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ارزیابی استخراج ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی عصاره شقاقل تحت پیش تیمار
فراصوت و حالل های ترکیبی
زهرا گرایلی ،1اکرم شریفی ،2هما بقایی
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1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم وصنايع غذايی ،واحدسبزوار ،دانشگاه آزا داسالمی ،سبزوار ،ايران
 2گروه علوم و مهندسی صنايع غذايی ،دانشکده مهندسی صنايع و مکانیک ،واحد قزوين ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوين ،ايران.
 3گروه علوم وصنايع غذايی ،واحددامغان ،دانشگاه آزاداسالمی ،دامغان ،ايران

تاريخ دريافت49/6/11 :

تاريخ پذيرش49/2/11 :

چکیده

ترکیبات فنولی متابولیت های ثانويه در گیاه هستندکه دارای اثرات سالمتبخش نیز می باشند .با توجه به تااٴثیار آنتای اکسایدانهاای
سنتزی بر سالمت انسان تمايل روز افزون در زمینه جايگزينی آنها با آنتی اکسیدانهای طبیعی وجود دارد .شقاقل يکی از محصاوتت
مهم کشاورزی و بومی اروپا و آسیاست و از آن برای اهداف غذايی و خوراک دام استفاده مایشاود و غنای از ترکیباات فناولی مای

باشد .در اين مطالعه استخراج عصاره شقاقل به کمک پیش تیمار فراصوت انجام شد .اثر سه متغیر مساتقل شاامل دماا ( ،) 01 ،01˚C
حالل(آب مقطر ،اتانول ،اتانول و متانول ،اتانول و اسید کلريدريک) و روش استخراج (فراصوت و بدون فراصوت) بر روی متغیرهای
وابسته (میزان ترکیبات فنولی کل ،قدرت مهارکنندگی راديکال آزاد و ويتامین ث) بررسی شد و شرايط بهینه استخراج برای هار ساه
متغیر وابسته به طور همزمان تعیین گرديد .شرايط بهینه برای میزان ترکیبات فنولی کل ( 294/91میلی گرم اساید گالیاک در111میلای
لیتر) ٬دمای  ، 01˚Cحالل اتانول و اسید کلريدريک و روش استخراج بدون فراصوت بود .بهینه قادرت مهارکننادگی راديکاال آزاد

 63/993درصد در دمای  ٬ 01˚Cحالل اتانول و اسید کلريدريک و روش استخراج فراصوت بود .نتايج نشان داد اختالف معنایداری
بین عصارهها از نظر مقدار ويتامین ث وجود نداشت.
واژههای کلیدی :استخراج ،امواج فراصوت ،ترکیبات فنولی کل ،قدرت مهارکنندگی راديکال آزاد ،شقاقل.

 مسوول مکاتبات asharifi81@gmail.com :
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 -1مقدمه

امواج صوتی با فرکانسهای بااتتر از  21کیلاوهرتز مایباشاندکه
1

شااقاقل گیاااهی اساات از خااانواده ی اتريااان  ،دو ساااله و شاکل

نوسانات مکانیکی در يک ماده جامد ،مايع و گاز ايجاد میکنناد.

ظاهری آن شبیه گیاه هويج است .شقاقل دارای طبیعت گرم و تار

امواج صوتی در ياک مااده پخاش شاده و ارخاههاای انبساا و

بوده و ريشهی شقاقل مهم ترين قسمت مورد استفاده است .شقاقل

انقباض در محیط دارند .درحالات انبساا  ،حباابهاايی در ياک

يک ماده ی خام گیاهی با ارزش اسات.گیاه ،ريشاه و میاوه هاا ی

مايع ايجاد میشود و فشار منفی تولید میکند .حبابهای تشاکیل

آن دارای مواد فعاال بسایاری اسات مانناد روغانهاای راروری،

شده ،رشاد و در نهايات متالشای مایشاوند(پديده کاويتاسایون).

فالوونوئیدها ،استیلن و ترکیبات فورانوکومارين( .)0در اين گیاه،

تاثیرات مکانیکی امواج فراصوت باعث نفوذ حالل بیشتر به درون

آنتی اکسیدانهايی مانناد فالکاارينول ،2فالکاريناديول ،3پاناکسای

مواد سلولی شده و انتقال جرم را بهبود میبخشد همانین میتواند

ديول 9و متیل فالکارينديول 9وجود دارند که دارای خاصیت راد

در طاای اسااتخراج ديااواره ساالولی را تخريااب و موج اب تسااهیل

سرطانی و رد قارای می باشند(.)10

آزادسازی محتوای آن شاود .اماواج فراصاوت دماای عملیااتی را

استخراج ترکیبات گیاهی با حالل بعناوان يکای از قاديمی تارين

کاهش داده و و امکان استخراج ترکیبات حساا

روشهای جداسازی شناخته شده است .معموت استخراج ترکیباات

فراهم میسازد(.)22

زيست فعال 6از گیاهان توسط تقطیر با بخار و اساتخراج باا حاالل

اکبر میوه ئی( )1343خواص رد اکسايشی ريشه پودر شده

آلی و با استفاده از روش هاای تاراوش ،0خیسااندن 0و سوکساله

4

باه حارارت را

شقاقل ،عصاره آبی و اتانلی آن را در همبرگر ممتاز طی  4روز

انجام می شود .زمان طوتنی استخراج ،بازدهی کم ،مسمومیت فاز

نگهداری در دمای يخچال مورد بررسی قرار داد .نتايج نشان داد

استخراج شده با حالل و شرايط عملیاتی سخت ،استفاده از اناین

که استفاده از پودر شقاقل (غلظت  1/3و  )%1/9و عصاره آبی

روش هائی را با االش روبرو کرده است .روش های ديگری نیاز

(غلظت  1/29و  )%1/39بهترين تاثیر را بر پارامترهای

برای استخراج يا کمک به استخراج ترکیباات زيسات فعاال نظیار

اکسیداسیونی شامل شاخصهای پراکسید ،تیوباربیتوريک

مااايکروويو ،11اسااتخراج بااا ساایال فااو بحراناای11و يااا امااواج

اسید،آنیزيدين ،توتوکس و دی انهای کنژوگه طی ماندگاری

فراصوت 12وجود داد،که در نتیجه کاربرد اين روش ها ،استخراج

داشت .همچنین افزودن پودر و عصاره آبی در هر دو غلظت مورد

سريع تر و موثرتر و در نتیجه مقدار نمونه خروجی نیز بیشتر است.

استفاده اختالف معنی داری را با نمونه شاهد از نظر امتیاز پذيرش

به دلیل مصرف کمتر حالل آلی اين روش ها به عنوان روش های

کلی داوران حسی ايجاد نکرد(.)1

دوست دار محیط زيسات معرفای مای شاوند.کاربرد روش هاايی

زيدورن13و همکاران( )2119حضور برخی ترکیبات زيست فعال

برای اساتخراج ايان ترکیباات باا ارزش کاه بتاوان بیشاترين مااده

پلی استیلن( در حد بیشتر از  0/9میلی گرم در 111گرم) را در

عملگر را با کمترين ناخالصی و حاداقل تخرياب بدسات آورد از

ريشه ی شقاقل شناسايی کرد که خاصیت باکتريايی و تاثیرات

اهمیت بسزايی برخوردار است(.)12

رد نماتودی داشتند(.)29

اسااتخراج بااا کمااک امااواج فراصااوت روشاای باارای اسااتخراج
ترکیبات مؤثره از بافتهاای گیااهی مایباشاد .اماواج فراصاوت،

کاسترو19و همکاران ( )2112در طی تحقیقات خود ،محتوای فیبر
رژيمی گیاه شقاقل را  31/9درصد تعیین کردند(.)0
وولسکی 19و همکاران ( )1444بیان کردند که شاقاقل ياک مااده

1

- Apiaceae
- Farcarinol
3
- Farcarindiol
4
- Panaxydiol
5
- Methyl-farcarandiol
6
-Bioactive
7
-Percolation
8
-Maceration
9
-Soxhlet
10
-Microwave oven Extraction
11
-Supercritical Fluid Extraction
12
-Ultrasound waves
2

گیاهی خام با ارزش است .گیاه آن ،ريشههاا و میاوهی آن حااوی
ترکیبااات زيساات فعااال بساایاری ماننااد روغاانهااای رااروری،
فالوونوئیدها ،استیلن و ترکیبات فورانوکومارين میباشند(.)23

13

-Zidorn
-Castro
15
Wolski
14
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کولوتا 1و همکاران ( ،)2110بیان کردند شقاقل گیاهی اسات کاه

سانتريفیوژ توسط کاغذ صافی واتمن شماره  1تحت شرايط خاال

دارای مقادير باتی مواد مغاذی مای باشاد .ريشاه هاای ذخیاره ای

صاف شد.

شقاقل حاوی مقادير قابال تاوجهی قناد ،پاروتوین و ويتاامینهاای
 B2 ، B1،Cو  B6می باشد .همچناین باه دلیال وجاود فیبار ،ماواد

 -3-2استخراج بدون امواج فراصوت

معدنی مثل فسفر ،کلسیم ،آهن و پکتین ،گیاه شقاقل دارای ارزش

پودر ريشه شقاقل به نسبت  1:11با حاللهای آب ،اتانول ،اتاانول

تغذيه ای باتيی می باشد(.)10

و متااانول( ،)91:91اتااانول و اساایدکلريدريک( ،)01:21مخلااو

هدف از اين پژوهش تعیین بهترين شرايط استخراج ترکیبات

گرديد و به بالنهای مخصوص دستگاه رفالکس منتقال گردياد و

زيست فعال ريشه شقاقل و معرفی شقاقل به عنوان يک منبع

در دمای  01˚Cو  01در زمان  61دقیقه اساتخراج انجاام گرفات.
عصارهها همانند روش فراصوت صاف گرديد .عصارههای حاصل

طبیعی ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی بود.

از هر دو نوع استخراج باا و بادون اماواج فراصاوت هار کادام باه
 -2مواد و روش ها

نسبت  1 : 9با حالل مورد استفاده رقیق گشت و تحت آزمون های

 -1-2تهیه و آماده سازی نمونه

مورد نظر قرار گرفتند.

گیاه شقاقل ( )Pastinaca sativaاز مناطق اطراف شهر االو

 -4-2اندازهگیری ترکیبات فنلی کل

و در ارديبهشت ماه  1343برداشت شد .مواد مورد استفاده شامل

اندازه گیری مقدار کل ترکیبات فنولی به روش فولین سیوکالتیو

آب مقطر ،اتانول  ،%46متانول ،اسید کلريدريک ،%29اسید

انجام شد( .)21میزان نیم میلیلیتر از هر کدام ازعصارهها با 2/9

2

گالیک ٬معرف های دی فنیل پیکريل هیدرازين و فولین سیو

میلیلیتر محلول11درصد فولین سیوکالتو مخلو شد و توسط هم

کالتیو و سديم کربنات بود .تمامی مواد مورد استفاده دارای

زن  31ثانیه به شدت هم زده شد سپس 2 mlمحلول کربنات

خلوص باتئی بوده و از شرکت های معتبر (سیگما و مرک )

سديم  0/9درصد به لولهها ارافه شد و جذب هر کدام از نمونهها

خريداری شدند.

در طول موج  069نانومتر خوانده شد .جهت رسم منحنی

ريشههای گیاه جدا و تمیز گرديد .سپس شسته شد و به مدت 3

استاندارد از رقتهای مختلف در دامنه  1/11تا  1/99میلیگرم بر

روز در دمای  91درجه سانتیگراد در آون( ٬labtchمدل -2131

لیتر اسید گالیک استاندارد استفاده شد و نتايج بر حسب میلیگرم

 ٬LVOکره جنوبی) تا رسیدن به میزان رطوبت  %10خشک

اسید گالیک در111میلیلیتر عصارههای استخراج شده گزارش

گرديد .شقاقلهای خشک شده با استفاده از دستگاه آسیاب

گرديد.

مدل(مولینکس،مدل ،AW5فرانسه) پودر و با الک مش  91الک
گرديد .ريشههای گیاه پودر شده تا زمان آزمايش در دمای ˚C

 -5-2اندازهگیری قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد

 9±2درون ظروف شیشه ای تیره در يخچال نگهداری شدند.

ارزيااابی قاادرت مهارکنناادگی راديکااال آزاد بااا بررساای درصااد
مهارکنندگی راديکال آزاد  2و 2دی فنیل -1پیکريل هیدرازيل يا

 -2-2استخراج به کمک امواج فراصوت

 DPPHاندازهگیری شد DPPH .يک ترکیب راديکالی پايدار با

میزان  21گرم از پودر ريشه شقاقل را باا  211میلای لیتار از حاالل

رنگ بنفش می باشد که با احیا شدن توسط عناصر دهنده الکترون

آب ،اتانول ،اتاانول و متاانول( ،)91:91اتاانول و اسایدکلريدريک

يااا هیاادروژن (ترکیبااات آنتاایاکساایدانی) بااه دی فنیاال پیکرياال

( )01:21مخلو گرديد و در دمای  01 ˚Cو  01تحت تاثیر امواج

هیدرازيل زرد رنگ تبديل میشود .توانايی دادن اتم هیدروژن يا

فراصااوت(  ٬hielscherماادل  ٬up200Hآمريکااا) بااا تااوان 111

الکترون توسط ترکیبات و عصاره های مختلف در ايان تحقیاق باا

وات به مدت  31دقیقه قرار گرفت .سپس عصارهها توساط پارااه

میاازان بایرنااگ کااردن يااا کاااهش میاازان جااذب نااوری محلااول

صاااف گرديااد و محلااول زياار صااافی در ماادت زمااان 21دقیقااه و

بنفش DPPHدر متاانول ماورد سانجش قارار گرفات 1/9 ml .از

دور 1111 rpmسااانتريفیوژ گرديااد .عصاااره شاافاف باااتی ساال
Kolota

1

2

- Folin-Ciocalteau
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عصارههای حاصل از استخراج به لولههای آزمايش منتقل گردياد

احتمال  9درصد انجام شد .جهت رسم شکل ها از نرم افزار اکسل

و مقدار DPPH 3/4 mlبه هر لوله ارافه شد .بعد از هام زدن باه

استفاده گرديد.

مدت  31دقیقه در دمای محیط و محل تاريک نگهداری و ساپس
در طول موج  910نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر جذب هر

-3نتایج و بحث

نمونه خوانده شد(.)13

 -1-3مقدار کل ترکیبات فنلی در طی فرایند استخراج

رابطه ()1

I %  ( ABlank  ASample  ABlank ) 100

در اين فرمول  Iقدرت مهارکنندگی راديکال آزاد و
 ABlankجذب نوری شاهد منفی را که فاقد عصاره میباشد
نشان میدهد و  ASampleمیزان جذب نوری غلظتهای مختلف
عصاره را بیان میکند.

بیشینهی ترکیبات فنلای در حاالل اتانول:اساید کلريادريک و در
دمای  01درجهی سانتیگراد مشاهده گرديد(شکل )1که به علات
افزايش قطبیت حالل ها می باشد و اون ترکیبات فنلای خاصایت
قطبی دارند لاذا باا افازايش قطبیات حاالل میازان ترکیباات فنلای
افزايش می يابد .محققی و همکاران( )1300در بررسای اساتخراج
ترکیبات فنولی پوست سیب زمینای راماو

باا حاالل هاای آب،

 -6-2تعیین مقدار ویتامین ث

متانول ،اتانول ،استن و هگزان گزارش نمودند که میزان ترکیباات

انااادازه گیاااری ويتاااامین ث باااه وسااایلهی دساااتگاه HPLC

فنلی استخراج شده در حالل های فاو باه ترتیاب :متاانول< آب
3

( KNAUERساااااخت آلمااااان) و جداسااااازی بااااا سااااتون

<اتانول< استن< هگزان باود( .)9همچناین ایوناگ و همکااران

يوروسفر( ) Eurospher,C10، 9×9/6×291انجام گرفت .حجام

( )2113استخراج ترکیبات فنولی از قارچ خوراکی را با استفاده از

تزريق  21میکرولیتر و دماای ساتون در  29 ˚Cثابات باود .از باافر

حالل های آب ،متانول ،اتیل استات و پترولیوم اتر انجاام دادناد و

فسفات 1با  pH=2/0به عنوان حالل استفاده شاد و جاذب نموناه

نتاااايج نشاااان داد بیشاااترين مقااادار ترکیباااات فنلااای و قااادرت

در طاااول ماااوج هاااای  231،219،211،211ناااانومتر بررسااای و

مهارکنناادگی راديکااال آزاد در اسااتخراج بااا حااالل آب بدساات

کروماتوگرام ها به وسیله ی نرمافزار( )Ezchromeliteثبات شاد.

آمد(.)0

به وسیلهی مقايسه سطح زير پیک ها و زمان بازداری 2با معاادتت

احتمال داده می شود يکی از دتيل افزايش مقدار ترکیبات فنلای

بااه دساات آمااده از نمااودار اسااتاندارد اسااید آسااکوربیک کااه بااا

در اثر حرارت دهی عصاره ،تجزيه پلی فنل هاای سانگین وزن باه

رقتهای  9-911پی پی ام تهیه شده بود مقدار ويتامین ث تعیاین

انواع با وزن مولکولی کمتر باشد( .) 19افزايش دماا ،اساتخراج باا

گرديد(.)10

حالل را هم از طرياق افازايش در راريب انتشاار و هام از طرياق
افااازايش حاللیااات ترکیباااات فناااولی بهباااود مااای دهاااد(.)19،6

 -7-2تجزیه و تحلیل آماری

به منظور بررسی اثر سه متغیر مستقل شامل دما (،) 01 ،01 ˚C
حالل(آب مقطر ،اتانول ،اتانول و متانول ،اتانول و اسید
کلريدريک) و روش استخراج (فراصوت و بدون فراصوت) بر
روی متغیرهای وابسته (میزان ترکیبات فنولی کل ،قدرت
مهارکنندگی راديکال آزاد و ويتامین ث) ازآزمون فاکتوريل در
قالب طرح کامال تصادفی استفاده گرديد .اطالعات بدست آمده
با استفاده از نرم افزار آماری  Statistixمورد تجزيه و تحلیل
قرار گرفت و مقايسه میانگین داده ها با روش LSDدر سطح

جهانگیری9و همکاران()2111گزارش نمودند کاه افازايش دماای
استخراج میزان ترکیبات فنولی استخراج شده از برگهاای انجیار
را افاازايش داد .بیشااترين ترکیبااات فنااولی در دمااای  01درجااه
سانتیگراد مشاهده شاد .افازايش دماای گرمخاناه گاذاری میازان
استخراج ترکیبات فنولی را به دلیال تضاعیف يکپااراگی دياواره
سلولی بهبود میدهد(.)19
با توجاه باه تارثیر معنایدار( )p>1/19ناوع حاالل و پایش تیماار
فراصوت روی استخراج ترکیبات فنلی شقاقل ،بیشینه ی ترکیبات
پلی فنلی با اختالف معنایدار( )p>1/19در حاالل اتاانول و اساید
کلريدريک بدون اعماال فراصاوت مشااهده گرديد(شاکل .)2در

1

-Monopotassium phosphate - KH2PO4
-Retention times

2

3

-Cheung
4-Jahangiri

ارزیابی استخراج ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی عصاره شقاقل تحت پیش تیمار فراصوت و حالل های ترکیبی
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زمان های باتترممکن است به دلیل وقوع اکسیداسایون (باه علات

روش سوکسله نسبت به روش استخراج با امواج فراصاوت میازان

قرارگرفتن درمعرض امواج اولتراساوند) میازان اساتخراج کااهش

ترکیبات فنلی بیشتری مشاهده می شود(.)9

يابد( .)14همچنین در بررسای و مقايساه روش هاای اساتخراج باه

با توجه به ترثیر معنیدار( )p>1/19دمای استخراج و پایش تیماار

کمک سوکسله و اماواج فراصاوت در اساتخراج ترکیباات فنلای

فراصوت روی استخراج ترکیبات فنلی شقاقل ،بیشینه ی ترکیباات

ريشه شیرين بیان کرمی و همکاران( )1341گزارش نمودند که در

فنلی با اختالف معنیدار( )p>1/19در دمای  01درجه سانتیگراد
بدون اعمال فراصوت مشاهده گرديد(شکل .)3

شکل-1اثر متقابل نوع حالل و دمای استخراج بر روی مقدار ترکیبات فنلی عصاره شقاقل
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شکل  -6اثر متقابل دمای استخراج و پیش تیمار فراصوت بر روی استخراج ترکیبات فنلی عصاره شقاقل
 -2-3درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد در طی فرایند

دادکه در واقع در اثار انتشاار اماواج صاوتی در فااز جاماد-ماايع،

استخراج

ارخههای انقباض و انبساطی در محیط ايجااد مایشاودکه باعاث

بااا توجااه بااه تاارثیر معناایدار( )p>1/19نااوع حااالل روی درصااد
مهارکننااادگی راديکاااال آزاد شاااقاقل ،بیشاااینهی قااادرت آنتااای
اکسیدانی با اختالف معنیدار در حالل اتانول :اسید کلريدريک و
پیش تیمار فراصوت مشاهده گرديد(شکل  .)9از آنجا که درصاد
مهارکنندگی راديکال آزاد بیشتر مربو به ترکیبات فنلی موجاود
در عصاره است از اين رو افزايش درصاد مهارکننادگی راديکاال
آزاد در شرايط اسیدی می تواند با باات باودن حاللیات بعضای از
اين ترکیبات در اين شرايط در ارتبا باشد(.)19

علت افزايش میزان درصد مهارکنندگی راديکال آزاد باا افازايش
زمان امواج فراصاوت را مایتاوان باه پدياده کاويتاسایون نسابت

تشکیل حبابهاايی شاده کاه ايان حباابهاا در اداماه رشاد و در
نهايت متالشی میشوند .اين عمل باعث نوسان ذرات جامد و مايع
شده و تحت عمل امواج سرعت پیدا میکنند .درنتیجه ماواد حال
شونده سريعا ًاز فاز جامد به حالل انتشار پیدا میکنند( .)3با توجاه
به ترثیر معنیدار( )p>1/19دمای استخراج و پیش تیمار فراصاوت
روی درصد مهارکنندگی راديکال آزاد شاقاقل ،بیشاینهی درصاد
مهارکنندگی راديکال آزاد با اختالف معنایدار در حالات اعماال
فراصااوت در دمااای اسااتخراج  01درجااهی سااانتیگااراد مشاااهده
گرديد(شکل .)9

شکل  -6اثر متقابل نوع حالل و پیش تیمار فراصوت بر روی درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد عصاره شقاقل

ارزیابی استخراج ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی عصاره شقاقل تحت پیش تیمار فراصوت و حالل های ترکیبی
در اثاار حاارارت دهاای عصاااره ،ترکیبااات فنلاای ماای تواننااد بااه

26

راحتی پروتون آزاد می کنند افزايش پیدا می کند(.)11

گروههای در معرض اکسیداسیون ،هیدروژن يا الکترون بدهناد و
از اينرو اين ترکیبات درصاد مهارکننادگی راديکاال آزاد بااتيی

 -3-3میزان ویتامین ث در طی فرایند استخراج

دارند( .) 4افزون بر اينهاا افازايش درصاد مهارکننادگی راديکاال

نتايج نشان داد اختالف معنیداری بین عصارهها از نظر مقدار

آزاد عصاره در اثر حرارت دهی ،ممکن است ناشای از بااز شادن

ويتامین ث وجود نداشت و بیشترين میزان ويتامین ث در دمای 01

ساختار سوم پروتوین های موجود در آن در اثر دناتوراسیون جزئی

درجه ی سانتیگراد با کمک حالل اتانول:اسید کلريدريک و در

باودن باقیماناده هاای

استخراج بدون فراصوت مشاهده گرديد(شکل  6و  .) 0حساسیت

آنها باشد .به اين ترتیب میازان در دساتر

اساایدآمینه ای دارای زنجیرهااای جااانبی سولفوردار(سیسااتوین و

ويتامین ث نسبت به دماهای بات امری بديهی می باشد که با

متیونین) يا آروماتیک (تريپتوفان ،تیروزين و فنیل آتنین) که به

افزايش دما میزان ويتامین ث کاهش می يابد(.) 2

شکل  -6اثر متقابل دمای استخراج و پیش تیمار فراصوت بر روی درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد عصاره شقاقل
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شکل  -6اثر متقابل نوع حالل و پیش تیمار فراصوت بر روی مقدار ویتامین ث عصاره شقاقل

 -4نتیجه گیری

کش ر ی.

در اين مطالعه ريشه شقاقل به عنوان يک منبع طبیعی برای

 .2حسیییز اگه ،ب .خییوت اق یی  ،م  .مینیی ی ،س.

استخراج ترکیبات فنولی مورد ارزيابی قرارگرفت .نتايج نشان داد

 .1131اهی ی ابمیییوه پ سییتورینه ب ی امییوای م ی یهر یو

انتخاب نوع حالل ،دما و روش استخراج تاثیر قابل مالحظه ای بر

وراصییو  .طییرپ په هشیی  ،گانشییه ه اربیییر مییدرس،

راندمان عصاره گیری داشت .بیشترين راندمان عصارهگیری با

گانشهده کش ر ی.

حالل اتانول و اسید کلريدريک بود .همچنین بیشترين میزان

 .1قره خ ن  ،م .قرب ن  ،م .ابیراهیم اگه ،م .ع .جعفیری،

ترکیبات فنلی کل در دمای 01درجه سانتیگراد ،حالل اتانول و

س .م .ص گق م هونك ،ع .ر .1133 .مق یس ر ته ی

اسید کلريدريک و روش استخراج بدون فراصوت بدست

مختلف استخرای ارکیب ه ی ونول

وا نوئیدی ا هیی ه

آمد(294/91میلی گرم اسید گالیک در  111میلی لیتر) .بیشترين

هننی  .وصیلن م ی علمی ی په هشی احقیقی

درصد مهارکنندگی راديکال آزاد در دمای  01درجه سانتیگراد به

گار ی

کمک حالل اتانول و اسید کلريدريک و روش استخراج

 .5کرم  . ،ام م جمع  . ،میر ائ  ،پ .ص گق م هونك،

فراصوت ( 63/993درصد) بود .بیشترين میزان ويتامین ث اندازه
گیری شده به روش HPLCدر عصاره ها  969/29میلی گرم

هی هی ی

معطّر ایرای ،جلد  ٬22شم ره.133-٬ 504 1

ع .خمیییری ،م .ایییدان  ،ع .1131 .بررسیی
ر شه ی استخرای ب کمك سوکسیل

مق یسیی

امیوای وراصیو

در 111گرم عصاره بود که در دمای  01درجه ی سانتیگراد ،با

گراستخرای ارکیبی

کمک حالل اتانول :اسید کلريدريک و در استخراج بدون

ورا ری نههداری مواگ غیای  ،جلد ، 1شم ره .1-22 ،2

ونلی ریشی شییریز بیی ی .نشیری

فراصوت مشاهده گرديد .نتايج نشان میدهد که میتوان از عصاره

 .4محقق ،ا .پوراذرنگ ،ه .اله م

شقاقل به عنوان يک منبع طبیعی ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی

همتی ر ،ی  .1131.استخرای ارکیب

استفاده نمود.
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