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چکیده
آنتوسیانین ها بهدلیل داشتن طیف گستردهای از رنگها و خصوصیت آنتیاکسیدانی ،بسیار پرکاربرد و گزینهی مناسبی
برای استفاده به عنوان رنگ خوراکی در تولید غذاهای گوناگون است .در این پژوهش ،اثر پارامترهای نوع حالل (اتانول
اسیدی شده با  1/5 HCLنرمال و اتانول) ،نسبت حالل به ماده اولیه) 15 ،10و ،)20دما ( 40،30 °Cو  ،) 50زمان (25 ،2
و  48ساعت) و میزان نور بر استخراج آنتوسیانین از پوست پیاز قرمز و کلم قرمز به روش حالل بررسی و با استفاده از
طراحی آزمایش فاکتوریل جزئی شرایط بهینه استخراج تعیین شده است .نتایج نشان میدهد که بیشترین میزان استخراج
از پوست پیاز قرمز و کلم قرمز به ترتیب در شرایط عملیاتی حالل اتانول اسیدیشده با 1/5 HCLنرمال ( ،)15:85اتانول
 80٪و دمای  35/88 ،31/58درجه سانتیگراد و زمان  3/4 ،18/32ساعت ،نسبت حالل به مادهاولیه برابر 18/04 ،18/65
(حجمی/جرمی) و در محیط تاریک است .به منظور افزایش پایداری رنگ مایع تولید شده در برابر عوامل محیطی،
میکروانکپسوالسیون به روش خشککن انجمادی و با دو عامل صمغ عربی و مالتودکسترین انجام شد .با توجه به نتایج
آزمون  TGAو  ،DSCعامل صمغ عربی در برابر حرارت مقاومت بیشتری داشته است به طوری که دمای آغاز تخریب
پودر انکپسوله شده توسط این پوششدهنده برای پوست پیاز قرمز و کلم قرمز به ترتیب از  63/82به  250/87و از
 81/03به  263/64درجه سانتیگراد افزایش یافتهاست .متوسط اندازه ذرات پودر انکپسوله با عامل مالتودکسترین
کوچکتر و به ترتیب برابر با  6/1و  21/5میکرومتر است ،همچنین طیفسنجی با استفاده از پراش اشعه ایکس(،)XRD
نشان میدهد ساختار پودرهای انکپسوله شده آمورف است.
واژگان کلیدی :آنتوسیانین ،پوست پیاز قرمز ،کلم قرمز ،فاکتوریل جزئی ،انکپسوالسیون
مقدمه

آنها و همچنین با توجه به خصوصیات منحصر به فرد

استفاده از رنگهای خوراکی به منظور بازیابی رنگ از

رنگدانههای طبیعی در پیشگیری از بیماریهایی همچون

دسترفته موادغذایی در حین عملیات فرآوری و

آلزایمر ،سرطان و بیماریهای قلبی ،حصول رنگ از

نگهداری پرکاربرد و رایج است .بهدلیل محدودیت

منابع طبیعی ،به عنوان یک فناوری نوین در حال

مصرف رنگهای مصنوعی و اثرات سوء اثبات شدهی

گسترش است .در بین رنگدانههای طبیعی که به طور
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وسیعی در طبیعت وجود دارند ،آنتوسیانینها بهدلیل

قطبی بودن ،در حاللهای قطبی بیشتر از حاللهای

داشتن اثرات سالمتبخش و طیف گستردهای از رنگها

غیرقطبی قابل حل هستند ،همچنین بهدلیل ناپایداری در

بسیار پرکاربرد و گزینه مناسبی جهت استفاده به عنوان

محلولهای قلیایی ،بیشتر از حاللهای آبی اسیدی

رنگهای خوراکی در تولید فرآوردههای غذایی است.

استفاده میشود (رین  .)2005منابع بسیار زیادی برای

آنتوسیانین از دو کلمه یونانی  ANTHOSبه معنی گل و

استخراج آنتوسیانین وجود دارد کلیفورد2000 ،؛ میانگین

KYANOSبه معنی آبی گرفته شده است (اندرسن و

مقادیر آنتوسیانینهای موجود در تعدادی از میوههای

جردحیم  .)2010آنتوسیانینها بزرگترین گروه از

قرمز رنگ از جمله اقطی 1،توت سیاه 2و ذغال اخته

رنگدانههای محلول در آب هستند که به طور گسترده در

را باالی  1000میلیگرم بر لیتر گزارش داد .تحقیقات

طبیعت یافت میشوند .از نظر شیمیایی آنتوسیانینها

انجام شده بر روی پوست پیاز قرمز نشان میدهد

متعلق به گروه فالونوئیدها از پلیفنلها هستند .اسکلت

پوست پیاز دارای انواع گوناگون آنتوسیانین از جمله

ساختاری آنها (شکل )1به صورت  C₆-C₃-C₆و شامل

آنتوسیانینهای آسیله و غیرآسیله از قبیل سیانیدین -3

یک آگلیکون(آنتوسیانیدین) ،قند و در بسیاری از موارد

مونو

سیانیدین-3لمیناریوبیوساید5،

گروه آسیل است (آتوکاران  .)2011تاکنون حدود 35

سبانیدین-3گاالکتوز 6،پئونیدین مونو و

و

دیگلوکزید4،

گلوکزید8

آبی3

دیگلوکزید7،

نوع آنتوسیانیدین شناسایی شده است ( اندرسن و

پتونیدین

جردحیم  .)2010از مهمترین و رایجترین آنتوسیانینها

گلوکوزید 9است (اسلیم استت و واگن  .)2007طبق

میتوان به پالرگونیدین ،سیانیدین ،پئونیدین ،دلفینیدین،

تحقیقات آراپیتساس و همکاران ) ،(2008کلم قرمز دارای

پتونیدین و مالویدین اشاره نمود که با جایگزینی

 24ساختار مختلف از آنتوسیانینها با ساختار پایه

ترکیبات  OH ،Hو OCH₃به جای گروههای  R₂ ،R₁و

سیانیدین است که غیر آسیله ،تک آسیله و یا دو آسیله با

R₃در حلقه  Bتشکیل میشوند (کلیفورد .)2000

اسیدهای پاراکومادیک ،کافئیک ،فرولیک و سیناپیک است.

و

5کربوکسیپیرانو3-سیانیدین

آنتوسیانینها در فرآوردههای غذایی ناپایدار هستند،
پایداری آنها به طور قابل توجهی تحت تاثیر ،pH
حاللها ،دما ،غلظت ،ساختار آنتوسیانین ،اکسیژن ،نور و
آنزیمها است (آیشاه و همکاران  .)2013در تحقیقات
سلیم و همکاران ( )2008بر استخراج آنتوسیانین از چای
ترش ،نتایج نشان داد با افزایش  ،pHدما و رطوبت،
شکل -1ساختمان آگلیکون

جهت استخراج رنگدانههای آنتوسیانینی روشهای

پایداری کاهش مییابد .قاجاریان ( )1393مالحظه کرد
کمترین میزان تخریب آنتوسیانین بعد از  3ماه نگهداری

مختلفی مانند استخراج توسط خیساندن در حالل
(کالسیک) ،حالل و رزین ،مایع تحت فشار ،سیال فوق
بحرانی و امواج اولتراسونیک وجود دارد .انتخاب روش
استخراج به عواملی نظیر ساختار آنتوسیانین و منبع
مورد استفاده بستگی دارد .در مقایسه دو روش کالسیک
و فراصوت ،قاجاریان ( )1393نشان داد روش استخراج
توسط حالل بازدهی باالتری دارد .آنتوسیانینها بهدلیل

1

. Elderberry
2
. Blackberry
3
. Blueberry
4
. Cyanidin-3-mono- and diglucoside
5
. Cyanidin-3-laminariobioside
6
. Cyanidin-3-galactose
7
. Peonidin mono-and diglucoside
8
. Petunidin glucosid
9
. 5-carboxypyrano cyaniding 3-glucoside
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در دمای فریزر و بیشترین میزان تخریب در دمای محیط

صمغعربی در مقیاس میکرو انکپسوله شد .از صمغ

بوده است.

عربی و مالتودکسترین به دلیل خصوصیاتی نظیر قیمت

افزایش پایداری آنتوسیانینها مسئلهای بسیار حائز

ارزان ،ویسکوزیته پایین در غلظتهای باال و حاللیت باال

اهمیت است .انکپسوالسیون تکنیکی است که در آن یک

به عنوان پوششدهنده در فرآیند انکپسوالسیون استفاده

ترکیب فعال (هسته ،بخش مرکزی یا بخش درونی) با

شده است.

عامل انکپسوله (پوشش دهنده ،پوسته ،غشاء یا مواد
دیواره) مخلوط میگردد و کپسول را بهوجود میآورد تا
از خواص هسته در حین فرآیند و نگهداری ،محافظت
شود .روشهای گوناگونی از جمله امولسیفیکاسیون،
سرد کردن پاششی ،خشک کردن پاششی ،پوششدهی
بوسیله بستر سیال ،خشک کردن انجمادی و اکستروژن
برای انکپسوله کردن استفاده میشود .رایجترین روش
انکپسوالسیون ،خشک کردن پاششی و خشک کردن
انجمادی است (شهیدی و هان  .)1993در فرآیند خشک
کردن انجمادی ،آب منجمد شده موجود در نمونه توسط
فرآیند تصعید خارج میشود .بهعلت پایین بودن دما و

مواد و روشها
مواد اولیه
پیاز قرمز و کلم قرمز از بازار محلی ،اتانول مطلق از
شرکت غدیر ،هیدروکلریک اسید ،صمغ عربی ،پتاسیم
کلراید ،سدیم استات و توئین 80از شرکت مرک آلمان،
مالتودکسترین  DE 18ازشرکت دکستروز ایران تهیه
گردید .در همه آزمایشها از آب دوبار تقطیر شده
استفاده شد.
استخراج آنتوسیانین
ابتدا پوست پیاز قرمز و کلم قرمز تهیه و با آب مقطر

جدا شدن حداکثر رطوبت به روش تصعید به جای

شست و شو شدند ،سپس به قطعات کوچک خرد و در

تبخیر ،تخریب حرارتی محصول به شدت کاهش یافته و

هوای آزاد و دور از نور خورشید خشک گردید .مقدار

خصوصیات آسیبپذیر از جمله طعم ،رنگ ،و ارزش

 20گرم از ماده اولیه توسط حالل به نسبت و مدت

تغذیهای مواد غذایی ،و فعالیت مواد زیست شناختی،

مشخص بسته به شرایط آزمایش خیسانده و در محیط

داروها ،کاتالیزگرها ،و محصوالت نانو حفظ میشود

تاریک و یا روشن قرارگرفت ،سپس جهت جداسازی

(اوتجن و هاسیلی 2004؛ اکرمی و همکاران  .)1395در

ذرات معلق ،محلول را فیلتر و به مدت  10دقیقه در

مطالعهای که توسط اسوریو و همکاران ( )2010بر

دستگاه سانتریفیوژ با سرعت  3000دور بر دقیقه قرار

پایداری آنتوسیانین استخراج شده از کروزو 1انجام شد

میدهیم .برای جداسازی حالل از دستگاه تبخیرکننده

نتایج نشانداد پایداری پودر حاصل از انکپسوالسیون

تحت خالء استفاده میشود.

توسط مالتودکسترین تا دمای  100 °Cافزایش

اندازهگیری آنتوسیانینهای مونومری کل:

یافتهاست.

پس از انجام آزمایشها میزان کل آنتوسیانین مونومری

در این پژوهش آنتوسیانین به روش کالسیک از دو منبع

به روش  pHافتراقی و با استفاده از معادالت  1و 2

ارزان قیمت و فراوان پوست پیاز قرمز و کلم قرمز

(گیوستی 2001؛ لی  )2005محاسبه شده است.

استخراج و با استفاده از روش طراحی آزمایش
فاکتوریل جزئی شرایط بهینه تعیین شده است .همچنین
جهت افزایش پایداری ،رنگ مایع تولید شده ،توسط
روش خشککن انجمادی با دو عامل مالتودکسترین و

معادله ()1

𝟎𝟎𝟎𝟏×𝑭𝑫×𝒘𝑴×𝑨
𝑳×𝜺

=

𝒈𝒎
) 𝒍 (𝑨𝑴𝑻

𝑨 = (𝑨𝝀𝑴𝑨𝑿 − 𝑨𝟕𝟎𝟎 )𝒑𝑯=𝟏 − (𝑨𝝀𝑴𝑨𝑿 −
𝟓𝑨𝟕𝟎𝟎 )𝒑𝑯=𝟒.
معادله ()2

𝑊𝑀 وزن مولکولی سیانیدین-3گلوکوزید DF ،ضریب
رقت L ،طول سل برحسب سانتیمتر ε ،جذب مولی،

. Corozo

1
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 MWو  εدر فرمول به ترتیب برابراست با  449/2و

اندارهگیری مواد جامد محلولTSS1

 26900که مربوط به سیانیدین -3گلوکزید است.

برای اندازهگیری مواد جامد محلول(درجه بریکس) ،از

طراحی آزمایش

دستگاه رفراکتومتر چشمی مدل Atago-Atc-20

به منظور بهینهسازی فرآیند استخراج از روش فاکتوریل

استفاده شده است (جامپانی و راقاوارائو .)2015

جزئی و نرمافزار  Minitab17استفاده شده است .در

اندازهگیری رنگ

این روش  5پارامتر نوع حالل ،نسبت حالل ،دما ،زمان و

رنگ توسط تعیین مقادیر * L* a* bتوسط دستگاه

میزان نور در دو سطح اصلی و یک سطح مرکزی انتخاب

هانترلب مدل Lovibond Tintometer PFX99

گردیدند .سطوح در نظر گرفتهشده برای پارامترها در

اندازهگیری شده است.

جدول  1ارائه شدهاند .با توجه به سطوح تعیینشده

انکپسوالسیون

تعداد  16آزمایش برای هر ماده پیشنهاد میشود .

پس از استخراج رنگ مایع ،رنگ پودری با فرآیند
انکپسوالسیون

تولید

گردید.

ابتدا

محلول

%20

جدول -1پارامترها و سطوح تعیین شده برای استفاده در

پوششدهندهها تهیه و توسط همزن مغناطیسی به مدت

آزمایشFFD

 30دقیقه بر روی حرارت  50°Cهمزده میشود تا

پارامترها

 Sنوع حالل

سطح1

سطح2

مرجع

()-1

()+1

() 0

اتانول اسیدی

اتانول

شده با

80%

مصرفی

*

1/5HCLنرمال
 Hنسبت حالل

10

20

15

به ماده اولیه

محلولی همگن حاصل گردد .سپس چند قطره توئین 80
به عصاره اضافه میشود و محلول پوششدهنده به
نسبت  4به  1با عصاره مخلوط شده و جهت تهیه
امولسیون با ذرات یکنواخت ،محلول پوشش دهنده و
عصاره از دستگاه هموژنایزر اولتراسونیک با شدت 24
هرتز به مدت  3دقیقه استفاده میشود .امولسیون تهیه

مصرفی

شده به مدت  24ساعت در فریزر با دمای -70 °C

(حجمی/جرمی)

نگهداری سپس به دستگاه خشککن انجمادی منتقل

 Tدما(درجه

30

50

40

سانتی گراد)
Rزمان(ساعت)
 Lمیزان نور

2

48

25

تاریک

روشن

*

ویژگیهای رنگ مایع
مواد جامد محلول ،شدت جذب و مقادیر * L* a* bبرای
نمونههای مایع با بیشترین میزان آنتوسیانین ،اندازه-
گیری شده است.
اندازه گیری شدت جذب
شدت جذب نمونه در  1=pHو  4/5=pHتوسط دستگاه

میشود(حجتی و همکاران 1392؛ گارسیا تجدا و
همکاران .)2015
آنالیز میکروکپسولهای تولید شده
اندازهگیری رطوبت
به منظور اندازهگیری رطوبت پودر انکپسوله شده ،یک
گرم پودر تولیدی را به مدت یک شبانهروز در آون با
دمای  105 °Cنگهداری و نمونه را وزن میکنیم ،درصد
رطوبت از تقسیم تفاضل وزن پودر اولیه و نمونه خشک
شده بر وزن پودر اولیه محاسبه میشود ( اسوریو و
همکاران .)2010

اسپکتروفتومتر  UV-VISIBLEدو پرتویی مدل T92
 Plusاندازهگیری شد.
1

. Total Soluble Solid
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بازده فرآیند انکپسوالسیون

نتایج و بحث

بازده فرآیند انکپسوالسیون ،از تقسیم میزان ریزکپسول

میزان آنتوسیانین استخراجشده برای  16آزمایش در

تولید شده بر مقدار ماده جامد موجود در امولسیون که

جدول  2ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود

به خشککن منتقل شده است ،محاسبه میشود (حجتی و

بیشترین میزان آنتوسیانینهای مونومری از دو منبع

همکاران .)1392

پوست پیاز قرمز و کلمقرمز به ترتیب برابر  2799/96و

توزیع اندازه ذرات

 2205/26میلیگرم بر لیتر بهدست آمد .این نتایج در
توسط

مقایسه با نتایج لی و همکاران ( )2005که میزان کل

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل Tescan

آنتوسیانینهای مونومری در عصاره قرهقاط را ،13/6

 Vega3تعیین شده است .بدینمنظور ابتدا پودرهای

شراب قرمز ،201/6عصاره توتفرنگی  ،63/6عصاره

تهیه شده توسط نوار چسب به استاب چسبانده و توسط

تمشک  ،336/7توت سیاه  3006/8و رنگدانههای طبیعی

الیه بسیار نازک طال پوشانده میشوند سپس در

 640/8میلیگرم بر لیتر گزارش کردهاند بسیار قابل

بزرگنمایی مشخص و  10kvاز نمونهها عکس گرفته

توجه و اقتصادی است.

میشود (ارسوس و یورداگل .)2007

تفسیر مدل آماری

پایداری گرمایی

نتایج تحلیل واریانس در جدول  3نشان میدهد مقدار

پایداری گرمایی نمونههای تهیه شده توسط دستگاه وزن

عددی  Pمدلها کمتر از  0/0001و ضریب تعیین مدل

سنجی حرارتی ( )TGA1و گرماسنج پویشی تفاضلی

ارائه شده برای پوست پیاز قرمز  0/9694و کلم قرمز

( (DSC2با نرخ  10°C/Minدر محدوده دمایی 25 °C

 0/9621است .مقادیر ضریب تعیین تعدیل شده و ضریب

تا  500 °Cمورد بررسی قرار گرفت ( اسوریو و

تعیین پیشبینی شده برای هرکدام از دو منبع پوست پیاز

همکاران .)2010

و کلم قرمز ،حاکی از اهمیت و درستی مدل است،

آزمون تعیین ساختار توسط پراش اشعه ایکس

بنابراین میتوان گفت مدلها میزان کل آنتوسیانینهای

()XRD3

مونومری استخراج شده را به خوبی پیشبینی میکنند

در این پژوهش طیف سنجی با استفاده از پراش اشعه

(جدول .)3

ساختار و اندازه ذرات پودرهای تهیه شده

ایکس

توسط

دستگاه

BRUKER

مدل

D8

 ADVANCEDدر شرایط مولد اشعه ایکس در 40
کیلووات و  40میلیآمپر و سرعت زاویهای  0/05درجه
بر ثانیه تنظیم و ثبت گردید .پرتوهای بازتابشی از نمونه
در محدوده زاویه  10تا 70جمعآوری و نمودارهای
مربوط به شدت بازتابش آنها رسم شدند (گارسیا تجدا
و همکاران .)2015

1

. Therrmogravimetric Analysis
.Differential scanning calorimetry
3
. X-ray diffraction
2
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جدول -2شرایط آزمایش روش  FFDبرای پوست پیاز قرمز و کلمقرمز
متغییرها

نوع

نسبت

حالل

حالل/ماده

زمان

دما

روشنایی/تاریکی

اولیه

شماره

پاسخ(میلیگرم بر لیتر)
کلم قر مز

پوست پیاز قرمز

آزمایش
1

-1

-1

-1

+1

+1

2273/21

1789/92

2

+1

-1

-1

-1

-1

1344/00

2031/87

3

-1

+1

-1

-1

+1

2799/96

1936/24

4

+1

+1

-1

+1

-1

968/12

2205/26

5

-1

-1

+1

+1

-1

1667/52

1011/47

6

+1

-1

+1

-1

+1

612/96

1403/20

7

-1

+1

+1

-1

-1

1067/16

803/54

8

+1

+1

+1

+1

+1

1898/00

2125/30

9

-1

0

0

0

-1

1715/24

1316/71

10

+1

0

0

0

-1

1109/05

2071/30

11

-1

0

0

0

+1

2343/30

1603/54

12

+1

0

0

0

+1

1281/36

2195/70

13

-1

0

0

0

-1

1858/30

1284/75

14

+1

0

0

0

-1

991/86

1910/29

15

-1

0

0

0

+1

2417/20

1321/35

16

+1

0

0

0

+1

1439/92

2186/00

جدول -3نتایج تحلیل  ANOVAمربوط به معادله مدل برای میزان کل آنتوسیانینهای مونومری استخراج شده از پوست
پیاز قرمز و کلم قرمز
مقدار F

میانگین مربعات تعدیل شده

مجموع مربعات تعدیل شده

درجه آزادی

مشخصه

O

C

O

C

O

C

**C**, O

*47/45

*38/12

928358

499036

5570150

2994215

6

مدل

*47/01

*44/19

919857

578460

4592285

2892298

5

اثر اصلی

*42/62

*7/79

970865

101917

970865

101917

1

اثر دوتایی

19567

13090

176100

117813

9

خطای باقیمانده

5746250

3112028

15

کل

 =0/8478ضریب تعیین پیشبینی شده

 =0/9489ضریب تعیین تعدیل شده

 =0/9694ضریب تعیین

O

 =0/8467ضریب تعیین پیشبینی شده

 =0/9369ضریب تعیین تعدیل شده

 =0/9621ضریب تعیین

C

* ** P <0/05در این جدول Cو  Oبه ترتیب بیانگر کلم قرمز و پوست پیاز قرمز است.
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با توجه به قرارگیری نقاط تجربی حول خط در شکل 2

تداخلی بستگی دارد؛ بزرگی ضرایب متغییرها بیانگر

برای هر دو منبع این اطمینان را میتوان حاصل کرد که

اهمیت ضرایب مربوطه در تغییرات پاسخ

است و

عامل غیر طبیعی در سیستم وجود ندارد .وجود نقاط

عالمت ضریب نشان از مثبت و یا منفی بودن اثر عامل

بهنعامل خطای غیرنرمال است .مدل ارائه شده برای

دارد .در معادله  3نوع حالل و نسبت حالل به ماده اولیه

میزان آنتوسیانینهای مونومری استخراج شده از

و در معادله  4دما و نسبت حالل به ماده اولیه به ترتیب

پوست پیاز قرمز و کلمقرمز بهترتیب در معادله  3و 4

بیشترین و کمترین اثر را بر پاسخ دارند .اثر هریک از

بر حسب پارامترهای کد شده آورده شده است .این

پارامترها بر میزان کل آنتوسیانینهای مونومری

معادالت ،معادالت نهایی هستند که پارامترهای غیرموثر

استخراج شده در شکل  3مشاهده میشود .معادالت  3و

در آن حذف شده است.

 4نشان میدهد نسبت حالل به ماده اولیه و زمان نقش

𝑇𝐴 = 1611/8 − 406/1 𝑆 + 104/4 𝐻 −
𝐿𝐻 267.5 𝑇 + 122/9 𝑅 + 271/6 𝐿 + 348/4
معادله][3
𝑇𝐴 = 1699/8 − 316/3 𝑆 + 104/2 𝐻 −
𝐿𝐻 327/5 𝑇 + 119/6 𝑅 + 120/4 𝐿 + 112/9
باتوجه به معادالت  3و  ،4مشاهده
معادله ][4

افزاینده و دما نقش کاهنده در استخراج آنتوسیانین را
دارند .معادله  3استفاده از حالل اتانول اسیدی شده
با  1/5HCLنرمال و معادله  4استفاده از حالل اتانول
 80٪در محیط تاریک برای افزایش میزان استخراج
آنتوسیانینها را توصیه میکند.

میشود میزان کل آنتوسیانینهای مونومری استخراج
شده از هردو منبع به پنج عامل اصلی و یک عامل

استخراج شده از الف) پوست پیاز
الفباقیمانده مربوط به میزان کل آنتوسیانینهای مونومری
شکل -2نمودار تابع نرمال
ب
قرمزب) کلم قرمز
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الف

ب

شکل -3نمودار اثرات اصلی بر میزان کل آنتوسیانینهای مونومری استخراج شده ازالف)پوست پیاز قرمز ب)کلم قرمز

همانگونه که در شکل -4الف و -4ج مشاهده میشود در

یافتهاست .کاکاسی و همکاران ( )2003در بررسی اثر

بررسی اثر دما و نسبت حالل به ماده اولیه بر میزان کل

دما و نسبت حالل به ماده اولیه بر استخراج

آنتوسیانینهای مونومری در شرایط ثابت محیط تاریک

آنتوسیانینها بیان کردند با افزایش دما میزان

و زمان  48ساعت و حالل اتانول اسیدی شده با HCL

آنتوسیانینها کاهش مییابد و دما یکی از مخربترین

 1/5نرمال برای پوست پیاز قرمز و حالل اتانول٪80

عوامل اثرگذار بر آنتوسیانینها است همچنین افزایش

برای کلم قرمز ،حداکثر آنتوسیانین استخراج شده

نسبت حالل به ماده اولیه سبب افزایش استخراج و

دردمای  30 °Cو نسبت  20میلیلیتر برگرم است .در

کاهش زمان استخراج میگردد.

تمام نسبتها با افزایش دما میزان آنتوسیانین کاهش

در شکل -4ب و -4د اثر دو پارامتر زمان و نسبت حالل

یافتهاست .افزایش دما سبب تخریب آنتوسیانینها و

به ماده اولیه بر میزان کل آنتوسیانینهای مونومری در

تبدیل آنها به رنگدانههای قهوهای یا چالکونها میگردد.

شرایط ثابت محیط تاریک ،دمای  ، 30 °Cحالل اتانول

رنگ چالکونها در برابر تغییرات  ،pHتغییر نمیکند

اسیدی شده با  1/5 HCLنرمال برای پوست پیاز قرمز

بنابراین توسط روش  pHافتراقی اندازهگیری نمیشوند.

و حالل اتانول  ٪80برای کلم قرمز نشان داده شده است.

در بررسی نسبت حالل به ماده اولیه در هر دما با

بیشترین میزان استخراج در باالترین نسبت و باالترین

افزایش نسبت بهدلیل ایجاد اختالف غلظت بیشتر و

زمان بهدست آمدهاست .افزایش مدت زمان بهدلیل

افزایش ضریب انتشار و در نتیجه خروج سریعتر

افزایش مدت انتقال جرم سبب افزایش استخراج

رنگدانه از منبع ،میزان استخراج آنتوسیانین افزایش

آنتوسیانین شده است البته در نسبتهای باال بهدلیل

مییابد .با توجه به شکل  3و کاهش شیب نمودار اثر

ایجاد اختالف غلظت و استخراج سریعتر آنتوسیانین،

نسبت ،در نسبتهای بیشتر از  15میلیلیتر حالل بر گرم

پارامتر زمان تاثیر چندانی بر استخراج ندارد ،با توجه به

ماده اولیه بهدلیل کم شدن نسبت وزن پوست پیاز قرمز

اثر زمان بر میزان استخراج در شکل  3مشاهده شد با

و کلم قرمز در حجم حالل و کاهش غلظت آنتوسیانین

افزایش زمان تا مدت زمان  25ساعت میزان آنتوسیانین

استخراج شده ،اثر افزایش نسبت در مقایسه با نسبتهای

افزایش یافتهاست اما در زمانهای باالتر با کمرنگ شدن

کمتر از  15میلیلیتر حالل بر گرم ماده اولیه کاهش

اثر متغیر زمان بر استخراج ،اثر مستقیم نسبت حالل بر
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میزان استخراج آنتوسیانین نمایانتر است .در مطالعه

تبدیل آنتوسیانین به فرم بیرنگ شده است .وانینی و

راجها و همکاران ()2014؛ لپورنیک و واندرا ()2005

همکاران ( )2009گزارش کردند میزان آنتوسیانینهای

برروی پارامترهای تاثیرگذار بر استخراج آنتوسیانینها

استخراجشده از انگور سیاه در معرض نور ،کمتر از

مشاهده شدهاست که با افزایش زمان میزان استخراج

میزان استخراجشده در محیط تاریک است.

آنتوسیانینهای مونومری افزایش مییابد.

پس از اطمینان از درستی مدل ،با استفاده از نرمافزار و

اثر همزمان نسبت حالل به ماده اولیه و میزان روشنایی

مدل بهدست آمده شرایط بهینه استخراج آنتوسیانین

و تاریکی در شکل  5نشان داده شده است ،افزایش نسبت

محاسبه میشود .هدف از بهینهسازی رسیدن به

سبب افزایش استخراج آنتوسیانین میشود اما بهدلیل

بیشترین میزان استخراج با باالترین میزان مطلوبیت

سرعت باالی تخریب آنتوسیانینها در برابر نور

است .نتایج حاصل در جدول  4ارائه شده است.

استخراج در محیط روشن سبب کاهش اثر نسبت و

الف

ج

ب

د

شکل -4میزان کل آنتوسیانینهای مونومری استخراج شده( )TAالف)از پوست پیاز قرمز بر حسب دما و نسبت حالل به ماده
اولیه ب) از پوست پیاز قرمز بر حسب زمان و نسبت حالل به ماده اولیه ج) از کلم قرمز بر حسب دما و نسبت حالل به ماده
اولیه د) از کلم قرمز بر حسب زمان و نسبت حالل به ماده اولیه
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ب

الف

شکل -5نمودار اثر دوتایی بر میزان کل آنتوسیانینهای مونومری استخراج شده از الف)پوست پیاز قرمز ب) کلم قرمز
جدول -4بهینهسازی فرآیند استخراج آنتوسیانین از پوست پیاز قرمز و کلم قرمز
پارامترها

*O

*C

میزان مطلوب بودن

1

1

نوع حالل مصرفی

اتانول اسیدی شده با  1/5HCLنرمال اتانول ٪80

نسبت حالل به ماده اولیه مصرفی

18/657

18/04

دما(درجه سانتیگراد)

31/58

35/88

زمان(ساعت)

18/32

3/4

روشنایی و تاریکی

تاریک

تاریک

میزانآنتوسیانین(میلیگرم بر لیتر)

2810

2291/30

*در این جدول Cو  Oبه ترتیب بیانگر کلم قرمز و پوست پیاز قرمز است.

ویژگیهای آنتوسیانین استخراج شده

 pH=4/5در شکل  6مشاهده میشود ،در pH=1فرم

با توجه به جدول  2ویژگیهای رنگ مایع برای نمونه با

رنگی کاتیون فالویلیوم و در  pH=4/5فرم بدون رنگ

بیشترین میزان آنتوسیانین ،اندازهگیری شده است.

کربینول جزء فرمهای غالب است .در هردو نمودار

ویژگیها شامل موارد زیر میباشند:

مشاهده میشود که بیشترین شدت جذب در  pH =1در

با تغییر  pHمحیط یک تغییر برگشتپذیر در ساختار

محدوده  500تا  530نانومتر است و در  pH=4/5پیک

آنتوسیانینها ایجاد میشود که به صورت برجسته در

مشاهده نمیشود ،نتایج بهدست آمده با نتایج گیوستی و

طیف جذبی آشکار است ،نمودار شدت جذب بهترین

رولستد ( )2001مطابقت دارد.

نمونه مایع از نظر بیشترین میزان استخراج در  pH=1و
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ب

الف

شکل -6نمودار طیف جذبی آنتوسیانین استخراج شده از الف)پوست پیاز قرمز ب) کلم قرمز

نتایج اندازهگیری ویژگیهایی همچون مواد جامد محلول،

کمسیون بینالمللی روشنایی ) (CIEدر سال  1796به

ویسکوزیته و شاخص رنگ برای بهترین نمونه در جدول

عنوان یک استاندارد بینالمللی برای اندازهگیری رنگ

 5ارائه شده است .مواد جامد محلول شاخصی برای

ارائه شد .در این سیستم میزان روشنایی با * Lو ترکیب

غلظت رنگهای آنتوسیانین است به عبارتی هرچه این

رنگی نمونه( سبز تا قرمز و آبی تا زرد) با * aو*b

درصد باالتر باشد غلظت رنگ بیشتر است (جامپانی و

نشانداده میشود که مقدار * Lاز  0تا  100و * aو*b

راقاوارائو  .)2015در بخش صنایع غذایی برای

از  -120و  120تغییر میکند(مندوزا و همکاران 2006؛

اندازهگیری رنگ از سیستم * L*a*bاستفاده میشود

رولستد .)1993

این سیستم که به آن  CIELabنیز گفته میشود ،توسط
ب
جدول -5مقایسه ویژگیهای رنگ استخراج شده با نمونه شاهد
نمونه

پوست پیاز قرمز

کلم قرمز

شاهد

ویژگی رنگ
مواد جامد

31%

26%

29%

محلول (درجه بریکس)
ویسکوزیته جنبشی
(سانتی استوکس)cSt ،
شاخص رنگ

4/18

4

4

L*:14/41

L*:15/63

L*:10/51

a*:11/60

a*:6/52
b*: -5/31

b*:4/85

a*:4/68
b*: -3/45

84

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  28شماره  /1سال 1397

انصاري و حجتي

اثر  pHو مدت زمان نگهداری بر پایداری

آنالیز پودرهای انکپسوله شده

آنتوسیانینهای استخراج شده

پس از ریزپوشانی رنگ مایع استخراج شده از پوست

اثر  pHو مدت زمان نگهداری بر پایداری آنتوسیانینها

پیاز قرمز و کلم قرمز ،پودر حاصل ارزیابی و نتایج آن

استخراج شده طی مدت  60روز بررسی و نتایج آن در

در جدول  6ارائه شده است .بررسی اندازه ذرات

،pH

انکپسوله توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان

کاهش و به طبع آن میزان کل آنتوسیانین مونومری

از تاثیر ترکیب دیواره بر اندازه ذرات دارد به طوری که

کاهش یافته است ،آنتوسیانین در  pH=1و pH=3

اندازه ذرات رنگ تولید شده از پوست پیاز قرمز ،از

پایدارتر است و درصد کاهش شدت جذب در پایان 60

 110/5به  6/1میکرومتر و کلم قرمز از  130به 21/5

روز به ترتیب در  pHهای ذکر شده برای پوست پیاز

میکرومتر تغییر کرده است ،هر دو پوشش دهنده به

قرمز برابر با  ٪23/07و  ٪28/57و برای کلم قرمز برابر

طور قابل توجهای سبب کاهش اندازه ذرات شدهاند.

با  ٪ 47/05و ٪58/33است .سلیم و همکاران ( )2008در

اشکال بینظم که در طول فرایند میکروکپسوله شدن و

بررسی  pHو مدت زمان نگهداری گزارش کردند که با

خشک شدن به روش انجمادی تشکیل شدهاند در

افزایش  pHو زمان نگهداری میزان کل آنتوسیانینهای

تصاویر  SEMدر شکل  8مشاهده میکروکپسولهای

مونومری کاهش مییابد.

تولید شده به روش خشککن انجمادی دارای اشکال غیر

شکل  7ارائه شده است .شدت جذب با افزایش

منظم با لبههای تیز و زاویهدار است(وانینی و همکاران
 .)2009این ساختار از آنتوسیانین در برابر گرما و
اکسیژن محافظت میکند (الوکلدیلک و همکاران .)2016

ب

الف

شکل -7نمودار پایداری آنتوسیانین های استخراج شده از الف)پوست پیاز قرمز و ب)کلم قرمزدر مدت زمان و pHهای
گوناگون
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جدول -6مقایسه برخی ویژگیهای آنتوسیانینهای انکپسوله شده با ترکیبات دیواره مختلف
ترکیب دیواره

میزان رطوبت ( ) %

اندازهی ذره (میکرومتر)
رنگ تولید

رنگ تولید

رنگ تولید

رنگ تولید

رنگ تولید

رنگ تولید

شده از پوست

شده از کلم

شده از

شده از

شده از

شده از

پیاز

قرمز

پوست

کلم قرمز

پوست

کلم قرمز

110/5

130

پیاز
بدون پوشش-

بازدهی فرآیند ( ) %

4/1

پیاز
3/5

64

68

دهنده
صمغ عربی

28

21/7

3/2

2/4

73/5

70

مالتودکسترین

6/1

21/5

3/4

2/6

85/3

82

الف

ب

د

ج

و

ح

شکل -8تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی یا  SEMآنتوسیانینهای استخراج شده از پوست پیاز قرمز الف)آنتوسیانین
استخراج شده بدون پوششدهنده ب) آنتوسیانین انکپسوله شده با صمغ عربی ج)آنتوسیانین انکپسوله شده با
مالتودکسترین ،کلم قرمز د)آنتوسیانین استخراج شده بدون پوششدهنده ح) آنتوسیانین انکپسوله شده با صمغ عربی
و)آنتوسیانین انکپسوله شده با مالتودکسترین

ذرات انکپسوله شده با مالتودکسترین نسبت به صمغ

فرآیند انکپسوالسیون با کاهش اندازه ذرات افزایش

عربی دارای سطوحی با گوشههای گردتر است .بازده

مییابد ،بیشترین بازده برای رنگ تولید شده از پوست

86

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  28شماره  /1سال 1397

انصاري و حجتي

پیاز  ٪ 85/3و برای رنگ تولید شده از کلم قرمز ٪ 82

با توجه به گرماگیر بودن فرآیند تبخیر آب این موضوع

و مربوط به پوششدهنده مالتودکسترین است .نتایج

توجیح میگردد .مرحله دوم؛ به تبخیر آب درونی

مشابه توسط سلیم و همکاران ( )2008ارائه شده است،

مولکولها مربوط است این مرحله تا دمای شروع تخریب

آنها گزارش کردند مالتودکسترین بهترین عامل برای

ادامه دارد و با یک کاهش وزن کم همراه است ،به ترتیب

انکپسوله کردن آنتوسیانین استخراج شده از گیاه چای

برای پوست پیاز قرمز و کلم قرمز درصد کاهش وزن

ترش است.

عصاره پودرشده بدون پوششدهنده ،به ترتیب برابر

پایداری گرمایی

است با  ٪ 4/30و  ،٪2/64عصاره با پوششدهنده صمغ

نمودار گرمایی بهدست آمده از هشت نمونه مایع بدون

عربی  ٪ 8/64و  ،٪ 9/03عصاره با پوششدهنده

پوششدهنده و با پوشش دهنده صمغ عربی و

مالتودکسترین  ٪ 12/57و  .٪12/43مرحله سوم که از

مالتودکسترین توسط دستگاه  TGAو  ،DSCکه در

دمای آغاز تخریب ،شروع میشود مربوط به تجزیه

شکل  9ارائه شده است ،الگوی مشابه را نشان میدهند،

گرمایی پوششدهنده و نمونه و همچنین تخریب

این الگو را به سه مرحله تقسیم میکنیم:

پلیساکاریدها است و با کاهش شدید وزن همراه است.

مرحله اول :با توجه به نمودارهای  TGAمربوط به تمام

این مرحله تا دمای پایان تخریب ادامه مییابد .در این

نمونهها (شکل  )9تا دمای  30 °Cهیچ فعالیت حرارتی

مرحله تمامی نمونهها  40تا  70درصد وزن خود را

مشاهده نشده است بعد از این دما تا دمای  100°Cبه-

ازدست میدهند .با توجه به نمودارهای  DSCدر

دلیل تبخیر آب سطحی و یا دفع ترکیبات فرار یک کاهش

شکلهای  10و  11میتوان فرایند گرماگیر بودن کاهش

وزن دیده میشود ،درصد کاهش وزن برای عصاره

وزن را مشاهده کرد ،همانطور که مشاهده میشود

مایع بهدلیل وجود آب در نمونه حدود  ٪80است همچنین

پیکهای نمودار  DSCبرای نمونههای پودری و

با توجه به پیک رو به پایین در نمودار  DSCارائه شده

انکپسوله شده بسیار کوچک هستند و این نشان دهنده

در شکل  10و  11می توان نتیجه گرفت که  ،کاهش وزن

اعمال نقش محافظتی پوششدهندهها و تغییر فاز ندادن

شدید در عصاره مایع همراه با یک فرآیند گرماگیر است،

نمونهها در این مرحله است.

الف

ب

شکل -9نمودار وزن سنجی حرارتی ( )TGAمربوط به آنتوسیانین استخراج شده ازالف)پوست پیاز قرمز ب) کلم قرمز
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شکل -10نمودارهای گرمایش تفاضلی ( ) DSCمربوط به پوست پیاز قرمز

شکل -11نمودارهای گرمایش تفاضلی ( ) DSCمربوط به پوست کلم قرمز
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نتایج طیف سنجی با استفاده از پراش اشعه ایکس

نمونه در بازه  2θ= °25 - °15پیکهایی با قلههای پهن

این آزمون برای نمونه بدون پوششدهنده و با

وجود دارد ،قلههای پهن نشان دهنده آمورف بودن

پوششدهندهی پوست پیاز قرمز که دارای باالترین

ساختار نمونهها است .در نمونههای کریستالی پیکها

بازدهی فرآیند انکپسوالسیون است ،انجام شده است.

مشخص و نوک قله تیزتر است (کاکاسی و مازا )2003

همانگونه که در شکل  12مشاهده میشود برای هر دو
.
500
400

الف

200

)Lin (Counts

300

100

ب

0
70

60

40

50

30

20

10

)2θ (deg

شکل -12طیف  XRDنمونه پوست پیاز الف)بدون پوششدهنده ب) همراه با پوششدهنده
جدول -8مقایسه بین تحقیقات صورت گرفته بر استخراج آنتوسیانینها
آیشا و همکاران

شریف و همکاران

چاندارساخر

در این

در این

پارامترها

2013

2010

2012

پژوهش

پژوهش

ماده اولیه

گیاه چای ترش

پوست پیاز قرمز

کلم قرمز

پوست پیاز

کلم قرمز

روش استخراج

کالسیک

مایع تحت فشار

رزین

میزان آنتوسیانینهای مونومری (میلیگرم

163/3

43/68

قرمز
کالسیک

کالسیک

آمبرلیت
390/6

2799/96

2205/26

بر لیتر)

نتیجهگیری

کاسته شده استفاده گردید .از میان متغییرهای موثر بر

به طور کلی طبق نتایج حاصل از مدلسازی آماری و

استخراج آنتوسیانینها ،افزایش دما و روشنایی سبب

بهینهسازی ،استخراج آنتوسیانین تحت تاثیر  5پارامتر

کاهش میزان استخراج و افزایش نسبت حالل به ماده

اصلی نوع حالل مصرفی ،نسبت حالل به ماده اولیه ،دما،

اولیه و زمان ماند سبب افزایش میزان استخراج شده

زمان ،روشنایی و تاریکی قرار دارد .از لحاظ آماری هر

است .با توجه به بهینهسازی مدل بهدستآمده بیشترین

کدام از پارامترها دارای اثر مستقل و معنادار بر

میزان استخراج برای پوست پیاز قرمز 2810و برای کلم

استخراج آنتوسیانین از پوست پیاز قرمز و کلم قرمز

قرمز 2291/30میلیگرم بر لیتر است .نتایج حاصل از

هستند .جهت پیشبینی میزان آنتوسیانینهای مونومری

انکپسوالسیون نشان داد که هر دو پوشش دهنده سبب

کل استخراج شده از دو منبع ذکر شده از مدل درجه دوم

کاهش اندازه ذرات و افزایش دمای آغاز تخریب
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DSC  وTGA طرف دیگر صمغ عربی در آزمون

 در مقایسه بین دو پوششدهندهی.آنتوسیانینها شدهاند

 مقایسهای بین8  در جدول.عملکرد بهتری داشته است

صمغ عربی و مالتودکسترین مشاهده شد که عامل

نتایج حاصل از پژوهشهای گذشته و پژوهش حاضر

مالتودکسترین سبب کاهش بیشتر اندازه ذارت و در

.آورده شده است

نتیجه افزایش بازدهی فرآیند انکپسوالسیون میگردد از
منابع مورد استفاده

 اثر ترکیب دیواره بر ویژگیهای کانتاگزانتین طبیعی ریزپوشانی شده به روش خشککن.1392 ، گیالنی ک, رضوی س،حجتی م
.54  تا45  صفحههای.3  شماره، جلد هشتم، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.پاششی
 سومین. بررسی تاثیر نوع سیستم حالل در استخراج آنتوسیانین پوست بادمجان.1393 ، استیری ح، توکلی پور ح،قاجاریان ه
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان، قوچان،همایش ملی علوم و صنایع غذایی
 کازئینات حامل بتا- نانوکمپلکس های صمغ عربی.1395 . دهقان نیا ج، دیناروند ر، مرتضوی ع، پورظفر ف، قنبرزاده ب،اکرمی م
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Abstract
Anthocyanins are very useful and they can be considered as a proper option for using as a food dye
in production of various foods due to the wide range of colors and antioxidant properties. In this
study, the effect of parameters such as solvent (acidic ethanol with Hcl 1.5N, ETHANOL 80%),
solvent/solid ratio (10, 15, 20), temperature (30, 40, 50), time and (dark/light) on anthocyanin
extraction from the peel of red onion and red cabbage were investigated using solvent method. FFD
model was used to determine the optimum extraction conditions. The results indicate that the
maximum amount of extraction from the peel of red onion and red cabbage are respectively in
operating conditions such as acidic ethanol with HCL 1.5 normal (15:85), 80% ethanol and
temperate of 31.58, 35.88 °c and the time of 18.32, 3.4 hours, and the solvent/solid ratio equal to
18.65, 18.04 (volume/mass) in a dark environment. In order to increase the stability of produced
liquid color against environmental factors, microencapsulation was done through freeze drying
method with Arabic gum and maltodextrin. According to the results of TGA test and DSC tests,
Arabic gum has more resistance against the heat so that the initial decomposition temperature of
encapsulated powders with this coating material for the peel of red onion and red cabbage are
increased from 63.82 to 250.87 centigrade degree and from 81.03 to 263.64 centigrade degree
respectively. The average of particle size of encapsulated powders are smaller with maltodextrin
and equal to 6.1 and 21.5 micrometers respectively. X-ray diffraction indicates that the structure of
encapsulated powder is amorphous.
Key words: Anthocyanin, peel of red onion, Red cabbage, Fraction factorial, Encapsulation

