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چکیده
روغن هسته خرما به علت داشتن اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع دارای ارزش تغذیهای باالیی میباشد .هسته خرما تقریبا
 12درصد از وزن کل میوه را شامل میشود .هدف از این تحقیق ،تعیین میزان کمی استخراج روغن از هسته خرمای مضافتی
به کمک امواج فراصوت در سه محتوای رطوبتی  %12 ،%7و ( %02بر پایه تر) و زمان اعمال فراصوت  02 ،11 ،12 ،2و 01
دقیقه میباشد .منظور از زمان اعمال فراصوت صفر دقیقه بدون اعمال فراصوت میباشد .امواج فراصوت (فرکانس  02کیلوهرتز
و قدرت  1222وات) در دمای ثابت  01±1درجه سلسیوس توسط مبدل فراصوت به محلول نمونه و حالل اعمال گردید.
استخراج روغن از نمونهها با استفاده از حالل هگزان نرمال توسط دستگاه سوکسله در مدت زمان ثابت  3ساعت و دمای 72
درجه سلسیوس (نقطه جوش هگزان) انجام گردید .نتایج نشان داد که استخراج روغن به کمک امواج فراصوت نسبت به
استخراج به روش متداول (بدون اعمال فراصوت) ،در سطوح رطوبتی  7و  %12بازده بیشتری دارد و با استفاده از آن میتوان
چربی موجود در هسته خرمای واریته مضافتی را بیشتر استخراج نمود .نتایج نشان داد که برای تمام حالتهای استخراج روغن
از هسته خرما (بدون امواج فراصوت و با امواج فراصوت) با افزایش رطوبت بازده استخراج کاهش مییابد .بیشترین بازده روغن
استخراجی از هسته خرما مربوط به زمان اعمال امواج فراصوت  01دقیقه و محتوای رطوبتی  %7میباشد که مقدار آن
11/30درصد میباشد .کلیه آزمایشها در آزمایشگاه مرکزی پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران انجام گردید.
کلمات کلیدی :خرما ،روغن ،فراصوت ،هسته
مقدمه
میوه خرما غذایی مطلوب و شناخته شده نزد میلیونها نفر است که از دو قسمت گوشت و هسته تشکیل شده است [Besbes
] .et al., 2003هسته تقریبا حدود  10-12درصد از وزن کل میوه را شامل میشود .هسته خرما دارای  10 -0درصد چربی
میباشد .استخراج روغن از دانه های روغنی به شیوههای متفاوتی انجام میپذیرد که عبارتند از :استخراج به روش مکانیکی که
خود به دو صورت پرس سرد و پرس گرم صورت میگیرد .استخراج روغن به روش حالل با استفاده دستگاه سوکسله 39که در
این روش از طریق تماس حالل با محصول سبب استخراج روغن از محصول می شود ] .[HadadKhodaparast,1994به
منظور کاهش مدت زمان عصارهگیری ،آلودگی کمتر ،افزایش راندمان استخراج و تقویت کیفیت روغن حاصله روشهای نوینی
شامل ،عصارهگیری همراه امواج فراصوت ،عصارهگیری همراه امواج ماکروویو و عصارهگیری همراه با مایع فوق بحرانی گسترش
یافتهاند .استخراج به همراه امواج فراصوت در دمای کمتری صورت گرفته و نسبت به روشهای استخراج دیگر از قبیل
استخراج به کمک امواج ماکروویو ساده و کاربرد آن آسانتر است ] .[Chen et al., 2008پدیده کاویتاسیون 72مکانیسم
اصلی استخراج همراه با امواج فراصوت میباشد .نفوذ امواج با فرکانس  02کیلوهرتز و باالتر در بافت ماده ارتعاشات مکانیکی به
وجود میآورد که این اثرات مکانیکی موجب رخ دادن پدیده کاویتاسیون میشود .این اثرات مکانیکی نفوذپذیری حالل به
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داخل سلولهای ماده را بهبود بخشیده و عالوه بر افزایش انتقال جرم موجب افزایش بازده استخراج در دماهای پایینتر می-
گردد ].[Vinatoru, 2001
چانگ 71و همکاران ( )0220به بررسی استخراج روغن به کمک امواج فراصوت از بذر کتان پرداختند و به این نتیجه دست
یافتند که با افزایش مدت زمان ،قدرت امواج فراصوت و نسبت مایع به جامد ،راندمان استخراج روغن از بذر کتان افزایش می-
یابد .در تحقیقی دیگر کدخدایی و همتی ( )0223استخراج ترکیبهای فعال زعفران توسط امواج فراصوت را مورد بررسی قرار
دادندکه امواج فراصوت را جایگزین مناسبی برای استخراج ترکیبهای فعال زعفران دانستند .بصیری و همکاران ( )0211در
تحقیقی بررسی تاثیر امواج فراصوت و روشهای پیش فرآوری بر استخراج روغن از هسته انار را مورد مطالعه قرار دادند و به
این نتیجه دست یافتند که استحصال روغن با امواج فراصوت ،راندمان را افزایش و زمان آن را کوتاهتر میکند.
مواد و روشها
برای انجام این تحقیق هستههای خرمای مضافتی از شهرک صنعتی واقع در شهرستان بم استان کرمان ،تهیه و جمع آوری
شد .در این تحقیق برای استخراج روغن ،هسته خرما در سه سطح رطوبتی ( %12 ،%7و  )%02مورد آزمون قرار میگیرد .با
توجه به شرایط انجام آزمایش برای استخراج روغن از دستگاه سوکسله اندازه ذرات یک میلیمتر مد نظر قرار گرفت.
استخراج روغن با حالل بدون امواج فراصوت
روش کار به این صورت میباشد که ابتدا مقدار پنج گرم نمونه ( )m0با درصد رطوبت معلوم (البته میتواند بیشتر از این مقدار
هم باشد) را درون کاغذ صافی ( واتمن  ) 22پس از آن نمونه بسته بندی شده را با ترازو با دقت  2/221گرم وزن نموده ()m1
و داخل بازوی استخراج سوکسله قرار داده و پس از آن تقریبا  322میلی لیتر حالل هگزان به درون بالن سوکسله ریخته و
استخراج روغن را به مدت  3ساعت توسط سوکسله ادامه میدهیم .بعد از اتمام استخراج ،نمونههای درون بازوی استخراج را با
گیره از درون آن خارج کرده و درون آون با درجه حرارت  72درجه سانتی گراد به مدت  21 –32دقیقه قرار داده تا حالل به
طور کامل تبخیر گردد .به درون دیسیکاتور منتقل نموده تا دمای آن ثابت گردد و سپس نمونه را مجددا با همان ترازو وزن
نموده ( ) m2و به درون آون با درجه حرارت  121 0جهت اندازهگیری درصد رطوبت منتقل مینماییم .بعد از محاسبه
درصد رطوبت نمونه طبق معادله ( )1و داشتن رطوبت اولیه ،موازنه رطوبت راانجام داده و با کم کردن از اختالف وزن نمونه
قبل از سوکسله و بعد از سوکسله مقدار درصدروغن استخراج شده به دست میآید (معادله  .)3با توجه به اینکه این تحقیق در
سطوح رطوبتی متفاوتی انجام گرفته شده ،و در حین روغنگیری با سوکسله مقداری از رطوبت در اثر حرارت از بین میرود
موازنه رطوبت و محاسبه مقدار گرم آب از دست رفته طبق معادله ( )0ضروری میباشد .برطبق معادله ( )0با داشتن وزن
اولیه نمونه میتوانیم مقدار گرم آب جذب شده و یا از دست رفته در دو سطح رطوبتی متفاوت را تعیین کنید [Garnayak
].et al., 2008
()1

()0
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 = Qمقدار آب جذب شده یا از دست رفته (گرم) Wi ،وزن اولیه نمونه (گرم) Mf ،درصد رطوبت نهایی Mi ،درصد رطوبت
اولیه
استخراج روغن با حالل به کمک امواج فراصوت
نحوه اعمال امواج فرا صوت به این صورت است که مقدار پنج گرم نمونه با درصد رطوبت معلوم را درون کاغذ صافی بسته
بندی کرده و با ترازو با دقت  2/221آن را وزن نموده و پس از آن نمونه درون کاغذ صافی را به درون بشر با حجم  122میلی
لیتر ریخته و درون بشر را با حالل هگزان تا حجم معین  122میلی لیتر پر نمودیم (نسبت  .)02:1حال بشر حاوی نمونه و
حالل را درون محفظه پروب گذاشته و پروب را درون بشر قرار خواهیم داد .دستگاه مولد را با توان ثابت  1222وات و فرکانس
ثابت  02کیلوهرتز و دمای ثابت  01درجه سانتی گراد را در بازههای زمانی متفاوت از  01 - 12راه اندازی نموده و پس از
گذشت مدت زمان مشخص بشر حاوی نمونه و حالل را از درون محفظه خارج کرده و آنها را از کاغذ صافی ( 0میکرومتر)
مورد نظر عبور داده به طوری که هیچ مقدار نمونهای درون بشر به جای نماند و پس از گذشت تمامی حالل از کاغذ صافی و
به جای ماندن نمونه درون آن دوباره کاغذ صافی را بسته بندی نموده و برای ادامه آزمایش به درون دستگاه سوکسله انتقال
میدهیم .پس از روغنگیری توسط سوکسله مطابق معادله ( )1درصد روغن استخراج شده محاسبه میشود.
برای ایجاد امواج فراصوت در این پژوهش از یک دستگاه مولد فراصوت مدل  1222 ،AMMMوات با بسامد 02±2/1
کیلوهرتز ساخت کشور سوئیس استفاده شده است .مطابق شکل شماتیک ( )3از دو بخش کلی تشکیل شده است.
مبدل فراصوت

پردازنده فراصوت

شکل  -1شماتیک دستگاه فراصوت
روش آماری طرح
تاثیر متغیرهای مستقل محتوای رطوبتی (سه سطح) و مدت زمان اعمال فراصوت (پنج سطح) بر بازده استخراج روغن از هسته
خرما در قالب آزمایش های فاکتوریل با طرح آماری پایه کامال تصادفی در سه تکرار بررسی گردید .الزم به ذکر است که به
منظور مقایسه نتایج در حالت بدون استفاده از امواج فراصوت با حالت استفاده از فراصوت ،زمان اعمال فراصوت در پنج سطح
 02 ،11 ،12 ،2و  01دقیقه در نظر گرفته شد که منظور از زمان اعمال صفر دقیقه حالت بدون استفاده از امواج فراصوت می-
باشد .مقایسه میانگینها توسط آزمون چند دامنهای دانکن انجام گرفت .از نرم افزار  SASبرای تحلیل دادهها و نتایج استفاده
شد.
نتایج و بحث
در جدول ( ) 1نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) راندمان روغن استخراج شده از هسته خرما متاثر از رطوبت و تیمار
فراصوت نشان داده شده است .همان طور که از جدول مشخص است اثر ساده رطوبت در سطح احتمال  %1بر راندمان روغن
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استخراج شده از هسته خرما معنیدار است همچنین اثر تیمار فراصوت در سطح احتمال  %1بر راندمان روغن استخراجی
معنی دار است .اثر متقابل رطوبت*امواج فراصوت بر راندمان روغن استخراج شده از هسته خرما نیز در سطح  %1معنی دار
میباشد
جدول  -1نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات ) بازده استخراج روغن از هسته خرما
منبع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات ()MS

محتوای رطوبت

0

**70/22

زمان اعمال فراصوت

2

**0/22

محتوای رطوبت * زمان اعمال فراصوت

0

**1/13

خطا

32

2/279

-

3/02

ضریب تغییرات
** معنیدار در سطح احتمال %1
اثر متقابل محتوای رطوبت با مدت زمان اعمال فراصوت

اثر متقابل رطوبت در زمان اعمال فراصوت بر بازده استخراج روغن از هسته خرمای مضافتی در شکل ( )0نشان داده شده
است .همان طور که از این شکل پیداست مقدار بازده روغن استخراج شده برای رطوبتها و زمانهای اعمال فراصوت مختلف
در محدوده  1/90تا  11/30درصد میباشد .بیشترین مقدار میانگین بازده روغن استخراج شده از هسته خرما در محتوای
رطوبتی  %7و مدت زمانهای  02و  01دقیقه اعمال فراصوت میباشد که بطور معنیداری از سایر میانگینها بیشتر است.
کمترین مقدار میانگین بازده استخراج روغن از هسته خرما مربوط به محتوای رطوبتی  %02و مدت زمانهای  12 ،2و 11
دقیقه اعمال فراصوت میباشد که بطور معنیداری کمتر از سایر میانگینها است .مقدار میانگین بازده استخراج روغن از هسته
خرما برای حالت بدون اعمال فراصوت (زمان اعمال صفر دقیقه) برای سطوح رطوبتی  7و  %12بطور معنیداری کمتر از تمام
زمانهای اعمال فراصوت میباشد .میانگین بازده استخراج روغن برای حالت بدون اعمال فراصوت برای سطح رطوبتی %02
تفاوت معنیداری با بازده در رطوبت  %02با زمان اعمال فراصوت  01دقیقه ندارد و از میانگینهای مربوط به زمانهای اعمال
فراصوت  11 ،12و  02دقیقه بطور معنیداری بیشتر میباشد.
برای رطوبتهای  %7و  %12با افزایش زمان اعمال فراصوت از  12دقیقه به  11و  02دقیقه افزایش معنیداری در بازده
استخراج روغن مشاهده نشد؛ ولی افزایش بیشتر زمان اعمال فراصوت به  01دقیقه افزایش معنیدار بازده استخراج را برای
رطوبت  %12در پی داشت بهطوری که در رطوبت  %12بیشترین بازده مربوط به زمان اعمال فراصوت  01دقیقه میباشد .در
رطوبت  %7افزایش زمان اعمال فراصوت از  12دقیقه به  11دقیقه باعث افزایش معنیدار بازده استخراج روغن از هسته خرما
نشد؛ اما افزایش زمان اعمال فراصوت به  02دقیقه افزایش بازده استخراج نسبت به زمان  12دقیقه را در پی داشت .همچنین
در سطح رطوبتی  ،%7افزایش زمان اعمال فراصوت به  01دقیقه باعث افزایش معنیدار میانگین بازده استخراج نسبت به زمان-
های  12و  11دقیقه شد .بازده استخراج روغن برای تمامی حالتهای روغنگیری از هسته خرما (بدون اعمال امواج فراصوت و
با اعمال امواج فراصوت) با افزایش رطوبت در محدوده  7تا  01درصد سبب کاهش معنیدار بازده استخراج روغن در سطح %1
شده است .با توجه به این که بیشترین بازده استخراج روغن در کمترین محتوای رطوبتی و بیشترین مدت زمان اعمال
فراصوت میباشد ،میتوان چنین بیان نمود که با افزایش مدت زمان اعمال امواج فراصوت انقباض و انبساطهای بیشتری
صورت گرفته و تخریب بیشتری در بافت ماده صورت میگیرد و حالل راحتتر به درون بافت ماده نفوذ میکند .از طرف دیگر
با توجه به این که موکولهای آب از داخل شدن حاللهای غیرقطبی به بافت ماده و خارج شدن روغن از آن به خارج
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 نفوذ حالل با سرعت، در اثر کاهش مقدار رطوبت و همچنین فروپاشی مولکولهای آب توسط امواج فراصوت،جلوگیری میکند
.بیشتری صورت گرفته و مقدار بیشتری روغن از آن خارج میگردد

 اثر متقابل رطوبت در زمان اعمال فراصوت بر بازده استخراج روغن از هسته خرمای مضافتی-2 شکل
 است%1 حروف غیر مشابه بیانگر تفاوت معنیدار در سطح
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