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چکیده

Rosa damascenaگل محمدي با نام علمی  Mill.هاي هاي رز است که جهت تولید اسانس و جنبهیکی از مهمترین گونه
اهمیک و مایکروویو جهت استخراج اسانس از شود. سه روش تقطیر با آب،دارویی در مناطق مختلف دنیا از جمله ایران کشت می

گلبرگ تازه گل محمدي مقایسه شدند.  بازده اسانس حاصل از سه روش مورد استفاده داراي اختالف معنادار بودند. باالترین بازده 
یش در میزان به دست آمد. افزا%) 033/0(و کمترین بازده اسانس در روش تقطیر با آب %)056/0(اسانس در روش مایکروویو

باشد و اسانس حاصل از اسانس و رسیدن به ترکیبات اسانس با کیفیت باال به طور همزمان با استفاده از مایکروویو امکان پذیر نمی
تر مونوترپن نسبت به دو روش دیگر بود.هاي آلیفاتیک و میزان پایینروش مایکروویو داراي میزان باالتر هیدروکربن

استخراجیکروویو، اهمیک، اممدي، اسانس، گل محکلمات کلیدي:

مقدمه
Karami)کاربرد دارداسانسوگالبتولیدبرايکه در ایرانهاستقرنوشدهشناختهایرانملیگلعنوانبهگل محمدي 

et al., 2012).بوده اسانس یرهمحل ساخت و ذخاین گیاهيهاگلبرگ(Kornova and Michailova, 1994) آن نسبت که میزان
هاي طبیعی و مصنوعی، یگزینجا. به دلیل میزان پایین اسانس و فقدان )Baydar and Baydar, 2005(به دیگر گیاهان کمتر است 

در حال حاضر عملکرد .)Baydar and Baydar, 2005(در بازارهاي جهانی است هااسانسترین اسانس گل محمدي یکی از گران
کم گل، مقدار کم اسانس و نیروي کار باال از مشکالت اصلی تولیدکنندگان گل محمدي است. بنابراین باید تاکید بیشتري در 

. طبق تحقیقات انجام گرفته، )Pal, 2013(انجام تحقیق و پژوهش براي بهبود تکنولوژي تولید کارآمد به جاي گسترش منطقه باشد. 
هاي جدید استخراج نیاز به مدت زمان و انرژي مصرفی کمتري دارد و میزان و ترکیبات است که استفاده از روششدهنشان داده

Gavahian)ها با روشهاي متداول قدیمی متفاوت استاسانس در این روش et al., 2012; Farhat et al., 2010).

هامواد و روش
جهت استخراج اسانس در و آوري گردیدجمعاز منطقه الیزنگان داراب 1393گل هاي گل محمدي در خرداد ماه سال 

استخراج اسانس در آزمایشگاه گیاهان دارویی بخش علوم باغبانی و صنایع داري و به شیراز منتقل شد.ظروف عایق حاوي یخ نگه
، تقطیر با آب به وسیله استخراجگر (HD1)تقطیر با آب به وسیله کلونجررفت:هاي زیر انجام گغذایی دانشگاه شیراز به روش

و (GC)دستگاه کروماتوگرافی گازي ها از جهت آنالیز داده.(SFME3)و تقطیر خشک با مایکروویو(OAHD2)مقاومتی
ح کامال تصادفی انجام شد. ها در قالب طرزمایشآاستفاده گردید.(GC/MS)کروماتوگرافی گازي متصل به طیف سنج جرمی 

1 Hydrodistillation
2 Ohmic Assisted Hydrodistillation
3Salvent Free Microwave Extraction
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با یکدیگر % 5در سطح ها با استفاده از آزمون دانکن استفاده شد و میانگین دادهIBM SPSS 20از نرم افزار ها براي واکاوي داده
.گردیدندمقایسه 

نتایج 
ساسانهاي مختلف استخراج بر بازده اثر روش

1اج بر روي مقدار نهایی اسانس استخراج شده از گل محمدي در جدولهاي مختلف استخرنتایج به دست آمده از تاثیر روش
هاي در بین روش% وجود دارد.5هاي مختلف استخراج در سطح داري بین بازده اسانس روشتفاوت معنینشان داده شده است.

ز آن روش استخراجگر مقاومتی با % باالترین میزان اسانس را به خود اختصاص داد. پس ا056/0روش مایکروویو با مورد استفاده 
% به دست 033/0% باالترین بازده اسانس را داشت. کمترین میزان اسانس در شرایط آزمایشگاهی از روش تقطیر با آب با 047/0
غدد شود دیواره ها این است که مایکروویو باعث میدلیل باالتر بودن بازده اسانس در روش مایکروویو نسبت به دیگر روشآمد.

Mohamadi)حاوي اسانس به سرعت پاره شده و در نتیجه بازده استخراج باال در مدت زمان کوتاه اتفاق بیفتد  et al., 2013) .
) اثر این دو روش را 2013میزان باالتر بازده اسانس در روش مایکروویو نسبت به تقطیر با آب در پژوهشی که محمدي و همکاران (

دي بررسی کردند مشاهده شد. در پژوهشی که دو روش استخراج با مایکروویو و تقطیر با آب در در استخراج اسانس گل محم
اي مشابه مشاهده گردید. در این پژوهش راندمان باالتر اسانس از مزایاي روش استخراج اسانس پسته مقایسه شدند نیز نتیجه

Hasehmi-Moghaddam)مایکروویو شمرده شده بود  et al., 2014)از مایکروویو روش استخراجگر مقاومتی بازده اسانس . پس
تواند به دلیل نفوذپذیر شدن غشا و دیواره سلولی تحت میدان الکتریکی و در نتیجه تسهیل بیرون رفتن اسانس باالتري داشت که می

Gavahian)از غدد حاوي اسانس باشد  et al., 2015) میزان اسانس چهار گیاه . در پژوهشی که اثر روش استخراجگر مقاومتی بر
اي مشاهده گردید. در آزمایش یاد شده بازده اسانس باالتري در روش معطر بررسی و با روش تقطیر با آب مقایسه شد چنین نتیجه

Hamzah)استخراجگر مقاومتی نسبت به روش تقطیر با آب در مدت زمان مشابه استخراج مشاهده شد  et al., 2011).

*ر بازده تولید اسانس گل محمديبستخراج اسانسروش ااثر -1جدول 

(% ,W/W)بازده اسانس روش استخراج اسانس

c033/0±002/0تقطیر با آب
b047/0±003/0استخراجگر مقاومتی

a056/0±002/0مایکروویو
باشند.خطاي استاندارد می±*اعداد موجود در جدول میانگین سه تکرار 

داري دارند.آزمون دانکن با هم تفاوت معنی5ي حروف متفاوت هستند، در سطح %هایی که دارامیانگین

استخراج بر ترکیبات موجود در اسانسمختلفهاياثر روش
با توجه نتایج آنالیز اسانسآمده است.2هاي مختلف به طور خالصه در جدول هاي به دست آمده از روشنتایج آنالیز اسانس

SFMEو HD ،OAHDهاي که به ترتیب براي هر کدام از روشبه دست آمد سه اسانس استخراج شده ترکیب در کل86حدود 

- شترکیبات عمده اسانس حاصل از تمامی روشوند.از کل اسانس را شامل می%04/99و 31/99، 31/99ترکیب که 61و 73، 68
هاي انجام شده کوزان، جرانیول. در اکثر پژوهشاي-، انکننوناد-1کوزان، هنی-، اننونادکان-است از سیترونلول، انها عبارت 

) انجام شد 2013اند. در پژوهشی که توسط محمدي و همکاران (ترکیبات ذکر شده به عنوان ترکیبات اصلی اسانس معرفی شده
ي سیترونلول، نونادکان و % به ترتیب برا5/11-6% و 8/25-1/15%، 6/26-7/34همین ترکیبات به عنوان سه ترکیب اصلی با میزان 
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هاي مختلف استخراج مشاهده گردید. در پژوهشی که اثر زمان برداشت بر ترکیبات اسانس گل محمدي کوزان در روشهنی
Kumar(کوزان به عنوان ترکیبات اصلی اسانس گزارش شدند. هنی-نونادکن و ان-بررسی شد، نیز سیترونلول، جرانیول، ان et al.,

وجود داشت. %05/31و 15/36سیترونلول بود که به ترتیب به میزان OAHDو HDترکیب عمده اسانس در دو روش .   )2013
) در اسانس حاصله از روش %37/13اي در اسانس گل محمدي دارد به میزان بسیار کمتر (این ترکیب الکلی معطر که اهمیت ویژه

MAD.محمدي نیز در اسانس به دست آمده از دو روش میزان دیگر ترکیبات مهم اسانس گل یافت شدHD وOAHD بیشتر از
HD ،OAHDهاي الکلی در اسانس روشمونوترپن رانیول دیگر ترکیب جبود. براي نمونه میزان ترکیب SFMEاسانس حاصل از 

و 63/2، 25/2لف به میزان هاي مختترکیب فنیل اتیل الکل نیز به ترتیب در روش.بود%32/0و 67/3، 45/4به ترتیب SFMEو 
هاي با یافتههاي استخراج)پژوهش حاضر ( اسانس حاصل از تمامی روشمیزان پایین فنیل اتیل الکل در اسانسیافت شد.% 73/0

Verma)دیگر پژوهشگران مطابقت دارد و دلیل آن قطبیت باالي این ترکیب و حل شدن آن در آب است et al., 2011; Yassa et

al., 2009(.
. میزان این ترکیب سنگین در بود% 36/30نونادکان بود که به میزان -انSFMEترکیب عمده موجود در اسانس حاصله از 

وجود %93/19و 03/19به میزان OAHDو HDهاي هاي به دست آمده از دو روش دیگر کمتر و به ترتیب در روشاسانس
- هنی-بیشتر از دو روش دیگر بود. براي نمونه انSFMEدر اسانس حاصل از درصد دیگر ترکیبات مومی و سنگین نیز.داشت

-1یافت شد. میزان ترکیب %54/17و 41/10، 25/9به میزان SFMEو HD ،OAHDهاي کوزان به ترتیب در اسانس روش
هاي حاصل از روشنسشود، نیز به ترتیب در اسانونادکان، دیگر ترکیب مومی که باعث کاهش کیفیت اسانس گل محمدي می

کم است ولی بین OAHDو HDهاي تفاوت مشاهده شده در میزان ترکیبات مهم بین روشبود.%06/8و 41/5، 09/7مختلف  
هاي اسانس گل محمدي با کیفیت باید میزان باالیی از الکلتفاوت آشکاري وجود دارد. MADاین دو روش استخراج و روش 

Verma(داشته باشدهاي هیدروکربنآلکانی از مونوترپن و میزان پایین et al., 2011( .روش دو يبا توجه به نتایج برترHD و
OAHD فنیل معطري مانند سیترونلول، جرانیول ومیزان ترکیبات الکلیشود. بر روش مایکروویو ثابت میدر وجود ترکیبات معطر

ها در میزان پایین مونوترپناست. MADتقریبا برابر و باالتر از اسانس حاصله از OAHDو HDاتیل الکل در اسانس حاصل از 
Manayi)ها در برابر اشعه مایکروویو است وویو احتماال به دلیل پایداري کمتر آناسانس حاصل از مایکر et al., 2014). بر عکس

هپتادکان در اسانس حاصل از -کوزان و انتري-کوزان، انهنی-نونادکن، ان-1نونادکان، -میزان ترکیبات مومی و سنگین مثل ان
SFME این نتایج با نتایج پژوهش محمدي و همکاران .خراج آزمایشگاهی استروش دیگر استبه مراتب باالتر از اسانس دو

چنین ) که در رابطه با اثر دو روش استخراج مایکروویو و تقطیر با آب بر اسانس گل محمدي انجام شد مطابقت دارد. 2013(
Lythrum salicariaدر پژوهشی که ترکیبات اسانس و عرق اي نتیجه L.ج تقطیر با آب و مایکروویو حاصل از دو روش استخرا

Manayi)به دست آمدمقایسه شدند نیز  et al., 2014). تفاوت درصد ترکیبات معطر و مومی بین اسانس حاصل از دو روشHD و
OAHD .در رابطه با استخراج اسانس آویشن شیرازي 2011اي توسط گواهیان و همکاران (چنین نتیجهبسیار کم و ناچیز است (

شود که افزایش در میزان اسانس و اصالح ترکیبات اسانس به طور همزمان با استفاده گیري میبر این اساس نتیجهد.گزارش گردی
توان براي استفاده در صنایعی که باال بودن آید. استفاده از مایکروویو جهت استخراج اسانس را میبه دست نمیMADاز 

روش تقطیر با استخراجگر مقاومتی به عنوان والت تولیدي ندارد، پیشنهاد نمود.هاي آلیفاتیک تاثیري در کیفیت محصهیدروکربن
تواند در صنعت مورد استفاده قرار گیرد، زیرا این روش باعث افزایش بازده اسانس شده و تفاوت چندانی بین روشی جدید می

تقطیر با آب مشاهده نگردید.ترکیبات اسانس حاصل از این روش با روش
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Abstract

Damask rose (Rosa damascena Mill.) is one of the important rose species that is planting for
producing essential oil and for its medicinal usage in Iran and many country. It was compared tree
extraction methods of essential oil of fresh petals of Damask rose including Hydrodistillation (HD),
Ohmic assisted hydrodistillation (OAHD) and Salvent Free Microwave Extraction (SFME). There
were significant differences between these tree extraction methods in essential oil yields. The highest
essential oil yields were related to SFME (0.056 %), however this trend was lowest in HD (0.033 %).
Increasing of the oil content and the highest quality of oil composition were not visible simultaneously
with using SFME and the essential oil was obtained from MAD has higher aliphatic hydrocarbons and
also has lower monoterpene hydrocarbons compared to HD and OAHD.

Key words: Damask rose, Essential oil, Hydrodistillation (HD), Ohmic assisted hydrodistillation
(OAHD), Salvent Free Microwave Extraction (SFME).
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