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 چکیده
 ويژه به و ايتاليا ترکيه، همانند آسيا و مديترانه اطراف در که چندساله ای بوته ستا گياهي (.Glycyrrhiza glabra L) بيان شيرين   

 است. داشته کاربرد دارويي و غذايي مواد در پيش سال هزاران از که است مطلوبي گياهبيان  شيرين .کند مي رشد گسترده طور به ايران

 از بار 50تا 30)بيان  شيرين ريشه شيرين طعم عامل که بوده گليسيريزين آنها ترينمؤثر که است زيادی های ترکيب حاوی گياه اين

 از پس و شده تهيه تحقيق انجام برای کردستان کشاورزی آموزش و تحقيقات مرکز از مذکور گياه ريشه است. تر( شيرين شکر

 ،(rosen modified) روسين مختلف های روش با گليسيريزين استخراج برای آن از وده کر پودر را شده خشک های نمونه سازی، آماده

 100 و 35 های فرکانس و دقيقه 60 و 30 های زمان در (post ultrasonic) سونيکاسيون ستوپ و (pre ultrasonic) سونيکاسيون پری

 تجزيه از حاصل نتايج و گرفت قرار ارزيابي مورد استخراجبازدهي  و خلوص درصد سيلسيوس درجه 60 ثابت دمای در و کيلوهرتز

 تيمارهای تمامي بينالبته  دارد. وجود دار معني اختالف P<01/0 سطح در بررسي مورد تيمارهای کليه بين که داد نشان واريانس

 و حداکثر ترتيب به روسين شده اصالح و دقيقه( 60 زمان و کيلوهرتز 100 )فرکانس سونيکاسيون پوست های روش شده بررسي

 است. داده نشان را استخراج بازدهي و خلوص درصد حداقل

 

 .روسين شده اصالحروش  ،فراصوت ،استخراج ،ريزيکيگليس اسيد ،(.Glycyrrhiza glabra L) بيان شيرين کلیدی: های واژه

 

 مقدمه
 گسوترده،  بسويار  اقليموي  تنوو   با ايران پهناور فالت
 از زيوادی  تعداد .ستا گياهي شمار بي های گونه رويشگاه

 جوز   طبوي  و دارويوي  لحوا   بوه  گيواهي  هوای  گونه اين
 جهوان  هوای  گونوه  فردتورين  بوه  منحصور  و ترين پرارزش

 سوال  2000 از بيش که آنها مهمترين از يکي و دنباش مي

 باشوود موويبيووان  شوويرين گيوواه دارد، دارويووي کوواربرد
(Omidbaigi, 2007). بقوالت خانواده از چندساله گياهي 
 گليکوس» يوناني واژه از اصل در که Glycyrrhiza نام با

 فرعووي تيووره ازو  بيووان شوويرين ريشووه معنووي هبوو «ريووزا
 دليول  بوه  بيان شيرين است. (Papilionaceae) داران پروانه
 و ريشوه  در مهوم  غوذايي  و دارويي های ترکيب بودن دارا
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 گيواه  يوک  عنوان بهو  بوده اهميت حائز دنيا در آن ريزوم
 قرار دخانيات و غذايي دارويي، صنايع توجه مورد صنعتي
 ,.Hagiaghay et al؛ Cirillo et al., 2011) است گرفته

 .Glycyrrhiza glabra L آن گونوه  ترين معروف .(2012
 بيووان شوويرين .اسووت يافتووه شووهرت بيووان رينيشوو نووام بووه

 زيوادی  گسوترش  آسيا شرق جنوب در و بوده ای مديترانه
 در تقريبوا   نيوز  ايران در .(Fenwick et al., 1989) دارد

 دارد وجوود  فراوانوي  به کشور مرکز و غرب ،شرق شمال،
(Miremadi et al., 2009). از بيووان شوويرين ريشووه 

 اسووترولها، ،فالوونوئيوودهاهماننوود  مختلفووي هووای ترکيووب
 و روغنوي  هوای  اسانس نشاسته، ها، صمغ ،آمينه اسيدهای
 سواپونين  آنهوا  ترين عمده که است شده تشکيل ها  ساپونين

 يووا گليسوويريزين نووام بووه ای( حلقووه 5 توورپن تووری )
)شوکل   باشد مي 16O62H42C فرمول اب ريزيکيگليساسيد
 اسيد واحد دو از که) گليسيريزيناز  ريشه %5-24 ( که1

 )آگليکون( رتنيکيگليس اسيد مولکول يک و گلوکورنيک
؛ Cirillo et al., 2011) باشود  ( موي اسوت  شوده  تشوکيل 

Fenwick et al., 1989.) 
 

 
 ریزیکیگلیس اسید ساختار -1 شکل

 
 بهبا توجه  گاهي % و6-14 حدود ترکيب اين

% 20 تا محيطي شرايطو  )واريته( ژنتيکي خصوصيات
 يک گليسيريزين و شود مي شامل را ريشه خشک وزن

 ساکاريدی دی پيوند يک با ريزيکيگليس اسيد از ساپونين
 صورت به ريشه در کننده شيرين اين است. (1-2) اتصال با

 و است موجود ريزيکيگليس اسيد پتاسيم يا کلسيم نمک
 جداسازی آمونيوم نمک صورت به تجاری لحا  از
 است، ساکارز از تر شيرين برابر 170تا 50 .شود مي

 شيميايي ساختار دارای اسيد کيزرييگليس و گليسيريزين
 گليسيريزين آمونيوم نمک هستند. استروئيد با همشاب

 غذايي های افزودني ليست در ماده ترين شيرين
Generally Recognised As Safe (GRAS) طبيعي 

 Wittschier et) است سالم( عنوان هب شده شناخته )عموما 

al., 2009). و کننده شيرين عنوان هب غذايي، صنايع در 

 جايگزين مختلف های شيريني توليد در و دهنده طعم
  قند اين از و آيد مي شمار به شکر برای مناسبي

 عامل يا دهنده پوشش و اکسيدان آنتي ،نگهدارنده عنوان به
 شود مي استفاده دارويي و غذايي صنايع در مزه اصالح

(Arase et al., 1990 ؛Gupta et al., 2013 ؛Luque de 

Castro & Garcia-Ayuso, 1998.) 

 ،بيان شيرين عصاره کاربردهای و مصارف ديگر از
 B، C هپاتيت درمان ،سرفه ضد التهاب، ضد ويروس، ضد
 و بدن تقويت سرطان، ضد ،قلب عملکرد تنظيم ،دزاي و

 ,.Renmin et al) باشد مي درد تسکين و پادزهر حافظه،

 نارسايي درمان در همچنين ،(Wang et al., 2004؛ 2012
 و کليه و کبد نارسايي و برونشيت و گلودرد طحال،

 .(Kimura et al., 2008) دارد بسزايي نقش کبد متابوليت
 مخز تنفسي، های عفونت معده، گاستريت درمان رایب
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 ها پروستاگالندين و سروتونين همچنين و دوازدهه و معده
 شود مي معده ورم کاهش سبب و داده افزايش را معده در
 کاربرد خون کلسترول کاهش و افسردگي درمان در و

 .(Hartung, 1979) ددار
 از ای گسترده رنج حاوی نگياها اينکه وجود با
 دارويي، مواد ،مغذی مواد ،لپييدها مانند يهاي ترکيب
 ها اسانس و ها کننده شيرين ،ها دهنده طعم ها، رنگدانه
 در گسترده طور به آنها استخراجي های عصاره که هستند
 استفاده مورد بهداشتي آرايشي و دارويي غذايي، صنايع
 به دستيابي برای استخراج های تکنيک ،گيرند مي قرار
 برای گياهان از ارزشمندی طبيعي های ترکيب چنين

 گرفته قرار بررسي مورد گسترده صورت به سازی تجاری
 روسين شده اصالح استخراج مانند سنتيهای  روش .است

 بسيار ،اند گرفته قرار استفاده مورد ها دهه که تقطير و
 و  حالل از زيادی نسبتا  مقادير نيازمند و هستند گير وقت
 و (Kaufmann & Christen, 2002) دنباش مي انرژی
 بکارگيری نقص جبران وخأل  اين کردن پربرای 
 استخراج های تکنيک .ضروريست امری مدرن های روش
 ,.Teo et al) فراصوت کمک به استخراج شامل مدرن

 ,.Shen et al) کروويويم کمک به ستخراجا ،(2010

 ,.Mauricio et al) بحراني فوق يالس استخراج ،(2007

 هستند. يافته تسريع حالل استخراج و (2003
 انجام دسته دو در پديده اين بررسي زمينه در تحقيقات

 اسيد گليسيريزيک استخراج مقايسه اول دسته است: شده
 به مربوط دوم دسته و سنتي و مدرن های روش به

 های ترکيب ساير و اسيد گليسيريزيک جداسازی
 اهميت پيرامون و است مختلف های روش بهبيان  شيرين
 .است انجام شده گذشته در مطالعاتي نيز شده ذکر مطالب

Pan کمک به گليسيريزيک استخراج( 2000) همکاران و 
را  سنتي های روش با مقايسه در (MCE) کروويويم

 يکروويوم روش که داد نشانآنان  نتايج .کردند بررسي
 در (2004) همکاران و Wang .شتدا بيشتری بازدهي

 و ها کارايي با MCE استخراج کارايي تحقيق اين
 گروه، منفرد ظرف استخراج شامل: موسوم های تکنيک

 فراصوت، استخراج شده، انجام کروويويم استخراج
 .کردند مقايسهرا  اتاق دمای استخراج و روسين استخراج

 باالترين دهنده ارائه ،MCE پروسه که دهند مي نشان نتايج
 قابل جويي صرفه و گليسيريزيکاسيد استخراج در بازده
 Wee Eng .داشت لحال مصرف و انرژی زمان، در توجه

 استخراج مقايسه که تحقيقي در (2007) همکاران و
 روش با فشار تحت مايع روش با اسيد گليسيريزيک

 در فشار تحت مايع روشبود نشان دادند که  فراصوت
 گليسيريزيکاسيد استخراج در فراصوت روش با مقايسه
 همکاران و Miremadi. است داشته بيشتری بازده

 گليسيريزيک اسيد استخراج مقايسه يتحقيق در (2009)
 شده اصالح روش بارا  بيان شيرين عصاره پودر از

 ميکروويو و سولفوريک اسيد و مطلق اتانول ،روسين
 مقايسهاين  در نشان داد که و نتايج آنان دادند انجام
 یبيشتر استخراج بهره دارای ميکروويو معمول های روش
 اسيد استخراج تحقيق در (2012) همکاران و Trupti .بود

 فراصوت تکنيک با که بيان شيرين ريشه از گليسيريزين
 بازده تنها نه فراصوت کمک به استخراج ،شد انجام

 روش به نسبت هم را استخراج زمان بلکه ارائه را باالتری
 .دهد مي کاهش سنتي

 هووای روش بووا کووه گليسوويريزيکاسيد دوم دسووته در
 جداسوازی  مدرن های روش توسط شده استخراج مختلف
 و Gupta است. انجام شده زمينه اين در مطالعاتي و شده

 اسوووتخراج مقايسوووه تحقيقوووي در (2013) همکووواران
 حالل فراصوت، های روش کمک به را اسيد گليسيريزيک

 روش بووا جداسووازی و سوونتي روش و يافتووه تسووريع
 موورد  C18 سوتون  و بواال  عملکورد  با مايع کرماتوگرافي

 تسريع حالل که داده نشانآنان  نتايج و دادند قرار مطالعه
 و Sun .اسووت داشووته اسووتخراج در بوواال کووارايي يافتووه

 تحقيقي در (2010) همکاران و Teo ( و2007) همکاران
 آلوي  هوای  لحال آلودگي از ناشي خطرات کاهش برای که
 يووني  غيور  سورفاکتانت و ميسل های واسطه از استفاده با
 اسوتخراج  های روش در آلي های لحال جايگزين عنوان به
 از ليکوووووئيريتين و گليسوووويريزيکاسيد جداسوووازی  و
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 انجوام  آبي غيريوني فعال سطح سورفاکتانت بابيان  شيرين
 هوای  ويژگوي  علوت  بوه  سيستم ايندادند که  نشان ،دادند
 بوا  سوازگار  امون،  شويميايي  موواد  ماننود  نظيور  بي بسيار
 سيسوتم  از جديدی سطح آن، خطربودن بي و زيست محيط

 بواال  را جداسوازی بازدهي  و بازيابيکه  است استخراجي
 در (2005) همکواران  و Fu ،ديگور  سووی  از .است برده

 بکووارگيری بووا را بيووان شوويرين گيوواه عصوواره ای مطالعووه
 ازرا  محلوول  ايون  و کرده تغليظبعد  و استخراج فراصوت

و  داده عبوور  مختلف پليمری متخلخل و ماکرو های رزين
 در  درشوت  منافوذ  بوا  هوای  رزيون  ازتوا   چهوار  عملکرد

 را بيوان  شيرين از فالنوئيد و اسيد گليسيريزيک جداسازی
 متخلخل های رزينکه  داد نشان آنان نتايج .کردند بررسي

 و بواال  جوذب  ظرفيوت  بوا  قطبوي  هيدروفيل پليمرهای و
 و پايين هزينه مناسب، فرايند روش ،مناسب احيای قدرت
 .است داشته باال کارايي

 از روش بهترين تعيين تحقيق، اين از هدف بنابراين
 حداکثر وبازدهي  بيشترين به دستيابي و دستگاهي لحا 
 ياهيگ منابع از نهيبه استفاده همچنين و خلوص درصد
 به دنيرس و سودمند ييغذا محصوالت هيته در ييدارو

 .ندسته مطلوب يمنيا لحا  از کهاست  يمحصوالت
 
 ها روش و مواد

 ،قيتحق نيا در بيان شيرين مطالعه مورد ياهيگ گونه
Glycyrrhiza glabra .های نمونه که صورت نيبد بود 

 مرکز در موجود يوميهربار نمونه با ای ريشه و يبرگ
 کايرانيا فلور از استناد با نيهمچن و سنندج قاتيتحق
 آنها گونه دييتأ از پس و گرفتند قرار قيتطب مورد
 مونوآمونيوم گرفت. قرار يابيارز مورد حاصلهای  نمونه

 عنوان به% 5/99 خلوص درجه با اسيد گليسيريزيک
 ساير و آلدريج سيگما شرکت توليد HPLC استاندارد

 خلوص دارای تحقيق اين در استفاده مورد شيميايي مواد
 بوده آلمان شرکت توليد و بوده آزمايشگاهي کيفيت و

 از آزمايشگاهي معمول لوازم و ها دستگاه بر عالوه است.
 شد. استفاده نيز زير تجهيزات

  مدل باال کارايي با مايع کروماتوگرافي دستگاه
waters 600E ستون مشخصات با C18، ستون طول  

  جريان سرعت با متر، ميلي 4/6 قطر و متر سانتي 25
 طول در UV آشکارساز به مجهز و دقيقه بر ليتر ميلي يک
 اتاق دمای همان آزمايش انجام دمای ،نانومتر 254 موج
 ترتيب به تزريق حجم و جريان سرعت متحرک، فاز ؛بوده

 با و استيک( اسيد %1 و 70:30 نسبت به آب-)متانول
 ايندومتاسين با دستگاه .بود دقيقه بر ليتر ميلي 1 سرعت

 تزريق دستگاه به استحصالي نمونه و شد استانداردسازی
 مورد نمونه در موجود گليسيريزيکاسيد غلظت بعد و

 و (1 شکل) کاليبراسيون منحني ترسيم روی از آزمايش
 در شد. محاسبه نمونه منحني زير سطح با مقايسه
 استخراج برای مناسب حالل عنوان به آب ها پژوهش

 (.Trupti et al., 2012) گرديد معرفي گليسيريزين
 EW 01-28705 مدلخأل،  تحت دوار دستگاه

 .بود آمريکا Heidolf تشرک تساخ
 و خاک جداسازی از پس ،شده تهيهبيان  شيرين ريشه

 در استفاده زمان تا حاصل پودر پودر شده و اضافي مواد
 مراحل و شدند نگهداری هوا و نور از دور های بسته
انجام  زير شرح به گليسيريزين مقدار تعيين برای عملي
 :گرديد
 
 شده اصالح روسین روش
بر  شده اصالح روسين روش با گيری عصاره منظور به
 مقطر آب ليتر ميلي 250، بيان شيرين پودر گرم 5 روی
  ماری بن در دقيقه 60 مدت بهرا  محلول و افزوده
 کردن خنک از پس و داده قرار سلسيوس درجه 60

 نيم مدت به محيط دمای در آن نگهداری طريق از محلول
 با ليظغت برای بعد وشد  داده عبور خأل فيلتر از ساعت
 درجه 80 دمای در خأل تخت دوار دستگاه از استفاده

از  بعد و شده تغليظ دقيقه در دور 40 سرعت با سلسيوس
 اتانولبه آن  نشاسته(، و )صمغ ها ناخالصي جداسازی

 بعد  مرحله در و افزوده گرم( در ليتر ميلي 20) مطلق
 درجه 70 دمای در گردان خأل تحت تبخيرکننده اتانول
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 و شده جداسازی دقيقه در دور 40 سرعت با سلسيوس
 و حجمي 1 به 1 مقدار به سولفوريک اسيد افزودناز  بعد
 و آب با و شده ترسيب گليسيريزين 2 تا 1 حدود PH در

 جدا ها يناخالص و اسيدها بقيه تاشد  داده شستشو اتانول
 درجه 40 خأل تحت آون در آمده دستب ترکيب ،شود

 HPLC به خلوص تعيين برای و شده خشک سلسيوس
 Tian et؛ Mukhopadhyay & Panja, 2008) شد تزريق

al., 2008 ؛Miremadi et al., 2009.)  
 
 فراصوت روش

 سپس شده اعمال اولتراسونيک ابتدا) سونيکاسيون پری
 مختلف های زمان برای اولتراسونيک حمام نمونه (حرارت

 کيلو 100 و 30 )صفر، های فرکانس در دقيقه( 60و 30)
 و هقرارگرفت حرارت تحت دقيقه 30 مدت به سپس ،هرتز(

 سپس حرارت )ابتدا سونيکاسيون پوست روش در
 دقيقه 30 مدت به را نمونه شده( اعمال اولتراسونيک

 های زمان برای اولتراسونيک حمام در بعد و داده حرارت
 مختلف های فرکانس در و دقيقه( 60 و 30) مختلف
 عصاره بعد گرفته قرار کيلوهرتز( 100 و 30 )صفر،

  شد جدا گياه از صافي کاغذ با شده استخراج
(Albu et al., 2004) ساير ،محلول شدن خنک از پس و 

 تغليظ مراحل قبل روش طبق و سازی خالص محلول
 .انجام شد

 
 خلوص درصد تعیین
 و خلوص درصد باال کارايي با مايع کروماتوگرافي با
 براساس باالهای  روش از استحصالي گليسيريزين مقدار
 19/982 شماره بهAOAC (2002 ) استاندارد روش
 رابطه براساس استخراج بهره و (1)رابطه  گرديدند تعيين

 250 و 150،10های  غلظت در استانداردها آمد. بدست 2
 شدند. محاسبه شده تزريق ميکروليتر

 

 1رابطه 

گليسيريزيک اسيد خلوص درصد = 𝑐 ̍ 

𝑐
 × 

𝑝𝐻

𝑝𝐻 ̍ 
 × 

𝑣 ̍ 

𝑣
 ×100 

C` =ليتر در گرم ميلي برحسب استاندارد محلول غلظت 
C =نمونه محلول غلظت 

pH=  نمونه پيک ارتفا 
pH`=  استاندارد پيک ارتفا 
V`= ميکروليتر در شده تزريق استاندارد حجم 
V =ميکروليتر در شده تزريق نمونه حجم 

 2رابطه 

)وزنی/وزنی( استخراج بهره درصد = 

شده استحصال ترکیب خشک وزن ×خلوص درصد

بیان شیرین عصاره پودر
 

 
 .باشند مي 1جدول  شرح به استفاده مورد تيمارهای
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 تیمارها گذاری نشانه و معرفی -1 جدول

 مورد گذاری نشانه

 استفاده
 استخراج( های )روش تیمارها نوع

s-method روسين شده اصالح روش 

ho11-method دقيقه 30 زمان و کيلوهرتز 30 شدت با اولتراسوند سپس دقيقه 30 مدت به درجه 60اوليه دادن حرارت روش 

ho12-method دقيقه 30 زمان و کيلوهرتز 100 شدت با اولتراسوند سپس دقيقه 30 مدت به درجه 60اوليه دادن حرارت روش 

ho21-method دقيقه 60 زمان و کيلوهرتز 30 شدت با اولتراسوند سپس دقيقه 30 مدت به درجه 60اوليه دادن حرارت روش 

ho22 –method دقيقه 60 زمان و کيلوهرتز 100 شدت با اولتراسوند سپس دقيقه 30 مدت به درجه 60اوليه دادن حرارت روش 

Oh11-method دقيقه 30 مدت به درجه 60 ثانويه دادن حرارت سپس دقيقه 30 زمان و کيلوهرتز 30 شدت با اولتراسوند روش 

Oh12-method دقيقه 30 مدت به درجه 60 ثانويه دادن حرارت سپس دقيقه 30 زمان و کيلوهرتز 100 شدت با اولتراسوند روش 

Oh21-method دقيقه 30 مدت به درجه 60 ثانويه دادن حرارت سپس دقيقه 60 زمان و کيلوهرتز 30 شدت با اولتراسوند روش 

Oh22-method دقيقه 30 مدت به درجه 60 ثانويه دادن حرارت سپس دقيقه 60 زمان و کيلوهرتز 100 شدت با اولتراسوند روش 

O12-method دقيقه 60 زمان و کيلوهرتز 30 شدت با اولتراسوند روش 

O22-method دقيقه 60 زمان و 100 شدت با اولتراسوند روش 

 

 
 
 

 
 لیتر میلی بر گرم میلی 250 و 150 ،10 های غلظت با استاندارد های نمونه کالیبراسیون نمودار -2 شکل

 

y = 55789x - 458619 

R² = 1 
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 داستاندار های نمونه با همراه شده تزریق و استخراجی های نمونه اگرامید -3شکل 

 
 آماری تحلیل و تجزیه
و  شده انجام تکرار سه در ها آزمون کليه تحقيق اين در
 باال و استخراج يندافر روی بر اولتراسوند اثر بررسي طرح
 نجاما MINITABو  SAS افزار نرم توسط آن بازدهي بردن
 آزمون از و يعامل يک تصادفي کامال  طرح قالب در و شده

 .شد استفاده دانکن
 

 نتایج
نتايج بدست آمده از آناليز واريانس  2جدول در 

های مختلف  مقدار گليسريزين استخراج شده به روش
با بررسي ميزان غلظت، ماده خشک،  آورده شده است.

های اصالح  استخراج در روش بازدهيخلوص و  درصد
سونيکاسيون و پوست سونيکاسيون در  شده روسين، پری

 و  30های  و زمان ؛100kHzو  35های صفر،  فرکانس
مقايسه ميانگين تمامي  (1و شکل  3جدول )دقيقه،  60

دهد که  تيمارها از لحا  غلظت به روش دانکن نشان مي
بيشترين مقدار  .دارد دار وجود اختالف معني %5در سطح 

 ميکروليتر بر 702/11به ميزان  و 22hoمربوط به تيمار 
به ميزان  Sليتر و کمترين مقدار مربوط به تيمار  ميلي

همچنين مطابق  .باشد ليتر مي ميکروليتر بر ميلي 2223/9
مقايسه ميانگين تمامي تيمارها از  2شکل و  3جدول 

دهد که در  خلوص به روش دانکن نشان مي هلحا  درج
بيشترين مقدار  .دارد دار وجود اختالف معني %5سطح 

کمترين  و %2025/50به ميزان  و 22hoمربوط به تيمار 
 %4637/14به ميزان  12ohمقدار مربوط به تيمار 

 بازدهي. مقايسه ميانگين تمامي تيمارها از لحا  باشد مي
های  دهد که نمونه استخراج به روش دانکن نشان مي

22ho 11وho  اختالف  %5با ديگر تيمارها در سطح
ولي بين ساير تيمارها اختالف  ،(3د )شکل نداری دار معني
گيرند.  دار وجود نداشته و در يک گروه قرار مي معني

به ميزان  22hoمربوط به  بازدهي بيشترين مقدار
باشد و کمترين مقدار مربوط به تيمار  مي 8379/19%
12oh  و  3باشد. مطابق جدول  مي %3285/1به ميزان

مقايسه ميانگين تمامي تيمارها از لحا  نسبت  4شکل 
دهد  ماده خشک به ماده مرطوب به روش دانکن نشان مي

در  دار با هم اختالف معني 11ho و 22hoهای  که نمونه
 ولي با ،يرندگ يک گروه قرار مي نداشته و در %5سطح 

بين  .داری دارند اختالف معني %5بقيه تيمارها در سطح 
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نداشته و در يک  وجود دار ساير تيمارها اختالف معني
بيشترين مقدار نسبت ماده خشک به  .گيرند گروه قرار مي

 5170/39به ميزان  22hoماده مرطوب مربوط به تيمار 
به ميزان  Sکمترين مقدار مربوط به تيمار  باشد و مي

خلوص  هدرج 5در شکل  .(7)شکل  باشد مي 8680/7
و در  استخراجي در هر روش اعمالي اسيد گليسيريزيک

در هر روش  استخراج اسيد گليسيريزيک بازدهي 6شکل 
 شود. ديده مي اعمالي

 
 مختلف یها ویژگی لحاظ از گلیسیریزیک اسید استخراج مختلف های روش و مدل واریانس تجزیه نتایج -2 جدول

 تغییرات منابع
 درجه

 آزادی

 مربعات( )میانگین واریانس

 مرطوب به خشک ماده نسبت استخراج( )بازدهبازدهی  خلوص درجه غلظت

 3303/311 ** 4537/82 ** 2757/267 ** 0853/1 ** 10 انتخابی مدل

 3303/311 ** 4537/82 ** 2757/267 ** 0853/1 ** 10 *تیمارها

 3527/23 7695147/3 000086/0 00000029/0 22 خطای آزمایشی

CV  005254/0 036185/0 2/29 9145/27 

 .دارد وجود دار معني اختالف تيمارها بين %1 سطح در **: استخراج؛ روش تيمارهای انوا  *:

 

 بررسی مورد مختلف های ویژگی لحاظ از استخراج های روش انواع تیمار میانگین مقایسه -3 جدول

 های روش

 استخراج

 بررسیمورد های  ویژگی میانگین

 مرطوب به خشک ماده نسبت استخراج( )بازدهبازدهی  خلوص درجه غلظت

s-method K 0011/0±2223/9 H 0041/0±8266/20 C 15408/0±6385/1 C 74019/0±8680/7 

ho11-method B 0011/0±2735/10 B 00208/0±5531/30 C 06643/0±9325/2 C 21783/0±5980/9 

ho12-method C 00014/0±3903/10 C 00218/0±2052/28 C 13759/0±3025/4 BC 48692/0±2540/15 

ho21-method D 011/0±3577/10 E 00106/0±5480/25 B 15547/0±0937/8 A 60961/0±6807/31 

ho22-method A 00019/0±702/11 A 00315/0±2025/50 A 7205/1±8379/19 A 42993/3±5170/39 

Oh11-method E 00016/0±485/10 F 00218/0±1952/25 C 37696/0±3886/3 C 49559/1±4487/13 

Oh12-method F0.00011±1626/10 K 00099/0±4637/14 C 11298/0±3285/1 C 78052/0±1847/9 

Oh21-method J 00022/0±8167/9 I 00357/0±8910/18 C 21571/0±8884/2 BC 13889/1±2880/15 

Oh22-method I 00024/0±9283/9 J 00337/0±746/17 C 21394/0±1502/4 B 20725/1±3873/23 

O12-method G 00015/0±0776/10  D00273/0±6189/25 C 16765/0±4403/2 C 55273/1±5247/9 

O22-method H 00012/0±0312/10  G00217/0±7849/24 C 38456/0±8853/3 BC 062/0±6767/15 
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 استخراجی در هر روش اعمال گلیسیریزیکهای اسید  لظتغ -4شکل 

 

 
 استخراجی در هر روش اعمالی گلیسیریزیکدرجات خلوص اسید  -5شکل 
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 در هر روش اعمالی گلیسیریزیکاستخراج اسید  بازدهی -6شکل 

 

 
 بررسی استخراج موردهای  نسبت ماده خشک به ماده مرطوب روش -7شکل 

 
 بحث
 ،روسين شده اصالح )روش استخراج های روش بين

 کمک به سونيکاسيون پوست و سونيکاسيون پری استخراج
 از گليسيريزيک اسيد های ترکيب ميزان نظر از (فراصوت

 با ها ميانگين مقايسه و شد استفاده تصادفي کامال  طرح
 احتمال سطح در دانکن ای دامنه چند آزمون از استفاده

(05/0>P) اسيد استخراج برای روش بهترين تا انجام شد 
 و نتايج بررسي در که طور همان .شود انتخاب گليسيريزيک

ان
دم

ران
ن 

گی
یان

م
 ( %)
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 روش نو  اثر شد مشاهده 2 جدول در واريانس آناليز
 اسيد ترکيب استخراج ميزان نظر از سونيکاسيون پری

 اسيد بازدهي و خلوص درجه خشک، ماده ،گليسيريزيک
 اختالف ها روش ساير با (P<05/0) گليسيريزيک

 که داد نشان آنها ميانگين مقايسه و است داشته داری معني
 درصد نظر از (22ho) تيمار سونيکاسيون پری روش

 پوست روش از باالتر استخراج بهره و خلوص
 سوی از و باشد مي روسين شده اصالح و سونيکاسيون

 شده اصالح با سونيکاسيون پوست روش مقايسه در ديگر
 سطح درکه  شده مشحص 3 جدول به توجه با روسين

(05/0>P) اختالف خلوص درجه و غلظت لحا  از 
 روش به مربوط ترتيب به مقدار شترينيب و باشد مي دار معني
 و 485/10 مقدار به 11Oh تيمار سونيکاسيون پوست
 بر ميکروليتر 6682/0 ميزان به روسين شده اصالح روش
 ماده نسبت وبازدهي  لحا  از ولي باشد مي ليتر ميلي

 قرار کالسه يک در و نبوده دار معني مرطوب به خشک
 پوست روش به مربوط ترتيب به مقدار نيشتريب و اند تهفگر

 و 1502/4 مقدارهای به و 22Oh تيمار سونيکاسيون
 تواند مي اين که؛ باشد مي ليتر ميلي بر ميکروليتر 3873/23
 افزايش .باشد فراصوت اعمال از قبل اوليه حرارت از ناشي
بيان  شيرين گياه های سلول سلولي اجزای شکستن سبب دما
 سلولي غشای اجزای نفوذپذيری افزايش بهو منجر  شده
 اسيد آزادسازی در تسهيل باعث نتيجه در ،شود مي

 حاصل نتايج راستای در نتايج اين است. شده گليسيريزيک
 باشد مي گليسيريزين استخراج در شده مانجا تحقيقات از
(Mukhopadhyay & Panja, 2008 ؛Tian et al., 

2008.) 
 استخراج بر که است مهم پارامتری فراصوت شدت اثر 
 استخراج در افزايش به منجر شدت افزايش ،گذارد مي اثر

 بر را مثبت خطي اثر شدت يعني ،شود مي گليسيريزيک اسيد
 کمک به استخراج در داد. نشان گليسيريزيک اسيد استخراج
 يافته افزايش سازی حفره کمک به استخراج ميزان ،فراصوت

 با شده سست اوليه حرارت توسط سلولي ديواره که زماني و
 سلولي ديواره در آن شدت افزايش و امواج اين اعمال

 اين شکستن با و شده ايجاد بيشتری و بزرگ های حفره
 سبب انرژی اين و شود مي آزاد زيادی انرژی ها حفره
 سلولي ديواره بر فشار و دما در ای لحظه و ناگهاني راتيتغي
 و شده بيشتر گياهي سلول به حلّال نفوذ رو، اين از و شده
 و شود مي حلّال درون به سلول محتويات آزادسازی سبب
است  رسيده اثبات به هم پيشين مطالعات در نتايج اين
(Vinatoru, 2001 ؛Trupti et al., 2012.) ديگر سوی از 
 ها حباب اندازه زمان افزايش و پايين( )شدت باال فرکانس با
 پديده صورت اين در ،رسد نمي پايداری شعا  آستانه به

 اثرات و شده بيشتر توربالنسي جريان کم، کاويتاسيون
 مواد بهو  شده حلّال بيشتر نفوذ سبب فراصوت مکانيکي
 افزايش به منجر و داده ارتقا  جرم انتقال شده سلولي

 فرکانس، افزايش يعني ،شود مي گليسيريزيک اسيد استخراج
 استخراج بر را مثبت خطي اثر آنها متقابل اثرات و زمان
 نتايج راستای در نتايج اين که داده نشان گليسيريزيک اسيد

های  کننده شيرين استخراج زمينه در که پيشين مطالعات
 Bernard et) باشد است، مي انجام شدهبيان  شيرين از طبيعي

al., 2001) فراصوت کمک به ايزوفالون استخراج و همانند 
 استخراج در (Alissandrakis et al., 2003) سويا از

 باشد مي فراصوت کمک به مرکبات از ارفرّ های ترکيب
(Dong et al., 2010.) 

 پژوهش،اين توان گفت که  کلي مي گيری نتيجهعنوان  به
 در فراصوت روش  به گليسيريزيک اسيد مقدار تعيين برای

 و است شده انجام روسين شده اصالح روش با مقايسه
 و فراصوت شدت استخراج، روش همانندي يها فراسنجه

 .گرفت قرار بررسي مورد ،ندمؤثر استخراج بازده برکه  زمان
 نتايج با فراصوت کمک به استخراج از آمده دستب نتايج

  روش که شد مشاهده روسين شده اصالح روش به حاصل
  شدت با (سونيکاسيون-پری) فراصوت استخراج

 سريع، و مؤثر روشي دقيقه 60 زمان و کيلوهرتز 100
 گليسيريزيک اسيد استخراج در کليدی تکنيک يک عنوان به
 و بازدهي ،سنتي روش با مقايسه در روش اين .باشد مي

 و داده افزايش را شده استخراج ماده کيفيت و خلوص درصد
 سنتي های روش با مقايسه در کالسيک روش بکارگيری با
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 هزينه، در جويي صرفه و استخراج زمان کاهش موجب
 است. شده مصرفي حلّال و انرژی مصرف
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Abstract 
     Glycyrrhiza glabra L. (Licorice) is a perennial shrub growing in Mediterranean region and 

Asia and is widespread in Turkey, Italy and specially Iran. Licorice is a favorable herb used in 

food and medicinal remedies for thousands of years. This herb contains a variety of substances, 

among which glycyrrhizin is the most effective substance, giving a sweet taste to the root (30 to 

50 times sweeter than sucrose). The roots of the study species were collected from the Kurdistan 

Agricultural Research and Education Center. All samples were dried and then powdered to 

extract the glycyrrhizin with different methods including modified Rosen, pre ultrasonic and 

post ultrasonic methods at 30 and 60 minutes, ultrasound frequencies of 35 and 100 kHz and a 

constant temperature of 60⁰C. The results showed that there were significant differences among 

the study treatments (P<0.01). The highest and lowest purity and extraction yield efficiency 

were obtained from the post ultrasonic (100 kHz and 60 m) and modified Rosen's method, 

respectively. 
 

Keywords: Glycyrrhiza glabra L., glycyrrhizic acid, extraction, ultrasonic- assisted, Rosen's 

modified method.  
 


