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استفاده از روش کالهک جذب رایحه جهت شناسایی ترکیبهای سه گونه گیاه معطر
 Polianthestuberosa L. ، Wisteria sinensi (Sims.) Sweet.و Rosa × damascena Herrm.

محمدباقر رضایی ،1کامکار جایمند

*2

 1استاد بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصوالت فرعی ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران ،ایران.
 2دانشیار بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصوالت فرعی ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت 1315/12/11 :؛ تاریخ پذیرش1311/55/31:

چکيده
اخیراً پیشرفتهایی درزمینه تهیه رایحه از نمونههای معطر با فن آوری جدید صورت گرفته است ،از جمله آن روشهای تله
گذاری توسط کالهک ( )HTTرا میتوان ذکر کرد .در این تحقیق اقدام به طراحی و ساخت دستگاه جذب رایحه توسط کالهک
به همراه خالء و حالل ( )VHSشده است .نمونه های گیاهی در فروردین ماه  1313از قطعه گیاهان دارویی باغ گیاهشناسی ملی
ایران و همند ابسرد – دماوند جمع آوری شدند .سپس با دستگاه مذکور اقدام به جذب رایحه از سه گونه معطر به نامهای :گیاه
پیچ گلیسین  ،Wisteria sinensis (Sims) Sweetگل مریم  Polianthes tuberose L.و گل محمدی Rosa × damascena

 .Herrmگردید .ترکیبهای شیمیایی رایحه هاای جاذب شاده از گیاهاان توساط دساتگاهای کرومااتوگرافی گاازی ( )GCو
کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ( )GC/MSمورد اندازهگیری و شناسایی قرار گرفتند .ترکیبهای عمده و فارار
شناسایی شده در گل گونه پیچ گلیسین  W. sinensisبهترتیب عبارت بودند از  :کریزانتناون ( 21/1درصاد) ،ساانتو ینا (22/1
درصد) ،ان-دکانال ( 21/1درصد) ،و اِن – تریدکان ( 11/1درصد) ،مهمترین ترکیباات اساتخرا شاده از رایحاه گال محمادی
 R. damascenaعبارت بودند از :سانتو ینا ( 15درصد)( ،ایی)  -2-هگزانال ( 11درصد) و سیس-پینن هیدرات ( 3/5درصد) و
سپس ترکیبهای عمده در رایحه گل مریم  P. tuberosaعبارت بودند از( -2،2 :ایی ،ایای) -هگزادیناال ( 13/2درصاد)-3 ،
اوکتانول استات ( 3/1درصد) و پروپیل بوتیرات ( 3/1درصد) .با توجه به نتایج امکان جمعآوری ترکیبهای سبک از اندامهای
معطر گیاهان در هر زمان ممکن با این روش ابداعی ،امکانپذیر میباشد.
واژههاي کليدي :اسانس ،پیچ گلیسین ،رایحه ،کالهک جذب ،گلمحمدی ،گل مریم ،سانتو ینا و هگزادینال
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کروماتوگرافی گازی متصال باه طیاف سانج جرمای

مقدمه

( )GC/MSو کروماتوگرافی گاازی باا جاذب اتمای

رایحه یکای از ارزشامندترین ترکیابهاای فارار

1

موجود در گیاهان معطر میباشد .در گذشته ایان ناو

( )GC-AEDمیباشد تا ترکیبهای فرار مهم شیمیایی

ترکیبهای شیمیایی از طریق مشام انسانها مورد توجه

در گیاهااان شناسااایی شااوند .اسااتفاده از ایاان نااو

و شناسایی قرار میگرفات .ابادا ایان تکنیاکهاای

دستگاههای تجزیه توسط کالرکسون و کوک پیشانهاد

جمعآوری رایحه از گیاهاان توساط محققینای مانناد

شده است ( .)Clarkson and Cook, 1996ا بته کار با

کاسیر و رومن ( )Roman and Kaiser, 1980که یکی

این دستگاه ها بارای شناساایی رایحاه در سایگارهای

از پیشگامان ایان رشاته بودناد ،صاورت گرفات ،در

تجاری نیز توسط این افراد بوده است ( Stevenson et

ضمن او ین بار رایحه یا عطار ،در زماان بارنادگی در

.)al., 1996; Clarkson and Cook, 1996

جنگلهای اطراف منطقه مسکونی آنها توسط دساتگاه

در راستای این ،محققین به بررسای ترکیاب هاای

ابداعی خود جمع آوری تجزیاه و ترکیابهاای آنهاا

متصاعد شده از گیاهان زنده و در حال روئیدن (مانند

شناسایی شده است ( .)Kaiser, 1999نام دیگر دستگاه

گل سرخ و محمدی) پرداختاه و باه نتاایج اقتصاادی

کالهک جذب ،سیستم پاک اسات کاه از مسایرهای

ارزشمندی رسیدهاند ( .)Vercammen et al., 2000از

خاص و تعیین شده گاز و هوا جریان پیدا می کناد و

بین روشهای جمع آوری عطر و یا رایحه از گیاهاان

در ادامه از روی گلها و یا انادام معطار گیاهاان عباور

و یا میوه جات از جمله روش کالهک با گاز و حالل

2

داده می شود .در این مرحله ترکیبهای سبک جاذب

( )DHSکه بهطور مستقیم برای شناسایی ترکیب هاای

گاز حامل گردیده و از روی محیطی کاه حااللهاای

آن از دساااااتگاه  GC-MSتوساااااط رینیساااااو

آ ی ،از جمله هگزان و اتار قارار دارد عباور کارده و

( )Reineccius, 1994استفاده گردید میتوان شناسایی

جذب میشود .سپس جهت شناسایی ترکیبهای فرار

ترکیاابهااا را تااا حاادود  5-15 g/Lاز ایاان روش و

جذب شده از دستگاه های تجزیه استفاده خواهد شاد

غلظت ترکیبها در غذاها را تا  2-15 g/Lتاا 15-11

( Charles and Karen, 2005; Charles, Robin,

( )Reineccius, 2006انجام داد ،در صورتی که انساان

 .)2005بهعبارت دیگر ،در روش مذکور ترکیابهاای

از طریااق بویااایی ترکیاای بااا غلظاات  15-12 g/Lرا

معطر به دام افتاده را میتوان قبل از تجزیاه باا حاالل

میتواند شناسایی نمایاد ( .)Fazzalari, 1978تااکنون

جذب نمود .سپس با استفاده از تکنیکهای دستگاهی

روشهای متعددی جهت استخرا اسانس و یا گالب

مدرن آنها را شناسایی نمود .از روشهای دیگر :تهیه

مطرح شاده اسات ( Rao et al., 2000; Babu et al.,

نمونه رایحه ،توسط کالهک با گاز ) ،(SHSبه صورتی

.)2002

است که نمونه رایحه را در یک ویاال بساته و بادون

روشهای مختلف تقطیر (صنعتی ،سنتی و مدرن)

هوا که باالی مخازن قارار دارد جماع آوری و ساپس

جهت استخرا اسانس گل محمدی در دنیاا موجاود

توسااط ساارند برداشااته و مسااتقیماً بااه سااتون

است (.)Babu et al., 2002; Reverchon et al., 1997

کروماتوگرافی گازی ( )GCتزریق و ترکیبهای فارار

تاااکنون تحقیقااات متعااددی در رابطااه بااا ارزیااابی

آن مورد شناسایی قرار مایگیارد ( Stevenson et al.,

ترکیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی از کشورهای

 .)1996با توجه به اهمیت رایحههاای جاذب شاده و

1. Gas Chromatography - Atomic Emission
)Detection (GC-AED
)2. Dynamic headspace (DHS

تجزیه آنها ،نیاز به سیستمهای دستگاهی پیشرفته مانند
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تو ید کننده انجام شده است ( ;Karawya et al., 1974

 )2002طبقهبندی شده است .روشهای جذب رایحاه

 .)Kovats, 1987گزارش بررسی استخرا اسانس ،به

توساط ناارین و همکااران ( )Narain et al., 2004و

صورت مرحله أی از گل محمادی ،توساط الورنسای

ورخوف وهمکاران ( )Werkhoff et al., 1998انجاام

( )Lawrence,1991; Lawrence, 1997بااه پااا

گردید .بررسی کلی ترکیبهای معطر سبک میوههاای

رسیده است .ا بته طی بررسی مشاهده شد ،معموالً باا

گرمسیری توسط ویتفیلاد و السات ( Whitfield and

حضور ستون مویینه دستگاه های کروماتوگرافی گازی

 )Last, 1986و همچنااین توسااط شاایباموتو و تنااد

 ،GCکروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی

( )Shibamoto and Tang, 1990با دستگاههای تقطیر

 GC-MSو یا کروماتوگرافی گازی متصال باه طیاف

کالهک به همراه حالل و خاالء ( ،)VHSکالهاک باا

ساانجی تباادیل فوریااه مااادون قرمااز GC-FTIR 1و

گاز و حالل ( ،)DHSاستخرا تقطیار باا بخاار آب

2

بهعالوه کروماتوگرافی پند بعادی ،کاه در آن ساتون

( )SDEو استخرا تقطیر باه طاور همزماان  -تحات

دوم کایرال است ،صورت مایگیارد .در بررسای کاه

خااالء .)SDEV( 3بهتاارین روش اسااتخرا توسااط

ورخوف و همکاران ( )Werkhoff et al., 1998انجام

کالهک به همراه حالل و خالء ( )VHSو به دنبال آن

دادند ،حدود  251ترکیب فرار را به این قارار 7 :ناو

استخرا مایع – مایع از فاز آبی پیشنهاد شده است که

اسید 12 ،ا کل 22 ،آ دئید 123 ،اساتر 1 ،فاوران22 ،

در این روش ،تقریباً  115ترکیب پس از تجزیه نمونه

نو کتون ،به روش کالهک به همراه خاالء و حاالل

توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع توسط ورخاوف و

جذب و باه نسابت دیگار روشهاای تقطیار ماورد

همکاااران ( )Werkhoff et al., 1998بدساات آمااده

شناسایی قرار دادهاند .این روش نشاان داد کاه بیشاتر

است .در این مرحله  12ترکیب جدید شناسایی شاده

ترکیب های مورد شناسایی ،دارای نقطه جوش بااالیی

که در بررسیهای قبلی دیده نشده بود ( Werkhoff et

هستند .ا بته با روشهاای دیگار تقطیار ترکیابهاای

.)al., 1998

متفاوتی از گیاهان و میوهجات و حتای غاذاها جماع

از بین روشهای پیشانهادی ،تلاه گاذاری توساط

آوری و شناسایی شده است ،میزان و نو ترکیبهای

کالهک جذب رایحه )HTT( 2که روشی مستقیم است

شناسایی شده به زمان ،حرارت ،نو حالل و دساتگاه

انتخااب گردیاد ( .)Steinhart et al., 2000در ایان

تقطیر (جذب رایحه) بستگی داشت .در میان روشها،

تحقیق ،نخست طراحی دستگاه جذب رایحه صاورت

استخرا رایحه باا دساتگاه تقطیار باا بخاار (،)SDE

گرفته و سپس نسبت به ساخت آزمایشگاهی دساتگاه

دارای تکنیکی پیچیدهای به نسبت روشهای تقطیر باا

اقدام گردیاد .در طراحای دساتگاه از روش کالهاک

آب داشت که این تفااوت را در ایان روش مشااهده

جذب رایحه با حالل و خاالء ( )VHSاساتفاده شاده

نمودند.

است .صنایعایی که این مواد را بسیار مورد توجه قرار

ترکیبهای مختلف آ ی در آب میوه و اساانسهاا

میدهند ،صنایع آرایشی و بهداشتی به خصوص عطار

توسط برات و همکااران ( ،)Brat et al., 2000و نیاز

و ادوکلن میباشاد .از آنجاا کاه کشاور ایاران دارای

کاراسااک و پاااو یزین ( Carasek and Pawliszyn,

گونه های بسیار ارزشمند معطر برای این ناو صانایع

 )2006و همچنین جوردن و همکاران ( Jordan et al.,
)2. Steam distillation extraction (SDE
3. Simultaneous distillation - extraction under
)vacuum (SDEV
)4. Headspace trapping techniques (HTT

1. Gas chromatography – Fourier transform
)infrared spectroscopy (GC-FTIR
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میباشد ،صنعتی نمودن روشهای جذب رایحه امکان

گونهای به نام ابریشم نما هام وجاود دارد کاه رناد

درآمدزایی بسیار باالیی را برای کشور فاراهم خواهاد

گلها در آن سفید است.
گیاه گل محمدی با نام علمی Rosa damascena

نمود.
گياهشناسی گونهها :جنس گلیسین  Wisteriaدر ایران

 Mill.از خااااانواده  Rosaceaceو از جاااانس Rosa

یک گونه گیاه کاشته شده پیچان با گلهای پیش ر

میباشاد .کشات ایان گیااه در منااطق آب و هاوایی

بهاره و معطر بنام Wisteria sinensis (Sims.) Sweet

مختلف تاثیر بسیار زیاادی روی ماواد ثانویاه گال آن

دارد که اغلب نقاط معتد ه و معتد ه سرد ایران کاشاته

خواهد داشت.

میشود اماا جنباههاای دارویای آن مشاخن نیسات

گل مریم  Polianthes tuberosa L.گیااه پیاازدار

( .)1( )Mozaffarian, 2013پایچ گلیساین Wisteria

پند سا ه از جنس  Polianthesو خانواده مارپوبگاان

 sinensisگیاهی است از خانواده بقوالت ( گومیناوز)

است این گیاه در ماههای بهار ،پاییز و تابستان بسته به

و زیار تیاره پرواناه واران کاه منشااء آن شار آساایا

فصل کاشات پیااز ،باه گال مای نشایند .گال ماریم

میباشد .درختچه ای است خازان دار باا طاول عمار

ازمهمترین گل هاای شااخه ای در منااطق گرمسایری

زیاد ،باال رونده پوبی ،سریعا رشد (در شرایط محیطی

ونیمه گرمسیری و جازء  15گال برتار شااخه بریاده

مناسب سا ی  3متار رشاد مای کناد) مقااوم ،دارای

دنیاست .در این تحقیق به ارزیابی ترکیب های موجود

برگ هاای متنااوب و باه فارم مرکاب شاانهای فارد،

در اسانس یک ژنوتیپ (اکسشن) از گل محمادی کاه

گل هایی به رند آبی ،ارغوانی یا بنفش که بهصاورت

بوسیله دستگاه جذب آروما برای او ین باار در ایاران

گل آذین خوشه قرار گرفتهاناد .گال آذیان خوشاهای

انجام میگیرد شده است.

زیبایش سبب معروفیت این گیاه شده اسات .پاس از

مواد و روشها

گلدهی ،بذرها در غالفهایی تشکیل مایشاوند .ایان

جمع آوري گياهان :گونه های مورد آزماایش در ایان

غالفها (نیام) به رند سبز هستند.
تفاوت انوا گونه های گلیسین در تعداد برگچهها،

پروژه پیچ گلیسین در فروردین  1313از قطعه گیاهان

رند گلها و طول گل آذین است .گوناه چينی طاول

دارویی باغ گیاهشناسی ملی ایران جماع آوری و گال
محمدی از باغ ملی گیاه شناسی ایران و گل ماریم از

اش تا  11متر میرسد .تعداد برگچهها در یاک بارگ

باغ تو یدی در ایستگاه تحقیقاات همناد آبسارد تهیاه

مرکب  1تا  13عدد است .گلهایش قبال از بارگهاا

گردید .سپس نمونه ها به آزمایشگاه جهات اساتخرا

ظاهر میشوند و رند گل ها اغلب بانفش مایباشاد.

ترکیب های شیمیایی آنها توسط دستگاه جذب رایحاه

تمامی گل ها در طول خوشه همزمان باز می شاوند و

صااورت گرفاات .نمونااههااای رایحااه اسااتخراجی بااا

گلها عطر کمی دارند .در گوناه ژاپنی معماوالً طاول

دسااااتگاههای کروماااااتوگرافی گااااازی ( )GCو

درخت حداکثر به  1متر میرسد .تعداد برگچههاا 13

کروماتوگرافی گازی متصال باه طیاف سانج جرمای

تا  11عدد است و طول گل آذیان بیشاتر از گوناه ی

( )GC/MSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

چينی می باشد .گل ها در گل آذین بهطور همزمان باز

شرایط دستگاه جذب رایحه :در ایان طارح پاس از

نمیشوند و از انتهای گل آذین شرو باه بااز شادن

طراحی و ساخت دستگاه نسبت به جمعآوری رایحاه

میکنند .گل ها در گونه ی ژاپنی عطر بیشتری دارناد.

گلهای ،گل محمدی ،پیچ گلیساین و گال ماریم باه
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شرح زیر اقدام گردید .طراحی دستگاه مذکور (شاکل

دستگاه و با توجه به نو آن کالهک را روی گل قرار

 ،)1از یک کالهک شیشهای به ابعاد قطر  7سانتیمتار

داده و پمپ خالء را روشن مینمائیم.

و به عمق  15سانتیمتر که در آن اندام معطر گیاه قرار

سپس رایحه از طریق و ه متصل به کالهک شیشه

می گیرد .این کالهک توسط و های شیشهای باه قطار

جذب رایحه به مخزن حالل وارد و ترکیبها جاذب

نیم سانتی متر و به طول  1سانتیمتر به مخازن حاالل

حاالل خواهااد شااد .رایحااه جمااعآوری شااده باارای

متصل می باشد ،توسط محفظه شیشاهای درب دار باا

شناسااایی ترکیاابهااای شاایمیایی موجااود در آن بااه

دهانه روداجدار به قطر  3ساانتی متار و باه طاول 15

دستگاههای کروماتوگرافی گازی  GCو کروماتوگرافی

سانتیمتر ،این مخزن توسط و اه خروجای باه پماپ

گازی متصل به طیفسنج جرمی  GC/MSتزریاق شاد.

خالء متصل اسات .بارای جماعآوری رایحاه توساط

شکل  :1نماي دستگاه جذب رایحه

سانج جرمای

شرایط تجزیه دستگاهی

کروماتوگراف گايي متصل به طيا

کروماتوگراف گاايي ( :)GCکرومااتوگراف گاازی

( :)GC/MSدستگاه کرماتوگراف گازی مادل Varian

مدل  Thermo- Ultera Fast Module –GCمجهز به

 ،3400متصل شده به دستگاه طیاف سانج جرمای باا

دتکتور ( F.I.D.یونیزاسیون توسط شعله هیادروژن) و

نرمافزار  ،Saturn IIستون همانند ساتون دساتگاه GC

داده پرداز با نرمافزار  ،Chrom-card 2006ستون Ph-5

ماایباشااد ،فشااار گاااز ساار سااتون  ،35 Psiاناارژی

که ستونی غیر قطبی (به طول  15متر ،قطر داخلی 5/1

یونیزاسیون معادل  75ا کتارون و ات .برناماه ریازی

میلیمتر و ضخامت الیه فاز ساکن برابر  5/2میکرون)

حرارتی ستون از  25تاا  255درجاه ساانتی گاراد باا

است ،و برنامه ریزی حرارتای ساتون ،از  15تاا 215

سرعت افزایش  2درجه سانتیگاراد در دقیقاه ،درجاه

درجه سانتی گراد با سارعت افازایش دماای  3درجاه

حرارت محفظه تزریق  215درجه سانتیگراد و دماای

سانتی گراد در دقیقه ،در مدت زمان  5/1دقیقاه انجاام

ترانسفر الین  275درجه ساانتیگاراد تنظایم گردیاده

میگیرد .گااز حامال ،هلیاوم و فشاار آن در ابتادای

است .

ساتون برابار  3کیلاوگرم بار ساانتیمترمرباع ،نسابت

شناسایی طیفها به کمک شاخنهاای باازداری

شکافت برابر  ،155 :1برای رقیق کردن نموناه ،دماای

آنها و با تزریاق هیادرو کاربنهاای نرماال ()C7-C25

قسمت تزریق  215درجه سانتی گراد و دماای آشاکار

تحت شرایط یکسان باا تزریاق اساانسهاا و توساط

ساز  215درجه سانتیگراد تنظیم شده است.

برنامه کامپیوتری و به زبان بیسیک محاسبه شده است.
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همچنین ،مقایسه آنها با منابع مختلف ( )32 ،31 ،35و

 sinensisبا دساتگاه جاذب رایحاه اساانسگیاری و

با استفاده از طیفهای جرمی ترکیبهای استاندارد ،و

ترکیاابهااای عمااده عبارتنااد از  :کریزانتنااون (21/1

اطالعات موجود در کتابخانه دستگاه  GC/MSصورت

درصد) ،ساانتو ینا ( 22/1درصاد) ،اِن-دکاناال (21/1

پذیرفته است.

درصد) ،و اِن -تریدکان ( 11/1درصاد) بدسات آماد.
ترکیبهای عمده در گل محمدی Rosa damascena

نتایج

 Mill.عبارتناد از :ساانتو ینا ( 15درصاد)( ،ایاای)-2-

پس از جمع آوری رایحه ،نمونه ها برای تجزیه به

هگزانال ( 11درصاد) و سایس-پیانن هیادرات (3/5

دساااتگاههاااای کرومااااتوگرافی گاااازی ( )GCو

درصد) بدست آمد .همچنین ترکیبهای عمده در گل

کروماتوگرافی گازی متصال باه طیاف سانج جرمای

مااریم  Polianthes tuberosa L.عبارتن اد از( :ایاای؛

( )GC/MSتزریااق گردیااد (جاادولهااای  2 ،1و .)3

ایی) -هگزادینال ( 13/2درصد) -3 ،اکتاانول اساتات

خالصه نتایج به شرح زیر میباشد.

( 3/1درصد) و پروپیل بوتیرات ( 3/1درصد) بدسات

در ایاان طاارح از گونااه پاایچ گلیسااین Wisteria

آمد.

جدول  :1ترکيبهاي شيميایی پيچ گليسين  Wisteria sinensisاي دو منطقه مختل
ایستگاه تحقیقات همند آبسرد

باغ گیاهشناسی ملی ایران

Oil %

Oil %

R.I.











































با روش جذب رایحه
Compounds
santolina
chrysanthenone
3-octanol acetate
n-tridecane
undecanal
1-phenyl pentan-3-one
longicyclene
longifolene
α-himachalene
α- humulene
viridiflorene
δ- cadinene
Total

جدول  :2ترکيبهاي شيميایی گل محمدي  Rosa damascena Mill.اي باغ ملی گياه شناسی ایران با روش جذب رایحه
Oil %

R.I.
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Compounds
(E )-2-hexenal
n-hexanol
2-methyl butyl acetate
2-heptanone
santolina
α- thujene
α- pinene
limonene
cis-pinene hydrate
cis-limonene oxide
citronellal
p-cymen-9-ol
α-himachalene
viridiflorene
(E )-methyl isoeugenol
Total
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جدول  :3ترکيبهاي شيميایی گل مریم  Polianthes tuberosa L.اي ایستگاه همند آبسرد تهران با روش جذب رایحه
Oil %

R.I.





























Compounds
2-heptanone
propyl butyrate
2,4-(E, E)- hexadienal
α- pinene
trans-thujone
3-octanol acetate
terpin-1-ol
terpin-4-ol
neo-verbanol acetate
neryl actate
α-himachalene
β- himachalene
Total

واسچو تزوهمکاران شناسایی شاده اسات (Nuener-

بحث
در حال حاضر متخصصین برآن شدند تاا جاذب

.)Jehle et al., 1991; Schultz et al., 1977

رایحه از گونههای مختلف را با روشهای جدید و در

ترکیبهای شناسایی شده موجود در عطار یاا رایحاه

مقیا

میوههای گرمسیری در روشهاای مختلاف اساتخرا

صنعتی انجام دهند .شناسایی کمیت و کیفیات

ترکیب های سبک از گیاهان دارویای مختلاف توساط

متفاوت گزارش شده اسات (.)Schultz, et al. 1977

()Nuener-Jehle et al., 1991; Sides et al., 2000

همچنین بین روش کالهک با گاز و حاالل ( )DHSو

انجام شده اسات .باا توجاه باه اهمیات شناساایی و

استخرا میکرو فااز جاماد ( )SPMEتفااوت بسایار

جداسازی ترکیب های رایحه (ترکیب های بسیار سبک

زیادی در غلظات و تعاداد ترکیابهاای آ ای سابک

و فاارار) از اناادامهااای مختلااف گیاهااان در صاانایع

مشاهده شده است ( .)Lawrence, 1991ا بته شناسایی

عطرسااازی ،آرایشاای بهداشااتی (ترکیاابهااای ساابک

ترکیب ها پس از جماع آوری رایحاههاا باه صاورت

شیمیایی) از جمله مشتقات اسیدهای پرب ،آ دییدها،

معمول صورت می گرفته و آنا یز نمونهها فقط توسط

ا کلها ،کتونها ..،و غیاره توساط ( Knudsen et al.,

دسااتگاه کروماااتوگرافی گااازی انجااام ماایگرفاات

 )1993انجااام داده اساات .همچنااین توسااط یلماااز

(.)Taranishi and Buttery, 1962

( )Yilmaz, 2001در کشور ترکیه نیز روی رایحه 21

در گوناااه پااایچ گلیساااین Wisteria sinensis

ترکیب فرار گوجه فرنگی با دستگاه تقطیر با بخاار در

جمعآوری شده از باغ گیاهشناسی که با دستگاه جذب

خااالء ،کااه باااالترین غلظاات را ترکیاابهااایcis-3-

رایحه آن جدا شده باود ،ترکیابهاای عماده شاامل:

2- ،)ppb 3155( hexanal ،)ppb 12555( hexenal

کریزانتنون ( 21/1درصاد) ،ساانتو ینا ( 22/1درصاد)،

و 1-penten-3-one

اِن -دکانااال ( 21/1درصااد) ،و اِن -تریاادکان (11/1

( )ppb 525بودنااد توسااط ( )Yilmaz, 2001مااورد

درصد) بودناد .ترکیاب هاای عماده در اساانس گال

شناسایی قرار گرفتند .تاکنون روشهای متعددی برای

محمادی  Rosa damascena Mill.شاامل :ساانتو ینا

اسااتخرا اسااانس و عطاار بکااار گرفتااه شااده اساات

( 15درصااد)( ،ایاای) -2-هگزانااال ( 11درصااد) و

( ،)Jordan et al., 2002در بین این روشها ترکیبهای

سیس -پینن هیدرات ( 3/5درصاد) بودناد .همچناین

بسیار متنوعی به خصاوص ترکیابهاای سابک آ ای

ترکیبهای عمده در گل مریم Polianthes tuberosa

بدسااات آماااده کاااه توساااط ناااوینیر وهمکااااران

 L.عبارتناد از( -2،2 :ایاای ،ایاای) هگزادینااال (13/2

)ppb 1155( phenylethanol
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درصد)-3 ،اکتانول باوتیرات ( 3/1درصاد) و پروپیال

الکتااون در طااول روز ( 5/2درصااد) و در شااب (1

بااوتیرات ( 3/1درصااد) بدساات آمااد .مااوکرجیی و

درصد) و ترکیب دکا-دودکاالکتون در طول روز (5/1

همکاران ( )Mookerjee et al.,1990دساتگاهی بارای

درصااد) و در شااب ( 5/1درصااد) گاازارش گردیااد

جمع آوری رایحه از گیاه گل مریم tuberose flowers

( )Mookerjee et al., 1990گزارش شده .با توجه باه

در دو زمان روز و شب ابدا و استفاده کردند و سپس

مشاهده نتایج ارائه شده توساط  Mookerjeeدر ساال

رایحه جمع آوری شده توسط دستگاه  GC/MSآناا یز

 1115با نتایج این آزمایش در رابطه با گونه گل مریم

و شناساایی گردیاد ( .)Mookerjee et al., 1990در

ترکیب های بدست آمده ،متفاوت می باشند ،و این به

بررسیهای مشابه مشخن گردید که کمیت و کیفیت

احتمال زیاد می تواند بخااطر زماان برداشات گال و

مواد موثره اسانس نمونههاای گال ماریم در سااعات

شرایط آب و هوایی متفاوت هندوستان با ایران باشد.

مختلف روز و شب متفااوت اسات ( Mookerjee, et

نتيجهگيري نهایی

 .)al.,1990مشتقات ترکیبهای اسانس استخرا شده
دقیقاً به همان صاورت طبیعای در گیااه نیساتند و در

با توجه به هدر رفت رایحههاای مهام در مراحال

واقع مواد ثانویه ای می باشند که در طی مرحله تقطیر

رویشی انادام گیاهاان معطار و امکاان اساتخرا باه

با آب ،به علل مختلف از جمله حرارت ،میزان  pHدر

روش های معمول از جمله تقطیر با آب و تقطیر بخار

داخل مخزن تقطیر تشکیل میشوند و کمیت و کیفیت

و آب  ،ضرورت جمع آوری و شناساایی ایان ناو

مااواد شناسااایی شااده از رایحااه گاال مااریم توسااط

ترکیبها به روش کنونی ،که ارزان و دقیقتر و به زمان

موکرجیی و همکااران ( )Mookerjee et al., 1990در

صورت می گیرد همچنین مصارف بسیار متعددی در

زمانهای مختلف روز و شب متفاوت گزارش گردیاد

صنایع خواهند داشات از ضارورت یان تحقیاق مای

در طول روز میزان ترکیاب یماونن ( 1درصاد) و در

باشند.

طول شب ( 12درصد) ،متیال سا یسایالت در طاول

سپاسگزاري

روز ( 12درصد) و در شب ( 1درصد) و ترکیب آ فا–

از آقای مهند

ترپینااول در طااول روز ( 11درصااد) و شااب (3/5

صاد آشتیانی بخااطر همکااری

در گرفتن رایحه کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم.

درصد) و ترکیاب متیال آنتارانیالت در طاول روز (1
درصااد) و در شااب ( 3درصااد) و ترکی اب جاساامین
4. Kaiser, R. 1997. "Environmental Scents
at the Ligurian Coast", Perfumer and
Flavorist, 22: 7–18.
5. Knudsen, Jette T., Tollsten, L. and
Bergström, Gunnar, L. 1993. "Floral
scents—a checklist of volatile compounds
isolated by head-space techniques",
Phytochemistry,
33(2):
253–280,
doi:10.1016/0031-9422(93)85502-i
6. Charles (Ed.), Sell; Robin Clery, 2005.
"Chapter 12. The Search for Fragrance
Ingredients".
The
Chemistry
of
Fragrances (2nd ed.). Royal Society of
Chemistry Publishing. Pp: 254–293.
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Abstract
Recent progress in preparing the aromatic fragrance with new technology, including methods
of trapping by Headspace trapping techniques (HTT) can be cited. In this study the design and
manufactured of fragrance absorption by Vacuum headspace (VHS) were recorded with authors
and then the device to absorb aromas (herbs) were selected in three aromatic species (Wisteria
sinensis (Sims) Sweet; Polianthes tuberose L. and Rosa damascene Mill.) and the chemical
compounds of absorb aromas were analyzed by by GC and GC/MS. Results were showed that
the chrysanthenone (28.8%), santolina ( 22.9% ), undecanal (21.9%) and n-tridecane (11.9% )
were the main volatile components identified in Wisteria sinensis (Sims) Sweet while in Rosa
× damascena Herrm. Include: santolina (65%) (E)-2-hexenal (18%) and cis-pinene hydrate
(3.5%.). In finaly the 2,4-(E, E)-hexadienal (83.4%), 3-octanol acetate (3.8%) and propyl
butyrate (3.6% ) were the main component in Polianthes tuberose L. respectively. According to
these results, data were confirmed that in this method we can distinguish these aromatic
compounds from plants economically with this technique are advised.
Keywords: Aroma, Essential oils, Flowers, Headspace absorption, Chemical composition 1
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