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چکیده
در این مطالعه استخراج رنگدانههای جلبک قهوهای  Sargassum angustifoliumبه روش غوطهوری به منظور شناسایی متغیرهای فرآیند
و بهینهسازی شرایط استخراج مورد بررسی قرار گرفت .به منظور کاهش هزینههای استخراج از روش سطح پاسخ ( )RSMو از طرح
( Optimal )Customبا  3متغیر مستقل و  5تکرار در نقطه مرکزی (برای محاسبه تکرارپذیری فرآیند) به صورت کامالً تصادفی جهت
تعیین بهترین ترکیب متغیرهای مؤثر در فرآیند استخراج برای پاسخهای میزان کلروفیل  ،aکلروفیل کل ،کاروتنوئید کل و فوکوزانتین
استفاده شد .نتایج نشان داد که بیش ترین میزان فوکوزانتین ،کاروتنوئید کل و کلروفیل کل در شرایط بهینه در مدت زمان  4ساعت ،اتانول
 %100و نسبت جامد-مایع  1:5به دست آمد .در صورتی که بیشترین میزان کلروفیل  aدر مدت زمان  6ساعت ،اتانول  %100و نسبت
جامد-مایع  1:10بود .مقادیر به دست آمده در آزمایش با مقادیر پیشبینی شده توسط نرمافزار دارای روابط منطقی بوده که نشاندهندة
تناسب مدلهای به کار رفته میباشد.
واژگان کلیدی :جلبک قهوهای ،Sargassum angustifolium ،استخراج ،رنگدانه ،بهینهسازی.
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 .1مقدمه

جلبکهای قهوهای ( )Phaeophyceaeبزرگ-
ترین و پیچیدهترین نوع جلبکها میباشند که به رنگ
قهوهای ،زیتونی یا زرد-قهوهای دیده میشوند .حدود
 1800گونه جلبک قهوهای وجود دارد که بهطور
گسترده از اقیانوسهای مناطق گرمسیر تا قطبی
گسترش یافته اما تنها برخی از گونههای این جلبکها
در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند .محصوالت
تجاری مختلفی از قبیل آلژینات ،غذاها ،کودها و ...از
جلبکها تولید میشود .با این وجود به رنگدانهی
جلبک توجه اندکی شدهاست و در طی تولید بهعنوان
مواد زائد دور ریخته میشود ( Indrawati et al.,
.)2015
بیش از  750نوع کاروتنوئید مختلف در طبیعت
مورد شناسایی قرار گرفته است ( Bechtold and
 ،)Mussak, 2009که تنها از تعداد کمی از آنها در
خوراک جانوران ،مواد آرایشی ،رنگدانههای خوراکی و
مواد دارویی استفاده بهعمل میآید ( Kop and
 .)Durmaz, 2008از جمله این کاروتنوئیدها میتوان
به آستاگزانتین ،کانتاگزانتین ،لوتئین ،کاپسانتین
( ،)Capsanthinاتیل استر (،)Ethyl ester
کریپتوگزانتین ( ،)Cryptoxanthinزیگزانتین،
سیتراناگزانتین (-β ،)Citranaxanthinآپو-8´-
کاروتنال ) )β-Apo-8'-carotenalو -βآپو-8´-
کاروتنوئیک اسید ()β- Apo-8'-carotenoic acid
اشاره نمود (.)Bechtold and Mussak, 2009
از جمله ترکیبات ارزشمند رنگدانهای ،فوکوزانتین
( )Fucoxanthinاست که نمونهی غالب کاروتنوئید در
جلبک قهوهای میباشد (.)Indrawati et al., 2015
کاربرد زیستی فوکوزانتین بهعنوان ضدچاقی ،آنتی-
اکسیدان و همچنین ضدالتهاب میباشد .بهعالوه
رنگدانههای ارزشمند دیگری مانند کلروفیل  aو  cبه-
عنوان رنگدانههای اولیه فتوسنتز و بتاکاروتن و
زانتوفیلها در جلبکهای قهوهای وجود دارند.
کلروفیل و کاروتنوئید مانند هر مادهی شیمیایی دیگر
توسط گرما و نور به آسانی تخریب میشوند
( .)Indrawati et al., 2015فوکوزانتین بهمنظور
بررسی اثر بخشی آن در برابر بسیاری از بیماریها مورد
مطالعه بالینی قرار گرفتهاست .در شرایط آزمایشگاهی
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نشان داده شدهاست که این رنگدانه فعالیت ضدسرطان
(،)Nakazawa et al., 2009; Jaswir et al., 2013
دیابت نوع  ،)Oh et al., 2016( IIچاقی ( Maeda
 ،)et al., 2007کلسترول (،)Beppu et al., 2012
اختالالت التهابی ( ،)Shiratori et al., 2005آنژیوژنز
(فرآیندی فیزیولوژیکی است که در آن رگهای جدید
از رگهای موجود رشد میکنند) تومور ( Martin,
 ،)2015ماالریا ( )Briglia et al., 2015و فشار خون
باال ( )Sivagnanam et al., 2015دارد و بهعنوان
یک مهارکننده ( β-secretase 1پروتئین مسئول
ایجاد بیماری آلزایمر) در بیماری آلزایمر عمل میکند
(.)Jung et al., 2016
در سلولهای جلبک ،فوکوزانتین در کلروپالستها،
درون محفظههای متصل به غشا به نام تیالکوئیدها
وجود دارد .فوکوزانتین بهطور قابل توجهی در پهنک
(قسمتی از تال) جلبک دریایی تولید میشود ،جایی
که اکثریت فتوسنتز بهدلیل حداکثر تابش نور در سطح
اقیانوس رخ میدهد ( Lobban and Harrison,
1994; Kita et al., 2015; Schmid and
.)Stengel, 2015

خلیج فارس نیز در عرضهای پایین قرار گرفته و
دارای گونههای جلبکی متنوعی میباشد .یک گروه از
این جلبکها خانواده سارگاسومها ()Sargassae
هستند که از مهمترین خانوادههای رده جلبکهای
قهوهای بوده که در سطح جهان پراکنده هستند و
شامل بیش از  400گونه میباشند .میزان بسیار زیادی
از این جلبکها در خلیج فارس وجود دارد که هیچ
گونه استفادهای از آن نمیشود ( Babakhani et al.,
 .)2012از طرفی ،استفاده از جلبکها که بهدلیل دارا
بودن مواد بیولوژیکی فعال و گسترده جزء غنیترین
منابع شناخته شدهاند (،)Marimuthu et al., 2012
رو به افزایش است.
امروزه استفاده از روش سطح پاسخ در بهینهسازی
روشهای تحلیلی عمدتاً گسترش یافته و بهدلیل
مزایای آن جهت بهینهسازی کالسیک یک متغیر
زمانی ،مانند تولید مقادیر زیاد اطالعات از تعداد کمی
از آزمایشات و امکان ارزیابی اثر متقابل بین متغیرها در
پاسخ میباشد ( .)Bezerra et al., 2008هدف از این
مطالعه بهینهسازی شرایط استخراج و بررسی اثر غلظت
اتانول و نسبت جامد-مایع در استخراج ترکیبات
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بهینهسازی شرایط استخراج رنگدانههای جلبک قهوهای خلیج فارس با استفاده از روش سطح پاسخ

رنگدانهای از جلبک  Sargassum angustifoliumو
کاهش هزینههای استخراج با استفاده از روش سطح
پاسخ میباشد.

شد .عصارهها تا زمان ارزیابی در بطریهای تیره برای
جلوگیری از تجزیه با نور نگهداری شدند ( Sudhakar
.)et al., 2013

 .2مواد و روشها

 .3.2آنالیز رنگدانهها (کلروفیل و کاروتنوئید)

 .1.2جمعآوری و آمادهسازی نمونه جلبک
نمونههای جلبک قهوهای  S. angustifoliumبه
طور تازه از بندر بوشهر ،اسکلة جاللی ،منطقه ریشهر
( 8کیلومتری جنوب شهر بوشهر) در نیمة دوم
اردیبهشت  1397جمعآوری شدند .نمونههای جلبک
به آزمایشگاه فرآوری دانشکده منابع طبیعی صومعهسرا
منتقل و پس از چند مرحله شستشو با آب دریا جهت
حذف باقیمانده اپیفیتها ،شن ،ماسه و نمک ،دوباره
با آب شیرین شستشو گردید .نمونههای جلبک در آون
(بهداد ،ساخت ایران) با دمای  40درجه سانتیگراد به
مدت  24ساعت خشک شد ( Sadeghi et al.,
 .)2018نمونههای خشک شده جلبک با استفاده از
آسیاب برقی (هاردستون ،مدل  ،GCS2700Wساخت
انگلستان) پودر و با توری که اندازه منافذ آن 900μm
است ،الک شدند .ذرات بزرگتر از  900μmدر
آزمایشات استفاده نشد .نمونة پودر شده در کیسههای
پالستیکی زیپ کیپ در یخچال برای استفاده در
آزمایشهای استخراج نگهداری گردید.

 .2.2استخراج رنگدانه از جلبک
برای طراحی آزمایشها از  RSMاستفاده شد.
استخراج با استفاده از حالل آب و اتانول (با  5غلظت
 75 ،50 ،25 ،0و  100درصد اتانول) ،در  3مدت زمان
استخراج ( 6 ،4 ،2ساعت) و  3نسبت جامد-مایع (،5:1
10:1و  )15:1انجام شد .در این روش ،نمونه جلبک
آسیاب شده ،با توجه به نسبتها و غلظتهای ذکر شده
از هر حالل (اتانول و آب) بهطور جداگانه ،در حال هم-
زدن بر روی یک همزن مغناطیسی با آهنربایی به ابعاد
 4×3/6سانتیمتر در مدت زمان تعیین شده در تاریکی
خیسانده شد .دمای استخراج در محدودة 40-60
درجه سانتیگراد بود ( .)Bouras et al., 2015برای
جداسازی جلبک پودر شده ،مخلوط با کاغذ صافی
(واتمن  ،)42صاف گردیده و پس از  30دقیقه ،بهمدت
 20دقیقه با سرعت  9000دور در دقیقه سانتریفیوژ

 0/4میلیلیتر عصاره استخراج شده ،با اتانول و آب
بهطور جداگانه به حجم  5میلیلیتر رسانده شد و پس
از رقیقسازی جذب آنها توسط اسپکتروفتومتر
( )UV/Vis 2100در طول موجهایی در دامنة nm
 350-800اندازهگیری گردید.
کلروفیل :(Arnon, 1949) a

(Chl a) (mg g-1) = [12.7 (A663) - 2.69
)(A645) V] / (1000×W
کلروفیل کل ):(Arnon, 1949
-1
(Total Chl) (mg g ) = [20.2 (A645) + 8.02
)(A663) V] / (1000×W
کااارو ت نو ئیاادهااا ( ;Jensen and Liaaen, 1959
:)Duxbury and Yentsh, 1956
-1
(mg g ) = [7.6 (A480) – 1.49 (A510) V] /
)(1000×W
فوکوزانتین (:)Seely et al., 1972
-1
(mg g ) = A470−1.239 (A631+A581−0.3
×A664) − 0.0275×A664 /141
در فرمولهای فوق = A ،میزان جذب در طول
موج خاص = V ،حجم کل عصاره بهدست آمده و W

= وزن نمونه مورد استفاده برای عصارهگیری است و
غلظت رنگدانهها برحسب ( ،mg/gماده خشک /g
رنگدانه  )mgبیان میشود.

 .4.2طراحی آزمایشها و آنالیز آماری
روش سطح پاسخ مجموعهای از روشهای آماری و
ریاضی برای توسعه ،ارتقاء و بهینهسازی فرآیندها است
که برای ارزیابی معنیداری نسبی چند متغیر مؤثر ،به
خصوص در مواقعی که روابط پیچیدهای موجود است،
مورد استفاده قرار میگیرد ( Myers and
 .)Montgomery, 2002برای طراحی آزمایشها،
محاسبات ،آنالیز دادهها و تفسیر نتایج از نرمافزار
 Design-Expertورژن  11و از طرح ()Custom
 Optimalاستفاده شد .طراحی آزمایش در روش
غوطهوری با روش سطح پاسخ ،با  3متغیر مستقل و 5
تکرار در نقطه مرکزی (برای محاسبه تکرارپذیری
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جدول  - 1نمایش متغیرهای مستقل فرآیند و مقادیر آنها در روش غوطهوری.
متغیر مستقل

نماد ریاضی

غلظت اتانول به آب (درصد)
زمان (ساعت)
نسبت جامد به مایع (گرم/میلیلیتر)

X1
X2
X3

سطح مربوطه
100
6
1:15

75

50

4
1:10

0

25
2
1:5

جدول  - 2طراحی آزمایشی متغیرهای مستقل و پاسخهای میزان کلروفیل  ،aکلروفیل کل ،کاروتنوئید کل و فوکوزانتین.
ردیف
استاندارد

شماره
آزمایش

13
1
12
3
15
7
20
8
11
4
10
2
14
19
18
9
17
6
16
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

فاکتور 1
(درصد غلظت
اتانول به آب)
100
0
50
25
0
50
0
0
75
100
75
75
100
50
50
0
100
50
50
25

فاکتور 2
زمان
(دقیقه)
6
2
6
4
2
2
6
4
4
4
4
2
6
4
4
4
2
2
2
6

فاکتور  3نسبت
جامد به مایع
(گرم/میلیلیتر)
10
5
10
5
15
10
15
10
10
5
10
5
10
15
15
10
15
10
15
5

فرآیند) بهصورت کامالً تصادفی بهمنظور تعیین بهترین
ترکیب متغیرهای مؤثر در فرآیند استخراج برای پاسخ-
های میزان کلروفیل  ،aکلروفیل کل ،کاروتنوئید کل و
فوکوزانتین انجام شد .متغیرهای مستقل شامل غلظت
اتانول ( )X1در  5سطح ،زمان ( )X2و نسبت جامد-
مایع ( )X3که در  3سطح کدگذاری میشوند و متغیر
وابسته (پاسخ) غلظت رنگدانه برحسب  mg/gمیباشد
(جدول  .)1مدل مورد استفاده در  RSMعموماً رابطه
درجة دوم میباشد .در  RSMبرای هر متغیر وابسته
مدلی تعریف میشود که آثار اصلی و متقابل فاکتورها
را بر روی هر متغیر جداگانه بیان مینماید ،برای سه
فاکتور معادله چندجملهای بهصورت زیر است:
Y= β0 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖𝑋𝑖+ ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖𝑖 𝑋𝑖2 +
𝑘
∑𝑘−1
𝑖=1 ∑𝑗=𝑖+1 𝛽𝑖𝑗𝑋𝑖 𝑋𝑗 +ε
در این تابع  Yنشاندهندة مقدار پاسخ پیشبینی
شدة متغیرهای مورد آزمایشها β0 ،عدد ثابت یا عرض
از مبدأ βii ،βi ،و  βijضرایب مدل رگرسیون و  Xiو Xj
متغیرهای مستقلاند ... 𝐗 𝟐𝐣 ،𝐗 𝟐𝐢 .و 𝐤𝟐 𝐗 تأثیرات مجذور

پاسخ  1میزان
کلروفیل a
()a
0/06
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/03
0/04
0/03
0/01
0/06
0/00
0/00
0/00
0/05
0/00
0/00
0/00

پاسخ  2میزان
کلروفیل کل
()a
1/81
0/64
0/19
0/74
0/14
0/15
0/12
0/28
1/08
5/28
0/95
1/65
1/84
0/08
0/12
0/27
0/67
0/09
0/05
0/95

پاسخ  3میزان
کاروتنوئید کل
()a
0/73
0/33
0/18
0/54
0/12
0/15
0/12
0/21
0/70
2/18
0/57
1/63
0/76
0/18
0/23
0/20
0/28
0/11
0/07
0/64

پاسخ  4میزان
فوکوزانتین
()a
0/58
0/00
0/13
0/13
0/05
0/12
0/08
0/06
0/58
1/01
0/49
0/97
0/60
0/20
0/22
0/07
0/32
0/08
0/13
0/13

متغیرها و  XiXjو  XiXkو  ...تأثیرات کنش متقابل
بین متغیرها و  εخطای احتمالی است .برای تعیین
اختالف معنیدار بین دادهها از آنالیز ANOVA
استفاده شد .معنیداری آماری تمامی اجزای مدل در
سطوح احتمال ( 0/0001 )Pو  0/05بررسی شد .پس
از بهینهسازی ،کفایت معادله مدل برای پیشبینی
مقادیر پاسخ مطلوب با نتایج تجربی تأیید شد .مدل
براساس متغیرهایی با سطح اطمینان بیش از  95درصد
تهیه گردید و در نهایت شرایط بهینه تعیین شد.

 .3نتایج
 .1.3بهینهسازی شرایط استخراج در روش غوطه-

وری

تعداد  20آزمایش به منظور بهینهسازی شاخص-
های مورد بررسی به صورت تصادفی انجام شد و مقادیر
پاسخها در ترکیبهای متفاوت آزمایشی در جدول 2
نشان داده شدهاست .مقادیر میزان کلروفیل  aبین
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جدول  - 3نتایج آنالیز واریانس برای متغیرهای مستقل در روش استخراج غوطهوری.
پاسخها
مدل
)Et:H2O Ratio( X1
)Time( X2
)Solid/liquid( X3
X1X2
X1X3
X2X3
X12
X22
X32
مقادیر عدم برازش
ضرایب تبیین
ضرایب تطابق یافته

میزان کلروفیل a
> 0/0001
0/00
0/32
0/35
0/16
0/14
0/33
> 0/0001
0/56
0/36
0/0077
0/9777
0/9576

کلروفیل کل
> 0/0001
0/60
0/00
0/00
0/45
0/00
0/08
> 0/0001
0/00
0/00
0/0238
0/9877
0/9767

کاروتنوئید کل
>0/0001
0/00
0/01
0/00
0/29
> 0/0001
0/84
0/00
0/01
0/00
0/0118
0/9779
0/9580

فوکوزانتین
> 0/0001
> 0/0001
0/87
0/66
0/28
0/00
0/65
0/0022
0/8987
0/8520

ضرایب پیشبینی شده

0/8351

0/8785

0/8135

0/7590

انحراف معیار

0/0044

0/0790

0/1108

0/1027

ضرایب

 0/00تا  0/06میلیگرم در گرم پودر جلبک خشک
شده بود .این مقادیر برای کلروفیل کل بین  0/05تا
 5/28میلیگرم در گرم پودر جلبک خشک شده ،برای
کاروتنوئید کل بین  0/07تا  2/18میلیگرم در گرم
پودر جلبک خشک شده و برای فوکوزانتین بین  0تا
 1/01میلیگرم در گرم پودر جلبک خشک شده به
دست آمد .نرمافزار مدلهای پیشبینی شده را به
صورت معادالت رگرسیون حاصل از آنالیز واریانس
( )ANOVAدر مورد هر یک از پاسخها فراهم کرد که
به صورت زیر است:
YChla=-0.011558-0.000723X1 + 0.004826X2 +
0.001979 X3 + 0.000028 X1X2 +0.000013X1X3
- 0.000191X2X3 + 9.60729E-06X12-0.000306
X 22-0.000083 X 23
√YTotal Chl = +0.804713 - 0.001338X1 +
 0.39947X2 - 0.169131X3 + 0.00027X1X2 0.000794X1X3 - 0.006477X2X3 +0.000173X120.040187X 22 + 0.007452 X 32
 YCr= + 0.722406 + 0.018903X1 + 0.349874X20.249241X3 - 0.000533X1X2 - 0.001654X1X3 +
0.000960X2X3 + 0.000086X12 - 0.043513 X 22 +
0.011580 X 32
(YF)0.5= -0.02081 + 0.014892X1 + 0.008962X2
+ 0.008794X3 - 0.000465X1X2 - 0.000684X1X3
+ 0.001997X2X3

 .2.3اثبات مناسب بودن مدل
بهینهسازی فرآیند استخراج با استفاده از معادله
چند جملهای مرتبه دوم انجام شد .دادههای تجربی در

جدول  3نشان داده شده است .نرمافزار برای اثبات
کارایی و تناسب مدل ضریب تبیین ( ،)R2ضریب
تطابق یافته ( )Adj.R2و ضریب پیشبینی ()pre.R2
را نیز ارائه میدهد ( Liyana-Pathirana and
 )Shahidi, 2005که حاصل از آنالیز واریانس
 ANOVAاست .این مقادیر در واقع صحت مدل
انتخاب شده برای پیشبینی پاسخها را مبنی بر مقادیر
بهدست آمده در شرایط واقعی توجیه میکند .ضرایب
تبیین باالی ذکر شده برای هر پاسخ میتواند نشانهای
از توان و تناسب باالی مدل و نشاندهندة قابلیت
پیشبینی پاسخها از طریق مدل باشد ( Ballard et
 .)al., 2010این ضرایب در ارتباط باهم هستند و
مقادیر آنها میبایست به هم نزدیک باشد .همچنین،
معنیداری مدلهای انتخاب شده از نظر آماری به
میزان  Pبستگی دارد و مدلهایی با میزان  pکمتر
نشاندهندة معنیداری بیشتر مدل به کار گرفته شده
و پارامترهای دخیل در آن است ( Safari et al.,
 .)2015این مدل با توجه به دادههای بهدست آمده
بسیار مناسب بوده و دارای تغییرات کمی در میزان
ضریب تبیین میباشد .در این مطالعه میزان معنیداری
تمامی مدلها با مقادیر کمتر از  )0/0001( 0/05نشان
داد که سطح معنیداری رگرسیون باالتر از  %95است.
همانطور که از جدول  3برمیآید ،مقادیر تمامی
ضرایب تبیین به استثنای فوکوزانتین باالی  %90به-
دست آمدهاست که معنیداری این رگرسیونها را نشان
میدهد .ضریب تبیین فوکوزانتین باالی  %80میباشد.
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عالوه بر این ،مقادیر ضرایب تبیین تطابق یافته
و ضرایب تبیین پیشبینی به غیر از فوکوزانتین نیز به
ترتیب با مقادیر باالی  %90و  %80در توافق منطقی با
ضریب تبیین قرار دارند .برای فوکوزانتین ضریب تبیین
تطابق یافته و ضریب تبیین پیشبینی بهترتیب باالی
 80و  70درصد میباشد .بنابراین ،این نتایج نشان می-
دهد که این مدلها برای پیشبینی شرایط بهینة
استخراج ترکیبات رنگدانهای از جلبک قهوهای
 S. angustifoliumبهخوبی عمل کردهاند .همانطور
که در جدول  3مشاهده میشود درصد غلظت اتانول
( 𝟏𝟐 𝐗 و 𝟏 𝐗) بیشترین تأثیر را در میزان پاسخ کلروفیل
 aداشته است ( .)P<0/05در پاسخ کلروفیل کل،
فاکتورهای 𝟐 𝐗 𝐗 𝟐𝟐 ،𝐗 𝟐𝟏 ،X1X3 ،𝐗 𝟑 ،و 𝟑𝟐 𝐗 تأثیرگذار
بودند ( .)P<0/05از میان فاکتورهای مورد بررسی،
فاکتورهای  𝐗 𝟐𝟐 ،𝐗 𝟐𝟏 ،X1X3 ،X3 ،X2 ،X1و 𝟑𝟐 𝐗 بیش-
ترین تأثیر را در میزان کاروتنوئید کل داشتند
( .)P<0/05فاکتور تأثیرگذار در میزان فوکوزانتین X1
و  X1X3میباشد.

 .3.3تأثیر متغیرهای فرآیند
جهت برآورد اثر هر پارامتر و تعامل آن با پاسخ،
نمودارهای سطح پاسخ سه بعدی بهعنوان تابع هر دو
متغیر ترسیم شد ،در حالیکه متغیر دیگر در نقطة
مرکزی ثابت گردید .در شکل  1تأثیر شاخصهای اولیة
غلظت اتانول ،زمان و نسبت جامد-مایع در میزان
پاسخهای میزان کلروفیل  ،aکلروفیل کل ،کاروتنوئید
کل و فوکوزانتین نشان داده شدهاست .براساس
آنالیزهای صورت گرفته مبتنی بر نتایج و دادههای
جدول  ،3درصد غلظت اتانول به آب به منزلة حالل
استخراج با مقادیر  P<0/0001تأثیر اصلی را در تمامی
پاسخهای مذکور داشته است .شکل -1الف کلروفیل ،a
اثر همزمان درصد غلظت اتانول و نسبت جامد-مایع را
در مدت زمان ثابت  4ساعت نشان میدهد .طبق
نمودار با افزایش دو فاکتور ذکر شده میزان پاسخ
افزایش مییابد .شکل -1ب کلروفیل  ،aاثر همزمان
درصد غلظت اتانول و مدت زمان استخراج را در نسبت
ثابت جامد-مایع  1:10نشان میدهد .طبق شکل با
افزایش دو فاکتور ذکر شده میزان پاسخ افزایش می-
یابد .براساس شکلهای -1الف و -1ب ،بیشترین
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میزان پاسخ در مقادیر بیشتر اتانول مشاهده شد .در
این مطالعه حداکثر کلروفیل  aبهدست آمده mg/g
 0/06است که در اتانول  ،%100مدت زمان  6ساعت و
نسبت جامد-مایع  1:10میباشد .شکل -1پ مربوط
به کلروفیل کل در شکل  ،1اثر همزمان درصد غلظت
اتانول و نسبت جامد-مایع را در مدت زمان ثابت 4
ساعت نشان میدهد ،که با افزایش درصد غلظت اتانول
و کاهش نسبت جامد-مایع میزان کلروفیل کل بیش-
تری استخراج میشود .در شکل -1ت مربوط به
کلروفیل کل ،اثر همزمان درصد غلظت اتانول و مدت
زمان استخراج در نسبت ثابت جامد-مایع  1:10نشان
داده شدهاست .با توجه به شکل فوق با افزایش دو
فاکتور ذکر شده میزان کلروفیل کل افزایش مییابد.
در واقع هر سه فاکتور غلظت اتانول ،زمان و نسبت
جامد-مایع اختالف معنیداری را نشان میدهند
( .)P< 0/05براساس نمودار بیشترین میزان پاسخ در
مدت زمان  4ساعت ،غلظت اتانول  %100و نسبت
جامد-مایع  1:5میباشد .در شکل -1ث میزان
کاروتنوئید کل تحت تأثیر دو فاکتور درصد غلظت
اتانول و نسبت جامد-مایع در مدت زمان ثابت  4ساعت
بوده ،که با افزایش درصد غلظت اتانول و کاهش نسبت
جامد-مایع ،میزان کاروتنوئید کل افزایش مییابد.
همینطور در شمل -1ج مربوط به کاروتنوئید کل ،اثر
همزمان درصد غلظت اتانول و مدت زمان استخراج در
نسبت ثابت جامد-مایع  1:10مشاهده میشود ،با
افزایش دو فاکتور مذکور میزان کاروتنوئید کل افزایش
مییابد .بنابر شواهد موجود بیشترین میزان
کاروتنوئید در اتانول  100درصد ،مدت زمان  4ساعت
و نسبت جامد-مایع  1:5بود .همانطور که در شکل 1
مشاهده میشود در شکل -1ح مربوط به فوکوزانتین،
اثر همزمان درصد غلظت اتانول و نسبت جامد-مایع در
مدت زمان ثابت  4ساعت ،میزان فوکوزانتین با افزایش
درصد غلظت اتانول و کاهش نسبت جامد-مایع،
افزایش مییابد .بنابر شکل -1خ مربوط به فوکوزانتین،
اثر همزمان درصد غلظت اتانول و مدت زمان استخراج
در نسبت ثابت جامد-مایع  ،1:10با افزایش درصد
غلظت اتانول و افزایش مدت زمان استخراج ،میزان
فوکوزانتین افزایش مییابد.
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شکل  – 1نمودارهای سطح پاسخ متغیرهای وابسته میزان کلروفیل ،aکلروفیل کل ،کاروتنوئید کل و فوکوزانتین در روش استخراج
غوطهوری.
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جدول  - 4شرایط بهینه استخراج ترکیبات رنگدانهای در روش غوطهوری.
روش غوطهوری
متغیرهای مستقل
درصد اتانول به آب
زمان
نسبت جامد-مایع
درصد اتانول به آب
زمان
نسبت جامد-مایع

100
4
1:5
100
6
1:10

مقادیر پیشبینی شده

مقادیر واقعی

کلروفیل کل
کاروتنوئید کل
فوکوزانتین

5/17
2/20
1/13

5/28
2/18
1/01

کلروفیل a

0/06

0/06

 .4.3آزمایشهای اعتبارسنجی
اختالف کم بین دادههای پیشبینی شده از
طریق نرمافزار و دادههای به دست آمده در شرایط
واقعی درستی عملکرد را در آزمایشهای انجام شده
تأیید میکند .از جمله اولویتهای اصلی برای شرایط
بهینه محدودیتهای درصد غلظت اتانول ،زمان و
نسبت جامد-مایع بود .استخراج ترکیبات رنگدانهای به
کمک روش غوطهوری از جلبک قهوهای
 S. angustifoliumبا روش سطح پاسخ ،بهینهسازی
شد .شرایط استخراج بهینه در روش مذکور به صورت
زیر است:
براساس اطالعات جدول RSM ،4نشان داد که
اتانول  %100در مدت  4ساعت و نسبت جامد-مایع
 1:5شرایط بهینه برای استخراج کلروفیل کل و
کاروتنوئیدها و فوکوزانتین میباشد .شرایط بهینه
تعیین شده توسط  RSMبرای کلروفیل  aاتانول
 ،%100مدت زمان  6ساعت و نسبت جامد-مایع 1:10
است.
 .4بحث و نتیجهگیری
کلروفیلها و کاروتنوئیدها رنگدانههای محلول در
چربی هستند که توسط گیاهان ،جلبکها،
فیتوپالنکتونها و برخی قارچها و باکتریها تولید می-
گردند ( Kraan, 2013; Jaswir and Monsur,
 )2011و بنابر نتایج در اتانول  %100بهتر حل می-
شوند .در مقایسه با کلروفیل  aو  ،cکمپلکس رنگدانه
فوکوزانتین-پروتئین بهشدت به غشای تیالکوئید
وابسته است ،زیرا یک رنگدانه جانبی است که در پاسخ
به کاهش دسترسی به نور ساخته میشود ( Shannon
 Raguraman .)and Abu-Ghannam, 2017و
همکاران ( )2018در زمینة استخراج فوکوزانتین
توسط اولتراسوند از جلبک Tetrastromatica

 Padinaفعالیت کردند .آنها در این پژوهش سه
فاکتور غلظت حالل ،دما و زمان را در بهینهسازی
شرایط استخراج مدنظر قرار دادند .در این بررسی
غلظت اتانول بهعنوان یک عامل مهم در نظر گرفته شد
و نتایج نشان داد که بیشترین میزان فوکوزانتین در
اتانول  %80و در مدت زمان  30دقیقه بهدست میآید.
همچنین آنها گزارش کردند که اتانول یک حالل عالی
برای استخراج فوکوزانتین است .پیش از این ،اتانول
برای استخراج کاروتنوئید و کلروفیل از میکروجلبکها
بهینه بود ( .)Jeffrey et al., 1997از طرف دیگر
متانول در مقایسه با استون و اتانول ،حالل مناسبتری
برای استخراج نمونههای دریایی است ( Wasmund
 .)et al., 2006استخراج کاروتنوئیدها تحت تأثیر
گونههای مختلف جلبکها با ساختارها و ترکیبات
مختلف قرار دارد (Warkoyo .)Mori et al., 2004
و  )2001( Saatiمطالعهای در زمینه تأثیر حالل در
فرآیند استخراج رنگدانههای جلبک دریایی انجام
دادند .هدف از این مطالعه بهدست آوردن یک حالل
مؤثر در فرآیند استخراج رنگدانههای کاروتنوئیدی از
سه جلبک دریایی (سبز ،قرمز و قهوهای) بود .در
آزمایش عصارهگیری با استفاده از  4حالل (استون،
اتانول ،پترولیوم بنزن ،هگزان:پترولیوم بنزن (با
نسبت ))1:1با نسبت 1به ( 5وزنی/حجمی) به روش
غوطهوری و بهمدت  3ساعت انجام گردید .در جلبک-
های سبز و قهوهای ،استون در مقایسه با سه حالل
دیگر میزان کاروتنوئید بیشتری استخراج کرده و پس
از آن اتانول بیشترین استخراج را داشتهاست و این به
دلیل نزدیک بودن قطبیت ماده حل شونده و حالل
میباشد .استون و اتانول دارای قطبیت نسبتاً باالیی
هستند .به طور کلی کاروتنوئیدها مولکولهای آبگریز
هستند و بنابراین تنها در حاللهای آلی قابل حل می
باشند .حضور گروههای هیدروکسیل در انتهای
زنجیرهها باعث میشود که کاروتنوئیدها مولکولهای
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قطبی باشند و تمایل به حل شدن در حاللهای آلی
مختلف داشته باشند (.)Sabeti Satat et al., 2017
شرایط مختلف نشان داده که متانول بهترین
حالل برای اسخراج فوکوزانتین میباشد ( Mise et
 .)al., 2011با این حال ،به دلیل اینکه اتانول از نظر
ایمنی بهترین حالل برای فرآوری مواد غذایی است،
میتوان آن رابه عنوان جایگزینی برای متانول در نظر
گرفت .اگرچه اتانول اندکی گرانتر میباشد
( Sudhakar .)Warkoyo and Saati, 2011و
همکاران ( )2013در زمینه استخراج ،تصفیه و مطالعة
خواص آنتیاکسیدانی فوکوزانتین از جلبکهای دریایی
قهوهای به فعالیت پرداختند .آنها  5جلبک قهوهای
مانند ،S. ilicifolium ،Sargassum wightii
 Padina sp. ،S. longifoliumو Turbinaria sp.
را برای استخراج و تصفیه فوکوزانتین انتخاب کردند.
در این مطالعه از حاللهای استون ،%90استون%100
و اتانول %90با نسبت 1به ( 10وزنی/حجمی) استفاده
گردید .عصارهگیری بهمدت  24ساعت و در دمای 4
درجه سلسیوس صورت گرفت .در این تحقیق گزارشی
مبنی بر تأثیر زمان نشدهاست .با استفاده از حالل
اتانول میزان کلروفیل  aبه دست آمده در جلبک
S. ilicifolium ،0/36±0/045 mg/g S. wightii
S. longifolium
 0/45±0/040mg/gو
 0/19±0/012میلیگرم بر گرم میباشد و به همین
صورت میزان کلروفیل کل به دست آمده از این سه
جلبک را بهترتیب  0/52±0/026 ،0/39±0/045و
 mg/g 0/21±0/012گزارش کردند .در این مطالعه
میزان فوکوزانتین به دست آمده توسط اتانول %90
برای جلبک ،0/08±0/006 mg/g S. wightii
و
0/15±0/012
mg/g
S. ilicifolium
 0/03±0/006 mg/g S. longifoliumگزارش شده-
است .میزان کاروتنوئید کل برای این سه جلبک به
ترتیب  0/13±0/017 ،0/06±0/006 mg/gو
 0/03±0/006گزارش شدهبود Sadeghi .و همکاران
( )2018مطالعهای در زمینة تولید نانوکپسولهای
حاوی رنگدانههای جلبک دریایی  Sargassum sp.به
روش خشک کردن انجمادی انجام دادند .آنها در این

مطالعه برای استخراج رنگدانه از استون  %90با نسبت
10به ( 1وزنی/حجمی) استفاده کردند .میزان کلروفیل
 ،aکلروفیل کل و کاروتنوئید کل به دست آمده در این
تحقیق به ترتیب  1/10±0/3 ،0/65±0/05 mg/gو
 0/32±0/06میباشد Shannon .و Abu-
 )2017( Ghannamمطالعهای در زمینة بهینهسازی
استخراج فوکوزانتین از جلبکهای ایرلند با استفاده از
روش سطح پاسخ انجام دادند ،آنها در این مطالعه 4
فاکتور زمان ،دما pH ،حالل و درصد غلظت استون را
مورد بررسی قرار دادند که در این تحقیق فاکتور زمان
تأثیر معنیداری نداشت Vieira .و همکاران ()2017
در زمینة استخراج کاروتنوئیدها از جلبکهای دریایی
قهوهای با استفاده از محلولهای آبی از سطوح مختلف
مایعات یونی فعال و سورفاکتانتهای آنیونی با استفاده
از روش سطح پاسخ به فعالیت پرداختند .میزان
فوکوزانتین به دست آمده در این پژوهش بین mg/g
 0/08±0/05و  1/01±0/39بود.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که تفاوت قابل
توجهی بین شرایط مختلف استخراج به روش غوطه-
وری وجود دارد .مدل تجزیه و تحلیل آماری در روش
سطح پاسخ ،مدل چند جملهای درجة دوم بود که با
ضرایب تبیین باالیی ،دادهها را برازش کرد .نتایج نشان
داد که با افزایش دو فاکتور درصد غلظت اتانول و مدت
زمان استخراج میزان رنگدانة بیشتری استحصال می-
گردد .میزان کلروفیل کل ،کاروتنوئید کل و فوکوزانتین
کاهش نسبت جامد-مایع باعث افزایش میزان پاسخ
شده و کلروفیل  ،aافزایش نسبت جامد-مایع باعث
افزایش میزان پاسخ شدهاست.
تناسب باالی مدلها نشان داد که مدل
چندجملهای درجة دوم میتواند برای بهینهسازی
استخراج ترکیبات رنگدانهای از جلبک قهوهای به کار
رود .عالوه براین ،نشان داده شد که  RSMروش
مؤثری برای بهینهسازی شرایط استخراج میباشد .این
یافتهها ممکن است در توسعه روشهای مناسب
استخراج برای محصوالت با ارزش افزوده جلبک دریایی
استفاده شود.
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