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تو به روش خیساندنسازي شرایط استخراج رنگ دانه آنابهینه
3، فرشته حسینی2، محمد باقر حبیبی نجفی*1محمود یلمه

دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی -1

ه فردوسی مشهدنشگاداورزي،کشاه نشکد، داییاغذصنایعم و علووه گرد ستاا-2

مشهددانشگاهیجهادغذاییموادفناوريوعلومپژوهشکدهغذایی،هايودنیافزگروهپژوهشی،مربی-3

:چکیده

انجام اینازهدف. هاي سنتزي به کار رودتواند به عنوان جایگزین رنگآناتو یک رنگ طبیعی ایمن براي کاربردهاي خوراکی است که میرنگ: هدف 
.ه آناتو و رسیدن به باالترین راندمان ممکن بوده استاستخراج رنگ از دانبهینهشرایطدستیابی بهپژوهش،

و جهت بهینه سازي شرایط استخراج از روش آماري رویه ي سطح پاسخ استفاده . استخراج رنگ آناتو از روش کاستلو استفاده شدجهت : مواد و روش ها
آزمایش در دو تکرار و . ستون به عنوان متغیرهاي آزمایش در نظر گرفته شدفاکتورهاي دما، زمان، نسبت وزنی دانه آناتو به حالل و نسبت کلروفرم به ا. شد

.شدت رنگ را بوسیله اسپکتروفتومتر و جهت تعیین راندمان استحصال رنگ، مقدار پودر رنگی پس از خشک شدن توزین شد. انجام شد

افزایش دما ابتدا باعث افزایش رنگ شده ولی با . رنگ بیشترین اثر را دارنداستخراجنسبت دانه به حالل برنتایج نشان داد فاکتورهاي دما و : نتایج و بحث 
افزایش نسبت دانه به حالل نیز ابتدا باعث افزایش رنگ شده ولی در ادامه به علت اشباع شدن حالل افزایشی . افزایش بیشتر موجب تخریب رنگدانه می شود

.به استون میزان رنگ بیشتري را استخراج می کندحالل کلروفرم نسبت .در میزان رنگ مشاهده نمی شود

با درصد، بیشترین میزان رنگ33/9درصد کلروفرم و نسبت دانه به حالل 100ساعت، 2زمان گراد،درجه سانتی60شرایط دمایی : نتیجه گیري کلی 
.شوداستخراج میمیلی گرم بر گرم دانه3/5راندمان 

رنگ، آناتوراندمان، بهینه، : کلمات کلیدي
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:مقدمه

-میاستفادهخوراکیموادطعموبهبود عطرظاهر مطلوب وایجادایمنی، به منظورکههستندگوناگونیموادشاملغذاییسنتزيوطبیعیهايفزودنیا

ی به کار رفته است تمایل بیشتري از خود نشان مواد طبیعهاآنمصرف کنندگان مواد غذایی نسبت به غذاهایی که عاري از مواد شیمیایی بوده و در .شوند
ي مختلف صورت گرفته است غذاهاشیمیایی با ترکیبات طبیعی در هايافزودنیمطالعات زیادي روي امکان جایگزین کردن دهند و به همین دلیلیم
عصاره استخراج دراصلیء رنگیبیکسین و جز-یسس-9'ء رنگی مهم در عصاره استخراج شده که محلول در روغن است، جز. )1388سحري و همکاران، (

% 80دهد که حدود بخش عمده کاروتنوئیدهاي پریکارپ دانه آناتو را بیکسین تشکیل می. نوربیکسین، محلول در آب است-سیس-9'قلیاییشده با محلول
Preston(کل کاروتنوئیدهاي موجود در آناتو می باشد & Rickard, کند و عالوه بر ایجاد رنگ نارنجی تا قرمز در مواد غذایی ایجاد میعصاره آناتو ). 1980

رنگ آناتو ).2010و تیبودیو و همکاران، 2011و همکاران، رامورتی(باشد اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدسرطانی میهاي آنتیرنگ در مواد غذایی داراي ویژگی
.مختلف کاربرد داردغذاییهايفرآوردهدر

سازي دارد اما اطالعات تکمیلی پیرامون دانش فنی و بهینهوجودرایجفناوريیکعنوانبهگیاهیطبیعیمنابعازرنگاستحصالدنیادرحاضرحالدر
بهینهشرایطدستیابی بهپژوهش،انجام اینازهدف. رسدهاي نوین جهت حصول بیشترین راندمان ضروري به نظر میها با روششرایط استخراج این رنگدانه
.باشدمیبررسیموردفاکتورهاييبهینهمقادیرتعیینبرايپاسخسطحروشازاستفادهبااستخراج رنگ از دانه آناتو 

هاروشومواد
مواد

ات مورد استفاده تجهیز.تهیه شدآلمانمركشرکتاز1هاي هگزان، استون، کلروفرم و اتیل استات و کاغذ صافی واتمني آناتو از کشور هند، حاللدانه
.ساخت آمریکا بود1410D-2Eمدل ساخت ژاپن، آون تحت خال شل لبUV-160Aمدل شیمادزوشامل دستگاه اسپکتروفتومتر

,Castello et al(از روش کاستلو  نده شد و در هگزان خیسازداییو طبق آن ابتدا مقداري دانه آناتو را به منظور روغناستخراج رنگ استفاده شدجهت)2004
پیش تیمارهاي انجام شده با توجه به. خیسانده شدکلروفرم، اتانول، اتیل استات و استونهاي زدایی شده را براي استخراج رنگ در حاللروغنهاي دانه

هاي رنگی بدست عصاره. ده شدو از این دو حالل در تیمارهاي خود براي اسخراج رنگ استفاهاي کلروفرم و استون میزان رنگ بیشتري را جذب کردندحالل
. خشک شده و به صورت پودر در آمدندگراد ي ساننتیدرجه 40در دماي از فرایند فیلتراسیون، بوسیله آون تحت خال بعدآمده

:گیري مقدار رنگ اندازه

که بیکسین بیشترین جذب را در کلروفرم دارد، ) maxλ(تر نانوم502سازي تا حد مناسب، شدت رنگ را بوسیله اسپکتروفتومتر در طول موج پس از رقیق
. )2010واسو و همکاران، (انجام شد

:راندمان استحصال رنگ

توزین شده و نسبت وزنی رنگ بدست آمده در برابر 001/0به منظور تعیین راندمان استحصال رنگ مقدار نهایی پودر رنگی بدست آمده با ترازوي با دقت 
.به عنوان راندمان استحصال رنگ محاسبه گردیدیهمقدار دانه اول

: آماري تحلیلوتجزیهوآزمایشطرح

متغیرهاازتعداديتوسطنظرموردپاسخرود کهمیبکارفرایندهاییسازيبهینهدرکهاستهاي آماريتکنیکازايمجموعه(RSM)پاسخ سطحروش
یافتهکاهشهاآزمایشتعدادطرح آماري،اینکمکبا. استشدهپاسخسطحروشيتعریف واژهسببریاضیمدلگرافیکیشماي. گیردمیتاثیر قرارتحت

ازبود،فاکتورهاو متقابلاصلیآثاربررسیتحقیقاینمسئلهترینمهم. برآورد هستندقابلها،فاکتورمتقابلاثرودومدرجهمدل رگرسیونضرایبکلیهو
Atkinson(شد پاسخ انتخابسطحيآمارطرحرواین 1992, Myers نسبت X3زمان،X2، دماX1مستقل شامل هاياثر متغیرمطالعهایندر. )2002
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آنهاو مقادیر سطوحفرایندمستقلمتغیرهاي1در جدولگرفت؛قرارارزیابیموردسطحپنجهر کدام در،کلروفرم به استوننسبت حاللX4و دانه به حالل
.آزمایش در دو تکرار انجام شد.استداده شدهنشان

.اآنهمقادیروفرایندمستقلمتغیرهاينمایش-1جدول 

سطوح متغیرریاضینمادمتغیرمستقل
X1575/185/3225/4660دما

X2246810زمان
X34%8%12%16%20%نسبت دانه به حالل

Xنسبت کلروفرم به استون 4025%50%75100%

: نتایج و بحث 

یافتهبرازشمدلتجزیهومناسبمدلگزینش

رگرسیونضرایبکمکبه. دهدمینشانراهاآزمایشازآمدهبدستنتایج2جدول.گرفتانجامنهاییاستخراج25شده در مدل،تعیینشرایطبهتوجهبا
برايخوبیتواناییمدلاینکهبراي. می دهندنشانراآماريتجزیهازحاصلنتایج4و3جداول. شدمحاسبهوابستهمتغیرهايرويبراستخراجشرایطاثر

- پیشR2و ) بزندتخمینرااعدادوبیبه ختواندمیمدلکهمسئلهاینازاطمینانمنظوربه(تصحیح شده، R2که استباشد الزمداشتهاطالعاتبرازش

-میبیانکلتغییراتبهمدلتوسطشدهتوصیفتغییراتنسبتعنوانبه)R2(تعیینضریب؛)1386امینی، محمد(باشدمقدارباالترینبینی شده، داراي

بهپاسختغییراتتوصیفدریافتهبرازشمدلقدرتتر شود،نزدیکیکبهR2مقدارهرچهمی باشد، بنابراینبرازشي تناسبدرجهازمعیاريکهشود
ایندرY1براي آمدهبدستتصحیح شدهR2بینی شده،پیشR2،مدلتعیینضریبذکراستبهالزم .می باشدبیشترمستقلمتغیرهايازعنوان تابعی

اینکهبوددارمعنیدرصد95اطمینانبا ضرایبهاپاسخعالوه بر این .باشدکه از اعتبار باالیی برخوردار میبود12/97و 68/95، 78/97به ترتیب تحقیق
.دهندمینشانراهاتغییر دادهروندخوبیبهمدلکهاستایننشان دهندهامر

راندمان استخراجمدل واریانسآنالیزنتایج-3جدول

P احتمال F احتمال میانگین مربعات مجموع مربعات آزاديدرجه منبع
0 71/147 26257/0 67602/3 14 مدل
0 03/82 14582/0 14582/0 1 (X1)دما
509/0 44/0 00079/0 00079/0 1 (X2)زمان
0 34/950 68933/1 68933/1 1 )X3(نسبت دانه به حالل
0 36/27 04864/0 04864/0 1 کلروفرم به نسبت حالل

تون اس (X4)

0 08/19 03392/0 03392/0 1 X1
2

502/0 46/0 00081/0 00081/0 1 X2
2

0 80/1115 98344/1 98344/1 1 X3
2

080/0 20/3 00569/0 00569/0 1 X4
2

4800/0 51/0 00090/0 00090/0 1 X2
12

0 84/53 09570/0 09570/0 1 X2
13

230/0 48/1 00263/0 00263/0 1 X2
14

230/0 48/1 00263/0 00263/0 1 X2
23

263/0 28/1 00228/0 00228/0 1 X2
24

001/0 11/12 02153/0 02153/0 1 X2
34

00178/0 08355/0 47 باقیمانده
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00039/0 01439/0 37 خطاي خالص

با هاپاسخو . بود96/86و 97/79، 95/89به ترتیب ،maxλمقدار جذب نوري در براي آمدهبدستتعدیل شدهR2بینی شده، پیشR2، مدلتعیینضریب
.بوددارمعنیدرصد95اطمینانضرایب

میزان جذب نوريمدل واریانسآنالیزنتایج-3جدول

P احتمال F احتمال میانگین مربعات مجموع مربعات آزاديدرجه منبع
0 05/30 003163/0 044286/0 14 مدل
0 38/30 003198/0 003198/0 1 (X1)دما
045/0 23/4 000445/0 000445/0 1 (X2)زمان
0 37/169 017829/0 017829/0 1 )X3(نسبت دانه به حالل
029/0 09/5 000536/0 000536/0 1 کلروفرم به نسبت حالل

تون اس (X4)

0 72/31 003339/0 003339/0 1 X1
2

216/0 58/1 000166/0 000166/0 1 X2
2

0 47/231 024366/0 024366/0 1 X3
2

918/0 01/0 000001/0 000001/0 1 X4
2

082/0 15/3 000332/0 000332/0 1 X2
12

483/0 50/0 000053/0 000053/0 1 X2
13

442/0 60/0 000063/0 000063/0 1 X2
14

549/0 36/0 000038/0 000038/0 1 X2
23

141/0 25/2 000237/0 000237/0 1 X2
24

483/0 50/0 000053/0 000053/0 1 X2
34

000105/0 004947/0 47 باقیمانده
000486/0 004862/0 37 خطاي خالص

سازيبهینه

ازیکهرتاثیرشکل زیر روند. انجام شدسازي عدديبهینهتکنیکسازي اهمیت دو پاسخ با یکدیگر برابر در نظر گرفته شد و بهینه سازي با طی بهینه
.دهدي رنگی آناتو نشان میفاکتورها را بر استخراج عصاره

افزایش هر دو افزایش دما نیز باعث. یابدافزایش میمیزان جذب نوري و نیز راندمان استخراجهمانطور که در شکل مشخص است با افزایش میزان کلروفرم، 
,Smith(شوند هاي آناتو تجزیه میدرجه سانتیگراد و باالتر از آن رنگدانه70ي شود ولی در دماپاسخ می میزان جذب با افزایش نسبت دانه به حالل . )2006

88/12ت دانه به حالل ساعت، نسب2تیگراد، زمان ندرجه سا33/48در شکل زیر، دماي . یابدمیافزایش راندمانیابد و کاهش مینوري ابتدا افزایش و سپس 
درصد دانه آناتو95/3راندمانو مقدار 597/0جذب نوريو در این شرایط مقدار . دهددرصد کلروفرم را به عنوان شرایط بهینه نشان می100درصد و میزان 

.درصد می باشد100است که مطلوبیت براي هر پاسخ 
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سازي شرایط استخراج رنگ آناتوبهینه-8- 4شکل 

:گیريهنتیج

استخراجبرايکهشرایطیمیاناز. ي آناتو بوددانهازرنگاستخراجفرایندسازيبهینهپاسخ دررویهمتدولوژيمفیدکاراییبیانگرتحقیقازحاصلنتایج
و از دو فاکتور زمان و درصد کلروفرم تاثیر بیشترتأثیرحاللبهدانهو نسبتدماازپودر رنگیاستخراجمقدارکهگردیدمشخصشد،اعمالرنگ از دانه آناتو
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