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  چكيده
 ي ها، گونهيكي از آندر نواحي مختلف ايران گزارش شده است كه  Tanacetumي متفاوت از جنس  تاكنون چندين گونه :مقدمه

sonbolii Mozaff. تواند در  هاي استخراج، مي نياز در روش زمان موردشرايط دمايي و  براي استخراج اسانس اين گياه. است
تر  انتخاب روش مناسب استخراج كه منجر به جداكردن اسانسي با ماهيتي هر چه نزديك .أثير گذاردماهيت اسانس استخراج شده ت

  .به اسانس طبيعي گياه باشد، بسيار حائز اهميت است
  .گياهدر دو شرايط دمايي طبيعي و باال براي استخراج اسانس  )HS-SE(روش استخراج جذبي از فضاي فوقاني استفاده از  :هدف

تركيبات تشكيل  به منظور بررسي كيفي و كمي ،طيف سنجي جرمي - كروماتوگرافي گازياستفاده از دستگاه  :روش بررسي
  ).طبيعي و دماي باال(هاي استخراج شده در شرايط مختلف  دهنده اسانس

كند اما اين  را از گياه استخراج مي) كل اسانس درصد 5/96تركيب در  26(عداد تركيب بيشتري روش تقطير با آب ت :نتايج
تركيب در  6( گراد درجه سانتي 23در دماي  HS-SEتركيبات به لحاظ تعداد، نوع و مقدار مواد با تركيبات استخراج شده از روش 

استخراج شده، حاوي  HS-SEنس اين گياه كه با روش اسا درصد 81به طوري كه . متفاوت هستند) كل اسانس درصد 6/95
هاي بتا و آلفا پينن است در صورتي كه بيشتر از نصف اسانس استخراج شده با روش تقطير با آب در دماي باال،  مونوترپن
  .هاي الكلي مانند آلفا كادينول و گلوبولول است ترپن سزكويي
هاي اين جنس گزارش شده،  ، با آنچه از ديگر گونه.sonbolii Mozaffي  گونهاصلي اسانس استخراج شده از  ياجزا :گيري نتيجه

  .شود اعمال دما به مدت طوالني منجر به تغيير ماهيت اسانس طبيعي گياه انتخابي ميهمچنين، . متفاوت است
  

 –روماتوگرافي گازيبا آب، ك تقطير، )HS-SE(استخراج جذبي از فضاي فوقاني  ،Tanacetum sonboli Mozaff :واژگان گل
  سنجي جرمي طيف
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...مقايسه تركيبات استخراج شده    

 

  مقدمه
اي  لپه اهان دويهاي گ رهين تيتر بزرگكي از يكاسني تيره 

كه  استگونه  23000و  جنس 1700 - 1600 حدود داراي
مناطق  ژه درياند و به و پراكنده نيكره زم در تمام سطح باًيتقر

جنس  .]1[د نيرو مي  فراواني معتدل و سرد به طور
Tanacetum  گونه در سراسر اروپا و غرب  160از اين تيره با

 Tanacetumي گونه]. 2[ آسيا پراكنده شده است

parthenium هاي گذشته به منظورهاي مختلف  از زمان
شده است و امروزه اهميت چشمگيري به  دارويي استفاده مي

واسطه توانايي در تسكين عاليم ميگرن، آرتروز و جلوگيري از 
در تعدادي از  .]3[كت خون پيدا كرده است انباشتگي پال

  هاي ها، اجزاي اسانس استخراج شده از گونه گزارش
vulgare ]4[، parthenium ]5[ ،aucheranum و 

chiliophyllum ]6[ ،argenteum ]7 [ وbalsamita L.  و
chiliophyllum ]8 [ با استفاده از روش تقطير با اين گياه كه

، camphorبر اين اساس، . شده استاند، تعيين  آب جدا شده
 pinene ،trans-chrysanthenol  وcamphor ،به ترتيب 

 ،partheniumهاي  جزء اصلي اسانس استخراج شده از گونه
argenteum ،balsamita  وchiliophyllum هستند.  

 Tanacetumبا نام مورد مطالعه در اين تحقيق گياه

sonbolii Mozaff. در ايران  2005ر سال براي نخستين بار د
 هاي كرك از پوشيده اي، پشته شكل اين گياه به. ]9[معرفي شد 

 با ها ساقه ساقه، پر ساقه بيخ فشرده، خاكستري جداي و بلند
 انبوه، هاي برگ با اي قاعده بخش در متر سانتي 30 تا 10 ارتفاع

. عريان است يا دار برگ فوقاني بخش در شياردار، بيش و كم
 به تكاب آذربايجان، ي منطقه، ايران غرب شمال در گياه اين

 چملي، به مساحت تاالب اطراف بدرلو، روستاي چهارتاق،
تركيب شيميايي اسانس استخراج . دارد رويش مترمربع 2418
ي اين گياه با استفاده از روش تقطير با آب توسط همين  شده

اكسيداني آن  گروه تحقيقاتي تعيين و همچنين خواص آنتي
   .]10[ رسي شده استبر

روش مناسب استخراج اسانس از گياهان با توجه به نوع 
  ها و  آلكالوئيد، فالونوئيد، ترپن(گونه، اندام گياه، نوع ماده مؤثر 

  

  

و در نهايت درجه خلوص محصول نهايي انتخاب ) قندها
ترين روش استخراج اسانس گياهان،  متداول]. 11[شود  مي

از . گياه، با آب يا بخار آب است هاي تقطير مستقيم بافت
ها دماي اعمالي در سيستم باال است   آنجايي كه در اين روش

امكان ايجاد مواد تخريبي و يا تغيير يافته در اسانس وجود 
بنابراين انتظار تفاوت بين نتايج حاصل از اين روش و . دارد

  . اسانس استنشاق شده در شرايط طبيعي از گياه وجود دارد
هاي ديگري مانند استخراج با  ه عالوه بر تقطير، روشامروز

و  ]13[، استخراج با كربن دي اكسيد فوق بحراني ]12[ حالل
هاي مختلف جذبي مورد توجه  استخراج با استفاده از روش

در اين ميان، توجه محققان بيشتر . است  اي قرار گرفته گسترده
ت كه به هاي ريز استخراج فاز جذبي معطوف شده اس به روش

هاي آلي سمي و يا مصرف بسيار ناچيز  دليل عدم نياز به حالل
. گيرد هاي دوستار محيط زيست قرار مي ي روش آنها در زمره

هاي طوالني در  به عالوه عدم استفاده از دماهاي باال براي زمان
ها، امكان به حداقل رساندن تغيير در ماهيت طبيعي  اين روش

   .]14[سازد  جاد مياسانس استخراج شده را اي
توان به ريز  مي هاي ريز استخراج جذبي ي روش از جمله

 (Solid Phase Microextraction)استخراج فاز جامد 
)SPME( اشاره كرد كه امروزه هم در محيط آزمايشگاه و هم ،

اي براي استخراج اسانس  در شرايط طبيعي، به صورت گسترده
چاپ رسيده در اين زمينه  اي به مقاالت دوره. رود به كار مي

پركاربردترين جاذب استفاده ]. 15 - 17[مؤيد اين مطلب است 
 (PDMS)شده در اين روش، پلي دي متيل سيلوكسان

(Polydimethylsiloxane)  است كه با قرار گرفتن در فضاي
در . كند فوقاني نمونه تركيبات موجود در اسانس را جذب مي

زمينه ديده شده كه شرايط ها موجود در اين  بيشتر گزارش
سازي نمونه مانند دما و زمان اعمالي باعث تغيير پروفايل  آماده

ظرفيت پايين ]. 18،19[شود  اسانس استخراج شده از گياه مي
به دليل حجم كم جاذب به كار برده  SPMEاستخراج با روش 

ي  بر پايه. آيد هاي اصلي آن به حساب مي شده، جزء محدوديت
و  (Baltussen)، بالتوسن 1999، در سال اين مشاهدات

  را  )SBSE(همكارانش روش استخراج جذبي با ميله چرخان 
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در اين روش از يك ميله چرخان كه با يك ]. 20[معرفي كردند 
پوشيده شده،  PDMSمتر از  ميلي 5/0 - 1اليه به ضخامت 

، SPMEنسبت به  SBSEمزيت اصلي روش . شود استفاده مي
باشد كه باعث ايجاد  به كار رفته در آن مي PDMSحجم بيشتر 

  .شود اي بيشتر مي هاي باالتر و ظرفيت نمونه بازيابي
و  )Direct SBSE(به دو صورت مستقيم  SBSEروش 

 Headspace Sorptive)برداري از فضاي فوقاني نمونه

Extraction) )HS-SE( ي حرارت محيط و يا در  در درجه
در روش اول، ميله . شود نجام مياهاي باالتر  ي حرارت درجه

چرخان در داخل يك نمونه مايع قرار گرفته و نمونه براي 
در حالت دوم، مقداري از يك . شود مدت مشخصي هم زده مي

گيرد و ميله چرخان به  نمونه جامد يا مايع در ظرف قرار مي
شكل (شود  صورت آويزان در فضاي باالي نمونه قرار داده مي

در هر دو روش، پس از طي زمان و جذب . )الف - 1شماره 
، ميله چرخان از محيط خارج PDMSي  آناليت به داخل اليه
سپس با استفاده از حجم كمي از يك . شود شده و خشك مي

 -  1شكل شماره ( )LD( (Liquid desorption)حالل آلي 
واجذب شده و به داخل  PDMSآناليت از روي پوشش ) ب

  .شود ياي تزريق م سيستم تجزيه

هاي  براي تعيين تركيبات مختلف در نمونه SBSEروش 
 ]25، 26[ و غذايي ]23 ،24[ ، دارويي]21 ،22[ي زيست محيط

هايي  به عالوه گزارش .شود اي استفاده مي به صورت گسترده
براي استخراج  SBSEهاي مختلف  پيرامون استفاده از روش

اي به  ي دورهها اسانس گياهان مختلف وجود دارد كه در مقاله
به طور مثال، ]. 27، 28[چاپ رسيده به آنها اشاره شده است 

و  rosemary ،sage ،thymeاسانس چهار گياه دارويي 
valerian  با استفاده از روشHS-SE  استخراج شده و در

، ظرفيت غلظتي بسيار بااليي HS-SPMEمقايسه با روش 
اثر نسبت  به عالوه در بررسي ديگر،]. 29[نشان داده است 

ي جاذب و دما و زمان اعمالي در  فازي، حجم و اندازه
ي استخراج بر روي بازيافت برخي از تركيبات فرار  مرحله

]. 30[ها مورد مطالعه قرار گرفته است  موجود در اسانس
هاي كايرال موجود در اسانس  ي انتخابي مونوترپن تجزيه

با  tea treeو  thyme ،eucalyptusگياهان مختلف مانند 
هايي  از ديگر گزارش SBSEهاي مختلف  استفاده از روش

ي حائز اهميت در اين  نكته. است كه در اين زمينه موجود است
گزارش تفاوت نسبت انانتيومري ديده شده در اسانس استخراج 

 ].31[شده از گياه خشك و زنده است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واجذب) جذب و ب) ي الف در مرحله (HS-SE)ي فوقاني نمونه با ميله جذبي ي روش استخراج از فضا طرح واره -1شكل شماره 
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...مقايسه تركيبات استخراج شده    

 

هدف از اين پژوهش، استفاده از روش استخراج جذبي از 
گياه به منظور استخراج اسانس  )HS-SE(فضاي فوقاني 
پس از . است .Tanacetum sonboli Mozaffاستنشاقي گياه 

صد تركيبات دري محيط بر بهينه شدن شرايط استخراج، اثر دما
به عالوه نتايج حاصل با . اسانس استخراج شده بررسي شد

تركيبات مشخص شده در اسانس استخراج شده با تقطير با 
شناسايي كيفي و تعيين درصد تركيبات . دشآب، مقايسه 

سنجي جرمي  طيف – كروماتوگرافي گازي اسانس با استفاده از
)GC-MS( ي و كروماتوگرافي گاز)GC( از . انجام شد

آنجايي كه فرد هرگز در هنگام تماس با يك گياه، با كل مواد 
هاي كالسيك روبرو نيست بلكه  فرار استخراج شده با روش

تنها اجزاي خاص و فراري از اسانس است كه در شرايط 
توان تفاوت  رسد، با اين بررسي مي طبيعي از گياه به مشام مي

رايط مختلف را با يكديگر بين تركيبات اسانس گياه در ش
هايي كه براي  از سوي ديگر، اغلب روش. مقايسه نمود

نظير  ،گيرند استخراج كل اسانس يك ماده مورد استفاده قرار مي
اعمال دما، ميكرويو و حالل فوق بحراني، با اعمال استرس 

  .توانند ساختار ماده اسانسي را نيز تغيير دهند مي
  

 ها مواد و روش

  يمياييهاي ش معرف
 )هند( (Rankem) دي اتيل اتر و كلروفرم از شركت رانكم

و هگزان، اتيل استات، بوتانول، سيكلو هگزان و سديم سولفات 
متانول از . خريداري شدند) آلمان( (Merck) از شركت مرك
  . دشتهيه ) كانادا( (Caledon) شركت كالدون

  
  منابع گياهي مورد استفاده

جناب آقاي دكتر علي  توسط Tanacetum sonbolii گونه
 در MPH-999 هرباريومي شماره با و شناسايي سنبلي

 )MPH( دارويي اوليه مواد و گياهان پژوهشكده هرباريوم
  رويشگاه از گياه اين .شود مي نگهداري بهشتي شهيد دانشگاه
 آذربايجان استان تكاب شهر بدرلو آن واقع در روستاي طبيعي
   پژوهش اين در استفاده مورد گياهي عمناب .شد آوري جمع غربي

 

 آوري جمع گياهيهاي  نمونه .بود گياه دار گل هوايي اندام شامل
 نور مستقيم از دور به و سايه آزمايشگاه، در به انتقال از پس شده

 سپس و شده خرد گيري اسانس از قبل گياه. شد خشك خورشيد
  . گرفت انجام آن روي بر آزمايشگاهي عمليات
  
  ها  هدستگا

 GC-MSبراي آناليز اسانس گياه مورد نظر از يك دستگاه 
  ، مجهز به ستوني از نوع)اجيلنت، آمريكا( 5973مدل 

HP-5 (30 m × 0.25 mm) ريزي  در برنامه. استفاده شد
درجه  60دقيقه در  1دمايي ستون، دماي آون به مدت 

تا  min C º5 -1نگه داشته شد و سپس با سرعت  گراد سانتي
افزايش يافت و در آن دما يك گراد  درجه سانتي 150اي دم

تا دماي  min C º 5 -1پس از آن با سرعت . دقيقه ثابت ماند
دقيقه  10افزايش پيدا كرده و به مدت گراد  درجه سانتي 250

با  (Split) از حالت تزريق انشعابي. در آن دما نگه داشته شد
اده شد و دماي استف 100به  1 (Split ratio) نسبت انشعاب
در هر دو مورد از . گراد ثابت شد درجه سانتي 250محل تزريق در 

شناسايي . استفاده شد mL min 1/1- 1 گاز حامل هليم با سرعت
ي طيف  ي انديس بازداري و مقايسه تركيبات با استفاده از محاسبه

]. 32[ انجام شد  هاي موجود در كتابخانه جرمي هر تركيب با نمونه
هاي نرمال  ر محاسبه انديس بازداري، مخلوطي از آلكانبه منظو

شش تا بيست و چهار كربني در شرايط مشابه دستگاهي، به 
]. 33[ سيستم تزريق شدند و انديس كواتز هر تركيب محاسبه شد

سازي روش استخراج پيشنهادي با استفاده از از يك  مراحل بهينه
 (Agilent)متعلق به شركت اجيلنت  ،6890مدل  GC سيستم

و  HP-5 (30 m × 0.32 mm)مجهز به ستوني از نوع ) آمريكا(
  .ريزي دمايي ذكر شده در باال، انجام شد با همان برنامه

  
  روش استخراج اسانس 

   )HS-SE(روش استخراج جذبي از فضاي فوقاني 
  كه  (Twister) در اين پژوهش از ميله چرخان مدل تويستر

استفاده  ،تهيه شده بود) لمانآ( (Gerstel) از شركت گرستل
  به  PDMSاي از  بود كه اليهمتر  ميلي 10طول اين قطعه . دش
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روي آن قرار ميكروليتر  24و حجم  متر ميلي 5/0ضخامت 
سازي ميله چرخان براي اولين بار، ابتدا  به منظور آماده. داشت

متانول  - ليتر مخلوط استونيتريل ميله چرخان در يك ميلي
)v/v (20: 80  ساعت قرار گرفت و بعد از اين  24براي مدت

زمان ميله چرخان از محلول خارج شده و با دستمال كاغذي 
همچنين ميله چرخان بعد از هر بار استفاده نيز . دشخشك 

ليتر  به اين منظور، ميله چرخان در يك ميلي. شد سازي مي آماده
تمال گرفت و سپس با دس متانول براي مدت نيم ساعت قرار مي

  .شد نرم كاغذي خشك شده، براي استخراج بعدي استفاده مي
از گياه گرم  5در هر بار استخراج با استفاده از اين روش، 

تازه پس از خرد شدن در داخل ويال قرار داده شد و مطابق 
ربا  الف، ميله جذبي با استفاده از يك آهن -1 شماره شكل

برده شده بود، ثابت  باالي فضاي فوقاني ويال كه دماي آن باال
پس از گذشت زمان معين، ميله جذبي از ويال جدا شد و . دش

. انجام شد) ب -1 شماره شكل( LDواجذب نمونه به روش 
ميكروليتر بود و  300حجم حالل استفاده شده در اين مرحله 

نوع حالل، دما و زمان واجذب از عواملي بودند كه در 
در نهايت . رار گرفتندسازي مورد بررسي ق ي بهينه مرحله

به . دشتزريق  GC- MSيا  GCمحلول واجذب به دستگاه 
و  45، 15هاي  سازي زمان الزم براي جذب، مدت منظور بهينه

ثير دماي محيط بر درصد أهمچنين ت. دقيقه بررسي شدند 60
 70 و 50، 23تركيبات استخراج شده با انجام جذب در دماهاي 

  .مطالعه شدگراد  درجه سانتي
  

  استخراج با روش تقطير با آب
 .كلونجر انجام شد دستگاه از استفاده با آب با روش تقطير

 گياه گرم 300 مقدار گيري با اين روش، اسانس بار هر در
در حضور  گيري اسانس عمل و شده خرد كن مخلوط با خشك

 روغني سپس مايع. يافت ادامه دقيقه 210 مدت يك ليتر آب به
اضافه كردن مقداري اتر از فاز آبي جدا شد و  با آمده دست به

. دش خشك) سولفات سديم( رطوبت كننده جذب مواد توسط
 به پس از پراندن اتر با استفاده از جريان گاز نيتروژن، اسانس

 تا مخصوصهاي  ظرف در و شده توزين دقت به آمده دست
وزني  -  درصد وزني .دش نگهداري يخچال در آناليز هنگام

به  15/0ستخراج شده بر اساس وزن خشك گياه، اسانس ا
  .دست آمد

  
  نتايج
  سازي روش استخراج جذبي از فضاي فوقاني  بهينه

)HS-SE(   
  

از فضاي فوقاني  جذبي استخراج جايي كه در روشاز آن
)HS-SE( از يك سو حجم جاذب استفاده شده بيشتر از ،

است و از سوي ديگر حجم حالل مورد نياز  SPMEروش 
و   ي واجذب بسيار كم است، اين روش داراي بازيابيبرا

. اي بسيار مناسب به همراه فاكتور تغليظ باال است ظرفيت نمونه
از اين رو با استفاده از اين روش، مي توان استخراجي با كارايي 

. گونه تنش انجام داد باال را در دماي محيط و بدون اعمال هيچ
خارج شده در اين هاي  نهگو استخراج ميزان بر متعددي عوامل
سازي آنها، جزء مراحل ابتدايي  بهينه هستند كه ثيرگذارأت روش

 و جذب مرحله دو داراي استخراجي روش اين. تحقيق است
  . است كه به صورت جداگانه بهينه شدند واجذب
ثيرگذار بر روي مقدار آناليت واجذب أترين عامل ت مهم

براي بررسي اين . شده از پوشش، نوع حالل واجذب است
ي  عامل، پس از انجام استخراج در شرايط يكسان، در مرحله

واجذب از چهار حالل دي اتيل اتر، هگزان، سيكلوهگزان و 
هاي  هاي محلول پس از ثبت كروماتوگرام. هگزانال استفاده شد

ي استخراج شده و همچنين  واجذب، نتايج از نظر تعداد گونه
نتايج نشان دادند كه از بين . ر گرفتها مورد مقايسه قراميزان آن
ها براي  ترين سطح زير پيك هاي استفاده شده، پايين حالل

تركيبات مشاهده شده در كروماتوگرام، مربوط به زماني است 
در . كه از هگزان به عنوان حالل واجذب استفاده شده است

مقابل حداكثر كارايي واجذب با استفاده از حالل هگزانال به 
  . ددست آم

  هاي شاخص واجذب شده با حالل هگزانال،  تركيب
سينئول، گلوبولول و  8و  1آلفا پينن، بتا پينن، جرماكرن دي، 

اين تركيبات داراي نقطه جوش كمي . كادينول بودند - آلفا
هاي كروماتوگرافي گازي از اولين  در ستون هستند و عموماً
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...مقايسه تركيبات استخراج شده    

 

تر كه  نگينهاي س مولكول. شوند تركيباتي هستند كه خارج مي
مان براي اين گياه ديده شده، اغلب داراي  در گزارش قبلي

  .فراريت كمتري هستنند
 مورد واجذب فرايند بر آن اثر كه ديگري مهم پارامتر

 دماي دو پارامتر، اين بررسي براي .بود دما گرفت، قرار مطالعه
 ي واجذب مرحله دماي عنوان بهگراد  درجه سانتي 50و  23

دما با استفاده از حالل  دو اين در واجذب و فرايند شد انتخاب
 استخراج تركيبات سپس سطح زير پيك. گرفت انجام هگزانال

نتايج  .شد مقايسه آمده دست بههاي  كرماتوگرام بررسي با شده
 دماي در اسانس شاخص تركيبات استخراج ميزان كه نشان داد

به از دست  توان آن را است كه مي بيشتر ،گراد درجه سانتي 23
. رفتن نمونه در دماي باال به دليل فراريت تركيبات نسبت داد

آخرين عامل مورد آزمايش در اين مرحله، زمان واجذب بود 
نتايج . دقيقه مورد بررسي قرار گرفت 30و  15كه در دو مقدار 

نشان دادند كه در مورد تمامي تركيبات استخراج شده، افزايش 
جر به كاهش محسوس دقيقه من 30به  15زمان واجذب از 
  بنابراين حالل هگزانال، دماي . شود ها ميسطح زير پيك آن

ي  دقيقه، به عنوان شرايط بهينه 15و مدت گراد  درجه سانتي 23
  .  ي واجذب انتخاب شدند مرحله

مورد  HS-SEدر ادامه اثر زمان جذب نيز در در روش 
اي  دقيقه 60و  45، 15سه مدت استخراج . بررسي قرار گرفت

ي جذب انتخاب شد و با ثابت بودن عوامل ديگر،  براي مرحله
نتايج نشان داد كه با افزايش زمان . ها انجام گرفت آزمايش

دقيقه، سطح زير پيك تمامي تركيبات ظاهر  45به  15جذب از 
شده در اسانس افزايش محسوسي كرده ولي پس از افزايش 

بنابراين . يابد ها كاهش مي دقيقه، سطح زير پيك 60اين زمان به 
دقيقه به عنوان زمان مناسب براي فرايند استخراج روي  45
  .دشي جذبي انتخاب  ميله

  
اثر دماي محيط بر پروفايل اسانس استخراج شده توسط 

 HS-SEروش 

هاي اسانس  به منظور بررسي اثر دما بر پروفايل تركيب
، 23دماي  استخراج شده، استخراج اسانس از گياه جامد در سه

ز واجذب در انجام شد و پس اگراد  درجه سانتي 70و  50

نتايج مربوط به دماي . دشهاي آن ثبت  هگزانال، كروماتوگرام
ترين شرايط را به اسانس  كه نزديكگراد  درجه سانتي 23

تنفسي از اين گياه در حالت طبيعي دارد، نشان داد كه اين 
كادينول،  - آلفا درصد 3/4بتا پينن،  درصد 3/80اسانس حاوي 

   درصد 5/2گلوبولول،  درصد 8/3جرماكرن دي،  درصد 8/3
با باال بردن دماي . آلفا پينن است درصد 9/0سينئول و   8و  1

تركيبات ، سطح زير پيك تمامي گراد درجه سانتي 50محيط تا 
مساوي افزايش يافت به طوري كه استخراج شده به مقدار نا

. كل اسانس استخراج شده رسيد درصد 0/15ميزان آلفا پينن به 
اين در حالي بود كه درصد گلوبولول و آلفا كادينول در اين دما 

  با افزايش دماي مرحله ي جذب به . كاهش محسوسي كرد
  صد بتا و آلفا پينن نسبت به دماي گراد، در درجه سانتي 70
كاهش يافت و درصد جرماكرن دي در گراد  درجه سانتي 23

به عالوه در اين دما، اين شش تركيب، . رسيد 7/11نمونه به 
دادند و  اسانس استخراج شده را تشكيل مي درصد 1/90

ي اين تغييرات  كليه. تركيبات ديگري نيز در مخلوط ديده شد
بر اساس اين نتايج . داده شده است نشان 2در شكل شماره 

مشخص است كه دماي محيط، پروفايل غلظتي اسانس گياه را 
  .گذارد ثير ميأتتحت 

  

  بحث
هاي استخراج مختلف اگرچه ممكن است  اعمال دما در روش

كارايي استخراج را باال برده و تركيبات بيشتري را از گياه بيرون 
ها و يا تبديل آنها  بكشد اما به دليل احتمال وجود تخريب تركيب

ي ماهيت اسانس تنفسي در حالت  دهنده هاي ديگر، نشان به گونه
، تغليظ تركيبات فرار و معطر HS-SEدر روش . نيستطبيعي 

گياه جامد، بدون نياز به دماي باال و به عبارت ديگر در شرايط 
ي جذب،  همچنين با كنترل دما در مرحله. پذير است طبيعي امكان

شود كه تغيير احتمالي ماهيت اسانس  اين امكان فراهم مي
   .استخراج شده با دما، مورد بررسي قرار گيرد

اي بين تركيبات استخراج شده از گياه  به اين منظور مقايسه
Tanacetum sonbolii Mozaff.  با استفاده از روش

ي قبلي  و روش تقطير با آب كه در مطالعه HS-SEپيشنهادي 
  .توسط همين گروه تحقيقاتي انجام شده است، صورت گرفت
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  الف - 2ي قسمتي از منحني  بزرگ شده) ، بHS - SEي جذب بر درصد تركيبات استخراج شده با روش  اثر دماي محيط در مرحله) الف - 2شكل شماره 
  

درصد از  6/95شود كه  در يك نگاه كلي مشخص مي
  تركيبات موجود در اسانس استخراج شده توسط روش 

HS-SE  شناخته )گراد درجه سانتي 23(در شرايط طبيعي ،
 34/80(پينن  -مونوترپن بتا شدند كه سهم اصلي آن مربوط به

جرماكرن ) درصد 3/4(كادينول  -  همچنين آلفا. است) درصد
نيز به مقدار قابل ) درصد 8/3(و گلوبولول ) درصد 8/3(دي 

در مقابل اسانسي كه با . شوند توجهي در اين اسانس ديده مي
گراد  درجه سانتي 80 - 100روش تقطير با آب در دماي حدود 

 5/96تركيب شناخته شده است كه  26اوي استخراج شده، ح
آن شش تركيبي  درصد  2/73دهند كه  آن را تشكيل مي درصد

. نيز ديده شده است HS-SEاست كه در استخراج با روش 
تركيبات شاخص اسانس استخراج شده به روش تقطير با آب، 

، )درصد 3/35(كادينول  -  هايي همچون آلفا ترپن سزكويي
هستند ) درصد 8/5(و جرماكرن دي ) صددر 1/20(گلوبولول 

  ، )درصد 6/8(سينئول   1،8و تركيبات ديگري همچون 
  ، )درصد 2/3(، ترانس وربنول )درصد 9/3(وريديفلورول 

  نيز در اين ) درصد 5/2(ال  4و ترپينن ) درصد 8/2(آلفا پينن 
پينن در  - الزم به ذكر است كه مقدار بتا. اسانس وجود دارند

درصد شش تركيب مشابه . بسيار ناچيز استاين اسانس 

  موجود در اين دو اسانس كه در شرايط دمايي متفاوت 
  .شده است نشان داده 1، در جدول شماره اند استخراج شده

اسانس اين  درصد 81طور كه مشخص است حدود  همان
شود، حاوي  گياه كه در شرايطي مشابه شرايط طبيعي تنفس مي

فا پينن است در صورتي كه بيشتر از هاي بتا و آل مونوترپن
هاي  ترپن نصف اسانس استخراج شده در دماي باال، سزكويي

همچنين احتمال . الكلي مانند آلفا كادينول و گلوبولول است
دار مشاهده شده در روش  دارد بسياري از تركيبات اكسيژن

تقطير با آب، از جمله مواد اكسيد شده در شرايط گرم و 
  .اشندحضور اكسيژن ب

  هاي گياه و مشخص  بديهي است به منظور معرفي ويژگي
كردن تأثير آن بر محيط اطراف و يا بررسي احتمال وجود 
حساسيت به گياه، اطالعاتي در مورد تركيبات موجود در 

. شوند، الزم است اسانس آن كه در حالت طبيعي استنشاق مي
  بر اين اساس روش استخراجي مناسب است كه بتوان با 
استفاده از آن با حداقل دستكاري در پروفايل تركيبات موجود 
در اسانس، اجزاء را شناسايي كرد و درصد آنها را مشخص 

توان نتايج به دست آمده از روش  به عبارت ديگر مي. نمود
HS-SE تر از  را درخصوص معرفي اسانس گياه مد نظر، واقعي

 الف

 ب
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...مقايسه تركيبات استخراج شده    

 

  .گيرند، دانست اكسيژن و آب انجام ميو در حضور هاي ديگر كه از گرما استفاده كرده  نتايج روش

  
و گراد  درجه سانتي 23در دماي  )HS-SE( ي درصد تركيبات استخراج شده با دو روش استخراج جذبي از فضاي فوقاني مقايسه -1جدول شماره 

  تقطير با آب

     a  انديس بازداري نسبي روي ستونBP-5 ال هاي نرم نسبت به آلكان)C6-C24(  

  
  تشكر و قدرداني

  پژوهشي و  محترم شوراي از است الزم وسيله بدين
  
  

  

از پژوهش  حمايت جهت الزهرا تحصيالت تكميلي دانشگاه
  .آيد به عمل قدرداني و انجام شده تشكر
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