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چکیده
آویشن یکی از داروگیاهانی است که بیشتر به شکل اسانس استفاده میشود .اسانس روغنی
آویشن از جمله مواد کاربردی و دارای خواصی بیهمتاا اسات .روشهاای گونااگونی بارای
استخراج اسانس از مواد گیاهی وجود دارد که در پاووه پای رو باتوجاه باه اهمیات و
کاربرد باالی روش تقطیر با آب و بخار ،اسانسگیری بهوسیلۀ دساتگاه کلاونجر ،باه ماد
 2ساعت انجام شد و بازده استخراج ( %2/22حجمی /حجمی) بود .در پووه پای رو از
مدل ریاضی بر مبنای پدیدۀ انتقال جرم برای پی بینی استخراج اسانس آویشن با استفاده

اسااانس آویشاان ،انتقااال جاارم،

از قانون دوم فیک برای مدلسازی انتقال جرم و اساتخراج اساانس آویشان باا اساتفاده از

مدلسازی
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کلیدددوا ههددا :آنتاایاکساایدان،

مدلسازیانتقالجرمدرفراینداستخراجاسانسروغنیآویشنو...


مدلسازی انتقال جرم در فرایند استخراج اسانس روغنی آویشن

فرایند تقطیر با بخار استفاده شد .در این مدل از اختالف غلظت بین دو نقطۀ مختلا و باا
ضریب نفوذ  5/45×11-11متر مربع بر ثانیه برای مدلسازی استفاده شاد .نتاایج حاصال از
مدلسازی ریاضی مطابقت و همپوشانی بسیار مناسب  %89با دادههای آزمایشگاهی از خود
نشانداد .از تجزیۀ  GC-MSبرای مشخصکردن ماواد تشاکیلدهنادۀ اساانس و همچناین
ترکیب درصد آنها استفاده شد که دو مادۀ کاارواکرول و تیماول بیشاترین ترکیاب درصاد
موجود در اسانس بودند .با بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس روغنی آویشن اساتخراج
شده ،نتایج نشان داد این ماده میزان  %84/1خاصیت آنتیاکسیدانی دارد.

 .1مقدمه



و غذایی آنها که میتوانناد باهعناوان اساانس اساتخراج شاوند و در

از دیرباز تاکنون استفاده و بهرهگیری از گیاهان و فراوردههای جانبی

فرمولااهکااردن و تولیااد مااواد بااا ارزش از جملااه در تولیااد عطاار،

آنهااا باارای م ااارف دارویاای و غااذایی اهمیاات و جایگاااه ویااوهای

مواد غذایی ،نوشیدنیها ،مواد آرایشی ،مواد شوینده ،مواد شیمیایی و

داشتهاست .با توجهبه تنوع و فراوانی گیاهان و داشتن خواص دارویی

دارویاای اهمیاات دناادبرابری بااهدساات آورنااد  .]1آویشاان یکاای از
مهمترین داروگیاهانی است که بیشاتر باهشاکل اساانس یاا روغان

* تبریز ،شهر جدید سهند ،دانشگاه صنعتی سهند ،دانشکدۀ مهندسی شیمی
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استفاده میشود .اسانسها مخلوط پیچیدهای از ترکیبا فرار با وزن

وجود دارد ،اگرده بهنظر میرساد جداساازی اساانسهاای گیااهی

مولکولی پاایین و ترکیبااتی معطرندکاه از انادامهاا و قسامتهاای

تاحدی ساده است ،اما ترکیباا و ماواد اساتخراج شاده از اساانس

مختل گیاهی با روشهای متنوعی بهدست میآیند  .]2اسانسهای

بستهبه روش استخراج اساتفادهشاده ممکان اسات تاا حاد زیاادی

گیاهی ،متابولیتهای ثانویه ،آروماتیک و آبگریز 1گیاهی هستند که

متفاو باشد .روشهای گوناگونی که برای استخراج اسانس استفاده

برای مقابلاه باا اناواع بیمااری و خاواص درماانی مختلا اساتفاده

می شود ،بیشاتر شاامل :هیدرودیداسایون ،اساتخراج باا اساتفاده از

فعالیات و خاواص

حالل ،استخراج با روش تقطیر ،استخراج باا سایاال فاوح بحرانای

اسانسها ،باید آنها را در مکان خشک و خنک و ظروف دربستۀ رنگی

مانند دیاکسید کاربن و اساتفاده از ریزماوج اسات  .]3روشهاای

(ما ) نگهداری کرد .با توجه به اینکه اسانسها در مجاور با هاوا و

ذکرشده هریک دارای کاستیهاا و برتاریهاای خااص خودناد اماا

دمای محیط (حرار مالیم و معمولی) تبخیر خواهندشد ،آنها را باا

استفاده از روش تقطیر در میان سایر روشهاای اساتخراج اساانس،

میشوند .برای جلوگیری از تغییر ساختار ،کاه

اسامی روغنهای فرار 2یا روغنهای اتری 2و یا اسانسهای روغنای

5

افزون بر تولید اسانس با کیفیت باال ،امکان بازیافت آن را با خلاوص

نام گذاری می کنند 5و .]2در استفاده از اسانسهای گیاهی نوع مادۀ

باال فراهم میکند و در مقایسه با دیگر روشهاا عملکارد ساادهتاری

جاانبی و

دارد ،از این رو اهمیت ویوهای دارد .استفاده از اینروش به سهدساتۀ

سمی نبودن آن عوامل تعیینکنندۀ قابلیتهای این مواد است ،یکای

گوناگون شامل ( )1تقطیر با آب )2( ،تقطیر با بخار آب و ( )2تقطیر

از اسانسهای کاربردی کاه خاواص ضادمیکروبی و آنتایاکسایدانی

با آب و بخار (توأم) تقسیمبندی میشود  .]0بهعنوان مثال در روش

باالیی دارد ،اسانس آویشن است که البته م ارف خوراکی نیز دارد و

تقطیر با آب ،مواد را در آب غوطهور کرده ،مخلوط حاصل جوشاانده

اثرا جانبی م رف آن پایین است ،همچنین اسانس آویشان دارای

مایشااود .بخااار آب و بخااار روغان از ظاارف اسااتخراج ،خااارج و در

ترکیباتی مانناد تیماول ،کاارواکرول (شاکل  )1اسات کاه خاواص

دگالنده ،تبدیل به مایع میشود و در پایان در جداکننادۀ مکاانیکی

ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی اسانس کامل (خالص) ،بیشتر از هریک

این دو مایع از هم جدا میشوند  .]9در ایانروش ،ماواد گیااهی در

4

طول فرایند استخراج همیشه در آب غوطهورند و آب تبخیرشده باید

مورد استفاده ،خواص فیزیکی -شیمیایی ،نداشتن عاوار

از ترکیبا ذکر شده (تیمول و کارواکرول) است که اثر هامافزایای

هرکااااادام از ترکیباااااا درون اساااااانس را باااااا یکااااادیگر

همواره جایگزین شود .یکی از کاساتیهاای مهام ایانروش ،تماا

نشان میدهد .]4

مواد گیاهی و اسانسهای روغنی با دیوارۀ ظرف استخراج است که به
دلیل داشتن دمای باال احتمال اکسیدشادن اساانسهاا یاا آبکافات
استرهای همراه اسانس را باال مایبارد و در پایاان منجرباه تخریاب
ساختار مولکولی روغنهای مجاور دیواره میشود  .]8روش تقطیر با
بخار و آب مانند روش تقطیر با آب است با اینتفااو کاه ماواد در
آب غوطااهور نیسااتند و در باااالی آبِ در حااال جااوش قاارار دارنااد.
(ب)

(الف)

اینروش کاستیهای تقطیر با آب را ندارد و اسانسها ددار تخریاب
ساختاری نمیشوند .روش تقطیر با بخار آب ،روشی تقریباً شبیه باه
روش تقطیر با آب و بخار است ولی بخار در جوشآورناده ،جداگاناه

شکل  .1ساختارهای مواد مؤثر موجود در آویشن

تهیه و از پایین وارد مخزن مایشاود .در ایانروش برحساب روغان

((الف) تیمول( ،ب) کارواکرول).

استخراجی ،دما و فشار تنظیم میشود و میتوان از بخاار فاوح گارم

روشهای مختلفی برای استخراج اسانس از ماواد گونااگون گیااهی

نیز استفادهکرد .اینروش دارای بازده باالتری اسات ولای از هار دو

1. Hydrophobic
2. Volatile Oils
3. Ethereal Oils
4. Essential Oils
5. Synergic
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روش پیشین گرانتر و برای استخراج روغنهای بادمای جاوش بااال
مناسبتر است .بههمین ترتیب انتخاب روشی مناساب و بهیناه کاه

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و نه ()9311

است 11و.]11

 1-2مواد
ساازوکار

در اینتحقیق گیاه آویشن از بازارهای محلای تبریاز خریاداری و تاا

استخراج اسانس از گیاهان با پدیدۀ انتقال جرم و بر اسا

نفوذ است که معموالً در ابتدای فرایند بیشاترین باازده را دارد و باا

زمان استفاده در ظرف دربسته نگهاداری شاد .باا توجاهباه ارزیاابی

ادامۀ روند استخراج ،غلظت اساانس در خروجای باهتادریج کااه

رفتاری استخراج اسانس ،دند نمونه از گیاه آویشن خشاک باهطاور

مییابد  .]12استخراج مواد طبیعی به طور معمول دنین رفتارهاایی

ت ادفی برای تعیین مشخ اا انتخااب شاد و برخای از خاواص و

را نشان میدهند .یک مدل ریاضی مناسب مبتنی بر زماان تولیاد و

ویوگیهای مورد نیاز برای مدلسازی از جمله :ضخامت ،شعاع ،جرم

استخراج ،به درک اساسی فرایند کمک می کند و برای کنترل بهتر و

برگ و دگالی آن ،اندازهگیری و در جدول ( )1گزارش شاد .خاواص

بهرهوری باالتر مناسب است .مدلسازی ریاضی استخراج اسانسهای

آنتاایاکساایدانی اسااانس آویشاان بااا  -2،2( DPPHدی فنیاال-

گیاهی ،یکگام اجتنابناپذیر برای بهینهسازی مؤلفههاای عملیااتی

 -2پیکریال هیادرازیل) شاارکت سایگما (ساانت لااوهیس ،موشایای

نظیر دما ،فشار و زمان برای صارفهجاویی در وقات و هزیناه اسات.

آمریکا) اندازهگیریشد.

مدلهای ریاضی باا هادف تبادیل و فراینادهای متناوع مهندسای،
از مقیا

آزمایشگاهی به مقیا

صنعتی میتوانند مفید باشند .]12

 2-2روشها

دنین مدلهای ریاضی بهدست آمدهای در دیگرکارها و پووه های

 1-2-2استخراج اسانس روغنی آویشن

حاصاال از آزمااای هااای متعاادد ،باارای شاابیهسااازی فراینااد

برای استخراج اسانس آویشن از برگ خشک آن ،مقدار  111گارم از

استفاده میشاود .بارای انتخااب یاک مادل ریاضای مناساب بارای

گیاه آویشن خشک و  411میلیلیتر آب مقطار ،هرکادام باهصاور

و اطالعاا مرباوط باه توزیاع

جداگانه در ظروف مخ وص خود قارار گرفات ،باا اساتفاده از روش

اسانس موجود در مواد گیاهی و نتایج آزمایشاگاهی در ماورد زماان

تقطیر و روش استفاده از بخار و آب با دستگاه اسانسگیر شیشاهای

تولید و استخراج استفاده کرد 14و.]15

کلونجر (شاکل ( ))2باهماد  2سااعت اساانسگیاری انجاامشاد

مدل سازی فرایند ،میتوان از دانا

کلای اسات )1( :شارایط

ی ااداوری م ایشااود کااه در مااد زمااان کمتاار از  2ساااعت ،درصااد

عملیاتی فرایند استخراج اسانس روغنی آویشن باا اساتفاده از روش

خیسشوندگی و تبادل مابین بخاار و ماواد گیااهی بارای اساتخراج

تقطیر با بخاار و آب مادلساازیشاد و ( )2باا نتاایج آزمایشاگاهی

مناسب ،بهاندازۀ کافی نمایرساد و همچناین ماد زماان بیشاتر از

حاصل از اسانسگیری مقایسه شد و ( )2در پایان مواد مؤثر موجاود

 2ساعت نیز ،اتالف وقت و انرژی را در پی دارد

در آن و همچنین خاواص آنتایاکسایدانی اساانس اساتخراج شاده

دسااتگاه کلااونجر از متااداولتاارین و بهتاارین روشهااای اسااتخراج

ارزیابی شد.

اساااانسهاااای گیااااهی باااا کمتااارین احتماااال آسااایب باااه

در پووه

پی

رو که شاامل ساهبخا

مدلسازیانتقالجرمدرفراینداستخراجاسانسروغنیآویشنو...


بیشترین بازده و کمترین هزیناه را دارا باشاد بسایار حااهز اهمیات

 .2مواد و روشها (بخش تجربی و آزمایشگاهی)

خااواص اسااانس اسااتخراجی و بیشااترین بااازده ممکاان اساات .]13

جدول  .1مشخصات ظاهری و دادههای مورد نیاز برای مدلسازی

مقادیر

جرم هر برگ آویشن

ضخامت برگ آویشن

(گرم)

(متر)

1/1124

1/1114

شعاع برگ آویشن (متر)

1/1158

چگالی

ضریب نفوذ

(گرم برمیلی لیتر)

(متر مربع بر ثانیه)

1/829

5/45 × 11-11
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وزن خشک گیااه و همچناین حجام

اسانس استخراجشده بر اسا

اسانس استخراج شده حساب و نتایج حاصل از مدلسازی باا نتاایج

فعالیت رادیکالهای آزاد ،با استفاده از روش شرح دادهشده

بر اسا

بهوسیلۀ سیار و جعفری زادهمالمیری انجام شد .]10

آزمایشگاهی در برابر زماان باا هام مقایساه و در رابطاه ( )2درصاد
همپوشانی و صحت مدل ریاضی بهدست آمده ،حسااب شاد .مقادار

 .4انواع مدل های ریاضی بدرای مددل سدازی اسدتخراج

کل اسانس بهدساتآماده از نتاایج آزمایشاگاهی پاس از  2سااعت،

اسانسهای گیاهی

 2/4میلایلیتاار بااود کااه باارای جلااوگیری از اکسیدشاادن و تجزیاۀ

برای مدل سازی فرایند انتقاال جارم اساتخراج اساانس از گیاهاان،

حرارتاای ،در ظاارف دربسااته و کاادر ،در یخچااال و دمااای  5درج اۀ

دند نظریه وجود دارد که در جدول ( )2بررسی شده است.

سلسیو

نگهداری شد.

vextracted
essentialاستخراجشده
اسانس
oil
()1

or

vdried
of plant
powderشده گیاه
پودر خشک

(تجربی) اسانس استخراجشده

mextracted
essentialاستخراجشده
 oilاسانس
mdried
of plant
powderشده گیاه
پودر خشک

e

(مدل) اسانس استخراجشده

(مدل) اسانس استخراجشده

()2

 .3تجزیهها
برای اطمینان از وجود ترکیبا موجاود در اساانس آویشان تجزیاۀ
سَوانِگاری گاازی  ،Agilent6890( GC-MSساانتا کاالرا ،کالیفرنیاا،
آمریکا) انجام و نتایج آن تحلیل شد .این تجزیه یکطی سنج جرمی
 HP 5989Aبود که در حالت یونِ

الکترونی در  01 eVعمل کرد و
شکل  .2دستگاه اسانسگیر کلونجر با روش تقطیر

گاز حامل آن نیتروژن بود.

و استفاده از بخار و آب.

فعالی ات آنت ایاکس ایدانی اسااانس روغن ای آویشاان اسااتخراجشااده،

جدول  .2انواع مدلهای ریاضی برای مدلسازی استخراج اسانسهای گیاهی.
نام مدل
مدل پویاشناسی بر اسا

تعادل جامد و بخار

مدل دو مرحلهای استخراج اسانس از گیاهان معطر
مدل انتقال جرم بر اسا

سازوکار یک مرحلهای نفوذ

(قانون فیک)

03

روابط اصلی

فرضیات

) C ( z, t
) C ( z, t ) 1  q( z, t
 v


t
z
 s t

رفتار خطی برای تعادل بین فاز

) q( z, t
])  kTM [q( z, t )  K .C ( z, t
t
Y
Y
 fu
)  J ( x, Y
t
z

x
)  J ( x, Y
t

f

)   s (1  

C
 2C
D 2
t
 z
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جامد و بخار

منبع
]14

استخراج دو مرحلهای (نفوذ
سریع و نفوذ کند) اسانس از

]19

گیاهان با تخلخل باال
نفوذ مولکولی از گیاهان با
تخلخل پایین

]18

(قانون فیک)

بررسی شد ،بهطوریکه برای حال مسالله از معاادال انتقاال جارم

در این مدل که از قانون فیک در حالت ناپایا پیروی میکند ،فرایناد

بهصور ناپایا استفاده شد.

اصلی کنترل کنندۀ انتقال جرم با ساازوکار نفاوذ مولکاولی در ذرا
است که معموالً برای گیاهاانی باا انادازۀ ذرا کوداک کاه حجام

 2-5فیزیک و هندسۀ م أله (مدل فیزیکی)

انبوهی از آنها برای اسانسگیری در دستگاه کلونجر با روش تقطیر با

شکل هندسی مسللۀ برگ گیاه آویشن باا مشخ اا بیاانشاده در

بخار و آب ،و با تخلخل اندک استفاده مای شاود .در اراهاۀ ایانروش

جاادول ( )1بااود کااه بااهوساایلۀ بخااار آب در دسااتگاه کلااونجر،

بر

اسانسگیری از آن انجام شد ،همان طورکه در شکل ( )2نشاان داده

این است که در لحظا اولیۀ فرایند ،غلظت ترکیبا محلاول بارای

شدها ست ،برای انتقال جرم با توجاه باه حرکات بخاار آب از پاایین

همۀ ذرا  ،یکسان و ثابت است و افزون بر این ،در مرزهای بین بخار

به باال ،در جهت  zاست.

و ذرا جامد (قبل از استخراج اساانس) ،غلظات اساانس در مرزهاا

برای حل ،مدلسازی و بهدستآوردن اساتخراج باا ساازوکار انتقاال

بسیار اندک در حد صفر ( )CA = 0است .]18

جرم در سامانۀ مورد مطالعه از معادلۀ کلی انتقال جرم استفاده شاد

برای مدل سازی استخراج اسانس به وسیلۀ کَسِل و وارگا  1فر

در پووه

پی

رو با توجه به اینکه ،برگ آویشن دارای اندازۀ ذرا

که هدف کلی بهدستآوردن پی بینی مقدار حجمی یا وزنی اسانس

کودکی است ،باا وزن کاردن  111گارم از بارگ خشاک آویشان و

استخراج شده است ،معادال حاکم بر انتقاال جارم در ایان بخا

قرار دادن آن در دستگاه کلاونجر ،مشااهده شاد کاه دارای تخلخال

بیان شده است.

بسیار کمی است و بهترین مدل ریاضی برای مادلساازی اساتخراج

در معادلۀ ( )2حالت کلی انتقال جرم ناپایا (متغیر با زمان) که شامل

اسانس روغنی ،مادل ریاضای انتقاال جارم قاانون فیاک( باهدلیال

بخ های گوناگون است ،نشان داده شدهاست.

سادهبودن و نداشتن پیچیدگی) انتخاب شد.
C
 u.C  D 2C  R
t

در ادامه به بررسی این مدل ،فرضیا سادهکننده و حل آن پرداخته
خواهدشد.

()2

 .5مدل سازی ریاضی (انتخدا مددل ،فیزیدک م دأله،

که در معادلۀ ( R ،)4مربوط به واکن  D ،ضریب نفوذ t ،زمان انجام

فرضیات و حل آن)

فرایند C ،غلظت و  uسرعت سیال است .اگر معادلاۀ ( )5باهصاور

 1-5نظریۀ م أله

گسترده بیانشود ،معادلۀ کلی انتقال جرم به معادلاۀ ( )3در ساامانۀ

در پووه

پی

رو مدلسازی و بررسی پدیدۀ انتقال جرم استخراج

مدلسازیانتقالجرمدرفراینداستخراجاسانسروغنیآویشنو...


 1-4مدل انتقال جرم بر اساس سازوکار یک مرحلدهای نفدوذ

اسانس ،در روش اسانسگیری با دساتگاه کلاونجر باه روش تقطیار

هندسی (استوانهای) تبدیل خواهدشد.

شکل  . 3طرحوارۀ کلی سامانۀ مورد مطالعه برای مدلسازی.

1

1. Cassel and Vargas
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()5

C
 2C 1 C 1  2C  2C
 u.C  D [ 2 


] R
t
r
r r r 2  2  2 z

مورد مطالعه (شرایط مرزی -اطراف تک تک برگ های آویشن) برابار
صفر است .منظور از  ،Lکل محفظۀ شامل برگ خشک آویشن است.
پس از حل معادلۀ ( )4که از مساهل اشتورم لیاوول 1اسات باا روش

با فرضیا زیر ،معادلۀ کلی انتقال جرم ناپایا سادهسازی خواهدشد.

جداسازی متغیرها نتیجۀ زیر حاصل شد.

فرضیا انجامشده در مدلسازی استخراج اسانس دنین است:


 -1در طول فرایند دما و فشار ثابت است.
 -2انتقال جرم غالاب درجهات  zاسات و از ساایر جهاتهاای

()3

مخت اتی بهدلیل تغییرا کم و حتی نبودن تغییرا غلظت،
که در این معادله

صرف نظر شده است.

2
4C0
sin (  n z ) e Dn t
n 1 n

C ( z, t )  

n
n 
L

و n  1, 2, 3,...

است .با اعماال شارایط

 -2خواص بخار و آب مورد استفاده ثابت است.

مرزی و اولیه در حل کلی معادله ،میزان بده جرمی تولیدی اساانس

 -5هیچگونه واکنشی در سامانه رخ نمیدهد.

آویشن طبق رابطۀ ( )0بهدست خواهد آمد.

 -4از انتقال جرم در جهت شعاعی و زاویهای صرف نظر شد.
 -3ضریب نفوذ حلشونده در فاز جامد ثابت در نظر گرفته شد.
 -0فاز بخار بهصور یکنواخت در دستگاه اسانسگیر (کلاونجر)

4C0 DA   Dn2t
e
L n 1

()0

m (t ) 

توزیع شده است.
 -9برگهای انتخابشده برای اسانسگیری دارای اندازه ،وزن و
شکل یکسان هستند.

بنابراین ،جرم اسانس استخراجشده از گیاه آویشن میتواند بهصور
رابطۀ ( )9بیان شود.

 -8انتقال جرم به روش جابهجایی وجود ندارد و کل انتقال جرم
به روش نفوذ مولکولی است.

 2 Dt

 3-5شرایط مرزی و اولیه و حل مدل
با فرضیا گفتهشده ،معادلۀ انتقال جرم ناپایا بهصور زیار ،معادلاۀ
( )4که قانون دوم فیک نامیدهمیشود ،ساده خواهدشد.

()4

L
(1  e
)

2
)(2m  1
m0
2

()9

معادلۀ ( )4که بهصور معادلاۀ دیفرانسایل جزهای اسات ،نیااز باه
شرایط مرزی و اولیه وجوددارد که این شرایط بهصور زیر است:

8m0

2

m (t ) 

و در پایان درجۀ استخراج بهصور معادلۀ ( )8بیان خواهدشد.
 2 Dt

C
 2C
D 2
t
 z

که همانند سایر نظریهها و روشهاای گفتاهشادۀ قبال ،بارای حال

 (2 m 1)2



2

()8

 (2 m 1)2

L
(1  e
)

2
m (t ) m 0
)(2m  1
e(t ) 


1
) m (

(2
m
 1) 2
m0


 .6بحث و نتایج (تجربی و آزمایشگاهی)
 1-6نتایج آزمایشگاهی استخراج اسانس آویشن
مقدار اسانس آویشن اساتخراجشاده در  2سااعت ( 121دقیقاه) در
فواصل زمانی  4دقیقاه انادازهگیاری و میازان باازده آن باهصاور

منظور از این شرایط این است که در لحظۀ نخست ،غلظات اساانس

(حجمی/حجمی) در جدول ( )2گزارش شد.

برابر با غلظت کل ،یعنی  C0است و غلظت در ابتدا و انتهاای ساامانۀ
1. Sturm Liouville

07
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نتایج آزمایشگاهی

شده از نتایج آزمایشگاهی

(میلیلیتر)

(میلیلیتر /میلیلیتر) ×111

4

1/21

% 1/29

34

2/21

% 2/15

11

1/31

% 1/43

01

2/24

% 2/19

14

1/81

% 1/92

04

2/28

% 2/12

21

1/15

% 1/14

91

2/22

% 2/14

24

1/24

% 1/24

94

2/25

% 2/10

21

1/44

% 1/52

81

2/28

% 2/21

24

1/01

% 1/49

84

2/51

% 2/22

51

1/95

% 1/38

111

2/54

% 2/20

54

1/82

%1/08

114

2/59

% 2/21

41

2/11

% 1/93

111

2/58

% 2/21

44

2/19

% 1/82

114

2/41

% 2/22

31

2/15

% 1/89

121

2/41

% 2/22

زمان
(دقیقه)

اسانس استخراج شده از

درصد بازده اسانس

اسانس استخراج شده از

درصد بازده اسانس استخراج

نتایج آزمایشگاهی
(میلیلیتر)

استخراجشده از نتایج

زمان

آزمایشگاهی

(دقیقه)

(میلیلیتر/میلیلیتر) ×111

همان گونه که در جادول ( )2مشااهده شاد ،باازده کلای اساتخراج

 2-6مقای ۀ نتایج آزمایشگاهی به دست آمده با مدل ریاضی

اسانس آویشن (پس از مد زمان  2ساعت) نسابت باه مقادار کال

حلشده

جرم برگ خشک آویشن ( 111گرم) مورد استفاده  %2/22است کاه

نتایج بهدست آمده از حل معادال مدل ریاضی در فاصالۀ  2سااعت

درصاد بیشااتر میاازان اساانس اسااتخراجشااده در زماانهااای اولیااه

در جدول ( )5نشان داده شده و برای ح ول از نتایج بهدست آمده از

( 1ساعت اول استخراج اسانس) است که بهصور خطی با گذشات

حل مدل ریاضی و مقایسۀ آن با نتایج آزمایشگاهی استخراج اسانس

خواهاد یافات کاه درصاد

آویشااان باااا رسااام نماااودار مقایساااهای آنهاااا در شاااکل ()5

زمان مقدار اسانس استخراج شده افزای

بازده در ایان فاصالۀ زماانی  %94/3از کال اساتخراج (مقادار 2/15

مدلسازیانتقالجرمدرفراینداستخراجاسانسروغنیآویشنو...


جدول  .3مقدار اسانس استخراجشده و بازده آن از نتایج آزمایشگاهی

نشان داده شدهاست.

میلیلیتر از  2/4میلیلیتر) است ،اما پس از گذشت  1ساعت ،میزان
اسانس استخراجی بهشد کاه

مییابد ،بهطوری که استخراج آن

متوق خواهد شد.
)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 19 - No. 109 (2020

00

مقاالت

جدول  .4مقدار اسانس استخراجشدۀ بهدست آمده از حل مدل ریاضی.
زمان
(دقیقه)

اسانس استخراج شده از نتایج
مدلسازی

اسانس استخراج شده از نتایج

زمان

(میلیلیتر)

زمان

مدلسازی

(دقیقه)

اسانس استخراج شده از نتایج
مدلسازی

(دقیقه)

(میلیلیتر)

(میلیلیتر)

4

1/24

54

2/11

94

2/52

11

1/34

41

2/11

81

2/54

14

1/82

44

2/18

84

2/50

21

1/13

31

2/24

111

2/58

24

1/20

34

2/21

114

2/41

21

1/43

01

2/25

111

2/42

24

1/02

04

2/20

114

2/45

51

1/90

91

2/51

121

2/44

همانطور که در شکل ( )5مشاهده میشود ،دادههای بهدست آماده

مناسبی دارد .اختالف جزهی که بین دادههای آزمایشگاهی و مدل در

از حاال ماادل ریاضاای تطااابق و همپوشااانی مناساابی بااا دادههااای

زمان باالی  1ساعت وجود دارد میتواند ناشی از افت فشار بخاار در

آزمایشگاهی دارد و بهنظر میرسد مادل انتخاابشادۀ انتقاال جارم

البهالی محفظاۀ حااوی گیااه آویشان باشاد کاه تواناایی و فرصات

برای استخراج اسانس آویشن ،توانایی مناسابی بارای مادلساازی و

استخراج مناسب اسانس را از ذرا ریز گیاه آویشن پیدا نکرده و در

پی بینی اساتخراج اساانس داشاته اسات و باه واقعیات ،نزدیکای

پایان منجر به مقداری اختالف جزهی در استخراج شده است.

2/05
2/5

2
1/05
1/5
1

مدل ریاضی

1/05
1/5

نتایج آزمایشگاهی

1/25

مقدار عطرمایۀ آویشن استخراجشده (میلیلیتر)

2/25

1
121

111

111

01

01

01

61

51

41

31

21

11

1

زمان استخراج (دقیقه)

شکل  .4نمودار مقایسهای میزان اسانس استخراج شده از نتایج آزمایشگاهی و حل مدل ریاضی.
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 1-0مواد مؤثر و ترکیبات موجود در اسانس آویشن

در پااووه

تجزیۀ  GC-MSکه برای پیبردن به ماواد ماؤثر موجاود در اساانس

استخراج اساانس و در پایاان مقایساۀ نتاایج مادلساازی باا نتاایج

روغنی آویشن بهکار میرود ،انجام شد .همانطور که در جادول ()4

آزمایشگاهی میتوان نتیجهگیری کارد کاه باهکاارگیری مادلهاای

مشاهده میشود ،اسانس روغنای آویشان ،ماادهای پیچیاده حااوی

انتقال جرم بر اسا

قوانین بنیادی موازناۀ ماواد ،تواناایی مناسابی

ترکیبا متنوعی است که مهمترین و بیشاترین ترکیاب درصاد آن

برای مدل کردن استخراج اسانسهاای گیااهی داشات .باتوجاه باه

شامل دو مادۀ مؤثر بسیار مهام تیماول و کاارواکرول اسات کاه در

خواص بی همتای اسانسهای گیاهی و تلثیرگاذاری روش اساتخراج

مقدمه نیز باه آنهاا اشااره شاد کاه خاصایت ضادمیکروبی و

اسانس بر کیفیت نهایی اسانس ،روش تقطیر با بخار و آب با دستگاه

آنتیاکسیدانی باالی اسانس آویشن ،متلثر از وجود این دو ماده است.

کلونجر جزء روشهای مناسبی است که با بررسای خاواص اساانس

بخ

پاای

رو بااا بررساای روشهااای گوناااگون ماادلسااازی

آویشاان اسااتخراجشااده نتیجااهگیااری شااد کااه خاصاایت باااالی
 2-0بررسی خاصیت آنتیاک یدانی اسانس آویشن

آنتاایاکساایدانی دارد و در مهااار رادیکااالهااای آزاد بااهآسااانی

داروگیاهان به علت داشتن مواد مؤثر گوناگون و متنوع ،خواص باالی

عمل میکند .مدلسازی ریاضی انجام شده برای صرفهجویی در وقت

ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی دارند ،در اینمیان گیاه آویشن بهعلات

و م رف انرژی باهکاار رفتاه کاه در میاان مادلهاای پیشانهادی،

پیشین بررسی و تجزیه شد،

استفاده از قانون دوم فیک روشی مناسب برای مدلسازی اساتخراج

در مهار رادیکالهای آزاد (خاصیت آنتیاکسایدانی) تواناایی بااالیی

اسانس روغنی آویشن است که همپوشانی بسیار زیادی باا دادههاای

دارد و میتواند بهطورکامال ،رادیکاالهاای آزاد را از باین ببارد ،باا

آزمایشگاهی از خود نشان داد.

داشتن مواد مؤثر گوناگونی که در بخ

بررسی خاصیت آنتیاکسیدانی اسانس خالص آویشن اساتخراجشاده
میزان  %84/1خاصیت بازدارندگی و مهاار رادیکاالهاای آزاد بارای

 .0تقدیر و سپاسگزاری

و همکاران نیاز در ساال

از دانشگاه صنعتی سهند با شامارۀ اعتباار ( )2154482و باهویاوه از

 2110خاصیت آنتیاکسیدانی اساانس آویشان را ارزیاابی کردناد و

مرکز تحقیقا صنایع غذایی بهدلیل پشتیبانی مالی از این پووه

و

خاصیت باالی  %81در مهار رادیکالهای آزاد را بهدست آوردند .]21

در اختیارگذاشتن امکانا آزمایشگاهی تشکر و قدردانی میشود.

اسانس روغنی آویشن بهدستآمد ،گوما

مدلسازیانتقالجرمدرفراینداستخراجاسانسروغنیآویشنو...


 .0بررسی خواص و مواد مؤثر موجود در اسانس آویشن
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جدول  .5مواد مؤثر موجود در اسانس آویشن با تجزیۀ .GC-MS
نام ماده

زمان استخراج
(دقیقه)

درصد تشکیل دهنده ()%

نام ماده

زمان استخراج
(دقیقه)

درصد تشکیل دهنده ()%

-αپنین

5/22

2/14

لینالول

8/94

2/92

-αسیمن

3/11

2/89

کارواکرول

11/23

22/34

-βترپن

3/54

4/11

تیمول

11/04

41/82

-ᵞترپن

0/52

2/09

-αکوپین

12/85

2/19

النگوفین

15/30

2/53

کادینن

13/51

1/15
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