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فعال   استخراج و تركيبات زيستبازدهتاثير روش استخراج و فراصوت بر 

 عصاره اتانولي پودر دانه بزرك
 

  2قلمي، سهيال زرين1مجيد شيرمحمدي

  

 تبريز دانشگاه كشاورزي، دانشكده غذايي، صنايع و علوم  دانشجوي كارشناسي ارشد گروه-1

 كشاورزي، دانشگاه زنجان استاديار گروه علوم و صنايع غذايي، دانشكده -2

 )25/05/95: رشيپذ خيتار  05/02/95: افتيدر خيتار( 

  
 

 چكيده

 بر) دقيقه 30 و  20، 10، 0 هايزمان (فراصوت كمك به استخراج و سوكسله و غرقابي استخراج هايروش تاثير بررسي حاضر پژوهش از هدف 
 بازده كه داد نشان آمده، دست به نتايج. بود بزرك دانه پودر اتانولي عصاره يضدميكروب و ضداكسايشي خواص فنل كل، ميزان استخراج، بازده

 بيانگر نيز فراصوت زماني مختلف تيمارهاي نتايج. باشدمي بيشتر غرقابي روش به نسبت) p <0.05 (داريمعني طور به سوكسله روش به استخراج
 فنل كل  ميزان به عالوه. بود غرقابي و سوكسله روش دو هر در استخراج بازده افزايش بر ،دقيقه 20 تا صفر از فراصوت تيماراعمال  زمان دارمعني اثر
 روش دو هر در فراصوت دقيقه اعمال 20 و 10 هايزمان و) P <0.05 (بوده بيشتر داريمعني طور به غرقابي روش به نسبت سوكسله روش در

- معني افزايشي اثر فراصوت، مختلف هايزماناعمال  عالوه به. است داشته تركيبات اين دارمق افزايش بر) P <0.05 (داريمعني تاثير نيز استخراج،

 قطر بررسي از حاصل نتايج مطابق. داد نشانعصاره اتانولي  آزاد هايراديكال مهار درصد بر ام،پيپي 150  تا50 هايغلظت در را) P <0.05 (داري
 اين كه شد مشخص ،)ضداكسايشي فعاليت باالترين (دقيقه 30 مدت به فراصوت امواج اعمال با اههمر سوكسله روش از آمده دست به عصاره هاله

  .دارد بازدارندگي اثر متر،ميلي 6 و 9 ترتيب به هاله قطر با اورئوس استافيلوكوكوس و ايكالي هايباكتري رشد بر عصاره
 
 فعال-زيست تركيبات ت،فراصو استخراج،روش  اتانولي، عصاره بزرك،دانه : واژگان كليد 
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 مقدمه -1

 كه است روغني دانه يك) Linum usitatissimum (بزرك
 چرا كه دانه. بسيار مورد توجه قرار گرفته استدر دنيا امروزه 

 كنجاله روغن، نظير كامل و محصوالت به دست آمده از آن
 مواد سازيغني براي يا تنهايي به دانه پوسته  وشده كشيروغن
 آلفالينولنيك باالي ميزان دليل به. كاربرد فراواني دارند ،غذايي
 از بودن غني دانه،حاصل از  روغن در) درصد 55 حدود (اسيد

 تركيبات ساير و ضداكسايشي مواد فنلي، تركيبات ها،ليگنان
 داشته نيز ضدميكروبي خاصيت توانندمي كه فعال -زيست
 معرفي فراسودمند غذايي دهما يك عنوان به دانه اين باشند،
-مي سازيغني دانه اين با كه مختلفي غذايي مواد. است شده

 ،2 ،1 [گيرندمي قرار فراسودمند غذايي مواد زمره در نيز شوند
 زمينه در مختلفي تحقيقات اخير هايسال در بنابراين]. 3

 دانه اين در موجود فعال-زيست تركيبات يبهينه استخراج
 روشي تا بوده اين بر سعي و است گرفته انجام باارزش روغني
 آسيب كمترين استخراج، بازده افزايش حين در تا گردد انتخاب

 و Zanqui 2015در سال ]. 5 ،4 [كند وارد تركيبات اين به را
از روش استخراج توسط سيال مادون بحراني همكاران 

(Subcritical extraction)  به منظور استخراج روغن از 
نتايج نشان داد كه روغن به دست . بذرك استفاده كردنددانه 

آمده از اين روش نسبت به روش سوكسله، خلوص و پايداري 
اكسايشي بيشتري داشته و از نظر ميزان مواد فعال زيستي مشابه 

 و همكاران از امواج Zhang 2008در سال . باشدآنها مي
اده هاي بذرك استففراصوت براي استخراج روغن از دانه

طبق نتايج به دست آمده مشخص شد كه استفاده از . كردند
دهد امواج فراصوت نه تنها ميزان بازده استخراج را افزايش مي

 امروزه. گذاردبلكه تاثيري بر تركيبات اصلي روغن نيز نمي
 در مكمل روش يك عنوان به فراصوت امواج از استفاده

 زمره در ي،طبيع مواد از  موثرهمختلف تركيبات استخراج
. است گرفته قرار بررسي مورد بسيار سبز، استخراج هايروش
 مخرب اثرات كاهش فرايند، زمان انرژي، مصرف ميزان كاهش
 هايحالل مصرف كاهش فعال،- زيست تركيبات روي حرارت
 و انسان بر منفي اثرات كاهش نتيجه در و سمي و شيميايي
   شوندمي  وبمحس  روش  اين  مهم مزاياي از زيست، محيط

]5، 6، 7 .[  
 روش دو تاثير حاضر پژوهش در شده، ذكر مطالب به توجه با

 زماني مختلف تيمارهاي و سوكسله و غرقابي استخراج

 و  كلفنل ميزان ،بازده بر) دقيقه 30و  20 ، 0،10( فراصوت
 دانه پودر اتانولي عصاره ضدميكروبي و ضداكسايشي خواص
  .تگرف قرار بررسي مورد بزرك

  

 هاروش و مواد -2

 هاميكروارگانيزم و شيميايي مواد تهيه -2-1

 شركت از پژوهش، اين در استفاده مورد شيميايي مواد كليه
) ATCC 10536 (ايكالي هايباكتري. شد تهيه آلمان مرك

 سازمان از) ATCC 6538 (اورئوس استافيلوكوكوس و
 ها،اكتريب و هاقارچ بخش ايران، صنعتي و علمي هايپژوهش

 شده ذكر روش با مطابق و شد خريداري ليوفيليزه صورت به
 هايدانه. گرفت انجام هاباكتري سازيفعال سازمان، اين توسط
 .شدند تهيه تبريز شهر محلي بازارهاي از يكي از  نيزبزرك

 دانه پودر از عصاره تهيه هايروش -2-2
 بذرك

 با الك از و شده پودر كامالآزمايشگاهي  آسياب توسط هادانه
 با پودر روغن، بدون پودر تهيه براي. شد داده عبور 60 مش

 ساعت 16 مدت به نرمال هگزان با حجمي -وزني 6: 1 نسبت
   تاريك محيط در و دربسته كامال ظرف در و اتاق دماي در
 روز يك مدت به آمده دست به روغن بدون پودر. شد زدههم
 خشك نازكي اليه رتصو به اتاق دماي در و تاريكي در

 سلسيوس درجه - 18 دماي در ها،آزمون انجام از قبل و گرديد
 گيريروغن بزرك دانه پودرگيري،  جهت عصاره.شد نگهداري

 نسبت با و درصد 70 اتانول با دقيقه 30 مدت به شده خشك و
 مخلوط كامال بر دقيقه دور 400 با همزن در حجمي،:وزني 6:1
 60 دماي در سوكسله روش سطتو گيريعصاره سپس .شد

 سلسيوس درجه 35 دماي در غرقابي روش و سلسيوس درجه
 كمكي روش كارايي بررسي براي. شد انجام ساعت 3 مدت به

 از قبل و اتانول با پودر كردن مخلوط از پس نيز، فراصوت
 Dr. hielscher( فراصوت امواج تحت مخلوط استخراج،

Gmbh, UP 200 H, 200W, 24kHz (مدت زمان يبرا 
 پروب توسط فراصوت امواج. قرار گرفت دقيقه 30 و 20 ،10

 ارتفاع در كه مترميلي 7/6 قطر با تيتانيوم جنس از اي¬استوانه
 منتقل داشت قرار نمونه درون و ظرف باالي از متريميلي 1

 به دقيقه بر دور 3000 سرعت با حاصل، ينمونه سپس .شد
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 42 واتمن صافي كاغذ توسط و شد سانتريفيوژ دقيقه 15 مدت
 حالل كامل تبخير جهت آمده، دست به عصاره. گرديد صاف

 درجه 40 دماي با آون در و شد ريخته ايشيشه هايپليت در
 پس. گرفت قرار هانمونه كامل شدن خشك زمان تا سلسيوس

 ماده آمده، دست به يعصاره پودر حاوي هايپليت ،توزين از
 آزمايش انجام زمان تا و شد جدا تپلي از كاردك توسط خشك

 .گرفت قرار سلسيوس درجه -18 دماي در

 عصاره بازدهي ميزان تعيين -2-3

 از آمده دست به پودر گرم نسبت از عصاره بازدهي ميزان
 .گرديد محاسبه اوليه پودر گرم به گيريعصاره روش

 (TPC) عصاره كل فنل ميزان تعيين -2-4

 هايغلظت با متانول در اسيد گاليك استاندارد هايمحلول ابتدا
. شد آماده ليترميلي در گرمميلي 4/0 تا 04/0دامنه در مختلف
 محلول ليترميلي1 ليتري،ميلي 50 هايژوژه بالن به سپس

 1سيوكالچو فولين معرف ليترميلي 5/2 ، اسيد گاليك استاندارد
 آب با غليظ سيوكالچو فولين معرف معرف، اين تهيه براي(
 سديم كربنات ليترميلي 5 و) شد رقيق 10 به 1 نسبت به قطرم

 رسانده نهايي حجم به مقطر آب با و گرديد اضافه صدر د20
 و شد نگهداري تاريك مكان در ساعت 2 مدت به محلول. شد

 SPECORD مدل (اسپكتروفتومتر دستگاه توسط آن جذب

250 UV/ VIS، اندازه نانومتر 765 موج طول در )آلمان -

 اسيد گاليك غلظت برابر در جذب استاندارد منحني. شد يريگ
  .آمد دست به زير معادله و شد رسم) ليترميلي به گرمميلي(
 

 
 5/0 مقدار اتانولي، عصاره در موجود كل فنل ميزان تعيين براي
 مخلوط سيوكالچو فولين معرف ليتر ميلي 5/2 با عصاره، گرم
 به  درصد20 سديم كربنات ليترميلي 5 با دقيقه، 5 از بعد و شد

 تاريكي در ساعت 2 مدت به هانمونه. گرديد مخلوط خوبي
 دستگاه توسط تكرار سه در محلول جذب سپس و گرفت قرار

 مقدار. شد خوانده نانومتر 765 موج طول در اسپكتروفتومتر
 براي شده رسم خط معادله از استفاده با كل لفن محتواي

 عصاره گرم بر  اسيدگاليك گرمميلي مبناي بر اسيدگاليك،
 ].8 [شد بيان كخش

                                                            
1. Folin–Ciocalteu 

گيري فعاليت ضد اكسايشي با اندازه -2-5
 DPPH2استفاده از روش 

 و همكاران در Sharmaميزان فعاليت ضداكسايشي به روش 
 ابتدابه طور خالصه  . و با كمي تغيير انجام گرفت2015سال 

 از ليترميلي در ميكروگرم 200 تا 50 هايظتغل با هاييمحلول
 آماده آزمايش هاي در لولهدرصد 50 لمتان حالل در عصاره

 پيكريل-1 فنيل دى- محلول از ليترميلي 4 سپس. شد
 از گرمميلي 2 به موالرميلي 2/0 غلظت متانولي با هيدرازيل

 آمده دست به مخلوط و افزوده اتانولي عصاره از حاصله پودر
 در ساعت 1 مدت به آزمايش هايلوله. شد زدههم شدت به

 مدت، اين از بعد. گرفت قرار اتاق دماي در و تاريك محل
 نمونه در. شد خوانده نانومتر 517 موج طول در جذب ميزان
 در. شد جايگزين درصد 50 لمتان ليترميلي 2 با عصاره كنترل،
 فرمول طبق ،عصاره توسط  آزادهايراديكال مهار درصد نهايت
 .گرديد محاسبه زير

 100× {Acontrol/(Acontrol-Asample)} = درصد مهاركنندگي
Acontrol : شامل همه چيز به جز تركيب (جذب نمونه كنترل

  ) معرف آزمون
 Asample :جذب تركيب مورد آزمون. 

 ميكروبي ضد فعاليت ميزان گيرياندازه -2-6

 كه ترتيب اين به. شد استفاده چاهك روش از منظور اين براي
 ها،ميكروارگانيزم رويشي هايسلول از سوسپانسيوني ابتدا

 تهيه) ليترميلي در سلول 5/1×108 ( فارلند مك نيم با معادل
 جامد هايمحيط روي نظر مورد هايباكتري از سپس. گرديد
 ايجاد كشت هايمحيط در هاييچاهك و شد داده كشت
 توسط شده استريلاوليه خالص  عصاره با هاچاهك. گرديد
 ساعت 24 مدت به هاديش پتري. شد پر ، ميكرون2/0 صافي

 24 از بعد و شد گذاريگرمخانه سلسيوس درجه 37 دماي در
 بررسي مورد رشد، عدم هاله تشكيل عدم يا تشكيل ساعت
 و آميكاسين بيوتيكآنتيهاي استاندارد ديسك از. گرفت قرار

 هاهاله قطر مقايسه براي و شاهد عنوان به نيز اريترومايسين
 .]14 [گرديد استفاده

 آماري آناليز-2-7

 افزار نرم توسط هاآزمايش از حاصل هايداده آماري بررسي
Minitab آناليز و كامل تصادفي طرح توسط و 19 نسخه 

                                                            
2. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

Y=0.0010+0.3735x 
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 سه از حاصل هايميانگين مقايسه. شد انجام طرفهيك واريانس
 انجام درصد 95 اطمينان سطح در دانكن آزمون توسط تكرار،

  .پذيرفت
 

 بحث و نتايج -3

  استخراج بازدهي-3-1

 بازدهي بر غرقابي و سوكسله روش دو تاثير بررسي نتايج
 داريمعني طور به سوكسله روش كه داد نشان گيري،عصاره

)P <0.05 (دارد غرقابي روش به نسبت باالتري بازدهي 
 دو متفاوت ماهيت به ربيشتاحتماال  امر اين دليل). 1 شكل(

 سوكسله، روش در. است مرتبطسوكسله و غرقابي  روش
 نفوذ نمونه درون به و كرده گردش بار چندين خالص حالل
 حالل ساعت، سه زمان طول در غرقابي روش در اما. كندمي

 و رفت صورت به و تدريجي صورت به و عصاره با همراه
. گرددمي وارد ،حالل در شده ورغوطه پودر درون برگشتي،

بنابراين در هر بار رفت و برگشت، حالل مانند روش سوكسله 
 نفوذي روش به نسبت و خالص نبوده و حاوي عصاره است

 بازده كند،مي عبور نمونه روي از خالص حالل بار هر كه
 در باالتر دماي از استفاده همچنين. دهدمي نشان را كمتري
 در. دارد مثبت تاثير استخراج بازده بر نيز سوكسله روش
 درجه 35 از باالتر دماي افزايش امكان غرقابي روش در حاليكه

 حالل از شده توليد بخارات كنترل عدم دليل به سلسيوس
 فراصوت زماني مختلف تيمارهاي ديگر سوي از. ندارد وجود

 داريمعني افزايش باعث روش دو هر در دقيقه 20 زمان تا
)P<0.05 (30 زمان اعمال ولي. شد يريگعصاره بازده بر 

 استخراج بازده بر تاثيري غرقابي روش در فراصوت، دقيقه
 داريمعني طور به نيز، سوكسله روش در و) P>0.05 (نداشته

)P <0.05 (هاينمونه به نسبت استخراج بازده كاهش سبب 
-زمان كه رودمي احتمال). 1 شكل (است شده دقيقه 20 و 10

 و كاويتاسيون پديده ايجاد سبب راصوتف امواج اعمال كم هاي
 شده پودر ذرات در ميكروني هايفرج و خلل ايجاد درنتيجه

 اما. است شده استخراج بازده افزايش به منجر نهايت در كه
 فرج و خلل تخريب سبب تواندمي باالتر، هايزمان اعمال
]. 5 [دهد كاهش را استخراج بازده درنتيجه و گردد شده ايجاد
 زمان مدت تا فراصوت زماني مختلف تيمارهاي اعمال ينبنابرا
 هايزمان و شودمي عصاره بازدهي در افزايش باعث معيني
 دهدمي كاهش را آن ميزان يا و نداشته بازده بر تاثيري يا باالتر

 در نيز 2003 سال در همكاران و Rostagno عالوه، به]. 9[
 فراصوت باالتر هايزمان اعمال كه اندكرده بيان مشابهي نتايج
 بر تواندمي كه گردد اكسيداسيون وقوع به منجر است ممكن
 . باشد داشته منفي اثر استخراج ميزان

 
Fig 1 Effect of ultrasound different times on 

extraction efficiency  
(Each different value represents the mean ± 
standard deviation of triplicate analysis and 

different superscripts show significant difference at 
P < 0.05).  

 

 (TPC) كلميزان فنل  -3-2

 تركيبات باالتر ميزان بيانگر كل، فنل مقدار گيرياندازه نتايج
 شكل (باشدمي غرقابي روش به نسبت سوكسله روش درفنلي 

-  ماهيت روشدليل اين امر تفاوت در كه رسدمي نظر به). 2

 حالل جريان سوكسله روش در زيرا .هاي مورد استفاده است
 براي فرصت و بوده آرام صورت به گردش بار هر در خالص

 هر در و دارد وجود آن در محلول كامال هايتركيب شدن حل
 حالي در اين. شودمي ايجاد انتخابي شويش نوعي گردش، بار

 دقيقه، بر ردو 400 جريان با غرقابي روش در كه است
 شويش به تواندمي امر اين كه نبوده آرام جرياني، وضعيت
. گردد منجر نيز غير فنلي قابل حل در حالل مورد نظر تركيبات
 ،)سلسيوس درجه 60 (سوكسله روش در باالتر دماي همچنين

 هايتركيب بهتر جداسازي براي ديگري مهم عامل تواندمي
 بيشتر تركيبات اين حالليت هم دما اين در كه چرا. باشد فنلي
 ،7 ،6 [گيردمي صورت بيشتر حرات و جرم انتقال هم و شده
 هر در فراصوت مختلف هايزمان اعمال به عالوه نتايج]. 12
 زمان تا فراصوت امواج اعمال كه داد نشان استخراج، روش دو
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 دارد  كلفنلي ميزان بر) P<0.05 (داريمعني تاثير دقيقه، 20
  همكاران و He تحقيق از حاصل نتايج با نتيجه ناي). 2 شكل(
 به فراصوت امواج اعمال در دادند نشان كه 2016 سال در

 انجام فنلي تركيبات استخراج ميزان بيشترين دقيقه، 25 مدت
 و Pradal ،20116 سال در همچنين. دارد مطابقت گيرد،مي

 ميزان بيشترين كه داشتند بيان مشابه تحقيقي در همكاران
 مشاهده فراصوت امواج اعمال اول دقيقه 30 در فنلي تركيبات

  .گرددمي

 ضداكسايشي  فعاليت-3-3

 بهتري نتيجه غرقابي روش به نسبت سوكسله روش كه آنجا از
 ابتدا بذرك دانه پودر فنل كلداشت، ميزان و استخراج بازده در
، 10، 0(فراصوت  زماني مختلف تيمارهاي اعمال معرض در
 روش به استخراج سپس و گرفت قرار )قيقه د30 و 20

 هايويژگي بررسي از حاصل نتايج. شد انجام سوكسله
 راديكال مهار ميزان كه داد نشان حاصل، عصاره ضداكسايشي

 عصاره، از استفاده مورد هايغلظت تمامي در DPPHآزاد 
  ).3 شكل (است بوده درصد 60 باالي

  

 
 

Fig 2 Effect of ultrasound different times on total 
polyphenols content (TPC) of flaxseed methanolic 

extracts obtained from soaking and Soxhlet 
methods.  

(Each different value represents the mean ± 
standard deviation of triplicate analysis and 

different superscripts show significant difference at 
P < 0.05).  

  
Fig 3 Effect of ultrasound different times on 

antioxidant activity (DPPH inhibition) of flaxseed 
methanolic extract obtained from Soxhlet method.  

(Each different value represents the mean ± 
standard deviation of triplicate analysis and 

different superscripts show significant difference at 
P < 0.05).  

 خواص داراي بزرك، دانه كنجاله كه دهدمي نشان امر اين
 جز به هاغلظت تمامي در عالوه به. است بااليي ضداكسايشي

 مهاركنندگي اثر فراصوت، اعمال زمان افزايش با ام،پيپي 150
دليل اين امر  رودمي احتمال كه ستا داشته افزايش هاعصاره

 از. باشد باال هايغلظت درشده  ايجاد پرواكسيداني خاصيت
 نسبت فنلي تركيبات به ضداكسايشي فعاليت بيشتر كه آنجا
 فراصوت اعمال اول دقيقه 30 در تركيبات اين و شودمي داده

 يا ضداكسايشي فعاليت افزايش اند،داشته را ميزان بيشترين
 انتظار قابل كامال زمان، مدت اين طول در عصاره دگيمهاركنن
 نشان 2013 سال در همكاران و Gaafar عالوه به ]. 6[ است
 توانندمي نيز بذرك دانه عصاره در موجود هايليگنان كه دادند

 افزايش با. كنند مهار خوبي به را DPPH آزاد هايراديكال
 و سلولي هديوار شدن پاره دليل به فراصوت، اعمال زمان

 يافته، افزايش نيز تركيبات اين ميزان جرم، انتقال افزايش
  .يابدمي افزايش نيز ضداكسايشي ويژگي بنابراين

 

 باكتريايي ضد فعاليت -3-4

 با همراه سوكسله روش از آمده دست به عصاره كه آنجا از
 خاصيت باالترين دقيقه، 30 مدت به فراصوت امواج اعمال

 ويژگي بررسي براي عصاره اين داد، نشان را ضداكسايشي
 دست به نتايج مطابق. گرفت قرار استفاده مورد ضدميكروبي

 رشد تواندمي عصاره اين كه شد مشخص ،1 جدول در آمده
 با ترتيب به را اورئوس يلوكوكوساستاف و ايكالي هايباكتري
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 Gaafar ،2013 سال در. نمايد كنترل مترميلي 6 و 9 هاله قطر
 دانه عصاره در موجود هايليگنان كه دادند نشان انهمكار و

- ليپوپلي غشاي دسترس از را منيزيوم و كلسيم توانندمي بذرك

   اين پاشيدگيهم از سبب و كرده خارج هاباكتري ساكاريدي

 عصاره اين ضدباكتريايي خواص ايجاد باعث كه شود ديواره
 و Pag  و2014 سال در همكاران و Zuk همچنين. گرددمي

 عصاره اين ضدباكتريايي اثر به نيز 2014سال در همكاران
 كه نتايج به دست آمده از اين تحقيق را تاييد اندكرده اشاره
 .كندمي

Table 1 Antimicrobial activity of flaxseed methanolic extract 
 Inhibition areas (mm)  

Staphylococcus aureus Escherichia coli Sample 
6 9 Flaxseed extract 
20 27 Amikacin 
24 8 Erythromycin 

 

 گيرينتيجه -4

 فعال-ساير تركيبات زيست و فنلي تركيبات وجود دليل به
 غذايي ماده يك عنوان به تواندميبزرك  دانه كنجاله، درموجود 

 استخراج روش از استفاده اما. گيرد قرار مدنظر فراسودمند
 در افت كمترين داراي كه باالتر بازده به دسترسي براي مناسب
 بسياري اهميت داراي باشد، فعال -زيست تركيبات ميزان
 سوكسله روش از استفاده كه داد نشان تحقيق اين نتايج. است
 بازده غرقابي، روش به نسبت سلسيوس درجه 60 دماي در

-مي ايجاد را فنلي تركيبات از بيشتري ميزان با باالتر استخراج

 يك عنوان به فراصوت روش از استفاده ديگر، سوي از .كند
 تاثير موثره تركيبات كارايي در هم و بازده در هم كمكي روش

 ايعصاره فراصوت فرايند اعمال با طوريكه به. دارد بسزايي
 ضدباكتريايي و ضداكسايشي خواص داراي كه شودمي حاصل
ل  از آنجا كه وزارت جهاد كشاورزي در سا.است مناسبي
روغني در نظر  هايدانه كشت براي اي راويژه ، تسهيالت1395

- شود، ميهايي در نظر دارد كه اذعان ميگرفته است و طرح

 هايدانه واردات از را كشور ساله، پنج برنامه دو طي توانند
هاي روغني از جمله هاي اين دانهكنند، كنجاله نياز بي روغني

 كه انجات روغنكشيبذرك به عنوان محصول جانبي كارخ
توانند مورد توجه قرار ، ميباشندحاوي تركيبات موثره مي

 . گيرند
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efficiency and bioactive compounds of ethanolic flaxseed powder 

extract 
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The aim of the present research was evaluation the effect of traditional soaking extraction and 
Soxhlet methods and ultrasound-assisted extraction (0, 10, 20 and 30 min) on extraction efficiency, 
total phenol content (TPC), antioxidant and antibacterial activities of flaxseed powder ethanolic 
extract. Results obtained showed that efficiency of Soxhlet extraction was significantly (P <0.05) 
higher than soaking method. The results of ultrasound treatment showed significant effect (P <0.05) 
of different used times from 0 to 20 min on efficiency of extraction in two extraction methods.  
Furthermore, TPC in Soxhlet was higher in comparison with soaking method (P<0.05), and different 
ultrasound times had significant effect on increasing extraction of TPC. Furthermore, there times 
showed significant increasing effect on radical scavenging from 50-150 ppm extract concentration. 
According to the results emerged from inhibition zone diameter evaluation, the extract obtained from 
Soxhlet method with 30 min exercising ultrasound (had highest antioxidant activity) showed 
inhibitory effect on S. aureus  and E.coli with 9 and 6 mm inhibition zone diameter, respectively. 
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