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چکیده
داروییگیاهاسانساجزايودرصدکردن،خشکزمانبرقرمزمادونتابششدتوهواجریانسرعتتأثیری بررسمنظوربه

Lippia(لیموبه citriodora Kunth.،(جریانسرعت.اجرا شدتکرارسهدری تصادفکامالًطرحقالبدرفاکتوریلصورتبهی شیآزما
نیادرمتر مربعسانتیبروات5/0و2/0،3/0قرمزمادونتابششدتسطحسهوثانیه)برمتر5/1و5/0،1(سطحسهدرهوا

وGCهاي دستگاهکمکبه،آبباتقطیرروشبهاسانساستخراجوهانمونهشدنخشکازپس.گرفتندقراربررسیموردشیآزما
GC/MSوشدنخشکزمانبرتیمارهادارمعنیتأثیردهندهنشانجینتا.گرفتندقرارشناساییوتجزیهموردهااسانسهايترکیب

هانمونهشدنخشکزمانقرمز،مادونتابششدتمیزانافزایشوهواجریانسرعتکاهشبابود.لیموبههاي برگاسانسزانیم
تابششدتو)m/s(5/0يهواجریانسرعتتیماربهمربوط)دقیقه35(کردنخشکزمانمدتکمترینکهطوريهب،یافتکاهش

5/0)W/cm2(زمانبیشترینوبود)(5/1هواجریانسرعتتیماربه)دقیقه65m/s(3/0تابششدتو)W/cm2(داشت.تعلق
اسانسمیزانبیشترینکهيطوربهشد، اسانسدرصدافزایشسببهواجریانهاي سرعتتمامیدرقرمزمادونتابششدتافزایش

بررسی.آمدبدست)W/cm2(5/0تابششدتازاستفادهباهمراه)m/s(5/1و1هواجریانسرعتازاستفادهتیماردر)1/1%(
هاي نمونهاسانسدر)%3/61(سیترالخصوصهب)%3/73(داراکسیژنهاي مونوترپنمیزانبیشترینکهدادنشاناسانساجزاي
،قیتحقنیاجینتابهتوجهباداشت.وجود)W/cm2(2/0قرمزمادونتابشباهمراه)m/s(5/0هوايجریانسرعتباشدهخشک

کیفیتویتکمحفظسببکردن،خشکزمانکاهشضمنمتداولهاي کنخشکدرقرمزمادونتابشکاربردکهبیان کردتوانیم
شد.خواهدلیموبهداروییگیاهاسانس

Lippia citriodora(لیموبه:يدیکلهايواژه Kunth.(،سیترالاسانس،قرمز،مادونتابشکردن،خشک.

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2016.106145
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مقدمه
علفی،گونه200ازشیببودنادارباLippiaجنس

وجنوبیومرکزيآمریکايدرعمدتاً،ايدرختچهوايبوته
Pascual(داردپراکنشآفریقاقارهازمناطقیدرهمچنین et

al., Lippiaایراندرجنساینازموجودگونهتنها.)2001

citriodora Kunth.نروِوِولویزه،لیموبههاي نامکهاست
بهوباریککشیده،هاي برگدارايوگرددمیاطالقآنبه

,Amin(باشدمیمعطربسیارواستروشنسبزرنگ

,Mozaffarian؛ 2005 طبدرداروییگیاهاین).2010
همچنینوضدتشنجبخش،آرامعنوانبهایرانسنتی

,Amin(داردکاربردقلبتپشکنندهبرطرف لیموبه.)2005
استاضطرابوخوابیبیدرماندرزیاديقدمتداراي

)Carnat et al., درمانبراي گیاهاینهمچنین).1999
کشورهايدرنیزتنفسیوگوارشدستگاهمشکالت
Pascual(شودمیاستفادهمرکزيآمریکاي et al., 2001.(

کاهش:ازاستعبارتکردنخشککلیطورهب
ویمیآنزتیفعالازآنیپدرکهمحصولیرطوبتيمحتوا

.ابدیمیشیافزامحصوليانبارعمروشدهکاستهیکروبیم
حجمووزنکاهشبهمنجرکردنخشکن،یابرعالوه

بهبودراآننقلوحملويانباردارکهشدهمحصول
Nadjafi(بخشدمی et al., هاي آزمایشنتایج.)2012

اجزايومیزانبرکردنخشکتأثیربارابطهدرمتعددي
استبودهنکتهاینبیانگرمعطروداروییگیاهانهمؤثرمواد

مادهنوعبهتوجهباکردنخشکمناسبروشهموارهکه
انتخاببایدآنسازيذخیرهمحلگیاهیبافتنوعوهمؤثر
هاي روشازگیريبهرههدف،اینبهرسیدنبرايوشود

کمککردنخشکمتداولهاي روشباآنهامقایسهوجدید
Azizi(کند میییبسزا et al., Ahmadi؛ 2009 et al.,

Omidbaigi؛ 2008 et al., Sefidkon؛ 2004 et al.,

ی عیطبکردنخشکمانندقدیمیوسنتیهايروش).2006
يهواباکردنخشکوآفتاب)یاسایهدرکردن(خشک

هاي دستگاهوامکاناتحداقلازاستفادهلیدلبهگرم
دراستفادهموردهايروشمهمترینازهمهنوز،قیمتارزان

Ebadi(هستندخشکیاهیگمادهدیتول et al., ولی).2011

جایگزینکردنخشکجدیدهايروشاخیرهايسالدر
عبارتندآنهاازبرخیکهاندشدهقدیمیوسنتیهايروش

میکروویو،وسیلهبهکردنخشکانجمادي،کردنخشک:از
کردنخشکوقرمزمادونتابشوسیلهبهکردنخشک

Nadjafi(خألتحت et al., 2012.(
اخیرهايسالدرقرمزمادونهاي کنخشکازاستفاده

وسادهتجهیزاتوپایینهزینهدلیلهبوداشتهزیاديرونق
موردبیشترتوسعهحالدرکشورهايدرآن،قیمتارزان
,Mujumdar(استگرفتهقرارتوجه ازبرخی).2006

قرمزمادونتابشوسیلههبکردنخشکهاي مزیتمهمترین
انرژيمصرفکاراییشدن،خشکزمانکاهشاز:عبارتند

کردنگرموشدهخشکمحصوالتخوبکیفیتباال،
Hamrouni(گیاهانیکنواخت Sellami et al., 2011(.

Pääkkönenکهکردند گزارش)1999(همکارانو
Mentha(فلفلینعناعهاي نمونه piperita L.(جعفريو

)Petroselinum crispum L.(وسیلههبشدهخشک
گرمهوايکنخشکبامقایسهدرقرمزمادونکنخشک
بهترهاآناصلیاجزايوبودندباالترياسانسدرصدداراي
Hamrouniبود.شدهحفظ Sellami2011(همکارانو(

Laurus(بوبرگهاي نمونهکهکردندمشاهده nobilis L.(
هاي نمونهبامقایسهدرقرمزمادونتابشتوسطشدهخشک
باالترياسانسدرصدمیکروویووآونتوسطشدهخشک
ایندرنیزسینئول-1،8ترکیبمیزانبیشترینوداشتند
براي قرمزمادونکنخشکازاستفاده.شدمحاسبهروش

Allium(سیرهاي نمونهکردن خشک sativum L.(هویج و
)Daucus carota L.(ومیکروویوکنخشکبامقایسهدر

Baysal(داشتبرتريکیفیصفاتبرخیدرگرمهواي et

al., بارابطهدرمتعدديهاي گزارشهمچنین.)2003
محصوالتسایربراي قرمزمادونهاي کنخشکازاستفاده

Nowak(سیبمانندکشاورزي & Lewicki, سیب)،2004
Hebbar(هویج وزمینی et al., Jain(پیاز)،2004 &

Pathare, Das(برنج)،2004 et al., منتشر…و)2004
درشدهانجامتحقیقاتعمدهاینکهبهتوجهبا.استشده

گیاههمؤثرموادبرکردنخشکهاي روشتأثیربارابطه
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کردنخشکسنتیومتداولهاي روشازلیموبهدارویی
Shahhoseini(بودندکرده استفاده et al., Agah؛ 2013 &

Najafian, Karimi؛ 2012 et al., درگزارشیو)2013
برقرمزمادونتابشازاستفادهباکردنخشکتأثیرمورد

اجراآزمایشایننداشت،وجودگیاهاینکیفیخصوصیات
.شد

روشهاومواد
تابششدتوهواجریانسرعتتأثیری بررسمنظوربه
اسانساجزايومیزانکردن،خشکزمانبرقرمزمادون

قالبدرفاکتوریلصورتبهی شیآزما،لیموبهداروییگیاه

درتکرارسهوفاکتوردوبای تصادفکامالًطرح
تربیتدانشگاهيکشاورزدانشکدهتحقیقاتیهاي آزمایشگاه

سطحسهشاملاولعامل.اجرا شد1392سالدرمدرس
دومعاملوهواجریانسرعتثانیهبرمتر5/1و5/0،1

و2/0،3/0سطوحباقرمزمادونتابششدتسهشامل
ازلیموبهبرگهاي نمونهبود.مربعمترسانتیبروات5/0

حداقلدماییشرایطباايگلخانهکشتدر سالهسههاي بوته
نسبیرطوبتدرجهوگرادسانتیدرجه27و20حداکثرو

تمامیبرايتغذیهوريیاآبشرایط.شداشتدبر%40حدود
نتایج1جدولدرودشاعمالیکسانصورتهبگیاهان
.گرددمیمشاهدهگلخانهخاكنمونهشیمیاییتجزیه

گلخانهخاكنمونهشیمیاییتجزیهنتایج-1جدول
NPKآلیمادهECpHشنسیلترس

54(%)29(%)17(%)7/2)ds/m(9/706/0(%)05/0(%)4/8)ppm(200)ppm(

ساعتدرهابوتههاي سرشاخهگلدهی،شروعهنگامدر
برداشتخاكسطحيمترسانتی10ارتفاعازظهر14تا12

آنهاهاي برگتاشده منتقلآزمایشگاهبهسرعتهببعدوشدند
انجامآمادهوشدهجداساقهازدیدنآسیببدونودقتهب

ی رطوبتي محتوانییتعي براشوند.کردنخشکهاي آزمایش
Azizi(شداستفاده1ابطهرازخشکوزنپایهبرهیاول et al.,

ي دمادرآونکیدری گرم50نمونه4منظوربدینو)2009
شدند.خشکساعت24مدتبهگرادسانتیدرجه105

1(خشکوزنپایهبررطوبتمیزان=رطوبتخشک/وزنمادهوزن

کنخشکتوسطلیموبهبرگهاي نمونهکردنخشک
،2/0تابشسطحسهدر)1(شکلآزمایشگاهیقرمزمادون

،40دمايدر حدود کهمربعمترسانتیبروات5/0و3/0
کردمیایجادهانمونهسطحدرراگرادسانتیدرجه60و50
انجامثانیهبرمتر5/1و5/0،1هوايسرعتمیزانسهدر
طولدرکنخشکاطرافمحیطنسبیرطوبتودما.شد

%25±5وگرادسانتیدرجه28±3ترتیببهآزمایشمدت
هوا،سرعتودماپایدارشرایطبهرسیدنبرايوبود

قراراستفادهموردکردنکاردقیقهدهازپسدستگاه
هاآزمایششروعبرايلیموبهگرمی40هاي نمونهگرفت.می

جذبمنظوربهکنواختیطوربهکنخشکبسترروي
دوتاهاآنوزنوشدنددادهقرارقرمزمادونتابشکسانی

شانزیردرکهییترازوتوسطدقیقه5رهدراعشاررقم
زمانیتاهانمونهکردنخشکشد.گیرياندازهداشت،قرار

ادامهنکند،تغییرگیرياندازهمتوالیدفعهسهدرآنهاوزنکه
مختلفتیمارهاياثراتمقایسهوتحلیلبرايوداشت

بهمحصولرسیدنشدن،خشکزمانبرکردنخشک
هیپابر%10ای(خشکوزنهیپابر10/0معادلرطوبتی

هاي برگکردنخشکسرعتگرفت.قرارمدنظر)تروزن
وزنMآندرکهشد محاسبه2رابطهطریقازلیموبه
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متوالیکردنوزنبینزمانمدتdtوزمانtنمونه،
Minaei(ستهانمونه et al., 2011.(

کردن خشک سرعت = + −)2

خشکبرگگرم20مقداراسانس،زانیمنییتعبراي
روشبهو)Clevenger(کلونجردستگاهکمکبهشدهخرد
قراريریگاسانسموردساعت5/2مدتبهآبباریتقط

يریگاندازهواسانسهاي نمونههیتجزيبرا.گرفت
و)GC(يگازیکروماتوگرافدستگاهاز،موجودهاي بیترک

استفاده)GC/MS(ی جرمسنجفیطبهمتصلیکروماتوگراف
.استشدهآوردهزیردرآنهامشخصاتکهشد

GCدستگاه

عیسرفوقکروماتوگرافگازاستفادهموردGCدستگاه
)Ultra-Fast (مدلThermo-UFMستونباph-5طول)

4/0ساکنفازضخامتومترمیلی1/0ی داخلقطرمتر،10
زمانبا(گرادسانتیدرجه60هیاوليدمابود.میکرومتر)

درشیافزاگرادسانتیدرجه80باکهبود)قهیدق3ينگهدار
درجه.دیرسگرادسانتیدرجه285یی نهايدمابهقهیدقهر

درجهFID(،280(آشکارسازوقیتزرمحفظهحرارت
خلوصدرجهبا(ومیهلحاملگاز.بودگرادسانتی

هیثانبرمتریسانت32سرعتباکهبود)999/99%
)ml/min5/0(کردمیحرکتستونطولدر.

GC/MSدستگاه

انیوارمدلیجرمسنجفیطبهمتصلکروماتوگرافگاز
)Varian(3400ستونبهمجهزیونیتلهنوعازBD-5به

فازهیالضخامتبامتریلیم25/0قطرومتر30طول
ي زیربرنامه.گرفتقراراستفادهموردکرومتریم25/0ساکن
GCدستگاهدرستونيزیربرنامهبامشابهستونیحرارت

یی نهايدماازشتریبدرجه10قیتزرمحفظهيدما.بود
5/31سرعتباکهبودومیهلحاملگاز.شدمیتنظستون
اسکنزمانکرد.میحرکتستونطولدرهیثانبرمتریسانت
هیناحوولتالکترون70ونیزاسیونیيانرژه،یثانکیبرابر
بانککمکبههافیطییشناسا.بود340تا40ازیجرم

کواتس،سیاندمحاسبه،يبازدارزمان،یجرماطالعات
بررسىواسانسياجزاازکیهریجرمهاي فیطمطالعه

واستانداردهاي فیطباسهیمقاباآنها،شکستالگوهاى
سطحبهتوجهبانیهمچن.شدانجاممعتبرمنابعازاستفاده

سهیمقاوGCکروماتوگرامهاىکیپازکیهرمنحنىریز
ياجزاازکیهرنسبىدرصدمنحنى،ریزکلسطحباآن

,Adams(شدنییتعاسانسشدهلیتشک 2001.(

Mohajeran(قرمزمادونتابشیشگاهیآزماکنخشکشماتیکطرح-1شکل et al., 2006(
یمکشفن)8،کانالیجانبچهیدر)7،یکیالکترونيترازو)6،یشاس)5،ییگرماهاي المنت)4،کانالیفوقانچهیدر)3،نمونهینیس)2،قرمزمادونالمپ)1
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افزارنرمازآمدهبدستهاي دادهتحلیلوتجزیهبراي
افزار نرمازنمودارهاترسیمبرايوMstat-Cآماري
Excelآزمونها،دادهتحلیلوتجزیهازقبل. شداستفاده
حالتازاطمینانازپسوشدانجامآنهابودننرمال

. گردیداقدامآنهاتحلیلوتجزیهبهنسبتنرمال،زیعوت
چندآزمونروشتوسطآمدهبدستهاي میانگینمقایسه

.شدانجام%5سطحدردانکنايدامنه

نتایج
کردنخشکزمان

يمحتواتعیینبهنیازکردنخشکزمانبررسیبراي 
براساسکهبودلیموبهگلدارهاي سرشاخههیاولیرطوبت
بهوتروزنهیپابر%08/62باًیتقروشدانجام1رابطه

جدولطبق.بودخشکوزنهیپابر64/1گریدعبارت
جریانسرعتتأثیرکهدادنشانواریانستجزیهنتایج،2

برتیماردواینمتقابلاثروقرمزمادونتابششدتهوا،
کههمانطور).p>05/0(بوددارمعنیکردنخشکزمان

هوا،جریانسرعتکاهشباگرددمیمشاهده2شکلدر
بر1/0ی رطوبتي محتوابهدنیرسي براازینموردزمان

،افتیکاهشي دارمعنیصورتبهخشکوزنهیپا
جریانسرعتدرقهیدق7/61اززماننیاطوري کهبه

جریانسرعتدرقهیدق45بهثانیهبرمتر5/1هواي
جریانسرعتکاهشباد.یرسثانیهبرمتر5/0هواي

کردنخشکزماناگرچه،ثانیهبرمتر5/0به1ازهوا
نبوددارمعنیي آمارنظرازکاهشنیای ولافتیکاهش
به2/0ازقرمزمادونتابششدتشیافزابا).2(شکل

صورتبهکردنخشکزمان،متر مربعسانتیبروات5/0
و2/0تابششدتدوبینولیافتیکاهشي دارمعنی

اختالفیصفتایننظرازمتر مربعسانتیبروات3/0
متقابلاثربررسی،3جدولطبق).3(شکلنشدمشاهده

زمانبرهواجریانسرعتوقرمزمادونتابششدت
کاهشباکهدادنشانلیموبههاي برگکردنخشک
مادونتابشهاي شدتتمامیدرهواجریانسرعت
یافتکاهشيدارمعنیطوربهکردنخشکزمانقرمز،

هاي تابششدتدرکردنخشکزمانشدنکوتاهاینکه
کلیطوربه.شدمشاهدهبیشتريمیزانبهباالتر

تیماردردقیقه)35(کردنخشکزمانوتاهترینک
5/0تابشهمراههبانیهثبرمتر5/0هوايجریانسرعت

زمانترینطوالنیوگردیدثبتمتر مربعسانتیبروات
ثانیهبرمتر5/1هوايجریانسرعتتیماربهدقیقه)65(
داشتتعلقمتر مربعسانتیبروات3/0تابشهمراههب

.)3(جدول

لیموبههاي برگاسانسدرصدوکردنخشکزمانبرقرمزمادونتابششدتوهواجریانسرعتاثرواریانستجزیه-2جدول

مربعاتمیانگینآزاديدرجهتغییراتمنابع
اسانسدرصدکردنخشکزمان

A(2**007/700ns006/0(هواجریانسرعت
B(2**013/300**041/0(قرمزمادونتابششدت

A×B(4*004/100**022/0(متقابلاثر
18009/49005/0خطا

دارمعنیاختالفوجودعدم:ns؛%1و%5سطحدردارمعنیترتیببه:**و*
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لیموبههاي برگکردنخشکزمانبرهواجریانسرعتاصلیاثرمیانگینمقایسه-2شکل

لیموبههاي برگکردنخشکزمانبرقرمزمادونتابششدتاصلیاثرمیانگینمقایسه-3شکل

لیموبههاي برگ(دقیقه)کردنخشکزمانبرقرمزمادونتابششدتوهواجریانسرعتمتقابلاثربررسی-3جدول
سرعت

)m/s(
)W/cm2(قرمزمادونتابششدت

2/03/05/0
5/0abc55bcd45d35

1abcd50abc55cd40
5/1ab60a65ab60

اسانسدرصد
کهدادنشان)2(جدولهادادههیتجزازحاصلجینتا

متقابلاثرهمچنینوقرمزمادونتابششدتاصلیاثر

هاي برگاسانسدرصدبرتابششدتوهواجریانسرعت
اینبرهواجریانسرعتاصلیاثرولی،بوددارمعنیلیموبه

شیافزابا).p>05/0(نبوددارمعنیآماريلحاظازصفت

b
b
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مترسانتیبروات5/0به2/0ازقرمزمادونتابششدت
،افتیافزایشي دارمعنیصورتبهاسانسدرصدمربع،

شدتتیماردر)%05/1(اسانسمیزانیشترینبکهيطوربه
کمترینوآمدبدستمربعمترسانتیبروات5/0تابش
بروات2/0تابششدتبهمربوط)%92/0(میزان
بروات3/0تابششدتتیمارالبتهبود.مربعمترسانتی
دیگرتابششدتدوبااسانس%97/0بامربعمترسانتی

درکهطورهمان.)4شکل(نداشتيدارمعنیاختالف

مادونتابشمیزانافزایشباگردد،میمشاهده4جدول
ثانیه،برمتر5/1و1هواجریانهاي سرعتدرقرمز

درولی،یافتافزایشيدارمعنیطوربهاسانسدرصد
صفتایندرجزئینوسانهاي ثانیه،برمتر5/0سرعت
به2/0ازقرمزمادونتابششدتافزایشگردید.مشاهده

درصدي22و29افزایشسببمربعمترسانتیبروات5/0
برمتر5/1و1هواجریانهاي سرعتدرترتیببهاسانس

.)4(جدولشدثانیه

لیموبههاي برگاسانسدرصدبرقرمزمادونتابششدتاصلیاثرمیانگینمقایسه-4شکل

لیموبههاي برگاسانسدرصدبرهواجریانسرعتوقرمزمادونتابششدتمتقابلاثربررسی-4جدول
سرعت

)m/s(
)W/cm2(قرمزمادونتابششدت

2/03/05/0
5/0ab95/0b9/0ab95/0

1b85/0ab0/1a1/1
5/1b9/0ab0/1a1/1

اسانسدهندهتشکیلهاي ترکیبدرصد
اسـانس درترکیـب 24،هـا اسـانس آنالیزنتایجطبق

آناجـزاي مهمتـرین کـه شد شناساییگیاهیهاي نمونه
ــارت ــدعب ــرالاز:بودن ــال)،neral(ن )،geranial(ژرانی

البته).cineole-1,8(سینئول- 1،8و)limonene(لیمونن

لمن- گامامانندهاییترکیب ا)γ-elemene،( اسـپاچولنول
)spathulenol(گلوبولــولو)globulol(مقــادیردرنیــز

بـه ادامـه در.)5(جدولشدمشاهدهاسانسدرمتوسطی
.شودمیپرداختهمختلفتیمارهايتحتآنهاتغییرات
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سیترال
گفتهسیترالژرانیال،ونرالترکیبدومجموعبه

گردد.میمحسوبلیموبهاسانسجزءمهمترینکهشودمی
هاي نمونهلیموبهاسانسدر)%3/61(سیترالمیزانباالترین
همراهثانیهبرمتر5/0هوايجریانسرعتباشدهخشک

مشاهدهمتر مربعسانتیبروات2/0قرمزمادونتابشبا
هوايجریانسرعتتیماربه)%4/56(میزانکمترینوشد
بروات5/0قرمزمادونتابشباهمراهثانیهبرمتر5/1

.)5(شکلداشتتعلقمتر مربعسانتی

لیمونن
تابششدترفتنباالبالیموننمیزانافزایشروند

ثانیهبرمتر5/1و1هواجریانهاي سرعتدرقرمزمادون
ترکیباینمیزانکمترینوبیشترینکلیطوربه.شدمشاهده

هواجریانسرعتتیماردرترتیببه)%7/5و4/8%(
و2/0قرمزمادونتابشهمراههبثانیهبرمتر5/1
.)5(جدولگردیدگیرياندازهمربعمترسانتیبروات5/0

سینئول-1،8
باهواجریانهاي سرعتتمامیدرترکیباینمیزان
یافت.افزایشقرمزمادونتابششدتمیزانباالرفتن

)%5/5و%4/8(ترکیباینمیزانکمترینوبیشترین
ثانیهبرمتر5/1هواجریانسرعتتیماردرترتیببه
متر سانتیبروات5/0و2/0قرمزمادونتابشهمراههب

).5(جدولشدمشاهدهمربع

اسانساجزايهاي گروهبررسی
هاي مونوترپنشود،میمشاهده5جدولدرکههمانطور

تحتلیموبهاسانسهايترکیببخشبیشترینداراکسیژن
تیماردادند.میتشکیلراکردنخشکمختلفتیمارهاي

مادونتابشهمراههبثانیهبرمتر5/0هواجریانسرعت
میزانبیشترینمتر مربعسانتیبروات2/0قرمز

دادهاختصاصخودبهرا)%3/73(داراکسیژنهاي مونوترپن
)%12(هیدروکربنیهاي ترپنمونومیزانبیشترینولی،بود
تابشبهمراهثانیهبرمتر5/1هواجریانسرعتتیماردر

.شدمشاهدهمتر مربعسانتیبروات5/0قرمزمادون
وهیدروکربنیهاي ترپنسزکوئیمیزانبیشترینهمچنین
سرعتتیمارهايدرترتیببه)%9/9و%6/8(داراکسیژن
3/0قرمزمادونتابشهمراههبثانیهبرمتر5/0هواجریان

ثانیهبرمتر1هواجریانسرعتومتر مربعسانتیبروات
متر مربعسانتیبروات2/0قرمزمادونتابشهمراههب

).5جدول(شد گیرياندازه

ترکیب سیترال تحت تأثیر تیمارهاي خشک کردندرصد بررسی تغییرات -5شکل 
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1 m/s + 0.2 W/cm2
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قرمزمادونتابشوهواجریانسرعتمختلفمقادیروسیلههبشدهخشکلیموبههاي برگاسانساجزايدرصدبررسی-5جدول

شاخصبیترکنامفیرد
يبازدار

5/0)m/s(1)m/s(5/1)m/s(
2/0

)W/cm2(
3/0

)W/cm2(
5/0

)W/cm2(
2/0

)W/cm2(
3/0

)W/cm2(
5/0

)W/cm2(
2/0

)W/cm2(
3/0

)W/cm2(
5/0

)W/cm2(
1α-pinene938-2/01/02/01/02/0-2/02/0
2camphene9534/04/03/04/03/04/06/04/04/0
3sabinene9817/12/28/18/11/21/20/24/28/2
4limonene10282/61/76/61/71/73/77/57/74/8
51,8-cineole10318/50/60/67/61/73/75/58/64/8
6γ-terpinene10623/04/03/04/04/04/04/04/04/0
7terpinolene10904/06/03/07/05/06/06/06/06/0
8transpinocarveol11406/06/06/06/05/06/05/06/04/0
9cis-sabinol11434/14/14/14/14/13/13/13/19/0
10citronellal11521/21/20/20/21/21/20/20/29/0
11α-terpineol11908/08/08/08/08/09/08/00/19/0
12nerol1228---1/0----3/0
13neral12383/258/247/249/226/243/245/259/239/22
14geranial12670/363/333/358/338/341/342/340/345/33
15neryl acetate13603/12/12/13/11/11/14/12/10/1
16α-copaene13795/05/05/05/04/04/05/05/05/0
17α-gurjunene14102/02/02/02/01/02/03/02/01/0
18E-caryophyllene14213/16/14/11/16/15/14/16/19/0
19γ-elemene14393/58/55/57/53/51/57/55/52/5
20α-humulene14564/05/04/05/04/06/04/05/05/0
21cubenol15142/11/10/13/17/00/13/18/02/1
22spathulenol15803/45/48/40/58/31/48/41/43/4
23globulol15874/23/26/20/33/22/27/23/24/3
24epi-α-cadinol16425/09/07/06/06/07/08/07/04/0

99/104/96/105/109/103/97/1112هیدروکربنیهايمونوترپن
3/732/70726/694/727/712/718/702/69داراکسیژنهايمونوترپن

7/76/8888/78/73/83/82/7هیدروکربنیهايترپنسزکوئی
4/88/81/99/94/786/99/73/9داراکسیژنهايترپنسزکوئی

4/985/985/981/981/984/984/987/987/97شدهشناساییهايترکیبکل
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بحث
دارايمعطرگیاهاندرکردنخشکروشانتخاب

کیفیتویتکمبريدارمعنیتأثیرزیرا،استفراوانیاهمیت
Asekun(داردآنهااسانس et al., خشکفرایند ).2007

وداردتوجهیقابلتأثیراسانساجزايودرصدبرکردن
خشکمدتطولکردن،خشکدمايبراساستأثیراین

Yazdani(استمتفاوتگیاهیگونهوکردن et al.,

سرعتکاهشکهدادنشانآزمایشایننتایج).2006
کوتاهسببقرمزمادونتابششدتافزایشوهواجریان

مترینککهيطوربه،گردیدکردنخشکزمانمدتشدن
متر5/0هوايجریانسرعتتیماردرکردنخشکزمان

مشاهدهمتر مربعسانتیبروات5/0تابشبهمراهثانیهبر
تابششدتافزایشباشدنخشکزمانمدتکاهش.شد

قرمزمادونامواجبااليجذبازناشیاحتماالًقرمزمادون
گیاهیبافتدرونگرمايافزایشوآبهايمولکولتوسط
با.گرددمیشدنخشکزمانمدتکاهشسببکهاست

وهابرگدرموجودرطوبتوسیلههبامواجاینجذب
تولیدگیاهیبافتدروندرگرماآب،هاي مولکولارتعاش

شدنخشکوگرماییهدایتبهمربوطمشکالتوشودمی
وجودمتداولگرمهوايهاي کنخشکدرکهسطحیالیه

خشکزماننتیجهدر،شدهبرطرفزیاديحدودتادارد،
Mohajeran(یابدمیکاهشکردن et al., ؛ 2006

Amirnejat et al., قرمزمادونتابششدتافزایش).2011
بارطوبتنتیجهدر،گرددمیهانمونهدمايرفتنباالسبب

,Mujumdar(دشومیتبخیرمحصولازبیشتريسرعت

باکردنخشکزمانشدنطوالنیخصوصدر).2006
ازناشیپدیدهایناحتماالً،هواجریانسرعتافزایش
،استعبوريهوايجریاندلیلبهنمونهسطحسازيخنک

هانمونهدمايهوا،جریانسرعتافزایشباطوري کهبه
وگرددمیکمتررطوبتتبخیرسرعتنتیجهدر،یافتهکاهش

Sharma(داردپیدرراکردنخشکزمانشدنطوالنی et

al., Motevali؛ 2004 et al., زمانکاهشبنابراین .)2011
مربوطهاي نهیهزکاهشدریاهیگمحصوالتکردنخشک

دارديادیزتیاهمکردنخشکبراييانرژمصرفبه

)Motevali et al., Nowak؛ 2011 & Lewicki., ؛ 2004
Hamrouni Sellami et al., کاربردجهتاینازو)2011

هاي هزینهکاهشدرتواندمیقرمزمادونهاي کنخشک
تحقیقایننتایجباشد.مؤثرلیموبهداروییگیاهتولیدفرایند 

سرعتکاهشاثردرشدنخشکزمانکاهشبرمبنی
سایرنتایجباقرمزمادونتابششدتافزایشوهواجریان

کشاورزيمحصوالتانواعکردنخشکبارابطهدرمحققان 
Kocabiyik(داشتمطابقت & Tezer, Amirnejat؛ 2009

et al., 2011.(
درقرمزمادونتابشمیزانافزایشباآزمایشایندر
اسانسدرصدثانیه،برمتر5/1و1هواجریانهاي سرعت

برمتر5/0سرعتدرولییافتافزایشيدارمعنیطوربه
دلیلاحتماالً.نشدمشاهدهايمالحظهقابلتغییراتثانیه،

مادونتابششدتافزایشاثردراسانسمیزانافزایش
حالدرهاي برگدراسانسبیوسنتزبرآنمثبتتأثیرقرمز،

مکانیزمازکهباشدمی،هستندزندههنوزکهشدنخشک
تبعیتداراسانسگیاهانبرزیستیهاي تنشتأثیربامشابه

تأثیربارابطهدرمحققان سایرتوسطمشابهینتایج.کندمی
کهداروییگیاهاناسانسمیزانبرقرمزمادونتابشمثبت
گزارشباشد،میبرگنوعازهانآاستفادهمورداندام
Hamrouni(استشده Sellami et al., ؛ 2011

Pääkkönen et al., 1999.(
دادنشانشدهخشکيهانمونهاسانساجزايبررسی

خاصطوربهوداراکسیژنهاي مونوترپنمیزانبیشترینکه
سرعتباشدهخشکهاي برگاسانسدرسیترالترکیب
قرمزمادونتابشباهمراهثانیهبرمتر5/0هوايجریان

ازاستفادهواقعدر.داشتوجودمترسانتیبروات2/0
شدتمیزانترینکمهمراههبهواجریانسرعتترینپایین
باشدهخشکمحصولبهدستیابیسببقرمزمادونتابش

بهاحتماالًآندلیلکهگردیدسیترالترکیبمقداربیشترین
تجزیهکاهشوقرمزمادونتابششدتبودنپایینعلت

باشد.میاسانساجزاي
بیان کردتوانیمقیتحقنیاجینتابهتوجهباکلیطوربه

متداولهاي کنخشکدرقرمزمادونتابشکاربردکه
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زمانکاهشضمنگرم،هوايجریانهاي کنخشکهمانند 
سبب،گیاهیموادیکنواختشدنخشکوکردنخشک
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Abstract
To evaluate the effect of air velocity and infrared radiation intensity on drying time, essential

oil content, and composition of Lemon Verbena (Lippia citriodora Kunth), a factorial
experiment based on completely randomized design was carried out. The two main treatments
were as follows: three air velocity levels (0.5, 1 & 1.5m/s) and three levels of infrared radiation
intensities (0.2, 0.3 & 0.5W/cm2). After drying the samples, their essential oil was extracted by
hydro-distillation method and compositions of essential oil were identified with capillary gas
chromatography, using flame ionization and mass spectrometric detection. Results indicated that
the various treatments had significant effects on drying time and essential oil content. With
decreasing air velocity and increasing radiation intensity, drying time was reduced. Minimum
drying time (35 minutes) was obtained at 0.5 m/s air velocity with the use of 0.5W/cm2 radiation
intensity. In contrast, the maximum drying time (65 minutes) was revealed for the sample
treated with 1.5 m/s air velocity, which received concomitantly 0.4W/cm2 radiation intensity.
Increasing the intensity of infrared radiation in all air velocities had a significant effect on the
essential oil content, so that the maximum essential oil content (1.1%) was obtained by
application of 1 &1.5 m/s air velocity and the use of 0.5W/cm2 radiation intensity. The survey
of essential oil components showed that the highest amount of oxygenated monoterpenes
(73.3%), especially citral (61.3%) was measured from samples dried by 0.5 m/s air velocity and
0.2W/cm2 radiation intensity. According to these results, due to the decreased duration of drying
time and desired essential oil content and composition, it seems that the use of infrared radiation
in conventional dryers could lead to appropriate quality of essential oil.

Keywords: Lippia citriodora Kunth., drying, infrared radiation, essential oil, citral.


