
 د. أنس رجب                   1620   -   38المجلد    -البعث لة جامعة جم




 
  

  الدكتور أنس رجب
   (SPU) الجامعة السورية الخاصةكلية الصيدلة، 

anasrajab@gmail.com 

  
 

  ملخصال
 مراحــل بــذور اليانســون أثنــاءل العطــري الطيــار زيــتكميــة لمكونــات ال دراســة تــم إجــراء

تتبـــع ، وذلـــك مـــن خـــالل وحتـــى مرحلـــة النضـــج اإلزهـــار مـــا بعـــد مرحلـــةبـــدءًا مـــن  نضـــجها
نســبة كــٍل مــن الزيــت الكلــي والزيــت العطــري الطيــار فــي  ىالتغيــرات الكميــة التــي تطــرأ علــ

  .في الزيت العطري الطيارالرئيسية  والمكوناتالبذور 
الفــرق بــين قطــف نبــات اليانســون عنــد النضــج ثــم تجفيفــه بعيــدًا عــن أشــعة تــم دراســة 

تتبـع  التـام فـي الحقـل تحـت أشـعة الشـمس وذلـك مـن خـاللالشمس وبين قطفه بعـد جفافـه 
ار وعلــى نســبة التغيــرات الكميــة التــي تطــرأ علــى نســبة الزيــت الكلــي والزيــت العطــري الطيــ

ين أن  .لزيـــت العطــري الطيـــارالرئيســـية فــي ا المكونــات د تب أفضـــل وقــت لقطـــف بـــذور وق
بعد القطاف في الظل بعيدًا  النبات ، ويجب تركاوبدء اصفراره االيانسون هو عند نضجه

  عن أشعة الشمس حتى يجف.
  

الكلمات المفتاحية: بذور اليانسون، كروماتوغرافية غازية، زيت عطري طيـار، زيـت كلـي، 
  .ضجمراحل الن
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Quantitative Determination Of Main 
Components In The Aniseed Oil Through 
Growing Periods Of Anise Plant And Find 

The Time and Best Method For Drying Anise 
Plant Before Separation of The Seeds 

 
 

Abstract 

  
The changes on these seeds during storage: total oil, volatile 

oil, and the major components of volatile oils were determined. A 
decrease in the total and volatile oils and all components of volatile 
oils were found. 

The components of volatile oils during growing periods 
were studied. Three samples, first at (1/ May), second (15/ June), 
third (15/ July) were taken. The experiment found that the total and 
volatile oils were increased during growing stages. The same 
results for major compounds of volatile oils were found. 

Major compounds of volatile oils were found at (1/ May) 
except Linalool and Anisaldehyde were absent. 

The results showed that the best time of harvesting for 
aniseed was at the last stage of growing when these seeds began 
dry, but not absolute dry, because this could decrease the 
component of the total and volatile oils and their compounds. 

The seeds should be dried away from sun rays to save its 
components. 

 
 
Keyword:  aniseeds, gas chromatography, volatile oil, total oil, 
grow periods. 
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  : introduction المقدمة. 1
يعــد اليانســون مــن أقــدم النباتــات الطبيــة التــي عرفهــا اإلنســان، اهــتم بزراعتــه قــدماء 
المصــــريين وعــــرف عنــــدهم باســــم "نيكــــون"، واســــتخدمه األغريــــق والرومــــان فــــي وصــــفاتهم 
العالجيــة، ووصــفه عــالم الطبيعــة والفيلســوف اليونــاني ديســقوريدس كأحــد التوابــل الغذائيــة 

  ].2,3عدة على هضم وجبات الطعام الثقيلة [والمسا
يســتخدم اليانســون فــي تركيــب أدويــة الســعال وآالم الحلــق والتهــاب اللــوزتين كمــا أنــه 

الطمـث ويقـوي ويسـهل الطلـق أثنـاء الـوالدة ويزيـد مـن إدرار اللـبن عنـد  يزيل الصداع ويـدر
كما ثبت مـن  ،لهضمالمرضعات وهو جيد لمداواة المغص وٕازالة النفخة ألنه يساعد على ا

األبحاث العلمية الحديثة أن لليانسـون تـأثير هرمـوني ذكـري فـي حالـة تناولـه بكميـات قليلـة 
كمــا يســتخدم الزيــت العطــري لليانســون فــي الصــناعات  ،أمــا إذا أخــذ بكثــرة فإنــه يقلــل منهــا

 ويـدخل كـذلك فـي ،الكيميائية الغذائية كمنكه مثـل صـناعة الشـرابات والمعجنـات والسـكاكر
  .]1,2,3,4,5,6,12,13[ صناعة مستحضرات التجميل

وهـو  Anisumوهي كلمة مشتقة مـن الالتينيـة  Aniseيسمى اليانسون باإلنكليزية 
وتســمى .Pimpinella anisum L اســم النــوع النبــاتي لــه، واالســم العلمــي للنبــات هــو 

  .Aniseeds [2]بذوره باإلنكليزية 
وهـي رتبـة  Umbellalesات (المظليـات) ينتمي نبات اليانسون إلـى رتبـة الخيميـ

ــــــــــــــــة)  ــــــــــــــــة (أو المظلي ــــــــــــــــى فصــــــــــــــــيلة واحــــــــــــــــدة هــــــــــــــــي الفصــــــــــــــــيلة الخيمي   تشــــــــــــــــتمل عل
Apiaceae (Umbelliferea)  وهــذه الفصــيلة تشــتمل علــى مئــة وخمســين جنســًا يهمنــا

  ، يتبـــــــع هـــــــذا الجـــــــنس مائتـــــــا نـــــــوع يهمنـــــــا منهـــــــا اليانســـــــون Pimpinellaمنهـــــــا جـــــــنس 
 Pimpinella anisum L.  [5].  

كمــا يتــأثر للنبــات، علــى العامــل الــوراثي لليانســون وقــف تركيــب الزيــت العطــري يت
ظـــروف و  التربـــةو  المنـــاخو  بعـــدة عوامـــل بيئيـــة وفيزيولوجيـــة مثـــل: عمـــر النســـيج (النضـــج)

طريقة االستخالص؛ ويكون الفارق في تركيب الزيوت العطريـة كميـًا أكثـر وكذلك  التخزين
  .[8,9,14]منه كيفيًا 

  : Aim of the Research البحث هدف. 2
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  :يهدف البحث إلى
المكونـات الرئيسـية فـي و نسبة كـٍل مـن الزيـت الكلـي والزيـت العطـري الطيـار تتبع  -1

بـــدءًا مـــن  هاأثنـــاء مراحـــل نضـــجاليانســـون وذلـــك بـــذور لالزيـــت العطـــري الطيـــار 
 .مرحلة ما بعد اإلزهار وحتى مرحلة النضج

النضـج ثـم تجفيفـه بعيـدًا عـن أشـعة دراسة الفرق بـين قطـف نبـات اليانسـون عنـد   -2
وذلــك مــن  ه التــام فــي الحقــل تحــت أشــعة الشــمسالشــمس وبــين قطفــه بعــد جفافــ

التغيرات الكمية التي تطـرأ علـى نسـبة الزيـت الكلـي والزيـت العطـري  خالل دراسة
 .الطيار وعلى نسبة المكونات الرئيسية في الزيت العطري الطيار

  : Materials and Methods of Research البحث طرائقمواد و  3.

  : Equipmentأدوات البحث . 3.1
 GC-9A، نموذج Shimadzuجهاز الكروماتوغرافية الغازية من انتاج شركة  -

(FID) .من صنع اليابان ، 

 ، من صنع ألمانيا.VV1نموذج  Normschliffمبخر دّوار من انتاج شركة  -

نموذج  Sartoriusمن إنتاج شركة  0.05mgحساس بدقة ميزان الكتروني  -
ED224S  ،من صنع ألمانيا.  

  : materialsالمواد . 3.2
تم جمعها من حقول ريف  )الناضجة وغير الناضجةبذور اليانسون (من عينات  -

 .دمشق

 األلمانية. Merckمن إنتاج شركة % 99.8الهكسان المحالت:  -

 %،97%، إستراجول 98%، أنيسالدهيد 98األنيثول :  standardsالعياريات  -
  األلمانية. Merckمن إنتاج شركة  العياريات% ، كل هذه 97لينالول 
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  : Tests and analysisاالختبارات والتحاليل  3.3.
  فصل الزيت الكلي والزيت العطري الطيار لبذور اليانسون أثناء مراحل نضجها: 1.3.3.

Separation of total and volatile aniseed through grow periods 

على ثالث دفعات تبدأ من  نضجها مراحل أثناءجمع عينات بذور اليانسون  تم
  :موزعًة كالتاليوحتى مرحلة النضج  مباشرة اإلزهار ما بعد مرحلة
  نيسان/  15  مرحلة ما بعد اإلزهار مباشرة - 1
  أيار /10  مرحلة ما قبل النضج - 2
  حزيران/ 10  مرحلة النضج - 3

ثم استخلصت الشمس أشعة عن  عيداً ب ظلبال هاجفيفتالثالث تم  العيناتبعد قطف 
  :]14[ كما يليزيوت العطرية باستخدام الهكسان ال

مل من الهكسان لمدة أسبوع  250غ من بذور اليانسون المطحونة ونقعت في 50تم وزن 
وبعد الترشيح  ،أعيد استخالص البذور مرتين بالُمحلو ثم رشحت عند درجة حرارة الغرفة، 

تحت الضغط باستخدام المبخر الدوار  محل (الهكسان)م طرد الثصات جمعت الخال
وحسبت نسبة الزيت المتبقي وهي عبارة عن  40oC عند درجة الحرارةالجوي العادي 

الزيت الكلي لبذور اليانسون (تم طرد الهكسان في هذه المرحلة من أجل حساب نسبة 
لهكسان من جديد ثم قطر الناتج ثم حل الزيت الكلي با .)total aniseed الزيت الكلي

، ثم طرد الهكسان  40oCباستخدام المبخر الدوار تحت ضغط مخفف عند درجة الحرارة 
  . volatile aniseed من القطارة لنحصل بالنهاية على الزيت العطري الطيار

  أثناء مراحل نضجها:التحديد الكمي للمكونات الرئيسية لزيت بذور اليانسون  2.3.3.

Quantitative Determination of Essential Components from 
Aniseed Oil: 

 عيداً ب ظلبعد قطف بذور اليانسون أثناء مراحل النضج وتجفيف العينات الثالث بال
الشمس تّم استخالص زيوتها باستخدام الهكسان وذلك بطحن البذور ثم نقعها أشعة عن 

طرد المحل باستخدام المبخر بالطيارة في الهكسان لمدة سبعة أيام. تم فصل الزيوت 
التحليل  . ثم تم إجراء 40oC الدوار تحت ضغط منخفض عند درجة الحرارة

استخدم في هذا الجهاز  ]، حيث11عطرية الطيارة [للزيوت ال GCالكروماتوغرافي الغازي 
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، وطبقت مم 2الداخلي م وقطره  2طوله  Carbowax 20Mمود كروماتوغرافي ع
  لية أثناء التحليل:الشروط التا

  .ميكرولتر 5  :الحجم المحقون
  . دقيقة مل/ 0.5اآلزوت بتدفق قدره   :الغاز الحامل

  .C°200   :درجة حرارة الحاقـن
  . min 4يتم الحفاظ عليها لمدة   C °90  :درجة الحرارة البدائية
  . min 15يتم الحفاظ عليها لمدة  C °210  :درجة الحرارة النهائيـة

  . C –(90° (°210في الدقيقة ضمن المجال  2oC  :نسرعة التسخي
تم حساب النسب المئوية لكل من األنيثول واألنيسالدهيد واللينالول واإلستراجول في 

 . حيث تمبالمقارنة مع مركبات عيارية معروفةوذلك الطيارة المدروسة  العطرية الزيوت
  .ة العائدة للمركبات العياريةمساحمقارنة المساحة العائدة لقمم العينات المدروسة مع ال

  :هبذور ل لتجفيف نبات اليانسون قبل عزل إيجاد الطريقة األمث 3.3.3.
Finding the best method for drying anise before separation of 
the seeds 

من أجل إيجاد الطريقة المثلى لتجفيف نبات اليانسون قبل عزل بذوره تم دراسة 
اليانسون عند النضج ثم تجفيفه في الظل بعيدًا عن أشعة الشمس الفرق بين قطف نبات 

وبين قطفه بعد جفافه التام في الحقل بفعل أشعة الشمس، حيث درست التغيرات الكمية 
التي تطرأ على نسبة كٍل من الزيت الكلي والزيت العطري الطيار في البذور وعلى 

  المكونات الرئيسية في الزيت العطري الطيار.
وفق نفس الطرائق المتبعة في الفقرتين تخالص الزيوت الطيارة من بذور اليانسون تم اس

نفس الشروط  ، وأجريت التحاليل الكروماتوغرافية الغازية عند (1.3)و  (2.3)السابقتين 
من األنيثول واألنيسالدهيد  المئوية لكلٍ  حسبت النسبثم )، 2.3في الفقرة (المطبقة 

في الزيوت العطرية الطيارة المدروسة بتقنية الكروماتوغرافية واللينالول واإلستراجول 
  .لمقارنة مع مركبات عيارية معروفةبا GCالغازية 
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  : Results and Discussion . النتائج والمناقشة4

  التحديد الكمي للمكونات الرئيسية في زيت بذور اليانسون أثناء مراحل نضجها:. 1.4
Quantitative Determination of Essential Components in the 
Aniseed Oil through Grow Periods of Aniseed 

تم إجراء دراسة كمية لمكونات الزيت العطري الطيار لبذور اليانسون أثناء مراحل 
نضجها بدءًا من مرحلة ما بعد اإلزهار وحتى مرحلة النضج، وذلك من خالل التغيرات 

من الزيت الكلي والزيت العطري الطيار في البذور وعلى الكمية التي تطرأ على نسبة كٍل 
حسبت النسب المئوية لكل من حيث  ،نسبة المكونات الرئيسية في الزيت العطري الطيار

األنيثول واألنيسالدهيد واللينالول واإلستراجول في الزيوت العطرية الطيارة بتقنية 
ارية معروفة وسجلت النتائج التي بالمقارنة مع مركبات عي GCالكروماتوغرافية الغازية 

  ) .1تم الحصول عليها في الجدول (
لكٍل من الزيت الكلي والزيت العطري الطيار والمكونات النسبة المئوية ): 1(الجدول 

  أثناء مراحل النضجبذور اليانسون في  العطري زيتالفي  الرئيسية
  المرحلة                             

  كّون%النسبة المئوية للم
  بعد اإلزهار

  /نيسان)15(
  قبل النضج

  / أيار)10(
  النضجعند 

  /حزيران)10(
 8.77 3.10 1.66 % الكلي في البذورالزيت 

 4.820 1.882 0.272  % الزيت العطري الطيار في البذور

  86.99  37.21  5.759  الطيار % ول في الزيت العطريـاألنيث
 0.56 0.233 -  الطيار% األنيسالدهيد في الزيت العطري

 2.51 0.914 0.0753  الطيار % اإلستراجول في الزيت العطري

 0.012 0.0039 -  الطيار % في الزيت العطري لينالولال

التغيرات التي تطرأ على نسبة الزيت الكلي والزيت  )6(وحتى  )1(األشكال البيانية وتبين 
نمو بذور  ثناء مراحلرئيسية للزيت العطري الطيار أالعطري الطيار والمكونات ال

  اليانسون:
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  زمن النضج عفي بذور اليانسون م الزيت الكلي): ازدياد نسبة 1الشكل (

  
  )أيار/10: الزمن قبل النضج ( 2  ) نيسان /15: الزمن بعد اإلزهار (  1
    )/حزيران10: الزمن عند النضج ( 3

  
  في بذور اليانسون مع زمن النضج العطري الطيار الزيت) : ازدياد نسبة 2الشكل (

  
  /أيار)10: الزمن قبل النضج ( 2  نيسان ) /15: الزمن بعد اإلزهار (  1
    /حزيران)10: الزمن عند النضج ( 3



ضل الطريقة األفو  الزمن التحديد الكمي للمكونات الرئيسية في زيت بذور اليانسون أثناء مراحل نضجها وتحديد
 لتجفيف نبات اليانسون قبل جني بذوره

9 
 

  
  ضجالن في الزيت العطري الطيار لبذور اليانسون مع زمن األنيثول): ازدياد نسبة 3الشكل (

  
  /أيار)10: الزمن قبل النضج ( 2  نيسان ) /15: الزمن بعد اإلزهار (  1
    /حزيران)10: الزمن عند النضج ( 3

  
  زمن النضج في الزيت العطري الطيار لبذور اليانسون مع األنيسالدهيد): ازدياد نسبة 4الشكل (

  
  /أيار)10: الزمن قبل النضج ( 2  نيسان ) /15: الزمن بعد اإلزهار (  1
    /حزيران)10: الزمن عند النضج ( 3
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  في الزيت العطري الطيار لبذور اليانسون مع زمن النضج اإلستراجول) : ازدياد نسبة 5الشكل رقم (

  
  /أيار)10: الزمن قبل النضج ( 2  نيسان ) /15: الزمن بعد اإلزهار (  1
    /حزيران)10: الزمن عند النضج ( 3

  
  زمن النضج في الزيت العطري الطيار لبذور اليانسون مع اللينالول) : ازدياد نسبة 6الشكل رقم (

  
  /أيار)10: الزمن قبل النضج ( 2  نيسان ) /15: الزمن بعد اإلزهار (  1
    /حزيران)10زمن عند النضج (: ال 3
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الزيـت  أن نسـبة) 6( إلـى) 1(الشـكل واألشكال البيانية مـن  )1(الحظ من الجدول ي
 نمــو نبــات اليانســون.مراحــل مــع تــزداد الرئيســية  همكوناتــو الكلــي والزيــت العطــري الطيــار 

 ،مكوناتهلجميع  ةد اإلزهار كان مردود الزيت في البذور منخفضًا وكذلك األمر بالنسبيبعف
أي عند  عند النضج مله وبشكٍل واضح لتصل أعلى نسبة كلها النسبومع الزمن ازدادت 

  اصفرار العروش وبدء جفاف الثمار وتحول لونها إلى اللون األخضر زيتي.
يرجــع ســلم النمــو الســابق إلــى كــون نبــات اليانســون يخضــع لــدورة حيــاة كاملــة تنتهــي 

رة علــى إنتــاج نبــات جديــد يحــافظ علــى نفــس النــوع بنضــج البــذور لتغــدو هــذه األخيــرة قــاد
والجــنس. ففــي كــل مرحلــة مــن مراحــل نمــو النبــات بــدءًا مــن تشــكل الزهــرة وانتهــاًء بنضــج 
الثمرة تحدث جملة من التفاعالت الكيميائيـة المعقـدة وذلـك بوجـود الطاقـة الضـوئية (أشـعة 

لـذلك  ،ي سـير هـذه التفـاعالتالشمس) واألنزيمات بوجود الجينات التي تلعب دورًا كبيـرًا فـ
نالحـــظ أن لـــون وطعـــم ورائحـــة الثمـــرة يتغيـــر أثنـــاء النمـــو نتيجـــة اختفـــاء مكونـــات وتشـــكل 

  .]6[ مكونات أخرى
 :هبذور لتجفيف نبات اليانسون قبل عزل  إيجاد الطريقة األمثل. 2.4

Find The Best Method For Drying Anise Before Separation of 
The Seeds 

إيجــاد الطريقــة المثلــى لتجفيــف نبــات اليانســون قبــل عــزل بــذوره تــم دراســة  مــن أجــل
ف نبات اليانسون عند النضج ثم تجفيفه في الظل بعيدًا عن أشـعة الشـمس االفرق بين قط

حيـث درسـت التغيـرات الكميـة  ،فه بعد جفافه التام في الحقل بفعل أشـعة الشـمساوبين قط
كلـــي والزيـــت العطـــري الطيـــار فـــي البـــذور وعلـــى التـــي تطـــرأ علـــى نســـبة كـــٍل مـــن الزيـــت ال

  المكونات الرئيسية في الزيت العطري الطيار.
 اإلســتراجول فــياللينــالول و المئويــة لكــل مــن األنيثــول واألنيســالدهيد و  النســب تحســب

لمقارنــــة مــــع با GCالعطريــــة الطيــــارة المدروســــة بتقنيــــة الكروماتوغرافيــــة الغازيــــة  تو الزيــــ
الـذي و ) 2(جـدول السـجلت النتـائج التـي تـم الحصـول عليهـا فـي و  مركبات عياريـة معروفـة

بـــذور اليانســـون لكـــٍل مـــن الزيـــت الكلـــي والزيـــت العطـــري الطيـــار فـــي النســـبة المئويـــة  يبـــين
  تبعًا لطريقة جني النبات وكيفية تجفيفه. العطري الطيار زيتالفي  والمكونات الرئيسية
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 في لزيت العطري الطيار وللمكونات الرئيسيةللزيت الكلي واالنسبة المئوية  :)2الجدول (
  تبعًا لطريقة جني وتجفيف النبات.بذور اليانسون ل العطري الطيار زيتال

  الحالـة                                
  %النسـبة المئـوية للمكـّون 

1  2  3  

  8.60  7.45 8.77  %الكلي في البذور الزيت 
  4.66  3.70 4.82  %الزيت العطري الطيار في البذور 

  86.70  66.45  86.99  %الطيار األنيثول في الزيت العطري 
  0.55  0.49  0.56  %الطيار  األنيسالدهيد في الزيت العطري
  2.48  2.08 2.51  %الطيار  اإلستراجول في الزيت العطري

  0.0118  0.0115 0.0120  % الطيار في الزيت العطري لينالولال
  :ما يلي 3 و 2و  1الحاالت تمثل  حيث

  ف).ا(قبل القط واخضرار الثمار وبدء الجفاف: تم االستخالص عند النضج 1الحالة 
  ف)ا: تم االستخالص بعد الجفاف التام في الحقل بفعل أشعة الشمس (قبل القط2الحالة 
  ف).ا: تم االستخالص بعد الجفاف التام في الظل على العروش (بعد القط3الحالة 

التغيـرات التـي تطـرأ  ]) 12) وحتى الشـكل (7من الشكل ([ ية التالية وتبين األشكال البيان
علــى كـــٍل مــن الزيــت الكلــي والزيــت العطــري الطيــار والمكونــات الرئيســية للزيــت العطــري 

  الطيار تبعًا لطريقة جني وتجفيف النبات.
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  .لبذور اليانسون تبعًا لطريقة تجفيفه الزيت الكلي): اختالف نسبة 7الشكل (

8.77

7.45

8.6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

نسبة الزيت 
% الكلي

  
  )./حزيران10، بدء الجفاف (قبل القطفو : تم االستخالص عند النضج  1الحالة    
  تموز)./10، : تم االستخالص بعد الجفاف التام في الحقل بفعل أشعة الشمس (قبل القطف 2الحالة    
  )./تموز10، ش (بعد القطفلظل على العرو : تم االستخالص بعد الجفاف التام في ا 3الحالة    

  
  لبذور اليانسون تبعًا لطريقة تجفيفه الزيت العطري الطيار) : اختالف نسبة 8الشكل (

4.82

3.7

4.66

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3

نسبة الزيت 
العطري 
% الطيار

  
  )./حزيران10، بدء الجفاف (قبل القطفو : تم االستخالص عند النضج  1الحالة    
  تموز)./10، قل بفعل أشعة الشمس (قبل القطف: تم االستخالص بعد الجفاف التام في الح 2الحالة    
  )./تموز10، : تم االستخالص بعد الجفاف التام في الظل على العروش (بعد القطف 3الحالة    
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  في الزيت العطري الطيار لبذور اليانسون تبعًا لطريقة تجفيفه األنيثول): اختالف نسبة 9الشكل (

86.99

68.45

86.70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

نسبة األنيثول في 
الزيت العطري 

%  الطيار

  
  )./حزيران10، بدء الجفاف (قبل القطفو : تم االستخالص عند النضج  1الحالة    
  تموز)./10، : تم االستخالص بعد الجفاف التام في الحقل بفعل أشعة الشمس (قبل القطف 2الحالة    
  )./تموز10، : تم االستخالص بعد الجفاف التام في الظل على العروش (بعد القطف 3الحالة    

  تبعًا لطريقة تجفيفه في الزيت العطري الطيار لبذور اليانسون األنيسالدهيدنسبة  ): اختالف10الشكل (

  
  )./حزيران10، بدء الجفاف (قبل القطفو : تم االستخالص عند النضج  1الحالة    
  تموز)./10، : تم االستخالص بعد الجفاف التام في الحقل بفعل أشعة الشمس (قبل القطف 2الحالة    
  )./تموز10، تم االستخالص بعد الجفاف التام في الظل على العروش (بعد القطف : 3الحالة    
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  في الزيت العطري الطيار لبذور اليانسون تبعًا لطريقة تجفيفه اإلستراجول): اختالف نسبة 11الشكل (

  
  )./حزيران10، بدء الجفاف (قبل القطفو : تم االستخالص عند النضج  1الحالة    
  تموز)./10، االستخالص بعد الجفاف التام في الحقل بفعل أشعة الشمس (قبل القطف : تم 2الحالة    
  )./تموز10، : تم االستخالص بعد الجفاف التام في الظل على العروش (بعد القطف 3الحالة    
  

  في الزيت العطري الطيار لبذور اليانسون تبعًا لطريقة تجفيفهفي الزيت العطري الطيار لبذور اليانسون تبعًا لطريقة تجفيفه  اللينالولاللينالول): اختالف نسبة ): اختالف نسبة 1212الشكل (الشكل (

  
  )./حزيران10، بدء الجفاف (قبل القطفو : تم االستخالص عند النضج  1الحالة    

  تموز)./10، : تم االستخالص بعد الجفاف التام في الحقل بفعل أشعة الشمس (قبل القطف 2الحالة    
  )./تموز10، : تم االستخالص بعد الجفاف التام في الظل على العروش (بعد القطف 3الحالة    
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  :أن نستنتج) 12(وحتى  )7(واألشكال البيانية  )2(ول من الجد
تحـول لـون الثمـار العـروش و أفضل وقت لقطف نبات اليانسون هو عنـد بـدء اصـفرار  -أ 

  .(عند منتصف شهر حزيران تقريبًا)وبدء الجفاف  إلى اللون األخضر الزيتي
س حتــى بعــد القطــاف فــي الظــل بعيــدًا عــن أشــعة الشــمنبــات اليانســون   يجــب تــرك -ب

، وال يجوز قطفه بعد جفافه التام في الحقل بفعل أشعة الشمس ألن ذلك يـنقص مـن جفافه
  .نسبة المكونات الرئيسية في البذور

عنــد تجفيفــه فــي الظــل أو الرئيســية تتنــاقص  همكوناتــزيــت بــذور اليانســون و ن نســبة إ -ت
ـــَم تناقصـــها عنـــد التجفيـــف فـــي الظـــل أقـــل بكثيـــر ف تحـــت أشـــعة الشـــمس، إال أن يمـــا إذا ت

  :]7[ يعود سبب ذلك إلى وقدالتجفيف تحت أشعة الشمس، 
تطــاير جــزء مــن الزيــت العطــري الطيــار نتيجــة لحــرارة الشــمس المرتفعــة ممــا يــؤدي  -

  إلى انخفاض في نسبة مكوناته الرئيسية.
بضـــوء الشـــمس الحـــاد فـــي شـــهر  اً تخـــرب جـــزء مـــن الزيـــت العطـــري الطيـــار متـــأثر  -

مـــن عـــدة مجـــاالت ضـــوئية كالمجـــال فـــوق البنفســـجي وتحـــت الحصـــاد والـــذي يتـــألف 
  األحمر والمرئي.

  تغذية أجزاء النبات الهرم قبل جفافه التام على جزء من محتوى البذور. -

  االستنتاجات والتوصيات:. . 55
ومكوناتـه تـزداد أثنـاء مراحـل نمـو النبـات بـدءًا مـن مرحلـة  زيت بذور اليانسـونإن نسبة  -

أي عنـد اصـفرار العـروش  على نسبة لهـا عنـد النضـجلنضج لتصل ألاإلزهار إلى مرحلة ا
  ، لذلك يجب جني النبات عند النضج تمامًا.وبدء جفاف الثمار

كل أكبـر ن نسبة زيت اليانسون ومكوناته تتناقص عند تجفيفـه تحـت أشـعة الشـمس بشـإ -
عــن  بعــد القطــاف فــي الظــل بعيــداً  يجــب تــرك النبــاتبكثيــر مــن تجفيفــه فــي الظــل، لــذلك 

وال يجوز قطفه بعد جفافـه التـام فـي الحقـل بفعـل أشـعة الشـمس  ،أشعة الشمس حتى يجف
  من الضياع.زيت بذور اليانسون ومكوناته من أجل الحفاظ على وذلك 
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