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 :چکيده

تواند از نظر ی تولید شده میافزا، فرآوری و پاالیش تفالهبا توجه به غنی بودن هویچ از نظر ترکیبات سالمت

تواند استخراج کاروتنوئیدها بویژه بتاکاروتن از ضایعات هویچ می بوده واقتصادی و سالمتی بسیار ارزشمند 

های آلی توجهی داشته باشد. با توجه به مشکالت استفاده از حاللساز اشتغال بوده و نیز ارزآوری قابل زمینه

های سبز دوستدار بخش با استفاده از حاللکننده و محیط زیست، استخراج این جزء سالمتیبرای مصرف

-تواند رویکرد جدیدی را پیش روی صنایع تبدیلی جهت استفاده از پسکننده و محیط زیست، میمصرف

ی حاضر تالش شد تا استخراج بتاکاروتن از ورزی و غذایی قرار دهد. از اینرو در مطالعهماندهای صنایع کشا

حجمی  -درصد حجمی 2)اتانل  و نیز استخراج آن با حالل سبزهای مختلف تفاله هویچ با استفاده از حالل

های آلی لدر بین حالنتایج نشان داد که  .بررسی شودسورفاکتانت -با پیش تیمار آنزیم در آب مقطر(

 mg/g CP)ای با اتانول بدست آمد پروپانول و هگزان(، باالترین کارایی در استخراج چهارمرحله-1)اتانول، 

% 29بتاکاروتن، % 60هویچ شامل  تفالهنشان داد که  HPLC. همچنین آنالیز این نمونه با روش (92/0

 بااستخراج ( mg/g CP 04/0پائین )کارایی  براین،عالوه باشد. لوتئین می% 5/2لیکوپن و % 5/8آلفاکاروتن، 

( Endozym Pectofruitواحد پکتینازی از  5/61)تیمار آنزیمی بهینه بکارگیری پیش با در آب مقطر% 2اتانول 

و  80های تویین از سورفاکتانت% 2(. ضمن اینکه حضور mg/g CP 27/0) داری افزایش یافتبه شکل معنی

سورفاکتانت -گردید و نهایتا تیمار ترکیبی آنزیم mg/g CP 69/0( منجر به افزایش کارایی تا 1:1) 20اسپن 

کارایی اتانول گردید. عالوه بر موفقیت حالل سبز در  %91منجر به افزایش کارایی استخراج بتاکاروتن تا 

نورفرابنفش و  التر بتاکاروتن در برابر تیمارهایری باحضور سورفاکتانت منجر به پایدااستخراج بتاکاروتن، 

   باشد. های حاوی بتاکاروتن بسیار حائز اهمیت میدهی گردید که این مهم در فرموالسیون فرآوردهحرارت

 آنزیم، سورفاکتانت، پایداری.بتاکاروتن، حالل سبز، هاي کليدي: واژه
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 مقدمه -1-1

جای انواع کنندگان بیش از پیش، خواهان استفاده از مواد غذایی حاوی اجزای طبیعی بهامروزه مصرف

اجزای طبیعی قابل استفاده در های سنتزی هستند. از جمله غذاهای دارای اجزای سنتزی از قبیل رنگ

 Aساز ویتامین عنوان پیشعمدتا به های غذایی، کاروتنوئیدها هستند که عالوه بر ایجاد رنگ،فرموالسیون

مطالعاتی نیز در ارتباط با نقش پاداکسیدانی این ترکیبات انجام گرفته است  و همچنیناند شناخته شده

(Böhm et al., 2002) ها در جلوگیری از توان به نقش آنبخش کاروتنوئیدها میدیگر تاثیرات سالمتی. از

 .(Sharoni et al., 2012) مروارید اشاره کردعروقی و آب-های قلبیها، بیماریابتال به انواع سرطان

ها شامل لوتئین و زئازانتین که حاوی گروه عاملی گروه زانتوفیلکاروتنوئیدها بسته به گروه عاملی به دو 

-که فاقد این گروه عاملی هستند تقسیمبتاکاروتن  لیکوپن، آلفا کاروتن و ها شاملو کاروتنهستند اکسیژن 

 ( متشکل از هشت واحد ایزوپرنوئیدی بوده و40Cها دارای ساختار تتراترپنوئیدی )این رنگدانه. شوندبندی می

 و استری شده در منابع یافت شوند. توانند به دو شکل آزاد می

 بتاکاروتن -1-2

از  جاتجات و صیفیترین کاروتنوئید بوده که در مقادیر قایل توجهی در بسیاری از میوهفراوان بتاکاروتن

نشان داده شده بتاکاروتن مولکولی در شکل زیر ساختار شود. هویچ یافت میو قبیل زردآلو، مانگو، اسفناج 

 باشد که نقش ایجاد رنگ را بر عهده دارند.  واحد پیوند دوگانه می 11است که دارای 

 

 

 (Saini et al., 2015) ساختار مولکولی بتاکاروتن -1-1شکل 
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گرم وزن مرطوب  100گرم در میلی 300-60با حدود  (Daucus carota) در بین منابع غذایی، هویچ

و عمدتا در  باشدکل کاروتنوئیدهای این گیاه می% 80-60 که حدودباالترین محتوی بتاکاروتن را دارد 

% 40-10. در کنار بتاکاروتن، هویچ دارای حدود (Fikselová et al., 2008) دباشها میاتصال با پروتئین

کاروتنوئیدها، این عالوه بر  . (Chen et al., 1995)باشد لوتئین و لیکوپن می% 5-1آلفاکاروتن و مجموعا 

 دوساله بوده جاتاز صیفیهویچ نوعی باشد. فعال از قبیل ترکیبات فنلی میگیاه دارای دیگر ترکیبات زیست

 37 تولید هویچ میزان طبق آمارهای موجود شود.ریشه آن به عنوان بخش خوراکی رایج محسوب می و

سبی برای که این میزان تولید فرصت منا (de Andrade Lima et al., 2018)باشد میمیلیون تن در سال 

باشد را هویچ فرآوری شده می% 11فرآوری و پاالیش ضایعات تولیدی واحدهای فرآوری هویچ که حدود 

توان متصور شد از جمله کاربردهایی که برای این ضایعات می .(Stahl and Sies, 2005) کندایجاد می

-سازی محصوالت غذایی و تولید فرآوردهاستخراج کاروتنوئیدها به منظور استفاده برای فرموالسیون و غنی

 به عنوان یه منبع غنی از فیبر و نیز سایر هویچ عالوه بر بتاکاروتن، دارویی جدید است.-های غذایی

     شود.کاروتنوئیدها محسوب می

 کاروتنوئيدهاهاي استخراج روش – 1-3

کننده ی هستند که توسط موجودات فتوسنتزهای ایزوپرنوئیدترین گروه از رنگدانهگسترده ،کاروتنوئیدها

توجه به شوند و با ها( تولید میها و قارچکننده )برخی از باکترین( و برخی از موجودات غیرفتوسنتز)گیاها

ای از منابع موجود استخراج ها نیست ضروری است به منظور دریافت تغذیهاینکه بدن انسان قادر به سنتز آن

بنفش، امروزه این فرا وئیدها از پوست در مقابل پرتوهایبدلیل نقش مثبت کاروتن ،شوند. عالوه بر این

شوند که نیاز به استخراج این استفاده میبهداشتی -های آرایشیوفور در فرموالسیون فرآوردهترکیبات به

توان اند که مینوع از ترکیبات کاروتنوئیدی شناخته شده 700کند. تا بحال بیش از ترکیبات را تشدید می

ها )کاروتنوئیدهای حاوی اکسیژن در قالب گروه عاملی از قبیل لوتئین، زانتوفیلها را در دو گروه آن

های هیدروکربنی بدون ها )کاروتنوئیدهای متشکل از زنجیرهانتاگزانتین( و کاروتن، آستاگزانتین و کزئازانتین

های گذشته بندی کرد. در طی سالتقسیم کاروتن و لیکوپن(-کاروتن، بتا-های عاملی از قبیل آلفاگروه
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مختلف  هایی که بین منابعهای مختلفی جهت استخراج کاروتنوئیدها بکار گرفته شده است. اما تفاوتروش

های فیزیکوشیمیایی متفاوت وجود دارد کاروتنوئیدی به جهت حضور ترکیبات سازنده مختلف با ویژگی

های موجود بین انواع تفاوت ،هایی مواجه کرده است. عالوه بر ایناستخراج این ترکیبات را با پیچیدگی

ها را غیرکارا ساخته مزمان آناستخراج ه ،ترکیبات کاروتنوئیدی از جهت ساختار مولکولی و درجه قطبیت

های فرآیندی از قبیل حرارت، نور، تغییرات حساسیت باالی ترکیبات کاروتنوئیدی به تنش ،ضمندر است. 

pHاکسیژن و زمان طوالنی استخراج، توجه به راهکارهای حفاظتی خاص در حین استخراج را ضروری می ،-

 سازد. 

های آلی های مبتنی بر حاللترکیبات کاروتنوئیدی، این ترکیبات عمدتا با روش آبگریزبدلیل ماهیت 

اتر و تتراهیدروفوران هگزان، پترولیوم-مانند انهای غیرقطبی حاللاز معموال  ،میاندر اینشوند. استخراج می

برای استخراج  یقطب یهاحاللبه عنوان استات رقطبی و از استون، اتانول و اتیلبرای کاروتنوئیدهای غی

سوکسله،  های مختلفی نظیر؛منابع مطالعه شده روشدر د. شوناستفاده میکاروتنوئیدهای قطبی 

استخراج به کمک ، )حالل تحت فشار( 2استخراج با حالل تسریع یافته، فراصوتیکروویو، ، ما1ماسراسیون

و  هایی نظیر اتانولکمک حالل( در حضور 2COاستخراج با حالل فوق بحرانی )، میدان الکتریکی پالسی

تفاوت  تیمار آنزیمی برای استخراج کاروتنوئیدها مورد مطالعه قرار گرفت است.استخراج به کمک پیش

های فوق در سازوکار شکستن دیواره سلولی و دما و فشار مورد استفاده در استخراج است. به عنوان روش

استفاده از  هایگیرد در حالیکه روشروش سوکسله در نقطه جوش حالل و فشار اتمسفری انجام می ،مثال

های فراصوت، پالس د. روشنپذیرحالل تسریع یافته و حالل فوق بحرانی در دمای پائین و فشار باال انجام می

فراصوت، پالس الکتریکی با فشار بترتیب بر شکستن دیواره سلولی با استفاده از اموج نیز الکتریکی و آنزیمی 

  باشند.)غالبا سلوالزی( آنزیم مورد استفاده مبتنی میآبکافتی باال و فعالیت 

ای متشکل از ترکیبات مختلف از قبیل ی گیاهی دارای ساختار محکم و پیچیدههادیواره سلولمعموال 

ر ورود حالل به داخل دیواره سلولی و است که به عنوان عاملی در براب لیگنینسلولز، پکتین و همی ،سلولز

                                                           
1 - Maceration 

2 - Accelerated Solvent Extraction 
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در اغلب موارد و  لذا .دهدانتقال جرم کاروتنوئید عمل کرده و در نتیجه سرعت فرآیند استخراج را کاهش می

های فیزیکوشیمیایی دیواره سلولی، استفاده از یک بسته به نوع منبع استخراج شونده و ساختمان و ویژگی

تحت کردن  خردرفع انجماد، -، انجماد3، خشک کردن، شوک اسمزیتیمار فیزیکی )پختنمرحله پیش

(، شیمیایی )اسید، قلیا، سورفاکتانت( یا بیولوژیکی )آنزیمی( به منظور تسهیل فرآیند استخراج 4انجماد

 ضروری است. 

های آلی استخراج کننده، حضور آب به عنوان عامل کاروتنوئیدها و حالل آبگریزبا توجه به ماهیت 

نخست ماده در اغلب موارد  ،بنابراین .(Durante et al., 2014)شود نامطلوب در فرآیند استخراج تلقی می

گیرد. در حین خشک کردن استخراج انجام می خشک عملپودر  رویسپس  کنندمیزدایی اولیه را آب

ضروری است به منظور جلوگیری از تجزیه حرارتی و ایزومریزاسیون کاروتنوئید تدابیر الزم از قبیل استفاده 

 کن انجمادی بکار گرفته شود. از دمای معتدل و یا استفاده از خشک

از قبیل  های آلیاروتنوئیدها استفاده از حاللاستخراج کجهت همانطور که اشاره شد روش مرسوم 

اتر اتیلکلراید و دیپروپانول، متانول، اتانول، متیلناستات، کلروفرم، ایزواتیلاتر، دیاستون، هگزان، پترولیوم

افزایی نیز در منابع مطالعه شده گزارش های مختلف با اثرات هماستفاده ترکیبی از حالل ،باشد. همچنینمی

. انتخاب (Heffernan et al., 2016; Kubola et al., 2013; Strati and Oreopoulou, 2011)است شده 

 البتهها یک عامل تعیین کننده در استخراج موثر کاروتنوئیدهاست. حالل مناسب یا ترکیب مناسب از حالل

های عاملی )درجه قطبیت( و طول یست چرا که گروهای ندر اغلب موارد انتخاب یک حالل مناسب کار ساده

ترکیبات سازنده و نیز محتوای رطوبت  ،استخراج شونده یزنجیره کاروتنوئیدهای مختلف، ماتریکس نمونه

ای در روند استخراج یک کاروتنوئید دارند. معموال برای استخراج کاروتنوئیدهای آن نقش تعیین کننده

استون/اتانول/ هگزان ترکیب از  ،شود. از طرف دیگراستون و هگزان استفاده می قطبی و غیر قطبی بترتیب از

بدلیل حاللیت  ،شود. همچنیناستفاده مینیز برای استخراج همزمان کاروتنوئیدهای قطبی و غیرقطبی 

تفاده باالی استون و اتانول در آب، در استخراج کاروتنوئیدها از منابع حاوی آب باال )منابع خشک نشده( اس

                                                           
3 - Osmotic Shock 
4 - Cryogenic Grinding 
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باشد. در بین مطالعات مختلف انجام شده، هگزان، استون و ترکیب از این دو حالل در اولویت می

-Amorim)( بیشترین کاربرد را برای استخراج کاروتنوئیدها از منابع گیاهی دارند 3:4اتانول/هگزان )

Carrilho et al., 2014). آلودگی هوا و آب(،  یمحیط های آلی مورد استفاده از منظر زیستاغلب حالل(

سالمتی )مشکالت قلبی، تنفسی، سمیت و تحریک کنندگی( و ایمنی )تجزیه و قابلیت انفجار( خطرآفرین 

های رایج در استخراج کاروتنوئیدها از قبیل هستند که در این بین، استون و اتانول نسبت به سایر حالل

یدگاه اشاره شده دارای مشکالت کمتری بوده و در کلرومتان و کلرفرم از هر سه داتر، دیاتیلزان، دیهگ

   .(Alfonsi et al., 2008; Capello et al., 2007)باشند اولویت می

های آلی است که شده در باال، استخراج با استفاده از حالل موارد اشارهاساس استخراج در تمامی 

کننده، به جهت فرار بودن برای محیط زیست نیز دارای سمیت و مشکالت سالمتی برای مصرف وه برعال

ها و مواد ایمن، نیاز به با استفاده از سیستمای هستند از اینرو جهت استخراج کاروتنوئیدها خطرات بالقوه

های مبتنی بر مواد سازگار با سالمت انسان و محیط زیست است. در های جدیدی بر اساس فناوریرهیافت

های آلی در منابع مختلف مطالعه شده توسط نگارنده، های جایگزین پیشنهاد شده برای حاللبین روش

ی جهت استخراج ترکیبات یکه پتانسیل باال هستندهای جدیدی اوریفن جزء های سبزاستفاده از حالل

. از اینرو هدف این پژوهش (Amiri-Rigi and Abbasi, 2019) اندنشان دادهمختلف آبدوست و آبگریز 

پودر تفاله هویچ در حضور پیش تیمار آنزیمی و از  بتاکاروتنجهت استخراج حالل سبز استفاده از 

سورفاکتانت است لذا در فصل دوم با جزئیات بیشتری به مطالعات انجام گرفته در این حوزه پرداخته خواهد 

شد.  



 

 

 

 

 

 ومدفصل 

 هاي پيشينمروري بر پژوهش
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آرابینوز، گاالکتوز، فروکتوز، مانوز، گلوکوز، اورونیک اسید و دیواره سلولی هویچ ترکیبی از زایلوز، رامنوز، 

 .(Ng et al., 1998)باشد میهای ساختاری و پروتئینساکاریدهای پکتیکی با درجه استریفیکاسیون باال پلی

ها، ترکیبات پکتیکی و سلولزی دسترسی اتصال کاروتنوئیدها به دیگر اجزاء سلولی سازنده از قبیل پرروتئین

دهد که بدلیل اتصال رنگی را محدود کرده است. همچنین، نتایج بعضی از مطالعات نشان میبه این ترکیبات 

های منابع خوراکی کاروتنوئید Aکاروتنوئیدها به سایر اجزاء سازنده، قابلیت جذب و تبدیل به ویتامین 

ی دیگری که در . همچنین در تائید این موضوع، مطالعه(Tang et al., 2005)تر از حد انتظار است پائین

فراهمی بتاکاروتن گیاهی، دهد که زیستفراهمی بتاکاروتن گیاهی انجام شده است نشان میارتباط با زیست

ر هضم و رهایش بتاکاروتن، ی سلولی در برابپروتئین، فیبر و اجزاء دیواره-بدلیل مقاومت کمپلکس کاروتن

آبدوست در این ارتباط انتقال جرم بتاکاروتن از محیط  (Rein et al., 2013)باشد می% 65-10در حدود 

های صفراوی ای و نمکمنظور انحالل در امولسیون تشکیل معدهمنبع گیاهی به فاز آبگریز منبع غذایی به

ی سلولی عاملی و ماهیت یکپارچه دیواره. از اینر(Lemmens et al., 2014)یک عامل تعیین کننده است 

-محدود کننده بر سر راه جذب و دسترسی زیستی ترکیبات کاروتنوئیدی است از اینرو با استفاده از فناوری

توان دهی، تیمار با آنزیم و انجماد کردن میدهی، فراصوتسازی، حرارتهای مختلف از قبیل همگن

تواند در رهایش و در نتیجه در ودی تضعیف کرد که این امر میی سلولی را از تا حدیکپارچگی دیواره

. با توجه به آنچه گفته شد و نیز (Hedren et al., 2002)ها بسیار حائز اهمیت باشد استخراج کاروتنوئید

هویچ، استخراج کاروتنوئیدها از این ضایعات  تولید مقادیر باالیی از پسماند هویچ در صنایع تولید آب

تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد کند. روش رایج برای کارخانجات صنایع تبدیلی می

بر بودن و نیاز به باشد که عالوه بر زمانهای آلی میاج کارتنوئیدها از جمله بتاکاروتن استفاده از حاللاستخر

هایی در ارتباط با باقیمانده حالل آلی در محصول نهایی وجود دارد ضمن اینکه قیمت، نگرانیتجهیزات گران

. از اینرو با توجه به (Jalali‐Jivan et al., 2019)کند دورریز حالل آلی سالمت محیط زیست را تهدید می

دار مصرف کننده و محیط زیست، های سبز دوستهای مرتبط با محیط زیست و ظهور فناوریرشد نگرانی

هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی امکان استخراج بتاکاروتن از ضایعات هویچ با تکیه بر روش سبز )آب 
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تیمار آنزیم و نیز حضور مقادیر جزئی از حالل( بوده و در ادامه تاثیر پیشهای پایین کمکحاوی درصد

 رسی خواهد شد.های خوراکی بر کارایی استخراج برسورفاکتانت

ها برای یکی دیگر از رویکردهای مورد استفاده در مطالعات، استفاده از قدرت اتصال سورفاکتانت

توان استخراج ترکیبات مختلف از جمله اجزای غذایی است. از جمله مطالعات انجام گرفته در این زمینه، می

در روش معمول استخراج یاهی اشاره کرد. های گهای سورفاکتانت برای استخراج روغنبه استفاده از میسل

باال معموال در صورت  ،سپس .دوشمیهای روغنی، ابتدا تیمار حرارتی با آب یا بخار آب انجام روغن از دانه

بعد از کاهش روغن به زیر  لیگیرد واستخراج با پرس انجام می %(20باالتر از )ها پرک محتوای روغنبودن 

بایستی  نیز بعد از آن .گیرداستخراج شیمیایی با استفاده از حالل )در اغلب موارد هگزان( انجام می 20%

از  ،از جمله دمای باالی فرآیند زیابی شود. این روش دارای معایبیاز میسال و تفاله با مورد استفاده حالل

 ،ضمندر  .شدباهای گیاهی میو پروتئین -اکسیدان طبیعی روغن پاد – Eدست رفتن بخشی از ویتامین 

شود که متعاقبا افزایش قیمت باعث کاهش راندمان مینیز اغلب پرس سرد  مورد استفاده دردمای پائین 

از واحدهای استخراج روغن به ورود حالل آلی  موارد گفته شده،محصول نهایی را منجر خواهد شد. عالوه بر 

-از اینرو محققین مختلف دنبال یافتن راه. شودمحیطی میزیست های آلودگی موجب افزایش زیستمحیط

امکان تسریع بازیافت روغن توسط تر برای استخراج این ترکیبات غذایی هستند. در این میان، های ایمن

گزارش  5ی روغنمیکروامولسیونی تحت عنوان بازیافت تسریع شده یبکارگیری سورفاکتانت در قالب سامانه

معموال بافتی، باال بودن کشش سطحی بین روغن خام داخل دانه و مایعات داخلبه ا توجه ب شده است.

های معمول نیست ولی با ماند که قابل استخراج با روشباقی میگیاهی مقداری روغن خام داخل بافت 

-پذیری روغن باقیفزایش تحرکسطحی و در نتیجه اعلت کاهش کششتوان بهاستفاده از سورفاکتانت می

تا حد نیز این روغن را  در سطح مشترک فاز استخراجی، ده در داخل دانه و همچنین کاهش گرانرویمان

به محیط متخلخل داخل بافت تزریق  پیش مخلوط میکروامولسیونی ،زیادی استخراج کرد. در این فرآیند

از سورفاکتانت شکل  فاز غنی، بافتیداخل بافت و مایع درونموجود در شود و به محض اختالط با روغن می

                                                           
5 - Enhanced Oil Recovery (EOR) 
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مشابه روش استخراج با حالل آلی، بعد از مرحله در این روش نیز  .یابدسطحی کاهش میگرفته و کشش

وجود دارد. لذا در این فرآیند اولین گام  سورفاکتانتاستخراج روغن، یک مرحله جداسازی روغن از اجزای 

که اگر فرموالسیون میکروامولسیون بهینه باشد. بنحوی کتانت میااساسی انتخاب درست و بهینه سورف

جداسازی روغن  ،های عادیانتخاب شود فرآیند استخراج تقریبا ساده بوده هر چند که نسبت به حالل

وقتی مخلوط اولیه که  ،باشد. در این روشمیکروامولسیونی نسبتا پیچیده می یاستخراج شده از سامانه

گیرد های روغنی آسیاب شده قرار میکتانت است در تماس با دانهاسورفاکتانت و کمکشامل فاز آبی، سورف

اکتانت شود. در مرحله استخراج، سورفروغن در آب تشکیل می امولسیونها شده و قطرات روغن وارد میسل

سطحی بین فاز روغنی موجود در دانه روغنی و فاز آبی استخراج کننده نقش کلیدی در با کاهش کشش بین

بایستی  فاز سورفاکتانت. در ارتباط با جداسازی روغن استخراج شده از (Naksuk et al., 2009)فرآیند دارد 

سورفاکتانت مورد استفاده، نسبتی از اشاره شود که عالوه بر توجه به نوع سورفاکتانت و کمک

با ظرفیت  یاسامانه ،کتانت/ فاز آبی انتخاب شود که در حین اینکه در دماهای باالاسورفکتانت/کمک اسورف

استخراج و انحالل باالی روغن تشکیل شود با کاهش دما تا حد دمای محیط نیز سامانه بتواند با افزایش 

سازی به راحتی لصناپایداری ترمودینامیکی چند فاز شده و روغن استخراج شده با کمترین میزان نیاز به خا

 . (Gadhave and Waghmare, 2014)از بقیه اجزای سامانه جدا شود 

به عنوان تکنیکی جدید برای استخراج روغن با درجه  های سورفاکتانتیسامانهاز  و همکاران رادی

عنوان از لسیتین به ،در این مطالعه .(Radi et al., 2013)های روغنی کانوال استفاده کردند خوراکی از دانه

 سورفاکتانتی متشکلفاز  .کتانت استفاده شداسورفانول به عنوان کمکاکی و از پروپکتانت با درجه خوراسورف

برای استخراج مخلوط که نهایتا با مقادیر مساوی آب مخلوط گردید و  بودتین به پروپرانول یلس 1:2از نسبت 

کمتر از روش معمول هگزان ( %5/82مورد استفاده قرار گرفت. هر چند که راندمان استخراج در این روش )

گیری د ولی روغن استخراج شده با این روش از نظر پارامترهای قابل اندازهوب( %99-95در مقیاس صنعتی )

تین مشابه روغن بدست آمده از روش استخراج یلس یی مثل اندیس پراکسید، محتوای اسیدیته و محتواکیف

 د. بومعمول با استفاده از هگزان 
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استفاده از آنها در فرآیندهای استخراج ترکیبات زیست  های سورفاکتانتیمیسلکاربردهای دیگر از  

ها توان از این سامانهبرای انحالل ترکیبات آبگریز و آبدوست میها سامانهاین فعال است. با توجه به توانایی 

ای های نامطلوب یا حذف ترکیبات ضدتغذیهبرای حذف طعم نظیربرای استخراج ترکیبات آبگریز و آبدوست 

ای سودمند مثل عوامل عطر و های غذایی و یا به منظور استخراج ترکیبات تغذیهرول از فرآوردهمثل کلست

از مطالعات انجام گرفته در این  .(Mittal and Shah, 2002)ها و ... بهره جست ها، پروتئینطعم، رنگدانه

 Jiang et)، استخراج اسیدهای معدنی (Dantas et al., 2003)توان به حذف فلزات سنگین از آب زمینه می

al., 2003)و ها رنگدانه ،الکتوآلبومین-ها و بتاسرم آلبومین ،ها، اسیدهای آمینه، هموگلوبین، پروتئین

(Nishino et al., 2014; Shen et al., 2014)لیکوپن اشاره کرد 
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 ومسفصل 

 هامواد و روش
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 مواد  -3-1

(، HLB:6/8) 20اسپن  تهیه شد.گیری محلی )اردبیل، ایران( از آبمیوه (.Daucus carota Lتفاله هویچ ) ینمونه

، سدیم استات، استیک اسید گالسیال، سدیم پتاسیم تاراتارات (HLB:15) 80(، تویین HLB:7/16) 20تویین 

ای ی خلوص تجزیه)نمک راشل(، دی نیتروسالیسیلیک اسید، هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم با درجه

از شرکت مواد شیمیایی مرک  HPLCی با درجههگزان -و ان ، متانول، استونپروپانول، اتانول-1و 

(Darmstadt, Germanyخریداری شدند و بدون انجام خالص ) سازی بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند. لسیتین

 به جزء کردن و حذف سازی بیشتر با جزءتجاری سویا از شرکت بهپاک )بهشهر، ایران( خریداری شد و خالص

فت. روغن مایع آفتابگردان با نام تجاری نینا از شرکت فریکو )سیرجان، ایران( تهیه روغن توسط استون انجام گر

 شد. 

 D(+)-Galacturonic acid( و گاالکترونیک اسید )P-9135, From Citrus Peelپکتین )

monohydrate( از شرکت سیگما )Fluka, Sigma-Aldrich Company( خریداری شدند. استاندارد لوتئین )β, 

ɛ- carotene- 3,3'- diol) ( و بتاکاروتنβ, β-Carotene )از شرکت سیگما-( آلدریچSigma-Aldrich, Canada )

( حاصل از منابع میکروبی و در حالت مایع Endozym ® pectofruitخریداری گردید. آنزیم پکتیناز تجاری )

حاصل از  Celluclast BGو  Celluclast 1.5Lهای ( و آنزیمSpindal Co., Brescia, Italy) AEBتوسط گروه 

ها و ی تمامی محلولشدند. برای تهیه اهدا( Novozymes, Denmarkمنابع میکروبی توسط شرکت نووزیم )

 استفاده شد. مقطر های استخراجی که نیاز به آب داشت از آب مخلوط

 تجهيزات  -3-2

 سانتریفوژ یخچال( 30-3دارK, Sigma, Germany) 

 سنج طیف UV-Vis  (U-1700- Shimadzu Crop, Kyoto, Japan, path length= 1cm) 

 ( دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باالAzura RP-HPLC, Knaure, Berlin, Germany ) 

 رنگ( سنج هانترلبColorFlex, Hunter Associates Laboratory, Reston, VA, USA) 

 ماری با دقت دمایی بنC˚ 1/0 (W350, Memmert, Schwabach, Germany  ) 
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 همزن صفحه( ای مغناطیسیMR3001, Heidolph, Germany) 

 ( آونUFE 500, Memmert, Germany) 

  میلی 1/0ترازوی دیجیتال با دقت( گرمPRACTUM124-1S,Sartorius, Germany) 

 ( آسیاب خانگیFH-140, Hamilton, China) 

 رطوبت( سنجMa 35, Sartorius, Germany) 

  25الک آزمایشگاهی مش شماره (ENDECOTTS, London, England) 

 pH ( 827سنج pH Lab, Metrohm Ltd, Herisau, Switzerland) 

 ( شیکرانکوباتورKS 4000 I control, IKA, Staufen, Germany) 

 ( ورتکس شیکرD-91126 Schwabach, Heidolph, Germany) 

  فرابنفشالمپ (UV100 W: Blak-Ray model B 100AP) 

  نرم افزارSPSS 21ی نسخه (IBM SPSS Statistics 21  .) 

 

 هاروش -3-3

 هاسازي نمونهآماده -3-3-1

( UFE 500, Memmert, Germanyآون )داخل  C ˚45ساعت حرارت دهی مالیم در دمای  8 طی تفاله هویچ

سپس، با استفاده از آسیاب خانگی  .(Ma 35, Sartorius, Germany) ندخشک شد% 8تا رطوبت نهایی 

(Hamilton, FH-140, 230 W, China کامال پودر و با استفاده از الک مش )25 (ENDECOTTS, London, 

England درجه نگهداری شدند.  -18( جداسازی و تا زمان استفاده در فریزر 

 هاگيري رطوبت نمونهاندازه -3-3-2

  شد. یریگاندازه( Ma 35, Sartorius, Germany) خودکارسنج توسط رطوبتها رطوبت نمونه میزان
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 هاي مختلفاي با حاللاستخراج يک مرحله سازيبهينه -3-3-3

از  پروپانول و هگزان کاربرد بیشتری در استخراج داشته است -1سه حالل اتانول،  در بین منابع مطالعه شده

در مدت  هاحاللاین با استفاده از  هویچاز پودر  کاروتنبتاای مرحلهیک استخراج  آمایا،اینرو با الهام از روش 

. (Jivan and Abbasi, 2018) انجام شد C˚60و  45، 25و در سه دمای ساعت  12و  9، 6، 3های مختلف زمان

با استفاده از همزن مغناطیسی با  حالل ml 5 در% 8با رطوبت  نمونهگرم از میلی 100برای انجام این کار، 

نشست، جهت جداسازی فاز رویی از فاز ته ،سپس .شد دهدور در دقیقه در شرایط نور کم همز 300سرعت 

ویی بدقت با استفاده از پیپت جدا قسمت ر آنگاه، .دقیقه بحال خود رها گردید 5محتوای ظرف استخراج بمدت 

این پژوهش،  الزم به یادآوری است که درگهداری شد. نو در ظروف تیره ( C˚4)در دمای یخچال  آنالیزجهت  و

-و نیز واکنش (اتواکسیداسیوناکسایش خودبخودی )در تمام مدت استخراج و نگهداری، به منظور جلوگیری از 

 فویل آلومینیومی پوشش داده شدند.  ها با استفاده ازنهترانس، نمو-های ایزومریزاسیون سیس

 بتاکاروتنتعيين محتواي   -3-3-4

با اندک تغییراتی استفاده شد.  (Fish et al., 2002)و همکاران  فیشاز روش  بتاکاروتنمنظور تعیین محتوای به

دقیقه در  15سانتریفوژ کردن بمدت )های پلت ماندهها از باقیبعد از جداسازی کامل عصاره ،بدین منظور

-ها با استفاده از طیف نورسنج مرئی(، میزان جذب این عصارهC˚25و دمای  g  10000شتاب

 450در طول موج   (Cary60 UV-Vis Spectrophotometer, Agilent, US, path length= 1cm)فرابنفش

( تعیین 2-3ی )با استفاده از معادلهگرم بر گرم پودر اولیه بر اساس میلی  بتاکاروتننانومتر قرائت و محتوای 

 شد.  

 /g310mg/g × Kg/310ml × 310L/1 ×V / M  × 568.88 ×b) /1( ×) ɛC = (A           (3-2معادله )

میزان جذب نمونه در طول موج بیشینه  A (، mg/gنمونه ) بتاکاروتنمحتوای  Cدر این معادله، 

حجم حالل  V(، g/mol) بتاکاروتنوزن مولی  87/536(، cmطول مسیر نوری ) bدر حالل مربوطه،  بتاکاروتن

 بتاکاروتنباشد. همچنین، ضریب خاموشی مولی ( میKgمورد استخراج ) یوزن نمونه M( و mlمورد استفاده )

(ɛ )139200معادل  هگزان-ان (l/mol cmمی ) باشد(Craft and Soares, 1992) . 
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 اي مرحله چنداستخراج  -3-3-5

-ای در مقاالت مرور شده، جهت مقایسه کارآیی استخراج چندمرحلهبودن استخراج چندمرحلهبا توجه به رایج 

ای ای بدست آمده در مرحله قبل، استخراج چندمرحلهترین زمان استخراج یک مرحلهای با کارآیی مناسب

ای بود با مرحلهیکانجام گرفت. شرایط استخراج مشابه روش  C˚60در دمای  پروپانول-1 اتانول و با بتاکاروتن

بعد از هر  .مانده پودر انجام گرفتتا رنگبری کامل باقیدقیقه(  15)هر مرحله  مرحله 4 این تفاوت که در

استخراج انجام گرفت و نهایتا مرحله، بخش مایع جداسازی شد و از بخش باقیمانده با استفاده از حالل تازه باز

سنجی باهم مخلوط از طریق طیف بتاکاروتنهت تعیین محتوای ج مرحله 4های جداسازی شده در این عصاره

 شدند. 

  هويچ با روش کروماتوگرافیمحتواي کاروتنوئيدهاي  گيرياندازه -3-3-6

مطابق  6با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال از نوع فاز معکوسهویچ پودر اتانولی ی عصاره

 ,Knaureاز نوع ) HPLCمورد بررسی قرار گرفت. دستگاه  (Bunea et al., 2008)و همکاران  بانیاروش 

Berlin, Germany  فرابنفش )-مرئی آشکارساز( مجهز بهUV–Vis photodiode-array detector, DAD 

L, Knaure, Germany2.1 پمپ ،)LC (L6.1P  و ستون )18C ( mm; 250×  4.6µm,  5Prodigy  3ODS

Phenomenex, USA بود. فاز متحرک شامل دو حالل )A  وB  بود. حاللA 1:9آب ) استونیتریل: متشکل از 

% 100 غلظت با فرایند جداسازی  ،اتیل استات بود. طی یک برنامه گرادیانی نیز Bحالل  وحجمی/حجمی( 

 5رسید و در ادامه بمدت  B% 60و  A% 40دقیقه با شیب ثابتی به  20شروع شد و در مدت زمان  Aحالل 

 جریان فاز متحرک سرعت ،دقیقه 25 گیری هر نمونهاندازهدقیقه در همین نسبت ثابت ادامه یافت. کل زمان 

ml 1  حجم تزریق  وبر دقیقهµl20 سرسرنگی صافیها قبل از تزریق با استفاده از تمامی نمونه در ضمن، .بود 

µm 22/0 از جنس پلی تترا فلوئورو اتیلن (PTFE )و  هاشدند. شناسایی پیک عبور داده 

 

                                                           
6 - Reverse Phase High Performance Liquid Cromatoghraphy (RP-HPLC) 
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Abstract 
Considering the high bioactive content like carotenoids, Carrot’s processing might be valuable 

both from human health and economical point views. Due to drawbacks of organic solvents for 

consumer health as well as environmental concerns, the green technologies may take great 

attentions of food and agriculture industries to safe refining of this rich nutraceutical source. 

Hence, the present study attempted to extract β -carotene from carrot powder (CP) using green 

solvent (ethanol 2% v/v in distilled water) in the presence of surfactants and enzymatic 

pretreatment. Results showed that, ethanol was the most organic solvent (0.92 mg/ g CP) as 

compared with 1-propanol and n-hexane. The HPLC analysis of ethanol extract of carrot 

powder confirmed the presence of β-carotene (60%), α-carotene (29%), lycopene (8.5%) and 

lutein (2.5%). Moreover, the poor capability of green solvent (0.04 mg/ g CP) was improved 

(0.27 mg/ g CP) in the expense of optimum enzymatic hydrolysis (61.5 Unit of Pectinase 

Activity). Alongside, the presence (2%) of tween 80 and span 20 (1:1) increased the extraction 

yield up to 0.69 mg/ g CP. Furthermore, the combined enzyme hydrolysis-surfactant treatment 

revealed high capacity (91% of ethanol) of the applied green solvent for β-carotene extraction. 

In addition, the presence of surfactants was also led to the high stability of β-carotene regard to 

operational tensions (UV- irradiation and heat treatment) which is an original finding for 

formulation of β-carotene rich products. 
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