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Abstract:Determining the best extraction method to obtain high yield of essential oils from medicinal
plants has been identified as one of the challenges in scientific research. The sequential ultrasoundmicrowave method is a new extraction method that in this research has been applied to extraction of
essential oil from basil. In order to investigate the effect of this approach on enhancing extraction
yield, the microwave method was examined as a base method. To optimize the extraction conditions
of the sequential method, ultrasonic power, microwave power, and extraction time were determined
as independent variables and essential oil yield as response. Experiments were modeled by central
composite design (CCD) of response surface methodology (RSM). The highest yield (2.3% w/w) was
obtained at 300 W of ultrasonic power, 600 W of microwave power, and 40 min of extraction time.
While the base method yield was 0.74% w/w. The chemical composition analysis of the active
compounds showed that the number of compounds in the sequential approach is higher than those in
the microwave method. Furthermore, by comparing the antioxidant properties obtained by DPPH and
FRAP methods, the sequential method was better in preserving the antioxidant properties of basil
essential oil. Scanning electron microscopy images also showed more damage to the glands
containing the active ingredients by the sequential process than the base method. Generally, the
sequential ultrasound-microwave method can be introduced as an efficient method for the extraction
of essential oils from Ocimum basilicum.
Keywords: Optimization, Basil, Gas chromatography, Scanning electron microscope
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مقايسه فرايند استخراج اسانس ريحان به روش ترتيبی فراصوت-
مايکروويو با روش مايکروويو
حبيب اله عباسی ،1شادي شريف زاده ،1صفورا کريمی

* ،1

 .1گروه مهندسی شيمی ،دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفول ،دزفول ،ايران
(تاريخ دريافت -1400/3/22 :تاريخ بازنگري -1400/9/1 :تاريخ تصويب)1400/10/18 :
چکيده :انتخاب روش استخراج مناسب بهمنظور رسيدن به بازده باالتر استخراج اسانس از گياهان دارويی
يکی از چالشهاي پيش رو در تحقيقات علمی است .روش ترتيبی فراصوت-مايکروويو يکی از روشهاي
نوين استخراج است که در اين پژوهش براي استخراج اسانس از گياه ريحان استفاده شد .بهمنظور بررسی
تأثير اين روش در افزايش بازده استخراج ،روش مايکروويو بهعنوان روش مبنا مورد مقايسه قرار گرفت.
براي بهينهسازي شرايط استخراج به روش ترکيبی ،توان فراصوت ،توان مايکروويو و زمان استخراج به-
عنوان متغيرهاي مستقل و بازده استخراج اسانس بهعنوان پاسخ در نظر گرفته شد .طراحی آزمايشات به
روش سطح پاسخ ) (RSMبا استفاده از طرح مرکب مرکزي) (CCDانجام شد .بيشترين بازده بهدستآمده
در شرايط  300وات توان فراصوت 600 ،وات توان مايکروويو و  40دقيقه زمان استخراج بهدست آمد که
معادل ( % 2/3وزنی/وزنی) بود .اين در حالی است که بازده روش استخراج مبنا 0/74درصد وزنی/وزنی
بهدست آمد .نتايج بهدستآمده از بررسی ترکيبات شيميايی مواد مؤثره حاصل نشان داد که تعداد
ترکيبات موجود در روش ترتيبی باالتر از تعداد آنها در روش مايکروويو است .عالوه بر اين ،با مقايسه
خواص آنتیاکسيدانی با استفاده از روشهاي  DPPHو  FRAPثابت شد که روش ترتيبی در حفظ خواص
اسانس حاصل از گياه ريحان بهتر عمل کرده است .تصاوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی نيز نشان داد
که غدد حاوي مواد مؤثره در اثر فرآيند استخراج ترتيبی نسبت به روش مبنا بيشتر تخريب شدهاند .به
طور کلی ،روش ترتيبی فراصوت-مايکروويو میتواند بهعنوان روش کارآمدي براي استخراج اسانس از
گياه دارويی ريحان معرفی شود.
واژههاي کليدي :بهينهسازي ،گياه دارويی ريحان ،کروماتوگرافی گازي ،ميکروسکوپ الکترونی روبشی

* نويسنده مسئولs.karimi@jsu.ac.ir :
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مقدمه
گياهان دارويي از ديرباز نقش اساسي در فرهنگ جوامع
گوناگون داشتهاند و بهعنوان منبع دارويي در همه
تمدنها پيشتاز بودهاند .عليرغم پيشرفتهاي فراوان در
زمينهي داروسازي به روشهاي نوين و استفاده از مواد
شيميايي غيرطبيعي ،گياهان دارويي همچنان از
پرکاربردترين مواد بهکاررفته در صنايع دارويي محسوب
ميشوند ( .)Dar et al., 2017; Singh et al., 2013تاکنون با
تحقيقاتي که بر روي داروهاي حاصل از اين گياهان و يا
مشتقات آنها صورت گرفته است ،عملکرد بسيار مؤثر
آنها در درمان بيماريهايي چون سرطان ،ديابت،
پارکينسون و آلزايمر به اثبات رسيده است ( & Gezici
 .)Şekeroğlu, 2019; Nazarian-Samani et al., 2018تحقيقات
نشان ميدهند که منشأ اين تأثيرات مثبت ،وجود
ترکيبات شيميايي مؤثره در گياهان است .اين ترکيبات
شامل ترکيبات فنولي ،فالونوئيدي و ديگر ترکيبات
شيميايي است که اغلب موجب خواص آنتياکسيداني و
يا ديگر خواص اين گياهان ميشوند .با توجه به گوناگوني
گياهان دارويي و انواع مختلف خانوادهها و زيرمجموعه-
هاي آنها ،ميزان و تعداد اين ترکيبات اساسي در
هرگونه از اين گياهان متفاوت است ( ;Croteau et al., 2000
.)Farnsworth et al., 1985

ريحان گونهاي از گياهان دارويي مفيد و پرکاربرد
با نام علمي عمومي ( )Basilيا ( )Ocimum basilicumاز
خانواده نعناييان است که درگذشته منحصراً متعلق به
هند و قاره آسيا بوده است ،اما امروزه به دليل کاربرد
فراوان در تمام نقاط جهان نيز بهوفور کشت ميشود
( .)Ahmed et al., 2019; Simon et al., 1999در طب-سنتي
از اين گياه براي درمان بيماريهاي متفاوتي ازجمله
تشنج ،اسهال ،صرع ،نقرس ،حالت تهوع ،گلودرد،
دنداندرد ،و برونشيت استفاده شده است ( Ahmed et al.,
 .)2019اين فوايد و عملکردهاي مختلف گياه ريحان با
تعدادي از اجزاي آن مرتبط است .ترکيبات شيميايي
1 Microwave-Assisted Extraction
2 Ultrasound-Assisted Extraction
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مفيد زيادي در ريحان وجود دارد که ازجمله آنها مي-
توان به پلي ساکاريدها ،نفتا ،استروئيدها ،فالون،
کومارينها و ويتامينها اشاره کرد (.)Zhan et al., 2020
همچنين با توجه به رايحه قوي اين گياه ،از برگهاي آن
بهعنوان عطر و طعمدهنده در صنايع غذايي و نوشيدني-
ها نيز استفاده ميشود .ريحان منبع اسانس روغني است
که حاوي ترکيبات شيميايي پيچيده و گوناگون است و
اين گياه را در دستهي گياهان ارزشمند بهخصوص از
نظر ترکيبات ضدميکروبي و آنتياکسيداني قرار داده
است ( .)Al Abbasy et al., 2015براي استخراج اين
ترکيبات به همراه اسانس روغني روشهاي متعددي
وجود دارد که با توجه به بافت گياه ،مورد استفاده
قرارميگيرند (.)Ollanketo et al., 2002
استخراج ،اولين و مهمترين قدم در به دست آوردن
مواد مؤثره گياهان دارويي محسوب ميشود .انتخاب
روش مناسب براي استخراج ،تأثير مستقيم بر کميت و
کيفيت ترکيبات حاصله دارد .در دهههاي اخير با توجه
به کاربرد روزافزون گياهان دارويي در صنايع مختلف،
انتخاب روشهاي مؤثر در استخراج اين ترکيبات و باال
بردن بازده استخراج يکي از چالشهاي پيش روي
محققان است (.)Azmir et al., 2013; Gupta et al., 2012
روشهاي کالسيک ازجمله اولين روشها و قديميترين
روشهاي استخراج بودهاند که پرکاربردترين آنها بر پايه
تقطير با آب ميباشند .با توجه به معايب زياد ازجمله
زمان بسيار طوالني استخراج ،بازده نسبتاً پايين ،مصرف
حالل زياد ،انرژي مصرفي باال و از دست رفتن خواص
دارويي مواد مؤثره به دليل گرماي باال در بسياري از
روشهاي کالسيک ،روشهاي نوين جايگزين اين روش-
ها شدهاند ( .)Azmir et al., 2013ازجمله روشهاي نوين
ميتوان به روشهاي استخراج با مايکروويو،)MAE( 1
استخراج فراصوت ،)UAE( 2استخراج مايعات فوق
بحراني )SFE( 3و ميکرو استخراج فاز جامد)SPME( 4
اشاره کرد ( .)Gupta et al., 2012روشهاي استخراج نوين
3 Supercritical Fluid Extraction
4 Solid Phase Micro Extraction
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با توجه به ميزان اتالف وقت و انرژي که روشهاي سنتي
دارند ،بسيار موردتوجه قرارگرفتهاند .از طرفي نتايج
قابلقبول در حفظ و افزايش ميزان خواص موردنظر از
ديگر مزاياي بهرهگيري از اين روشها ميباشد.
با توجه به نتايج بهدستآمده ترکيب کردن
روشهاي نوين عالوه بر حفظ مزايا و تقويت آنها
درروش ترکيبي ،به کم کردن معايب هرکدام از آنها نيز
کمک ميکند .روشهاي ترکيبي متعددي تا به امروز
براي استخراج مواد مؤثره از گياهان مورداستفاده
قرارگرفتهاند .ازجمله اين روشها استفاده از امواج
فراصوت و مايکروويو است .در تحقيقي که بر روي
استخراج اسانس از گياه آويشن شيرازي به اين روش
انجام شد ،با مقايسه بازده اسانس بهدستآمده از اين
روش ترکيبي و روش مايکروويو تأثير مثبت اين روش بر
بازده و خواص آنتياکسيداني اسانس اين گياه مشهود
بود ( .)Karimi et al., 2020در پژوهش ديگري نيز که براي
استخراج اسانس گياه  Perilla frutescens (L.) Brittاز اين
روش ترکيبي استفاده شد ،بازده باالتر اسانس و خواص
آنتياکسيداني و ضد قارچي بهتر براي اين اسانس به-
دست آمد ( .)Chen et al., 2020همچنين در پژوهشي با
استخراج اليگوساکاريد از گياه نيلوفر آبي با استفاده از
اين روش نتايج باالتري براي بازده اين ترکيب شيميايي
گزارش شد ( .)Lu et al., 2017بر اين اساس در پژوهش
حاضر روش نوين ترکيبي فراصوت و مايکروويو براي
استخراج مواد مؤثره گياه ريحان انتخاب شده است.
تحقيقات نشان ميدهد که در اين روش با ترکيب کردن
اثر تابش امواج فراصوت و امواج مايکروويو فرآيند
استخراج تسريع يافته و عالوه بر آن با کنترل توان و دما
ميتوان براي مواد حساس به حرارت نيز شرايط بهينهي
استخراج را به دست آورد ( Chan et al., 2011; Lu et al.,
.)2017; Wen et al., 2020

از طرفي تاکنون پژوهشهاي زيادي بر روي گياه
ريحان صورت گرفتهاست .در تحقيقي استخراج اسانس
گونهاي از ريحان عماني به روش کلونجر انجام شد و

خواص ضدميکروبي و آنتياکسيداني اين گياه بررسي
شدند .در اين پژوهش بيشترين ترکيبات شيميايي اين
اسانس به ترتيب لينالول ،گرانيول1 ،و-8سينئول ،آلفا-
برگاموتن و گرانيل استات بودند و بازده استخراج در اين
روش 0/17درصد به دست آمد .بررسي خاصيت
ضدميکروبي اسانس در برابر باکتريهاي مختلف نيز
نشان داد که اين گياه داراي خاصيت ضدميکروبي بااليي
است و پيشنهاد ميشود که از آن در صنايع غذايي بهره
گرفته شود ( .)Hanif et al., 2011در پژوهش ديگري،
بررسي نتايج آناليز ترکيبات شيميايي چند نوع ريحان
نشان داد که ترکيب کمي و کيفي اسانسهاي روغني
حاصل از اين گونهها کامالً متفاوت بودهاست .بااينحال،
نتايج خواص ضدميکروبي و آنتياکسيداني براي همه
گونهها نشان داد ميتوان از آنها در صنايع دارويي،
غذايي و آرايشي بهداشتي استفاده کرد ( Avetisyan et al.,
 .)2017همچنين از روش مايکروويو براي استخراج اسانس
ريحان استفاده شد .در اين تحقيق عالوه بر بهينهسازي
شرايط استخراج ،نتايج کروماتوگرافي گازي نيز نشان داد
که بيشترين ترکيبات شيميايي براي اين گياه به ترتيب
استراگول ،آلفا-برگاموتن ،تاو-کادينول و لينالول هستند
(.)T. H. Tran et al., 2018

با توجه به خواص فراوان ريحان بهعنوان يکي از
مهمترين گياهان درماني ،در اين پژوهش اسانس اين
گياه با استفاده از روش ترکيبي فراصوت-مايکروويو
استخراج شد .تاکنون از اين روش ترکيبي براي به دست
آوردن اسانس ريحان استفاده نشده است .به همين علت
بهينهسازي شرايط استخراج و بررسي تأثير پارامترهاي
عمليات (توان فراصوت ،توان مايکروويو و زمان
مايکروويو) بر ميزان بازده با استفاده از نرمافزار ديزاين
اکسپرت و روش سطح پاسخ مطالعه شده است .بهمنظور
بررسي و مقايسه خواص آنتياکسيداني اسانس حاصل از
روشهاي ترکيبي و مايکروويو از دو آزمون  DPPHو
 FRAPاستفاده شد .همچنين شناسايي ترکيبات
شيميايي اسانسها از ديگر اهداف اين پژوهش است.
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تأثير روش استخراج بر روي ساختار سلولي گياه نيز براي
هر دو روش مطالعه شده است .روش کار و نتايج به دست
آمده در ادامه آورده شده است.
مواد و روشها
مواد

گياه ريحان استفادهشده در اين تحقيق از گونه
 basilicum L.ريحان سبز بود .اين گياه از منطقه دزفول
در استان خوزستان جمعآوري و خشک کردن برگهاي
آن با استفاده از پنکه در دماي اتاق و در سايه انجام شد.
در اين مطالعه اسيد اسکوربيک ،FeCl3.6H2O ، ،DPPH ،
و  TPTZهمگي از شرکت سيگما-آلدريج (اياالت متحده
آمريکا) و متانول ،سديم سولفات و اسيد کلريدريک از
شرکت مرک (آلمان) تهيه شدند .در تمامي آزمايشات از
آب ديونايز استفاده شد.
Ocimum

استخراج اسانس گياه ريحان به روش ترکيبی فراصوت
مايکروويو

29

توان بين  20تا  400وات را دارد .همانطور که گفته
شد در مطالعهي حاضر اين مرحله بهعنوان پيشتيمار
در نظر شده است .مدتزمان قرارگيري در هموژنايزر
اولتراسونيک باتوجه به پژوهشهاي گذشته که بر روي
گياهان همخانواده ريحان يعني نعناعيان صورت گرفته
است 20 ،دقيقه معين گرديد (.)Karimi et al., 2020
پسازآن ،بهمنظور شروع فرايند اسانسگيري محلول به
مايکروويو (سامسونگ 2450 ،ME341 ،مگاهرتز ،کره
جنوبي) منتقل شد .دستگاه مايکروويو مجهز به يک
کلونجر است که دقيقاً در باالي بشر حاوي مواد تعبيه
شده است .پس از گذشت زمان و توان مشخص ،اسانس
حاصل از هر آزمايش از چگالنده جمعآوري شد و آب
اضافي آن توسط نمک سديم سولفات گرفته شد .اسانس
حاصله توزين شده و براي انجام آزمايشات آتي در
ميکروتيوبهاي جداگانه و در پوشش تاريک در دماي 4
درجه سلسيوس يخچال نگهداري شد.
بهمنظور مقايسه و بررسي دقيقتر کيفيت و کميت
ترکيبات شيميايي و بازده اسانس حاصل از استخراج به
روش ترکيبي ،از روش استخراج مايکروويو بهعنوان روش
مبنا استفاده شد .در اين آزمايشات از شرايط بهينه بدون
اعمال فراصوت براي به دست آوردن مواد مؤثره گياه
ريحان استفاده شد .براي اين منظور با همان نسبت 1
به  10گياه به حالل و در توان بهينه بهدستآمده از
آزمايشات قبل فرايند استخراج مايکروويو انجام شد.
اسانسگيري در اين آزمايش تا زماني ادامه پيدا کرد که
اسانس ديگري بهدست نيامد.

روش انتخابي در مطالعهي حاضر روش ترکيبي
فراصوت-مايکروويو است .در اين روش ابتدا گياه تحت
تشعشعات فراصوت در مدتزمان مشخصي قرار گرفت.
اين مرحله نقش پيش تيمار در فرآيند استخراج را ايفا
ميکند .سپس فرآيند اسانسگيري در دستگاه مايکروويو
مجهز به کلونجر انجام شد .گياه با استفاده از پنکه در
سايه و در دماي اتاق خشک گرديد .سپس  10گرم برگ
خشک گياه به نسبت  1به ( 10گرم به ميليليتر) در آب
ديونايز بهعنوان حالل خيسانده شد .اين ترکيب به مدت
 30دقيقه در دماي اتاق نگهداري شد تا محلول
يکنواخت گردد .سپس محلول حاصله در هموژنايزر
اولتراسونيک آزمايشگاهي  400وات از شرکت توسعه
فناوري مافوق صوت( )Topsonic, UHP-400, Iranقرار داده
شد .هموژنايزر مورداستفاده مجهز به سر با قطر 12
ميليمتر با فرکانس توليدي  1±20کيلوهرتز است.
بيشترين توان توليدي آن  400وات بوده و قابليت تغيير

در آزمايشات حاضر از روش سطح پاسخ )RSM( 1با
استفاده از طرح مرکب مرکزي )CCD( 2در نرمافزار
ديزاين اکسپرت  11محصول کشور آمريکا براي طراحي
آزمايشها ،تجزيهوتحليل آماري و رسم نمودارها در
سطح اطمينان  %95به کار گرفته شد .متغيرهاي
موردبررسي در اين تحقيق توان فراصوت ( ،)X1توان

1 Response Surface Methodology

2 Central Composite Design

طراحی آزمايش
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مايکروويو ( )X2و زمان استخراج مايکروويو ( )X3مي-
باشند .توان فراصوت بين  150تا  350وات ،توان
مايکروويو در بازهي  300تا  600وات و همچنين
مدتزمان مايکروويو بين  20تا  40دقيقه در نظر گرفته
شد (جدول  .)1طراحي آزمايش مذکور شامل 20
آزمايش و  6نقطهي مرکزي است .مهمترين پارامتر در
آزمايشات حاضر که بهعنوان پاسخ در نظر گرفته شده

است بازده استخراج اسانس ميباشد .براي محاسبهي
بازده مربوط به هر آزمايش از فرمول زير استفاده شد:
𝑀
(رابطه)1
𝑅 = 𝑀𝑒 × 100
𝑝

که در آن 𝑒𝑀 ،وزن اسانس حاصله  𝑀𝑝 ،وزن گياه
خشک قبل از استخراج و 𝑅 بازده استخراج است.

جدول  -1سطوح متغيرهاي مستقل بهکاررفته در طرح مرکب مرکزي
Table 1. Levels of independent variables used in the central composite design

سطوح متغير

نماد رياضي
متغير مستقل

کد شده

واقعی

1/68

1

0

-1

-1/68

توان فراصوت (وات)

x1

X1

350

300

225

150

100

توان مايکروويو (وات)

x2

X2

700

زمان استخراج (دقيقه)

x3

X3
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در آزمايشات حاضر بازده تجربي با استفاده از
رگرسيون چندگانه متناسب با مدل چندجملهاي درجه
دوم زير مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت:
𝑗𝑥 𝑖𝑥 𝑗𝑖𝛽 ∑ 𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑖 𝑥𝑖2 +
(رابطه)2
که در آن 𝑌 پاسخ و  𝛽𝑖𝑖 ،𝛽𝑖 ،𝛽0و 𝑗𝑖𝛽 ضرايب
رگرسيون براي نقطهي مرکزي هستند که به ترتيب
ضريب ثابت و ضرايب خطي ،درجهدو و برهمکنش را
نمايش ميدهند 𝑥𝑖 .و 𝑗𝑥 نشاندهندهي متغيرهاي
مستقل کدگذاري شده هستند .در اينجا از تحليل
واريانس ( )ANOVAبراي بررسي آماري تأثير متغيرها
استفاده شده است .عالوه بر آن دقت رابطهي مدل شده
در پيشبيني پاسخ بهينه با استفاده از نتايج آزمايش
اعتبار سنجي شده است.
شناسايی ترکيبات موجود در محصول حاصل از استخراج

بهمنظور شناسايي و تعيين مقدار ترکيبات شيميايي
موجود در اسانس حاصله ،از روش کروماتوگرافي گازي
با شناساگر طيفسنج جرمي ( )GC-MSاستفاده شد.
براي اين منظور از دستگاه  Agilentسري GC7890
مجهز به آشکارساز انتخابي انبوه ) ،(MSDسري 5975
ساخت آمريکا استفاده شد .ستون مورداستفاده به طول

600
40

450
30

300
20

200
13

 30متر ،قطر داخلي  0/25ميليمتر و ضخامت اليه
 0/25ميکرومتر از نوع  HP-5MSبود .هليوم بهعنوان
گاز حامل با جريان ثابت  0 /8ميليليتر بر دقيقه  ،حجم
تزريقي  1ميکروليتر و دماي تزريق  290درجه
سلسيوس مورداستفاده قرار گرفت .برنامهي دمايي
ستون به اين نحو تنظيم گرديد که دماي منبع يون 280
درجه سلسيوس  ،دماي آون از  50درجه سلسيوس (به
مدت  5دقيقه ايزوترمال) ،با افزايش  3درجه سلسيوس
در دقيقه ،به  240درجه سلسيوس و با افزايش  15درجه
سلسيوس در دقيقه ،به  280درجه سلسيوس به مدت
 10دقيقه برنامهريزي شد .کل زمان اجراي 75 ،GC
دقيقه بود .طيف نگار جرمي مورداستفاده مدل Agilent
 5975با ولتاژ يونيزاسيون  70الکترونولت ،روش
يونيزاسيون  EIو دماي يونيزاسيون  220درجه
سلسيوس بود .شناسايي ترکيبات اسانس بر پايهي
مقايسهي زمان بازداري و طيفهاي جرمي آنها با
اطالعات منتشرشده و مطابقت رايانهاي با کتابخانه وايلي
( )Wiley 7nموسسه ملي استاندارد و فناوري
( )NIST5.0انجام شد.
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اندازهگيري خواص آنتیاکسيدانی

آزمون تعيين خاصيت احياکنندگي راديکال DPPH
براي بررسي فعاليت پاداکسندگي آزمون DPPH1
توسط اسپکتوفتومتر و در حضور DPPHبه روش Hosu
و همکاران ( )2014با اندکي تغييرات انجام شد ( Hosu

 .)et al., 2014بر اساس اين روش براي تهيه محلـول
اسـتوک  0/09ميليموالر از  ، DPPHمقدار 17/7
ميليگرم از  DPPHتوزين شد و پس از حل کـردن در
متـانول ،در بـالن ژوژه  500ميليليتري با متانول به
حجم رسـانده شـد .محلول حاصله به رنگ بنفش تيره،
براي جلوگيري از قرار گرفتن در معرض تابش نور ،با
فويل آلومينيومي پوشانده شد .در اين مرحله از
اندازهگيري خاصيت آنتياکسيداني اسانس ،غلظتهاي
( 0/75 ،0/45 ،0/15و  0/99ميليگرم بر ميليليتر) از
هر کدام از اسانسها (بدست آمده به روش ترتيبي و
مايکروويو) ساخته شد .سپس  3ميکروليتر از محلول
 DPPHبه  0/25ميليليتر از غلظتهاي مختلف
تهيهشده از اسانس اضافه شد .جذب هرکدام از محلولها
پس از  30دقيقه در طولموج  517نانومتر خوانـده شد.
همچنين از محلول 1ميليليتر استوک DPPH
ساختهشده و  4ميليليتر متانول بهعنوان کنترل استفاده
شد .نتايج آزمون  DPPHبر پايه  IC50بيان ميشوند.
اين شاخص بيانگر غلظت مؤثر از نمونه است که ظرفيت
مهار  %50از  DPPHرا دارد و از طريق شيبخط منحني
محاسبه ميشود .بهمنظور محاسبه درصد مهار DPPH
از رابطه زيـر استفاده شد.
(رابطه)3

𝑒𝑙𝑝𝑚𝑎𝑠𝐴 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 −
]
𝑙𝑜𝑟𝑡𝑛𝑜𝑐𝐴

[ × 𝐼(%) = 100

که در آن  Acontrolميزان جذب نمونهي کنترلي و
 Asampleميزان جذب نمونهي موردنظر است.
آزمون احياء آهن

2

در اين تحقيق از روشي که توسط Boudiaf et al.,
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( .)Boudiaf et al., 2010در اين آزمايش ،واکنشگر
 FRAPبهصورت تازه از طريق مخلوط کردن 2/5
ميليليتر از محلول 10( TPTZميليموالر در 40ميلي-
موالر  )HClبا  2/5ميليليتر از FeCl3.6H2O
(20ميليموالر) و 25ميليليتر از بافر استات با غلظت
300ميليموالر و  3/1( pH=3/6گرم سديم استات تري
هيدرات به اضافه  16ميليليتر گالسيال استيک اسيد با
آب ديونايز به حجم  1ليتر رسانده شد) آماده شد .اين
واکنشگر همواره بهصورت تازه تهيه شد .غلظتهاي
متفاوت از اسانس تهيه گرديد900 .ميکروليتر از
واکنشگر  FRAPتا دماي 37درجه سلسيوس گرم شد و
با  90ميکروليتر از آب مقطر و 30ميکروليتر از هر نمونه
مخلوط شد .و پس از هم زدن به مدت  30دقيقه در
دماي  37درجه سلسيوس نگهداري شد .پس از گذشت
زمان ميزان جذب نمونه در اسپکتروفتومتر در مقايسه با
نمونه شاهد (واکنشگر  FRAPبدون محلول اسانس) در
طولموج  593نانومتر قرائت گرديد .منحني استاندارد با
غلظتهاي مختلف سولفات آهن  FeSO4.7H2Oترسيم
گرديد .نتايج بر اساس ميکرومول همارز FeSO4.7H2O
در ميليگرم اسانس محاسبه و گزارش گرديد.
ميکروسکوپ الکترونی روبشی )(SEM

از تصاوير بهدستآمده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي
نشر ميداني( )FE-SEMساخت شرکت  TE-SCANکشور
جمهوري چک براي مطالعه ساختار سلولي نمونههاي
گياهي استفاده شد .برگ گياه ريحان قبل و بعد از اعمال
فرايند استخراج ترکيبي و همچنين استخراج مايکروويو
مورد بررسي قرار گرفت .براي اين منظور هرکدام از
نمونهها با استفاده از يک اليه نازک از طال پاالديوم در
دماي اتاق قبل از تصويربرداري ،بهصورت نازک پوشيده
شدند .سپس با بزرگنمايي 200هزار برابر عکسبرداري
انجام گرفت.

( )2010انجام شده است با اندکي تغيير استفاده شد
1 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

2 Ferric reducing antioxidant power
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نتايج و بحث
بهينهسازي بازده استخراج اسانس با استفاده از روش سطح
پاسخ

در اين پژوهش تعيين شرايط بهينهي عملياتي براي
رسيدن به بهترين بازده مادهي مؤثره حاصل از استخراج
گياه ريحان توسط روششناسي سطح پاسخ بر مبناي
طرح مرکب مرکزي انجام شد .شماره هر آزمايش و مقدار

هر کدام از متغيرهاي عملياتي براي آن آزمايش به همراه
نتايج آزمايشگاهي در جدول 2آورده شده است .همانطور
که در جدول نشان داده شده است ،بازده استخراج بين
 0/71تا  2/3درصد(وزني/وزني) بسته به شرايط عملياتي
مربوط به هر آزمايش ،متغير است .همچنين بهمنظور
بررسي ميزان شايستگي مدل درجه دوم و تعيين اثر هر
کدام از پارامترها بر روي بازده استخراج ،آناليز واريانس
( )ANOVAبر روي دادهها انجام شد (جدول .)3

جدول  -2ماتريس طرح مرکب و نتايج بهدستآمده از بازده استخراج در روش ترکيبی فراصوت-مايکروويو
Table 2. Composite design matrix and the results obtained from the extraction efficiency in the combined ultrasonic-microwave method

پاسخ

شماره آزمايش
x1

)وات(X1

x2

)وات(X2

x3

)دقيقه(X3

Y%

1

0

225

0

450

0

30

1/4

2

1

300

-1

300

-1

20

0/72

3

-1

150

1

600

1

40

2/12

4

0

225

1/68

700

0

30

2/2

5

0

225

0

450

-1/68

13

0/79

6

1

300

1

600

1

40

2/3

7

1

300

-1

300

1

40

1/2

8

0

225

0

450

0

30

1/62

9

-1

150

-1

300

-1

20

0/81

10

0

225

0

450

0

30

1/61

11

0

225

0

450

0

30

1/61

12

0

225

0

450

1/68
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1/7

13

-1

150

-1

300

1

40

0/9

14

1

300

1

600

-1

20

1/9

15

0

225

0

450

0

30

1/62

16

1/68

350

0

450

0

30

1/8

17

-1/68

100

0

450

0

30

1/3

18

0

225

0

450

0

30

1/6

19

-1

150

1

600

-1

20

1/54

20

0

225

-1/68

200

0

30

0/71

 =x3کد مربوط به زمان استخراج

 =x1کد مربوط به توان فراصوت

 =X3مقدار واقعی مربوط به زمان استخراج (دقيقه)

 =X1مقدار واقعي توان فراصوت (وات)

 =Yبازده استخراج (درصد وزنی/وزنی)

 =x2کد مربوط به توان مايکروويو
 =X2مقدار واقعي مربوط به توان مايکروويو(وات)
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جدول  -3نتايج آناليز واريانس ( )ANOVAدر برازش مدل مربوط به بازده استخراج در روش ترتيبی فراصوت-مايکروويو
Table 3. Results of analysis of variance (ANOVA) in fitting the model related to extraction efficiency in the sequential ultrasonic-microwave
method
ارزش p
ارزش F
مجموع مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات
منبع

مدل

4/45

**

13/83

0/0040

**

252/52

< 0/0001

50/62

< 0/0001

0/35

0/49

-X1توان فراصوت

0/18

1

0/18

-X2توان مايکروويو

3/33

1

3/33

-X3زمان مايکروويو

0/67

1

**

0/67

X1 X2

0/013

1

0/013

0/97

X1 X3

0/005

1

0/005

0/38

0/55

X2 X3

0/022

1

0/022

1/67

0/23

X1²

0/0001

1

0/0001

0/009

0/93

X2²

0/019

1

0/019

1/46

0/25

X3²

0/17

1

**

0/17

باقي مانده

0/13

10

0/013

عدم برازش

0/094

5

ns

0/019

خطاي خالص

0/038

5

0/007

4/58

19

کل
*معنادار در 𝒑 < 0/05

**معنادار در 𝒑 < 0/01

نتايج جدول  3نشان ميدهد که مقدار  Fمدل براي
تمامي متغيرها معنادار بوده و شانس آنکه اين مقدار F
باال ناشي از اختالالت باشد کمتر از  1صدم درصد است.
مقدار عدم برازش  2/50نشان ميدهد که اين عدم
برازش نسبت به خطاهاي خالص قابلتوجه نيست .اين
معنادار نبودن عدم برازش مطلوب بوده و تأييدکنندهي
آن است که مدل ارائهشده براي پيشبيني پاسخ مناسب
است.
معادله  ،4مدل درجه دوم حاصـل از تجزيهوتحليل
دادههاي بهدستآمده است که بهمنظور پيشبيني ميزان
بازده اسـتخراج ترکيبات مؤثره از گياه ريحان توسط
روش ترکيبي فراصوت-مايکروويو بهعنوان تابعي از سـه
متغير مستقل توان امواج فراصوت ،توان امواج مايکروويو،
و زمان استخراج ارائه شده اسـت .بزرگي ضـرايب
متغيرها در اين رابطه چندجملهاي صرفنظر از مثبت يا
منفي بودنشان بيانگر اهميت ضرايب مربوطه در تغييرات
پاسخ است.
(رابطه)4

9

**

37/42

< 0/0001

𝑌 = +1.58 + 0.1161𝑋1 + 0.4960𝑋2 +
0.2233𝑋3 − 0.1121𝑋12

کيفيت روش برازش با استفاده از ضريب تعيين
(  )𝑅2تنظيم و پيشبينيشده ،دقت کافي و ضريب

12/97

0/005

2/50

0/17

**غير معنادار

تغييرات ( )C.V.بررسي شد .ضــريب تغييرات ()C.V.
شاخصي است که براي اندازهگيري توزيع پراکندگي
دادههاي آماري به کار ميرود .ضريب تغييرات براي اين
تحقيق  7/80درصد گزارش شد .با توجه به
تجزيهوتحليل دادهها ضرايب همبستگي مدل
 R2 =0/9712و  R2adjasted =0/9452بهدست آمد .نزديک
شدن ضريب تعيين به عدد يک به معني انطباق مدل
تجربي با دادههاي واقعي اسـت (.)Bimakr et al., 2012
بهمنظور بهينهسازي آزمايشها با توجه به مدل
بهدستآمده از تجزيهوتحليل نتايج  20آزمايش پيشنهاد
شده براي فرآيند استخراج توسط نرمافزار موردمطالعه،
چندين شرايط بهينه براي فرايند استخراج به دست آمد.
در جدول  4شرايط بهينه پيشبينيشده توسط نرمافزار
ارائه شده است.
بهمنظور بررسي و راستي آزمايي مدل انتخاب شده
توسط نرمافزار ،مقادير تجربي بازده استخراج اسانس با
مقادير پيشبينيشده توسط مدل مقايسه شد .با توجه
به شکل  1ميتوان دريافت که بين نتايج تجربي
بهدستآمده و مقادير پيشبينيشده ازنظر آماري
همبستگي بااليي وجود دارد.
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جدول  -4شرايط بهينه در روش ترتيبی
Table 4. Optimal conditions in sequential method

توان فراصوت(وات)

توان مايکروويو(وات)

زمان(دقيقه)

بازده(درصد)

پيشبينیشده توسط نرمافزار

300

600

40

2/37

آزمايشگاهی

300

600

40

2/3

شکل  -1نتايج اعتبارسنجی مدل پيشنهادي بهمنظور پيشبينی ميزان بازده استخراج
Figure 1. Validation results of the proposed model in order to predict the extraction efficiency

همانطور که شکل  2و نتايج مدلسازي ارائهشده
نشان ميدهند ،ميتوان گفت که توان فراصوت ،توان
مايکروويو و زمان استخراج مايکروويو تأثير مستقيمي بر
روي بازده استخراج دارند .در پژوهش حاضر مدت زمان
اعمال اين امواج ثابت در نظر گرفته شد و درنتيجه تنها
اثر توان امواج فراصوت مورد بررسي قرار گرفته است.
همانطور که از تجزيهوتحليل نتايج نيز پيداست با
افزايش توان امواج فراصوت ميزان بازده استخراج افزايش
مييابد .هرچند اين تغيير در مقايسه با اثر توان
مايکروويو بسيار کم است ولي در ترکيب با تأثير
مايکروويو ميزان تأثيرگذاري آن مشهودتر ميشود.

از طرفي توان مايکروويو بيشترين تأثير را بر روي
ميزان بازده استخراج داشته است .انرژي مايکروويو اثر
مستقيمي بر روي مواد گياهي محلول در آب بهعنوان
يک حالل قطبي دارد بنابراين با افزايش توان مايکروويو
تا سطح مشخصي بازده استخراج افزايش مييابد .مشابه
اين نتيجه را ميتوان در تحقيقاتي که بر روي استخراج
مواد مؤثره از دانههاي گياهان  Barkو  Annattoبا استفاده
از اين روش انجام شده است ،مشاهده کرد ( & Bachtler
 .)Bart, 2021همچنين اين نتيجه براي استخراج اسانس
از فلفل نيز بهدست آمد (.)Tran et al., 2020

عباسی و همکاران :مقايسه فرايند استخراج اسانس ريحان ...

(علمی پژوهشی)
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(ب)

(ج)
شکل  -02نمودارهاي سطح پاسخ براي تأثير متغيرهاي مستقل بر عملکرد استخراج الف) تأثير توان فراصوت و زمان استخراج بر بازده استخراج ب) تأثير توان
مايکروويو و زمان استخراج بر بازده استخراج ج) تأثير توان فراصوت و توان مايکروويو بر بازده استخراج
Figure 2. Response level diagrams for the effect of independent variables on extraction performance; A) Effect of ultrasound power and
extraction time on extraction efficiency; B) Effect of microwave power and extraction time on extraction efficiency; C) Effect of ultrasound
power and microwave power on extraction efficiency

مقايسه بازده استخراج به روش ترکيبی و مايکروويو

همانطور که از نتايج ارائهشده در جدول  2مشخص
است ،در روش ترکيبي در آزمايش شماره  6بيشترين
بازده استخراج حاصل شد .بر همين اساس و بهمنظور
مقايسهي عملکرد روش پيشنهادي ،استخراج به روش
مايکروويو در شرايط آزمايش شماره  6يعني توان
مايکروويو  600وات انجام شد .هدف از اين کار
يکسانسازي تقريبي شرايط براي هر دو روش استخراج
بهمنظور ايجاد امکان مقايسه بين آنها بوده است .ميزان
بازده در اين شرايط براي استخراج به روش مايکروويو و
بدون اعمال امواج فراصوت  0/74درصد به دست آمد که
نشاندهندهي تأثير مستقيم و مثبت پيش تيمار
فراصوت ميباشد .عالوه بر آن نتايج نشان داد که استفاده
از روش فراصوت زمان بهينهي استخراج را نيز بهشدت

کاهش ميدهد .اين زمان در روش استخراج مايکروويو
مدت زماني در نظر گرفته شد که پسازآن استخراج
اسانس مشاهده نشد که معادل  55دقيقه بود و بهطور
قابلمالحظهاي بيشتر از زمان بهينه در روش ترکيبي
(40دقيقه) است .اين اختالف به دليل اعمال امواج
فراصوت و پديدهي کاويتاسيون است که در روش
ترکيبي باعث افزايش انتقال جرم شده است .به عبارتي
در روش ترکيبي اثرات همافزايي فراصوت و مايکروويو بر
ديواره سلولي گياه موجب بهبود عملکرد استخراج در
زمان کوتاهتر شده است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت
که روش ترکيبي حاضر ميتواند يک روش استخراج
مناسب براي استخراج از گياه ريحان باشد چراکه حداکثر
عملکرد استخراج را در کوتاهترين زمان استخراج نسبت
به استخراج به روش مايکروويو فراهم ميکند .در تحقيق
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ديگري نيز که اثر پيش تيمار فراصوت بر استخراج
اسانس از گياه دارويي جاشير بررسي شد ،نتايج نشان
داد که اين تکنيک ميتواند باعث کاهش زمان استخراج،
حفظ ترکيبات شيميايي مورد نظر و همچنين حفظ
خواص آنتياکسيداني گياه شود ( Damyeh et al.,
 .)2016نتايج تحقيق حاضر همچنين با نتايجي که از
پيش تيمار فراصوت در استخراج اسانس از پوست ليمو
با استفاده از روش مايکروويو صورت گرفت ،همخواني
دارد .نتايج اين تحقيق نشان داد که پيش تيمار فراصوت
تا حد زيادي موجب افزايش بازدهي شده است ( Arafat
.)et al., 2020
بررسی ترکيبات شيميايی اسانس

اسانسهاي حاصل از استخراج به دو روش ترکيبي و
مايکروويو بهوسيله دستگاه کروماتوگرافي گازي-

طيفسنجي جرمي مورد ارزيابي قرار گرفتند .همانطور
که در جدول  5مشخص است نتايج نشان داد که فراوان-
ترين ترکيبات موجود در اسانس حاصل از روش
مايکروويو دو دکا متيل پنتاسيلوکسان (،)42%/21
بنزوئيک اسيد 2و-5بيس تري متيل سيليلکس (22/54
 )%و دو دکا متيل سيکلو هگزاسيلوکسان ()18%/35
هستند .اين ترکيبات براي روش ترکيبي نيز به ترتيب
فراواني شامل دو دکا متيل سيکلو هگزاسيلوکسان
( ،)38%/81بنزوئيک اسيد 2و-5بيس تري متيل
سيليلکس ( )15%/75و استراگول ( )% 6/72ميشوند.
نکته قابلمالحظه در اين نتايج تعداد ترکيبات شيميايي
موجود در اسانس حاصل از روش ترکيبي (19ترکيب
شيميايي) است که در مقايسه با تعداد اين ترکيبات در
روش مايکروويو ( 7ترکيب شيميايي) بسيار بيشتر است.

جدول  :5مقايسه ترکيبات موجود در اسانس ريحان استخراج شده به دو روش ترتيبی و مايکروويو
Table 5. Comparison of compounds in basil essential oil extracted by two methods: sequential and microwave

زمان بازداري
(دقيقه)

ترکيب

سطح%

روش ترتيبی

مايکروويو

استراگول

22/8

6/72

8/02

آلفا-سيترال

26/15

-

1/29

دو دکا متيل سيکلوهکزاسيلوکسان

28/65

38/81

18/35

بنزوئيک اسيد 2و-5بيس تري متيل سيليکس

42/23

15/75

22/54

تتراکاسا متيل-سيکلو دو دکا سيلوکسان

47/84

6/21

-

دو دکا متيل پنتاسيلوکسان

52/85

3/79

42/21

هکسامتيل سيکلو تري سيلوکسان

52/99

3/33

3/56

ان و ان پريم-ديزل -2متيل-ز و ز3-و-13اوکتادکادئنول

55/79

2/39

-

ز و ز5-و-16اوکتادکادين-1-اول استات

56/01

1/39

-

ان و ان پريم-ديسالي سيليدن1-و-2دي امينو پروپان

56/60

1/48

-

ترنس2-و-3متيل اندوئکسي-ب-متيل ب-نيترو ستيرن

57/44

1/89

-

9و-12اوکتادکادينويک اسيد و متيل استر

57/99

6/34

-

لينوليک اسيد اتيل استر

58/05

0/98

-

سيکلواکتان -3اتنيل

58/12

3/07

-

سيکلوهپتنون اکسيم

58/23

0/93

-

-4سيکلوهپتن-1-يک و اکسيم

58/39

1/34

-

-2ميريستينويل-گليسيناميد

66/76

1/19

-

ان و ان پريم -بيس(ساليسيليدن)1-و-2دي امينوپروپان

66/87

1/86

-

-2اتيل اکريدين

66/96

1/34

-

ان-سيانو -ان پريم و ان پريم و ان دبل پريم و ان دبل پريم-تترامتيل1-و3و 5تري ازينتريامين

67/53

1/05

2/59

ان-اتيل1-و-3ديديتيويسوين دولين

68/02

-

1/39

99/86

99/85

جمع درصد ترکيبات

(علمی پژوهشی)

در پژوهشهاي ديگري که بر روي ريحان صورت
گرفتهاند ترکيبات ديگري نسبت به پژوهش حاضر به-
دست آمدند .در پژوهشي بر روي ريحان صربستاني
صورت گرفت بيشترين ترکيب شيميايي لينالول و
متيل-کاويکول بودند ( .)Stanojevic et al., 2019در
تحقيقي روي  7گونه ريحان ترکيبات شيميايي آنها
تعيين شد .اين پژوهش نيز با نتايج متفاوت براي هرگونه
نشان داد که گونه گياه و عوامل فصلي در تعيين
ترکيبات شيميايي اسانس ريحان بهطور مستقيم تأثير
زيادي دارند ( .)Muráriková et al., 2017با توجه به گزارش-
هاي ديگري که بر روي گونههاي ريحان از سراسر جهان
صورت گرفت ،ترکيبات متفاوتي بهعنوان ترکيبات اصلي
مشاهده شد و همچنين ترکيبات مشترک با اين مطالعه
وجود داشته است (.)Li et al., 2017; Tran et al., 2018
بررسی خواص آنتیاکسيدانی اسانس
روش DPPH

خاصيت آنتياکسيداني اسانس گياه ريحان با مهار و به
دام انداختن راديکالهاي  DPPHو مقايسه با اسکوربيک
اسيد موردبررسي قرار گرفت .در اين پژوهش فاکتور
 IC50از آزمايشها به دست آمد که اين شاخص نسبت
معکوسي با فعاليت آنتياکسيداني اسانس دارد .اين
فاکتور به ترتيب براي اسانس حاصل از روش ترکيبي و
مايکروويو  1/04و  1/22به دست آمد که در مقايسه با
مقدار  9/35براي اسکوربيک اسيد مقادير کمتري داشته
و درنتيجه خاصيت آنتياکسيداني خوبي از خود نشان
دادند .همچنين با مقايسه اين شاخص براي اسانسهاي
حاصل از روشهاي متفاوت ميتوان دريافت که خاصيت
آنتياکسيداني اسانسي که از روش ترکيبي بهدستآمده
نسبت به روش مايکروويو برتري دارد .تحقيقات صورت
گرفته بر روي خواص آنتياکسيداني اسانس ريحان از
اين روش در مطالعات ديگر نيز نشاندهنده فعاليت
آنتياکسيداني باالي اين گياه است ( ;Li et al., 2017
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 .)Politeo et al., 2007همچنين تفاوت در خاصيت آنتي-
اکسيداني براي گونههاي ريحان نيز ميتواند به ميزان و
نوع ترکيبات شيميايي موجود در اسانس بهدستآمده
بستگي داشته باشد (.)Li et al., 2017
روش FRAP

در بررسي نمونههاي اسانس حاصل از گياه ريحان از
روش  FRAPکه به دو روش ترکيبي و مايکروويو استخراج
شده بودند ،شاخص اين روش براي نمونهها محاسبه و
گزارش شد .اين ميزان براي اسانس حاصل از روش
استخراج ترکيبي و مايکروويو به ترتيب  0/22و 0/14
ميکرومول فرو بر گرم به دست آمد .با توجه به مقادير
گزارششده ،ميتوان گفت که در روش ترکيبي اسانس
حاصله داراي شاخص آنتياکسيداني باالتري است .در
تحقيقات متعددي نيز خاصيت آنتياکسيداني اسانس
ريحان با استفاده از روش  FRAPمورد بررسي قرار گرفت
و نتايج آنها نشان داد که اين اسانس داراي خاصيت
آنتياکسيداني است .همچنين ميتوان به وجود ترکيب
شيميايي استراگول که در آناليز شيميايي اسانسهاي
حاصله حضور داشته است بهعنوان عامل ايجاد خاصيت
آنتياکسيداني اشاره کرد ( ;da Silva Gündel et al., 2018
.)Lee et al., 2005; Politeo et al., 2007
بررسی تأثير روش استخراج بر ريزساختار گياه ريحان

در شکل  3قسمت الف ميکروگرافي از ريزساختار برگ-
هاي ريحان قبل از اعمال فرايند استخراج را نشان
ميدهد ،که ميتوان با ساختار برگهاي اين گياه پس از
اعمال استخراج به روشهاي ترکيبي و مايکروويو مقايسه
کرد .با توجه به شکلها ميتوان دريافت که هرکدام از
دو روش استخراج مورداستفاده ،منجر به تغييرات
فيزيکي در ريزساختار موجود در اين گياه شده است .در
قسمت ب ساختار گياه پس از استخراج به روش
مايکروويو را نشان ميدهد .همانطور که از تصاوير
پيداست سلول پس از اعمال امواج مايکروويو نسبت به
قبل تخريب شده ،اما هنوز يکپارچگي آن حفظ شده
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سلول و آزادسازي مقادير بيشتر مواد مؤثره شده است.
در مقايسه با نمونه مايکروويو ،تخريب کامل غدد در
روش ترکيبي بارز است .همانطور که در شکل مشخص
شده است ،در نمونه استخراج فراصوت و مايکروويو،
تخريب کامل غدد رخ داده است.

است .در مورد استخراج به روش ترکيبي در قسمت ج
تخريب قابلتوجهي را همراه با پخششدگي برخي مواد
سلولي مشاهده ميکنيم .اين امر حاکي از آن است که
اثر تخريب توسط امواج فراصوت نيز به همراه امواج
مايکروويو در روش استخراج ترکيبي باعث تخريب بيشتر

ب

الف

ج
شکل -3ميکرو گرافهاي الکترونی روبشی از برگهاي گياه ريحان الف) قبل از انجام فرايند ب)پس از انجام فرايند
استخراج مايکروويو ج) پس از انجام فرايند استخراج ترکيبی
Figure 3. Scanning electron micrographs of basil leaves; A) Before the process; B) After the microwave extraction process; C) After the
combined extraction process

نتيجهگيري کلی
ضرورت استفاده از روشهاي نوين براي بهدست آوردن
اسانس باکيفيتتر از گياهان دارويي به دليل استفاده

فراوان آنها در صنايع يک امر مهم است .در اين تحقيق
تاثير پارامترهاي عمليات در فرايند استخراج به روش
ترتيبي فراصوت مايکروويو مورد بررسي قرار گرفتند .با
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ترتيبي بهصورت چشمگيري نسبت به روش مايکروويو
 به طور کلي با توجه به نتايجي که از اين.افزايش مييابد
تحقيق و تحقيقات مشابه با استفاده از روش ترتيبي
 ميتوان اين روش،مايکروويو حاصل شده است-فراصوت
را يکي از روشهاي کارآمد در زمينه استخراج اسانس از
.گياهان دارويي دانست
.هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

)(علمی پژوهشی

توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق براي گياه دارويي
ريحان ميتوان نتيجه گرفت که در روش ترکيبي
مايکروويو اسانس باکيفيت بهتري از نظر-فراصوت
ترکيبات شيميايي در مقايسه با روش مايکروويو حاصل
 همچنين حفظ خواص آنتياکسيداني اسانس.ميشود
در روش استخراج ترکيبي بيشتر از روش مايکروويو بوده
 بازده استخراج اسانس در روش، عالوه بر اين.است
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