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  مقدمه. 1
 

کانون توجهاا  ايياب باه داواد شيموشايمياتي دداما شا ه ا         

 ها بب سالدمي بدب گياهان بوده است که اتن ناشي ا  اثبا  دثبت آن

 

 توان با دواد غذاتي را در طي شبآوري در کاريانه جا  دي. دي باش 

ا  قبياات تبکيبااا  شکوکيااا کااه داراي شواتاا  و   1تبکيبااا  شلااال

                                                 
1- Bioactive  

داروهاي گياهي يهنامفصل
Journal homepage:  www.ojs.iaushk.ac.ir 

 

 بهينه سازي استخراج ترکيبات فنوليک از گياه پونه گاوي

 (Flomidoschema parviflora ) اولتراسوندبا استفاده از دستگاه 
 

 ، 4، شادي بلوريان3، جواد اصيلي2، سيد علي مرتضوي1مجتبي حيدري مجد

 6، آنا عبدالشاهي5محمد آرمين
 

 ايران؛ سبزوار، غذايي، صنايع و علوم گروه سبزوار، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه. 1

  گروه مهندسي علوم و صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران؛. 2

  )  E-mail: Morteza1937@yahoo.com   ): مسئول مکاتبات*

 گروه فارماکوگنوزي، دانشکده داروسازي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران؛. 3

 ، مشهد، ايران؛گروه پژوهشي و افزودني هاي غذايي جهاد دانشگاهي مشهد. 4

 ايران؛، سبزوار، دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار. 5

 شبکه بهداشت و درمان دامغان دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران؛. 6

 

 چکيده      شناسه مقاله                                     

 62/40/1934  :تاريخ دريافت مقاله

 64/43/1934 :تاريخ پذيرش مقاله

 پژوهدي: نوع مقاله

 به نژادي –به  راعي  : موضوع

 
 

اناوا    يبه جا يليطب يها ياشزودن يکتگزتبه جا شتگبا تيغذا عتعلوم و صکا دبشتيبا پ  :مقدمه و هدف

 يساکمز  يهاا   انياکسا  يبا توجه به اثبا  سوء و نادطلوب آنم. وجود آد ه استه ب  تيدر دواد غذا يسکمز

راه  اتا به عکوان  ييوراک يها و روغن ها يدر چبب يليطب عتدکا حاصت ا   يها  انياکس ياسمفاده ا  آنم

ا  عصااره   ايا شکوک باا  ياسامربا  تبک  يساا   کاه يبه پژوهش،  نتدر ا. شود يدر نظب گبشمه د يحت دکطق

 .  .سطح پاسخ پبدايمه ش ه است به کما روش  و اوکمباسون  با اسمفاده ا  يپونه گاو اهيگدرص   04 يدمانوک

، 11)،  داان  ( گباديدرجه سانم 01 و 94، 11)ددا  عادت 9در آ دون ها  ک تشبآ يسا  کهيبه يببا   :روش تحقيق

-Box  اتا طاب  ا  طب  نتا ا. قابار گبشات   يساطح داورد ببرسا    9هب ک ام در ( 0و  2 ،7)    pH و ( دقيقه 11و  91
Behnken   آ دون است انجام ش  17سطح که شادت   سهو در  عادت سهدر . 

 داان   ايا شکوک با يتبک اسمربا   يببا طتشبا نتده  که دکاسب تب يندان د دست آد هه ب جتنما: نتايج و بحث

در ببرسي نماتج و رون  نمودارها  دان باه عکاوان    . باش  يد   =pH 2.2و  گباديدرجه سانم 90 يددا قه،يدق 07

تلکي غبقابي و اوکمباسون  ندان داد  ،چکين دقاتسه بين دو روش اسمربا هم. شکاساتي ش  عادتدوثبتبتن 

 .که ران دان اسمربا  تبکيبا  شکوکيا در روش اوکمباسون  نسبت به روش غبقابي بيدمب است

دمکن است ا  نظاب کاارآتي اسامربا      اوکمباسون  در نهاتت عصاره گيبي به روش : صنعتي /توصيه کاربردي

   .دواد شکوکيا ا  گياه پونه گاوي پيدکهاد دي شود

 : کليد واژگان

 

  اوکمباسون 

 بهيکه سا ي 

 تبکيبا  شکوکيا 

 روش سطح پاسخ 
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، ضا   9، ضا  اکمهااب  6يصوصيا  شيزتوکوژتکي ا  جمله ض  آکابژي 

. و  غيبه دي باشک ، غکاي ساا ي نماود    1، آنمي اکسي اني0ديکبوبي

اثبا  سوددک  دوجود در تبکيباا  شکوکياا باه يصوصايا  آنماي      

تبکيبا  (. Rodriges et al., 2007)ها دببوط دي شود اکسي اني آن

داراي ياصيت ض  اکسي ان، شادت تبکيبا  شکوکي هسامک  کاه در   

اشازودن آنماي اکساي ان هااي     . شاون   ببيي ا  گياهاان تاشات داي   

، بوتيالتا  هي روکساي   2دصکوعي دانک  بوتيالت  هي روکسي آنيزول

کيپ ها توان  اکسي اسيون  دي 0و تبتياري بوتيت هي روکيکون7توکوئن

اکساي ان   وکيکن اسمفاده ا  اتن آنماي . را در دواد غذاتي ککمبل کک 

هاي دصکوعي به دکيت يطباتي کاه در ساالدمي دارنا  و باه دکيات      

اثبا  سمي (. Weisburger, 1999)ها دح ود ش ه است سميت آن

اکساي ان هااي سايکمميا باب روي انساان        اتي اتن آنماي  و سبطان

اکسي ان هاي سايکيميا دمکان    ن آنميچکيهم. شکايمه ش ه است

است باعث توروم کب  شون  و بب روي شلاکيت هاي آنزتمي کب  اثاب  

بکاابباتن در ساال هااي ايياب     (. Hayouni et al., 2007)بگذارنا   

تالش بباي شکايت آنمي اکسي ان هاي طبيلاي يصوصااب باا دکداا     

 (. Mahdavi et al., 2995)گياهي اشزاتش تاشمه است 

دطاکلا  ندان دي ده  که شلاکيت آنمي اکسي اني بلضي ماتج ن

جا  و ديوه جا  به طور گسمبده به دحمواي کت تبکيبا  ا  سبزي

ا  نقطه نظب اسمربا  تبکيبا  دوثبه ا  . شکوکيا آن ها وابسمه است

هاي آن، ديزان اسمربا  تبکيبا   دحصوال  کداور ي تا پس دان ه

کوکياا بسايار دهام اسات و ديازان      ها ا  جمله تبکيباا  ش شلال آن

حضور تبکيبا  شکوکيا در دحصوال  غذاتي به صور  طبيلاي تاا   

غکي ش ه ندان دهک ه ار ش غذاتي آن دحصول در حفظ ساالدمي  

به همين جهت در شبآتک  اسامربا  عاوادلي چاون ناو      . بدب است

چکين نحوه عمت هم. حالل، ددا و  دان اسمربا  بسيار دهم هسمک 

دي توانا  باه صاور  ساکمي ا  طبتاا روش هااتي دثات        اسمربا  

آوري هاااي ج تاا ي دانکاا  سوکسااله، غبقااابي و تااا ا  طبتااا شاان

در اتان  ديکاه   . داتکبووتو و تا اداوا  دااشوص صاو  صاور  گيابد     

                                                 
2- Anti-allergic  
3- Anti-inflammatory  
4- Anti-microbial  
5- Anti-oxidant  
6- BHA  
7- BHT  
8- TBHQ 

باه عکاوان   . پژوهش هاي  تادي توسط دحققان صور  گبشمه اسات 

بااه دوشااا ( Rodriges et al., 2007)کاااران دثااال رودرتگااز و هاام

اسمربا  تبکيبا  شکوکيا ا  پوسات نارگيات کاه تکاي ا  ضااتلا       

در اتن پژوهش نيز به بهيکه سا ي . دحصوال  کداور ي است ش ن 

اساامربا  تبکيبااا  شکوکيااا ا  گياااه پونااه گاااوي بااا نااام علمااي   

Flomidoschema parviflora     کااه ا  گياهااان يااانواده نلکااا

(Lamiaceae )  اوکمباسون  پبدايمه ش ه است دي باش  با اسمفاده ا

و در اداده به دقاتسه دو روش اسمربا ، تلکي غبقابي و اوکمباساون   

 .پبدايمه ش ه است
 

 ها مواد و روش. 2

 مواد گياهي. 2-1

در يبداد دااه   Flomidoschema parvifloraگياه پونه گاوي 

ا  ارتفاعا  شهبسمان گکاباد واقع در اسمان يباسان جماع   03سال 

ش  و سپس در دداي اتااص و دور ا  ناور يورشاي  در دسايب      آوري

جبتان هوا، يدا ش ه و سپس توسط آسياب ببقي صکلمي، پاودر  

عبور داده ش  و در دحلي تارتا، سبد و  144ش ه و ا  اکا با دش 

نمونه گياهي گونه دذکور باا اسامکاد باه شلاور     . يدا نگه اري ش 

دوسي دده  و دمرصصاين  پاکسمان دوجود در کمابرانه داندگاه شب

 . گياه شکاسي، داندگاه شبدوسي دده  دورد تأتي  قبار گبشت

 اکسيدانياستخراج ترکيبات آنتي. 2-2

هااي گيااه ا  روش غبقاابي و    جهت تهيه عصاره ا  ببگ و گات 

داورد   حاالل . روش اسمربا  با دسامگاه اوکمباساون ، اسامفاده شا     

دماانول باه عکاوان    . باود درصا    04اسمفاده در هب دو روش دمانول 

اکسي اني ا  حالل دؤثب به طور گسمبده بباي اسمربا  تبکيبا  آنمي

 .گيبددکابع گياهي دورد اسمفاده قبار دي

 روش غرقابي. 2-2-1

 04ديلاي کيماب دماانول     171گبم نمونه پودر ش ه گياهي با  1

ساعت به وسيله  60طي د   ( و ني / حجمي 1:14نسبت ) درص  

درلوط عصاره حاصت . يکب و در دداي دحيط درلوط ش دسمگاه ش

درجاه   6-1با کاغذ واتمان شاماره تاا صااد گبدتا  و در ددااي       
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در . گباد بباي حفظ تبکيبا  شکوکيا در ترچال نگه اري ش سانمي

دبحله بل ي پودر گت پونه گاوي عصاره گيبي ش ه در دبحلاه اول  

دماانول  ) ل تاا ه  و ني با حال/ حجمي 1:14و ن گبدت  و به نسبت 

ساعت  60توسط دسمگاه شيکب در دداي دحيط به د   ( درص  04

درلوط به دسات آدا ه ا  دبحلاه دوم نياز همانکا       . درلوط گبدت 

دبحله اول با کاغذ واتمن شماره تا صاد گبدت  و عصاره حاصت ا  

دبحله دوم به عصاره حاصت ا  دبحله اول اضاشه شا  و در اداداه در   

گباد با دسامگاه روتااري تيلايظ و ساپس در     سانمي درجه 90دداي 

آون تحت يالء و در همان ددا تا رسي ن به و ن ثابت يداا شا    

 (.1901هاربون، )
 

 استخراج با اولتراسوند. 2-2-2

ديازان  ،  Dr. Hilscherدر شبآتک  اسمربا  با اوکمباساون  دا ل  

قطاب   S2، دا ل  Sonotrodeنمونه به حالل، با توجه به اسامفاده ا   

ديکبودماب،   624بباباب باا    3دماب و حا اکثب دادکاه نوساان    تا ديلي

دماب وجاود دارد، باه    ديلاي  6-14دح ودتت اسمفاده حجماي باين   

ديلي کيمب باه تاا گابم     91همين ياطب حالل در تا نسبت ثابت 

 . شودپودر گياه اضاشه دي
 

 گيري مقدار کل ترکيبات فنوليکاندازه. 2-3

شکوکيااا در عصاااره حاصاات ا  دو روش دقاا ار کاات تبکيبااا  

اسمربا  غبقابي و اکمباسون ، بب اساس روش شوکين سيوکاکميو دورد 

بباي تهيه دحلوکي ا  (. Hayouni et al., 2007)ببرسي قبار گبشت 

قسمت در ديليون در بااکن   1444پودر عصاره يدا ش ه با غلظت 

ا شا ه  گبم ا  پاودر عصااره يدا   ديلي 144ديلي کيمب، و به  144

کيمب ببسا  و  ديلي 144ککيم تا به حجم درص  اضاشه دي 04دمانول 

دهيم تا پودر عصاره به قبار دي Heater Magneticباکن را در روي 

 .طور کادت در دمانول حت شود

ديکبوکيماب ا    144هاي تهياه شا ه،   بباي آ دون شوکين، عصاره

تش رترمه و قسمت در ديليون را در کوکه آ دا 1444دحلول عصاره 

ديکبوکيمب ا  دحلول رقيا ش ه، دلبد شوکين سيوکاکميو  144سپس 

دقيقاه،   1بل  ا  شاصله  داني . ککيمرا اضاشه دي( 14/1)را به نسبت 

                                                 
9 Amplitude 

درصا  را اضااشه    64کيمب ا  کببکا  سا تم   ديلي 1/1در دداي اتاص 

تبکيب درون . دهيم دن را انجام ديککيم و تا ح  کاشي عمت همدي

ساعت در تاارتکي در ددااي اتااص نگها اري      6که آداتش به د   کو

ناانودمب توساط    724شود و سپس جذب دحلول در طاول داو    دي

آب دقطاب باه عکاوان شااه  اسامفاده      . اسپکمبشمودمب يوانا ه شا   

دق ار کت تبکيبا  شکوکيا ا  روي دلادکه ياط رسام شا ه باب     .ش 

ي  بب گبم عصاره دبکاي اسي  گاکيا به صور  ديلي گبم گاکيا اس

 .آ دون شوکين، با سه تکبار انجام ش . يدا ش ه بيان گبدت 

 رسم منحني استاندارد . 2-4

 هااي درملاا اساي  گاکياا     هاي اسامان ارد در غلظات  دحلول

قسمت در ديليون در دمانول  664و  134، 114، 114، 74، 94، 4)

را در هاا  ديکبوکيمب ا  هبتاا ا  دحلاول   144. تهيه ش ( درص  04

کوکه آ داتش وارد کبده و ساتب دباحات را باب اسااس قسامت قبلاي      

هاي اسامان ارد در  آ دون جذب بباي هب تا ا  دحلول. انجام دادتم

بب اساس نمااتج جاذب يوانا ه شا ه دکحکاي      . سه تکبار انجام ش 

هاي سايمه ش ه رسام شا  و   جذب اسي  گاکيا با توجه به غلظت

هاا، باب   ا بباي هاب تاا ا  عصااره   سپس دق ار کت تبکيبا  شکوکي

 .اساس دلادکه يط دکحکي جذب اسي  گاکيا دحاسبه ش 
 

 روش آماري. 2-5

باب روي بهيکاه    pHبباي ببرسي اثب د    دان شبآتکا ، دداا و   

سا ي شباتط اسمربا  تبکيبا  شکوکياا آ داون باب اسااس طاب       

RSM  ساطح طباحاي و باب اسااس طاب       9عادات و   9در  Box-

Behnken نابم اشازار داورد اسامفاده     (. 1جا ول  )انجام ش   آ دون

Design Expert     و نمودارها با اسامفاده ا  نابم اشازارMicrosoft 

Excel  رسم ش. 
 

 نتايج و بحث  .3

 انتخاب بهترين مدل. 3-1

ها جهت تليين بهمابتن دا ل پيداکهادي ا      پس ا  تجزته داده

 Linear, 2FI, Quadratic, cubic, Meanديان پکج د ل دوجاود  

، تجزتاه وارتاانس، دا کي کاه دقا ار دجماو        6با توجه به جا ول  
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آن  Lack of fitدار بوده و دق ار  آن داراي ايمالد دلکي 14دببلا  

باا توجاه باه    . شود دار ندود به عکوان بهمبتن د ل انمراب دي دلکي

اتن دوضو  و پس ا  ببرسي نماتج به دسات آدا ه و دقاتساه دياان     

 Quadraticسيوني نماتج حاکي ا  آن باود کاه دا ل    هاي رگبد ل

هاي ان ا ه گيابي شا ه در اتان دطاکلاه، داراي      بباي تمادي آ دون

و اتان دا ل تکهاا    ( 6جا ول )ها بود  ايمالد دلکي دار با ساتب د ل

(. 9جا ول  )دار ند ه باود   بباي آن دلکي Lack of fitد کي بود که

  تيييابا  پارادمبهااي   بباي ببرسي رون Quadraticدر نميجه د ل 

پس ا  انمراب بهمبتن . ان ا ه گيبي ش ه در اتن دطاکله انمراب ش 

، جهات ببرساي   (درصا   1تاا   1)د ل در سطح آداري داورد نظاب   

پارادمبهاي اثبگذار در دطاکله با توجه باه جا ول تجزتاه وارتاانس،     

ا  دا ل  ( p>0.01)دار نباشا    بباي آن دلکي Fپارادمبي که آ دون 

دار در سطح  شود و ساتب پارادمبها که داراي ايمالد دلکي ديحذد 

 . بودن  در د ل نگه اري ش تا درص  

ال م به ذکب است در صورتي که پارادمب يطي تا دمييب در تا 

د ل، اثب دلکي داري ن اشمه باش  وکاي اثاب دمقابات آن، باا تکاي ا       

دا ل باوده،   داري در  دمييبهاي دتگب، که آن دمييب داراي اثب دلکاي 

شاود و در   دار باش  آن پارادمب در د ل نگه داشمه دي داراي اثب دلکي

سپس دلادکه کلي با اسمفاده ا  ضباتب داده ش ه بباي هب پاارادمبي  

در نهاتت در ديان پارادمبهاي درملا، پارادمبي کاه  .گبدد حاصت دي

مب بيدمبتن دجمو  دببلا  را داشمه باش  به عکوان اثبگذارتبتن پاراد

 .شود و بب عکس انمراب دي
 

 تعيين محتواي کل ترکيبات فنوليک. 3-2

دق ار دحمواي کت تبکيبا  شکوکي دوجود در عصاره پونه گااوي  

با اسمفاده ا  نمودار اسمان ارد تبسيم ش ه باب حساب اساي  گاکياا     

، نماتج کليه پارادمبها 9با توجه به ج ول (. 1نمودار )دحاسبه گبدت  

بکابباتن داي تاوان   ( >441.4p)دلکي داري در د ل بودن  داراي اثب 

 Quadraticبا توجه به پارادمب هاي دلکي دار ش ه دلادکي کلي د ل 

 :را به صور   تب گزارش کبد
 

 .1دلادکه 

                                                 
10 Sum of square 

Y=-33.283+0.588t-0.0542T+11.552ph-5.868t2-
5.322T2-0.97ph2+4.853t*T-
0.03t*ph+0.04166T*ph 
T=temp and t=time 

 

داراي بيدمبتن  (t)پارادمب  دان  9و ج ول  1با توجه به دلادکه 

 . تأثيب بب روي اسمربا  تبکيبا  شکوکي عصاره گياه پونه گاوي بود

وجاود دارد، در   Verificationاي به نام  دبحله RSMدر روش 

باتست دقا ار اسامربا  تبکيباا  شکاوکي کات را در       اتن دبحله دي

گوتي ش ه توسط د ل به طبتا آداري پيشدبحله آ داتش با دق ار 

دقاتسه نمود در اتان ببرساي پاس ا  انجاام اتان دبحلاه ، دقاادتب        

ش ه دقاتسه گبدت  و دحاسبا  در  بيکي دداه ه ش ه با دقادتب پيش

، قابت دداه ه است؛ نماتج، بيانگب همبسمگي بسايار ياوب   6نمودار 

شا ه باا    بيکي يشبين نماتج به دست آد ه با روش تجببي و دقادتب پ

 .روش آداري است
 

اثر عوامل مختلف بر روي استخراج ترکيبات . 3-3
 فنوليک

باا اشازاتش دداا و  داان     ( 9نمودار )Surface با توجه به نمودار 

هااي  تاب  در ددا و  دان دق ار اسمربا  تبکيبا  شکوکيا اشزاتش دي

 .دقيقه رون  اسمربا  کاهش تاشمه است 01باالتب ا  

نمودار ) Surfaceدر نمودار  pHباط با اثب دمقابت  دان و در ارت

دقيقه دق ار اسمربا  اشزاتش تاشمه و پس  91با اشزاتش  دان تا ( 0

دقيقه رون  کک ي دداه ه  07تا  دان  pHا  آن همزدان با اشزاتش 

ابما ا   pHادا باا اشازاتش   . تاب  ش  و پس ا  آن اسمربا  کاهش دي

-رون  اشزاتدي کک ي داشمه  ادا در  داان  pH=7دق ار اسمربا  تا 

هاي باالتب رون  کاهداي دحسوساي در دقا ار اسامربا  تبکيباا       

 .دداه ه ش  pH=7ببيدمب ا   pHشکوکيا با اشزاتش 

ضامن تاتيا  هماين دوضاو      ( 1نمودار ) Counterدر نمودار 

رون  اسامربا  تبکيباا  شکوکياا     pH=7بيان دي دارد که پس ا  

رونا  اسامربا  تبکيباا  شکوکياا در     . کاهش دحسوسي ندان داد

( 1نماودار  ) Surfaceدر نماودار   pHارتباط با اثاب دمقابات دداا و    

ندان داده ش ه است همان طور که دداه ه دي شود با اشزاتش ددا 

گاباد رونا  اشزاتداي در دقا ار تبکيباا       درجه سانمي 94تا ح ود 
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باا   7هااي کمماب ا     pHشاود و پاس ا  آن در    شکوکيا دداه ه دي

باا   7بااالي   pHاشزاتش ددا دق ار اسمربا  تقبتباب ثابت است ادا در 

گباد کاهش در ديزان تبکيبا  درجه سانمي 94اشزاتش ددا باالتب ا  

دقا ار بسايار    pH=7تا ح ود  pHبا اشزاتش . شکوکيا دداه ه ش 

تاا   pH=7دداه ه ش ه است، ادا بل  ا   کمي در ديزان اسمربا 

 .رون  کادالب نزوکي در ديزان اسمربا  دداه ه ش 

با توجه به نمودارهاي رسم ش ه دي توان بيان کابد کاه دداا و    

 دان به طور دلکي داري بب ديزان اسمربا  تبکيبا  شکوکيا داوثب  

است؛ به طوري که با اشزاتش ددا و  دان، رونا  اشزاتداي در ديازان    

اشازاتش دداا سابب    . اسمربا  تبکيبا  شکوکيا دداه ه ش ه است

اشزاتش ضبتب نفوذ حالل و اشزاتش  دان نيز د    دان انمقال جبم 

که دق ار نسبت نمونه به حاالل در  ده  با توجه به اتن را اشزاتش دي

ثابت در نظب گبشمه ش ، دکيت کاهش دق ار ( 1:91نسبت )اتن طب  

باه دکيات    Surfaceباا توجاه باه نماودار      اسمربا  تبکيبا  شکوکي

چکين به دکيت ا  هم اشباعيت حالل در ددا و  دان هاي باالتب و هم

 .پاشي گي دداتي تبکيبا  شکوکي، در دداهاي باال دي باش 

و همچکين پيکلاو  ( Herrera and Luque, 2005)هبرا و کوک 

دداا و   بيان داشمک  که اشازاتش ( Pinelo et al., 2005)کاران و هم

داري بب روي ديزان اسمربا  تبکيباا     دان اسمربا  به طور دلکي

. شکوکيا به تبتيب بب روي تو  آسياب ش ه و تفاکه انگور دوثب است

گزارش کبدن  که ( Cacace and Maza, 2003)کاران کاکاکه و هم

اشزاتش ددا سبب اشزاتش اسمربا  آنموسيانين ا  انگور ساياه شا ه   

ان دکيت اتن ادب را اثب ددا روي اشازاتش حالکيات و   اتن دحقق. است

اتن دحققان در اداده اعالم کبدنا   . دانسمک  اشزاتش ضبتب نفود دي

گاباد شايب تکا ي در کااهش     درجه سانمي 01در دداهاي باالتب ا  

ديزان آنموسيانين دداه ه ش ه اسات و اتان باه دکيات حساسايت      

(. Cacace and Maza, 2003)باشا    آنموسيانين به دداهاي باال دي

کااران  نماتج حاصت در دورد  دان اسمربا  باا نمااتج ساوئلي و هام    

اتدان بب اساس نمودارهاتي که در آن اثب دمقابت  دان . دطابقت دارد

ببرساي کابد،   ( ، ددا و نسبت نمونه به حاالل pH)را با ساتب عوادت 

 (دقيقاه  24تا  64)ددرص نمود که با اشزاتش د    دان اسمربا  

. شاود  داري در اسمربا  تبکيبا  شکوکياا دتا ه نماي    تفاو  دلکي

همجکين آنها بيان کبدن  که وقمي که حالل با تبکيباا  اسامربا    

شود شيب غلظات صافب شا ه و اثاب حاالل دموقاا        ش ه اشبا  دي

بياان  ( Ya-Qin and Chen, 2009)کااران  تااکين و هام  . شاود  دي

درجاه   04تاا حا ود   )اسامربا   کبدن  که با اشازاتش دداا و  داان    

اشزاتش در ديزان اسمربا  تبکيباب ا  پوسات ناوعي ا    ( گبادسانمي

دبکبا  شکوکياا ددااه ه شا  اداا تاا رونا  کاهداي در دقا ار         

دداي بااالي  )ها و دداهاي باالتب  اسمربا  تبکيبا  شکوکيا در  دان

اتن دحققان دکيات اتان اداب را    . دداه ه ش ( گباددرجه سانمي 04

هاي پلي دبتزاسيون تبکيباا  شکوکياا باا     تجزته حبارتي تا واککش

دحققااني  (. Ya-Qin and Chen, 2009)يودشاان بياان نمودنا     

 ,Pinelo et al., 2005; Manthey and Grohmann)دتگاب  

1995; Yalmiz and Toledo, 2004  ) در کارهاي تحقيقاتي يود

کبدن  بيان داشمک   که رون  اسمربا  تبکيبا  شکوکيا را ببرسي دي

که در دداهاي باال، کاهش در ديازان اسامربا  تبکيباا  شکوکياا     

همه اتن دحققان دکيت اتن ادب را واککش هااي  . دداه ه ش ه است

 . دبتزاسيون تبکيبا  شکوکيا با يودشان بيان نمودن  پلي

ببابب ( درص  04دمانول )حالل دورد نظب،  pHکه با توجه به اتن

باشا  و باا    داي ( گاباد درجه سانمي 61)اتط آ داتدگاه در شب 1.9با 

 دن درلاوط  اضاشه کبدن تا گبم ا  پودر نمونه گياهي، بل  ا  هام 

طبيلاي نموناه    pHثابات داي شاود، بکاابباتن      2حاصت، در ح ود 

باش  و رون  کاهدي دق ار اسامربا  تبکيباا  شکاوکي     دي 2گياهي 

 -به اثب دمقابت  داان دببوط  Surfaceدر نمودارهاي  pH=7بل  ا  

pH  و ددا- pH    در ارتبااط باا دور شا نpH   اpH    طبيلاي گيااه

ضمن تأتي  همين دوضو  بيان کبدن  ( 1900)ساالرباشي . باش  دي

بااه حاکاات طبيلااي گياااه بودااادران  pHکااه هااب چااه روناا  تيييااب 

(2.9pH= )شااود دقاا ار اساامربا  تبکيبااا  شکوکيااا  نزدتااا دااي

 .تاب  اشزاتش دي

باه تبتياب باه عکاوان      pH،  داان و  9ه به نماتج جا ول  با توج

پاس ا  ببرساي   . دوثبتبتن و کم اثب گذارتبتن عادت شکاساتي ش ن 

داده ها بباي اسمحصال ح اکثب تبکيبا  شکوکي ا  عصاره پونه گاوي 

در شباتط دطاکله دداه ه ش  که دکاسبمبتن شباتط بباي اسمربا  

و  داان   pH=6.61گاباد،  يدرجه ساانم  90تبکيبا  شکوکيا دداي 

گيابي شا ه    دقيقه ب ون در نظب گبشمن ساتب پارادمبهاي انا ا ه  07

تحت اتان شاباتط   (. 0ج ول )باش   هاي اسمحصاکي دي بباي عصاره
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ديلي گبم  11ديزان اسمربا  تبکيبا  شکوکيا ا  عصاره به بيش ا  

پاودر  گابم ا    1باه ا اي  ( اسمان ارد تبکيبا  شکوکيا)گاکيا اسي  

 .بيکي ش  اوکيه پيش

باا اسامفاده ا    ( Rodriges et al., 2007)کاران رودرتگوس و هم

 11دا    داان   ، pH=6.5)آ دون سطح پاساخ، شاباتط بهيکاه را    

درجاه   94و ددااي اسامربا     1:14دقيقه، نسبت نمونه باه حاالل   

 66.0تليين کبد و در شباتط بهيکه، با ده اسامربا  را  ( گبادسانمي

گابم عصااره يداا گازارش      1بم تبکيبا  شکوکيا به ا اي گ ديلي

 .نمود
 

 اثر روش استخراج بر مقدار کل ترکيبات فنوليک . 3-4

ان ا ه گيبي دق ار کت تبکيبا  شکوکيا عصاره هاي اسمرباجي 

هاي غبقابي و اوکمباسون  حاکي ا  آن بود که روش اسمربا  با روش

شکوکيا بب حسب اسي  گاکيا تأثيب به سزاتي بب ديزان کت تبکيبا  

شاود روش اوکمباساون ،    دداه ه دي 2طور که در نمودار همان. دارد

تبکيبا  شکوکيا بيدمبي را نسبت به روش غبقابي اسمربا  کابده  

دق ار تبکيباا  شکوکياا باب حساب اساي  گاکياا در روش       )است 

ديلي گبم اسي   1/14ديلي گبم و در روش غبقابي  6/11اوکمباسون  

تاوان گفات    داي (. گبم ا  پودر اوکيه به دست آدا   1يا به ا اي گاک

تکش ببشي حاصات ا  اداوا  دااشوص صاو  باعاث شکسامه شا ن        

هاي پليمبي بزرگ و در نميجه باعث اسمربا  بهمب تبکيبا  دوککول

اتن نماتج با گزارش آکباو و  . شود شکوکيا نسبت به روش غبقابي دي

بقت دارد، اتن دحققان گازارش  دطا( Albu et al., 2004)کاران هم

کبدن  که اسمفاده ا  روش اوکمباسون  باعث اشزاتش کارنوسيا اسي  

 .شود اسمربا  ش ه ا  ر داري دي

ضمن ببرسي ( Ya-Qin and Chen, 2009)کاران تاکين و هم

رون  اسمربا  تبکيبا  شکوکيا ا  نوعي ا  دبکبا  بيان داشمک  که 

داري در اسمربا  تبکيبا   اشزاتش دلکي اسمفاده ا  اوکمباسون  باعث

چکاين د اشايبي   هام . شکوکيا نسبت به روش غبقاابي شا ه اسات   

( ) گاازارش کبدناا  کااه روش اوکمباسااون  تبکيبااا  شکوکيااا

بيداامبي را بااب حسااب اسااي  تانيااا نساابت بااه روش اوکمباسااون  

 .اسمربا  کبده است

 
 

 نتيجه گيري. 4

نماتج آ دون ها نداان داد کاه باا اشازاتش دداا و  داان دقا ار        

شقط تا  pHاسمربا  تبکيبا  شکوکيا اشزاتش تاشمه ادا در ارتباط با 

pH  چکاين روش  هم. يکثي اشزاتش در دق ار اسمربا  دداه ه ش

اسمربا  با اوکمباسون  نسبت به روش غبقابي داراي با ده بيدمبي ا  

چکين در طب  نماودار  هم. کوکيا دي باش نظب اسمربا  تبکيبا  ش

سطح پاسخ عادت  دان به عکوان تأثيبگذارتبتن عادات در اسامربا    

 .تبکيبا  شکوکيا انمراب ش 
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