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 مجله علوم كشاورزی ايران
 )۱۰۵‐۱۱۱ ( ١٣٨٦، سال ١، شماره ٣٨جلد 

 
 )Ferula galbanifluaّ( هجي باراهياز گ استخراج صمغ يط شراينه سازيبه

 
 ۴ و منوچهر حامدی ٣ي ، محمد صفر٢*، زهرا امام جمعه١يالنيجعفر محمدزاده م

 دانشگاه تهرانو منابع طبيعی  ي کشاورزسيپردو دانشيار اران ي و استادي دوره دکتري دانشجو،٣ ،٢ ،١
 )۳/۳/۸۵:  تاريخ تصويب‐۹/۳/۸۴: تاريخ دريافت(

 
 چکيده

 
 از جمله گياهان بومي ايران است که عصاره حاصل از آن               (Ferula galbaniflua)گياه باريجه 

 و  تواند کاربردهاي مختلفي در صنايع غذايي، دارويي         اين صمغ مي  .  داراي صمغ مي باشد    )  باريجه(

در اين بررسي ابتدا صمغ باريجه با استفاده از روش استخراج حالل                .  آرايشي داشته باشد  ‐بهداشتي

: سپس ترکيب مواد کربو هيدارتي تشکيل دهنده آن شامل          .  از بخش رزيني عصاره جدا شد     )  مايع‐مايع(

و با  )  HPLC  (قندهاي ساده و اسيدهاي اورونيک به توسط دستگاه کروماتوگرافي مايع با بازده باال               

سه قند   آناليز قندهاي موجود در صمغ مذکور حضور      .  گيري شد  مقايسه با استانداردها شناسايي و اندازه     

در مرحله  .   آرابينوز و اسيدگاالکتورونيک رانشان داد که بيشترين مقدار مربوط به گاالکتوز بود             ،گاالکتوز

بر )  بوتانل   پروپانل و  ،اتانل  ،متانل(ع حالل   سازي شرايط استخراج، تاثير چهار نو       بعد به منظور بهينه    

خلوص و  ، بر راندمان    )٧،٤و١٠(  pH و   )٥٠،  ٧٠و    Cº٩٠(راندمان استخراج صمغ و نيزدو عامل دما         

با توجه به نتايج بدست آمده، دو حالل متانل و اتانل بيشترين             .  رنگ نمونه ها مورد ارزيابي قرار گرفت      

در ارتباط با تاثير شرايط عملياتي استخراج بر راندمان استحصال صمغ           .  راندمان استخراج صمغ را داشتند    

از طرف ديگر افزايش دما نيزباعث       .   هاي اسيدي راندمان استخراج بيشتراست       pHمشاهده شدکه در  

ها به صمغ افزايش يافت       ميزان ورود ناخالصي   pHبا افزايش دما و      .  افزايش راندمان استخراج گرديد   

 . ها نداشت اکتور مذکور تاثيري بر رنگ نمونهولي هيچ يک از دو ف
 

 HPLCباريجه، صمغ گالبانوم، بهينه سازي، استخراج، : واژه هاي کليدي
 

 مقدمه
 Ferula به نام     هيايره مترشحه از گ    يجه نام ش   يبار

Galbaniflua  هاي وابسته است اما ان گونه         گونه ير و سا
اصلي  باشد منبع    می  Ferula Gumosaكه نام ديگر آن      
 كه  است خودرو و مقاوم       ،اين گياه   .)٦(محسوب مي گردد 

بومي ايران بوده و عمدتاً در دامنه هاي مرطوب و نواحي نيمه 
خشك ايران بويژه استانهاي خراسان، سمنان، تهران، كاشان        

 ).١٣( و مازندران مي رويد
اي كه در اثر خراشهاي طبيعي يا مصنوعي از گياه            شيره

 ناميده مي شود كه در     (Galbanum)يجه  ترشح مي شود بار  
 يكي از    اين شيره   .است رزين    – صمغ    –واقع يك اولئو     

 كه عمدتاً به      است دارويي    ‐مهمترين محصوالت صنعتي   

خارج از كشور صادر مي شود و از آن در صنايع داروسازي،             
، جواهرسازي و    رزيعطرسازي، مهمات سازي، نساجي، رنگ    

ين عصاره به شكل تكه هاي      ا  . استفاده به عمل مي آيد     …
نامنظم و بزرگي در طيفهاي مختلف رنگ  قهوه اي ديده              
مي شود كه وقتي شكسته مي شوند ظاهري مات و كدر دارند          

 ٣٥‐Cº٧/٣٧و داراي حالت مومي بوده و در دماهاي بين             
 g/cm3٢١٢/١وزن مخصوص آن    .  نرم و چسبناك مي شوند   

يبات كوماريني،  بوده و مهمترين تركيبات شيميايي آن ترك       
 چهار  شاملاين عصاره      .)٥( ترپني و گليكوزيدي هستند    

 ناخالصيفرار و مواد     اساسي  جزء رزين، صمغ، روغن هاي       
‐٦٩% كه در منابع مختلف درصد اين تركيبات بصورت          است
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 ١٣٨٦، سال ١، شماره ٣٨مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٠٦

 ٨‐١٠% روغن هاي فرار و      ٣‐٦% صمغ،   ١٧‐١٩% رزين،   ٦٧
 ).۵، ۴( عنوان شده است ناخالصيمواد 

ه را با استخراج الكلي و تقطير حالل مي توان         رزين باريج 
فرار باريجه عمدتاً شامل      اساسي  روغن هاي    .بدست آورد 

روغن هاي فرار باريجه پس از     .  استمونوترپن ها و پيرازين ها    
استخراج و خالص سازي جهت تهيه فرآورده هاي دارويي            
بكار مي روند كه دامنه كاربرد وسيعي دارند از جمله مي توان          

درمان رماتيسم هاي مزمن، ورم مفاصل، نقرس و              ه   ب
بيماريهاي پوستي مثل برافروختگي پوست و التهابات              

عالوه بر اين روغن باريجه        .اشاره کرد پوستي و نيز آكنه      
جهت درمان سرفه هاي مزمن، اسپاسم ريوي، مشكالت            
مربوط به گردش خون، ورم غدد لنفاوي، عفونت هاي معدي          

 ).٢( تي هاي عصبي بكار مي رودو نيز درمان ناراح
صمغ باريجه تاكنون كمتر مورد توجه قرار       مطالعه علمي   

 صمغ باريجه صورت      مورد  كه در  يتنها بررس .  گرفته است 
مي باشد كه پس   )  ١٩٧٤( و همكاران    جسنگرفته مربوط به    

 اننتايج بررسي هاي آن  .  از استخراج صمغ آنرا آناليز كردند       
صمغ عمدتاً شامل كربناتها،      نشان داد كه مواد معدني          

 .سيليكاتها، سولفاتها و فسفاتهاي كلسيم و منيزيم مي باشد        
 ٧/٣% در صمغ     ميزان پروتئين طبق گزارش اين محققين      

%، آرابينوز   ٩/٣٤%بوده و كربوهيدراتهاي آن شامل گاالكتوز       
قندهاي .  است  ٧/٢٢% و قندهاي ارونيك     ٧/٤%وز  ن، رام ٦/٢٢

يد گاالكتورونيك بوده و نوع پيوند        عمدتاً شامل اس    ارونيک
 . مي باشد١‐٣قندها نيز از نوع 

همچنين مشخص شد كه محلولهاي اين صمغ از لحاظ          
صمغ عربي از خود     رفتار   رفتاري مشابه     کيرئولوژيخواص  
با توجه به تركيب ساختاري صمغ        .  )١٠(  دهند مينشان  

بويژه قندهاي اصلي و نحوه اتصال آنها به يكديگر و نيز                
ويسكوزيته محلولهاي حاصل از صمغ به نظر مي رسد كه             

 .صمغ مذكور شباهت زيادي به صمغ عربي داشته باشد
 ي م ييع غذا ي در صنا  ي صمغ عرب  ين کاربردها ياز مهمتر 

ا ير  يتاخ،  سوله شده ماندگار   پ ک يها جاد طعم يتوان به ا   
کسان ي  يو نگهدار    ون شکر  يزاسيستالي از کر    يريجلوگ
 ،ونيل امولس يتشک   با ي قناد يها آورده چرب در فر   يدهاياس

  طعم در   يوني امولس يها ظ شده يه تغل يدر ته   ريفايامولس

ا يکدر کننده      ،ريالشعءدارکننده کف در ما     يا، پ ها نوشابه
 يوششهاپه  يته  ،ها  از نوشابه  يدارکننده کدورت در بعض    ياپ

 يروغنها   و  ي محلول در چرب      ينهايتامي و  يمحافظ برا  
 ).١٢( اشاره کرد ...  ويبدطعم  وينددر مقابل ت دارياپنا

 به صمغ   ينه دسترس ي كه در زم    يبا توجه به مشكالت    
 به منظور    ي گسترده ا ي وجود دارد تاكنون تالشها       يعرب
ا صورت  ي در دن   ي مناسب صمغ عرب     ين هايگزيافتن جا ي

 ي ساختار يجه با توجه به شباهتها     يصمغ بار .  گرفته است 
 يوجه به آنكه محصول بوم    ز با ت  يو ن   )١٠(  يآن با صمغ عرب   

 تواند به عنوان   ي به آن آسانتر است م     يكشور بوده و دسترس   
نرو ياز ا .   مطرح باشد   ي صمغ عرب   ي مناسب برا   ينيگزيجا

ط ي شرا ينه سازي رسد تا نسبت به به      ي به نظر م     يضرور
 . آن اقدام شوديكي رفتار رئولوژياستخراج و بررس

 
 ها مواد و روش

 (Ferula galbaniflua)جه  يباراه  ي گ يا  غده يشه هاير
 خرداد تا مردادماه از منطقه كپه داغ واقع در يدر فاصله زمان 
 و تا    شد ين قوچان و لطف آباد جمع آور      ي ب يخراسان شمال 

 سپس عصاره    . شد يشات در سردخانه نگهدار    يشروع آزما 
 .ه شدير تهي مذكور به روش زيجه از غده هايبار

 ،نوزيآراب  ، گاالكتوز ي شامل قندها   ييايميموادش  ريسا
 بوتانل ، پروپانل، متانليها ك و الكليدگاالكتوروني اس،رامنوز
 MERCKك متعلق به شركت         يدسولفورين اس  يهمچن

 . شديداري درجه ازداخل خر٩٦ يرانيفقط اتانل ا. آلمان بود
 عصارهاستخراج 

ب بود كه ابتدا      ين ترت ي عصاره به ا     يآور روش جمع 
 بخش برش زده شدند و       ييت باال  از قسم  يا  غده يشه هاير
د تا عصاره   ي آنها برداشته شد برش مذكور باعث گرد         ييباال

پس از گذشت . اه خارج شودين روز از گي چنديمذكور در ط
د عصاره مذكور    يان رس ي روز كه خروج عصاره به پا         ١‐٢

 يها  در قسمت   يگري د ي شد و مجدداً برشها       يآور جمع
 يتمام عصاره مذكور در ط    ب  ين ترت يجاد شد و به ا    ين ا يريز
ط ي مح ين مراحل در دما   يتمام ا   .دي روز استحصال گرد   ٤‐٥

 ).٢( صورت گرفت
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 آناليز شيميايي
 اندازه گيري خاکستر
زان خاكسترآن  ياه م يجه از گ  ي بار  صمغ پس از استخراج  

مقدار خاكستر  .  )١(  ن شد يي تع A.O.A.C  يتوسط روشها 
 به  Cº٦٠٠در   مانده نمونه حرارت داده شده         يبصورت باق 

 .)۸، ۱(  شديري ساعت اندازه گ٤مدت 
 اندازه گيري پروتئين

 ٢٥/٦ده از   ان خام با روش كلدال با استف        يزان پروتئ يم
 .ن شديين خام تعيل ازت به پروتئيب تبديبعنوان ضر

 استخراج صمغ از عصاره باريجه
. دين گرديجه توزي گرم عصاره بار٥ن منظور ابتدا ي ايبرا

 آن افزده شد و      به ٩٠% اتانل   ي برابر حجم  ٤  زانيسپس به م  
الكل .  كامالً هم زده شد   قه  ي دق ٢٠ط به مدت    ي مح يدر دما 

 نامحلول در الکل  د و صمغ    يجه گرد ين بار يباعث انحالل رز  
خته ي دور ر  ينيسپس بخش رز  .  ن شد يدر ته ظرف ته نش     

 توسط الكل   ينيشتر بخش رز  يشد و به منظور حذف هرچه ب      
 ٩٠%ن بار با الكل       ي حاصله چند   از قسمت صمغ، صمغ     

 ).٨( شستشو داده شد
 يبرا)  ١٩٨٦(کر  يطبق روش ارائه شده توسط ب      سپس  
كاتها، يليكربناتها، س  (   نامحلول  يها ي ناخالص  يجداساز
، صمغ حاصل در آب      يصمغ  بخشاز  )  و فسفاتها   سولفاتها
 يهاpHو  )  ٥٠ و    ٧٠،  Cº٩٠( مختلف    ي دماها بهمقطر  

الً حل شد و با استفاده از كاغذ          كام)  ٤ و   ٧،  ١٠(مختلف  
بخش صاف شده در آون      .   صاف شد  ٢ واتمن شماره    يصاف

پس از  .  گراد خشك شد  ي درجه سانت  ٥٠  يتحت خالء با دما   
شتر، ي ب يخشك شدن كامل صمغ به منظور خالص ساز           

. )٥  ( مانده به روش سوكسله جدا شد       ي باق يبات چرب يترک
 . بدست آمديت صمغ حاصله بصورت پودر كرم رنگيدر نها

 محاسبه راندمان
 :ر استفاده شدي زرابطهجهت محاسبه راندمان از 

100×=
B
A(%)Yield

 
 وزن پودر صمغ حاصله پس از خشك شدن Aكه در آن 

 ٥(ه  ي مقدار عصاره اول   Bكاتور و   يكامل و خنك شدن در دس     
 . باشديم) گرم
 ها تعيين رنگ نمونه ‐

از لحاظ    ط مختلف يمده در شرا  آ صمغ بدست    يها نمونه

ن منظور  ي ا يبرا  .سه قرار گرفتند   يزان رنگ مورد مقا     يم
 صمغ توسط دستگاه         ١/٠% جذب محلول         يمنحن

مده آبدست  )  نپ ژا  (Shimadzo UV 160اسپكتروفوتومتر
ن جذب را از خود نشان داد       يشتري كه نمونه ب   يو طول موج  

 صمغ بدست يها  از نمونه  ١/٠  %يسپس محلولها   .ن شد ييتع
ها در   زان جذب نمونه  يه شده و م   يط مختلف ته  يدرشرا  هامد

  .خوانده شد)  نانو متر٣٢٠( نه يشيطول موج ب
 تعيين قندهاي تشكيل دهنده ‐
 هيدروليز اسيدي ‐

ل دهنده صمغ الزم بود     ي تشك ين قندها ييبه منظور تع  
 ي صمغ مربوطه به واحدها     يدي ساكار يابتدا ساختار پل    تا

ن منظور از روش    ي ا يبرا  . شود هيل دهنده تجز  ي تشك يقند
 . استفاده شديديز اسيدروليه

 ١گرم از هر نمونه برداشته شد و به آن            يليم ٢٠٠  ابتدا
 سرد اضافه شد و اجازه        ٨٠%ك  يد سولفور يتر اس ي ل يليم

پس از  . بماند Cº٢٥  ي ساعت در دما   ١٨داده شد تا به مدت      
 شده و ر  ي نمونه ها توسط آب مقطر دوبار تقط          ،ن مدت يا

محلول حاصله    .ده شدند يانتر رس ي ل يلي م ١٣به حجم   سپس  
ه تا به رنگ     ساعت در حمام آب جوش قرار گرفت       ٥به مدت   

اه حاصله توسط    يمحلول س .  دا کرد ير رنگ پ   يياه تغ يس
 ي كاغذ صاف   لهي بوس وه   شد يم جامد خنث   يكربنات كلس 

 ٢/٠ ي سر سرنگيلترهايت توسط فيو در نها ١واتمن شماره 
 ).٧(صاف شد يكرومتريم
 HPLCآناليز قندهاي تشكيل دهنده توسط  ‐

 استخراچ شده   يل دهنده صمغ ها   ي تشک يز قندها يآنال
مجهز به  )  آلمان  HPLC  )KNAUERبا استفاده از دستگاه     

 Length * ID: 300 * 8) به طول  EUROKAT Hستون  
mmاز نوع و آشکارساز  IR انجام گرفت. 
mg/100 ml(  ف مختل ين منظور ابتدا رقت ها    ي ا يبرا
نوز، يكاالكتوز، آراب (   مختلف ياز قندها   )١/٠ ، ٥/٠ ، ٥/١ و   ١٠

 و  ه شد يته  )كيد گلوكورون يك و اس  يدگاالكتورونيرامنوز، اس 
ون آنها  يبراسي كال ي منحن HPLCق به دستگاه    يتزر  پس از 

 يديز اس  يدرولي حاصل ازه    يها سپس نمونه    .ه شد  يته
 نوع و   و  ق شد يتزرHPLC    مختلف به دستگاه    يمارهايت
فازمتحرک .دين گرد ييتعل دهنده آنها    ي تشك يزان قندها يم
 ٤/٠ ml/minانيباسرعت جر    و N١/٠ک  يد سولفور ياس



 ١٣٨٦، سال ١، شماره ٣٨مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٠٨

 .قه از ستون عبور داده شديدق ٤٠ به مدت Cº٧٥  يدردما
  آناليز آماري‐

ل در قالب بلوك كامال       ين منظور ازطرح فاكتور    يبه ا 
سطح ودر سه   ك در سه    يهرpH  بادو فاكتور دما و      يتصادف

ز آزمون  يانس داده هاون  يزواريبه منظورآنال .  تكرار استفاده شد  
 . استفاده شدMSTATCدانكن ازنرم افزار 

 رسم  EXCELز بااستفاده از نرم افزار      يه نمودارها ن  يكل
 .شد

 
 ج و بحثينتا

 و شناسايي قندهاي موجود درصمغ         آناليز شيميايي   ‐
 HPLCاستخراجي 

 قرار گرفت   يا هي تجز يها شي مورد آزما  يصمغ استخراج 
 آورده شده است ١ج در جدول ينتاکه 

 
 بينام ترک ) وزن خشکيدرصد بر مبنا(زان يم

 نيپروتئ ٣٧/٤
 خاکستر ٠٠/٦
٩٨/٨٣ 
٦٢/٧٥ 
٣٨/٢٤ 
٢٦/٦٥ 
٤٣/١٠ 
٨٧/١١ 

 :قند کل شامل
 سادهيقند ها

:ک شاملي اورونيقندها
 گاالکتوز       
 نوزيآراب       

کيوند گاالکتورياس
 

 صمغ  يز قندها ي کروماتوگرام حاصل از آنال       ۱شکل  
دهد که در    ي استاندارد آن نشان م    يجه را در کنار قندها    يبار

 ، رامنوز ،کيد گاالکتورون يب مربوط به اس    يها به ترت   قلهآن  
ر کروماتوگرام  يبا توجه به تصو    .  نوز هستند يگاالکتوز و آراب  

  قله ۱توگرام شکل   ان کرد که در کروما    يتوان ب  ياستاندارد م 
 سوم مربوط به      ، قله کيد گاالکتورون يدوم مربوط به اس     

 نخست به    قله .نوز است ي چهارم مربوط به آراب     قله گاالکتوز و 
 رامنوزو  ،نوزي آراب ،گاالکتوز( موجود    يچ کدام از قندها    يه
 .مربوط نبود) کيد گاالکتورونياس

نه توسط  ين زم ي که درا  يقيج تنها تحق  يسه بانتا يدرمقا
 يا هي تجز  يها توسط روش  )  ۱۹۷۴(جسن و همکاران       

 يعنيگرير از رامنوز سه قند د     يبه غ .   صورت گرفت  ييايميش

. ص داده شد  يک تشخ يد گاالکتورون ينوز و اس  ي آراب ،گاالکتوز
 .نوز کمتر از حد انتظار بوديشتر وآرابيزان گاالکتوز بياما م
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جه با ي بارز صمغي کروماتوگرام حاصل از آنال‐۱شکل 
HPLC 

رامنوز، :  ۲اسيد گاالکتورونيک، قله     :  ۱قله  )  در کروماتوگرام الف  
 آرابينوز: ۴گاالکتوز و قله : ۳قله 

اسيد :  ۲اسيد يورونيک، قله       :  ۱قله   )  در کروماتوگرام ب    
 آرابينوز: ۴گاالکتوز و قله : ۳گاالکتورونيک، قله 

 
  تاثيرحاللهاي مختلف بر راندمان صمغ‐

 پروپانل وبوتانل بر    ،اتانل، چهار حالل متانل     ري تاث يبررس
که اختالف  )  ۲شكل(درصد صمغ استخراج شده نشان داد         

 مختلف وجود     يمارهاين ت  ي ب  ۱% در سطح       يدار يمعن
ن بروش دانکن آنها را به سه گروه        يانگيسه م يآزمون مقا .دارد
ک گروه قرار گرفته و     يکه متانل و اتانل در    يبطور.  م کرد يتقس
 .ک گروه مجزا قرار گرفتنديگر در يز دو الکل دک ايهر 

شود  يها کاسته م   ت الکل يش تعداد کربن از قطب    يبا افزا 
ن يکه کمتر يشود بطور  يت صمغ درآنها کم م    يزان حالل يو م 

رد و کمتر به همراه       يگ يانحالل صمغ در متانل صورت م       
ن راندمان را سبب     يشتريجه ب يشود در نت    ين خارج م   يرز
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ز در استخراج صمغ     ين)  ۲۰۰۰(پس  يليام و ف  يليو .گردديم
  آب استفاده کردند و به کمک آب          ي از حالل قطب    يعرب

 يا  روشن به رنگ زرد کم رنگ تا قهوه            يتوانستند محلول 
 ).۱۲(روشن به دست آورند 

 

 
  تاثير حاللهاي مختلف بر راندمان استخراج صمغ باريجه‐۲شکل 

 
 تخراج استأثير شرايط استخراج بر راندمان ‐
  صمغراندمان برpH تأثير  ‐

%احتمال  در سطح     pH   که  نشان داد  يز آمار يج آنال ينتا
 ردصمغ دا استخراج   راندمان   زانيم بر   ي دار ير معن يتأث  ۹۹
 B و   A را به دو گروه      آنها  ها ن داده يانگي م سهيامق  کهيبطور
 درصد راندمان   ،pH مختلف   يمارهايان ت يدر م .  م كرد يتقس
گر اختالف  يکديک گروه قرار گرفته و با       ي در   ۴ و   pH۷ در  
بطور  pH =  ۱۰ درصد راندمان در      ي ندارند ول  ي دار يمعن
 .گر بودي دpH کمتر از دو ي داريمعن

 راندمان استخراج صمغ       يدي اس  يهاpHدر محدوده  
 يدي اس يز برا ين)  ۲۰۰۰(آرمسن و گاالتاس     .  شتر است يب

ک يفورد سول يا اس يط استخراج آگار از سرکه و         يکردن مح 
 ).۴(اند  ق استفاده کردهيرق
  استخراجراندمان بردما تأثير  ‐

ر يتأث  ۵%در سطح   دما   که  نشان داد  يز آمار يج آنال ي نتا

 سهيامق  کهيبطور  ارد صمغ د  استخراج  زانيم بر   ي دار يمعن

در .م كرد ي تقس B و   A را به دو گروه       آنهاهان داده   يانگيم

Cº  ي در دماها   درصد راندمان  ، دما  مختلف يمارهايان ت يم
گر اختالف  يکدي با ک گروه قرار گرفته و     ي در   Cº۷۰و   ۵۰

 بطور  Cº۹۰  ي درصد راندمان در دما    ي ندارند ول  ي دار يمعن

مشاهده ). ۴شکل (گر است ي ديشتر از دو دماي ب ي دار يمعن

ش يز افزا يت صمغ در آب ن     يش دما حالل  يشود که با افزا   يم

 يدهايدروکلوئيش دما در استخراج ه      ينقش افزا .  ابدي  يم

که بخش  ين گزارش شده است به طور       ي مانند پکت   يگريد

 يا به کمک محلول آب داغ حاو       ين در دن  يد پکت ياعظم تول 

                      ).۱۱(رد ي گي انجام ميد معدنيک اسي

 
  بر راندمان صمغpHتاثير 

 
  بر راندمان استخراج صمغPHريتاث= ٣شكل

 
 تاثير دما بر راندمان صمغ

 
 ردما بر راندمان استخراج صمغي تاث‐٤ شكل

 
 رنگ نمونه ها شرايط استخراج برتاثير‐

 يري تاث ط استخراج يشراه   ک  نشان داد  يز آمار يج آنال ينتا

 را  يدار  ير رنگ نمونه ها ندارد و نمونه ها اختالف معن            ي

 .)۶ و ۵ يشکل ها(گر نشان ندادند يکديبا

 خلوص نمونه هار شرايط استخراج برثيتا‐

 بر خلوص نمونه هاpH تاثير ‐

ر يتأث  %۵درسطح  pH   که  نشان داد  يز آمار يج آنال ينتا

ن يانگي م سهيامق  کهيبطور صمغ داشت    خلوص بر ي دار يمعن

ن خلوص صمغ   يشتريب  . قرار داد   گروه ا در دو   ر آنها  هاداده  

 بيرسد به جهت ترس   يمشاهده شد که به نظر م        =۴pHدر  

 . باشديدي اسي هاpHها در نيپروتئژه يها بو يناخالص
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 تاثير دما بر راندمان صمغ

 
 ر دما بر رنگ نمونه هاي تاث‐۵شکل 

 
 تاثير دما بر راندمان صمغ

 
 بر بر رنگ نمونه هاPHر يتاث‐٦شكل

 
  بر راندمان صمغpHتاثير 

 
  بر خلوص نمونه هاPHر ي تاث‐۷شكل 

 
 نمونه هاتاثير دما بر خلوص  ‐

ر يتأث  ۵%در سطح   دما   که  نشان داد  يز آمار يج آنال ينتا
ن يانگي م سهيامق  کهيبطور  ردصمغ دا بر خلوص     ي دار يمعن

ان ي در م  .م كرد ي تقس B و   A را به دو گروه        آنها  هاداده  
 ي خلوص صمغ حاصل از دماها         ، دما  مختلف يمارهايت

Cº۹۰و  Cºبا ک گروه قرار گرفته ويگراد در يسانت درجه ٧٠ 
  خلوص صمغ    ي نداشتند ول    يدار يگر اختالف معن    يکدي
 

 يشتر از دو دما   ي ب ي دار ي بطور معن  Cº۵۰   ي حاصل ازدما 
 همراه  ي کمتر ي کمتر ناخالص  يدردماها  ).۸شکل  (گر بود   يد

زان ورود   يش دما م    يبا افزا  .شوديبا صمغ استخراج م       
 .ابدي يش ميها به صمغ هم افزا يناخالص
 

 
 رخلوص نمونه هار دما بي تاث‐۸شکل 

 
 نتيجه گيري

ل ي تشک ي گاالکتوز درقندها  ياديبا توجه وجود مقدار ز    
 يرسد که همانند صمغ عرب      يدهنده صمغ مذکور به نظر م      

 وجود  ين همانند صمغ عرب     يهمچن.  ک گاالکتان باشد   ي
ن قند موجود از نظر شرکت در ساختار صمغ          ينوز دوم يآراب

اما بر خالف صمغ     باشد   يک م ي ارون ي قندها ياست و دارا  
 ين صمغ دارا   يک است ا   يد گلوکورون ي اس ي که دارا   يعرب
ن ي وخاکستر ا   نيپروتئمقدار  .  ک است يد کاالکتورون ياس

 ريدر رابطه با تاث     .   است يشتر از صمغ عرب     يز ب يصمغ ن 
رسد که با    ي مختلف در استخراج صمغ به نظر م          يحاللها
ن خارج  ي بهمراه رز   يت حالل صمغ کمتر     يش قطب يافزا
.  توان بکار برد   يت آن نم  يل سم يشود اما متانل را به دل      يم

 يدي اس ي ها pHط استخراج  در    ير شرا يدر ارتباط با تاث    
ش يش دما باعث افزا    يشتر است وافزا   يراندمان استخراج ب   

 و  =۴pHز در    ين خلوص صمغ ن    يشتريب.  گردديراندمان م 
 جهت استخراج صمغ    يبطور کل .   مشاهده شد  Cº۵۰  يدما
ت دارد  ي از نظر راندمان وخلوص ارجح      يدي اس ي ها pHدر
ش اما  يش دما راندمان  افزا      ي در ارتباط با دما با افزا         يول

 ابدي يخلوص کاهش م
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