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چکیده
زنجبیل ( ) Zingiber officinaleیک گیاه چند ساله است .ریزوم افقی ،شاخهای ،گوشتی ،معطر ،سفید یا زرد تا قهوهای است .از نامهای دیگر
آن جربیل و زنزبیل نیز اشاره کرد .زنجبیل گیاهی چند ساله گرمسیری است که دارای ریزومهای غدهای میباشد .زنجبیل جزء گیاهان دارویی
مهم بوده و دارای خواص متعددی از جمله ضد تهوع ،مقوی قلب ،ضد لخته شدن خون ،ضد باکتری ،آنتی اکسیدان ،ضد سرفه ،ضد سموم
کبدی ،ضد التهاب ،ادرار آور ،کاهش اسپاسم ،محرک سیستم ایمنی ،ضد نفخ ،افزایش ترشحات رودهای معدهای ،پایین آورنده کلسترول
خون ،محرک گردش خون مغزی و محرک هضم غذا میباشد .باتوجه به خطرات ترکیبات شیمیایی برای انسان ومحیط زیست ،درسالهای
اخیر از اسانسها و ترکیبات طبیعی به عنوان جایگزین مناسب برای حفظ و نگهداری محصوالت کشاورزی استفاده میشود .در این تحقیق برای
تهیه روغن زنجبیل از پودر زنجبیل و روغن پارافین خوراکی به عنوان پایه روغن ،از روش استخراج گرم استفاده گردید .از مهمترین فرموالسیون-
های نانو میتوان به نانوکپسولها اشاره نمود ،نانوکپسولها بعد از نانو ذرات دومین عنصر پایه در فناوری نانو محسوب میشوند .نانوکپسولها
انواع متنوعی دارند ،نانوکپسول پلیمری از جمله ترکیباتی هستند که به دنبال فرآیند (پلیمریزاسیون همزمان) در اندازهها و شکلهای گوناگون
تولید میشوند .از این رو در این تحقیق ،کارآیی تولید و بهینهسازی نانوکپسولهای حاوی روغن زنجبیل با دیواره پلیمری صمغ عربی مورد
ارزیابی قرار گرفت.
کلیدواژه :روغن گیاهی ،زنجبیل ،نانوکپسول ،پلیمر طبیعی.
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مقدمه

کم ،تبخیر و بیثباتی ترکیبات شیمیایی آن در حضور هوا،

اسانسها و روغنهای گیاهی روح گیاه محسوب میشوند

نور ،رطوبت و دمای باال محدود شده است ].[6

که بیشترین انرژی گیاه در آن ذخیره شده است .کیمیاگران

زنجبیل ( )Zingiber officinaleیک گیاه چند ساله است.

اسانس را جوهره گیاه نامیدهاند و بر اساس این تفکر اسانس

ریزوم افقی ،شاخهای ،گوشتی ،معطر ،سفید یا زرد تا قهوهای

شکل مادی نیروهای حیاتی و روحی موجود در گیاه هستند.

است .ساقه برگ ،ضخیم ،تا  56سانتیمتر است .برگها به

بنابراین نیروهای مذبور بر روی وضعیت بیولوؤیکی بدن تاثیر

صورت نازک و یا خطی ،تقریبا تا طول  26سانتیمتر و عرض

میگذارند که موجب تقویت قدرت دفاعی بدن نیز میگردد.

 7/6تا  2سانتیمتر هستند و با استفاده از غالفهای طوالنی،

گیاهان معطر به جز اسانسها حاوی ترکیبات دیگری از قبیل

ساقه را میپوشانند .زنجبیل از گیاه زرد رنگ دارای رگههای

هورمونها ،ویتامینها ،آنتی بیوتیکها و گندزداها میباشند.

بنفش به دست میآید .اگرچه معموال از زنجبیل به عنوان

همچنین استفاده از مواد گیاهی به عنوان بازدارنده در برابر

ریشه آن نام برده میشود ولی در اصل قسمت مورد استفاده

آفات در محصوالت کشاورزی در زمینه و در طول دوره پس

گیاه ساقه متورم شده زیر زمینی آن است که ریزوم نام دارد.

از برداشت ،مطالعهای است که در حال حاضر به دلیل استفاده

قسمت زیر زمینی چند ساله است ولی برگسار آن یکساله و

بی رویه از آفتکشهای شیمیایی و اثرات آنها در بروز

همچنین معطر است .از آن جایی که زنجبیل نوعی گیاه زیر

بسیاری از مشکالت شناخته شده از جمله مقاومت ژنتیکی

زمینی است لذا ساقه ریشه دار این گیاه بخشی از ساقه اصلی

گونههای آفت ،باقیماندههای سم در محصوالت کشاورزی،

است که بر حسب اتفاق در زیر زمین رشد و نمو پیدا میکند.

آلودگی محیط زیست پذیرفته شده است ].[7

قسمت مورد استفاده زنجبیل بیخ آن است یعنی ساقه

اسانسهای گیاهی به دلیل فوائد بسیاری که نسبت به

زیرزمینی متورم شده موسوم به ریزوم که طعم و بوی مطبوع

ترکیبات شیمیایی دارند مورد توجه محققان بسیاری از

دارد که پس از پژمرده شدن گیاه از زمین در میآورند و در

کشورهای مختلف قرار گرفتهاند که با استفاده از فناوریهای

تشتی چوبی ریخته و آن را به هم اصطکاک میدهند تا

جدید تهیه و فرموالسیون این ترکیبات گیاهی زیست سازگار

پوست آن گرفته شود و بعد مغز چوبی آن را خشک میکنند.

مبادرت به کنترل تلفیقی آفات مهم گیاهی نمودهاند .عدم

از زنجبیل خوراکی میتوان به عنوان گیاهی زینتی نیز استفاده

ایجاد مقاومت در آفات و عدم مسمومیت برای پستانداران به

کرد و در طی فصول گرم از زیبایی برگسار و بعد از خشک

دلیل تجزیه سریع در محیط ،تحریک برای مصونیت گیاه و

شدن برگسار از قسمت زیر زمینی آن بهره برد .در نواحی با

جلوگیری از آلودگیهای محیطی ،فراوانی منابع غنی گیاهان

آب و هوای نیمه گرمسیری از این گیاه برای زیباسازی فضای

مولد اسانس در کشور و عدم نیاز به واردات و نیز امکان

آزاد اطراف خانه نیز استفاده میشود .پرورش این گیاه آسان

دسترسی به مقدار زیادی اسانس با ازدیاد گیاهان دارویی از

است و تنها با تامین دما و رطوبت مورد نیاز آن میتوان

جمله مزیتهای استفاده از اسانسها و روغنهای گیاهی به

گیاهی زیبا داشت ].[4

عنوان یک آفتکش طبیعی میباشد ] .[2با وجود

زنجبیل جزء گیاهان دارویی مهم بوده و دارای خواص

برخورداری اسانسها و روغنهای گیاهی از چنین ویژگی

متعددی از جمله ضد تهوع ،مقوی قلب ،ضد لخته شدن خون،

هایی مشکالتی نیز برای چنین ترکیباتی وجود دارد که

ضد باکتری ،آنتیاکسیدان ،ضد سرفه ،ضد سموم کبدی،

استفاده از چنین ترکیباتی را در برنامههای کاربردی مشکل

ضد التهاب ،ادرار آور ،کاهش اسپاسم ،محرک سیستم

میکند .استفاده از اسانسهای گیاهی به دلیل خاصیت دوام

ایمنی ،ضد نفخ ،افزایش ترشحات رودهای معدهای ،پایین-
آورنده کلسترول6خون ،محرک گردش خون مغزی و
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محرک هضم غذا میباشد .از زنجبیل استفادههای متنوعی

نانوکپسولها ،کپسولهایی با اندازه  766تا  666نانومتر هستند

میشود .از کابردهای جدید آن میتوان پیشگیری از تهوع و

که دارای یک پوسته (فاز خارجی) که دیواره محسوب می-

استفراغ ،کماشتهایی ،بیاشتهایی روانی ،اسپاسم روده،

شود و یک هسته (فاز داخلی) که جهت حمل مواد مورد نظر

برونشیت ،مشکالت روماتیسم را نام برد .در مطالعات

مورد استفاده قرار میگیرد میباشند .در واقع نانوکپسولها با

آزمایشگاهی مشخص شده است که زنجبیل دارای خاصیت

الهام از فسفولیپیدها ساخته شدهاند .نانوکپسولها بر اساس

ضد سرطانی میباشد.

محموله خاصی که در آن قرار میگیرند سنتز میشوند ،اما

مهمترین ترکیبات زنجبیل شامل مواد بودار سوزانندهای است

دارای خواص عمومی مشترک از جمله اندازه نانوکپسولها

که بیشتر اثرات اصلی آن مربوط به همین مواد است.

که میتوان بر حسب نیاز تغییر داد ،همچنین سرعت

ترکیبات اصلی آن شامل :انواع قندها ( 66تا  16درصد)،

آزادسازی محموله داخل بر حسب شرایط محیطی قابل

چربیها ( 6تا  71درصد) ،اولئورزین ( 4تا  1/6درصد)،

کنترل است ،قابلیت نگه داری مواد ناپایدار در طول مدت را

ترکیبات سوزاننده (7تا 6درصد) است .یک قاشق غذا خوری

در سیستم نگه دارنده خود دارند ] .[1روشهای تولید

زنجبیل تازه (5گرم) حاوی  6کالری ،یک گرم کربوهیدرات

نانوکپسولها بستگی به ماده درون هسته دارند که شامل فاز

و مقدار بسیار جزئی چربی ،پروتئین و فیبر میباشد .برخالف

آلی ،آبی یا معدنی باشند و همچنین بستگی به شکل محصول

فراریت سریع اسانسها ،حاللیت خیلی اندک اسانسها در

که ناشی از شکل قطرات مایع موجود در امولسیون است ].[1

آب و اکسیداسیون سریع اسانسها و روغنها از جمله

روشهایی که برای تولید نانوکپسولها میتوان استفاده کرد

مشکالتی هستند که باید قبل از مصرف آنها جهت کنترل

روش بسپارش درجا ،روش تجمع الیه الیه ،روش بسپارش

آفات برطرف شوند ] .[6فرموالسیونهای آفتکشها به

امولسیونی ،روش تودهای و روش جدایش فاز داخلی است

صورت امولسیون ،محلول آبی ،محلول روغنی ،پودر ،پودر

].[3

وتابل ،فرموالسیون روانریز ،آئروسلها ،گرانولها،

در روش بسپارش درجا دو مایع امتزاجناپذیر مانند آب و

فرموالسیون روان ریز خشک ،فشنگ تدخینی ،خمیر ،طعمه

حاللهای آلی به کار میروند و تمامی مواد تشکیل دهنده

مسموم و فرموالسیونهای رهایی تحت کنترل (کپسول-

پوسته در یک فاز (فاز پیوسته یا فاز پراکنده) حضور دارند

سازی) میباشد که انتخاب نوع فرموالسیون به فاکتورهای

که با پیشرفت واکنش الیگومرها و زنجیرههای بلندتر بسپاری

مختلفی از جمله ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی ،بیولیژیکی

در فصل مشترک روغن -آب رسوب میکنند و به شکل

آفت کش ،حالت کاربرد ،محلول تیمار شده و شیوههای

پوسته میانجامند .از این روش برای تولید نانو کپسولهای

کشاورزی بستگی دارد ،که در بین فرموالسیونها ذکر شده

محکم و فشرده استفاده میشود ] .[3در روش تجمع الیه-

با توجه به موثر بودن مقادیر اندک آفتکش در زمان بیشتر

الیه در واقع تهیه کپسولهایی با پوسته خارجی متشکل از بس

و کمترین خسارت به محیط زیست به عنوان بهترین گزینه

الکترولیتها امکانپذیر است .از این رو بر اساس خود

مطرح میشود .فرآیند کپسوله کردن که نسبت به سایر

تجمعی بس الکترولیتها دارای بار مخالف است که به

روشها مناسبتر است و باعث کاهش از دست دادن مواد

تشکیل الیههای متوالی بس آنیونها و بس کاتیونهای جذب

فعال و افزایش حفظ تعادل از عوامل زیستی میشود ].[5

شده منجر میشود .از این روش برای تولید نانوکپسولهایی
که دیواره پوسته نفوذپذیری باالیی نیاز دارد استفاده میشود
].[3
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در روش تودهای ماده هسته را که معموال ماده روغنی است

 ۳66 ،اسید چرب امگا 6-و سرعت هموژنایزر با 26666 rpm

در یک محلول بسپاری (محلول آبی بسیار کاتیونی مانند

معرفی گردید ].[76

ژالتین) پراکنده میکنند .سپس در حضور بسپار دوم (محلول

در این تحقیق نیز در نظر است کارآیی تولید و بهینهسازی

آبی بسیار آنیونی مانند صمغ عربی) پوسته اطراف هسته از

نانوکپسولهایی حاوی روغن زنجبیل با دیواره پلیمری صمغ

تهنشینی توده کمپلکس شامل دو بسپار با بار مخالف خنثی

عربی مورد ارزیابی قرار گیرد.

شده در یک محلول آبی تشکیل میشوند .فاز روغنی شامل
یک بسپار و فاز آبی شامل یک بسپار با بار مخالف است.
جذب یک بسپار توسط بسپار دیگر موجب تشکیل توده می-
شود .به طوریکه توده به فصل مشترک فاز آبی/آلی
مهاجرت میکند و پوسته تشکیل میشود .از این روش برای
کپسوله کردن روغنهای معطر ،بلور های مایع ،رنگها و یا
جوهر استفاده میشود ] .[3در پژوهشی که جهت بهینهسازی
نانو ریزپوشانی اسیدهای چرب امگا 6-با استفاده از روش
کوآسرواسیون مرکب با روش سطح پاسخ ( )RSMدر قالب
طرح مرکب مرکزی ( )CCDانجام شد ،نانو ذرات حاوی
امگا 6-توسط دیواره ژالتین پوست ماهی قزل آالی رنگین
کمان و صمغ عربی با استفاده از روش کواسرواسیون مرکب
تولید شدند .این روش قابلیت منحصربه فرد جداسازی
الکترواستاتیکی فازهای مایع-مایع بر اساس تجمیع
ماکرویونهایی با بار مخالف را داشت .تأثیر سه متغیر مستقل
غلظت ژالتین ماهی ( 66تا  55درصد) ،غلظت اسید چرب
امگا 76( 6-تا  66درصد) و سرعت هموژنایزر ( در سه سطح
 76666 rpm ،76666rpmو  )26666 rpmبر متغیرهای
وابسته از قبیل اندازه ذرات ،میزان روغن سطحی ،روغن
کپسوله شده و کارآیی ریزپوشانی بررسی شد .بر اساس نتایج
بدست آمده سرعت هموژنایزر بیشترین تأثیر را بر اندازه
ذرات داشت .همچنین تیمارهایی که در آنها اسیدهای
چرب امگا 6-بیشتری استفاده شده بود ،در مقایسه با تیمارها
با امگا 6-کمتر ،از روغن سطحی نانو ذرات بیشتری
برخوردار بودند .پودرهای تولیدشده کارآیی ریزپوشانی در
حدود  53/14الی  31/47درصد داشتند و شرایط بهینه
نانوریزپوشانی اسیدچرب امگا 6-با مقادیر  66۳ژالتین ماهی

مواد و روشها
برای تهیه روغن زنجبیل از پودر زنجبیل و روغن پارافین
خوراکی به عنوان پایه روغن ،از روش استخراج گرم استفاده
گردید ،به طوریکه در این روش چون گیاه زنجبیل فاقد
روغن میباشد ،الزم است از یک روغن به عنوان پایه استفاده
گردد که در این آزمایش از پارافین خوراکی استفاده گردید.
در این آزمایش از  266گرم پودر خشک گیاه زنجبیل و 7
لیتر پارافین مایع استفاده شد .سپس با گرم نمودن مخلوط و
همزدن به مدت  72ساعت ماده مورد نظر به درصد اولیه
رسید .به این دلیل که میزان خلوص و غلظت روغن زنجبیل
از اهمیت خاصی برخوردار بود ،این عمل سه مرتبه تکرار
گردید تا خلوص مد نظر به دست آید.

 فرموله کردن به صورت نانوکپسولبرای تهیه  6گرم از پودر این نانوکپسول ابتدا در دمای 46
درجه سلسیوس ،ژالتین در  66سی سی آب دوبار تقطیر به
آرامی و در حال هم زدن به مدت 76دقیقه حل شد .همچنین
یک گرم صمغ عربی نیز در  66سی سی آب دوبار تقطیر در
دمای  46درجه سلسیوس به آرامی و به مدت  76دقیقه حل
شد .هر دو محلول را از صافی عبود داده و داخل بالن ته صاف
ژاکت دار ریخته و درب آن بسته شد 2 .گرم روغن زنجبیل
و  2گرم امولسیفایر (شامل  7گرم توئین و  7گرم اسپان) به
محلول حاوی ژالتین و صمغ عربی اضافه شد و با قرار دادن
آن در دستگاه حمام اولتراسونیک به مدت  6دقیقه و بعد از
خارج کردن محلول حاوی نانو کپسول از دستگاه و رساندن
آن به  pHبرابر  4به مدت دو ساعت بر روی دستگاه همزن
مغناطیسی به آرامی هم زده شد و پس از گذشت دو ساعت
محلول تا دمای  76درجه توسط حمام یخ خنک گردید و
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سرانجام سوسپانسیون حاوی نانو کپسول ها توسط دستگاه

و با قرار دادن اعداد به دست آمده هر یک از  66نمونه در

 Freez dryingخشک شد.

رابطه باالو قرار دادن در نرمافزار  MATLABبهینه

 -بهینهسازی فرموالسیون نانوکپسول حاوی روغن

فرموالسیون محاسبه گردید.

زنجبیل

بحث و یافتهها

این بهینهسازی فرموالسیون توسط نرم افزار MINITAB16

 -بهینهسازی فرموالسیون تولید نانوکپسول

انجام شد که  5فاکتور شامل مقدار ژالتین ،مقدار صمغ عربی،

با توجه به روش تولید نانوکپسول که به روش تودهای می-

مقدار روغن ،مقدار امولسیفایر pH ،و مدت زمان قرارگیری

باشد و همچنین متغیرهای این روش که شامل مقدار ژالتین،

در دستگاه حمام اولتراسونیک مد نظر قرار گرفته شد ،که

مقدار صمغ عربی ،مقدار روغن ،مقدار امولسیفایر pH ،و

نتیجه آن  45آزمایش با مقادیر مختلف برای موارد باال شد.

مدت زمان قرارگیری در دستگاه حمام اولتراسونیک میباشد

پس از انجام  45آزمایش و خشک نمودن هر45

توسط نرمافزار  45 MATLABآزمایش طراحی شد که

Freez

باتوجه به نتایج هر آزمایش و مقایسه راندمان نانوکپسولهای

 dryingخشک گردید .تعیین راندمان نانوکپسولها به روش

تولید شده از هر آزمایش بهترین شرایط شامل مقادیر زیر

زیر که شامل دو مرحله است ،انجام شد:

گردید

سوسپانسیون 66 ،نمونه به صورت کامل در دستگاه

الف :اندازهگیری روغن سطحی

جدول  -7مقادیر بهینه فرموالسیون نانو کپسول

 6/6گرم از پودرنانوکپسول حاوی روغن زنجبیل با  76میلی-
لیتر هگزان مخلوط گردید و پس از خشک نمودن نمونههای
مخلوط شده با هگزان ،به وسیله آون وزن هر یک از  66نمونه
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مخلوط شده اندازهگیری شد.
ب :اندازهگیری روغن کل
نسبت یک به ده ( 7به  )76از پودر نانوکپسول در آب حل
شد ،پس از آن  26میلیلیتر هگزان به مخلوط اضافه شد،
سپس مخلوط حاصله با استفاده از دستگاه پروب اولتراسوند
برای  2دقیقه در دمای محیط و فرکانس 766W/ cm2تحت
تاثیر امواج فراصوت قرار گرفت .در مرحله بعدی نمونه برای
 76در دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ با دور 1666 cycle/min
قرار گرفت و پس از آن رسوبهای باقی مانده از  66نمونه

شکل :7مقادیر بهینه فرموالسیون نانو کپسول

توسط آون خشک شد و در نهایت راندمان نانوکپسولها به
روش کمی و از رابطه ( )7محاسبه گردید.
()7

⨯ 100

روغن سطحی
روغن کل

= راندمان روغن استخراجی

 آنالیز  FTIRنانوکپسول روغن زنجبیلدر طیف بهدست آمده از روغن زنجبیل در شکل  2پیک

فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال نهم ،شماره  ،65پاییز 7631
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 126/61 cm-7مربوط به گروه  C-Hمیباشد که وجود
ترکیبات شیمیایی زنجبیل (زینگرون و جینجیرون) را تایید
میکند .پیک  7241 cm-7مربوط به گروه  C-Oمیباشد که
وجود شوگائول را تایید میکند و پیک  2324/56 cm-7و
 2112 cm-7مربوط به گروه  O-Hمیباشدکه وجود زینگرون
را تایید میکند .در طیف مربوط به نانو کپسول حاوی روغن
زنجبیل پیک  127/17 cm-7مربوط به گروه  C-Hمیباشد.
پیک  7217 cm-7مربوط گروه  C-Oو پیک 2324/36 cm-7
و پیک  2114 cm-7مربوط به گروه  O-Hمیباشد که عدم
حضور هر یک از این طیفها در نانو کپسول بدون روغن
نشان دهنده آن است که روغن به طور نسبی در داخل کپسول
جای گرفته و جابهجاییهای مشاهده شده در پیکها نیز
بیانگر برهم کنش بین مواد با یکدیگر است.

شکل :6تصویر تهیه شده از میکروسکوپ

 شکلشناسی سطح نانوکپسول و توزیع اندازه ذراتتوسط میکروسکوپ الکترونی روبشی
طبق تصاویر تهیه شده از نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل که
در شکل  4نشان داده شده است ،مشخص شده که شکل
کپسولها به صورت کروی و اندازه ذرات بین  266تا 666
نانومتر میباشد.

شکل :2نمودار آنالیز  FT IRنانوکپسول روغن زنجبیل

 -شکلشناسی سطح نانوکپسول توسط میکروسکوپ

شکل :4تصویر تهیه شده از میکروسکوپ روبشی

نوری

نتیجهگیری

با توجه به شکل  6حاصل از میکروسکوپ نوری استدالل

ترکیبات روغنی حساس و دارای خواص ضد میکروبی ،آنتی

اولیه در جهت تولید نانوکپسول مورد تایید میباشد.

اکسیدانی و آفتکشی مفیدی هستند و به منظور افزایش
پایداری این ترکیبات و کنترل آزادسازی آنها میتوان از
فرآیند کپسولهکردن استفاده نمود .روشهای مختلفی به
منظور کپسولهکردن روغنهای گیاهی وجود دارد که از
لحاظ شرایط فرآیند و بازده کپسولهکردن با یکدیگر متفاوت
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هستند که در این پژوهش از روش تودهای استفاده شد و صمغ
عربی و ژالتین که هر دو پلیمری طبیعی با خواص و
کاربردهای گسترده در صنایع غذایی و داروسازی میباشند
استفاده گردید .با توجه به مطالعات فوق میتوان نتیجه گرفت
گیاه زنجبیل به علت هم خواص دارویی و دیگر خواص می-
تواند به عنوان سنتز نانوکپسول به روش تولید زیستی مطرح
باشد.
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