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به کمک امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ
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1استادیار ،گروه پژوهشي افزودنيهاي غذایي پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذایي2 ،دانشجوي دکتري مهندسي علوم
و صنایع غذایي ،دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي گرگان3 ،دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي علوم و صنایع غذایي،
دانشگاه فردوسي مشهد
تاریخ دریافت 22/11/22 :؛ تاریخ پذیرش22/10/22 :

چکیده
دراین پژوهش متغیرهاي مستقل فراصوت شامل زمان صوتدهي ( 12-1دقیقه) ،دماي فرایند
( 52-22درجه سانتيگراد) و توان دستگاه فراصوت ( 111-11درصد) در نظر گرفته شد .نتابج حاکي
از آن بود که زمان صوتدهي به صورت خطي ( )P>1/11و نیز اثر متقابل زمان با توان دستگاه فراصوت
( )P>1/11تاثیر معنيداري بر استخراج کوکومین از پودر ریزوم زردچوبه داشت .به منظور بهینهسازي
اثر زمان صوتدهي ،دماي فرایند و توان دستگاه فراصوت بر میزان استخراج کورکومین از روش سطح
پاسخ ،طرح مرکب مرکزي استفاده شد .نتایج نشان داد که مدل چند جملهاي  2Fبه خوبي قادر به
توصیف دادهها بوده و بهطور معنيداري رابطه بین متغیرهاي مستقل و پاسخ را بیان ميکند .بهترین
سطوح زمان صوتدهي ،دماي فرایند و توان دستگاه فراصوت بهترتیب  8دقیقه 32 ،درجه سانتيگراد و
 22درصد بود.
واژههاي کلیدي :کورکومین ،امواج فراصوت ،بهینهسازي ،سطح پاسخ

*مسئول مکاتبهkhaliliansafie02@gmail.com :
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مقدمه
امروزه طیف وسیعي از ترکیبات تحت عنوان افزودني جهت مقاصد مختلف ،در تهیه و فرآیندهاي
غذایي مورد استفاده قرار ميگیرند .اهمیت این افزودنيها به حدي است که بدون بهرهگیري از آنها،
تولید و مصرف بسیاري از اقالم و فرآوردههاي غذایي غیرممکن ميباشد .این دسته از مواد بر حسب
نوع کاري که در سیستم غذایي انجام ميدهند به گروههاي مختلفي تقسیم ميشوند (حسیني و همکاران،
2118؛ دمان.)1222 ،
رنگ بهعنوان یکي از ویژگيهاي مهم کیفي مواد غذایي محسوب ميشود .رنگ با ایمني مواد غذایي
ارتباط مستقیم داشته و یك رنگ نامطلوب از شرایط نامناسب فرآیند و حمل و نقل نادرست ناشي
ميشود 52 .درصد غذا قبل از رسیدن به دست مصرفکننده فرآوري ميگردد .بنابراین شرایط فرآوري
و حمل و نقل غذا ضروري است .بهمنظور بهبود کیفیت ،ارتقاء ،ارزش تغذیهاي و رفع مشکالت
تکنولوژیکي مواد غذایي از افزودنيهاي غذایي استفاده ميشود.
کاربرد گسترده رنگها در صنايع غذايي :رنگها کاربرد وسیعي در صنایع غذایي مختلف اعم از صنایع
تولید کیك و شیریني ،بستنيها و دسرهاي منجمد ،اسنكها ،نوشیدنيها ،صنایع شکالتسازي و غیره
دارند .انتخاب رنگ مناسب در مواد غذایي بهترین تبلیغ براي مصرف است .از انواع رنگها در گستره
وسیعي از محصوالت غذایي که رژیم غذایي عموم مردم را تشکیل ميدهد استفاده ميشود.
اهمیت تولید رنگهاي خوراکي از منابع طبیعي :اخیرا محدودیتهاي بسیاري از جانب سازمانهاي
بینالملل ي و انستیتوهاي تحقیقاتي مانند انستیتو ملي سرطان در مورد استفاده از رنگهاي مصنوعي
خوراکي بیان شده است (نیچنامتال و همکاران .)2110 ،بنابراین در سطح جهاني مطالعه و جستجو براي
یافتن پیگمانهاي طبیعي مناسب بهعنوان رنگ افزودني آغاز شده است .پیگمانهاي طبیعي اثرات سوء
ذکر شده براي رنگهاي مصنوعي را نداشته و در تحقیقات مختلف تاثیرات مثبت آنها بر سالمت عمومي
به دفعات مورد تائید قرار گرفته است .کاروتنوئیدها نیز بهعنوان عوامل ضدسرطان ،افزایشدهنده طول
عمر و بازدارنده زخم معده و بیماريهاي قلبي-عروقي معرفي شدهاند .بهطوريکه انسیتو ملي سرطان
ایاالت متحده آ مریکا مصرف غذاهاي حاوي مقادیر زیاد کاروتنوئید را در رژیم غذایي روزانه توصیه
نمودهاست (زند.)1381 ،
وجود شرایط متنوع اقلیمي در ایران و نیز منابع گوناگون گیاهي و حیواني ،زمینه تولید رنگهاي
غذایي با منشاء طبیعي در کشور را بسیار مساعد ساخته است .طبق بررسيهاي انجام شده ،در حال
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حاضر رنگهاي خوراکي مصرفي در کارخانجات موجود در کشور از نوع رنگهاي مصنوعي و سنتزي
ميباشند که از کشورهاي مختلف وارد ميشوند و هیچ واحد صنعتي براي تولید رنگهاي خوراکي با
منشا طبیعي در داخل کشور وجود ندارد .برابر آمار تهیه شده از شرکتهاي واردکننده مواد افزودني،
قیمت رنگهاي طبیعي وارداتي باال بوده و از این طریق ارز فراواني از کشور خارج ميشود .طبق گزارش
اداره گمرک جمهوري اسالمي ایران در سالهاي  1382و  1380جمعاً در حدود  135 ،125 ،5و 522
هزار ریال بهصورت ارز بابت رنگهاي خوراکي و غیرخوراکي وارداتي از کشور خارج شدهاست.
همچنین بررسيها نشان ميدهد که میزان واردات این مواد سیر صعودي دارد.
در حال حاضر حدود  052واحد صنعتي با تولید حدود  180 ،32و  022هزار تن در کشور وجود
دارند که از رنگهاي مجاز خوراکي استفاده ميکنند .این آمار در مقایسه با کل تولید فراوردههاي غذایي
کشور ،درصد باالیي را تشکیل ميدهد.
بنابراین با توجه به پتانسیل باالي منابع طبیعي بالقوه جهت استخراج رنگ ،تعداد زیاد صنایع غذایي
مصرفکننده رنگ ،عدم وجود واحدهاي تولید کننده رنگهاي طبیعي در کشور ،باال بودن قیمت
رنگهاي طبیعي وارداتي و به موازات آن خروج ارز فراوان از این طریق ،همگي نشاندهنده اهمیت
تولید رنگهاي خوراکي با منشأ طبیعي در داخل کشور ميباشند.
زردچوبه :تجزیه و تحلیلهاي انجام شده روي زردچوبه نشان ميدهد که این ماده شامل ترکیبات
متعددي است که مهمترین آنها عبارتند از روغنهاي ضروري (تورمرونها ،آتالنتونها و زینجیبرن)،
تورمرین (یك پپتید محلول در آب) و کورکومینوئیدها .از دیگر مواد موجود در زردچوبه ميتوان به مواد
معدني (نظیر پتاسیم) ،کاروتن ،ویتامین  Cو نشاسته ژالتینهشده اشاره نمود.
زردچوبه ،از دیرباز در طب سنتي هند (آیورودا )1از اهمیت قابل مالحظهاي برخوردار بوده است.
طب آیورودا بیش از  511نوع داروي گیاهي را شرح ميدهد که شامل ادویهها و افزودنيهاي خوراکي
است که موجب تقویت سالمت ميشوند (ورجس.)1223 ،
این طب دانشي از زیستن براي سالمت و تعادل زندگي ميباشد .در مکتب پیروان این طب زردچوبه
به عنوان آنتي بیوتیك ،عامل کمکي در گوارش و تثبیت فلور روده ،تصفیهکننده خون و خونساز شناخته
ميشود.
-Ayurveda
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این گیاه سبب پیشبرد متابولیسم طبیعي بدن شده و به هضم پروتئینها کمك ميکند .در ترکیب با
عسل جهت التیام رگ به رگ شدگي ،در رفتگي یا ضربدیدگي استخوان ،کبودي و خارش به کار
ميرود .در مواردي نظیر آسم و سرفه به عنوان نرمکننده دستگاه تنفس به کار ميرود و خصوصیات
ضدرماتیسمي و ضد باکتریایي داشته و به هضم غذاهاي با محتواي پروتئین باال کمك زیادي ميکند
(ژنگ.)2118 ،
ریزوم زردچوبه به طور وسیعي براي رنگ و طعم دادن به غذا به کار ميرود .به صورت پودر به آن
تورمریك 1ميگویند ،تورمریك مخلوط با آهك آبدیده در طب سنتي بهصورت موضعي براي درمان رگ
به رگ شدن و تورم ناشي از ضربات به کار ميرود .در طب سنتي هندي براي زردچوبه خواص دارویي
در درمان اختالالت صفراوي ،بياشتهایي ،زکام ،سرفه ،زخمهاي دیابتي ،اختالالت کبدي ،روماتیسم و
سینوزیت ذکر شده است (ورجس.)1223 ،
کورکومین :کورکومین( 2دي فرول متان یا بیس ( -5هیدروکسي -3-متوکس فنیل)1و -0هپتادي ان -
3و -2دي ان) 3رنگدانه زرد رنگي است که از ریشههاي گیاه  Curcuma longa L.که از خانواده زنجبیل
ميباشد ،بهدست ميآید .ترکیبات شیمیایي اجزاي اصلي گیاه زردچوبه شامل روغن زردچوبه ،اولئورزین،
کورکومینوئید و عطر زردچوبه ميباشد .کورکومین یك پلي فنل آبگریز ميباشد .کورکومین در حقیقت
همان اولئورزین پاالیش شده و عاري از روغن فرار است .مولکول کورکومین ترکیبي از دو کروموفور
آریل بوتن  -2فریلول است که به وسیله یك گروه متیلن به هم متصل شدهاند .کورکومین تجاري
استخراج شده از ریزوم زردچوبه داراي  55درصد کورکومین 15 ،درصد دمتوکسيکورکومین و  3درصد
بیسدمتوکسيکورکومین ميباشد .فعالیت دو ماده اول تقریبا یکسان اما فعالیت ترکیب سوم از دو ترکیب
دیگر کمتر است (شکل  .)1مولکول کورکومین از یك زنجیر اصلي آلیفاتیك تشکیل شده که گروههاي
غیراشباع و آریل ميتوانند در آن جایگزین شوند (ژنگ.)2118 ،

1 - Turmeric
2 - Curcumin
3 - Diferuloymethane
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تشکیلدهنده کورکومینوئید.
شکل  -1ساختار شیمیايي ترکیبات
کورکومین

مواد و رو شها
ریزوم زردچوبه از استان خراسان شمالي ،شهرستان بجنورد ،خریداري شد .مواد شیمیایي مورد
استفاده شامل پترولیوم اتر و استن از شرکت مرک 1آلمان تهیه شدند .پلي وینیل پیرولیدون 2از شرکت
سیگما 3تهیه گردید.
آمادهسازي ماده جامد :ریزوم زردچوبه در خرداد  1382به میزان الزم از بازار شهرستان بجنورد تهیه
گردید .نمونهها به کمك آسیاب چکشي صنعتي خرد شدند .براي این که نمونههاي مورد آزمایش داراي
اندازه یکنواخت و یکساني باشند پس از آسیاب کردن ،پودر حاصل از الك با مش  31عبور داده شده،
سپس عملیات استخراج مطابق روشهاي توضیح داده شده در بخشهاي بعد بر روي آنها انجام گردید
(روحاني و همکاران.)2110 ،
جداسازي روغنهاي از زردچوبه :جهت روغنگیري از زردچوبه ،ابتدا مقدار مشخصي از زردچوبه
درون کاغذ صافي در محفظه دستگاه سوکسله قرار داده شد و مقداري حالل پترولیوم اتر تقطیر شده
درون بالن دستگاه افزوده گردید  .بالن محتوي حالل را بر روي همزن مغناطیسي و حرارتي با دور 211
دور در دقیقه و دماي  121درجه سانتيگراد به مدت  25ساعت قرار داده شد .با این روش تمام پودر
زردچوبه مورد نیاز را روغنگیري شد (گیکر و همکاران.)2111 ،
1- Merck
2- Polyvinylpyrrolidone- PVP
3- SIGMA
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نحوه استخراج کورکومین با امواج فراصوت :جهت تهیه عصاره 31 ،گرم پودر ریزوم زردچوبه را با 01
سي سي حالل استن مخلوط نموده و بعد از همزدن با میله شیشهاي تیمارهاي فراصوت با شرایط مختلف
توان ،زمان و دماي صوت که طبق فرمولهاي بهدست آمده از نرمافزار سطح پاسخ (جدول  )1اعمال
گردید .سپس نمونهها بهمدت  58ساعت در دماي محیط توسط شیکر مدل  Gerhardtبا دور  121دور
در دقیقه هم زده شدند (ورجس .)1223 ،مخلوط حاصل توسط کاغذ صافي واتمن 1صاف و محلول
صاف شده تا  11برابر محلول رقیقسازي گردید و جهت عملیات بعدي مورد استفاده قرار گرفت.
تعیین مقدار کورکومین استخراج شده :جهت تعیین مقدار کورکومین استخراج شده ،از دستگاه
اسپکتروفتومتري مدل  ،BC47358شرکت  ،Biochromساخت انگلستان استفاده شد .براي این منظور
کورکومین از زردچوبه با حالل استن و با استفاده از روش مذکور استخراج شد .بدین منظور  1/2میليلیتر
از محلول کورکومین در بالن ژوژه  21با استن به حجم رسانده شد .سپس از این محلول درون سل
دستگاه اسپکتروفتومتري رقت  1/1درست نموده (بدینصورت که  1/3میليلیتر از محلول و  2/5میليلیتر
استن مخلوط گردد) .سپس مقدار کورکومین در طول موج  522نانومتر اندازهگیري شد .منحني استاندارد
با استفاده از محلولهاي با غلظت متفاوت کورکومین در استن رسم گردید .جهت رسم منحني استاندارد
از کورکومین تجاري با خلوص  23درصد بهعنوان استاندارد استفاده گردید.
به منظور محاسبه غلظت کورکومین پس از قراردهي میزان جذبهاي خوانده شده در معادله خط
بهدست آمده از طریق نمونههاي استاندارد میزان غلظت واقعي نمونه محاسبه گردید.
براي این منظور با استفاده از دستگاه روتاري مدل  Heidolphحالل موجود در عصاره کورکومین
جدا شد .سپس به عصاره خشك شده مقداري اتانول اضافه کرده و سپس با کمك دستگاه روتاري اتانول
را نیز از محلول جداسازي صورت گرفت .به عصاره خشك شده آب مقطر افزوده شد .محلول به دست
آمده با دستگاه سانتریفوژ مدل  ،2-16pشرکت سیگما ،ساخت آلمان با سرعت  2211دور در دقیقه به
مدت  21دقیقه سانتریفوژ نموده تا فاز جامد از فاز مایع جدا شود .فاز مایع را جدا نموده و فاز جامد که
همان کورکومین است را داخل پلیت ریخته و در مجاورت هوا قرار داده تا خشك شود.

1- Waltman
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طرح آماري
روش رويه پاسخ :روش رویه پاسخ ( ،)RSMمجموعهاي از تکنیكهاي آماري و ریاضي است که در
مورد فرآیندهایي کاربرد دارد که چند متغیري هستند یا مکانیسمهاي دخیل در آنها به خوبي مشخص
نشدهاند و اطالعات موجود در مورد سیستم بسیار کم ميباشد ،یا میان متغیرها بر هم کنش وجود داشته
و پاسخ غیر خطي است (هیل1200 ،؛ میزوبوتي .)2111 ،هدف اصلي روش رویه پاسخ ،رسیدن به
شرایط بهینه است که طرح مرکب مرکزي ارجحیت دارد.
انتخاب متغیرهاي مستقل و سطوح آنها :در این مرحله ،فاکتورهاي تاثیرگذار بر فرآیند ،گزینش شده
و سپس سطوح آنها تعیین ميشوند .تعیین این سطوح بهدلیل این که موفقیت فرآیند مستقیما مربوط به
این سطوح ميباشد ،داراي اهمیت است .بهدلیل این که این پارامترها در آزمایش ،واحد یا محدودههاي
متفاوت دارند ،آنالیز رگرسیون را نميتوان مستقیما انجام داد .در همین راستا ،ابتدا بایستي پارامترها را
پیش از انجام آنالیز رگرسیون ،نرمالسازي کرد .هر کدام از متغیرهاي کدبندي شده 1در محدوده  -1تا
 +1قرار ميگیرند ،به طوري که متغیرها بدون بعد ميشوند .مقادیر سطوح متغیرها به صورت کد بندي
شده در آنالیز طرح به کار ميروند.
نرمافزارهاي کامپیوتري ،طرحهاي بهینه را بر پایه معیارهاي خاص و وروديهایي که کاربر مدنظر
قرار ميدهند ،ایجاد ميکنند .تفاوت این طرحها با توجه به انتخاب نقاط آزمایش در تعداد آزمایشها 2و
و بلوکها مي باشد .پس از گزینش طرح ،رابطه مدل تعریف شده و ضرایب آن تخمین زده ميشوند.
مدل مورد استفاده در  ،RSMعموما رابطه درجه دوم کامل یا درجه دوم کاسته ميباشند .مدل درجه دوم
را ميتوان به صورت زیر نوشت:
+ Σ bijxixj

2
biixi

У = b0 + Σ bixi + Σ

که  b0و  biو  biiو  bijضرایب رگرسیوني براي بهترتیب عرض از مبدا ،خطي ،درجه دوم و بر هم کنش
و  xiو  xjمتغیرهاي مستقل کدبندي شده هستند.
ضرایب مدل با استفاده از روش حداقل مربعها 3محاسبه ميگردند که یك تکنیك رگرسیون چندگانه
است .پس از به دست آوردن ضرایب رگرسیوني ،پاسخ تخمین زده شده را ميتوان به سادگي با استفاده

1- Coded variable
2- Runs
3- Least squares
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از رابطه مدل محاسبه کرد .معموال رفتار سیستم ناشناخته است و بنابراین بایستي توان برازش مدل بر
داده هاي آزمایش را بررسي کرد .براي ارزیابي کفایت مدل ،تکنیكهاي مختلفي وجود دارند .تعدادي از
این تکنیكها شامل آنالیز خطا ،1مقیاسبندي خطاها ،2مجموع مربعهاي خطاي پیش بیني (Press) 3و
آزمون ضعف برازش 5ميباشند .قابلیت پیشبیني کلي مدل به طور متداول توسط ضریب تعیین(R2) 2

بیان ميشود که از  Pressمحاسبه ميگردد .ولي نبایستي فراموش شود که  R2به تنهایي نميتواند معیاري
از صحت مدل باشد (باس .)2115 ،کدهاي مشخص شده عبارتند از:
جدول  -1نمايش متغیرهاي مستقل فرآيند و مقادير آنها
کد و سطح مربوطه

متغیرهاي مستقل

نماد ریاضي

رمان

X1

12

دما

X2

52

32

توان (وات)

X3

111

22

+1

1

-1

8

1
22
11

در مرحله بعد ،طرح آماري گزینش شده و رابطه مدل مورد استفاده براي پیش بیني برازش شده و
مورد ارزیابي قرار ميگیرد .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و رسم نمودارهاي مربوط به روش رویه
پاسخ از نرم افزارهاي  Design-Expert 7.1.6استفاده گردید.
در این تحقیق از طرح مرکب مرکزي با سه متغیر مستقل ،زمان صوتدهي ،دما و توان دستگاه
فراصوت ،سه سطح و شش تکرار در مرکز طرح (براي محاسبه تکرارپذیري فرآیند) به منظور بررسي
تاثیر شرایط استخراج کورکومین و بهینهسازي فرایند مذکور استفاده خواهد شد .جدول  ،2نشاندهنده
 21تیمار استخراجي از نقطه نظر نسبت حالل به ماده جامد ،نسبت حاللها به یکدیگر و زمان ميباشد:

1- Residual analysis
2- Scaling residuals
)3- Prediction error sum of squares (Press
4- Lack of fit
5- Coefficient of determination
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جدول  -2تیمارهاي صوت انجام گرفته بر روي ريزوم زردچوبه
تیمار

زمان (دقیقه)

دما (درجه سانتي گراد)

قدرت صوت (وات)

غلظت کورکومین استخراجي

1

1

22

11

3/28283

2

12

22

11

5/2323

3

1

52

11

3/13232

5

12

52

11

2/28215

2

1

22

111

5/181123

0

12

22

111

5/21102

5

1

52

111

3/12531

8

12

52

22

5/115212

2

1

32

22

3/05323

11

12

32

22

5/180332

11

8

22

22

5/111552

12

8

52

22

5/112222

13

8

32

11

5/112220

15

8

32

111

5/112220

12

8

32

22

5/2200

10

8

32

22

5/121258

15

8

32

22

5/112202

18

8

32

22

5/135512

12

8

32

22

5/18032

21

8

32

22

2/23221

نتايج و بحث
برازش مدلها :در ابتدا جهت تعیین مناسبترین مدل ،برازش دادههاي آزمون صورت پذیرفت .بنابراین به
ترتیب فاکتورهاي مستقل به مدل افزوده و معنيداري آن ها در مدل مورد آزمون قرار گرفت .همانطور که
در جدول ،3مشاهده ميگردد مدلي که داراي اثرات خطي و متقابل متغیرهاي مستقل ميباشد ،در سطح
معنيداري  1/12ميتواند بهترین مدل براي برازش دادههاي به دست آمده باشد.
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جدول  -3آنالیز مدلهاي مورد استفاده جهت يافتن بهترين مدل براي پاسخهاي مورد بررسي
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

میانگین

358/1511

1

358/1511

مقادیر F

P

خطي

5/1225

3

1/3212

5/5821

1/1182

2F

2/1018

3

1/0853

3/2323

1/1552

درجه دوم

1/1111

3

1/1333

1/1221

1/2531

مکعب

1/0501

5

1/1012

1/5812

1/5212

باقیمانده

2/1181

0

1/3305

کل

320/2225

21

15/8501

جدول -4آنالیز واريانس متغیرهاي مدل میزان کورکومین استخراجشده و ضرايب پیشگويي مدل
منبع
مدل

درجه آزادي

ضرایب

جمع مربعات

F

0

5/1510

0/1152

5/5222

خطي
b1

1

1/0111

3/2225

10/2311

b2

1

-1/1810

1/1002

1/3122

-1/1253

1/3825

1/8315

b3
اثرات متقابل
b12

1

1/2233

1/2132

2/5155

b13

1

-1/3215

1/2851

5/0282

1

-1/2020

1/2053

2/0232

b23
باقیمانده

13

2/5051

عدم برازش

8

1/1251

خطا

2

1/5351

کل

12

8/8810

ضریب تبیین

1/2025

ضریب تبیین اصالح شده

1/2285

ضریب پراکندگي

8/123

مجموع مربعهاي خطاي پیشبیني شده

2/2505
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زمان ،دما و توان دستگاه فراصوت به صورت خطي و اثرات متقابل بر میزان استخراج کورکومین اثر
داشتند .نتایج جدول آنالیز واریانس (جدول  )5نشان داد که زمان به صورت خطي ( )P>1/11اثر
معنيداري داشت .اثر متقابل زمان و توان دستگاه فراصوت نیز معنيدار بود (.)P>1/12
اثر خطي زمان بر استخراج کورکومین به صورت خطي و مستقل در شکل  ،2نشان داده شده است.
با افزایش زمان صوتدهي ،میزان استخراج کورکومین افزایش یافت.
اثرات همزمان و توان دستگاه فراصوت و زمان و دما بر میزان استخراج کورکومین در شکلهاي 3
و  ،5نشان داده شده است .با افزایش زمان ،میزان استخراج کورکومین افزایش نشان داد در حاليکه با
افزایش توان و دماي فرایند ،در میزان استخراج کورکومین ،کاهش مشاهده شد .اگرچه این کاهش در
هیچ یك از سطوح آماري معنيدار نبود اما اثر کاهندگي توان فراصوت به میزان بیشتري مشاهده گردید.
افزایش دما سبب افزایش ضریب نفوذ حالل و افزایش زمان نیز مدت زمان انتقال جرم را افزایش
ميدهد .در یك مطالعه ،شرایط بهینه استخراج سلولز سبوس برنج بررسي گردید؛ بر این اساس ،استفاده
از زمان فراصوت 31دقیقه بیشترین بازده را در راندمان استخراج داشت ،این مسئله بهدلیل تخریب دیواره
سلولي و قابلیت خروج و در دسترس بودن بیشتر این ترکیبات بود؛ در مقابل زمانهاي  2-11دقیقه
افزایش معنيداري در روند استخراج در مقایسه با استخراج معمولي نداشت و لذا مستلزم به کارگیري
شدتهاي صوتي باالتر بود.
زانگ ( ،)2118از پروب مستقیم فراصوت در استخراج اپیمدین استفاده کرد؛ نتایج بررسي نشان داد،
افزایش زمان فراصوت تا  21دقیقه منجر به افزایش بازده استخراج شد اما به کارگیري زمانهاي بیشتر
از  51دقیقه منجر به ظهور روند کاهشي در فرآیند استخراج شد.
هررا و همکاران ( )2112بیان داشتند که افزایش زمان استخراج بهطور معنيداري بر روي میزان
استخراج ترکیبات فنولیك از توت آسیاب شده و تفاله انگور موثر بود .در تحقیقي دیگر ،مانسي و گرومن
( )2111روند استخراج ترکیبات فنولیك را مورد بررسي قرار دادند و بیان داشتند که در دماهاي باالي
 51درجه سانتيگراد ،کاهش در میزان استخراج ترکیبات فنولیك مشاهده شد .همه این محققان دلیل
چنین پدیدهاي را واکنشهاي پليمریزاسیون ترکیبات فنولیك با یکدیگر بیان نمودند.
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غلظت کورکومین

زمان (دقیقه)

شکل  -2اثر زمان و توان بر میزان استخراج کوکومین از ريزوم زردچوبه با استفاده از منحني پاسخ سطحي.

غلظت کورکومین

توان (وات)
زمان (دقیقه)

شکل  -3اثر زمان و توان بر میزان استخراج کوکومین از ريزوم زردچوبه با استفاده از منحني پاسخ سطحي.

غلظت کورکومین

دما (درجه سانتی گراد)

زمان (دقیقه)

شکل -4اثر زمان و دما بر میزان استخراج کوکومین از ريزوم زردچوبه با استفاده از منحني پاسخ سطحي.
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بهینهيابي :بهمنظور بهینه یابي شرایط استخراج کورکومین از پودر ریزوم زرد چوبه بر اساس تیمارهاي
فراصوت از ماکزیمم مقدار کورکومین استخراجي ( )5/15استفاده گردید .نتایج نشان داد که با زمان
صوتدهي  8دقیقه ،دماي فرایند  32درجه سانتيگراد و توان دستگاه فراصوت  22وات ميتوان بیشترین
میزان کورکومین را از پودرهاي ریزوم زردچوبه استخراج نمود .در مقایسه با روش ماسراسیون (غرقابي)،
افرایش بازدهي ( 1/2درصدي) در استخراج کورکومین رخ داد.
نتیجهگیري
کورکومین از خانواده زنجبیل ،عالوه بر رنگدهندگي داراي خواص درماني مفیدي از جمله خاصیت
آنتياکسیداني ،ضدمیکروبي ،کاهشدهنده عوارض قلبي -عروقي ،خاصیت ضدسرطاني و غیره ميباشد.
امروزه استفاده از امواج فراصوت با توجه به اثرات مؤثر آن ،رو به گسترش ميباشد .اثرات مکانیکي
امواج فراصوت و کاویتاسیونهاي تولید شده ،باعث افزایش نفوذپذیري حالل به داخل سلولهاي گیاهي
و به دنبال آن افزایش بازدهي استخراج در دماهاي پایین ميگردد.
با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش روش استخراج با فراصوت نسبت به روش غرقابي
داراي بازده بیشتري از نظر استخراج کورکومین از پودر ریزوم زردچوبه بود .عالوه بر این ،زمان صوت
دهي مهمترین عامل شناسایي گردید و همچنین اثرات متقابل زمان و توان صوتدهي نیز بر استخراج
کروکومین تاثیرگذار بود.
شرایط بهینه صوتدهي شامل زمان صوتدهي ،دماي فرایند و توان دستگاه فراصوت بهترتیب 8
دقیقه 32 ،درجه سانتيگراد و  22درصد بهدست آمد.
تشکر و قدرداني
از همکاري گروه پژوهشي افزودنيهاي غذایي پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذایي جهاد
دانشگاهي مشهد به خاطر مساعدت در انجام این تحقیق کمال تشکر و قدرداني را داریم.
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Extraction of curcumin from Curcuma longa: Optimization condition
of extraction with ultrasound waves by RSM
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Abstract
In this study, independent variables were time (1-15 min0, temperature (25-45)
and power of ultrasound. Results showed that time of ultrasound was linear (P<0.01)
and also effect of interaction time with power (P<0.05) affect on extraction of
curcumin significantly. In order to optimization of time, temperature and power of
ultrasound response surface central composite deign was used methodology. Results
represented that 2F generated adequately explained the data variation and
significantly represented the actual relationship between the independent variables
and the response. In the optimum point, time, temperature and power of ultrasound
levels were found to be 8 min, 35° C and 55 %, respectively.
Keywords: Curcumin, Ultrasound, Optimization, Response surface1
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