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IDبررسي روش هاي مختلف خشك كردن و تاثير آن بر كيفيت و كميت تركيبات

Erigeron annuus L. در روغن اسانسي گياه 

 نفيسه حاجي عبداله1* ، فرهنگ مراقبي2 ، سميه الهي1   

چكيده :
 اين تحقيق به منظور مطالعه اثر نحوه خشك كردن گياه بر كميت و كيفيت اسانس و شناسايي تركيبات آن صورت گرفته است. 
گياه در اوايل بهار در استان گيالن جمع آوري و به ترتيب در دو شرايط آون و سايه خشك گرديد. روغن اسانس گياه با استفاده از 
دستگاه تقطير با آب و طرح كلونجر به دست آمده و به وسيله دستگاه GC و GC/MS آناليز و تركيبات شيميايي اسانس توسط 

دستگاه اسپكتروسكوپي MS و مقايسه شاخص ها با منابع معتبر مشخص گرديد.
نتايج نشان داد كه در شرايط سايه، عالوه بر افزايش عملكرد اسانس، بر ميزان كيفيت تركيبات موثره آن افزوده شده است به 
طوري كه مهم ترين تركيب شناسايي شده geraniol مي باشد كه در آون مقدار آن 17/2٪ و در سايه 33/2٪ اندازه گيري شده 

است .
geraniol ،روغن اسانس،  اثرات نحوه خشكاندن ,  Erigeron annuus L.  : كلمات كليدي
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مقدمه
باعث  حبوبات  كشت  از  بعد  خاك  در  اسيد  ميزان  افزايش 
نگراني قابل توجهي براي كشاورزان مي باشد. زيرا رسوب اسيد 
راندمان  ميزان  و   كرده  عمل  ازت  منبع  عنوان  به  مي تواند 
كشت هاي بعدي را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. بنابراين 
استفاده ازگياهي كه بتواند ميزان اسيد خاك را كاهش دهد از 

(Liu et al .,2008) .ديرباز مورد مطالعه بوده است
اسيدي  خاك هاي  در  خوبي  بسيار  رشد   E.annuus گياه
دارد و مي تواند براي تقويت زمين بعد از كشت حبوبات مورد 
بهبود  را  خاك    phمي تواند گياه  اين  زيرا  گيرد  قرار  استفاده 
مي باشد   NO3 جذب  به  قادر  گياه  اين  ريشه هاي  و  بخشد 
مينيمم  حد  در  خاك  در  را  نيتريت  غلظت  خاطر  همين  به 
كه  خاك هايي  تصفيه  باعث  گياه  اين  همچنين  نگه مي دارد 
  Noyes et al.),.مي گردد گشته  مسموميت  دچار   IA با  

( (2000)
در تحقيقي كه در غرب چين بر روي ريشه هاي اين گياه انجام 
گرفت ميزان اسانس حاصله بررسي گرديد و مشخص شد كه 
قابل  مقدار  به  اسانس  تركيبات  ميزان  اسيدي  خاك هاي  در 

توجهي كاهش مي يابد 
ضمناَ E.annuus غلظت مواد مغذي را بهبود مي بخشد و به 
عنوان يك راه حل ساده و ارزان قيمت براي درمان خاك هاي 
اسيدي كه داراي عملكرد ضعيفي مي باشند مورد استفاده قرار 

   (Liu, Juxiu et al., 2008) .مي گيرد
ساير  و  ايران  در  تاكنون  گذشته  زمان هاي  از  گياهان  كاربرد 
كشورها بين مردم رايج بوده است. در زمان هاي مختلف ميزان 
مصرف گياهان دارويي به مقتضي زمان دست خوش تغييرات 
زيادي شده و امروزه به علت ظاهر شدن عوارض جانبي ناشي 
با  تركيبات  اين  سازگاري  عدم  و  صنعتي  تركيبات  مصرف  از 
گياه  محققين  و  دانشمندان  توجه  ديگر  انسان بار  طبيعت 
درماني به گياهان داراي اسانس معطوف شده است. اسانس ها 

اجزاء توليدكننده بو در گياهان مي باشند. (صدري, 1371) 
خشك كردن يك فعل و انفعال مرگبار بوده و در اثر بي آب 
تغييرات  و  گشته  نابود  سلول ها  بيولوژيكي  سيستم  شدن، 
فيزيكوشيميايي در ساختمان سلولي ايجاد مي گردد. به طوري 

كه نحوه خشك كردن اثر مهمي روي ميزان اسانس حاصله و 
مواد موثره گياه دارد،به طوري كه با مطالعه تاثير خشك كردن 
نمونه مي توان به صورت كاربردي ميزان تركيبات اسانس را به 
 Britaus et al ., 1992).برد پايين  و  باال  هدف دار  صورت 

 ( and Blanco et al ., 2002
با توجه به اين كه طي بررسي هاي انجام شده تاكنون در ايران 
روي اسانس گياه .Erigeron annuus L  تحقيقي صورت 
موجود  تركيبات  اولين بار  براي  كه  شديم  آن  بر  است.  نگرفته 
دهيم.گونه  قرار  بررسي  مورد  را  اسانس ها  خصوص  گياه به  در 
اريژرون متعلق به تيره (Asteraceae)است و اين تيره شامل 
تمام  در  كه  مي باشد  گونه   2000 و  جنس   1100 از  بيش 
است.  شده  پراكنده  معتدل  و  سرد  مناطق  ويژه  به  زمين  كره 

 (Mabberly ., 1997)
ايرانيكا  فلورا  محدوده  براي  را  جنس  اين  از  گونه  رشينگر 15 
گزارش كرده است كه از اين تعداد 4 گونه براي ايران شناسايي 
شده است (Rechinger.,1982) از گونه هاي جنس اريژرون 
 E. annuus, E. hyrcanus, , E.acer مي توان به گونه هاي
  E.و E.acer اشاره كرد كه مهم ترين گونه ها E. uniflorus 

annuus مي باشند.
و  درد  دندان  موضعي  درمان  E.acer براي  گياه  ريشه  از 
 E. annuusاستفاده مي شود. از گياه كبودي و ورم مفاصل 

در طب عاميانه چيني براي درمان سوءهاضمه استفاده مي شود. 
 Jolanta Nazaruk and Danuta  Kalemba .,)

(2009
زيرا  نبود  انتظار  قابل  ايران  در  خاص  گونه  اين  وجود  چه  گر 
گونه  اين  احتماال  لذا  است.  شمالي  آمريكاي  بومي  گونه  اين 
به صورت علف هاي هرز همراه بذرهاي زراعي وارد ايران شده 
در  ايران  شده  بررسي  نمونه  قهرماني 1387,)  و  است.(توكلي 
كيلومتر 10 جاده رشت به تهران در استان گيالن جمع آوري 

گرديد كه گياهي علفي مي باشد. 
در منطقه جمع آوري، گياه حالت علف هاي هرز را دارا است و 
به همين علت جزء گونه هايي قلمداد مي شود كه در ايران شكل 

طبيعي به خود گرفته است.
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مواد و روش ها

الف: تهيه نمونه گياهي و استخراج اسانس:
در  تهران   – رشت  جاده   10 دركيلومتر  بهار  اوايل  در  گياه 
منطقه  اقليم  گرديد.  جمع آورى  دريا  سطح  از  متري  ارتفاع80 
مرطوب و فاقد فصل خشك مى باشد. نمونه هاى جمع آورى شده 
با استفاده از دو روش خشك گرديد. يك بار گياه را در سايه و 
دماى اتاق خشك كرده و بار ديگر گياه را در آون در دماى 70 
درجه سانتى گراد به مدت 24 ساعت خشك كرده و سپس خرد 
شدند. هر دو روش را به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار داده 

شد. 
100  گرم از گياه كه درآون خشك شده بود به وسيله دستگاه 
تقطير با آب با طرح كلونجر به مدت 4 ساعت استخراج شد. 
روغن اسانس اين گياه به رنگ زرد كم رنگ و داراي راندماني 
0/21٪ ) بود. هم چنين100  گرم از گياه 

W
V با وزن حجمي  (

كه درسايه خشك شده بود نيز به وسيله دستگاه تقطير با آب با 
طرح كلونجر به مدت 4 ساعت استخراج شد. روغن اسانس اين 

     Erigeron annuus L. شكل گياه

0/3٪ ) بود. 
W
V گياه داراي راندماني با وزن حجمي  (

تيره  ظرف  در  اسانس ها  اسانس گيري   اتمام  از  پس  بالفاصله 
GC/و GCنگه داري شد و تا هنگام انتقال و تزريق به دستگاه

MS در يخچال نگه داري شد.
:GC/MS و GC مشخصات دستگاه كروماتوگرافي 

دستگاه مورد استفاده در گاز كروماتوگراف ;
به   DB-5 ستون  داراي  كه    ,Shimadzu A

C
G 9− مدل

طول 30 متر و ضخامت فيلم 0/25 ميكرومتر است. برنامه ريزي 
حرارتي ستون از 60 تا 240 درجه سانتي گراد با افزايش دماي 
3 درجه سانتي گراد در دقيقه انجام گرفت و گاز حامل هليوم 
دماي  و  سانتي گراد  درجه  تزريق 250  قسمت  دماي  مي باشد 

آشكار ساز 260  درجه سانتي گراد تنظيم شده است.
:   GC/MS دستگاه مورد استفاده

طيف  به  شده  متصل   Varin – 3400 گاز  كروماتوگراف  از 
قطر  و  متر  طول 30  به   DB-5 ستون  به  مجهز  جرمي  سنج 
0/25 ميلي متر كه ضخامت فيلم 0/25 ميكرومتر است استفاده 
درجه  تا 240   60 از  حرارتي  برنامه ريزي  فرآيند  اين  در  شد. 
سانتي گراد با سرعت 3 درجه در دقيقه ، درجه حرارت محفظه 
تزريق 250  درجه سانتي گراد وانرژي يونش ev 70 و درجه 
حرارت ترانسفرالين 260 درجه سانتي گراد و گاز حامل هليوم 
در  كامپيوتري  بررسي  وسيله  به  تركيبات  نهايت  در  مي باشد. 
 NIST ترپنوييد ها  تخصصي  كتابخانه  و   wileyكتابخانه
نام گذاري گرديد. با استفاده از نرم افزار mini tab آناليز آمارى 
از  آمده  دست  به  داده هاى  روى  بر    T-Student روش  به 

آزمايش انجام گرفت . 
نتايج

شناسايي اجزاء روغن هر بخش به وسيله  GC/MS و مقايسه 
شاخص ها ( KI ) بررسى گرديد. 

در بررسي نتايج فقط تركيباتي كه داراي غلظت 0/03٪به باال 
بودند مورد ارزيابي قرار گرفت زيرا مقادير كمتر داراي ارزش 

اقتصادي براي جداسازي نمي باشند. 
همان گونه كه در جدول شماره 1 نشان داده شده است اثرات 
خشك كردن مي تواند روي بيشتر تركيبات اسانس تاثير بگذارد.
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    Erigeron annuus L.جدول شماره 1 : ميانگين درصد مواد تشكيل دهنده موجود در روغن اسانسي گياه

 ميانگين درصد تركيبات
 اسانس دريافتي از خشك

كردن گياه در آون

 ميانگين درصد
تركيبات اسانس
 دريافتي از خشك
كردن گياه در سايه

KI

رديفتركيب

0/0260/1967sabinene1

0/0060/13983myrcene2

0/280/331022limonene3

0/030/41031z-β-ocimene4

0/042/731042E-β-ocimene5

6/25/31085linalooL6

0/0830/131211citronellol7

17/233/21238geraniol8

0/131/161243geranial9

4/810/21356geranyl acetate10

231531geranyl butyrate11ظ/0/090

0/0760/091582geranylisovalerate12

0/92/51693(E,Z)-famesol13

0/0931/61723geranyl hexoate14

29/958/1Total
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5 تركيب اصلي اسانس كه در مرحله خشك كردن گياه در آون 
به دست آمده به ترتيب عبارتند از :

 4- linalool-3 geranyl acetate-2  geraniol-1
 (E,Z)-famesol-5 E-β-ocimene

و 5 تركيب اصلي اسانس كه در مرحله خشك كردن گياه در 
سايه به دست آمده به ترتيب عبارتند از :

 geranyl acetate -3  linalool-2  geraniol-1
 limonene-5  (E,Z)-famesol-4

تركيب   4 كه  شد  مشخص  آمده  دست  به  نتايج  به  توجه  با 
(E,Z)- و   linalool وgeranyl acetate و   geraniol

درصد هاي  داراي  ولي  يكسان  مرحله  دو  هر  در   famesol
مختلفي مي باشد. 

دست  دادهاي به  روي  آماري به روش T-Student بر  آناليز 
آمده از آزمايش انجام گرفت و نتيجه بدين گونه بود كه اختالف 
معني داري بين دو روش خشك كردن به طور مشهود مشاهده 

گرديد.
با محاسبه ميانگين اندازه گيري ها، همان طور كه در جدول 1 
مشاهده گرديد geraniol به عنوان مهم ترين تركيب اسانس 
گونه مورد نظر تفاوت قابل مالحظه اي در ميزان اسانس دريافتي 
از هر دو روش به كار برده شده نشان مي دهد به طوري كه با 
خشك كردن گياه در سايه و در آون ميانگين درصد اين تركيب 
از 33/2٪ به 17/2٪ كاهش مي يابد.شكل 1و 2 كروماتوگرافي 

گازي روغن اسانس گياه را در هر دو روش نشان مي دهد.

شكل 1- كروماتوگرافي گازي روغن اسانسي گياه    .Erigeron annuus L    در مرحله خشك كردن گياه در سايه
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بحث و نتيجه گيري 

توليد كنندگان و فروشندگان سنتي گياهان و تركيبات دارويي 
به علت مزاياي عمل خشك كردن از جمله سهولت در نگه داري 
از گياه،  محافظت از كپك زدن، جلوگيري نمودن از فعاليت 
آنزيم ها و باكتري ها و نيز آسان خردكردن و آسياب نمودن، 
حمل و مراحل استخراج ترجيح مي دهند كه نمونه هاي گياهي 

را خشك كنند. (ميرزا و صالحي،1386)
روغن هاي  درصد  تركيب  از  آمده  دست  به  نتايج  بررسي  با 
اسانسي دريافتي از گياه مورد نظر، فقط تركيباتي كه داراي 
غلظت 0/03٪ به باال بوده و داراي ارزش اقتصادي مي باشند 

مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج نشان مي دهد كه ميزان 58/1٪ از روغن اسانس به دست 
آمده در سايه داراي ارزش اقتصادي بوده در حالي كه در آون 
ميزان روغن اسانس دريافتي كاهش يافته و به مقدار ٪29/9 

مي رسد.
همان طور كه مشاهده گرديد  geraniol  به عنوان مهم ترين 
از   ٪33/2 از  آن  مقدار  اسانس  روغن  تشكيل دهنده  تركيب 
گياه  كردن  خشك   ٪17/2 به  سايه  در  گياه  كردن  خشك 

درآون رسيد.  
هم چنين ساير تركيبات مانند: geranyl acetate مقدار آن 
از 10/2٪ به E-β-ocimene , ٪4/8 از 2/73٪ به ٪0/04 
, famesol-(E,Z) مقدار آن از 2/5٪ به 0/9٪ رسيد. تنها 

تفاوت مشاهده شده در تركيب درصدlinalooL  كه مقدارآن 
از 5/3٪در مرحله خشك كردن گياه در سايه به  6/2 در مرحله 

خشك كردن گياه در آون رسيد. 
خشك  نحوه  كه  شد  داده  نشان  آمده  دست  به  نتايج  در 
تركيبات  ميزان  بر  مالحظه اي  قابل  اثر  گياهي  نمونه  كردن 
ساير  كار  بر  تائيدي  اسانس مي گذارد كه  روغن  تشكيل دهنده 

محققان مي باشد
Rao et al.,1998. Maharaj&Sankat.,1994.)
(Venskutonis., 1997andRustaiyan et al., 2000

اسانس گياه E.annuus را با اسانس گياه E.acris كه يكي 
از گونه هاي اريژرون است مورد مقايسه قرار داده شد و مشاهده 
بيش ترين   geraniol گياهE.annuus تركيب  در  گرديد 
در  كه  حالي  در  است.  داده  تشكيل  را  اسانس  درصد  تركيب 
گياه E.acris تركيب lachnophyllum  بيش ترين تركيب 
  Jolanta) است.  داده  اختصاص  خود  به  را  اسانس  درصد 

(Nazaruk and DanutaKalemba .,2009
اهميت  اساس  بر  گرفت  نتيجه  مي توان  حاضر  مشاهدات  از 
خشك  از  مي توان  اسانسي  تركيب  از  خاصي  نوع  استخراج 
كردن در سايه و يا خشك كردن در آون استفاده نمود. از آن 
جايي كه نوع خشك كردن باعث افزايش و يا كاهش تركيبات 
خاصي شوند بنابراين مي توان به طور انتخابي و هدف مند ميزان 

تركيبات خاصي را افزايش و يا كاهش داد. 

شكل 2- كروماتوگرافي گازي روغن اسانسي گياه  .Erigeron annuus L    در مرحله خشك كردن گياه در آون
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سپاس گزاري
اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشى مى باشد.كه بدين وسيله از همكاري صميمانه دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان كمال تشكر 

مي گردد. 
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