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 خالصه

ی یدهایک گیاه دارویی ارزشمند است، که به واسطه آلکالوئ (.Atropa Belladonna L)شابیزک 

اده از استف یاهاین گجمله مهمترین کاربردهای از  ای دارد.موجود در آن در صنایع داروسازی اهمیت ویژه

ر تاثییت با توجه به اهم .استدر ساخت داروهای بیهوشی به دلیل اثرات آن بر روی سیستم عصبی  آن

وش تحت ر یاه شابیزکگبرگ خشک کردن بر کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی، فرآوری خشک کردن 

 میزان به منظور بررسی تاثیر روش های خشک کردن برسنتی و هوای داغ مورد ارزیابی قرار گرفت. 

در آن  حی شد وسه تکرار طراکامال تصادفی با در برگ گیاه شابیزک آزمایشی در قالب طرح  آلکالوئید تام

ا کردن ب خورشید )سنتی( و خشکستقیم ممیزان آلکالوئید تام در روش خشک کردن با استفاده از نور 

این . رفتگمورد ارزیابی قرار درجه سلسیوس  80و  60دو سطح دماییاستفاده از خشک کن هوای داغ در 

ردن با میان تیمارها وجود دارد و خشک ک تفاوت معنی داری در سطح یک درصدآزمایش نشان داد که 

ان ام را نشتباالترین و کمترین میزان آلکالوئید  و نور خورشید به ترتیب سلسیوس درجه 80هوای داغ 

جر به ردن مننتایج این بررسی نشان داد که دمای باالتر، عالوه بر سرعت بیشتر فرآیند خشک ک دادند.

   دستیابی به سطوح باالتری از آلکالوئید تام نیز در گیاه شابیزک خواهد شد. 
 

  هوای داغ، (.Atropa Belladonna Lزک )شابیآلکالوئید، خشک کردن سنتی، : کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

. [1]رویدیا میکه در مناطق جنگلی شمال آمریکا، شمال و جنوب اروپا، آفریقا و آس است دارویی یشابیزک گیاه

ات . از ترکیب[6]حاوی تروپان آلکالوئیدها است و .Atropa Belladonna Lبا نام علمی  Solanaceaeاین گیاه از خانواده 

 هایکاربرد و اثراتز ا. اشاره کرد)اسکوپوالمین(  )آتروپین( و هیوسین هیوسیامین می توان به اساسی تروپان آلکالوئیدها

 ا و بهبودختی اعضس ،برای کاهش لرزش، کاربرد آن سیستم عصبی می توان به اثر آن برفیزیولوژیکی این گیاه در انسان 

تسکین  درار ومجاری ا و درمان آسم، بیماریهای صفراوی و کاربرد آن در یونقدرت تکلم و حرکت در بیماری پارکینس

 . [5] شودکشت می در بسیاری از کشورهای اروپاییآن با توجه به اهمیت ماده موثره شابیزک . اشاره کرددردهای شدید 

با این عمل حفظ ترین روشهای نگهداری پس از برداشت گیاهان دارویی است، زیرا خشک کردن یکی از اساسی 

زی، داروسازی و خشک کردن در صنایع غذایی، کشاور. [12]باشدسریع مواد موثره گیاه دارویی به آسانی امکان پذیر می

زایش ر برای افماده ت موجود درآب  کاهشاین فرآیند  مزیتترین فرآیندهای مهندسی است که حداقل غیره یکی از مهم

 .[2,3]باشدبعدی فرآوری محصول می ماندگاری و جهت استفاده در مراحل
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این  (Catha Edulis Forsk) اثر روشهای مختلف خشک کردن بر روی ترکیبات گیاه قات بررسیدر به عنوان نمونه 

 (Cathine)به کاتین کردنخشک های از روشدر برخی  موجود در گیاه (Cathinoneترکیب کاتینون) مسئله روشن شد که

ظر اقتصادی که از ن است خشک کردن از این لحاظ حائز اهمیت فرآوری .[9]شودتبدیل می (norephedrine) افدریننور و

سی میزان آلکالوئید هدف از این تحقیق برر .[9]نمود حفظ  راتوان یکی از ترکیباتی که حاوی آلکالوئیدهای ارزشمند می

انتظار  فته شدگباشد. با توجه به آنچه می تام گیاه دارویی شابیزک تحت روشهای مختلف خشک کردن سنتی و هوای داغ

ایانی کمک ش رود روش خشک کردن تغییراتی در میزان آلکالوئید تام ایجاد کند که انتخاب روش مناسب خشک کردنمی

 کند. این ماده ارزشمند می حفظدر 
 

 

 هامواد و روش .2

حدوده عرض مستان شهرستان رامیان در از مناطق جنگلی استان گل 1396 برگ گیاه شابیزک در خرداد ماه سال

به محیط  تحت شرایط مناسبپس از آن آوری شد. شرقی جمع 55° 13΄شمالی و طول جغرافیایی  36° 50΄جغرافیایی 

ردن بر ای خشک کهسپس به منظور بررسی تاثیر روش شدند. دانشگاه تهران منتقل  ،آزمایشگاه واقع در پردیس ابوریحان

وئید زان آلکالدر آن می وسه تکرار طراحی شد کامال تصادفی با در گیاه شابیزک آزمایشی در قالب طرح  ممیزان آلکالوئید تا

نتی( و )س رشیددر هوای آزاد و در معرض نور مستقیم خوتام در روش خشک کردن با استفاده از قرار دادن نمونه ها 

ا بدرجه سلسیوس  80و  60دو سطح دماییدر یحان موجود در پردیس ابورکن هوای داغ خشک کردن با استفاده از خشک

  با دقت( AND-EK-600G)ترازوی دیجیتالی  استفاده از. با ارزیابی قرار گرفت موردمتر بر ثانیه  5/0  سرعت هوای ثابت

شد.  گیری و ثبتها اندازهوزن نمونه های بعدیدر ساعتدقیقه  15دقیقه برای ساعت اول و  5زمانی  واصلدر فگرم  01/0

های  و نمونه محصول تازه برای تعیین رطوبت اولیه ها ادامه داشت.خشک کردن تا ثابت شدن تقریبی وزن نمونهعمل 

گیری ت اندازهساع 24درجه سلسیوس به مدت  104ها قبل و بعد از قرار دادن در آون با دمای وزن نمونه ،خشک شده

پس از آن  .ته شدگرم از ماده خشک درون فالکون ریخ 5/0ابتدا حدود های حاوی آلکالوئید برای استخراج عصاره .[7]شد

به آن  %25مونیوم آلیتر هیدروکسید میلی یکمیلی لیتر متانول و  پنجمیلی لیتر کلروفرم،  15لیتر حالل شامل میلی 40

قرار  وات100ن با توا دستگاه اولتراسونیک تحت تاثیر امواج توسطها دقیقه نمونه 10. سپس به مدت [11]اضافه گردید

ه بل گردید. به ظرف جدید منتقو سپس مایع رویی  دادهیک ساعت در دمای اتاق قرار را به مدت ها . نمونهندگرفت

غذ از کا ایتدر نه ه. عصاره بدست آمدو مراحل قبلی تکرار گردید مجددا حالل اضافه شد نمونه ها در فالکونباقیمانده 

لیتر یلیمیک از ر هر باو شستشوی کامل بقایای گیاهی به جا مانده روی کاغذ صافی دو بار صافی عبور داده شد و برای 

لیتر یلیمپنج  پس از خشک شدن عصاره به آن و کلروفرم استفاده شد. برای جداسازی حالل از روتاری استفاده گردید

و با حذف فاز  15رکیب جدید به فالکون افه شد. پس از انتقال تضنرمال ا 1لیتر اسید سولفوریک میلیدو کلروفرم و 

. پس از آن [4]نظیم شدت 10بر روی یخ تا  و آمونیاک استفاده از آن با pHکلروفرمی و انتقال فاز اسیدی به فالکون جدید، 

 رکیب قبلیتشد. به  لیتر کلروفرم به آن اضافه گردید و فاز کلروفرمی جدا و درون تیوب جدید قرار دادهمیلیدو مقدار 

شک ولفات سدیم خآبگیری عصاره با سسپس . گردیدو مجددا همان مراحل تکرار  اضافه شدهلیتر کلروفرم میلییک دوبار 

. فاده گردیدلیتر کلروفرم استمیلیدو  ، مقدارانجام شد. پس از صاف کردن عصاره با کاغذ صافی برای شستشوی کامل مواد

های کالوئیدی تام عصارهگیری محتوای آل. اندازه[10]ندحل شد متانوللیتر میلی دودر  هادر انتها با تبخیر کلروفرم، نمونه

با  نیز ستاندارد. منحنی ا[8]نانومتر انجام شد 258تهیه شده از گیاه شابیزک توسط روش اسپکتروفتومتری در طول موج 

حاصل از آزمایش  در انتها نتایج[6]. (1)شکل سیگما( ترسیم شدشرکت استفاده از غلظتهای مختلف آلکالوئید آتروپین )

 .مقایسه شدنددانکن و میانگین داده ها با آزمون  مورد آنالیز قرار گرفت SASافزار  توسط نرم
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 منحنی استاندارد آلکالوئید تام  .1 شکل

  
 

 نتایج و بحث           .3

ان نین میزچخشک نیاز است، همتر برای داشتن ماده زمان طوالنی )سنتی( در خشک کردن به روش تابش خورشید

ی ادر محوطهیکسان نیست. برای خشک کردن گیاه شابیزک توسط این روش  طول مدت آزمایشتابش خورشید در 

جام شتری انتحت تابش خورشید قرار گرفت. در صورتی که خشک کردن توسط دستگاه هوای داغ با سرعت بی گیرآفتاب

رگ وجود ر سطح بدشود و دلیل آن میزان رطوبت باالیی است که شتری انجام میشده است و تبخیر در ابتدا با سرعت بی

رعت تر رود سرسد و هر چه دمای خشک کردن باال(. پس از آن در ساعات پایانی تبخیر به نرخ ثابتی می2)شکل دارد

 یابد.می و زمان خشک شدن کاهش خشک شدن افزایش

  
 درجه سلسیوس  60تغییرات محتوای رطوبتی با زمان در طی خشک کردن برگ گیاه شابیزک در دمای .2شکل

تفاوت م الوئید تادر میزان آلکبین روشهای خشک کردن که  نشان دادداده های حاصل از آزمایش واریانس  تجزیهنتایج 

روش های خشک  در میان داده ها،میانگین مقایسه نتایج  بر اساس. (1 جدولوجود دارد ) یک درصددر سطح  معنی داری

اشتند. روش ددرجه باالترین میزان آلکالویئد تام را  60درجه و سپس  80کردن، خشک کن هوای داغ در سطح دمایی 

ن ید را نشالکالوئاسنتی خشک کردن با استفاده از نور خورشید در مقایسه با دو دمای خشک کن هوای داغ کمترین میزان 

   .(3داد )شکل 
  تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر میزان آلکالوئید تام گیاه شابیزکواریانس  تجزیهنتایج  -1جدول

 منابع تغییرات
 درجه آزادی

(df) 

 مربعات میانگین
(MS) 

F 

 13/296** 724/0 2 تیمار 

  002/0 6 خطا

   8 کل
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 برگ گیاه شابیزک بر میزان آلکالوئید تام نمودار مقایسه میانگین تاثیر روش های مختلف خشک کردن :3شکل

 

 

مورد  (Catha edulis) در پژوهشی اثر روشهای مختلف خشک کردن بر روی میزان ترکیبات آلکالوئیدی گیاه قات

ورشید و جمله خشک کردن انجمادی، خشک کردن توسط خ روش های مختلفی از از پژوهشدر این . بررسی قرار گرفت

ه روش شک شده بخمیزان آلکالوئید در برگهای  نشان داد کهنتایج  ن این گیاه استفاده شد وبرای خشک کردتوسط آون 

خورشید  برگهای خشک شده توسط تابش در مطالعه حاضر نیز. [9] نسبت به روشهای دیگر بسیار کمتر بود خورشید

  .که همراستا با یافته های قبلی است حاوی آلکالوئید کمتری بودند

نحنی استاندارد نانومتر در مقایسه با م 258لوئید تام توسط دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج سنجش کمی آلکا

ام شد. اران انجآوری شده از سه ایستگاه مختلف در رویشگاه طبیعی توسط کریمی و همکهای جمعآتروپین برای نمونه

اری است. دام معنیوئید تاثر ارتفاع بر میزان آلکال نتایج آنالیز واریانس مقدار آلکالوئید تام برگ شابیزک نشان داد که

ده است. دار بونیامال معکتفاع و فصل بر روی آلکالوئید تام آوری گیاه در فصول مختلف و تاثیر دو عامل ارهمچنین اثر جمع

 1500و  1000، 500اع رتفهای آلکالوئید تام برگ در فصل بهار، پاییز و تابستان در سه ادر این پژوهش با مقایسه میانگین

 .[6]تدار اسمعنی %5متر در سطح احتمال  1500و  1000متر نسبت به  500به این نتیجه رسیدند که ارتفاع 

 

 

 گیرینتیجه .4

 ناسبی ازمدستیابی به میزان جهت  شابیزکگیاه خشک کردن توان گفت روش سنتی با توجه به نتایج بدست آمده می

ه کهمیت است احائز  وباشد. دمای خشک کردن در گیاهان حاوی مواد موثره فرار بسیار مهم بوده مناسب نمی تام آلکالوئید

ا سبت به دمننشی که در دمایی پایین و به آهستگی خشک شود اما در این گیاه بخصوص با توجه به ترکیبات آن و واکگیاه 

که  شودآن می ترکیبات باعث حفظ بیشتراده و دمای باالتر زمان خشک کردن و هزینه را کاهش دخشک کردن در دارند، 

 ین گیاه ود در انسبت ترکیبات آلکالوئیدی موجو این ترکیبات در صنعت داروسازی از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.

  تواند در ادامه مورد بررسی قرار گیرد.پاسخ آنها به روش های خشک کردن از دیگر موارد مهمی است که می
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ABSTRACT 
Atropa Belladonna L. is a valuable medicinal plant, which is highly important due to its alkaloids in the 

pharmaceutical industry. One of the most important uses of this plant is in manufacturing of anesthetic drugs 

due to its effects on the nervous system. The drying process of the plant (Atropa belladonna L.) leaves was 

evaluated with the traditional (sun drying) and hot air drying methods due to the effect of drying process on 

the quality of the active ingredients of medicinal plants. In order to investigate the effect of drying methods 

on the amount of total alkaloid in the leaves, a completely randomized design with three replications was 

designed in which the amount of total alkaloid was examined for the leaves, dried  with traditional method as 

well as the  hot air drying method at two temperature levels of 60 and 80 °C. The results showed that there 

was a significant difference between treatments (p<0.01).  The highest and the lowest levels of the total 

alkaloid were observed in the dried samples with hot air at 80 °C and traditional methods, respectively. The 

results of this study showed that higher temperatures, in addition to the higher speed of the drying process, 

will lead to higher levels of total alkaloid in the plant. 
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