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 چکیده
، Design Expertی میوه سنجد از طریق روش سطح پاسخ و نرم افزار بهینه سازی شرایط استخراج عصاره متانول، این پژوهش

، 53، 32)دما ، (32، 33، 02: )و هر کدام در سه سطح که شامل ( دما و زمان، نسبت حالل به نمونه)فاکتور  3برای بررسی اثر 

ر در سه سطح انتخاب شد و توفاک 3برای بررسی  .آزمون انجام شد 71در  طبق این طرح، بودند( 33، 02، 3)و زمان ( 02

، بعد از اضافه کردن حالل به نمونه .آزمون جهت بررسی روند میزان استخراج و تعیین شرایط بهینه انجام شد 71اساس بر

شود تا در حین فرآیند التراسوند، تبخیر متانول آن از بشر تا حد سپس سطح بشر حاوی نمونه و حالل با پارافیلم پوشانده می

در  و rpm 7222 گیرد و در سرعت می سانتریفوژ قرارهای  نمونه در داخل سلبعد از پایان تیمار التراسوند، . یابد امکان کاهش

، که شفاف استها  قسمت باالی مخلوط درون سل، بعد از پایان سانتریفوژ. شود می سانتریفوژ، دقیقه 32دمای محیط به مدت 

ن وآو آن را در دستگاه کنیم تغلیظ می Rotary evaporatore درون سانتی گراددرجه  33جدا کرده و در دمای  Samplerرا با 

درجه سانتی گراد،  30.60 ترین شرایط برای استخراج عصاره دمای مناسب نتایج نشان داد. کنیممی تحت خأل عصاره را خشک

تحت این شرایط میزان . باشد می یاهمیلی لیتر حالل به گرم پودر گ 36.30دقیقه و نسبت حالل به ماده جامد  00.01زمان 

  .باشد می میلی گرم عصاره به ازای یک گرم از پودر اولیه 020 استخراج

 عصاره گیری، سنجد، فراصوت : واژه هاي کلیدي

 

 مقدمه
. باشد می بیولوژیکی فرایندهای برای انرژی تولید جهت زنده موجودات بقای برای ضروری امر یک اکسیداسیون فرایند

 زیست)  احیا و اکسیداسیونهای  واکنش ناپذیر اجتناب فرعی اکسیژن، محصوالت فعال مشتقات دیگر و های آزاد کالرادی

 آزاد های رادیکال غلظت افزایش. [0]شوند  می سلولی مهم اجزاء به آسیب وها  آنزیم شدن سبب غیرفعال که هستند )محیطی 

 باعث و کرده اختالل دچار را سلولی متابولیسم و آمده بوجود پراکسیدان /اکسیدان غلظت آنتی توازن خوردن همه ب اثر بر

 مثل بزرگ های بیومولکول به صدمه باعث تواند می اکسایشی تنش. [5] شود آنها می مرگ حتی یا و سلول عمل تخریب

 این با. دهد می افزایش ار عروقی -قلبیهای  بیماری و سرطان به ابتال موضوع خطر این که ها شود چربی و DNAها،  پروتئین

. است اهمیت حائز بدن فیزیولوژیکی شرایط کردن بهینه جهت اکسیدان آنتی و اکسیدکننده عوامل بین تعادل تفاسیر، حفظ

 ترکیباتی یا کاتاالز و دیسماتاز سوپراکسید قبیل ازها  آنزیم بوسیله که سلولی استهای  دفاع یکسری دارای طبیعی به طور بدن

های  شود، دفاع تولید اندازه از بیش پراکسیدان زمانی که. شود ها ایجاد می گلوتاتیون وها  آسکوربیک، توکوفرول سیدا قبیل از

 .[6]شود  می نمایان اکسیداتیو فشار و شده طبیعی، غیرفعال
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 نقش و گرفته را دهای آزا رادیکال عمل جلوی که هستند هایی مولکول ها اکسیدان آنتی است داده نشان گسترده مطالعات

آنتی  ترکیبات حاوی های غذایی رژیم مصرف ارتباط، افزایش این در. کنند می ایفا اکسایشی تنش کاهش آثار در مؤثری

 .[3]است داده نشان خود از به سزایی گردد، نقش می آمده های بوجود اکسیدان آنتی توازن بین ایجاد سبب که اکسیدانی

BHAجمله  از بسیاری شده زهای سنت آنتی اکسیدان تاکنون
BHTو  7

TBHQو 0
 عنوان غذاها، به در که شده اند شناسایی 3

 با داشته دیگری جانبی و سمی عوارض است ممکن و بوده طبیعی غیر مواد این که جایی آن از اما. روند می به کار نگهدارنده

های  آنتی اکسیدان. [5]گردد معرفی مصرف تجه و شده شناسایی اکسیدان حاوی آنتی طبیعی منابع که است بهتر شد، لذا

آلکالوئیدها، مشتقات کلوروفیل، اسیدهای )ترکیبات حاوی نیتروژن  (ها فالووئیدها، اسیدهای فنولی، تانین) طبیعی عبارتند از

ها، دیگر  ا، علفه های خام گونه عصاره .اسید اسکوربیک یا مشتقات آن و ها ، کاروتنوئیدها، توکوفرول(ها آمینو، پیتیدها، آمین

باشند  ها، به میزان چشمگیری برای کارخانجات یا صنایع غذایی حائز اهمیت می عناصر گیاهی غنی در خصوص پلی فنولیک

باشند و بنابراین، کیفیت و ارزش غذایی غذا را ارتقا  ها می زیرا آنها دارای ظرفیت کند کردن تجزیه اکسیداتیو چربی

 .[0]بخشند می

اخیر های  سال ها در گیاهان هستند که در های فعال بیولوژیکی موجود به عنوان متابولیت یک گروه مولکول ترکیبات فنلی،

 سمیمکان. باشد سرطانی و اثری که روی سالمتی دارند، می توجه به این ترکیبات بیشتر به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد

دخالت در عمل انتقال الکترون در غشاء، گرفتن ، یکروبیسلول م یریپذدر نفوذ رییتغ: شامل کیفنول باتیترک یکروبیاثر ضد م

شکل و ساختمان  رییکه باعث تغ ییغشاهای  نیواکنش با پروتئ، یمیآنز تیفعالک، ینوکلئ دیو اس نیسنتز پروتئ، یمواد مغذ

ها شامل گروه بزرگی از  فنولیک .[0]است  یفنولهای  در حلقهها  لیجابه جا کردن آلک نیو همچن شود و کاربرد آن می ییغشا

 32222های فنل ساده تا ساختارهای پلی مریک با وزن مولکولی باالی  از مولکول (ترکیب 0222باالی )اجزای فعال بیولوژیکی 

های  گروه فنل .[1] هاست فنل های ساده و پلی ها شامل فنل گروه اساسی فنولیک 0در طبقه بندی مدرن  .باشد دالتون می

. حلقه فنل هستند 0ها حداقل محتوی  پلی فنل. شوند خوانده می های با گروه کربوکسی سیدهای فنولیک یا فنلساده، ا

ترکیبات .است های متفاوت گیاهی شناخته شده نوئید در گونهوفالو 5222ها متعلق به این گروه هستند و بیش از  فالونوئید

های مهم غیر  ها یکی از گروه فنولیک. [3]شود  می LDLاکسیداسیون فنولی خواص آنتی اکسیدانی دارند و سبب بازدارندگی 

ها ممکن است  فعالیت زیستی فنولیک. [72]گردد باشد که مانع بروز سرطان و تصلب شرائین می ضروری در رژیم غذایی می

 .[77]های آزاد باشد وابسته به توانایی فلزات شالتی، ممانعت لیپوکسیژناز و تمیز کردن رادیکال

های آن نیز خواص درمانی فراوانی  یکی از گیاهانی که در طب سنتی ایران کاربرد فراوانی دارد و برای میوه، صمغ و برگ

میوه . باشد میوه سنجد کمی شیرین و قابض می .یا همان سنجد است (Elaeagnus angustifolia) ذکرشده است، زیتون روسی

. اسید چرب عمده موجود در دانه است اسید لینولئیک. باشد پالمتیک می سنجد حاوی اسیدهای چرب اولئیک، لینولئیک و

اسیدهای . همچنین اسیدهای تارتاریک، مالیک، الکتیک، استیک، سیتریک، سوکسنیک و اگزالیک در دانه شناسایی شده اند

ضمناً . دانه وجود دارند تین و فسفولیپیدها در فنلی کافئیک، گالیک، سیناپیک، کلروژنیک و نئوکلروژنیک در برگها، فی

میوه سنجد حاوی پتاسیم، منیزیوم، سدیم، آهن، . باشد ها نیز در دانه وجود دارند که عمده ترین آنها بتاسیتوسترول می استرول

ها یکی از اجزای بسیار مهم فالوونوئید. های فراوان وجود دارد در سنجد منبع غنی از تانن .باشد کلسیم، منگنز، روی و مس می

در حال حاضر نه فالوونوئید از جمله کاتچین، اپی کاتچین، گاالکتوکاتچین، اپی گاالکتوچین، کامپفرول، . ر سنجد هستندد

 .[70]گاالکتوپیرارنوزاید در این گیاه مشخص شده است O-β-D -3-کوئرستین، لوتئولین، ایزورامنین و ایزور امنتین

 

 

                                                           
1
- Butylated hydroxyanisole 

2
- Butylated hydroxy toluene 

3
- Tert-butylhydroquinone 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

3 
 

 

 مواد و روش ها

 :این پژوهش عبارتند از مواد اولیه مورد استفاده در

 میوه سنجد  .آب مقطر و کلیه مواد شیمیایی از نوع آزمایشگاهی استفاده شد. از بازار محلی تهیه شد :میوه سنجد -

به طور کامل در دمای اتاق و دور از نور خورشید میوه سنجد پس از جمع آوری : سازي نمونه گیاهي مورد نیازآماده -

 . سرد و خشک نگهداری شدند ،عبور داده شده و در محلی تاریک 52رقی پودر و از الکی با مش خشک و سپس توسط آسیاب ب

. ه شد، استفادفراصوتروش استخراج با دستگاه  ازمیوه سنجد جهت تهیه عصاره از : اکسیدانياستخراج ترکیبات آنتي -

اکسیدانی از ن حالل مؤثر به طور گسترده برای استخراج ترکیبات آنتیمتانول به عنوا. بوددرصد  02متانول  حالل مورد استفاده

 . گیردمنابع گیاهی مورد استفاده قرار می

فاکتورهای . به منظور تهیه عصاره از میوه سنجد از روش استخراج با دستگاه فراصوت استفاده شد: فراصوتاستخراج با  -

با توجه به . به ماده جامد در سه سطح مختلف مورد بررسی قرار گرفتدما، زمان و نسبت حالل : مؤثر در استخراج شامل

دقیقه و نسبت  33و  73، 3درجه سانتیگراد، زمان در سطوح  02و  53، 32استفاده از اولتراسونیک نوع حمامی، دما در سطح 

 -Boxمدل ، RSMاساس طرح بر . گرم پودر گیاه انتخاب شد 7میلی لیتر حالل متانول به  32، 33، 02حالل به ماده جامد 

Behnken فاکتور در سه سطح انتخاب شد و بر اساس  3اطالعات، با انجام حداقل آزمایشات برای بررسی  جهت کسب حداکثر

سپس سطح ، بعد از اضافه کردن حالل به نمونه .آزمون جهت بررسی روند میزان استخراج و تعیین شرایط بهینه انجام شد 71

شود تا در حین فرآیند فراصوت، تبخیر متانول آن از بشر تا حد امکان کاهش الل با پارافیلم پوشانده میبشر حاوی نمونه و ح

و در دمای محیط  rpm 72222گیرد و در سرعت  می های سانتریفوژ قرار نمونه در داخل سلبعد از پایان تیمار فراصوت، . یابد

 Samplerرا با ، که شفاف استها  قسمت باالی مخلوط درون سل، سانتریفوژبعد از پایان . شود می سانتریفوژ، دقیقه 32به مدت 

 ن تحت خألوآو آن را در دستگاه کنیم تغلیظ می Rotary evaporatore درجه سانتی گراد درون 33جدا کرده و در دمای 

 .کنیمعصاره را خشک می

 

 :محاسبه بازده استخراج 

با محاسبه وزن . خیر شدبراج فراصوت و غرقابی در نهایت توسط بن ماری تحالل موجود در عصاره ی حاصل از روش استخ

ه اولیه پلیت و وزن نهایی آن که حاوی ماده خشک بر جای مانده است، مقدار کل ماده خشک استخراج شده محاسبه شد و ب

 .[7]بیان گردید ( میلی گرم بر گرم نمونه خشک)صورت درصد 

 

 روش آماري

قدرت  ،بر روی مقدار ترکیبات فنولیک( نسبت حالل به ماده جامد زمان و ،دما)متغیرهای ثابت مطالعه به منظور بررسی اثر 

پایدار کنندگی محیط روغن و همچنین بهینه سازی فرایند استخراج از روش سطح پاسخ و نرم افزار مورد  ،رادیکال گیرندگی

 EXCELنرم افزار  ین دو روش غرقابی و فراصوت با استفاده ازمقایسات میانگین ب. بود 6.0.2نسخه  Design Expertاستفاده 

 . صورت گرفت

 

 آزمون عصاره گیري

در ارتباط با اثر متقابل زمان . با افزایش دما و زمان مقدار استخراج عصاره افزایش یافت( 7شکل )با توجه به نمودار سطح پاسخ 

 33محسوسی بر راندمان داشته است چنانکه با افزایش زمان تا  تأثیره دقیق 02باالتر از های  زمان، و دما در نمودار سطح پاسخ

 به دلیل بهبود انتقال جرم در نتیجه افزایش افزایش راندمان با افزایش دما احتماالً .دقیقه راندمان استخراج افزایش یافت
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 . و مواد زاید گرددها  استخراج ناخالصیتواند سبب شتاب دهی حالل و تقویت  می حاللیت است؛ به عالوه افزایش دمای استخراج

 

 
 نمایش نمودار سه بعدي، اثر همزمان دو متغیر دما و زمان بر روي میزان استخراج عصاره -1شکل 

 

. است نشان داده( 0شکل)سطح پاسخ  نسبت حالل به ماده جامد در نمودار روند استخراج عصاره در ارتباط با اثر متقابل زمان و

ی در روند راندمان استخراج نداشت؛ اما پس از آن با تأثیردقیقه  02شود افزایش مدت زمان تا  می شاهدههمان طور که م

 .راندمان افزایش یافت، افزایش مدت زمان استخراج

 
 نمایش نمودار سه بعدي، اثر همزمان دو متغیر زمان و نسبت حالل به ماده جامد بر روي میزان استخراج عصاره -2شکل 

 

. است نشان داده( 3 شکل)سطح پاسخ  دارنسبت حالل به ماده جامد در نمو ستخراج عصاره در ارتباط با اثر متقابل دما وروند ا

محسوسی بر راندمان داشته است چنانکه با افزایش  تأثیردرجه سانتی گراد  53شود افزایش دما تا  می همان طور که مشاهده

 .راج افزایش یافت درجه سانتی گراد راندمان استخ 02دما تا 

 
 نمایش نمودار سه بعدي، اثر همزمان دو متغیر دما و نسبت حالل به ماده جامد بر روي میزان استخراج عصاره -3شکل 
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گیری بوده، به طوری که افزایش دما سبب افزایش ضریب نفوذ حالل شده  دما یکی از فاکتورهای مؤثر در میزان راندمان عصاره

هد بنابراین روند صعودی استخراج عصاره از میوه سنجد با افزایش زمان و د می یز مدت انتقال جرم را افزایشو از طرفی زمان ن

 . رسد می منطقی به نظر دما با توجه به نمودارهای سطح پاسخ کامالً

 

tim = 22.27

5.00 35.00

temp = 56.96

30.00 60.00

sol = 39.52

20.00 50.00

Response 1 = 22.0296

10.22 21.45

Desirability = 1.000 
 نمایش شرایط بهینه – 4شکل 

 

، که نتایج آن در جدول آورده است، مشاهده شد که به منظور استخراج هر چه بیشتر عصاره گیاه سنجدها  پس از بررسی داده

دقیقه و نسبت حالل به ماده جامد  00.01درجه سانتی گراد، زمان  30.60 مناسبترین شرایط برای استخراج عصاره دمای

رسی در بر. باشد می میلی گرم عصاره به ازای یک گرم از پودر اولیه 020تحت این شرایط میزان استخراج . باشد می 36.30

ضریب تبیین باالیی بین مقدار واقعی و مشاهده  (3شکل ).نتایج و روند نمودارها دما به عنوان مؤثرترین فاکتور شناسایی شد

 .دهد می شده را، نشان
DESIGN-EXPERT Plot
Response 1

Studentized Residuals
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 همبستگي مقدار واقعي و مشاهده شده در آزمون عصاره گیري -5شکل 

 

 نتیجه گیري

بهترین مدل تجزیه و . گذارترین فاکتور انتخاب شدتأثیربه عنوان  فاکتور دما طرح نمودار سطح پاسخ انجام شده درنتایج آزمون 

 . را برازش دادها  بود که با ضریب تبیین باالیی داده Quadraticگیری شده، مدل سخ پارامتر اندازهتحلیل آماری در روش سطح پا
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