمارهای از ترتيب به %31/1 و 37/1%

 شههد. حاصههل سلسههيوس درجههه 04 آون و اتههاق سههایه
 خشهک  در %43/7 ميهزان  بهه  لينهالول  حداک ر همچنين

 نتایج آمد. بدست سلسيوس درجه 44 خأل آون با کردن
 جرماکرن دی بيشترین کهداشت  آن ازحکایت  ها بررسی

  آون بههه مربههوط (%17/1) کههاریوفيلن-بتهها و (91/0%)
  بهههاالترین همچنهههين بهههود. سلسهههيوس درجهههه 54

<Z-> ميکروویههههو تيمههههار در (%35/1) نوسههههيفرول  
 اکسههيد کههاریوفيلن حههداک ر شههد. مشههخص وات 011

 داد. نشان سلسيوس درجه 44 دمای با آون را (93/1%)
 بهه  بنزوات هگزینل تری سيس باالترین که شد مشاهده

 و %15/1 مقهدار  بهه  دکهاالکتون -گامها  و %10/1 ميزان
 سلسهيوس  درجه 54 خأل آون و آون به مربوط 11/1%

 در فقط (%41/1) اجينول متيل و (%01/1) اجينول بود.
 نتهایج  گردید. مشاهده اتاق سایه در کردن خشک تيمار
 مقدار به هيدروکربن های مونوترپن باالترین که داد نشان

 و 111 يکروویوم با کردن خشک از %1/11 و 13/11%
 از %13/9 مقدار به دار اکسيژن های رپنمونوت وات، 011

 ،سلسهههيوس درجهههه 04 آون بههها کهههردن خشهههک
 خشک از %10/5 مقدار به هيدروکربن های ترپن سزکوئی

 ههای  تهرپن  سهزکوئی  ،سلسهيوس  درجه 54 آون با کردن
 از ترتيههب بههه %93/0 و %11/4 مقههدار بههه دار اکسههيژن

 اتهاق  سهایه  و سلسيوس درجه 44 آون با کردن خشک
 ميهزان  بهه  ها ترکيب سایر بيشترین همچنين شد. حاصل

 و سلسههيوس درجههه 54 آون خههأل بههه مربههوط 11/4%
 تهوان  با ميکروویو به مربوط (%01/1) آن مقدار کمترین

 بود. وات 111
 



 

 عطری خوشاریزه گیاه اسانس همؤثر های ترکیب بر کردن خشک مختلف تیمارهای اثر واریانس تجزیه -1 جدول

 تغییرات منابع
 درجه

 آزادی

 درصد

 اسانس

 کل درصد

 اسانس های ترکیب
trans beta 
ocimene 

cis 
ocimene 

beta 
phellandrene 

p-cymene 
alpha 

phellandrene 
beta 

pinene 
sabinene 

alpha 
pinene 

 154/0** 191/1** 310/1** 177/10** 159/3** 771/14** 055/5** 31/151** 14/111** 109/1** 11 تیمار

 173/1 1111/1 113/1 041/7 101/1 101/1 115/1 731/5 14/3 11113/1 10 خطا

 41/5 47/14 11/1 91/17 13/11 53/11 11/17 71/4 10/7 15/3  )%( راتییتغ بیضر

n.s است. %4 و %1 احتمال سطح در دار معنی و دار معنی عدم معنی به ترتيب به :* و ** و 

 

 ... -1 جدول ادامه

 تغییرات منابع
 درجه

 آزادی

geranyl 
acetate 

alpha terpinyl 
acetate 

veloutone carvacrol 
trans 

carveol 
verbenone 

alpha 
terpineol 

borneol 
cis 

verbenol 
linalool 

 914/1** 107/1** 105/1** 149/1** 111/1** 510/1** 111/1** 111/4** 119/1** 170/1** 11 تیمار

 114/1 1111/1 11113/1 111/1 1113/1 110/1 111110/1 111/1 11111/1 1111/1 10 خطا

 75/9 14/17 99/10 31/11 39/11 97/4 47/13 91/11 93/17 11/9  )%( راتییتغ بیضر

n.s * است. %4و  %1در سطح احتمال  دار معنیو  دار معنیترتيب به معنی عدم  به :و ** و 



 

 ... -1 جدول ادامه

 تغییرات منابع
 درجه

 آزادی

germacrene-

D 

beta 
caryophyllen

e 
Nuciferol<Z-> 

caryophyllene 
oxide 

globulol spathulenol 
trimethyl 

cyclopentadiene 
gamma 

dodecalactone 
cis-3-hexenyl 

benzoate 
gamma 

decalactone 

 057/1** 717/1** 017/1** 001/1** 450/1** 171/7** 341/1** 140/1** 415/1** 713/7** 11 تیمار

 110/1 1113/1 1117/1 1111/1 114/1 111/1 117/1 1119/1 1113/1 141/1 10 خطا

 راتییتغ بیضر

)%( 
 39/3 15/14 10/3 73/3 71/11 14/15 11/11 47/11 14/11 17/11 

n.s * است. %4و  %1در سطح احتمال  دار معنیو  دار معنیترتيب به معنی عدم  به :و ** و 

 

 ... -1 جدول ادامه

 تغییرات منابع
 درجه

 آزادی
eugenol 

methyl 
eugenol 

phenyl 
acetic acid 

DEC-2-Enal 
hydrocarbon 
monoterpenes 

oxygenated 
monoterpenes 

hydrocarbon 
sesquiterpenes 

oxygenated 
sesquiterpenes 

others 

 00/3** 53/3** 511/4** 39/11** 01/715** 177/1** 797/1** 110/1** 143/1** 11 تیمار

 110/1 119/1 104/1 130/1 01/3 1111/1 111/1 1110/1 11117/1 10 خطا

 31/5 33/5 14/5 07/4 39/7 11/1 71/11 15/10 17/10  )%( راتییتغ بیضر

n.s ** است. %4و  %1در سطح احتمال  دار معنیو  دار معنیترتيب به معنی عدم  به :و * و 

 



 

 یعطر زهیخوشار اهیگ اسانس همؤثر های بیترک بر کردن خشک مختلف یمارهایت نیانگیم سهیمقا نتایج -2 جدول

 کردن خشک تیمارهای
 درصد

 اسانس

 کل درصد

 اسانس های ترکیب
trans beta 

ocimene 
cis ocimene 

beta 

phellandrene 
p-cymene 

alpha 

phellandrene 
beta pinene sabinene 

alpha 

pinene 

13/1 تازه گیاه g 70/15 cd 11/41 bc 43/0 a 11/1 h 34/1 b 71/11 cd 37/1 h 7/1 c 74/1 e 

11/1 اتاق سایه d 13/93 a 75/40 ab 1 57/4 cd 47/1 b 17/11 bcd 30/1 h 09/1 a 17/1 f 

13/1 آفتاب e 09/17 de 7/03 de 1 13/0 ef 14/4 a 71/14 ab 13/1 gh 70/1 b 53/1 e 

C° 44 11/1 آون f 0/94 a 04/07 ef 14/1 b 10/9 a 91/1 c 41/15 a 13/1 de 1 14/4 a 

C° 44 1/1 آون f 19/39 ef 99/74 g 1 13/3 b 1 71/10 abc 90/1 a 1 39/0 b 

C° 54 15/1 آون g 11/50 h 15/70 g 1 11/0 ef 1 13/1 d 1/1 ef 1 14/7 d 

C° 44 19/1 خأل آون c 77/90 ab 94/03 cde 59/1 c 1/5 c 47/1 d 11/14 ab 43/1 b 1 0/0 c 

C° 44 13/1 خأل آون g 75/11 ef 10/00 def 1 91/0 de 1 19/11 bcd 11/1 cd 1 17/7 d 

C° 54 15/1 خأل آون g 31/31 g 9/01 f 1 11/1 h 1 0/11 cd 1 1 99/1 f 

W 222 75/1 کروویومی b 54/11 c 41/43 a 11/1 b 39/1 gh 1/1 b 99/17 abc 91/1 fg 1 93/1 f 

W 422 79/1 یکروویوم a 14/91 bc 14/45 ab 10/1 b 41/7 fg 94/1 c 54/10 abc 79/1 c 1 01/1 e 

W 522 70/1 کروویومی b 99/33 f 71/01 cd 11/1 b 53/1 gh 54/1 cd 5/17 abc 1/1 ef 1 95/1 f 

 .باشند مین (P<0.05) دار معنی اختالف دارای ستون هر در مشترك حروف با اعداد

 



 

 ... -2 جدول ادامه

 geranyl کردن خشک تیمارهای

acetate 
alpha terpinyl 

acetate 
veloutone carvacrol trans carveol verbenone alpha terpineol borneol 

cis 

verbenol 
linalool 

47/1 تازه گیاه b 17/1 b 17/1 d 14/1 b 9/1 e 11/1 d 41/1 bc 0/1 a 54/1 a 11/1 g 

14/1 اتاق سایه a 14/1 a 91/1 c 15/1 a 75/1 c 01/1 b 37/1 a 1/1 b 4/1 c 1/1 cd 

7/1 آفتاب c 14/1 c 79/1 e 17/1 c 30/1 f 17/1 de 01/1 d 1/1 c 71/1 d 3/1 cd 

C° 44 1 1 31/7 آون a 1 91/1 a 71/1 c 31/1 a 1 1 71/1 b 

C° 44 1 1 11/1 آون d 1 11/1 a 1 45/1 b 1 1 01/1 b 

C° 54 1 1 1 1 94/1 آون e 1 1 1 1 40/1 de 

C° 44 1 1 10/7 خأل آون b 1 51/1 b 13/1 de 05/1 cd 1 1 43/7 a 

C° 44 1 1 1c 1 00/1 خأل آون c 1 77/1 e 1 1 90/1 c 

C° 54 1 1 1 1 9/1 خأل آون e 91/1 a 1 1 1 71/1 ef 

W 222 1 10/1 یکروویوم c 1 1 71/1 g 17/1 e 1 1 51/1 ab 13/1 fg 

W 422 1 1 1 1 17/1 یکروویوم d 1 1 1 41/1 b 95/1 gh 

W 522 1 1 1 1 59/1 یکروویوم f 1 1 1 1 31/1 h 

 .باشند مین (P<0.05) دار معنی اختالف دارای ستون هر در مشترك حروف با اعداد

 



 

 ... -2 جدول ادامه

 germacrene-D تیمارهای خشک کردن
beta 

caryophyllene 
nuciferol<Z-> 

caryophyllene 
oxide 

globulol spathulenol 
trimethyl 

cyclopentadiene 
gamma 

dodecalactone 

cis-3-

hexenyl 

benzoate 

gamma 
decalactone 

13/1 گیاه تازه d 1 17/1 e 3/1 e 5/1 d 71/1 d 1 1 1 44/1 e 

71/7 سایه اتاق c 1 17/1 d 31/1 b 13/1 h 15/1 a 1 0/1 c 79/1 c 59/1 cd 

53/1 آفتاب e 1 19/1 e 10/1 f 04/1 d 10/1 e 1 1 1 51/1 de 

C° 44 14/1آون  de 1 97/1 c 11/1 d 13/1 c 93/1 b 1 1 1 1 

C° 44 10/1آون  d 1 11/1 b 93/1 a 17/1 b 1 1 1 1 35/1 c 

C° 54 91/0آون  a 17/1 a 1 1 1 1 41/1 b 91/1 b 10/1 a 15/1 a 

C° 44 31/7آون خأل  bc 1 1 15/1 c 51/1 d 04/1 d 1 1 77/1 d 1 

C° 44 37/7آون خأل  bc 1 1 51/1 b 93/1 b 1 1 1 44/1 b 11/1 b 

C° 54 10/0آون خأل  b 11/1 b 1 1 90/1 a 1 14/1 a 95/1 a 10/1 a 11/1 a 

W 222 17/1میکروویو  de 1 1b 15/1 f 1 14/1 e 1 1 1 1 

W 422 1/1میکروویو  d 1 35/1 a 1 1 11/1 c 1 1 1 31/1 cd 

W 522 73/7میکروویو  c 1 1 1 1 9/1 b 1 1 11/1 e 30/1 cd 

 .باشند مین (P<0.05) دار معنی اختالف دارای ستون هر در مشترك حروف با اعداد

 



 

 ... -2 جدول ادامه

 eugenol کردن خشک تیمارهای
methyl 

eugenol 
phenyl 

acetic acid 
DEC-2-Enal 

hydrocarbon 

monoterpenes 
oxygenated 

monoterpenes 
hydrocarbon 

sesquiterpenes 
oxygenated 

sesquiterpenes 
Others 

11/35 1 1 1 1 تازه گیاه b 5/4 c 13/1 e 11/1 e 44/1 hi 

01/1 اتاق سایه a 41/1 a 47/1 c 1 31/33 ab 10/1 b 71/7 d 93/0 a 13/7 c 

11/34 1 1 1 1 آفتاب bc 75/0 d 53/1 f 11/1 g 51/1 ghi 

C° 44 1 1 71/1 آون d 01/1 ab 3/39 ab 13/9 a 14/1 ef 19/7 b 39/1 fg 

C° 44 1 1 41/1 آون c 07/1 a 9/50 d 95/4 c 10/1 e 11/4 a 33/1 e 

C° 54 1 1 39/1 آون b 1 05/41 f 09/1 f 10/5 a 1 11/0 b 

C° 44 1 1 1 79/1 خأل آون b 04/31 ab 15/9 a 31/7 c 71/1 d 31/1 gh 

C° 44 1 1 33/1 خأل آون b 01/1 ab 55/54 d 31/4 c 37/7 cd 54/7 b 51/1 d 

C° 54 1 1 15/1 خأل آون a 1 41/45 e 19/7 e 15/4 b 90/1 c 11/4 a 

W 222 1 1 1 01/1 یکروویوم ab 13/11 a 47/1 f 17/1 ef 41/1 f 01/1 i 

W 422 1 1 1 1 1/11 یکروویوم a 53/1 f 1/1 e 43/1 d 31/1 gh 

W 522 1 1 1 1 7/31 یکروویوم c 01/1 g 73/7 d 93/1 g 94/1 f 

 .باشند مین (P<0.05) دار معنی اختالف دارای ستون هر در مشترك حروف با اعداد
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 بحث
 باال های حرارت درجه به نسبت عمدتاً دارویی گياهان

 مؤثره مواد در تغييراتی سبب نامناسب دمای و حساسند
 خشک برای باال دماهای از معموالًبنابراین  ،شود می آنها

 خشک برای اگر .کنند نمی استفاده دارویی گياهان کردن
 همچنين و باال بسيار های حرارت درجه از ها اندام کردن
 های قسمت در موجود آب شود، استفاده سریع های تهویه

 های قسمت رطوبت ولی گردد می خارج سرعت به خارجی
 ماند می باقی همانجا در و یابد نمی خروج امکان اندام ميانی

 صورت به اندام خارجی های قسمت حالت این در که
 های قسمت در موجود رطوبت و آید درمی برشته و ای قهوه

 موجود مؤثره مواد شدن فاسد و تجزیه باعث آن ميانی
 از یکی کردن خشک (.Adak et al., 2017) گردد می

 کشاورزی محصوالت نگهداری یها روش ترین قدیمی
 به توجه با کردن خشک مناسب روش انتخاب و باشد می

 یا غذایی ارزشمند های ترکيب و فيزیکی خصوصيات
 Adak et) دارد زیادی اهميت ... و انرژی مصرف دارویی،

al., 2017.) یامحتو کاهش باعث که فرایند این طی 
 های مولکول گردد، می گياهی مختلف های اندام رطوبتی
 امکان این رو ازاین نمایند، می حرکت اندام سطح به رطوبت

 آروماتيک ترکيبات کردن، خشک فرایند طی که دارد وجود
 نتيجه در که شوند تبخير اندام از آب با همراه نيز معطّر و
 کيفيت ،ها ترکيب این از بخشی رفتن دست از دليل به

  .نماید می اُفت شده خشک محصول
 مهم یها بخش عنوان به یفنل یها بيترک و ها اسانس

 ريتأث تحت که باشند می ییدارو اهانيگ مؤثره مواد
 از پس اتيعمل و رشد طیشرا ،یطيمح یفاکتورها
 افزایش با اسانس مقدار کاهش رند.يگ یم قرار برداشت

 هنگام در رطوبت همراه به اسانس تبخير اثر در دما
 روش در که است شده گزارش باشد. می شدن خشک
 سایر از بيشتر شدن خشک سرعت یووکرومي از استفاده

 ظاهری نظر از نيز شده خشک های نمونه و استها روش
 محققان (.Hussein, 2011) هستند بهتری کيفيت دارای

 یمهم ريتأث کردن خشک یدما در افزایش کهبيان کردند 
 ليتشک آنها نظر بنابر دارد.ی فنل یها بيترک زانيم بر

 در ليدل به است ممکن باال یدما در یفنل یها بيترک
 با همراه یفنل یها بيترک یسازها شيپ بودن دسترس
 ,.Que et al) باشد ها مولکول نیا نيب یمیرآنزيغ تبادالت

 مدت در محصول که شود می باعث باالتر دماهای(. 2008
 حرارتی های آسيب اما شود، خشک تری کوتاه زمان

 افزایش با مستقيم طور به شدن خشک طول در محصول
 موجود اسانس ميزان روی باال دمای و گردد می بيشتر دما
 Ebadi et) گذارد می منفی تأثير آنها کيفيت و گياهان در

al., 2011 فرایند  طول در که است این پدیده این دليل(؛
 شود می منتشر برگ سطح طریق از رطوبت کردن، خشک

 سطح نزدیکی در اسانس حاوی های غده اینکه علت به و
فرایند  طول در گياه اسانس از مقداری هستند، برگ

 دليل تواند می امر این که رود می بين از شدن خشک
 دماهای در شدن خشک طول در اسانس ميزان کاهش
 (.Mashkani et al., 2018) باشد باالتر
 به توان می باال دماهای در اسانس کاهش دیگر دالیل از

 یندافر طول در اکسيداسيون های واکنش اسانس، بودن ارفرّ
 های ترکيب سنتز غشاء، نفوذپذیری در تغيير شدن، خشک
 خروج و گرما تأثير تحت تجزیه سلول، در ذخيره و جدید

 شدن خشکزمان فرایند  در آب خروج با همراه اسانس
 گياه روی تحقيقی در (.Samadi et al., 2018) نمود اشاره

 بين از باعث مایکروویو توان افزایش که شد مشاهده ریحان
 افزایش همچنين شد. ریحان محصول فيتوشيميایی مواد رفتن
 دست از باعث مایکروویو داخل در محصول ماندگاری زمان
 ریحان دارویی گياه اسانس و فيتوشيميایی مواد بيشتر رفتن

 شیافزا با که اند کرده گزارش (.Ebadi et al., 2013) گردید
 در ها مونوترپن مقدار و اسانس درصد کردن، خشک یدما

 ميزان حاليکه در ،یابد می کاهش اسانس ترکيب
 یا نتيجه چنين یافت. افزایش اسانس یها ترپن سزکویی

 در ها مونوترپن پایين مولکولی وزن از ناشی است ممکن
  تر سریع باالتر یدماها در که باشد ها ترپن سزکویی با مقایسه
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 & Khangholi) شوند می خارج گياهی یها اندام از

Rezaeinodehi, 2008.) آون و آون در که داد نشان نتایج 
 دمای و کرد پيدا کاهش اسانس درصد دما افزایش با خأل

 تحقيقات نتایج براساس بود. سلسيوس درجه 04 مناسب
 ارفرّ های ترکيب شدید کاهش باعث دما افزایش سایرین،
 رفتن بين از دليل به کاهش این گردد. می گلی مریم و آویشن

 (.Venskutonis, 1997) باشد می اکسيژنه غير های مونوترپن
 محققان سایر های گزارش با نتایج این که است ذکر شایان

 ,.Ebadi et al؛ Ne'mati et al., 2011) داشت همخوانی نيز

2016.)  
 مجموع در باید گفت که نهایی یرگي نتيجهعنوان  به
 کردن خشک روش که داد نشان تحقيق این های یافته
 يکروویوم روش در عطری خوشاریزه گياه هوایی های اندام

 افزایش با همچنين بود. اسانس بازده ميزان بيشترین دارای
 یافته کاهش مؤثره های ترکيب نميزا خأل آون و آون در دما

 روی بر گرما و دما اتتأثير را امر این دليل توان می و
 .دانست شيميایی های ترکيب
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Abstract 
     To evaluate the quantitative and qualitative characteristics of Echinophora platyloba DC. 

under the influence of different drying methods, an experiment was conducted in a completely 

randomized design with 12 treatments and three replications in 2019. The experimental 

treatments included fresh plant, drying the plant in the shade and sun, drying the plant with an 

oven at three temperatures of 45, 55, and 65 °C, drying the plant with a vacuum oven at three 

temperatures of 45, 55, and 65 C, and drying the plant with a microwave at three powers of 

200, 400, and 600 W. The aerial parts of the plant was collected from the heights of Tuyserkan 

city in Hamedan province in June and was affected by the different drying methods. The 

essential oil was extracted by Clevenger apparatus and then its components were identified by 

GC-MS. The findings of this study showed that the different methods of plant drying had a 

significant effect on the percentage and all the components of essential oil. The microwave 

drying method at 400 W, despite not being suitable for preserving the secondary metabolites of 

the plant, caused the highest essential oil content. The shade-drying method, despite the long 

drying time, was the most suitable method for preserving the essential oil composition in  

E. platyloba. The essential oil percentage in this study ranged from 0.06% to 0.39% and the 

main essential oil constituents included trans-β-ocimene (34.16-57.52%), α-phellandrene  

(8.87-16.52%), cis-ocimene (1.69-4.57%), -phellandrene (2.08-9.24%), p-cymene  

(1.53-5.05%), β-pinene (0.73-1.94%), -pinene (1.83-5.15%), veloutone (0.39-3.78%),  

trans-carveol (0.38-1.92%), linalool (0.72-3.57%), and germacrene-D (1.67-4.91%). 
 

Keywords: Echinophora platyloba DC., drying method, aven, essential oil, linalool,  

α-phellandrene. 

 


