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)۱۳۸۷( ۲۳۰تا  ۲۱۵ يصفحه ها ۳شماره  ۹ران جلد يا ينامجله علوم و فنون باغب  

   و مقدار ماده خشک گل  ،، بازده اسانسيريخت شناس هاي يژگيو يبررس

 ١رانيمعطر جنوب ا يدو گونه از وردها يترپن هامونو
INVESTIGATION ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS, OIL 

CONTENT, FLOWER DRY MATTER AND MONOTERPENES OF 
TWO SCENTED ROSE SPECIES OF SOUTHERN OF IRAN 

  

        ٢٢٢٢ااااييييدندندندنييييون جاوون جاوون جاوون جاوييييو  کتاو  کتاو  کتاو  کتا        ييييخوشخوخوشخوخوشخوخوشخو    يييي، مرتض، مرتض، مرتض، مرتضمهرزاد هنرورمهرزاد هنرورمهرزاد هنرورمهرزاد هنرور

 

 دهيچک
  

گـل   در و مونـوترپن هـا   مقدار ماده خشک گـل  ،، بازده اسانسيريخت شناس يويژگي هادر اين پژوهش 

 Rosa moschata J. Herrm. var. nastarana Christ in) و گل نسترن (.Rosa damascena Mill) محمدي

Boiss.)  مونـوترپن هـا    .انجام شدبا سه تکرار  يکامل تصادفبه طور  در قالب طرح ند و شيرازميم در دو منطقه

نتايج به دسـت آمـده نشـان     .شدند ييشناسا GC-MSو  GCبا روش  آب،با ر يتوسط تقط يريپس از اسانس گ

ه خشـك  دار نداشت و تنها درصد مـاد  در دو منطقه تفاوت معني و بازده اسانس داد كه در گل محمدي ويژگي گل

 زمان برداشت در بازده اسانس و درصـد  .ن مقدار بوديشتريب% ۵۷/۲۱مند با يکه در م دار نشان داد  اختالف معني

دست آمد که ه ب) بهشتيارد ۱۱(در زمان دوم برداشت  ن بازده اسانسيشتريب. اشتد يدار يمعن اثر ماده خشک

 منـد در زمـان چهـارم برداشـت    يممـاده خشـک در   ن يشـتر يب. بـود % ۰۸/۰و % ۰۹/۰ب يراز به ترتيمند و شيدر م

بـا   يريخت شناس يها همچنين، بين ويژگي. آمد به دست %)۲۹/۲۰( راز در زمان اول برداشتيو در ش %)۹۲/۲۲(

در گـل   .بـود % ۰/۵۲و % ۹/۴۹ب يـ راز به ترتيمند و شيمقدار مونوترپن ها در م. بازده اسانس همبستگي ديده نشد

دار نداشت و تنها تعداد پرچم و درصـد مـاده خشـك     در دو منطقه تفاوت معني اسانس و بازده نسترن ويژگي گل

مـاده خشـک بـا     شـترين يبراز و يمربـوط بـه شـ    )۵۸/۱۲۰(ن تعدادپرچم بـا  يشتريب .دار نشان دادند اختالف معني

ن بـازده  يشـتر يب.  .تاثيرگـذار بـود  مـاده خشـک   زمان برداشت در بازده و درصـد   .مند بوديمربوط به م% ۱۵/۲۴

ن مـاده  يشـتر يب. بـود % ۰۸/۰راز يمنـد و شـ  يآمد کـه در م  به دست) بهشتيارد ۱۱(اسانس در زمان دوم برداشت 

 .آمـد  بـه دسـت  %) ۸۱/۲۴( راز در زمـان اول برداشـت  يو در شـ  %)۲۷/۲۵( مند در زمان دوم برداشتيخشک در م

ن وزن گـل و تعـداد   يبـ  .مشاهده شدگي با بازده اسانس همبست يريخت شناسهاي   ويژگي از همچنين، بين بعضي

ب يـ راز به ترتيمند و شيها در م مونوترپن مقدار .وجود داشت % ۱در سطح ) r=۹۶۱/۰(دار  يمعن يپرچم همبستگ

   .بود% ۸/۳۹و % ۸/۴۱

  .گل نسترن ،يگل محمد، مونوترپن، يريخت شناساسانس، ماده خشک،  ::::ييييددددييييکلکلکلکل    ييييواژه هاواژه هاواژه هاواژه ها

 
 

 
 ۲۵/۱۰/۸۷: ذيرشتاريخ پ                    ۲۱/۵/۸۷: تاريخ دريافت  -١

دانشـکده   يقات تهران، استاد بخـش علـوم باغبـان   يواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم يعلوم باغبان يب دانش آموخته دکتريبه ترت -۲

دانشـگاه علـوم    ياهيـ و گ يـي دارو يميقـات شـ  يمرکـز تحق  يات علميو عضو ه يراز و استاد دانشکده داروسازيدانشگاه ش يکشاورز

   .رانيا ياسالم يراز، جمهوري، شرازيش يپزشک
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 هنرور و همکاران

 ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶

  قدمهم

گـل  ). ۱۷، ۱۰( انـد  م به دليل زيبايي، شكل، تنوع رنـگ و عطـر مـورد توجـه بـوده     هاي قدي از زمان ١وردها

 Damaskهـاي انگليسـي    و نـام  .Rosa damascena Millنام علمي با محمدي كه به طالي معطر معروف است 

rose ،Persian rose ،Pink rose  وBulgarian rose  گـل نسـترن بـا نـام علمـي      ). ۲۰، ۱۲، ۸، ۷( معروف اسـت

Rosa moschata J. Herrm. var. nastarana Christ in Boiss. است  ا رز عنبري معروف به نسترن شيرازي

، زيـر تيـره   ۲وردسـانان  متعلـق بـه تيـره    اد شـده يدو گونه ). ۸(را دارد  Musk (scented) roseكه نام انگليسي 

کـه در نقـاط    )۱۶(رقـم اسـت    ١٨٠٠٠گونه و  ٢٠٠اين جنس شامل حدود ). ۸(باشند  مي ۴و جنس وردسا ۳ورديان

گل محمدي گزارش شده است  جايگاه هاي پيدايشايران به عنوان يكي از . ران پراکنده انديمختلف جهان از جمله ا

هاي فـارس و كرمـان بـه     گل نسترن شيراز در ايران و افغانستان ديده شده و در ايران از استان ).۲۵، ۱۸، ۱۵، ۷(

در روزگـار گذشـته كـانون اصـلي گـل ورد و گياهـان        ).۸(گل نام برده شده است  عنوان پراكنش جغرافيايي اين

 ٣٩٠٠هكتار گل محمدي و عملكـرد   ۳۷۴۸استان فارس با سطح كشت . )۷(ه است معطر ايران، سرزمين فارس بود

  تـرين    همچنـين، ايـن اسـتان بـه عنـوان اصـلي      ). ۲(باشـد   تن به عنوان اولين توليد كننده گل محمدي در كشور مي

كه متاسفانه هيچ آماري در  استكه بيشترين محصول آن عرق نسترن  شود يمحسوب متوليد كننده گل نسترن 

در اسـتان فـارس، شهرسـتان ميمنـد بـه عنـوان       . سطح كشور و استان فارس از وضعيت اين گل موجـود نيسـت  

ترين توليـد كننـده عطـر     عنوان قديمي باشد و از شيراز نيز به ترين توليد كننده گالب و اسانس در جهان مي قديمي

باشـند كـه در شـرايط     هاي محمدي و نسترن از گياهان كم توقع مـي  گل ).۲۶، ۲۳، ۷(در جهان نام برده شده است 

تنـوع  ). ۷، ۴(روينـد   آب و هوايي مختلف و بسيار سخت از جمله خاك نامرغوب، كم آبي و شيب زيـاد زمـين مـي   

اين مناطق كه اختالف شرايط جغرافيايي دارند، . شده است مشاهدهتلف ايران زيادي در گل محمدي در مناطق مخ

گل محمدي به عنـوان يـك گيـاه    ). ۲۵، ۱۸، ۷(ژني سازگار يافته با شرايط محيطي گردد  اتممكن است باعث تغيير

خاصـي در  جايگـاه  ) با توسعه صـنايع كوچـك  (زايي جوانان   در زمينه حمايت از اقتصاد روستاييان، اشتغال مهم

  . و مورد توجه پژوهشگران است )۷، ۴، ۳(جهان به خود اختصاص داده 

و مقـدار اسـانس گـل محمـدي در منـاطق       يريخـت شناسـ   ويژگي هايدر ارزيابي ) ۲۵(طبايي و همكاران 

هـاي   مختلف ايران گزارش كردند كه بين تعداد پرچم و مقدار اسانس همبستگي منفي بوده، ولي بين ديگر ويژگـي 

شناسـي در منـاطق    هـاي گيـاه   آنها بين ويژگـي . داري وجود ندارد و مقدار اسانس همبستگي معني يت شناسريخ

هـاي مركـزي ايـران طبـايي و      در بررسي ميزان اسانس گل محمدي استان .داري پيدا كردند مختلف، اختالف معني

از نظـر توليـد اسـانس و اجـزاي گـل      مطالعه  مورد )هاي ژنوتيپ( ينژادگان ها توانمندي متفاوتي در) ۶(همكاران 

از . گزارش كردنـد % ۰۱۹/۰و اصفهان با % ۰۲/۰هاي يزد با  در نمونه را مشاهده نمودند كه بيشترين مقدار اسانس

در . كردنـد  گـزارش نظر اجزاي گل بيشترين تعداد گلبرگ در نمونه تهران و بيشـترين پـرچم در نمونـه اصـفهان     

مقـدار  در نژادگـان كردسـتان و كمتـرين    را  )%۰۲۵/۰(بيشترين مقدار اسـانس  ) ۵(مطالعه ديگر طبايي و همكاران 

 . در نژادگان آذربايجان غربي مشاهده نمودند را) % ۰۰۸/۰(

، ۷، اكسـيد رز ۶الكـل  اتيل و درصدهاي فنيل%) ۰۵/۰(گزارش كردند كه درصد روغن ) ۲۱( ۵ميسرا و همكاران

هـا همبسـتگي مثبتـي     آن .نيمه معتدله بيشتر از مناطق گرمسير بـود  در مناطق ۱۰و نرول ۹سيترونلول-١ ،۸لينالول

 
١- Roses       ۲- Rosaceae        ٣- Rosoideae       ۴- Rosa        ۵- Misra et al.      ۶- Phenyl ethyl alcohol  

۷- Rose oxide         ۸- Linalool         ۹- 1-Citronellol       ۱۰- Nerol      
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  .... ي، بازده اسانس،  مقدار ماده خشک گلريخت شناسهاي  بررسي ويژگي

 
 

 ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷

در ) ۱۲( ١بايـدار و بايـدار  . پيـدا كردنـد  ) ثانويـه  تمتابولي(و مقدار روغن ) اوليه تمتابولي( زيست تودهبين ميزان 

روي مقـدار و تركيبـات اسـانس صـنعتي گـل محمـدي        ۲٢٠-بررسي اثرهاي تاريخ برداشت، مدت تخمير و تـوين 

بيشترين مقدار اسـانس  . داري دارد ارش كردند كه تاريخ برداشت در مقدار اسانس و تركيبات اسانس اثر معنيگز

هاي تخمير نشده بيشتر بود و با افزايش مدت  همچنين، ميزان اسانس در گلبرگ. پيدا كردند%  ۰۴/۰با  ۳مي ٢٤در 

ها خيلي  صل سرد نسبت به فصل گرم در گلبرگميزان روغن نيز در ف. تخمير ميزان اسانس به تدريج كاهش يافت

   .ادتر بوديز

مقايسـه اسـانس    كاشـان  در بررسي تركيبات اسانس گل محمدي كشـت شـده در  ) ۲۰( ۴لقماني و همكاران

 ١٨تركيب مـاكر و ميكـرو پيـدا كردنـد كـه       ۹۵گلبرگ و گل كامل در محلول آبي و اسيدي توسط كلونجر بيش از 

) حجمـي بـه وزنـي   ( %۱ها ميزان اسانس را  آن. از اسانس را به خود اختصاص دادند%  ۹۵تركيب اصلي بيش از 

همچنين، ميزان اسانس در گـل كامـل بيشـتر از    . ليتر بود  ميلي ۸/۰تا  ۲/۰گزارش كردند كه در مناطق مختلف بين 

  .گلبرگ بود و در مناطق مختلف نيز نوع و مقدار تركيبات اسانس تفاوت داشت

در گل محمدي تركيـه گـزارش    Hydrosolو  Concrete ،Absoluteدر مطالعه ) ۱۹( ۵سراكيوركيوگلو و ب

باشـد و   مـي % ۲۲/۰-۲۵/۰آيد كـه حـدود    به دست مي Concreteكيلوگرم گل يك كيلوگرم  ۳۷۵-۴۰۰كردند كه از 

   .ه سزايي داردآنها بيان داشتند كه روش استخراج در ميزان تركيبات تاثير ب. باشد مي% Absolute ،۶۵-۶۲ميزان 

گـزارش  ) ۲۴( ۶پيكـون و همكـاران   ’Quatre Saisons‘در بررسي انتشار تركيبات فرار گل محمـدي رقـم   

اتـانول    فنيـل -٢و تركيبات معطر،  ۸ها هاي اكسيد شده، مونوترپن ، مونوترپنول۷ها كردند كه در مجموع مونوترپنول

هـاي   هاي بارز اسانس ورد درصد باالي مونوترپن گياز ويژگزارش شده که  .باشند تركيب اصلي منتشر شده مي

 در يا باشـد كـه ايـن تركيبـات سـهم عمـده       الكـل مـي   اتيل ، لينالول و فنيلجرانيولالكلي شامل سيترونلول، نرول، 

   ).۲۲، ۱۷، ۱۳، ۱۲(تركيبات معطر دارند 

وز افـزون مصـرف   ت اسانس و گالب وردهـا و افـزايش ر  يو محبوب يي، داروياقتصاد يها يژگينظر به و

و سهم مهـم   يدات کشاورزيآن در تول يت اقتصاديو اهم يشيو آرا يي، داروييع غذايدر صنا ياهيگ يها اسانس

ژه در جنـوب  يـ ران بـه و ين خصوص با توجه به سطح کشت گسترده آن در مناطق مـختلف ايمعطر در ا يوردها

باشـد و بـا    يبرتـر مـ   نس با استفاده از رقم هـای ادر جهت افزايش كيفيت و كميت اس يياز به راهکارهايکشور، ن

ن پـژوهش در مــورد  يده است، ايارائه نگرد يراز تا کنون در جهان گزارشيگل نسترن ش بارهکه در نياتوجه به 

گـل نسـترن در منـاطق     و يگـل محمـد   يريخت شناس يبررس يران برايجنوب ا يراز و گل محمديگل نسترن ش

، در گل تازه) توسط کلونجر(ر با آب ياستخراج اسانس با روش تقط، ماده خشک گلن درصد ييتع، رازيمند و شيم

  .انجام شد ) GC-MSو  GCکيبا استفاده از تکن(اسانس  يها مونوترپن يبررس، ن بازده اسانس گل تازهييتع
 

  ها مواد و روش
        

        مناطق كشتمناطق كشتمناطق كشتمناطق كشت    و خاکو خاکو خاکو خاک    ييييمممميييي، اقل، اقل، اقل، اقلتوپوگرافيتوپوگرافيتوپوگرافيتوپوگرافيهاي هاي هاي هاي     ييييژگژگژگژگييييوووو

دنـد کـه   يي در ميمند و شيراز  انتخـاب گرد يها باغ  ل محمدي و گل نسترنهاي گ آوري نمونه به منظور جمع

  . آمده است ١ها در جدول  مشخصات آن

 
١- Baydar and Baydar        ۲- Tween-20        ۳- 24 May         ۴- Loghmani et al.          ۵- Kurkchuoglu and Baser                

۶- Picone et al.                     ۷- Monoterpenols              ۸- Monoterepenes 
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 هنرور و همکاران

 ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸

  

  .و گل نسترن يگل محمد توپوگرافي، اقليمي و خاك مناطق كشت هاي يژگيو -١جدول 

Table 1. Characteristics of topography, climatology and soils of planting sites of Damask rose 
and Musk rose.    

pH  
 خاك

Soil 
pH  

بافت 

 خاك

Soil 
texture  

 اقليم

Climate  

  ارتفاع

از دريا 

 )متر(

Altitude 
(m)  

عرض 

 جغرافيايي

Latitude 
(N)  

طول 

 جغرافيايي

Longitude 
(E)  

  ها يژگيو

Characteristics        
 مكان             

Site              

7.3  

لومي 

 شني

Loamy 
and 

Sandy  

 معتدل

Temperate  
1545  52′ N 28°  E 45′ 52°  

 ميمند

Meimand 

7.1  

لومي 

 رسي

Loamy 
and 
Clay  

 معتدل

Temperate  
1486  37′ N 29°  E 32′ 57°  

 شيراز

Shiraz  

  
        هاي گياهيهاي گياهيهاي گياهيهاي گياهي    آوري نمونهآوري نمونهآوري نمونهآوري نمونه    نحوه اجراي آزمايش و جمعنحوه اجراي آزمايش و جمعنحوه اجراي آزمايش و جمعنحوه اجراي آزمايش و جمع

بـا سـه تكـرار انجـام      يامل تصادفهاي مشخص شده در دو مكان، آزمايش در قالب طرح به طور ک در باغ

ها در چهار زمان، به فاصله زماني، در گل محمـدي شـش روز و در گـل نسـترن پـنج       بدين صورت كه گل. گرديد

آوري  جمـع . شدندبرداشت  ٢در هر منطقه جداگانه برابر جدول ) در ارديبهشت ماه فصل برداشت(روز از يكديگر 

درنگ به  گيري بي ها به منظور اسانس گاه تا برآمدن آفتاب انجام شد و گلزمان در پ ها در دو مكان به طور هم گل

  .آزمايشگاه منتقل گرديدند

        

        و تعيين درصد ماده خشكو تعيين درصد ماده خشكو تعيين درصد ماده خشكو تعيين درصد ماده خشك    ييييريخت شناسريخت شناسريخت شناسريخت شناسهاي هاي هاي هاي     بررسي ويژگيبررسي ويژگيبررسي ويژگيبررسي ويژگي

محمـدي و گـل نسـترن مـورد آزمـايش، در يـك زمـان          گـل  يريخت شناسـ هاي  به منظور بررسي ويژگي

هر تكرار شامل چهار نمونه گل از چهار جهت (به تعداد سه تكرار از هر گل مشخص از دو منطقه به طور جداگانه 

هايي مانند وزن گل، تعداد گلبرگ، تعداد پرچم، طول دمگل، قطر گـل و تعـداد گـل     آوري گرديد و ويژگي جمع) بوته

مقدار سه گـرم گـل    هاي تازه در هر تكرار از گل .گيري شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند آذين اندازه در گل

تـا   شـدند ها در حين خشك شدن چنـدين بـار وزن    گراد قرار داده شد، گل درجه سانتي ١٠٠جدا نموده و در آون 

  .سپس جهت تعيين درصد ماده خشك مورد استفاده قرار گرفتند. ساعت ثابت ماند ٣زماني كه وزن آن پس از 
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  .... ي، بازده اسانس،  مقدار ماده خشک گلريخت شناسهاي  بررسي ويژگي

 
 

 ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹

        ن بازده اسانسن بازده اسانسن بازده اسانسن بازده اسانسييييييييها و تعها و تعها و تعها و تع    گيري گلگيري گلگيري گلگيري گل    اسانساسانساسانساسانس

. استفاده شد ١هاي محمدي و نسترن، از روش تقطير با آب توسط دستگاه كلونجر اسانس از گل تهيه يبرا

گرم وزن گرديد و در يك بالن دو ليتري ريخته شده و مقدار يك ليتر آب به آن اضافه گرديد  ۱۰۰هاي تازه  از گل

ك زمـان و بـا شـرايط يكسـان     گيري براي تمام تكرارها در يـ  اسانس. ساعت عمل تقطير انجام شد ۵/۳و به مدت 

آوري شـد و توسـط    هگزان از فاز آبي جدا گرديده بود، جمـع -nسپس اسانس به دست آمده كه توسط  شد انجام

هـاي   اسـانس . هگـزان نيـز از گـاز نيتـروژن اسـتفاده شـد      -nجهـت حـذف   . آبگيـري گرديـد   خشک سديم سولفات

  .راحل بعد در يخچال نگهداري گرديدآوري شده در ظرف مخصوص ريخته شد و تا زمان انجام م جمع

  .ر استفاده شديبراي تعيين بازده اسانس، از روش ز

  

  

  

  

 .زمان برداشت گل محمدي و گل نسترن در دو منطقه ميمند و شيراز -٢جدول 

Table 2. Harvesting time of Damask rose and Musk rose in Meimand and Shiraz. 
  Musk rose نگل نستر  Damask roseگل محمدي

 زمان برداشت

Harvesting 
time 

 مكان

Site  

 تاريخ برداشت

Harvesting date 

زمان 

 برداشت

Harvesting 
time 

 مكان

Site  

 تاريخ برداشت

Harvesting date 

1  
 شيراز-ميمند

Meimand - 
Shiraz  

 ۱۳۸۶ارديبهشت  ۵

25 April 2007  
1  

 شيراز-ميمند

Meimand - 
Shiraz  

 ۱۳۸۶ارديبهشت  ۱۰

30 April 2007  

2  
 شيراز-ميمند

Meimand - 
Shiraz  

 ۱۳۸۶ارديبهشت  ۱۱

1 May 2007  
2  

 شيراز-ميمند

Meimand - 
Shiraz  

 ۱۳۸۶ارديبهشت  ۱۵

5 May 2007  

3  
 شيراز-ميمند

Meimand - 
Shiraz  

 ۱۳۸۶ارديبهشت  ۱۷

7 May 2007  
3  

 شيراز-ميمند

Meimand - 
Shiraz  

 ۱۳۸۶ارديبهشت  ۲۰

10 May 2007  

4  
 شيراز-ميمند

Meimand - 
Shiraz  

 ۱۳۸۶ارديبهشت  ۲۳

13 May 2007  
4  

 شيراز-ميمند

Meimand - 
Shiraz  

 ۱۳۸۶ارديبهشت  ۲۵

15 May 2007  

  

  

  

 
۱-  Clevenger 

                    وزن اسانس گل

بازده اسانس گل تازه= ـــــــــــــــــــــــــــ ×  100  

                    گيري شده وزن گل اسانس
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 هنرور و همکاران

 ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰

 MS-GC۲۲۲۲    و و و و     GC١١١١اسانس به وسيله اسانس به وسيله اسانس به وسيله اسانس به وسيله     ييييمونوترپن هامونوترپن هامونوترپن هامونوترپن ها    ييييبررسبررسبررسبررس

 GC-MSو  GCهاي  هاي حاصل از گل محمدي و گل نسترن از دستگاه جهت بررسي كمي و كيفي اسانس

  :ها به شرح زير است و شرايط آن ويژگي هاستفاده گرديد كه ا

يونيزاسيون توسـط  ( F.I.D.۳مجهز به دتكتور  Agilent-6890, USAمدل  يگاز دستگاه كروماتوگرافي

متر و قطـر   ٣٠كه ستوني غير قطبي به طول  HP-5 (5% phenyl methyl siloxans)با ستون ) شعله هيدروژن

 ۲۳۰تا  ٦٠ريزي حرارتي آون از  برنامه. ميكرون است ۲۵/۰ضخامت اليه فاز ساكن برابر  متر و ميلي ۲۵/۰داخلي 

در  سلسـيوس درجه  ۳گراد با سرعت افزايش دماي  درجه سانتي ٢٣٠دقيقه در  ١٠گراد و ماندگاري  درجه سانتي

متـر در   ميلـي  ۹/۰نيـز  ميـزان جريـان   . بود Psi ۶۵/۱۰گاز حامل نيتروژن و فشار آن در ابتداي ستون . دقيقه بود

 ٢٤٠، براي رقيق كردن نمونه، بود و دماي قسمت تزريق و دماي آشكارسـاز  ۵۰:۱نسبت شكافت برابر . دقيقه بود

   .تنظيم گرديد سلسيوسدرجه 

فاز متحـرك  . بود HP6890از نوع  MSو قسمت  Agilent-6890, USAاز نوع  GC-MSدر  GCقسمت 

 .ميكروليتـر بـود   ۲/۰حجم تزريق اسانس نيـز  . تنظيم گرديد GCند دستگاه گاز هليوم بود و ساير مشخصات مان

هـا و بـه كمـك     در شـرايط يكسـان بـا تزريـق اسـانس      (C9-C26)هـاي نرمـال    ها با تزريق آلكان شناسايي طيف

و مقايسه طيف جرمي تك تك اجـزاي بـه دسـت آمـده بـا       ۴ها از طريق معادالت كواتس هاي بازداري آن شاخص

   .و منابع ديگر صورت پذيرفت GC-MSرمي استاندارد و اطالعات موجود در كتابخانه دستگاه هاي ج طيف

  

        ثبت و تجزيه و تحليل نتايجثبت و تجزيه و تحليل نتايجثبت و تجزيه و تحليل نتايجثبت و تجزيه و تحليل نتايج

 و SPSS 11.5هاي آمـاري    افزار  توسط نرم ه داده هايتجزو شد  يادداشت برداريآمده  به دستاطالعات 

SAS 9.1 همچنين، همبستگي بين صفات مورد  .گرفتن صورت دانک ين ها با آزمون چند دامنه ايانگيسه ميو مقا

  .ندمطالعه و بازده اسانس و ماده خشك گل بررسي گرديد

   

  جينتا

        

        گل محمديگل محمديگل محمديگل محمدي----۱۱۱۱

        گل محمديگل محمديگل محمديگل محمدي    ييييريخت شناسريخت شناسريخت شناسريخت شناسهاي هاي هاي هاي     بررسي ويژگيبررسي ويژگيبررسي ويژگيبررسي ويژگي    ----۱۱۱۱----۱۱۱۱

آذيـن،   ، تعداد گلبرگ، تعداد پرچم، قطر گل، طول دمگل و تعداد گل در گـل تازه هاي وزن گل  مقايسه ميانگين

هـاي   داد كه بـين ويژگـي   آمده است، نشان  ۳ه اسانس گل تازه و درصد ماده خشك گل محمدي كه در جدول بازد

داري بـود و   در دو منطقه كشت ميمند و شيراز، از نظر آماري فقط در درصد ماده خشك اختالف معني گفته شده

هـا از ويژگـي نسـبي بهتـري      گـل هـر چنـد كـه در منطقـه ميمنـد      . داري وجود نداشت در بقيه موارد اختالف معني

مربوط به ميمند بود كه از نظر آماري بـا درصـد مـاده    % ۵۷/۲۱بيشترين درصد ماده خشك با . برخوردار بودند

  . داد داري را نشان  خشك در شيراز اختالف معني

  

 
١-  Gas chromatography      ۲- Gas chromatography/Mass spectrometry      ٣- Flame ionization detector      

 ۴- Kovat’s 
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  .... ي، بازده اسانس،  مقدار ماده خشک گلريخت شناسهاي  بررسي ويژگي

 
 

 ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱

        هاي مختلف برداشت در ميمند و شيراز  هاي مختلف برداشت در ميمند و شيراز  هاي مختلف برداشت در ميمند و شيراز  هاي مختلف برداشت در ميمند و شيراز      درصد ماده خشك گل محمدي در زماندرصد ماده خشك گل محمدي در زماندرصد ماده خشك گل محمدي در زماندرصد ماده خشك گل محمدي در زمان    ----۱۱۱۱----۲۲۲۲

هاي مختلف برداشت در دو منطقه مختلف در نمـودار    ي درصد ماده خشك گل در زمانها بررسي ميانگين

داري  هاي مختلف برداشت در دو منطقه از نظر آماري اختالف معني داد كه در زمان  نتايج نشان . آمده است ۲و  ۱

بـود، امـا در   % ۲۷/۲۰در منطقه ميمند كمترين درصد ماده خشك گل مربـوط بـه زمـان اول برداشـت بـا       ،داشتند

  .به دست آمد% ۱۸/۱۸شيراز كمترين درصد ماده خشك گل در زمان سوم با 

 
        بازده اسانسبازده اسانسبازده اسانسبازده اسانس    ----۱۱۱۱----۳۳۳۳

منـد و  ينشـان داد کـه  در هـر دو منطقـه م    ) ۴جدول ( يبه دست آمده از بازده اسانس گل محمد يداده ها

نس در زمـان دوم برداشـت در   مقـدار اسـا   شـترين يب. دارد يدار يراز زمان برداشت بر بازده اسانس اثر معنيش

  .به دست آمد% ۰۸/۰و % ۰۹/۰ب با يراز به ترتيمند و شيم

  

 و ماده خشک گل در گـل محمـدي ميمنـد و   گل تازه اسانس  بازدهريخت شناسي و هاي  ويژگيمقايسه  -۳ جدول

  .شيراز

Table 3. The comparison of morphological characteristics and essence efficiency of fresh 
flower and flower dry matter in Damask rose of Meimand and Shiraz.   

          ت هاصف

 Characters 
 
 

 مکان

Site 
 

وزن 

 )گرم(گل

Flower 
weight 

(g) 

تعداد 

 گلبرگ

Number 
of petals 

تعداد 

 پرچم

Number 
of 

stamen 

  قطر گل

 )ميلي متر(

Flower 
diameter 

(mm) 

  طول دمگل

 )ميلي متر(

Peduncle 
length 
(mm) 

تعداد گل در 

 ذينآ گل

Number of 
flower per   

inflorescence 

بازده اسانس 

 گل تازه

Essence 
efficiency 
of fresh 
flower 

ماده  درصد

 خشک

Percentage 
of dry 
matter 

ميمند

Meimand  

2.14a 32.08a 94.00a 61.92a 
44.58a 2.42a 

0.07a 21.57a† 

 Shiraz  2.04a 31.92a 84.00a 61.88a 43.40a 2.08a 0.06a 19.67bشيراز

† In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% probability level 
using DMRT. 

  .رنددار ندا اختالف معني% ۵هاي داراي حروف مشترک در سطح احتمال  در هر ستون ميانگين †

  

        مونوترپن ها مونوترپن ها مونوترپن ها مونوترپن ها     ----۱۱۱۱----۴۴۴۴

ترپينـول، سـيترونلول،   -ال، آلفا-٤-الكل، ترپنين اتيل لينالول، فنيل: مجموع مونوترپن ها شامل يج بررسينتا

اسـتون   جرانيـل اسـتات، اوجينـول و    جرانيـل اسـتات،   اوجينول، سيترونليل رزاكسيد، متيل ، ميرسن، سيس جرانيول

و % ۹/۴۹منـد  يم يدر گل محمد GC-MSو  GCق شده به دستگاه ينس تزرنمونه اسا ۱۲ن يانگينشان داد که از م

  . به خود اختصاص دادند ب ها راياز ترک % ۰/۵۲راز يدر ش
  

        با بازده اسانس و مقدار ماده خشك در گل محمديبا بازده اسانس و مقدار ماده خشك در گل محمديبا بازده اسانس و مقدار ماده خشك در گل محمديبا بازده اسانس و مقدار ماده خشك در گل محمدي    ريخت شناسيريخت شناسيريخت شناسيريخت شناسيهاي هاي هاي هاي     بررسي همبستگي بين ويژگيبررسي همبستگي بين ويژگيبررسي همبستگي بين ويژگيبررسي همبستگي بين ويژگي    ----۱۱۱۱----۵۵۵۵

بازده اسانس و مقدار ماده خشك در  و ريخت شناسيهاي  نتايج حاصل از بررسي همبستگي بين ويژگي

داده هـا  ( دار وجـود نداشـت   مثبت يا منفي معنـي هاي بررسي شده همبستگي  داد كه بين ويژگي گل محمدي نشان 

  ).آورده نشده است
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 هنرور و همکاران

 ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

 .شيراز گل محمدي ميمند و زمان هاي مختلف برداشت در  درگل تازه اسانس  بازدهمقايسه  -۴جدول 

Table 4. Comparison of essence efficiency of fresh flower in different harvesting times of 
Damask rose of Meimand and Shiraz.   

 رازيش

Shiraz  

 منديم

Meimand  

 Planting sites مناطق کشت

  

 †زمان برداشت       

†Harvesting time  

0.04b  ††0.03b  1  
0.08a  0.09a  2  
0.07a  0.08a  3  
0.05ab  0.07a  4  

  Probability level  سطح احتمال   1%  5%

†Harvesting time is shown in Table 2. 

††In each column, means with the similar letters are not significantly different at determining 

probability level. 
  .آمده است ۲زمان برداشت در جدول †

 .دار ندارند اراي حروف مشترک در سطح احتمال مشخص شده اختالف معنيهاي د در هر ستون ميانگين††

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

Fig. 1. Effect of harvesting time on dry matter of Damask rose of Meimand. Means with the 
similar letters are not significantly different at 1% probability level using DMRT. 
(Harvesting time is shown in Table 2). 

حـروف مشـترک در    يدارا يهـا  نيانگيـ م .اثر زمان برداشت بر درصد ماده خشك گل محمـدي ميمنـد   -۱نمودار 

  ).آمده است ۲زمان برداشت در جدول ( .دار ندارند ياختالف معن% ۱سطح احتمال 

        

        گل نسترنگل نسترنگل نسترنگل نسترن        ----۲۲۲۲

        گل نسترنگل نسترنگل نسترنگل نسترن    ريخت شناسيريخت شناسيريخت شناسيريخت شناسيهاي هاي هاي هاي     بررسي ويژگيبررسي ويژگيبررسي ويژگيبررسي ويژگي    ----۲۲۲۲----۱۱۱۱

تعـداد گـل     هاي به دست آمده از وزن گل، تعداد گلبرگ، تعداد پرچم، قطر گل، طول دمگل، مقايسه ميانگين            

با وجود برتري نسبي ويژگي گل . آمده است ۵آذين، بازده اسانس گل تازه و درصد ماده خشك در جدول  در گل

ولي در ديگـر    چم و درصد ماده خشك ديده شد،دار فقط در تعداد پر در منطقه ميمند، از نظر آماري اختالف معني

و درصد ماده خشك در ميمنـد  % ۵۸/۱۲۰تعداد پرچم در شيراز با . دار بين دو منطقه نبود ها اختالف معني ويژگي

  .بيشترين مقادير را داشتند% ۱۵/۲۴با 
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 ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
Fig. 2. Effect of harvesting time on dry matter of Damask rose of Shiraz. Means with the 

similar letters are not significantly different at 1% probability level using DMRT. 
(Harvesting time is shown in Table 2). 

حـروف مشـترک در    يدارا يهـا  نيانگيـ م .شـيراز اثر زمان برداشت بر درصد ماده خشك گل محمدي  -۲نمودار 

 ).آمده است ۲زمان برداشت در جدول ( .دار ندارند يمعن اختالف% ۱سطح احتمال 

 
        هاي مختلف برداشت در ميمند و شيراز هاي مختلف برداشت در ميمند و شيراز هاي مختلف برداشت در ميمند و شيراز هاي مختلف برداشت در ميمند و شيراز     درصد ماده خشك گل نسترن در زماندرصد ماده خشك گل نسترن در زماندرصد ماده خشك گل نسترن در زماندرصد ماده خشك گل نسترن در زمان    ----۲۲۲۲----۲۲۲۲

نشـان داد   ۴و  ۳هاي مختلف برداشت در نمودارهـاي     هاي درصد ماده خشك گل در زمان  بررسي ميانگين

بـود و كمتـرين آن در زمـان اول برداشـت     %) ۲۷/۲۵(برداشـت  كه بيشترين ماده خشك در ميمند در زمان سـوم  

% ۰۴/۲۳در شـيراز از نظـر ميـانگين مـاده خشـك زمـان اول بـا        . دار بودند بود كه از نظر آماري معني%) ۰۴/۲۳(

  . دارا بود% ١كمترين درصد ماده خشك را در سطح % ۹۶/۱۹بيشترين درصد ماده خشك و زمان چهارم با 

  

 ميمنـد و نسـترن  و ماده خشک گـل در گـل   گل تازه اسانس  بازدهريخت شناسي و هاي  ژگيويمقايسه  -۵ جدول

 .شيراز

Table 5. The comparison of morphological characteristics and essence efficiency of fresh 
flower and dry matter in Musk rose of Meimand and Shiraz.   

 ت هاصف

       
Characters  

  

 مکان      

Site      

 وزن گل

 )گرم(

Flower 
weight 

(g) 

 تعداد گلبرگ

Number of 
petals 

 تعداد پرچم

Number of 
stamen 

  قطر گل

 )متر يليم(

Flower 
diameter 

(mm) 

  طول دمگل

 )متر يليم(

Peduncle 
length 
(mm) 

تعداد گل در 

 آذين گل

Number of 
flower per  

inflorescence 

نس بازده اسا

 خشكگل 

Essence 
efficiency of 
fresh flower 

ماده  درصد

 خشک

Percentage 
of dry matter 

 ميمند

Meimand   
†0.38a 5.00a 110.50b 47.10a 34.27a 8.00a 0.07a 24.15a  

 Shiraz 0.47a  5.00a  120.58a  50.52a  34.35a  8.17a  0.06a  22.18b رازيش

 † In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% (1% for dry 

matter) probability level using DMRT. 
دار  اخـتالف معنـي  ) بـراي مـاده خشـک   % ۱% (۵هاي داراي حروف مشترک در سـطح احتمـال    در هر ستون ميانگين †

  . ندارند
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Fig. 3. Effect of harvesting time on dry matter of Musk rose of Meimand. Means with the 
similar letters are not significantly different at 1% probability level using DMRT.  
(Harvesting time is shown in Table 2). 

 هـاي داراي حـروف مشـترك در    ميـانگين  .اثر زمان برداشت بر درصد ماده خشك گل نسـترن ميمنـد   -۳نمودار 

 ).آمده است ۲جدول  درزمان برداشت ( .دار ندارند اختالف معني% ١سطح احتمال 

 
  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

Fig. 4. Effect of harvesting time on dry matter of Musk rose of Shiraz. Means with the similar 
letters are not significantly different at 1% probability level using DMRT. (Harvesting 
time is shown in Table 2). 

هـاي داراي حـروف مشـترك در     ميـانگين  .اثر زمان برداشت بر درصد ماده خشك گل نسترن شـيراز  -۴نمودار 

 ).آمده است ۲جدول  درزمان برداشت ( .دار ندارند اختالف معني% ١سطح احتمال 

 
        بازده اسانسبازده اسانسبازده اسانسبازده اسانس    ----۲۲۲۲----۳۳۳۳

منـد و  يکـه  در هـر دو منطقـه م    نشـان داد  )۶جـدول  ( گل نسترناز بازده اسانس  به دست آمده يداده ها

مقـدار اسـانس در زمـان دوم برداشـت در      شـترين يب. دارد يدار يراز زمان برداشت بر بازده اسانس اثر معنيش

  .بود% ۰۸/۰ اراز بيمند و شيم
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 ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵

 .رازيد وشمنيم نسترنگل  مختلف برداشت در  يزمان ها درگل تازه اسانس  بازدهسه يمقا -۶جدول 

Table 6. The comparison of essence efficiency of fresh flower in different harvesting times of 
Musk rose of Meimand and Shiraz.      

 رازيش

Shiraz  

 منديم

Meimand  

 Planting           مناطق کشت

sites 
  †زمان برداشت                     

†Harvesting time  

0.06ab  ††0.05b  1  
0.08a  0.08a  2  
0.06ab  0.08a  3  
0.05b  0.06b  4  

  † Harvesting time is shown in Table 2. 

  †† In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% 

probability level using DMRT. 
 .آمده است ۲زمان برداشت در جدول   †

 . دار ندارند ياختالف معن% ۵حروف مشترک در سطح احتمال  يدارا يها نيانگيدر هر ستون م  ††

 
        

        مونوترپن ها مونوترپن ها مونوترپن ها مونوترپن ها     ----۲۲۲۲----۴۴۴۴

گـل نسـترن   نشـان داد کـه در    GC-MSو  GCق شده به دسـتگاه  ينمونه اسانس تزر ۱۲ن يانگيم يبررس

 بود کـه  آيونون-بتا-استون و اي جرانيلاوجينول،  لاستات، اوجينول، متي اتيل  فنيلن   لينالول، بتا: مونوترپن ها شامل

  . ندبه خود اختصاص داد اسانس ترکيب هااز % ۸/۳۹راز يو در ش% ۸/۴۱مند يم در

  

        با بازده اسانس و مقدار ماده خشك در گل نسترنبا بازده اسانس و مقدار ماده خشك در گل نسترنبا بازده اسانس و مقدار ماده خشك در گل نسترنبا بازده اسانس و مقدار ماده خشك در گل نسترن    ييييريخت شناسريخت شناسريخت شناسريخت شناسهاي هاي هاي هاي     بررسي همبستگي بين ويژگيبررسي همبستگي بين ويژگيبررسي همبستگي بين ويژگيبررسي همبستگي بين ويژگي    ----۲۲۲۲----۵۵۵۵

به جز در وزن گل با تعداد پرچم  يريخت شناسهاي  در اين پژوهش بين ويژگي )۷جدول ( داد نتايج نشان 

% ١در سـطح  ) r=  ۹۶۱/۰(دار مثبـت   در وزن گـل و تعـداد پـرچم همبسـتگي معنـي     . دار ديده نشـد  همبستگي معني

  .دار نبود گل با بازده اسانس و درصد ماده خشك همبستگي معني يريخت شناسمشاهده گرديد، اما بين ويژگي 

  

  بحث

        گل محمدي و گل نسترنگل محمدي و گل نسترنگل محمدي و گل نسترنگل محمدي و گل نسترن    ييييناسناسناسناسريخت شريخت شريخت شريخت شهاي هاي هاي هاي     ويژگيويژگيويژگيويژگي

و نسترن در ميمند، بـا توجـه    يمحمد يهاي نسبي گل ها اين پژوهش نشان داد كه با وجود برتري ويژگي

  هـا ديـده نشـد     داري در ديگـر ويژگـي   به وجود نژادگان يكسان به جز در درصد مـاده خشـك گـل، تفـاوت معنـي     

ناشـي از تـاثير عوامـل محيطـي در بيوسـنتز       الاحتم به ن درصد ماده خشكيوجود تفاوت ب). ۵و  ۳ يجدول ها(

ميسـرا و   يافتـه هـا  يبـا   بيشـتر مـواد در منطقـه ميمنـد گرديـد، كـه      كه منجر به سنتز ) ۲۱، ۹، ۱(مقدار مواد بود  

ر با نظـر  ي، مغايگل محمد يها داري در ديگر ويژگي در اين پژوهش، عدم تفاوت معني. است همسو )۲۱(همكاران 

ل محمدي در اين دو پـژوهش  هاي مختلف گ ل آن ممکن است وجود نژادگانيباشد و دل يم) ۲۵( انو همکار ييطبا
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 ۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶

ژنتيك در  نيز ممكن است ناشي از پديده اپي) پرچم۵۸/۱۲۰(افزايش بيشتر تعداد پرچم گل نسترن در شيراز . باشد

  . دهند يماوت نشان ها باشد كه در شرايط محيطي متفاوت واکنش متف ها در تعداد پرچم بروز بيان ژن

  

  .با بازده اسانس و مقدار ماده خشک در گل نسترن يريخت شناسهاي  ن ويژگييب يهمبستگ -۷جدول 

Table 7. Correlation coefficients between morphological characteristics and essence efficiency and dry 
matter content in Musk rose. 

  ويژگي

Characters 

 گل وزن

Flower 
weight 

 پرچم تعداد

Number 
of stamen 

  قطر

 گل

Flower 
diameter 

 طول دمگل

Peduncle 
length 

  تعداد گل

 نيذآ در گل

Number of 
flower in 

inflorescence 

  بازده

 اسانس

Essence 
efficiency 

درصد ماده 

 خشک

Percentage 
of dry 
matter 

 وزن گل

Flower weight 
 †0/961 0/723 -0/281 0/423 -0/091 -0/492 

 تعدادپرچم

Number of 
stamen 

  0/693 -0/214 0/213 -0/135 -0/689 

 قطر گل

Flower 
diameter 

   0/414 0/563 -0476 -0/473 

 طول دمگل

Peduncle length 
    0/003 -0/432 -0/197 

تعداد گل در 

 نيذآ گل

Number of 
flower in 

inflorescence 

     -0/479 0/170 

 بازده اسانس

Essence 
efficiency 

      0/481 

 درصد ماده خشک

Percentage of 
dry matter 

       

†  Significant correlation at 1% of probability level. 

  %.١دار در سطح احتمال  همبستگي معني  †

        

        گل نسترنگل نسترنگل نسترنگل نسترنو و و و     هاي مختلف برداشت در گل محمديهاي مختلف برداشت در گل محمديهاي مختلف برداشت در گل محمديهاي مختلف برداشت در گل محمدي    بررسي درصد ماده خشك گل در زمانبررسي درصد ماده خشك گل در زمانبررسي درصد ماده خشك گل در زمانبررسي درصد ماده خشك گل در زمان

بـراي توليـد   ) حاصل از متابوليت اوليـه ( ١ست تودهينشان داد كه درصد ز) ۲۱(بررسي ميسرا و همكاران 

. گيـرد  باشد، ولي تحت تاثير عوامل محيطي قـرار مـي   در گل محمدي موثر مي) حاصل از متابوليت ثانويه(اسانس 

رصد ماده خشك گل در مناطق ميمنـد و شـيراز   در د) ۴و  ۳ ،۲، ۱نمودارهاي (هاي مختلف برداشت  انبررسي زم

بنـابراين،  . هاي برداشت در درصد ماده خشك موثر است زمان )۲۱(موافق با نظر ميسرا و همكاران  نشان داد كه

هاي مختلـف برداشـت و تـاثير آن در بيوسـنتز      به دليل تفاوت در عوامل محيطي مانند دما، رطوبت، نور در زمان

  . ي در درصد ماده خشك وجود داشتدار مواد اختالف معني

 
١-  Biomass 
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 ۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷

        بازده اسانسبازده اسانسبازده اسانسبازده اسانس

به طور كلي، ). ۹(گيرد  ميزان اسانس موجود در هر واحد از ماده خشك تحت تاثير عوامل محيطي قرار مي

 نشـان دادنـد  ) ۳(رضايي و همكاران ). ۱(يابد  كميت مواد موثر برخي از گياهان دارويي تحت تاثير دما افزايش مي

هاي عمده و با اهميت در اسانس و همچنين،  تواند بر تشكيل تركيب مدي با دماي بيشتر ميكه روبرو شدن گل مح

كـاهش مقـدار روغـن در    ) ۱۲(ايـن در حـالي اسـت كـه بايـدار و بايـدار       . ميزان كل اسـانس گلبـرگ تـاثير گـذارد    

وجب حـذف اسـانس   هاي دير در گل محمدي ناشي از افزايش دما دانسته و بيان داشتند كه افزايش دما م برداشت

در غيـر ايـن   . درنگ براي توليد اسانس به كار روند ها بعد از برداشت بايد بي گردد و گل گلبرگ مي هاي تريكوم زا

گردد و هـر چـه مـدت تخميـر زيـادتر باشـد، كـاهش بـازده          ها موجب كاهش بازده اسانس مي صورت، تخمير گل

بيشـتري نسـبت بـه    %) ۰۵/۰(يمـه معتـدل بـازده اسـانس     در مناطق ن) ۲۱(ميسرا و همكاران . اسانس بيشتر است

هاي مختلف گل محمدي در توليـد اسـانس    هايي در مورد نژادگان  گزارش. مناطق نيمه گرمسيري به دست آوردند

  . باشد كه ناشي از تاثير نژادگان در عملكرد اسانس مي) ۶، ۵(در مناطق مختلف كشور ارايه شده است 

اند كـه بـا توجـه بـه      دوم و سوم برداشت بهترين نتايج در بازده اسانس داشتههاي  زمان ،در اين پژوهش

گيري براي تمام تيمارها و تكرارهاي هر تيمار و نژادگـان يكسـان در دو منطقـه تـاثير      ثابت بودن شرايط اسانس

دار و يـ ، با)۳(و همکـاران   ييکه موافق با نظـر رضـا   در بازده اسانس مورد تاييد قرار گرفته است عوامل محيطي

هر چند كه افزون بر دما، عواملي مانند طول روز و رطوبـت نيـز ممكـن    . است )۲۱(سرا و همکاران ي، م)۱۲(دار يبا

  .تاثير گذارد و بازده اسانس را تغيير دهد ها تريكوماست در نمو گل و تعداد 

  

        مونوترپن هامونوترپن هامونوترپن هامونوترپن ها

ويژگي بارز روغن ). ۱۴(ا در اسانس است ه  اد  وابسته به كميت مونوترپنيزان زيتنوع در كيفيت عطر به م

) ۱۱(گـردد   كه موجب افزايش كيفيت اسانس مي) ۱۲(باشد  هاي الكلي مي  ورد دارا بودن درصد بااليي از مونوترپن

هـا و   شـامل تـرپن   ها اغلـب از دو گـروه عمـده تركيبـات شـيميايي      اسانس ).۲۲(ها است  و عطر ورد ناشي از آن

هـاي اسـانس خـود دو گـروه فرعـي مونـوترپن و        ترپن. ترند تر و رايج ها فراوان ترپن. ندتشكيل شدها  پروين فنيل

مونـوترپن الكلـي و بايـدار و    % ۵۶/۸۶در روش تقطيـر بـا آب   ) ۲۲(اوزل و همكاران  ).۹( باشند ترپن مي سسكويي

در گـل   پن هـا مونـوتر  ن پـژوهش يـ در ا .مونوترپن به دسـت آوردنـد  % ۱۸/۸۳-۷۶/۸۶در همين روش ) ۱۲(بايدار 

از % ۸/۳۹راز يو در شـ % ۸/۴۱منـد  يو در گـل نسـترن در م   ب هاياز ترک% ۰/۵۲راز يو در ش% ۹/۴۹مند يم يمحمد

 . اسانس به خود اختصاص دادند ترکيب ها

  

 و بازده اسانس و درصد ماده خشكو بازده اسانس و درصد ماده خشكو بازده اسانس و درصد ماده خشكو بازده اسانس و درصد ماده خشك    ييييريخت شناسريخت شناسريخت شناسريخت شناسهاي هاي هاي هاي     همبستگي ويژگيهمبستگي ويژگيهمبستگي ويژگيهمبستگي ويژگي

مختلف گياهي بر تشكيل گل و اسـانس آن   ايت هدر گل محمدي ارزيابي تاثير مستقيم و غير مستقيم صف

از همبستگي منفي بـين تعـداد پـرچم و    ) ۲۵(طبايي و همكاران ). ۵(به عنوان عملكرد مفيد از اقدامات اساسي است 

در صـورتي كـه در ايـن پـژوهش چنـين همبسـتگي       . هاي مختلف گل محمدي خبـر دادنـد   مقدار روغن در نژادگان

همچنـين،   .باشـد  يمـ  يمختلـف گـل محمـد    رقم هاین يب يکيزياد به دليل تفاوت ژنتمشاهده نگرديد كه به احتمال 

بـه  هاي گل محمدي مشـاهده نكردنـد كـه نتـايج      همبستگي بين مقدار روغن و ديگر ويژگي) ۲۵(طبايي و همكاران 

بـازده   هـاي گـل بـا    دار در ويژگي بود و هيچ گونه همبستگي معني همسو اه از اين پژوهش با نظر آن دست آمده
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ميسرا و همكاران  ).۲۵(اسانس مشاهده نگرديد كه تاييد كننده تاثير ژنتيك و عوامل محيطي در مقدار روغن است 

پيشـنهاد دادنـد كـه تحـت تـاثير عوامـل        ،ست توده و مقدار اسانسيدار بين ز همبستگي مثبت معنيبا وجود ) ۲۱(

در ايـن پـژوهش در تمـام مـوارد همبسـتگي      . باشد ميگيرند و عوامل محيطي عامل محدود كننده  محيطي قرار مي

  . دار نبود معني يول مثبت وجود داشت

. نشـان داد % ١دار در سـطح   وزن گل با تعداد پرچم همبستگي مثبـت معنـي   در گل نسترن، در اين پژوهش

تواند باعث  د پرچم ميبنابراين، افزايش تعدا. باشد ثابت مي) عدد ٥(بنابراين، از آنجايي كه تعداد گلبرگ در اين گل 

افزايش وزن گل گردد كه همبستگي بين تعداد پرچم و وزن گل تاييد كننده اين رابطـه اسـت، امـا عـدم همبسـتگي      

 .باشد هاي گل نشان دهنده اثر ژنتيك و عوامل محيطي در مقدار اسانس مي دار بين ديگر ويژگي معني

  

  يسپاسگزار

دانشگاه  ياهيو گ ييدارو يميقات شياست محترم مرکز تحقير يرين ميدکتر رام ينگارندگان از جناب آقا

  . ندينما يم ين پژوهش تشکر و قدردانيا ياجرا يبرااستفاده از امکانات آن مرکز  يراز برايش يعلوم پزشک
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