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ABSTRACT  

In the present study, two methods were used to extract oil from seeds of Sardasht black grape with normal-

hexane 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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 امواج کمک بدون و با هگزان، حالل لهيوس هب شده استخراج سردشت اهيس انگور هسته روغن مقايسه و یبررس

  فراصوت

2يیرضا اله کرامت ،1یمالط یميابراه یعل
 5یميکر اهلل روح ، 4ونک یراويپ زهرا ، 3پورفرزاد ريام ،*

 ایران. مالیر، ،ریمال دانشگاه کشمش، و انگور پژوهشکده غذایی، صنایع و علوم گروه ،یدکتر یدانشجو .1

 ایران. تهران، ،تهران دانشگاه ،یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد ،ییاذغ عیصنا و علوم گروه استاد، .2

 ایران. رشت، ،النیگ دانشگاه ،یکشاورز علوم دانشکده ،ییغذا عیصنا و علوم گروه ار،یاستاد .3

 ایران. کرج، ،استاندارد پژوهشگاه ،یکشاورز و ییغذا پژوهشکده ار،یدانش .4

 ایران. مالیر، ،ریمال دانشگاه انگور، و کشمش پژوهشکده غذایی، صنایع و علوم گروه ار،یاستاد .5

 (1397 /12 /14 تصویب: تاریخ -1397 /11 /25 بازنگری: تاریخ -1397 /9 /24 دریافت: )تاریخ 

 دهيچک

 برای فراصوت امواج کمک بدون و فراصوت امواج کمک با نرمال هگزان حالل وسیله هب استخراج روش دو از مطالعه این در

 هگزان حالل وسیله به استخراج بهینه حالت که داد نشان نتایج شد. استفاده سردشت سیاه انگور هسته از روغن استحصال

 تریل یلیم 1 به 15 نمونه به حالل نسبت ،قهیدق 60 استخراج زمان وس،یسلس درجه 30 یدما) فراصوت امواج کمک بدون

 1 به 10 نمونه به حالل نسبت قه،یدق 20 زمان وس،یسلس درجه 45 یدما) و (40 مش با شده الک نمونه اندازه گرم، به

 هگزان حالل وسیله به استخراج بهینه حالت و %17 استخراج بازده با (40مش با شده الک نمونه اندازه گرم، به تریل یلیم

 به لیتر میلی 1 به 15 نمونه به حالل نسبت قه،یدق15 استخراج زمان وس،یسلس درجه 30 یدما) فراصوت امواج کمک با

 باشند. می %25 استخراج بازده با (40 مش با شده الک ذره اندازه و گرم

 .چرب اسید ترکیب ،فراصوت استخراج، انگور، هسته روغن کليدی: هایهواژ
 

 * قدمهم
 سال در (FAO) متحد ملل یکشاورز و خواربار سازمان آمار طبق 

 وهیم محصوالت بیشترین جزء (Vitis vinifera) انگور وهیم 2014

 حساب به سال در تن ونیلیم 75 حدود یجهان دیتول با ایدن یا

 – 52) انگور تفاله از یا مالحظه قابل نسبت ها هسته .دیآ یم

 از انگور هسته روغن .دهند یم لیتشک را (خشک ماده درصد 35

 دیاس کینولئیل خاص طور هب و اشباع ریغ چرب یدهایاس نظر

 ،ایتالیا در یمهم اریبس محصول روغن نیا نیهمچن .باشد یم یغن

 اروپا نقاط گرید در آن یبرا تقاضا زانیم و بوده ایاسپان و فرانسه

 از یغن منبع تنها نه انگور هسته روغن .است شیافزا حال در زین

 یفنل باتیترک داشتن خاطر به بلکه بوده، ارزش با چرب یدهایاس

 یعیوس ی گستره و 2نیکاتچ یاپ ،1نیکاتچ ،دیاس کیگال مانند

 ;Izadi et al., 2008) باشد می توجه مورد ها نیدیانیپروس از

Hashemi, 1985.) ریغ چرب یدهایاس فراوان ریمقاد تونیز روغن 

 کاهش موجب تونیز روغن مصرف .دارد گانه دو باند کی با اشباع

                                                                                                                                                                                                 
  krezaee@ut.ac.ir:مسئول هسندینو *

1. Catechin 

2. Epicatechin 

7. Low Density Lipoprotein 

4. High Density Lipoprotein 

 یم (HDL(4 خوب کلسترول بر ریتاث بدون )LDL(3 بد کلسترول

 دیگرد مشخص آمده عمل به یها یبررس مطابق کهیدرحال ،گردد

 LDL زانیم کاهش موجب تنها نه انگور هسته روغن مصرف که

 لحاظ از .گردد یم زین HDL نزایم شیافزا سبب بلکه شود یم

 چرب اسیدهای چشمگیری میزان وجود به توان می شیمیایی

 داشت اشاره روغن این در چربی در محلول های ویتامین و ضروری

(Movahed & Ghavami, 2007.) 

 هسته از روغن استخراج جهت یمختلف یها روش از

 از استفاده با استخراج ها آن نیمهمتر که شود یم استفاده انگور

 گرم، و سرد پرس از استفاده با استخراج گرم، و سرد های حالل

 از استفاده و ویکروویما امواج از استفاده فراصوت، امواج از استفاده

 (.Malek, 2000) باشد یم یبحران فوق کربن دیاکس ید

 با روغن استخراج روی بر شده انجام های بررسی طبق  

 خوبی بازده حالل این که گردید مشخص هگزان حالل از استفاده

 و باال مصرف میزان دلیل به اما دارد. ها حالل دیگر به نسبت
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 در خصوصب آن کاربرد در هایی محدودیت ،محصول در نباقیماند

 از گیری بهره دلیل همین به است. آورده وجود به خوراکی مواد

 و پالسی الکتریکی های میدان مایکروویو، مثل نوین های روش

 روغن استخراج راندمان و سرعت افزایش باعث غالبا فراصوت امواج

 (.Vilkhu, 2008) شود می

 ترین مهم از یکی فراصوت امواج کمک به استخراج 

 است گیاهی منابع از ارزشمند ترکیبات استحصال های روش

(Mason, 1998.) های روش سایر با مقایسه در رسد می نظر به 

 امواج از استفاده مایکروویو، پایه بر استخراج جمله از استخراج،

 اصلی مکانیسم است. تر ساده آن کاربرد و بوده تر ارزان فراصوت

 شود می مربوط کاویتاسیون پدیده به فراصوت امواج با استخراج

 و شده تشکیل مایع توده در ریزی بسیار های حباب آن طی که

 می منفجر سپس و کنند می رشد بحرانی اندازه یک تا سرعت به

 (.Chen & Ding., 2008) گردند

 امواج از استفاده اثر درخصوص که ای مطالعه در

 انجام تونیز شده ابیآس های دانه از روغن استخراج بر فراصوت

 در یاهیگ های بافت و ها سلول وارهید شد مشخص رفت،یپذ

 فنل یپل) یدانیاکس یآنت باتیترک شده، بیتخر امواج نیا حضور

 شترییب دیکاروتنوئ و لیکلروف های رنگدانه و (ها توکوفرول و ها

 (.Jimenez & Beltran., 2007) دنابی یم راه روغن داخل به

 از غالبا فراصوت، امواج یکیمکان اثرات لیدل به موارد شتریب در 

 شود یم استفاده استخراج ندیفرا در یکمک عامل عنوان به آنها

Mason et al., 1996).) ارزش با های روغن استخراج برای ،معموال 

 اریبس زین ای هیتغذ نظر از که انگور هسته جمله از باال، اقتصادی

 ضمن که شود فراهم ای گونه به دیبا طیشرا است، تیاهم با

 نیکوتاهتر در زین ندیفرا استحصال، راندمان حداکثر به یابیدست

 ) گردد وارد روغن به بیآس نیکمتر تا شود انجام ممکن زمان

Zhang et al, 2008; Ying et al, 2005). 

 (2005) Rodriguez et al. روغن چرب اسیدهای استخراج 

 روش با سهیمقا در را گرم فوق هگزان از استفاده با انگور هسته

 بر موثر یرهایمتغ .دادند قرار یبررس مورد گرم هگزان و سوکسله

 اندازه و فشار دما، استخراج، زمان از بود عبارت استخراج ندیفرآ

 هسته روغن استخراج یبرا نهیبه طیشرا آمده دست هب جینتا .ذره

 10 جاستخرا زمان را گرم فوق هگزان حالل از استفاده با انگور

 نمونه ذره ندازها ،بار 40فشار وس،یسلس درجه 80دما قه،یدق

mm)42/0d <) داد نشان. Freitas et al, (2008) روغن استخراج 

 پروپان و کربن دیاکس ید روش دو از استفاده با انگور هسته

 مورد را آزاد سرولیگل باتیترک و استخراج بازده نییتع با ،فشرده

 به نسبت پروپان که داد نشان شاتیآزما جینتا .دادند قرار یبررس

 استخراج مدت و باالتر استخراج راندمان لیدل هب کربن دیاکس ید

 یم انگور هسته روغن استخراج یبرا یتر مناسب حالل کوتاهتر،

  .باشد

Mir Hosseini et al. (2013) ایپاپا هسته روغن استخراج 

 یها روش با و هداد قرار یابیارز مورد فراصوت امواج کمک با را

 استخراج راندمان .نمودند سهیمقا سوکسله مانند استخراج متداول

 بایتقر سوکسله و فراصوت امواج کمک به استخراج روش دو هر در

 قابل ریتاث فراصوت امواج که شد داده نشان نیهمچن .بود مشابه

 ایپاپا هسته روغن یها سرولیگل لیآس یتر ترکیب بر یا مالحظه

 روغن چرب اسیدهای بیترک در یدار یمعن اختالف اما دارد،

 نیا در استخراج مختلف یها روش از آمده دست هب ایپاپا هسته

 .نشد مشاهده مطالعه

Movahed & Ghavami (2007) هسته روغن نمونه سه 

 هسته روغن نمونه دو با و استخراج سوکسله روش با را ایرانی انگور

 کیفی های ویژگی و چرب اسیدهای ترکیب نظر از وارداتی انگور

 چرب یدهایاس ترکیب که داد نشان نتایج دادند. قرار مقایسه مورد

 دیاس کیتیپالم شامل یداخل های روغن نهیبه نمونه در غالب

 دیاس کیاولئ ،(درصد 29/5) دیاس کیاستئار ،(درصد 94/9)

 با .باشد می (درصد 55/62) دیاس کینولئیل و (رصدد 55/19)

 مقاومت زمان عددپراکسید، چرب، اسیدهای ترکیب به توجه

 که شد مشخص آزاد چرب اسید درصد و اکسیداسیون به روغن

 های واریته برخی میان در ییها شباهت و ها تفاوت وجود ضمن

 ایرانی انگور هسته روغن وارداتی، انواع با ایرانی انگور هسته روغن

 .گردد معرفی پز و پخت مناسب روغن عنوان به تواند می
 یرو بر که دیگرد مشخص شده انجام مطالعات یبررس با 

 حالل از استفاده با سردشت اهیس انگور هسته از روغن استخراج

 نیا یفیک و یکم سهیمقا و فراصوت امواج کمک بدون و با هگزان

 پژوهش این از هدف .است دهینرس انجام به یا مطالعه روش، دو

 هب سردشت اهیس انگور هسته از استخراج قابل روغن مقدار تعیین

 .باشد یم فراصوت امواج کمک بدون و با هگزان حالل وسیله

 دو از حاصل یها روغن نمونه یفیک یبررس منظور به ،همچنین

 عدد ،یدیاس عدد د،یپراکس عدد یپارامترها ،استخراج روش

 بیترک و یدی عدد ،یدانیاکس یآنت قدرت ،کل فنل ،یصابون

 .گرفتند قرار سهیمقا و یبررس مورد چرب اسیدهای

 ها روش و مواد

 تکدانه وهیآبم دیتول کارخانه از سردشت اهیس انگور هسته 

 50 یدما در ساعت 2 مدت هب ها هسته سپس .دیگرد یداریخر

 در .ندشد خشک درصد 7 رطوبت به دنیرس تا وسیسلس درجه

 و اتیح ادامه به قادر ها سمیکروارگانیم و ها میآنز رطوبت نیا

 یخانگ ابیآس دستگاه از استفاده با سپس .باشند ینم ریتکث
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 از استفاده با و ابیآس ها نمونه ،SCG-23W-504 مدل فیوالین

 مش با مختلف یها اندازه در rpm200 ردو با کریش به مجهز الک

 استخراج اتیعمل انجام زمان تا و شده یجداساز 40 و 20 ،10

 روش دو از .دیگرد ینگهدار وسیسلس درجه 4 یدما با خچالی در

 یبرا فراصوت امواج کمک بدون و با حالل لهیبوس استخراج

 کلیه است ذکر به الزم .دیگرد استفاده انگور هسته روغن استخراج

  شد. تهیه آلمان مرک شرکت از نیاز مورد شیمیایی مواد

  :فراصوت امواج کمک بدون هگزان حالل از استفاده با استخراج

 .شد استفاده هگزان -n حالل از انگور هسته روغن استخراج یبرا 
 ،(وسیسلس درجه 60 و 45 ،30) دما یرهایمتغ ریتاث روش نیا در

 الک مش ای نمونه اندازه ،(قهیدق 60 و 40 ،20) استخراج زمان
 تریل یلیم 15 و 10 ،5) نمونه به حالل نسبت و (40 و 20 ،10)

 قرار یبررس مورد 1 جدول مطابق یتاگوچ طرح روش به (گرم به
 نور شرکت حرارتی انکوباتور کریش دستگاه از ،نیهمچن .گرفت
 درجه 5-75 دمایی دامنه با S.H.E.R مدل فردوس صنعت

 و دما میتنظ تیقابل که دیگرد استفاده آزمون نیا یبرا سلسیوس
 با و شده خرد اب،یآس از استفاده با نمونه ،ابتدا .دارد را زمان

 سپس .دیگرد یجداساز 40 و 20 ،10 یها مش با الک از استفاده
 و ها زمان در و مخلوط حالل شده گرفته نظر در یها نسبت با

 صاف یبرا .گرفت قرار استخراج مورد شده گرفته نظر در یدماها
 و خال پمپ و 1 شماره واتمن یصاف از ،تفاله از محلول نمودن

 خال تحت یروتار دستگاه از روغن، از حالل کامل یجداساز یبرا
 مانده،یباق حالل کامل یجداساز جهت ،تینها در .شد استفاده

 یدما با خال تحت آون در ساعت 5 مدت به را آمده دست هب روغن
 یترازو از استفاده با آن از بعد و داده قرار وسیسلس درجه 65

 قیدق زانیم تا دیگرد نیتوز حاصله روغن 01/0 دقت با تالیجید
 بازده زانیم نظر از نهیبه نمونه سپس .دیآ بدست ها نمونه روغن

 خچالی به ییایمیش یها آزمون انجام تا و مشخص استخراج
 .شد ینگهدار وسیسلس درجه 4 یدما در و منتقل

  :فراصوت امواج کمک با هگزان حالل از استفاده با استخراج 

 امواج کمک با ها نمونه از انگور هسته روغن استخراج یبرا 
-DSA100 مدل Elmasonic شرکت فراصوت دستگاه از فراصوت،

SK2 فرکانس با KHz60 حالل و زمان-دما کننده میتنظ به مجهز 
n-ریمتغ ریتاث قسمت نیا در است ذکر به الزم .دش استفاده هگزان 
 10 ،5) استخراج زمان ،(وسیسلس درجه 60و 45 ،30) دما یها
 حالل نسبت و (40 و 20 ،10) مش ای نمونه اندازه ،(قهیدق 15 و

 یتاگوچ طرح روش به (گرم به تریل یلیم 15 و 10 ،5 ) نمونه به
 سازی آماده مراحل .گرفت قرار یبررس مورد 2 جدول مطابق

 بازده نظر از نهیبه نمونه شد. انجام قبل قسمت مانند تیمارها
 4 یدما در یفیک یها آزمون انجام زمان تا و مشخص استخراج

 .شد ینگهدار )یخچال( وسیسلس درجه

 روغن شيميايی آناليزهای

 استاندارد روش با انگور هسته روغن نمونه به مربوط دیپراکس عدد 
(AOCS, 1997) اندازه برای .شد یریگ اندازه 33/965 شماره 

 ,AOAC) داستاندار روش از روغن یها نمونه یاسید عدد گیری

 .شد استفاده 28/940 شماره (2000
 شـماره AOCS استاندارد روش مبنای بر صـابونی عـدد

25-3 Cd استاندارد روش مبنـای بر یدی عدد و AOCS شـماره 
85-1 Cd گردیـد تعیـین (AOCS, 2006.) 

 کل فنل و یدانياکس یآنت قدرت

 کالیراد مهار آزمون ،روغن یدانیاکس یآنت اثرات تعیین منظور هب 
 قرارگرفت یبررس مورد حاصله جینتا و شد انجام DPPH آزاد

(Brand- Williams et al., 1995.) ها نمونه کل فنل تعیین برای 
 (.Maier et al., 2009) شد استفاده همکاران و مایر روش از

 چرب اسيدهای ترکيب

 انگور هسته های وغنر چرب اسیدهای ترکیب تعیین جهت 
 Chodar)) رضایی و مقدس چودار روش از شده استخراج

Moghadas & Rezaei, 2017 ابتدا ،روش این در شد. استفاده 
 از استفاده با سپس و تهیه روغن چرب اسیدهای استر متیل

 ,Perkin Elmer, CLARUS 500) گازی کروماتوگرافی دستگاه

USA) ای شعله یونش آشکارساز به مجهز (FID)، موئین ستون 
(CP-Sil 88) ابعاد با (100 m × 0.25 mm × 0.2 µm) حجم و 

 گرفتند. قرار شناسایی مورد µL 5/0 تزریق

 ها داده تحليل و تجزيه 

 فاکتورهای و انجام تاگوچی روش از استفاده با ها آزمایش طراحی 
 و فراصوت با و بدون استخراج روش دو هر در بررسی مورد

 لذا اند. شده داده نشان 3 و 1 جداول در ها آن سطوح همچنین
 آزمایش 9 با L9 متعامد ماتریس از سطح 3 در متغیر 4 برای

 نرم با و تاگوچی روش به ها داده تحلیل و تجزیه .شد استفاده
 ضمن ترتیب، یندب شد. انجام 10.0.6 نسخه Design Expert افزار

 در موضعی هبهین شرایط سیستم، پاسخ بر متغیر هر اثر بررسی
 توسط پاسخ بهترین به رسیدن برای متغیرها سطح تغییر همحدود

 .آمد دست به افزار نرم

 بحث و نتايج
 کمک بدون هگزان حالل از استفاده با استخراج نتايج

 روغن استخراج بازده واریانس آنالیز و ها داده :فراصوت امواج

 کمک بدون و هگزان حالل از استفاده با سردشت سیاه انگور هسته
 جداول در و بررسی تاگوچی طرح از استفاده اب فراصوت امواج

 استفاده دمور متغیرهای میان از ت.اس شده آورده 2 و 1 شماره
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 به حالل نسبت تاثیر تنها معمولی لحال روش به استخراج در
 معنی تاثیر استخراج زمان و دما بود. دار معنی ذره اندازه و نمونه

 به توجه با (.p >05/0) نداشتند روغن استخراج بازده بر یدار
 دارای ذره اندازه که گردد می مشخص مربعات مجموع مقایسه

 اثرات از کدام هیچ است. بوده استخراج بازده بر تاثیر بیشترین
 ندارند استخراج بازده بر داری معنی تاثیر آزمون متغیرهای متقابل

(05/0 p ˃.) 
 و ذره اندازه دما، ل،واتان درصد هایفاکتور تاثیر ،هیمشاب مطالعه رد 

 استفاده با شاهرودی انگور هسته روغن استخراج روی بر زمان مدت
 با استخراج راندمانکه  داد نشان نتایجو  بررسی اتانول حالل از

 اندازه افزایش با و مستقیم رابطه لواتان غلظت و زمان دما، افزایش
 ذرات اندازه یبررس مورد فاکتورهای میان در دارد. معکوس اثر ذرات

 اثر ،همچنین .داد نشان روغن استخراج بازده بر را تاثیر بیشترین
 استخراج راندمان روی بر ذره اندازه و اتانولدرصد  متقابل تقابلم

.(Shahverdi et al., 2009)شد  دار معنی روغن

 

 

 فراصوت امواج کمک بدون و هگزان حالل از استفاده با تاگوچی روش به سردشت سياه انگور هسته روغن استخراج یرهايمتغ یبرا L9 متعامد هيآرا -1 جدول

 دما رديف

 سلسيوس( درجه )

 استخراج مدت

 )دقيقه(

 نمونه به حالل نسبت

 گرم( به ليتر ميلی )

 نمونه اندازه

 مش( )

 روغن استخراج بازده

 نمونه( گرم صد در روغن )گرم

1 30 20 5 10 5/3 

2 30 40 10 20 0/7 

3 30 60 15 40 0/17 

4 45 20 10 40 0/17 

5 45 40 15 10 5/9 

6 45 60 5 20 5/6 

7 60 20 15 20 0/9 

8 60 40 5 40 0/12 

9 60 60 10 10 5/8 
 

 

 تاگوچی طرح با مطابق فراصوت امواج کمک بدون و هگزان حالل از استفاده با سردشت سياه انگور هسته نروغ استخراج بازده انسيوار زيآنال -2 جدول

 

 بیشترین حصول جهت مستقل متغیرهای بهینه سطوح تعیین

 گردید. انجام فراصوت بدون حالل روش به روغن استخراج بازده

 شامل Design Expert افزار نرم توسط آمده دسته ب بهینه شرایط

 بود: زیر حالت دو

 دقیقه، 60 استخراج زمان سلسیوس، درجه 30 دمای :1

 اندازه گرم(، به لیتر )میلی 1 به 15 نمونه به حالل نسبت

 40 مش با شده الک نمونه

 دقیقه، 20 استخراج زمان سلسیوس، درجه 45 دمای :2

 هانداز گرم(، به لیتر )میلی 1 به 10 نمونه به حالل نسبت

 40 مش با شده الک نمونه

 مربعات مجموع منبع

(SS) 

 آزادی درجه

(df) 

 ميانگين مربع

(MS) 

  F آزمون

)F-Value( 

 آماری داری معنی

(P-Value) 

 005/0 045/22 125/21 8 169 مدل

A )296/0 380/2 583/2 2 167/5 )دما 

 B)1 0 083/1 2 167/2 )زمان 

C032/0 136/9 750/16 2 500/33 جامد( ماده به حالل )نسبت 

D003/0 955/34 083/64 2 168/128 ذره( )اندازه 

AB 0 0   Ns 

AC 0 0   Ns 

AD 0 0   Ns 

BC 0 0   Ns 

BD 0 0   Ns 

CD 0 0   Ns 

    0 0 خالص خطای

    8 169 مجموع
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 انگور هسته روغن استخراج بازده بر شيآزما مختلف طيشرا ريتاث -1 شکل

 فراصوت امواج کمک بدون و هگزان حالل از استفاده با سردشت سياه

 

 درجه 45 به 30 یدما از روغن استخراج زانیم :دما اثر (الف 

 زانیم نیا کهیصورت در .دهد یم نشان را یصعود روند وسیسلس

 خود از را یکاهش و ینزول روند وسیسلس درجه 60تا 45 یدما از

 به توجه با استخراج نهیبه یدما بهتر عبارت به .دهد یم نشان

 .باشد یم وسیسلس درجه 45 یدما نمودار نیا

 راندمان بر موثر یپارامترها یبررس طبق مشابهی مطالعه در 

 و اتانول حالل لهیبوس یشاهرود انگور های دانه از روغن استخراج

 دما، افزایش با که شد هداد نشان آماری شاتیآزما یطراح روش با

 از مطالعه نیا در .یابد می افزایش شده استخراج روغن میزان

 این دلیل .دیگرد استفاده وسیسلس درجه 50 و 40 ،30 یدماها

 حالل در روغن انحالل سرعت افزایش به دما کردن کمک ،افزایش

 . (Shahverdi et al., 2009) تسا

 زمان نیب یا مالحظه قابل تفاوت :استخراج مدت اثر (ب 

 شاهد قهیدق 60 زمان در یول ندارد وجود قهیدق 40 و 20 یها

 مدت شیافزا با ،واقع در .میبود روغن استخراج زانیم شیافزا

 در موضوع نیا که ابدی یم شیافزا استخراج بازده ،استخراج

 روغن میزان زمان، افزایش با و است صادق زین گذشته مطالعات

 ها هسته با حالل مجاورت مدتبه دلیل افزایش  استحصال قابل

 .شود می خارج دانه از بیشتری روغن نتیجه در و یافته افزایش

 روغن میزان زمان، افزایش با که است این توجه قابل موضوع ،البته

 نیز هسته موجود روغن مقدار و افتهی افزایش حالل در موجود

 می محرکه نیروی کاهش باعث موضوع این که یابد یم کاهش

 عملیات، زمان شدن تر طوالنی با که رود می انتظار بنابراین .شود

 .نکند تغییر استخراج بازده

 به حالل نسبت شیافزا با :نمونه به حالل نسبت رثا (ج 

 نیا ،کهیطورب .ابدی یم شیافزا یکم نظر از استخراج زانیم نمونه

 نسبت از کمتر مراتب به 1 به 5 نمونه به حالل نسبت در مقدار

 درصد اثر ،مشابه عهالمط کی در .باشد یم 1 به 15 نمونه به حالل

 قرار یبررس مورد انگور هسته روغن استخراج بر اتانول حالل

 تولید میزان اتانول، درصد افزایش با که داد نشان و نتایج گرفت

 خصلتی دو ترکیب یک اتانول که آنجا از .یابد می افزایش روغن

 این که کرده عمل آب و روغن بین پلی عنوان به بنابراین است

 نتیجه در .کند می کمک ها هسته درون از روغن خروج به موضوع

 یابد می افزایش روغن استخراج ،اتانول درصد افزایش با

.(Shahverdi et al., 2009) 
 اندازه الک، مش شماره شیافزا با (:مش) نمونه اندازه اثر (د 

 باشد کوچکتر ذرات اندازه چقدر هر .ابدی یم کاهش نمونه ذرات

 زانیم جهینت در و افتهی شیافزا حالل با نمونه تماس سطح زانیم

 زانیمدر این مطالعه،  یافت. خواهد شیافزا روغن استخراج

این  از باالتر اریبس 40 مش با شده الک یها نمونه در استخراج

 ریتاث ،همچنین .(1)شکل  باشد یم 20 و 10 یها مشمیزان در 

 اریبس انگور هسته از روغن استخراج زانیم بر ذره اندازه فاکتور

 در موضوع نیا که بود یبررس مورد یفاکتورها ریسا از باالتر

 .است مشهود زین شده انجام یقبل مطالعات

 فراصوت امواج کمک با هگزان حالل از استفاده با استخراج نتايج

 انگور هسته روغن استخراج بازده واریانس آنالیز نتایج و ها داده 

 امواج کمک با و نرمال هگزان حالل از استفاده با سردشت سیاه

 3 شماره جداول در و بررسی تاگوچی طرح از استفاده با فراصوت

 به مربوط احتمال نیز و مربعات مجموع بررسی است. آمده 4 و

 تنها روغن استخراج در بررسی مورد متغیرهای بین از داری، معنی

 بوده استخراج بازده بر تاثیر بیشترین دارای و دار معنی ذره اندازه

 حصول جهت مستقل متغیرهای بهینه سطوح تعیین ت.اس

 گردید. انجام فراصوت روش به روغن استخراج بازده بیشترین

 سلسیوس، درجه 30 دمای شامل آمده دسته ب بهینه شرایط

 اندازه و 1 به 15 نمونه به حالل نسبت دقیقه،15 استخراج مدت

 روش بهینه شرایط در استخراج بازده میزان بود. 40 مش با ذره

 فرآیند زمان مدت نیز و باالتر حالل با معمولی روش از فراصوت

 کنندگی تشدید اثر به توان می را موضوع این که بود تر کوتاه

 داد. نسبت روغن استخراج عمل تسهیل روی بر فراصوت امواج

 های متغیر تاثیر است شده داده نشان 2 شکل در که همانطور

 حالل از استفاده با انگور هسته روغن استخراج میزان بر مختلف

 .باشد می ذیل شرح به فراصوت امواج کمک با و هگزان
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 فراصوت امواج کمک با و هگزان حالل از استفاده با تاگوچی طرح روش به سردشت سياه انگور هسته روغن تخراجاس یرهايمتغ برای L9 متعامد آرايه -3 جدول

 دما رديف

 سلسيوس( درجه )

 استخراج مدت

 )دقيقه(

 نمونه به حالل نسبت

 گرم( به ليتر ميلی )

 نمونه اندازه

 مش( )

  روغن استخراج بازده

 نمونه( گرم صد در روغن )گرم

1 30 5 5 10 0/10 

2 30 10 10 20 0/16 

3 30 15 15 40 0/25 

4 45 5 10 40 0/18 

5 45 10 15 10 0/10 

6 45 15 5 20 0/10 

7 60 5 15 20 0/11 

8 60 10 5 40 5/18 

9 60 15 10 10 0/11 

 

 

 تاگوچی طرح با مطابق فراصوت امواج کمک با و هگزان حالل از استفاده با سردشت سياه انگور هسته نروغ استخراج بازده انسيوار زيآنال -4 جدول
 

 مربعات مجموع منبع

(SS) 

 آزادی درجه 

 (df) 

 ميانگين مربع

(MS) 

 F آزمون

)F-Value( 

 آماری داری معنی

(P-Value) 

 0121/0 07/10 236/28 8 889/225 مدل

A )150/0 15/3 861/15 2 722/31 )دما 

B)1 0 528/4 2 056/9 )زمان 

C450/0 22/1 528/5 2 056/11 جامد( ماده به حالل )نسبت 

D0121/0 07/10 028/87 2 056/174 ذره( )اندازه 

AB 0 0 
  

ns 

AC 0 0 
  

ns 

AD 0 0 
  

ns 

BC 0 0 
  

ns 

BD 0 0 
  

ns 

CD 0 0 
  

ns 

 0 0 خالص خطای
   

 8 89/225 مجموع
   

 

 فراصوت امواج از استفاده با روغن استخراج میزان :دما اثر الف( 

 سپس باشد. می مقدار بیشینه دارای سلسیوس درجه 30 دمای در

 دارند. قرار سلسیوس درجه 60و 45 دماهای ترتیب به

 15 تا دقیقه 5 از زمان افزایش با استخراج: زمان مدت اثر ب( 

 یابد. می افزایش کمی مقدار به غنرو استخراج بازده میزان دقیقه،

 ابدی یم شیافزا استخراج زانیم استخراج مدت شیافزا با واقع در

 .استگزارش شده  زین گذشته مطالعات در موضوع نیا که

 نمونه به حالل نسبت افزایش با نمونه: به حالل نسبت اثر ج( 

 حالل نسبت در مقدار این طوریکه به یافت افزایش استخراج میزان

 به 5 نمونه به حالل نسبت از بیشتر مراتب به 1 به 15 نمونه به

 شده انجام قبلی مطالعات با عموضو این که گردید تعیین 1

 دارد. مطابقت

 بر باالیی بسیار تاثیر نمونه اندازه )مش(: نمونه اندازه اثر د( 

 بیشتر( )مش نمونه اندازه کاهش با و دارد استخراج میزان افزایش

 یابد. می افزایش استخراج میزان

 

 

 
 انگور هسته روغن استخراج هبازد بر شيآزما مختلف طيشرا ريتاث -2 شکل

 فراصوت امواج کمک با و هگزان حالل از استفاده با سردشت سياه
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 شده: استخراج یها نمونه يیايميش اتيخصوص یابيارز
 سیاه انگور هسته روغن روی بر کیفی های آزمون از حاصل نتایج

و در  هگزان حالل با استخراج های روش از استفاده با سردشت
 در فراصوت امواج کمک با و فراصوت امواج کمک بدوندو حالت 

 ملی استاندارد اینکه به توجه با است. شدهنمایش داده  5 جدول
 از استفاده با ندارد، دوجو خام انگور هسته روغن برای معینی

 خصوصیات از برخی (CX-STAN210, 1999) کدکس استاندارد
 این در گرفت. قرار مقایسه مورد انگور هسته خام روغن کیفی

 اکسیژن گرم واالن اکی 15 باید حداکثر پراکسید عدد استاندارد
 از آمده دسته ب روغن نمونه در که باشد روغن کیلوگرم 1 بر

 97/1 فراصوت امواج کمک بدون حالل با استخراج های روش
 امواج کمک با و روغن کیلوگرم به اکسیژن گرم واالن اکی میلی

 روغن کیلوگرم به اکسیژن گرم واالن اکی میلی 85/1 فراصوت
 mg 4ر حداکث کدکس استاندارد در نیز اسیدی عدد باشد. می

KOH/g دو هر در زین پارامتر نیا که است شده گرفته نظر در 
 بودن تر پایین علت .دارد قرار یمناسب دامنه در استخراج روش
 با مقایسه در فراصوت تیمار از حاصل روغن نمونه اسیدی عدد

 ها آن استخراج نحوه به توان می را فراصوت تیمار بدون روغن
  (.Alirezaloo et al., 2011) ددا نسبت

 روش دو هر در دهد، می نشان نتایج که همانطور
 اساس بر مطلوبی دامنه در اسیدی عدد و پراکسید عدد استخراج،
 ترکیبات وجود بدلیل موضوع این دارند. قرار کدکس استاندارد

 انگور هسته روغن در مطلوب اکسیدانی آنتی قدرت با باال فنلی
 استخراج های نمونه (.Ghasemzadeh et al., 2016) باشد می

 پراکسید و اسیدیته دارای فراصوت امواج بدون روش با شده
 فراصوت امواج توسط شده استخراج های نمونه به نسبت باالتری

 روش در استخراج ترکوتاه زمان به توان می را آن علت که بودند
 با روغن مجاورت زمان افزایش با واقع، در .داد نسبت فراصوت

 محصوالت که هیدروپراکسیدها تشکیل امکان باال دمای در حالل
 آزاد چرب اسیدهای همچنین و باشند می اکسیداسیون اولیه

 عدد و اسیدی عدد افزایش باعث موضوع این و یابد می افزایش

 های هسته روی بر که عملیاتی نوع و شــرایط د.وشمی  پراکسید
 موثر پراکســید عدد تغییر در تواند می نیز گیرد می انجام انگور

 پایین پراکسید عدد سرد، پرس با شده اســتخراج روغن مثال باشــد.
 Emmons) دارد حالل از استفاده با شده استخراج روغن به نسبت تری

et al., 1999.) 

 های روغن صابونی عدد نسبی بودن پایین علت

 می کدکس استاندارد به نسبت روش دو هر در شده استخراج

 تشکیل چرب های اسید مولکولی وزن احتمالی بودن باال به تواند

 گلیسیرید تری مولکولی وزن افزایش نتیجه در و روغن دهنده

 غیر چرب اسیدهای اکسیداسیون همچنین، باشد. مرتبط آن های

 مولکول شکستن باعث روغن های گلیسیرید تری در موجود اشباع

 های گروه از یک هر که شود می کربوکسیل های گروه تشکیل و

 هیدروکسید با شدن صابونی واکنش در شده تشکیل کربوکسیل

 شوند می صابونی عدد افزایش موجب و شده ترکیب پتاسیم

(Hoseini., 2003.) حالل بیشتر مجاورت مدت دلیل به واقع، در 

 امواج کمک بدون حالل با استخراج روش در باال دمای در نمونه با

 تشکیل و اشباع غیر چرب اسیدهای اکسیداسیون امکان فراصوت،

 در و بوده بیشتر فراصوت روش به نسبت آزاد چرب اسیدهای

 همچنین بود. خواهد بیشتر نسبتا ها روغن این صابونی عدد نتیجه

 امواج بدون روش های نمونه اکسیدانی آنتی فعالیت و کل فنل

 این بود. فراصوت روش در ها کمیت این مقادیر از باالتر فراصوت

 ،زیرا دانست. استخراج زمان در تفاوت علت به توان می را موضوع

 و شده حالل وارد بیشتری یفنل ترکیبات زمان گذشت با احتماال

 یابد. می افزایش اکسیدانی آنتی فعالیت ناچارا

 اشباع غیر چرب اسیدهای مقدار از شاخصی یدی عدد

 میزان و ها روغن اکسیداسیون بین مستقیمی رابطهها بوده و روغن

 اسیدهای میزان،  6 جدول مطابق دارد. وجود ها آن یدی عدد

 به استخراج با مقایسه در امواج بدون روش در اشباع غیر چرب

 دلیل تواند می موضوع این که است باالتر فراصوت امواج کمک

  باشد. نیز آن یدی عدد نسبی بودن باالتر

 
 کدکس استاندارد با مقايسه در (فراصوت امواج کمک بدون و با) هگزان حاللبا  شده استخراج انگور هسته روغن يیايميش اتيخصوص -5 جدول

 ديپراکس عدد استخراج روش

 (kg/ 2O meqروغن)

 یصابون عدد یدياس عدد
(mg KOH / 

g) 

 کل فنل

 ml gµ /معادل)

 (دياس کيگال

 یآنت قدرت

 یدانياکس

 یکنندگ مهار درصد)

 (DPPH آزاد کاليراد

 یدي عدد

( g100 / 2I g) (حسب بر 

 (کياولئ دياس

 حسب بر)

 (کيلئ نويل دياس

 a 0/437 ±0/001 a 0/436 ±0/001 a 177± 1a 134 ±1 a 25±1 a 125±1 a 0/02 ± 2/00 حالل

 b 0/383 ±0/002 b 0/375 ±0/002 b 167 ±1 b 87 ± 1b 14±0 b 120±1b 0/02 ± 1/85 فراصوت و حالل

 داستاندار

 کدکس

15 از کمتر  

(سرد )پرس  

)پرس سرد( 4 از کمتر  
 

941-881  - - - 

 .هستند درصد 5 احتمال سطح در دار معنی آماری اختالف فاقد دارند کسانی حروف که جدول( )ستونهای خصوصیت هر به مربوط اعداد
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 mg KOH/g 194-188 استاندارد نیا در زین یصابون عدد

 از آمده دست به جینتا در سیاند نیا که است شده گرفته نظر در

 ,Codex Standard) دارد وجود یکمتر ریمقاد در 5 جدول

 روغن نمونه یبرا یصابون های سیاند نیانگیم ،واقع در (.1999

 تفراصو امواج کمک بدون حالل با استخراج روش از حاصل های

mg KOH/g 177 تفراصو امواج کمک با حالل روش در و mg 

KOH/g 167 قبول قابل دامنه از کمتر مقدار دو هر و باشد یم 

 توضیح قبل قسمت در آن دلیل که دنباش یم کدکس استاندارد در

  شد. داده

 شده استخراج یها نمونه چرب یدهاياس بيترک یابيارز 

 روش دو از آمده دست هب یها روغن چرب اسیدهای بیترک 
 ترکیب و نوع است. شده داده نمایش 6 جدول در استخراج
 روغن کیفیت بررســی در مهم عوامل از یکی چرب اسیدهای

 برداشت فصل و انگور تهیوار به بسته که باشد می انگور هسته
 قرمز انگور واریته از حاصل روغن در مثــال، برای .کند یم رییتغ

 واریته ســایر در آن ریمقاد از بیشــتر لینولئیک اســید درصد
 نمونه سه چرب اســیدهای ترکیب به توجه با .اســت ایرانی های

 با لینولئیک اسید که گردید مشخص ایرانی انگور هسته روغن
 %2/17 متوسط مقدار با اولئیک اسید و %8/56 متوسط مقدار

 & Movahed) باشند می ها نمونه این در غالب چرب اسیدهای

Ghavami, 2007.) استخراج های نمونه آماری مقایسه بررسی 
 فراصوت روش از حاصل نمونه که دهد می نشان روش دو با شده

 استئاریک دارای معمولی استخراج روش از حاصل نمونه به نسبت
 اسید لینولئیک و اسید اولئیک اما بیشتر اسید پالمیتیک و اسید

 با چرب اسیدهای نیا زانیم سهیمقا یبرا نیهمچن .بود کمتری
 همین در ستون یک در ،CX-STAN210-1999 کدکس استاندارد

 کدکس استاندارد اساس بر چرب اسیدهای این مقادیر جدول
 روش دو هر در (.Codex Standard, 1999) است شده آورده

 اسید و درصد 6/64 و 7/66 مقادیر با لینولئیک اسید استخراج،
 روش برای ترتیب به درصد 4/14 و 7/17 مقادیر با اولئیک

 امواج کمک با و فراصوت امواج کمک بدون حالل با استخراج
 که دیگرد مشخص فوق جداول با مطابق گردیدند. تعیین فراصوت

 حالل روش از حاصل روغن یها نمونه چرب اسیدهای بیترک
 اسیدهای زانیم محدوده در کامال فراصوت امواج از استفاده بدون
 از آمده دست هب های روغن اما .دارند قرار کدکسداستاندار چرب
 و (C16:0) کیتیپالم چرب اسیدهای مورد دو در فراصوت روش

 کدکس استاندارد از باالتر یکم ریمقاد یدارا (C18:0) کیاستئار
 در گازی کروماتوگرافی آنالیز جینتا مشابهی مطالعه در .دنباش یم

 در کمی کاهش فراصوت امواج با شده تیمار سویای روغن مورد
 در کمی افزایش همچنین و غیراشباع چرب اسیدهای میزان

 .(Bakhshabadi et al., 2010) داد نشان را اشباع چرب اسیدهای
 

 کدکس استاندارد با مقايسه در فراصوت امواج کمک بدون و با هگزان، حالل بوسيله شده استخراج روغن یها نمونه چرب یدهاياس درصد بيترک -6 لجدو

 

 چرب اسيد

 بدون حالل روش

 فراصوت امواج کمک

 با حالل روش

 فراصوت امواج کمک

 کدکس استاندارد
CX-STAN210-1999 

9/80± 0/04 b 13/00± 0/05 a 11 -5/5 (C16:0) اسید پالمیتیک  

0/20±0/01 a 0/20± 0/08 a 2/1-0 (C16:1)اسید پالمیتولئیک  

5/30± 0/08 b 7/30± 0/60a 5/6 - 0/3 (C18:0) اسید استئاریک  

17/70± 0/20a 14/40± 0/20b 28 - 12 (C18:1) اسید اولئیک  

66/70± 1/20 a 64/60± 1/00b 78 - 58 (C18:2) اسید لینولئیک  

شناسایی قابل غیر 0/30± 0/02 a 0/50± 0/01 a (C18:3) اسید لینولنیک   
 .هستند درصد 5 سطح در دار معنی آماری اختالف فاقد مشخص شده اند کسانیالتین  حروفبا  که چرب اسید هر به مربوط اعداد

 

 کلی گيری نتيجه

 با استخراج روش دو روی بر شده انجام های بررسی به توجه با 

 گردید مشخص فراصوت امواج کمک با و کمک بدون هگزان حالل

 کوتاهتری زمان در فراصوت امواج کمک با استخراج روش که

 فراصوت امواج تشدیدکنندگی تاثیر به مهم این که شده تکمیل

 .شود می داده ارتباط ها هسته از روغن تر آسان خروج در

 روی بر گرفته صورت کیفی های بررسی به توجه با ،همچنین

 استاندارد با مقایسه و استخراج روش دو هر از حاصل های نمونه

 قابل کیفیت دارای روغن نمونه دو هر که گردید مشخص کدکس

 از باالتر مقادیر با لینولئیک اسید باشند. می مصرف برای یقبول

 درصد 14 از باالتر مقادیر با اولئیک اسید سپس و درصد 64

 در سردشت اهیس انگور هسته روغن برای غالب چرب اسیدهای

به نظر می رسدبخشی از این دو  باشند. می استخراج روش دو هر

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.
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