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استخراج با روش اولتراسونیک  فرایند  نقاط بهینهمنظور تعیین  روش سطح پاسخ به پژوهشدر این 
 تاثیر فاکتورهاي و یابی به بیشینه ترکیبات فنولیک و بازدهی عصاره مورد استفاده قرار گرفت جهت دست

 130کیلوهرتز و  35( دقیقه) و فرکانس 30-90)، زمان (گراد درجه سانتی 20-50درجه حرارت (
ها مورد  اکسیدانی عصاره ره و فعالیت آنتیکیلوهرتز) بر روي استخراج ترکیبات فنولیک، بازدهی عصا

اساس طرح کامپوزیت مرکزي با در نظر گرفتن سه سطح شامل نقاط ها بر آزمایشارزیابی قرار گرفت. 
ثیرات أت بیانگردست آمده  نتایج به. مرکزي و محوري براي هر یک از فاکتورهاي یاد شده، انجام شد

ن و شدت فرکانس بر روي افزایش ترکیبات فنولیک، بازدهی هر سه متغیر مستقل دما، زمامعنادار خطی 
درجه  50بود. شرایط بهینه در روش استخراج با کمک اولتراسونیک دماي  اکسیدانی عصاره و فعالیت آنتی

و بازدهی  دست آمد و مقادیر ترکیبات فنولیک کیلوهرتز به 113دقیقه و فرکانس  68، زمان گراد سانتی
تعیین شد. همچنین در این پژوهش  درصد 26/14و گرم بر گرم ماده خشک  میلی 07/40 ترتیب به عصاره

  خراج با اولتراسونیک استفاده شد.از روش استخراج با سوکسله جهت مقایسه با روش است
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  مقدمه
 و شیرین معنی به Glykos یونانی کلمه دو از متشکل است که 1گالیسریزا انبی نام علمی شیرین

Rhiza این گیاه  .)2006ایزبراکر و بورداك، ( است شیرین ریشه آن کلی معنی و بوده ریشه معنی به
و  5بیان شیرین .است 4سرخیان و از راسته گل 3واران و تیره فرعی پروانه 2متعلق به تیره اصلی بقوالت

و سرشار شناسان مورد توجه قرار داشته  هاي بسیار دور توسط پزشکان و گیاه هاي آن از زمان دهفرآور
 هاي روش توان ترکیبات فنولیک را نام برد. که از این ترکیبات می باشد ترکیباتی با خواص درمانی میاز 

 بررسی مورد یرزشا با طبیعی هاي ترکیب چنین آوردن دست به منظور به وسیع طور استخراج به مختلف
 و طوالنی زمان صرف به نیاز غرقابی و سوکسله روش ماننداستخراج  سنتی هاي روش .اند قرار گرفته

تجزیه تعدادي از ترکیبات  سببو  نبوده، همچنین از لحاظ دمایی ایمن اشتهد زیادي حالل مقدار
 آلی حالل مصرف تر، کوتاه راجاستخ زمان با استخراج جدید هايروش به نیاز بنابراین شوند. موجود می

 کمک به استخراج مانند جدید هاي استخراجروش است. یافته افزایش تر، کم آلودگی ایجاد و تر کم
 هايبافت از موثره هايترکیب استخراج براي يمؤثر و سریع هايروش اولتراسونیک و مایکروویو

کیلو  20هاي باالتر از  اج صوتی با فرکانسامواج اولتراسوند امو. )2006وانگ و ولر، ( باشد می گیاهی
کنند. بر خالف امواج  هاي مکانیکی در یک ماده جامد، مایع و گاز ایجاد می باشند که نوسان هرتز می

هاي انبساط و انقباض در  الکترومغناطیسی امواج صوتی باید در یک ماده پخش شوند و داراي چرخه
ها را با هم  فزایش فاصله مولکولی شده و انقباض آنا سببباشند. انبساط طی پخش در محیط می

شود و فشار منفی تولید هایی در یک مایع ایجاد میدهد. در حالت انبساط، حبابتحت فشار قرار می
). تاثیرات 6شوند (پدیده کاویتاسیونهاي تشکیل شده، رشد و در نهایت متالشی می کند. حباب می

دهد. تر به درون مواد سلولی شده و انتقال جرم را بهبود می بیشالل حمکانیکی اولتراسوند، باعث نفوذ 
تسهیل آزادسازي  موجبهاي سلولی را تخریب و دیواره تواند در طی استخراجمیاولتراسوند همچنین 

  .محتواي آن شود

                                                             
1- Glycyrrhiza 
2- Leguminoseae 
3- Fabaceae 
4- Rosales 
5- Licorice 
6- Cavitation 
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هاي  در کل استخراج به کمک اولتراسوند یک روش ساده بوده و جایگزین مناسبی براي روش
مایع شامل افزایش بازده  -خراج است. فواید اصلی استفاده از اولتراسوند در استخراج جامدسنتی است

تواند دماي عملیاتی را کاهش دهد و امکان استخراج استخراج و سرعت استخراج است. اولتراسوند می
هاي استخراج جدید دیگر همچون ترکیبات حساس به حرارت را فراهم سازد. در مقایسه با تکنیک

باشد. استخراج به کمک تر میتر و اجراي آن راحتاستخراج با مایکروویو، دستگاه اولتراسوند ارزان
تواند با هر حاللی براي استخراج دامنه وسیعی از ترکیبات اولتراسوند مشابه استخراج با سوکسله می

 .)2006وانگ و ولر، ( طبیعی استفاده شود

اولتراسوند (زمان، دما و فرکانس) بر استخراج ترکیبات هدف از این پژوهش بررسی پارامترهاي 
ش اولتراسوند با روش سازي این پارامترها با روش سطح پاسخ و همچنین مقایسه رو فنولیک و بهینه

  سوکسله بود.
  

  ها مواد و روش
گان مهر) از ایستگاه تحقیقات کشاورزي گر 20( 1389بیان در فصل پاییز  ریشه شیرین :نیاز  موردمواد  

کربنات سدیم، متانول، اتانول، اسید گالیک،  پژوهشتهیه شد. مواد شیمیایی مورد استفاده در این 
DPPH  هاي تمامی مواد مورد استفاده داراي خلوص باالیی بوده و از شرکت بودند.و فولین سیوکالته

  . خریداري شدند (مرك و سیگما)معتبر 
بیان پس از تمیز شدن و گرفتن گل و الي آن، رطوب شیرینهاي مریشه :بیان سازي ریشه شیرین آماده

 40دماي  با آلمان) -100-800مدل  1(ممرتتري بریده و در آون با قیچی باغبانی به قطعات کوچک
ایران خود (شده با آسیاب چکشی  هاي خشکهفته خشک شدند. ریشه 1مدت  بهگراد درجه سانتی

  ) نگهداري شدند.گراددرجه سانتی -18تیلن در فریزر (دماي هاي پلی اودر و در کیسه ایران) -ساز

) درصد 80اتانول، درصد 80با حالل (آب، متانول  1:10گرم نمونه با نسبت  25 :استخراج با سوکسله
ها سپس ساعت) قرار گرفت. عصاره 6 و 4، 2هاي مختلف (مخلوط و در دستگاه سوکسله براي زمان

   ها در همان روز انجام گرفت.گیريام اندازهداري شدند. تم در یخچال نگه

                                                             
1- Memert 100-800 
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مخلوط گردید درصد  80با اتانول  1:10گرم نمونه با نسبت  5 :استخراج به کمک امواج اولتراسوند
هاي مختلف زمان براي )آلمان ،(D-78224 Singen/Htw)، ١الما(و سپس در یک حمام اولتراسونیک 

 130، 35، 0گراد) و در امواج با فرکانس ( درجه سانتی 50، 35، 20دقیقه) در دماهاي ( 90، 60، 30(
گیاهی جدا  کیلوهرتز) قرار گرفت. سپس عصاره استخراج شده با استفاده از کاغذ صافی از مواد جامد

  ).2004(آلبو و همکاران،  ها در همان روز انجام گرفتگیري. تمام اندازهشد
هاي مختلف استخراج توسط دستگاه  حاصل از روشحالل موجود در عصاره  : محاسبه بازده استخراج

ي هاعصاره ،)، آلمان)-3001M(هریوس، (تبخیر در خال چرخشی تبخیر شد و در آون تحت خال 
خشک گردیدند. با محاسبه وزن اولیه بالن و وزن نهایی آن که حاوي ماده خشک بر  بیانریشه شیرین

صورت درصد  در مرحله استخراج محاسبه و به جاي مانده است، مقدار کل ماده خشک استخراج شده
   گرم نمونه خشک) بیان گردید. (گرم به صد

بیان توسـط  مقدار کل ترکیبات فنولی موجود در عصاره ریشه شیرین :گیري ترکیبات فنولی کل اندازه
مورد بررسی قرار گرفـت. در ایـن روش مقـدار کـل ترکیبـات       2سیوکالته -سنجی به روش فولینرنگ

ایـن ترکیـب اسـید     گردد و در اغلـب مواقـع   بر اساس یک ترکیب فنولی انتخاب شده، بیان می فنولی
 100گردد. پس از تهیه عصـاره،   واالنت اسید گالیک بیان می صورت اکیآن به هاي هیجگالیک بوده و نت

ه کرده و لیتر آب مقطر به عصاره اضافمیلی 8/2میکرولیتر از عصاره در لوله آزمایش ریخته شده، سپس 
لیتـر   میلی 2و  با آب مقطر رقیق شده بود)1:10سیوکالته (که به نسبت  -میکرولیتر معرف فولین 100با 

سـاعت در دمـاي اتـاق قـرار      مدت نیمها بهخوبی مخلوط شد. نمونهدرصد به 2محلول کربنات سدیم 
نـانومتر خوانـده    750گرفتند. سپس مقدار جذب محلول توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 

بـر مبنـاي اسـید     3شد. مقدار کل ترکیبات فنولی با استفاده از معادله خط رسم شده براي اسید گالیـک 
معادلـه خـط    ).2007لـین و تانـگ،   ( گرم در گرم نمونه خشـک بیـان گردیـد   صورت میلی به گالیک و

دهـد   نـانومتر نشـان مـی    750هـا در  گالیک را با میزان جذب محلول رگرسیونی که رابطه غلظت اسید
واالنـت   اساس اکـی مقدار ترکیبات فنولی بر Xمقدار جذب و  Yباشد. در این معادله صورت زیر می به

 دهد. اسید گالیک را نشان می
Y= 0008/0 x+ 0649/0                                R2= 9976/0  

                                                             
1- Elma 
2- Folin-Ciocalteu 
3- Gallic acid 
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 روش شیمادا و همکاران، با DPPH هاي رادیکالمیزان مهار  :1ي آزادها رادیکال مهارارزیابی میزان 
گرم در  میکرو 50-500هاي  هائی با غلظت مورد ارزیابی قرار گرفت. براي این منظور، محلول) 1992(

این صورت بود که یک   ها در حالل متانول آماده شدند. روش آزمایش به  از تمامی عصاره لیتر میلی
لیتر از عصاره افزوده و  میلی 3موالر) به  یمیل 1/0(با غلظت  DPPHلیتر از محلول متانولی  میلی

 دقیقه در محل تاریک 30مدت  هاي آزمایش به لوله سپس شدت هم زده شد به دست آمده بهمخلوط 
الزم به ذکر است در شد. قرائت نانومتر  517قرار گرفتند. بعد از این مدت میزان جذب در طول موج 

 DPPHهاي  در نهایت درصد مهار رادیکال وجایگزین  لیتر متانول میلی 3 با، عصاره کنترلنمونه 
  توسط عصاره با فرمول زیر محاسبه گردید:

  

  100
_


A

AsAc
cهاي آزاد  = مهار رادیکالDPPH (درصد) 

  

  باشند. به ترتیب جذب کنترل و جذب نمونه می As و  Acکه در این رابطه 
 EC50 عنوان تحت فاکتوري از مختلف هاي عصاره رادیکالی ضد فعالیت مقایسه براي معموالً

 از درصد 50 آن در که گرددمی اطالق عصاره از غلظتی به EC50 تعریف طبق. شود می استفاده
 باشد، تر کم غلظت این هرچه بنابراین. شوند مهار واکنش محیط در موجود DPPH آزاد هايرادیکال

  .دارد تري بیش دیکالیرا ضد فعالیت نظر مورد عصاره که است این دهنده نشان
 است هاي آماري تکنیک از اي پاسخ مجموعه سطح روش :آماري تحلیل و تجزیه و آزمایش طرح

تاثیر  تحت متغیرها از تعدادي توسط نظر مورد پاسخ رود که می کار هب هاییفرآیند سازيبهینه در که
 کمک است. با شده خپاس سطح روش تعریف واژه سبب ریاضی مدل گرافیکی شماي گیرد. می قرار
 متقابل اثر و دوم درجه مدل رگرسیون ضرایب کلیه و یافته کاهش هاآزمایش تعداد طرح آماري، این

 بود، هافاکتور و متقابل اصلی آثار بررسی پژوهش این مسئله ترینمهم برآورد هستند. قابل ها،فاکتور
 مستقل هاي اثر متغیر مطالعه این در). 1999(ایورسن،  شد پاسخ انتخاب سطح آماري طرح رو این از

 در X3)گراد) ( یو درجه حرارت (درجه سانت  (X2)زمان (دقیقه) ، (X1)(کیلوهرتز)شامل: فرکانس 
 داده نشان ها آن مقادیر و فرایند مستقل متغیرهاي 1 جدول درگرفت.  قرار ارزیابی مورد سطح سه

  .است شده

                                                             
1- Free Radical scavenging activity 
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پاسخ  سطح در روش باشد.دوم می درجه رابطه أپاسخ عموم سطح در روش استفاده مورد مدل
 هر متغیر روي بر را فاکتورها متقابل و اصلی آثار که شودتعریف می مدلی وابسته متغیر هر براي

 پاسخY ، یاد شده معادله باشد. درمی صورت معادله سه به متغیره چند مدل نماید،می بیان جداگانه
  β23 , β13اثرات مربعی و   β33 , β22 , β11ضرایب خطی،β1  ، β3 , β2ثابت، ضریب β0 شده، بینیپیش

,  β12باشندمی متقابل اثرات.  
  

Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β1X12 + β2X22 + β3X32 + β12X1X2 + β13X1X3 + 
β23X2X3       

  

در ، درجه حرارتو  زمان، فرکانسمستقل شامل  متغیر سه با مرکزي مرکب طرح از پژوهش این در
 فرآیند) جهت پذیري تکرار (براي محاسبه طرح مرکزي نقطه در تکرار شش و یک بلوك سه سطح،

 استفاده یاد شده فرآیند سازي بهینه و شرایط استخراج ترکیبات فنولیک، بازدهی عصاره تاثیر بررسی
  گرفت. انجام Excelافزار  و رسم نمودارها با نرم SASافزار  ها با نرم آنالیز سایر داده شد.

  
  .سطوح انتخاب شده براي فاکتورها (اولتراسونیک) -1جدول 

  متغیر مستقل  واحد  نماد    کد  
1  0  1 -        

130  35  0  X1 KHz فرکانس  
90  60  30  2X  زمان  دقیقه  
50  35  20  3X  oC دما  

  
  و بحث ایجنت

 :سوکسلهبیان با روش  سازي استخراج ترکیبات فنولیک و بازدهی عصاره از ریشه شیرین بهینه
نشان داده شده است. با افزایش  1شکل  اثر حالل و زمان بر میزان استخراج ترکیبات فنولیک در

. در روش سوکسله حالل آب ه استزمان سوکسله، میزان استخراج ترکیبات فنولیک افزایش یافت
) درصد 80 و متانول درصد 80 هاي دیگر (اتانول کنندگی را نسبت به حالل ترین قدرت استخراج کم

  داشت.
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  ج ترکیبات فنولیک در روش سوکسله.اثر زمان و نوع حالل بر میزان استخرا -1 کلش
  .است درصد 5دار در سطح احتمال  اختالف معنی گر بیانمشابه  حروف غیر

  
یابد و حالل  دهد که بازدهی عصاره با افزایش زمان سوکسله افزایش می نشان می 2همچنین شکل 

هاي دیگر در افزایش بازدهی عصاره بـود. زمـان اسـتخراج در روش     موثرتر از حالل درصد 80 اتانول
خـوبی حـداکثر    باشد که بایستی به حد کافی باشد تا حالل به سوکسله از فاکتورهاي مهم استخراج می

، لیت ماده در حالل، دماي اسـتخراج ماده را استخراج نماید. زمان استخراج به چند عامل از جمله حال
تـر باشـد، باعـث     چه سرعت جریان حالل بـیش سرعت جریان حالل بستگی دارد. هر تماس وسطح 

  ).2000(فلوز،  گردد کاهش الیه مرزي در سطح ماده غذایی و در نتیجه باعث افزایش استخراج می
  

  
  

  زان بازدهی عصاره در روش سوکسله.اثر زمان و نوع حالل بر می -2 کلش
  .است درصد 5دار در سطح احتمال  ف معنیاختال گر بیانمشابه  حروف غیر
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کاهش  EC50 ساعت میزان 6به  2شود با افزایش زمان از مشاهده می 3طور که در شکل  همان
هاي باال چون میزان  ها نسبت داد. در زمانتوان به ترکیبات فنولی عصارهیابد که این نتیجه را می می

هاي آزاد را به خود شترین میزان مهار رادیکالترکیبات فنولیک بیشتري در عصاره وجود دارد بی
را به خود  EC50 ترین میزان ترین و حالل آب بیش کم درصد 80اختصاص داد. همچنین حالل اتانول 

طور  ، بهبیان ریشه شیرینهاي  توان نتیجه گرفت، میزان ترکیبات فنولی عصاره بنابراین میاختصاص دادند. 
به  گران پژوهش در بررسی سایر گیاهان، دهد.اثیر قرار می ها را  عصارهاکسیدانی  لیت آنتیعامستقیم ف

اندازي رادیکال آزاد و مقدار ترکیبات  بستگی باال بین توانایی به دام یکسانی در ارتباط با هم هاي هیجنت
 )2001پترسون و همکاران، ( شود. پترسون و همکاران  ها اشاره می فنولی رسیدند که به برخی از آن

رنگ شدن بتاکاروتن  و بی DPPHاکسیدانی عصاره جوي دو سر را با دو روش  فعالیت آنتی
نشان دادند  گران پژوهشهاي فنولیک کل عصاره را تعیین کردند. این  گیري کرده و میزان ترکیب اندازه

رد. گیري شده ارتباط خوبی وجود دا اکسیدانی اندازه هاي فنولیک و فعالیت آنتی بین میزان ترکیب
دهنده آن را  اکسیدانی اسانس پونه کوهی و ترکیبات تشکیل ، فعالیت آنتی)2004( و همکاران کولیسیک
گرم  5/0براي اسانس  EC50رنگ شدن بتاکاروتن مورد بررسی قرار دادند. فاکتور  و بی DPPHبا آزمون 
-αتر از  انس کماکسیدانی اس گزارش شد. فعالیت آنتیگرم در لیتر  BHT 018/0و براي در لیتر 

 ترین فعالیت ها نشان داد که بیش تر از آسکوربیک اسید بود. بررسی قوي BHTتوکوفرول و 
دار، سپس ترکیبات فنولیک، شامل تیمول و کارواکرول و بعد  اکسیدانی مربوط به ترکیبات اکسیژن آنتی

رادیکالی اسانس و  آنتیدیگري فعالیت  پژوهشها بود. در  از آن اسانس کامل و در نهایت هیدروکربن
 PGو  BHA ،BHTدر مقایسه با  ppm  200در غلظت .Anethum graveolens Lعصاره بذر 

 3/90، درصد 5/88، درصد 5/96، درصد 6/81ترتیب  بررسی و درصد فعالیت گیرندگی رادیکال به
رادیکالی  تر بودن فعالیت آنتی نشان داد که علت قوي هاي هیجگزارش شد. نت درصد 4/93و  درصد

سینگ و ( تر دو ترکیب فنولیک آنتول و دیل آپیول است عصاره بذر نسبت به اسانس آن، حضور بیش
  ).2005همکاران، 

اکسیدانی و همچنین گیري ترکیبات فنولی و فعالیت آنتیمربوط به اندازه هاي هیجبا توجه به نت
اکسیدانی، در روش و فعالیت آنتی مطالب گفته شده در زمینه ارتباط مستقیم بین ترکیبات فنولیک

هاي گیريها از اندازهسازي روشجویی در وقت و هزینه جهت بهینهمنظور صرفهاستخراج بعدي به
  بیان استفاده شد.ترکیبات فنولیک و بازدهی عصاره ریشه شیرین
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  در روش سوکسله.  EC50اثر زمان و نوع حالل بر میزان  -3 کلش
  .است درصد 5دار در سطح احتمال  اختالف معنی گر انبیمشابه  حروف غیر

  
  بیان با روش اولتراسونیک سازي استخراج ترکیبات فنولیک و بازدهی عصاره از ریشه شیرین بهینه

هاي  ، آزمونRSMبا توجه به نقاط تعریف شده در طرح  :ها توسط روش سطح پاسخ بررسی داده 
هاي تعیین میزان ترکیبات  دست آمده از انجام آزمونهب هاي هیجنت 2مربوطه انجام شد. در جدول 

دست آمده از  هاي به ي بعدي داده بیان ارائه شده است. در مرحلهفنولیک و بازدهی عصاره ریشه شیرین
هاي مختلف توسط روش سطح پاسخ آنالیز گردیدند. ضرایب رگرسیونی تخمین زده شده و  آزمون
 باشد. می 3ها مطابق جدول  از پاسخواریانس براي هر یک   تجزیه  جدول

) و 2R=899/0هاي آنالیز مقدار رگرسیون باال ( نتیجه ):TPCآنالیز سطح پاسخ ترکیبات فنولی کل (
روابط بین میزان ترکیبات فنولی کل و پارامترهاي استخراج شامل فرکانس، دما و زمان استخراج  1رابطه 

  . دهد را نشان می
  

)1(                                                                ٣X039/3+٢X 8980/1+X19290/2+3553/35Y1=  
  

فاکتور مورد بررسی  3گر آن است که اثرات خطی هر  بیان 3نشان داده شده در جدول  هاي هیجنت
ورد اثرات اند. در م داري بر استخراج ترکیبات فنولیک داشته (دما، زمان و فرکانس استخراج) تاثیر معنی

دار نبودند. براي بررسی ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته از کدام از متغیرها معنی متقابل هیچ
بعدي سطح پاسخ رسم شده توسط مدل استفاده شد. در هر دو نمودار اثر دو متغیر در حالتی  نمودار سه

  . که متغیر سوم در نقطه مرکزي قرار دارد بررسی گردیده است
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  .ها در نقاط مشخص شده با طرح کامپوزیت مرکزي آزمون هاي هیجنت -2جدول 

  )کیلوهرتزفرکانس (  تیمار

X1 

  زمان (دقیقه)
X2 

  گراد) درجه سانتیدما (
X3 

  ترکیبات فنولی کل
  )بر گرم گرم میلی(

  بازدهی
  )درصد(

1  35  60  20  87/32  65/11  
2  0  90  20  85/29  58/10  
3  35  60  35  63/34  26/12  
4  35  60  35  00/35  40/12  
5  0  30  50  75/31  25/11  
6  130  90  20  36/33  82/11  
7  130  60  35  43/37  27/13  
8  35  30  35  10/35  44/12  
9  130  30  20  30/32  45/11  
10  35  30  20  00/35  40/12  
11  35  60  35  27/34  15/12  
12  130  90  50  6/41  75/14  
13  35  90  35  30/36  87/12  
14  130  30  50  70/34  30/12  
15  35  60  35  20/34  12/12  
16  0  60  35  68/31  23/11  
17  35  60  35  00/35  36/12  
18  35  60  50  00/39  83/13  
19  0  90  50  27/34  15/12  
20  0  30  20  55/25  50/8  
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  .روش اولتراسونیک بابیان  جدول تجزیه واریانس براي ترکیبات فنلی کل و بازدهی استخراج عصاره ریشه شیرین - 3جدول 

  درجه آزادي  
  بازدهی  ترکیبات فنولی کل

 Pعدد   ضریب تغییرات Pعدد   ضریب تغییرات

  000/0  49/12  000/0  30/35  9  مدل
X1 1  92/2  000/0  98/0  000/0  
X2 1  89/1  004/0  62/0  004/0  
X3

 1  03/3  000/0  02/1  000/0  
X1

2 1  68/1-  12/0  57/0-  1/0  
X2

2 1  53/0-  59/0  16/0-  61/0  
X3

2 1  3/0-  76/0  08/0-  8/0  
X1X2 1  23/0-  69/0  02/0-  91/0  
X1X3 1  37/0-  53/0  067/0-  72/0  
X2X3 1  13/0-  82/0  11/0-  56/0  

Lack of fitness     048/0    05/0  
R2   899/0    9/0    

Adj-R2   809/0    82/0    
CV   64/1    52/0    

  
) (جدول P>001/0نشان داد (را دماي استخراج اثر خطی مثبت بر روي استخراج ترکیبات فنولیک 

) P>01/0). همچنین زمان استخراج نیز اثر خطی مثبت بر روي استخراج ترکیبات فنولیک نشان داد (3
شود  ). واضح است که افزایش در دما و زمان، منجر به افزایش استخراج ترکیبات فنولیک می4(شکل 
درجه  25-50طور مرتب با افزایش دما از  نشان داد که بازدهی فالونوئیدها به )2000( 1). کمل4(شکل 
یابد. افزایش دما ممکن است سبب باز شدن دیواره سلولی شود که نتیجه آن در گراد افزایش می سانتی

دماي باال ویسکوزیته  باشد. از این گذشته، دردسترس بودن فالونوئیدها براي افزایش استخراج می
(پان و  یابد کارایی استخراج افزایش می در نتیجهیابد  حالل کاهش و ضریب انتشار افزایش می

حرارت جهت افزایش استخراج ترکیبات فنولیک نیز توسط  ).2000؛ کمل، 2000همکاران، 
. افزایش گزارش شده است )2007( و سیلوا و همکاران )2007( دورلینگ و همکاران گران پژوهش

                                                             
1- Camel 
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دما، استخراج با حالل را هم از طریق افزایش در ضریب انتشار و هم از طریق افزایش حاللیت 
افزایش حاللیت ترکیبات فنولیک نیز توسط  ).2008(الفارسی و لی،  دهد ترکیبات فنولیک بهبود می

اجزاي سلولی ها پی بردند که افزایش دما با شکستن  گزارش شده است. آن )2008( وانگ و همکاران
شود که در نتیجه باعث تسهیل در  هاي گیاهی منتهی به افزایش نفوذپذیري غشاي سلولی می سلول

دهد که نشان می 5شکل  ).2008، وانگ و همکاران( هاي محدود شده خواهد شد فنل سازي پلی آزاد
اثر خطی مثبت را شود. فرکانس  افزایش در فرکانس منجر به افزایش در استخراج ترکیبات فنولیک می

)، در حالی که اثر متقابل بین فرکانس و دما تاثیر P>001/0بر استخراج ترکیبات فنولیک نشان داد (
داري بر استخراج ترکیبات فنولیک نداشت. هنگام برخورد امواج با یک ماده، این امواج نیرویی را  یمعن

نماید و در فشاري از درون غذا عبور میعنوان موج  کنند، اگر نیرو بر سطح عمود باشد، بهاعمال می
گردد. هر دو نوع موج در هنگام عبور از غذا صورتی که موج موازي سطح باشد باعث موج برشی می

 سببشوند که گردند. امواج اولتراسونیک باعث یکسري تغییرات ناگهانی در فشار و دما می ضعیف می
هاي آزاد ع، نازك کردن غشاء سلولی و تولید رادیکالهاي هوا در غذاهاي مایتجزیه بافت، ایجاد حباب

گردند. عمل تجزیه بافت و متالشی کردن می )ها داردکه این عمل اثر کشنده بر روي میکروارگانیزم(
آن و همچنین نازك کردن غشاء سلولی باعث شده است تا از این امواج در استخراج نیز بهره گرفته 

گیر زمان به راندمانی مشابه با استخراج با حالل  توان با کاهش چشمیشود. با استفاده از این روش م
  .)2010زو و همکاران، ( دست یافت

توان به پدیده علت افزایش میزان استخراج ترکیبات فنولی با افزایش زمان اولتراسونیک را می
هاي انقباض و چرخه مایع، -کاویتاسیون نسبت داد که در واقع در اثر انتشار امواج صوتی در فاز جامد

ها در ادامه رشد و در هایی شده که این حبابتشکیل حباب سببشود که انبساطی در محیط ایجاد می
شوند. این عمل باعث نوسان ذرات جامد و مایع شده و تحت عمل اولتراسونیک نهایت متالشی می

بر  کنند. عالوهالل انتشار پیدا میاز فاز جامد به ح ند. در نتیجه مواد حل شونده سریعأکنسرعت پیدا می
این، دیگر اثرات مانند امولسیفیکاسیون، انتشار و صدمه به بافت نیز به افزایش استخراج اجزاي 

علت  دلیل وقوع اکسیداسیون (بههاي باالتر ممکن است بهکند. در زماننظر از مواد خام کمک می مورد
؛ 2003ستاگنو و همکاران، (رو ن استخراج کاهش یابدقرار گرفتن در معرض امواج اولتراسوند) میزا

لی از سازي روش استخراج به کمک اولتراسوند ترکیبات فنو در بهینه ).2009خانی و همکاران،  قره
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نشان دادند که زمان استخراج مقدار ترکیبات فنولی را به . )2008( سبوس گندم، وانگ و همکاران
داري افزایش  طور معنی دقیقه به 10- 30میزان ترکیبات فنولی از  دهد. تاثیر قرار می میزان زیادي تحت

ثابت بود. همچنین بهترین شرایط استخراج، غلظت اتانول  طور تقریبی دقیقه به 30-50افت ولی از ی
ترین  دقیقه گزارش شد که زمان استخراج مهم 25گراد و زمان  درجه سانتی 60، دماي درصد 64

گرم معادل  میلی 12/3ایند بود. تحت این شرایط مقدار کل ترکیبات فنولیک، دار براي فر پارامتر معنی
  اسید گالیک به گرم پوسته گندم گزارش شد.

) مقدار رگرسیون باال 2آنالیز سطح پاسخ (جدول : بیان آنالیز سطح پاسخ بازدهی عصاره ریشه شیرین
)906/0=2Rروابط بین پارامترهاي  2د. معادله دهبیان نشان می) را براي بازدهی عصاره ریشه شیرین

   دهد. مختلف را نشان می
  

)2                           (                                       3x028/1+2x623/0 +1x988/0+4972/12=٢Y  
  

بیان نشان داد. اثر زمان استخراج و فرکانس را بر روي بازدهی عصاره ریشه شیرین 6شکل 
) را نسبت به زمان P>001/٠دارتري (یشود فرکانس اثر معنمالحظه می 3 از جدولطور که  همان

)01/٠<Pنشان داد که بازدهی عصاره با افزایش  هاي هیج. نتشتبیان دا) بر بازدهی عصاره ریشه شیرین
ش علت استفاده از اولتراسوند است که به واسطه افزای یابد. این مساله احتماال بهفرکانس افزایش می

تواند فرایند استخراج را افزایش دهد. پدیده کاویتاسیون منجر انتقال جرم بین حالل و مواد گیاهی می
در نتیجه  ).2001(توما و همکاران،  شودبه شکستن بهتر سلول و تسهیل آزادسازي محتواي آن می

جرم، نفوذ بهتر  هایی از جمله افزایش در انتقال کاربرد اولتراسوند در استخراج مواد گیاهی مزیت
تر محصول  تر و بازدهی بیش تر استخراج سریعتر به حالل، استخراج در دماي پایین حالل، وابستگی کم

  ).2001(ویناتورو،  دهدرا نشان می
اگرچه با افزایش  ،دهنداثر خطی مثبت را نشان میدما و زمان هر دو فاکتور  7با توجه به شکل 

تواند یابد. این پدیده می، بازدهی با گسترش زمان استخراج افزایش میدماي استخراج در دماهاي پایین
وسیله انتقال آهسته جرم در دماي پایین توضیح داده شود و این که در این شرایط ترکیبات در مواد  به

گیاهی نیاز به زمان بیشتري براي حل شدن داخل محلول دارند. در دماي باالتر ترکیبات ریشه 
(یانگ و  تري با گسترش زمان استخراج دارند رسند و تغییر کمزمان کوتاه به تعادل می بیان در شیرین
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تاثیر قرار  دما یک متغیر خیلی مهم است که بیشتر فرآیندهاي فیزیکوشیمیایی را تحت. )2009همکاران، 
ثابت تعادل را  کند. دماهاي باالتروسیله دما تغییر میدهد. تعادل میان ماده در فاز جامد و حالل به می

که دما  شود. هنگامیدهند که این منجر به استخراج مقدار زیادتري ماده توسط حالل میافزایش می
شود که در مورد ال نزدیک مینظر باشد، حاللیت به حاللیت ایده ي مورد نزدیک نقطه ذوب ماده

پذیري ماده را افزایش یونی حداکثر مقدار قابل حصول است. دما همچنین ضریب نفوذترکیبات غیر
وسیله افزایش انرژي درونی و حرکت مولکولی درون فاز جامد است همچنین دماي  دهد. اثر دما بهمی

شود. هر دو اثر دما یعنی دهد که منجر به افزایش نفوذپذیري میروي دینامیکی را کاهش میباال، گران
کند. ال جرم و استخراج ترکیبات کمک میافزایش انرژي مولکولی و کاهش ویسکوزیته به فرآیند انتق

تواند مشکالتی را در فرآیند استخراج از جمله، کاهش حجم حالل در اثر  البته استفاده از دماي باال می
که، امکان تخریب گرمایی ترکیبات حساس وجود دارد.  تر اینتبخیر و تغییر در غلظت ایجاد کند. مهم

هاي داري تحت تاثیر گرما قرار گیرند. گزارشطور معنیتوانند بهمی عنوان مثال ترکیبات آنتوسیانینیبه
مل و (رو ها شده است متعددي وجود دارد که دماي باال در فرآیندهاي مختلف باعث کاهش آنتوسیانین

  ).1999؛ ایورسن، 1990همکاران، 
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  )گراد سانتی درجهبیان در برابر دما ( بازدهی عصاره ریشه شیرین نمودار فضایی و سطحی -7شکل 
 .)UAEدر روش استخراج به کمک اولتراسونیک ( و زمان (دقیقه)

  
انجام شد و  2بسته با استفاده از جدول سازي متغیرهاي وا بهینه: سازي استخراج با اولتراسونیک بهینه

بازدهی عصاره  دست آمده در مورد ترکیبات فنولی کل ودست آمدند. میزان مطلوبیت به نقاط اُپتیمم به
گراد و درجه سانتی 50دقیقه، دماي  68بود. این مقادیر بهینه در زمان  درصد 89بیان  ریشه شیرین

دست رسیم که مقادیر به ها به این نکته می بررسی آن حاصل شد که با KHz130-35 مابین فرکانس
ثر بر میزان ترکیبات ؤدست آمده در مورد عوامل مههاي پیشین ب تجربی با دانسته هايآمده طی آزمایش

فنولی کل و بازدهی عصاره هماهنگی دارد. عمل استخراج در شرایط بهینه ارائه شده توسط مدل در 
بینی شده توسط آن مقایسه گردید. میزان راندمان تولید  جه با مقدار پیشسه تکرار انجام گردید و نتی

گرم معادل اسید گالیک به گرم وزن خشک و  میلی 07/40بینی شده مدل براي ترکیبات فنولیک پیش
هاي انجام شده در این شرایط از آزمایش دست آمده به هاي هیجبود که نت درصد 26/14بازدهی عصاره 
گرم معادل اسید گالیک به گرم وزن خشک و بازدهی عصاره  میلی 56/40 ±4/0فنولیک براي ترکیبات 

متغیر حالل، زمان  3دهد که مدل توانسته تا حدود زیادي اثر نشان می هاي هبود. این نتیج 16/0±47/14
   و نسبت حالل به نمونه را در استخراج ترکیبات فنولیک و بازدهی عصاره را نشان دهد.

هاي مختلف استخراج از نظر میزان استخراج ترکیبات فنولیک، بازدهی عصاره ریشه  شمقایسه رو
هاي استخراج (روش سوکسله، استخراج به کمک اولتراسوند) از  براي مقایسه بین روش: بیان شیرین
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ها با استفاده از  نظر میزان ترکیبات فنولی از قالب طرح کامال تصادفی استفاده شد و مقایسه میانگین
) صورت گرفت تا بهترین روش براي استخراج >05/0Pاي دانکن در سطح احتمال ( دامنهآزمون چند

براي روش سوکسله  RSMافزار  ترکیبات فنولی انتخاب شود. شرایط استخراج بهینه حاصل از نرم
 50دقیقه، دماي  68، در استخراج به کمک اولتراسوند زمان درصد 80ساعت و حالل اتانول  6زمان 

  ها انتخاب شدند. بودند که براي مقایسه بین روش کیلوهرتز 113 توان ،گراد رجه سانتید
کار رفته در استخراج  ) مشاهده شد که اثر نوع روش بهANOVAدر بررسی نتایج آنالیز واریانس (

). در روش سوکسله نسبت به روش استخراج به کمک P>05/0( بوددار ثر و معنیؤترکیبات فنولی م
  . )8تري مشاهده شد (شکل  سونیک میزان ترکیبات فنولی بیشاولترا

  

 
  

  نظر میزان استخراج ترکیبات فنولیمقایسه بهترین تیمارها از  -8شکل 
  .روش دومختلف استخراج در نقطه بهینه هاي  در روش

  
هاي استخراج  ) مشاهده شد که بین روشANOVAآنالیز واریانس ( هاي هیجبررسی نتچنین در  هم

   ).9(شکل  وجود نداردداري  یکمک اولتراسونیک و سوکسله از نظر بازدهی استخراج اختالف معنبا 
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  .هاي مختلف استخراج در نقطه بهینه هر روش مقایسه بهترین تیمارها از نظر میزان بازدهی عصاره در روش -9شکل 
  

 :هاي مختلف اصل از روشهاي بهینه ح عصاره DPPHاندازي رادیکال  مقایسه میزان توانایی به دام
روش متفاوت  2 بیان در نقاط بهینه در هاي ریشه شیرین اکسیدانی عصاره قدرت آنتی پژوهشدر این 
ارزیابی شد. این روش اشاره دارد به توانایی  DPPHوسیله آزمون  اولتراسونیک به و سوکسله

کالی مصنوعی پایدار که تحت اکسیدان در انتقال اتم هیدروژن یا الکترون، به یک ترکیب رادی آنتی
، جهت بررسی DPPHگردد. استفاده از رادیکال پایدار هاي حذف رادیکال بیان می عنوان روش

هاي گیاهی، کاربرد زیادي دارد. حرکت الکترون در سرتاسر مولکول خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس
) نتواند DPPHدرازیل (پیکریل هی -1دي فنیل  -2΄و  2شود که رادیکال آزاد پایدار  سبب می

نانومتر کند. این  515- 517صورت دیمر درآمده و همچنین ایجاد رنگ بنفش تیره در طول موج  به
نانومتر است. در این آزمون،  517دوست بوده و داراي جذب بیشینه در طول موج  رادیکال چربی

باشند،  هنده هیدروژن میهاي رادیکالی که دها یا دیگر گونه اکسیدان با آنتی DPPHهاي  رادیکال
آید و رنگ آن از بنفش تیره به زرد روشن تبدیل شده و در  شکل کاهش یافته در می واکنش داده و به

 ).2007(دمیرچی و همکاران،  یابد نانومتر کاهش می 515-517نتیجه میزان جذب در طول موج 
هاي  تري کلی واکنش (تعداد مولکولتواند استوکیوماکسیدان، می هاي آزاد تولید شده از آنتیرادیکال
DPPH هاي ها یا دیگر گونه اکسیدان دهنده (آنتی یافته) توسط یک مولکول عامل کاهش کاهش

دقیقه  60باقی مانده است، بعد از  DPPHگر مقدار  رادیکالی) را تعیین کند. در نهایت جذب که بیان
تر  ها در حذف رادیکال آزاد کماکسیدان لیت آنتیتر باشد، فعا چه این مقدار بیششود. هر گیري می اندازه
  ).2004(مولینکس، است 



 زهره کرمی و همکاران
 

19  

داري بر میزان مهار  تاثیر معنی ها عصارهنوع و غلظت آنالیز واریانس نشان داد،  هاي هیجنت
هاي آزاد ها در مهار رادیکالآن بود که توانائی عصاره گر بیان هاي هیجچنین نت د. همرآزاد داهاي  رادیکال

هاي  ها افزایش یافت. در غلظت رادیکالی آنفعالیت ضدسته به غلظت بوده و با افزایش غلظت واب
ترین خاصیت  ترین و کم ترتیب بیشو سوکسله به اولتراسونیک، عصاره استخراجی با پایین
عنوان مثال، دار بود. بهدرصد معنی 5اکسیدانی را از خود نشان دادند که این اختالف در سطح  آنتی

 و درصد 38 ترتیب بازدارندگی به ppm100 سوکسله در غلظت اولتراسونیک و صاره استخراجی با ع
درصد افزایش یافت.  9/63درصد و  68/ 26 به 300 درصد را نشان دادند که این اثر در غلظت 5/28

 وهاي استخراجی با سوکسله هاي مختلف عصارههاي آزاد توسط غلظتمیزان مهار رادیکال 10 شکل
   دهد. اولتراسونیک را نشان می

  

  
  

استخراجی با سوکسله و هاي  هاي مختلف عصاره غلظت DPPHهاي آزاد  درصد مهار رادیکال مقایسه میانگین - 10 کلش
  .است درصد 5دار در سطح احتمال  اختالف معنی گر بیانمشابه در هر غلظت  حروف غیراولتراسونیک. 

  

هاي اولتراسونیک  ها (عصاره هاي باالتر اختالف بین عصاره تشود در غلظ که مشاهده میطور همان
دهد یک غلظت بحرانی از ترکیبات فنولی براي مهار  نشان می هاي هیج. این نتشود تر می و سوکسله) کم

شدگی،  دلیل پیدایش نوعی حالت اشباع هاي باالتر به هاي آزاد کافی است. احتماالً در غلظت رادیکال
   .اشتهاي آزاد ند داري روي میزان مهار رادیکال ر معنیافزایش غلظت تاثی
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بیان در زمان کوتاه و همچنین بهبود  با توجه به میزان استخراج باالي ترکیبات فنولیک از ریشه شیرین
توان گفت که  اکسیدانی) و کاهش حالل مصرفی می کیفیت ترکیبات فنولی استخراج شده (فعالیت آنتی

  باشد. می هاي سنتی (مانند سوکسله) جایگزین مناسبی براي روش ونیکاولتراسروش استخراج با 
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Abstract1 

At present study, response surface methodology was used to determine the 
optimum processing conditions to acheive maximum of extraction yield, phenolic 
compounds and antioxidant activity during Ultrasound-assisted extraction of 
licorice root. Temperature (20-50 ºC), processing time (30-90 min) and ultrasound 
frequency (35 and 130 KHz) were the factors investigated with respect to phenolic 
compound, extraction yield and antioxidant activity. Experiments were designed 
according to Central Composite Rotatable Design with these three factors each at 
three different levels, including central and axial points. With respect to the 
dependent variables linear effects of all of the three independent variables on 
phenolic compound, extraction yield and antioxidant activity were found to be 
significant. The optimal condition in ultrasonic assisted extraction method was the 
extraction temperature of 50 oC, extraction time of 68 min and frequency of 113Hz. 
Under these conditions, the extraction yield of licorice root and total phenolic 
compounds were 40.0719 mg/g and 14.265%, respectively. Also, in this study 
results were compared with those obtained by soxhlet extraction. 
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