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چکیده
ترکیبات زیستتف فلا  ،1محصتتو ت ا ا-دارویی 2هستتتند کب ببطور طبیلی در مقادیر کم در مواد ا ایی-گیاهی وجود دارند .پستتماندها و
مح صو ت فرعی حا صل از فرآوری مواد ا ایی-ک شاورزی ،منابع ارزان و با ارز شی از ترکیبات زی سف فلا بب ویژه آنتی اک سیدانها ه ستند.
ببدلیل خواص آنتی اکسیدانی شان ،امروزه ترکیبات زیسف فلا کاربردهای گستردهای در صنایع دارویی ،ا ایی و شیمیایی پیدا کردهاند و
ل ا شنا سایی روشهای بازیافف و ا ستخراج این ترکیبات از اهمیف با یی برخوردار ا سف .بازده ا ستخراج ترکیبات زی سف فلا در روشهای
متداو مانند مانند خی ساندن ،پرکو سیون ،سوک سلب و تقطیر با آب عمدتا بب انتخاب حال ب ستگی دا شتب و در این روشها چالشهایی
مانند زمان استتتتخراج طو نی ،ن یاز بب حال با هزینب و خلوص با  ،تبخیر مقدار زیاد حال  ،گزینشپ یری کمتر و تجزیب حرارتی ترکیبات
حستتاب بب دما وجود دارند .برای البب بر این محدودیفها ،با توستتلب و گستتترش فناوریهای ستتبز ،چندین رویکرد نووهور برای استتتخراج
ترکیبات زی سف فلا مانند فرا صوت ،ریزموج ،میدان الکتریکی پال سی ،تخلیب الکتریکی با ولتاژ با  ،سیا های فوق بحرانی ،آب زیربحرانی،
آب داغ تحف فشتتار ،ستتیا تحف فشتتار و فنون آنزیمی در دنیا مورد مطاللب و بهرهبرداری صتتنلتی ارار گرفتباند .بهرهبرداری از فناوریهای
سبز در ا ستخراج ترکیبات زی سف فلا از پ سماندهای ا ایی-ک شاورزی دارای مزایای متلددی شامل کاهش زمان فرآیند ،م صرف انرژی و
استفاده از حال های مضر و گران و افزایش بازده استخراج اسف .با توجب بب افزایش اهمیف ااتصادی و ا ا-دارویی ترکیبات زیسف فلا  ،در
این تحقیق سامانبهای ا ستخراج و جنببهای فنی فناوریهای سبز در ا ستخراج ترکیبات زی سف فلا مورد بحث ،برر سی و مقای سب ارار
میگیرند.
واژگان کلیدی :استخراج سبز ،ترکیبات زیسف فلا  ،پسماندهای ا ایی-کشاورزی ،فراصوت ،ریزموج ،تخلیب الکتریکی با ولتاژ با  ،میدان الکتریکی پالسی.
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Abstract
Bioactive compounds are nutraceuticals products that exit nutrally in low value in agro-food products. The wastes and byproducts obtained from agro-food processing industries are the cheap and valuable sources of bioactive compounds especially
antioxidants. Because of their antioxidants properties, bioactive compounds have wide applications on pharmaceutical,
chemical, and food industries, and for this reason, it is important to identify the appropriate extraction methods of this
compounds. Extraction efficiency of conventional methods such as soxhlet, maceration, percolation and hydrodistillation
mainly depends on the choice of solvents and major challenges of conventional extraction are longer extraction time,
requirement of costly and high purity solvent, evaporation of the huge amount of solvent, low extraction selectivity, and
thermal decomposition of thermo-labile compounds. To overcome these limitations of conventional extraction methods, by
developing of green technologies, several innovative and promising approaches such as ultrasound, pulsed electric field,
voltage electrical discharges, microwave, pressurized hot water extraction, subcritical water extraction, supercritical fluid
extraction, and enzyme-assisted extraction for extraction of bioactive compounds were industrially studied and utilized in the
world. Utlization of green technologies for the extraction of bioactive compounds from agro-food processing wastes have
several advantages such as reduction of the processing time, energy consumption, and the uses of harmful and expensive
solvents and increase in the extraction yields. With related to of increasing economic and nutraceuticals significance of
bioactive compounds, in this review the systems of extraction process along with technological aspects of green technologies
of bioactive compounds extraction from agro-food processing wastes were highlighted, discussed and compared.
Keywords: Green Extraction, Bioactive Compounds, Agro-Food Wastes, Ultrasound, Microwave, High-Voltage Electrical
Discharge, Pulsed Electric Field.
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منظور ارائب یک ایده از میزان تولید پسماندهای مختلف و ماهیف و
مقدار پسماندهای ا ایی-کشاورزی ،بب ترتیب جدو های  1و ،2
مقدار پسماندهای تولیدشده و نسبف درصد بین میزان پسماند و
مقدار تولید آنها از هر بخش صنلف را نشان میدهد .اکثر
پسماندهای ا ایی از صنایع نوشیدنی و آبمیوه ( 26درصد) و پس
از آن صنایع لبنی و صنلف بستنی ( 21/3درصد) ،تولید و نگهداری
میوهها و سبزیجات ( 14/8درصد) ،کارخانجات تولید دانب و نشاستب
( 12/9درصد) ،تولید ،فرآوری و نگهداری محصو ت گوشتی (8
درصد) ،کارخانجات تولید روانها و چربیهای گیاهی و حیوانی
( 3/9درصد) ،تولید و نگهداری ماهی و محصو ت ماهی (0/4
درصد) هستند .پساندهای حاصل از تولید سایر مواد ا ایی بب 12/7
درصد میرسد .محصو ت پسماند ملمو بب عنوان موادی برای
خوراک دام استفاده میشود .در گ شتب ،پسماندهای ا ایی بب
عنوان یک هزینب یا سود مورد توجب ارار نگرفتباند (از آنها بیشتر بب
عنوان خوراک دام استفاده میکردند یا برای دفن منتقل و یا برای
کمپوسف ارسا میشدند) .این نگرش اخیرا بب د یل مختلفی از
ابیل نگرانیهای زیسف محیطی ،تقاضا برای کاهش تاثیر پسماندها
بر سالمف انسان ،هزینبهای دفع زیاد پسماندها و رشد آگاهی نسبف
بب استخراج مواد با ارزش افزوده با از پسماندها ،تغییر پیدا کرده
اسف (.)Alexandre et al, 2017a

 -1مقدمه
پسماندهای ا ایی-کشاورزی بب یک مسئلب مهم برای استفاده
موثر از منابع زیستی ،کاهش آلودگیهای زیسف محیطی و افزایش
مزایای ااتصادی تبدیل شده اسف .برآورد میشود کب یک سوم مواد
ا ایی تولیدشده در سطح جهان ( 1/3میلیارد تن در سا ) بب عنوان
پسماند دور ریختب میشود ( .)FAO 2014این بدان ملنی اسف کب
بخش اعظمی از تالشهای انسانی و منابع مالی مورد استفاده در
تولید مواد ا ایی بب هدر میرود .بقایای حاصل از فرآوری مواد
ا ایی در سراسر چرخب حیات مواد ا ایی ،بخش زیادی از
پسماندهای مواد ا ایی را تشکیل میدهند .بب ایر از پسماندهای
ا ایی-کشاورزی ،تا  42درصد از پسماندها توسط خانوارها تولید،
 38درصد در طی فرآوری مواد ا ایی و  20درصد در کل زنجیره
مواد ا ایی بوجود میآید .عالوه بر این انتظار میرود کب اگر
سیاسفها یا فلالیفهای پیشگیرانب بیشتری انجام نشوند،
پسماندهای مواد ا ایی تا سا  2020بب حدود  126میلیارد تن
افزایش یابند ( .)Li et al, 2019; Moreira et al, 2019در ایران،
سا نب  125میلیون تن مواد ا ایی تولید میشود کب از این مقدار
حدود  35میلیون تن پسماند از مواد ا ایی تولید میشود ( FAO
 .)2014پسماندهای ا ایی بب ترتیب از بخشهای زیر تشکیل
میشوند :سبزیجات و میوهها ،شیر ،گوشف ،ماهی و نوشیدنیها .بب

جدول  -1مقدار پسماندهای تولید شده در بخشهای مختلف صنایع غذایی ()Alexandre et al, 2017b
بخش صنعتی

مقدار پسماند (هزار تن)

پسماند (درصد)

کارخانجات تولید ،فرآوری و نگهداری محصو ت گوشتی
کارخانجات تولید و نگهداری ماهی و محصو ت ماهی
کارخانجات تولید و نگهداری میوهها و سبزیجات
کارخانجات تولید روانها و چربیهای گیاهی و حیوانی
کارخانجات محصو ت لبنی و صنلف بستنی
کارخانجات تولیدات دانبای و نشاستبای
کارخانجات تولید سایر محصو ت ا ایی
کارخانجات تولیدات نوشیدنی و آب میوه
مجموع کل

150
8
279
73
404
245
239
492
1890

2/5
3/5
4/5
1/5
3
1/5
2
2
2/6

بیوگاز و کمپوسف بب عنوان یک منبع انرژی استفاده کرد .این موارد
بب وضوح نشان میدهد کب استخراج مواد ارزشمند از پسماندهای
ا ایی-کشاورزی را میتوان با استفاده از رویکرد یکپارچب زیسف

استخراج مواد با ارزش افزوده از پسماندهای ا ایی-کشاورزی
بایستی از لحاظ ااتصادی بب صرفب و اابل اجرا باشد .این هدف را
میتوان با جداسازی اجزای مورد نظر از طریق رویکردهای تکی و
یا ترکیب فنون فیزیکی و بیوشیمیایی حاصل نمود (شریف پااللب و
همکاران .)1396 ،در مورد پسماندهایی کب از آنها نمیشود برای
مواد ا ایی مناسب بهرهبرداری کرد ،باید از طریق تخمیر ،تولید
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پا یش ،1بب منظور تولید ترکیبات زیسف فلا برای کاربردهای
دارویی ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،مواد ا ایی و ایر ا ایی بدسف
آورد .عالوه بر این ،بهرهبرداری از پسماندهای ا ایی و تولید مواد
ا ایی با ارزش با نیاز بب یک ارزیابی تحف مقررات مربوط بب مواد
ا ایی دارد ( .)Selvamuthukumaran and Shi, 2017بر اساب
گزارش سازمان جهانی ا ا و کشاورزی ( ،)FAOپسماندهای حاصل
از میوه و سبزیجات با  60درصد بیشترین سهم را در بین تمام
پسماندهای ا ایی-کشاورزی دارند .در سراسر جهان ،کارخانجات
بزرگ ،پسماندهای مختلف ا ایی-کشاورزی را برای بازیافف زیسف
مولکو های فلا ارزشگ اری میکنند .با توجب بب امکانات مورد
نیاز برای بازیابی زیسف مولکو ها از پسماندهای مواد ا ایی،
ااداماتی جهف تحقیق و نوآوری ضرورت دارد ( Alexandre et al,
 .)2017bپسماندهای ا ایی-کشاورزی دارای بهرهبرداری تجاری
محدودی هستند زیرا آنها بب د یلی مانند محتوای آب با (-0/95
 0/70درصد) ،رشد بالقوه پاتوژنها ناشی از با بودن محتوای آب،
خود-اکسیداسیون سریع بب علف محتوای چربی با و فلالیف

آنزیمی با کب باعث تسریع فساد ا ایی میشوند ،دارای مشکالت
و چالشهای مدیریتی زیادی هستند .از سوی دیگر ،هزینبهای
خشک کردن ،ذخیرهسازی ،حمل و نقل یا دفع پسماندهای ا ایی
عوامل محدودکننده ااتصادی و اانونی هستند .بب منظور تغ یب
حدود  9میلیارد نفر تا سا  ،2050سازمان فائو افزایش 20
درصدی را در بخش تولیدات ا ایی پیشبینی کرده اسف کب
افزایش تولید پسماندهای آنها نیز انتظار میرود .بنابراین فشارهای
زیسفمحیطی ،سیاسی و اجتماعی برای بهبود سودبخشی و
ارزشگ اری پسماندهای ا ایی وجود دارد (.)João et al, 2019
روشهای استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی با بازده بیشتر همراه با
فرآیندی ایمن ،محیط زیسف پسند و همچنین توام با کاهش مصرف
انرژی و پسماند در سطح تجاری همواره مورد توجب از نقطب نظر
زیسف پا یش ،2صنلتی و تجاری بوده اسف .بدین منظور ،در این
تحقیق بب بررسی و مقایسب جدیدترین فناوریهای سبز در استخراج
ترکیبات زیسف فلا از پسماندها و مزایا و ملایب هر روش پرداختب
شده اسف.

جدول  -2ماهیت و مقدار پسماندهای موجود در انواع میوه و سبزیجات ()Sagar et al, 2018
نوع میوه یا سبزیجات

ماهیت پسماند

مقدار پسماند (درصد)

سیب
موز
مرکبات
انگور
انبب
مگنوستین
پیاز
انبب هندی
نخود فرنگی
آناناب
گوجب فرنگی
سیب زمینی
هویج
پرتقا

تفالب ،پوسف ،دانب
پوسف
تفالب ،پوسف ،دانب
تفالب ،پوسف ،دانب
پوسف ،هستب
پوسف ،دانب
پوسف ،برگ
پوسف ،دانب
پوسف
پوسف ،هستب
تفالب ،پوسف و دانب
تفالب ،پوسف
تفالب
تفالب و پوسف

 10تا 15
35
50
20
10
 60تا 70
 10تا 20
40
33
20
15
 30تا 40
66

بلضی از محققان ترکیبات زیسف فلا را بب عنوان ترکیباتی کب
عمل خاصی را برخالف عملکرد تغ یبای و ساختاری دارند ،تلریف
میکنند .ترکیبات زیسف فلا شامل ترکیبات اولیب و ثانویب حاصل

از متابولیسم گیاهی هستند مانند ویتامینها ،آنزیمها و ترکیبات
فنولی .اما ،بلضی محققان ،ترکیبات زیسف فلا را بب عنوان
محصو متابولیسم ثانویب در نظر میگیرند .متابولیسمهای ثانویب
برخالف عملکرد تغ یبای و ساختاری ،االب در فاز رشد ثانویب تولید

1

2

 -2ترکیبات زیست فعال

integrated biorefinery approach

biorefinery concept
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میشوند ( .)Brewer, 2011متابولیسمهای ثانویب توسط گروههای
طبقببندی شده خاصی از میکروارگانیسمها تولید میشوند ،دارای
ساختار شیمیایی ایر ملمولی هستند و االب با ترکیب اعضای
نزدیک از یک خانواده شیمیایی تشکیل میشوند .دانشمندان بر این
باورند کب متابولیسمهای ثانویب برای کمک بب بهبود اابلیف بقا و
ایجاد تلامل بین گیاهان و محیط زیسف تولید میشوند .ترکیبات
زیسف فلا ملمو بب سب دستب اصلی تقسیم میشوند :تارپنها و
تارپنوئیدها (تقریبا  25هزار نوع) ،آلکالوئیدها (تقریبا  12هزار نوع)
و ترکیبات فنلی (تقریبا  8هزار نوع) .عالوه بر این ،تردیدهای
بسیاری در مورد ساختارهای ترکیبات زیسف فلا وجود دارد،
بنابراین پایگاه داده ترکیبات زیسف فلا دائما در حا بروز شدن
اسف .ترکیبات زیسف فلا در بسیاری از میوهها یافف شدهاند.
مطاللات نشان دادهاند مصرف میوه میتواند منجر بب فواید استفاده
از ترکیبات زیسف فلا شود .با این حا  ،از آنجا کب میوهها
هزینبهای تولید با یی دارند و ترکیبات آنها در مقادیر کم یافف
میشوند ،مصرف مقدار زیاد میوهها برای اثربخشی ترکیبات زیسف
فلا ضروری اسف .از سوی دیگر ،الظفهای با ی این ترکیبات در
پوسف ،هستب ،برگ و دانب مشاهده شدهاند و محققان پسماندهای
تشکیلشده از فرآوری مواد ا ایی-کشاورزی را بب عنوان یک منبع
زیستی بررسی کردهاند .با توجب بب اثرات احتمالی آنها کب در درمان
و پیشگیری از بیماری استفاده میشوند ،ترکیبات زیسف فلا
استخراج شده از پسماندهای ا ایی-کشاورزی در شرایط in vitro
و  in vivoمورد آزمون ارار گرفتباند و نتایج امیدوار کنندهای را
حاصل نمودهاند .ترکیبات زیسف فلا ساختارهای فوق-مغزی1
دارند کب بب طور طبیلی در مقادیر کم در محصو ت گیاهی و ا ایی
یافف میشوند .ترکیبات زیسف فلا طبیلی دارای ساختارها و
عاملیفهایی متنوعی با مولکو ها بوده کب دارای توان بالقوهای برای
تولید مواد مغ ی ،ا اهای فراسودمند و مکملهای ا ایی هستند.
برخی از این ترکیبات میتوانند در طبیلف در الظفهای با مانند
پلی فنو ها یافف شوند ،اما بقیب در سطوح بسیار پایین یافف
میشوند ( .)Galanakis, 2013ترکیبات فنولی شامل فالونوئیدها،
اسید فنولی و تاننها و ایره هستند .فالونوئیدها بزرگترین گروه
فنو های گیاهی هستند کب شامل بیش از نیمی از هشف هزار
ترکیب طبیلی فنولی بوده و شامل فالونو ها ،فالونها ،فالوانونها،
فالوانو ها ،ایزوفالونها و آنتوسیانیدینها هستند .اسیدهای فنولی
یکی دیگر از گروههای زیسف فلا ترکیبات فنولی موجود در مواد

اصل  :1نوآوری بایستی با انتخاب انواع و استفاده از منابع
تجدیدپ یر باشد.
اصل  :2در فرآیند استخراج از حال های جایگزین و
عمدتا آب یا اگرو-حال ها استفاده شود.
اصل  :3کاهش مصرف انرژی با بازیافف انرژی و استفاده
از فناوریهای نوین صورت پ یرد.
اصل  :4تولید کمک-محصو  2بب جای پسماند در صنایع
زیستی و زیسف پا یشی کشاورزی باشد.
اصل  :5فرآیند استخراج همراه با کاهش عملیاتهای
واحد و فرآیندهای ایمن ،اوی و کنتر شده باشند.

1

2

extra-nutritional

گیاهی و ا ایی هستند و شامل زیر گروههایی مانند هیدروکسی
بنزوئیک و اسیدهای هیدروکسی سینامیک میشوند.
 -3مفهوم استخراج سبز
یک تلریف جامع از شیمی سبز ،اختراع ،طراحی و استفاده از
محصو ت شیمیایی و فرآیندهایی برای کاهش یا ح ف مصرف و
تولید مواد شیمیایی خطرناک اسف .در مورد استخراج سبز ،این
تلریف را میتوان بب صورت زیر بیان کرد :استخراج سبز بر اساب
کشف و طراحی فرآیندهای استخراج اسف کب مصرف انرژی را
کاهش دهند ،امکان استفاده از حال های جایگزین و محصو ت
طبیلی تجدیدپ یر را داشتب باشند و اطمینان از ایمن بودن فرآیند
و تولید محصو با کیفیف با را بدهند ( .)Chemat et al, 2012سب
راهکار اصلی برای طراحی و ایجاد استخراج سبز در مقیاب
آزمایشگاهی و صنلتی بب منظور دستیابی بب مصرف بهینب مواد
اولیب ،حال ها و انرژی شناسایی شدهاند کب شامل )1( :بهبود و
بهینبسازی فرآیندهای موجود )2( ،استفاده از تجهیزات ایر-
تخصصی و ( )3نوآوری در فرآیندها و روشها و همچنین کشف
حال های جایگزین هستند .فهرستی از شش اصل استخراج سبز
محصو ت طبیلی بب صورت زیر وضع شده اسف تا برای محققان و
دانشمندان بب عنوان یک هدف بب منظور ایجاد یک برچسب سبز و
نو ،یک منشورنامب و استاندارد و بب عنوان یک منلکس کننده
نوآوری نب تنها در فرآیند بلکب در همب ابلاد استخراج باشند .این
اصو نب تنها بب عنوان اانون ،بلکب بیشتر بب عنوان الگوهای نوآورانب
برای پیگیری ،کشف برای دانشمندان و موفقیف برای صنایع،
شناسایی و برارار شدهاند (.)Chemat et al, 2012

co-products
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اصل  :6فرآیند استخراج در جهف کمک بب استخراج بدون
تغییر ساختاری-شیمیایی و زیسف تجزیب پ یر بدون
آلودگیها باشند.

یا ا ایی با استفاده از یک حال اطبی بستب بب ویژگی حاللیف
ترکیبات هدف و ماهیف فیزیکی و شیمیایی منبع اسف کب میتواند
تماب سطح و نفوذپ یری حال را در نمونب افزایش دهند (اربانی
و همکاران .)1394 ،شماتیک (الف) و تصویر حقیقی (ب) از یک
دستگاه استخراج کننده سوکسلب بب همراه اجزای تشکیل دهنده آن
در شکل  1آورده شدهاند.

بب طور کلی ترکیبات زیسف فلا از منابع طبیلی با استفاده از
استخراج جامد-مایع بب کمک حال های آلی در سیستمهای دارای
گرمایش عصارهگیری میشوند .فنون متداو برای استخراج
ترکیبات زیسف فلا از ماتریسهای گیاهی عبارتند از)1( :
استخراج سوکسل ب )2( ، 1خیساند ن )3( 2پروکو سیو ن 3و ()4
هیدروتقطیر( 4تقطیر با آب یا روش کلونجر).

روش پروکوالسیون :بب مانند دم کردن یک اهوه ،پرکو سیون

 -4روشهای استخراج ترکیبات زیست فعال
 -1-4فنون متداول

یک فرآیند نیمب پیوستب اسف کب ماتریس گیاهی را در یک بستر
ثابف میکند .حال تازه از طریق بستر در دماهای مختلف جریان
مییابد .این روش میتواند حاللیف یا محدودیف تلاد
ترمودینامیکی را بب عنوان یک حال جدید برای تغ یب حل کند.
برای پرکو سیون ،مواد جامد بروی یک بستر ثابف انباشتب میشوند
و حال از طریق این بستر عبور میکند ،کب عموما بب وسیلب گرانش
از با بب پایین در تجهیزات فنی هدایف میشود (شکل -2الف).
برای افزایش زمان تماب ،حال میتواند جایگزین و چندین بار از
طریق بستر ثابف عبور داده شود تا انتقا جرم کافی صورت پ یرد.
حجم آزاد مواد گیاهی باید بب اندازه کافی زیاد باشند تا امکان عبور
آزاد حال از طریق بستر ثابف ایجاد شود .مزایای این فرایند عبارتند
از تنش مکانیکی نسبتا کمتر بر روی مواد جامد و همچنین اابلیف
فیلتر کردن بستر ثابف ،تا اطمینان حاصل شود کب عصاره از محتوای
جامد جدا شده باشد .اگر استخراج با حال تازه انجام شود ،آبشویی
اجزای مورد نظر باید کامل انجام باشد.

روش سوکسله :استخراج سوکسلب ابتدا توسط شیمیدان آلمانی
فرانتس ریتور فن سوکسلب )1879( 5پیشنهاد شد کب ابتدا برای
استخراج چربیها طراحی شده بود اما در حا حاضر برای سایر
ترکیبات زیسف فلا با ارزش از انواع منابع طبیلی استفاده میشود.
در این روش ،مقداری از نمونب خشک در یک بطری در یک فالسک
تقطیر حاوی مقدار مشخصی حال خاص ارار میگیرد .با گرم شدن
و رسیدن بب یک سطح سرریز ،محلو موجود توسط یک سیفون
کب محلو را بب داخل فالسک تقطیر باز میگرداند ،تخلیب میشود.
این محلو مواد استخراج شده را بب مایع بالک منتقل میکند .مواد
استخراجی در فالسک تقطیر باای میمانند و این فرایند بب طور
مکرر بب منظور استخراج کامل انجام میشود .دستگاه سوکسلب برای
استخراج ترکیبات زیسف فلا با ماهیف چربی ضرورت دارد .امروزه
استخراج سوکسلب روشی سنتی برای استخراج ترکیبات چربی
دوسف اسف .بیش از یک ارن ،این روش برای مقاصد مختلف
استفاده شده اسف و بب عنوان یک فرآیند جهانی استخراج مواد
شیمیایی شناختب میشود .با این وجود ،سوکسلب بب تنهایی ،یک
فرایند استخراجی اسف کب نیاز بب بهینبسازی دارد .با این حا  ،این
روش نیاز بب زمان فرآیند و مقدار حال زیاد دارد .حال های مورد
استفاده در روش سوکسلب متانو  ،اتانو  ،ان-هگزان ،اتر نفتی،
تولوئن ،کلروفرم ،بنزن ،دی اتیل اتر ،دی کلرومتان ،استون،
ایزواکتان ،سیکلوهگزان ،ایزوپروپانو  ،و آب (برای مقایسب) هستند.
روش سوکسلب براساب جداسازی یک جز خاص از چند ماده گیاهی

تهیب خانگی تونیک استفاده شده اسف .خیساندن یک روش محبوب
و ارزان برای استخراج روانهای اساسی( 6اسانسهای روانی) و
ترکیبات زیسف فلا اسف .برای استخراج در مقیاب کوچک ،بب
طور کلی خیساندن متشکل از آسیاب مواد گیاهی برای افزایش
سطح تماب بب منظور اختالط مناسب با یک حال در یک محفظب
(راکتور) بستب اسف .حال با صافی پا یش میشود اما تفالب جامد
در فرآیند استخراج برای بازیابی بیشتر فشرده میشود .مایع فشرده
شده برای مرحلب بلدی فیلتر میشود .خیساندن شامل برهمکنش
اولیب و اختالط یک حال (آب) و یک ماتریس جامد اسف (شکل
-2ب) .این روش در جهف کمک بب انتقا یک ترکیب هدف از
ماتریس داخل ریشبهای گیاه ،پوسف ،چوب ،و یا برگ بب توده حال

1

4

روش خیساندن :استخراج بب روش خیساندن از مدتها ابل برای

Hydrodistillation
5
Franz Ritter Von Soxhlet
6
essential oils

Soxhlet extraction
Maceration
3
Percolation
2
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تقطیر با آب ،مواد گیاهی بستب بندی شده در یک محفظب حاوی
آب بب اندازه کافی جوش داده میشوند .در عوض ،بخار مستقیم بب
نمونب گیاهی تزریق میشود .سرمایش مستقیم با آب ،مخلوط بخار
آب و روان را چگالش میکند .مخلوط چگالنده بب یک جداساز
جریان مییابد ،در حالیکب ترکیبات روانی و زیسف فلا بب طور
خودکار از آب جدا میشوند .تقطیر با آب شامل سب فرایند اصلی
فیزیکوشیمیایی اسف :نفوذ با آب ، 3آب کافف 4و تجزیب بوسیلب
حرارت .5یک مشکل در استفاده از آنها برای ترکیبات ناپایدار نسبف
بب حرارت 6این اسف کب در دمای با استخراج برخی از اجزا از دسف
میرود .بب تازگی ،فنون پاکیزه و سبز کارآمدتر برای بب دسف آوردن
این ترکیبات مانند روش سیا فوق بحرانی ،فرآیندهای فشار با ،
فرایندهای استخراج بب کمک ریزموج و فراصوت و تخمیر مورد
استفاده ارار گرفتباند.

اسف .پس از آن جداسازی آب از ماتریس جامد توسط فیلتراسیون
و یا سانتریفوژ صورت میپ یرد .ترکیباتی مانند آنتی اکسیدانها،
آنتوسیانینها ،تاننها ،مواد ملطر ،رنگدانبها و ایره را میتوان با
روش خیساندن استخراج کرد .تکنیک خیساندن را میتوان بب
حالفهای مختلفی با تغییر دما و تغییر فرآیند تلریف کرد:
خیساندن در دمای اتاق ،عصارهگیری 1با آب در حا جوشاندن و
دم کردن ،2مانند چای ،کب یک استخراج کنتر شده و با درجب
حرارت با اسف.
روش تقطیر با آب :تقطیر با آب یک روش مرسوم برای استخراج
ترکیبات زیسف فلا و اسانس روانی از مواد گیاهی تازه با استفاده
از آب بب عنوان حال اسف .تقطیر آب ،تقطیر آب و بخار و تقطیر
مستقیم بخار ،انواع فنون تقطیر با آب هستند (شکل  .)3در روش

(ب)

(الف)

شکل  -1شماتیک (الف) و تصویر حقیقی (ب) از یک دستگاه استخراج کننده سوکسله -1 :همزن مغناطیسی -2 ،مخزن ثابت -3 ،مسیر تقطیر-4 ،
تیمبل -5 ،نمونه جامد -6 ،ناحیه باالی سیفون -7 ،خروجی سیفون -8 ،بسط -9 ،چگالنده -10 ،ورودی آب خنک -11 ،خروجی آب خنک.

(ب)

(الف)

شکل  -2تجهیزات آزمایشگاهی برای روش پرکوالسیون (الف) و روش خیساندن (ب) (.)Chemat et al, 2012
4

1

hydrolysis
5
decomposition by heat
6
thermo labile compounds

Decoction
Infusion
3
hydrodiffusion
2
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شکل  -3نمودار جریان فرآیند روش تقطیر با آب و انواع روشهای تقطیر با بخار (.)Chemat et al, 2012

زیسف محیطی ،سمیف برای انسان و شرایط مالی (هزینب حال )
بایستی در انتخاب حال برای استخراج ترکیبات زیسف فلا مد
نظر ارار داد .بلضی از حال های مورد استفاده در استخراج ترکیبات
زیسف فلا در جدو  3آورده شدهاند.

زم بب ذکر اسف کب بازده استخراج در هر روش بویژه فنون متداو
استخراج ،بب انتخاب نوع حال بستگی دارند .اطبیف ترکیبات هدف
مهمترین عامل برای انتخاب حال اسف .همبستگی مولکولی حال
و ماده انحال شونده ،انتقا جرم ،استفاده از کمک حال  ،ایمنی

جدول  -3حاللهای مورد استفاده در استخراج انواع ترکیبات زیست فعال .اعداد داخل پرانتز قطبیت نسبی هر حالل است)Azmir et al, 2013( .
آب ()1

اتانول ()0/654

متانول ()0/762

کلروفرم ()0/259

اتر ()0/117

استون ()0/355

آنتوسیانین
تانین
ساپونین
تارپنوئید

تانین
پلی فنو
فالونو
تارپنوئید
آلکالوئید

آنتوسیانین
تارپنوئید
ساپونین
تانین
فالونو
پلی فنو

تارپنوئید
فالونوئید

تارپنوئید
آلکالوئید

فالونوئید

فراصوت ،امواج صوتی با فرکانس بسیار با ( 20کیلوهرتز تا 100
مگاهرتز) هستند کب از طریق سیکلهای فشردگی 2و کشیدگی3
انتشار مییابند و نیاز بب یک محیط (مانند بافف) دارند کب در آن
انتقا پیدا کنند .استخراج با کمک فراصوت با استفاده از انرژی
فراصوت با شدت با انجام میگیرد کب توسط انفجار حبابهای
حفرهزا ایجاد میشوند .فروپاشی حباب میتواند اثرات فیزیکی،
شیمیایی و مکانیکی ایجاد کند .هنگامیکب این انرژی از طریق حال

استخراج کننده بب سطح مواد خام میرسد ،این انرژی بب انرژی
مکانیکی تبدیل شده کب ملاد چند هزار فشار اتمسفر اسف .فشار
با ذرات ماده را از بین میبرد ،اشاهای سلولی را تخریب میکند،
نفوذ حال را افزایش و سطح تماب بین سطوح جامد و مایع را
افزایش داده و موجب آزاد شدن ترکیبات هدف در حال استخراج
کننده میشود (شاطرآبادی و همکاران .)1396 ،استخراج با کمک
فراصوت یک فناوری جایگزین ساده ،سازگار با محیط زیسف و
کارآمد برای روشهای استخراج مرسوم اسف .مزایای اصلی روش
فراصوت سادگی استفاده و نیاز بب تجهیزات کم هستند .دستگاههای

1

3

 -2-4فناوریهای سبز استخراج ترکیبات زیست فعال
 -1-2-4استخراج به کمک

فراصوت1

Ultrasound-Assisted Extraction
compression

rarefaction

2
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فراصوت شامل یک حمام فراصوت اسف کب عمدتا برای استخراج در
مقیاب کوچک استفاده میشود و یا یک سیستم پروب فراصوتی
برای استخراج صنلتی در مقیاب بزرگ هستند (شکل .)4

(الف)

(ب)
شکل  -4شماتیک دو نوع سامانه استخراج به کمک فراصوت ()Chemat et al, 2017a,b

 -2-2-4استخراج به کمک

ریزموج1

فرایند استخراج با ریزموج شامل سب مرحلب متوالی اسف)1( :
جداسازی محلو ها از مکانهای فلا ماتریس نمونب تحف افزایش
دما و فشار )2( ،انتشار حال در ماتریس نمونب و ( )3انتشار مواد
حاصل از ماتریس نمونب بب حال ها .شرایط عملیاتی میتواند بب
موفقیف در بازده این فرآیند کمک کنند .از این منظر ،پارامترهایی
مانند حال استخراج کننده ،دما و زمان استخراج ،توان ریزموج و
خصوصیات فیزیکوشیمیایی مواد باید مورد توجب ویژهای باشند ،زیرا
میتوانند بب طور بالقوهای بر بازیابی ترکیبات هدف تاثیر بگ ارند
(.)Ameer et al, 2017

اصو استخراج بب کمک فناوری ریزموج متفاوت از روشهای
ملمو (جامد یا مایع یا صرفا استخراج ساده) اسف زیرا استخراج
در این روش بب دلیل تغییرات ساختار سلولی ناشی از امواج
الکترومغناطیسی رخ میدهد .انرژی ریزموج یک تابش ایر-یونیزه
اسف کب مقیاب  300مگاهرتز تا  300گیگاهرتز را پوشش میدهد.
اصل گرمایش با استفاده از ریزموج بر مبنای تأثیر مستقیم آن بر
مولکو های ماده اسف .انرژی الکترومغناطیسی بب علف هدایف یونی
و مکانیزم چرخش دو اطبی بب گرما تبدیل میشود (شکل .)5

Microwave-Assisted Extraction
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شکل  -5شماتیک یک سامانه استخراج به کمک ریزموج در مقیاس آزمایشگاهی ()Ameer et al, 2017

 -3-2-4استخراج به کمک سیال فوق

بحرانی1

پمپهایی کب در روش استخراج بب کمک سیا فوق بحرانی کار
میکنند باید بتوانند دی اکسید کربن را در فشارهای با و با حفظ
جریان ثابف انتقا دهند .یک گرم کننده برای کنتر درجب حرارت
و یک سلو یا متواف کننده کب اادر بب مقاومف در برابر فشار تولید
شده توسط پمپ باشد .مهمترین اسمف محدود کننده این فناوری
کنتر جریان سیا فوق بحرانی از طریق سلو اسف و عالوه بر
این ،مسئو کاهش فشار مایع با عبور شرایط فوق بحرانی موجود
در شرایط اتمسفر استخراج درون سلو اسف .در نهایف ،سیستم
جمع آوری مواد استخراج شده مسئو افزایش چگالی سیا
میباشند و از این رو ادرت حال کاهش مییابد و جداسازی مواد
استخراجی از سیا حاصل میشود (ملمو با کاهش فشار سیا بب
دسف میآید) .یک شماتیک از سامانب استخراج بب کمک سیا فوق
بحرانی در شکل  6آمده اسف .اکثر مطاللاتی کب پتانسیل استخراج
بب کمک سیا فوق بحرانی را برای بازیابی ترکیبات ارزشمند از
پسماندها ارزیابی کردهاند ،بر روی بازیابی روان دانب و بازیابی
پروآنتوسیانیدینها متمرکز بودهاند (.)Ferrentino et al, 2016

استخراج بب کمک سیا فوق بحرانی یک تکنیک اسف کب از سیا ت
فوق بحرانی (سیستمهای تشکیل شده توسط یک یا چند ترکیب
در شرایط بیش از مقادیر بحرانی فشار و دما) بب عنوان یک حال
استخراج کننده در جداسازی یک جز (استخراج شونده) از دیگری
(ماتریس) استفاده میشود .در این فرآیند ،فاز متحرک بب منظور
با بردن توان حل کنندگی فاز متحرک ،تحف فشار و دمای نزدیک
یا با تر از نقطب بحرانی ارار میگیرد .سیا فوق بحرانی بب عنوان
یک جایگزین برای حال های مایع آلی رایج استفاده میشود.
بیشترین کاربرد سیا ت فوق بحرانی ( CO2دما و فشار بحرانی بب
ترتیب  31درجب سلسیوب و  74بار) و آب (دما و فشار بحرانی بب
ترتیب  374درجب سلسیوب و  221بار) اما برخی از فرآیندها شامل
استفاده از متانو فوق بحرانی ،اتانو  ،پروپان ،اتان هستند (جدو
 .)4یک سامانب استخراج بب کمک سیا فوق بحرانی شامل
بخشهای زیر اسف :سیستم تحویل سیا فوق بحرانی بسیار مهم
اسف زیرا خلوص با ی آن در هنگام فرآیند مورد نیاز اسف.

Supercritical fluid extraction

1
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شکل  -6شماتیک یک سامانه استخراج به کمک سیال فوق بحرانی ()Ferrentino et al, 2016
جدول  -4ویژگیهای بحرانی چند سیال فوق بحرانی رایج مورد استفاده ()Ferrentino et al, 2016
نوع سیال فوق بحرانی

وزن مولکولی سیال (گرم بر مول)

دمای بحرانی سیال (کلوین)

فشار بحرانی سیال (مگا پاسکال)

کربن دی اکسید
آب
متان
اتان
پروپان
اتیلن
پروپیلن
متانو
اتانو
استون
آمونیاک
کلرو تری فلوئورومتان
دی اتیل اتر
ان-پنتان

44/01
18/02
16/04
30/07
44/09
28/05
42/08
32/04
46/07
58/08
17/03
104/46
74/12
74/15

304/1
647/3
190/4
305/3
269/8
282/4
364/9
512/6
513/9
508/1
405/6
302
467/7
469/6

7/68
22/12
4/60
4/87
4/25
5/04
4/60
8/09
6/14
4/70
11/3
3/92
3/64
3/37

فشار1

استخراج با آب گرم تحف فشار یک فناوری سبز برای استخراج
مولکو ها با استفاده از آب داغ بب عنوان حال اسف (شکل .)7
مهمترین ویژگی این فناوری ،استفاده از دما و فشار با تر از 100
درجب سلسیوب و  0/1مگا پاسکا (نقطب جوش اتمسفری آب) و

کمتر از مقدار بحرانی ( 374درجب سلسیوب و  22/1مگا پاسکا )
اسف .هنگامیکب آب بب عنوان حال استفاده میشود ،فناوری
استخراج با آب گرم تحف فشار نیز میتواند بب عنوان استخراج آب
زیر بحرانی ،)SWE( 2استخراج مایع فوق داغ )SHLE( 3و استخراج
با مایع تحف فشار )PLE( 4یا استخراج با حال تحف شتاب5
( )ASEطراحی شود (.)Giacometti et al, 2018

1

4

 -4-2-4استخراج به کمک آب داغ تحت

pressurized liquid extraction
5
accelerated solvent extraction

Pressurized hot water extraction
subcritical water extraction
3
superheated liquid extraction
2
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شکل  -7شماتیک یک سامانه استخراج با آب گرم تحت فشار و نمودار فازهای آب در شرایط مختلف ()Giacometti et al, 2018
فشار1

استخراج بب کمک سیا تحف فشار ( )PLEبرای اولین بار توسط
) Richter et al. (1996ارائب شد .این فناوری در حا حاضر با
نامهای مختلفی شناختب میشود :استخراج با سیا تحف فشار،
استخراج با سیا تحف شتاب ،استخراج با حال افزایش یافتب،2
استخراج آب زیر بحرانی و استخراج با حال در فشار با ( Barba
 .)et al., 2015مفهوم استخراج بب کمک سیا تحف فشار استفاده
از فشار با برای حفظ شرایط حال ابل از نقطب جوش نرما آن
اسف .فشار با فرآیند استخراج را تسهیل میکند .فنون اتوماسیون
علف اصلی توسلب بیشتر این فناوری همراه با کاهش زمان استخراج
و کاهش نیاز بب حال اسف .تکنیک  PLEنیازمند مقدار کمی از
حال بب دلیل ترکیب با فشار با و درجب حرارت اسف کب باعث
میشود استخراج سریعتر فرآیند شود .دمای استخراج با تر میتواند
حاللیف بیشتر آنالیف را با افزایش حاللیف و سرعف انتقا جرم
افزایش و همچنین ویسکوزیتب و کشش سطحی حال را کاهش
دهد و در نتیجب میزان استخراج بهبود پیدا میکند .در مقایسب با
استخراج متداو سوکسلب PLE ،بب طور اابل توجهی زمان فرآیند
و استفاده از حال را کاهش میدهد (.)Barba et al., 2016a
بنابراین ،برای استخراج ترکیبات اطبی PLE ،بب عنوان یک روش
جایگزین در نظر گرفتب میشود .استخراج با استفاده از یک مایع

تحف فشار با تر از نقطب جوش آن ،نیاز بب یک شیر باز /بستب و یا
یک محدود کننده فشار 3برای حفظ فشار در طو استخراج دارد.
دو نوع اصلی از تجهیزات در این فناوری عبارتند از PFE :استاتیکی،
کب یک فرایند ناپیوستب با یک یا چند مرتبب استخراج با جایگزینی
حال در خال فرآیند اسف و  PFEدینامیکی کب در آن حال
استخراج کننده بب طور پیوستب از طریق مخزن حاوی نمونب پمپ
میشود .یک شماتیک از سامانب  PFEاستاتیکی در شکل  8نشان
داده شده اسف .دما ملمو از دمای اتاق تا  200درجب سلسیوب
متغیر و فشار ملمو بین  35تا  200بار اسف .کاا فیلتر کننده بر
روی یک سلو استخراج کننده فو د ضدزنگ پس از نمونب ارار
داده شده و در صورت لزوم با یک شناساگر خشک کننده مخلوط
میشود .این سلو یا بر روی یک چرخ فلک ارار میگیرد و بب
صورت خودکار در آون گ اشتب میشود ،یا برای تجهیزات سادهتر
بب صورت دستی درون آون ارار میگیرد .اکثر تجهیزات دارای یک
پمپ هستند کب سلو استخراج کننده را با حال پر میکنند .با
توجب بب اینکب کدام مورد برای حفظ فشار مورد نظر نیاز اسف
ملمو  ،یک شیر استاتیکی در ترکیب با یک شیر کنتر فشار ،فشار
درون مخزن نمونب هم با اضافب کردن حال بیشتر بب سلو و هم با
باز کردن شیر استاتیکی در طو استخراج استاتیکی کنتر میشود.
بخش او استخراج پیش گرمایش برای رسیدن بب تلاد حرارتی

1

3

 -5-2-4استخراج به کمک سیال تحت

Pressurized liquid extraction
enhanced solvent extraction

pressure restrictors

2
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آخرین سیکل ،سلو نمونب با گاز بی اثری مانند نیتروژن برای ح ف
حال باای مانده از سلو پر شده و مسیر جریان بب یک بطری کب
حاوی عصاره اسف ،شستشو میشود .در برخی از تجهیزات،
استخراج متوالی بب راحتی میتواند با تکرار این روش با یک حال
جدید و خالصسازی در یک بطری مشابب یا یک بطری جمع آوری
کننده مختلف ،انجام شود.

اسف .در طو این حرارتدهی ،افزایش حرارت حال رخ میدهد و
باعث افزایش فشار داخل سلو میشود .هنگامیکب مقادیر تنظیم
شده آماده میشوند ،استخراج استاتیکی در یک زمان از پیش تلیین
شده ملمو  5تا  10دایقب انجام میشود .بلد از گ شف زمان
استاتیکی ،بخشی از حال در سلو استخراج کننده با حال تازه
جایگزین میشود تا سیکل استخراج بلدی شروع شود .پس از

شکل  -8شماتیک یک سامانه استخراج به کمک سیال تحت فشار (.)Galanakis, 2012

 -6-2-4استخراج به کمک

آنزیم1

اکسیدانها و ترکیبات دارویی ،اجزای دیواره سلولی را آبکافف
میکنند .آنزیمهای مورد استفاده میتوانند از باکتریها ،اارچها،
اندامهای حیوانی و عصارههای گیاهی حاصل شوند .بب منظور
افزایش بازده استخراج ،شرایط عملیاتی مانند زمان ،دما pH ،و
نسبف آنزیم بب سوبسترا باید بهینب شوند .آنزیمها همچنین
میتوانند در مرحلب او پیش فرآوری مواد اولیب بب منظور کاهش
زمان استخراج ،استفاده از حال ها را کم کنند و افزایش عملکرد و
کیفیف را بهبود دهند .محدودیفهای فنی این روش عبارتند از
هزینب نسبف زیاد برای فرآیند حجم زیادی از مواد خام ،آمادهسازی
آنزیم و مشکل افزایش مقیاب فرآیند بب مقیاب صنلتی بب دلیل
رفتار پیچیده و متفاوت آنزیم کب در شرایط زیسف محیطی (درصد
اکسیژن محلو  ،دما و دسترسی مواد مغ ی) تغییر میکند .برخی

آزادسازی ترکیبات زیسف فلا از سلو های گیاهی از طریق
تخریب سلو ها و استخراج میتواند با استفاده از آنزیمها هم بب
تنهایی و هم بب صورت یک مخلوط بهینب شوند .استخراج بب کمک
آنزیم یک روش امیدوار کننده برای فنون استخراج حال -مبنا اسف.
این روش بر اساب توانایی آنزیمها برای کاتالیز کردن واکنشها با
خواص و گزینش پ یری مکانی ،تحف شرایط فرآیند ملتد  ،در
محلو های آبی اسف .بب همین علف ،این روش یک تکنیک
استخراج محیط زیسف پسند در نظر گرفتب میشود .آنزیمهایی
مانند پکتیناز ،سلو ز ،همی سلو ز و ایره بب منظور افزایش
نفوذپ یری دیواره سلولی و تولید استخراج ترکیبات هدف مانند پلی
ساکارید ،روان ،رنگدانبهای طبیلی ،طلم دهندهها ،آنتی
Enzyme-Assisted Extraction

1
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عوامل مختلفی از جملب ترکیبات آنزیم و الظف pH ،سیستم ،اندازه
ذرات مواد گیاهی ،نسبف جامد بب آب و زمان آبکافف بب عنوان
عوامل کلیدی برای استخراج در این روش شناختب شدهاند .رطوبف
نمونب نیز عامل مهمی برای آبکافف آنزیمی اسف .فرآیند استخراج
بب کمک آنزیم از محصو ت طبیلی در شکل  9نشان داده شده
اسف .شکسف دیواره سلولی گامی مهم برای استخراج بسیاری از
ترکیبات زیسف فلا اسف کب در داخل دیوارههای سلولی وجود
دارند .روش استخراج بب کمک آنزیم بر اساب توانایی آنزیم برای
آبکافف اجزای دیواره سلولی و تخریب یکپارچگی ساختاری
دیوارههای سلو گیاهی در شرایط فرآیند ملتد اسف و بنابراین
امکان استخراج و آزادسازی ترکیبات زیسف فلا را فراهم میآورد.
یک رابطب مستقیم بین میزان و الظف سوبسترا تا زمان محدود
شدن الظف آنزیم وجود دارد .در این فرآیند ،برای استخراج موثر
بایستی دمای واکنش ،زمان استخراج pH ،سیستم ،الظف آنزیم و
اندازه ذرات بستر ،مورد توجب ارار گیرد.

از مواد فیتوشیمیایی در ماتریسهای گیاهی در سلو های
سیتوپالسم پراکنده هستند و برخی از ترکیبات در شبکب لیگنین
پلی ساکارید با استفاده از پیوندهای هیدروژنی و یا برهمکنشهای
آبگریز نگهداری میشوند کب در فرآیند استخراج با یک حال اابل
دسترسی نیستند .پیش فرآوری آنزیمی بب عنوان یک روش موثر و
نوین برای آزادسازی ترکیبات پیوندی و همچنین افزایش عملکرد
کلی در نظر گرفتب میشود .اضافب کردن آنزیمهای خاص مانند
سلو ز ،آلفا-آمیالز و پکتیناز در طو فرآیند ،بازده استخراج را با
شکسف دیواره سلولی و آبکافف پلی ساکاریدهای ساختاری و
چربیها بهبود میدهد ( .)Selvamuthukumaran & Shi, 2017دو
روش برای استخراج بب کمک آنزیمها وجود دارد :استخراج آبی بب
کمک آنزیمه ا )EAAE( 1و فشردگی سرد بب کمک آنزی م2
( .(EACPملمو روش  EAAEبرای استخراج روان از ب رهای
مختلف طراحی میشود .در روش  ،EACPآنزیمها برای آبکافف
دیواره سلولی ب ر استفاده میشود زیرا در این سیستم کلوئید
پروتئین-پلیساکارید موجود نیسف ،ولی در  EAAEموجود اسف.

شکل  -9استخراج محصوالت طبیعی به کمک آنزیم از مواد گیاهی (.)Selvamuthukumaran & Shi, 2017

پالسی3

فرآیند استخراج با میدان الکتریکی پالسی ( )PEFیک فناوری سبز
و نوین برای استخراج ترکیبات با ارزش از پسماندها و محصو ت
فرعی ا ایی-کشاورزی اسف .میدان الکتریکی پالسی بب مادهای کب

بین دو الکترود با دامنب پالسی ارار میگیرد اعما میشود .دامنب
پالس در سامانبهای  PEFاز  100-300 V/cmتا 20-80 KV/cm
و با انرژی نسبتا پایین  10-20 Kj/kgاسف .بب طور ملمو  ،فرآیند
استخراج با میدان الکتریکی پالسی در دمای محیط یا کمی با تر از
دمای محیط و برای مدت زمان کمتر از  1ثانیب (میکرو ثانیب یا میلی

1

3

 -7-2-4استخراج به کمک میدان الکتریکی

enzyme-assisted aqueous extraction
Enzyme assisted cold pressing

Pulsed Electric Field Extraction

2
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میدهند ابال بررسی شدهاند .الظف ترکیبات آنتی اکسیدانی
استخراج شده میتواند تا حد زیادی بب ماتریس نمونب مورد آزمون
و شرایط عملیاتی فناوری  PEFبستگی داشتب باشد .بنابراین ،بب
منظور براراری ارتباط بین فرآیند و ترکیبات آنتی اکسیدانی ،بب
خصوص برای پلی فنو ها ،محققان تاثیر شرایط عملیاتی را بر حفظ
ورفیف آنتی اکسیدانی و همچنین ارزش تغ یبای مواد استخراج
شده مورد بررسی ارار دادهاند.

ثانیب) انجام میشود .هنگامیکب سلو های گیاهی در ملرض میدان
الکتریکی پالسی ارار میگیرند ،اشاهای سلولی آسیب میبینند و
منجر بب تشکیل حفرههای مواف (برگشفپ یر) یا دائمی
(برگشفناپ یر) میشوند (شکل  .)10پدیده آسیب سلو ها،
الکتروپوراسیون (تشکیل حفره با الکتریسیتب) نامیده میشود
( .)Puertolas et al, 2016bسازو کار دایق فناوری  PEFو همچنین
ملاد تی کب پدیده انتقا جرم را در طی این فرآیند توضیح

(الف)

(ب)
شکل  -10شماتیک یک سامانه استخراج به کمک میدان الکتریکی پالسی (الف) و سامانه استخراج به کمک میدان الکتریکی پالسی در مقیاس
آزمایشگاهی برای فرآیند دانه و پسماندهای انگور و تشکیل شکست دی الکتریک در طی فرآیند (.)Barba et al, 2016b

 -8-2-4استخراج به کمک تخلیه الکتریکی با ولتاژ

باال1

ناشی از پدیدههای ثانویب مختلف .اما بب دلیل تفاوتهای ساختاری
سامانبها ،بب خصوص الکترودها ،حالفهای تمرکز میدان الکتریکی
مکانی در این سب سیستم متفاوت اسف ( ;Li et al, 2019
 .)Boussetta & Vorobiev, 2014تخلیب الکتریکی با ولتاژ با
( )HVEDبرای کاربردهای مختلفی مانند ح ف شیمیایی
ناخالصیهای آلی از آب و استخراج ترکیبات زیسف فلا موجود در
ماتریسهای گیاهی-ا ایی مختلف استفاده میشود .این فناوری بر

بب طور کلی ،سامانبهای استخراج بب کمک تخلیب الکتریکی با ولتاژ
با را میتوان بب سب دستب مختلف تقسیم کرد :سامانبهای استخراج
ناپیوستب ،پیوستب و جریان گردشی .سازو کارهای اساسی این سب
دستب مختلف از سامانبهای استخراج بب کمک تخلیب الکتریکی با
ولتاژ با دایقا یکسان هستند ،یلنی ایجاد تخلیب ناشی از میدان
الکتریکی مکانی با شدت با  ،تخریب سلو و افزایش انتقا جرم
High-voltage electrical discharge

1
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دیگری الکترود متصل بب زمین) ،کب در آنجا پالسها تخلیب میشوند.
در نتیجب ،یکی از تفاوتهای عمده بین  PEFو  ،HVEDهندسب و
ترکیب الکترودهای آنهاسف (شکل  .)11بب طور ملمو  ،در مورد
 ،HVEDمحفظب فرآیند بب یک سوزن (متصل بب ولتاژ با ) و
الکترودهای زمین (ملمو بب شکل صفحب) مجهز شدهاند .انرژی در
خازنهایی با القای کم ذخیره شده کب با ژنراتور با ولتاژ با شارژ
میشوند .تخلیبهای الکتریکی پس از شکسف الکتریکی هنگامیکب
پالسهایی با ولتاژ با در تماب با آب رخ میدهند ،ایجاد میشود.
ولتاژ و جریان با یک اسیلوسکوپ اندازهگیری و پایش میشوند .یک
نرم افزار نیز برای کسب اطالعات وجود دارد .برخی از مزایای اصلی
فناوری  HVEDنسبف بب روشهای متداو عبارتند از )1( :انتقا
جرم بیشتر )2( ،میزان استخراج با تر )3( ،کاهش زمان فرآیند)4( ،
کاهش دمای فرآیند )5( ،کاهش مصرف حال  )6( ،کاهش تخریب
ترکیبات حساب بب حرارت (آنتی اکسیدانها ،پروتئینها و ایره)،
( )7بهبود فرآیند پا یش عصارهها و ( )8کاهش هزینب انرژی و
تاثیرات زیسف محیطی ( .)Li et al, 2019در جدو  ،5خالصبای
از مقایسب فنون متداو و فناوریهای سبز در استخراج ترکیبات
زیسف فلا و همچنین ترکیبات پیشنهادشده جهف استخراج برای
هر روش آورده شدهاند.

مبنای فرآیند فیزیکی و شیمیایی اسف کب هنگام تخلیب الکتریکی
از تماب با آب رخ میدهد .این فرآیند تجزیب دی الکتریک حاصل
از یونیزاسیون مایع اسف کب با ولتاژ با ( 40-30کیلوولف) و شدت
(تقریبا  10کیلوآمپر) پالس کوتاه مدت (میکرو ثانیب تا میلی ثانیب)
بین دو الکترود رخ میدهد .سازو کار فناوری  HVEDرا میتوان در
سب مرحلب خالصب کرد )i( :تولید پالس الکتریکی )ii( ،تخلیب جریان
(پیش شکسف ادرت فاز) و ( )iiiتشکیل اوب الکتریکی (شکسف
الکتریکی) .حبابهایی کب در ابتدا در آب موجود هستند یا بب دلیل
گرمایش موضلی ناشی از این پدیده شکل میگیرند ،فرآیند را
تسریع میکنند .اگر اختالف پتانسیل بین الکترودها کافی باشد،
کاهش (بهمن) الکترون از نقطب شروع برای گسترش جریان از
الکترود با ولتاژ با (الکترود سوزنی) بب الکترود زمین (ملمو بب
شکل صفحبای) میرسد .عالوه بر آسیب الکتریکی ایجادشده در
طی این فرآیند ،چندین پدیده مرتبط (امواج فشار با دامنب با ،
حفرهزایی ،ااتشاش در سیا  ،تولید گونبهای واکنشپ یر و ایره)
و در نتیجب آزادسازی انرژی میتوانند رخ دهند و بب این ترتیب
تفکیک باففهای سلولی و استخراج ترکیبات هدف انجام میشود.
اجزای اصلی یک سامانب  HVEDعبارتند از )1( :یک ژنراتور پالس
با ولتاژ با (همانطور کب در مورد  PEFوجود دارد) و ( )2یک
محفظب فرآیند (با دو الکترود ،یکی متصل بب ژنراتور (ولتاژ با ) و
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شکل  -11محفظه های استخراج ،پارامترهای اصلی فرآیند و نمودارهای پالس مورد استفاده در دو فناوری استخراج به کمک تخلیه الکتریکی با ولتاژ
باال ( )HVEDو استخراج به کمک میدان الکتریکی پالسی (.)Puertolas & Barba, 2016a( )PEF

جدول  -5مقایسه فنون متداول و فناوریهای سبز در استخراج ترکیبات زیست فعال (.)Li et al, 2019; Moreira et al, 2019
روش

معایب

مزایا

ترکیبات پیشنهاد شده جهت استخراج

استفاده گسترده در فنون متداو ،یک تکنیک مد پایب برای مقایسب بافنون دیگر.

زمان بر بودن،ایر محیط زیسف پسند بودن،-نیاز بب مقدار زیاد حال .

تقطیر با آب

تکنیک ساده و ادیمی برای استخراجاسانسهای روانی از گیاهان،
مناسب برای صنایع در مقیاب کوچک،گزینبهای مختلفی برای انتخاب نوعتقطیر دارند.

برای ترکیبات حساب بب گرما مناسبنیستند زیرا ممکن اسف ترکیبات هدف
را از بین ببرد یا تجزیب کند،
-زمان بر بودن ،فرآیند آهستب اسف.

روان و ترکیبات زیسف فلا

استخراج مایع-مایع

مناسب برای نمونبهای مایع،روشی استاندارد ،آسان و ارزان برایتلین فنو در آب،
میتواند در دمای اتاق برای جلوگیری ازتجزیب فنو انجام شود.

نیاز بب مواد شیمایی خطرناک و گراندارد،
نیاز بب نیروی کار زیادی دارد،نیاز بب زمان زیاد برای آنالیز نمونبدارد،
نرخ تجزیب با یی بب علف تاثیر عواملداخلی و خارجی دارد.

ترکیبات فنولی

استخراج فاز جامد

نرخ جداسازی بیشتری نسبف بب روشابلی دارد،

گرانتر نسبف بب روش ابلی،نامناسب برای ترکیبات بسیار اطبی،نامناسب برای نمونبهای فرار بب دلیلاتالف بخار.

مناسب برای مواد فیتوشیمیایی موجود در
گیاهان دارویی

سوکسله

29
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کاربری آسان با کارهای دستی کمتر- ،تکرارپ یری بیشتری نسبف بب روش ابلی
دارد.

استخراج به کمک سیال
فوق بحرانی

استخراج به کمک سیال
تحت فشار

استخراج به کمک میدان
الکتریکی پالسی

استخراج به کمک آنزیم

استخراج به کمک
فراصوت

استخراج به کمک
ریزموج

ویسکوزیتب کمتر و ضریب نفوذ بیشترنسبف بب استخراج با حال مایع دارد کب
در نتیجب انتقا جرم بهتری را فراهم
میکند،
زمان کمتر و محیط زیسف پسندتر ببدلیل مقدار کمتر نمونب و حال آلی،
پسماند کمتر بب دلیل بازیافف سیافوق بحرانی،
مناسب برای ترکیبات فرار بب دلیلفرآیند در دمای اتاق

برای اکثر داروها و نمونبهای دارویی وگیاهی مناسب نیسف،
مولکو های اطبی اابل حل نیستند،ترمودینامیک سیستم پیچیده و هزینب
بر اسف.

مناسب برای نمونبهای جامد برایجداسازی زیسف مولکو ها،
نسبف بب روش استخراج بب کمک سیاتحف فشار این روش برای ترکیبات اطبی
بهتر عمل میکند،
-زمان استخراج و حال کمتر

هزینب تجهیزات بیشتر،برای نمونبهایی با بیش از  10گرموزن مناسب نیسف.

میتواند بب صورت پیوستب تا  10هزارکیلوگرم بر ساعف فرآیند کند،
زمان استخراج کوتاه و بازده استخراجبهتر،
سهولف پا یش مواد استخراج شده،تاثیرات زیسف محیطی کمتر در مقایسب
با روشهای مرسوم،
-کاهش مصرف انرژی

پارامترهای فرآیند ،انرژیهای ورودی،دمای فرآیند ،مقاومف میدان نیاز بب
کنتر و نگهداری دارند.

مناسب برای فیتواسترو ها و انواع پلی
فنو ها

محیط زیسف پسند بب دلیل استفاده ازآب بب عنوان حال ،
بسیار مناسب برای استخراج ترکیباتپیوندی،
-نرخ استخراج با

برای حجم نمونبهای زیاد هزینبآنزیم با سف،
در مقیاب صنلتی بب دلیل شرایطپیچیده آنزیم در محیط مناسب نیسف،
محتوای رطوبف نمونب ،اندازه ذرات،زمان آبکافف و ترکیبات عوامل
کلیدی هستند کب بایستی کنتر و
نگهداری شوند.

مناسب برای استخراج روان و مواد
فیتوشیمایی پیوندی

انرژی و توان مصرفی کمتر،بازده استخراج بیشتر،زمان فرآیند کمتر،-مصرف مواد شیمیایی کمتر.

برای افزایش عملکرد نیازمند بهینبسازی فرکانس فراصوت ،توان اسمی
دستگاه ،انتشار سیکل ،توان ورودی و
هندسب سیستم دارد.

ترکیبات فنولی ،لیپیدها ،کلروفیل و
کارتنوئیدها

کیفیف بهتر و گزینش پ یری با تر دراستخراج محصو ت مورد نظر،
بازده استخراج بیشتر و زمان استخراجکمتر،

تجهیزات گرانی دارند،نسبف بب فراصوت عملیات و کاربریمشکل تری دارند،
محیط زیسف پسندی کمتری ببدلیل استفاده از حال های آلی دارند،

مناسب برای استخراج سریع ترکیبات
زیسف فلا بویژه پلی فنو ها

30

مناسب برای ترکیبات فرار

پسماندهای صنایع ا ایی-کشاورزی برای
استخراج مواد فیتوشیمایی
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نسبف بب روش سیا فوق بحرانیعملیات سادهتر و ااتصادیتر هستند،
-زمان استخراج کمتر نسبف بب ریزموج

استخراج به کمک تخلیه
الکتریکی با ولتاژ باال

مصرف انرژی کمتر برای استخراجزیسف مولکو ها در مقایسب با
فناوریهای نووهور مانند فراصوت و
ریزموج،
زمان و مصرف حال کمتر،-دمای نفوذ کمتر.

بازده استخراج کمتری برای ترکیباتایراطبی دارند،
برای ترکیبات حساب بب حرارتمناسب نیستند.
گزینش پ یری کمتری نسبف بباستخراج بب کمک میدان الکتریکی
پالسی دارند،
امکانسنجی آنها برای مقیاب صنلتییا پایلوت هنوز بررسی نشده اسف.

پلی فنو ها

برای بازیافف آنها وجود دارد .فنون متداو و فناوریهای سبز
استخراج ترکیبات زیسف فلا بب طور جامع بررسی و مقایسب شدند.
بررسیها نشان میدهند کب نیاز بب استفاده از فنون جدیدتر برای
ارزشگ اری پسماندها بب منظور دستیابی بب مقدار بازده بیشتر و
مصرف انرژی کمتر در سامانبهای استخراج ترکیبات زیسف فلا
وجود دارد .انتخاب صحیح یک روش استاندارد بر بهبود بازده
استخراج تاثیر میگ ارد .عالوه بر این ،نتایج نشان میدهند ترکیب
و توسلب فناوریهای سبز ترکیبی بب علف مزایای یاد شده در آینده
نزدیک در صنایع ا ایی ،دارویی ،لوازم آرایشی و شیمیایی و
همچنین در تحقیقات مواد ا ایی و توسلب ا اهای فراسودمند مورد
توجب روز افزون ارار خواهند گرفف.

 -5نتیجهگیری
در این مطاللب میزان تولید ،ماهیف و انواع پسماندهای ناشی از
محصو ت فرعی صنایع ا ایی-کشاورزی بررسی شد .همچنین در
مورد انواع ترکیبات زیسف فلا مانند فیبرهای ا ایی ،ترکیبات
فنولی ،کارتنوئیدها ،پلی فنو ها و اسانسهای روانی ،ویتامینها و
آنزیمها موجود در پسماندها بحث شد .بررسیها نشان میدهند کب
بخش اعظمی از پسماندها نب تنها شامل مواد ایر خوراکی هستند،
بلکب مقدار زیادی از پسماندها بب دلیل عدم وجود راهکارهای
مدیریتی مناسب مانند مدیریف میدانی ،برداشف ،دستببندی ،حمل
و نقل ،ذخیره سازی ،بازاریابی و زیرساخفهای صنلتی و همچنین
بب علف دور انداختن آنها بب د یل مختلف ،ضرورت فنونی مناسب
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