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 چكيده

   گـل محمـدي،     معطـر  ياهـ در اين تحقيق به منظـور بررسـي تـاٌثير روشـهاي مختلـف اسـتخراج بـر مبـزان و كيفيـت تركيب                       

Rosa damascena Mill. ،شناسي ملي ايران با منشاٌ  نمونه از باغ گياهدو ( مختلف از ايران مناطق از  آنآوري شدهگلبرگهاي جمع 

چهـار روش    . تحت آزمايش قـرار گرفـت      ،)چالوسيك نمونه از جاده     و   يك نمونه از كاشان      ،)آذربايجان شرقي ( اسكو    و كاشان

و دو روش اسـتخراج بـا       )  تقطير بـا آب و بخـار آب        -2 تقطير با آب     -1(تقطير  مختلف استخراج در اين تحقيق شامل دو روش         

تقطيـر و    يابتدا بـازده اسـانس حاصـل از روشـها         . بودند) اتر استخراج توسط پتروليوم   -2 استخراج توسط هگزان     -1(يحالل آل 

 با  ،هاي حاصل تشكيل دهنده نمونه  ي  سپس اجزا . محاسبه شد لي  ستخراج با حالل آ    ا اي كانكريت و عصاره مطلق حاصل از روشها      

مورد شناسايي كمي و ) GC/ MS(و گازكروماتوگراف متصل شده به طيف سنج جرمي ) GC(استفاده از دستگاه گازكروماتوگرافي 

اختالف معني داري بين بازده اسانس ها و        ) به جز نمونه اسكو   (نتايج نشان داد كه براي سه نمونه گل محمدي          . كيفي قرار گرفتند  

در سـطح   (بازده كانكريت از بازده اسانس و عصاره مطلـق بـاالتر اسـت              براي كليه نمونه ها،     عصاره هاي مطلق وجود ندارد ولي       

 تركيب عمده فنيل اتيل الكل است در حاليكه در اسانس هاي حاصل از روش هاي تقطير اين تركيب                   ،در عصاره هاي مطلق   %). 1

يول در اسانس برخي نمونه ها باالتر از عصاره مطلق است در حاليكه براي برخـي نمونـه                  ميزان سيترونلول و ژران   . ديده نمي شود  

همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد كه نه تنها از پتروليوم . ها ميزان اين تركيبها در اسانس و عصاره مطلق نزديك به يكديگر است   

 بلكه در برخـي مـوارد بـا اسـتفاده از پتروليـوم اتـر                ،فاده كرد اتر براي تهيه كانكريت و عصاره مطلق مي توان به جاي هگزان است            

 .كيفيت عصاره مطلق بهتر است

 

 . اسانس، عصاره، كانكريت، روشهاي استخراج، گل محمدي،Rosa damascena Mill : هاي كليديواژه

 

 مقدمه

Rosa damascena Mill  از خانواده Rosaceaeباشـد   مي .
 مهمترين  .شودب خوانده مي  در فارسي گل محمدي يا گل گال      

از اسـانس و آب     . باشـد گونه براي توليد عطر گـل سـرخ مـي         

به عنوان مواد معطر خوشـبوكننده      ) گالب(حاصل از تقطير آن     
در صنايع عطرسازي، آرايشي، غذايي و نيز از اثرات درماني آن           

 متر  2اي به ارتفاع     درختچه . شوددر صنايع دارويي استفاده مي    
آن متعـدد   ي  هاساقه. باشدي  ند، تقريباً انبوه و پرتيغ م     ايستاده، بل 
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 سرعصـايي   ,هاي تقريبا باريك با خارهاي قالب مانند      با  شاخه  
- گاهي مخلوط با كركهايي مويي ريش مانند مانند غده         ،محكم

. باشـند ي  دار مـ  دار، سبز مات يا متمايل به زرد، ايستاده و تيـغ          
هـاي پهـن و      تيـغ  هاي آن منتهي بـه چنـد گـل و داراي           شاخه

 5داراي  اغلـب   هـاي گلـدار     برگها، ميانهاي شاخه  . برگشته اند 
-ها تخـم  برگچه.  برگچه هستند  9-7برگچه و به ندرت داراي      

  سـانتيمتر، دندانـه    6-2مرغي مستطيلي بـه طـول       مرغي يا تخم  
اي ساده، با سطح فوقاني بدون كرك، سطح تحتاني كم بيش         اره

. اي هسـتند  ها و گاهي شـانه    شواره خاردار، گو  كركدار، و برگ  
متجمـع در گـل     اغلـب   گلها صورتي، كم و بيش بزرگ معطر        

كوتاه با تيغهايي باريك و     اغلب  آذيني داراي چند گل، بادمگلي      
هـاي عـريض    برگها داراي دو جور تيـغ و تيـغ     . ين هستند يمو

برگشته به پايين بوده، كاسبرگها برگشته و گلبرگها بسيار بزرگ          
  و R. galicaاين گونه را دورگي ثابت از دوگونـه  هستند كه 

R. moscatag1375 قهرمان، ؛1384 مظفريان،( دانند مي.( 
شود ولـيكن بـه     در اغلب نقاط ايران ديده مي     ي  گل محمد 

منظور تهيه گالب در وسعت زيـاد باغهـاي وسـيعي از آن در              
 ميربهـاء،  (كاشان ، كرمان، تبريز يا فـارس ايجـاد شـده اسـت    

 و در نواحي ديگـر معتدلـه، معتدلـه    ). 1384 مظفريان، ؛1382
سرد ايران و در استانهاي تهران، آذربايجان، يزد و اصفهان نيـز            

- آسياي صغير مي   أ  پراكنش جهاني آن با مبد    . كاشته شده است  

 ؛1384 مظفريان،( شود در اغلب نقاط جهان كاشته ميباشند و
 ).1375 قهرمان،

سـرزمين  ) گل رز (گل محمدي   زادگاه و رويشگاه آغازين     
ه هفدهم مـيالدي،  سددر آغاز . باشدكهن ايران و خاورميانه مي   

بـه  بعـد   گل سرخ ايران به هندوستان، شمال آفريقا و تركيـه و            
ايـران از   . بلغارستان برده شـده و كاشـت آن گسـترش يافـت           

-ترين كشورهاي توليدكننده گالب در جهان بشمار مـي        ديرينه

. رسد سال مي  2500ر اين زمينه به بيش از       رود و پيشروي آن د    

هـاي بدسـت    تهيه و فراهم كردن مواد خشك شـده و عصـاره          
آمده از تقطير گياهان دارويي در ايران با بيش از تاخـت و تـاز               

همـه سـاله مقـدار      كـه   اي  مغوالن به اوج خود رسيد، به گونـه       
و از راه دريـا     ... فراواني گالب، عرق نسترن، نعناع، رازيانـه و         

 اروپـا، چـين، هندوسـتان و يمـن     ،  خشكي بـه شـمال آفريقـا      
افزون براين با كاربرد گياهان دارويي، داروهاي       . شد فرستاده مي 

هاي تغليظ شـده تهيـه و       زيادي به صورت خشك و يا عصاره      
گرديدند سپس هنر گالبگيري در سده دهم مـيالدي         صادر مي 

خسـتين كشـور    ن. به وسيله تازيان از ايران به اروپـا بـرده شـد           
 اروپايي كه اين هنر را به خـدمت گرفـت كشـور اسـپانيا بـود               

 ).1380 ،كافي(
اي از  اگر چه اسانس گل سرخ محمدي، مخلـوط پيچيـده         

كـه از   بيشـري   تركيـب   . باشـد  تركيب مختلف مـي    10بيش از   
آيد فنيل اتيـل الكـل بـوده و ديگـر           هاي گل بدست مي   شكوفه

انيول، سيترونلول و نـرول   اصلي آن شامل الكلهاي ژر   ياهتركيب
و ژرانيول از مهمترين مـواد فـراري        نرول  , سيترونلول. باشدمي

اي در صنايع عطرسازي، آرايشـي و       هستند كه استفاده گسترده   
كي از مهمتـرين مـواد      نيز ي فنيل اتيل الكل    . تهيه صابونها دارند  

معطر مصرفي در عطرها، مـواد آرايشـي و صـابونها و صـنايع              
اين الكل در همه انواع عطرها بكـار        . رودشمار مي دهنده ب طعم
پوشـي   اسانس گل سرخ غيرقابل چشـم      ياهرود و در تركيب   مي

 .است
آن ي  گل محمدي و فراورده ها    در مورد   ي  تحقيقات مختلف 

از آنهـا كـه     ي  صورت گرفته است كه به طور خالصه به برخـ         
 .پردازيمي با موضوع اين تحقيق دارند مي ارتباط بيشتر

 شيميايي و خواص فيزيكي عصاره مطلق رز ياهبتركي
،  با )تهيه شده از عصاره و كانكريت رز توسط سه شركت(

GC و GC-MS به طور عصاره مطلق رز  اين شده و مشخص
 ترونلول و ژرانيولي، س الكلشامل فتيل اتيلعمده 
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كانكريت رز در يك تحقيق  ).Ayci et al., 2005(.باشد مي
وسيله ه آيد ب بدست ميRosa damascona Millكه از 

 40و دماي   بار80استخراج با دي اكسيد كربن در فشار 
اي درجه سانتيگراد با استفاده از شيوه تفكيك دو مرحله

شامل به طور عمده دو محصول، كه . شدي جداساز
پارافين و مشتقات فرار هستند، به ترتيب در تفكيك كننده 

 GC/MSار توسط مشتقات فر. اول و دوم يافت شدند
ه تجزيه شد و با محصوالت حاصل از كانكريت رز ب

وسيله تقطير با بخاز و قابليت حل شدن اتيل الكل مقايسه 
 و محصول SFEعطر گل محمدي حاصل از . گرديدند

تفاوت .  بسيار متفاوتي بودندياهتقطير بخار داراي تركيب
بود كه در محصول فتيل اتيل الكل عمده آنها در ميزان 

SFE 50 %وسيله ه و در عطر گل محمدي تقطير شده ب
محصول مايع بدست آمده از قابليت حل . بود% 4/10بخار 

 فنيل اتانول اما بيش از -2% 3/28شدن اتيل الكل شامل 
كه عطر گل محمدي حاصل از  پارافين بود، در حالي% 46

SFE ا بودهاين تركيب% 1/15 تنها شامل )Reverchon et 

al., 1998.( 
 400بيش از ي عطر گلهاي رز حاوي در تحقيق ديگر

ها، استرها و مشتقات فنوليكي تركيب فرار از جمله ترپن
هگزنيل -3فنيل اتيل استات، -2. گزارش شده است

ل استات به عنوان نلياستات، ژرانيل استات، و ستيرو
وسيله گلهاي ه استرهاي فرار اصلي شناسايي شدند كه ب

 ,.Shalit et al( )ابر معطر(ند شومعطر رز منتشر مي

2003.(  
در گلهاي رز مقادير  نشان داده كهي تحقيق ديگر
آيند كه عناصر ضروري عطر ها پديد ميمحسوس آلكان

امكان تشكيل آنها از طريق استات مورد . گل هستند
 c  -14 -2-چنين يافت شد كه استات . بررسي قرار گرفت

همچنين نشان داده شد . شودها مربوط ميبه هيدرو كربن
شود و نشان ا مربوط ميه نيز به اين تركيبc-14كه فرمات 

هاي باز زنجير يا فرد زنجير تركيب دهد كه هيدروكربنمي
 ).Markov et al., 1968(اندشده

هاي  به بخش،اريغعطر گل رز درجه يك بلدر تجزيه 
ها به عنوان  اسيدها و فنول،غيرقطبي، كمي قطبي و قطبي

اجزاي . تقات متوكسي و اتوكسي تجزيه گرديدندمش
 ي گازكروماتوگرافيوسيله ه هاي تقطير بخالص از بخش

غير مرحله هاي تفكيك شده در بخشبعد  .تفكيك شدند
متحرك در پلي اتيلن گاليكول مورد تفكيك بيشتر قرار 

  كه آميزه جدا شده و شناسايي شد127در نتيجه . گرفتند
به طور عمده تركيبي كه . ر بودنداجزاي فراآنها % 98
 عطر )%1/0(ول بوي شيريني بود دي هيدروانيريون مسئ
 به damascenoneگر آن، دليل اهميت واكنشه ب. باشدمي

 ,.Kovats et al( دشعنوان نام رايج اين ماده پيشنهاد 

1987.( 
 ،هاتركيب و ساختار الكتوندر مورد   ايدر مطالعه

ها در هم ساخت الكتونهاي وجود هفت عضو سري
ه ب) Rosa damascena Mill(صمغ رز عطري بلغاري 

الكتون هيدروكسي .  شدجداي وسيله اسپكترومتري جرم
 ,.Hadjieva et al( غالب  بودهگزاكوزانيك اسيد، عضو 

1974.( 
تز نمتيل ترانسفراز درگير در بيوسدر مورد تحقيق 

 داده كه مشتقات فرار فنوليك در گلبرگهاي گل رز نشان
 فرار را توليد و ياهگلهاي رز آرايش گوناگوني از تركيب

. كنند كه مشخصه بوي منحصر به فرد آنهاستپخش مي
ا در مشتقات فرار گياهي بسياري هيكي از مهمترين تركيب

دي -3،5هاي رز مشتق فنوليك متوكسيل شده از گونه
  ).Lavid et al., 2002( متوكسي تولوئن است
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 -20 و 25، 2رز از كانكريت رز در عصاره مطلق 
از ) %80 و %96( با استفاده از غلظت درجه سانتيگراد

تركيب شيميايي . اتانول به عنوان محلول بدست آمده است
  بعد شده وي  بررسGC/MS و GCعصاره مطلق به وسيله 

ضريب شكست و حجم  انند بعضي از خصوصيات آن، م
حاكي از اين بود كه نتيجه . آن مورد بررسي قرار گرفتند

شامل فنيل اتيل الكل، در بعضي موارد عصاره مطلق 
ژرانيول، سيترونلول، نرول، اوژنول و متيل اوژنول، 

همچنين مشخص شد كه . نونادكان و بنزيل الكل است
ها بيشتر وابسته به شرايط توليد عصاره مقدار اين مخلوط

 ,.Aydinili et al(.مصرف شده است مطلق و تبخير  الكل

2003.(  
ر شده در فشارها و يب اسانس گل محمدي تقطيترك

ي درجه حرارت هاي متفاوت نيز در سطح نيمه صنعت
ي ه است و اسانس حاصل از گلهاتمورد مطالعه قرار گرف
مورد  GC-FIDله يمختلف به وسي تازه در دما و فشارها

به طور كلي، درصد نتايج نشان داده كه . تجزيه قرار گرفت
ش فشار و يدر اسانس رز با افزا) 25/55 -41/83(ا الكله

كي يزيخواص ف. مي كنددا يش پير افزايدرجه حرارت تقط
ي اسانس رز حاصل از تقطير، در دما و فشارهاي يايميو ش

ك بررسي ي. متفاوت مورد بررسي قرار گرفته است
ي اي درمورد اجزاي اصلي اسانس رز از عصاره دسهيمقا

در فشار اتمسفر و فشار  گالبمجدد ر يو تقطي كلرومتان
 الكل خالص رصدكاهش داز  ه ونجام شدانيز باالتر 

ر انجام شده يتقط   كه استه شدهجه گرفتي نتهمشاهده شد
. كندت مناسب حاصل نمييفيبا ك ياسانس، باالتردر فشار

 ،گالب  از با دي كلرو متاناستخراج شده اسانس اما

 Babu et(است  الكلتيل فنيل ا-2شتري ازير بي مقادويحا

al., 2002.( 
 

 مواد و روشها
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چهارنمونه گـل محمـدي جمـع آوري شـده از چهـار             
  :باشندمنطقه مختلف از ايران به ترتيب زير مي

نمونه جمع آوري شـده از مزرعـه تحقيقـاتي گـل             -1
كشـور  اقع در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع        محمدي و 

  .)Aنمونه  (باشد ي ايران كه منشاٌ آن شهر كاشان م

نمونه جمـع آوري شـده از مزرعـه تحقيقـاتي گـل             -2
  كشـور  محمدي واقع در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع       

باشـد  ايران كه منشاٌ آن شهر اسكو در آذربايجان شرقي مي         
  .)Bنمونه (

اي از شـهر كاشـان   آوري شده از مزرعـه   نمونه جمع -3
  .)Cنمونه (

ــع -4 ــه  جم ــه نمون ــده از مزرع ــاده آوري ش اي در ج
 .)Dنمونه (چالوس 

گيـري بـه ترتيـب زيـر        چهار روش اسـانس و عصـاره      
  :باشد مي

  روش تقطير با آب براي تهيه اسانس-1
 روش تقطير با آب و بخار آب براي تهيه اسانس -2

ق و كانكريـت توسـط حـالل        استخراج عصاره مطل  -3
 هگزان

استخراج عصاره مطلق و كانكريـت توسـط حـالل          -4
 پتروليوم اتر

جهت هر استخراج گلبرگهاي گل محمدي به دقـت از          
ن رطوبت گيـاه    يي جدا شده و جهت تع     ،گلي  ساير اندامها 

 50 گرم از آن در آون با دمـاي    5مقدار  , در زمان استخراج  
,  پس از خشك شدن گيـاه      .درجه سانتيگراد  قرار داده شد     

درصد رطوبت محاسبه و بازده استخراج بـر حسـب وزن           
 روش   كـه  الزم بـه ذكـر اسـت      . گياه خشك تعيين گرديـد    

گلبرگهـاي تـازه و خشـك       ي  تقطير با آب و بخار آب برا      
سـاير  ي  گل محمدي به صورت مجـزا بكـار رفـت و بـرا            

جهت استخراج   .تازه استفاده شد  ي  استخراجها از گلبرگها  
 گرم از هر نمونـه      300 تا   200س به روش تقطير بين      اسان
در دستگاه تقطير قرار گرفت و پس       ) در سه تكرار  (ي  گياه
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آب جـدا   ي  تشـكيل شـده از رو     ي   ساعت اليه اسانس   3از  
ـ       ي  برا . شد  گـرم از    300مقـدار   ي  اسـتخراج بـا حـالل آل

 در حالل مـورد     ، ساعت 24به مدت   , هر نمونه ي  گلبرگها
پـس از صـاف     . قـرار گرفـت   ) ليوم اتر هگزان يا پترو  (نظر  

ابتـدا هگـزان يـا      , كردن و جدا كـردن حـالل از گلبرگهـا         
) روتـاري (پتروليوم اتر به كمك دستگاه تبخيـر در خـالء           

شد و كانكريت حاصـل وزن گرديـده و بـازده آن            ي  بازياب
 و   هـم زدن   ،سپس با افزودن اتانول مطلـق     . محاسبه گرديد 

كانكريـت هـا    , نتيگراد درجـه سـا    -15ي  قرار دادن در دما   
عصاره مطلـق   ,  و با تبخير الكل در خالء      شدي  زدايي  چرب

تمام نمونه هـا در سـه       ي  كليه اين عمليات برا   . بدست آمد 
هـر  ي  تكرار صورت گرفت و ميانگين بازده استخراج بـرا        

 .   بدست آمد،نمونه و با هر روش
 

 +� �,-�. /��0� ���1���� 2����-3 

اسـانس از دسـتگاههاي گـاز       براي شناسايي تركيبهـاي     
و گاز كروماتوگراف متصل شـده بـه        ) GC(كروماتوگرافي  

پـس از تزريـق     . استفاده شد ) GC/MS(طيف سنج جرمي    
 با اسـتفاده از زمـان بـازداري         ,اسانس به دستگاههاي فوق   

، طيــف جرمــي و )RI(، انــديس بــازداري )Tr(تركيبهــاي 
 يا با اطالعـات  ها با تركيبهاي استاندارد ومقايسه اين مولفه  

 تركيبهــاي SATURNموجــود در كتابخانــه و نــرم افــزار 
تشكيل دهنده اسانس مـورد بررسـي كمـي و كيفـي قـرار              

 ).Adams, 1996; Davies, 1990(گرفت 
 


��.�4�� .��$ �����5�. 6�%�0$  

 GCدستگاه  -1

 9Aمـدل   ) Shimadzu(گاز كرومـاتوگراف شـيمادزو      
ميليمتـر  % 25 متر و قطر     30 به طول    DB-5مجهز به ستون    

. باشـد ميكرومتر مي % 25كه ضخامت اليه فاز ساكن در آن        
 درجه سـانتيگراد شـروع      40ريزي حرارتي ستون از     برنامه

 دقيقه توقف در همان دما، بـه تـدريج بـا            5شده و پس از     

 درجـه   250 درجه در دقيقه افزايش يافته تـا بـه           4سرعت  
 .سانتيگراد رسيد

 درجـه سـانتيگراد     260و دتكتـور    دماي محفظه تزريق    
تنظيم شـده   )  درجه از آخرين دماي ستون باالتر      10يعني  (

 بوده FID از نوع GCدتكتور مورد استفاده در دستگاه      . بود
 سـانتيمتر   32و از گاز هليم به عنوان گاز حامل با سـرعت            

 .بر ثانيه استفاده شد
 

2�   ������GC/MS 

كوپل شده با طيف     3400از گاز كروماتوگراف و اريان      
 به طول   DB-5سنج جرمي از نوع تله يوني مجهز به ستون          

ميليمتر كه ضخامت اليه فاز سـاكن در        % 25 متر و قطر     30
برنامه ريـزي حرارتـي     .  استفاده شد  ،ميكرومتر بود % 25آن  

 بـوده   GCسـتون در دسـتگاه      ي  ريـز ستون شبيه به برنامـه    
 دماي نهـايي     درجه باالتر از   10دماي محفظه تزريق    . است

از گـاز حامـل     . تنظـيم شـد   )  درجه سانتيگراد  260(ستون  
 سانتيمتر بـر ثانيـه در طـول سـتون           5/31هليوم با سرعت    

زمان اسكن برابر يك ثانيه، انرژي يونيزاسيون       . استفاده شد 
 . بود340 تا 40 ولت و ناحيه جرمي از 70

 
.�  7��/�"8� � ��9:����$�  

 تحت  5/11  ورژن SPSS فزارانجام آناليزآماري بانرم ا    
بـراي مقايسـه تيمارهـاي     . صورت گرفته استxpويندوز 

مختلف و چهار روش اسـانس و عصـاره گيـري از روش             
تجزيه واريانس استفاده شده و در مقايسه ميـانگين هـا در            
دو روش تقطير با هم و دو روش عصاره گيري بـا هـم از               

ين ها در   دسته بندي ميانگ   .روش دانكن استفاده شده است    
 مقايسه نمونه هاي  چهـار منطقـه بـه روش دانكـن انجـام         

 .  شده است
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 نتايج 

 مقايسه بازده اسانس، كانكريت و عصاره       1 در جدول   
مطلق چهارنمونه جمع آوري شده به چهار روش مختلـف          

همچنين درصد رطوبـت گيـاه      . ده شده است  راستخراج آو 
ه بودن و يـا     كه نشاندهنده ميزان تاز   ي  در زمان اسانس گير   
 . نيز آورده شده است، باشدي خشك شدن گلها م

 
 باغ ،)A(با منشاٌ كاشان ي شناس شده از باغ گياهي آور  مقايسه بازده اسانس، كانكريت وعصاره مطلق چهارنمونه جمع-1جدول 

 به چهارروش مختلف استخراج) D(و چالوس) C( كاشان ،)B(با منشاٌ اسكوي شناس گياه

 �����

����� 

	
�� % 

 �����

 ������% 

 �����

����� % 

 ���� ����

 ����� ���� �� ����

���� 

����� �� !��"#�� $&� '��� 

� � ��/� �/�� A  �� 	
 ���� � 

- � ��/� �/�� A  �� 	
 ������ �	�
 �  � 

��/� ��/� - �/�� A ����� ���� ����!�� � 

��/� ��/� - �/�� A "��#��!$ ���� ����!�����  � 

- - ��/� �/�� B  �� 	
 ���� � 

- - ��/� �/�� B  �� 	
 ������ �	�
 � � 

��/� ��/� - ��/�� B  ����� ���� ����!�� � 

��/� ��/� - %/�� B ��� "��#��!$ ���� ����!�� � 

� � ��/� �/�� C  �� 	
 ���� % 

� � ��/� �/�� C   ��	 ��
�� � ����� �� 

��/� ��/� - �/�� C ����� ���� ������� �� 

��/� ��/� - �/�� C ��� !��"	��# ���� ������� �� 

� � ��/� $/�� D  �� � ����� �� 

� � ��/� �/�� D  �� � ������� 
�� 	 �� 

��/� ��/� - �/%� D ����� ���� ������� �% 

��/� ��/� - �/%� D ��� !��"	��# ���� ������� �� 
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 �� �������	��
����  ��	���	�� � � ��	���� �� �����

  	
����� ���� ��	�!  � ��" #$�  �  ��� %�      &	�'�� 	�( )	(

  	
��� *( +	�	  �        ,��� ���� ����" -��./��� 0��/.� .

+	$2    � *345� * *�6�  � 76$8� �� �6�99  �� :���� 

    	2 ��	�! � 	2 ��	��  �       �	��	�� *��6$� ;��� %� <=	4 �

        
���� �� �>��� ;��/�'�( * ���	  � ����?�,  �6����/��� , 

  �2 � +	�	�6�  �   ���� ��6( +�%6A   BC	�4 ��    *� 	�
���� �

 B��C" �5��4 	��( -��./���� �� ����$! ,<��DC� <����� <����E ,

 � �6����/����� ��6( +	�	�6� 

. 
 هب) A( شده ازباغ با منشاٌ كاشاني جمع آوري شده دراسانس و عصاره گل محمدي  شناسايياه مقايسه درصد تركيب- 2جدول 

 مختلف استخراجي روشها

استخراج 

توسط پتروليوم 

 (%)اتر

استخراج 

 (%)توسط هگزان

 آب تقطير با

 (%)آب   بخارو

تقطير با آب 

(%) 

شاخص 

 بازداري
 نام تركيب

6/1 - - - 1031 limonene 

- 6/6 - - 1103 linalool 

2/64 5/30 - - 1111 phenyl ethyl alcohol 

5/16 - 3/12 1/21 1231 citronellol 

- - 0/4 3/6 1257 geraniol 

0/2 - - - 1270 geranial 

3/2 - - - 1355 eugenol 

- - 6/3 - 1700 heptadecane 

- 9/8 2/4 3/11 1876 hexadecanol  

9/6 0/35 2/49 8/50 1902 nonadecane 

4/4 4/10 3/22 5/10 2102 heneicosane 

      

 مجموع   100 6/95 4/91 9/97

 

 ������ ��F	��
����  ��	���	�� � � ��	���� �� �����

  	
����� ���� ��	�!  � ��" #$�  �       &	�'�� 	�( )	(%� %� ���

   	
���� *( 6D��  �        ,��� ���� ����" -��./��� 0��/.� .

+	$2    � *345� * *�6�  � 76$8� �� �6��9  �� :���� 

    	2 ��	�! � 	2 ��	��  �       �	��	�� *��6$� ;��� %� <=	4 �

    �� �>�� ;��/'�( * ��� 	
���   ����?�, �6����/�� , �2  �

  +�%6  �  ��� ��6( +	�	�6�A  BC	4 ��   *	
����  �  �� ��$!

     B�C" �5�4 	( -��./�� ,     <�DC� <���� <���E ,   � �6����/���

��� ��6( +	�	�6�. 
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ا منشاٌ بي شناس شده ازباغ گياهي جمع آوري شده در اسانس و عصاره گل محمدي  شناسايياه  مقايسه درصد تركيب-3جدول 

 مختلف استخراجي به روشها) B(اسكو

استخراج توسط 

  (%)پتروليوم اتر

استخراج توسط 

  (%)هگزان

  آب وتقطير با

  (%)آب  بخار

 تقطير با آب

(%) 

شاخص 

 بازداري
 نام تركيب

0/1 9/1 - 3/0 1033 limonene 

- - 1/0 3/0 1104 linalool 

7/65 4/63 6/0 9/0 1112 phenyl ethyl alcohol 

7/19 5/17 2/12 4/39 1231 citronellol 

- - 2/0 - 1240 neral 

8/1 1/4 5/6 9/0 1258 geraniol 

- - 4/0 - 1270 geranial 

3/0 - 2/0 - 1356 eugenol 

- - 4/1 - 1383 geranyl acetate 

2/0 0/1 - 0/2 1405 methyl-eugenol 

- - 2/0 - 1477 γ-muurolene 

2/1 6/3 - - 1600 hexadecane 

- - - 8/3 1678 tetradecanol 

9/1 - 8/1 5/3 1701 heptadecane 

- - 3/6 - 1722 (E,E)-farnesol 

- - 4/1 2/5 1874 hexadecanol 

7/5 6/6 4/23 8/18 1909 nonadecane 

- - 1/3 2/0 2002 eicosane 

- - 0/1 - 2082 octadecanol 

8/1 - 4/17 3/12 2101 heneicosane 

- 2/0 3/8 6/2 2300 n-tricosane 

      

 مجموع  0/90 5/84 86/99 3/99

 

 ������ ��G	��
����  ��	���	�� � � ��	���� �� �����

   	�
����� ���� ��	�!  �  ��" #�$�  �       *�( +	��	 %� ����

	
���  �    ,�� ��� ����" -��./�� 0�/.� . +	�$2   *��6�

  � *345� *  �    76$8� �� �6�9G      	�2 ��	�� �� :��� 

�  	2 ��	�!   �       �	��	�� *��6$� ;��� %� <�=	4 �   *� ����

   	
��� �� �>�� ;��/'�(  �   �6����/��� ����?� ,   � +	��	�6�

���2 ������ ��6��( +�%6��ABC	��4 ��  �>���� *�� � �� ����$!

BC" �54 	( -��./�� ,��6( �6����/�� � <DC� <��� <��E ���. 
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به ) C( شده ازكاشاني جمع آوري  عصاره گل محمدشده دراسانس وي  شناسايياه  مقايسه درصد تركيب-4جدول شماره 

 مختلف استخراجي روشها

استخراج توسط 

 )%(پتروليوم اتر

استخراج 

 )%(توسط هگزان

  آب و تقطير با

 )%(آب  بخار

تقطير با آب 

)%( 

شاخص 

 بازداري
 نام تركيب

0/2 8/1 3/0 2/0 1032 limonene 

- - 3/0 2/0 1103 linalool 

8/64 5/63 9/0 8/0 1111 phenyl ethyl alcohol 

3/18 4/16 0/39 4/39 1230 citronellol 

2/3 0/2 6/3 6/2 1257 geraniol 

1/1 5/1 - - 1356 eugenol 

0/1 9/1 0/2 9/1 1404 methyl eugenol 

- - 8/3 7/3 1677 tetradecanol 

- - 5/3 4/3 1700 heptadecane 

4/1 0/2 2/5 2/5 1873 hexadecanol 

9/5 6/7 3/18 3/19 1908 nonadecane 

  - 1/3 1/2 2001 eicosane 

3/2 3/1 3/12 2/12 2099 heneicosane 

- - 6/2 6/2 2305 n-tricosane 

      

 مجموع  8/93 9/94 84/97 100

 
 ������ ��H	��
����  ��	���	�� � � ��	���� �� �����

  	
����� ���� ��	�!  � ��" #$�  �       *�( I6C	�J %� ����
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 ��� ��6(A  BC	4 ��   *:���        �5�4 	�( -��./�� �� ��$! 
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ي به روشها) D( چالوس از شدهي جمع آوري شده دراسانس و عصاره گل محمدي  شناسايياه مقايسه درصد تركيب-5جدول 

 مختلف استخراج

استخراج توسط 

  (%)پتروليوم اتر

استخراج توسط 

  (%)هگزان

  آب وتقطير با

  (%)آب بخار

تقطير با آب 

(%) 

شاخص 

 بازداري
 نام تركيب

1/0 - 3/0 3/0 1095 linalool 

3/80 3/83 - - 1105 phenyl ethyl alcohol 

0/4 4/4 5/4 5/4 1224 citronellol 

6/2 7/2 - - 1251 geraniol 

2/1 2/1 - - 1351 eugenol 

2/1 2/1 - - 1354 citronellyl acetate  

- - 8/2 7/2 1695 heptadecane 

- - 6/0 5/0 1717 (E,E)-farnesol 

- - 6/1 5/1 1804 octadecanol 

3/7 6/4 0/31 0/30 1900 Nonadecane 

- - 5/4 5/4 1992 eicosane 

5/1 - 2/23 6/25 2097 heneicosane 

- - 9/7 9/7 2294 n-tricosane 

      

 مجموع  5/77 3/76 5/97 2/98

 

  بحث

 � ���"�$ ����� �����	� �. 
������� �.;���< ���=��>$


����� �"�$ ?��3�� 

در تجزيه و تحليل آماري مشخص شد كه براي كليه 

نمونه ها، بين بازده اسانس حاصل از دو روش تقطير با 

آب و تقطير با آب و بخار آب اختالف معني داري در 

در مقايسه بازده كانكريت و عصاره . وجود ندارد% 5سطح 

مطلق، بين دو روش استخراج توسط حالل آلي هگزان و 

مشاهده % 5 اختالف معني داري در سطح پتروليوم اتر نيز

 .نشد

در حاليكه مقايسه كلي بازده اسانس، كانكريت 
وعصاره مطلق كليه نمونه ها نشان داد كه بين آنها در 

به صورتي كه . اختالف معني داري وجود دارد% 1سطح 
ميانگين بازده كانكريت نسبت به بازده اسانس و بازده 

 .عصاره مطلق بيشتر است

با يكديگر نشان داد كه  نمونه 4ه آناليز آماري مقايس

 منطقه 4داري در اختالف معني%5بازده اسانس در سطح 

از نظر ) A(و ) C(و ) D(هاي نشان مي دهد و نمونه

با ) B(ميانگين بازده اسانس در يك گروه و نمونه 

بيشترين ميانگين بازده اسانس در گروهي جداگانه قرار 

 نمونه 4بازده كانكريت بين در بررسي . گيرندمي
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 درصد 5داري در سطح آوري شده اختالف معني جمع

 4همچنين از نظر بازده عصاره مطلق بين . مشاهده نشد

 5داري در سطح آوري شده اختالف معنينمونه جمع

 . درصد مشاهده نشد

با توجه به بازده اسانس، كانكريت و عصاره مطلـق در           

مي شود كه گل محمدي با منشاٌ       كليه نمونه ها،نتيجه گرفته     

اسكو و جمع آوري شده از مزرعـه تحقيقـاتي موجـود در             

در  بيشترين بازده ماده مـوثره را        باغ گياهشناسي ملي ايران،   

 . دا مي باشداربين اين چهار نمونه، 

در ارزيابي كلي بين سه بازده اسانس، عصاره مطلـق و           

به . دمشاهده ش  %1كانكريت اختالف معني داري درسطح      

طوريكه در گروه بندي ميانگين چهار منطقه درصـد بـازده           

عصاره مطلق و درصد بازده اسانس در يك گروه و درصد           

بازده كانكريت با ميانگين باالتر در گروه جداگانه اي قـرار           

 .گرفت

مقايسه دو روش تقطير نشـان مـي دهـد كـه بـراي دو               

ب ، از نظر مشـاهده اي، روش تقطيـر بـا آ           )C و   A(نمونه  

بازده باالتري از اسانس در مقايسه با روش تقطير با آب و            

ايـن نتـايج بـا ايـن حقيقـت          . بخار آب، توليد كرده اسـت     

مطابقت دارد كه گلبرگهاي نازك گل محمدي در برخـورد          

اين . با بخار آب يك توده به هم چسبيده تشكيل مي دهند          

مانع برخورد مناسب بخار آب با محفظه هاي حاوي         , توده

نس در گلبرگها شده و خـروج كامـل اسـانس از گيـاه              اسا

در مورد دو نمونـه  . )Guinther, 1984(صورت نمي گيرد 

ديگر نيز تجربيات اوليه نشان داد كه بازده اسانس به روش           

تقطير با آب براي نمونه تازه بيشتر از روش تقطير با آب و             

براي از بين بردن وضعيت به هم چسـبيده         . بخار آب است  

 B(در زمان اسانس گيري گلبرگهاي دو نمونه ديگـر          گلها  

ابتدا خشك شد و سـپس اسـانس گيـري بـه روش             ) Dو  

نتايج نشان داد در اين     . تقطير با آب و بخار صورت گرفت      

حالت بازده اسـانس بـه روش تقطيـر بـا آب و بخـار آب                

بـه طـوري كـه    . مقدار بيشتري از روش تقطير بـا آب دارد     

در , ه از چالوس بـازده اسـانس      براي نمونه جمع آوري شد    

 برابـر و بـراي      5/1 حـدود    ,روش تقطير با آب و بخار آب      

 نسبت به روش تقطيـر بـا آب    برابر، 2نمونه اسكو بيش ار     

  .افزايش نشان داد
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شده دراسانس و عصاره گل ي  تركيب شناساي11
به ) A( شده ازباغ با منشاٌ كاشاني  آورجمعي محمد
مختلف استخراج، به ترتيب خروج از ستون ي روشها
DB-5 گونه كه  همان.  آورده شده است2، در جدول

ل الكل در استخراج توسط يل اتيشود فني مالحظه م
وم اتر يو در استخراج توسط پترول% 45/30هگزان 

در كه  در حالي. دهدي عصاره را تشكيل م% 24/64
حاصل از تقطير اين تركيب اصالٌ وجود ي ها اسانس
گذارد ي صحه منكته اين واقعيت بار ديگر بر اين . ندارد

تقطير، به دليل وجود مقدار زياد آب در ي كه در روشها
تماس با گياه و حالليت زياد فنيل اتيل الكل در آب، اين 

ي در اسانس ها. تواند وارد اسانس شودي تركيب نم
باشد كه حدود تقطير، جزء عمده نونادِكان ميحاصل از 

اين تركيب همچنين . دهدي اسانس ها را تشكيل م% 50
كه  دهد در حاليي را تشكيل مي عصاره مطلق هگزان% 35

. وجود دارد% 87/6فقط به مقدار ي وم اتريدر عصاره پترول
 ياهديگر از تركيبي  كه يك)heneicosane (كوزاني هن

است ي گل محمدي نس و عصاره هاموجود در اساي موم
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و نيز ) ويژه تقطير با آب و بخاره ب(در هر دو روش تقطير 
 ،برخوردار استي از درصد قابل توجهي در عصاره هگزان

پايين تر ي كه ميزان آن در عصاره پتروليوم اتر در حالي
ي ارزشمند معطر در گل محمدي از ديگر اجزا. است

 در اسانس حاصل از درصد اين تركيب. سيترونلول است
بيش از اسانس حاصل از تقطير %) 22حدود (تقطير با آب 

اين تركيب در عصاره . است%) 12حدود (با آب و بخار 
% 16شود حال آنكه بيش از ي ديده نمي مطلق هگزان

عدم وجود . دهدي را تشكيل مي عصاره پتروليوم اتر
تواند مربوط به نقطه ي مي سيترونلول در عصاره هگزان

ي جوش باالتر هگزان نسبت به پتروليوم اتر باشد كه م
. تواند باعث تبخير سيترونلول در زمان تغليظ عصاره شود

اين ي توان نتيجه گرفت كه براي با توجه به اين داده ها، م
 از مواد  رانمونه استخراج با پتروليوم اتر بهترين كيفيت

ي هر چند كه اين عصاره حاو. معطر توليد كرده است
است ي گل محمدي  خوشبوياهژرانيول كه از ديگر تركيب

ارزشمند بيشترين درصدها ي از ديگر اجزاي  ول،باشدي نم
تبخير حالل و ي شايد با كاهش دما. باشدي را شامل م

استفاده از يك خالء قويتر بتوان درصد ژرانيول و 
 . سيترونلول را در اين عصاره باالتر برد

سانس و عصاره گل  تركيب شناسايي شده درا22
، به )(Bمحمدي جمع آوري شده ازباغ با منشاٌ اسكو 

روشهاي مختلف استخراج، به ترتيب خروج از ستون 
DB-5 گونه كه  همان.  آورده شده است3، در جدول

مالحظه مي شود در اسانس حاصل از تقطير با آب تركيب 
مي باشد و پس از %) 39حدود (اصلي اسانس سيترونلول 

در . كان و هني كوزان اجزاي عمده بعدي هستندآن نوناد
 نونادكان باالترين درصد روش تقطير با آب و بخار آب

% 12اسانس را تشكيل مي دهد و سيترونلول فقط به ميزان 

يعني با . وجود دارد كه نشان از كيفيت پايين اسانس است
اينكه در اين روش و براي اين نمونه با استفاده از خشك 

گلبرگها، بازده اسانس نسبت به روش تقطير با كردن نسبي 
آب  به حدود دو برابر افزايش يافته است اما احتماالٌ با از 
دست دادن رطوبت مقدار زيادي از سيترونلول نيز تبخير 

 .شده و باعث افت كيفيت اسانس شده است
در عصاره هاي مطلق حاصل از استخراج با حاللهاي 

ي رود، فنيل اتيل الكل جزء گونه كه انتظار م آلي، همان
شكيل مي تاز هر دو عصاره را % 65اصلي است كه حدود 

 كه مقدار دهد و پس از آن نوبت به سيترونلول مي رسد
نسبي آن با استفاده از هر دو حالل بكار رفته يعني هگزان 

. تقريباٌ يكسان است%) 7/19و % 5/17(و پتروليوم اتر 
 دو عصاره متفاوت درصد برخي تركيبهاي جزئي تر در

ژرانيول در عصاره حاصل از اسخراج به عنوان مثال . است
با پتروليوم اتر كمتر است كه مشابه با نتيجه بدست آمده 

 .  استAبراي نمونه 
همچنين به طور كلي درصد تركيبهاي مومي مثل 
هگزادكانول، نونادكان و هني كوزان در روشهاي تقطير 

 .خراج با حالل استر از روشهاي استتبسيار باال
گل  تركيب در اسانس ها و عصاره هاي 14در مجموع 

شناسايي شده ) C( جمع آوري شده از كاشان محمدي
 4، در جدول DB-5 كه به ترتيب خروج از ستون تاس

مقايسه تركيبهاي عمده اسانس ها و . آورده شده است
. نشاندهنده تشابه نتايج با نمونه هاي قبلي است ،عصاره ها

از اسانس هاي حاصل از هر % 40دداٌ سيترونلول حدود مج
كه در عصاره ها به   در حالي،دو روش را تشكيل مي دهد

فنيل اتيل الكل بيش .  درصد وجود دارد18 الي 16ميزان 
براي اين نمونه . هر دو عصاره را تشكيل مي دهد% 60از 
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تركيبهاي تشكيل دهنده عصاره هاي هگزاني و پروليوم 
 . ار مشابه استاتري بسي

 تركيب شناسايي شده دراسانس و عصاره گل 14
، به روشهاي )D(محمدي جمع آوري شده چالوس 

، در DB-5مختلف استخراج، به ترتيب خروج از ستون 
گونه كه مالحظه مي  همان.  آورده شده است5جدول 

ها به هر دو روش تقطير براي  شود تركيب اصلي اسانس
مي باشد و دومين %) 30ود حد(اين نمونه نونادكان 

هر دو % 25تركيب عمده هني كوزان است كه حدود 
سيترونلول در اسانس حاصل . اسانس را تشكيل مي دهد

. وجود دارد% 5/4از هر دو روش تقطير، فقط در حدود 
اين موضوع نشاندهنده عدم مرغوبيت و كيفيت پايين گل 

 اين نمونه هم. محمدي كشت شده در جاده چالوس است
جدول (پايين ترين بازده اسانس و عصاره را توليد نمود 

ضمن در . و هم كمترين ميزان سيترونلول را دارا بود) 1
اسانس هاي حاصل از هر دو روش تقطير اصالٌ ژرانيول 

 به طور مشابه عصاره هاي حاصل از اسخراج با .نداشتند
فنيل اتيل الكل داشته و % 80هگزان و پتروليوم اتر حدود 

در .  ميزاني مشابه با اسانس ها حاوي سيرونلول بودندبه
ژرانيول داشته و مقدار نونادكان و هني % 2ضمن حدود 

بنابراين حتي براي اين . ها داشند كوزان كمتري از اسانس
نمونه كه در مقايسه با ساير نمونه ها داراي كميت و 

 روشهاي استخراج با ،كيفيت خوبي از مواد معطر نبود
ي نسبت به روشهاي تقطير، عصاره بهتري از نظر حالل آل

 . دارا بودن اجزاي ارزرشمند معطر گل محمدي توليد كردند
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 از بين نمونه هاي مورد بررسي نمونه جمع آوري -1
شده از موسسه با منشا اسكو داراي باالترين ميزان اسانس 

بود و بين سه نمونه ديگر تفاوت معني داري وجود 
 .نداشت

 براي تمام نمونه هاي مورد بررسي اختالف معني -2
داري از نظر بازده اسانس بين روش تقطير با آب و روش 

 .تقطير با آب و بخار آب مشاهده نشد
 براي تمام نمونه هاي مورد بررسي اختالف معني -3

داري بين بازده كانكريت و عصاره مطلق با استفاده از 
 .اهده نشدهگزان و پتروليوم اتر مش

) به جز نمونه اسكو( براي سه نمونه گل محمدي -4
اختالف معني داري بين بازده اسانس ها و عصاره هاي 
مطلق وجود ندارد ولي بازده كانكريت از بازده اسانس و 

 %)1در سطح (عصاره مطلق باالتر است 
 در عصاره هاي مطلق تركيب عمده فنيل اتيل الكل -5

س هاي حاصل از روش هاي است در حاليكه در اسان
 .تقطير اين تركيب ديده نمي شود

 ميزان سيترونلول و ژرانيول در اسانس برخي نمونه -6
ها باالتر از عصاره مطلق است در حاليكه براي برخي 
نمونه ها ميزان اين تركيبها در اسانس و عصاره مطلق 

 .نزديك به يكديگر است
ا از پتروليوم اتر  نتايج اين تحقيق نشان داد كه نه تنه-7

براي تهيه كانكريت و عصاره مطلق مي توان به جاي 
هگزان استفاده كرد بلكه در برخي موارد با استفاده از 

 .پتروليوم اتر كيفيت عصاره مطلق بهتر است
) ميزان ژرانيول و سيترونلول( از نظر كيفيت اسانس -8

در اسانس هاي حاصل از روش تقطير با آب و روش 
 آب و بخار آب براي دو نمونه تفاوت وجود تقطير با

نداشت و براي دو نمونه روش تقطير با آب نتايج بهتري 
در بر داشت كه براي نتيجه گيري قطعي الزم است اين 

  .آزمايش براي تعداد بيشتري نمونه تكرار شود
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Abstract 
Rosa damascena Mill is one of the important Rose species for production of aromatic compounds. 

The oil and distilled water of Rose are used vastly in medicinal, hygienic-cosmetic and food industries.  
In Iran, there are vast gardens of Rosa damascena in Kashan, Kerman, Tabriz, Sahand and Fars province. 
In this research, the effect of different extraction methods on yield and chemical composition of four Rosa 
damascena samples (two samples from national botanical garden of Iran with source of Kashan and 
Oskou, one sample from Kashan and one sample from Chaloos road) were examined. The aromatic 
compounds were obtained by four extraction methods consisted of two distillation methods (hydro-
distillation and water & steam distillation), extraction with organic solvents (by use of hexane and 
petroleum ether, individually). The yields of essential oils (from distillation methods) and concrete and 
absolute (from solvent extraction) were calculated. The oils and absolutes were analyzed by GC and 
GC/MS. The result showed (except Oskou sample) there is no significant difference between oil and 
absolute yield, but for all samples, the yield of concrete was higher than the yield of oil and absolute, 
significantly. Distillation methods produced higher percentage of citronellol and sometimes geraniol, but 
the valuable compound, phenyl ethyl alcohol, was not found in the oils or exist in very little amount. In 
solvent extraction methods, the percentage of phenyl ethyl alcohol was considerably high and citronellol 
and also geraniol were found in the absolutes, of course in lower amounts. There were also some 
differences between the minor components.  
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