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تأثير روشهاي مختلف خشککردن بر کميت و کيفيت اسانس بابونه کبير)(Tanacetum parthenium L.
5
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چکيده
اسانس های گياهی در طيف وسيعی از محصوالت دارويی ،غذايی ،آرايشی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگيرند .به
منظور بررسی تأثير روشهای مختلف خشککردن بر زمان خشککردن ،درصد و اجزای اسانس گياه دارويی بابونه کبير،
آزمايشی بهصورت طرح کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا شد .سه توان مختلف مايکروويو شامل  540،360و 720وات و سه
دمای مختلف آون شامل  50،40و  60درجه سلسيوس و دو روش طبيعی (سايه و آفتاب) مورد بررسی و مقايسه قرار
گرفتند .نتايج نشان دهنده تأثير معنیدار روشهای مختلف خشککردن بر ميزان و درصد ترکيبات اسانس نمونهها بود.
باالترين درصد اسانس به ترتيب در روش سايه ( 0/76درصد) و دمای  40درجه سلسيوس آون ( 0/74درصد) به دست آمد
و کمترين ميزان ( 0/32درصد) مربوط به روش مايکروويو توان  720وات بود .در ميان  27ترکيب شناسايی شده اسانس
بابونه کبير ،کامفن ،کامفور ،بورنيل استات ،جرماکرين دی و سايکلوپنتادين اجزای اصلی بودند .بيشترين ميزان کامفن در
دمای  50درجه سلسيوس آون به دست آمد اين در حالی است که استفاده از توانهای مختلف مايکروويو کاهش شديد
اين ترکيب را در پی داشت.
واژههاي کليدي :خشککردن ،اسانس .مايکروويو ،بابونه کبير
*

مقدمه

بابونه کبير ،گياهی علفی ،چند ساله و متعلق به خانواده کاسنی
)(Asteraceaeاست .اين گياه از جمله گياهان دارويی ارزشمند
است که طبق تحقيقات اخير اثرات ضدعفونی کننده،
ضدميکروبی ،ضد انگل و ضد التهاب دارد .استفاده از گياهان
دارويی از زمانهای بسيار دور مرسوم بوده است .پيکره اين
گياهان دارای متابوليتهای ثانويه هستند که از آنها تحت عنوان
مواد مؤثره ياد میشود .تنوع و گستردگی مواد مؤثره گياهان
دارويی و خواص آنها باعث شده است تا از اين گياهان در صنايع
مختلف دارويی ،غذايی ،آرايشی بهداشتی و کشاورزی استفاده
شود ). al. 2011; Golmakani and Rezaei, 2008
.(Rezvanpanah e

بابونه کبير (  ) Tanacetum parthenium Lمتعلق به تيره
(  ) Asteraceaeو قبيله (  ) Anthemideaeاست .از اين گياه در
طب سنتی به نامهای بابونه کبير ،بابونه گاوی و اقحوان نام برده
شده است ) .(Jaymand and Rezaei, 2001بابونه گاوی  ،دارای
* نويسنده مسئول ghasemymahdi@gmail.com :

ساقهای به ارتفاع  30تا  80سانتیمتر که برگهايی نرم به رنگ
سبز روشن ،منقسم به قطعات برگچه مانند و دندانهدار دارد.
کاپيتولهای آن مرکب از دو نوع گل ،يکی زبانهای و به رنگ
سفيد ،واقع در حاشيه و ديگری لولهای و به رنگ زرد ،واقع در
ناحيه وسط است .از کليه قسمتهای اين گياه مخصوصاً پس از
مالش دادن ،بوی قوی و زننده استشمام میشود .منشأ اصلی آن
در آسيای صغير و بالکان بوده است ولی امروزه در منطقه وسيعی
از اروپا و آسيا پراکندگی دارد ).(Blumenthal, 1998
خشککردن يکی از قديمیترين روشهای نگهداری
محصوالت کشاورزی بعد از برداشت است .اين فرآيند شامل
حذف رطوبت تا حد رسيدن به يک آستانهای خاص است تا
بتوان محصول را برای مدت طوالنی انبار کرد و فعاليتهای
آنزيمی ،ميکروارگانيسمها و مخمرها را در آن متوقف نمود
).(Azizi et al ,2010

روشهای خشککردن بهطور معنیداری بر کيفيت و
کميت ترکيبات گياهان دارويی تأثير میگذارند )(Moyler,1994
عمليات خشککردن سبب حرکت ترکيبهای معطر در برگ
گياهان دارويی به سمت سطح برگ به همراه آب میگردد که در
اين پديده مقداری از اين ترکيبها از دست میرود ،بنابراين
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روش خشککردن جهت کاهش هدر رفتن ترکيبهای معطر
بسيار مهم است ).(Asekan et al , 2007
انتخاب روش ،دما و زمان خشککردن بسته به نوع مواد
مؤثره گياه دارويی متفاوت است .امروزه از روشهای مختلفی
بسته به نوع اين مواد مؤثره استفاده میشود .روشهای سنتی
مانند روش خشککردن در آفتاب ،در بسياری از کشورها
بهخصوص زمانی که دمای هوا  30درجه سلسيوس يا باالتر باشد
برای بسياری از گياهان مرسوم است که از جمله معايب اين
روش تأثير منفی بر کيفيت ظاهری و مواد مؤثره گياهان دارويی
است )(Derya Arsalan and Ozcan, 2008
.(Martinov et al , 2007),
فرآيند خشککردن يکی از مراحل پرهزينه در جريان
آمادهسازی محصول است و از طرف ديگر میتواند تأثير
قابلتوجهی بر راندمان و اجزای اسانس داشته باشد اما اين تأثير
بر اساس دمای خشککردن گياه ،طول مدت خشککردن و
گونه گياهی متفاوت است .بهعبارت ديگر کاهش ميزان اسانس
در همهی گياهان يکسان نبوده و بستگی به ساختمان شيميايی
اجزای اسانس دارد ).(Venskutonis ,1997
عمليات خشککردن بسته به تغييرات فيزيکی و بيو
شيميايی که در طول فرآيند خشککردن در گياه رخ میدهد
تأثير زيادی روی کيفيت محصول نهايی میگذارد (Tavakoly
) poor,2002خشککردن با امواج ماکروويو يکی از روشهای
جديد در خشککردن گياهان است .کوتاه بودن زمان
خشککردن در اين روش از مزايای مهم آن است .(Blose,
)2001

استفاده از مايکروويو به ويژه در خشککردن گياهان
دارويی اسانسداری که ماده مؤثره آنها در ناحيه سطحی
برگهايشان قرار دارد و درنتيجه به دماهای باال حساساند،
توصيه میشود .سرعت باالی خشک کردن و انرژی ورودی کم ،از
کاهش ميزان اسانس جلوگيری میکند ).(Venskutonis, 1997
اشعهی ماکروويو خيلی سريع و مؤثر در ماده گياهی پخش
میشود ) (Diaz et al , 2003و منجر به کاهش مصرف انرژی
میگردد ).(Feng, 2002
 (2006) Sefidkon et al.,در تحقيقی نشان دادند که
بيشترين ميزان اسانس مرزه به ترتيب در روشهای خشککردن
آون  45درجه سلسيوس ،سايه و آفتاب به دست آمدKeyhani .
 (2015) et.al,.نشان دادند که بازده اسانس ،مقدار تيمول و
مجموع ترکيبات فنلی اسانس مرزه سهندی ( Satureja
 )sahendica_ Bornmدر روشهای خشککردن با آون  30و
 40درجه سلسيوس و سايه از نظر آماری اختالف معنیداری

نداشته اما در دمای  50درجه سلسيوس بازده اسانس کمتری
توليد شد اما ميزان دو ترکيب فنولی تيمول و کارواکرول از بقيه
بيشتر بود .نتايج تحقيق  (2011) Ebadi et al.,نشان داد که
خشککردن گياه مرزه ) (Satureja hortensis.L.با استفاده از
توانهای پايين مايکروويو از اينجهت که زمان خشککردن را
کاهش داده و ميزان اسانس و اجزای آن را بهصورت قابل
مالحظهای حفظ کرده ،جهت خشک نمودن اين گياه مطلوب
است.
با توجه به اهميت گياه معطر بابونه کبير در برخی از
مناطق کشور و تالش در جهت افزايش مصرف آن در صنعت
غذايی ،دارويی -بهداشتی و با در نظر گرفتن اين واقعيت که در
حال حاضر بيشتر مصرف اين گياه ارزشمند بهصورت فرآورده
خشک است ،بنابراين در اين مطالعه سعی شده است تا اثر
روشهای مختلف خشککردن بر ميزان اسانس و ترکيبات آن
ارزيابی شود.

مواد و روشها
از سرشاخه گلدار گياه بابونه کبير در مرحله گلدهی کامل
بهصورت تصادفی نمونهبرداری شد .برای تعيين محتوای رطوبتی
اوليه گياه بابونه کبير بر طبق استاندارد  AOACرفتار شد
( .(AOAC, 2002از گياه مورد نظر  5نمونه با وزن مشخص
انتخاب شده و در دمای  105درجه سلسيوس به مدت 24
ساعت درون آون قرار داده شدند .ميزان رطوبت نمونهها 84/3
درصد بر پايهی تر به دست آمد .خشککردن نمونهها به سه
روش مختلف انجام شد -1:روش طبيعی شامل خشککردن در
سايه در دمای محيط آزمايشگاه به مدت  48ساعت و
خشککردن در آفتاب با ميانگين دمای  25درجه سلسيوس به
مدت  18ساعت  -2خشککردن به روش آون در سه سطح
دمايی  50،40و  60درجه سلسيوس  -3خشککردن با يک
دستگاه مايکروويو ديجيتالی  LGمدل LF5702NR-با ماکزيمم
توان  900وات و مجهز به يک سينی گردان با ابعاد
 220×350×350ميلیمتر و قابليت تنظيم ديجيتال توان و زمان،
تحت سه توان مختلف  540 ،360و  720وات.
برای تعيين ميزان کاهش وزن نمونهها ،از يک ترازوی
ديجيتال استفاده شد .مدت زمان الزم برای هر بار وزن کردن
نمونهها به ترتيب طی روند خشک شدن در ميکروويو هر 30،20
و  10ثانيه يکبار و در خشککردن در آون هر  20دقيقه در
اوايل و هر  60دقيقه در انتهای فرايند خشک شدن در نظر
گرفته شد .خشککردن نمونهها تا زمانی که وزن آنها به
محتوای رطوبتی  0/10بر پايه وزن خشک (يا  10درصد بر پايه
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وزن تر) برسد ،ادامه يافت.
استخراج اسانس نمونههای حاصل از تيمارهای مذکور و
همچنين نمونه تازه گياه به روش تقطير با آب و با استفاده از
دستگاه کلونجر ( )Clevengerو در شرايط کامالً يکسان طی 3
ساعت انجام شد .پس از استخراج اسانسهای حاصل از تقطير،
اسانسها توسط سديم سولفات رطوبتزدايی شده و بعد بازده
اسانسها محاسبه شد .به منظور شناسايی و تجزيه ترکيبهای
تشکيل دهنده اسانسها ،از دستگاه  GC/MSو  GCاستفاده شد
و با استفاده از طيفهای جرمی و محاسبه شاخصهای بازداری
) ،(RIترکيبهای تشکيل دهنده اسانسها مورد شناسايی کمی و
کيفی قرار گرفتند.
آناليز اسانس گياه با استفاده از GC/MS

برای شناسايی ترکيبات اسانس از دستگاه گاز کروماتوگرافی
مدل  Agilent Technologies-7890Aمتصل به طيفسنج جرمی
مدل  Agilent Technologies-5975Cبا مشخصات ستون HP-
 ،5MSطول  30متر ،قطر بيرونی 0/25ميلیمتر و قطر داخلی
0/25ميکرومتر استفاده شد .برنامه دمايی ستون به اين نحو
تنظيم گرديد که دمای ابتدايی آون  60درجه سلسيوس و توقف
در اين دما به مدت  2دقيقه ،گراديان حرارتی  4درجه سلسيوس
در هر دقيقه ،افزايش دما تا  280درجه سلسيوس با سرعت 4
درجه در هر دقيقه بود .از گاز هليوم بهعنوان گاز حامل با سرعت
جريان (فلو) 2ميلیليتر در دقيقه استفاده گرديد .طيفسنج
جرمی با ولتاژ يونيزاسيون  70الکترون ولت و روش يونيزاسيون
 EIبا دمای منبع يونيزاسيون  220درجه سلسيوس و ناحيه
جرمی  40-650m/zمورد استفاده قرار گرفت .اسانس گياهان
مورد نظر پس از آمادهسازی ،به دستگاه  GC/MSبه ميزان 0/1
ميکروليتر تزريق گرديد .بعد از تزريق ،ابتدا مواد متشکله اسانس
توسط قسمت گاز کروماتوگراف جداسازی گرديد وسپس به
کمک قسمت اسپکترومتر جرمی شناسايی انجام شد .از
آلکانهايی با  8تا 24کربن برای تزريق استفاده شد .رايانه ،طيف
جرمی هر يک از ترکيبات جداسازی شده را با بانک اطالعاتی
طيفهای مربوط به روغنهای فرار موجود در حافظه خود
مقايسه کرده و چندين ترکيب با احتماالت مختلف را برای هر
طيف معرفی کرد .شناسايی طيفها به کمک شاخص بازداری
آنها و مقايسه آن با شاخصهای بازداری استاندارد ترکيبهای
موجود در کتب مرجع آدامز و استفاده از اطالعات موجود در
کتابخانه کامپيوتری  GC/MSانجام شد ).(Adams,2007
تجزيه و تحليل آماري

در هرکدام از آزمايشها ،تيمارهای مورد بررسی در قالب طرح
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کامالً تصادفی با سه تکرار آزمون شدند .تمامی تحليلهای
آماری بهوسيله برنامه  SPSS20و ميانگينها با آزمون چند دامنه
دانکن مقايسه شدند .نمودارهای مربوط نيز در محيط نرم افزار
 Excel2010رسم شد.

نتايج و بحث
نمودار کاهش رطوبت نمونهها در طول دوره خشککردن در
توانهای مختلف مايکروويو در شکل  1آورده شده است .با توجه
به توان مايکروويو زمان خشک شدن بين  460تا  560ثانيه
متغير بود .مطابق با نتايج جدول تجزيه واريانس اثر توانهای
مختلف خشککردن بر زمان خشک شدن بابونه کبير (جدول )1
تأثير توانهای مختلف مايکروويو بر زمان خشککردن تأثير
معنیداری در سطح احتمال %1درصد داشت .نتايج در مورد
دماهای مختلف آون و روشهای سايه خشک و آفتاب خشک
نيز حاکی از تأثير معنیدار اين روشها بر زمان خشک شدن در
سطح احتمال  1درصد داشت (جدول  .)2بيشترين زمان خشک
شدن مربوط به تيمار سايه خشک با مدت زمان  48ساعت و
کمترين زمان مربوط به تيمار مايکروويو با توان  720وات به
مدت  460ثانيه بود .شايان ذکر است که عبادی نيز نتايج
مشابهی از تأثير روشهای خشککردن بر زمان خشک شدن
گياه دارويی مرزه گزارش کرد ) .(Ebadi, et al , 2011همانگونه
که در شکل  1مشاهده میشود اگرچه زمان خشک شدن در
توان  720وات مايکروويو نسبت به توان  540وات کاهش يافت
ولی اين کاهش از نظر آماری معنیدار نبود .شايان ذکر است که
اين نتايج با گزارش شبانی و کوچک زاده در خشککردن کرفس
همخوانی دارد ). (Shabany & Kochekzadeh,2014
مطابق نمودارهای شکل  2بين زمان خشک شدن در
تيمار آون  40درجه سلسيوس و روش آفتاب خشک نيز اختالف
معنیداری در سطح احتمال  %1مشاهده نشد .همانطور که در
شکل  1مشاهده میشود با افزايش توان ماکروويو زمان مورد نياز
برای رسيدن به محتوای رطوبتی  0/1بر پايه وزن خشک
بهصورت معنیداری در سطح احتمال %1کاهش يافت
بهطوریکه اين زمان از  560ثانيه در توان  360وات به 460
ثانيه در توان  720وات رسيد .با افزايش توان از  540به 720
وات ،اگرچه اين زمان کاهش يافت ولی اين کاهش از نظر آماری
معنیدار نبود.
با توجه به شکل  2و همچنين نتايج جدول تجزيه واريانس
 2بين زمانهای خشک شدن در تيمارهای مختلف آون و
روشهای مرسوم خشککردن (سايه و آفتاب) تفاوت معنیداری
وجود دارد .بدين صورت که با افزايش دما در آون ،زمان
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خشککردن بهصورت معنیداری در سطح احتمال %1کاهش
میيابد .بهطوریکه اين زمان در دمای  40درجه سلسيوس آون
از  1060دقيقه به زمان  240دقيقه در دمای  60درجه آون
کاهش يافت .بنابراين زمان الزم برای خشککردن با آون تا حد
رسيدن به محتوای رطوبتی  0/1بر پايه وزن خشک در دمای 40
درجه سلسيوس آون  4/41برابر دمای  60درجه سلسيوس بود.
بهطور کلی زمان الزم برای خشککردن با مايکروويو تا حد
رسيدن به محتوای رطوبتی  0/1بر پايه وزن خشک در توان 720
وات  30برابر نسبت به آون  60درجه 78 ،برابر نسبت به زمان
مورد نياز در آون  137 ،50برابر نسبت به آون  40درجه
سلسيوس کمتر است .بر اساس شکل  ،2تيمارهای خشکشده
در سايه و آفتاب نيز با يکديگر اختالف معنیداری داشتند،
بهطوریکه زمان الزم برای خشککردن با روش سايه خشک
( 48ساعت)  2/66برابر بيشتر از روش آفتاب خشک بود.
همچنين زمان خشککردن در توان  360و  720وات مايکروويو
در مقايسه با روش سايه به ترتيب  307و  374برابر کمتر بود
(جدول .)6
جدول  .1تجزيه واريانس مدت زمان خشک شدن در تيمارهاي مايکروويو در
سطح احتمال %1

منابع
تغيير
تيمار
خطا
کل

درجه
آزادي
2
6
8

مجموع
مربعات
2/801
0/096
2/897

ميانگين
مربعات
**1/401
0/016

**معنیداري در سطح احتمال %1
جدول  .2تجزيه واريانس مدت زمان خشک شدن در تيمارهاي آون ،سايه و
آفتاب در سطح احتمال %1

منابع
تغيير
تيمار
خطا
کل

درجه
آزادي
4
10
14

مجموع مربعات
11374840
11933/333
11394773/333

ميانگين
مربعات
**2843710
1933/333

**معنیداري در سطح احتمال %1

شکل  .2مدت زمان الزم براي رسيدن به محتواي رطوبتی  0/1بر پايه وزن
خشک ( )d.bدر تيمارهاي آون ،سايه خشک و آفتاب خشک

نمودارها با حروف غيرمشترك دارای اختالف معنیدار در
سطح احتمال  %1بر اساس آزمون دانکن میباشند.
تأثير روشهاي مختلف خشککردن بر ميزان درصد اسانس

پس از استخراج اسانس ،نسبت اسانس بهدست آمده به ميزان
ماده خشک اسانس گيری شده محاسبه و درصد اسانس هر
تيمار به دست آمد .با توجه به نتايج تجزيه واريانس جدول 3
ميزان اسانس استحصالی بهشدت تحت تأثير روشهای مختلف
خشک کردن قرار گرفت .روند اين تغييرات به اين صورت بود که
کمترين درصد اسانس از تيمار مايکروويو توان  720وات (0/31
درصد) و بيشترين درصد اسانس از نمونه تازه ( 0/97درصد) به
دست آمد .همچنين از لحاظ آماری اختالف معنیداری در سطح
احتمال  %1بين ميزان اسانس بهدست آمده در روش سايه و
دمای آون  40درجه سلسيوس مشاهده نشد .در روش آون 60
درجه سلسيوس و مايکروويو توان  360وات نيز اختالف
معنیداری در سطح احتمال  %1مشاهده نشد .همچنين در
روش خشککردن مايکروويو توان  540وات و روش آفتاب نيز از
نظر ميزان اسانس استحصالی تفاوت معنیداری مشاهده نگرديد.
مطابق نتايج شکل  3بين دماهای  40و  50درجه سلسيوس
آون و توانهای  360و  540وات مايکروويو نيز اختالف
معنیداری در سطح احتمال  %1مشاهده نشد .شايان ذکر است
که اين نتايج با گزارشهای ساير محققين نيز همخوانی دارد
).(Ghani & Azizi,2010;Rahmati et al , 2011
جدول  .3تجزيه واريانس درصد اسانس استحصالی در روشهاي مختلف
خشککردن

منابع تغيير

درجه

مجموع مربعات

آزادي

ميانگين
مربعات

تيمار

8

1/001

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

خطا

18

0/026

خشک ( )d.bدر توانهاي مختلف مايکروويو

کل

26

1/027

**معنیداري در سطح احتمال %1

**

0/125

0/001

شاکري چالشتري و همکاران :تأثير روشهاي مختلف خشککردن بر کميت و...

نتايج حاصل از آزمايش نشان میدهد که روشهای
مختلف خشککردن میتواند تأثير معنیداری بر بازده اسانس
گياه بابونه کبير داشته باشد؛ اگرچه بين تيمارهای اسانس گيری
شده ،بيشترين درصد اسانس مربوط به تيمار گياه تازه بود ،اما
بايد اين موضوع را اذعان نمود که اسانسگيری از گياه تازه نياز
به سرعت کار باالتر و تجهيزات اسانسگيری بيشتر و حجيمتر
دارد .از طرفی به منظور حفظ گياه در وضعيت تازه ،نياز به انبار
مجهز به سيستم کنترل دما خواهد بود که نتيجه اين عوامل
عالوه برافزايش هزينه ،در کاهش ميزان بازده اسانس نيز نقش
قابلتوجهی خواهد داشت ،درصورتیکه با خشککردن محصول،
اين عوامل ايجادکنندهی خطا ،به کمترين ميزان خود رسيده و
کاهش ميزان اسانس نيز حداقل میگردد.
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در مورد اين اسانس همخوانی دارد ).(Ezadi et al ,2014
نمودارها با حروف غير مشترك دارای اختالف معنیداری در
سطح احتمال  %1بر اساس آزمون دانکن میباشند.

تأثير روشهاي مختلف خشککردن بر ميزان ترکيبات اسانس

نتايج اين بررسی نشان داد که کامفن ،کامفور ،بورنيل استات،
جرماکرين دی و سايکلوپنتادين بيشترين درصد ترکيبهای
تشکيل دهنده اسانس بابونه کبير را در همهی تيمارهای خشک
کردن تشکيل میدهند ،که اين نتايج با مطالعات قبلی محققان

شکل  .3نمودار مقايسه ميانگين تأثير روشهاي مختلف
خشککردن بر بازده اسانس

جدول  .4نتايج آزمون مقايسه ميانگينها به روش دانکن براي ترکيبات اصلی در تيمارهاي اسانسگيري شده

خشک شده با آون
نام ترکيب

RI

سايکلوپنتادين

1029

کامفن
کامفور
بورنيل استات
جرماکرين دی

946
1125
1275
1472

آون 40

آون 50

خشک شده با مايکروويو
آون 60

مايکروويو360

مايکروويو540

مايکروويو720

تيمارهاي شاهد
آفتاب

سايه

گياه تازه

درجه

درجه

درجه

وات

وات

وات

خشک

خشک

e7/57

d8/23

b8/95

a9/14

i4/32

g6/76

c8/4

f7/11

h4/52

b11/33
c43/22
bc8/47
ef5/82

a11/93
c44/59
c8/25
f5/09

d8/04
d41/15
d7/91
c11/61

f1/7
h12/7
e6/6
a32/84

f1/46
g20/32
e6/25
b24/51

f1/66
f21/13
f5/23
b25/63

c8/91
b49/01
a9/84
d7/32

c9/1
a52/86
b8/63
g3/66

e5/68
e39/1
b8/78
de6/76

* آماره هايی که داراي حروف يکسان هستند ،در سطح احتمال  %1اختالف معنیداري ندارند.

نتايج تجزيه واريانس جدول  5نشان میدهد که ترکيبات
اصلی گياه بابونه کبير تحت اثر تيمارهای مختلف خشککردن
اختالف معنیداری در سطح احتمال يک درصد دارند .همانگونه
که در جدول  4مالحظه میشود بيشترين مقدار کامفور که
بيانگر يکی از شاخصهای کيفيت اسانس اين گياه است به
ترتيب در تيمار سايه خشک ،آفتاب خشک و دماهای پايين آون
به ميزان  49/01 ، 52/86و  44/59درصد به دست آمده ،اين در
حالی است که مقدار اين ترکيب در تيمارهای خشک شده در
مايکروويو دارای کمترين ميزان است؛ بنابراين اگر ميزان اين
ترکيب طی پژوهشی مهم باشد استفاده از روش مايکروويو تحت
هر توانی ( 720،540،360وات) توصيه نمیشود .طبق نتايج
بهدست آمده با افزايش دمای آون از  40به  50درجه سلسيوس

ميزان کامفور از لحاظ آماری تغييری نکرد اما با افزايش بيش از
حد دما از  50به  60درجه سلسيوس ميزان اين ترکيب کاهش
معنیداری داشت؛ بنابراين میتوان نتيجه گرفت که بهترين
دمای آون با در نظر گرفتن کوتاهترين زمان خشک شدن و برای
حصول بيشترين ميزان کامفور دمای  50درجه سلسيوس است.
روند تغييرات کامفور در تيمارهای مختلف مايکروويو بدين
صورت است که با افزايش توان مايکروويو ميزان کامفور نيز
افزايش میيابد .البته شايان ذکر است که ميزان اين ترکيب
تحت تمام توانهای مايکروويو بسيار کمتر از ساير تيمارها است.
باتوجه به نتايج به دست آمده استنباط میشود که ساختار
شيميايی کامفور به گونهای است که نسبت به شدت حرارت
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جدول  .5نتايج تجزيه واريانس اثر روشهاي مختلف خشککردن بر ميزان ترکيبات اصلی بابونه کبير

منابع تغيير

درجه آزادی

تيمار
خطا
کل

8
18
26

سايکلوپنتادين
*

75/237
0/066
75/302

کامفن

کامفور
**

414/935
0/388
415/323

4941/91

يورنيل
استات
**

4945/387

جرماکرين
دی
**

2806/814 **53/552
2/542
1/021
280/356
54/573

**معنیداري در سطح احتمال %1
جدول .6زمان خشک شدن نمونههاي بابونه کبير در
شرايط مختلف خشککردن

روش خشککردن

زمان خشک شدن (دقيقه)

مايکروويو  720وات
مايکروويو  540وات
مايکروويو  360وات
آون  60درجه سلسيوس
آون  50درجه سلسيوس
آون  40درجه سلسيوس
سايه
آفتاب

7/67
8
9/34
240
610
1060
2880
1080

حساس است .در مورد ديگر ترکيب اصلی اسانس يعنی
کامفن نيز ،با توجه به نتايج بهدستآمده ،خشککردن با آون
موجب افزايش معنیدار اين ترکيب نسبت به ساير روشهای
خشککردن شد .شايان ذکر است که تيمارهای سايه خشک و
آفتاب خشک بعد از روش آون دارای بيشترين مقدار کامفن
بودند؛ اين درحالی است که کاهش شديد کامفن تحت
تيمارهای مايکروويو کامالً محسوس است ،از طرفی نتايج جدول
 4به روشنی بيان کننده اين موضوع است که تغييرات توان
مايکروويو تأثير معنی داری بر ميزان کامفن نداشته است.
مطابق با نتايج اين تحقيق با افزايش دمای آون از  40به
 50درجه سلسيوس ميزان کامفن افزايش يافت اما با تغيير
دمای آون از  50به  60درجه سلسيوس ميزان اين ترکيب با
شيب زيادی کاهش يافت .اين روند تغييرات توسط ساير
محققين نيز گزارش شده است ). (Hamrouni et al ,2012
در مورد سايکلوپنتادين ،تيمار  360وات مايکروويو
بيشترين ميزان اين ترکيب را داشت .روند کلی تغييرات اين
ترکيب تحت توانهای مختلف مايکروويو همانگونه که از جدول
 4نتيجه میشود به اين صورت است که با کاهش توان
مايکروويو از 720به360وات ميزان اين ترکيب افزايش میيابد.
در مورد تغييرات ميزان اين ترکيب در روش خشککردن با آون
نيز نتايج حاکی از اين است که با افزايش درجه حرارت آون
تغيير معنیداری در افزايش ميزان اين ترکيب حاصل شده است.
ميزان سايکلوپنتادين در تيمارهای آفتاب خشک و سايه
خشک نيز به خوبی حفظ شده است .قابل ذکر است که ميزان

اين ترکيب طی تمام روشهای خشککردن افزايش معنیداری
نسبت به نمونه گياه تازه داشته است و اين بدين معنی است که
اعمال فرآيند خشککردن موجب افزايش اين ترکيب اسانس و
به تبع افزايش کيفيت اسانس گياه بابونه کبير شده است.
با توجه به نتايج جدول  4در مورد جرماکرين دی نيز
استفاده از مايکروويو موجب افزايش معنیدار اين ترکيب نسبت
به ساير تيمارها شده است به اين صورت که روند تغييرات ميزان
اين ترکيب با افزايش توان مايکروويو رابطه معکوس داشته و با
افزايش توان مايکروويو ميزان اين ترکيب کاهش معنیداری را
داشته است.
شايان ذکر است که در بين تيمارهای خشک شده با آون،
دمای  60درجه سلسيوس افزايش معنیدار اين ترکيب را نسبت
به تيمارهای آفتاب خشک ،گياه تازه و سايه خشک در پی
داشت .در مورد اين ترکيب نيز مشابه ديگر ترکيبات مذکور،
اعمال فرآيند خشککردن موجب افزايش کيفيت اسانس شده
است.
نحوه تغييرات آخرين ترکيب اصلی شناسايی شده مطابق
جدول 4بدين صورت است که بورنيل استات طی کليه روشهای
کنترل شده خشککردن شامل خشککردن با آون و مايکروويو
کاهش معنیداری را نسبت به روشهای مرسوم خشککردن
(سايه خشک و آفتاب خشک) و همچنين گياه تازه داشته است.
بيشترين مقدار بورنيل استات به ترتيب در تيمار آفتاب خشک،
گياه تازه ،تيمار سايه خشک و سپس دمای  40درجه سلسيوس
آون بوده است .با اينحال روند تغييرات اين ترکيب طی
روشهای خشککردن با آون و مايکروويو طبق نتايج مندرج در
جدول 4با کاهش دمای آون و توان مايکروويو ميزان اين ترکيب
افزايش معنیداری را داشته است .درنهايت بايد به اين نکته
توجه کرد که واکنش گياهان دارويی نسبت به دماهای مختلف
خشککردن و يا توانهای مختلف مايکروويو متفاوت است؛ که
اين موضوع ناشی از ماهيت اسانس و نوع ترکيبهای تشکيل
دهنده و فراريت نسبی آنهاست.

نتيجه گيري کلی
بهطورکلی نتايج حاکی از آن است که روشهای خشککردن
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به اهميت نوع ترکيب در استفاده و کاربرد نهايی اسانس نيز بايد
 بدين صورت که اگر هدف،روش بهينه خشککردن انتخاب شود
از استفاده از اسانس حفظ حداکثری جرماکرين دی باشد
 اين.استفاده از توانهای پايين مايکروويو پيشنهاد میشود
درحالیکه است که استفاده از روش مذکور بر ميزان کامفن
بهشدت تأثير منفی دارد؛ بنابراين اگر هدف نهايی افزايش کامفن
 روش روش سايه خشک و يا آفتاب،باشد بايد دماهای پايين آون
.خشک بهعنوان روش بهينه انتخاب گردد
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