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ABSTRACT: The study was carried out to test and evaluate using of Microwave for 

drying the chamomile flowers and rosemary plants. The experimental treatments 

included three different levels microwave power (450, 720, and 900Watt), three different 

load (1.5, 3.0, and 4.5 kg/m²). The drying behavior was simulated using two different 

models (Lewis and Henderson Pabis). The studied models were compared for fitting the 

obtained drying data and the most suitable model for predicting the moisture content 

chamomile and rosemary 78%, and 65% during the drying process was assessed. Final 

quality of both the dried chamomile and rosemary plants were also determined. The 

results show that, both studied models could describe the drying behavior of chamomile 

and rosemary satisfactorily. However, the Lewis model considered more proper for 

describing the drying behavior and predicting the changes in moisture content in terms 

of precision and application simplicity. The quality tests of chamomile and rosemary 

plants dried showed that, microwave power of (900 W) and (720W) with load of 3.0 kg/m² 

recorded the best quality for dried chamomile and rosemary respectively, in terms of the 

highest percent of volatile oil and compound oil. 
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 دام الميكرويف فى تجفيف بعض النباتات الطبية والعطريةخأست عنوان الرسالة:
 فاطمة عمى محمد عمر نصر اسم الباحـث :
 فى العموم الزراعية ماجستير  الدرجة العممية:

 اليندسة الزراعية القسم العممى :

 51/55/7152تاريخ موافقة مجمس الكمية : 
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،المتفرغ  أستاذ اليندسة الزراعية   دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممحمود عمى مح .أ لجنة اإلشراف:
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية استاذ مساعد اليندسة الزراعية ،   إيياب عبدالعزيز الصعيدى / د  

 باحث أول بمعيد بحوث اليندسة الزراعية   وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ جمال كمال عرف 
 

 الممخص العربى
أجريت الدراسة الختبار وتقييم استخدام الميكرويف لتجفيف أزىار البابونج وحصاالبان. وتم إجراء ىذه التجربة بقسم 

وات فة من الطاقة ) تويات مختمجامعة المنوفية. وشممت المعامالت التجريبة ثالث مس –كمية الزراعة  –اليندسة الزراعية 
 . وقد تمت محاكاة السموك التجفيفي باستخدام معادلة )²كجم/م 0.1 -3 -5.1 وثالث احمال )( 011  –271 – 011

Lewis ومعادلة Henderson and Pabisذج مع بيانات التجفيف المتحصل عمييا . وتم التأكد من مدي محاكاة النما
 لمتنب  بالتيير في المحتوى الرطوبي أثناء عممية التجفيف بالنظر لدقتو مثيالكثر تىو ال  Lewis، ووجد أن نموذج 

المجفف. وأظيرت النتائج أن كال النموذجين  وحصاالبان وسيولة تطبيقو. وتم كذلك متابعة الجودة النيائية لمبابونج
لبابونج وحصاالبان المجفف رات جودة االمدروسين يمكن ليما وصف السموك التجفيفي لمبابونج وحصاالبان. أظيرت إختبا

ىي الفضل جودة لمبابونج وحصالبان  عمى  ²كجم/م  3وات مع حمل  271وات  و 011 أن استخدام الميكرويف عند
 أساس نسبة الزيت بالنبات المجفف وكذلك مكوناتو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


