تاثیر پیش تیمار اولتراسونیک بر قدرت آنتياکسیداني و ترکیبات فنولیک
عصاره برنج قهوهای و سفید حاصل از واريته سرخه لنجان
کیانا پورمحمدی ،aالهه عابدی ،*aمحسن خالقان  ،bمحمدرضا محمودی

c

 aاستادیار گروه صنایع غذایی ،دانشگاه فسا ،فارس ،ایران
 bدانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد شهرضا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
 cاستادیار گروه آمار ،دانشگاه فسا ،فارس ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله9310/70/70 :

57

چکیده
مقدمه :برنج قهوهای از نظر ویژگیهای تغذیهای و ترکیبات فنولیک در مقایسه با برنج سفید ،مفیدتر میباشد .به کارگیری پیش تیمار
فراصوت روش موثری میباشد که عالوهبر صرف زمان کمتر ،راندمان عمل و سرعت فرآیند استخراج را افزایش داده و مصرف حالل را
کاهش میدهد.
مواد و روش ها :در این تحقیق ،میزان فنل تام ،فالونوئید و فعالیت آنتیاکسیدانی (با استفاده از ظرفیت مهارکنندگی  )DPPHدو عصاره
برنج سفید و قهوهای با استفاده از حاللهای مختلف (آب ،متانول  ،%977اتانول ،%اتانول  -%07متانول  ،%07اتانول -%07آب %07و متانول
 -%07آب  )%07و دو روش استخراج معمولی و فراصوت اندازه گیری شد.
يافته ها :بیشترین میزان فالونوئید ( ،)960 mg Gallic acid/ kgپلی فنل ( )940/0 mg quercetin / kgو قدرت مهارکنندگی رادیکال
 ) 06/4 % ( DPPHمربوط به برنج قهوه ای در شرایط استخراج توسط فراصوت و حالل متانول-اتانول بود .از آزمون کولموگروف
اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شد .تمام اثرات اصلی شامل (روش استخراج ،نوع برنج و حالل مورد
استفاده برای استخراج) و تمام اثرات متقابل (روش استخراج × نوع برنج ،روش مورد استفاده برای استخراج × حالل مورد استفاده برای
استخراج ،نوع برنج × روش استخراج × نوع برنج × حالل مورد استفاده برای استخراج) تاثیر معناداری بر میزان پلی فنل ،فالونوئیدها و
قدرت مهارکنندگی رادیکال  DPPHدارند (.)P>7/70
نتیجه گیری :نتایج کلی این تحقیق نشان داد که تحت شرایط یکسان استخراج توسط حاللهای مختلف ،میزان محتوی فنول تام و
فالونوئیدی برنج قهوهای بیش از برنج سفید بود و روش فراصوت بسیار موثرتر از سوکسله به منظور فرایند استخراج ارزیابی شد.

واژههای کلیدی :برنج سفید ،برنج قهوهای ،ترکیبات فنولیک ،پیش تیمار فراصوت
* نویسنده مسئول مکاتبات

email: elaheabedi1389@gmail.com
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مقدمه
غالت کامل ،از اندوسپرم ،جوانه و سبوس تشکیل
شدهاند که اندوسپرم حدود  %07از کل دانه را تشکیل
می دهد .مطالعات نشان داده است که غالت سبوسدار
حاوی سطوح باالتری از ترکیبات فعال زیستی نسبت به
غالت سبوسگیری شده میباشند و همچنین مصرف منظم
غالت سبوسدار میزان بروز بیماریهای مزمن و سرطان
دستگاه گوارش را بطور قابل توجهی کاهش میدهند.
مکانیسم مسئول این ویژگی ممکن است مربوط به مهار
رادیکالهای آزاد توسط ترکیبات فعال زیستی در غالت
سبوسدار باشد ) .(Zamani et al., 2007ترکیبات فعال
زیستی در غالت کامل شامل فنولیک اسیدها و فالونوئیدها
میباشند .فنولیک اسیدهای عمده شامل فرولیک ،وانیلیک،
کافئیک و کوماریک اسید و فالونوئیدهای عمده شامل
فالونولها ،فالوانها و فالونها میباشند .این ترکیبات
ضداکسایشی نقش مهمی در حفاظت بافتها در مقابل
اکسیدکنندگی رادیکالهای آزاد اکسیژن و سایر گونههای
فعال ایفا میکنند ،به طوریکه از بروز بیماریهای متعددی
از جمله بیماریهای التهابی ،سرطان ،دیابت ،سکته قلبی،
آلزایمر و پارکینسون جلوگیری مینمایند )Kermani et
 . (al., 2008از طرف دیگر برخی مطالعات نیز حاکی از آن
است که انواع مواد ضداکسایشی سنتزی باعث ایجاد تومور
در قسمتهای مختلف بدن ،جهشهای ژنتیکی و آثاری از
این قبیل میگردند .از این رو ،دامنهی کاربرد انواع مواد ضد
اکسایشی سنتزی (مصنوعی) روز به روز محدودتر و لزوم
یافتن منابع طبیعی غنی از این مواد افزودنی بیش از پیش
حس میگردد .گیاهان حاوی انواع ضداکسایندههای طبیعی
همچون ویتامینها ( E،Aو  ،)Cپلیفنلها ،آنتوسیانینها و
کارتنوئیدها هستند ،که قادر به واکنش با انواع رادیکالهای
آزاد و تاخیر در وقوع بیماریها میباشند )Sabouri et al.,
9
.(2012
برنج یکی از غالتی است که در دو نوع سبوسدار و
سبوسگیری شده در بازار وجود دارد و از مهمترین غذاهای
اصلی در جهان است که در حدود دو سوم جمعیت جهان از
این غله استفاده میکنند) .(Zamani et al., 2007برنج
به دو نوع برنج سفید و قهوهای تقسیمبندی میشود و این

تقسیمبندی مربوط به وجود پوشش روی آن میباشد.
برنجی را که پوسته آن جدا شده و تنها دارای سبوس باشد
را با نام برنج قهوهای میشناسند .برنج قهوهای شامل
پریکارپ (حدود  ،)%0پوشش هسته ،اپیدرم و الیه آلورون
(حدود  ،)%0جوانه ( )%3-0و اندوسپرم ( )%14 -01است.
همانند سایر غالت ،الیه آلورون خارجیترین الیه آندوسپرم
میباشد که در طی فرایند آسیاب سایشی (شالیکوبی) به
همراه پریکارپ و پوشش هسته از برنج قهوهای جدا
میشود و آنچه حاصل میشود ،برنج سفید است
) .(Kermani et al., 2008برنج قهوهای در مقایسه با
برنج سفید دارای میزان بیشتری پروتئین ،چربی ،فیبر،
امالح معدنی و ترکیبات آنتیاکسیدانی میباشد ،به همین
دلیل در سالهای اخیر مصرف آن افزایش یافته است.
جدول  9مقایسه ترکیبات برنج سفید و قهوهای را نشان
میدهد ) .(Kermani et al., 2008فعالیت آنتیاکسیدانی
ترکیبات فنولی موجود در مواد غذایی و اندازهگیری آن می-
تواند روشی برای پیشبینی پتانسیل ماده غذایی در
پیشگیری از بیماریهای مختلف و فعالیت ضداکسایشی
باشد ) .(Mohammadi et al., 2015در ایران سه دسته
برنج گروه صدری ،چمپا و گرده وجود دارد .برنج گروه
صدری مرغوبترین برنج محسوب میشود و دارای ارزش
تجاری ،خصوصیات عطر و پخت باالیی می باشد ،برنج
گروه چمپا دارای عملکرد باالتری نسبت به گروه صدری
هستند اما از لحاظ عطر و پخت در مرتبه پایینتری نسبت
به گروه صدری قرار دارند .برنج گروه گرده به نسبت دو
گروه قبل دارای عملکرد باالتری بوده اما به لحاظ ارزش
تجاری ،خصوصیات پخت و عطر دارای رتبه کمتری است.
برنج لنجان یکی از انواع برنجهای ایران است که در خطه
لنجان کشت میشود .این خطه از لحاظ کشاورزی
مهمترین تولیدکننده برنج در استان اصفهان به شمار
میآید .این برنج از نوع چمپا و خوشبو و خوش طعم است.
امروزه تولید این نوع برنج کمتر شده و در همان منطقه و
شهرستان اصفهان مصرف میشود.
با توجه به این که روشهای سنتی استخراج ترکیبات
زیست فعال چون اسانس و عصارهها مانند روش غرقابی 9و
سوکسله 0نیاز به صرف زمان طوالنی و مقدار حالل زیادی
0

Submerged

2

Soxhlet

1

جدول  -9مقايسه ارزش تغذيهای برنج سفید و برنج
قهوهای
برنج سفید برنج قهوهای
ارزش تغذيهای
090
066
کالری
0/4
0
پروتئین (گرم)
40/0
00/6
کربوهیدرات (گرم)
3/0
7/0
فیبر (گرم)
9/6
7/4
چربی (گرم)
7/6
7/9
اسید های چرب غیر اشباع (گرم)
7
7
کلسترول (میلی گرم)

مکانیسم اصلی استخراج با امواج فراصوت به پدیده
کاویتاسیون 0مربوط میشود که طی آن حبابهای بسیار
ریزی در مایع تشکیل شده ،به سرعت تا اندازهی بحرانی
رشد میکنند و منفجر میگردند .از اینرو ،استفاده از این
امواج در استخراج ترکیبات مختلف از بافتهای گیاهی،
راندمان عمل و سرعت فرآیند استخراج را افزایش داده و
مصرف حالل را کاهش میدهد .از جمله مزایای این روش
میتوان به افزایش کارایی فرآیند و سرعت عمل اشاره
نمود .در مقایسه با سایر روشهای استخراج استفاده از
امواج فراصوت ارزانتر بوده و کاربرد آن سادهتر است.
اولتراسوند میتواند دمای عملیاتی را کاهش دهد و امکان
استخراج ترکیبات حساس یه حرارت را فراهم سازد.
استخراج به کمک اولتراسوند مشابه استخراج با سوکسله
میتواند با هر حاللی برای استخراج دامنهی وسیعی از
ترکیبات طییعی استفاده شود );Kamazani et al., 2017
.(Karimi et al., 2011
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تاثیر پیش تیمار
اولتراسونیک در شرایط حاللهای مختلف (آب ،اتانول

مواد و روشها

0

 -تهیه و آماده سازی نمونه

دانههای برنج سفید و قهوهای واریته لنجان توسط
آسیاب الکتریکی ) (Kenwood, Iranآسیاب و تا زمان
انجام آزمایشات در دمای فریز نگهداری شدند .برنجهای
آسیاب شده از الک با مش  07عبور داده شدند و سپس با
حالل اتانول ،%977متانول  ،%977اتانول  -%07آب ،%07
متانول -%07آب  ،%07اتانول  -%07متانول ،%07به نسبت
 9به  0مخلوط گردیده و در دستگاه سوکسله قرار گرفت و
سپس توسط کاغذ صافی واتمن شماره  9صاف گردید.
برای اعمال تیمار فراصوت از حمام فراصوت ) 25 kHz,
 (400 W, Pacisa SA, Spainاستفاده شد .در روش
ترکیبی حالل -فراصوت نسبت وزنی حالل به برنج  0به ،9
در دمای محیط ( 00درجه سانتیگراد) و تحت تاثیر امواج
فراصوت به مدت  37دقیقه قرار گرفتند و عمل استخراج
صورت گرفت .سپس عصارههای بدست آمده توسط کاغذ
صافی واتمن شماره  9صاف گردیدند .برای تبخیر حالل از
آون تحت خال استفاده میشود ) Kamazani et al.,
( .2017; Khajeh nouri et al., 2014
 -اندازه گیری مقدار کل ترکیبات فنولیک

مقدار کل ترکیبات فنولیک موجود در عصاره نمونهها
توسط فولین-سیوکالتو به روش رنگسنجی مورد بررسی
قرار گرفت .مقدار  7/0میلیلیتر از عصاره استخراجی با 9
میلیلیتر از معرف فولین -سیوکالتو  97بار رقیق شده و 7/0
میلیلیتر از محلول کربنات سدیم  0/0درصد به خوبی
مخلوط شد و لولههای آزمایش به مدت  97دقیقه در حمام
Cavitation

2

Ultrasonic

1
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داشته ،همچنین از لحاظ دمایی ایمن نبوده و سبب تجزیه
تعدادی از ترکیبات موجود میشود ) Mardani et al.,
 ،(2013بنابراین نیاز به روشهای استخراج جدید با صرف
زمان کوتاهتر ،مصرف حالل آلی و ایجاد آلودگی کمتر،
افزایش یافته است .به کارگیری پیش تیمارهایی چون
فراصوت 9روش موثری برای استخراج ترکیبهای موثره از
بافتهای گیاهی میباشند که اخیرا مورد توجه قرار گرفتهاند
).(Kamazani et al., 2017; Karimi et al., 2011

 ،%977اتانول  -%07آب  ،%07متانول  ،%977متانول
 -%07آب  %07و اتانول %07 - %07متانول) بر قدرت
آنتیاکسیدانی و ترکیبات فنولیک عصاره برنج قهوهای و
سفید واریته سرخهی لنجان میباشد که تاکنون پژوهشی
در ارتباط با واریته لنجان که برنج بومی استات اصفهان
میباشد ،انجام نشده است .به منظور بررسی هر کدام از
متغیرها از دو نوع مقایسه آماری دانکن و تجزیه و تحلیل
واریانس چند متغیره سه طرفه استفاده شد.
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آب گرم  07درجه سانتیگراد قرار داده شدند .سپس تا
دمای اتاق سرد شد و مقدار جذب محلول توسط دستگاه
اسپکتروفوتومتر)(UV S-2100, Scinco, South Korea
در طول موج  007نانومتر خوانده شد .مخلوطی از متانول
 07درصد و واکنشگرها به استثنای نمونه مورد نظر به
عنوان شاهد استفاده گردید .مقدار کل ترکیبات فنولیک از
روی معادله خط رسم شده برای اسید گالیک بر مبنای
میلیگرم اسید گالیک در کیلوگرم ماده خشک بیان شد.
برای رسم منحنی استاندارد اسید گالیک محلولهای اسید
گالیک تهیه و مقدار کل ترکیبات فنولیک موجود در آن به
روشی که برای عصاره ذکر شد تعیین گردید )Sepehrifar
.(et al., 2009
 -اندازه گیری میزان ترکیبات فالونوئیدی کل

سنجش میزان فالونوئید کل به روش رنگسنجی
آلومینیوم کلرید با روش جانگ و همکاران،0776 ،
اندازهگیری شد .در این روش میزان  7/0میلیلیتر از عصاره
با  9/0میلیلیتر اتانول  7/9 ،%10میلیلیتر آلومینیوم کلراید
 7/9 ،%97میلیلیتر استات پتاسیم  9موالر و  0/0آب مقطر
 57مخلوط شد .بعد از نگهداری نمونهها در دمای اتاق به مدت
 37دقیقه ،جذب مخلوط در  490نانومتر با دستگاه
اسپکتروفوتومتر خوانده شد .از کوئرستین به منظور رسم
منحنی استاندارد استفاده شد .نتایج برحسب میلیگرم
کوئرستین در هر کیلوگرم عصاره بیان شد ) Jung et al.,
.(2006
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 -بررسي خاصیت ضداکسايشي با آزمون

DPPH

فعالیت آنتیاکسیدانی بر اساس روش شیمادا و
همکاران 9110 ،اندازهگیری شد 9/00 .میلیلیتر محلول
 6/9 ×97 -0موالر  DPPHدر متانول به  907میکرولیتر
نمونه BHT ،BHA ،و  TBHQاضافه شد و به مدت 96
دقیقه در  00درجه سانتیگراد قرار گرفت .متانول خالص به
عنوان شاهد در نظر گرفته شد .جذب نمونه شاهد در زمان
صفر و جذب نمونهها پس از  37دقیقه در طول موج 090
نانومتر خوانده شد ).(Shimada et al., 1992
درصد ممانعت رادیکال  DPPHاز رابطه زیر محاسبه
میشود:

( ×977جذب شاهد ÷ (جذب نمونه – جذب شاهد))= درصد
ممانعت کنندگی
انتظار میرود که با افزایش قدرت آنتیاکسیدانی نمونه،
توانایی خنثی سازی رادیکال  DPPHافزایش یافته و
بنابراین جذب کاهش و درصد ممانعت کنندگی افزایش
یابد.
 -تجزيه و تحلیل آماری

برای انجام آنالیز دادهها و بررسی اطالعات به دست آمده از
آزمونهای مختلف از طرح کامال تصادفی استفاده شد .به
منظور تعیین اختالف بین میانگین اعداد (حداقل سه تکرار
برای هر آزمایش) ،آنالیز واریانس توسط آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح ( )P<0.05با استفاده از نرم افزار
 SPSS 18انجام گردید .از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده
شد و با توجه به اینکه تمام متغیرهای پژوهش از توزیع
نرمال پیروی کردند ( ،)P>7/70به منظور تجزیه و تحلیل
آماری از روشهای پارامتری استفاده گردید .به منظور
بررسی اثرات نوع روش (فراصوت یا سوکسله) ،برنج
(قهوهای یا سفید) و حاللها (آب ،اتانول  ،%977متانول
 ،%977اتانول  -%07متانول  ،%07اتانول  -%07آب  %07و
متانول  -%07آب  )%07بر میزان فنل کل ،فالونوئیدها و
 ،DPPHتجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره سه طرفه به
کار برده شد.

يافتهها
 ترکیبات فنولي کل استخراج شده با روش سنتياستفاده از حالل

با توجه به منحنی استاندارد ،میزان فنل کل استخراج
شده از معادله  Y=0.0669x+0.0116و میزان کل
ترکیبات فالونوئیدی موجود در عصاره با استفاده از معادله
( )Y=14.603x+0.0035محاسبه گردید و نتایج برحسب
میلیگرم کوئرستین در هر کیلوگرم عصاره بیان شد )Jung
 .(et al., 2006بدست آمد.
نمودارهای  9و  ،0تاثیر دو نوع روش استخراج
(سوکسله و فراصوت) و حاللهای مختلف (اتانول ،%977
متانول  ،%977آب ،اتانول -%07آب  ،%07اتانول -%07

متانول  %07و متانول -%07آب  )%07را بر میزان ترکیبات
فنولی کل ،فالونوئیدها و خاصیت ضد اکسایشی )(DPPH
دو رقم برنج سفید و قهوهای نشان میدهند.
همانطور که در نمودارهای  9و  0مشاهده میشود ،بین
برنج سفید و قهوهای تفاوت معناداری ( )P<0.05در میزان
فنول کل (بر حسب میلیگرم گالیک اسید در کیلوگرم
نمونه) و فالونوئید (بر حسب میلیگرم کوئرستین در
کیلوگرم نمونه) استخراج شده تحت شرایط فراصوت و
سوکسله مشاهده میشود .بین میزان استخراج ترکیبات
توسط حاللهای مختلف تفاوت معنادار وجود داشت
( .)p<0.05باالترین میزان فنول کل در هر دو نوع برنج
سفید ( )03/00±7/76و قهوهای ( )960/09±7/90و
الف

ترکیبات فالونوئیدی در برنج سفید ( )03/30±7/73و برنج
قهوهای ( )940/06±7/70استخراج شده مربوط به ترکیب
حالل اتانول-متانول و تحت شرایط استخراج با فراصوت
بود .روند تاثیر حاللهای مختلف بر میزان استخراج
ترکیبات فنول کل و فالونوئیدها به ترتیب به صورت
اتانول> متانول> آب بودند (جدول  .)0میزان ترکیبات
فنولی برنج قهوهای با تفاوت معناداری ( ،)p<0.05بسیار
بیشتر از میزان فنول کل استخراج شده از برنج سفید بود
که در جدول  3به ذکر تمامی مقادیر از انواع حالل و روش
استخراج اشاره گردیده است.

Food Technology & Nutrition / Winter 2020 / Vol. 17 / No. 1

کیانا پورمحمدی و همكاران

57

علوم غذايي و تغذيه /زمستان  / 9318سال هفدهم  /شماره 9

ب

Food Technology & Nutrition / Winter 2020 / Vol. 17 / No. 1

تاثیر اولتراسونیک بر قدرت آنتیاکسیدانی و ترکیبات فنولیک عصاره برنج قهوه ای و سفید

نمودار  -9میزان فنول (میليگرم معادل گالیک اسید در کیلوگرم نمونه) کل برنج سفید و قهوهای استخراج شده توسط
الف) فراصوت ،ب) سوکسله تحت شرايط حاللهای مختلف

الف
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ب

نمودار  -2میزان فالونوئید (بر حسب میليگرم کوئرستین در کیلوگرم نمونه) برنج سفید و قهوهای استخراج شده توسط
الف) فراصوت ،ب) سوکسله تحت شرايط حاللهای مختلف

حالل

DPPH
Group

Mean

Group

Mean

Group

Mean

11

23.01

22

92.47

22

152.59

18

50.10

20

57.74

19

119.36

14

34.29

16

47.52

20

120.65

16

44.22

24

142.56

24

162.22

20

70.36

15

42.38

18

116.45

22

80.39

10

21.05

14

85.24

2

2.90

13

23.39

11

73.10

4

5.89

12

21.58

10

64.96

5

7.21

7

14.42

4

45.08

12

24.32

19

53.39

13

83.75

4

5.86

4

11.15

6

53.27

2

2.96

1

6.47

2

32.77

19

62.77

21

83.87

21

142.88

17

44.30

17

47.73

17

115.45

15

35.47

14

40.87

16

113.67

21

76.45

23

135.96

23

153.84

13

32.73

11

21.38

15

108.34

10

18.75

5

12.10

9

60.64

7

11.21

9

20.70

8

58.03

6

7.93

8

20.24

7

53.94

3

4.57

6

12.41

3

42.56

9

18.37

18

49.63

12

74.65

8

16.55

3

10.67

5

45.55

1

2.68

2

7.02

1

29.73

فراصوت ،برنج قهوه ای ،اتانول
فراصوت ،برنج قهوه ای ،متانول
فراصوت ،برنج قهوه ای ،آب
فراصوت ،برنج قهوه ای ،اتانول -متانول
فراصوت ،برنج قهوه ای ،اتانول -آب
فراصوت ،برنج قهوه ای ،متانول -آب
فراصوت ،برنج سفید ،اتانول
فراصوت ،برنج سفید ،متانول
فراصوت ،برنج سفید ،آب
فراصوت ،برنج سفید ،اتانول -متانول
فراصوت ،برنج سفید ،اتانول -آب
فراصوت ،برنج سفید ،متانول -آب
سوکسله ،برنج قهوه ای ،اتانول
سوکسله ،برنج قهوه ای ،متانول
سوکسله ،برنج قهوه ای ،آب
سوکسله ،برنج قهوه ای ،اتانول -متانول
سوکسله ،برنج قهوه ای ،اتانول -آب
سوکسله ،برنج قهوه ای ،متانول-آب
سوکسله ،برنج سفید ،اتانول
سوکسله ،برنج سفید ،متانول
سوکسله ،برنج سفید ،آب
سوکسله ،برنج سفید ،اتانول -متانول
سوکسله ،برنج سفید ،اتانول -آب
سوکسله ،برنج سفید ،متانول -آب

 تاثیر نوع روش (پیش تیمار فراصوت) دراستخراج ترکیبات مختلف

با مقایسه دو روش استخراج سوکسله و فراصوت،
همانطور که از نمودارهای  9و  0دیده میشود ،میزان
ترکیبات فنولی استخراج شده در هر دو نوع برنج سفید و
قهوهای توسط مختلف حالل ،استخراج توسط فراصوت
بسیار موثرتر از سوکسله عمل میکند.
 ارزيابي فعالیت ضداکسايشي عصاره حاصل ازبرنج سفید و قهوهای توسط آزمون

Flavonoides

PlolyPhenols

˚DPPH

ظرفیت گیرندگی رادیکال آزاد عصاره برنج سفید و
قهوهای در حاللهای مختلف متانول  ،%977اتانول ،%977
آب  ،%977اتانول  -%07متانول  ،%07آب -%07متانول
 %07و آب -%07اتانول %07توسط سوکسله و فراصوت در
نمودار  3نشان داده شده است .باال بودن ترکیبات فنولی در
برنج قهوهای نسبت به سفید و در عصارههای غیرقطبیتر
مانند مخلوط اتانول -متانول و نیز روش استخراج فراصوت
نسبت به سوکسله باعث گردیده که میزان اثر بازدارندگی
رادیکال  DPPHاین مجموعه (برنج قهوهای در شرایط
استخراج با اتانول ،متانول توسط فراصوت) بیش از آنتی-
اکسیدانهای سنتزی چون  BHT ،BHAو  TBHQباشد.
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در این تحقیق نخست از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش روش
استخراج (سوکسله و فراصوت) ،حاللهای استخراج (آب،
متانول و اتانول و تلفیق آنها) و نوع برنج (سفید و قهوهای)
استفاده شد .نتایج نشان داد که تمام متغیرهای پژوهش از
توزیع نرمال پیروی میکنند ( .)P>7/70بنابراین برای
تجزیه و تحلیل آماری از روشهای پارامتری استفاده
گردید .به منظور بررسی اثرات روش استخراج ،حالل مورد

استخراج و نمونه برنج بر میزان پلی فنل تام ،فالونوئید و
 ،DPPHتجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره سه طرفه به
کار برده شد .چنانچه در جدولهای  4و  0مشاهده میشود،
تمام اثرات اصلی (روش ،نوع برنج و حالل) و تمام اثرات
متقابل (روش× نوع برنج ،حالل × نوع برنج ،روش× حالل،
روش× حالل× نوع برنج) تاثیر معناداری بر میزان پلی فنل
تام ،فالونوئید و  DPPHدارا بودند (.)P>7/70

الف

78

علوم غذايي و تغذيه  /زمستان  / 9318سال هفدهم  /شماره 9

ب

نمودار  -3درصد مهار راديکالهای  DPPHبرنج سفید و قهوهای استخراج شده توسط الف) فراصوت ،ب) سوکسله
تحت شرايط حاللهای مختلف

جدول  -3تاثیر روش استخراج و نوع حالل بر میزان ترکیبات فنولي کل ،فالونوئید و  DPPHدر برنج سفید و قهوهای

* حروف معنادار کوچک و بزرگ نشاندهنده تفاوت معنادار در سطر و ستون میباشد (.)p˂7/70
** اعداد میاگین سه تکرار میباشد.
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P

Error df Hypothesis df

F

Value

Effect

<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001

46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
144.000
127.387
134.000
48.000

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
15.000
15.000
15.000
5.000

87590.742
87590.742
87590.742
87590.742
7760144.959
7760144.959
7760144.959
7760144.959
195320.909
836685.221
928148.552
2692075.933

1.000
.000
5712.440
5712.440
1.000
.000
506096.410
506096.410
3.000
.000
311691.678
280424.576

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root

<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001

46.000
46.000
46.000
46.000
144.000
127.387
134.000
48.000
144.000
127.387
134.000
48.000
144.000
127.387
134.000
48.000

3.000
3.000
3.000
3.000
15.000
15.000
15.000
5.000
15.000
15.000
15.000
5.000
15.000
15.000
15.000
5.000

55423.647
55423.647
55423.647
55423.647
5787.671
39063.727
158158.889
498068.802
12637.332
112595.077
228013.168
659137.238
1828.212
29843.251
176528.172
553088.181

1.000
.000
3614.586
3614.586
2.995
.000
53113.060
51882.167
2.998
.000
76571.586
68660.129
2.984
.000
59281.849
57613.352

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root

روش استخراج
)(فراصوت و سوکسله
نوع برنج لنجان
)(سفید و قهوهای
نوع حالل
 متانول،%07  اتانول،%977  اتانول،(آب
) متانول- و اتانول%07  متانول،%07
روش استخراج × نوع برنج
روش استخراج× نوع حالل
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) آزمون چند متغیره جهت بررسي بین تاثیرات متغیرهای مستقل بر پاسخها (همزماني-4 جدول

نوع برنج × نوع حالل

روش استخراج× نوع برنج × نوع حالل

78
) آزمون چند متغیره جهت بررسي متغیرهای مستقل بر پاسخها (جدا از هم-5 جدول
p

708912.756
1032880.410
801095.050
212280.568
152391.331
21208.663
11026738.697
7283796.623
11628500.722
900532.558
2610832.936
257057.131
3062.109
80843.683
105555.830
4721.556
4201.667
490273.358
96082.496
625705.595
45016.682
11245.795
7103.359
541637.013

Mean Square df Type III Sum of Squares
5065.772
4335.769
1841.373
1516.922
639.700
48.750
78795.237
30575.521
26728.916
6435.056
10959.611
590.864
21.881
339.361
242.627
33.739
17.638
1126.927
686.590
2626.553
103.474
80.361
29.818
1244.990

23
23
23
1
1
1
1
1
1
5
5
5
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5

a

116512.765
99722.677b
42351.570c
1516.922
639.700
48.750
78795.237
30575.521
26728.916
32175.278
54798.055
2954.318
21.881
339.361
242.627
168.697
88.188
5634.637
3432.948
13132.763
517.370
401.803
149.090
6224.951

Dependent Variable

Source

PlolyPhenol
Flavonoides
DPPH
PlolyPhenol
Flavonoides
DPPH
PlolyPhenol
Flavonoides
DPPH
PlolyPhenol
Flavonoides
DPPH
PlolyPhenol
Flavonoides
DPPH
PlolyPhenol
Flavonoides
DPPH
PlolyPhenol
Flavonoides
DPPH
PlolyPhenol
Flavonoides
DPPH

Corrected Model

روش استخراج
نوع برنج
نوع حالل
روش استخراج× نوع برنج
روش استخراج× نوع حالل
نوع برنج× نوع حالل
روش استخراج× نوع حالل× نوع برنج
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<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

F

نتایج این پژوهش نشان داد که پوسته همه واریتههای
برنج (خصوصا واریته های با رنگ قهوه ای) ،منبع مناسبی
از ترکیبات پلی فنلی بوده که طی فرایند آسیاب کردن
خارج نشده است .تفاوت بین برنج قهوهای و سفید تنها در
رنگ آنها نیست .دانه کامل برنج دارای چندین الیه
میباشد .اگر فقط یک الیه خارجی آن را برداریم ،آنچه
باقی میماند ،برنج قهوهای است .در اثر این فرایند ،مواد
مغذی موجود در برنج ،به مقدار خیلی کم از بین میروند.
حال اگر برنج قهوهای آسیاب شود ،مقدار زیادی از الیههای
دانه برنج به همراه سبوس و مواد مغذی آن از بین میروند
و آن چه باقی میماند ،همان برنج سفید است )Zamani et
.(al., 2007; Sabouri et al., 2012
در شیمی آلی ،ترکیبات فنولی ،به ترکیباتی گفته
میشود که دارای یک گروه هیدروکسیل  –OHبوده که به
یک گروه هیدروکربن آروماتیک وصل شده است .نمونهای
از آن در شکل داده شده است ).(Kumar et al., 2013

شکل  -9ساختار ترکیبات پلي فنلي

بازیافت ترکیبات فنولی در نمونههای مختلف بهشدت
تحت تاثیر قطبیت حاللها و حاللیت ترکیبات در این
حاللهای مورد استفاده برای فرایند استخراج است .حالل-
های با ویسکوزیته و دانسیته پایین به سهولت به داخل
بافت سلول نفوذ کرده و ترکیبات زیست فعال را خارج می-
کند .بنابراین انتخاب یک حالل بی نظیر برای استخراج
ترکیبات بسیار دشوار می باشد ).(Zelotek et al., 2016
در این تحقیق از  3نوع حالل و ترکیب آنها استفاده شده
است که شامل آب ،اتانول ،متانول ،آب-اتانول ،آب-متانول
و اتانول-متانول میباشند .ترتیب قطبیت حاللهای فوق از
بیشترین به کمترین به قرار زیر میباشد :آب> آب-
متانول> آب-اتانول> متانول> اتانول> متانول و اتانول.
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بحث

باالترین میزان ترکیبات فنول کل و فالونوئیدها در هر
دو نوع برنج با هر دو روش استخراج ،مربوط به غیر قطبی-
ترین حالل یعنی مخلوط اتانول -%07متانول  %07تعلق
داشت .این نتیجه با نتایج حاصل از راکیک و همکاران در
سال  0770مطابقت داشت ) .(Rakik et al., 2007آنها
از حاللهای با قطبیت متفاوت جهت استخراج ترکیبات
فنل تام بلوط استفاده نمودند و اتانول بیش از متانول و آب
در استخراج ترکیبات فنولی موثر عمل نمود .در تحقیق
دیگری توسط ژو و یو در سال  0774از حاللهای اتانول،
اتانول  ،%07متانول  %07و استون  %07به منظور استخراج
ترکیبات زیست فعال سبوس گندم استفاده شد و نتایج
حاکی از باال بودن ترکیبات استخراج شده توسط حالل
اتانول نسبت به بقیه حاللها بود ).(Zhou et al., 2004
به طور کلی در هر دو نوع برنج سفید و قهوهای و با هر دو
روش استخراج (فراصوت و سوکسله) ترتیب استخراج فنول
کل به قرار زیر بود :آب˃ متانول  %07اتانول %07
متانول  %977اتانول  %977اتانول-متانول .این مقادیر
برای برنج سفید و قهوهای توسط روش فراصوت به ترتیب
آب ( 30/06±7/73و  ،)00/04±7/74متانول %07
( 40/70±7/76و  ،)996/44±7/71اتانول %07
( 03/00±7/70و  ،)991/36±7/90متانول %977
( 64/10±7/76و  ،)907/60±7/90اتانول %977
( 03/71±7/70و  )904/01±7/00و متانول-اتانول
( 03/00±7/76و  )960/09±7/90و برای روش سوکسله
به ترتیب برای آب ( 40/06±7/74و ،)67/63±7/74
متانول  01/00±7/73( %07و  ،)970/34±7/73اتانول
 40/04±7/74( %07و  ،)993/66±7/70متانول %977
( 03/14±7/74و  ،)990/40±7/73اتانول %977
( 00/73±7/70و )940/00±7/70و متانول-اتانول
( 04/64±7/70و  )903/03±7/74مشاهده شد .همزمان با
وجود باالترین مقادیر فنل کل ،این عصاره باالترین میزان
فالونوئید را نیز دارا بود .حاللهای غیرقطبی بیشترین
راندمان استخراج ترکیبات فنول کل و فالونوئیدها را دارا
بودند و این نتیجه با نتایج حاصل از  Abouzedو همکاران
در سال  0794و نیز  Doو همکاران در سال 0794
مطابقت داشت Abouzed .و همکاران ( ،)0794از
حاللهای اتانول ،متانول و استون برای استخراج ترکیبات
پلی فنلی از گندم سبوس استفاده کردند و از آنجا که میزان
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غیر قطبی بودن حالل استون بیش از اتانول و متانول
است ،بیشترین میزان استخراج ترکیبات پلی فنلی و
فالونوئید را دارا بود .پس از استون ،اتانول و در نهایت
متانول بیشترین میزان استخراج را در برداشت .چنانچه در
جدول  0مشاهده میشود برای فنل تام ،به ترتیب
 AWRMWو  ،UBREMبرای فالونوئیدها ،به ترتیب
 UWRMWو  UBREMو برای  ،DPPHبه ترتیب
 AWRMWو  ،UBRMWکمترین و بیشترین مقدار را
دارا بودند.
تاثیر روش پیش تیمار فراصوت جهت استخراج نسبت
به روش سوکسله برای برنج سفید و قهوهای به ترتیب در
حالل آبی ( 9/3و  ،)9/4متانول  9/0( %07و  ،)9/70اتانول
 9/0( %07و  ،)9متانول  9/0( %977و  ،)9اتانول %977
( 9/0و  )9و اتانول-متانول ( 9/9و  )9برابر مشاهده گردید.
مهمترین دلیل تاثیر امواج فراصوت با شدت باال،
پدیدهای بنام حفرهزایی است .در هنگام متالشی شدن
حباب پدیدههای ایجاد شده شامل نقاط داغ موضعی ،فواره
میکروسکوپی و امواج ضربهای ناشی از تخریب حفرهها
تاثیرات متعددی خواهند داشت ) Thomson et al.,
 .(2009; Santos et al., 2009انفجار حبابها منجر به
تجمع انرژی در نقاط داغ گردیده و دما و فشار بینهایت
( 0777کلوین و  9777اتمسفر) تولید میشود .همچنین
امواج باعث توسعه جریانهای کوچک قوی همراه با
اختالف در سرعت مایع و ایجاد انرژی برشی باال و
اغتشاش در مناطق حفرهزایی میگردد ) Kentish et al.,
 .(2014تاثیر مهم دیگر فراصوت این است که
مولکولهای آب شکسته شده و رادیکالهای آزاد با قدرت
واکنش دهندگی باالیی ایجاد میشود که ممکن است با
دیگر ترکیبات موجود در محیط واکنش داده و آنها را تغییر
دهد و این سازوکار ایجاد شده توسط امواج فراصوت
تاثیرات فیزیکی و شیمیایی مهمی را ایجاد میکند
) .(Chandrapala et al., 2012a & 2012bیکی از
بزرگترین کاربردهای امواج اولتراسونیک در استخراج
ترکیبات میباشد .امواج فراصوت دارای دو مکانیسم در
فروپاشی دیواره سلول هستند .مکانیسم شیمیایی :در این
مکانیسم کاویتاسیون یا فروپاشی حبابها ،منجر به تولید

 OHºگردیده که به دیواره سلول چسبیده و منجر به سوراخ
شدن دیواره سلول خواهند شد .خود فروپاشی سلولها نیز
منجر به افزایش دما و فشار موضعی خواهد شد که در از
بین رفتن دیواره سلولی موثر خواهد بود ( Chandrapala
( (et al., 2012a & 2012bشکل  .)0مکانیسم فیزیکی:
در طی این مکانیسم ،فروپاشی حبابها منجر به ایجاد
جریانهای گردابی با فشار باال میگردند که در نهایت
سبب از بین رفتن غشا خواهند شد )Chandrapala et
( (al., 2012a & 2012bشکل .)0
در تحقیقی که توسط تامسون و دورایسوامی در سال
 9111انجام شد ،استخراج ترکیبات زیست فعال شامل
آنتوسیانینها ،تارتاریکاسید ،ترکیبات آروما ،پلیساکاریدها
و ترکیبات فراسودمند بررسی گردید ) Thomson et al.,
 (2009بهبود استخراج توسط فراصوت مربوط به پخش
امواج با فشار در محیط است که باعث ایجاد نیروی برشی
باالیی گشته و سبب افزایش انتقال جرم از ماده استخراج
شونده میشود .انفجار حبابهای حفرهزایی باعث ایجاد
آشفتگی و اغتشاش بزرگ ،برخورد بین ذرات با سرعت باال
و ایجاد آشفتگی درون ذرات با تخلخلهای خیلی کوچک
گشته که در نهایت منجر به تسریع در عملکرد انتشار می
گردد .بهعالوه حفرهزایی نزدیک به فضای بین سطحی
جامد -مایع جریان حرکتی سریعی از مایع را به داخل
حفرات موجود در سطح میفرستد .حفرهزایی روی سطح نیز
منجر به اصابت فواره میکروسکوپی 9گشته که در نهایت
منجر به الیهبرداری سطحی ،فرسایش و شکست ذرات
میگردد .این پدیده باعث در معرض قرار دادن سطوح جدید
شده و افزایش قابل توجه در انتقال جرم میگردد .در واقع
فراصوت منجر به انتشار ذرات جامد درون ذرات میگردد.
اگر سوبسترا جامد باشد ،فراصوت منجر به تسریع در تورم و
هیدراتاسیون ذرات جامد گشته و در نتیجه سوراخهای
موجود در دیواره سلولی بزرگ میگردد .حفرهزایی توانایی
سوراخ کردن و بزرگ کردن چاهکهای موجود در دیواره
سلولی را دارد که این عمل بهوسیله سونیکاسیون روی
سلولهای باکتری امتحان شده است .تنوع در بازدهی
استخراج از واریتههای گیاهان مختلف به ساختار ،طبیعت
رئولوژیک (سفتی ساختار دانه) یا تفاوت در ترکیبات
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شکل  -2نمونهای از عملکرد امواج فراصوت بر ديواره سلولي از  aتا ( dاز تشکیل تا فروپاشي امواج) و
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تصوير میکروسکوپ الکتروني ديواره پس از اصابت امواج فراصوت ).(Chandrapala et al., 2012a

نتیجهگیری
در این تحقیق مقایسه ترکیبات فالونوئیدی ،فنل کل و
آزمون  DPPHمربوط به عصاره حاصل از دو نوع برنج
سفید و قهوهای توسط حاللهای مختلف آب ،اتانول
 ،%977متانول ،%977اتانول  ،%07متانول  ،%07اتانول-
متانول تحت دو نوع روش استخراج معمولی و فراصوت
بررسی شد .ظرفیت گیرندگی رادیکال آزاد عصارههای دو
نوع برنج سفید و قهوهای با استفاده از آزمون DPPHبه
منظور مقایسه با آنتیاکسیدانهای سنتزی چون ،BHA
 BHTو  TBHQاسانسها انجام گردید و جدول آنالیز
آماری آن رسم گردید .با توجه به آزمون پلی فنول انجام
شده در این تحقیق ،میزان محتوی فنول تام و ترکیبات
فالونوئیدی برنج قهوهای بیش از برنج سفید تحت شرایط
یکسان استخراج مشاهده گردید .در مورد حاللهای
مختلف نیز ،هرچه میزان غیر قطبی بودن حالل بیشتر بود،
احتمال استخراج این ترکیبات زیست فعال افزایش پیدا کرد
این امر حاکی از آن است که ترکیبات فنولی ماهیتی
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