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چکیده
ویژگیهای مفید تغذیههای وعملکهردی بطهو ر

هاگروهیازالیگووپلیساکاریدهایتشکیلشدهازفروکتوزهستندکه به علت دارا بودن
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میتوانددرپیشهگیریازبیمهاریههایمهذکور،اهمیهت
وتیکها ،
پریب 
هامخلوطیازبخشههایفروکتهوزهسهتندکهه


فروکتان
داشتهباشد.
توسطباندهایگلیکوزیدی( β)3→8و/یها ( β)8→6بههممت هل
شدهاندومعموالیکگلوکزداخلییهاانتههاییدرسهاختارخطهییها

اینولینهاانواعیازفروکتهانههاهسهتندکهه

شاخهایآنهاوجوددارد.

عمومادارایباندهای(،β)3→8ساختارخطیویکبخشگلوکزدر
ابتههدایزنریههره(غیرالزامههی)هسههتند.گلوکوپیرانوزیههلفروکتههوزو
فروکتوپیرانوزیلفروکتوزمخلوطیازالیگومرهاوپلیمرهاهسهتندکهه
توسطدرجهپلیمریزاسیونخود،بهترمشهخ مهیشهوند .ههرچنهد
تواندگیجکنندهباشدامافروکتهانههایبها


نامگذاریدراینحوزهمی
زنریرهکوتهاه0-8واحهدیرافروکتوالیگوسهاکاریدیهاالیگوفروکتهوز
مینامنددرحالیکهفروکتانهایباطولزنریرهبلندتراز34واحهد،

اینولیننامیدهمیشوند.دراینپهژوهش،واههفروکتهانبههمرمهو 

فروکتوالیگوسهاکاریدواینهولینبهرمهیگهردد( Roberfroid et al.,
فروکتانههابهه

.)1998, Roberfroid, 2002, Muir et al., 2007
علتوجودباندهایگلیکوزیهدی(β)3→8درساختارشهان،دربرابهر
هومدربخشباالییدستگاهگوارشمقاومتمهیکننهدامهابمقهدار
کمههینیههزدررودهبههزررتخمیههرمههیشههوند.بنههابرایندردسههته
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الیگوساکاریدهایغیرقابلهوهم3ونیهزفیبرهایرهیمهیمحلولدر
آب قراردارند.امابهعلتخ وصیاتتخمیریخاصشان،خ وصیات
متفاوتینسبتبهسایرفیبرهایرهیمینشانمیدهند.بنابراین،نقش

خودرادریکرهیمغذاییمتعادل،ممکهناسهتازطریه افهزایش
مقدارفیبر،بهبودتنو منابعفیبری،ازطریه تهاثیربهرعملکردههای
خلی،عملکردهایمخاطی،فعالیتههایغهدد

گوارشی(ترکیبفلوردا
ترشههحی،جههذبمههوادمعههدنیو)...وحتههینقههشهههایسیسههتمی
(مخ وصاتنظیملیپیدیوعملکردهایایمنی)ونیزباکهاهشخطهر
بیماریهایمختلفایفامیکنند( Roberfroid, 2007, Gibson et
.)al., 1995
سههریش()Eremurus spectabilisمتعل ه بهههخههانوادهاللههه8
ریشههایفیبهریوکلفهت،اسهتوانهای،
میباشد.اینگیاهپایا،دارای 

گوشتیوبسیارطویلمیباشد.ظهورگیاهعموماًاواخرفروردینانرام

شده،گلهایسریشاواخراردیبهشتوخردادظاهروبالفاصهلهبهذر
تشکیلمیگردد.زمانبهرهبهرداریازگیاههانسهریشازنیمههدوم

خردادشهرو وتهادومهاهادامههدارد( Brayan, 1989, Brickell,
.)1996, Crockett, 1972پراکندگیجغرافیهاییآنبطهورعمهدهدر
جنوبآسیاتاحداکثرآسیایمیانه،شاملکشورهایترکیه،فلسهطین،
میباشد.
لبنان،سوریه،عراق،غربپاکستان،افعانستان،ایرانوقفقاز 
درایراننیزدرمناطقیمانندخراسان،مریوان،دماوند،خمهین،ارا ،
کرمانشاهقابلرویشمیباشهد(.)Dashti et al., 2005

دشتکرجو
گیاهسریشازجملهگیاهانیمهیباشهدکههازقهدیماالیهامدرامهور
استفادهمیشدهاسهت.ازدانههههایایهنگیهاه،

صنعتیوطبسنتی
روغنیگرفتهمیشودکهدرطبسنتیبرایدرمانت هلبشهرایین
مورداستفادهقرارمیگیهرد.ازبهررههایایهنگیهاهبعنهوانسهبزی
خوردنیوازریشههایاینگیاهکهبهصورتغددپنرهایاسهتبهه
میشود).(Rubin, 2002
عنوانچسباستفاده 
گونهیمتعله بهه
درحالحاوربرایتولیدصنعتیاینولینازدو 
تیرهیکامپوزیتایعنیکنگرفرنگیاورشلیموکاسنیاستفادهمیشود
()Kaur et al., 2002وتاکنونمطالعاتگوناگونیدرزمینهاستخراج
فروکتانازمنابعمختلفازجملهبررهایکاسهنی( Berghofer et

،)al., 1993ریشههکاسهنی( Hosseini Nezhad et al., 2013,
،)Leite Toneli et al., 2007کنگرفرنگهی( Lingyun et al.,
،)2007کنگربهومیایهران(،)Abbasi et al., 2009سهیبزمینهی
ترشهی (،)Milani et al., 2010شهن ()Milani et al., 2011a
روشههای
انرام گرفته است.بهرایاسهتخراجفروکتهانازگیاههان ،
شدهاستکهازجملهاینروشههامهیتهوانبهه
مختلفینیزمعرفی 
استخراجباآبگرمساقههایغدهایخردشدهکاسنی،شلغمفرنگهی
Non -digestible oligosaccharide

1

Liliaceae

2

وکنگرفرنگی(ازجملهگیاهانموجوددرتیرهیکاسنی)واسهتخراج
ریشههایغدهایکوکبوباباآدم،ترسیبباحهاللههای
باآبگرم 
مختلفماننداتانل،پروپانل،استونواستونیتریلواسهتخراجآبهیبها
اعمالامواجفراصوتاشارهنمهود( Lingyun et al., 2007, Ku et
al., 2003, Saengthongpinit et al., 2005, López-Molina et

.)al., 2005, Baldini et al., 2004, Laurenzo et al., 2004بها
توجهبهاهمیتتغذیهایفروکتان،تولیهدوکهاربردروزافهزونآندر
سطحجهانی،همچنینوجودگیاهانمتنو غنیازفروکتاندرسطح
وسیعیازکشور،متاسفانهبدلیلصر هزینهباالجهتخریهدووارد
کردناینمادهدرحوزهصنایعغذایی،ایهنمهادهدرصهنعتداخلهی
کماکانناشناختهباقیماندهاست.دراین راستا،اینپژوهشباهد 
بهینهیابیشرایطاستخراجآبیفروکتانهایگیاهسریشبااسهتفاده
ازروشسطحپاسخ،طراحیگردید.


مواد و روشها
مواد

پودرریشهسریشمح ولاستانخراسان ازیکمغازهعطاری
درمشهد تهیهشد.بدینمنظور،پودر موردنیازبرایانرامآزمایشات
یکرا تهیه ،اندازه ذرات آن با استفاده از الک با مش  54میکرومتر
تنظیمودرمکانیخشکوخنک نگهداریگردید.سایرمواد مورد
استفاده در این پژوهش شاملمعر دی نیترو سالیسیلیک اسید،فنول
کریستاله ،تارتارات مواعف سدیم و پتاسیم ،دی فروکتوز و اسید
سولفوریک%06از شرکت مر آلمانخریداریگردید.

روشها

خصوصیات شیمیایی پودر سریش:تعیهیندرصهدرطوبهتاز
طری خشکنمودنتوسطآونالکتریکی( Memmert oven, UL
)40, Schwabach, Germanyصورتگرفت.خاکستربااسهتفادهاز
کورهالکتریکی()Exciton EX. 12000.21ودردمهای554درجهه
سانتیگرادتعیینشد.انهدازه گیهریپهروتئینبهااسهتفادهازدسهتگاه

کرلدال()1030, Tecator Coووهریبتبهدیل6/85انرهامشهد.
تعیینچربیتوسطدستگاهسوکسهله صهورتپهذیرفت.فیبهرکهلاز
اندازهگیریشد.بدینمنظهورپهسازجداسهازی
طری روشآنزیمی 
نمونه،پروتئینونشاستهتوسطآنزیمهایمربوطهرسهوبداده

چربی
شدندوازمحاسبهوکسرمقدارپروتئینوخاکسترباقیماندهدرنمونه،
فیبرکلبدستآمد(.)AOAC, 1995میزانکربوهیدراتکلنیهزاز
طری کسرمرمو رطوبت،پروتئین،خاکستروچربیازصدمحاسبه
گردید.

استخراج فروکتان :جهتاستخراجع ارهیسریش،ابتدامقدار

بهینهسازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکسبنکن

مشخ ازپودرسریشرابامقادیرمشخ آبمقطرمخلوطنموده،
سپسمخلوطتحتتیمارههایدمهاییتوسهطبهنمهاریدرزمهانی
مشخ ،مطاب باجدول3قرارگرفت.مخلوطتیمارشهدهراتوسهط
پارچهکتانیصا نمودهوجداسازیذراتمعله موجهوددرمحلهول

زیرصافی،توسطدستگاهسانتریفوه (Sigma centrifuge, model 4-
)16KS, Osterede, Germanyدردمای85درجههسهانتیگهرادبها
سرعت0544×gبهمدت34دقیقهانرهامگرفهت.پهسازمحاسهبه
حرمع هارهاسهتخراجی،بههعلهتغلظهتبهاالیترکیبهاتآن3،
میلیلیترازمحلولرویهیرابرداشهتهودربهالنهوههبههحرهم344

رسهاندهوازایهنمحلهول،جههتارزیهابیخ وصهیاتشههیمیاییآن
استفادهنمودیم.
اندازهگیریکربوهیدراتکهلموجهود
اندازهگیری قند کل0برای 
نمونهها،ازروش فنول-سولفوریکاسیداستفادهشد.ابتهدابهه3
در 
میلیلیترمحلولفنول5درصد،افزودهشد.سهپس
میلیلیترنمونه 3،

نمونههاافزودهشهد.بعهداز
میلیلیتر اسیدسولفوریک06درصدبه 
 5
درجهسانتیگرادبه

قراردادنمخلوطمذکوردربنماریبادمای14
3
مدت 84دقیقه،جذبآنبهااسهتفادهازدسهتگاهاسهپکتروفتومتر در
اندازهگیریشد.درایهنروشازفروکتهوزبهه
طولموج 004نانومتر 
عنوان استاندارداستفادهشد.منحنیاستانداردرسمشدهومیزانقنهد
کههلموجههوددرنمونهههازرویمنحنههیاسههتانداردتعیههینگردیههد
(.)Paseephol et al., 2007, Dubois et al., 1956

اندازهگیهریقنهداحیاءکننهده
اندازهگیری قند احیاکننده:برای 
نمونهها،ازمعر اسیددینیتروسالیسیلیکاستفادهشهدو
موجوددر 
نمونهها بااستفادهازدسهتگاهاسهپکتروفتومتردر
مقدارقنداحیا کننده  
طولموج 575نانومتروبااستفادهازاسهتانداردفروکتهوزبهراسها 
اندازهگیریشد.
روش )3050(Miller
اندددازهگیددری مقدددار و زددازده اسددتخراج فروکتددان:بههرای
نمونههایسهریش،میهزانقنهد
اندازهگیری مقدارفروکتانموجوددر 

احیایمحاسبهشدهازمیزانقندکلبدستآمدهکسهرگردیهد.بهازده
استخراجفروکتاننیزازطری فرمولزیرمحاسبهشد( Lingyun et
0)al., 2007
(]×344)3مقدارپودرسریش(/مقدارفروکتان×حرم
ع ارهاستخراجی)[=بازدهاستخراجفروکتان()%
اندازهگیری درجه پلیمریزاسیون :میهانگینطهولزنریهرهبهه
عنوانمعیاریازدرجهپلیمریزاسیونازطریه فرمهولزیهرمحاسهبه
گردید(0)Paseephol et al., 2007
()8مقدارقنداحیاکنندهدر344گرمپودرسریش/مقدارقند
کلدر344گرمپودرسریش=درجهپلیمریزاسیون
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اندازهگیری درجه خلوص:درجهخلوصع هارهاسهتخراجیاز
پودرسهریشبهااسهتفادهازفرمهولزیهرمحاسهبهوارزیهابیگردیهد
(0)Paseephol et al., 2007, Zhu et al., 2012
(]×344)1مقدارمادهجامددر344گرمع ارهاستخراجی/
مقدارفروکتاندر344گرمپودرسریش[=درجهخلوص()%

اندازهگیری ماده جامد محلدو صصداره:میهزانمهادهجامهد
محلولیابریکسع ارهاستخراجشدهازپودرسریشتوسطدستگاه
رفراکتههههومتر( RFM340, Bellingham and Stanley,
ندازهگیریوپسازاعمالاصالحاتمربوطبهه
)Bellingham,UKا 
دما،بریکسع ارهگزارشگردید( Praporscic et al., 2007, Zhu
.)et al., 2012


تجزیه و تحلیل دادهها:دراینپژوهشبمنظورمطالعههفرآینهد

استخراجفروکتانازسریش،ازطرحباکسبنکن8بهرایپارامترههای
استخراجشاملنسبتآببهمادهجامد،دماوزماناستخراجاسهتفاده
شد.سطوحباالوپائینمتغیرهابراسا پیشتیمارهایانرامشدهو
بررسیمنابعموجودانتخابگردید.اینطرحشاملسهمتغیرمسهتقل
درسهسطحونقطهمرکزیدارایپنجتکراربود.کلیهآزمایشاتنیهز
باسهتکرارانرامگردید.سطوحمتغیرهایمستقلوکدهایمربوطهه
درجدول3ذکرشدهانهد.بهرایطراحهیآزمهایشوآنهالیزنتهایجاز
نرم افزاردیزایناکسپرت(نسخه)6استفادهگردید.

جدو

 سطوح متغیرهای مستقل و کدهای مرزوطهمتغیر مستقل

نماد

زمان(دقیقه)
درجهسانتیگراد)

دما(
میلیلیتربرگرم)
نسبتآببهمادهجامد( 

A

B
C

کد و سطح مرزوطه
+
04
04
54

0
88/5
65
04

5
04
14


بدینمنظورمعادالتچندجملهایدرجهدومکاملبااستفادهاز
آنالیزرگرسیونگامبهگهامپهسرونهدهبهررویمتغیرههایوابسهته
برازششدند.براینشاندادنرابطههریکازمتغیرهایوابسهتهدر
مدلرگرسیونبامتغیرهایمستقل،نمودارسطوحآنهابهوسیلهنهرم
افزاردیزایناکسپرتترسیمشدند.بمنظورارزیابیصحتمدلههای
برازشدادهشده،آزمونوعفبرازش،وهریبتغییهرات،مقهادیر R2
R2(adj) ،مدلوpورایبتعیینشدند.


1

UV/Vis spectrophotometer WPA Lightwave S2000,
England.

Box-Behnken

2
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نتایج و زحث
خصوصیات شیمیایی پودر سریش

مشخ اتپودرریشهسریشمهورداسهتفادهبههشهرحجهدول8
همانطورکهاینیافتههانشانمیدهند،پودرسریشحاوی

میباشد.

مقادیرمتوسطیازپروتئین،چربیوخاکستراستوانرهاممطالعهات
تکمیلیبهمنظورشناسهاییدقیه ایهنترکیبهاتوهروریبههنظهر
میرسد.همچنینفیبرباالیموجوددراینماده،قابلیهتآنرابهرای

استفادهدرمح والتغذاییبهعنوانمنبعهیازفیبرههایتغذیههای
نشانمیدهد.


جدو  -2خصوصیات شیمیایی پودر سریش مورد استفاده در آزمون
خصوصیات شیمیایی مقدار( aگرم در صد گرم)
6/8±4/16
رطوبت
7/33±4/80
پروتئین
6/40±4/40
خاکستر
7/81±4/37
چربی
71/1±3/38
کربوهیدراتکل
57/76±4/53
فیبرکل
aمقادیرگزارششدهشاملمیانگین±انحرا معیارسهتکرارازهرخ وصیتو
نمونهمیباشد.

براسا وزنخشک


راندمان استخراج

درجههدول،1آنههالیزواریههانسمتغیرهههایوابسههتهدراسههتخراج
فروکتان مالحظهمهیگهردد.جهدول0نیهزمعهادالتمناسهببهرای
پیشگوییاینخ وصیاترانشانمیدهد.روندتغییربازدهاسهتخراج
فروکتانباتوجهبهشرایطاستخراجوبهصورتنموداررویهپاسخدر
مشاهدهمیگردد.

شکل3
بررسیجدولآنالیزواریانسنشانمیدهدکهدمایاسهتخراجدر

مقایسهبهاسهایرپارامترههایاسهتخراج،تهاثیربیشهتریبهررانهدمان
استخراجفروکتاندارد .بطورکلی،نتایجاینپهژوهشنشهاندادکهه
زمان،دمایاستخراجونیزنسبتآببهمادهجامهدموجهبافهزایش
تیمارهاشدهانهد.همچنهینبها

معنی دار()p≥4/443راندماناستخراج
درنظرگرفتنمعنیداریعبهارتدرجههدومپهارامترزمهانمشهخ 

میگرددکهباافزایشزماناستخراجتهادقیقهه،88بهازدهاسهتخراج

فروکتانهایسریشافزایشوپسازآن،کهاهشمهییابهد.بررسهی

2
2
نشانمیدهدکهمعادلهحاصهلاز Rو( R

تغییراتبازدهاستخراج،
(adjمتناسب،باالوبسیارمعنهی داری()p≥4/443بهرایپیشهگویی
آنبرخورداراسهت(جهدول.)0آزمهونوهعفبهرازشآنبهیمعنهی
ووریبتغییراتآننیزپائینمیباشدکههنشهاندهنهده

()p> 4/45
مناسببودنمدلارائهشدهاست.

محققانمختلفینیزروندمشهابهیدربهازدهاسهتخراجاینهولین،
پکتینوصمغگزارشنمودند.افزایشپارامترزماندرابتدابهخهروج
فروکتانمنررشداماباعبورازیکزمانخاصدارایحداکثربهازده
(88/5دقیقه)،کاهشبازدهمشاهدهگردید.اینروندنزولیدربازدهرا
میتوانبهتخریبساختارونیزورودسایرموادساختاریبهع هاره
استخراجینسبتداد.لذاهمانندسایرتحقیقاتانرهامگرفتهه،زمهان
هههایمتوسههطپیشههنهادمههیگههردد( Rezzoug et al., 2008,
.)Sepúlveda et al., 2007

افزایش راندمان با افزایش دما احتماال به دلیل بهبود انتقالجهر م
فروکتانها و کاهش ویسکوزیتهحالل است؛

در نتیره افزایش حاللیت
سببشتابدهی تبخیر حالل و

میتواند
بعالوه افزایش دمای استخراج 
هزینههای تامین انرهیو تقویت استخراج ناخال یها و مهواد

افزایش
زاید گردد(.)Tungland et al., 2002, Li et al., 2007تاثیرنسبت
آببهمادهجامدبراستخراجاینولینوصمغتوسطمحققانمختلفهی
گزارشگردیدهاستکهافزایشبازدهناشیازآنراباافهزایشنفهوذ
آب،فشاراسمزیونیزحاللیتپلیساکاریدهاودرنتیرهخروجبیشتر

اینموادمرتبطدانستهاند( Lingyun et al., 2007, Milani et al.,

.)2011b

درجه پلیمریزاسیون

میانگینطولزنریرهیادرجهپلیمریزاسیونبعنوانیکشهاخ 
ازفرآینداستخراجتلقیمیگرددزیرادرصهورتیکههدرمهوارد

کیفی
غههذاییاسههتفادهگههردد،ارتبههاطزیههادیبههاخههواصعملکههردیدار د.
همچنین،میانگینطولزنریره،تواناییفرآیندتولیدرادرجلوگیریاز
هیدراتههایبهاوزنمولکهولی

هیدرولیزاوافیپلیساکاریدهایاکربو

کمترنشانمیدههد.میهانگینطهولزنریهرهبهاالتر،حوهوردرصهد
هایبلندفروکتانرانشانمیدهد( Paseephol et


باالتریاززنریره
.)al., 2007

جدولآنالیزواریانسنشانمیدهد،شرایطاستخراج

همانطور که 
ب ورتمعادلهدرجهاولبردرجهپلیمریزاسیونفروکتاناسهتخراجی
موثرهستند ودرمیانشرایطموردبررسی،دمهابیشهتریناثهررابهر
افههزایشایههنشههاخ دارد(جههدول.)1بررسههیتغییههراتدرجههه
پلیمریزاسیونفروکتاناستخراجشهدهازطریه مهدلارائههشهدهدر
جدول0ونیزمشهاهدهنمهودارسهطحپاسهخآندرشهکل،8نشهان
میدهدکهافزایشهرسهپارامترزمان،دمایاستخراجونیهزنسهبت

آنشدهاندکههاحتمهاالبهه

معنیدار
آببهمادهجامدموجبافزایش 
علتتشدیداستخراجکربوهیدراتکلدراثراینپارامترهابودهاست.
همچنیننتایجنشانمیدهدکهدرجهپلیمریزاسیونفروکتانبدسهت
اینپدیدهرامیتوانبههیدرولیز

میباشد.
آمدهازسریش،کمتراز 34
پلیساکاریدهادرشرایطاستخراجویاکوتاهزنریربودنفروکتانهای
اینگیاهنسهبتداد.لهذاازفروکتهوالیگوسهاکاریدهایتشهکیلشهده

بهینهسازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکسبنکن
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آزمونوعفبرازشآنبیمعنی()p<4/45ووریبتغییراتآننیهز

پائینمیباشدکهتائیدکنندهقدرتاینمدلاست.



میتوانبعنوانشیرینکنندهاستفادهنمود.درپهژوهشههایمختلفهی
تاثیراینپارامترهابردرجهپلیمریزاسیونفروکتانبررسیشدهاسهت.
افزایشفروکتانهایزنریره

Saengthongpinitوهمکاران( )8445
کوتاهرادراثرافزایشدمهاینگههداریگهزارشنمودنهد.عباسهیو
همکاران( )8440نیزنشاندادندکهزمانونسهبتحهاللبههمهاده
جامدموجبافزایشمیانگینطولزنریرهاینولیناستخراجیازکنگر
گردید.
باتوجهبهارزیابیمدلارائهشدهبرای ایهنشهاخ ،مشهخ 
میگرددکهمعادلهحاصل،ازR2و(R2 (adjمتناسهب،بهاالوبسهیار

درجه خلوص

درجهخلوصشاخ کمیفروکتانههایاسهتخراجشهدهاسهت.
مقادیرباالیاینشاخ نشانمیدههدکههفروکتهان،جهزءاصهلی
ع ارهاستخراجشدهاست.ازسویدیگر،مقادیرپائیندرجهخلهوص
بیانگرحوورمقادیرباالیالیگوساکاریدهاویاموادغیرقندیمحتوی
خاکستردرع ارهاست(.)Paseephol et al., 2007

معنیداری()p≥4/443برایپیشهگویی برخهورداراسهت(جهدول .)0

جدو  -3آنالیز واریانس متغیرهای وازسته در استخراج فروکتان
منبع

درجه آزادی

مدل
(زمان)A
(دما)B
(نسبتآببهمادهجامد)C

0
3
3
3

A2

3

B2

3

C2

3

AB

3

AC

3

BC

3

خطایباقیمانده
کل

7
36

زازده استخراج
مجموع مرزعات
3443/10
88/10
601/74
838/17
74/61
4/77
4/477
4
4
4
33/08
3430/33

درجه پلیمریزاسیون

احتما P
<4/4443

4/4885
<4/4443
<4/4443
4/4431
4/6468
4/3603
3
3
3












مجموع مرزعات
5/36
4/11
1/13
3/16
4/46
4/43
4/48
4
4
4/443
4/30
5/80

احتما p
<4/4443

4/4401
<4/4443
<4/4443

4/3375
4/0031
4/1083
4/0343
4/3003
4/3514





شکل  ،نمودار رویه پاسخ زازده استخراج فروکتان از پودر سریش.



درجه خلوص











مجموع مرزعات
530/00
5/43
363/16
134/14
83/10
4/77
4/35
4
4/35
30/05
0/73
530/35

احتما p
<4/4443

4/4835
<4/4443
<4/4443
4/4443
4/1840
4/6037
4/0384
4/6568
4/4488
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a

جدو  -4مد های پیشگو زرای خصوصیات فروکتان استخراج شده از سریش
ضریب
تغییرات

احتما
ضعف
زرازش

R2
)(adj

ضرایب
2

R

2

BC

AC

AB

C

ns

ns

ns

ns

2

b

2

B

A

C

B

A

ns

**-4/431

**4/535

**4/178

*4/748

**

**

**

ثازت
معادله
**-31/545
**4/003
**-0/350

پاسخ

4/033 4/075
4/003
1/13
ns
ns ns
ns
ns
ns
4/438
4/486
4/403
4/057 4/003
4/080
1/85
=DP
ns **4/443 4/004 4/036
4/173* -4/314** 4/337** -4/447** ns ns ns
4/373
1/36
=P
b
aزمان(،)Aدما()Bونسبتآببهمادهجامد()C؛(Yبازدهاستخراج)(DP،درجهپلیمریزاسیون)و(Pدرجهخلوص)؛ بدون ستاره (،)p≥ 4/45یکستاره(،)p≥4/43دو
=Y

ستاره(ns،)p≥4/443درسطح05درصدمعنیدارنمیباشد.



شکل  -2نمودار رویه پاسخ زازده استخراج فروکتان از پودر سریش.

بررسیجدولآنالیزواریانسنشانمیدهدکهنسبتآببهمهاده

جامددرمقایسهباسایرپارامترهایاستخراج،تاثیربیشتریبهردرجهه
خلوصفروکتاناستخراجشدهدارد(جدول .)1باتوجهبهنمودارههای
رویهپاسخمربوطبهدرجهخلوصکهدرشکل1نشاندادهشدهاند،
هرسهپارامترزمان،دمایاستخراجونیزنسهبتآببههمهادهجامهد
معنیدار()p≥4/45راندماناستخراجتیمارهاشهدهانهد
موجبافزایش  
کهاحتماالبعلتافهزایشاسهتخراجمرمهو کربوهیهدراتههااسهت.
همچنینبادرنظرگرفتنمعنیداریعبارتدرجههدومپهارامترزمهان

مشخ میگرددکهباافزایشزماناسهتخراجتهادقیقهه،88درجهه
خلوصفروکتانهایاستخراجشدهازسهریشافهزایشوپهسازآن،

کاهشمییابهد.ایهنرفتهاررامهیتهوانبههافهزایشورودقنهدهای

احیاکنندهونیزسایرترکیباتغیرقنهدیبههآبدرصهورتطهوالنی
شدنزماناستخراج،نسبتداد.نتایجارائهشدهتوسطسایرمحققان،
نشانمیدهدکهدرجهخلوصع هارهفروکتهاناسهتخراجیدرایهن

استکهمیتهوانآنرابحوهورمقهادیربهاالی

پژوهش،نسبتاپائین
قندهایاحیاکننده،پلیساکاریدهایپکتیکی،موادغیرآلیغیرقنهدیو

یاموادغیرقندیمحتویخاکستردرع ارهنسهبتداد( Bubnik et
.)al., 1997پارامترهایموردبررسیدراینپهژوهشتوسهط Wuو
همکاران()8447درمورداسهتخراجپلهیسهاکاریدهایگیهاهیونیهز

Paseepholوهمکاران( )8447درموردفراکسهیونهکهردناینهولین
موردارزیابیقرارگرفتورفتارهایمشابهیگزارشگردید.
معادلهحاصلازمدلسازینتایجبدستآمدهبرایدرجهخلوص
تناسب،باالوبسیارمعنیداری()p≥4/443بهرای

ازR2و )R2(adjم
پیشهگوییآنبرخهورداراسهت.آزمههونوهعفبهرازشآنبهیمعنههی
ووریبتغییراتآننیزپائینمیباشهدکههنشهاندهنهده

()p<4/45
قدرتمدلارائهشدهاست(جدول.)0

زهینه سازی

بمنظوربهینهسازیفرآینداستخراجفروکتانازپهودرریشههگیهاه

سریشبرایبهبودبازدهودرجهخلوصفروکتاناستخراجشده،حهد
باال،پائینومطلوبهریکازصفاتتعیینشد.نتایجنشهانداد،در
صورتیکهزماناستخراج 83/13دقیقه،دمهایاسهتخراج33درجهه
سانتیگهرادونسهبتآببههمهادهجامهد54باشهد،بیشهترینبهازده

استخراجحاصلمیگردد.دراینشرایطقندکل 67/60،درصد؛قنهد

احیاکننده38/00،؛بازدهاستخراج50/34،درصد؛درجهپلیمریزاسیون،
5/38ودرجهخلهوص18/53،درصهدخواههدبهود.بمنظهوربررسهی
حتفرآیندبهینهسازیشده،تیمارپیشهنهادیبهاشهرایطیکسهان

ص
همانندبقیهتیمارهاتولیدونتهایجحاصهلازبهازدهاسهتخراج،درجهه

بهینهسازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکسبنکن

خلوصودرجهپلیمریزاسیونبانتهایجپیشهگوییشهدهتوسهطمهدل
عدموجودتفاوتمعنیدار()p≥4/45بهینمهدلههاو

مقایسهگردید.
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مشاهداتترربیکاراییمدلهارابخوبیاثباتمهیکندکههدرتولیهد

صنعتیمیتوانازآنهااستفادهکرد(شکل.)8


شکل  -3نمودار رویه پاسخ درجه خلوص فروکتان استخراج شده از پودر سریش.

شکل  -4مقایسه مقادیر واقعی و پیش زینی شده فروکتان استخراج شده از پودر سریش.

نتیجه گیری
آنالیزرویهپاسخمربوطبهطرحباکسبنکنباسهمتغیرمسهتقل
شاملزمانودمهایاسهتخراجونسهبتآببههمهادهجامهدبعنهوان
پارامترهایموثربراستخراجفروکتانهایپودرریشهگیاهسریشبهه

انرامرسید.نتایجبدستآمدهحاکیازآنبودندکهمتهدولوهیرویهه
پاسخرامیتوانبهخوبیدرارزیابیبازدهاینفرآینداستخراج،بهکار

برد.هرسهپارامترزمان،دمایاستخراجونیزنسبتآببهمادهجامد
تاثیرمعنیداریبررانهدماناسهتخراج،درجههپلیمریزاسهیونودرجهه
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Introduction: Fructans are an important product of the industry of prebiotics. In addition to their
interesting nutritional and health benefit properties, fructans are also used in food formulations for their technofunctional properties such as fat substitute, bulk agent, water retention. Serish (Eremurus spectabilis) belongs to
the family of Liliaceae and geographically distributed in the region of South Asia and Central Asia. Their roots
accumulate high levels of fructans during their growth and are traditionally used to cure jaundice, liver disorders,
stomach irritation, pimples and bone fractures and even as a glue for industrial application. Recently fructan
extraction from numerous plants and fungus has drawn the attention of researchers. Also, several methods for
fructan extraction have been developed such as hot-water extraction, precipitation by alcohol and ultrasoundassisted extraction. To the best of our knowledge, there are no reports on the fructan extraction from Serish. The
present study is considered the first attempt aiming to determine the optimal conditions for water extraction of
Serish fructans.
Materials and methods: The Serish root powders were obtained from the local medical plant market,
Mashhad, Iran. Moisture, ash, fat, protein, Carbohydrate and total dietary fiber were determined according to
standard AOAC methods. All variables were examined in triplicate. Conventional extraction was carried out in a
water bath. Total carbohydrate was assayed colorimetrically using the phenol–sulphuric acid method. The
concentrations of soluble reducing sugars were measured using a 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) method. The
fructan content was measured by the difference between total carbohydrate and reducing sugars. The percentage
of fructan yield (%) was evaluated based on equation of Lingyun, Jianhua, Xiaodong & Yalin (2007). The purity
was evaluated according to the method of Paseephol, Small & Sherkat (2007). As an index of degree of
polymerization, the average chain length, was calculated according to Lingyun, Jianhua, Xiaodong & Yalin
(2007). A Box-Behnken design was constructed using the software Design Expert Version 6.0.10 and was used
for estimating the effect of independent variables on the extraction parameters. Three extraction variables
considered for this research were x1 (extraction time), x2 (extraction temperature) and x3 (water: solid) for
conventional extraction method. Lack of fit, coefficients of determination (R2), adj-R2, coefficient of variation
(CV) and significant probabilities were calculated to check the model adequacy. Optimization was based on
generation of the best results for fructan extraction. In order to determine the validity of the model, the
experimental and predicted values were compared by paired t-test.
Results & discussion: It has a marked amount of protein and fats. The ash value is relatively high,
suggesting an important mineral content. The composition of total fiber suggests its possible use as a source of
dietary fiber for enrichment of foods. In addition, results show that Serish root powder is a polysaccharide-rich
material. The results indicated that extraction temperature has the most effect on the extraction yield. Increase of
time, temperature and water to solid ratio led to significantly increase in extraction yield. Considering the
significant quadratic term of extraction time, it becomes clear that yield rises as extraction time increase from 0
to 22.5 min but it decreases at higher times. The yield increase between 0 to 22.5 min might be due to the time
requirement for contact of fructan to the release medium where the liquid penetrated into the Serish powder,
dissolved the fructan and subsequently diffused out from the root. On the other hand, the yield decrease after
22.5 min may be ascribed to degradation of fructan to free sugar and enhancement of impurities extraction at
higher times. When extraction time goes by certain threshold, the yield started to decrease. The yield showed a
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large tendency to increase when the extraction temperature was increased. This is maybe due to the enhancement
of the mass transfer resulting from the increased solubility of fructan and the decreased viscosity of the solvent.
Yield was increased by portion of water to solid. This might be attributed to the availability of liquid that
increases the driving force of fructan out of the root. Based on the sum of squares, temperature had the most
effect on degree of polymerization. The results indicated that increase of time, temperature and W/S ratio
resulted in increase of the degree of polymerization which might be due to the enhancement of overall
carbohydrates extraction. On the other hand, the degree of polymerization of extracted fructan was lower than
10. This is probably because the disruption of fructan branch to reducing sugars with increasing temperature that
leads to chain length decrease. Thus, the produced oligosaccharides could be used as sweetener. W/S ratio had
the most effect on purity. The results showed that increase of time, temperature and W/S ratio resulted in
increase of the purity which might be due to the enhancement of overall carbohydrates extraction. With the
increase in extraction time, the purity of extract increased gradually, but decreased after the purity reached a
maximum at 22.5 min. This decrease may be ascribed to degradation of fructan to free sugar and enhancement of
impurities extraction at higher times. Multiple response optimizations were performed to measure the optimum
levels of independent variables to achieve the desired response goals. Extraction yield and purity were desired
maximal.
Conclusion: The final results for this optimization was found to be extraction time of 28.38 min, extraction
temperature of 88ºC and water to solid ratio of 50:1 v⁄w. Response surface methodology was an efficient
statistical tool to model the influence of extraction conditions of fructan from Serish root powder on the
extraction yield. These results also suggested that by modifying the proportion of these components, a large
range of variations may be obtained. There was a good agreement between the experimental data and their
predicted counterparts, showing the effectiveness of the proposed conditions and reliability of Box–Behnken
analysis on fructan precipitation.
Keywords: Extraction, Response Surface Methodology, Eremurus spectabilis, Fructan.

