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ABSTRACT
In the present study, two methods were used to extract oil from seeds of Sardasht black grape with normalhexane as solvent (with and without the use of ultrasonic waves). The results indicate that the optimum
conditions to extract the oil when applying hexane as solvent without ultrasound were 30 °C, 60 min extraction
time, 15:1 (ml/g) solvent to sample ratio, and mesh of 40 for sample size and 45 °C as the temperature, 20 min
extraction time, 10:1 (ml/g) solvent to sample ratio and sample size at mesh 40 when sonication is applied. The
extraction yield in the absence of ultrasound was 17%. Similarly, the optimum state of the extracted oil by
applying hexane in the presence of ultrasound included 30 °C as the extraction temperature, 15 min extraction
time, 15:1 as the ratio of solvent to the sample (ml/g) and 40 as the mesh size. The extraction yield in this case
was 25%.
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بررسی و مقايسه روغن هسته انگور سياه سردشت استخراج شده به وسيله حالل هگزان ،با و بدون کمک امواج
فراصوت
5

علی ابراهيمی مالطی ،1کرامت اله رضايی ،*2امير پورفرزاد ، 3زهرا پيراوی ونک ، 4روح اهلل کريمی
 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم و صنایع غذایی ،پژوهشکده انگور و کشمش ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران.
 .2استاد ،گروه علوم و صنایع غذایی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3استادیار ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 .4دانشیار ،پژوهشکده غذایی و کشاورزی ،پژوهشگاه استاندارد ،کرج ،ایران.
 .5استادیار ،گروه علوم و صنایع غذایی ،پژوهشکده کشمش و انگور ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران.
(تاریخ دریافت -1397 /9 /24 :تاریخ بازنگری -1397 /11 /25 :تاریخ تصویب)1397 /12 /14 :

چکيده
در این مطالعه از دو روش استخراج به وسیله حالل هگزان نرمال با کمک امواج فراصوت و بدون کمک امواج فراصوت برای
استحصال روغن از هسته انگور سیاه سردشت استفاده شد .نتایج نشان داد که حالت بهینه استخراج به وسیله حالل هگزان
بدون کمک امواج فراصوت (دمای  30درجه سلسیوس ،زمان استخراج  60دقیقه ،نسبت حالل به نمونه  15به  1میلی لیتر
به گرم ،اندازه نمونه الک شده با مش  )40و (دمای  45درجه سلسیوس ،زمان  20دقیقه ،نسبت حالل به نمونه  10به 1
میلی لیتر به گرم ،اندازه نمونه الک شده با مش )40با بازده استخراج  %17و حالت بهینه استخراج به وسیله حالل هگزان
با کمک امواج فراصوت (دمای  30درجه سلسیوس ،زمان استخراج 15دقیقه ،نسبت حالل به نمونه  15به  1میلی لیتر به
گرم و اندازه ذره الک شده با مش  )40با بازده استخراج  %25می باشند.
واژههای کليدی :روغن هسته انگور ،استخراج ،فراصوت ،ترکیب اسید چرب.

مقدمه

*

طبق آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( )FAOدر سال
 2014میوه انگور ( )Vitis viniferaجزء بیشترین محصوالت میوه
ای دنیا با تولید جهانی حدود  75میلیون تن در سال به حساب
می آید .هسته ها نسبت قابل مالحظه ای از تفاله انگور (– 52
 35درصد ماده خشک) را تشکیل می دهند .روغن هسته انگور از
نظر اسیدهای چرب غیر اشباع و به طور خاص لینولئیک اسید
غنی می باشد .همچنین این روغن محصول بسیار مهمی در ایتالیا،
فرانسه و اسپانیا بوده و میزان تقاضا برای آن در دیگر نقاط اروپا
نیز در حال افزایش است .روغن هسته انگور نه تنها منبع غنی از
اسیدهای چرب با ارزش بوده ،بلکه به خاطر داشتن ترکیبات فنلی
مانند گالیک اسید ،کاتچین ،1اپی کاتچین 2و گستره ی وسیعی
از پروسیانیدین ها مورد توجه می باشد ( ;Izadi et al., 2008
 .)Hashemi, 1985روغن زیتون مقادیر فراوان اسیدهای چرب غیر
اشباع با یک باند دو گانه دارد .مصرف روغن زیتون موجب کاهش
* نویسنده

کلسترول بد  (LDL)3بدون تاثیر بر کلسترول خوب  )HDL)4می
گردد ،درحالیکه مطابق بررسی های به عمل آمده مشخص گردید
که مصرف روغن هسته انگور نه تنها موجب کاهش میزان LDL
می شود بلکه سبب افزایش میزان  HDLنیز می گردد .از لحاظ
شیمیایی می توان به وجود میزان چشمگیری اسیدهای چرب
ضروری و ویتامین های محلول در چربی در این روغن اشاره داشت
(.)Movahed & Ghavami, 2007
از روش های مختلفی جهت استخراج روغن از هسته
انگور استفاده می شود که مهمترین آن ها استخراج با استفاده از
حالل های سرد و گرم ،استخراج با استفاده از پرس سرد و گرم،
استفاده از امواج فراصوت ،استفاده از امواج مایکروویو و استفاده از
دی اکسید کربن فوق بحرانی می باشد (.)Malek, 2000
طبق بررسی های انجام شده بر روی استخراج روغن با
استفاده از حالل هگزان مشخص گردید که این حالل بازده خوبی
نسبت به دیگر حالل ها دارد .اما به دلیل میزان مصرف باال و

مسئولkrezaee@ut.ac.ir :

1. Catechin
2. Epicatechin
7. Low Density Lipoprotein
4. High Density Lipoprotein
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باقیماندن در محصول ،محدودیت هایی در کاربرد آن بخصوص در
مواد خوراکی به وجود آورده است .به همین دلیل بهره گیری از
روش های نوین مثل مایکروویو ،میدان های الکتریکی پالسی و
امواج فراصوت غالبا باعث افزایش سرعت و راندمان استخراج روغن
می شود (.)Vilkhu, 2008
استخراج به کمک امواج فراصوت یکی از مهم ترین
روش های استحصال ترکیبات ارزشمند از منابع گیاهی است
( .)Mason, 1998به نظر می رسد در مقایسه با سایر روش های
استخراج ،از جمله استخراج بر پایه مایکروویو ،استفاده از امواج
فراصوت ارزان تر بوده و کاربرد آن ساده تر است .مکانیسم اصلی
استخراج با امواج فراصوت به پدیده کاویتاسیون مربوط می شود
که طی آن حباب های بسیار ریزی در توده مایع تشکیل شده و
به سرعت تا یک اندازه بحرانی رشد می کنند و سپس منفجر می
گردند (.)Chen & Ding., 2008
در مطالعه ای که درخصوص اثر استفاده از امواج
فراصوت بر استخراج روغن از دانه های آسیاب شده زیتون انجام
پذیرفت ،مشخص شد دیواره سلول ها و بافت های گیاهی در
حضور این امواج تخریب شده ،ترکیبات آنتی اکسیدانی (پلی فنل
ها و توکوفرول ها) و رنگدانه های کلروفیل و کاروتنوئید بیشتری
به داخل روغن راه می یابند (.)Jimenez & Beltran., 2007
در بیشتر موارد به دلیل اثرات مکانیکی امواج فراصوت ،غالبا از
آنها به عنوان عامل کمکی در فرایند استخراج استفاده می شود
) .)Mason et al., 1996معموال ،برای استخراج روغن های با ارزش
اقتصادی باال ،از جمله هسته انگور که از نظر تغذیه ای نیز بسیار
با اهمیت است ،شرایط باید به گونه ای فراهم شود که ضمن
دستیابی به حداکثر راندمان استحصال ،فرایند نیز در کوتاهترین
زمان ممکن انجام شود تا کمترین آسیب به روغن وارد گردد (
).Zhang et al, 2008; Ying et al, 2005
 (2005) Rodriguez et al.استخراج اسیدهای چرب روغن
هسته انگور با استفاده از هگزان فوق گرم را در مقایسه با روش
سوکسله و هگزان گرم مورد بررسی قرار دادند .متغیرهای موثر بر
فرآیند استخراج عبارت بود از زمان استخراج ،دما ،فشار و اندازه
ذره .نتایج به دست آمده شرایط بهینه برای استخراج روغن هسته
انگور با استفاده از حالل هگزان فوق گرم را زمان استخراج 10
دقیقه ،دما 80درجه سلسیوس ،فشار 40بار ،اندازه ذره نمونه
) )d <0/42mmنشان داد Freitas et al, (2008) .استخراج روغن
هسته انگور با استفاده از دو روش دی اکسید کربن و پروپان
فشرده ،با تعیین بازده استخراج و ترکیبات گلیسرول آزاد را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج آزمایشات نشان داد که پروپان نسبت به
دی اکسید کربن به دلیل راندمان استخراج باالتر و مدت استخراج
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کوتاهتر ،حالل مناسب تری برای استخراج روغن هسته انگور می
باشد.
) Mir Hosseini et al. (2013استخراج روغن هسته پاپایا
را با کمک امواج فراصوت مورد ارزیابی قرار داده و با روش های
متداول استخراج مانند سوکسله مقایسه نمودند .راندمان استخراج
در هر دو روش استخراج به کمک امواج فراصوت و سوکسله تقریبا
مشابه بود .همچنین نشان داده شد که امواج فراصوت تاثیر قابل
مالحظه ای بر ترکیب تری آسیل گلیسرول های روغن هسته پاپایا
دارد ،اما اختالف معنی داری در ترکیب اسیدهای چرب روغن
هسته پاپایا به دست آمده از روش های مختلف استخراج در این
مطالعه مشاهده نشد.
) Movahed & Ghavami (2007سه نمونه روغن هسته
انگور ایرانی را با روش سوکسله استخراج و با دو نمونه روغن هسته
انگور وارداتی از نظر ترکیب اسیدهای چرب و ویژگی های کیفی
مورد مقایسه قرار دادند .نتایج نشان داد که ترکیب اسیدهای چرب
غالب در نمونه بهینه روغن های داخلی شامل پالمیتیک اسید
( 9/94درصد) ،استئاریک اسید ( 5/29درصد) ،اولئیک اسید
( 19/55درصد) و لینولئیک اسید ( 62/55درصد) می باشد .با
توجه به ترکیب اسیدهای چرب ،عددپراکسید ،زمان مقاومت
روغن به اکسیداسیون و درصد اسید چرب آزاد مشخص شد که
ضمن وجود تفاوت ها و شباهت هایی در میان برخی واریته های
روغن هسته انگور ایرانی با انواع وارداتی ،روغن هسته انگور ایرانی
می تواند به عنوان روغن مناسب پخت و پز معرفی گردد.
با بررسی مطالعات انجام شده مشخص گردید که بر روی
استخراج روغن از هسته انگور سیاه سردشت با استفاده از حالل
هگزان با و بدون کمک امواج فراصوت و مقایسه کمی و کیفی این
دو روش ،مطالعه ای به انجام نرسیده است .هدف از این پژوهش
تعیین مقدار روغن قابل استخراج از هسته انگور سیاه سردشت به
وسیله حالل هگزان با و بدون کمک امواج فراصوت می باشد.
همچنین ،به منظور بررسی کیفی نمونه روغن های حاصل از دو
روش استخراج ،پارامترهای عدد پراکسید ،عدد اسیدی ،عدد
صابونی ،فنل کل ،قدرت آنتی اکسیدانی ،عدد یدی و ترکیب
اسیدهای چرب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.

مواد و روش ها
هسته انگور سیاه سردشت از کارخانه تولید آبمیوه تکدانه
خریداری گردید .سپس هسته ها به مدت  2ساعت در دمای 50
درجه سلسیوس تا رسیدن به رطوبت  7درصد خشک شدند .در
این رطوبت آنزیم ها و میکروارگانیسم ها قادر به ادامه حیات و
تکثیر نمی باشند .سپس با استفاده از دستگاه آسیاب خانگی
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نیوالیف مدل  ،SCG-23W-504نمونه ها آسیاب و با استفاده از
الک مجهز به شیکر با دور  200rpmدر اندازه های مختلف با مش
 20 ،10و  40جداسازی شده و تا زمان انجام عملیات استخراج
در یخچال با دمای  4درجه سلسیوس نگهداری گردید .از دو روش
استخراج بوسیله حالل با و بدون کمک امواج فراصوت برای
استخراج روغن هسته انگور استفاده گردید .الزم به ذکر است کلیه
مواد شیمیایی مورد نیاز از شرکت مرک آلمان تهیه شد.
استخراج با استفاده از حالل هگزان بدون کمک امواج فراصوت:

برای استخراج روغن هسته انگور از حالل  -nهگزان استفاده شد.
در این روش تاثیر متغیرهای دما ( 45 ،30و  60درجه سلسیوس)،
زمان استخراج ( 40 ،20و  60دقیقه) ،اندازه نمونه یا مش الک
( 20 ،10و  )40و نسبت حالل به نمونه ( 10 ،5و  15میلی لیتر
به گرم) به روش طرح تاگوچی مطابق جدول  1مورد بررسی قرار
گرفت .همچنین ،از دستگاه شیکر انکوباتور حرارتی شرکت نور
صنعت فردوس مدل  S.H.E.Rبا دامنه دمایی  5-75درجه
سلسیوس برای این آزمون استفاده گردید که قابلیت تنظیم دما و
زمان را دارد .ابتدا ،نمونه با استفاده از آسیاب ،خرد شده و با
استفاده از الک با مش های  20 ،10و  40جداسازی گردید .سپس
با نسبت های در نظر گرفته شده حالل مخلوط و در زمان ها و
دماهای در نظر گرفته شده مورد استخراج قرار گرفت .برای صاف
نمودن محلول از تفاله ،از صافی واتمن شماره  1و پمپ خال و
برای جداسازی کامل حالل از روغن ،از دستگاه روتاری تحت خال
استفاده شد .در نهایت ،جهت جداسازی کامل حالل باقیمانده،
روغن به دست آمده را به مدت  5ساعت در آون تحت خال با دمای
 65درجه سلسیوس قرار داده و بعد از آن با استفاده از ترازوی
دیجیتال با دقت  0/01روغن حاصله توزین گردید تا میزان دقیق
روغن نمونه ها بدست آید .سپس نمونه بهینه از نظر میزان بازده
استخراج مشخص و تا انجام آزمون های شیمیایی به یخچال
منتقل و در دمای  4درجه سلسیوس نگهداری شد.
استخراج با استفاده از حالل هگزان با کمک امواج فراصوت:

برای استخراج روغن هسته انگور از نمونه ها با کمک امواج
فراصوت ،از دستگاه فراصوت شرکت  Elmasonicمدل DSA100-
 SK2با فرکانس  60KHzمجهز به تنظیم کننده دما-زمان و حالل
-nهگزان استفاده شد .الزم به ذکر است در این قسمت تاثیر متغیر
های دما ( 45 ،30و 60درجه سلسیوس) ،زمان استخراج (10 ،5
و  15دقیقه) ،اندازه نمونه یا مش ( 20 ،10و  )40و نسبت حالل
به نمونه (  10 ،5و  15میلی لیتر به گرم) به روش طرح تاگوچی
مطابق جدول  2مورد بررسی قرار گرفت .مراحل آماده سازی
تیمارها مانند قسمت قبل انجام شد .نمونه بهینه از نظر بازده
استخراج مشخص و تا زمان انجام آزمون های کیفی در دمای 4

درجه سلسیوس (یخچال) نگهداری شد.
آناليزهای شيميايی روغن

عدد پراکسید مربوط به نمونه روغن هسته انگور با روش استاندارد
) (AOCS, 1997شماره  965/33اندازه گیری شد .برای اندازه
گیری عدد اسیدی نمونه های روغن از روش استاندارد (AOAC,
) 2000شماره  940/28استفاده شد.
عـدد صـابونی بر مبنای روش استاندارد  AOCSشـماره
 Cd 3-25و عدد یدی بر مبنـای روش استاندارد  AOCSشـماره
 Cd 1-85تعیـین گردیـد (.)AOCS, 2006
قدرت آنتی اکسيدانی و فنل کل

به منظور تعیین اثرات آنتی اکسیدانی روغن ،آزمون مهار رادیکال
آزاد  DPPHانجام شد و نتایج حاصله مورد بررسی قرارگرفت
( .)Brand- Williams et al., 1995برای تعیین فنل کل نمونه ها
از روش مایر و همکاران استفاده شد (.)Maier et al., 2009
ترکيب اسيدهای چرب

جهت تعیین ترکیب اسیدهای چرب روغن های هسته انگور
استخراج شده از روش چودار مقدس و رضایی ( (Chodar
 Moghadas & Rezaei, 2017استفاده شد .در این روش ،ابتدا
متیل استر اسیدهای چرب روغن تهیه و سپس با استفاده از
دستگاه کروماتوگرافی گازی (Perkin Elmer, CLARUS 500,
) USAمجهز به آشکارساز یونش شعله ای ) ،(FIDستون موئین
) (CP-Sil 88با ابعاد ) (100 m × 0.25 mm × 0.2 µmو حجم
تزریق  0/5 µLمورد شناسایی قرار گرفتند.
تجزيه و تحليل داده ها

طراحی آزمایش ها با استفاده از روش تاگوچی انجام و فاکتورهای
مورد بررسی در هر دو روش استخراج با و بدون فراصوت و
همچنین سطوح آن ها در جداول  1و  3نشان داده شده اند .لذا
برای  4متغیر در  3سطح از ماتریس متعامد  L9با  9آزمایش
استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها به روش تاگوچی و با نرم
افزار  Design Expertنسخه  10.0.6انجام شد .بدین ترتیب ،ضمن
بررسی اثر هر متغیر بر پاسخ سیستم ،شرایط بهینه موضعی در
محدوده تغییر سطح متغیرها برای رسیدن به بهترین پاسخ توسط
نرم افزار به دست آمد.

نتايج و بحث
نتايج استخراج با استفاده از حالل هگزان بدون کمک
امواج فراصوت :داده ها و آنالیز واریانس بازده استخراج روغن
هسته انگور سیاه سردشت با استفاده از حالل هگزان و بدون کمک
امواج فراصوت با استفاده از طرح تاگوچی بررسی و در جداول
شماره  1و  2آورده شده است .از میان متغیرهای مورد استفاده
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در استخراج به روش حالل معمولی تنها تاثیر نسبت حالل به
نمونه و اندازه ذره معنی دار بود .دما و زمان استخراج تاثیر معنی
داری بر بازده استخراج روغن نداشتند ( .)p <0/05با توجه به
مقایسه مجموع مربعات مشخص می گردد که اندازه ذره دارای
بیشترین تاثیر بر بازده استخراج بوده است .هیچ کدام از اثرات
متقابل متغیرهای آزمون تاثیر معنی داری بر بازده استخراج ندارند
(.)p ˃ 0/05
در مطالعه مشابهی ،تاثیر فاکتورهای درصد اتانول ،دما ،اندازه ذره و

مدت زمان بر روی استخراج روغن هسته انگور شاهرودی با استفاده
از حالل اتانول بررسی و نتایج نشان داد که راندمان استخراج با
افزایش دما ،زمان و غلظت اتانول رابطه مستقیم و با افزایش اندازه
ذرات اثر معکوس دارد .در میان فاکتورهای مورد بررسی اندازه ذرات
بیشترین تاثیر را بر بازده استخراج روغن نشان داد .همچنین ،اثر
متقابل متقابل درصد اتانول و اندازه ذره بر روی راندمان استخراج
روغن معنی دار شد (.)Shahverdi et al., 2009

جدول  -1آرايه متعامد  L9برای متغيرهای استخراج روغن هسته انگور سياه سردشت به روش تاگوچی با استفاده از حالل هگزان و بدون کمک امواج فراصوت

دما

مدت استخراج

نسبت حالل به نمونه

اندازه نمونه

بازده استخراج روغن

رديف

( درجه سلسيوس)

(دقيقه)

( ميلی ليتر به گرم)

( مش)

(گرم روغن در صد گرم نمونه)

30
30
30
45
45
45
60
60
60

20
40
60
20
40
60
20
40
60

5
10
15
10
15
5
15
5
10

10
20
40
40
10
20
20
40
10

3/5
7/0
17/0
17/0
9/5
6/5
9/0
12/0
8/5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جدول  -2آناليز واريانس بازده استخراج روغن هسته انگور سياه سردشت با استفاده از حالل هگزان و بدون کمک امواج فراصوت مطابق با طرح تاگوچی

منبع
مدل
( Aدما)
(Bزمان)
(Cنسبت حالل به ماده جامد)
(Dاندازه ذره)
AB
AC
AD
BC
BD
CD

خطای خالص
مجموع

مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع ميانگين

آزمون F

معنی داری آماری

()SS

()df

()MS

()F-Value

()P-Value

169
5/167
2/167
33/500
128/168
0
0
0
0
0
0
0
169

8
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
8

21/125
2/583
1/083
16/750
64/083

22/045
2/380
0
9/136
34/955

0/005
0/296
1
0/032
0/003

تعیین سطوح بهینه متغیرهای مستقل جهت حصول بیشترین
بازده استخراج روغن به روش حالل بدون فراصوت انجام گردید.
شرایط بهینه به دست آمده توسط نرم افزار  Design Expertشامل
دو حالت زیر بود:
 :1دمای  30درجه سلسیوس ،زمان استخراج  60دقیقه،

Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns

نسبت حالل به نمونه  15به ( 1میلی لیتر به گرم) ،اندازه
نمونه الک شده با مش 40
 :2دمای  45درجه سلسیوس ،زمان استخراج  20دقیقه،
نسبت حالل به نمونه  10به ( 1میلی لیتر به گرم) ،اندازه
نمونه الک شده با مش 40
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ج) اثر نسبت حالل به نمونه :با افزایش نسبت حالل به
نمونه میزان استخراج از نظر کمی افزایش می یابد .بطوریکه ،این
مقدار در نسبت حالل به نمونه  5به  1به مراتب کمتر از نسبت
حالل به نمونه  15به  1می باشد .در یک مطالعه مشابه ،اثر درصد
حالل اتانول بر استخراج روغن هسته انگور مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج نشان داد که با افزایش درصد اتانول ،میزان تولید
روغن افزایش می یابد .از آنجا که اتانول یک ترکیب دو خصلتی
است بنابراین به عنوان پلی بین روغن و آب عمل کرده که این
موضوع به خروج روغن از درون هسته ها کمک می کند .در نتیجه
با افزایش درصد اتانول ،استخراج روغن افزایش می یابد
).(Shahverdi et al., 2009
شکل  -1تاثير شرايط مختلف آزمايش بر بازده استخراج روغن هسته انگور
سياه سردشت با استفاده از حالل هگزان و بدون کمک امواج فراصوت

الف) اثر دما :میزان استخراج روغن از دمای  30به  45درجه
سلسیوس روند صعودی را نشان می دهد .در صورتیکه این میزان
از دمای  45تا 60درجه سلسیوس روند نزولی و کاهشی را از خود
نشان می دهد .به عبارت بهتر دمای بهینه استخراج با توجه به
این نمودار دمای  45درجه سلسیوس می باشد.
در مطالعه مشابهی طبق بررسی پارامترهای موثر بر راندمان
استخراج روغن از دانه های انگور شاهرودی بوسیله حالل اتانول و
با روش طراحی آزمایشات آماری نشان داده شد که با افزایش دما،
میزان روغن استخراج شده افزایش می یابد .در این مطالعه از
دماهای  40 ،30و  50درجه سلسیوس استفاده گردید .دلیل این
افزایش ،کمک کردن دما به افزایش سرعت انحالل روغن در حالل
است ). (Shahverdi et al., 2009
ب) اثر مدت استخراج :تفاوت قابل مالحظه ای بین زمان
های  20و  40دقیقه وجود ندارد ولی در زمان  60دقیقه شاهد
افزایش میزان استخراج روغن بودیم .در واقع ،با افزایش مدت
استخراج ،بازده استخراج افزایش می یابد که این موضوع در
مطالعات گذشته نیز صادق است و با افزایش زمان ،میزان روغن
قابل استحصال به دلیل افزایش مدت مجاورت حالل با هسته ها
افزایش یافته و در نتیجه روغن بیشتری از دانه خارج می شود.
البته ،موضوع قابل توجه این است که با افزایش زمان ،میزان روغن
موجود در حالل افزایش یافته و مقدار روغن موجود هسته نیز
کاهش می یابد که این موضوع باعث کاهش نیروی محرکه می
شود .بنابراین انتظار می رود که با طوالنی تر شدن زمان عملیات،
بازده استخراج تغییر نکند.

د) اثر اندازه نمونه (مش) :با افزایش شماره مش الک ،اندازه
ذرات نمونه کاهش می یابد .هر چقدر اندازه ذرات کوچکتر باشد
میزان سطح تماس نمونه با حالل افزایش یافته و در نتیجه میزان
استخراج روغن افزایش خواهد یافت .در این مطالعه ،میزان
استخراج در نمونه های الک شده با مش  40بسیار باالتر از این
میزان در مش های  10و  20می باشد (شکل  .)1همچنین ،تاثیر
فاکتور اندازه ذره بر میزان استخراج روغن از هسته انگور بسیار
باالتر از سایر فاکتورهای مورد بررسی بود که این موضوع در
مطالعات قبلی انجام شده نیز مشهود است.
نتايج استخراج با استفاده از حالل هگزان با کمک امواج فراصوت

داده ها و نتایج آنالیز واریانس بازده استخراج روغن هسته انگور
سیاه سردشت با استفاده از حالل هگزان نرمال و با کمک امواج
فراصوت با استفاده از طرح تاگوچی بررسی و در جداول شماره 3
و  4آمده است .بررسی مجموع مربعات و نیز احتمال مربوط به
معنی داری ،از بین متغیرهای مورد بررسی در استخراج روغن تنها
اندازه ذره معنی دار و دارای بیشترین تاثیر بر بازده استخراج بوده
است .تعیین سطوح بهینه متغیرهای مستقل جهت حصول
بیشترین بازده استخراج روغن به روش فراصوت انجام گردید.
شرایط بهینه به دست آمده شامل دمای  30درجه سلسیوس،
مدت استخراج 15دقیقه ،نسبت حالل به نمونه  15به  1و اندازه
ذره با مش  40بود .میزان بازده استخراج در شرایط بهینه روش
فراصوت از روش معمولی با حالل باالتر و نیز مدت زمان فرآیند
کوتاه تر بود که این موضوع را می توان به اثر تشدید کنندگی
امواج فراصوت بر روی تسهیل عمل استخراج روغن نسبت داد.
همانطور که در شکل  2نشان داده شده است تاثیر متغیر های
مختلف بر میزان استخراج روغن هسته انگور با استفاده از حالل
هگزان و با کمک امواج فراصوت به شرح ذیل می باشد.
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جدول  -3آرايه متعامد  L9برای متغيرهای استخراج روغن هسته انگور سياه سردشت به روش طرح تاگوچی با استفاده از حالل هگزان و با کمک امواج فراصوت

دما

مدت استخراج

نسبت حالل به نمونه

اندازه نمونه

بازده استخراج روغن

رديف

( درجه سلسيوس)

(دقيقه)

( ميلی ليتر به گرم)

( مش)

(گرم روغن در صد گرم نمونه)

30
30
30
45
45
45
60
60
60

5
10
15
5
10
15
5
10
15

5
10
15
10
15
5
15
5
10

10
20
40
40
10
20
20
40
10

10/0
16/0
25/0
18/0
10/0
10/0
11/0
18/5
11/0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جدول  -4آناليز واريانس بازده استخراج روغن هسته انگور سياه سردشت با استفاده از حالل هگزان و با کمک امواج فراصوت مطابق با طرح تاگوچی

منبع
مدل
( Aدما)
(Bزمان)
(Cنسبت حالل به ماده جامد)
(Dاندازه ذره)
AB
AC
AD
BC
BD
CD

خطای خالص
مجموع

مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع ميانگين

آزمون F

معنی داری آماری

()SS

()df

()MS

()F-Value

()P-Value

28/236
15/861
4/528
5/528
87/028

10/07
3/15
0
1/22
10/07

225/889
31/722
9/056
11/056
174/056
0
0
0
0
0
0
0
225/89

8
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
8

الف) اثر دما :میزان استخراج روغن با استفاده از امواج فراصوت
در دمای  30درجه سلسیوس دارای بیشینه مقدار می باشد .سپس
به ترتیب دماهای  45و 60درجه سلسیوس قرار دارند.
ب) اثر مدت زمان استخراج :با افزایش زمان از  5دقیقه تا 15
دقیقه ،میزان بازده استخراج روغن به مقدار کمی افزایش می یابد.
در واقع با افزایش مدت استخراج میزان استخراج افزایش می یابد
که این موضوع در مطالعات گذشته نیز گزارش شده است.
ج) اثر نسبت حالل به نمونه :با افزایش نسبت حالل به نمونه
میزان استخراج افزایش یافت به طوریکه این مقدار در نسبت حالل
به نمونه  15به  1به مراتب بیشتر از نسبت حالل به نمونه  5به
 1تعیین گردید که این موضوع با مطالعات قبلی انجام شده
مطابقت دارد.
د) اثر اندازه نمونه (مش) :اندازه نمونه تاثیر بسیار باالیی بر
افزایش میزان استخراج دارد و با کاهش اندازه نمونه (مش بیشتر)

0/0121
0/150
1
0/450
0/0121
ns
ns
ns
ns
ns
ns

میزان استخراج افزایش می یابد.

شکل  -2تاثير شرايط مختلف آزمايش بر بازده استخراج روغن هسته انگور
سياه سردشت با استفاده از حالل هگزان و با کمک امواج فراصوت
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ارزيابی خصوصيات شيميايی نمونه های استخراج شده:
نتایج حاصل از آزمون های کیفی بر روی روغن هسته انگور سیاه
سردشت با استفاده از روش های استخراج با حالل هگزان و در
دو حالت بدون کمک امواج فراصوت و با کمک امواج فراصوت در
جدول  5نمایش داده شده است .با توجه به اینکه استاندارد ملی
معینی برای روغن هسته انگور خام وجود ندارد ،با استفاده از
استاندارد کدکس ) (CX-STAN210, 1999برخی از خصوصیات
کیفی روغن خام هسته انگور مورد مقایسه قرار گرفت .در این
استاندارد عدد پراکسید حداکثر باید  15اکی واالن گرم اکسیژن
بر  1کیلوگرم روغن باشد که در نمونه روغن به دست آمده از
روش های استخراج با حالل بدون کمک امواج فراصوت 1/97
میلی اکی واالن گرم اکسیژن به کیلوگرم روغن و با کمک امواج
فراصوت  1/85میلی اکی واالن گرم اکسیژن به کیلوگرم روغن
می باشد .عدد اسیدی نیز در استاندارد کدکس حداکثر mg 4
 KOH/gدر نظر گرفته شده است که این پارامتر نیز در هر دو
روش استخراج در دامنه مناسبی قرار دارد .علت پایین تر بودن
عدد اسیدی نمونه روغن حاصل از تیمار فراصوت در مقایسه با
روغن بدون تیمار فراصوت را می توان به نحوه استخراج آن ها
نسبت داد (.)Alirezaloo et al., 2011
همانطور که نتایج نشان می دهد ،در هر دو روش
استخراج ،عدد پراکسید و عدد اسیدی در دامنه مطلوبی بر اساس
استاندارد کدکس قرار دارند .این موضوع بدلیل وجود ترکیبات
فنلی باال با قدرت آنتی اکسیدانی مطلوب در روغن هسته انگور
می باشد ( .)Ghasemzadeh et al., 2016نمونه های استخراج
شده با روش بدون امواج فراصوت دارای اسیدیته و پراکسید
باالتری نسبت به نمونه های استخراج شده توسط امواج فراصوت
بودند که علت آن را می توان به زمان کوتاهتر استخراج در روش
فراصوت نسبت داد .در واقع ،با افزایش زمان مجاورت روغن با
حالل در دمای باال امکان تشکیل هیدروپراکسیدها که محصوالت
اولیه اکسیداسیون می باشند و همچنین اسیدهای چرب آزاد
افزایش می یابد و این موضوع باعث افزایش عدد اسیدی و عدد

پراکسید می شود .شــرایط و نوع عملیاتی که بر روی هسته های
انگور انجام می گیرد نیز می تواند در تغییر عدد پراکســید موثر
باشــد .مثال روغن اســتخراج شده با پرس سرد ،عدد پراکسید پایین
تری نسبت به روغن استخراج شده با استفاده از حالل دارد ( Emmons
.)et al., 1999
علت پایین بودن نسبی عدد صابونی روغن های
استخراج شده در هر دو روش نسبت به استاندارد کدکس می
تواند به باال بودن احتمالی وزن مولکولی اسید های چرب تشکیل
دهنده روغن و در نتیجه افزایش وزن مولکولی تری گلیسیرید
های آن مرتبط باشد .همچنین ،اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر
اشباع موجود در تری گلیسیرید های روغن باعث شکستن مولکول
و تشکیل گروه های کربوکسیل می شود که هر یک از گروه های
کربوکسیل تشکیل شده در واکنش صابونی شدن با هیدروکسید
پتاسیم ترکیب شده و موجب افزایش عدد صابونی می شوند
( .)Hoseini., 2003در واقع ،به دلیل مدت مجاورت بیشتر حالل
با نمونه در دمای باال در روش استخراج با حالل بدون کمک امواج
فراصوت ،امکان اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع و تشکیل
اسیدهای چرب آزاد نسبت به روش فراصوت بیشتر بوده و در
نتیجه عدد صابونی این روغن ها نسبتا بیشتر خواهد بود .همچنین
فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه های روش بدون امواج
فراصوت باالتر از مقادیر این کمیت ها در روش فراصوت بود .این
موضوع را می توان به علت تفاوت در زمان استخراج دانست .زیرا،
احتماال با گذشت زمان ترکیبات فنلی بیشتری وارد حالل شده و
ناچارا فعالیت آنتی اکسیدانی افزایش می یابد.
عدد یدی شاخصی از مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع
روغنها بوده و رابطه مستقیمی بین اکسیداسیون روغن ها و میزان
عدد یدی آن ها وجود دارد .مطابق جدول  ، 6میزان اسیدهای
چرب غیر اشباع در روش بدون امواج در مقایسه با استخراج به
کمک امواج فراصوت باالتر است که این موضوع می تواند دلیل
باالتر بودن نسبی عدد یدی آن نیز باشد.

جدول  -5خصوصيات شيميايی روغن هسته انگور استخراج شده با حالل هگزان (با و بدون کمک امواج فراصوت) در مقايسه با استاندارد کدکس
روش استخراج

عدد پراکسيد
(روغن)meq O2 /kg

عدد اسيدی
(بر حسب

(بر حسب

اسيد اولئيک)

اسيد لينو لئيک)

عدد صابونی

فنل کل

قدرت آنتی

(mg KOH /
)g

(معادلµ/ ml g

اکسيدانی

گاليک اسيد)

(درصد مهار کنندگی

عدد يدی
( )g I2 / 100g

راديکال آزاد )DPPH
حالل

2/00 ± 0/02 a

0/437 ±0/001 a

0/436 ±0/001 a

177± 1a

134 ±1 a

25±1 a

125±1 a

حالل و فراصوت

1/85 ± 0/02 b

0/383 ±0/002 b

0/375 ±0/002 b

167 ±1 b

87 ± 1b

14±0 b

120±1b

188-194

-

-

-

استاندارد
کدکس

کمتر از 15
(پرس سرد)

کمتر از ( 4پرس سرد)

اعداد مربوط به هر خصوصیت (ستونهای جدول) که حروف یکسان دارند فاقد اختالف آماری معنی دار در سطح احتمال  5درصد هستند.
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عدد صابونی نیز در این استاندارد 188-194 mg KOH/g
در نظر گرفته شده است که این اندیس در نتایج به دست آمده از
جدول  5در مقادیر کمتری وجود دارد ( Codex Standard,
 .)1999در واقع ،میانگین اندیس های صابونی برای نمونه روغن
های حاصل از روش استخراج با حالل بدون کمک امواج فراصوت
 177 mg KOH/gو در روش حالل با کمک امواج فراصوت mg
 167 KOH/gمی باشد و هر دو مقدار کمتر از دامنه قابل قبول
در استاندارد کدکس می باشند که دلیل آن در قسمت قبل توضیح
داده شد.
ارزيابی ترکيب اسيدهای چرب نمونه های استخراج شده

ترکیب اسیدهای چرب روغن های به دست آمده از دو روش
استخراج در جدول  6نمایش داده شده است .نوع و ترکیب
اسیدهای چرب یکی از عوامل مهم در بررســی کیفیت روغن
هسته انگور می باشد که بسته به واریته انگور و فصل برداشت
تغییر می کند .برای مثــال ،در روغن حاصل از واریته انگور قرمز
درصد اســید لینولئیک بیشــتر از مقادیر آن در ســایر واریته
های ایرانی اســت .با توجه به ترکیب اســیدهای چرب سه نمونه
روغن هسته انگور ایرانی مشخص گردید که اسید لینولئیک با
مقدار متوسط  %56/8و اسید اولئیک با مقدار متوسط %17/2
اسیدهای چرب غالب در این نمونه ها می باشند ( & Movahed

 .)Ghavami, 2007بررسی مقایسه آماری نمونه های استخراج
شده با دو روش نشان می دهد که نمونه حاصل از روش فراصوت
نسبت به نمونه حاصل از روش استخراج معمولی دارای استئاریک
اسید و پالمیتیک اسید بیشتر اما اولئیک اسید و لینولئیک اسید
کمتری بود .همچنین برای مقایسه میزان این اسیدهای چرب با
استاندارد کدکس  ،CX-STAN210-1999در یک ستون در همین
جدول مقادیر این اسیدهای چرب بر اساس استاندارد کدکس
آورده شده است ( .)Codex Standard, 1999در هر دو روش
استخراج ،اسید لینولئیک با مقادیر  66/7و  64/6درصد و اسید
اولئیک با مقادیر  17/7و  14/4درصد به ترتیب برای روش
استخراج با حالل بدون کمک امواج فراصوت و با کمک امواج
فراصوت تعیین گردیدند .مطابق با جداول فوق مشخص گردید که
ترکیب اسیدهای چرب نمونه های روغن حاصل از روش حالل
بدون استفاده از امواج فراصوت کامال در محدوده میزان اسیدهای
چرب استانداردکدکس قرار دارند .اما روغن های به دست آمده از
روش فراصوت در دو مورد اسیدهای چرب پالمیتیک ( )C16:0و
استئاریک ( )C18:0دارای مقادیر کمی باالتر از استاندارد کدکس
می باشند .در مطالعه مشابهی نتایج آنالیز کروماتوگرافی گازی در
مورد روغن سویای تیمار شده با امواج فراصوت کاهش کمی در
میزان اسیدهای چرب غیراشباع و همچنین افزایش کمی در
اسیدهای چرب اشباع را نشان داد (.)Bakhshabadi et al., 2010

جدول  -6ترکيب درصد اسيدهای چرب نمونه های روغن استخراج شده بوسيله حالل هگزان ،با و بدون کمک امواج فراصوت در مقايسه با استاندارد کدکس

روش حالل بدون
کمک امواج فراصوت

اسيد چرب
پالمیتیک اسید ()C16:0
پالمیتولئیک اسید()C16:1
استئاریک اسید ()C18:0
اولئیک اسید ()C18:1
لینولئیک اسید ()C18:2
لینولنیک اسید ()C18:3

b

9/80± 0/04
0/20±0/01 a
5/30± 0/08 b
17/70± 0/20a
66/70± 1/20 a
0/30± 0/02 a

روش حالل با
کمک امواج فراصوت
a

13/00± 0/05
0/20± 0/08 a
7/30± 0/60a
14/40± 0/20b
64/60± 1/00b
0/50± 0/01 a

استاندارد کدکس
CX-STAN210-1999
5/5- 11
0-1/2
3/0 - 6/5
12 - 28
58 - 78
غیر قابل شناسایی

اعداد مربوط به هر اسید چرب که با حروف التین یکسان مشخص شده اند فاقد اختالف آماری معنی دار در سطح  5درصد هستند.

نتيجه گيری کلی
با توجه به بررسی های انجام شده بر روی دو روش استخراج با
حالل هگزان بدون کمک و با کمک امواج فراصوت مشخص گردید
که روش استخراج با کمک امواج فراصوت در زمان کوتاهتری
تکمیل شده که این مهم به تاثیر تشدیدکنندگی امواج فراصوت
در خروج آسان تر روغن از هسته ها ارتباط داده می شود.
همچنین ،با توجه به بررسی های کیفی صورت گرفته بر روی
نمونه های حاصل از هر دو روش استخراج و مقایسه با استاندارد

کدکس مشخص گردید که هر دو نمونه روغن دارای کیفیت قابل
قبولی برای مصرف می باشند .اسید لینولئیک با مقادیر باالتر از
 64درصد و سپس اسید اولئیک با مقادیر باالتر از  14درصد
اسیدهای چرب غالب برای روغن هسته انگور سیاه سردشت در
هر دو روش استخراج می باشند .به نظر می رسدبخشی از این دو
اسید چرب در روش استخراج به کمک امواج فراصوت از بین رفته
باشد که این مهم نیاز به بررسی بیشتر در قالب یک مطالعه
جداگانه دارد.

1398  تابستان،2  شماره،50  دوره، مهندسی بيوسيستم ايران398
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