
پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی
)1394(789-800، صفحه 5، شماره 31جلد 

اسانسکیفیتویتکمبرکردنخشکمختلفيروشهاتأثیر
)KuntzefoeniculumAgastache [Pursh](استاکهآگ

3یلیاسمعمحسنو* 2یحسنعباس،1زادهمیعظزهرا

ایرانارومیه،،هیارومدانشگاه،يکشاورزدانشکده،یباغبانعلومگروهارشد،ی کارشناسآموختهدانش-1
horthasani@yahoo.comک:یالکترونپستایران، ،، ارومیههیارومدانشگاه،يکشاورزدانشکده،یباغبانعلومگروهار،یدانشمسئول،ه سندینو-*2

، ایران، ارومیههیارومدانشگاه،يکشاورزدانشکده،ییغذاعیصناوعلومگروهار،یدانش-3

1393بهمن: پذیرشتاریخ3139دي: نهاییاصالحتاریخ3139مهر: دریافتتاریخ

چکیده
ایناسانس.باشدمینعناعخانوادهبهمتعلقوچندسالهدارویی،گیاهی)Kuntze[Pursh]foeniculumAgastache(آگاستاکه

خشکمختلفيروشهاتأثیربررسیمنظوربه.باشدمیضدباکتریاییوضدقارچیخواصدارايوکاویکولمتیلازغنیمنبعگیاه
روشچهارباوشدهبرداشتکاملگلدهیمرحلهدرگیاهاینهايبرگآگاستاکه،اسانسدهندهتشکیلاجزايودرصدبرکردن

900و180،360،540،720هايتوانبامایکروویووگرادسانتیدرجه80و40،60دماهايباآونخورشید،(سایه،مختلف
11/0بههانمونهرطوبتمحتوايکهزمانیتاکردنخشکفرایند .شدندخشکتکرارچهارباوتصادفیکامالًطرحقالبدروات)،

استخراجکلونجردستگاهازاستفادهباوآبباتقطیرروشبهشدهخشکهايبرگاسانسیافت.ادامه،رسیدخشکوزنپایهبر
گرفتند.قرارآنالیزموردGC/MSوGCهايدستگاهازاستفادهبااسانسهاينمونهاسانس،دهنده تشکیلاجزاءشناساییبراي .شد

دقیقه)4(کمترینکهطوريبه.داشتنداسانسدرصدوکردنخشکزمانبرداريمعنیتأثیرکردنخشکيروشهاکهدادنشاننتایج
همچنینبود.سایهووات900مایکروویودرکردنخشکيروشهابهمربوطترتیببهکردنخشکزمانساعت)64(بیشترینو

آنالیزنتایجشد.مشاهدهوات900مایکروویووسایهيروشهادرترتیببهاسانسدرصد)%56/0(کمترینو)%51/1(بیشترین
مایکروویودر%6/94تاسایهروشدر%1/83ازآنمقدارکهبودگیاهایناسانسغالبجزءکاویکولمتیلکهدادنشاناسانس

خشکزمانبودنی طوالنبا وجودهیسادرکردنخشکروشکهدادنشانقیتحقنیاي هاافتهیمجموعدربود.متغیروات720
خشکروش،باشدکولیکاولیمتي باالدرصدبای اسانسآوردندستبوعیسرکردنخشکهدفاگرامابود.ماریتنیبهترکردن،
است.هیتوصقابلنییپاي هاتواندرویکروویماایCº40آوندرکردن

.کاویکولمتیلآون،مایکروویو،اسانس،کردن،خشک،)KuntzefoeniculumAgastache [Pursh](آگاستاکهدي:یکلهايواژه

مقدمه
foeniculumAgastache(ی کیمکزگلایآگاستاکه

Kuntze[Pursh](رهیتبهمتعلقوچندسالهعلفی،گیاهی

کایآمرجنوبگیاهاینمنشأاست.)Lamiaceae(نعناع
نیهمچند.یرویمکیمکزی نواحتمامدروشدهگزارش

درزینومدیترانهنواحیسنگیهايتپهدرخودروصورتبه
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دروسیعیسطحدروداشتهرویشاروپاغربوشمال
نبودهرانیافلوراهانیگجزواهیگنیاشود.میکشتمولداوي

وشد کشورواردآنبذربارنیاولي براقبلدههدوحدودو
موردتهرانشمالوگرگانمثلی مناطقدرحاضرحالدر

Raouf؛ ,2007Omidbaigi(ردیگیمقرارپرورشوکشت

2014.,aletFard(.اسانسحاويآگاستاکهرویشیپیکر
بیشترینکاویکولمتیلکهآنجاازاست.)%2تا%4/1(حدود
مخزنعنوانبهآگاستاکهازدهد،میتشکیلرااسانسمقدار
درگیاهاینثرهؤمموادازشود.میاستفادهکاویکولمتیل

درهمچنینوبهداشتیوآرایشی،داروسازيغذایی،صنایع
اینازشود.میاستفادهي سازنوشابهوسازيبستنیصنایع

تهیهسرفهوریويهايبیماريمعالجهبرايداروهاییگیاه
وضدباکتریاییخاصیتآگاستاکه،اسانسشود.می

باشدمیعسلزنبورجاذبآني هاگلوداردضدقارچی
)2007Omidbaigi,(.

طیشرااه،یگخودی ذاتیی ایمیوشیبي هایژگیوبرعالوه
برداشتزمان،یطیمحویی ایجغرافعواملپرورش،وکشت

وتیکمدری اتیحنقشزینبرداشتازپسفرایندهاي و
،یکیولوژیبي کاربردهاجهینتدروهیثانوي هاتیمتابولتیفیک

دارندمعطرویی دارواهانیگیی غذاویی دارو
)2010.,aletHassanpouraghdam(.ومناطقبیشتر در
کیدرتازهی اهیگموادازی بزرگحجم،يدیتولي هاستمیس

درعالوهبهگردد.یمعرضهوبرداشتکوتاهی زماندوره
استحصالوي فرآورکارخانجاتتوان وتیظرفمواقعبیشتر 

ادیزحجمي پاسخگوتواندینمیی دارواهانیگمؤثرهمواد
بهازینی طیشرانیچندررواز این، باشدشدهعرضهتازهمواد

ریناپذاجتنابشدهبرداشتی اهیگموادعیسرکردنخشک
.)2014Hassani,&Hassanpouraghdam(بودخواهد
ودهدیملیتشکرای ستیزموادازی مهمبخشآب
حدودتامعطرویی دارواهانیگیی ایمیشوی کیزیفخواص

نیاولگردد.مینییتعهاآنی رطوبتي امحتولهیوسبهي ادیز
ی اضافآبحذف،برداشتازپساتیعملازي اریبسدرقدم

کاهشازعبارتکردنخشکاساساً.باشدمیکردن)(خشک
ی میآنزي هاتیفعالازممانعتمنظوربهاهیگی رطوبتي امحتو

عمرتوسعهوحفظباعثآنمتعاقبکهاستی کروبیمو
ي امحتوعیسرکاهشلیدلنیهمبهگردد.یممحصولي انبار

یی دارواهانیگمؤثرهموادتیفیکبرگذاشتناثربدونی رطوبت
گریدانیببه.),2000Calixto(استفراوانتیاهمحائز
نظرازراتیفیککاهشحداقلباید کردنخشکاتیعمل
Oztekin&(باشدداشتهی درپطعموعطررنگ،مؤثره،مواد

2007Martinov,(.
هیسادرکردنخشکرینظي متعددکردنخشکي روشها

استفادهمختلف،ي دماهاتحتآوندرکردنخشکآفتاب،و
ي هواباکنخشکوي انجمادکنخشکو،یکروویماامواجاز

اندگرفتهقراراستفادهموردمعطرویی دارواهانیگي براداغ
هستند ی بیمعاوایمزاي داراریک هکه
)2010.,aletHassanpouraghdam(.یعیطبکردنخشک

همهنوزکمتر،ي هانهیهزدربرداشتنلیدلبهآفتاب)وهی(سا
کردنخشکدري زیآمتیموفقطوربهمناطقازي اریبسدر

بودنکند،نیاوجودبا.رندیگیمقراراستفادهموردی اهیگمواد
تأثیر،یطیمحي هایآلودگمعرضدرگرفتنقرار،فرایندنیا

عدمزینوادیززحمتوکار،ییهواوآبراتییتغی منف
باراروشنیاتیفیکثابتي استانداردهابهی ابیدست

وباالي دماعالوهبهاست.کردهروبرویی هاتیمحدود
ی اهیگموادتیفیکبری منفاثري دیخورشدیشدتشعشعات

درراتییتغایوهااسانسها،نیتامیوکاهشموجبوداشته
Oztekin,&Soysal(شودیمشدهخشکمحصوالترنگ

ی عیطبي روشها،مقابلدر.)aletOzcan,.2005؛ 2001
ریاخدههچنددرمختلفي دماهاباآوندرکردنخشک

ي مؤثرطوربهی اهیگموادازی مختلفانواعکردنخشکي برا
aletHassanpouraghdam,.(اندگرفتهقراراستفادهمورد

ي روشهاازی کیزینویکروویماامواجباکردنخشک.)2010
زمانبودنکوتاه.باشدمیاهانیگکردنخشکدردیجد

,Blose(استآنمهمي ایمزاازروشنیادرکردنخشک

اهانیگمورددرقاتیتحقی برخجینتاحالنیابا.)2001
خشکبا وجود ویکروویماروشکهدهندیمنشانداراسانس

ی مناسبروش،یاهیگموادمناسبرنگحفظوعیسرکردن
توجهقابلکاهشباعثزیرا ،باشدمینکردنخشکي برا
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etEbadi؛ aletRao,.1998(گرددیماهیگارفرّي هاروغن

2013.,al(.
با توجه کردنخشکمناسبزمانودماروش،انتخاب

؛ ,2005Omidbaigi(باشدمیمتفاوتمؤثرهموادنوعبه
2007Martinov,&Oztekin(.هايبیترکنیبدر
نیترحساسجزوهااسانس،ییدارواهانیگدهندهلیتشک
نیاتیحساسوباشندیمکردنخشکفرایند بههابیترک
خشکي برااستفادهموردي دمازانیمکنندهنییتعهابیترک

فرایند ی طدری اهیگموادي دماشیافزازیرا،باشدمیکردن
جهینتدروبیتخرایریتبخباعثاستممکنکردنخشک

گرددهااسانسمهماجزاءی برخرفتندستاز
)1996.,aletVenskutonis(.

دهندهلیتشکي اجزاودرصدبرکردنخشکفرایند 
ودمااساسبرتأثیرنیاوداردی توجهقابلتأثیراسانس

استمتفاوتی اهیگگونهزینوکردنخشکمدتطول
)2006.,aletYazdani(.Fathiهمکارانو)ايگونه)2009

يروشهابارا)largiflorensEucalyptus(اکالیپتوساز
درجه50و30،40دماهايدرآونوآفتاب(سایه،مختلف
خشکروشکهکردندگزارشونمودهخشک)گرادسانتی
وکردنخشکزمانبودنکوتاهعلتبهCº50آوندرکردن

روشبهتریناسانس،کیفیتویتکمباالترینآمدنبدست
بود.گونهاینبرايکردنخشک

سایه،يروشهابابومادرانمختلفهايگونهکردنخشک
نشانمایکروویوو)گرادسانتیدرجه100و50(آونآفتاب،

اسانسدرصد)%06/0(کمترینو)%7/0(بیشترینکهداد
Ghani&(آمدبدستCº100آونوسایهروشدرترتیببه

2009Azizi,(.کردنخشکمختلفيروشهاتأثیربررسی
آویشنگیاهدر)گرادسانتیدرجه50و30،40آونو(سایه
باالترینکهدادنشان)CelakdaenensisThymus(دنایی
تیمولهمچنینآمد.بدستCº30آوندراسانسدرصد

کمترینازسایهروشدرگیاهایناسانسغالبجزءعنوانبه
.)aletNe'mati,.2011(بودبرخوردارمقدار

Rochaخشکمختلفدماهايتأثیر)2000(همکارانو
گیاهبررا)گرادسانتیدرجه70و30،40،50،60(کردن

winterianusCymbopogonنمودندگزارشوکردهبررسی
اسانس،کیفیتویتکمنظرازکردنخشکيدمابهترینکه
Cº60.بود

Blancoهمکارانو)a,b2002(دماهايبررسیضمن
بر)گرادسانتیدرجه80و40،60(کردنخشکمختلف
%1ازرااسانسدرصدکاهشرزماري،وفلفلینعناعگیاهان

)Cº40(14/0به%)Cº60(12/0و%)Cº80(فلفلینعناعدر
در)Cº80(%09/1و)Cº60(%62/1به)Cº40(%13/2ازو

.کردندگزارشرزماري
Sefidkonخشکيروشهاتأثیر)2006(همکارانو

بررسیمرزهگیاهبررا)Cº45(آونوآفتابسایه،درردنک
کاهشسبببهآوندرکردنخشککهکردندگزارشوکرده 
باالتردرصدواسانسبیشتريامحتوکردن،خشکزمان

است.توصیهقابلگیاهاینبراياسانسدرکارواکرول
Asekunگیاهرويبرتحقیقیدر)2007(همکارانو

capensissubsp.longifoliaMentha،،ومنتونپولگون
هاينمونهدراسانسغالباجزاءعنوانبهترتیببهرالیمونن

.کردندگزارشآونوآفتابوسایهدرشدهخشکتازه،
Lemosمحتوايکهکردنداعالم)2008(همکارانو

درجهتأثیرتحتalternifoliaMelaleucaاسانس
حال،اینبانگرفت.قرارکردنخشکمختلفهايحرارت
گیاهبامقایسهدراسانسيامحتوکاهشباعثکردنخشک

شد.تازه
Ennajarسروازايگونههايمیوه)2010(همکارانو

)phoeniceaJuniperus(آونوآفتابسایه،يروشهابارا
)Cº45(کردنخشکروشکهگرفتندنتیجهوکردهخشک

روشواسانسيامحتوباالترینآوردنبدستبرايآوندر
مقادیربااسانسیآوردنبدستبرايسایهدرکردنخشک
است.ترمناسبکارن- 3- دلتاوپینن- آلفاباالتر

وآفتاب(سایه،کردنخشکمختلفيروشهابررسی
وبیشترینکهدادنشانpulegiumMenthaگیاهدرآون)

آونوسایهيروشهادرترتیببهاسانسدرصدکمترین
تأثیرنیزاسانساجزاءبرکردنخشکروشآمد.بدست

روشانتخابمورددرگیريتصمیمکهشداظهاروگذاشت
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اسانسنظرموردهايترکیببهبستگیکردنخشکمناسب
.)2014Hassani,&Hassanpouraghdam(داشتخواهد
بربرداشتازپسفرایندهاي توجهقابلتأثیربهعنایتبا

تاکنوناینکهبهتوجهباوگیاهانهمؤثرموادکیفیتویتکم
آگاستاکهگیاهکردنخشکبارابطهدرتحقیقیگونههیچ

بررسیهدفباحاضرتحقیقرو از ایناست،نشده انجام
حصولبراي ،گیاهنیابرکردنخشکمختلفيروشهاتأثیر

روشترینمناسبانتخابواسانسکیفیتویتکمباالترین
خشکفرایند برايالزمهايهزینهوامکاناتبهتوجهبا

.شدانجامکردن

روشهاومواد
برکردنخشکمختلفيروشهاتأثیربررسیمنظوربه
طرحقالبدرآزمایشیآگاستاکه،اسانساجزايودرصد
وی قاتیتحقمزرعهدرتکرار،چهارباتصادفیکامالً

ي براشد.اجراارومیهدانشگاهباغبانیعلومگروهآزمایشگاه
ماهفروردینلیاوادرنظرمورداهیگبذرهاي ابتدا،ءنشاهیته
د.یگردکشتگلخانهدروی کیپالستي هاوانیلدر1139

(اواسطبرگیهشتتا ششمرحلهدرهاگیاهچهسپس
ییهاکرتدروشده انتقالاصلیزمینبه)1391بهشتیارد
شدند.کاشتهمترسانتی20×30فاصلهبامتر2×2ابعادبه

(اواسطکاملی گلدهمرحلهدرآگاستاکههواییهاياندام
آوريجمعظهرازقبل12تا10ساعتبین)1391مردادماه

اه،یگي هابخشریساازهابرگي جداسازازپسوشدند
باآونآفتاب،(سایه،مختلفروشچهاردر برگهاينمونه

بامایکروویووگرادسانتیدرجه80و40،60دماهاي
شدند.خشکوات)900و180،360،540،720هايتوان

شرکتساختقیتحقنیادراستفادهموردویکروویمادستگاه
LG2003(مدلTR/02-MC(شاملآنی فنمشخصاتو

.بودMHz2450فرکانس:وV230ولتاژ:،W900توان:
درگرمی50نمونهسهاولیه،رطوبتدرصدمحاسبهمنظوربه

شدند.خشکساعت24مدتبهCº105دمايدرآونیک
وزنپایهبر%79/72تقریباًآگاستاکهاولیهرطوبتیيامحتو

پایهبر67/2عبارتیبهونمونه)گرمي ازابهآب(گرمتر

خشکبود.خشک)مادهگرمي ازابهآب(گرمخشکوزن
بهآنهایرطوبتيامحتوکهی زمانتای برگي هانمونهکردن

،برسدخشکوزنپایهبر11/0ایوتروزنهیپابر9/9%
روشبهشدهخشکي هابرگاسانسسپسافت.یمهااد

ساعت)5/2مدت(بهکلونجردستگاهتوسطوآبباریتقط
هايبیترکیی شناساوي جداسازبراي.شداستخراج

يگازی کروماتوگرافي هادستگاهازهااسانسدهندهلیتشک
)GC(یجرمسنجفیطبهمتصلي گازی کروماتوگرافو
)GC/MS(دهندهلیتشکهايبیترکیی شناساشد.استفاده

ي هافیطی بررس،يبازدارسیاندازاستفادهبازینهااسانس
درموجودی جرمي هافیطباآنهاسهیمقاوهابیترکی جرم

؛ ,1990Davies(معتبرمراجعواي رایانهي هاکتابخانه
2007Adams,(موردي هادستگاهمشخصات.انجام شد

بود:ریزبشرحاستفاده

)GC(ي گازی کروماتوگرافدستگاه
9Aمدلي گازکروماتوگرافیدستگاهازتحقیقایندر

ph-5ستونبهمجهزوژاپن)(کشورشیمادزوشرکتساخت

فازضخامتومترمیلی1/0داخلیقطرومتر30طول(به
درجه60هیاولي دما.شداستفادهمیکرومتر)25/0ساکن
درجه210هیاولیی نهاي دمابهدنیرستاکهبودگرادسانتی
ازبعد وشدافزودهآنبهدرجه3قهیدقهردرگرادسانتی

باگرادسانتیدرجه240هیثانویی نهاي دماتا210ي دما
مدتبهدمانیادرتوقفوقهیدقدردرجه20سرعت

محفظهحرارتدرجهوFIDآشکارسازنوع.بودقهیدق5/8
دستگاهاینحاملگازبود.گرادسانتیدرجه280قیتزر

سرعتباکهبود)%999/99خلوصدرجه(باهلیوم
کرد.یمحرکتستونطولدرهیثانبرمتریسانت32

ی جرمسنجفیطبهمتصلي گازی کروماتوگرافدستگاه
)GC/MS(

مدلجرمیسنجطیفبهشدهمتصلکروماتوگرافگازاز
(بهDB-5ستونبهمجهزیونیتلهنوعاز3400واریان

فازالیهضخامتکهمترمیلی25/0قطرومتر30طول
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ریزيبرنامهشد.استفادهبود)میکرومتر25/0آندرساکن
یی نهاي دماتادرجه50هیاولي دماازستونحرارتی

آنبهدرجه4قهیدقهردرکهبودگرادسانتیدرجه280
دمايازبیشتردرجه10تزریقمحفظهدمايشد.یمافزوده
خلوصدرجه(باهلیومحاملگازد.یگردتنظیمستوننهایی
درثانیهبرمترسانتی5/31سرعتباکهبود)999/99%
ثانیه،یکبرابراسکنزمانکرد.یمحرکتستونطول

تا40ازجرمیناحیهوولتالکترون70یونیزاسیونانرژي
بود.360

ي ریگاندازهازحاصلي هادادهبهمربوطانسیوارهیتجز
سهیمقاوSASافزارنرمازاستفادهبااسانسي امحتو

آزمونازاستفادهبازینصفتنیابهمربوطي هانیانگیم
.شدانجامدانکن

جینتا
کردنخشکزمان

آگاستاکهي هابرگرطوبتکاهشنمودار1شکلدر
وهی(سای عیطبکردنخشکيروشهابرايزمانبرحسب
شدنخشکزمانمدتاست.شدهآوردهآونوآفتاب)

80و40،60آونوآفتابه،یساي روشهاي براهانمونه
بابود.ساعت2و64،4،30،5ترتیببهگرادسانتیدرجه
ي هایمنحنبیشآون،ي دماشیافزابا،1شکلبهتوجه

آنمقدارکهيطوربهافت.یشیافزای رطوبتي امحتوکاهش
درجه80ي دمادر7/0بهدرجه40در07/0از

خشکزماندما،شیافزاباگریدانیببهد.یرسگرادسانتی
ي براالزمزمانافت.یکاهشي داریمعنصورتبهکردن

ی رطوبتي امحتوبهدنیرسحدتاهانمونهکردنخشک
و6ترتیببهدرجه40آوندرخشک،وزنهیپابر11/0
بود.گرادسانتیدرجه80و60آونبرابر15

آگاستاکهي هابرگرطوبتکاهشنمودارزین2شکلدر
است.شدهآوردهویکروویماباکردنخشکدورهطولدر

ي هاتوانبهتوجهباهانمونهشدنخشکزمانمدت
(درقهیدق128تاوات)900توان(درقهیدق4نیبمختلف

دستگاهتوانشیافزاباد.یکشطولوات)180توان
ی رطوبتي امحتوکاهشي هایمنحنبیشو،یکروویما

بهوات180تواندر02/0ازکهيطوربهافت.یشیافزا
سرعتشیافزاانگریبکهدیرسوات900تواندر5/0

.باشدمیدستگاهتوانشیافزااثردرشدنخشک

آونوآفتاب)وهی(سای عیطبکردنخشکي روشهابهواکنشدرآگاستاکهي هابرگرطوبتکاهشروند-1شکل
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ویکروویماباکردنخشکروشدرمختلفي هاتوانبهواکنشدرآگاستاکهي هابرگرطوبتکاهشروند-2شکل

اسانسدرصد
مختلفي روشها)،1(جدولانسیوارهیتجزجینتابراساس

اندداشتهاسانسدرصدبري داریمعنتأثیرکردنخشک
)0.01p<(.ي روشهاتأثیربهمربوطي هانیانگیمسهیمقا

دهدیمنشان)3(شکلاسانسدرصدبرکردنخشکمختلف
آمدبدستهیساروشدر)%51/1(اسانسدرصدنیباالترکه
وات180ویکروویماودرجه40آونباي داریمعناختالفکه

ویکروویمادرزین)%56/0(اسانسدرصدنیترنییپانداشت.
داریمعنمارهایتریساباآناختالفکهآمدبدستوات900
نیباسانسدرصدنظرازي داریمعناختالفنیهمچنبود.

80و60آونووات700و360،540ویکروویماي روشها
روشدرکهشودیممشاهدهبیترتنیبدنشد.مشاهدهدرجه
توان،شیافزاباویکروویماروشدرودماشیافزاباآون

).3(شکلافتیکاهشاسانسدرصد

ي مختلف خشک کردن بر درصد اسانس آگاستاکهروشهانتایج تجزیه واریانس مربوط به تأثیر -1جدول 
مربعاتمیانگینآزاديدرجهتغییراتمنابع

408/0**9کردنخشکماریت
300099/0یشیآزمااشتباه
55/9(%)تغییراتضریب

%1احتمالسطحدرداریمعن**:

اسانسدهندهلیتشکاجزاء
يروشهابهشدهخشکهاينمونهاسانسآنالیزنتایج

هاينمونهاسانسدراست.شدهآورده2جدولدرمختلف
درجه80و40،60آونآفتاب،سایه،درشدهخشک
900و180،360،540،720مایکروویووگرادسانتی
ترکیب8و7،9،8،8،9،7،9،8،8ترتیببهوات

هااسانستمامدرشدهشناساییغالباجزا.شدشناسایی
اکسایدکاریوفیلنواسپاتیولنوللیمونن،کاویکول،متیلشامل

ترکیبتریناصلیعنوانبهکاویکولمتیلمقداربودند.
در%6/94تاسایهروشدر%1/83ازاسانسدهندهتشکیل

دماافزایشباآونروشدربود.متغیروات027مایکروویو
در،یافتکاهشبعد وشیافزاابتداکاویکولمتیلمیزان
درصددستگاهتوانافزایشبامایکروویوروشدرکهحالی
ترکیب(دومینلیموننمقدارداد.نشانافزایشکاویکولمتیل
%7/5تاوات720مایکروویودر%9/1ازنیزاسانس)مهم
بود.متغیردرجه80آوندر
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ي مختلف خشک کردن بر درصد اسانس آگاستاکهروشهاتأثیر -3شکل 

کردنخشکمختلفيروشهاتأثیرتحتآگاستاکهگیاهاسانسهايترکیبدرصد-2جدول

شاخصترکیبردیف
بازداري

ي مختلف خشک کردنروشها
مایکروویو (وات)(ºC)آون روش طبیعی

406080180360540720900آفتابسایه
11-octen-3-ol9797/06/06/08/08/0-5/05/01/05/0
23-octanone984-5/05/06/06/0-4/04/02/04/0
3limonene10294/37/32/39/47/56/35/36/39/15/3
41-octen-3-yl-acetate1113-6/05/06/08/05/05/06/02/07/0
5methyl chavicol11191/835/901/886/90865/860/907/917/946/91
6n-decanal12703/02/12/1-6/18/03/0---
7β-gurjunene14347/15/0-6/08/06/11/17/04/06/0
8spathulenol15771/31/11/28/04/18/37/109/19/00/1
9caryophyllene oxide15811/31/11/29/05/10/36/18/08/07/0

4/958/993/988/992/998/996/9939/992/9999مجموع

بحث
فرایندهاي پس از برداشت گیاهان دارویی اهمیت زیادي 

طور مستقیم تولید این گیاهان دارند، زیرا آنها بهدر چرخه
هاي فعال محصول قابل عرضه اثر بر کمیت و کیفیت ترکیب

,Silva & Casaliگذارند (می ). خشک کردن یکی از 2000
ترین روشهاي نگهداري گیاهان دارویی بعد از قدیمی

هاي رداشت تا زمان استفاده یا فرآوري است. در دارونامهب
سراسر دنیا، میزان رطوبت نهایی بیشتر گیاهان دارویی 

بخش آنها را تأمین شده که امکان نگهداري رضایتخشک
Rochaاست (درصد توصیه شده12تا 8نماید حدود 

., 2011et alکردن گیاهان ). در انتخاب نوع روش خشک
دارویی، باید به نوع اندام مورد استفاده و نیز نوع مواد مؤثره 
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توجه کرد و روش مناسبی را مورد استفاده قرار داد 
)Omidbaigi, 2005 .(

هاي از نظر سرعت فرایند خشک کردن، تفاوت
توجهی در بین روشهاي مورد استفاده در این تحقیق قابل
ترتیب وات به900حظه شد. روشهاي سایه و مایکروویو مال

ترین زمان خشک کردن را به خود ترین و کوتاهطوالنی
اختصاص دادند. با افزایش دما در روش آون و با افزایش 
توان دستگاه در روش مایکروویو، زمان خشک کردن 

ها با نتایج هاي آگاستاکه کاهش یافت و این یافتهبرگ
Ebadi) در بابونه آلمانی، 2009و همکاران (Aziziتحقیق 

) 2011و همکاران (Ne'mati) در مرزه، 2011و همکاران (
) در ریحان 2013و همکاران (Ebadiدر آویشن دنایی و 

مطابقت داشت.
دهندهلیتشکي اجزاودرصدبرکردنخشکفرایند 

ودمااساسبرتأثیرنیاوداردی توجهقابلتأثیراسانس
استمتفاوتی اهیگگونهزینوکردنخشکمدتطول

)2006.,aletYazdani(.ونیباالترحاضرقیتحقدر
وهیساروشدرترتیببهاسانسدرصدنیترنییپا
شیافزاباآونروشدرآمد.بدستوات900ویکروویما

درصد،دستگاهتوانشیافزاباویکروویماروشدرودما
ازی کیکردن،خشکزمانبودنکوتاه.افتیکاهشاسانس

باشدمیویکروویماامواجباکردنخشکمهمي ایمزا
)2001Blose,(.مورددرقاتیتحقی برخجینتا،حالنیابا
با ویکروویماروشکهدهندیمنشانداراسانساهانیگ

،یاهیگموادمناسبرنگحفظوعیسرکردنخشکوجود 
باعثزیرا،باشدمینکردنخشکي برای مناسبروش

etRao(گرددیماهیگارفرّي هاروغنتوجهقابلکاهش

1998.,al 2013؛.,aletEbadi(.
Arabhosseiniکیوجودزین)2006(همکارانو

اسانسکاهشوکردنخشکي دمانیبی خطرابطه
خشکروشي برتر.کردندگزارشراترخوني هابرگ
قاتیتحقدراسانس،درصدحفظنظرازهیسادرکردن

Omidbaigiیرومبابونهدر)2004(همکارانو،Ahmadi

همکارانوAzizi،يمحمدگلدر)2008(همکارانو

همکارانوMohtashami،یآلمانبابونهدر)2009(
حانیردر)2013(همکارانوEbadi،یبادرشبدر)2012(
زینپونهدر)Hassani)2014وHassanpouraghdamو

وSefidkonقاتیتحقدر،حالنیابااست.شدهگزارش
)0201(همکارانوEnnajarومرزهدر)2006(همکاران

Cº45آوندرکردنخشکروشي برترسرو،ازايگونهدر
زانیمکمترکاهشنظراز(آفتابوهیساي روشهابهنسبت

قاتیتحقجینتادراختالفگرفت.قراردیتأکمورد)اسانس
،یاهیگگونهدرتفاوتازی ناشاستممکنمختلف

بیترکواهیگدرآنهاتیموقعوی ترشحي ساختارها
Rezaeinodehi,&Khangholi(باشدهااسانسیی ایمیش

طولدرارفرّهايبیترککاهشکهاستی هیبد.)2008
ساختاروبودنارفرّزانیمبهی بستگکردنخشکفرایند 

.),1997Venskutonis(داردی اهیگهايبیترکیی ایمیش
درشدهشناساییغالباجزاءاسانس،آنالیزنتایجطبق

واسپاتیولنوللیمونن،کاویکول،متیلشاملهااسانستمام
جزءعنوانبهکاویکولمتیلمقداربودند.اکسایدکاریوفیلن

%1/83ازآگاستاکهي هابرگاسانسدهندهتشکیلی اصل
متغیروات720مایکروویودر%6/94تاسایهروشدر

درکولیکاولیمتزانیمبودنکمتأمل،قابلنکتهبود.
بهبود.وات180ویکروویماوCº40آونه،یساي روشها

فرصتچونشدنخشکزمانشدنی طوالنباگریدانیب
زانیمرو از این،داردوجودبیترکنیاریتبخي براي شتریب

کاهشرسدیمنظربههرحال به.ابدییمکاهشآن
خشکزمانبهباشددماتابعکهآنازشیبکولیکاولیمت

دربیترکنیاي باالدرصدحفظنیبنابرا،استوابستهکردن
روشبهنسبتو)یکروویماروشخصوصه(بروشهاهیکل
زمانکاهشازی ناشي ریتبختلفاتکاهشازتواندیمهیسا

بهدنیرسي براویکروویماروششود.منتجکردنخشک
زمانسلبماده،درونبهحرارتانتقالعیسرومؤثرفرایند 

ازممانعتجهینتدروناخواستهي هاواکنشانجامي براالزم
Mertens&(استافتهیتوسعه،محصولتیفیکافت

1992Knorr,(. توجهقابلکاهشرسدیمنظربهبنابراین
درکولیکاولیمتباالترریمقادحفظوکردنخشکزمان
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.کندهیتوجراروشنیاازاستفادهاهدافو،یکروویماروش
%9/1ازآنمقدارکهبودلیمونناسانسمهمبیترکنیدوم
متغیردرجه80آوندر%7/5تاوات720مایکروویودر

تأثیربررسیضمن)2011(همکارانوEbadiبود.
کهدریافتندمرزهگیاهدرکردنخشکمختلفيروشها

درترتیببهکردنخشکزماننیترکوتاهوترینطوالنی
بدستوات900مایکروویووسایهدرکردنخشکشرایط

باالترینازاگرچهCº50آونوسایهروشهمچنینآمد.
اسانساصلیاجزابرولیبودندبرخورداراسانسدرصد

مقابلدرگذاشتند.منفیاثرترپینن)-گاماو(کارواکرول
درکارواکرولمحتويباالترینواسانسدرصدکمترین
وKhangholiآمد.بدستمایکروویوروش

Rezaeinodehi)2008(ي روشهاتأثیری بررسضمنزین
درجه65و35،45،55(آونوهیسادرکردنخشک
سالهکیدرمنهایگندواشاهیگاسانسبر)گرادسانتی

)annuaArtemisia(ي دماشیافزاباکهکردند گزارش
بیترکدرهامونوترپنمقدارواسانسدرصدکردن،خشک
اسانسي هاترپنییسزکوزانیمکهیحالدر،کاهشاسانس

وزنازی ناشاستممکني اجهینتنیچنافت.یشیافزا
هاترپنییسزکوباسهیمقادرهامونوترپننییپای مولکول

خارجی اهیگي هااندامازعتریسرباالتري دماهادرکهباشد
.شوندمی

هیساروشکهدادنشانقیتحقنیاي هاافتهیمجموعدر
فرایند ي کندعلتبهاسانس،باالترریمقادحفظبا وجود 

روشکولیکاولیمتدرصدتوجهقابلکاهشوشدنخشک
روشمقابلدرست.ینآگاستاکهکردنخشکي برای مناسب
توجهقابلکاهشضمنوات،180ویکروویماوCº40آون

نسبتساعت62و34حدودترتیببه(کردنخشکزمان
باي داریمعنتفاوتاسانسزانیمنظرازه)،یساروشبه

کولیکاولیمتزانیمازحالنیعدرونداشتههیساروش
آونآفتاب،ي روشهاازاستفادهبودند.برخوردارزیني شتریب

وات180ازباالتري هاتوانودرجه80و60ي دماهابا
ازي باالتردرصدبودنداراوجودبازینویکروویما
اسانسدرصدتوجهقابلکاهشعلتبهکول،یکاولیمت

درنیبنابراباشند.ینماهیگنیاي براي اهیتوصقابلي روشها
کردنخشکزاتیتجهوامکاناتبهی دسترسعدمصورت

موادعیسرشدنخشککهي موارددروو)یکروویماو(آون
نباشد،تقاضاموردکولیکاولیمتي باالدرصدوی اهیگ

وعیسرشدنخشککهی صورتدروهیساروشازاستفاده
ازاستفاده،باشدمورد توجه کولیکاولیمتي باالدرصد
کردنخشکي براوات180ویکروویماایCº40آونروش

بود.خواهدهیتوصقابلآگاستاکهاهیگ
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Abstract
Anise hyssop (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) is a medicinal and perennial herb,

belonging to the Lamiaceae family. The essential oil of this plant is a rich source of Methyl
Chavicol, giving antifungal and antibacterial properties to this plant. To evaluate the effect of
different drying methods on the essential oil content and composition of Anise hyssop, the
leaves were harvested at full flowering stage and dried by four methods (shade drying, sun
drying, oven drying at 40, 60 and 80°C, and microwave oven drying at 180, 360, 540, 720, and
900W) in a completely randomized design with four replications. The drying process was
continued until the moisture content of samples reached around 0.11 based on dry weight. Dried
leaves were subjected to hydro-distillation using a Clevenger type apparatus to extract the
essential oil. The oil samples were analyzed by GC and GC/MS. Results showed that drying
methods had significant effect on the drying time and essential oil content. Minimum
(4 minutes) and maximum (64 hours) drying time were obtained at 900 W microwave power
and shade drying, respectively. The highest (1.51%) and the lowest (0.56%) essential oil content
were observed in shade drying and microwave drying in 900 W, respectively. The results of
essential oil analysis showed Methyl Chavicol was the main component of essential oil ranging
from 83.1% (shade drying) to 94.6% (microwave drying at 720W). Overall, the findings of this
study showed that shade drying in spite of long drying time was the best drying method.
However, oven drying at 40°C or microwave method in low powers is recommended when our
goal is fast drying and achieving essential oil with high percentage of methyl chavicol.

Keywords: Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze, drying, essential oil, microwave, oven,
methyl chavicol.


