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مقدمه :زعفران گرانبهاترين ادويه دنيا است و عصاره حاصل از اين ادويه ارزشمند نه تنها داراي خواص ارزشمند تغذيه اي بلکه داراي
کاربردهاي گوناگون در فرموالسيون محصوالت غذايي مي باشد .ارايه روش مناسب در استخراج ترکيبات موثره آن ،با توجه به کاربرد آن در
محصوالت غذايي و به گونه اي که باالترين بازده اقتصادي را ايجاد کند امري مهم تلقي مي شود .هدف از مطالعه حاضر ،دستيابي به
اقتصادي ترين روش استخراج ترکيبات مؤثره زعفران مي باشد.
مواد و روشها :در اين بررسي ،شرايط استخراج کروسين ،سافرانال و پيکروکروسين در سيستمهاي حالل دوتايي (آب -استن و
آب -اتانل) و سه تايي (آب -استن -اتانل) و در نسبتهاي مختلف حاللها به هم و نسبتهاي متفاوت از حالل به زعفران بررسي گرديد.
يافته ها :استفاده از سيستم حالل دوتايي اتانل -آب به نسبت  2:3و با نسبت  12به  1حجمي/وزني زعفران و بکارگيري سيستم حالل سه
تايي آب  -استن -اتانل به نسبتهاي  45 ،40و  15به ازاي هر گرم زعفران در دماي  25° Cو زمان  16ساعت به عنوان بهترين شرايط در
استخراج ترکيبات موثره زعفران بدست آمدند .مقادير کروسين ،سافرانال و پيکروکروسين براي حالل دوتايي به ترتيب  35/17 ،229/05و
 75/53و براي حالل سه تايي به ترتيب برابر  40/03 ،272/96و  13/6در عصاره آبي زعفران اندازه گيري شد.
نتيجهگيري :در فرمول هاي غذايي ،بر مبناي نياز به رنگ ،عطر و طعم مطلوب و با توجه به مسائل اقتصادي از هريک از روشهاي
استخراج پيشنهادي ميتوان استفاده کرد.

واژههاي کليدي :استخراج ،پيکروکروسين ،زعفران ،سافرانال ،کروسين
* نويسنده مسئول مکاتبات
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مقدمه
زعفران به دليل برخورداري از رنگ ،عطر و ترکيبات
شناخته شده سودمند ،در صنايع غذايي و دارويي مصارف
زيادي دارد و تا کنون تحقيقات متعددي به ويژه در
خصوص اثرات سالمتي بخش و دارويي آن صورت گرفته
است (رزاقي و همکاران1382 ،؛ جانيان زاده و همکاران
1388؛ يگانه و همکاران1389 ،؛ آخوند زاده و همکاران،
1382؛ کريمي و همکاران.)1383 ،
در حال حاضر به دليل مشکالت مرتبط با توزيع زعفران
به شکل عصاره و نيز ناپايداري آن در شرايط محيطي و يا
دماي يخچال ،تجارت اين محصول به صورت رشته اي و
يا پودر انجام ميشود .تاکنون روشهاي مختلفي جهت
استحصال عصاره زعفران توسط محققين بررسي گرديده
اند که بسياري به دليل راندمان پايين استخراج و هزينههاي
باال جهت کاربردهاي تجاري مقبول نبوده و اغلب به منظور
بررسي خواص فارماکولوژيک عصاره زعفران تهيه شدهاند
(يگانه و همکاران.)1389،
يکي از ترکيبات مهم موجود در زعفران ،کروسين
ميباشد که عامل ايجاد رنگ زرد در زعفران است.
پيکروکروسين جزء عمده ديگري است که همزمان با
بيوسنتز کروسين از زيزانتين توليد شده و در ايجاد طعم تلخ
زعفران مؤثر است .اين ترکيب در اثر هيدروليز آنزيمي به
سافرانال تبديل ميشود که آروماي اصلي زعفران ميباشد
(.)Raina et al., 1996
بهينه سازي شرايط استخراج ترکيبات تشکيل دهنده
يکي از زمينههاي اصلي و مهم در تحقيقات مربوط به
زعفران است .راندمان نهايي تحت تأثير شرايطي از جمله
نسبت زعفران به حالل و نوع حالل قرار ميگيرد .در
مطالعات مختلف ،انواع روش هاي استخراج ترکيبات فعال
زعفران همانند روش خيساندن در حالل آب مقطر ( Selim
 ،)et al., 2000اتانول (،(Hadizadeh et al., 2010
حاللهاي هيدروالکلي ( (Fernandez et al., 2002و
حاللهاي آلي (رجبزاده و همکاران ،)1387 ،پرکوالسيون
(آخوندزاده و همکاران ،)1382 ،فراصوت ( Kadkhodaee
 )& Hemmati Kakhki, 2006مورد مطالعه قرار گرفته
است.
همتي کاخکي پس از بهينهسازي عوامل موثر بر توليد
رنگ خوراکي از گلبرگهاي زعفران پيشنهاد بکارگيري

آنتوسيانين استخراج شده از گلبرگ زعفران به عنوان رنگ
قرمز خوراکي در نوشيدنيها و آشاميدنيهاي داراي pH
اسيدي (کمتر از  )4/5را مطرح نمود (همتي کاخکي،
.)1380
در مطالعه ديگري تعدادي از محققين به بررسي تاثير
نوع حالل و روش استخراج بر ميزان اولئورزين زعفران
پرداختند .در اين پژوهش استخراج زعفران با استفاده از
حاللهاي متانول ،اتانول ،ايزوپروپانول ،استن ،اتيل استات،
اتر نفت و با روشهاي استخراج سرد و سوکسله انجام و
نتايج حاصله با يکديگر مقايسه شدند .ارزيابي نتايج بدست
آمده از نظر بازده استخراج و نيز ميزان محتواي
پيکروکروسين ،کروسين و سافرانال نشان داد که اين مقادير
در روش استخراج سوکسله با حالل استن در مقايسه با
روش سرد و حاللهاي ديگر از سطح باالتري برخوردار
ميباشد .زمان بهينه براي فرايند استخراج در روش
سوکسله با حالل استن برابر  2ساعت و بازده اين روش
برابر  %36/5گزارش شد (رجب زاده و همکاران.)1387 ،
حيدري در تحقيق جامعي به بررسي روش هاي مختلف
استخراج ترکيبات فعال از نمونههاي زعفران پرداخت.
مقايسه روش هاي استخراج سرد و سوکسله نشان داد که
استخراج با سوکسله به لحاظ زمان و راندمان استخراج،
بخصوص براي کروسينها و سافرانال به عنوان روشي
مؤثر مطرح است .از سوي ديگر ،حرارت اعمال شده طي
روش سوکسله موجب تبديل بخشي از سافرانال شده که از
اين لحاظ نکتهاي منفي به شمار ميرود .اين نويسنده نشان
داد استفاده از حاللهاي استن و متانول در مقايسه با ساير
حاللها داراي توانايي بيشتري در استخراج مواد موثره
زعفران ميباشد (حيدري.)1391 ،
در بررسي استخراج آنتوسيانينهاي گلبرگ زعفران به
کمک امواج مايکروويو ،فاکتورهاي نسبت حالل به نمونه
( 10:1تا  ،(100:1دماي فرايند ( )35-75 °Cو زمان
استخراج ( 5تا  15دقيقه) به عنوان تيمارهاي فرايند منظور
شده است .مطالعه صورت گرفته نشان داد که اثر دما بر
روي راندمان استخراج ،نسبت به دو متغير مستقل ديگر
برجستهتر بوده است .شرايط مطلوب استخراج جهت
دستيابي به بيشترين ميزان آنتوسيانين استحصالي عبارت از
نسبت حالل به نمونه برابر  50ميليگرم در  100ميلي ليتر،
دماي  24/48° Cو زمان استخراج  7/58دقيقه گزارش

 -تعيين ميزان رطوبت

مقدار رطوبت نمونه ها با استفاده از روش استاندارد ملي
ايران به شماره ( 259-1بي نام )1389 ،اندازهگيري گرديد.
0/5گرم زعفران ساييده در يک ظرف شيشهاي با وزن
مشخص توزين گرديد .ظرف حاوي نمونه در داخل آون
( )FP53-Binder Germanyبا دماي  105درجه
سانتيگراد ( (103 ± 2°Cبه مدت  16ساعت قرار داده شده
و سپس وزن باقي مانده ماده خشک (وزن ظرف به همراه
نمونه کامال خشک ) پس از سرد شدن اندازه گيري گرديد.
ميزان رطوبت نمونه با استفاده از معادله  1محاسبه شد:
(معادله )1

H% = [1 – (WL)/ (WS)] × 100

که  WLو  WSبه ترتيب وزن از دست رفته و وزن
نمونه ميباشد .وزن از دست رفته از طريق محاسبه اختالف
مقادير وزن اوليه و ثانويه مجموع وزن ظرف و نمونه به
دست آمد .درصد رطوبت موجود در نمونه  %9/6محاسبه
گرديد.

مواد و روشها

 -تعيين مقدار مواد موثره زعفران

 -مواد

مقدار کروسين ،سافرانال و پيکروکروسين بر مبناي ثبت
چگالي نوري در طول موج  200تا  700نانومتر ،با استفاده
از دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  – DR 5000شرکت
 HACHآمريکا) و از طريق معادله  2محاسبه گرديد
(بينام.)1389 ،

زعفران درجه يک سرگل از شرکت بازرگاني زعفران
اسفدان (مشهد -ايران) تهيه گرديد .مقادير کروسين،
سافرانال و پيکروکروسين براي نمونههاي با کيفيت ممتاز
به ترتيب بيش از  50 ،220و  85واحد تعيين شده است
(بينام .)1389 ،زعفران مورد مطالعه در اين پژوهش داراي
کيفيت ممتاز و مقادير کروسين ،سافرانال و پيکروکروسين
به ترتيب  34/49 ،247/56و  85/16بود .حاللهاي آلي و
ديگر مواد شيميايي با درجه تجزيه اي از شرکتهاي سيگما
و مرک خريداري شد.
 تهيه پودر زعفرانزعفران سرگل صادراتي با دقت بسيار در يک هاون
چيني کوبيده شد تا به صورت پودري يکنواخت در آيد .پودر
زعفران تهيه شده به نحوي الک شد که  95درصد آن از
الک آزمايشگاهي با مش  50ميکرومتر عبور کند .اين

(معادله )2
که در اين معادله ) : A1 cm1% (440 nmجذب در
حدود  λ MAX ( 440nmکروسين):A1 cm1% (330 nm) ،
جذب در حدود  λ MAX ( 330nmسافرانال)A1 cm1% ،
)  :(257 nmجذب در حدود λ MAX ( 257nm
پيکروکروسين ) =A .جذب خوانده شده و  = Hرطوبت
 0/5گرم زعفران مي باشد.
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شدند .بکارگيري اين روش به استحصال بسيار بيشتر
آنتوسيانين (برابر  )1322/53 mg/100 mlدر مقايسه با
روش استخراج سنتي منتهي شد (مهدوي خزاعي و
همکاران.)1391 ،
 Agarwalو همکاران جهت استحصال عصاره زعفران،
استفاده از 20ميلي ليتر حالل (آب و اتانول به نسبت )1:1
به ازاي هر گرم زعفران را گزارش نمودند .دماي مورد
استفاده حين فرايند استخراج  60درجه سانتيگراد و زمان 4
ساعت در نظر گرفته شد .در اين روش غلظت رنگدانه
کروسين در عصاره حاصل  %23گزارش گرديد ( Agrawal
.)et al., 2006
همانطور که مشاهده مي شود استفاده از سيستم حالل
سه تايي در استخراج ترکيبات مؤثره زعفران تاکنون مورد
بررسي قرار نگرفته است .با توجه به اهميت بعد اقتصادي
فرايندهاي مورد استفاده در صنعت و لزوم توجه به اين مهم
در انجام پژوهشهاي کاربردي ،هدف از اين بررسي ارزيابي
عملکرد سيستمهاي حالل دوتايي و سه تايي در استخراج
ترکيبات مؤثره زعفران ميباشد .در تمامي مراحل تالش بر
آن بوده است که شرايط استخراج به صورت مقرون به
صرفه همراه با باالترين کارايي منظور گردد.

فرايند تا حصول نمونه هايي کامالً يکنواخت و هم اندازه
تکرار شد (بي نام.)1389 ،
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 طراحي آزمايش1

روش سطح پاسخ ( )RSM

هنگامي که عوامل و روابط زيادي روي متغير پاسخ
تأثير داشته باشند روششناسي سطح پاسخ يکي از ابزارهاي
مؤثر براي بهينه سازي فرايند به شمار مي رود.
 RSMروش آماري موثري است که با کمترين منابع و
دادههاي کمي و با طرح آزمايشي مناسب هم زمان به
بررسي اثر چندين متغير ميپردازد (جاهد و همکاران،
.)1391
با توجه به نتايج حاصل از تحقيقات پيشين ،حاللهاي
آلي استن و اتانول جهت استخراج عصاره زعفران در نظر
گرفته شد (رجب زاده و همکاران .)1387 ،از آنجا که هدف
اصلي در اين قسمت ،بررسي آثار اصلي و متقابل نسبت
حاللهاي استن و اتانول به آب و نسبت حالل به زعفران
در دماي محيطي و زمان ثابت طي فرايند استخراج بود ،از
روش سطح پاسخ براي انجام مطالعات استفاده شد.
از اين رو نخست بر اساس تعداد فاکتورها و سطوح آنها
مطابق جدول  9 ،1مورد شرايط استخراج با  6تکرار در
نقطه مرکزي و دو نوبت انجام آزمايش ( 26نمونه) براي
هريک از حاللهاي استن و اتانول به طور جداگانه تعيين
گرديدند.
جدول  -1تيمارهاي به کار گرفته شده در استخراج با
روش سرد
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تيمار
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نسبت آب در

نسبت حالل به زعفران

حالل (ميلي

(ميلي ليتر به گرم زعفران/
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80
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20
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50
50
50
50
50
50
50
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10
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20
15
15
10
20
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15
15
15
15

)Response Surface Methodology (RSM

ميانگين مقادير کروسين ،سافرانال و پيکروکروسين به
دست آمده از دومرتبه تکرار هر آزمايش به عنوان پاسخ
( )Yدر نظر گرفته شد .مدل چند متغيره زير (معادله )3
جهت پيش بيني ارتباط ميان پاسخ و متغيرهاي مستقل
(نسبت حالل به آب ( )X1و نسبت حالل به زعفران ()X2
استفاده شد:
Y = β0 + β1x1 + β2x2 + β11 x12 + β22x22 + β12 x1
x2 +ε
(معادله )3

در معادله فوق  Yپاسخ پيش بيني شده β0 ،ضريب
ثابت β2 ،β1 ،اثرات خطيβ11 ،؛  β22اثر مربعات (اثرات درجه
دوم /کوادراتيک) و  β12اثرات متقابل ميباشد .به منظور
تجزيه و تحليل و رسم نمودارهاي مربوط به روش سطح
پاسخ از نرمافزار ( Minitab15سال  – 2007آمريکا)
استفاده شد .معني دار بودن هر يک از جمالت در معادله
رگرسيوني مورد بررسي قرار گرفت و کارايي مدل با استفاده
از آمارههاي  R2و  R2adjustedبررسي شد .منحنيهاي سطح
پاسخ نيز توسط همين نرم افزار ترسيم شدند.
 -استخراج عصاره زعفران در حاللهاي هيدروالکلي

عصاره حاصل از يک گرم پودر زعفران تحت تيمارهاي
مورد اشاره در جدول  1و در دما و زمان مشخص استخراج
گرديد .يک ميليليتر از عصاره حاصله پس از فيلتراسيون به
حجم  1000رسانده شد و جهت اندازهگيري مقادير کروسين،
سافرانال و پيکروکروسين به کار رفت (بينام.)1389 ،

يافتهها

2

 -گزينش مدل مناسب و تجزيه مدل برازش يافته

جهت تعيين روند تغييرات در فرايند استخراج و بررسي
هر يک از فاکتورهاي نسبت حالل به آب و نسبت حالل به
زعفران در ابتدا نياز به تعيين مناسب ترين مدل جهت
برازش داده هاي آزمون مي باشد.
نتايج اين بررسي نشان داد که افزودن ضرايب به مدل
تا رسيدن به مدل درجه دوم به طور معني دار باعث بهبود
مدل گرديده است .نتايج نقصان برازش و ضرايب
رگرسيوني مدل چند جمله اي درجه دوم ( R2 adjustedو)R2
براي متغيرهاي وابسته در جدول  2آورده شده استR2 .
1

)Response Surface Methodology (RSM

1

نتايج جدول  3نشان مي دهد که نسبت استن به آب و
نسبت حالل به زعفران به صورت خطي اثرات مشابه و
معنيدار ( )P>0/05بر روي سافرانال داشته اند ،به طوري
که حتي اثر متقابل آنها بر روي سافرانال نيز معني دار بوده،
ولي براي حالل اتانول تنها نسبت حالل به زعفران در
سطح  5درصد معنيدار مي باشد.
جهت بررسي اثر متغيرهاي مستقل بر صفات مورد
آزمايش ،از نمودارهاي سطح پاسخ استفاده شد .شکل  ،1اثر
نسبت آب به حالل و ميزان حالل به زعفران ((الف) .حالل
استن و آب و (ب) .حالل اتانول و آب) بر مقدار عطر
زعفران (سافرانال) را نشان مي دهد .شکل  - 1الف نشان
مي دهد که با افزايش نسبت آب به استن از مقدار عطر
(سافرانال) به طور قابل توجهي کاسته شده است .اين اثر در
نسبتهاي پايينتر ميزان حالل به وزن نمونه شکل - 1
الف به طور مشخصتري قابل مالحظه است( .شکل -1
ب) نشان ميدهد مقدار سافرانال استخراج شده در نقاط
مرکزي متغيرهاي تعريف شده از مقدار بيشتري برخوردار
مي باشد (بين  40تا  60ميلي ليتر آب در حالل هيدروالکلي
و نسبت حجم حالل به وزن زعفران برابر .)15

براي مقادير سافرانال ،کروسين و پيکروکروسين در
تيمارهاي استن /آب به ترتيب برابر  0/92 ،0/83و  0/65و
براي تيمارهاي اتانل به آب برابر  0/85 ،0/62و 0/66
محاسبه شد (جدول .)2
همانطور که نتايج ارائه شده در جدول  2نشان مي دهد
تنها نتايج مربوط به سافرانال ( )P=0/034در تيمارهاي
حالل استن/آب و کروسين ( )P=0/011در تيمارهاي حالل
(اتانول/آب ) معني دار گرديده است؛ ولي با توجه به مقادير
باالي  R2و عدم منفي بودن  ،R2Predictedمدل ارايه شده
براي تخمين پاسخ هاي مربوطه مناسب مي باشد .از آنجا
که باال بودن مقدار  R2هميشه نشان دهنده تناسب برازش
مدل نمي باشد ( )Koochaki et al., 2009به همين دليل
مقادير  R2adjustedنيز مورد بررسي قرار گرفتR2adjusted .
براي مقادير سافرانال،کروسين و پيکروکروسين در حالل
استن /آب به ترتيب  0/89 ،0/78و 0/56و در خصوص
حالل اتانول /آب به ترتيب  0/81 ،0/52و  0/58به دست
آمد (جدول .)2
 -بررسي اثر متغيرها بر عطر زعفران (سافرانال)
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نوع

پارامترهاي مورد

حالل

بررسي

استن
آب

اتانل
آب

سافرانال
کروسين
پيکروکروسين
سافرانال
کروسين
پيکروکروسين

آب

آب

ثابت

A

B

A2

B2

AB

R2

R2adj

R2
predicted

pvalue

Lack
of fit

93/97
280/62
10/57
8/97
-342/05
-126/625

-0/39
3/22
0/1975
0/95
8/56
1/89

-4/65
-3/95
0/174
1/34
49/62
22/16

-0/004
-0/060
-0/026
-0/009
-0/11
-0/027

0/042
-0/13
-0/0135
-0/06
-1/76
-0/86

0/034
0/021
-0/0017
-0/009
0/05
0/045

82/57
91/97
65/05
62/03
84/62
66/65

78/11
89/36
56/32
51/64
80/87
58/31

66/07
83/61
25/67
33/49
75/59
38/49

0/034
0/36
0/211
0/230
0/011
0/159

156/32
148/2
18/373
122/37
390/46
1349/6

جدول  p-value -3حاصل از آناليز مدل سطح پاسخ درجه دوم مربوط به اثر نسبت حالل به زعفران ( )Bو نسبت حالل آلي
(استن يا اتانل) به آب بر روي ترکيبات مؤثره زعفران
منبع
A
B
A2
B2
AB

حالل اتانل -آب
سافرانال
0/055
0/006
0/001
0/510
0/469

کروسين
0/001
0/778
0/00
0/003
0/465

حالل استن -آب
پيکروکروسين
0/466
0/147
0/002
0/005
0/246

سافرانال
0/00
0/00
0/069
0/579
0/004

کروسين
0/00
0/00
0/00
0/718
0/672

پيکروکروسين
0/00
0/013
0/013
0/695
0/729
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استن

و

اتانل

Food Technology & Nutrition / Spring 2017 / Vol. 14 / No. 2

ارزيابی شرايط استخراج عصاره زعفران در سيستمهاي حالل

60

الف
40

Safr anal (% )- A r oma

20

Volume:Weight Ratio

20

15
10

40

60

80

20

Water:A cetone Ratio

ب

40

30
20

Volume : Weight Ratio

Safr anal ( % ) - A r oma
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 -بررسي اثر متغيرها بر رنگ زعفران (کروسين)
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(سافرانال)

نسبت استن به آب و مقدار حجمي آن به وزن زعفران
اثري معنيدار و مشابه سافرانال بر روي کروسين
استخراجي داشتند .نکته قابل توجه اينکه تغييرات نسبت
حالل به زعفران ،داراي اثري معنيدار بر کروسين
استخراجي نميباشد .اين موضوع در حالي است که تغييرات
نسبت اتانل به آب باعث ايجاد اثري مشخص بر مقدار
کروسين استخراجي گرديده است.
اثر نسبتهاي آب به حاللهاي استن و اتانول و
همچنين مقدار حجمي حالل به وزن زعفران و تاثير آنها
بر رنگ زعفران (کروسين) استخراج شده در شکل  2نشان
داده شده است .همانند نتايج قبل ،با کاهش مقدار نسبت
آب به استن از  80به  20مقدار جذب رنگ از  100به حدود
 290افزايش چشمگير نشان ميدهد؛ به طوري که اين روند
افزايشي در تمام نسبتهاي حالل به وزن زعفران ديده
ميشود (شکل  -2الف) .نتايج نشان داده شده در شکلهاي
 1و  2بيانگر آن است که مقدار سافرانال (عطر) و کروسين
(رنگ) استخراج شده در حالل استن بسيار بيشتر از اتانول
بوده است ،به طوري که حداکثر ميزان استخراج کروسين

در سيستمهاي حالل آب/اتانول و استن/آب به ترتيب برابر
با  240و  300و اين مقادير براي سافرانال به ترتيب برابر
 40و  60ميباشد .مقدار کروسين ،همانند سافرانال
استخراج شده در نواحي مرکزي متغيرهاي تعريف شده
(نسبت آب به اتانول برابر  50و نسبت حالل به نمونه برابر
 ،)15از باالترين مقدار برخوردار ميباشد (برابر .)240
 -بررسي اثر متغيرها بر طعم زعفران (پيکروکروسين)

اثر نسبت آب به حالل و حالل به زعفران بر مقدار
طعم زعفران (پيکروکروسين) با استفاده از منحني سطح
پاسخ برازش شده در شکل  3نشان داده شده است .نکته
قابل توجه در شکل  3افزايش قابل توجه پيکروکروسين
(طعم) زعفران در عصاره آبي استخراج شده با استفاده از
حاللهاي اتانول /آب نسبت به استن/آب است (حداکثر
ميزان استخراج پيکروکروسين با استفاده از حالل آب/اتانول
برابر با  80و اين مقدار در مورد حالل استن/آب برابر 15
ميباشد).
تنها اثر خطي تغييرات حجم استن/آب بر روي
پيکروکروسين استخراجي معني دار است ( .)P>0/005به

مطالعه قرار دارد.

عبارت ديگر ،نتايج آماري نشان مي دهد که پيکروکروسين
استخراجي به ميزان کمتري تحت تاثير متغيرهاي مورد

الف

300

C r ocin ( % ) - C olour 200

20

100

Volume:Weight Ratio

15
10

40

60

80

20

Water:A cetone Ratio

ب

240
Crocin (%)- Colour 180
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(پيکروکروسين)
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محدوده بهينه استخراج نيز از طريق منحنيهاي کنتور
پاسخ ها براي هر يک از متغيرها مشخص شد .همانطور که
پيش از اين اشاره شد بر اساس استاندارد ملي ايران به به
شماره  ،259-1تجديد نظر سوم مقادير کروسين ،سافرانال
و پيکروکروسين براي نمونههاي با کيفيت ممتاز به ترتيب
بيش از  50 ،220و  85واحد تعيين شده است (بينام،
 ،)1389بدين ترتيب محدوده بهينه بر اساس استانداردهاي
ملي زعفران ايران در شکل  4با هاشور نشان داده شده
است .مقايسه نمودارهاي کنتور بيانگر آن است که مقدار
پيکروکروسين در عصاره آبي زعفران استخراج شده توسط
حالل آب -استن بسيار پايينتر از حد استاندارد معمول
ميباشد ،به طوري که نمودار کنتور مربوطه ،نتوانسته است
محدوده بهينهاي را بهطور خاص مشخص نمايد (شکل-4
ج).

 -بهينه سازي شرايط استخراج زعفران

شرايط بهينه براي استخراج ترکيبات موثره زعفران بر
اساس استانداردهاي ملي ايران تعيين گرديد .مقادير
کروسين ،سافرانال و پيکروکروسين براي نمونههاي با
کيفيت ممتاز به ترتيب در دامنه  20-150،50-220و -85
 70واحد قرار دارد (بي نام .)1389 ،بر اين مبنا ،شرايط
بهينه براي استخراج ترکيبات مؤثره زعفران برابر 10
ميليليتر حالل استن -آب ( 20:80براي استن :آب) و
 13/5ميليليتر حالل اتانل -آب ( 45:55براي اتانل :آب)
به نسبت هر گرم زعفران در دماي محيطي ( )25° Cو
مدت زمان  16ساعت محاسبه شد.
مقايسه نتايج استخراج تحت شرايط بهينه با نتايج پيش
بيني شده توسط مدل درجه دوم بيانگر همخواني مناسب
ميان نتايج به دست آمده با روش تجربي و مقادير پيش
بيني شده با استفاده از روش آماري ميباشد (جدول .)4
Contour Plot of Safranal (%)- Aroma

الف

80

Safranal
)(%A roma
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24 – 32
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> 56
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Contour Plot of Picrocrocin (%)- Taste
80

Picrocrocin
(%)- Taste
< 5.0
– 5.0
7.5
7.5 – 10.0
10.0 – 12.5
12.5 – 15.0
> 15.0

محدوده بهينه بر اساس استاندارد ايران

20

ج

18

14
16
Volume/Weight Ratio

12

20
10

ب

شکل  -4تعيين محدوده بهينه در استخراج سافرانال (الف) ،کروسين (ب) و پيکروکروسين (ج) به عنوان تابعي از نسبت آب
به استن و نسبت حالل به زعفران

جدول  -4مقادير اندازه گيري شده ترکيبات موثره زعفران (پيکروکروسين ،کروسين و سافرانال) در مقايسه با مقادير پيش
بيني شده حاصل از شرايط بهينه
پيکروکروسين

پيکروکروسين

کروسين

کروسين پيش

سافرانال

سافرانال

فاکتور

اندازه گيري شده

پيش بيني

اندازه گيري

بيني شده

اندازه گيري

پيش بيني

حالل استن -آب

10/83

شده
13/53

شده
255/27

272/72

شده
45/46

شده
53/04

حالل اتانل -آب

70/34

73/50

202/95

199/85

31/74

35/19
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به اتانل و نسبت حالل به زعفران
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شکل  5محدوده بهينه شرايط استخراج که از طريق
کنتور پاسخ هاي اندازه گيري شده براي سافرانال (الف)،
کروسين (ب) و پيکروکروسين (ج) به عنوان تابعي از نسبت
آب به حالل (اتانول) و نسبت آن به وزن زعفران تعيين
شده است .محدوده بهينه بر اساس استانداردهاي ملي
زعفران ايران با هاشور نشان داده شده است.
بررسي دقيق تر نمودارهاي کنتور (شکلهاي  4و )5
نشان مي دهد که محدوده مناسب جهت داشتن استخراجي
بهينه ،دارا بودن  20-40ميلي ليتر آب 60-80 /ميلي ليتر
استن و ميزان  10-12ميلي ليتر حالل به ازاي هرگرم
زعفران براي ترکيب حالل استن -آب و در مورد حالل
آب -اتانل ،نسبت 30-60ميلي ليتر آب به  12-16ميلي
ليتر اتانل به هرگرم زعفران مي باشد.
 مقايسه استخراج ترکيبات موثره زعفران درحاللهاي دو تايي و سه تايي

جدول  -5نسبت حاللهاي ترکيب شده جهت مقايسه
ترکيبات موثره استخراج شده زعفران در سيستم هاي دو
تايي و سه تايي
نمونه

1
2
3
4
5

اتانول

استن

آب ميلي ليتر

60
30
45
15

-

40
40
40
40
40

-

30
15
45
60

درصد سافرانال استخراجي در حاللهاي استني دوتايي و
حتي سه تايي که مقدار استن بيشتر از اتانول موجود بود به
مراتب بيشتر از سيستم هاي حالل آب -اتانل شد (شکل
 )7و در تمامي مقادير استخراجي ،درصد سافرانال در دامنه
استاندارد قرار گرفته بود (باالتر از .)%30
درصد کروسين استخراجي نيز همانند سافرانال در
حاللهاي حاوي مقادير باالتر استن در مقايسه با ساير
سيستم ها بيشتر است به طوري که در سيستم سه تايي
(سه فازي) آب ،استن و اتانول به نسبتهاي  45 ،40و 15
بيشترين مقدار رنگ استخراجي (برابر  )271مشاهده گرديد
(شکل  .)8در اينجا نيز تمامي مقادير اندازه گيري شده در
محدوه قابل قبولي قرار گرفتهاند به طوري که در برخي از
نمونهها درصد استخراج شده به مراتب بيشتر از حد
استاندارد نيز مي باشد (باالتر از  –220شکل .)8

بررسي مدل بهبود يافته نشان ميدهد مدل درجه دوم
بهترين مدل براي بررسي اثر فاکتورها بر روند تغييرات
متغيرهاي سطح پاسخ ميباشد .به طور متداول جهت
1
بررسي صحت مدل از ضريب تبيين  R2و نقصان برازش
استفاده مي شود .ضريب تبيين ).)R2به عنوان نسبت
تغييرات توصيف شده توسط مدل به تغييرات کل بيان
ميشودکه معياري از درجه تناسب برازش مي باشد .معني
دار بودن نقصان برازش در يک مدل بيانگر اين است که
نقاط به خوبي اطراف مدل قرار نگرفته اند و در نتيجه
نميتوان ازمدل براي پيش گويي مقادير متغيرهاي تابع

1

1
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با توجه به نمودارهاي کنتور مورد اشاره در شکلهاي 4
و  ،5حداقل ميزان آب در فرايند استخراج ترکيبات مؤثره
 40ميلي ليتر مي باشد که با توجه به مسائل اقتصادي،
 72حداقل ميزان آب مورد نياز به عنوان پايه در فرايند استخراج
سه تايي نيز در نظر گرفته شد .حجم مربوط به فازهاي
استن و اتانول موجود در سيستم طبق شرايط جدول  5تغيير
پيدا کرد (سيتمهاي حالل دوتايي و سه تايي) .مقدار حجم
محلول براي هرگرم زعفران براي تمام نمونهها  12ميلي
ليتر ،زمان استخراج  16ساعت در دماي محيطي 25°C
انجام شد .همچنين مقاديراندازه گيري شده براي ترکيبات
موثره زعفران در عصارههاي آبي حاصل از سيستم سه تايي
نتايج مربوط به شرايط بهينه در سامانه دوتايي مقايسه
1
گرديد.
مقدار پيکروکروسين استخراج شده در عصاره هاي آبي
مختلف در شکل  6نشان داده شده است .بر خالف انتظار،
ترکيب استن و اتانول با يکديگر در سيستمهاي سه تايي
(سه فازي) تاثير زيادي در افزايش پيکروکروسين (طعم)
زعفران در عصاره هاي آبي حاصله نشان نداد و در تمامي
تيمارهاي مورد بررسي مقدار پيکروکروسين برابر 10 ± 1
اندازه گيري شد.

- Lack of fit

2

بحث
 -گزينش مدل مناسب و تجزيه مدل برازش يافته

Lack of Fit

از آنجا که  R2و  R2adjustedمدل مورد بررسي تفاوت
چنداني با يکديگر نداشتند ميتوان نتيجه گرفت که
متغيرهاي غيرمعني دار بي جهت به مدل اضافه نشده اند.

استفاده نمود .بنابراين معني دار نبودن آزمون نقصان برازش
بدين معني است که مدل توانسته است به خوبي بر
دادههاي مورد بررسي برازش يابد (کوچکي.)1387 ،
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 -بررسي اثر متغيرها بر عطر زعفران (سافرانال)
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نسبت آب وحالل و همچنين نسبت حالل به وزن
زعفران به عنوان پارامترهاي مهم جهت استخراج زعفران
 74مطرح مي باشند .نتايج ارائه شده در جدول  3نشان مي دهد
که اثر استن بر روي سافرانال استخراجي به مراتب بيشتر از
اتانول مي باشد.
کاهش مقدار سافرانال با افزايش نسبت آب به استن
بيانگر آن است که استن اثر قابل مالحظه اي بر روي
استخراج و آزاد سازي عطر زعفران داشته است .نتايج ارائه
شده در تحقيقات پيشين نشان داد که ميزان محتواي
پيکروکروسين ،کروسين و سافرانال در روش استخراج
سوکسله و حالل استن در مقايسه با روش سرد از مقادير
مناسب تري برخوردار مي باشند (رجب زاده و همکاران،
.)1387
 -بررسي اثر متغيرها بر رنگ زعفران (کروسين)

بررسي نمودارهاي سطح پاسخ نشان مي دهد که آب به
تنهايي حالل مناسبي جهت استخراج رنگ (کروسين) در
زعفران نميباشد .نتايج نشان ميدهد افزايش نسبت آب در
سيستمهاي حاللي به کار رفته موجب کاهش ميزان
کروسين تا کمتر از حد استاندارد (برابر  )220مي گردد .در
باالترين نسبت آب به استن و آب به اتانول ،در تمامي

سطوح حجم حالل به وزن نمونه ،مقدار کروسين به ترتيب
کمتر از  100و  60مي باشد .
 Agarwalو همکاران استفاده از  20ميلي ليترحالل
(آب و اتانول به نسبت  )1:1را به ازاي هر گرم زعفران
جهت استحصال عصاره زعفران مفيد و مطلوب گزارش
کردند ( .)Agrawal et al., 2006در بررسي ديگري کل
کروسين زعفران با استفاده از روش کريستاليزاسيون
استخراج شده است .در اين بررسي اتانول  %80به عنوان
بهترين حالل انتخاب و به عنوان بستر کريستاليزاسيون
استفاده گرديد (.)Hadizadeh et al., 2010
 -بررسي اثر متغيرها برطعم زعفران (پيکروکروسين)

در تحقيقات بسياري نشان داده شده است که با گذشت
زمان ميزان کروسين و پيکروکروسين در دما و رطوبت
نسبي محيط کاهش و ميزان سافرانال افزاش مييابد
(.)Morimoto et al.,1994; Alonso et al., 1990
کاهش ميزان کروسين به دليل هيدروليز آن و تبديل آن به
کروستين آزاد مي باشد .سافرانال از گروه ترپنها مي باشد
که در زعفران تازه به صورت پيکروکروسين غيرفرار است
ولي در اثر گذشت زمان تجزيه شده و آلدئيد فرار سافرانال
آزاد ميگردد .بنابراين ،بين ميزان پيکروکروسين و سافرانال،
رابطه ي معکوس وجود دارد (ساالري و همکاران)1389 ،

 -بهينه سازي شرايط استخراج زعفران

با توجه به نتايج ارائه شده در جدول  4مقدار رنگ
(کروسين) و عطر (سافرانال) استخراج شده در عصاره آبي
زعفران توسط حالل استن -آب به طور قابل توجهي بيشتر
از ترکيب اتانول -آب بوده ولي مشکل اصلي مقدار تلخي و
طعم (پيکروکروسين) آن مي باشد که به هيچ عنوان قابل
مقايسه با ترکيب استخراج شده توسط حالل اتانول-آب
نمي باشد .با توجه به نتايج حاصله ،جهت دستيابي به نتايج
مطلوبتر ،استفاده از سيستم حالل سه تايي استن -اتانل-
آب جهت پوشش دهي استخراج سافرانال-کروسين که
استفاده از سيستم حالل دوتايي استن-آب در آنها مناسب
ديده شد و پيکروکروسين که در استخراج آن استفاده از
سيستم دوتايي اتانل-آب مطلوب گزارش شد پيشنهاد
گرديد.
 مقايسه استخراج ترکيبات موثره زعفران درحالل هاي دو تايي و سه تايي

از لحاظ ميزان قطبيت ،به ترتيب ،آب ،اتانل و استن
قرار دارند که همين امر باعث کاهش ميزان استخراج
پيکروکروسين در سيستمهاي حالل سه تايي محتوي استن
شده است .در مقابل با توجه به ماهيت غير قطبي سافرانال،
همانطور که نتايج نشان ميدهند ،با افزايش سهم اتانل در
سيستم حالل سه تايي ،از ميزان استخراج سافرانال کاسته
شده است.
درصد سافرانال و کروسين استخراجي در سيستم سه
تايي آب ،استن ،اتانول به نسبتهاي  40،45و  15بيشترين
ميزان را از خود نشان دادند که اين امر ميتواند به محققين
و صنايعي که بدنبال استخراج مقادير باالتري از رنگ
زعفران باشند کمک شاياني نمايد.

نتيجه گيري
ارائه شرايط مناسب در استخراج ترکيبات مؤثره گياهي
بايد به گونه اي صورت گيرد که ضمن ايجاد باالترين
بازده ،نياز صنعت را از بعد صرفه جويي در مصرف انرژي
نيز مدّ نظر قرار دهد .با اين ديدگاه ،در بررسي حاضر شرايط
استخراج ترکيبات مؤثره زعفران با حصول حداکثر درصد

سپاسگزاري
بدين وسيله از جناب آقاي علي ساالري رياست محترم
شرکت بازرگاني زعفران اسفدان که با حمايتهاي معنوي و
مادي خود و فراهم ساختن زير ساخت هاي الزم ،انجام اين
پروژه را تسهيل نمودند تشکر و قدرداني به عمل مي آيد.

75
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استفاده از حالل سه تايي (سه فازي) آب ،استن و اتانول به
نسبتهاي  45 ،40و  15به نسبت  12ميلي ليتر براي هر
گرم زعفران در دماي محيطي ( )25° Cو زمان استخراج
 16ساعت تعيين گرديد .در اين شرايط مقدار کروسين،
سافرانال و پيکروکروسين به ترتيب برابر 35/17 ،229/05
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مناسب فراهم آورد.
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