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بررسی تأثير شرايط استخراج بر ميزان تركيبات زيست فعال عصاره پياز زعفران
سودابه عین افشار * و پروین شرایعی
تاریخ دریافت 72 :بهمن 7931

تاریخ پذیرش 22 :اردیبهشت 7931

عین افشار ،س ،.و شرایعی ،پ . 11 .بررسی تأثیر شرایط استخراج بر میزان ترکیبات زیسات فعااز عصااره پیااز زعفاران .زراعات و
فناوری زعفران.81-18 :) (8 ،

چکیده
زعفران محصوز منحصر به فرد ایران است و پیاز زعفران از ذمله مواد ذانبی تولید زعفران است کاه هماه سااله در حجام بااتیی در
کشور تولید می شود لذا به منظور تولید مواد با ارز

افزوده بات ازپیاز زعفران ضایعاتی ،این تحقیق صورت گرفت .ابتدا پیاز زعفران به مقدار

تزم تهیه ،خشک و کام آسیای گردید .عملیات استخراج عصاره با استفاده از ح ز ( متانوز  ،%83اتانوز  %83و آی) و دستگاه فراصاوت
(صوتدهی با شدت  33درصد به مدت 3 ،3 ،و  33دقیقه در دمای اتاق) انجام شد .سپس عصارههای حاصل ،ح ززدایی و خشک شدند.
در هر مورد حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( ،)MBCمیزان ترکیبات فنلی ،قادرت احیااکننادگی آهان  IIIو
قدرت گیرندگی رادیکاز آزاد تعیین شدند .به منظور بررسی اثر مستقل ( نوع ح ز ،شادت فراصاوت) و اثار متقابال (ناوع حا ز و شادت
فراصوت) بر ترکیبات زیست فعاز عصاره پیاز زعفران از طرح فاکتوریل متغیره با پایه کام ً تصادفی در سه تکرار استفاده شاد و مقایساات
میانگین به رو

دانکن انجام شد .نتایج نشان دادند ح ز اتانوز با استخراج  80/83 mg.ml-1ترکیبات فنلی و دارا بودن بیشاترین قادرت

مهارکنندگی آهن ( )013/03µmol.ml-1و گیرندگی رادیکاز (  01/3درصد) بود و فرایند فراصوت درشدت  33درصد به مادت  33دقیقاه
باتترین میزان ترکیبات فنلی (mg.ml-1

 )8 /را استخراج نمود.

کلمات کلیدی :پیاز زعفران ،قدرت آنتیاکسیدانی ،ضد میکروبی ،قدرت احیاکنندگی آهن.

 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزکشاورزی ،مشهد ،ایران.
(* -نویسنده مسئوز)soodabeheyn@yahoo.com :
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اولین مرحله ی کلیدی در استخراج ترکیبات موثره از یاک گیااه

مقدمه
 (Crocusیکااای از گرانتااارین و

نحوهی عصارهگیری از آن است .چرا که ناوع ترکیاب اساتخراج

بینظیرترین ادویههاای ذهاان ( (Bagri et al., 2017و احتمااتً

شده ،کیفیت و کمیت آن به شدت تحات تاأثیر انادام گیااهی و

 Crocusو از تیره

سیستم های ح لی انتخاای شاده قارار دارد .باه هماین دلیال،

زعفاااران

)sativus L.

حاصل ذهش گیاه وحشی

cartwrightiamus

تقاضای زیادی برای رو هاای عصاارهگیاری ذدیاد باا زماان

زنبقیان میباشد.
ساتنه مقادیر زیادی پیاز زعفران در کشور تولیاد مای شاود

کوتاه تر ،میزان مصرف ح ز کمتر و محافظ محیط زیست وذود

بخشی از آن به مصرف کشت می رسد و بخاش عماده آن باه

دارد .رو های ذدید عصاره گیاری هماراه باا اماواج فراصاوت

صورت ب استفاده هدر میرود یا به مصرف دام میرسد .در ساز

بحرانی ( Gong

10

سطح زیار کشات محصاوز زعفاران در ایاران باال بار
تن ک له خشک زعفران) بودکاه از ایان

 30,333هکتار( 9

( )Altemimi et al., 2016یا همراه با آی مادون

 )et al., 2015برای استخراج ترکیبهایی از گیاهان بسیار ساریع
و موثر عمل میکنند.

میان  00/9تن در استان خراسانرضوی و  0 /تان در اساتان

چرانگاو و فااروق ( )Chrungoo & Farooq, 1985تغییارات

 .)Anonymous,هار 8

همبسته در محتوای کربوهیدرات و نشاسته و فعالیت آنزیمهاای

ساز زمین زراعت زعفران ذایگزین میگاردد لاذا پیااز زعفاران

هیدرولیز کننده نشاسته از قبیل آمی ز و نشاسته فسفوری ز را در

هکتارهمااه ساااله از زمااین خااارج ماایگااردد

بنه زعفران در طوز دوره خوای و ذوانهزنای بررسای کردناد .باا

خراسانذنوبی کشت
موذااود در 0

شاده اسات (2016

چنانچه از هر هکتار  3تن پیاز زعفران حاصل گاردد 9 ,033

پیشرفت ذوانه زنی ،محتوای نشاسته کااهش و میازان قناد کال

تن محصوز پیاز زعفران حاصل میشود که حدود یک هفتم آن

بهطاور پیوساته افازایش یافات .در طاوز دوره خاوای ،غلظات

( 0033تن) به مصرف کشت مجدد و بخشی ( 8333تن) نیاز

پروتئین محلوز بافت با تغییر چشمگیری مواذه نشد ،اما در دوره

به مصرف توسعه کشت ( تا  3333هکتار در ساز) میرسد .لاذا

رشد و نمو ذوانه ها میزان پاروتئین و همچناین فعالیات آمای ز

حدود  33,333تن ( 19,033تن) پیااز زعفاران

فسافری ز نشاساته

در ساز 10

بهطور پیوسته افزایش یافت .فعالیات خاا

کام مازاد و ضایعاتی در کشور وذود داشت .با توذاه باه تغییار

محلوز در طوز دوره نمو بین اوایل ماههای خرداد و آبان تغییار

اقلیم و مشاک ت ناشای از بحاران آی در کشاور و روی آوردن

قابل توذهی نشان ناداد اماا فعالیات آنازیم فسافری ز نشاساته

کشاورزان به کشت زعفران این رقم در ساز ذاری و ساازهاای

متصل به گرانوز در همین دوره به طاور قابال تاوذهی کااهش

پاایش رو بااه طااور تصاااعدی افاازایش خواهااد یافاات .چنانچااه

یافت .بدین ترتیب حداکثر میزان نشاساته در اوایال خارداد مااه

کاربردهایی از این حجم باتی پیاز زعفران یافت شود می تاوان

حدود  %03و حداقل میزان آن در اوایل آباان باه میازان حادود

از یک ماده ضایعاتی ،مواد با ارز
یکی از خوا

افزوده بات تولید نمود.

عملگرای بخشهای هوایی و ریشه گیاهاان،

اثر آنتی اکسایدانی آنهاسات .گیاهاان حااوی ترکیباات ثانویاه
وسیعی هستند که اغلب دارای فعالیات زیساتی مهمای هساتند.

 % 8بر مبنای وزن خشک ارزیابی شد .میزان قند کل نیز از %9
در اواخر اوایل خرداد ماه می به حدود  % 3بر مبنای وزن خشک
در اواخر ماه اکتبر رسید.
بگری و همکاران ( )Bagri et al., 2017تغییارات متابولیاک
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قندها و اسیدهایآمینه تنظیمکننده ذوانهزنی در بناه زعفاران را

است ،بنابراین به منظور افزایش سودآوری کلی ایان گیااه ،ایان

مورد ارزیاابی قارار دادناد .بارای شناساایی و تجزیاه و تحلیال

فرآورده های ذانبی به عنوان منابع بالقوه خاصیت آنتیاکسایدانی

متابولیتهای مرتبط با فرآیند خوای -ذوانهزنی از کروماتوگرافی

مورد ارزیابی قرار گرفتند .اسکریبانو و همکااران

( Escribano et

گازی-طیزسنج ذرمی غیار هدفمناد اساتفاده شاد .تجزیاه و

1999

تحلیل همبستگی از وابستگی متقابل میاان مسایر متاابولیکی و

گلیکوکونژوگااه از بنااه زعفااران پرداختنااد .ایاان گلیکوکونژوگااه

متابولیتهای منحصر به فرد حکایت داشت .در شروع مرحله دوم

فعالیت سیتوتوکسیک قابل توذهی بر روی سلوزهاای سارطانی

میشود ،تغییار از مرحلاه

کشت شده انسان ( )HeLaنشان داد .بخش پلی سااکاریدی ایان

خوای عمیق به متابولیسم فعاز رخ میدهد .این تغییر در نتیجاه

گلیکوکونژوگااه  13/0درصااد از مولکااوز را تشااکیل داده و قنااد

افزایش میزان قنادها و ساایر متابولیات هاای درگیار در چرخاه

عمده آن رامنوز با میازان  9/3درصاد باود .زنجیاره پروتئینای

تریکربوکسیلیک اسید ،مسیرهای گلیکولیتیک ،اسیدهای آمینه و

عمدتا از آسپارتیک اسید /آسپارایین ،آتناین ،گلوتامیاک اساید/

اسیدهای چری است .این تغییرات در ذوانه زنی و رشاد رویشای

گلوتامین ،گلیساین و سارین تشاکیل شاده باود .هنگاامی کاه

بنه زعفران نقش دارند.

سلوزهای  HeLaدر معرض ایان گلیکوکونژوگاه قارار گرفتناد،

زندگی که با تمایز اولیه برگ مشخ

اساماعیلی و همکااران ( (Esmaeili et al., 2013باه تعیاین
برخی از ترکیبات فنلی و فعالیت آنتیاکسیدانی بنه زعفران در دو
دوره خوای و بیداری پرداختند.

ترکیب فنلای در عصااره بناه

 )al.,بااه ذداسااازی و تعیااین خصوصاایات ساامی یااک

تورم و کشیدگی غشاء پ سمایی در آنها به چشم خورد که نشان
دهنده سمیت سلولی از طریق ذذی مایع خارج سلولی بود.
هدف از این پژوهش بررسی خوا

آنتی اکسایدانی عصااره

زعفران شناسایی شد .در بنه بیدار ذنتیسیک اسید با میزان حدود

استخراج شده از بنه زعفران در زماان خاوای باه منظاور یاافتن

 0/0میکروگرم/گرم بیشاترین و گالیاک اساید باا میازان 3/3

کاربردهای احتمالی و بررسی امکان تولید فرآوردههای باا ارز

میکروگرم/گرم کمترین میزان ترکیبات فنلی را به خود اختصا

افزوده بات از پسماندهای بنه زعفران است.

داد .در بنه خوای نیز همین دو ترکیب به ترتیب با میزان  3/1و
 3/3 0میکروگرم/گرم کمترین و بیشترین مقدار ترکیبات فنلای

مواد و روشها

را تشااکیل دادنااد .بررساای بااا  GC-MSنشااان داد کااه غلظاات

در تیرماه ساز  10پیاز زعفران در حالت خاوای از منطقاه

ترکیبات فنلی در بنه در حالات بیاداری بیشاتر از حالات خاوای

ذنوی خراسان به مقدار تزم تهیه ،خشک ،کام آسیای و تحت

است.

نیتروین در ظروف شیشه ای دری دار کاام تیاره در فریازر تاا

سااانچز -ویااوک وهمکاااران

( Sánchez-Vioque et al.,

 )2012خاصیت آنتیاکسیدانی و مهار کنندگی فلاز بناه ،بارگ و
گلبرگ زعفران ( )Crocus sativus L.را بررسی کردند .آنها بیاان

زمان انجام آزمایش نگهداری شد.
اندازه گیری رطوبت به رو

معمولی آون گذاری تا رسایدن

به وزن ثابت انجام گرفت (.(AOAC, 2000a

کردند که بنه ،برگ و گلبرگ فرآوردههای ذانبی تولیاد شاده در

اندازه گیری پروتئین :به رو

فرآیند تشکیل ک له های گل (یا همان بخش خوراکی زعفاران)

اندازه گیری میزان خاکستر :به رو

)1-Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS
2-Sánchez-Vioque

کلداز صورت گرفت
کورهگاذاری در دماای

3-glycoconjugate
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 933درذه سانتیگراد تا رسیدن باه وزن ثابات صاورت گرفات

فولین سیوکالچو (برای تهیه این معرف ،معرف فولین سایوکالچو

(.(AOAC, 2000b

غلیظ با آی مقطر به نسبت یک به ده رقیق میشود) و  0میلای-

اندازهگیری میزان چربای :باه رو

سوکساله باا اساتفاده از

ح ز دی اتیل اتر انجام شد.

لیتر کربنات سدیم  0/0درصد اضافه و باا آی خاال

باه حجام

نهایی رسانده شد .محلوز در طوز شب نگهداری و سپس ذذی

اندازهگیری میزان فیبار :میازان فیبار خاام باه رو

ویناد

اندازهگیری شد (.)ISO, 1981

آن در طوز موج  090نانومتر خوانده شد .منحنی میزان ذذی در
برابر غلظت اسید گالیک (میلیگرم باه میلایلیتار) رسام شاد و
رابطه با ضریب تبیین  3/11به دست آمد:
()

استخراج عصاره
عصارهگیری مستقیم با حالل

اندازهگیری قدرت مهارکنندگی رادیکاز آزاد  : DPPHبارای

ذهت عصارهگیری مستقیم با حا ز ،حا زهاای مختلاز

اندازهگیری قدرت مهارکنندگی رادیکاز آزاد آنتیاکسایدانهاا از

(اتانوز  ،%83متانوز  %83و آی) با نسبت  3به به پاودر بناه

رادیکازهای آزاد مختلفی مثل رادیکازهاای  ،DPPHپراکسای،

زعفران اضافه شد .نمونهها پس از آمادهسازی در ارلن باا فویال

هیدروکسیل و سوپراکسی استفاده مایشاود

آلومینیوم پوشانیده شد و در دمای آزمایشگاه به مدت  3سااعت

.)Shahidi, 2005

هم زده شد حاصل صاف شاد و روی صاافی مجادداً باه هماراه
ح ز  3ساعت دیگر عصاره گیری شد.

( & Wanasundara

اندازهگیری قدرت احیااءکننادگی آهان  :IIIبارای ارزیاابی
قاادرت احیاکنناادگی آنتاایاکساایدانهااا از رو هااای  FRAPو

عصارهگیری به کمک فراصوت :بادین منظاور ،حا زهاای
مختلز (اتانوز  ،%83متانوز  %83و آی) با نسابت  3باه باه

تیوسانات استفاده میشود (.)Benzie & Strain, 1996
طرح به رو

فاکتوریل متغیره با پایه کاام ً تصاادفی در

پودر پیاز زعفران اضافه شد .نمونهها پس از آمادهسازی در ارلان

سه تکرار انجام شد .میانگینها با نرمافزار  MStatCو بر اسااس

با فویل آلومینیوم پوشانیده شد و در دمای آزمایشاگاه در شادت

آزمون دانکن در سطح پنج درصد ( )p>3/30مقایساه شادند .باه

 33درصد و سه زمان ( 3 ،3و  33دقیقاه) در فراصاوت قارار

منظور براز دهی منحنیها از نرمافزار  SigmaPlotاستفاده شد.

گرفتند سپس فرایند همانند عصارهگیری باه رو

حا ز اداماه

نمودارها با نرم افزار Microsoft Excelترسیم گردیدند.

یافت.
محاسبه باازده اساتخراج :اخات ف وزن اولیاه پلیات و وزن
نهایی آن بازده استخراج محاسبه،و به صورت درصد بیان شد.
اندازهگیری ترکیبات فنلی کال :باه رو

فاولین سایوکالچو

( )Capannesi et al., 2000محلوزهای استاندارد اسید گالیک در
متانل با غلظتهای مختلز در دامنه  3/33تا  3/3میلایگارم در

نتایج و بحث
پیاز زعفران از نظر نوع و میازان درصاد ترکیباات شایمیایی
مورد تجزیه قرار گرفت .ترکیبات شیمایی پیاز زعفران در ذادوز
نشان داده شده است.

میلیلیتر آماده شد .سپس به بالنهای حجم سنجی  03میلیلیتر،
یک میلیلیتر محلوز استاندارد اسید گالیک /0 ،میلیلیتر معرف
1-Weende

2 -1,1-diphenyl-2-picryl hydrazyl
3 -Ferric Reducing Activity of Plasma
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جدول  -1درصد ترکیبات شیمیایی پیاز زعفران
Table 1- Percentage of chemical composition of saffron corm

رطوبت
Moistur
)e (%

کربوهیدرات

پروتئین Protein

خاکستر

چربی Fat

)Carnohydrate (%

)(%

)Ash (%

)(%

6.5

19.2

8.08

0.15

3.82

ترکیبات فنلی

فیبر خام
Crude
)Fiber (%
3.12

Phenolic
compounds
)(mg.ml-1
11.08

ذدوز شماره نشان میدهد بخش اعظم ترکیباات موذاود

متانوز و اتانوز در مقایسه با آی مقدار ترکیبات فنلی بیشتری را

در پیاز زعفران را کربوهیدرات (  01/درصد) تشاکیل مایدهاد.

از پیاز زعفران استخراج نمودناد و عصاارههاای حاصال قادرت

اسماعیلی و همکااران ( )Esmaeili et al., 2013مقادار ترکیباات

گیرندگی رادیکااز آزاد و مهارکننادگی آهان بیشاتر و رانادمان

فنلی استخراج شده با ح زهای مختلز در دوره خوای را - /

باااتتری داشاات .افاازایش در فعالیاات آنتاایاکساایدانی و مقاادار

 /میلیگرم در گرم پیاز زعفران تازه اع م نمودناد .چرانگاو و

ترکیبات فنلی عصاره اتانولی در مقایسه با متانولی و آبی احتمااتً

فاروق ( )Chrungoo & Farooq, 1985نشان دادند مقدار نشاسته

به دلیل اخت ف در قطبیات و ویساکوزیته حا زهاا مایباشاد

و قندهای محلوز طی دوره خوای پیاز زعفران از اردیبهشات تاا

ح لی مانند متانوز یا اتانوز باه راحتای باه داخال منافاذ ماواد

درصاد مااده خشاک باود.

گیاهی رسوخ میکند و موذب خروج ترکیبات زیست فعاز (مانند

تفاوت مقادیر بدست آمده با نتایج این تحقیق احتمااتً باه دلیال

آنتیاکسیدانها) میگردد ( & Hemwimol et al., 2012; Naczk

تفاوت در منطقه تولید و شارایط اکولوییاک دو محال آزماایش

.)Shahidi, 2006

مرداد باه ترتیاب  1-0و -0

()Rubio-Moraga et al., 2011

همچنین عصاره اتانولی در مقایسه با عصاره متاانولی قادرت

باشد .روبیو -موراگا و همکااران

مقدار ترکیبات فنلی موذود در بخشهای داخلی پیااز زعفاران را

گیرناادگی رادیکاااز آزاد بیشااتری از خااود نشااان داد .بیشااترین

بر اساس مقدار اساید گالیاک  3میلایگارم در  33گارم پیااز

ترکیبات فنلی در عصاره اتانولی پیااز زعفاران ()mg.ml-1 80/83

کردند .در پیاز زعفران بیشاترین و کمتارین

()Esmaeili et al., 2013

زعفران تازه گزار

ترکیبات فنلای را باه ترتیاب ذنتیسایک اساید و گالیاک اساید
تشکیل میدهند

(.)Esmaeili et al., 2013

مشااهده شاد .اساماعیلی و همکااران

بیان کردند ترکیبات فنلای در اواخار دوره بیاداری پیااز زعفاران
افزایش مییابند تا دوره خوای در پیاز زعفران القا گردد تاا از آن
در مقابل استرسها محافظت نماید و مقدار آن را درعصاره آبای،

اثر حالل بر راندمان استتخراج و ختواآ آنتتی اکستیدانی
عصاره پیاز زعفران

تجریه واریانس اثر ح ز بر خوا

اتانولی و متاانولی پیااز زعفاران باه ترتیاب  /18 ، /و
میلیگرم در گرم پیاز زعفران تازه گزار

آنتایاکسایدانی عصااره

کردند.

قدرت گیرنادگی رادیکااز آزاد و مهادکننادگی آهان نیاز در

پیاز زعفران نشان داد نوع ح ز اثر معنیداری بر کلیه ویژگای-

عصاره اتانولی به ترتیب با  01/3درصد و 013 /03

های مورد آزمون داشات (نتاایج نشاان داده نشادند) .ذادوز

) 1در مقایسه با سایر عصاره ها بیشتر بود (.)p›3/30

مقایسات میانگین اثر ح ز بر خوا

آنتیاکسیدانی عصاره پیااز

زعفران را نشان میدهد .ذدوز نشاان مایدهاد حا زهاای

/

(µmol.ml-
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جدول  -2مقایسات میانگین اثر حالل بر راندمان استخراج و خواص آنتی اکسیدانی عصاره پیاز زعفران
Table 2- Compare means of solvent effect on yield extraction and Antioxidant abilities of saffron corm extract

قدرت گیرندگی رادیکال

ترکیبات فنلی

قدرت احیاکنندگی آهن

Total phenolic
-1
) compounds (mg.ml

Reducing power of FeIII
-1
) (µmol.ml

Radical scavenging
power of
DPPH
)(Inhibition %

Solvent

0.46b

42.54b

351.3a

42.24c

آی

1.07a

77.6a

572.51a

56.5b

1.17a

85.84a

594.74a

59.42a

راندمان استخراج عصاره
)Extraction yield (%

حالل

Water

متانوز
Methanol
)(80%

اتانوز
Ethanol
)(80%

*At each column the numbers with common letters don’t have statistical significant different (Dunken p<0.05).
*اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند (آزمون دانکن.)p›3/30 ،

اثر فراصوت بر راندمان استخراج و خواآ آنتیاکسیدانی

اکسیدانی عصاره پیاز زعفران را نشان میدهاد .ذادوز نشاان

عصاره پیاز زعفران

میدهد امواج فراصوت در شدت  33درصد در مقایسه با نموناه

تجریه واریانس اثر فراصوت در شدت  33درصد بر خاوا

شاهد باه طاور معنایداری مقادار ترکیباات فنلای کال ،قادرت

آنتیاکسیدانی عصاره پیاز زعفران نشان داد فراصوت اثر معنای-

مهارکنندگی آهن IIIو قادرت گیرنادگی رادیکااز آزاد بیشاتری

داری بر کلیه ویژگیهای مورد آزمون داشات (نتاایج نشاان داده

داشت اما از نظر راندمان استخراج تیمارها تفاوت معنایداری باا

نشدند) .ذدوز مقایسات میانگین اثر فراصوت بر خوا

آنتای

یکدیگر نداشتند (.)p›3/30

جدول  -3مقایسات میانگین اثر فراصوت بر راندمان استخراج و خواص آنتی اکسیدانی عصاره پیاز زعفران
Table 3- Compare means of ultrasonic effect on yield extraction and Antioxidant abilities of saffron corm extract

ترکیبات فنلی

قدرت احیاکنندگی آهن

قدرت گیرندگی
رادیکال

زمان فراصوت

راندمان استخراج عصاره
Reducing power of
Radical scavenging
-1
Total phenolic
Ultrasonic time
) FeIII (µmol.ml
)Extraction yield (%
-1
power of
)(minute
) compounds (mg.ml
DPPH
)(Inhibition %
0
57.7c
459.71c
69.98c
0.98a
20
59.53b
527.32b
75.33b
0.82a
a
a
a
45
64.37
643.51
82.33
0.90a
*At each column the numbers with common letters don’t have statistical significant different (Dunken p<0.05).

*اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند (آزمون دانکن.)p›3/30 ،

شدت صوت بر میزان راندمان عصارهگیری ،احتماتً به دلیال

احتماز رهایش محتویات آنها به محیط استخراج و بهبود انتقاز

نیروی برشی ایجاد شده ومحتوای انریی باتی این امواج و تأثیر

ذرم باشد ،امواج فراصوت همچنین سببکاهش اندازه ررات مای-

آنها درشکستن و مت شیکردن دیاوارههاای سالولی و افازایش

شوند که سطح تماس را افزایش داده و در نتیجه انتشاار حا ز

بررسی تأثیر شرایط استخراج بر میزان ترکیبات زیست فعال عصاره پیاز زعفران
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افزایش مییاباد ( .)Lee et al., 2007حیادری مجاد و همکااران

هیدروکسیل و محلوز شدن گرانوزهای نشاسته .امواج فراصوت

فراصوت ترکیباات

پیوناد  C-Cنشاساته را تخریاب مایکناد و منافاذ و سااوراخ-

غرقاابی

هاااای مخروطااای شاااکلی روی ساااطح یاااا درون گراناااوز

اساتخراج کارد و دلیاال آن را اساترس برشاای حاصال از امااواج

نشاسااته ایجاااد مایکناد و بااا افازایش مادت زماان اعمااااز

فراصوت بر روی ترکیبات فنولیک بیان نمودند.در پژوهش انجام

فرآینادشااادت صااادمات وارده باااه گراناااوز افااازایش ماای

شده بر روی پوست نارگیل ذهت بهینهسازی استخراج ترکیباات

یاباد.دراثار ایجااد این شکاف ها و منافذ سطح ویژه گرانوزهای

فنولیک با استفاده از اولتراسونیک نیز چناین نتیجاهای مشااهده

نشاسته نیز زیااد ماایشاودویسااکوزیته و پایااداری حرارتاای

شد (.)Rodrigues et al., 2008

نشاساته تیماار شاده باا اماواج فراصاوت نیز به طور معنیداری

( )Heidary et al., 2006بیان کردند که رو

فنولیک بیشتری را از گیاه پونه گاوی نسابت باه رو

زیاد میشود که احتماتً به علات تشکیل گاروههااای ذدیااد و
اثر متقابل نوع حالل و فراصتوت بتر رانتدمان استتخراج و

ایجااد اتصاااتت عرضاای در طاای تجزیااه ماااکرومولکوز-

خواآ آنتیاکسیدانی عصاره پیاز زعفران

هاسات (.)Zhu et al., 2012

تجریه واریانس اثر متقابل حا ز و فراصاوت بار رانادمان

همانطور که در ذدوز  3نمایان است عصارههاای اتاانولی و

آنتیاکسیدانی عصاره پیاز زعفاران نشاان داد

متانولی در مقایسه با آبی به طور معنیداری مقدار ترکیبات فنلی

نوع ح ز اثر معنیداری بر کلیه ویژگیهای مورد آزمون داشات

و فعالیت آنتی اکسیدانی باتتری را اساتخراج نمودناد .ح لیات

(نتایج نشان داده نشدند).

ترکیبات زیست فعاز در ح زهای مختلز که برای استخراج به

استخراج و خوا

مقایسات میانگین اثار متقابال ناوع حا ز و فراصاوت بار

کار میروند مقدار بازیافت پلی فنلهاا و آنتایاکسایدان از ماواد

آنتیاکسیدانی عصاره پیاز زعفاران در

گیاهی را تحت تأثیر قرار میدهند و مقدار ح لیت این ترکیباات

راندمان استخراج و خوا

ذدوز  3نشان داده شده است .ذدوز  3نشان میدهد بیشاترین

باه قطبیات حا ز بساتگی دارد

راندمان استخراج عصاره در تیمارهای متانوز و اتاانوز مشااهده

 .)Annegowda et al., 2011یک نوع ماده گیاهی ممکان اسات

شد و کمترین میزان راندمان در عصاره آبی .میزان ترکیبات فنلی

در ح ز هاای مختلاز از نظار فعالیات آنتای اکسایدانی نتاایج

در عصاره اتانولی بیشرین مقدار بود و انجام فرایند فراصاوت تاا

متفاوتی را نشان دهد .این موضوع اساساً باه علات خصوصایات

 33دقیقه موذب افزایش مقدار استخراج ترکیبات فنلی گردید.

شیمیایی مختلز ترکیبات آنتیاکسیدانی در ح زهای مختلز با

انجام فرایند اولتراسونیک در نمونه های اساتخراج شاده باه

( ;Naczk & Shahidi, 2006

قطبیتهای مختلز است.

وسیله ح ز آی تأثیر منفی بر میزان ترکیبات فنلی داشات زیارا

ذدوز  3نشان میدهد تیمار اولتراسونیک با ح زهایی مانند

پیاز زعفران ماده ای با حدود  83درصد نشاسته است و با افزایش

متانوز و اتانوز میزان استخراج ترکیبات زیست فعاز را افزایش

آنتایاکسایدانی

داد .که اساساً به علت تأثیر القایی امواج فراصاوت بار سااختمان

عصاره پیاز زعفران نیز تغییر میکند .اماواج فراصاوت باه طارق

سلولی است که با ایجاد کاویتاسیون و ترکیادن حبابهاا موذاب

زمان فراصوت و یتتینیزه شدن نشاسته خوا

مختلز بر ویژگایهاای فیزیکوشایمیایی نشاسااته تاأثیر مای-

افزایش انتقاز ذرم میشوند و دیوارههای سلولی شکسته شاده و

گاذارد کاه عبارتناداز ایجااد حفاره در گراناوزهاای نشاسااته،

واکنش داخلی بین ح ز و مواد گیاهی را افزایش میدهاد .باه-

تخریب مولکوزهای نشاسته ،تخریب شیمیایی با رادیکاازهاای

ع وه امواج فراصوت ،قابلیت استخراج مواد در دماهای پاایین را
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بهبود می بخشاد ) .(Albu et al., 2004معماوت در فراینادهای

استخراج به کمک فراصوت در دمای پایین رانادمان بااتتری را

استخراج معموز ترکیبات فنلی دارای قابلیت آنتایاکسایدانی در

موذب میگردد

(.)Paniwnyk et al., 2009

اثر حرارت ازبین میروند و در نتیجه رانادمان مناسابی را ندارناد
جدول  -مقایسات میانگین اثر متقابل حالل و فراصوت بر راندمان استخراج و خواص آنتیاکسیدانی عصاره پیاز زعفران
Table 4- Compare means of ultrasonic effect on yield extraction and antioxidant abilities of saffron corm extract

راندمان

قدرت احیاکنندگی

قدرت گیرندگی
رادیکال

ترکیبات فنلی

آهن

Total phenolic
)compounds (mg.ml-1

Reducing power of
)FeIII (µmol.ml-1

0.72bc

59.34d

538.5cd

67.97a

0.39cd

e

e

e

استخراج عصاره
extraction
)yield (%

10.43

94.14

Radical
scavenging
power of
DPPH
)(Inhibition %

زمان اولتراسونیک
Ultrasonic time
)(minute

Solvent

0

آی

15.33

20

0.26d

10.08e

52.56e

16.337e

45

0.98ab

62.27d

486.78d

62.66b

0

1.01ab

c

71.06

ab

d

42.24

20

1.22a

77.33b

626.96a

58.60bc

45

1.24a

77.07b

544.4cd

42.47d

0

c

603.8

cd

حالل

متانوز %83
Methanol 80%

اتانوز %83

20
54.92
529.64
73.76
1.2ab
d
c
a
45
41.58
562.22
88.87
1.22a
*At each column the numbers with common letters don’t have statistical significant different (Dunken p<0.05).
*اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند (آزمون دانکن.)p›3/30 ،

نتیجهگیری

c

water

Ethanol 80%

پیاز زعفران افزایش یافت .امواج فراصوت در شادت  33درصاد

این تحقیق نشان داد پیااز زعفاران حااوی ترکیبااتی مانناد

در ح ز آی ،کاهش چشامگیری در رانادمان اساتخراج ،ناوع و

کربوهیدرات (  01/درصد) ،پروتئین ،و ترکیبات فنلای مایباشاد

میزان ترکیبات زیست فعاز داشت به طوریکاه رانادمان از 3/0

که مقدار آنها در واحد وزن پیاز قابال توذاه مایباشاد .حا ز

در نمونه شاهد به  3/ 1درصد و  3/ 9درصد در  3و  30دقیقه

متانوز و اتانوز در مقایسه با آی راندمان استخراج عصاره بیشاتر

اعماز فراصوت کاهش یافات .در ماورد ساایر حا زهاا اماواج

و مقدار ترکیبات فنلی بیشتری را از پیاز زعفران استخراج نمودند

فراصوت به مدت  30دقیقه بیشاترین ترکیباات فنلای و قادرت

و عصارههای حاصل قدرت گیرندگی رادیکاز آزاد و مهارکنندگی

مهارکنندگی آهن  IIIرا به ترتیب در ح زهای اتانوز و متاانوز

آهن بیشتر و راندمان باتتری داشتند باا افازایش زماان اعمااز

نشان داد و در مقایسه با نمونه شاهد به طاور معنایداری مقادار
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Abstract
Saffron is a unique product of Iran and Saffron corm is one of the saffron producing ingredients that is
produced annually in a high volume in the country. It is shown that saffron corm is a low-cost material which
contains some extractable bioactive compounds. The extraction method affects the kind and amount of
bioactive material extracted from the saffron corm. Therefore, this research study was carried out in order to
produce high value-added materials from the waste saffron corm. First, the saffron onion was prepared, dried
and completely ground. Extracting was performed using a solvent (80% methanol, 80% ethanol and water)
and ultrasound (100% intensity, 0, 20 and 40 minutes at room temperature). The extracts were dried by rotary
evaporation. In each case, extraction efficiency, determination of minimum inhibitory concentration (MIC),
minimum bactericidal concentration (MBC), phenolic compounds, iron regeneration strength III, and free
radical receptivity were determined. In order to investigate the independent effect (the type of solvent,
ultrasound intensity) and interaction (solvent type and ultrasound intensity) on bioactive compounds of
saffron onion extract, a factorial arrangement of 2 variables with completely randomized design was used in
three replications. Mean comparison was done by the Duncan method. The results showed that Ethanol
solvent extracted 85.84 mg.ml-1 of phenolic compounds with the highest reducing power of FeIII (594.7
μmol.ml-1), radical receptivity (59.42%), and ultrasound process at 100% for 40 minutes extracted the highest
amount of phenolic compounds (82.23 mg.ml-1).
Keywords: Antioxidative ability, antimicrobial power, reducing power of FeIII, saffron corm.

1 - Agricultural Engineering Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education
Center, AREEO, Mashhad, IRAN.
(*- Corresponding author. Email: soodabeheyn@yahoo.com)

DOI: 10.22048/jsat.2019.170014.1336

