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 Hypericum چاي كردن با هواي داغ بر مقدار هيپريسين استخراج شده از برگ گياه دارويی علف تاثير خشك

perforatum L.  

 2نيا سيده معصومه هاشمی ،*3حسين احمدي چناربن
 پیشوا، دانشگاه آزاداسالمی -نباتات، واحد ورامین. استاديار گروه زراعت و اصالح 1

 . استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات، واحد رودهن، دانشگاه آزاداسالمی2
 (12/12/1931تاريخ تصويب:  -22/5/1931)تاريخ دريافت:  

  چکيده

در حفظ كمیت و شود كه نقش مهمی  كردن يكی از مهم ترين فرآيندهاي پس از برداشت گیاهان محسوب می خشك

درجه سلسیوس،  02و  52،  12ها دارد. در اين تحقیق، تاثیر سه تیمار شامل دما در سه سطح  ي آن كیفیت مواد موثره

متر بر مقدار هیپريسین  سانتی 2و  1متر بر ثانیه و عمق بستر در دو سطح  1و  9/2سرعت جابجايی هوا در دو سطح 

كردن در دماي  . با توجه به نتايج،  بیشترين مقدار هیپريسین طی فرآيند خشكاستخراج شده مورد بررسی قرار گرفتند

میكروگرم در  11/505متر و به میزان  سانتی 1متر بر ثانیه و در عمق بستر  1درجه سلسیوس و در سرعت هواي داغ  52

 9/2ت هواي داغ درجه سلسیوس و در سرع 02كردن در دماي  گرم وزن خشك و كمترين مقدار آن طی فرآيند خشك

 آمد.  دست میكروگرم در گرم وزن خشك به 91/555متر و به میزان  سانتی 2متر بر ثانیه و در عمق بستر 

 .Hypericum perforatum Lچاي،  كردن، هیپريسین، علف خشك :هاي كليدي واژه
 

 3 مقدمه

اي در  پیشرفته دنیا مطالعات گستردهامروزه اكثر كشورهاي 

زمینه ي شناخت فلور گیاهی سرزمین خود و گیاهان دارويی 

اند. مساله مهمی  عمل آورده مورد استفاده در كشورهاي ديگر به

گونه تحقیقات قرارداشته و عامل انجام مطالعات  كه بر سر راه اين

 گردد، مساله گسترده در زمینه كاربرد گیاهان داروئی می

شناخت و حفظ مواد موثره گیاهان به ويژه در اشكال مختلف 

ترين مزاياي  شك يكی از بزرگ باشد. بی گیاهان دارويی می

استفاده از گیاهان دارويی امكان استفاده از طیف وسیعی از 

صورت  عناصر ضروري مورد نیاز بدن انسان است كه همگی به

صه اهم داليل طور خال شود. به طبیعی از گیاه زنده تهیه می

عوارض جانبی ناشی از  رويكرد به گیاهان دارويی عبارتند از: بروز

مصرف داروهاي سنتزي، مقرون به صرفه نبودن ساخت برخی از 

ها با  داروهاي سنتزي، انحصاري بودن درمان برخی بیماري

 شود  گیاهان دارويی مانند جذام، سالك و برص كه گفته می

 جود تجارب بالینی ارزشمند فقط درمان گیاهی دارند، و

( 2011c Ahmadi Chenarbon et al.,يكی از مهم .)  ترين انواع

 .Hچاي يا هوفاريقون، با نام علمی  گیاهان دارويی، علف

perforatum L. و از خانواده ( يClusiaceae  ياHypericaceae )
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باشد كه بومی اروپاي غربی، شمال آفريقا و آسیاست. در دنیا  می

ها در ايران رويش  از آن  گونه 13گونه دارد كه  103از بیش 

در ايران در نواحی شمالی به خصوص اردبیل، آستارا و  .يابند می

گرگان به صورت خودرو در مراتع ديده می شود. برگ هاي اين 

گیاه متقابل، ساده و بدون دمبرگ است. چنانچه برگ هاي اين 

وشنی بر روي آن ها قابل گیاه در مقابل نور قرار گیرند، نقاط ر

باشند كه محل تجمع اسانس می باشند. اين نقاط به  مشاهده می

طور يكنواخت در تمام سطح برگ گسترش دارند. عالوه بر نقاط 

مذكور لكه هاي تیره رنگی بر روي برگ ها مشاهده می شوند 

كه محل ساخت و تجمع هیپرسین است. اين لكه ها بر روي 

و خصوصا بساك ها نیز وجود دارند.  گلبرگ ها، كاسبرگ ها

تولید هیپرسین در برگ ارتباط نزديكی با اين غده ها داردو 

افزايش مقدار هیپرسین در گل ها نسبت به برگ ها احتماال به 

علت وجود تعداد غده بیشتر در گل ها می باشد.تعداد غده ها 

روي برگ و ساقه گیاه تحت تاثیر شدت نور فتوسنتزي تغییر 

و هرچه شدت نور فتوسنتزي افزايش يابد تعداد اين غده  كرده

(. از ,.2012a) Ahmadi Chenarbon et al  ها نیز افزايش می يابد

ي  ترين گونه مهم H. perforatumنظر خواص دارويی و درمانی، 

رود و امروزه كاربرد وسیعی در درمان  شمار می اين جنس به

طیف وسیعی از افسردگی خفیف تا متوسط دارد. تاكنون 

تركیبات فعال بیولوژيك در گیاهان اين جنس شناسايی و 

 ها توان به نفتوديانترون جمله می است كه از گزارش شده
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ها  )هیپريسین و سودو هیپريسین(، آسیل و فلوروگلوسینول

ها و فالونوئیدها اشاره داشت  )هیپرفورين و ادهیپرفورين(، زانتون

(Crockett, 2010اجزاي اسا .)چاي نخستین بار در سال  نس علف

متیل -2از فرانسه گزارش شده است، در مطالعه مذكور،  1301

درصد( به عنوان اجزاي اصلی 21درصد( و آلفا پینن ) 15اكتان )

اسانس شناسايی شدند. بعد از آن گزارش هايی از اجزاي اسانس 

در كشورهاي هند، تركیه و صربستان صورت گرفت. در اين 

ز آلفا پینن به عنوان جز اصلی اسانس گزارش شده مطالعات نی

عالوه بر اسانس محتواي فنلی اين گیاه نیز در طی مراحل  است.

رويشی دچار نوسانات زيادي می شود، به عنوان مثال 

مونوفالونوئیدها در مرحله قبل از گلدهی و پروفالونوئیدها در 

ر بی مرحله گلدهی در حداكثر مقدار خود هستند. از سوي ديگ

آپیژين و هايپروزيدها در جوانه هاي در حال توسعه گل در 

حداكثر مقدار خود هستند و مقدار اين تركیبات بعد از مرحله 

كه  اين ي قابل توجه ي گلدهی سريعا كاهش می يابد. نكته

هاي ايرانی اين گیاه، باالبودن درصد  ترين ويژگی گونه مهم

هاي آن  ره در برگ و گلترين ماده موث هیپريسین به عنوان مهم

 ها دارد  است كه نقش بسیار مهمی در درمان انواع بیماري

2012b) Ahmadi Chenarbon et al.,.)  در اهمیت توجه به اين

میلیون دالر در آمريكا و  212گیاه بايد گفت كه تجارت آن 

 میلیون دالر در سراسر دنیا طی سه سال اخیر بوده است ) 552

et al., 2012  Sirvent 5(. زراعت اين گیاه در اروپاي غربی طی 

سال گذشته گسترش يافته، به طور مثال در آلمان سطح تولید 

 1332هكتار رسید در حالی كه در سال  922به  1335در سال 

(. فرآيندهاي Buter et al.,1998است ) هكتار بوده 15اين میزان 

هاي فاسد  محصولتواند  كار رفته در صنايع تبديلی می مختلف به

هايی با پايداري باال تبديل كند. با استفاده از  شونده را به فرآورده

توانند انبار شده و در تمام طول  ها، محصوالت می اين فناوري

سال به بازارهاي مصرف منتقل شوند و در نتیجه زمان دسترسی 

هاي كیفی آن ها  به آن ها افزايش يافته و ارزش غذايی و ويژگی

هاي كشاورزي تابع دو  ماند. پايداري انباري فرآورده می محفوظ

باشد. با كاهش  عامل فیزيكی دماي محیط و رطوبت محصول می

اي طول  توان به میزان قابل مالحظه رطوبت يا دما و يا هر دو می

اين دوره را افزايش داد. كاهش رطوبت به وسیله عملیات خشك 

، راهی مناسب و باشد. در واقع خشك كردن كردن ممكن می

مطمئن براي نگهداري و ذخیره سازي محصوالت است . خشك 

كردن فرآيندي است كه طی آن فعالیت آبی ماده غذايی با 

كاهش میزان رطوبت آن، توسط عمل تبخیر يا تصعید كاهش 

يابد و يا به عبارت ديگر عبارت است از خارج كردن رطوبت  می

ها كاهش يافته و  از محصوالت به طوري كه فعالیت آنزيم

زا قادر به رشد و نمو نبوده و از فساد  ها و عوامل بیماري باكتري

(. در Arabhosseini et al., 2009ماده غذايی جلوگیري شود )

درجه سلسیوس  52و  02،  12هاي  تحقیقی تاثیر درجه حرارت

مورد  Menta piperitaهاي نعناع فلفلی  براي خشك كردن برگ

هاي باالتر  . با توجه به نتايج، در درجه حرارتبررسی قرار گرفت

كه  اي درجه سلسیوس، مقدار اسانس كاهش يافت به گونه 02از 

درجه سلسیوس به يك  52مقدار سیترونالل و سینئول در 

(. در تحقیقی ديگر، تاثیر Mahanom et al.,1999هشتم رسید )

 هاي فرار موجود در كردن با هواي داغ بر میزان روغن خشك

ي فرانسوي و روسی  هاي گیاه ترخون در دو واريته برگ

درجه  32تا  12هاي گیاه در محدوده دمايی  شد. برگ مطالعه

هاي نسبی مختلف، خشك شدند. عمل  سلسیوس و رطوبت

درصد  12ها به  كردن، زمانی كه محتواي رطوبتی نمونه خشك

شدن و  رسید، متوقف شد. بر اساس نتايج، دو عامل زمان خشك

ها  دما از تاثیرگذارترين عوامل در حفظ اسانس موجود در برگ

دار نبود. از سوي ديگر با  بودند اما تاثیر رطوبت نسبی معنی

طوالنی شدن زمان خشك شدن، میزان روغن هاي فرار كاهش 

درجه سلسیوس مشاهده  02يافت و بیشترين كاهش در دماي 

تاثیر  Azizi et al (2009)(. Arabhosseini et al., 2005شد )

شدن، سرعت  كردن را بر زمان خشك هاي مختلف خشك روش

هاي بابونه  كاهش وزن، میزان اسانس و درصد كامازولن گل

(Matricaria recutita L.)  بررسی نمودند. در تحقیق آنان شش

و  022، 152، 922، 152، 122توان مختلف میكروويو شامل 

درجه  52و  02 ،52وات، سه دماي مختلف آون شامل  322

سلسیوس و روش طبیعی )سايه( مورد مقايسه قرار گرفتند. با 

كردن بر زمان  هاي مختلف خشك توجه به نتايج، تاثیر روش

دار  ها معنی كردن، میزان اسانس و درصد كامازولن نمونه خشك

دقیقه با توجه به  122تا  0كردن ) بود. كمترين زمان خشك

ساعت(  122ويو و بیشترين آن )توان مورد نظر( در روش میكرو

و  52در روش سايه حاصل شد. باالترين درصد اسانس در دماي 

دست آمد و  كردن در سايه به درجه آون و روش خشك 02

هاي باالي میكروويو  كردن در توان كمترين آن مربوط به خشك

و دماي باالي آون بود. باالترين درصد كامازولن در روش طبیعی 

كردن در آون  وسیله خشك كمترين درصد آن بهو میكروويو و 

  .دست آمد به

كردن در صنعت گیاهان  با توجه به اهمیت فرآيند خشك

ها، تحقیق حاضر،  دارويی و حفظ تركیبات شیمیايی موثر در آن

كردن با  ترين تیمار در فرآيند خشك منظور تعیین مناسب به

 انجام  H. perforatumهواي داغ برگ گیاه دارويی علف چاي 
  شد.



 101 ...نيا: تاثير خشك كردن با هواي داغ بر مقدار هيپريسين  احمدي چناربن و هاشمی 

 ها مواد و روش

 كردن تجهيزات عمليات خشك

كن آزمايشگاهی نوع  از سه دستگاه خشك ،كردن براي خشك

 كه در مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب موجود است، كیلن

ها،  براي خشك كردن دانهكه كن  استفاده گرديد. اين خشك

دو طبقه بوده  شود، استفاده میمواد غذايی، میوه ها و سبزيجات 

اي است  صفحه ،كه در طبقه اول مولد گرمايی و در طبقه دوم

گیرد. در كف  قرار میروي آن محصول براي خشك كردن كه 

هايی براي عبور هواي داغ تعبیه شده است.  اين طبقه سوراخ

نشان داده شده است. طول و عرض  1در شكل ،طرح خشك كن

محل قرار  .باشد می cm105ها  و ارتفاع آن cm12 دستگاه

از كف دستگاه فاصله داشته و  cm 122حدود  ها گرفتن نمونه

ي ا است. در فاصله cm 02كن حدود  ها تا سقف خشك فاصله آن

 براياي  ها، دريچه باالتر از محل قرارگیري نمونه cm 12حدود 

ها  كن است. هركدام از اين خشك خروج هواي مرطوب تعبیه شده

مستقل براي تامین دماي مورد نیاز  داراي دو المنت برقی

ه باشند كه يكی به وسیله ترموستات ديجیتالی و ديگري ب می

گردد. جريان هوا توسط يك دهنده كه  صورت دستی كنترل می

شود. میزان هوادهی اين  تامین می ،ها قرار دارد در زير المنت

h/9 دمنده ها
m 222-152  توسط يك ديمر قابل تنظیم

يكی در قسمت  ،مادگیري دما دو حسگر  اندازه باشد. براي می

زيرين و ديگري در قسمت رويی ظرف تعبیه شده كه دماي هوا 

را قبل و بعد از تماس با نمونه هاي آزمايشی اندازه گیري می 

 (.,.Ahmadi Chenarbon et al (2010  كنند

 

 
 طرح خشك كن آزمايشگاهی -3شکل 

 (T1)صفحه مشبك حامل نمونه( S)مولد گرما ( H) فن (F)در شکل مزبور: 

دماسنج بعد از صفحه  (T2) دماسنج قبل از صفحه مشبك حامل نمونه

 (CE )ثبات داده ها ( DL) كليد هاي فرمان (SW) مشبك حامل نمونه

حسگر (EH)سيستم راه انداز الکترونيکی (DE) سيستم كنترل الکترونيکی

 ندازه گير ي دماي محيطحسگر ا (ET) اندازه گير ي رطوبت محيط

 

دماي مورد نظر توسط  ،قبل از شروع هر آزمايش

كردند  ها شروع به كار می كن شد و خشك ترموستات تنظیم می

د. پس از خاموش شدن المنت نتا به دماي مورد نظر برس

با دماي  دستگاهشد كه  وئیچر، مشخص میسحرارتی توسط 

قرار داده  آنها در  مورد نظر به تعادل رسیده و آنگاه نمونه

 ها در عملیات داده برداري از طريق توزين نمونه دند.ش می

 Saitorius) دقیقه به وسیله ترازوي ديجیتال 5فواصل زمانی 

گرم انجام  ±221/2ساخت كشور آلمان با دقت  (PT210مدل 

 12ها به  رسیدن محتواي رطوبت نمونهاين عمل تا  .گرفت

طور كلی محتواي رطوبت  بهشت. ادامه دا درصد بر پايه خشك،

هاي قارچی و  كه دچار آلودگی نهايی گیاهان دارويی را براي اين

اند از  كرده درصد بر پايه خشك توصیه 12آفاالتوكسین نشوند، 

سوي ديگر كاهشی بیش از اين مقدار سبب كاهش كیفیت و 

ي فرآوري افزايش  كمیت محصول نهايی شده همچنین هزينه

(. در ضمن براي تعیین و تايید (Azizi et al., 2009 خواهد يافت

در  (Gallen Kampها در آون خالء ) مدل  رطوبت نهايی، نمونه

 5میلی بار و به مدت  152درجه سلسیوس و فشار  52دماي 

پس سو ها انجام  گاه توزين نمونه ساعت قرار داده شدند. آن

 ,.Tsami et al) رطوبت آنها بر پايه خشك محاسبه گرديد

براي اندازه گیري سرعت جابجايی هواي گرم در خشك (. 1990

 ترونلوشركت  AM-4201كن، از دستگاه سرعت سنج هوا 

(Lutron) تفاده شد. اين دستگاه قابلیت اندازه گیري سرعت اس

باشد.  متر بر ثانیه دارا می ± 1/2را با دقت  m/s 22عبور هوا تا 

دستگاه سرعت سنج هوا را براي تنظیم سرعت هوا، ابتدا پروانه 

در محل ورود هوا به بستر محصول قرار داده و سرعت عبور 

توسط دستگاه قرائت شد. پس از آن با استفاده از ديمر مربوط 

ه خشك كن، سرعت عبور هوا با تغییر دور ابه دمنده ي دستگ

شد. در طول  موتور دمنده به میزان دلخواه تنظیم و كنترل می

آزمايشگاه به ترتیب ها، دما و رطوبت نسبی  شدوره انجام آزماي

با استفاده از  درصد،91-99 درجه سلسیوس و 23تا  25بین 

شركت لوترون با دقت  HT 3003رطوبت سنج مدل -دماسنج

به منظور استقرار  ،در طول دوره اندازه گیري شد. ± 1/2از

ز ها ا ها، با توجه به كوچك بودن ابعاد نمونه كن ها در خشك نمونه

متر استفاده  سانتی 95×95هاي ريز بافت فلزي به ابعاد  توري

متر  سانتی 9و  2و  1هاي آلومینیومی به ارتفاع  پس قابسشد. 

ها  ساخته و روي توري 95×95)عمق بسترهاي مختلف( و ابعاد 

هاي مختلف قرار داده  ها داخل قاب مستقر گرديد. آنگاه نمونه

، از توري فلزي ها برگردگی به منظور جلوگیري از بادب .شدند

 .ندگرفت قرار می ها شد كه بر روي قاب استفاده می
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 علف چايكردن گياه  فرايند خشك

 گیاه مورد استفاده در اين تحقیق از مزرعه كلكسیون تحقیقاتی

تهیه  32دارويی جهاد دانشگاهی در ارديبهشت و خرداد  گیاهان

از  ها برگدهی انجام و بالفاصله  عمل برداشت قبل از گل .گرديد

ل ك ،جدا شدند. با توجه به پیوستگی انجام مراحل آزمايش  ساقه

كردن از مزرعه  انجام عملیات خشك برايماده گیاهی مورد نیاز 

بندي  هاي پالستیكی مجزا بسته تها در پاك تهیه و سپس نمونه

منظور  به ،درون يخچال سلسیوسدرجه  1±1شده و در دماي 

شدند. در اين حالت رطوبت  زدگی قرار داده گیري از كپكجلو

در اين درصد بر پايه خشك محاسبه گرديد.  01ها ل برگك

درجه  02و  52،  12تحقیق، سه تیمار شامل دما در سه سطح 

متر بر  1و  9/2سلسیوس، سرعت جابجايی هوا در دو سطح 

ثیر بر متر از نظر تا سانتی 2و  1ثانیه و عمق بستر در دو سطح 

تحقیق مقدار استخراج هیپريسین مورد بررسی قرار گرفتند. 

 انجام و آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامل تصادفی براساس

جزيه و تحلیل آماري مورد ت SPSS14 افزار  به كمك نرمها  داده

ها توسط آزمون چند  . در پايان مقايسه میانگینندقرار گرفت

 انجام شد. α%=1اي دانكن در سطح احتمال  دامنه

 تعيين ميزان هيپريسين برگ گياه علف چاي

 استخراج اسانس گياه 

ترين  شد، هدف از تحقیق، انتخاب مناسب گونه كه گفته همان

گیري بیشترين  تیمار براي خشك كردن بود كه اين مهم با اندازه

رها مقدار هیپرسین حفظ شده در گیاه توسط هر يك از تیما

امكان پذير شد. به منظور استخراج اسانس، يك گرم از 

 122گرد  ( در بالن ته25شده گیاه )با مش  پودركامال خرد 

لیتر متانول به  میلی 52لیتري ريخته شد و با استفاده از  میلی

دقیقه، عمل رفالكس متانول و و استخراج اسانس  22مدت 

ي كتانی، صاف و  انجام شد. اسانس حاصل با استفاده از پارچه

لیتر متانول و  میلی 02گیري از پودر گیاه با  سپس عمل اسانس

هاي حاصل با هم  دقیقه مجددا تكرار گرديد. اسانس 22به مدت 

گرد  مخلوط و در نهايت با كاغذ صافی صاف گرديدند و به بالن ته

لیتر با  میلی 9لیتري منتقل شدند و تا حجم حدود  میلی 252

تحت خال تغلیظ گرديدند. اسانس  Rotary Evaporatorدستگاه  

لیتري منتقل و با استفاده  میلی 25تغلیظ شده به بالن حجمی 

هاي حاصل براي  گاه محلول از متانول به حجم رسانده شد. آن

ترين جزء اسانس يعنی هیپريسین، با استفاده از  تعیین مهم

HPLC هاي دودي رنگ و در يخچال قرار گرفتند  در شیشه

Naghdi et al., 2004)  .) 

  HPLCي دمايی دستگاه  مشخصات و برنامه

و ساخت  Chrom 2000  Wellمدل دستگاه مورد استفاده،

هاي پمپ و  بود. از سوي ديگر مدل Knauerشركت آلمانی 

 Spectrophotometerو  Maxi-star K-1000دتكتور به ترتیب، 

K-2500 نانومتر تنظیم  532كه دتكتور در بودند. قابل توجه اين

 25به طول  Erospher 100 C18شد. ستون مورد استفاده 

درصد، اتیل  05متر، فاز متحرك متانول  میلی 1متر و قطر  سانتی

درصد و با  12مول  1/2درصد و سديم هیدرو سولفات 22استات 

لیتر در دقیقه و مقدار نمونه تزريق شده  شدت جريان يك مبلی

μl22  دقیقه طول كشید.  92بود. مدت زمان انجام آزمايش

و با جرم  C30H16O8استاندارد هیپريسین با فرمول مولكولی 

 Rothگرم از شركت  میلی 12، به مقدار  19/521مولكولی 

هاي متفاوتی از نمونه  آلمانی خريداري شد. سپس غلظت

،  ppm110  ،199 استاندارد تهیه ) پنج نمونه با غلظت هاي 

گاه با داشتن  ( و به دستگاه تزريق گرديد. آن 292، 150،  155

مساحت سطح زير طیف ماده مجهول و انطباق آن با نمودار 

 Sirvent andآمد كالیبراسیون، غلظت ماده مجهول به دست

Gibson, 2000)  .) 

 نتايج و بحث
هاي دما، سرعت جريان هواي  ، تاثیر عامل1با توجه به جدول 

ها بر مقدار هیپريسین  ستر و اثرهاي متقابل آنداغ ، عمق ب

%= 1استخراج شده  از برگ گیاه خشك شده و در سطح احتمال 

α دار بودند.  معنی 
 

تجزيه واريانس داده هاي حاصل از تاثير سه عامل سرعت جريان  3جدول 

 هواي داغ ، عمق بستر و دما بر مقدار هيپريسين 

 منبع تغییر
درجه 
 آزادي

مجموع 
 عاتمرب

میانگین 
 F مربعات

 2 25/15115 19/3223 **25/190 (Aدما )
 1 03/11233 03/11233 **15/105 (Bسرعت )
A×B 2 91/19929 05/0001 **50/35 

 1 15/3315 15/3315 **59/110 (Cعمق )
A×C 2 23/12055 01/0912 **51/39 
B×C 1 59/5011 59/5011 **15/59 

A×B×C 2 00/12229 59/5111 **09/55 
 - 53/05 10/1022 21 خطا

 α%= 1دار در سطح احتمال  وجود اختالف معنی**
 

عمق بستر بر مقدار هيپريسين × مقايسه ميانگين تاثير متقابل دما  2جدول

 )ميکروگرم در گرم وزن خشك(

   (°Cدما ) 

 (cmعمق بستر ) 12 52 02
c55/012 

a29/595 
a13/525 1 

d90/532 
b19/553 

b515/593 2 
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، بیشترين مقدار هیپريسین در دماي 2با توجه به جدول 

متر و به میزان  سانتی 1درجه سلسیوس و در عمق بستر  52

میكروگرم در گرم وزن خشك و كمترين مقدار آن در  29/595

متر و به  سانتی 2درجه سلسیوس ودر عمق بستر  02دماي 

 میكروگرم در گرم وزن خشك حاصل شد.   90/532میزان 
 

سرعت هواي داغ بر مقدار × مقايسه ميانگين تاثير متقابل دما  1جدول

 هيپريسين )ميکروگرم در گرم وزن خشك(

سرعت هواي   (°Cدما ) 

 02 52 12 (m/sداغ )

c31/533 
b59/500 

b29/505 9/2 
c92/099 

a99/525 
a05/533 1 

 

، بیشترين مقدار هیپريسین در دماي 9با توجه به جدول 

متر بر ثانیه و به  1درجه سلسیوس و در سرعت هواي داغ  52

میكروگرم در گرم وزن خشك و كمترين مقدار  99/525میزان 

متر  9/2درجه سلسیوس و در سرعت هواي داغ  02آن در دماي 

خشك میكروگرم در گرم وزن  31/533بر ثانیه و به میزان 

 دست آمد.   به
 

سرعت هواي داغ بر × مقايسه ميانگين تاثير متقابل عمق بستر  .7جدول

 مقدار هيپريسين )ميکروگرم در گرم وزن خشك(

سرعت هواي داغ  (cmعمق بستر ) 

(m/s) 2 3 
c21/051 

b19/595 9/2 
bc53/525 

a23/535 1 

 

، بیشترين مقدار هیپريسین در عمق بستر 1طبق جدول 

متر بر ثانیه و به میزان  1متر و در سرعت هواي داغ  سانتی 1

میكروگرم در گرم وزن خشك و كمترين مقدار آن در  23/535

متر بر ثانیه  9/2متر و در سرعت هواي داغ  سانتی 2عمق بستر 

 اصل شد. میكروگرم در گرم وزن خشك ح 21/051و به میزان 
 

عمق بستر × سرعت هواي داغ× مقايسه ميانگين تاثير متقابل دما .  5 جدول

 بر مقدار هيپريسين )ميکروگرم در گرم وزن خشك( 

سرعت   (°Cدما ) 

هواي داغ 

(m/s) 

عمق 

بستر 

(cm) 

02 52 12 

f51/012 
b05/521 

bc15/535 9/2  

e29/059 
a11/505 

a29/550 1 1 
f91/555 

d21/512 
d92/590 9/2  

f11/539 
c25/553 

d11/519 1 2 

 

، بیشترين مقدار هیپريسین در دماي 5با توجه به جدول 
متر بر ثانیه و در  1درجه سلسیوس و در سرعت هواي داغ  52

میكروگرم در گرم  11/505متر و به میزان  سانتی 1عمق بستر 
درجه سلسیوس و  02وزن خشك و كمترين مقدار آن در دماي 

 2متر بر ثانیه و در عمق بستر  9/2در سرعت هواي داغ 
میكروگرم در گرم وزن خشك  91/555متر و به میزان  سانتی

 آمد.  دست به
مايی و در هر يك با توجه به نتايج، در هريك از سطوح د

از سطوح سرعت هواي داغ، با افزايش عمق بستر،  میزان 
دست آمده از گیاه خشك كاهش يافت. همچنین با  هیپريسین به

درجه سلسیوس، در تمام سطوح  52به  12افزايش دما از 
ها،  میزان هیپريسین استخراج  سرعت هواي داغ و در تمام عمق

در اكثر موارد اين افزايش  شده از گیاه خشك افزايش يافت اما
درجه سلسیوس،  02به  52دار نبود اما با افزايش دما از  معنی

شده كاهش نشان داد. در بیان علت  میزان هیپريسین استخراج
كردن بر درصد  توان گفت، فرآيند خشك دست آمده می نتايج به

و اجزاي اسانس تاثیر قابل توجهی دارد و اين تاثیر بر اساس 
ي گیاهی  كردن و گونه كردن، طول مدت خشك دماي خشك

است كه روش  متفاوت است. تحقیقات متعددي نشان داده
كردن بر درصد اجزاي اسانس در گیاهان دارويی و معطر  خشك

 2011a Ahmadi Chenarbon et al.,،  Chan et ) تاثیرگذاراست

al., 2009, Lim et al., 2007, Doymaz, 2007, Ahmadi 

Chenarbon et al.,2011b , Arabhosseini et al., 2009  در .)
تحقیق حاضر، از يك سو خشك شدن در دماي پايین سبب شد 

هاي  هاي تیره رنگ حاوي هیپريسین مستقردر برگ كه غده
اي  گیاه، در جريان خشك شدن دچار تغییرات قابل مالحظه

جايی هوا و همچنین  نگردد و از سوي ديگر افزايش سرعت جابه
شدن  مت كم بستر، سبب تسريع و كاهش زمان خشكضخا

هاي  شده از گلبرگ گرديد. در تحقیقی، بین مقدار اسانس خارج
هايی كه  در آون و  گل محمدي خشك شده در سايه و گلبرگ

شده بودند، تفاوت  درجه سلسیوس خشك 12و  92در دماهاي 
هاي  هاي حاصل از گلبرگ داري مشاهده نشد اما در اسانس معنی

شده در سايه، تركیبات سیترونلول و ژرانیول بیشتري  خشك
، Mahanom et al (1999) .(Ahmadi et al., 2008)مشاهده شد

 52و  02، 12هاي نعناع فلفلی را در دماهاي  كردن برگ خشك
درجه درجه سلسیوس مورد بررسی قرار دادند. با توجه به نتايج، 

مقدار كاهش  سببدرجه سلسیوس،  02هاي باالي  حرارت
مقدار درجه سلسیوس،  52در دماي  اي كه گونه شد بهاسانس 

مقدار اولیه )قبل از به يك هشتم  ،سیترونالل و سینئول
هاي  برگArabhosseini et al (2005 ،) .رسیدكردن(  خشك

 ي در محدوده رافرانسوي و روسی  ي واريته دوگیاه ترخون 
بر اساس نتايج، . دنمودندرجه سلسیوس خشك  32تا  12دمايی 

شدن و دما از تاثیر گذارترين عوامل در  دو عامل زمان خشك
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با كه  بودند. قابل توجه اينحفظ اسانس موجود در برگ ها 
هاي فرار كاهش يافت و  شدن، میزان روغن گذشت زمان خشك
 .درجه سلسیوس مشاهده شد 02بیشترين كاهش در 

 گيري نتيجه
در تحقیق حاضر تاثیر خشك كردن با هواي داغ بر مقدار 
 هیپرسین به عنوان مهم ترين جز اسانس استخراج شده از برگ 

 

گیاه علف چاي مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتايج،  
 52كردن در دماي  بیشترين مقدار هیپريسین طی فرآيند خشك

یه و در عمق متر بر ثان 1درجه سلسیوس و در سرعت هواي داغ 
میكروگرم در گرم وزن  11/505متر و به میزان  سانتی 1بستر 

درجه سلسیوس و در  02خشك و كمترين مقدار آن در دماي 
متر  سانتی 2متر بر ثانیه و در عمق بستر  9/2سرعت هواي داغ 

 میكروگرم در گرم وزن خشك حاصل شد.  91/555و به میزان 
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