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 چكيده

 در فصل بهار از شهرستان كاشان در Eucalyptus largiflorensاليپتوس با نام علمي اي اك ن گونهاي جوبرگهادر اين تحقيق 
 ، آونCº30 آوري شده تحت پنج تيمار مختلف شامل آون ي جمعبرگها. دشآوري  جمع) نواحي مركزي ايران(استان اصفهان 

Cº40آون ، Cº50، با آب، اسانس آنها در مدت روش تقطير ، با استفاده از برگها خشك كردنپس از . آفتاب و سايه خشك شدند
سنج جرمي   و كروماتوگرافي متصل به طيف)GC (ي كروماتوگرافي گازيدستگاههاوسيله  و بهشد دو ساعت استخراج 

)GC/MS( در آون شده خشك تيمار بازده اسانس اين گونه در. و شناسايي قرار گرفت مورد تجزيه Cº50) 59/1 (%ترتيب بيش  به
تقريباً برابر با نمونه %) 31/1(در آفتاب  شده خشكنمونه  بازده اسانس .بدست آمد) 37/1%( Cº30  آونو%) Cº40) 58/1از آون 
-پارا، %)6/24و % 7/29، %6/40، %2/26، %0/25(سينئول -8،1اجزاي عمده اسانس شامل . بود%) 32/1( سايه  درشده خشك
، Cº30 ترتيب در آون به%) 9/9و % 2/7، %4/14، %6/12، %2/16(پينن -و آلفا%) 1/17و% 5/20، %3/20، %4/17، %2/17(سيمن 

 Cº50 سينئول در آون-8،1 با توجه به باالتر بودن بازده اسانس و بيشتر بودن درصد. ، آفتاب و سايه بودندCº50 ، آونCº40 آون
ي خشك شده در سايه، برگهايق در بخش ديگري از تحق.  را توصيه نمودCº50 آونتوان براي اين گونه خشك كردن در  مي

 تقطير با آب و بخار و تقطير با بخار آب مستقيم، اسانس آنها ديگر يعني روش تقطير دوبا استفاده از عالوه بر روش تقطير با آب 
بازده اسانس در روش .  مورد تجزيه و شناسايي قرار گرفتGC/MS و GCوسيله دستگاههاي  در مدت دو ساعت استخراج و به

باالترين درصد تركيب . بود% 77/0و در روش تقطير با بخار مستقيم % 92/0، در روش تقطير با آب و بخار %32/1ر با آب تقطي
د كه در روش شو به اين ترتيب مشاهده مي%). 4/31(سينئول از روش تقطير با آب و بخار بدست آمد -8،1عمده اسانس يعني 

 .آيد سينئول از روش تقطير با آب و بخار بدست مي-8،1 بيشترين درصد باشد و تقطير با آب بازده اسانس باالتر مي
 
 .سينئول، تقطير-8،1 اسانس، ،Eucalyptus largiflorens: هاي كليدي واژه
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 مقدمه
جنس اكاليپتوس كه بومي استراليا و برخي جزاير 

 گونه درختي بوده و 600شمال آن است، شامل بيش از 
اين جنس در همه . دارد تعلق Myrtaceaeخانواده به 

فريقا گسترش دارد كه علت آن سازگاري آجهان بويژه 
 گونه اين جنس 300بيش از . آسان و رشد سريع آن است

 20باشند و كمتر از  يشان ميبرگهاشامل روغن فرار در 
طور تجاري براي توليد روغن مورد استفاده  گونه آنها به

 International؛ Boland et al., 1991(د نگير قرار مي

Trade Centre, 1986 .( و اسانس بسياري از برگهااز 
هاي اكاليپتوس براي درمان التهاب دستگاه تنفسي  گونه

؛ Mahlo, 1990(شود  مثل برونشيت يا خناق استفاده مي
Juergens et al., 2003 ؛Kaspar et al., 1994 ؛Wittman 

et al., 1998.( 
بيشتر به علت ارزش انتشار وسيع اكاليپتوس در جهان 

از . و اهميت چوب آن، يعني از نظر اقتصادي بوده است
منبع بزرگ توليد طرفي، جنس اكاليپتوس براي زنبور عسل 

هاي اكاليپتوس چه از  برخي از گونه .نوش و گرده است
نظر كميت و چه از نظر كيفيت توليد عسل، جزء بهترين 

توسي كه اليپهاي اك بهترين گونه. شوند گياهان محسوب مي
 :شوند عبارتند از منبع توليد عسل محسوب مي

E. stricklandii، E. brockwayii و E. woodwardii 
 ).1351جوانشير و مصدق،(

 روغنهاي اكاليپتوس براي صنعت هايمهمترين كاربرد
، عطرسازي )آنهايي كه از نظر سينئول قوي هستند(دارو 

و براي كاربرد ) آنهايي كه از نظر سيترونالل قوي هستند(
فالندرن تركيب -پريتون و آلفا هايي كه پياسانس(عتي نص

). Copper & Hone, 1992( باشد مي) باشند اصلي آنها مي
از روغنهاي خريداري شده، روغنهايي با پايه % 90حدود 

دارويي هستند كه در مقادير صنعتي و توليد روغن معطر 
 ).Abbott, 1989( باشند مي داراي اهميت

 و تركيب اصلي آن يعنيز اسانس اكاليپتوس ا

ها، پمادها،  كننده طور وسيع در تهيه نرم سينئول به-1،8
دهنده در  عنوان طعم شربتهاي ضدسرفه، خميردندان و به

عنوان مواد معطر  همچنين به. شود ساير داروها استفاده مي
كننده در صابونها، پودرها و مواد شوينده و به مقدار كم در 

اكسيداني  اسانس اكاليپتوس اثر آنتي. روند ا بكار ميعطره
؛ Juergens et al., 2003( التهاب هم دارد و ضد

Grrassmann et al., 2000.( 
طبق منوگراف فارماكوپه اروپا اسانس اكاليپتوس با دارا 

 : بودن شرايط زير داراي خاصيت دارويي است
زان  مي-2 ؛نباشد% 70سينئول كمتر از -1،8  مقدار-1

  تا2پينن بين - مقدار آلفا-3 ؛درصد باشد 12 تا 4ليمونن بين 
-، مقدار بتا%5/1فالندرن كمتر از - مقدار آلفا-4 ؛باشد% 8

 باشد% 1/0و مقدار كامفور كمتر از % 5/0پينن كمتر از 
)European pharmacopoeia( . براي رسيدن به اين شرايط و

 )مثل آلدئيدها( س در اسانتركيبهابه حداقل رساندن برخي 
هاي اكاليپتوس الزم است كه اسانس  براي برخي از گونه
 مورد تيمار قليايي يا تقطير مجدد دوبارهحاصل از تقطير اوليه 

اي  ي تيمار شدهاسانسهاچنين ). Brand, 1993( قرار گيرد
؛ Brand, 1993(سينئول هستند -1،8% 90 تا70شامل حدود 

Wilson et al., 2001 ؛Harkenthal et al., 1999.( 
به اينكه طي تحقيقاتي تأثير روشهاي مختلف با توجه 
گيري بر كميت و كيفيت اسانس   و اسانسخشك كردن

گياهان مختلف به اثبات رسيده است، بنابراين در اين 
 و خشك كردنتحقيق به بررسي تأثير روشهاي مختلف 

گيري بر كميت و كيفيت اسانس اين گونه  اسانس
 .پردازيم  مياكاليپتوس
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 :هايي از تحقيقات انجام شده به صورت زير است نمونه
خشك  :كه شامل كوهي  اكليلكردن خشكسه روش 

 در آون در دماي خشك كردن،  در شرايط انجمادكردن
Cº45كننده   در تبخيرخشك كردن و  تا رسيدن به وزن ثابت

 تا رسيدن به وزن Cº35 در )Rotary evaporator(چرخان 
 در شرايط انجماد خشك كردنروش . بررسي شدود،  بثابت

بعد از آن . كوهي حفظ كرد باالترين مقدار اسانس را در اكليل
 با خشك كردن بود و در نهايت Cº45 در آون خشك كردن

ترين مقدار اسانس را   پايين،در خالءكننده چرخان  تبخير
اكسيدانها،  ، به دليل فعاليت آنتي اينبا وجود. ايجاد كرد

 در دماي محيط و با حضور تهويه مناسب خشك كردن
 ).1385زادگان جهرمي،  بهمن( بهترين نتيجه را داد

 خشك كردن در آون و خشك كردندر مقايسه دو روش 
نتايج نشان داد حذف ) در نعناع(در شرايط طبيعي در انبار 

 طبيعي در انبار روش بهتري خشك كردنآب در روش 
 شود يشتري با اين روش حفظ مي زيرا مقدار اسانس ب،است

)Shalaby et al., 1995.( 
 كه مهمترين تركيب در اسانس گياه ه نشان دادمطالعات
E. dealbata تقطير (به سه روش مختلف تقطير  بدست آمده

سينئول -1،8) با آب، تقطير با آب و بخار، تقطير با بخار
از لحاظ كمي و كيفي روش تقطير با آب، باعث . باشد مي
 سينئول در گونه -1،8دست آمدن باالترين ميزان ب

E. dealbataدر  ).1385زادگان جهرمي،  بهمن( گردد  مي
  اسانس بر رويثير روشهاي مختلف تقطيرأبررسي ت

E. camaldullensisكه روش تقطير با آبه نشان داده شد ، 
گيري و هم از نظر توليد اسانس  هم از نظر بازده اسانس

، بر روش )سينئول-1،8  با درصد باالتراسانس(تر  مرغوب
برتري داشته و از نظر اقتصادي، مقرون به  آب،تقطير با بخار 

 ).Simmons & Parsons, 1987( تر است رفهص

آوري  جمع E. largiflorensگونه برگهاي بازده اسانس 
 خشك شده در سايه و ،)استان خوزستان(شوشتر شده از 

 هدشگزارش % 97/0 ،قيقه د90روش تقطير با آب به مدت 
 تركيب GC/MS 15 و GCكه توسط تجزيه اسانس با 

%) 6/11( ، اسپاتولنول%)3/41( سينئول-1،8 شناسايي شد كه
 Sefidkon(  بودندتركيبهامهمترين %) 0/7( ديفلوروليو وير

et al., 2007.( 
  گونه  برگهايسينئول در اسانس-1،8مقدار تركيب 

E. largiflorens )شده استگزارش % 5/37 )ناز كاشا 
)Sefidkon et al., 2006.( 

 
 مواد و روشها

  و تجزيه اسانسگيري  اسانس،آوري گياه  جمع-الف
ــا ــه برگه ــوان گون ــي  اي ي ج ــام علم ــا ن ــاليپتوس ب   اك

E. largiflorens از شهرسـتان  1386 ارديبهـشت ، در اواسط 
ي برگهـا . دشـ آوري   كاشان واقـع در اسـتان اصـفهان جمـع         

 ، آون Cº30 آون( شده تحت پنج تيمـار مختلـف      آوري   جمع
Cº40 آون ، Cº50   مدت زمـان    . خشك شدند  )، آفتاب و سايه

ترتيب شـش، سـه،       براي هر تيمار به    برگهاشدن   الزم خشك 
تيمارهـاي  شـده    ي خـشك  برگهـا . چهار روز بود   يك، دو و  
 بـه روش تقطيـر بـا آب هـر كـدام در سـه تكـرار                  ،مختلف
ه در  هاي خشك شـد     اين نمونه   عالوه بر  .گيري شدند   اسانس
 يعني تقطير بـا آب و بخـار و          ،تقطيرديگر   به دو روش     سايه،

 بـه مـدت دو      ،)هر كدام در سه تكرار    (تقطير با بخار مستقيم     
دسـتگاه تقطيـر بـا آب از نـوع          . گيري شـدند   ساعت اسانس 

كلونجر و دستگاه تقطير با آب و بخار از نوع كيـزر و النـگ               
گيـري شـد و       آب ،آب لفات سديم بي   توسط سو  اسانسها. بود

 . محاسبه شداسانسها بازدهيسپس 
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مطالعه حاصل از سه  ميانگين بازده اسانس گياه مورد
، با استفاده از برنامه خشك كردنتكرار در پنج تيمار مختلف 

 تجزيه واريانس گرديد و به روش آزمون چند SASآماري 
 .دامنه دانكن نيز مورد مقايسه قرار گرفت

 و GC، آنها توسط اسانسها پي بردن به كيفيت براي
GC/MSهمراه با اسانسهابه اين ترتيب اجزاي .  آناليز شدند 

 .درصد آنها بدست آمد
 
 ي مورد استفادهدستگاهها مشخصات -ب

 )GC (دستگاه كروماتوگرافي گازي
 Shimadzuدر اين تحقيق از دستگاه گاز كروماتوگرافي 

 متر، قطر 30به طول  (DB-5 و مجهز به ستون 9Aمدل 
 ميكرومتر كه 25/0متر و ضخامت اليه نازك   ميلي25/0

 ,Dimethyl siloxaneسطح داخلي آن با فاز ساكن از جنس 

5% phenylگاز حامل اين دستگاه .  پوشيده شده، استفاده شد
كه فشار ورودي آن به % 999/99هليوم با درجه خلوص 

 .بودر مربع تنظيم شده مت  كيلوگرم بر سانتي5/1ستون برابر 
ريزي حرارتي ستون به اين ترتيب بود كه از دماي  برنامه

  كه در هر دقيقهC°210  شروع شد تا دماي نهاييC°60 اوليه
C°3 به آن افزوده شد و سپس از دماي C°240-210 با 

 5/8 درجه در دقيقه و توقف در اين دما به مدت 20سرعت 
يق و آشكارساز دماي قسمت تزر. دقيقه صورت گرفت

 .بود C°280 و300ترتيب  به
 

 سنج جرمي دستگاه كروماتوگراف گازي متصل به طيف
)GC/MS( 

سنج جرمي   طيفه شده بمتصلگاز كروماتوگراف 
 DB-5  از نوع تله يوني مجهز به ستون3400مدل واريان 

متر ضخامت اليه فاز   ميلي25/0 متر و قطر 30به طول 
ريزي  برنامه. ر بوده است ميكرومت25/0ساكن در آن 

 GCريزي ستون در دستگاه  حرارتي ستون مشابه با برنامه
 درجه بيش از دماي 10دماي محفظه تزريق . بوده است

گاز حامل هليوم بوده كه با . نهايي ستون تنظيم شده است
 بر ثانيه در طول ستون حركت متر سانتي 5/31سرعت 

انرژي يونيزاسيون زمان اسكن برابر يك ثانيه، . كرده است
 . بوده است340 تا 40 الكترون ولت و ناحيه جرمي از 70

 
  نتايج

 Eucalyptusي جوان برگهاميانگين بازده اسانس 

largiflorens شده در آون خشك C°30آون ، C°40آون ، 
C°5037/1ترتيب   روش تقطير با آب به،، آفتاب و سايه% ،

 اسانسهابازده  .بدست آمد% 32/1و% 31/1، 59/1%، 58/1%
، با خشك كردنحاصل از سه تكرار در پنج روش مختلف 

 و در قالب طرح بلوكهاي SASاستفاده از برنامه آماري 
كامل تصادفي تجزيه واريانس گرديد و با روش آزمون چند 

 ).2و 1 هايجدول( دامنه دانكن مورد مقايسه قرار گرفت
يب ترت  آمده است، به5طور كه در جدول شماره  همان

 ي خشكبرگها تركيب در اسانس 22 و 22، 17، 23، 21
، آفتاب و سايه شناسايي C°30، C°40 ،C°50شده در آون 

شده در  ي خشكبرگها در اسانس تركيبهاترين  عمده. شد
، %)2/17( سيمن-پارا، %)0/25( سينئول-C°30 ،8،1آون 
از بين  .بودند%) 5/12( و اسپاتولنول%) 2/16( پينن-آلفا
، C°40شده در آون  ي خشكبرگهايب در اسانس  ترك23

 سيمن-پارا، %)2/26( سينئول-8،1 ؛تركيبهامهمترين 
. تشخيص داده شدند%) 6/12( پينن-و آلفا%) 4/17(

شده در  ي خشكبرگها در اسانس تركيبهابيشترين درصد 
 سيمن-پارا، %)6/40( سينئول-8،1 متعلق به C°50آون 

 در تركيبهامهمترين . بود%) 4/14( پينن-و آلفا%) 3/20(
 سينئول-8،1شده در آفتاب را  ي خشكبرگهااسانس 
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%) 9/12(  و اسپاتولنول%)5/20( سيمن-پارا، %)7/29(
 شناسايي شده در اسانس يتركيبهااز بين . دادند تشكيل مي

 ،%)6/24( سينئول-8،1ي خشك شده در سايه برگها

ين بيشتر%) 0/16(  اسپاتولنولو%) 1/17( سيمن-پارا
 اسانسها شناسايي شده در يتركيبهاكليه . درصد را داشتند

 . آورده شده است5در جدول 
شده در سايه  هاي خشك  نمونه،در بخش ديگري از تحقيق
توسط تقطير با آب و بخار آب و عالوه بر روش تقطير با آب، 

. گيري شدند تقطير با بخار مستقيم، هر كدام در سه تكرار اسانس
ترتيب در  به% 77/0و % 92/0، %32/1ه اسانسها ميانگين بازد

. روش تقطير با آب، آب و بخار و بخار مستقيم بدست آمد
تقطير،  حاصل از سه تكرار در سه روش مختلف اسانسهابازده 

 و در قالب طرح بلوكهاي كامل SASبا استفاده از برنامه آماري 
 تصادفي تجزيه واريانس گرديد و توسط آزمون دانكن مورد

 ).4 و3 هايجدول( مقايسه قرار گرفت

ي حاصل از اين سه روش تقطير نيز توسط اسانسها
GC و GC/MSمورد آناليز و شناسايي قرار گرفتند . 
 و 23، 22ترتيب   آمده است به6طور كه در جدول  همان

 تركيب در اسانس حاصل از روشهاي تقطير با آب، 22
 .آب و بخار و بخار مستقيم شناسايي شد

 در اسانس حاصل از تقطير با آب تركيبهاترين  دهعم
 و اسپاتولنول%) 1/17( سيمن-پارا، %)6/24( سينئول-8،1

 در اسانس حاصل تركيبهابيشترين درصد . بودند %)0/16(
، %)4/31( سينئول-8،1از تقطير با آب و بخار مربوط به 

از بين . بود%) 1/11( و اسپاتولنول%) 7/22( سيمن-پارا
 شناسايي شده در اسانس حاصل از تقطير با بخار يتركيبها

و %) 4/22( سيمن-پارا، %)6/23( سينئول-8،1مستقيم 
ساير . بيشترين درصد را داشتند%) 8/10( اسپاتولنول

 . آمده است6 در جدول تركيبها

 

 E. largiflorens  بر ميزان اسانسخشك كردنثير تيمارهاي مختلف أ نتايج تجزيه واريانس ت-1 جدول

 ميانگين مربعات درجه آزادي منابع تغييرات

 0519/0* 4 خشك كردن
 n.s 0028/0 2 تكرار
 0106/0 7 خطا
 - 13 كل
  2433/7=C.V. 

 %5دار در سطح  اختالف معني*: 

n.s: دار عدم وجود اختالف معني 
 

 كردن به روش آزمون دانكن شك در تيمارهاي مختلف خE. largiflorens مقايسه ميانگين بازده اسانس گونه -2جدول 
 روش خشك كردن تعداد ميانگين بازده اسانس بندي دانكن گروه

A 5805/1 2 آون Cº50 
A 5800/1 3 آون Cº40 

AB 3673/1 3 آون Cº30 
B 3177/1 3 سايه 
B 3123/1 3 آفتاب 
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 E. largiflorensثير تيمارهاي مختلف تقطير بر ميزان اسانس أ نتايج تجزيه واريانس ت-3جدول 

 ميانگين مربعات درجه آزادي منابع تغييرات
 2867/0* 2 تقطير
 n.s 0078/0 2 تكرار
 0164/0 4 خطا
 - 8 كل
  5508/12=C.V. 

 %5دار در سطح  اختالف معني*: 
n.s: دار عدم وجود اختالف معني 
 

 مختلف تقطير به روش  در تيمارهاي E. largiflorens مقايسه ميانگين بازده اسانس گونه -4 جدول
 آزمون چند دامنه دانكن

 روش تقطير تعداد ميانگين بازده اسانس بندي دانكن گروه
A 3673/1 3 آب 
B 9177/0 3 آب و بخار 
B 7750/0 3 بخار مستقيم 

 
 بحث 

سينئول جزء اصلي كليه -8،1نتايج نشان داد كه 
ي مورد مطالعه است، اما درصد نسبي آن در اسانسها

.  بيشتر استC°50ي خشك شده در آون برگهاس اسان
بسياري از دهنده اسانس  سينئول ماده اصلي تشكيل-8،1
آبروش و (است معرفي شده هاي اكاليپتوس  گونه

 ).1386همكاران، 
طور كلي، كيفيت و كميت اسانس يك گونه خاص  به

گيري، موقعيت جغرافيايي، محل  براساس فصل اسانس
ف خشك كردن و تقطير فرق كشت گياه، روشهاي مختل

 .كند مي
شود ميزان توليد   مشاهده مي1طور كه در جدول  همان

 اختالف خشك كردناسانس در روشهاي مختلف 

به عبارت ديگر . دهد نشان مي% 5داري را در سطح  معني
اند بر ميزان اسانس اثرگذار   توانستهخشك كردنروشهاي 

 .باشند
 در اسانس   اسانسهاده  ، باالترين باز  2با توجه به جدول     

 C°40 و C°50شــده در آون  ي خــشكبرگهــاحاصــل از 
دار  اخـتالف معنـي  % 5بدست آمد كه با يكديگر در سـطح   

 به مقـدار    C°50 ولي ميانگين بازده اسانس در آون        ،ندارند
باشد كه اين نتايج بـا نتـايج بدسـت            بسيار اندكي باالتر مي   

آون خـشك  آمده در مورد نعناع كـه در شـرايط طبيعـي و       
بررسـيها در نعنـاع نـشان داد كـه     . شده بود، تفاوت داشت 

 طبيعـي در انبـار روش       خشك كـردن  حذف آب در روش     
 زيرا مقدار اسانس بيشتري با اين روش حفظ         ،بهتري است 

 ).Shalaby et al., 1995(شود  مي
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 )طير با آبتق (كردن خشك روشهاي مختلفاز  حاصل E. largiflorens اسانس ياه تركيب-5 جدول

  نام تركيب   رديف
شاخص 
 بازداري

آون 
C°30 

(%) 

آون 
C°40 

(%) 

آون 
C°50 

(%) 

 آفتاب
(%) 

 سايه
(%) 

1 thujene- α 928 8/0 6/0 - - - 
2 α-pinene 936 2/16 6/12 4/14 2/7 9/9 
3 camphene 953 6/0 5/0 2/0 2/0 4/0 
4 sabinene 970 6/0 3/0 9/0 4/0 3/0 
5 pinene-β 974 1/1 8/0 0/1 6/0 7/0 
6 myrcene 998 7/0 6/0 2/0 2/0 5/0 
7 phellandrene-α 1009 3/0 3/0 - 2/0 3/0 
8 p-cymene 1017 2/17 4/17 3/20 5/20 1/17 
9 1,8-cineole 1023 0/25 2/26 6/40 7/29 6/24 
10 campholenal-α 1118 5/0 9/0 3/0 4/0 9/0 
11 trans-pinocarveol 1133 3/1 4/1 0/1 1/1 3/1 
12 pinocarvone 1155 5/0 4/0 3/0 3/0 4/0 
13 borneol 1163 - 3/0 8/2 - 5/0 
14 terpinen-4-ol 1173 7/2 7/2 9/5 4/3 8/2 
15 P-cymen-8-ol 1182 7/5 8/7 4/0 6/9 0/8 
16 terpineol-α 1186 6/0 9/0 1/0 5/0 4/0 
17 trans-carveol 1210 4/0 7/1 2/1 3/0 4/0 
18 α-guaiene 1425 - 2/0 - 1/0 2/0 
19 aromadendrene 1441 5/0 4/0 - 5/0 5/0 
20 allo-aromadendrene 1463 - - - 2/0 - 
21 spathulenol 1573 5/12 9/9 3/4 9/12 0/16 
22 caryophyllene oxide 1576 2/4 5/4 1/2 7/1 1/4 
23 viridifloral 1589 2/0 1/0 - 2/0 3/0 
24 eudesmol-γ 1626 5/0 3/0 - 2/0 4/0 
 0/90 4/90 0/96 8/90 1/92              مجموع 
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  تقطير مختلفهاي روشبا )در سايهخشك شده ( E. largiflorens اسانس ياه تركيب-6 جدول

 نام تركيب   رديف
شاخص 
 بازداري

 تقطير با آب
(%) 

تقطير با آب و 
 (%) بخار

  تقطير با بخار
(%) 

1 α-thujene 928 - 5/0 6/0 
2 α-pinene 936 9/9 7/6 1/10 
3 camphene 953 4/0 3/0 4/0 
4 sabinene 970 3/0 3/0 5/0 
5 pinene-β 974 7/0 5/0 7/0 
6 myrcene 998 5/0 7/0 7/0 
7 α-phellandrene 1009 3/0 4/0 4/0 
8 p-cymene 1017 1/17 7/22 4/22 
9 1,8-cineole 1023 6/24 4/31 6/23 
10 campholenal-α 1118 9/0 4/0 8/0 
11 trans-pinocarveol 1133 3/1 0/1 9/0 
12 pinocarvone 1155 4/0 2/0 3/0 
13 borneol 1163 5/0 - 3/0 
14 terpinen-4-ol 1173 8/2 8/2 3/2 
15 p-cymen-8-ol 1182 0/8 9/5 3/5 
16 terpineol-α 1186 4/0 3/0 7/0 
17 trans-carveol 1210 4/0 4/0 6/0 
18 α-guaiene 1425 2/0 2/0 3/0 
19 aromadendrene 1441 5/0 4/0 8/0 
20 allo-aromadendrene 1463 - 2/0 - 
21 spathulenol 1573 0/16 1/11 8/10 
22 caryophyllene oxide 1576 1/4 9/2 6/4 
23 viridiflorol 1589 3/0 3/0 1/0 
24 eudesmol-γ 1626 4/0 3/0 - 
 2/87 9/89 0/90  مجموع                 

 
 از E. largiflorensدر يك تحقيق ديگر، بازده اسانس 

  خشك شـده در سـايه و روش        ،)استان خوزستان (شوشتر  
. گزارش شده است  % 97/0 دقيقه،   90تقطير با آب به مدت      

 تركيب شناسايي شـد     GC/MS 15 و   GCتجزيه اسانس با    

و %) 6/11(، اســــپاتولنول %)3/41(ســــينئول -8،1كــــه 
 Sefidkon(اند   بودهتركيبهامهمترين %) 0/7(ويرديفلورول 

et al., 2007 .(كه در اين تحقيـق بـازده اسـانس     در حالي
ي آن  تركيبهـا تـرين     و عمـده  % 32/1 )از كاشـان  (اين گونه   
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و اسـپاتولنول   %) 1/17(سيمن  -، پارا %)6/24(سينئول  -8،1
طور كه اشاره شد اين تفاوت ناشي        همانو   بودند%) 0/16(

آوري  از تفــاوت در موقعيــت جغرافيــايي محلهــاي جمــع
 .باشد مي

شود، ميزان توليد    مشاهده مي  3طور كه در جدول      همان
دار   اسانس در روشهاي مختلف تقطير داراي اختالف معني       

دهنده اين است كـه       باشد كه اين امر نشان      مي% 5در سطح   
 .اند بر ميزان اسانس اثرگذار باشند توانستهروشهاي تقطير 

دهنده اين است كه روش تقطير با آب   نشان4جدول 
داراي باالترين ميانگين بازده اسانس بوده و داراي اختالف 

دار با روش تقطير با آب و بخار و روش تقطير با  معني
باشد كه اين نتايج با نتايج تحقيق بر روي  بخار مستقيم مي

E. camaldulensis مطابقت دارد زيرا تحقيقات بر روي 
اين گونه نيز نشان داد كه روش تقطير با آب هم از نظر 

تر  گيري و هم از نظر توليد اسانس مرغوب بازده اسانس
بر روش تقطير با ) سينئول-8،1اسانس با درصد باالتر (

بخار آب برتري داشته و از نظر اقتصادي، مقرون به 
 ).Simmons & Parsons, 1987(تر است  صرفه

 مشخص است كه درصد نسبي 6با توجه به جدول 
سينئول در اسانس حاصل از تقطير با آب و بخار -8،1

 در صورتي كه ،باشد بيشتر از دو روش ديگر تقطير مي
 در روش E. dealbataتحقيقات نشان داده اسانس گياه 

سينئول بوده -8،1تقطير با آب داراي باالترين درصد از 
 .)1385زادگان جهرمي،  بهمن(ست ا

توان  پس با توجه به تمام اطالعات بدست آمده مي
خشك  را بهترين روش C°50 در آون خشك كردنروش 
توان   گياه را ميچون( دانست E. largiflorens براي كردن

اسانس  از طرفي ،)در كوتاهترين زمان ممكن خشك كرد
طور  همان. ردكميت و كيفيت بدست آوآن را با باالترين 

 مختلف تقطير باالترين كه مالحظه شد در مورد روشهاي
بازده اسانس توسط روش تقطير با آب و بيشترين درصد 

 .سينئول توسط روش تقطير با آب و بخار بدست آمد-8،1
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Abstract 
In this research, the fresh leaves of Eucalyptus largiflorens were collected in the middle of 

spring from Kashan in Isfahan province. After drying the plant materials in oven 30°C, 40°C, 
50°C, sun and shade, their essential oils were obtained by hydro-distillation. In addition, the 
essential oil of shade-dried sample was obtained by two other distillation methods (water and 
steam distillation and direct steam distillation). The oils were analyzed by GC and GC/MS. Oil 
yields (w/w) of the oven-dried 30°C, 40°C, 50°C, sun-dried and shade-dried sample were 
1.37%, 1.58%, 1.59%, 1.31% and 1.32% respectively. 1,8-cineole (25.0%, 26.2%, 40.6%, 
29.7% and 24.6%), P-cymene (17.2%, 17.4%, 20.3%, 20.5% and 17.1%) and α-pinene (16.2%, 
12.6%, 14.4%, 7.2% and 9.9%) were identified as the main components in oven-dried 30°C, 
40°C, 50°C, sun-dried and shade-dried sample, respectively. On the other hand, the oil yields 
were 0.92% and 0.77% in water and steam distillation and direct steam distillation. In different 
drying methods the result showed the oil yield and 1,8-cineole percentage were higher in oven-
dried 50°C sample and in different distillation the oil yield in hydro-distillation was higher and 
the highest percentage of 1,8-cineole was obtained by water and steam distillation. 

 
Key words: Eucalyptus largiflorens, essential oil, 1,8-cineole, distillation. 

 


