17, 18 November 2021 – Gonabad, Iran

 26ي  27آبان  – 1400گىاباد ،ایران

بررسی پیش تیمارهای وویه جهت استخراج ترکیبات موثره زعفران
طیبٍ شاَی ،*1محسه پًیان ،2مُذی ابراَیمی ،3سارٌ حسیىی ،4حسیه راغ

آرا4

داًطجَی دکتشی ػلَم ٍ غٌبیغ غزایی ٍ ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ پظٍّطی تَلیذ ٍ فشآٍسی گیبّبى استشاتظیک خشاسبى جٌَثی ،جْبد داًطگبّی خشاسبى جٌَثی،
هذیش هجتوغ تحمیمبت گیبّبى داسٍیی جْبد داًطگبّی خشاسبى جٌَثی ،ثیشجٌذ ،ایشاى
استبدیبس ٍ هذیش گشٍُ پظٍّطی تَلیذ ٍ فشآٍسی گیبّبى استشاتظیک خشاسبى جٌَثی ،جْبد داًطگبّی خشاسبى جٌَثی ،ثیشجٌذ ،ایشاى
ػضَ گشٍُ پظٍّطی تَلیذ ٍ فشآٍسی گیبّبى استشاتظیک خشاسبى جٌَثی ،جْبد داًطگبّی خشاسبى جٌَثی ،ثیشجٌذ ،ایشاى

چکیذه:

اهشٍصُ استفبدُ اص صػفشاى ثِ ػٌَاى یک گیبُ
داسٍیی اثش ثخص ،هشثَط ثِ تشکیجبت هَثشُ آى ثِ
ٍیظُ کشٍسیي ،کشٍستیي ٍ سبفشاًبل است.
استفبدُ اص پیص تیوبسّب ثبػث افضایص ثبصدُ
استخشاج ،کبّص صهبى ،کبّص ّضیٌِ ٍ افضایص
کبسایی سٍش استخشاج هی گشدد .ثب تَجِ ثِ
ثشسسی ّبی غَست گشفتِ دس هٌبثغ هختلف ٍ
ّوچٌیي ًَع تشکیت هَسد ًظش پیص تیوبسّبی
هختلف اص جولِ اٍلتشاسًَذ ،پبلس الکتشیکی،
آًضین صًی ،پیص تیوبسّبی حشاستی هبًٌذ
هبیکشٍٍیَ هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ استً .تبیج
ایي ثشسسی ًطبى داد ثستِ ثِ ًَع ٍ همذاس هبدُ
هَثشُ دس هحػَل ًْبیی ،اًتخبة دسست پیص
تیوبس ّوشاُ ثب سٍش جذاسبصی ٍ خبلع سبصی
هٌبست غَست هی گیشد.
کلمات کلیذی :استخشاج ،اٍلتشاسًَذ ،کشٍسیي،

مقذمه:
صػفشاى ثِ دلیل ٍجَد تشکیجبتی هبًٌذ
کشٍسیي ،کشٍستیي ،پیکشٍکشٍسیي ٍ
سبفشاًبل داسای خَاظ تغزیِ ای ٍ دسهبًی ثسیبس
صیبدی است .کشٍسیي ػبهل اغلی ایجبد سًگ،
پیکشٍکشٍسیي ثبػث ایجبد عؼن تلخ ٍ سبفشاًبل
ثبػث آسٍهبی هغلَة صػفشاى هی ثبضذ .اص ایي سٍ
استفبدُ اص سٍش ّبی پیص تویبس ٍ ّن چٌیي
سٍش ّبی استخشاج ثْیٌِ جْت افضایص کبسایی ٍ
ػولکشد ایي تشکیجبت هَسد ًیبص هی ثبضذ
(.)Zarinkamar, 2011 Tajik and
ثب تَجِ ثِ عیف گستشدُ استفبدُ ٍ کبسثشد
صػفشاى دس هَاد غزایی ٍ داسٍیی ًیبصهٌذ سٍش
ّبی هَثش جْت استخشاج ٍ خبلع سبصی هی
ثبضذً .کتِ ای کِ کوتش هَسد تَجِ لشاس گشفتِ
استفبدُ اص پیص تیوبسّب جْت جْت کبسایی سٍش
استخشاج ٍ خبلع سبصی تشکیت اغلی است ثِ
عَسی کِ ًوًَِ ثشای استخشاج اغلی آهبدُ هی
ضَد .ثستِ ثِ ًَع تشکیت هَسد ًظش سٍش پیص
تیوبس هَسد استفبدُ ًیض هتفبٍت خَاّذ ثَد
(.)Shahi et al., 2016

مواد و روش ها
دس ایي تحمیك هشٍسی همبالت هؼتجش ػلوی ًوبیِ
ضذُ دس ثبًک ّبی اعالػبتی ،SID ،ISI
،PubMed
Central
،PubMed
 Web of Science ،Scopusثب استفبدُ اص
ٍاطُ ّبی کلیذی فبسسی صػفشاى ،استخشاج،
کشٍسیي ،کشٍستیي ،سبفشاًبل ،التشاسًَیک،
هبکشٍٍیَ ٍ ٍاطّبی کلیذی اًگلیسی saffron ,
crocetin,
safranal,
crocin,
extraction, ulterasonic, microwave
هَسد ثشسسی لشاس گشفت.

وتایج و بحث
استفادٌ از پیش تیمارَای مختلف
اهشٍصُ سٍضْبی هختلفی جْت استخشاج
تشکیجبت هَثشُ صػفشاى هَسد استفبدُ لشاس هی
گیشد .هتذاٍل تشیي سٍش استخشاج استفبدُ اص
سٍش خیسبًذى ثب حالل ٍ سٍش ّبی سٌتی
است .ثب ایي ٍجَد استفبدُ اص سٍش ّبی جذیذ
استخشاج ضبهل تمغیش ثب ثخبس ،استخشاج ثِ کوک
فشاغَت ،غطبی هبیغ اهَلسیًَی ،سیبل فَق
ثحشاًی ،استخشاج فبص جبهذ ،تجلَس ،سبهبًِ آثی
دٍفبصی ٍ تلِ سشهبیی هی تَاًذ جْت افضایص
ثبصدُ ٍ جلَگیشی اص کبّص اسصش تغزیِ ای
صػفشاى هَثش ثبضذ (سججی ٍ جؼفشی.)1397 ،

پیش تیمار ماکرييیً
دس سٍش هبکشٍٍیَ اهَاج ثِ داخل ثبفت گیبُ ًفَر
کشدُ ٍ هَلکَل ّبی لغجی هبًٌذ آة ایي اهَاج
سا جزة کشدُ ٍ ثب ایجبد گشهبی صیبد دس اثش تبثص
دّی ثب اهَاج هبکشٍٍیَ ثبػث ایجبد فطبس دس
دسٍى سلَل ّبی ًوًَِ ٍ دسًتیجِ
ثبػث تخشیت سلَل ّب
هی ضًَذ  .استخشاج هتبثَلیت ّبی
ثبًَیِ گیبّبى تَسظ هبیکشٍٍیَ
هوکي است تحت تبثیش ػَاهل گًَبگًَی هبًٌذ
صهبى تبثص دّی ،تَاى هبیکشٍٍیَ ،سعَثت ،همذاس
ٍ ًَع حالل ٍ اًذاصُ ًوًَِ ّبی گیبّی ثبضذ.

پیش تیمار التراسًوذ
استفبدُ اص سٍش استخشاج ثب اهَاج اٍلتشاسًَذ
هشثَط ثِ هکبًیسن کبٍیتبسیَى هی ثبضذ .اثشات
هکبًیکى اهَاج فشاغَت ٍ پذیذُ کبٍیتبسیَى
ایجبد ضذُ دس اثش ایي اهَاج ،سجت افضایص ًفَر
حالل ثِ داخل سلَل ّبى گیبّى ،افضایص
اًتمبل جشم ٍ ثِ دًجبل آى
افضایص ثبصدّى استخشاج
دس دهبّبى پبییي تش هى گشدد .
ّن چٌیي استفبدُ اص ایي
اهَاج دس استخشاج تشکیجبت
هختلف اص ثبفت گیبّى ،سشػت
فشآیٌذ استخشاج سا افضایص دادُ ٍ هػشف حالل
سا کبّص هى دّذ (.)Vinatoru, 2001
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