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کاربرد ميکرواستخراج فاز جامد و کمومتريکس
در آناليز ترکيبهاي فرار موجود در عصاره دارچين
+

محمداسدالهي بابلي*

گروه شيمي ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،بابل ،ايران

علي آقاخاني
دانشکده نيمه رساناها ،پژوهشگاه مواد و انرژي ،کرج ،ايران

چكيده :در اين پژوهش ترکيبهاي فرار موجود در عصاره گياه دارچين با استفاده از روش ميکرواستخراج
فاز جامد جداسازي شدند .از نانوالياف پلي آميد تهيه شده توسط روش الکتروريسي در فرايند جداسازي استفاده شد.
تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي از نانوالياف پلي آميد نشان دهنده وجود حفرهها با تخلخل مناسب در حدود
 01-011نانومتر است .از روشهاي کمومتريکس مانند طراحي آزمايش و جداسازي منحني چندگانه براي
به دست آمدن نتيجهها بهينه و جداسازي پيکهاي داراي همپوشاني استفاده شد .در طراحي آزمايش از طرح مرکب مرکزي
براي بهينهسازي شرايط ميکرو استخراج فاز جامد استفاده شد .نمونههاي استخراج شده توسط فناوري
کروماتوگرافي گازي ـ طيف سنجي جرمي جداسازي و آناليز شدند .حتي در شرايط بهينه استخراج و جداسازي،
در برخي قسمتهاي کروماتوگرام به دست آمده همپوشاني وجود دارد .براي حل اين مشکل ،از روش جداسازي منحني
چندگانه ـ حداقل مربعهاي متناوب براي جداسازي پروفايلهاي غلظتي و طيفهاي جرمي دسته پيکهاي داراي
همپوشاني استفاده شد .با استفاده از روشهاي گفته شده در شرايط بهينه  01ترکيب فرار در عصاره گياه دارچين
شناسايي شد .مهمترين ترکيبهاي فرار موجود در عصاره Eugenol ،)% 00/30( trans-Cinnamaldehyde
( )% 0/10( Gurjunene ،)% 5/23( Cinnamic acid ،)% 32/50و  )% 0/55( Copaeneهستند .در اين پژوهش ،ترکيبهاي
شيميايي موجود در عصاره دارچين در دماي پايين و بدون انجام واکنش شيميايي جانبي تعيين ميشود .همچنين
اين روند بهعنوان روشي ارزان و سريع براي جداسازي و شناسايي ترکيبهاي فرار در نمونههاي پيچيده مانند
گياهان دارويي در شرايط بهينه قابل استفاده است.
واژههاي كليدي :ميکرو استخراج فاز جامد؛ نانوالياف پلي آميد؛ جداسازي منحني چندگانه؛ طراحي آزمايش؛
دارچين.
;KEYWORDS: Solid phase microextraction; Polyamide nanofibers; Multivariate curve resolution
Experimental design; Cinnamon.
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مقدمه

استفاده از نانوجاذبهاي پليمري بهعلت عملکرد و کارآيي
مناسب و سادگي تهيه آنها امروزه مورد توجه پژوهشگران
در پژوهشهاي کاربردي در شاخههاي گوناگون شيمي و مهندسي
شيمي قرا گرفته است [ .]1نانوالياف پليمري به طور معمول
با استفاده از روشهاي الکتروريسي تهيه ميگردند و کاربردهاي پژوهشي
و صنعتي فراواني در فرايندهاي جداسازي دارند .اين نانوالياف
داراي ويژگيهاي مکانيکي و شيميايي يگانهاي هستند .مساحت
سطح باال ،تخلخل مناسب و مقاومت مکانيکي و شيميايي
اين ترکيبها موجب کاربرد وسيع آنها در پژوهشهاي کاربردي
جداسازي شده است .در اين پژوهش از اين نانوالياف بهعنوان
جاذب در ميکرواستخراج فاز جامد براي جداسازي ترکيبهاي فرار
موجود در گياه دارچين استفاده شده است .روش ميکرواستخراج
فاز جامد بهعلت سادگي ،هزينه کم ،کوتاه بودن زمان استخراج،
حساسيت باال و امکان خودکار شدن در استخراج از گزينههاي
مناسب در پژوهشهاي مرتبط با روشهاي جداسازي ميباشد [.]2
اين روش استخراج عاري از حالل بوده و يا به مقدار کمي حالل
نياز دارد ،بنابراين روشي سبز و سازگار با محيطزيست
در فرآيندهاي استخراج ميباشد .بهعالوه با استفاده از حجم کمي
از نمونه (چند ميليليتر يا کمتر) انجام ميکرواستخراج فاز جامد
امکانپذير است.
استخراج ،جداسازي و کاربرد ترکيبهاي فعال موجود
در گياهان دارويي و معطر توسط صنايع شيميايي ،داروسازي و غذايي
مورد استفاده قرار ميگيرد [ .]3گياه دارچين بهدليل ويژگيهاي
فراوان خود در اين صنايع و در زندگي روزمره بهصورت گسترده
استفاده ميشود .اين گياه همچنين در بسياري از نقطههاي ايران
با آب و هواي گوناگون رشد ميکند و داراي ويژگيهاي فراواني مانند
بهبود گردش خون ،درمان عفونت ،ضد ديابت ،بهبود عملکرد قلب
و روده است [ .]4همچنين عصاره دارچين با جذب راديکالهاي
آزاد و کاهش فعاليت باکتريها و قارچها ،از اکسايش و فاسد شدن
مواد غذايي جلوگيري ميکند [ .]5ترکيبهاي فرار عصاره دارچين
نقش مهمي در عاملهاي اشارهشده دارد .در ساليان اخير تمايل
به استفاده از مواد نگهدارنده شيميايي بهدليل عوارض جانبي آنها
کاهش يافته و تمايل به مصرف ترکيبهايي با پايه طبيعي
افزايش يافته است .در اين پژوهش براي استخراج بهينه ترکيبهاي
فرار عصاره دارچين و افزايش کارآيي فرايند جداسازي از طراحي
آزمايش استفاده شد .اين روشها امروزه بهطور گسترده
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در بهينهسازي فرايندهاي شيميايي استفاده ميشوند .يکي از روشهاي
متداول طراحي آزمايش ،روش سطح پاسخ است [ .]6با استفاده
از اين روش تعداد آزمايشهاي مورد نياز براي دستيابي به شرايط
بهينه بهصورت چشمگيري کاهش مييابد .همچنين نتيجههاي
به دست آمده دقت بيشتري نسبت به روشهاي معمول بررسي
يک عامل در زمان واحد دارد .براي بررسي ميزان استخراج در روش
سطح پاسخ از روش طرح مرکب مرکزي استفاده شد .اين روش
در پنج سطح براي هر عامل بررسي ميشود و بررسي دقيق
تغييرهاي پاسخ برحسب عاملها را امکانپذير ميسازد.
با استفاده از روش کروماتوگرافي گازي ـ طيف سنجي جرمي
( )GC-MSامکان شناسايي کيفي و کمي ترکيبهاي استخراج شده
با روش ميکرواستخراج فاز جامد در شرايط بهينه امکانپذير است.
در نمونههاي پيچيده مانند ترکيبهاي طبيعي همپوشاني
پيکهاي به دست آمده از ترکيبهاي گوناگون اجتناب ناپذير
است [ .]7براي جدا کردن دسته پيکهاي داراي همپوشاني به
پروفيلهاي غلظتي و طيفهاي جرمي خالص از روش جداسازي
منحني چندگانه استفاده ميشود .از فناوريهاي گوناگون
کمومتريکس براي جداسازي پيکهاي داراي همپوشاني در روش
جداسازي منحني چندگانه استفاده ميشود .قابل بيان است به تازگي
روشهاي جداسازي منحني چندگانه در جداسازي پيکها
در دادههاي به دست آمده از دستگاههاي گوناگوني مانند
کروماتوگرافي گازي ـ طيف سنجي جرمي يا کروماتوگرافي مايع
با عملکرد باال بهصورت گستردهاي استفاده ميشود [.]8
بخش تجربي
مواد و تجهيزات

ترکيبهاي نايلون  ،6پنتان ،فرميک اسيد و اتانول که در اين پژوهش
مورد استفاده قرار گرفتند از شرکت مرک خريداري شدند.
پيش از فرايند عصارهگيري ،نمونه دارچين با استفاده از آسياب
به صورت يکدست پودر شد .اين فرايند موجب يکدست شدن
و در نتيجه افزايش سطح تماس حالل و بهبود فرايند استخراج ميشود.
در روش الکتروريسي براي تهيه نانوالياف پلي آميدي از پمپ مدل
 KDS100ساخت شرکت  KdScientificبراي تزريق تدريجي
نمونه و منبع ولتاژ باال مدل  Brandenburgساخت شرکت
 West Midlandsبراي ايجاد اختالف پتانسيل الزم استفاده شد.
همچنين آناليز سطح توسط روش ميکروسکوپ الکتروني روبشي ()SEM
مدل  FE-SEMS-4800IIساخت شرکت  Hitachiاستفاده شد.
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دستگاه کروماتوگرافي گازي مدل  HP6890و طيف سنجي جرمي
مدل  HP5973براي آناليز نمونهها استفاده شد .ستون
کروماتوگرافي مدل  HP-5MSبه طول  33متر ،عرض
 3/25ميليمتر و ضخامت  3/25ميکرومتر در جداسازي گونهها
مورد استفاده قرار گرفت .دماي محل تزريق نمونه ،محفظه يونش
و تجزيهگر جرمي در دستگاه کروماتوگرافي گازي-طيف سنجي
جرمي به ترتيب  223 ،233و  233درجه سلسيوس تنظيمشد.
همچنين از محفظه يونش برخورد الکتروني ( )EIبا انرژي
 73الکترونولت و تجزيهگر جرمي از نوع چهارقطبي استفاده شد.
گاز هليم با خلوط  %99/999با سرعت جريان يک ميليليتر بردقيقه
بهعنوان گاز حامل استفاده شد.
تهيه نانوالياف پلي آميد

روش الکتروريسي يک روش مناسب و مقرون به صرفه براي
توليد نانوالياف و فيبرهاي پليمري است .در اين تکنيک اختالف
پتانسيل باال بين قطرههاي محلول در نوک سرنگ داراي محلول
پليمري و صفحه جمع کننده رسانا ايجاد ميشود .سپس اين
قطرهها کشيده شده و پس از خشک شدن در اندازه چند نانومتر
برسطح صفحه جمع کننده ايجاد ميشوند .در پژوهش حاضر ،ابتدا
 1گرم پليمر نايلون  6در  5ميليليتر حالل فرميک اسيد حل شد و
براي  33دقيقه براي تهيه محلول همگن هم زده شد .سپس
 2ميليليتر از محلول به دست آمده وارد سرنگ شد و به پمپ
دستگاه الکتروريسي متصل شد .نانوالياف پلي آميدي برروي سطح
صفحه آلومينيومي نازکي (بهعنوان صفحه جمع کننده) به ابعاد
 5×5سانتيمتر تهيه شد .در فرايند الکتروريسي از اختالف پتانسيل
 15کيلوولت بين نوک سوزن سرنگ و صفحه جمع کننده
با فاصله  13سانتيمتر استفاده شد .تزريق محلول سرنگ براي توليد
نانوالياف برابر  2ميکروليتر بردقيقه در  13ساعت انجام پذيرفت.
پس از اتمام فرايند تهيه نانوالياف ،صفحه آلومينيومي به صفحههاي
کوچکتر  1×1سانتيمتري براي انجام فرايند ميکرواستخراج
فاز جامد برش داده شد.
ميکرو استخراج فاز جامد و طراحي آزمايش

ميکرو استخراج فاز جامد براي جداسازي ترکيبهاي فرار
موجود در عصاره گياه دارچين در شرايط بهينه با کارآرايي مناسب
استفاده شد .در اين استخراج يک گرم از نمونه در  13ميليليتر
حالل ريخته شد و نانوالياف تهيه شده (يک سانتيمتر مربع)
علمي ـ پژوهشي
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در درون محلول قرار گرفت .سپس اين محلول در حمام التراسونيک
به مدت  33دقيقه در شرايط مشخص شده در طراحي آزمايش
قرار گرفت .سپس نانوالياف از محلول خارج شد و در يک ميليليتر
حالل هگزان به مدت  13دقيقه براي واجذب گونهها قرار گرفت.
حجم محلول به دست آمده با استفاده از جريان آرام نيتروژن تا
 233ميکروليتر کم شد .اين عمل موجب تغليظ محلول و افزايش
حساسيت تجزيهاي براي شناسايي ترکيبهاي موجود در عصاره
ميشود .سپس يک ميکروليتر از اين نمونه وارد دستگاه
کروماتوگرافي گازي ـ طيفسنجي جرمي شد و کروماتوگرام
به دست آمده ثبت شد .براي تعيين شرايط بهينه آزمايش از روش
طراحي آزمايش استفاده شد .در اين طراحي تاثير دو فاکتور درصد
اتانول در حالل استخراجي ( )Sو دما ( )Tدر محلول مورد بررسي
قرار گرفت .در طراحي سطح پاسخ از روش طرح مرکب مرکزي
استفاده شد .سطوح استفاده شده اين فاکتورها بههمراه نماد
اختصاري اين پارامترها در جدول  1نشان داده شدهاست.
حجم حالل استخراج کننده ،زمان استخراج و زمان واجذب
با مقدارهاي گفته شده در باال بهترين انتخاب ميباشند و تأثير
معني داري برميزان استخراج ندارند ،بنابراين براي سادهسازي طراحي
آزمايش درنظر گرفته نشدهاند .مساحت زير منحني کروماتوگرام
به دست آمده در هر مرحله از طراحي آزمايش بهعنوان پاسخ
درنظر گرفته شد .از نرم افزار Minitab 17.1در محاسبههاي
مربوط به طراحي آزمايش و رسم نمودارهاي به دست آمده
استفاده شدهاست.
تفکيک منحني چندگانه

استفاده از روشهاي کمومتريکس بهخصوص تفکيک منحني
چندگانه براي استخراج بيشترين اطالعات شيميايي از سامانه
مورد مطالعه روزبروز گسترش بيشتري مييابد .در اين پژوهش
براي جداسازي پيکهاي داراي همپوشاني به دست آمده از
کروماتوگرافي گازي ـ طيف سنجي جرمي به پروفيلهاي غلظتي
و طيفهاي جرمي خالص از روش جداسازي منحني چندگانه
بهره گرفته شده است .اين روش بهصورت خالصه در ادامه شرح داده
شدهاست .دراين روش ،ابتدا دسته پيکهاي داراي همپوشاني
پيش پردازش ميشوند .اين پيش پردازش شامل کاهش نويز،
تصحيح خط زمينه و هموارسازي است .در مرحله دوم با استفاده از
روشهاي تعيين مرتبه شيميايي مانند امتياز مورفولوژيکي و
آناليز مرتبه محلي مانند آناليز عامل تحولي تعداد اجزاي موجود
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جدول 3ـ متغييرها و سطحهاي آنها در روش سطح پاسخ.

متغيير

-α

-1

3

+1

+α

درصد حجمي اتانول ()S

15/85

23

33

43

44/15

دما ()T

23/8

33

45

63

66/2

شکل 3ـ تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي از نانوالياف پلي آميد.

در دسته پيک مشخص ميشود .در مرحله سوم با استفاده از
جداسازي منحني چندگانه -حداقل مربعهاي متناوب ()MCR-ALS
و استفاده از تخمين اوليه ،دسته پيک داراي همپوشاني به پروفيل
خالص غلظتي و طيف جرمي جدا ميشود .شناسايي کيفي
ترکيب مربوطه با استفاده از طيف جرمي هريک از اجزا و مقايسه
آنها با دادههاي کتابخانهاي انجام ميشود .همچنين درصد نسبي
اجزا در دسته پيک مورد نظر يا کل نمونه با استفاده از مساحتهاي
هر ترکيب در پروفايل غلظتي محاسبه شد.
نتيجهها و بحث

براي استخراج ترکيبهاي فرار گياه دارچين از روش
ميکرو استخراج فاز جامد استفاده شد .در اين روش از نانوالياف پلي آميد
بهدليل دارا بودن مساحت سطح باال و تخلخل مناسب بهعنوان
جاذب استفاده شد .تصوير به دست آمده از سطح جاذب تهيه شده
توسط روش ميکروسکوپ الکتروني روبشي در شکل  1نشان داده
شده است .همانگونه که اين شکل نشان ميدهد نانوالياف
پلي آميدي بهدست آمده يکدست بوده و داراي تخلخل مناسب
با روزنههايي تا ابعاد حدود  133نانومتر است که به انتقال جرم
از محلول به سطح جاذب و جذب نمونه کمک شاياني ميکند.
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همچنين وجود گروههاي حلقهاي در ساختار پلي آميد امکان
برهمکنش  π -πرا با آناليتها امکان پذير ميکند .همچنين وجود
گروههاي قطبي در ساختار نانوجاذب امکان برهمکنش قطبي ـ قطبي
را با آناليتهاي قطبي مانند ترپنهاي اکسيژندار يا سکوزي
ترپنهاي اکسيژندار شامل گروههاي الکلي را امکانپذير ميکند.
پس از تهيه نانوجاذب در قسمت اول ،عصاره دارچين توسط
مخلوطي از حاللهاي آب و اتانول در شرايط گفته شده در حضور
نانو جاذب استخراج شد .براي انجام استخراج ترکيبهاي فرار گياه
دارچين در شرايط بهينه با استفاده از روش ميکرو استخراج
فاز جامد ،دو فاکتور تاثيرگذار شامل درصد ترکيب حالل استخراجکننده
و دما مورد بررسي قرار گرفت .از حالل استخراجکننده شامل آب
و اتانول با درصدهاي حجمي گوناگوني استفاده شد.
همانگونه که اشاره شد از روش طرح مرکب مرکزي در طراحي
سطح پاسخ استفاده شد .طراحي آزمايش انجام شده منجر به رسم
منحني سطح پاسخ و رسيدن به بهترين نقطه بهينه براي انجام
ميکرو استخراج فاز جامد ميشود .در روش طرح مرکب مرکزي
تعداد عاملهاي مورد بررسي  2و تعداد آزمايشهاي مورد نياز
برابر با  )22+2×2+4( 12بودهاست .چهار آزمايش در نقاط
فاکتوريال ،چهار آزمايش در نقاط استار و چهار تکرار در مرکز
انجام پذيرفت .مساحت پيکهاي کروماتوگرام بههمراه درصد
حجمي اتانول مورد استفاده و دماي استخراج در هر آزمايش
در جدول  2نشان داده شده است .همانگونه که اين جدول نشان ميدهد
پارامترهاي مورد بررسي تاثير چشمگيري برمقدار مساحت پيکهاي
کروماتوگرام ميگذارند .منحني سطح پاسخ به دست آمده
از تأثير درصد حجمي اتانول و دماي استخراج بر مجموع مساحت
پيکهاي کروماتوگرام در شکل  2بهصورت کنتور و سهبعدي
نشان داده شدهاست.
براي تعيين مدل تجربي براي پيش بيني سطح پاسخ ،معادلههاي
چند جملهاي شامل خطي ،خطي بههمراه برهمکنشها و درجه دوم
بررسي شدند .نتيجههاي مدلهاي بهدست آمده در جدول 3
آورده شده است .طبق اين جدول ،چند جملهاي درجه دوم R2
علمي ـ پژوهشي
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جدول 2ـ مقدارهاي مساحت پيک کروماتوگرام در روش سطح پاسخ.

آزمايش
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
11
12

دما
33
33
63
63
45
45
23/8
66/2
45
45
45
45

درصد حجمي اتانول
23
43
23
43
15/85
44/15
33
33
33
33
33
33

31
30

درصد اتانول )(S

11
10
51
50
61
60
21
61

50

60

21

20

دما )(T

درصد اتانول )(S

2
3

30
10

سطح پاسخ ()303

6

0

50
60
50

60

20

دما )(T

شکل 2ـ نمودار سطح پاسخ برحسب فاکتورهاي درصد اتانول و دما
(الف) کنتور (ب) سه بعدي.
علمي ـ پژوهشي

مساحت پيکهاي کروماتوگرام
1/28×136
1/83×136
2/21×136
2/53×136
1/64×136
3/15×136
1/14×136
2/29×136
2/85×136
2/91×136
2/74×136
2/95×136

باالتر و داراي  pکمتر از  3/35است که نشان دهنده دقيق و
معتبر بودن مدل نسبت به معادلههاي چند جملهاي ديگر دارد.
قابل بيان است مدل خطي به تنهايي يا بههمراه برهمکنشها
نتيجههاي آماري مناسبي را نشان نميدهد .ضريبهاي مربوط
به چند جملهاي درجه دوم بههمراه ميزان اهميت هرکدام از
متغييرهاي درصد حجمي اتانول و دماي استخراج در جدول 4
آورده شده است.
با توجه به ضريبهاي چند جملهاي اين جدول و سطح پاسخ
شکل  ،2شرايط بهينه براي ميکرواستخراج فاز جامد در %38
حجمي اتانول و دماي  53درجه سلسيوس ميباشد .کروماتوگرام
به دست آمده از آناليز کروماتوگرافي گازي ـ طيف سنجي جرمي
پس از انجام ميکرواستخراج فاز جامد در اين شرايط بهينه
مورد آناليز قرار گرفت .در اين شرايط مساحت پيکهاي
کروماتوگرام در ميکرو استخراج فاز جامد برابر  3/74×136است.
در شرايط غير بهينه مساحت پيکهاي کروماتوگرام ميتواند
بهطور متوسط تا حدود  2/5×136کاهش پيدا کند .بنابراين استفاده
از روش پيشنهادي تا حدود  %53بازده استخراج را افزايش ميدهد.
با استفاده از طراحي آزمايش تعداد آزمايشها بهصورت چشمگيري
کاهش مييابد .همچنين در روش طرح مرکب مرکزي ،سطح پاسخ
هر عامل در  5سطح گوناگون با دقت مناسب بررسي ميشود.
با استفاده از کروماتوگرام به دست آمده از آناليز کروماتوگرافي
گازي ـ طيف سنجي جرمي در شرايط بهينه ساختار ترکيبهاي
فرار موجود در عصاره دارچين قابل شناسايي و اندازهگيري است.
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جدول 6ـ آناليز آماري مدلهاي بررسي شده در روش سطح پاسخ.

نوع مدل

ضريب R2

انحراف معيار

مقدار p

خطي

3/37

3/72×136

3/14

خطي +برهمکنش

3/45

3/58×136

3/39

مرتبه دوم

3/94

3/16×136

>3/331

جدول 5ـ ضريبهاي چند جملهاي درجه دوم در روش سطح پاسخ.

جمله

ميزان تاثير

ضريب در مدل

مقدار p

عرض از مبدا

-

2/863

>3/331

S

3/779

3/389

3/331

T

3/837

3/433

3/331

C2

-3/478

-3/238

3/315

T2

-1/238

-3/634

>3/331

330

5/0
6/1
6/0
2/1
2/0
3/1

شدت سيگنال ()305

اگر پيک موجود در کروماتوگرام به دست آمده از يک ترکيب باشد،
از مقايسه طيف جرمي هريک از پيکها با دادههاي کتابخانهاي و
انديس بازداري کواتس شناسايي ترکيب مورد نظر امکانپذير است.
ولي اگر دو يا چند پيک با يکديگر همپوشاني داشته باشند ،بايد
با استفاده از روش جداسازي منحني چندگانه به پروفيلهاي خالص
غلضتي و طيفي جدا شوند .قابل بيان است حتي در شرايط
بهينه امکان همپوشاني پيکها وجود دارد .ابتدا تعداد گونهها
در هر دسته پيک با استفاده از امتياز مورفولوژيکي و آناليز عامل
تحولي تشخيص داده شد .در کروماتوگرام به دست آمده از
دو دسته پيک دوتايي و يک دسته پيک چهارتايي داراي همپوشاني
ديده شد .دسته پيک چهارتايي در شکل  3نشان داده شدهاند.
نتيجههاي به دست آمده از امتياز مورفولوژيکي در شکل 4
نشان داده شده است .همانگونه که اين شکل نشان ميدهد
در اين دسته پيک  4ترکيب ديده شد .قابل بيان است نتيجههاي
به دست آمده از آناليز فاکتور محلي نيز با نتيجههاي به دست آمده
از روش امتياز مورفولوژيکي مطابقت دارد .سپس با استفاده از
روش جداسازي منحني چندگانه -حداقل مربعهاي متناوب دسته
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شماره اسکن

شکل 6ـ دسته پيک چهارتايي در کروماتوگرام به دست آمده.

پيکهاي به دست آمده به پيکهاي مجزا جدا شدند.
پيکهاي جدا شده در شکل  5نشان داده شده است .ترکيب
مربوط به هر پيک از مقايسه پروفايل طيف جرمي هريک از اجزا
با دادههاي کتابخانهاي و انديس بازداري شناسايي شد.
علمي ـ پژوهشي
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6
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تعداد ترکيبات در دسته پيک

شکل 5ـ امتياز مورفولوژيکي برحسب تعداد اجزا.

شکل  1ـ پروفايل غلظتي به دست آمده از تفکيک منحني چندگانه
مربوط به دسته پيک چهارتايي.

مرحلههاي گفته شده براي دو دسته پيک داراي همپوشاني نيز
به دقت تکرار شد .نتيجههاي به دست آمده از بررسي پيکها و
دسته پيکها طبق روش گفته شده در جدول  5آورده شدهاست.
همانگونه که اين جدول نشان ميدهد تعداد  33ترکيب در عصاره
گياه دارچين بهمراه درصد نسبي هريک از اجزا شناسايي شدند.
اين ترکيبها  % 96/64کل اجزاي فرار موجود در عصاره اين گياه را
شامل ميشود .همانگونه که در جدول  5مشخص است ترکيبهاي
،)% 26/45( Eugenol ،)% 51/23( trans-Cinnamaldehyde
 )% 1/81( Gurjunene ،)% 4/72( Cinnamic acidو )%1/44( Copaene
مهمترين ترکيبهاي موجود در عصاره گياه دارچين هستند.
اين  5ترکيب در مجموع بيش از  83درصد کل ترکيبهاي فرار
موجود در عصاره گياه دارچين را تشکيل ميدهند .ترکيبهاي فرار
موجود در عصاره به دست آمده از گياه دارچين تاکنون گزارش
نشده است ،هرچند ترکيبهاي موجود در اسانس اين گياه
در چند پژوهش در شرايط گوناگون بررسي شده است [ .]9-13اين نکته
داراي اهميت است که ترکيبهاي فرار موجود در اسانس و عصاره
گياهان با يکديگر متفاوت بوده و داراي ويژگيهاي گوناگوني
هستند .مصرف عصاره گياهان معطر و دارويي مانند دم کرده يا
مصرفهاي غذايي آنها نسبت به مصرف اسانس آنها متداولتر
ميباشد .از ميان ترکيبهاي موجود در عصاره گياه دارچين ترکيب
 trans-Cinnamaldehydeبيشترين درصد را دارا ميباشد.
اين ترکيب بههمراه ترکيب اسيدي خود  Cinnamic acidکه
در عصاره دارچين نيز بهمقدار متوسط وجود دارد ،داراي ويژگيهاي
ضدباکتريايي و ضد قارچي مناسبي است .همچنين اين ترکيب

بهدليل بوي مطبوع بهعنوان طعم دهنده در غذاها و نوشيدنيها
به صورت گسترده استفاده ميشود .قابل بيان است بهعلت
ويژگيهاي يگانه اين ترکيب ،يک عامل مؤثر در به تاخير انداختن
بيماري آلزايمر و افزايش سطح انسولين در بدن ميباشد [.]11
همچنين اين ترکيب بهصورت عصاره در صنايع کشاورزي
بهعنوان دفع کننده طبيعي حشرهها قابل استفاده ميباشد.
از کاربردهاي ديگر اين ترکيب و مشتقهاي به دست آمده
از آن ميتوان به ويژگيهاي ضد خوردگي آن در فلزها نيز
اشاره نمود .ويژگيهاي مشتق اسيدي آن ( )Cinnamic acidنيز
تاحدود زيادي شبيه به ترکيب آلدهيدي آن است .دومين ترکيب
مهم ( )Eugenolاز دسته ترکيبهاي فنيل پروپانوئيدها است
که داراي کاربرد فراواني در صنايع دارويي و غذايي ميباشد.
اين ترکيب داراي ويژگيهاي ضد عفوني کننده ،آرامبخشي و
بيحس کنندگي است و از ترکيب آن با اکسيد روي در دندانپزشکي
استفاده ميشود .از اين ترکيب بهعنوان يک عامل نگهدارنده
طبيعي مواد غذايي بهدليل دارا بودن خاصيت ضدباکتريايي و
ضدقارچي و افزايش ميزان ماندگاري آنها استفاده ميشود [.]12
ترکيبهاي  Gurjuneneو  Copaeneاز دسته ترکيبهاي سکوزي
ترپنها هستند و داراي ويژگيهاي آنتي اکسيداني و
ضد باکتريايي هستند.

علمي ـ پژوهشي

نتيجهگيري

در پژوهش حاضر از روش ميکرواستخراج فاز جامد بههمراه
روشهاي طراحي آزمايش و تفکيک منحني چندگانه براي بررسي
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جدول 1ـ ترکيبهاي فرار عصاره گياه دارچين توسط روش ميکرو استخراج فاز جامد ،طراحي آزمايش و تفکيک منحني چندگانه.

شماره

نام ترکيب

انديسبازداري

درصد

1

Camphene

985

3/39

2

α-Terpinene

1337

3/13

3

o-Cymene

1312

3/26

4

p-Cymene

1317

3/83

5

Phellandrene

1332

3/43

6

Linalool

1378

3/18

7

δ-Terpinene

1386

3/58

8

Borneol

1188

3/27

9

α-Terpineol

1193

3/17

13

Cis-cinnamaldehyde

1215

3/48

11

trans-Cinnamaldehyde

1235

51/23

12

Eugenol

1351

26/45

13

Thymylacetate

1362

3/13

14

Copaene

1379

1/44

15

β-Elemene

1389

3/93

16

Cinnamyl acetate

1391

3/43

ترکيبهاي فرار موجود در عصاره گياه دارچين استفاده شد.
بدين منظور از نانوالياف پلي آميد با مساحت ويژه و تخلخل مناسب
استفاده شد .عملکرد استخراج ترکيبهاي فرار با استفاده از
طراحي آزمايش و بررسي سطح پاسخ بررسي شد .درصد حجمي
اتانول و دماي استخراج با اين روش با بررسي مساحت زير پيکهاي
کروماتوگرام کروماتوگرافي گازي -طيف سنجي جرمي بهينه شد.
در پايان پيکهاي داراي همپوشاني با استفاده از روش تفکيک
منحني چندگانه به پروفايلهاي خالص غلظتي براي شناسايي و
اندازهگيري کمي جدا شدند .از بررسي کروماتوگرام بهدست آمده
در شرايط بهينه  33ترکيبها شناسايي شدند .ترکيبهاي

شماره
16
17
18
19
23
21
22
23
24
25
26
27
28
29
33

نام ترکيب

انديسبازداري

درصد

Cinnamyl acetate

1391

3/43

trans-Caryophyllene

1417

3/93

Cinnamic acid

1424

4/72

α-Humulene

1447

3/12

Ledene

1486

1/33

Isocaryophyllen

1488

1/37

Gurjunene

1493

1/81

α-Himachalene

1494

3/63

α-Cadinene

1533

3/32

δ-Cadinene

1539

3/69

Spathulenol

1553

3/13

Nerolidol

1564

3/17

Viridiflorol

1591

3/23

Bisabolol

1615

3/28

Vulgarol

1692

3/11
96/64

مجموع درصدها

،Cinnamic acid ،Eugenol ،trans-Cinnamaldehyde
 Gurjuneneو  Copaeneمهمترين ترکيبهاي فرار موجود
در عصاره گياه دارچين هستند و در مجموع بيش از  83درصد کل
ترکيبهاي فرار موجود در عصاره گياه دارچين را تشکيل ميدهند.
استخراج ،جداسازي و شناسايي کيفي و کمي ترکيبهاي موجود
در نمونههاي طبيعي مانند دارچين با توجه به تمايل استفاده
از اين ترکيبها در صنايع شيميايي ،غذايي و آرايش بهداشتي
داراي اهميت زيادي ميباشد.
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