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فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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چکیده:
بازدهی و کیفیت روغن استخراج شده از کیلکای معمولی (  ) Clupeonella cultriventris caspiaبا
استفاده از روش نوین استخراج با سیال فوق بحرانی و  CO2از یکسو و از سووی دیگور اسوتفاده از
حالل کمکی اتانول در فشار  ،30 MPaدمای  58°Cو مدت زمان  90دقیقه مقایسه شد .بازدهی کلی
روغن استخراجی با افزودن حالل کمکی اتانول به طورمعنیداری افزایش یافت( .)p ˂0/05عالوه بر
این ،از نظر شاخص های کیفی نیز روغن استخراج شده با حالل اصالحگر اتانول اسیدیته ،پراکساید و
شاخص TBAبه مراتب کمتری نسبت به روغن استخراج شده با سیال فووق بحرانوی CO2داشوت .در
روغن استخراج شده با دو روش ،اخوتال

معنواداری در ترکیوب اسویدهای بور

 SFAو PUFA

مشاهده نشد ( .) p ˂0/05به طورکلی ،روش های مورد استفاده در این تحقیق تأثیر قابل مالحظهای بور
ترکیب اسید بر

روغن استخراجی ندارد.

کلیدواژگان :سیال فوق بحرانی ،کیلکای معمولی ،روغن ماهی

کرونر قلب  ،التها  ،آلرژی ،ورم مفاصل ،اخوتالالت خوود

مقدمه
روغوون موواهی از منووابع غنووی اسوویدهای بوور

ایمنی و سرطان میباشد و بهتازگیتأثیر مثبوت آن بور روی

امگووا ، 3-

به ویژه EPA 1و DHA 2میباشود .اهمیوت اسویدهای بور

بیماریهای روانی نیز اثبات شده است

بندغیراشباعی در تغذیه و سالمت انسان به خووبی اثبوات

).Sahena et al. 2010; Amiguet et al. 2012عالوه بر ایون ،

شده است.مطالعات مختلف نشان می دهد این روغن دارای

مطالعات بر روی نوزا دان ،بهویژه نوزادان نارس نشان میدهد

فواید سالمتی زیادی از جمله پیشگیری از بیمواری عوروق

اسید بر  DHAبرای سیر تکاملی عملکرد معمول شبکیه

;(Crexi et al. 2010

بشمو مغز ضروری است) .(Khoddami et al. 2014در حال

1. Eicosapentaenoic Acid
2. Docosahexaenoic Acid
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حاضر فراوانترین منابع غذایی غنی از اسیدهای بر امگا -

بعضاً افت کیفیت در مرحله پخت همراه است (Chantachum

 3ماهیان پربر یا مکملهای روغن ماهی هستند .به همین

) .et al. 2000از آنجایی که شرایط و روش استخراج روغون

دلیوول کنسووتانترههووای  PUFA 1بووهصووورت تجوواری در

برکیفیت ماده استخراجی تأثیر قابل مالحظهای دارند  ،توجه به

فراورده های غذادارویی ،افزودنیهای غذایی و مکملهوای

روش استخراج باتوجه به هد

فرایند بسیار حائز اهمیت

سالمتی استفاده میشوند .بنابراین باتوجه به رشود آگواهی

اسوت).(Rubio-Rodriguez et al. 2012; Hao et al. 2015

عمومی دربارة مزایای سالمتی و منابع محدود غذایی حاوی

امروزه هد اصلی بسیاری از فرایندهای استخراج استفاده از

امگا  3-عالقه قابول تووجهی بورای تولیود

ترکیبات زیستفعال بهویژه در صنایع دارویی و غذایی است که

کنستانترههای  PUFAایجاد شده است).(Sahena et al. 2010

این امر مستلزم بهکارگیری روشهای مناسب و استاندارد برای

از بین گونههای مختلف ماهیان دریای خزر  ،کیلکا ماهیان

استخراج آنها می باشد .در حال حاضر ،روشهای مختلفی از

جزء فراوانترین آنها هستند .سه گونه کیلکای موجود در دریای

جمله فناوری های نوین استخراج نیز عالوه بور روشهوای

خزر شامل کیلکای آنچوی ( ،)Clupeonella engrauliformis

معمول برای استخراج روغن ماهی در مقیاسهای صونعتیو

کیلکای معمولی (  )C. cultriventriscaspiaو کیلکای بشم

نیمهصنعتی در سطح دنیا استفاده میشوو ند .یکوی از ایون

درشت (  )C. grimmiمیباشند ) .(Fazli et al. 2009در این بین

روشهوای نووین اسوتخراج بوا سویال فووق بحرانوی

کیلکای معمولی بهعنوان یکی از مهمترین ماهیان صنعتی و

میباشد.همة تریگلیسریدها ،کلسترول ،واکسها و اسیدهای

تجاری هستند .آمارها حاکی از آن است میزان صید کیلکوا

در حالل فوق بحرانی CO2محلول هستند .حاللیوت

اسیدهای بر

بر

بربیهای قطبی مانند فسفولیپیدها را میتوان بهوسیلة تقویت

ماهیان در سواحل جنوبی دریای خزر در سال  ، 1391بیش از

فوق بحرانی CO2با افزودن مقادیر کمی از اتانول یا دیگور

 24هزار تن بوده است (سالنامه آماری سازمان شیالت ایران،

حاللهای قطبی اصالحگر بهبود بخشوید).(Luthria, 2004

 .)1392کیلکای معمولی در مقایسه با مهمترین گونوههوای

اسووتخراج با سوویال فوووق بحر انووی (

سواحل جنوبی دریای خزر (ماهی سفید ،کفال طالیی ،کپور
معمولی و سو ) جزء غنیترین منابع اسیدهای بر

CO2

 )Extractionبوه دلیول حووذ

امگا 3-

Supercritical Fluid

حواللهووای آلوی و اسووتفاده

ازدی اکسیدکربنفوق بحرانی ( )SC-CO2بهعنوان حالل،فرایندی

بهشمار میرود ).(Pirestani et al. 2010

غیرآالینده محسو میشود .عالوه براین CO2بهعنوان حالل

روش های مختلف گ زارش شده برای استخراج روغون

سبز شناخته شده و برای استخراج روغون مواهی مناسوب

ماهی ،دارای بازدهیهای متفاوتی نیز می باشند .استخراج و

میباشد) .(Rubio -Rodriguez et al. 2010سیال  CO2دارای

تصفیه بربیها با روشهای معمول ،مانند استخراج با حالل

مزایایی از جمله غیرسمی ،ارزان و غیرقابل اشتعال بوودن

دارای معایبی از جمله نیاز به دمای باال در حین فرایندمیباشند

است) .(Rubio-Rodriguez et al. 2010همچنین با یک افت

که منجر به تخریب و تجزیه حرارتی ترکیبات موردنظر میشود.

فشار ساده در فرایند استخراج CO2 ،از محصول نهایی جدا شده

عالوه براین ،اکثر حاللهای آلی استفاده شده نیز سمی بوده و

و در صورت عدم استفاده از حالل کمکی برای استخراج فاقد

اثرهای سوء بر سالمتی دارند) .(Sarker et al. 2012روشهای

مرحله حذ

سنتی مانند استخراج سرد یا کاهش رطوبت نیز علیرغم عدم

حالل از ترکیبات هد میباشد.

با توجه به درک روبه رشد خواص تغدیه ای روغن ماهی

استفاده از حاللهای آلی با معایبی از جمله بازدهی حداقلی و

تقاضا برای استخراج آن افزایش یافته و بیشتر مطالعات نیز به

1. Polyunsaturated Fatty Acid
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سمت روشهای نوین استخراج متمرکز شدهاند .بنوابراین

حاللپرانی کامل نمونهها از گاز نیتروژن ( )N2استفاده شد

مهمترین اهدا مطالعه حاضر ،بررسی روش نوین سیال فوق

).(Aryee and Simpson 2009

بحرانی و ارزیابی حالل اصالحگر اتانول بر بازدهی استخراج و

استخراج با سیال فوق بحرانی کربن دیاکسید )SC-CO2( 2

همچنینتأثیر روشهای استخراج بر کیفیت و ترکیب اسیدهای

میزان  40گرم از نمونه خشک (فریزدرای شده) تووزین و

بر

روغن استخراج شده از ماهی کیلکای معمولی بود.

درون ستون استخراج  100میلیلیتری دستگاه فوق بحرانی
( )SEPAREX, France, 100 mlقرار گرفت (آزمایشگاه علوم

مواد و روشها

حیاتی فاروق (همکار)) .در ادامه ستون استخراج درون آوِن

آمادهسازی نمونه پیش از استخراج

دستگاه قرار داده شد .استخراج در دمای 58°Cو فشار

ماهیان پس از صید در بندرگاه صیادی بابلسر در یونولیتهای

 30انجام شد CO2 .مایع بهصورت پیوسته و با سرعت جریان

حاوی مقادیر کافی یخ حمل و به آزمایشگاه دانشکده علوم
دریایی تربیت مدرس منتقل شدند .پس از شستن با آ

 2 ml/minدر مدت زمان  90دقیقه درون ستون استخرج پمپ

سرد

شدند .در ادامه پس از حل شدن ترکیبات هد در سیال فوق

درون پالستیکهای فریوزر بسوته بنودی و توا زموان انجوام

بحرانی با یک افت فشار در ستون جداسازی ترکیباتCO2،از

آزمایشهای مربوطه در فریزر - 80 °Cنگهداری شدند.پس از

حالت مایع خارج شده و روغن جدا شده از سیال در ستون

انجمادزدایی دردمای اتاق و بهمدت  4ساعت ،نمونهها توسط

جداسازی دستگاه جمعآوریشد ).(Sahena et al. 2010

برخ گوشت به طور کامل برخ شوده و در دموای - 20°C

استخراج با سیال فوق بحرانی  CO2و اصالحگر اتانول

نگهداری شدند .سپس بهمنظور استخراج ،بخشی از نمونههای

شرایط اعمال شده در این روش اس تخراج مطوابق بوا

منجمد با استفاده از خشککن انجمادی OPR-FDU-7012, ( 1

 )2 ml/minانتخا

نمونههای خشک شده تا زمان استفاده در فرایند استخراج در

متصل شد ند .سپس ستون استخراج درون آون دستگاه قرار

تعیین مقدار رطوبت

گرفته و سرعت جریان فوق بحرانیترکیبوی حوالل کمکوی

مقدار رطوبت ماهی کامل برخ شده با استفاده از روش ارائه

اتانولبه عنوان اصالحگر  3همراه با  CO2و با نسبت (اتوانول

شده از سوی)Wrolstad et al. (2005تعیین شد.

 1/9 ml/min + 0/1 ml/minکربن دی اکسید) درون سوتون

دستگاهSoxtec

بهمنظور استخراج بربی کول از دسوتگاه

شد .با این تفاوت که در ایون روش هور

دو پمپ حالل کمکی و  CO2به سوتون اسوتخراج دسوتگاه

شیشهای و دمای  - 20°Cنگهداری شد.

استخراج روغن کل با استفاده از

CO2

فوق بحرانی (دمای  ، 58°Cفشار  30 MPaو سرعت جریان

 )Koreaدر دمای  - 60°Cو فشار  20 mbarخشک شودند.
ظرو

MPa

استخراج پمپ شدند .درنهایت روغن استخراج شوده کوه

FOSS, ( Soxtec

حاوی باقیمانده اتانول است  ،با استفاده از گاز نیتروژن ()N2

 )2050, Swedenاستفاده شد .در هر مرحله از استخراج بوا

حاللپرانی شد (شکل .(Sahena et al. 2010) )1

 2 ، Soxtecگرم (وزن خشک) از پودر مواهی کیلکوا درون
کارتوشهای استخراج توزین شده و در ادامه با افزودن 50
میلیلیتر کلروفرم فرایند استخراج در سه مرحله غوطهوری
در حالل  ،شسته شدن با حالل و حاللپرانیبهطور خودکاردر
مدت زمان  120دقیقه انجام شد.در ضمنبهمنظور اطمینان از

2. Supercritical Fluid Extraction
3. Modifier

1. Freeze Dryer
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شکل  1تصویر شماتیک دستگاه SFE

بازدهی استخراج

محلول افزوده و عمل تیتراسیون تا ناپدید شدن رنگ آبوی

بازدهی اس تخراج در هریک از روشهای اعموال شوده بوا

ادامه داشت .همزمان یک آزمایش بدون روغن هم بهعنوان

استفاده از فرمول زیر محاسبه شد):(Sahena et al. 2010

شاهد و در شرایط یکسان سنجیده شد )mmol/kg ( PV.بوا
استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:
PV= [(S-B) × N × 1000]/W

 =Sحجم (م یلیلی تر) تیوسولفات سدیمالزم برای تیتور
کردن نمونه

آزمونهای شیمیایی
تعیین شاخص

 = Bحجم (میلویلیتور) تیوسوولفات سودیمالزم بورای

پراکسایدPV1

نمونه شاهد

شاخص پراکساید طبق روش) Wrolstad et al. (2005و بوا

 = Nنرمالیه محلول تیوسولفات سدیم

بعضی تغییرات سنجیده شد .برای این منظور نمونه روغن

 = Wوزن نمونه (گرم)

( 0/3گرم) در مخلوطی از  10میلیلیتر حالل اسید استیک -

تعیین شاخص تیوباربیتوریک

کلروفرم ( 3/2حجمی  -حجمی) حل شود .محلوول اشوبا

شوووواخص  TBAنیووووز طبووووق روش ارائووووه شوووودهاز

پتاسیم یدید ( 1میلیلیتر) بوه نمونوه اضوافه شود .محلوول

سووووی) ، Pokorny and Dieffenbacher (1989بووورای

حاصل به مدت  1دقیقه بهشودت مخلووش شود .سوپس 30
میلیلیتر آ

اندازهگیری مستقیم در نمونوههوای روغون سونجیده شود.

مقطر به آن افزوده و تا ناپدید شودن تقریبوی

برای این منظور مقدار  200میلیگورم روغون مواهی (وزن

رنگ زرد با محلول تیوسولفات ( 0/01نرمال) تیتر گردیود.
در ادامه  1میلیلیتر محلول معر

اسید TBA2

دقیق نمونه ثبت شد) داخل بالن حجموی  25میلویلیتوری

نشاسوته ( 1درصود) بوه

قووورار داده شووود .نمونوووه در مقادیرکمیووواز - 1بوتوووانول
2. T hiobarbitioric Acid

1. Peroxide Value
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 =Vحجم (م یلیلی تر) سدیم هیدروکسیدالزم برای تیتور

حلوسپسبهحجمرسانیدهشد .محلول کوامالً مخلووش شود5.

کردن نمونه

میلیلیتر از مخلوش فووق بوه لولوههوای خشوک و در دار
منتقل گردید 5 .میلیلیتور از محلوول  0/2درصود  TBAدر

 = Cغلظت محلول سدیم هیدروکسید

- 1بوتانول به آن افوزوده گردیود .هومزموان یوک آزموایش

 = mوزن نمونه (گرم)

شوواهد ( 5م یلوویلیتوور  - 1بوتووانول و  0/2درصوود )TBA

آنالیز اسید چرب

آماده شد.

پووس از اسووتخراج روغوون بووا روشهووای فوووق بحرانووی ،

لولووههاپسازهمزدنبا دسووتگاه بووا ورتکووس ( 1

اسیدهای بر

با  BF3در متانول میتلوه شوده و در اداموه

، )PA1024-31بووهموودت  2سوواعتدردمای  95درونحماموو

اسیدهای بر

متیل استر بوهوسویله –nهگوزان بازیافوت

()Memert, WNB 14قرارگرفوت .پسازطیشودنزمانمذکورو

شدند ) .(Metcalfe et al. 1966بورای بررسوی و شناسوایی

آنهوا بوا اسوتفاده از

( )GCمودل

رسیدن به دمای محیط میوزان جوذ

IKA,

اسیدهای بر

از دستگاه گاز کرومواتوگرا

دستگاه اسوپکتروفتومتری ( )Perkin Elmer, Lambda 25در

( )Varian CP-3800مجهووز بووه سووتون کوواپیالری نووو

طول موج  532 nmاندازهگیری شد.

( )BPX70 60 m × 0.25 mm SGEو ردیوا یونیزاسویون
شعله ای ( )FIDاستفاده شود .دمای اولیوه سوتون  160 °Cو

مقووادیر  TBAبووا اسووتفاده از فرمووول زیوور محاسووبه و

پس از  10دقیقه با افوزایش  2 °Cدر دقیقوه بوه دموای °C

نتایجبهصورت mg malonaldehyde/kg oilبیانمیشود:
TBA value = (50 × A 532 )/m

 180رسانده شد .گاز هلیوم بهعنوان گاز حامول (خلووص

عوودد ثابووت  50براسوواس حجووم بووالن حجمووی 25

 ،)99/99هیوودروژن بووهعنوووان سوووخت و ازت (خلوووص

میلیلیتری و طول کووت  1cmمیباشد A 532،می زان جذ
نمونه ( از قبل براساس میزان جذ

 )99/99بهعنوان گاز کمکی و هوای خشک استفاده شد.

نمونوه شواهد اصوال

شده) و  mوزن نمونه (به میلیگرم) میباشد.
تعیین شاخص اسیدیته

AV2

شواخص اسویدیته طبوق روش اسوتاندارد (

AOCS 1990,

 )Method Cd 3a-63و بووا تغییوورات انودکی تعیووین شوود.
برای ایون منظوور  1گورم روغون مواهی در  50میلویلیتور
محلول اتانول  -اتر حل شد .پس از حل کوردن روغون در
محلووول و افووزودن معوور

فنوول فتووال ین ( 1درصوود) (دو

قطره) تا زمانی کوه رنوگ صوورتی بوهمودت  30ثانیوه در
محیط واکنش بواقی بمانود  ،در برابور هیدروکسوید سودیم
 0/1نرمال تیتر گردید.
AV(mg/g) = V × C × 56.1/m
1. Vortex
2. Acid Value
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شکل 2نمودار فرایند استخراج
تجزیه و تحلیل آماری

بود .بنابراین با توجه به سنجش میوزان رطوبوت (± 0/71

آنالیزها در سه تکرار انجام و پس از گرفتن میانگین  ،نتایج

 71/44درصد ) مقدار بربوی کول براسواس وزن مرطوو

معیوار بیوان شود .بوهمنظوور

( ) 9/57 ± 0/04خواهد بود .نتایج استخراج با سیال فووق

ارزیابی آماری و مقایسه دو تیمار از نورم افوزار  SPSS 16و

بحرانی CO2و اصالحگر اتانول در فشوار  ، 30 MPaدموای

آنالیز آماری Independent Samples T Testاستفاده شد.

 58 °Cو سوورعت جریووان  2 ml/minنشووان داد بووازدهی

به صورت میانگین  ±انحرا

اسووتخراج بووا روش سوویال فوووق بحرانووی  CO2و اتووانول
به طورمعنا داری بواالتر از روش سویال فووق بحرانوی

نتایج

است (جدول .)1

تأثیر استخراج با سیال فوق بحرانی CO2و اتانول بر بازدهی
استخراج با دستگاه  Soxtecنشان داد بازدهی کلی استخراج
روغن پودر مواهی کیلکوای خشوک شوده بوا خشوککون
انجمادی 33/53گرم روغن در  100گرم وزن پودر خشک
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جدول  1مقایسه بازدهی کل و شاخصها ی کیفی روغن ماهی کیلکای معمولی با روشها ی فوق بحرانی مختلف
روش استخراج

درصد نسبت استخراج

)PV (mmol/kg

)TBA (mg MA/kg

)AV (mg/g

سیال فوق بحرانی CO2

64/86 ± 1/36 a

2/77 ± 0/14 a

0/74 ± 0/03 a

1/33 ± 0/10 a

سیال فوق بحرانی  + CO2اتانول

89/85 ± 1/43 b

1/81 ± 0/19 b

0/57± 0/02 b

0/78 ± 0/12 b

 -حرو

کوبک التین غیرمشابه نشاندهندة وجود اختال معنادار بین تیمارها میباشد.

شاخصها ی کیفی در روغن استخراج شده با  CO 2و حالل کمکی اتانول نشان میدهد این روش از نظر شاخص ها ی پراکساید ،اسیدیته و ترکیبات ثانویه حاصل از
اکسیداسیوان (  ) TBAکیفیت باالتری نسبت به روغن استخراج شده با سیال فوق بحرانی CO2دارد (.)˂p 0/05

در روش اسوووتخراج بوووا سووویال  CO2بیشوووتر از روش

ترکیب اسید چرب روغنهای استخراج شده
روغون اسوتخراج شوده از مواهی

اسوتخراج بوا سویال  CO2و اتوانول بوود .بنوابراین الگووی

کیلکووای معمووولی بووا اسووتفاده از روشهووای مختلووف

فراوانی توزیع اسیدهای بر

در ایون گونوه و در هور دو

استخراج با سیال فوق بحرانی  CO2بررسوی شود .جودول

روش استخراج  MUFA˃ SFA˃ PUFAخواهد بود.

ترکیب اسیدهای بور

روغوون اسووتخراج شووده بووا

 ، 2ترکیووب اسوویدهای بوور

روشهوای سوویال  CO2و حووالل کمکووی اتووانول را نش وان
می دهد .روغن ماهی استخراج شوده بوا روش سویال
دارای  29/86درصوود اسوویدهای بوور

CO2

اشووبا (،)SFA 1

 39/48درصد اسیدهای بر تکغیراشوباعی ()MUFA 2
و  27/39درصووود اسووویدهای بووور

بندغیراشوووباعی

(  )PUFA3مووی باشوود .بووه همووین ترتیووب روغوون موواهی
استخراج شوده بوا روش سویال  CO2و اتوانول نیوز دارای
 29/25درصوود اسوویدهای بوور

اشووبا ( 36/33 ،)SFA

درصوود اسوویدهای بوور تووک غیراشووباعی (  )MUFAو
بندغیراشوباعی ( )PUFA

 27/36درصد اسیدهای بور

مووی باشوود .مقایسووه مجمووو اسوویدهای بوور

اشووبا و

بند غیراشباعی در این دو روش اختال معنا دار را نشوان
نداد .اما درصد اسیدهای بور

اشوبا و توک غیراشوبا

1. Saturated Fatty Acid
2. Mono Unsaturated Fatty Acid
3. Poly Unsaturated Fatty Acid
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جدول  2درصد اسیدهای بر

اشبا  ،تک غیراشبا و بندغیراشباعی روغن ماهی کیلکای معمولی استخراج شده با روشهای مختلف
فوق بحرانی

فوق بحرانی + CO2اتانول

فوق بحرانی CO 2

± 0 /001 /67

± /001 /78

C16:2n4

± 0 /001 /34

± 0 /001 /36

C16:3n4

0 /67 ± 0 /01

± 0 /104 /62

± 0 /108 /89

C18:2n6

18 /07 ± 0 /40

18 /81 ± 0 /48

± 0 /002 /18

± 0 /001 /16

C18:3n6

0 /79 ± 0 /02

0 /72 ± 0 /01

C17:0

± 0 /101 /47

± 0 /113 /77

C18:3n3

3 /59 ± 0 /04

3 /05 ± 0 /06

C18:0

± 0 /001 /20

± 0 /001 /10

C18:4n3

2 /40 ± 0 /04

2 /45 ± 0 /1

C20:0

± 0 /001 /22

± 0 /001 /19

C20:2n6

0 /24 ± 0 /02

0 /20 ± 0 /0 1

C22:0

± 0 /001 /50

± 0 /001 /43

C20:4n6

29/25 ± 0/63 a

29/86 ± 0/58 a

∑SFA

± 0 /001 /18

± 0 /001 /16

C20:3n3

0 /34 ± 0 /01

0 /41 ± 0 /01

C14:1

± 0 /001 /15

± 0 /001 /12

C20:4n3

6 /08 ± 0 /16

6 /55 ± 0 /06

C16:1

± 0 /504 /33

± 0 /528 /50

C20:5n3

25 /01 ± 0 /69

26 /94 ± 0 /65

C18:1n9

± 0 /003 /74

± 0 /001 /57

C22:2n6

3 /59 ± 0 /39

3 /72 ± 0 /13

C18:1n7

± 0 /001 /73

± 0 /001 /74

C22:5n3

0 /06 ± 0 /01

0 /08 ± 0 /01

C20:1n9

± /1447 /96

± 0 /1446 /58

C22:6n3

0 /15 ± 0 /01

0 /10 ± 0 /01

C22:1n11

± 0/2759/36 a

± 0/2783/39 a

∑PUFA

0 /50 ± 0 /02

0 /47 ± 0 /01

C22:1n9

0 /57 ± 0 /1

1 /18 ± 0 /03

C24:1n9

36/33 ± 0/41 b

39/48 ± 0/79 a

∑M UFA

حرو

کوبک التین غیر مشابه نشاندهندة اختالفمعنادار بین دو روش استخراج است.

فوق بحرانی + CO2اتانول

فوق بحرانی CO 2

3 /47 ± 0 /05

3 /85 ± 0 /03

C14:0

0 /75 ± 0 /02

C15:0
C16:0

بحث

مختلفی از جملوه مکوان و فصول نمونوه بورداری ،شورایط

ماهیان براساس مقدار بربی به بهار گروه با حداقل بربی

زیستمحیطی ،اندازه ،سن ماهی و غیره باشود

(کمتر از  2درصد) ،کم بر

(Jorjani et

).al. 2014

( 2- 4درصد) ،متوسط بر

(بیشتر از  8درصد) تقسیمبنودی

Kangو همکاران ( )2005با مقایسوه روشهوای سویال

میشوند ( .)Ackman, 1989نتایج میزان بازدهی نشوان داد

فوق بحرانی شوامل دموا و فشوارهای مختلوف و همچنوین

کیلکوای معموولی در ایون مطالعووه جوزء ماهیوان پربوور

اصالحگر اتانول در استخراج روغن از اسکوئید نشان دادند

طبقه بندی میشوودPirestani .و همکواران ( )2010نیوز بوا

قابلیت استخراج روغن با افوزایش فشوار افوزایش یافتوه و

گزارش میزان بربی  10/23درصد کیلکای معمولی را جزء

بازدهی حداکثر نیز بوا اسوتفاده از حوالل کمکوی اتوانول

طبقه بندی کردنود .اموا Jorjaniو همکواران

بهدست می آید .در واقع حالل کمکی با حل کردن ترکیبات

( )2014با مطالعه ترکیب تقریبی و اسیدهای بر کیلکای

هد

در خود بازدهی را بهطورمعنا داری افزایش میدهنود

معموولی مقودار بربوی کول را در ایون گونوه  6/5درصود

) .(Akgerman and Madras 1994بوورای مثووال افووزودن

گزارش کردند که ایون اخوتال ممکون اسوت بوه دالیول

مقادیر جزئی اتانول (  )0/1 ml/minبه سیال فووق بحرانوی

( 4- 8درصد) و پر بر

ماهیان پربر
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 CO2در ایووون مطالعوووه بوووازدهی اسوووتخراج روغووون را

به دلیل استخراج بیشوتر فسوفولیپیدها باشود.نتایج ترکیوب

به طورمعنا داری افزایش داد ( .)˂p 0/05اتانول بوا افوزایش

اسیدهای بر

روغن اسوتخراجی بوا گوزارشPirestaniو

قطبیت سیال فوق بحرانی  ، CO2ظرفیت حلکنندگی آن را

همکاران( )2010دربارة الگووی توزیوع اسویدهای بور

افزایش می دهد و در نتیجه سبب استخراج بیشتر ترکیبات

(  )MUFA˃ SFA˃ PUFAمطابقووت دارد .امووا Jorjaniو

قطبی و بهویژه فسفولیپیدها و تریگلیسریدهای غیراشوبا

همکووارن ( )2014و Naseriو همکوواران ( )2010الگوووی

قطبی مویشوود )Pereira.(Sahena et al. 2010و Meireles

متفاوتی را برای مواهی کیلکوای معموولی گوزارش کردنود

( )2010نیز یکی از عوامل مهم این فرایند را افزایش قطبیت

(بوهترتیوب  MUFA> PUFA> SFAو

حالل فوق بحرانی مطر کردند و احتموال متوورم شودن

 )SFAکه این تغییرات در گونههای پالژیک ممکون اسوت

بافت نمونه استخراجی و افزایش سوطح تمواس حوالل و

بوه دلیول دورههوای تخومریوزی در فصوول متفواوت باشود

حلشونده را از دیگر عوامل تأثیرگذار در افزایش بازدهی

).(Bandarra et al. 1997
فراوانترین اسیدهای بر

حاصل از افزودن حالل کمکی معرفی کردند .عالوه براین

>MUFA= PUFA

در هر دو تیمار استخراجی

افزودن اتانول تأثیر فشار اعمال شده برای حاللیت روغون

بووهترتیووب اول یووک اسووید ( ،)C18:1n9پالمیتیووک اسووید

را افزایش میدهود ) .(Cocero and Calvo 1996در واقوع،

( )C22:6n3( DHA ،)C16:0و  )C20:5n3( EPAبووووود .در

اصالحگر یا حالل کمکی اتانول به دلیل برهمکنش شدیدی

ایوون بووین محاسووبه نسووبت  EPA + DHA/C16شوواخص

که با حلشونده دارد  ،حاللیت را بهطور معناداری افزایش

مناسبی برای ارزیابی پتانسیل اکسیداسیون بربی بهشومار

داده و نیاز به اعمال فشارهای باال برای استخراج حداکثری

میرود ) .(Jeong et al. 1990روغن ماهی کیلکای معموولی

(Norziah et al.

در بین مهمترین گونه های سواحل جنوبی دریای خوزر از

).2009در ضمن رنگ تیرهتر روغن استخراج شده بهوسیله

جمله روغون مواهی سوو

(  ،)Sander luciopercaکپوور

سیال فوق بحرانی و حالل اصالحگر اتانول نیز مویتوانود

معمولی (  )Caprinuscarpioو کفال طالیی ( )Liza aurata

به دلیل استخراج برخی ترکیبات قطبی (از جمله پلیفنلها)

(بووهترتیووب  0/52 ، 0/57 ، 0/65و  )0/41دارای بیشووترین

باشد (شکل .(Rajaei et al. 2005))2

حساسیت به این فرایند مویباشود ).(Pirestani et al. 2010

ترکیبووات هوود

را کوواهش مووی دهوود

همانگونه که پیشتر ذکر شد  ،از دالیول اصولی پوایین

محاسبه آن با توجه به نتایج مطالعه حاضر نشوان مویدهود

بودن شاخص اسیدیته بوین دو تیموار مختلوف اسوتخراج،

این شاخص برای تیمارهوای اسوتخراج بوا  )1/06( CO2و

انحالل بسیاری از ترکیبات قطبی بهویوژه فسوفولیپیدها در

 CO2بووا اتووانول ( )1/12مووی باشوود .بنووابراین پتانسوویل

حوالل کمکوی اتوانول اسوت ).(Cocero and Calvo 1996

اکسیداسیونی باالیی در روغن استخراج شده از این گونوه

عالوه بر این ،با توجه به نتوایج Holeو همکواران ()1996

وجود دارد که نیازمنود توجوه بوه روشهوای نگهوداری و

فسفولیپیدها ممکن است تأثیر ضداکسیداسیونی معنواداری

ممانعت از اکسیداسیون آن پس از استخراج بسویار حوائز

در روغون داشووته باشووند .بنووابراین ،کمتوور بووودن مقووادیر

اهمیت است.

شاخص های کیفی محصوالت اولیه و ثانوبوه اکسیداسویون

نتیجهگیری

نیز در تیمار استخراج با حالل کمکی اتانول ممکن اسوت
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Abstract:
The yield and quality of oil extracted from common kilka (Clupeonella
cultriventris caspia) through a novel extraction technique with supercritical
fluid CO2 and also ethanol co-solvent extraction at 30 MPa pressure and
58°C temperature of for 90 min were compared. Addition of ethanol cosolvent significantly increased the total oil yield (p˂0.05). Moreover, the
qualitative characteristics of the extracted oil with ethanol modified the
solvent acidity, peroxide and TBA index considerably less than the oil
extracted by supercritical fluid CO 2 . Fatty acid composition of the oil
extracted with the two extraction methods showed there was no significant
difference in SFA and PUFA fatty acids (p˃ 0.05). In general, the two
methods used in this work didn’t considerably affect the fatty acid
composition of the extracted oil.
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