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و گونه آويشن بر بازدهي اسانس با استفاده از دتشخيص تاثير روش خشك كردن 
 ميكروسكوپ الكتروني روبشي
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  چكيده

هاي   با استفاده از عكسيرازي و شيشن باغيبيني ميزان اسانس آو ن طرح اثر روش خشك كردن و پيشيدر ا
 ۳۰ ي به صورت کنترل شده در دمايشن باغيآو. ميكروسكوپ الكتروني روبشي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است

در لبه و مرکز . دنديوس خشک گردي درجه سلس۵۰‐۷۰ ي و در دماي به روش سنتيرازيششن يوس و آويدرجه سلس
 که در مرکز و لبه برگ يب شده بودند در حاليهاي اسانسي تخر  درصد غده۹/۱۴ و ۴/۱۸، به ترتيب برگ آويشن شيرازي

روبشي نيز بهتر بودن روش هاي ميكروسكوپ الكتروني  عكس. اي مشاهده نگرديد ب شدهيآويشن باغي، غده اسانسي تخر
. كند را تاييد مي)  باالير کنترل شده در دماهايغ( سنتي خشک کردن يها نترل شده نسبت به روشخشک کردن ک

نشان داد که مقدار ) ويکروويبه کمک ماتقطير  روش كلونجر و( مختلف استخراج ياستخراج اسانس با استفاده از روش ها
به ( درصد بيشتر از آويشن باغي ۴۴‐ ۴۵حداقل )  درصد۶۶/۳ و ۴۴/۳به ترتيب (رازي اسانس استخراج شده از آويشن شي

هاي ميكروسكوپ الكتروني روبشي برگ اين دو گونه آويشن قبل از استخراج  عكس. مي باشد)  درصد۵۲/۲ و ۳۹/۲ ترتيب
  . از آويشن باغي مي باشد در واحد سطح برگ آويشن شيرازي بيشتر ي اسانسينيز نشان داده بودند كه تعداد غده ها

  آويشن، اسانس، استخراج، كلونجر، ميكروسكوپ الكتروني روبشي: هاي كليدي واژه
  

  ١مقدمه
هاي بسيار دور مرسوم  ستفاده از گياهان دارويي از زمانا

هاي ثانويه هستند  پيكره اين گياهان داراي متابوليت. بوده است
تنوع و گستردگي . شود نها تحت عنوان مواد مؤثره ياد ميكه از آ

مواد مؤثره گياهان دارويي و خواص آنها باعث شده است تا از 
اين گياهان در صنايع مختلف دارويي، غذايي، آرايشي بهداشتي 

 ;Golmakani & Rezaei, 2008a,b) استفاده شوديو کشاورز

Rezvanpanah et al., 2008 and 2011).(  
 اهانيگن ي ترشناخته شده  ونيتريميقد از يكي شنيآو

 يها گونه. استران و اروپا ي ايدر طب سنت ييو دارو ياهيادو
ران يدر ا. دنشن وجود داريآواه يگانواع   ازيشمار و متفاوت يب

در . باشد ي ميعير طبياز ذخا% ١٠٠، شنيآواه يه گيمنبع ته
 خانوادهاهان متعلق به ي از گي گروهيشن برايران اصطالح آويا

 رود که شامل سه جنس مختلف يبه کار م) Lamiaceae (نعناع
ا ي) Zataria multiflora (يرازيشن شيآو:  باشندير ميبه شرح ز

شن باغي يو آو) Ziziphora Spp(ک يشن برگ باريبرگ پهن، آو
)Thymus vulgaris .(ا، يشن اسپانيد کننده آوي توليکشورها

 ,Prakash) باشد يا و انگلستان ميتاليپرتغال، فرانسه، آلمان، ا
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ان است يکساله و معطر از خانواده نعناعي ياه علفين گيا. (1990
 يها  قسمت.باشد  ميياديار زي بسيي خواص دارويکه دارا
باشد  ي خشک شده آن ميها ها و برگ اه، سرشاخهين گي اييدارو
ت يزم و برونشي خشک مکرر، آمفيها  درمان آسم، سرفهيکه برا

 نيهمچن شنيآو اسانس). Zargari, 1994(روند  يبه کار م
 دارد يقارچ ضد و ييايباكتر ضد ،يداني اکسي آنتديشد تيخاص

 استفاده ييع غذاي در صنايو به همراه عصاره آن به عنوان چاشن
باشد  ي درصد اسانس م٥ تا ١ يشن خشک حاويآو. شود يم
)Golmakani & Rezaei, 2008, a, b .(بات فرار يشتر ترکيب

. شن به گروه مونوترپن ها تعلق دارندينس آوشناخته شده در اسا
 درصد ٥٥ تا ٢٠ است که ي مونوترپنيب فنوليک ترکيمول يت

شن ي آويل داده و باعث عطر تند و قويشن را تشکياسانس آو
توان از کارواکرول،  يگر اسانس ميبات دياز ترک. باشد يم

  . نالول نام برديمن، گاما ترپينن و ليپاراس
در هاي گياهي ممكن است  ه نوع تيرهبسته بها  اسانس
اه از جمله برگ، ساقه، پوست، ساقه، دانه، ي گيها همه قسمت

در خانواده .  وجود داشته باشنديشه و غدد ترشحيگل، ر
-Stahl)اي شكل   سپر مانند غدهيها کوميان، اسانس در ترينعناع

Biskup & Saez, 2002)غده ها در ). ١شكل ( شوند يره مي ذخ
 يا  غدهيها کوميتر. در هر دو سمت برگ وجود دارندسطح و 



  ۱۳۹۱, ۱) ۴۳( ايران مهندسي بيوسيستممجله   ۸۶

، سلول اندودرمال )Basal stalk cell(ه ي پايشامل سلول ساقه ا
)cell Endodermal (بات مترشحه از يان ترکيکه از برگشت جر

که ) Gland head(کند و سر غده  ي ميريق آپوپالست جلوگيطر
ل شده است يتشک) Secretory cell( سلول مترشحه ١٦ تا ٨از 
 يد شده و به فضاي مترشحه توليها  سلولاسانس در. باشد يم
 اسانس است، منتقل يره و نگهداري كه محل ذخيکولير کوتيز
ب شود، روغن فرار به درون هوا يکول تخرياگر کوت. شود يم

  .  کنديک مي را تحرييايپخش شده و عصب بو

  
  )Stahl-Biskup & Saez, 2002 (يشن باغي تريكوم غده اي آو‐۱شكل 

عوامل مختلفي مانند زمان برداشت محصول، نحوه جمع 
آوري، طريقه خشك كردن، بسته بندي و نگهداري در انبار در 

 شک، خشک ي ب.هاي گياهي مؤثرند كميت اسانس كيفيت و
ن روش مورد استفاده ين گسترده ترين و همچنيتر يميکردن قد
ه جهت ب. باشد يه م تازيياهان داروي گيش ماندگاريجهت افزا

 قابل ي که به مدت طوالنيداريدست آوردن محصوالت پا
ابد ي درصد کاهش ١٠ تا ٨د به يزان رطوبت باي باشد، مينگهدار

)Stahl-Biskup & Saez, 2002 .(ت يت و حساسيل فراريبه دل
ن يتر يها، خشک کردن بحران  اسانسييايميرات شيينسبت به تغ

  . باشد يند ميفرا
 ين راه جهت آماده سازي ساده تري معمولخشک کردن

 يها روش. اشدب يشتر مي بيندهاي و فراي نگهداريشن برايآو
 خشک کردن مواد خام وجود دارد که از آن جمله ي برايمتعدد

ه، يتوان به خشک کردن در آفتاب، خشک کردن در سا يم
.  داغ اشاره کردي و خشک کردن با هوايديخشک کردن خورش
را يشن معموالً مشکل است زياه کامل آوي گيعيخشک کردن طب

. شود يها به سرعت خشک شده اما ساقه کندتر خشک م برگ
نه گردد تا اتالف يد بهي داغ باي خشک کردن با هوايروش سنت

نه يند در حداقل زمان و هزيده و فرايعطر و طعم حداقل گرد
هاي مختلف خشك  روش) Raghavan et al.) 1995. انجام شود

وس را بر روي ي درجه سلس٦٠ و ٥٠، ٤٠ در دماهاي كردن
 يآويشن هندي بررسي كرده و مشاهده كردند كه اگر چه دما

 درجه ٤٠وس نسبت به ي درجه سلس٦٠( خشک کردن يباال

 باال باعث ياز دارد اما دماي نيند کمتريبه زمان فرا) وسيسلس
) Huopalahti et al.) 1985. گردد يبات فرار ميشتر ترکياتالف ب

د بعد از خشک کردن با هوا يمتوجه شدند کاهش عطر شو
اه تمشک نسبت يبرگ خشک شده با آون گ. دار بوده است يمعن

 ,.Kirsi et al) داشت يبات فرار کمتريبه برگ سبز منجمد ترک

1989) .Kaminski et al.) 1986 (بات يافتند که اتالف ترکيدر
 داغ، ي، هواي خشک کردن انجماديها ج توسط روشيفرار هو
 درصد ٨٤ و ٨١، ٧٥، ٦٩ب يو به ترتيکروويال و مايبستر س

 .باشد يم
ند خشک کردن ين اجزا در فرايبات فرار حساس تريترک
 ميزان و تركيب ير خشک کردن بر رويتأث. باشند ي مييمواد غذا

 ي شماري مختلف موضوع مطالعات بيياهان داروي فرار گياجزا
بات ير غلظت ترکييدهد که تغ يان مج آنها نشيبوده است و نتا

 مثل روش خشک ين استخراج به عوامل متعدديفرار در ح
از اين .  دارديات محصول خشک شونده بستگيکردن و خصوص

ر روش خشک کردن بر ي تأثين مطالعه جهت بررسيرو، در ا
، از دو يرازي و شيشن باغي اسانس آويب غدد حاوي تخريرو

وس و خشک يدرجه سلس ٣٠ يروش خشک کردن در دما
 ٥٠‐٧٠ ي و غير کنترل شده در دمايکردن به صورت سنت

هاي  همچنين از عكس. ده شده استوس استفايدرجه سلس
 Scanning electron)ميكروسكوپ الكتروني روبشي

microscopy)هاي مختلف خشك كردن   براي مقايسه اثر روش
بر روي تخريب غدد حاوي اسانس دو گونه آويشن باغي و 

در ضمن، ميزان نهايي اسانس حاصل از دو . شيرازي استفاده شد
هاي  يز با استفاده از عكسگونه آويشن باغي و شيرازي ن

ميكروسكوپ الكتروني روبشي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته 
  . است

  ها مواد و روش

  ها ل و دستگاهيوسا

 ,XL30, XLSeries) ي روبشيکروسکوپ الکترونيم

PHILIPS)تگاه اليه نشاني طال  و دس(Blazers, type 

SCD005, Balktec Inc.)در .  هر دو ساخت کشور هلند بودند
ميكروسكوپ الكتروني روبشي، الكترون به سطح نمونه تابيده و 

ن الکترون منعکس شده توسط شناساگرها يا. شود يمنعكس م
 تصوير مرئي تاًيآوري شده، به فوتون نوري تبديل شده و نها جمع
ها،   ديگر، در اين دسته از ميكروسكوپبه عبارت. شود يجاد ماي

  . باشد ها مي ير نشان دهنده ساختار سطحي نمونهتصو

  اهان مورد نظر يه گيته

 ي نباتيها قات آفت کشيمحل انجام اين طرح مرکز تحق
شن يآو(شن ين طرح، از دو گونه آويدر ا. بود) كرج، ايران(و کود 
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در اواسط  يشن باغيآو. ديستفاده گردا) يرازيشن شي و آويباغ
 ي نباتيها قات آفت کشيهاي مرکز تحق ارديبهشت ماه از گلخانه

ها در اتاق خشک کن اين مرکز به  نمونه. و کود برداشت شد
 درجه ٣٠ يبه صورت کنترل شده در دما  روز و٢مدت 
 از يك فروشگاه يرازيشن شيآو. دنديوس خشک گرديسلس
 يها برگ و گل.  شديداريدر کرج خر واقع يياهان دارويگ
 استان ي شمالي در خرداد ماه از مناطق کوهستانيرازيشن شيآو

 و به صورت غير کنترل شده ي و به روش سنتيفارس جمع آور
هر دو . ده بودنديوس خشک گردي درجه سلس٥٠‐٧٠ يدر دما
 ي دانشکده داروسازيياهان دارويوم گيشن در هرباريگونه آو

  .د شدنديين به لحاظ نوع گونه تأدانشگاه تهرا

   نمونهيآماده ساز

 به مدت دو روز در اتاق يل رطوبتيها جهت تعد نمونه
 ي و کود نگهداري نباتيقات آفت کش هايخشک کن مرکز تحق

 مرتبه ٣‐٥راج،  قبل از انجام استخياهيهر دو گونه گ. شدند
بعد از . از آنها جدا شوند زائد يها ها و قسمت الک شدند تا ساقه

 ي گرم٦٠ يهان و در واحديها توز  رطوبت، نمونهيريگ اندازه
 مقاوم يها  شده در بستهي بسته بنديها نمونه.  شدنديبند بسته

  . شدندينگهدار) خچالي( درجه سلسيوس ٤ يبه رطوبت در دما

  زان رطوبت موجود در نمونه هاين مييتع

روف دو گرم از هر گونه را جداگانه و در سه تکرار در ظ
خته و به يده بودند ري که در دسيکاتور به وزن ثابت رسيفلز

. شك گرديدند درجه سلسيوس خ١٠٥ ي ساعت در دما٤مدت 
ادداشت يها در دسيکاتور، وزن آنها را  پس از سرد شدن نمونه
ها  نان از عدم کاهش مجدد وزن، نمونهيگرديد و به منظور اطم

ه داشته و پس از گر در همان دما نگيک ساعت ديرا به مدت 
 اختالف وزن حاصل در نهايتً،. ن شدنديسرد شدن، مجدداً توز

اه ي گيي هوايها زان رطوبت موجود در قسمتيکه نشان دهنده م
شن براساس وزن مرطوب بود، از اين طريق تعيين گرديد يآو

(AACC, 2000). 

  شنيز ساختار برگ آوير گونه بر روي ريمطالعه تأث

، قبل )يرازي و شيباغ(شن يو گونه آو برگ هر ديها نمونه
له ي وات به وس٩٩٠و يکرووياز استخراج به کمک کلونجر و ما

.  قرار گرفتنديابي مورد ارزي روبشيکروسکوپ الکترونيم
. ت شدنديه تثبي پاي بر روي شاهد بدون آماده سازيها برگ
 يها هي پايشن به کمک چسب نقره بر رويهاي کامل آو برگ
ک پوشش دهنده از نوع يها در  هيپا. بانده شدند چسيومينيآلوم

قه با طال ي خشک شده و به مدت پنج دقيپاشنده تا نقطه بحران
ک يها به وسيله  عكسبرداري از نمونه. ش داده شدندپوش

لو ولت و در دو ي ک٢٠ ي با کاربري روبشيکروسکوپ الکترونيم
 . انجام گرديد٧٥٠ و ١٠٠ ييبزرگنما

ستفاده از کلونجر و به کمک امواج استخراج اسانس با ا
  ويکروويما

ه يار شبيله آب بسير به وسيا تقطيدستگاه کلونجر 
 آب و ين روش، بالن حاويدر ا. باشد ي ميري عرق گيها دستگاه

ب نمونه و ين ترتي قرار گرفته و بدي گرم کن برقينمونه بر رو
  گرميکي الکتريله انرژيد شده به وسيله حرارت توليآب به وس

جه خروج ي و در نتي اسانسيها ب غدهيحرارت باعث تخر. شدند
اساس استخراج به کمک امواج . ها گرديد س از اين غدهاسان
له دستگاه کلونجر بود با اين يو همانند استخراج به وسيکروويما

 از امواج يجاي گرم کن برقه تفاوت كه در اين روش استخراج، ب
  .ه گرديدد حرارت استفاديمايكروويو جهت تول

  تجزيه و تحليل آماري

نسخه  SAS ها با استفاده از نرم افزار تجزيه و تحليل داده
و با ) GLM )General Linear Model و بر اساس روش ١/٩

 LSD )Least Significantهاي  آزمون مقايسه ميانگين

Difference ( درصد اطمينان انجام گرفت٩٥در سطح  .
 Microsoft Office از نرم افزار نمودارهاي مربوطه با استفاده

Excel 2007  ترسيم گرديدند١٤نسخه .  

  ج و بحثينتا

  تعيين درصد رطوبت موجود در نمونه

وس به ي درجه سلس١٠٥ها در دماي  حرارت دهي نمونه
مدت پنج ساعت در سه تكرار نشان داد كه رطوبت آويشن 

و رطوبت ) وزني، براساس وزن مرطوب‐وزني (٠/١١%شيرازي 
. باشد مي) وزني، براساس وزن مرطوب‐وزني (٣/٧%ويشن باغي آ

ده ها جهت تعديل رطوبتي به مدت چند روز نگهداري ش نمونه
ها بعد از تعديل رطوبتي  بودند و رطوبت موجود در نمونه

توان گفت كه رطوبت آويشن  ن، مييبنابرا. ديمحاسبه گرد
اين مسئله علت . باشد زي بيشتر از رطوبت آويشن باغي ميشيرا

‐٧٠(استفاده از دماي باالتر جهت خشك كردن آويشن شيرازي 
و در نتيجه خارج نشدن كامل رطوبت ) وسي درجه سلس٥٠
عالوه براين، لكه هاي تيره رنگي نيز بر روي سطح برگ . باشد مي

آويشن شيرازي مشاهده گرديد كه به دليل خشك كردن سنتي 
) وسي درجه سلس٥٠‐٧٠(غير كنترل شده در دماي باالتر 

الزم به ذكر است كه مقدار اسانس استخراج شده در . باشد مي
ي و براساس ميزان ماده وزن‐ به شكل وزنيها تمام آزمايش
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ن، مقدار رطوبت بر يبنابرا. باشد هاي آويشن مي خشك نمونه
  .روي مقدار اسانس گزارش شده تأثيري نداشته است

ساختار برگ بررسي تاثير روش خشك كردن بر روي ريز 
آويشن باغي و شيرازي با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني 

  روبشي

ب شده موجود در ي اسانسي سالم و تخريها تعداد غده
.  شده است نمايش داده١سطح برگ دو گونه آويشن در جدول 

 غده حاوي اسانس يشود تعداد همان طور كه مشاهده مي
ي وجود دارد در ب شده در مرکز و لبه برگ آويشن شيرازيتخر
ب شده در مرکز و لبه برگ ي که غده حاوي اسانس تخريحال
ب ي اسانسي تخريها تعداد کل غده. ن باغي وجود نداردآويش

 غده در ١١ سطح شده در مركز برگ آويشن شيرازي در واحد

 ي که در مركز برگ آويشن باغيباشد در حال ميلي متر مربع مي
 يتعداد کل غده ها. نداردب شده وجود يغده حاوي اسانس تخر

 سطح ب شده در لبه برگ آويشن شيرازي در واحدياسانسي تخر
 که در لبه برگ يباشد در حال  غده در ميلي متر مربع مي١٥

. اي وجود ندارد ب شدهي غده حاوي اسانس تخريآويشن باغ
ب شده در مرکز و لبه برگ آويشن ي اسانسي تخريها درصد غده

نتايج به دست . باشد درصد مي ٤/١٨ و ٩/١٤ب يشيرازي به ترت
آمده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي در اين قسمت بهتر بودن 

وس نسبت ي درجه سلس٣٠روش خشک کردن کنترل شده در 
 ير کنترل شده در دماهاي مرسوم خشک کردن غيها به روش

  . كند باال را توجيه مي

  

   آويشن باغي و شيرازي اسانسي موجود در سطح برگي تعداد غده ها‐ ۱جدول 

 ويژگي غده  گونه آويشن
  آويشن باغي   آويشن شيرازي

  لبه برگ  مرکز برگ   لبه برگ  مرکز برگ
 تعداد کل غده ها در هر ميلي متر مربع ٣٥  ٢٢   ٧٩  ٧٥
 تعداد غده هاي سالم در هر ميلي متر مربع ٣٥  ٢٢   ٦٤  ٦٤
 تعداد غده هاي آسيب ديده ٠  ٠   ٩  ٧
 درصد غده هاي آسيب ديده ٠  ٠   ٤/١٨   ٩/١٤

 تعداد غده در مرکز برگ به تعداد غده در لبه برگ  ٦٤/٠   ٩٦/٠
  

نشان ) Raghavan et al.) 1995مشابه نتايج اين مطالعه، 
دادند كه روش خشك كردن بر روي اسانس استخراج شده از 

ر خشک کردن يآن ها نشان دادند كه تأث. باشد آويشن مؤثر مي
 يوس، خشک کردن انجمادي درجه سلس٥٠ روش همرفت در به

شن را مورد يبات اسانس آوي ترکيه بر رويو خشک کردن در سا
 يانگر آن بودند که دو روش اول بر رويج بينتا.  قرار داديبررس
 که در روش خشک کردن در يب اسانس مؤثر نبوده در حاليترک
. اند ب شدهيمول تخري مانند تيباتي از ترکيه بخش اعظميسا
 ٣٠ يشن و مريم گلي تازه و خشک شده در آون در دمايآو

 که ي بودند در حاليبات فرار مشابهي ترکيوس دارايدرجه سلس
 درجه ٦٠ يشن و مريم گلي خشک شده در آون در دمايآو

 ي درصد کاهش در مقدار کل٣١ و ٤٣وس، به ترتيب يسلس
 درجه ٦٠ بات دريب ترکيتخر. دهد يبات از خود نشان ميترک
  بودهي اسانسيها ب ساختار غدهيانگر تخريوس بيسلس

)Venskutonis et al., 1997(هاي   كه تاييدي بر تخريب غده
 درجه ٥٠‐٧٠(اسانسي آويشن شيرازي در دماهاي باالتر 

 در پژوهش ديگري .باشد در تحقيق حاضر مي) وسيسلس
Raghavan et al.) 1995 (ش نشان دادند كه خشك كردن به رو

 ي درصد٣٠وس باعث تخريب ي درجه سلس٥٠همرفت در 
در تحقيق حاضر نيز اگرچه روش . گردد اسانس گياه رزماري مي

 درصدي ٩/١٤‐٤/١٨نامناسب خشك كردن باعث تخريب 
هاي اسانسي و در نتيجه كاهش ميزان اسانس استخراج شده  غده

از آويشن شيرازي گرديده است اما هنوز مقدار اسانس استخراج 
حداقل )  درصد٦٦/٣ و ٤٤/٣به ترتيب (شده از آويشن شيرازي 

 درصد بيشتر از مقدار اسانس استخراج شده از آويشن ٤٤‐٤٥
هاي  باشد كه تمام غده  مي) درصد٥٢/٢ و ٣٩/٢به ترتيب (باغي 

 ٣٠حاوي اسانس آن حتي پس از خشك كردن كنترل شده در 
براي . اند هوس نيز سالم و دست نخورده باقي مانديدرجه سلس

هاي حاوي اسانس  شدن علت اين امر شمارش تعداد غدهروشن 
  .موجود در سطح برگ آويشن شيرازي و باغي انجام پذيرفت

بررسي تاثير گونه آويشن بر روي راندمان استخراج با استفاده 
  از ميكروسكوپ الكتروني روبشي

نتايج حاصل از استخراج اسانس از دو گياه آويشن 
 به ويکرووي به کمک مايشن باغي به وسيله كلونجر وشيرازي و آو

با توجه به ثابت .  نمايش داده شده است٢ترتيب در جدول 
بودن مقدار اسانس در گياه، تغيير روش استخراج تأثيري بر روي 

ر به کمک ير با آب و تقطيدر روش تقط(مقدار نهايي اسانس 
 و يرازي ششني آوي درصد برا٦٦/٣ و ٤٤/٣ب يو به ترتيکروويما
ا باعث نداشته و تنه) يشن باغي آوي درصد برا٥٢/٢ و ٣٩/٢
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ان شد، نتايج يهمان طور که ب. گردد تفاوت در زمان استخراج مي
ن شيرازي و آويشن آويش(حاصل در مورد هر دو گونه آويشن 

ج نمايش داده شده در يهمچنين، نتا. باشد صادق مي) باغي
 مختلف يها در روشن مسأله است که يانگر اي ب٢جدول 

استخراج، همواره مقدار اسانس استخراج شده از آويشن شيرازي 
. بيشتر از مقدار اسانس استخراج شده از آويشن باغي بوده است

در ضمن، مقدار نهايي اسانس استخراج شده از گياه آويشن 
 درصد بيشتر از مقدار نهايي اسانس ٤٤‐٤٥شيرازي حداقل 

ن، انتخاب يبنابرا. باشد شن باغي ميتخراج شده از گياه آوياس
خراج به خصوصاً در است(گونه مناسب جهت انجام استخراج 

 اينكه با وجوددر ضمن، . باشد بسيار مهم مي) شكل صنعتي
اج منجر به كاهش زمان استخراج استفاده از روش مناسب استخر

 نهايي بازدهتواند باعث افزايش  گردد اما تنها نوع گونه مي مي
  .اج گردداستخر

اهان ي اسانس تنها مربوط به گيزان بازدهيتفاوت در م
 يها ي اسانس در گونهباشد بلکه ممکن است بازده يمختلف نم

هاي اين  در تاييد يافته. اشدز متفاوت بيک جنس نيمختلف 

   نشان دادند که) Rezvanpanah et al.) 2008 and 2011مقاله، 
ه تفاوت  مختلف مرزهاي بين راندمان استحصال اسانس گونه

ها نشان دادند كه راندمان استحصال  آن. معني داري وجود دارد
ر به ير با آب و تقطياسانس مرزه تابستانه با استفاده از روش تقط

شتر از مقدار ي مختلف چند برابر بيها يو در توانکروويکمک ما
در (باشد  ي مشابه در مرزه زمستانه ميها يي اسانس با روشنها

 ٤ اسانس استخراج شده بعد از يير با آب مقدار نهايطروش تق
 ي درصد وزن٧/٠ مرزه تابستانه و ي درصد وزني برا١٢/٣ساعت 

  ).  مرزه زمستانه به دست آمديبرا
) آويشن شيرازي و آويشن باغي(هاي هر دو گونه آويشن  برگ

تيمار نشده با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي مورد 
با بزرگنمايي  (٢همان طور كه در شكل .  گرفتندارزيابي قرار

هاي حاوي اسانس در  شود، غده مشاهده مي)  برابر٧٥٠يه اول
ه در ضمن اندازه غده در هر دو گون. سطح برگ قرار گرفته اند

برگ در اما ساختار سطح . باشد ميآويشن تقريباً به يك اندازه 
  .باشد دو گونه كامالً متفاوت مي

  
  )يدرصد وزن( مقدار نهايي اسانس استخراج شده ي مختلف استخراج بر روير گونه آويشن و روش هاي تأث‐۲جدول 

  گونه آويشن  روش استخراج  منبع

   مايكروويو   كلونجر 

Golmakani & Rezaei, 2008 b يرازيشن شيآو ٦٦/٣ ± ١٢/٠   ٤٤/٣ ± ٠٤/٠  
Golmakani & Rezaei, 2008 a  يشن باغيوآ ٥٢/٢ ± ٠٠/٠   ٣٩/٢ ± ٠٦/٠   

  

  
  )پايين (يرازيو ش) باال (يشن باغي غدد اسانسي موجود در سطح برگ آو‐۲شكل 

  

 اسانس استخراج شده از دو يي مقدار نها٢در جدول 
ر با ي تقطيها  با استفاده از روشي و باغيرازيشن شي آوي گونه

 ٢ و ٤ب بعد از يو به ترتيکرووير با آب به کمک مايآب و تقط
 ي اسانس در روش سنتييمقدار نها. ان داده شده استساعت نش

باً يو تقريکرووير با آب به کمک ماين تقطير با آب و روش نويتقط
زان ي مي بر رويدار ر معنييکسان بوده و روش استخراج تأثي
 نداشته ي و باغيرازيشن شي اسانس در هر دو گونه آويينها

 روش استخراج شود در هر دو يطور که مشاهده ماست اما همان 
 يرازيشن شي آوي  اسانس در گونهييزان نهاين مي و نويسنت

 يشن باغي اسانس آوييشتر از مقدار نهاي درصد ب٤٤‐٤٥حداقل 
  .باشد يم

 اسانسي موجود در سطح برگ دو گونه يها تعداد غده
همان طور كه .  شده است نمايش داده)١(آويشن در جدول 

 اسانسي در واحد سطح برگ يها  تعداد کل غدهشود مشاهده مي
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 يها شتر از تعداد کل غدهيآويشن شيرازي در مرکز و لبه ب
تعداد کل . باشد ي در واحد سطح برگ آويشن باغي مياسانس
 غده در ٧٥ سطح ها در مركز برگ آويشن شيرازي در واحد غده

ها در مركز   که تعداد کل غدهيباشد در حال ميلي متر مربع مي
). ٣شكل (باشد   غده در ميلي متر مربع مي٢٢ يبرگ آويشن باغ
 ٧٩ سطح ها در لبه برگ آويشن شيرازي در واحد تعداد کل غده

ها در   که تعداد کل غدهيباشد در حال غده در ميلي متر مربع مي
شكل (باشد   غده در ميلي متر مربع مي٣٥ يلبه برگ آويشن باغ

يشن  اسانسي در واحد سطح برگ آويها تعداد کل غده). ٤
 يها  برابر تعداد کل غده٢٦/٢ در لبه  و٤١/٣شيرازي در مرکز 

نتايج به . باشد ي در واحد سطح برگ آويشن باغي مياسانس
دست آمده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي در اين قسمت باالتر 
بودن مقدار اسانس استخراج شده از گياه آويشن شيرازي نسبت 

استخراج ارائه گرديد را  هاي اغي كه در روشبه گياه آويشن ب
  .كند توجيه مي

      
  )پايين (يرازيو ش) باال (يشن باغي غدد اسانسي موجود در مرکز برگ آو‐۳شكل 

  

          
  )پايين (يرازيو ش) باال (يشن باغي غدد اسانسي موجود در لبه برگ آو‐۴شكل 

  
  كلي يريجه گينت

 به شکل ييدارواهان يها و گ هيبات فرار در ادوياتالف ترک
نتايج به .  داردياه بستگيات گيعمده به خشک کردن و خصوص

دست آمده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي در اين مطالعه بهتر 
وس ي درجه سلس٣٠بودن روش خشک کردن کنترل شده در 

ر کنترل شده در ي مرسوم خشک کردن غيها نسبت به روش
ي اسانس آويشن مقدار نهاي. دهد  باال را توضيح مييدماها

له ياستخراج به وسشيرازي در تيمارهاي مختلف استخراج مثل 
 همواره بيشتر از مقدار ويکرووياستخراج به کمک ما و کلونجر

 اسانسي در يها تعداد غده. باشد  مينهايي اسانس آويشن باغي
 يها آويشن شيرازي بيشتر از تعداد غدهواحد سطح برگ 

نتايج . باشد ن باغي ميي در واحد سطح برگ آويشاسانس

ميكروسكوپ الكتروني روبشي باالتر بودن مقدار اسانس استخراج 
. كند  نسبت به آويشن باغي را توجيه ميشده از آويشن شيرازي

خصوصاً در (بنابراين، انتخاب گونه مناسب جهت انجام استخراج 
با در ضمن، . باشد بسيار مهم مي) خراج به شكل صنعتياست

اج منجر به كاهش ستفاده از روش مناسب استخر اينكه اوجود
گردد اما تنها نوع گونه مي تواند باعث افزايش  زمان استخراج مي

  . نهايي استخراج گرددبازده

  سپاسگزاري
 خود را از ين مقاله مراتب تشکر و قدردانيسندگان اينو

 و يعي و منابع طبيس کشاورزي پردي معاونت علميها تيحما
  . دارندي دانشگاه تهران ابراز ميوهشن معاونت پژيهمچن
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