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در ایي پژٍّص دٍ گیبُ دارٍیی ثَهی هٌطمِ سزدسیز ضْزستبى جیزفت ثب ًبم ّبی ًؼٌبع ٍ

نتایج و تحلیل

کبکَتی ثزای اًجبم آسهبیطبت ًوًَِثزداری ضذ .اسبًس ثخص ّبی َّایی ثَسیلِ دستگبُ گبس

ًتبیج ًطبى داد هیشاى تزکیجبت فٌَلی کل در اسبًس ًؼٌبع ثیطتز اسهیشاى تزکیجبت فٌَلی کل

کزٍهبتَگزافی هجْش ثِ طیفسٌج جزهی آًبلیش ضذ .هیشاى تزکیجبت فٌَلی ثب استفبدُ اس رٍش

در اسبًس کبکَتی هیثبضذ.حذٍد  19تزکیت در اسبًس ًؼٌبع ضٌبسبیی ضذ .اس هیبى تزکیجبت

فَلیي سیَ کبلتَ اًذاسُگیزی گزدیذً .تبیج ًطبى داد ثیطتزیي هیشاى تزکیجبت فٌَلی کل هزثَط

ضٌبسبیی ضذُ کبرٍٍى ٍ دی -لیوًَي دٍ تزکیت اصلی اسبًس ایي گیبُ را تطکیل هیدٌّذ.

ثِ اسبًس ًؼٌبع ٍ کوتزیي هیشاى هزثَط ثِ اسبًس کبکَتی ثَد .تجشیِ ٍ ضٌبسبیی اسبًس ّب

ًیزیش ًمذّی ٍ ّوکبراى ( )1388گشارش کزدًذ کِ ثیطتزیي تزکیجبت هَجَد در اسبًس ًؼٌبع

ًطبى داد کِ در تزکیجبت تطکیلدٌّذُ رٍغي فزار ًؼٌبع ثیطتزیي همذار هزثَط ثِ کبرٍٍى ٍ دی

کبرٍٍى ،لیوًَي ٍ هٌتَل هیثبضٌذ .کِ ًتبیج هطبلؼِ آًْب ثب هطبلؼِ حبضز اًذکی تفبٍت دارد.

لیوًَي ثَد ٍ تزکیجبت ػوذُ اسبًس کبکَتی ضبهل پَلگَى  ،ایشٍ هٌتَى ٍ آلفب -تزپیٌي ثَدًذ.

ّوچٌیي ثٌب ثز ًتبیج  23تزکیت در اسبًس گیبُ کبکَتی ضٌبسبیی ضذ .پَلگَى ،ایشٍ هٌتَى

کلوبت کلیذی :کبکَتیً ،ؼٌبع ،اسبًس ،کزٍهبتَگزافی گبسی ،هٌطمِ سزدسیز

ٍ آلفب -تزپیٌي سِ تزکیت ػوذُ اسبًس کبکَتی ّستٌذ ٍ ثخص اػظن اسبًس گیبُ را تزکیت
ضذػفًَی کٌٌذُ پَلگَى تطکیل هیدّذ .پَلگَى یک کتَى هیثبضذ کِ جشء هًََتزپيّب است.

مقدمه
اسبًسْبی گیبّی اس هْوتزیي ًگْذارًذُ ّبی طجیؼی هحسَة هی ضًَذ .ایي هَاد اس اًذام
ّبی هختلف گیبّبى ًظیز داًِ ،ریطِ ،جَاًِ ،پَست ،ضبخِ ،ثزگ،غٌچِ ٍ گل ثذست هی آیٌذ.
اسبًس ّبی گیبّی را رٍغٌْبی اتزی یب فزار یب ضزٍری ًیش هی گَیٌذ .استخزاج اسبًسْب اس
گیبّبى هؼطز ٍ دارٍیی ثِ هٌظَر دستیبثی ثِ هَاد هَثزُ آًْب ثِ رٍش ّبی هتفبٍتی هبًٌذ
تمطیز ،استخزاج ثب حالل ،استخزاج ثب سیبل فَق ثحزاًی ،رٍش ّبی هکبًیکی ٍ غیزُ صَرت هی
گیزد ،اهب ّیچ کذام اس ایي رٍش ّب جْت استخزاج اسبًس ّب اس گیبّبى دارٍیی ٍ هؼطز یک

دلٌَاسی ٍ ّوکبراى ( 35 ،)2014تزکیت ضیویبیی در اسبًس گیبُ کبکَتی ضٌبسبیی کزدًذ کِ
 -1،8سیٌئَل ٍ اسپبتَلٌَِل تزکیجبت اصلی ثَدًذ.
همبیسِ ًتبیج حبصل اس کزٍهبتَگزافی اسبًس گیبُ ًؼٌبع ٍ کبکَتی در ایي هطبلؼِ ثب دیگز هطبلؼبت
ًطبى هیدّذ کِ ػلی رغن ٍجَد ضجبّتّب در تزکیجبت ضیویبیی ،تفبٍتّبیی ًیش ٍجَد دارد کِ
ضزایط آة ٍ َّایی ،هحل رٍیص ،ارتفبع هحل ٍ غیزُ هیتَاًذ دلیل ثزخی تفبٍتّب در ایي تزکیجبت
ثبضذ (.)Oussalah et al., 2006

رٍش ػوَهی ًیست ،ثِ ایي هؼٌب کِ ّز کذام اس ایي رٍش ّب ثزای یک گیبُ ثخصَظ دارای
هؼبیت ٍ هشایبی خبصی است ٍ ثزای گیبّبى گًَبگَى دارای ثبسدّی هتفبٍتی است .رٍش

نتیجه گیری

کالسیک ٍ ًسجی جْت دستیبثی ثِ اسبًس ّب اس گیبّبى هؼطز ٍ دارٍیی ّوبى رٍش تمطیز
Tannous et al.,

ثطَر کلی ًتبیج ایي پژٍّص ًطبى داد کِ اسبًس گیبُ ًؼٌبع دارای تزکیجبت فٌَلی ثیطتزی ًسجت

 .)2006ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ًَع اللین ٍ آة ٍ َّا هی تَاًذ ثز هیشاى هَاد هَثزُ ٍ تزکیجبت ضیوبیی

ثِ اسبًس کبکَتی ثَد .تزکیجبت اصلی اسبًس ًؼٌبع فلفلی ضبهل کبرٍٍى ٍ دی لیوًَي ٍ تزکیجبت

اسبًس ٍ ػصبرُ گیبّبى دارٍیی تبثیزگذار ثبضذ ایي هطبلؼِ ثب ّذف ثزرسی تزکیجبت فٌَلی ٍ

ػوذُ اسبًس کبکَتی ضبهل پَلگَى ،ایشٍ هٌتَى ٍ آلفب -تزپیٌي ثَدًذ .پس هی تَاى ایي طَر ًتیجِ

ضیویبیی اسبًس دٍ گیبُ ًؼٌبع ٍ کبکَتی اس هٌطمِ سزدسیز ضْزستبى جیزفت اًجبم گزفت.

گیزی کزد کِ اسبًس دٍگیبُ هَرد هطبلؼِ اس هٌطمِ سزدسیز جیزفت دارای تزکیجبت فٌَلی لبثل

است کِ کِ اس گذضتِ ّبی دٍر ثِ رٍش تمطیز ثب آة صَرت گزفتِ است (

مواد و روش ها
اسانسگیری از نمونهها
حذٍد  100گزم اس گیبُ ًؼٌبع ٍ کبکَتی خطک ضذُ در دستگبُ تمطیز ثب آة لزار گزفت ٍ
تَسط جزیبى آة ثِ هذت سِ سبػت اسبًس گیزی ضذ.
اندازه گیری ترکیبات فنولی
ثزای اًذاسُگیزی تزکیجبت فٌَلی اس رٍش فَلیي سیَ کبلتَ استفبدُ ضذً .تبیج ثزحست هیلیگزم
گبلیک اسیذ در  100گزم ًوًَِ خطک هحبسجِ گزدیذ (ثزای رسن هٌحٌی درجِ ثٌذی اس اسیذ
گبلیک ثِ ػٌَاى استبًذارد استفبدُ ضذ ٍ ًتبیج ثزحست هیلی گزم اسیذ گبلیک در گزم ًوًَِ
خطک هحبسجِ ضذ) (.)Arab Shahi Deloi and Oruj, 2007
تعیین ترکیب شیمیایی اسانسها
ثِ هٌظَر جذاسبسی ٍ ضٌبسبیی تزکیجبت اسبًسّب ،اسبًس ّز گیبُ ثِ دستگبُ گبس کزٍهبتَگزاف
ثب طیف سٌج جزهی ( )GC/MSتشریك گزدیذ.

تَجْی ّستٌذ کِ هیتَاًٌذ ثِ ػٌَاى هٌبثغ آًتیاکسیذاى ٍ ػَاهل ضذهیکزٍة طجیؼی در صٌبیغ
غذایی ،دارٍیی ٍ آرایطی ٍ ثْذاضتی استفبدُ ضًَذ.
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