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چکیده
اصلیترین عامل ایجاد قدرت رنگی در زعفران ترمینی به نام مروسین به فرمول شیمیایی  C44H64O24اسرت .مروسرین یکری از چنرد
ماروتنویید محدود موجود در طنیعت است مه بهآسانی در آب حل میشود .این حاللیت یکی از دالیل ماربرد وسیع آن بهعنوان رن

دهنده

در مواد اذایی و دارویی نسنت به سایر ماروتنوییدها میباشد .قدرت رنگی زعفران یکی از پارامترهای عمده تعیین مننرده میفیرت زعفرران
میباشد مه با اندازهگیری میزان مروسین موجود در آن مورد ارزیابی قرار میگیرد .روش میکرو استخرا مرورد اسرتفاده در ایرن تحقیرق از
جدیدترین و سادهترین روشهای میکرو استخرا است مه میتواند با موفقیت برای پیش تغلیظ و جداسازی مروسین در نمونه زعفران بکرار
رود .سرعت ،ارزانی و آنالیز آسان در طیف سنجی  UV-Visمورد استفاده در اندازهگیری مروسین نسنت به سایر روشهای انردازهگیرری ،از
مزایای این روش است .بررسیها نشانداد مه نوع و حجم حالل پخشی و حالل اسرتخرا در برازده اسرتخرا ترأثیر بسرزایی دارد .در ایرن
پژوهش از استون به عنوان حالل پخشی و دیملرومتان به عنوان حالل استخرا استفاده شد .تحت شرای بهینه ،منحنی مالینراسریون در
دامنه  0/51-0/00005میکروگرم بر میلیلیتر خطی بوده و حد تشخیص روش  0/000008میکروگرم بر میلیلیترر اسرت .روش پیشرنهادی
تحت شرای بهینه برای اندازهگیری مروسین نمونههای زعفران مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و درصد بازیابی بسیار خوبی با
خطای مم محاسنه شده است.
کلمات کلیدی :پیش تغلیظ ،میکرواستخرا  ،اسوکتروفتومتری ،مروسین.

مقدمه
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زعفر ان گیاهی دائمری ،علفری و زینتری اسرت مره بره گرل

گیاه چاشنی بسیار گرانبهایی است مه از ماللههای خشک گرل
sativus

 Crocusبدست میآید .عامل اصلی ایجاد قدرت رنگری
بنرام مروسرین اسرت.

سالمتی و آرامشبخش و شادیآور معروف است و به آن القرابی

ماللههرای زعفرران ترمینری زرد رنر

نظیر سلطان و پادشاه ادویهها و طالی سرخ نسنت دادهاند .ایرن

مروسینها استرهای گلیکوزیل مروستین هستند مه یرک واحرد
مرمزی با هفرت پیونرد دوگانرهی مرزدو و چهرار گرروه متیرل

 استادیار گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشرگاه تربرت جرام و مردرس گرروه گیاهراندارویی ،دانشگاه تربت حیدریه.
 دانشآموخته مارشناسی ارشد شیمی تجزیه ،گروه گیاهان دارویی ،دانشگاه تربت حیدریه.(* -نویسنده مسئول)s.heydari@tjamcaas.ac.ir :

به عنوان زنجیره ی جاننی را در بر میگیرند .در ضمن این ترمیب
ها از جمله معدود خانوادههای مارتنوییدهایی هستند مه به مقدار
زیادی در آب حل مریشروند .مروسرین معمرولی دارای فرمرول
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مولکولی ( )C44H64O24است .این ترمیب یک دیاسترانتیوبیوزید

انتهایی با یک ،دو یا سه گروه گلوموز استری شدهاند (شکل .)5

از مروستین با فرمول مولکرولی ( )C20H24O4اسرت .گرروههرای

شکل  -ساختار کروسین
Figure 1- Structure of Crocin.

مروسین یکی از چند ماروتنویید محردود موجرود در طنیعرت

پارامترهایی نظیر بازده اسرتخرا  ،زمران اسرتخرا  ،در دسرترس

است مه به آسانی در آب حل مریشرود .ایرن حاللیرت یکری از

بودن و قیمت تجهیزات ،پیچیدگی روش ،مقدار حالل مصرفی و

دالیل ماربرد وسیع آن به عنوان رن دهنرده در مرواد ارذایی و

محدوده ماربرد پذیری آن روش میباشرد .بنرابراین دانشرمندان

دارویی نسنت به سایر ماروتنوییدها میباشد .این ماروتنوئید آب-

همچنان به دننال تحقیق برای به دست آوردن روشهای آماده-

دوست در زعفران نسنت بره دیگرر ماروتنوئیردها بیشرتر بروده و

سازی نمونه با سرعت بیشتر ،سهولت بیشتر ،هزینه اجرایی ممتر

فعالیت ضدسرطانی وسیعی از خود نشان میدهرد (

Abdullaev,

و تأمین صحت و دقت الزم با یک حرد تشرخیص قابرل قنرول

 .)2002; Hosseinzadeh et al., 2009قدرت رنگی زعفران یکی

هستند .مرحله آمادهسازی نمونه مه اولین مرحلره مهرم در یرک

از پارامترهای عمده تعیینمننده میفیّت زعفران میباشرد مره برا

آنالیز شیمیایی است شامل خالص سازی آنالیت از بافرت پیچیرده

اندازهگیری میزان مروسین موجود در آن مورد ارزیابی قرار مری-

نمونه و پیشتغلیظ میباشد مره معمروالً گررانقیمرت و وقرت-

گیرد .بنابراین ارائه یک روش ساده و سرریع بررای انردازهگیرری

گیرترین مرحله در طری یرک فراینرد آنرالیز بره شرمار مریرود.

مروسین از اهمیت زیادی برخوردار است.

فرایندهای آمرادهسرازی نمونره ماننرد اسرتخرا  ،انریسرازی و

با وجود پیشرفت در زمینه تجهیزات تجزیرهای ،ترأمین یرک

جداسازی آنالیتها قابلیت اطمینان و صحت آنالیزها را به شردت

نمونه استخرا شده مناسب برای تعیرین مقردار دسرتگاهی الزم

تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Ahmed, 2001استخرا مرایع مرایع

5

میباشد .زیرا بیشرتر تجهیرزات دسرتگاهی قرادر نیسرتند بافرت

( )LLEبر پایهی انتقال آنالیتها از یک نمونرهی آبری بره یرک

پیچیده نمونه را به طور مستقیم تحمل مرده و باید مرحله آماده-

حالل ایرقابل امتزا با آب به طور گستردهای برای آمادهسرازی

سازی نمونه قنل از اندازهگیری به وسیله این دسرتگاههرا انجرام

نمونه بهمار گرفته شده است .با این وجرود برخری از ماسرتیهرا

شود .انتخراب یرک روش اسرتخرا مناسرب نیازمنرد توجره بره
1- Liquid-Liquid extraction
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مثل تشکیل امولسیون ،استفاده از حجم زیاد نمونه و حاللهرای

حاوی آنالیت است به دستگاههرای تجزیرهای منتقرل مریگرردد

آلی سمی ،روش  LLEرا روشری زمرانبرر ،گرران و ناسرازگار برا

( Ghaedi et al., 2009; Dadfarnia et al., 2008; Dadfarnia et

محی زیست میسازد .امروزه تالشهرا بررای توسرعهی روش-

al., 2009; Khalili Zanjani et al., 2007; Xiaodong et al.,

هایی است مه در وقت و مواد و نیروی مار صرفهجویی میمنند.
از این نظر روند فعلی به سوی سادهسازی ،موچکسازی ،خودمار
شدن و همچنین استفاده از روشهای بردون حرالل ،دوسرتدار
محی زیست و دارای بازده قابل قنول اسرتخرا پریش مریرود.
طی سالهای گذشته بعضی از روشهای جدید موچکسرازی -
شدهی استخرا به عنوان جایگزین برای روشهای معمول مورد
بررسی قرار گرفتهاند مه میتوان از این میان به میکرواسرتخرا
فاز مایع )LPME( 5اشاره مررد .میکرواسرتخرا فراز مرایع روش
آمادهسازی نمونه با ماهش حجم حالل نسنت به روش استخرا
مایع  -مایع است مه در آن فق چند میکرولیتر از حرالل بررای
پیشتغلیظ آنالیت از نمونرههرای مختلرف مرورد نیراز اسرت

(&

Cantwell, 1999; Kocurova et al., 2013; Zgota et al.,

) .)2011در روش میکرو استخرا مایع-مرایع پخشری بره دلیرل
تشکیل حالت ابری ،مساحت سطح تماس بین حالل اسرتخرا و
فازآبی بسیار زیاد میباشد ،بنابراین بالفاصله تعادل برین دو فراز
برقرار میشود و موجب انتقال سریع گونههای مورد نظرر از فراز
آبی به درون حالل استخراجی میشرود ،مره در حقیقرت مزیرت
اصلی این روش میباشد .از دیگر مزایایی این روش میتوان بره
سادگی ،سرعت ،ممهزینرهبرودن روش و اسرتفاده از حجرم مرم
نمونه اشاره مرد .از آنجا مه در این روش از مقادیر مم حالل آلی
(بسته به قابلیت انحالل حالل آلی در آب) استفاده شده و گونره
مورد نظر بدرون این حجم مم استخرا میشود ،پس حساسریت
روش باال بوده و به عنوان یک روش با پیش تغلیظ باال شرناخته
شده است ( .)Biparva et al., 2012حرالل اسرتخراجی در روش

 .)Ma 2011در حالی مه در روش استخرا مایع  -مایع قردیمی

میکرواستخرا مایع-مایع پخشری از عرواملی اسرت مره نقرش

بیش از صد میلی لیتر حالل مورد نیاز بود.

مهمی در رسیدن بره بازیرابی ،فرامتور تغلریظ و گرزینش خروب

روش میکرو استخرا مایع-مایع پخشی 4یکی از روشهرای

نمونههای مورد آنالیز ایفا میمند .این حالل باید امترزا پرذیری

Rezaee et

ممی با فاز آبی (محلرول نمونره) داشرته باشرد و تشرکیل یرک

 .)al., 2006در این روش چند میکرولیتر از یک حالل آلری ایرر

سیستم دوفازی (محلول ملوئیدی با قطرات بسیار ریز) پایردار در

قابل امتزا با آب (حالل اسرتخرا مننرده) در یرک حرالل آلری

حضور حالل پخشی ،در هنگام تزریق به محلرول آبری را بدهرد.

(حالل پخشی) مه قابل امتزا با هر دو فاز آبی و آلی مریباشرد

همچنین باید پتانسیل استخرا آنالیت را دارا بوده ،امتزا پذیری

برا سررعت بره

با حالل پخشی داشته باشد و در ناحیه طول مو جرذب آنالیرت

محلول آبی نمونه تزریق میشود .بالفاصله محلول ابری تشکیل

هی جذبی نداشته باشد .حالل پخشی در این روش باید برا هرر

میشود مه این حالت ناشی از ذرات بسیار ریز حالل اسرتخراجی

دو فاز آلی (حالل استخرا مننده) و فراز آبری (محلرول نمونره)

میباشد مه به حالت ملوئیدی در سرتاسر محلول نمونره پخرش

امتزا پذیر باشد .همچنین بایرد بتوانرد مشرش سرطحی حرالل

میشوند .بعد از عمل سانتریفیوا محلول ابری شکل فاز آلی تره-

استخرا مننده را مم و آن را به صورت قطرات ریز در فراز آبری

نشین شده و از فاز آبی جدا میشود .پس از آن فاز تهنشرین مره

پرامنده مند تا سطح بیشتری برای تماس حالل استخرا مننرده

میکرواستخرا بوده مه در سال  4001معرفی شرد (

حل میشود و سوس توس یرک میکرروسررن

و محلول نمونه فراهم مند و بدین ترتیب انتقال ترمینات هردف
)1- Liquid Phase Microextraction(LPME
2- Dispersive Liquid-Liquid Microextraction

از فاز آبی بره فراز آلری افرزایش یابرد .سرمیت و قیمرت نیرز از
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فامتورهای مورد نظر در انتخاب حالل پخشی مناسب میباشد.

مقطر دو بار تقطیر ،محلول استاندارد با الظت  5000میلی گررم

در حال حاضرر انردازهگیرری مروسرین برا اسرتفاده از روش

بر لیتر تهیه گردید و در یخچال در دمای  2درجه سرانتیگراد بره

اسوکتروفتومتری مطابق با استاندارد ملی  414-4انجام میشرود

دور از نور نگهداری شد .از رقیق مردن محلول مادر ،محلولهای

(مؤسسه استاندارد و تحقیقات صرنعتی ایرران .)5981 ،متأسرفانه

روزانه با الظت  0/5میلیگرم بر لیتر تهیره شردند .حراللهرای

این روش ویژه ننوده و قادر به تشخیص نمونهی مرورد نظرر برا

تتراملریرردمربن ،دی ملرواترران ،ارتررو-زایلررن ،دی ملرومترران و

حساسیت باال و خطای مم نمیباشرد و نمریتروان از ایرن روش

ملروفرم به عنوان حالل استخرا و حاللهای اترانول ،مترانول،

برای اندازهگیری مروسین در نمونههای بیولوایکی استفاده مررد

استونیتریل و استون به عنوان حرالل پخشری از شررمت مررک

 .)Lozano et al.,روشهرای

خریداری و مورد استفاده قرار گرفتند .این حاللهرا ویژگریهرای

مختلفی برای تعیین مروسین در نمونههای زعفران استفاده شده

مورد نیاز برای حالل استخرا و حرالل پخشری مره در بخرش

(1999; Zougagh et al., 2005a

(Sampathu et

مقدمه گفته شد را دارا هستند .محلولهای  NaOHو  HClبرای

است مه میتوان به مروماتوگرافی الیره نرازک
 ،al.,مرومراتوگرافی مرایع

(Caballero-Ortega et al.,

تنظیم  pHبا حل مردن مقادیر مناسب این دو ماده در آب دو بار

)Mounira Lage et al., 2009

; ،2007مرومراتوگرافی گرازی

تقطیر تهیه شدند .مالله زعفران خشک مربوط به تربت حیدریه،

)1984

)،(Narasimhan et al., 1992; Tarantilis & Polissiou, 1997

قائنات و باخرز در استان خراسان خریداری شدند.

طیف سنجی جرمری ) ،(Tarantilis et al., 1995طیرف سرنجی
مادون

قرمز ) ،(Zalacain et al., 2005الکتروفرورز (Zougagh et

) al., 2005bو رزونانس مغناطیسی هسته پروتون ( Assimiadis

 )et al., 1998; Tarantilis & Polissiou., 2004اشاره مرد.

دستگاهها و ابزار

بررای انردازهگیرری میرزان جرذب محلرولهرا از یرک
اسوکتروفتومتر (مدل  )JENWAY 6300مجهرز بره میکروسرل

در این بررسی از روش میکرو استخرا مایع -مرایع پخشری

موارتز مه حداقل جذب را دارد ،استفاده شد .برای برداشتن نمونه

است ( Dadfarnia et al.,

پیشتغلیظ شده و تزریق به میکروسل دستگاه اسوکتروفتومتر ،از

 )2010به منظور دسرت یرافتن بره برازدهی براال در جرداسرازی

یک میکروسرن

 50میکرولیترری هرامیلتون اسرتفاده گردیرد.

مروسین در نمونههای زعفران و نمونه بیولوایکی شیر و انردازه-

مقادیر pHبا استفاده از  pHمتر (مدل  (NANO Technicانردازه-

گیری آن در الظتهای مم با طیف سنجی مراورابنفش -مرئری

گیری شد .برای توزین از یرک تررازوی تجزیرهای سرارتوریوس

در طول مو  220نانومتر با صرف زمان و هزینه ممتر نسنت به

ساخت مشور آلمان استفاده گردید .جداسرازی فراز اسرتخرا برا

سایر روشهای موجود استفاده میشود.

استفاده از سانتریفیوا انجام شد.

مواد و روشها

اصول استخراج کروسین به رو

مه روشی نوین برای آمادهسازی نمونه

استانداردها و واکنشگرها

ملیه حاللها و معرفهای شریمیایی بره مرار رفتره در ایرن

میکرواسرتخراج مرای -

مای پخشی

پس از تعیین شرای بهینه مه در بخش بعد بره آن پرداختره

پژوهش ،فرآورده شرمت مرک آلمان و بدون آمادهسرازی بعردی

میشود به منظور استخرا مروسین توس روش میکرواستخرا

به مار گرفته شدند .با حل مردن مقدار مناسرب مروسرین در آب

مایع-مایع پخشی 400 ،میکرولیتر از دی ملرومتان به عنوان فاز

استخراج و تعیین کروسین در نمونههای زعفران با استفاده از میکرواستخراج مایع-مایع پخشی...

استخرا و  200میکرولیتر از استن به عنوان فراز پخشری بطرور
مامل در بشر موچکی بهم زده میشرود .مجمروع دو ترمیرب برا

221

مه Vsedو  Vaqبه ترتیب حجم فاز ته نشین و حجم محلرول
آبی هستند.

سرنگی ،سریعاً به نمونه حاوی آنالیت تزریق مریگرردد .پرس از
تشکیل محلول ابری شکل استخرا انجام میشرود .هرم زمران

نتایج و بحث

چهار لوله آزمایش برای بررسری شررای بهینره اسرتخرا مرورد

در روش میکرو استخرا مایع  -مایع پخشی سه جزء حالل

استفاده قرار میگیرد مه سه تا از لولرههرا حراوی نمونره و لولره

آبی ،حالل آلی و حالل پاشنده به گونهای با هرم مخلروط مری-

چهارم حاوی آب مقطر است .ملیره عملیرات روی محتروای هرر

شوند مه حالل آلی استخرا مننده بصورت قطرات ریرز در برین

چهار لوله آزمایش صورت میگیررد .محتروای اسرتخراجی لولره

الیههای حالل آبی پخش شود .عوامل تجربی متعددی با هردف

آزمایش چهارم به عنوان شراهد در تعیرین جرذب آنالیرت مردنظر

بهنود سرعت ،حساسریت ،انتخرابگری و برازده ایرن روش مرورد

است .بعد از تشکیل حالت ابری ،نمونهها به مدت شش دقیقه برا

مطالعه قرار میگیرد.

سرعت  9100-2000دور برر دقیقره سرانتریفیوا شرده و بعرد از
انجام سانتریفیوا ،درهر چهار لوله آزمایشی دو فاز مشاهده مری-

اثر نوع حالل استخراج کننده و حالل پخشی

شود .فاز باالی لولههای آزمایش را جدا مرده و فاز ته نشین شده

در این پژوهش ملرفرم ،دیملرومتان ،ارتو-زایلن ،دیملررو-

وارد سرل مروارتز

اتان و تتراملریدمربن به عنوان حالل اسرتخرا مننرده و اترانول،

پایین با دقت و تماماً با استفاد از میکروسرن

میشود .قنل از اندازهگیری جرذب آنالیرت ،دسرتگاه طیرفسرن

متانول ،استونیتریل و استون به عنوان حالل پخشی مورد بررسی

مالینره شده و در حضور محتوای استخرا لوله آزمرایش چهرارم

قرارگرفتند .نتای نشان میدهد مه در بین حراللهرای آزمرایش

به عنوان شاهد ،جذب آنالیت در طول مو  220نرانومتر انردازه-

شده بیشترین استخرا را حالل پخشی استون و حالل استخرا

گیری میشود .این اندازهگیری برای هر سه لوله آزمایشی انجرام

دیملرومتان با بازده  84/81درصد نشران مریدهرد (جردول .)5

شده و نتای گزارش میگردد.

شکل  4بیانگر اثر نوع حالل استخرا بر بازده استخرا مروسین

فرامتور پریشتغلریظ ( Enrichment Factor )EFبره صرورت

با حالل پخشی استون میباشد .اسرتون قابلیرت حرل شردن در

نسب الظت آنالیت در فاز تهنشین شرده  Csedبره الظرت اولیره

هردو فاز را دارا است و یک حالل پخشی مناسب برای استخرا

آنالیت در نمونهی آبی تعریف میشود.

میباشد؛ بنابراین با توجه به باالترین بازده اسرتخرا  ،دیملررو-

()5

=EF

حاللهای پخشی برای انجام آزمایش میکرواستخرا مایع–مایع

مه مقدار  Csedاز منحنی مالینراسیون بدست میآید.
بازیررابی اسررتخرا

(Recovery )ER

متان نسنت به دیگر حاللهای استخرا و استون نسنت به دیگر

 Extractionبصررورت

پخشی مورد استفاده قرار مریگیرنرد .در تمرام مراحرل آزمرایش

درصدی از مل آنالیت ( )noمه در فاز ترهنشرین شرده اسرتخرا

فامتور پیش تغلیظ ( )EFبا توجه به نسنت جذب خوانده شده بعرد

میشود ( )nsedتعریف میشود.

از عمل استخرا به جذب خوانده شرده قنرل از عمرل اسرتخرا

()4
()9

×100

=ER
=ER

تعیین شده و بازده استخرا به روش زیر تعیین میشود.
()2

=

=ER

0.1/10  87.86  100 = 87.86
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جدول  -اثر نوع حالل پخشی و حالل استخراج بر بازده استخراج کروسین ( = تعداد تکرار)
)Table 1- Effect of type of the disperser solvent and extraction solvent on the extraction recovery of crocin (n=3

اتانول

استونیتریل

استون

متانول

حالل

Ethanol

Acetonitrile

Acetone

Mthanol

Solvent

14.12±1.12

9.69±1.11

10.00±1.31

13.05±1.51

ملروفرم

43.00±0.95

14.28±1.10

87.86±1.12

65.71±1.41

6.22±0.98

10.71±0.98

2.86±0.95

5.65±0.60

20.92±1.11

21.93±1.22

14.29±1.51

37.91±1.01

49.12±1.98

20.09±2.10

61.00±0.52

51.81±1.60

Chloroform

دیملرومتان
Dichloromethane

اورتو -زایلن
Ortho-xylene

دیملرواتان
Dichloroethane

تتراملریدمربن
Tetrachloridcarbon

شکل  -اثر نوع حالل استخراج بر بازده استخراج کروسین (حالل پخشی استون)
Figure 2- Effect of type of extraction solvent on the extraction recovery of crocin (Acetone disperser solvent).

تتراملریدمربن1:
5: Tetrachloridcarbon

دیملرواتان2:
4: Dichloroethane

اورتو -زایلن9:
3: Ortho-xylene

اثر حجم حالل پخشی استون

دیملرومتان4:
2: Dichloromethane

ملروفرم5:
1: Chloroform

آنالیت از محلول نمونه به فاز استخرا میباشد و در ایرن حجرم

به منظور بررسی اثر حجم حالل پخشی استون از دیملررو-

این سطح فراهم شده و برا ادامره افرزایش حجرم اسرتون برازده

متان با حجم  400میکرولیتر به عنوان حالل اسرتخرا اسرتفاده

استخرا روند نزولی به خود میگیرد .زیرا با ادامه افزیش حجرم

میشود (جدول  .)4انتخاب حجم  200میکرولیتر از استون جهت

استون ،قابلیت انحالل مروسین در آب افرزایش یافتره و فرآینرد

استخرا مروسین از نمونه بیشرترین برازده اسرتخرا برا مقردار

استخرا به طور ناقص انجام میگیرد.

 84/81درصد را نشان میدهد (شکل  .)9توجه به اینکره هردف
استفاده از حالل پخشی ایجاد سرطح تمراس بره منظرور انتقرال

استخراج و تعیین کروسین در نمونههای زعفران با استفاده از میکرواستخراج مایع-مایع پخشی...
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جدول  -اثر حجم استون بر بازده استخراج کروسین ( = تعداد تکرار)
)Table 2-Effect of volume of aceton on the extraction recovery of crocin (n=3
1

0.8

0.5

0.4

0.3

0.2

65.02±1.09

78.84±1.30

80.01±1.30

87.86±1.35

81.43±1.32

78.86±1.20

حجم استون (میلی لیتر)
)Volume of acetone (ml

بازده استخرا
)℅( Extraction recovery

Extraction Recovery %

90
85
80
75
70
65
60
1

1.5

)V (ml

0

0.5

شکل  -بهینه سازی حجم حالل پخشی استون
Figure 3- Optimization of volume of disperser solvent, aceton.

اثر حجم حالل استخراجی دیکلرومتان

حجم حرالل اسرتخراجی دیملررومتران برر روی اسرتخرا
مروسین تأثیر زیادی دارد .این اثر در شرایطی مطالعه شرده مره
حجم حالل پخشی استون مورد استفاده  200میکرولیتر میباشد.
نتای نشان میدهد مه با افزایش حجرم دیملررومتران ترا 400
میکرولیتر بازده استخرا مروسرین افرزایش یافتره و بره 11/40
درصد میرسد (جدول  .)9پس از آن افزایش حجم دیملرومتان
باع ماهش بازده میگردد؛ زیرا در حجمهای براالتر ،ذرات فراز
آلی (دیملرومتان) افزایش یافته و در نتیجره نسرنت برین دی-
ملرومتان و اتانول زیاد شده و الظت مروسین در فاز آلی ماهش
یافته و بازده استخرا مم میشود (شکل .)2

اثر  pHبر بازده استخراج

همانند هر روش استخرا دیگری به منظرور فرراهم مرردن
انتخابگری بهتر میتوان  pHنمونه را در روش میکرو استخرا
مایع  -مایع پخشی تنظیم مرد .برای ایرن مطالعره  pHمحلرول
اسررتاندارد از بررازهی  5تررا  54بررا افررزایش مقرردار مناسررب
هیدروملریکاسید یا سدیمهیدرومسید تنظیم میشود .این اثر در
شرایطی مطالعره شرده مره حجرم حرالل پخشری اسرتون 200
میکرولیتر و حجم حالل استخرا دیملرومتران  400میکرولیترر
میباشد (جدول  .)2نتای نشان میدهرد مره در pHبرابرر برا 3
بازده استخرا بیشترین مقدار خود را داشته و بره  13/40درصرد
میرسد (شکل .)1

جدول  -اثر حجم دی کلرومتان بر بازده استخراج کروسین ( = تعداد تکرار)
)Table 3- Effect of volume of dichloromethan on the extraction recovery of crocin (n=3

حجم دی کلرومتان (میکرولیتر)

500

400

300

200

100

Volume of dichloromethane
)(µ

15.5±1.3

27.5±1.2

34.29±1.22

65.20±1.32

28.57±1.20

بازده استخرا
)Extraction recovery (%
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Extraction Recovery %

70
60
50
40

30
20
10
0
400

600

)V (µl

0

200

شکل  -4بهینه سازی حجم حالل استخراج دی کلرومتان
Figure 4- Optimization of volume of extraction solvent, dichloromethane.

جدول  -4اثر  PHبر بازده استخراج کروسین ( = تعداد تکرار)
)Table 4- Effect of pH on the extraction recovery of crocin (n=3
7

6

5

4

3

38.34±1.05

27.18±1.22

19.29±1.34

12.21±1.25

10.10±1.30

12

11

10

9

8

38.56±1.25

42.86±1.17

57.14±1.07

59.20±1.50

45.60±5/41

شاخص واکنش
pH

بازده استخرا
)Extraction recovery (%

شاخص واکنش
pH

بازده استخرا
)Extraction recovery (%

شکل  -5اثر  pHبر بازده استخراج کروسین
Figure 5- Effect of pH on the extraction recovery of crocin.

اثر غلظت نمک ( %قدرت یونی مویط) بر استخراج

قدرت یونی میتواند یکی از عوامل مؤثر بر برازده اسرتخرا

باشد مه با توجه به نوع آنالیت در تکنیک میکرواستخرا مرایع-
مایع پخشی اثر یکسانی ندارد .اثراتی مه قدرت یونی محی می-

استخراج و تعیین کروسین در نمونههای زعفران با استفاده از میکرواستخراج مایع-مایع پخشی...
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تواند بر استخرا آنالیت داشته باشد عنارتند از :استخرا را بهنود

آبی و حدامثر استخرا آنالیتها را تضرمین منرد الزم اسرت .در

بخشد ،تأثیری بر استخرا نداشته باشد ،بازدهی استخرا را مرم

میکرو استخرا زمان استخرا به فاصرله برین تزریرق مخلروط

مند .به منظور بررسی اثر قدرت یرونی برر برازده اسرتخرا  ،اثرر

استخرا مننده به محلول نمونه و سانتریفیوا گفته میشود .نتای

الظت  NaClدر دامنه  5تا  50درصد وزنی/حجمی در  pHبرابرر

بدست آمده از تعداد زیادی پژوهش نشان میدهد مره در زمران

با  3و  200میکرولیتر حرالل پخشری اسرتون و  400میکرولیترر

بسیار موتاه بعد از تشکیل حالت ابری استخرا سریعا بره حالرت

حالل استخرا دیملرومتان مرورد بررسری قررار گرفرت .نترای

تعادل میرسد .با توجه به اینکه در روش میکرواسرتخرا مرایع-

نشان میدهد مه افزایش نمک بازده استخرا را مرم مریمنرد.

مایع پخشی با افزایش زمان سانتریفیوا تا هشرت دقیقره در pH

بنابراین استخرا بدون افزایش نمک صورت میگیرد .با افزایش

برابررر بررا  3و  200میکرولیتررر حررالل پخشرری اسررتون و 400

قدرت یونی محلول مه به دلیل افزایش نمک صورت مریگیررد،

میکرولیتر حالل استخرا دیملرومتان بازده اسرتخرا افرزایش

قابلیت حل شدن مروسین در حالل آلری مراهش یافتره و برازده

یافته و به  19/10درصد میرسد ،این پارامتر در این روش مرورد

استخرا مم میشود.

بررسی قرار گرفته است (جدول  .)1نتای نشان میدهرد مره برا
افزایش زمان سانتریفیوا از هشت دقیقه بره بعرد بره دلیرل حرل
شدن مروسین در استون ماهش در بازده استخرا مشاهده می-

اثر زمان بر بازده استخراج

به منظور دستیابی به دقت ،صحت و سرعت خوب ،انتخاب

شود (شکل .)1

یک زمان استخرا مه دستیابی به تعادل مامل بین فاز آلری و
جدول  -5اثر زمان سانتریفیوژ بر بازده استخراج کروسین ( = تعداد تکرار)
)Table 5- Effect of centrifuge time on the extraction recovery of crocin (n=3

زمان (دقیقه)

10

8

6

4

2

50.22±0.95

63.50±1.11

42.86±0.94

28.57±1.15

20.13±1.04

)Time (min

بازده استخرا
)Extraction recovery (%

70

60

40
30

20
10
0
15

5

10

Extraction Recovery %

50

0

)Time (min

شکل  -6اثر زمان سانتریفیوژ بر بازده استخراج کروسین
Figure 6- Effect of centrifuge time on the extraction recovery of crocin.
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مروسین موجود در آن مورد ارزیابی قرار میگیرد .بنابراین اندازه-

منونی کالیبراسیون

پس از بهینهسازی فامتورهای مؤثر برر اسرتخرا مروسرین،

گیری مقدار مروسین زعفران از اهمیت ویژه ای برخوردار اسرت.

منحنی مالینراسیون بررای محلرولهرای اسرتاندارد مروسرین در

0/01گرم از نمونه خشک شده زعفران مامالً ساییده شده در یک

شرای بهینه در  pHبرابر با  3و  200میکرولیتر حرالل پخشری

ارلن با  40میلی لیتر آب مخلوط و به مدت یک ساعت به شدت

استون و  400میکرولیتر حالل استخرا دیملررومتران و زمران

هم زده میشود .سوس به حجم  500میلی لیتر رسانده میشرود.

سانتریفیوا هشت دقیقه مورد مطالعه قرار گرفرت .همرانطور مره

 50میلی لیتر از این محلول برداشته و به حجم  500میلری لیترر

نتای نشان میدهد منحنری مالینراسریون در دامنره -0/00005

رسانده میشود .سوس الظت مشخصی از مروسین به نمونههای

 0/51میکروگررم بررر میلری لیتررر خطری اسررت .معادلره منحنرری

زعفران تربت حیدریه ،قائنات و براخرز آمراده شرده

اضرافه و pH

مالینراسرریون  y = 0/4888x + 0/9051برروده و ضررریب

محلول زعفران به  3رسانده شده است .داخل هرلوله آزمایش50

همنستگی آن  0/3345است مه  yبرابرر برا جرذب و  xالظرت

میلی لیتر از نمونههای زعفران ریخته شده و استخرا و انردازه-

محلول مروسین میباشد (جدول  .)1حد تشخیص روش مه سره

گیری در شرای بهینه انجام میشود .همین روش بررای انردازه-

برابر انحراف استاندارد محلول شاهد تقسریم برر شریب منحنری

گیری مروسین در نمونههای زعفران بدون اضافه مردن الظرت

مالینراسیون است برابر با  0/000008میکروگررم برر میلریلیترر

مشخصی از مروسین انجام میشود .نتای نشران مریدهرد مره

بدست آمد مه نشران دهنرده حساسریت براالی روش در انردازه

بازده استخرا باال بوده و روش از مارآیی خوبی برای استخرا و

گیری مروسین میباشد.

اندازهگیری مروسین در نمونههای زعفران برخوردار است (جدول
.)4

جدول  -6شاخص های تجزیه ای روش
Table 6- Figures of merit of the proposed method
0.15-0.00001
0.9921

محدوده خطی

)Linear range (μg.mL−1

ضریب همنستگی

اندازهگیری کروسین در نمونهی حقیقی شیر

از تکنیک میکرواستخرا مایع -مایع پخشی در شرای بهینه

Correlation of coefficient

جهت استخرا و اندازهگیری مروسین در نمونه بیولوایکی شریر

)Detection limit (μ .mL−1

استفاده گردیده است .بدین ترتیب مه به یرک خرانم شریرده 48

Preconcentration factor

ساله  0/1میلیگرم زعفران داده شد و بعد از  1سراعت نمونرهی

0.000008

حد تشخیص

88

فامتور پیش تغلیظ

اندازهگیری کروسین در نمونههای زعفران

به منظرور بررسری مرارآیی روش ،از تکنیرک مرذبور جهرت
استخرا و اندازهگیری مروسین نمونههای زعفران استفاده شرده
است .مروسین عامرل اصرلی ایجراد قردرت رنگری ماللرههرای
زعفران است .قدرت رنگی زعفرران یکری از پارامترهرای عمرده
تعیین مننده میفیّت زعفران میباشد مه با انردازه گیرری میرزان

شیر جمعآوری گردید .برای تهیه نمونره 9 ،میلری لیترر از نمونره
شیر برداشته شده و به آن استاندارد مروسین با الظت مشرخص
تزریق و سوس برا ممری آب رقیرق سرازی شرده اسرت .سروس
مقداری متانول به آن اضافه وحدود  40دقیقره سرانتریفیوا شرده
است .بدین ترتیب پروتئینها رسوب میمنند .پس از آن برا برافر
هیدرومسید  pHمحلول روی  3تنظیم مریشرود .سروس ترا 10
میلی لیتر رقیق سازی شده و داخل هرلوله آزمایش 50میلی لیترر

استخراج و تعیین کروسین در نمونههای زعفران با استفاده از میکرواستخراج مایع-مایع پخشی...

از نمونه شیر ریخته شده و استخرا و اندازهگیری برا اسرتفاده از
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روش افزایش استاندارد انجام میشود.

تکنیک میکرواستخرا مایع -مرایع پخشری در شررای بهینره و
جدول  -7نتایج تجزیه ای برای اندازه گیری کروسین در نمونه های زعفران
Table 7- Analytical results for determination of crocin in saffron samples

بازدهی

درصد خطا

غلظت کروسین به دست آمده

غلظت کروسین تزریق شده در زعفران

Recovery
)(%

)RSD (%

)Found (μg.mL−1

-

3

0.25±0.05

-

98

3.2

0.31±0.07

5×10-2

-

2.2

0.21±0.04

-

97

2.3

0.25±0.05

5×10-2

-

2.1

0.19±0.04

-

97

3.1

0.25±0.06

5×10-2

همین روش برای اندازهگیری مروسین در نمونه شریر بردون

نمونه زعفران

)Spiked (μg.mL−1

Saffron samples

زعفران تربت حیدریه
Saffron of Torbat-eHeydarieh

زعفران تربت حیدریه
Saffron of Torbat-eHeydarieh

زعفران قائنات
Saffron of Ghaen

زعفران قائنات
Saffron of Ghaen

زعفران باخرز
Saffron of Bakharz

زعفران باخرز
Saffron of Bakharz

مطابق با استاندارد ملی  414-4برای انردازهگیرری مروسرین در

اضافه مردن الظت مشخصی از مروسین انجام میگیررد .نترای

محی های حقیقی مثل شیر استفاده مرد .زیرا روش ویژه ننوده و

نشان دهنده مارآیی باالی روش در محی های حقیقی میباشرد

قادر به تشخیص گونه مورد نظر با حساسیت باال و خطای مم در

(جدول  .)8در صورتی مه نمریتروان از روش اسروکتروفتومتری

محی های پیچیده نمیباشد.

جدول  -8نتایج تجزیه ای برای اندازه گیری کروسین در نمونه شیر
Table 8- Analytical results for determination of crocin in milk sample

بازدهی

درصد خطا

غلظت کروسین به دست آمده

غلظت کروسین تزریق شده در شیر

نمونه حقیقی

)Recovery(%

)RSD (%

) Found (μg.mL

) Spiked (μg.mL

Biological sample

-

3

4.02±0.04

-

96

4.6

0.057±0.005

5×10-2

−1

a

نتیجهگیری
نتای مطالعه حاضر نشان میدهد مه جداسازی و پیشتغلیظ
مروسین در نمونههای آبی زعفران میتواند با استفاده از روش

−1

شیر
Milk

شیر
Milk
a
)(ng.mL−1

میکرواستخرا مایع -مرایع پخشری انجرام شرده و بوسریله
طیفسن  UV-Visآنالیز گردد .روش میکرواستخرا مایع -مایع
پخشی آسان و ارزان بوده و حساسیت باال و حد تشخیص پرایین

5331  پاییز،3  شماره،4  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران
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های زعفران منراطق مختلرف و نمونره بیولروایکی شریر مرورد

 باید عوامرل مرؤثر برر، بهمنظور بدست آوردن بهترین بازده.دارد

استفاده قرار گرفته است و درصد بازیابی بسیار خوبی برا خطرای

 منحنری مالینراسریون در، تحت شرای بهینه.روش بهینه گردند

 در نتیجره روش قابلیرت براالیی بررای.مم محاسنه شده اسرت

میکروگرم بر میلی لیتر خطی بروده و حرد0/51-0/00005 دامنه

.تعیین مقدار مروسین نمونههای حقیقی دارد

 روش. میکروگرم بر میلی لیتر اسرت0/000008 تشخیص روش
-پیشنهادی تحت شرای بهینه برای اندازهگیری مروسین نمونره
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Abstract
The main component responsible for color in saffron is crocin with the chemical formula of
C44H64O24. Crocin is one of several carotenoids in nature that is soluble in water. This solubility is one
of the reasons for its widespread usage as a colorant in food and medicine compared to other
carotenoids. The coloring strength of saffron is one of the major factors that determine the quality of
the saffron stigma. It will be evaluated with measuring of crocin. Microextraction is the newest and
easiest method that can be successfully applied for the preconcentration and separation of crocin in
saffron samples. The advantages of this method are faster, cheaper and easier analysis by UV-Vis
spectrophotometry in measurement of crocin compared to the chromatographic analysis methods. The
studies showed that the type and volume of disperser and extractant solvent have a significant effect
on the efficiency of crocin extraction. In this work, acetone as the disperser solvent and
dichlorometane as the extractant solvent were found to be suitable combinations. Under the optimal
conditions, the calibration curve was linear in the range of 0.15-0.00001 μg mL-1 and the limit of
detection (LOD) was calculated based on 3 Sb/m (where, Sb and m are the standard deviation of the
blank and slop ratio of the calibration curve respectively) was 0.000008 μg mL -1. The procedure was
applied to saffron samples and the good recovery percent for the saffron samples was obtained.
Keywords: preconcentration, microextraction, spectrophotometry, crocin
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