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  چكيده
شود. اين گياه داراي خاصيت هاست كه به عنوان ادويه استفاده ميسال ).Artemisia dracunculus L(گياه ترخون  مقدمه:

. براي ي طبيعي مورد استفاده قرار گيردتواند در صنايع غذايي به عنوان نگهدارندهاكسيداني بوده و اسانس آن ميميكروبي و آنتيضد
، درصد و نوع بازدهتواند بر هاي متعددي وجود دارد. روش استخراج اسانس ميهاي گياهي از بسترشان، روشاستخراج اسانس

  گذار باشد.ثيرأتركيبات شيميايي حاصله ت
ها براي اج آنجهت يافتن بهترين روش استخرتواند راه مفيدي در ها ميهاي استخراج اسانسي روشكه مقايسهاز آنجايي هدف:

  اند.اهداف مختلف باشد، در پژوهش حاضر دو روش استخراج با هم مقايسه شده
هاي گياه ترخون با دو روش تقطير با آب و استخراج با مايكرويو بدون استفاده در اين تحقيق اسانس حاصل از برگ روش بررسي:

 - ها به كمك دستگاه كروماتوگرافي گازيميايي آنانس و همچنين تركيبات شياستحصال اس بازدهد و شاز حالل استخراج 
  اسپكتروسكوپي جرمي شناسايي شد.

) بود، تركيبات درصد 87/11( ) و ليمونندرصد 05/29( كه اجزاي اصلي اسانس در روش تقطير با آب استراگول در حالي نتايج:
  .) گزارش شددرصد 25/9( ) و تيمولدرصد 40/62( ي اسانس در روش استخراج با مايكرويو بدون استفاده از حالل، استراگولعمده
دهد تفاوت در روش استخراج به ويژه از جهت زمان استخراج و درجه حرارت در تركيبات شيميايي نتايج نشان مي گيري:نتيجه

  كند.اي ايجاد ميتغييرات عمده
  استخراج، اسانس، تركيب شيميايي، گياه ترخون، مايكرويو :واژگانگل
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 ... اثر دو روش مقايسه

 

  مقدمه
تر، هاي طبيعيامروزه با افزايش تقاضا براي مصرف غذا

هاي سنتزي و ثيرات جانبي منفي افزودنيأامكان سمي بودن و ت
ها در برابر همچنين افزايش مقاومت ميكروبي پاتوژن

ها موجب شده تا مواد طبيعي گرفته شده از گياهان بيوتيكآنتي
  ].1ر گيرند [هاي غذايي مورد توجه قرابه عنوان نگهدارنده

ميكروبي هاست كه به خاطر فعاليت ضدهاي روغني سالاسانس
اند اما به دليل كاربردشان به عنوان قارچي خود شناخته شدهو ضد
هاي اخير از سوي صنعت غذا هاي طبيعي در سالميكروبضد

  ].2اند [توجه بيشتري را به سمت خود جلب كرده
تند كه به طور هاي روغني تركيبات معطري هساسانس

سازي، دارويي و غذايي مورد استفاده وسيعي در صنايع عطر
ها مخلوطي بيش از دويست تركيب گيرند. اسانسقرار مي

هاي مونوترپني، باشند. اين تركيبات از هيدروكربنمختلف مي
ها، دارشان از قبيل استرترپني و مشتقات اكسيژنسزكوئي

اند. اين آليفاتيك تشكيل شدههاي ها و كتونها، آلدئيدالكل
هاي در آب غير قابل اختالط و در اغلب حالل تركيبات عموماً
الكل قابليت الكل و اتيلاتر، هگزان، متيلاتيلآلي مانند دي

ها به علت تبخير شدن در اثر مجاورت با انحالل دارند. اسانس
هاي هاي فرار يا روغنهاي عادي، روغنهوا و در حرارت

هاي مختلف اين تركيبات از قسمت شوند.نيز ناميده مياتري 
ها، پوست ها، شاخهها، برگها، جوانهها، دانهگياهان(گل

هاي ها) و توسط روشها و ريشهها، چوب، ميوهدرخت، بوته
  ].3آيند [دست ميه مختلفي ب

ها هاي اسانسي، بايد آنقبل از شناسايي و استفاده از روغن
ها ن خارج نمود. براي استخراج اسانسبسترشارا به طريقي از 

ها ]. اين روش4هاي متعددي وجود دارد [ها روشو عصاره
شامل تقطير، فشار يا خراش يا تيغ زدن، استخراج با حالل، 

كننده و استخراج به هاي هيدروليزي آنزيماستخراج به وسيله
  ].5باشد [كربن مياكسيدي ديوسيله

مانند تقطير با آب يا بخار آب كه  هاي قديميدر روش
با توجه به مدت  اند،ترين روش استخراج شناسايي شدهرايج

زمان طوالني حرارت دادن براي رسيدن به دماي الزم جهت 
  روند. تبخير تركيبات فرار، بسياري از اين تركيبات از دست مي

  

 اشباع و استري تجزيه و با توجه به بازدهي پايينتركيبات غير
هايي استخراج، انرژي و زمان زيادي تلف خواهد شد. در روش

شود، خطر ايجاد مسموميت توسط كه از حالل استفاده مي
]. به اين دليل كه از 6، 7ي حالل وجود دارد [باقيمانده
شود، ها يا اكثر گياهان در صنايع مختلف استفاده مياسانس

ها در سانسيافتن بهترين روش استخراج براي بهبود كيفيت ا
ترين تركيب شيميايي موردنظر براي راستاي رسيدن به مناسب

هر نوع كاربرد خاص كه با قوانين سازگار باشد ضروري است. 
براي مثال در صنايع غذايي عالوه بر مهم بودن كيفيت عطر و 

  ].8[ باشدطعم اسانس، حالليت آن نيز مطرح مي
ي استخراج هاي نوين متعددي براهاي اخير روشدر سال

تركيبات طبيعي از گياهان توسعه يافته است تا اثرات و عوامل 
]. يكي از اين 1هاي قديمي تقليل يابد [منفي موجود در روش

ي انرژي ها استخراج توليدات طبيعي گياهان به وسيلهروش
ا مايكرويو بدون استخراج ب"مايكرويو است. نام اين روش 

 Solvent Free Microwave Extraction)"استفاده از حالل

(SFME))  و اساس آن حرارت دادن با آون مايكرويو به همراه
]. در اين روش در 1، 7باشد [تقطير در فشار اتمسفري مي

صورت استفاده از گياه تازه نيازي به افزودن حالل يا آب 
وري براي نيست. در صورت استفاده از گياه خشك غوطه

  ].7باشد [مدتي در آب ضروري مي
 .Artemisia dracunculus Lترخون با نام علمي

Tarragon ي افراشته و داراي دار با ساقهگياهي علفي، ريزوم
ي اين گياه فندقه بوده و در هاي نازك متناوب است. ميوهبرگ

ي شرايط آب و هوايي اروپاي مركزي به ندرت به مرحله
وپاي ي وسيعي از اررسد. ترخون در منطقهرسيدگي كامل مي

شرقي، امريكاي شمالي و آسيا به عنوان سبزي معطر كشت 
شود. در دوران قديم از اين گياه در درمان طاعون استفاده مي
  ].9شده است [مي

 و خوراكي سبزي عنوان به مناطق ايران اكثر در ترخون
 و برگ ترخون، استفاده هاي موردقسمت شود.مي كشت معطر

 و تند تازه، در حالت آن است. طعم جوان آن هايسرشاخه
 سيال، مايعي آن باشد. اسانسمي مطبوع نا آن بوي و كمي تلخ
 با زرد رنگ به گليسيرين در محلولغير و در روغن محلول
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انو همكار صفايي   

 

 متيل شامل بيشتر است كه 956/0تا  912/0مخصوص  وزن
هاي معطر ]. برگ10باشد [مي متعدد هايمونوترپن و چاويكول

ي گوشت ويه و هم به عنوان نگهدارندهترخون هم به عنوان اد
هاي اكسيدانمنبعي از آنتي شود. اين گونه احتماالًاستفاده مي

ميكروبي است. اين اسانس اثر بازدارندگي بر طبيعي و مواد ضد
ي اتانولي آن قند خون ها دارد و نيز عصارهرشد باكتري و قارچ

ل پلي ها كاهش داده و شش تركيب فعاو ديابت را در موش
  ].11فنولي در آن شناخته شده است [

در اين تحقيق اثر دو روش متفاوت استخراج اسانس گياه 
هاي حاصل ارزيابي و ترخون بر تركيب شيميايي اسانس

  مقايسه شده است.

  
  هامواد و روش

  تهيه گياه مورد نظر
 Artemisiaي ترخون با نام علميي نمونهتهيه

dracunculus L. Tarragon  صورت تازه از پژوهشكدهبه 
گياهان دارويي صورت گرفت. اين گياه در دانشكده كشاورزي 
دانشگاه تهران از لحاظ گونه و نام علمي مورد تأييد قرار 

د. سپس به شهاي آن پس از شست و شو جدا گرفت و برگ
روز در دماي اتاق خشك و در نهايت با آسياب برقي  2مدت 
  ].12د [شخرد  Waringمدل 

  
  ستخراج اسانس به روش تقطير با آبا

 ي دستگاه كلونجروسيلهبه اين منظور استخراج اسانس ب
) laborota 4003 آلمان، مدل Heidolph(ساخت شركت 

گرم گياه خشك شده را در  100انجام گرفت. به اين ترتيب 
ليتر آب ميلي 1000ليتري ريخته و به آن حدود ميلي 2000بالن 

گيري انجام شد. زمان استخراج و اسانسمقطر افزوده و عمل 
ساعت درنظر گرفته شد. در  3الزم براي استخراج در حدود 

اين مدت تركيبات فرار همراه با بخار آب خارج شده و پس از 
ي ي متمايز بر روي سطح آب در لولهسرد شدن به صورت اليه

]. براي 13مدرج دستگاه كلونجر قابل مشاهده بودند [
ي مدرج را باز كرده، انس، شير مربوط به لولهآوري اسجمع

هاي اضافه از لوله، اسانس در ظرف پس از خروج آب
آوري و توسط سولفات سديم بدون آب اي جمعجداگانه

ي نور و وسيله. جهت جلوگيري از تجزيه اسانس بآبگيري شد
اي و تيره رنگ به منظور نگهداري حرارت، از ظرف شيشه

آوري در ظرف اسانس حاصله پس از جمع د.شاسانس استفاده 
  ياد شده در يخچال نگهداري شد.

  
 استخراج اسانس به روش مايكرويو و بدون استفاده از حالل

)SFME(  
وري به مدت يك گرم از گياه به روش غوطه 100ابتدا 

(اين مرحله براي ايجاد رطوبت  ساعت در آب خيسانده شد
ك ساعت آب اضافي اوليه در گياه ضروري است). پس از ي

(مدل  موجود گرفته شد و گياه درون رآكتور مايكرويو
MicroSYNTH ساخت شركت ،Milestone .قرار گرفت (

ي درجه 100وات و در دماي  850دقيقه با قدرت  6در حدود 
يند زمان، دما، آگيري انجام شد. در طول فرسلسيوس اسانس

توسط  فشار و قدرت كنترل شد. پس از استخراج، اسانس
سولفات سديم بدون آب آبگيري شد و تا زمان استفاده در 

  ].14د [شيخچال نگهداري 
  

  هااستحصال اسانس بازدهي محاسبه
ي دست آوردن وزن اسانس حاصل و محاسبهه جهت ب

اي مورد نظر پس از شست و وزني، ظروف شيشه - وزني بازده
آوري اسانس، شو و خشك كردن توزين شد و پس از جمع

دست آمد و با كسر نمودن از ه ي محتوي اسانس بزن شيشهو
ي خالي، وزن اسانس حاصل محاسبه شد. به اين وزن شيشه

  ].15د [شترتيب مقدار درصد اسانس تعيين 
  

 جداسازي و شناسايي تركيبات موجود در اسانس ترخون

هاي اسانسي به از آنجايي كه تركيبات موجود در روغن
قطبيت به عنوان مواد فرار شناخته  لحاظ وزن مولكولي و

شوند از اين رو، عمل جداسازي و شناسايي تركيبات مي
دست آمده از ترخون توسط ه هاي اسانسي بمتشكله روغن

  دستگاه كروماتوگرافي گازي با طيف سنج جرمي
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 ... اثر دو روش مقايسه

 

 (Gas chromatography–mass spectrometry 
(GC-MS)) ن انجام شد. اسانس ترخون توسط حالل هگزا

رقيق و به دستگاه كروماتوگرافي  100به  1نرمال به نسبت 
اطالعات زير،  با )MS( با طيف سنج جرمي )GC( گازي

  ].16د [شتزريق 
 HP-6890 Hewllet Packard : مدل دستگاهGCدستگاه 

ريزي درجه سلسيوس، برنامه 250درجه حرارت محل تزريق: 
، HP-5MSدرجه سلسيوس، نوع ستون:  60- 220حرارتي: 

ليتر در دقيقه، سرعت ميلي 1شدت جريان گاز حامل: هليوم، 
 متر، 30درجه سلسيوس بر دقيقه، طول ستون:  6افزايش دما: 

   ميكرون 250 داخلي: قطر
  eV 70، انرژي يونيزاسيون HP-5973: مدل MSدستگاه 

 19كربنه تا  7هاي نرمال(با توجه به الگوي خروج آلكان
ا با انديس كواتس و تطبيق آنه زداري وكربنه)، شاخص با
هاي مربوط به هر جسم تفسير و اي، طيفالگوهاي كتابخانه

ي هر دو نوع اسانس ترخون دهندهتركيبات عمده تشكيل
  ].14[ شناسايي شدند

  
 نتايج

  استخراج اسانس بازدهمحاسبه 
دست آمده از دستگاه كلونجر و مايكرويو پس از ه اسانس ب

اي از قبل توزين شده م، در ظرف شيشهآبگيري با سولفات سدي
آوري شد و با كسر نمودن وزن شيشه و اسانس، وزن اسانس جمع

 بازدهد. شدست آمد و راندمان استخراج محاسبه ه خالص ب
درصد و اسانس حاصل  45/0استخراج اسانس حاصل از كلونجر 

  د.شدرصد محاسبه  26/0از مايكرويو 
  

  هاسشناسايي تركيبات موجود در اسان
ي حاصل از روش تقطير (نمونه ي اولكروماتوگرام نمونه

ي دهندهو تركيبات شيميايي تشكيل 1 شماره با آب) در شكل
ارائه  1 شماره آن همراه با درصد فراواني هر جز در جدول

  ده است.ش
ها كه عدد از آن 37د. شكيب استخراج تر 46در اين نمونه 

شناسايي  ،دادندمياز كل اسانس را تشكيل  درصد 63/94

 ي اسانس، استراگولدهندهترين تركيبات تشكيلشدند. عمده
(Estragol) )05/29 ليمونندرصد ،( (Limonene) )87/11 

 ocimene-trans-β( )91/6( )، ترانس بتا اوسيمندرصد
)، درصد Methyleugenol( )25/6( ايوگنول)، متيل درصد
 بتا سيكلوجرماكرنو ) درصد pinene-Alpha( )49/3( پيننآلفا

(Bicyclogermacrene)     )48/3 گزارش شدند. )درصد  
  

ي حاصل از روش (نمونه ي دومكروماتوگرام نمونه
SFMEو تركيبات شيميايي  2 شماره ) در شكل
 ي آن همراه با درصد فراواني هر جز در جدولدهندهتشكيل
  ده است.شارائه  2 شماره

ها كه عدد از آن 10د. شج كيب استخراتر 11در اين نمونه 
شناسايي  ،دادنداز كل اسانس را تشكيل مي درصد 65/98

ي اين اسانس، دهندهترين تركيبات تشكيلشدند. عمده
)، درصد 25/9( (Thymol) )، تيمولدرصد 40/62( استراگول

) و ترانس بتا درصد 81/6( (Cis-ocimene) سيس اوسيمن
  ) گزارش شدند.درصد 23/6( اوسيمن
  

  حثب
راندمان استحصال اسانس ترخون حاصل از روش تقطير با 

ه ب درصد 26/0و  درصد 45/0به ترتيب  SFMEآب و روش 
) پس از 1386( دست آمد. در همين زمينه پازكي و همكاران

ي دستگاه كلونجر، بازده استخراج اسانس ترخون بوسيله
]. در تحقيقي مشابه 10درصد بيان كردند [ 02/1اسانس را 
Kowalski )راندمان استحصال اسانس 2007و همكاران (
]. 17درصد حجمي وزني اعالم نمودند [ 1/3ترخون را 

) راندمان استخراج 2008( و همكاران Lopes-Lutzهمچنين 
درصد وزني وزني گزارش كردند كه با  4/0اسانس ترخون را 

بازدهي و ]. به طور كلي، 11ي تحقيق ما مطابقت دارد [نتيجه
ثير منطقه، فصل، أدست آمده تحت ته هاي بروغن تركيب

يندهاي قبل و بعد از آماده خام اوليه، فر واريته، كيفيت
گيري متغير است. لذا تفاوت در نتايج به دست آمده در عصاره

تواند به علل ذكر تحقيقات مختلف و در تحقيق انجام شده مي
  .]18شده باشد [
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  ي حاصل از روش تقطير با آب)ي اول (نمونهنهكروماتوگرام نمو -1شكل شماره 
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  ي حاصل از روش تقطير با آب)(نمونه ي اولتركيبات شيميايي نمونه -1 شماره جدول
  رديف

  (ترتيب خروج)
  زمان بازداري  نام تركيب

  (دقيقه)
شاخص بازداري 

  كواتس
  مقدار

  (درصد)
1  Alpha-pinene88/9  95/933  49/3  
2  Camphene15/10  5/946  30/0  
3  Sabinene60/10  44/967  29/0  
4  Beta-pinene72/10  02/973  51/0  
5  Myrcene89/10  93/980  54/0  
6  Alpha-phellandrene25/11  67/997  50/0  
7  Limonene82/11  36/1025  87/11  
8  Cis-ocimene96/11  19/1032  77/1  
9  Trans-beta-ocimene14/12  97/1040  91/6  
10  1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-21/12  39/1044  27/1  
11  Alpha-terpinolene98/12  95/1081  12/1  
12  Allo-ocimene73/13  59/1119  28/1  
13  Estragol89/14  38/1179  05/29  
14  Benzene, 1-methoxy-4-(2-propenyl)34/15  92/1202  06/2  
15  L-carvone78/15  65/1228  88/1  
16  Trans-anethole46/16  42/1268  44/0  
17  Bornyl acetate64/16  95/1278  36/1  
18  Eugenol62/17  23/1335  60/0  
19  Delta-elemene  76/17  18/1343  69/0  
20  Methyl cinnamate99/17  25/1356  10/1  
21  eugenol Methyl31/18  43/1374  25/6  
22  Alpha-copaene48/18  09/1384  34/0  
23  Beta-caryophyllene22/19  29/1429  76/2  
24  Alpha-humulene72/19  15/1461  83/0  
25  Beta-lonone84/19  79/1468  94/0  
26  Benzene, 1-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)92/19  88/1473  29/0  
27  E,E-alpha-farnesene04/20  53/1481  42/2  
28  Germacrene-D12/20  62/1486  91/2  
29  Bicyclogermacrene37/20  7/1502  48/3  
30  Beta-sesquiphellandrene62/20  59/1519  22/2  
31  Spathulenol48/21  7/1577  60/2  
32  Isospathulenol27/22  86/1632  27/0  
33  Beta-tumerone34/22  86/1637  40/0  
34  7-methoxycoumarin-94/22  7/1680  02/1  
35  2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl-93/24  69/1825  22/0  
36  Neophytadiene01/25  25/1831  42/0  
37  Citronellyl acetate60/25  22/1872  28/0  
  84/48  -  -مجموع تركيبات اكسيژنه  
  16/51  -  -  هاي آروماتيكمجموع هيدروكربن  
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  ) SFMEي حاصل از روش(نمونه ي دومكروماتوگرام نمونه -2شكل شماره 

  

  )SFMEي حاصل از روش ي دوم (نمونهي نمونهدهندهتركيبات تشكيل -2 شماره جدول
  رديف

  (ترتيب خروج)
  ريزمان بازدا  نام تركيب

  (دقيقه)
  مقدار  شاخص بازداري كواتس

  (درصد)
1  Alpha-pinene  86/9  02/933  90/0  
2  D1-limonene77/11  93/1022  77/3  
3  Cis-ocimene  83/11  85/1025  81/6  
4  Trans-beta-ocimene  07/12  56/1037  23/6  
5  Estragol  89/14  38/1179  40/62  
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 -2 شماره جدولادامه 

  رديف
  ج)(ترتيب خرو

  زمان بازداري  نام تركيب
  (دقيقه)

  مقدار  شاخص بازداري كواتس
  (درصد)

6  4-Allyl anisole18/15  33/1194  41/3  
7  Benzene, 1-methoxy-4-propenyl-  22/15  39/1196  32/1  
8  thymol72/16  63/1283  25/9  
9  Eugenol61/17  66/1334  25/1  
10  eugenol Methyl24/18  45/1370  31/3  
  94/80  -  - مجموع تركيبات اكسيژنه  
  06/19  -  -  مجموع هيدروكربن هاي آروماتيك  

  
اسانس بر اساس اينكه گياه در چه منطقه ي تركيبات عمده

. ]19اي رشد كرده تفاوت چشمگيري دارد [و ناحيه
Kowalski گيري از گياه ) پس از اسانس2007( و همكاران

ايي تركيبات شيميايي آن و شناسترخون به روش تقطير با آب 
)، درصد Elemicin( )78/48( ، الميسينMS-GCي وسيلهب

  )، سيس اوسيمندرصد 88/18( (Sabinene) سابينن
izoelemicin)-(Cis )32/13 63/7( ) و متيل ايوگنولدرصد 

]. در تحقيقي 17) را در اسانس ترخون گزارش نمودند [درصد
از  درصد 7/95 ) از2008( و هكاران Lopes-Lutzمشابه، 

ي ي اسانس ترخون مورد بررسي بوسيلهتركيبات شناسايي شده
GC-MSترپينولن ، (Terpinolene) )1/19 استراگولدرصد ،( 

) را به عنوان درصد 8/35( ) و متيل ايوگنولدرصد 2/16(
 و همكاران Obolskiy]. 11تركيبات غالب معرفي كردند [

 39(تا  ل ايوگنولي مروري خود متي) نيز در مقاله2011(
) و درصد 57(تا  )، الميسيندرصد 82(تا  )، استراگولدرصد

ي متداول ) را به عنوان تركيبات عمدهدرصد 25(تا  ترپينولن
هاي ترخون كشت شده در نقاط مختلف دنيا معرفي در اسانس

ي موجود در اسانس ترخون كردند. اين محققين تركيبات عمده
ه و اين تركيبات را در اسانس كشورهاي مختلف را ذكر كرد

 20(تا  (α-trans-ocimene) ترخون ايران، آلفا ترانس اوسيمن
]. همچنين 19) نام بردند [درصد 12(تا  ) و ليمونندرصد
Abad ي مروري خود ترانس ) در مقاله2012( و همكاران
 4/12( )، ليمونندرصد 1/21( (Trans-anethole) انيتول
) را به عنوان تركيبات درصد 6/20( ) و ترانس اوسيمندرصد

در تحقيق  ].20غالب اسانس ترخون ايراني گزارش كردند [
) در بررسي تركيبات 2013( و همكاران Chaleshtoriديگري 

تركيب  GC/MS ،19ي اسانس ترخون ارزيابي شده بوسيله
ها تركيبات غالب اسانس . آنشيميايي آن را شناسايي نمودند

ترانس )، درصد 83/84( استراگول ترخون مورد بررسي را
  بتا اوسيمن - Z)، درصد 86/3( اوسيمن

(Z-β-ocimene) )42/3 و آلفا درصد 79/1( )، ليمونندرصد (
 ) معرفي كردند. همچنين بتا پينن، ميرسندرصد 57/0( پينن

)Myrcene(الو اوسيمن ، )Allo-ocimene( ايوگنول، متيل ،
در اين اسانس توسط  )Spathulenol( ايوگنول و اسپاچولنول

اين محققين شناسايي شد كه با نتايج تحقيق پيش رو هم 
) نيز پس از 2013( و همكاران De Rapper]. 21خواني دارد [

 شناسايي تركيبات اسانس ترخون، تركيب غالب را استراگول
نوع، ]. بايد توجه داشت 22) معرفي كردند [درصد 6/82(

 براي استفاده مورد هايروشگياه،  سن گياهي، اندام وارياته،
 در مؤثر عوامل جمله از آزمايشات فيتوشيميايي و گيريعصاره

  ].23تركيبات هستند [ شناسايي
ها از نوع در هر دو روش استخراج، تركيبات غالب اسانس

تركيبات اكسيژنه هستند. با اين تفاوت كه مقدار اين تركيبات 
كه اشد. به طوريببسيار بيشتر مي SFMEدر اسانس حاصل از 

از كل تركيبات شناسايي شده در اسانس حاصل  درصد 94/80
كه اين عدد ، تركيبات اكسيژنه هستند در حاليSFMEاز روش 

 درصد 84/48در اسانس حاصل از روش تقطير با آب، 
هاي ي تركيبات در هر دو نوع اسانس هيدروكربنباشد. بقيهمي
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باشند. اين جواب با ميآروماتيك هستند كه مولد عطر و طعم 
) در 1389( آبرومند آذر و همكاراني حاصل از تحقيق نتيجه

خصوص ارزيابي تركيبات شيميايي اسانس گياه زنيان گرفته 
]. 14نمايد [مطابقت مي SFMEشده به روش تقطير با آب و 

Lucchesi نيز نتايج مشابهي درخصوص 2004( و همكاران (
]. 8دست آوردند [ه آويشن ب اسانس گياهان ريحان، نعنا و

ي ) تركيبات اكسيژنه2006( و همكاران Wangهمچنين 
را باالتر از همين  SFMEاسانس گياه فاخره حاصل شده از 

. اين در اندتركيبات در اسانس حاصل از تقطير با آب دانسته
ي سبز ي اسانس زيرهها تركيبات اكسيژنهحالي است كه آن

ي همين اسانس ز تركيبات اكسيژنهرا كمتر ا SFMEحاصله از 
در  اين محققين تفاوت حاصل از تقطير با آب اعالم نمودند.

]. در تحقيق 24ثر دانستند [نوع گياه را در اين اختالف مؤ
ي دو وسيلهرسي اسانس هل سبز استخراج شده بديگري در بر

ي اسانس روش مذكور، باال بودن ميزان تركيبات اكسيژنه
SFME سانس حاصل از روش تقطير با آب در نسبت به ا

ييد قرار أ) مورد ت2007( و همكاران Lucchesiتحقيقات 
و همكاران در  Bendahouتحقيق مشابهي توسط  ].6گرفت [

درخصوص سنجش تركيبات شيميايي عصاره و  2008سال 
ي وسيلهگيري بي كوهي حاصل از دو روش اسانساسانس پونه

فت. در اين تحقيق، صورت گر SFMEتقطير با آب و 
و همين عدد  درصد SFME ،4/87دار اسانس تركيبات اكسيژن

] 1گزارش گرديد [ درصد 2/45در اسانس حاصل از كلونجر 
ي پيش رو مطابقت دست آمده در مطالعهه كه با نتايج ب

  نمايد.مي
تركيبات اكسيژنه از لحاظ ايجاد عطر و بوي تند و همچنين 

اكسيداني ارزش بيشتري و آنتي ميكروبياز لحاظ قدرت ضد
كه ]. در حالي14نسبت به ساير تركيبات دارند [

هاي مونوترپني با وجود بوي ماليم و مطبوع ارزش هيدروكربن
]. مقدار بيشتر 6[ كمتري نسبت به تركيبات اكسيژنه دارند

دهي سريع تركيبات را به حرارت SFMEتركيبات اكسيژنه در 
و در نتيجه كاهش زمان استخراج  ي مايكرويوقطبي بوسيله

  دهند اسانس و نيز مقدار كمتر آب مصرفي نسبت مي
ها ]. آب به دليل قطبي بودن، بسياري از واكنش1، 8، 24[

ها شركت دارند را تسريع در آنهايي كه كربن واكنش خصوصاً
دهي سريع و عدم حضور آب، از تجزيه حرارتكند. مي

ي وسيلهتركيبات جزئي ديگر ب ار اصلي بهدتركيبات اكسيژن
 در .]6[ كندهاي حرارتي و هيدروليتيكي جلوگيري ميواكنش

دار اصلي افزايش يافته و درصد و نتيجه درصد تركيبات اكسيژن
يابد. به همين دليل تركيبي تعداد تركيبات جزئي كاهش مي

در اين  SFMEمانند استراگول در اسانس حاصل از روش 
شود. همچنين تركيبي فنولي مانند تيمول ه ميمطالعه بيشتر ديد

ي (از تركيبات اكسيژنه ي قويكنندهعفونيي ضدكه يك ماده
باشد، تنها در اسانس حاصل از روش عمده اسانس) مي

SFME شود.ديده مي  
به طور كلي فوايد استفاده از انرژي مايكرويو به عنوان يك 

انس از مواد گياهي تماسي براي استخراج اس منبع گرمايي غير
ي بيشتر، افت حرارتي كمتر، كاهش ثرهؤشامل حرارت م

هاي كنترل حرارتي، ي وسايل، پاسخ سريع به فرآينداندازه
افزايش توليد، حذف مراحلي از فرآيند، رفع خطر مسموميت 
ناشي از باقي ماندن حالل، كاهش زمان و انرژي مصرفي و در 

]. با در نظر 14باشد [وليد ميهاي ناشي از تنتيجه كاهش هزينه
هاي ي نهايي كمتر اين روش نسبت به روشگرفتن هزينه

رسد صنعتي شدن اين نوع استخراج قابل اجرا سنتي، به نظر مي
 ) توليد2008( و همكاران Bendahouباشد. همچنين مي

درصد باالي تركيبات فعالي مانند تيمول را كه فعاليت 
هاي ديگر روش دهد، از مزيتميكروبي خوبي نشان ميضد

SFME 1دانند [مي.[  
  

  گيرينتيجه
دست ه تر براي بهاي علميضرورت استفاده از روش

ي هاي اسانسي با كيفيت باالتر به دليل استفادهآوردن روغن
با توجه به نتايج باشد. ها در صنعت يك امر مهم ميكالن از آن

گيري كرد كه در توان نتيجهاين تحقيق و تحقيقات مشابه مي
تنوع تركيبات اسانس كاهش يافته و غلظت  SFMEروش 

يابد. همچنين به دليل اينكه ميزان تركيبات اكسيژنه افزايش مي
ها افزايش تركيبات اكسيژنه يعني تركيبات فعال و مهم اسانس

بر مورد  شود. عالوهتري توليد ميهاي با ارزشيابد، اسانسمي
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ه مزايايي مانند كاهش مصرف آب، كاهش ذكر شده، با توجه ب
ها و كاهش زمان و انرژي مصرفي و در نتيجه كاهش هزينه

كربن به محيط اطراف به عنوان عامل اكسيدورود دي
ها به روش ي محيط زيست، استخراج اسانسكنندهآلوده

SFME .مطلوب و مورد توصيه است  
  

  و قدرداني تشكر
دكتر كامبيز الريجاني  ي جناب آقاياز همكاري صميمانه

استاد محترم دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات كه 
  گردد.تقدير و تشكر مي ،ما را در پيشبرد اين تحقيق ياري دادند
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