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 مقاله پژوهشی

خواص آنتی اكسيدانی و ضدميكروبی عصاره بنه هاي مختلف استخراج برارزيابی روش

 زعفران
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 چكيده

( SWE( و استخراج با آب متادون بحرانتی )UAEاج فراصوت )( با استخراج به كمک اموCSEدر اين مطالعه، رو  استخراج با حلال )

( و طترح RSMيابی پارامترها از رو  سطح پاسخ )( مقايسه شد و برای بهينه Crocus sativusثره بنه زعفران )ؤبرای استخراج تركيبات م

 09، زمتان C57˚دمتای  UAEر رو  ، و د%94دقيقه و اتانول  14، زمان C09˚, دمای CSE( استفاده شد. در رو  CCDمركزی )مركب

دقيقه به عنتوان مقتادير بهينته انتختاب شتدند.  22و زمان  C694˚نيز دمای  SWEو در رو   %94كيلوهرتز و اتانول  57دقيقه، فركانز 

ادل اسيد گاليتک گرم معميلی 1/947رو  استخراج با آب مادون بحرانی بيشترين راندمان استخراج را داشته و بالاترين محتوای فنولی كل )

 مقدارگيری شد. اندازه SWEگرم بنه زعفران( در عصاره  644گرم معادل كوئرستين در ميلی 2/62گرم بنه زعفران( و فلاونوئيد كل ) 644در 

نی نيتز بته ترين فعاليت آنتی اكسيدابالاترين و پايين .است گريد رو  دو برابر 62 و 9 بيترت به SWE عصاره یديفلاونوئ و یفنول یمحتوا

سازی ارزيابی شد و حتداقل ها به رو  ريزرقتمشاهده شد. اثر ضدباكتريايی عصاره CSEو  SWEترتيب در نمونه استخراج شده به رو  

 mg.mL 144-1و  544بته ترتيتب  اشريشتياكلی و استتافيلوكوكوس اورئتوسهتای غلظت كشندگی هر سه عصاره بهينه، نسبت به باكتری

 بدست آمد.
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 مقدمه

يکتتی از گرانتتترين و   (.Crocus sativus L)زعفتتران

هتای جهتان و احتمالتاً حاصتل جهتش گيتاه نظيرترين ادويهبی

باشد می 6و از تيره زنبقيان Crocus cartwrightiamusوحشی

(Bagri et al., 2017)خشک . اين گياه در مناطق خشک و نيمه

هتای گترم و خشتک دارنتد هتای سترد و تابستتانكه زمستتان

(D'Agostino et al., 2007) هتتای معتتتدل و و در اقلتتيم

. ( ,2009Lage & Cantrell)قابليتت رشتد دارد  2استتوايینيمه

ساله فاقد بذر بوده و توليد مثتل بهای چنداين گياه رنگی و گران

گيترد. در صتورت متی 5آن از طريق تکثير ساقه زيرزمينی يا بُنه

طول هر فصتل زراعتی، زعفتران مراحتل رشتد ختود را پتز از 

( بر روی بنه قديمی 0های جديد )بنه دختریدهی، با توليد بنهگل

. دوره توليتد (Gresta et al., 2008)كنتد ( طی می9)بنه مادری

سال بيان شتده كته تتا  9تا  7ران در ايران در منابع مختلف زعف

بترداری وجتود دارد. بته طتور معمتول سال نيز امکتان بهره 64

چهتارم های عملکرد اين گياه در سال اول پايين است و در سال

 شيبه دليتل افتزا سپز و رسدیتا ششم به حداكثر مقدار خود م

ها در جتذب آب و نتهی، تشديد رقابت بين بدختر یهاتراكم بنه

متواد غتتذايی و همچنتتين نامستتاعدتر شتتدن شتترايط فيزيکتتی و 

گذارد. در اين زمتان لتازم رو به كاهش می مجدداً شيميايی خاك

های زعفران برای كشتت در مزرعته جديتد از زمتين است تا بنه

گترم، در ستال اول تتوان  1های با وزن كمتر از خارج شوند. بنه

و مطالعات نشان داده  (Saeidirad et al., 2016)گلدهی ندارند 

تابع  دیيتول هایها و درصد گلسبز شدن، تعداد برگدرصد كه 

ها بترای حيوانتات . با توجه به ستمی بتودن بنتهها استقطر بنه

                                                                                           
6- Iriduceae 

2- Subtropical 

5- Corm 

0- Replacement (daughter) corm 
9- Mother corm 

تتتوان از آنهتتا بتته عنتتوان ختتوراك دام استتتفاده كتترد جتتوان نمی

(Srivastava et al., 2010) ايتران توليدكننتده و صتادركننده .

و  (Ghorbani, 2008)درصد زعفران دنيا است  55تا  54حدود 

شت زعفران در استتان خراستان، در با توجه به سطح وسيع زيرك

ای نه چندان دور با افزايش توليد بنه زعفران مواجه خواهيم آينده

های ريز با وزن كم توليتد بود. بنابراين سالانه مقدار زيادی از بنه

شوند كه جز  ضايعات محسوب شده و عتدم اتختاذ رويکترد می

شد و  مناسب در اين زمينه سبب هدر رفت سرمايه زيادی خواهد

ضروری است تا از هم اكنون به صورت ويژه در اولويت پژوهش 

 و سرمايه گذاری قرار گيرد. 

هتای مختلتف گياهان حاوی تركيبات ثانويه متعدد در بخش

باشتند. تکنيتک خود هستند كه اغلب دارای فعاليت زيستتی متی

كليدی در استخراج تركيبتات متوثره از يتک  گيری مرحلهعصاره

 تتأثيررا ميزان و نوع تركيب استتخراج شتده تحتت گياه است زي

 ,.Enayati et al)حلالی و نوع رو  استخراج قرار دارد  سيستم

هتتای بتته همتتين دليتتل، تقاضتتای زيتتادی بتترای رو . (2017

تر، ميزان مصرف حلال كمتتر و گيری جديد با زمان كوتاهعصاره

-مشکلات زيست محيطی كمتر وجود دارد. تحقيقات نشتان متی

و نيز با استفاده  1(SWEگيری با آب مادون بحرانی )دهد عصاره

ی برای استتخراج متواد متوثره گيتاه 7(UAEاز امواج فراصوت )

. (Gong et al., 2015)كننتد بستيار ستريع و متوثر عمتل می

 به هزينه زيادی نياز نداشتته و فراصوت امواج كمک به استخراج

 از عىيوست دامنته استتخراج بترا  های مختلتفبا حلال تواندمى

انتشار امتواج  .(Vinatoru, 2001) شود استفاده عىيطب باتيترك

-هايی در مجاورت مرز جامد ايجاد میفراصوت درون مايع حباب

 Luque-Garcia)پاشتند می كند كه رشد كرده و در نهايت فرو

& Castro, 2003) .هتا ستبب آزادستازی فروپاشی ايتن حبتاب

                                                                                           
1- Subcritical-water extraction 

7- Ultrasound-assisted extraction 
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شتود كته بتا تخريتب انرژی بسيار زيادی در فضايی كوچک می

تتر ديواره سلولی و نفوذ حلال به درون بافت، انتقال جترم ستريع

مواد به فاز حلتال و افتزايش بتازده استتخراج را بته دنبتال دارد 

(Gabaldón-Leyva et al., 2007) از سوی ديگر، استتفاده از .

آب متتادون بحرانتتی يتتک رو  استتتخراج ستتبز استتت كتته آب 

شود. اين رو  ارزان و ايمن استت و های آلی میجايگزين حلال

 .(He et al., 2012)كارايی بالايی نيز دارد 

ها برای استخراج مواد مطالعات متعدد كارآمد بودن اين رو 

های گياهی را نشان داده است. در پژوهشی بترای موثره از نمونه

استخراج تركيبات فنولی و فلاونوئيدی گلبترگ زعفتران از رو  

SWE يابی پارامترها بتا رو  بتاكزاستفاده شده است. بهينه-

در  C˚695ل دمتای صورت گرفته و شترايط بهينته شتام 6بنکن

ميلی ليتر آب بر هتر گترم نمونته  51دقيقه و با نسبت  90زمان 

بدست آمده است. در عصاره بهينه مقدار تركيبات فنتولی كتل و 

گترم  644ميلی گرم در هتر  255و  6161فلانوئيد كل به ترتيب 

 Ahmadian-Kouchaksaraie et)نمونه گزار  شتده استت 

al., 2016)  در مطالعه ديگری از رو .UAE  بترای استتخراج

بترای  2(CCDو از طرح مركتب مركتزی ) تركيبات فرار زعفران

دهتد كته بهينه يابی پارامترها استفاده شده است. نتايج نشان می

مقدار نمونه، نوع حلال، نسبت حلال و زمان استخراج بته عنتوان 

 Jalali-Heravi et)ها هستند پارامترهای اصلی و موثر بر پاسخ

al., 2009) هدف از اين پتژوهش يتافتن كاربردهتای احتمتالی .

برای ضايعات بنه زعفران بتوده استت. بته ايتن منظتور تركيتب 

شيميايی بنه زعفران در زمان ختواب تعيتين گرديتد. همچنتين، 

های مختلف برای عصاره گيری از بنه زعفران مورد ارزيابی رو 

ر گرفته و از نظر بازده استخراج، ميزان فنتول كتل، خاصتيت قرا

اكسيدانی و اثر ضدميکروبی عصاره مقايسه شدند. متغيرهای آنتی

گذار بر استخراج شامل نوع حلال، دما، زمتان و فركتانز در تأثير

                                                                                           
6- Box-Behnken 

2- Central Composite Design 

و نيز دمتا و زمتان استتخراج در رو   UAEو  CSEهای رو 

SWE گزارشتی مبنتی بتر يابی شدند. تتا كنتون بررسی و بهينه

برای عصاره گيری بنه زعفران و مقايسه  SWEاستفاده از رو  

 های استخراج ارائه نشده است.آن با ساير رو 

 

 هاروش و مواد

 هامواد شیمیایی و معرف

نيتروساليستيليک استيد دی -9و5ستيوكالتيو،  فتولين معرف

(DNS)5، ،آلومينيتتوم كلرايتتد استتتات پتاستتيم، كربنتتات ستتديم 

-2،0،1آبه، تک اسيد گاليک آبه،شش (IIآهن ) كلرايد آبه،شش

-دی-6و6و  0(TPTZتتتری آزيتتن ) -اس-پريتتديل(-2تتريز )

 شتركت از 9(DPPH) هيتدرات-هيتدرازيل-پيکريتل-2-فنيتل

 درجه از نيز شيميايی تركيبات ساير. شدند تهيه 1آلدريچ سيگما

 استتفاده متورد ستازیخالص هرگونه بدون و بوده آزمايشگاهی

 گرفتند. قرار

 

 نمونه سازیآماده

 بته 6557و در خردادمتاه ستال  ختواب زمان در زعفران بنه

 خراستان استتان شهرستان زاوه مزارع از یکي از یتصادف صورت

. پتز از شتد داده شستشتو مقطر آب با سپز و برداشت یرضو

 هيستا در و شتده خرد كوچک قطعات بهها بنه جدا كردن الياف،

 یپتودر بته ابيآست با شدهخشک نمونه تينها در. گرديد خشک

 یبتترا وعبتتور داده شتتد  59و از التتک متتش  هشتتد ليتبتتد نتترم

های ها در بسته. نمونهگرفت قرار استفاده مورد یبعد یهاآزمون

 پلی اتيلنی و درون دسيکاتور نگهداری شدند.

 

 

                                                                                           
5- 3,5-Dinitrosalicylic acid 

0- 2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine 

9- 1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl-hydrate 

1- Sigma-Aldrich 
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 گیریعصاره

گيری در واقتع شترايط شرايط نهايی ذكر شده جهت عصتاره

 6(RSMها به رو  سطح پاستخ )حاصل از مدلسازی دادهبهينه 

كه در اينجتا ذكتر  در شرايط دمايی، حلالی و زمانی مختلف بوده

-C˚ 14، دما )2(CSEگيری متداول با حلال )اند. در عصارهنشده

، متتانول %94دقيقه( و نوع حلتال )اتتانول  14-544(، زمان )24

ک فراصوت نيز دما گيری به كمو استون(، در رو  عصاره 94%

(˚C14-54( زمتتتان ،)94و  57دقيقتتته(، فركتتتانز ) 69-09 

و استتون( و در  %94، متانول %94كيلوهرتز( و نوع حلال )اتانول 

( C 694-644˚گيری با آب مادون بحرانی نيز دما )رو  عصاره

دقيقه( بته عنتوان متغيرهتای مستتقل در نظتر  64-54و زمان )

، به TPC) 5قدار تركيبات فنولی كلها شامل مگرفته شدند. پاسخ

گترم وزن خشتک  644گرم معادل اسيد گاليتک در صورت ميلی

و قتدرت احيتا   DPPHبنه زعفران(، درصد بازدارندگی راديکال 

در  IIمول بر ليتر آهتن ، به صورت ميلیFRAP) 0كنندگی آهن

گيتری، گرم وزن خشک بنه زعفران( بوده اند. جهت عصاره 644

با حلال مخلوط شتد. در هتر  64به  6فران به نسبت پودر بنه زع

ها صاف شدند و محلول رو  پز از اتمام زمان استخراج، نمونه

 زير صافی برای آناليزهای شيميايی مورد استفاده قرار گرفت. 

 

 های فیزیکوشیمیاییآزمون

رطوبت نمونه به رو  معمول آون گذاری تا رسيدن به وزن 

گتذاری در يتين خاكستتر از رو  كتورهثابت تعيين شد. برای تع

 ,AOAC)تا رسيدن به وزن ثابتت استتفاده شتد  C144˚دمای 

 ,.Magomya et al). ميزان پروتئين به رو  كجلتدال (2000

چربی به رو  سوكسله و با استفاده از هگزان به  و مقدار (2014

 گيری شد.عنوان حلال اندازه

                                                                                           
6- Response surface methodology (RSM) 

2- Conventional solvent extraction 

5- Total-phenolic compounds 

0- Ferric reducing antioxidant power 

 کل گیری کربوهیدراتاندازه

گيتری سولفوريک اسيد اندازه-كل به رو  فنل كربوهيدرات

گرم گلوكز به ميلی 644به اين منظور . (Jain et al., 2017)شد 

نرمال( به يتک لولته  9/2ليتر هيدروكلريک اسيد )ميلی 9همراه 

محتوی آب منتقل شده و به متدت سته ستاعت در آب در حتال 

جو  حرارت داده شد. پز از سرد شتدن تتا دمتای اتتا ، ايتن 

نمونه با استفاده از كربنات سديم جامد خنثتی شتده و تتا حجتم 

، 2/4ليتر رقيق شد و سپز سانتريفيوژ گرديد. مقتادير ميلی 644

ليتر از اين استاندارد به يک ستری لولته ميلی 6و  9/4، 1/4، 0/4

ليتتر رقيتق آزمايش منتقل شده و با آب مقطر تا حجم يک ميلی

 6ليتر آب مقطر است. به هتر لولته گرديد. نمونه شاهد يک ميلی

ليتر ميلی 9نی/حجمی( و درصد وز 9ليتر محلول آبی فنول )ميلی

درصد وزنی( افزوده شتده و بختوبی تکتان  51اسيد سولفوريک )

ها به حمام آب منتقل شدند و به دقيقه نمونه 64داده شد. پز از 

نگهداری شدند. در نهايتت جتذب  C54-29˚دقيقه در  24مدت 

نتانومتر قرائتت شتده و بتر استاس  054ها در طول موج محلول

كربوهيدرات كل بر حسب گلوكز محاسبه  رگرسيون خطی ميزان

 شد.

 

 محلول کل گیری قنداندازه

 9گرم از نمونه بتا ميلی 644جهت استخراج قند كل محلول، 

( بته C59˚درصتد( داغ و درون حمتام آب ) 94ليتر اتانول )ميلی

مرتبه تکترار گرديتد و  5دقيقه استخراج شد. اين عمل  64مدت 

 rpm 2944دقيقته در  9ه متدت هتا بتپز از هر استخراج، لوله

سانتريفيوژ شدند و مايع رويی آنها جدا و با هم مخلوط شتد و در 

تبخير گرديد. به اين نمونه مقتدار   C94˚نهايت درون حمام آب 

 2/4های مختلف )ليتر آب مقطر اضافه شد. سپز حجمميلی 64

 های آزمايش منتقل و حجم هر لولهميلی ليتر( از آن به لوله 6تا 

ليتر رسانده شده و قند كل محلتول، بته با آب مقطر به يک ميلی

 گيری شد.سولفوريک اسيد بر مبنای گلوكز اندازه-رو  فنول
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 محلول احیا گیری قنداندازه

نيتروساليستيليک استيد و در قند احيا  محلتول بته رو  دی

 Gusakov et)گيری شتد نمونه استخراج شده در بند قبل اندازه

al., 2011) . 6به منظور تهيه معرف دی نيتروساليسيليک استيد 

گتترم  9/4گتترم فنتتول كريستتتالی،  DNS ،2گتترم  64درصتتد، 

گرم هيدروكسايد سديم در آب مقطتر حتل  64سولفيت سديم و 

ليتتر معترف ميلی 5شده و تا حجم يک ليتر رقيق گرديد. سپز 

DNS  های مختلف گلوكز و نمونه افزوده ليتر از غلظتميلی 5به

حرارت داده شد تا  C54˚دقيقه در  9-69ه و مخلوط به مدت شد

ليتتر پتاستيم ستديم ای ايجاد گردد. يتک ميلیقهوه -رنگ قرمز

درصد به محلول افزوده شد تا رنگ آن تثبيت گردد.  04تارتارات 

 979پز از سرد شدن تا دمای اتا ، جذب محلول در طول موج 

 نانومتر قرائت شد.

 

  اجاستخر بازده تعیین 

 C04˚ليتتر( در ميلتی 9حجم مشخصتی از عصتاره بهينته )

منتقل  C640˚ساعت( و سپز به آون با دمای  20خشک شده )

شده و پز از رسيدن به وزن ثابت بته دقتت تتوزين گرديتد. در 

نهايت با توجه به نسبت اوليه پودر بنه زعفران بته حلتال در هتر 

گرم  644هر رو  استخراج، بازده كل به صورت گرم عصاره در 

 .(Zeković et al., 2016)بنه زعفران خشک گزار  شد 

 

 کل فنول تعیین

ليتتر عصتاره بنته ميلی 9/4برای تعيين محتوای فنولی كل، 

درصتد  64ستيوكالتيو -ليتتر معترف فتولينميلی 9/2زعفران به 

درصد  9/7ليتر كربنات سديم ميلی 2دقيقه،  9اضافه شد. پز از 

دقيقته در دمتای اتتا  و  54ها بته متدت افزوده شد و نمونه نيز

هتا در طتول مکان تاريک نگهداری شدند. در نهايت جذب نمونه

گيری شد. بته عنتوان استتاندارد از استيد نانومتر اندازه 719موج 

گترم معتادل استيد گاليک استفاده شده و نتايج به صورت ميلتی

نه زعفتران خشتک گرم پودر ب 644در هر  6(mg GAEگاليک )

 .(Fu et al., 2011)بيان شدند 

 

  کل فلاونوئید تعیین

های بهينته بته رو  در عصاره 2(TFCميزان فلاونوئيد كل )

 & Lin)رنگ سنجی بتا كلرايتد آلومينيتوم تعيتين شتده استت 

Tang, 2007) ،9/6ليتر از عصتاره بتا ميلی 9/4. به طور خلاصه 

 64ليتر كلرايتد آلومينيتوم شتش آبته )ميلی 6/4ليتر اتانول، ميلی

ليتتر ميلی 9/2ليتر استات پتاسيم )يک مولار( و ميلی 6/4درصد(، 

دقيقتته  54آب مقطتتر يتتونزدايی شتتده مخلتتوط گرديتتد. پتتز از 

 069وج نگهداری در دمای محتيط، جتذب مخلتوط در طتول مت

گيری شد. از كوئرستين به عنوان استاندارد استتفاده نانومتر اندازه

 5(mg QEگترم كوئرستتين )شده و نتايج به صورت معادل ميلی

 گرم بنه زعفران خشک بيان شدند. 644در هر 

 

 اکسیدانیآنتی ظرفیت ارزیابی
 DPPHارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی با روش 

 2هتای مختلتف عصتاره بته ظتتليتتر از غلابتدا يک ميلتی

درصد وزنی/حجمتیDPPH (440/4  )ليتر محلول متانولی ميلی

 54ها به طور كامل مخلتوط شتده و بته متدت افزوده شد. نمونه

هتا در دقيقه در دمای اتا  نگهداری شدند. سپز جذب محلتول

گيتری شتد نانومتر در مقابل حلال خالص انتدازه 967طول موج 

(Sánchez-Vioque et al., 2012)هتتای . در متتورد نمونتته

سازی با متانول انجتام استخراج شده با آب مادون بحرانی، رقيق

ها پيش از آزمايش سانتريفيوژ شدند تا كدورت ايجاد شده و نمونه

اكستيدانی شده هنگام افزودن متانول از بين برود. ظرفيتت آنتتی

مطتابق  DPPHرنتدگی راديکتال ها به صورت درصد بازدانمونه

 محاسبه شد. 6رابطه 

                                                                                           
6- Gallic acid equivalents  

2- Total flavonoids content 

5- Quercetin equivalents 
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(6)             

 
بازدارنتدگی  %94در نهايت غلظتی از نمونه كه تعيين كننده 

( از طريق آنتاليز رگرستيون تعيتين 50ICاست ) DPPHراديکال 

 شد.

 FRAP با روش اکسیدانیآنتی ظرفیت ارزیابی

-ميلتی 544مخلوطی از بافر استات ستديم ) FRAPمعرف  

مولار و تهيه شده در ميلی TPTZ (64(، محلول pH 1/5مولار با 

مولار از كلرايتد ميلی 24مولار(، محلول ميلی 04اسيد كلريدريک 

است كته  2/6: 6:6:64( و آب مقطر به ترتيب به نسبت IIIآهن )

گيتری ظرفيتت آنتتی شود. برای اندازهبه صورت روزانه تهيه می

 FRAPليتر معرف ميلی 9/6يتر از نمونه به لميلی 2/4اكسيدانی، 

گتذاری در گرمخانه هدقيق 64اضافه شده و جذب مخلوط پز از 

˚C57 گيتری شتد نانومتر اندازه 955، در طول موج(Fu et al., 

( IIفاده از محلول سولفات آهتن ). منحنی استاندارد با است(2011

گرم  644( در هر IIمولار آهن )رسم شده و نتايج به صورت ميلی

 پودر بنه زعفران محاسبه شدند.

 

 بهینه عصاره ضدباکتریایی خاصیت بررسی

هتای ، از پليتت6ستازیجهت اجرای آزمون به رو  ريزرقت

هتای ای استفاده شده و خاصتيت ضتدباكتريايی عصتارهخانه 51

 استتافيلوكوكوس اورئتوسهتای باكتريتايی بهينه بر روی سو 

(Staphylococcus aureus)2  اشريشياكلیو (Escherichia 

lioc)5  ميکروليتتتر محتيط كشتتت )متتولر  59بررستی شتتد. ابتتدا

هتای بهينته ها اضافه شد. عصاره( به تمام چاهک0هينتون براث

ند. ساعت خشتک شتد 20به مدت  C04˚پيش از تهيه رقت، در 

                                                                                           
6- Microdilution 

2- Staphylococcus aureus PTCC 1764 
5- Escherichia coli PTCC 1330 
0- Mueller Hinton Broth 

تهيه شده و  mg.mL 144-1سپز از آنها محلول پايه به غلظت 

ميکرومتر( استتريل عبتور داده شتدند.  09/4از فيلتر سرسرنگی )

ميکروليتر از عصاره فيلتر شده بته رديتف اول پليتت  644سپز 

هتای های سريالی به همين ترتيتب در رديتفمنتقل شده و رقت

ميکروليتر از عصاره و  644ديگر نيز اجرا شدند. در آخرين رديف، 

ميکروليتتتر از  9محتتيط كشتتت دور ريختتته شتتد. در نهايتتت، 

بته هريتک از  cfu.mL 164-1سوسپانسيون باكتريايی با غلظتت 

های شاهد اضافه شتد. از آنتتی بيوتيتک ها به جز چاهکچاهک

جنتامايستتين متتايع بتته عنتتوان شتتاهد بتترای بررستتی حساستتيت 

ساعت در  69ها به مدت پليت های باكتريايی استفاده شد.سو 

˚C57 گذاری شدند. در نهايت، فعاليت ضتدباكتريايی از گرمخانه

در  9هتا توستط دستتگاه الايزاريتدرطريق ارزيابی كدورت چاهک

نتتانومتر ارزيتتابی شتتد. بتتا مقايستته كتتدورت  124طتتول متتوج 

های شاهد، كمترين غلظتتی های حاوی باكتری و چاهکچاهک

رشدی مشاهده نشد به عنوان حداقل غلظت كه در آن هيچ گونه 

 9رشد باكتری در نظر گرفته شتد. مقتدار  1(MICمهاركنندگی )

هتای حتاوی به پليتت MICهای ميکروليتر از هر يک از چاهک

ستاعت در  20محيط كشت مولرهينتون آگار منتقل و بته متدت 

˚C57 گذاری شد تا تعيين شود آيا عصاره بنته زعفتران گرمخانه

 مهاركننده رشد بوده است. شندگی داشته يا صرفاًخاصيت ك

 

  آماري تحليل و تجزيه

نستخه  7ها از نرم افزار ديزاين اكسپرتبرای طراحی آزمايش

استتفاده شتد.  SPSSافزار ها از نرمو برای بررسی آماری داده 7

 یبترا یتصتادف كاملتاً طرح صورت به ليفاكتور یبنددسته کي

 انزيتوار زيآنتالها با آزمون آمتاری هداد .شد انتخاب مطالعه نيا

مورد تجزيه و تحليتل قترار گرفتنتد. در  (ANOVA) يک طرفه

                                                                                           
9- ELISA Reader 

1- Minimum inhibitory concentration 

7- Design expert 
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 نيانگيتمتتک تتک  نيبت سهيمقادار بودن تفاوت، صورت معنی

 ی آمتاریهایبررس .شد انجام آزمون دانکن از استفاده با مارهايت

تته و همته گرف صتورت( >49/4p) درصتد 59 نانياطم سطح در

 ه بار تکرار شدند.ا سهآزمون

 

 نتايج و بحث

نتايج نشان داد كه بيش از نيمتی از تركيتب بنته زعفتران را 

درصد( و كربوهيدرات  444/95±492/6دهد )رطوبت تشکيل می

نيز مهمترين جز  تشکيل دهنده بنه زعفران خشک است )جدول 

های گذشته تغييرات محتوای قند كتل محلتول و (. در پژوهش6

بنه زعفران خشک در طول دوره خواب بررستی پروتئين محلول 

 1شده است. بر همين اساس، ميزان قند كتل محلتول از حتدود 

گرم در صد گترم  65گرم در صد گرم در ماه ارديبهشت تا حدود 

در مردادماه متفاوت است. ميزان پروتئين محلتول نيتز از حتدود 

ود گرم در صد گرم بر مبنای وزن تر در ارديبهشت ماه تا حد 2/4

گرم در صد گرم بر مبنای وزن تر در مردادماه متفاوت بتوده  2/6

. مقتدار قنتد محلتول (Chrungoo & Farooq, 1985)استت 

وده قرار داشتت. گيری شده در اين پژوهش نيز در اين محداندازه

در پژوهشی ديگر مقدار رطوبت، چربی و كربوهيتدرات كتل بنته 

درصتتد گتتزار  شتتده  75و  92/5، 9/1زعفتتران بتته ترتيتتب 

(Einafshar & Sharayei, 2020)  تطابق خوبی بتا نتتايج كه

 بدست آمده در اين پژوهش دارد.

 

 تركيب شيميايی پودر بنه زعفران -9جدول 

Table 1- Chemical composition of the saffron corm dry powder 
 رديف
No. 

 آزمون
Test 

 *نتيجه آزمون

Result (%) 

1 
 رطوبت 

Humidity 
10.987±0.032 

 پروتئين 2

Protein 
3.751±0.114 

 خاكستر 3

Ash 
1.723±0.013 

 چربی 4

Fat 
3.169±0.052 

 كربوهيدرات كل 5

Total carbohydrate 
79.232±2.026 

 قند محلول  6

Soluble sugar (glucose) 
9.753±1.174 

 قند احيا   7

Reducing sugar (glucose) 
8.931±1.222 

 اند.شده بيان تکرار با سه و ميانگين ± استاندارد انحراف بصورت * نتايج

* Results are mean ± standard deviation (n=3). 

 

اثر شرایط استخراج بر مقدار ترکیبات فنولی و قدرت آنتی 
 اکسیدانی عصاره بنه زعفران

از سه حلال متفاوت استفاده شتد  UAEو  CSEدر دو رو  

بهترين كارآيی را در استتخراج  %94و نتايج نشان داد كه اتانول 

ات فنولی داشته و عصاره بدستت آمتده بالتاترين خاصتيت تركيب

قابل  تأثير(. ديگر مطالعات نيز به 6آنتی اكسيدانی را دارد )شکل 

اند. به عنوان توجه حلال در استخراج تركيبات فنولی اشاره نموده

نشتان داده كته بهتترين گزينته بترای  %94مثال محلول اتانول 

 ,.Verma et al)دم است استخراج تركيبات فنولی از سبوس گن

كارايی بهتتری  %94. در مطالعه مشابه ديگری نيز اتانول (2008

بتترای استتتخراج تركيبتتات فنتتولی از  %94نستتبت بتته متتتانول 
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 .(Kalia et al., 2008)است داشتته  Potentilla atrosanguineaهای هتوايی گيتاه بخش

 

 
 )حروف UAE( Bو ) CSE( Aروش ) عصاره بنه زعفران در DPPHنوع حلال بر ميزان تركيبات فنولی كل و بازدارندگی راديكال  تأثير -9شكل 

 .(است %15 اطمينان سطح در دارمعنی اختلاف دهنده نشان مختلف

Figure 1- The effect of solvent on the total phenolic compounds and DPPH radical scavenging activity of saffron corm extract 

in CSE (A) and UAE (B) method (Different letters indicate statistically significant differences (p≤ 0.05)). 
 

دما نيز از جمله پارامترهای مهم در هر فرآيند استخراج است. 

يکز جامد بته فتاز افزايش دما سبب افزايش انتقال جرم از ماتر

يابتد ها هم افزايش متیشود ضمن اينکه حلاليت آناليتحلال می

(Galviz-Quezada et al., 2019) نتتايج نشتان داد كته در .

و قتدرت  TPCسبب افتزايش  C04˚افزايش دما تا  CSEرو  

شود. در دماهای بالاتر مقتدار تركيبتات آنتی اكسيدانی عصاره می

فنولی كمی كاهش يافت )تغييرات معنی دار نيست( اما از قتدرت 

 (.2آنتی اكسيدانی عصاره كاسته شد )شکل 

 

 
 مختلف )حروف UAE( Bو ) CSE( Aروش ) عصاره بنه زعفران در DPPHركيبات فنولی كل و بازدارندگی راديكال دما بر ميزان ت تأثير -4شكل 

 است( %15 اطمينان سطح در دارمعنی اختلاف دهنده نشان

Figure 2- The effect of temperature on the total phenolic compounds and DPPH radical scavenging activity of saffron corm 

extract in CSE (A) and UAE (B) method (Different letters indicate statistically significant differences (p≤ 0.05)). 
 
 

تفاوت معنی دار نشان نداد اما دمای بالاتر سبب كتاهش  C09˚و  54، مقدار تركيبات فنولی در دمای استخراج UAEدر رو  
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TPC  قدرت آنتی اكسيدانی عصاره بنه زعفران نيتز شد. بالاترين

 2گيری شتتد. همانگونتته كتته در شتتکل انتتدازه C54˚در دمتتای 

كتارايی  UAE( رو  C04˚شود، در دمای مشتابه )مشاهده می

بالاتری در استتخراج تركيبتات فنتولی دارد كته متتاثر از اثترات 

استت كته در نتيجته عبتور امتواج  6زايیمکانيکی و پديده حفره

شود. اين پديده فروپاشی مواد جامتد، ت از حلال ايجاد میفراصو

ها، نفوذ بالاتر حلال و انتقال جرم بهتر را به دنبتال شکست سلول

 .(Kumari et al., 2017)دارد 

طولانی شدن زمان استخراج به شدت ستبب  CSEدر رو  

(. 5و فعاليت آنتی اكستيدانی عصتاره شتد )شتکل  TPCكاهش 

شود تا نمونه زمان ين رو  سبب میزمان استخراج طولانی در ا

بيشتری دمتای بالتا را تجربته نماينتد و كتاهش ظرفيتت آنتتی 

تواند به دليل تخريتب تركيبتات اكسيدانی عصاره بنه زعفران می

های استتخراج های جانبی در زمانیشيميايی و يا افزايش واكنش

تر و يا دماهتای بالتا باشتد. ضتمن اينکته هزينته فرآينتد طولانی

دهتد قترار متی تأثيرخراج و مقدار مصرف انرژی را نيز تحت است

(Chemat et al., 2017)  اما در رو .UAE  ،با افرايش زمتان

هتای كارآيی استخراج تركيبات فنولی هم بهبود يافت. در زمتان

استخراج كوتاه، فرصت كتافی وجتود نتدارد تتا امتواج فراصتوت 

های ستلولی را موجتب شتوند و لتذا متاده اوليته شکست ديواره

تواند بخش قابل توجهی از تركيبات موثره را در خود نگه دارد می

(Galviz-Quezada et al., 2019) نسبت به استخراج با حلال .

تتر و رانتدمان هتای استتخراج كوتتاهزمان UAEمعمول، رو  

 (.5استخراج بالاتری دارد )شکل 

فركانز امتواج فراصتوت نيتز از مهمتترين  UAEدر رو  

دارد.  ثيرتتأزايی و كارآيی استخراج پارامترهايی است كه بر حفره

با اين حال در يک استخراج هميشه هدف دستيابی بته رانتدمان 

تر، مصرف انرژی كمتر، هزينه استخراج بالاتر نيست و زمان كوتاه

                                                                                           
6- Cavitation 

تر و نيتز ظرفيتت آنتتی اكستيدانی/آنتی باكتريتال عصتاره پايين

بدست آمده نيز اهميتت دارنتد. در ايتن مطالعته استتخراج در دو 

ز انجام گرفت و نتتايج نشتان داد كته كيلوهرت 94و  57فركانز 

تر كارايی بهتری در استخراج تركيبات فنولی دارد. فركانز پايين

كنتد. بهبتود رانتدمان مطالعات پيشين نيز اين نتيجه را تاييد می

تتتر متتی توانتتد متتتاثر از تشتتکيل استتتخراج در فركتتانز پتتايين

 های بزرگتر با تعداد كمتتر در محتيط باشتد كته در زمتانحباب

كننتد و ستبب تخريتب متلاشی شدن انرژی بالتاتری را آزاد متی

 . (Chemat et al., 2017)شوند های سلولی میبيشتر ديواره

دما و زمان استخراج بته عنتوان دو پتارامتر  SWEدر رو  

اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج نشان داد كته بتا افتزايش 

زمان استخراج مقدار تركيبات فنولی و خاصيت آنتتی اكستيدانی 

دقيقته،  24های طولانی تتر از يابد اما در زمانعصاره افزايش می

صتاره بنته زعفتران و قدرت آنتی اكستيدانی ع TPCكاهش در 

(. ساير پژوهشگران نيتز نتتايج مشتابهی از 0مشاهده شد )شکل 

انتد. بته عنتوان زمان استخراج در اين رو  گزار  نمتوده تأثير

مثال در استخراج تركيبات فنولی از پوست انبه مشاهده شد كه با 

افتزايش  TPC( مقتدار C694˚دقيقته )دمتا  14افزايش زمان تا 

دقيقه( كاهش در مقتدار تركيبتات  624آن )تا يابد اما پز از می

فنولی گزار  شده كته بته دليتل تخريتب اجتزا  متوثره استت 

(Tunchaiyaphum et al., 2013). 

در دماهای بالا از قطبيت آب به عنوان حلال استخراج كاسته 

شتده و قابليتتت آن بترای انحلتتال تركيبتات غيرقطبتتی افتتزايش 

يابد. همچنين افزايش دما بتا كتاهش ويستکوزيته و كشتش می

گتردد. دماهتای سطحی حلال سبب بهبود نفوذ و انتقال جرم می

ای ميتان اجتزا  هتتر كرده و از برهمکنشبالا بافت گياهی را نرم

 كاهد.می
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 مختلف )حروف UAE( Bو ) CSE( Aروش ) عصاره بنه زعفران در DPPHزمان بر ميزان تركيبات فنولی كل و بازدارندگی راديكال  تأثير -9شكل 

 است( %15 اطمينان سطح در دارمعنی اختلاف دهنده نشان

Figure 3- The effect of time on the total phenolic compounds and DPPH radical scavenging activity of saffron corm extract in 

CSE (A) and UAE (B) method (Different letters indicate statistically significant differences (p≤ 0.05)). 
 

 
 مختلف )حروف SWEروش  عصاره بنه زعفران در DPPHديكال ( دما بر ميزان تركيبات فنولی كل و بازدارندگی راB( زمان و )A) تأثير -2شكل 

 است( %15 اطمينان سطح در دارمعنی اختلاف دهنده نشان

Figure 4- The effect of time (A) and temperature (B) on the total phenolic compounds and DPPH radical scavenging activity 

of saffron corm extract in SWE method (Different letters indicate statistically significant differences (p≤ 0.05)). 
 

توانتد تخريتب تركيبتات با اين حالا دماهای خيلتی بالتا متی

شيميايی عصاره را به دنبال داشته باشتد و لتذا ضترورت دارد تتا 

 Rodríguez-Meizoso et)دمای استخراج به دقت بهينه شود 

al., 2006) در بررسی دمای استخراج، بيشترين مقدار تركيبتات .

حاصل  C694˚فنولی و بالاترين قدرت آنتی اكسيدانی عصاره در 

شد. در مطالعات مشابه ديگتر نيتز بته كتارآيی بالتاتر استتخراج 

كيبات فنولی در دماهای بالاتر اشاره شده است. به عنوان مثال تر

بتا  TPCافتزايش  SWEای بته رو  در استخراج جلبک قهوه

مشتاهد شتد امتا در  C229˚تتا  644افزايش دمای استتخراج از 

دماهای بالاتر كاهش تركيبات فنولی عصاره گزار  شتده استت 

(Vo Dinh et al., 2018). 

 

اکسیییدانیف فنییول کییل و فلاونوئییید کییل در خاصیییت آنتییی
 انعصاره بنه زعفر

با توجه بته نتتايج بدستت آمتده در هتر رو ، پارامترهتای 
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، زمتان C09˚, دمای CSEيابی شدند و در رو  استخراج بهينه

 09، زمان C57˚دمای  UAE، در رو  %94دقيقه و اتانول  14

  SWEو در رو   %94كيلتوهرتز و اتتانول  57دقيقه، فركتانز 

ير بهينته دقيقته بته عنتوان مقتاد 22و زمتان  C694˚نيز دمای 

انتخاب شدند. بازده استخراج، ميزان فنول كل، فلاونوئيتد كتل و 

هتای استتخراج شتده از بنته اكستيدانی در عصتارهخاصيت آنتی

مقايستته  2زعفتتران تحتتت شتترايط استتتخراج بهينتته در جتتدول 

 است.شده

 

 بنه زعفران فعاليت آنتی اكسيدانی، تركيبات فنولی كل، فلاونوئيد كل و بازده استخراج -4جدول 

Table 2- Antioxidant activity, total phenolic compounds, total flavonoid content, and extraction yield of saffron corm 

 رو 
Method 

 DPPH قدرت مهار راديکال

Radical scavenging 

power of DPPH 

نقدرت احيا  كنندگی آه  
Ferric reducing 

antioxidant power 

ركيبات فنولی كلت   

Total phenolic compounds 
 محتوای فلاونوئيد كل

Total flavonoid content 

 بازده استخراج
Extraction 

yield  

 )1-(mg.kg 50DPPH IC )1-FRAP (mmol.L 
TPC (mg GAE in 100 g 

dry saffron corm powder) 
TFC (mg QE in 100 g dry 

saffron corm powder) 
(%) 

CSE a5833.79±4.821 b4.98±0.04 c89.280±0.88 c0.912±0.001 c17.763±0.01 
UAE b12403.2±18.21 b6.11±.01 b100.396±0.58 b1.558±0.001 b18.216±0.04 
SWE c1132.29±1530 a58.60±4.56 a807.624±6.49 a12.221±0.008 a43.420±0.18 

 (SEW(، استخراج با آب مادون بحرانی )UAE)(، استخراج با امواج فراصوت CSE* استخراج با حلال )
 .اندشده انيب تکرار سه با و نيانگيم ± استاندارد انحراف بصورت جينتا* 

 دار است.معنی %59* حروف متفاوت نشان دهنده اين است كه تفاوت در سطح اطمينان 

* Conventional solvent extraction (CSE), Ultrasound-assisted extraction (UAE), Subcritical water extraction (SWE). 
* Results are mean ± standard deviation (n=3). 

* Different letters in columns indicate statistically significant differences (p≤ 0.05). 

 

و  فنولدهد كه بالاترين ميزان ( نشان می2های جدول )داده

به عصاره استخراج شده به رو  آب مادون  فلاونوئيد كل متعلق

و  UAEهتای های بدست آمتده در رو بحرانی است و عصاره

CSE اكستيدانی های بعد قرار دارند. از نظر خاصيت آنتیدر رتبه

-بالتاترين خاصتيت آنتتی SWEنيز عصاره تهيه شده بتا رو  

 ترين زمان و بيشترين ميتزان بتازدهاكسيدانی را نشان داد. كوتاه

استخراج مربوط به رو  استخراج با آب مادون بحرانی است. در 

اين رو  زمان استخراج نسبت به دو رو  ديگر به حدود يتک 

سوم كاهش يافته و بتازده استتخراج بتيش از دو برابتر افتزايش 

يابد. همچنين در صورت استفاده از امواج فراصوت نسبت بته می

استتخراج كمتتر و  رو  استخراج حلالی متداول، زمان و دمتای

شود. ساير پژوهشگران نيز به بازده بالاتر بازده استخراج بيشتر می

 ,.Rajaei et alانتد )در استخراج با رو  فراصوت اشاره نمتوده

2010; Bashi et al., 2012 .)جتاديا قيتطر از فراصوت امواج 

 انتقتال زيتن و حلتال جذب به هاسلول وارهيد در منافذ و تخلخل

 را جترم انتقتال و كمتک كترده حلال به بافت ازوثره م باتيترك

هتا نيتز نتايج ساير پژوهش .(Vinatoru, 2001) ندنكیم عيتسر

 C654˚نشان دادند كه استخراج با آب مادون بحرانی در دمتای 

فنول كل و افزايش برابری بازده استخراج  77/66موجب افزايش 

ت به استخراج بتا آب برابری بازده استخراج فلاونوئيد نسب 26/62

 Cheigh)گردد از سبوس برنج سياه می C94˚يا اتانول در دمای 

et al., 2010) همانطور كه پيش از اين نيز بيان شد، در شرايط .

شود؛ اهای بالاتر موجب كاهش قطبيت آب میمادون بحرانی، دم

تواننتد در آب حتل شتوند قطبی نيز میبدين ترتيب تركيبات غير

(García-Marino et al., 2006). 

 

 سازی ریزرقت روش به عصاره ضدمیکروبی اثر بررسی

ضتتدميکروبی  تتتأثيربتته ترتيتتب نتتتايج  1و  9هتتای شتتکل

ای ايتن های استخراج شده از بنه زعفران و كشتت نقطتهعصاره

دهد. محيط كشت مولرهينتون آگار را نشان میها بر روی عصاره
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تجزيه و تحليل آماری مشخص كرد كه هر سه نوع عصتاره اثتر 

ضدباكتريايی بر روی هر دو سو  باكتريايی دارند. همانطور كته 

 124( مشتتخص استتت، ميتتزان ستتيگنال جتتذب در 9) در شتتکل

نانومتر با كاهش غلظت عصاره افتزايش يافتت كته بته معنتای 

باشتد. ايتن امتر نشتان ورت و رشد بيشتر باكتری میافزايش كد

دهد كه بازدارندگی عصاره وابسته به غلظت است. بترای هتر می

هتای گيری شتده در غلظتتسه عصاره بهينه، مقدار جذب اندازه

استافيلوكوكوس برای باكتری  mg.mL 144-1و  544، 694، 79

( امتتا در متتورد بتتاكتری p<49/4حتتدود صتتفر استتت ) اورئتتوس

مقتدار  mg.mL 144-1و  544هتای تنها در غلظتت شريشياكلیا

هتای مختلتف ای غلظتتجذب صفر مشاهده شد. كشتت نقطته

حتتتاوی بتتتاكتری  CSEعصتتتاره استتتتخراج شتتتده بتتته رو  

و  544هتای نشتان داد كته در غلظتت استافيلوكوكوس اورئوس
1-mg.mL 144 زنده نمانده است.  از عصاره هيچ باكتری 

 

 
 سازي )حروفريزرقت روش به یاكليشياشر( Bو ) اورئوس استافيلوكوكوس (Aباكتري ) روي زعفران بنه عصاره دباكتريايیض اثر -5 شكل

 است( %15 اطمينان سطح در دارمعنی اختلاف دهنده نشان مختلف

Figure 5- The antibacterial effect of saffron corm extract on the (A) Staphylococcus aureus and (B) Escherichia coli assayed 

by the microdilution method (Different letters indicate statistically significant differences (p≤ 0.05)). 
 

 
ت هاي آگار در غلظ مولرهينتون محيط كشت روي بر (E) اشريشياكلی و (S) اورئوس استافيلوكوكوس هايباكتري حاوي اينقطه كشت -6 شكل

611 (A ،)911 (B ،)951 (C و )75 (Dميلی )بنه زعفران ليتر عصارهگرم بر ميلی 
(a استخراج با حلال )متداول (b( استخراج به كمک امواج فراصوت و )cاستخراج با آب مادون بحرانی ) 

Figure 6- The microbial culture of Staphylococcus aureus (S) and Escherichia coli (E) on the Mueller Hinton agar at 600 (A), 

300 (B), 150 (C), and 75 (D) mg.mL-1 of the saffron corm extract. 

Conventional solvent extraction (a), ultrasound-assisted solvent extraction (b), and subcritical water extraction (c).  
 

تعدادی كلنتی  mg.mL 694-1و  79 های در غلظت .نظر گرفتدر حداقل غلظت كشندگی  توانرا می mg.mL 544-1يعنی 
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را  mg.mL 79-1غلظت  و به همين دليل شدجدا از هم مشاهده 

در  .(1در نظتر گرفتت )شتکل توان غلظت مهاركنندگی رشد می

. ها رشد كامل را نشان دادنتدباكتری ،عصارهاز های كمتر غلظت

 mg.mL-1و  144هتای نيز غلظتت شياكلیاشريدر مورد باكتری 

بتته ترتيتتب حتتداقل غلظتتت كشتتندگی و حتتداقل غلظتتت  544

 باشد.مهاركنندگی رشد می

هتای گترم مثبتت نستبت بته علت حساسيت بيشتر ستو 

های گرم منفی به تفاوت در ستاختار ديتواره ستلولی آنهتا سو 

های گرم منفی با يک لايته شود. ديواره سلولی باكتریمربوط می

خارجی پوشيده شده كه از نفوذ تركيبات ضدميکروبی بته ديتواره 

. اثتر ضتدميکروبی (Safdar et al., 2017)كنتد جلوگيری متی

هتا نستبت داده فنولهای گيتاهی عمتدتا بته حضتور پلیعصاره

هتا در عصتاره فنتولشود به طوری كه با افزايش ميزان پلتیمی

 ,.Sanhueza et al)يابتد فعاليتت ضتدميکروبی افتزايش متی

فنول از قبيتل . همچنين اثر ضدميکروبی آنها به نوع پلی(2014

هتا بستتگی دارد. فعاليتت اسيدهای فنتولی، فلاونوئيتدها و تتانن

های هيدروكستيل موقعيت و تعداد گروه تأثيرضدميکروبی تحت 

توانند بتا ديتواره ستلولی ها میگيرد چرا كه اين گروهنيز قرار می

جتاد اختلتال در ستاختار آن كتنش كترده و بتا ايباكتريايی برهم

 .(Xue et al., 2013)موجب نشت تركيبات سلولی شوند 

در پژوهشی اثر ضدقارچی عصاره بخش داخلی و خارجی بنه 

رد برسی قرار زعفران و همچنين ساپونين استخراج شده از آن مو

گرفته است. نتايج نشان داده حداقل غلظت مهاركنندگی پتز از 

 Aspergillusروز در تيمار عصاره بخش بيرونی بنته بترای  54

niger  درصتتد، بتترای  0/9برابتتر بتتاBipolaris spicifera ،

Fusarium oxysporum  وPenicillium raistriicki  برابر با

 5/2برابتتر بتتا  Rhizopus nigricansدرصتتد و در مقابتتل  5/5

و  Aspergillus nigerدرصد بود. بخش داخلتی بنته در برابتر 

Bipolaris spicifera  هيچگونه فعاليت مهاركنندگی نشان نداد

و  Fusarium oxysporumدرصتتتدی  7و موجتتتب مهتتتار 

Penicillium raistriicki  درصتدی در  5/5و همچنتين مهتار

هتتای وط ستتاپونينشتتد. مخلتت Rhizopus nigricansمقابتتل 

موجتتتب مهتتتار  mg.mL 644-1ترپينوئيتتتد در غلظتتتت تتتتری

های مورد بررستی شتد. ايتن تركيتب در درصدی تمام قارچ644

نشتان F. oxysporum را بتر  تتأثيرهای كمتر، بيشترين غلظت

های بنته ساپونين تأثيرداد. سميت بالاتر پوست نسبت به قارچ به 

انتد، نستبت داده متی تهكه بيشتر در بخش خارجی آن تجمع ياف

شود البته گزار  شده كه نقش تركيبات فنولی و فلاونوئيتدها در 

-Rubio)تتوان ناديتده گرفتت بروز اثرات ضدقارچی را نيتز نمی

Moraga et al., 2013). 

 

 گيري نتيجه

هتای زعفتران )بتا وزن در اين مطالعه مشخص شد كته بنته

اكسيدانی گرم( منبع تركيبات فنولی دارای فعاليت آنتی 9كمتر از 

مهمتی بتر ميتزان  تتأثيرو ضدباكتريايی هستند. رو  استخراج 

 اكستتيدانی عصتتاره و بتتازده استتتخراج داشتتت. درخاصتتيت آنتتتی

استخراج با آب مادون بحرانی بازده استتخراج بتيش از دو برابتر 

نسبت به دو رو  ديگر افزايش يافت. ميتزان فلاونوئيتد كتل در 

عصاره بهينه استخراج شده به رو  آب مادون بحرانی نيز حدود 

برابر دو رو  ديگر بود. با توجه به استفاده از آب بته عنتوان  62

دار محتيط زيستت دوستتيک رو  سبز و  SWEحلال، رو  

تر است. مطابق با نتايج است و در مقايسه با دو رو  ديگر سريع

 mg.mL 544-1سازی، غلظتت آزمون ميکروبی به رو  ريزرقت

هتتر ستته عصتتاره بهينتته حتتداقل غلظتتت مهاركننتتدگی بتتاكتری 

بود. حداقل غلظت مهاركنندگی باكتری  استافيلوكوكوس اورئوس

 بود.  mg.mL 144-1بهينه  در هر سه عصاره اشريشياكلی
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Abstract 

In the present study, the conventional solvent extraction (CSE) was compared with ultrasound-

assisted extraction (UAE) and subcritical water extraction (SWE) methods for the extraction of 

bioactive constituents from Crocus sativus corms. The response surface methodology (RSM) based 

on a central composite face-centred design (CCD) was used to optimize the extraction parameters. 

The optimum conditions of extraction were estimated to be ethanol 80%, 48˚C and 60 min in CSE, 

ethanol 80%, 37˚C, 45 min, and 37 kHz in the UAE, and 180˚C and 22 min in SWE. The 

subcritical water extraction showed the maximum extraction yield, and the highest value of total 

phenolic compounds (807.6 mg gallic acid equivalent in 100 g saffron corm) and total flavonoid 

(12.2 mg Quercetin equivalent in 100 g saffron corm) was determined in the SWE extract. The 

phenolic and flavonoid content of the SWE extract is 8 and 12 times higher than the other two 

methods, respectively. CSE and SWE extracts also showed the least and the highest antioxidant 

activities, respectively. The antibacterial activity of the optimized extracts was evaluated by the 

microdilution method. The results showed the minimum bactericidal concentrations of 300 and 600 

mg mL-1 against Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria, respectively. 
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