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  ٥مقدم يصابر يمجتب و ٤انيبرات قباد، ٣اقلعهپ فيشر يعل، *٢يگيب رضا حسن ديس، ١يثان حامد زارع

  
  

  چکيده
  

هزار تن روغن  ازدهيکه  شود يزده م ني. تخمبودهزار تن  ۱۵۷و  ونيليم کي، ۲۰۱۴در سال  خرما يجهان دياز تول رانيسهم ا
و  يرطوبت ي، محتواذراتاندازة  يرهاياثر متغ يبررس ،پژوهش ني. هدف اكرداستحصال توان  يران ساالنه ميدر ا هستة خرمااز 

. اثر استفراصوت  کمک بهاز آن  زليوديب ديو تول يمضافت يرقم صادرات هستة خرماياستحصال روغن از  زانينوع حالل بر م
 تهيوار هستة خرماياستخراج روغن از  زانيهر کدام در سه سطح بر م يطوبتر يدر دو سطح، نوع حالل و محتوا اندازة ذرات

د يتول ي. براشد زليوديبه ب ليتبد ونيکاسيفياستر ترانسشده به روش  استخراج هستة خرمايشد. روغن  يبررس يمضافت
در سه سطح، زمان  يپالس ارتعاش :فراصوت مورد استفاده عبارت بودند از يرهاي. متغشدزل از امواج فراصوت استفاده يوديب

 نييخرما تع ةاز روغن هست توليدشده زليودياز خواص ب يبرخ .درصد ۶۰ثابت  ياعمال فراصوت در دو سطح و دامنه ارتعاش
 ياثر متقابل محتوا نيهمچن ،، نوع حاللاندازة ذرات، يرطوبت يمحتوا يرهايساده متغ يهانشان دادند که اثر جيشد. نتا

درصد)  ۵۴/۷استخراج روغن ( زاني. حداکثر مندهست دار ياستخراج روغن معن زانيدرصد بر م ۱در نوع حالل در سطح  يرطوبت
 يريگ حاصل از اندازه جيآمد. نتا دست به ترم يليم کي اندازة ذراتدرصد، با استفاده از حالل هگزان و  ۷ يرطوبت يدر محتوا
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  مقدمه
چند ساله و دو  ياهيگ )L. Phoenix dactyliferaخرما (

جنس  ۲۰۰ن خانواده ي. در ااستپالماسه  ةه و از خانواديپا
 يريس مناطق گرم يبوم يگونه وجود دارد که همگ ۴۰۰و 

 ين در نواحيقا و همچنيآفر ،ايجنوب آس يريس مه گرميو ن
ه پراکنده هستند يانوسيکا، اروپا و اقيآمر يها گرم قاره

)Hashempoor, 1999.(  
غذا و  يالملل نيگزارش سازمان ب نيبر اساس آخر

ون و يليک مي ديبا تول راني)، اFAO, 2014( يکشاورز
را دوم  ةرتب ،يالديم ۲۰۱۴تن خرما در سال هزار  ۱۵۷
خود اختصاص داده  جهان به يخرما دکنندگانيتول نيدر ب

خرما در  ديتول ۲۰۱۴در سال  کهنياست. با توجه به ا
چهار  ايتن و در آسهزار  ۶۰۰ون و يليمجهان، هفت 

درصد از  ۸۱/۲۷ رانيا بوده است؛تن هزار  ۱۶۱ون و يليم
. داشترا  يجهان ديدرصد تول ۲۲/۱۵و  ايخرما در آس ديتول

که هسته  استدو قسمت گوشت و هسته  يخرما دارا
گرم، طول  ۵تا  ۳ جرم يرشد، دارا وضعيتبرحسب رقم و 

تا  ۳متر و ضخامت  يليم ۷تا  ۵ متر، عرض يليم ۳۶تا ۱۲
 يار طوليک شي يده و داراي. هسته کشاستمتر  يليم ۵

ل يوه را تشکيدرصد از وزن کل م ۱۰- ۱۲حدود  در و است
 ,.Devshony et al( است يدرصد چرب ۸- ۱۲و دهد  يم

1992; Besbes et al., 2004هستة خرمانکه ي). با فرض ا 
 ۱۰ ةدهند ليو هر هسته تشک داردحدود ده درصد روغن 

شود که  ين زده ميوه خرما باشد، تخميدرصد از وزن هر م
توان  يخرما م ةازده هزار تن روغن از هستيساالنه حدود 

 ,.Saberi-Moghadam et al( كرددر کشور استحصال 

 يها از کارگاه ياريعات در بسيهسته به عنوان ضا). 2015
الکل از خرما و  ،قندره، يش ةير تهيخرما نظ يفرآور

را با  هستة خرماصادرات،  برايکه  يصنعت يها کارگاه
ن از ينند و همچنک ين ميگزير گردو جاينظ هاييمغز

  .شود يافت مي يدرخت يپاامرغوب ن يخرما
ته خرما با دستگاه يوار ۱۴چرب هسته  يدهاياس

د چرب ينوع اس ۱۱و  شد يبررس يگاز يکروماتوگراف
د ينوع اس ۱۱البته  ؛شدند ييشناساراشباع ياشباع و غ

 Al-Shahibشت (ها وجود ندا تهيوار ةدر هم ،شده ييشناسا

& Marshall, 2003( . و  ييايميش يها بيترک يپژوهشدر
شد که  يبررس هستة خرماچرب روغن  يدهايل اسيپروفا

چرب موجود در روغن  يدهاين اسين و کمتريشتريب

گزارش شد د ياسک يد و استئاريک اسياولئ هستة خرما
)Ataye-Salehi, 2011(.  

چرب روغن هسته  يدهايبات اسيترک يدر بررس
زان يدند که ميجه رسين نتيمختلف خرما به ا يها تهيوار
 يها تهيدرصد از وار ۶/۳۷ته کبکاب با يد در واريک اسياولئ

رنگ  يدارا هستة خرماروغن . شتر استيب يشکر و شهاب
است.  ۹۲۰۷/۰آن  يچگالرنگ و  ل به سبز کميزرد متما

ک يک و پالمتيستيريک، ميک، لئورينولنيچرب ل يدهاياس
  .(Akbari et al., 2012)د در آن وجود دار

 هستة خرمااثر عوامل مؤثر بر استخراج روغن از  يدر بررس
زمان  ،متر) يليم ۴۲۵/۰و  ۱، ۲( اندازة ذراتاز جمله 

(تولوئن، ساعت) و نوع حالل  ۶و  ۴، ۲، ۱استخراج (
جه ين نتيپروپانول، کلروفرم و متانول) به ا - ۲هگزان، 
 ۵/۸ن درصد استخراج روغن (يشتريافتند که بيدست 

 اندازة ذراتساعت،  ۲زمان استخراج  وضعيتدرصد) در 
 Ali) است يابيمتر و حالل هگزان قابل دست يليم ۴۲۵/۰

et al., 2015).  
شتر نسبت يب يبه علت دارا بودن گرانرو ياهيگ يها روغن

در  ميمستق طور بهت استفاده يزل قابليبه سوخت د
 يکينماتيس ي. گرانرورا ندارند يامروز زليد يموتورها

شدن  پودرو  پاششاشکال در  باعث ها روغن نياشتر يب
 ،ياختالل در روانکار، مناسب سوخت در محفظه احتراق

 شوند يموتور م لندرياحتراق ناقص و رسوب کربن در س
)Ma & Hanna, 1999استفاده از  ،يکاهش گرانرو ي). برا

و  يساز قيرق ز،يروليپ ون،يکاسيفياستر چهار روش ترانس
ها  آن نياست که از ب هشد يبررس ونيکروامولوسيم

در است که امروزه  يروش نيتر جيرا ونيکاسيفياستر ترانس
 شود ياستفاده ماز آن  يکاهش گرانرو يبرا صنعت

)Knothe et al., 2005(.  
ک الکل يو  يا چربيک روغن يان يواکنش م

ن يشود که محصول ا يده ميون ناميکاسيفياستر ترانس
ن است. چون روغن و الکل با يريسيزل و گليوديواکنش ب

 است،بر  ها با هم زمان شوند و واکنش آن يهم مخلوط نم
 يزن زور، هميکاهش زمان انجام واکنش از کاتال يبرا

شود  يد استفاده ميدما در روند تول شيو افزا يکيمکان
)Ghobadian & Khatamifar, 2005ن کاهش يا ي)؛ ول

افتن يست که انتظارات را برآورده کند و ين يزمان تا حد
 پژوهشز موضوع يله نأن مسيا يمناسب برا يحل راه
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مورد  يها از روش يکياز پژوهشگران بوده است.  ياريبس
  .استاستفاده از امواج فراصوت 

دن يشن شتر از محدوده قابليکه داراي فرکانس ب يبه امواج
)، امواج فراصوت kHz ۲۰شتر از يب( هستند براي انسان

ن امواج يا. )Mason & Lorimer, 2002شود ( يگفته م
د ارتعاشات يشوند، تول يده ميع تابيا مايبه جامد  يوقت

ن ارتعاشات يا. )Mason, 1999کنند ( يم يکيمکان
و  شود ميش دما يو افزا ييزا باعث حفره ،عيدر ما يکيمکان

د يند توليدر فرآ هان اثريا. بخشد يانتقال جرم را بهبود م
ش يو افزا يکيزن مکان ن هميگزيتواند جا يزل ميوديب

رد، يگ يکه در روش مرسوم مورد استفاده قرار م ييدما
  ).Ji et al., 2006( شود

سازي  توان در بهينه مؤثري مي طور بهاز انرژي فراصوت 
ر توان ي. تأثكرددها به بيوديزل استفاده يريسيگل يتبديل تر

روي توليد بر كيلوهرتز)  ۴۰و  ۲۸فراصوت فركانس پايين (
با استفاده از متانول يا اتانول در حضور  سوخت بيوديزل

همچون هيدروكسيد سديم، هيدروكسيد  يزورهايکاتال
ارزيابي شد و با فرآيند  پتاسيم و اسيد سولفوريك

ج اين ينتا .ده استشون مرسوم مقايسه يکاسيفياستر ترانس
مؤثري  طور بهمطالعات نشان دادند كه استفاده از فراصوت 

از صابوني  ،دهد ميزور مورد نياز را كاهش يمقدار کاتال
 ۲و زمان واكنش را از  كند ميشدن واكنش جلوگيري 

توان  بر اين، مي دهد. عالوه دقيقه كاهش مي ۳۰ساعت به 
برابر كمتر  ۳نسبت مولي متانول به اسيدهاي چرب را تا 

درصد بدون توجه به مواد اوليه  ۹۰باالي  ةكرد تا به بازد
 Stavarache et al., 2007; Georgogianni دست يافت (

et al., 2008; Hanh et al., 2009.(  
در مورد  يچندان يدهد که اطالعات يمنابع نشان م يبررس

زان رطوبت و نوع حالل بر ي، ماندازة ذرات يرهاياثر متغ
زل از يوديد بيو تول هستة خرمازان استحصال روغن از يم

هستة  يشده با کمک امواج فراصوت رو روغن استحصال
ن يادر ران وجود ندارد؛ لذا هدف يا يارقام صادرات خرماي

زان استحصال يبر م مذکور يرهاياثر متغ يبررس پژوهش
د يو تول يمضافت يرقم صادرات هستة خرمايروغن از 

  .استزل از آن يوديب
  
  
  
  

  ها مواد و روش
  مواد يساز ه و آمادهيته
 هستة خرمايلوگرم يک ۱۰ ،پژوهشن يانجام ا يبرا

واقع در  ياز شهرک صنعت يمضافت يته صادراتيناخالص وار
ها شسته  د. ابتدا هستهشه يشهرستان بم استان کرمان، ته

شوند.  يو پوسته عار يکامل از مواد خارج طور بهشدند تا 
هستة ه موجود در ي، رطوبت اوليرطوبت يسطح اول محتوا

گر يجاد دو سطح ديا ينظر گرفته شد و برا در خرما
ا هسته درون دو ظرف مجز يني، مقدار معيرطوبت يمحتوا

ها آب مقطر اضافه  ط قرار داده و سپس به آنيمح يدر دما
ها کامالً با آب پوشانده  هسته ييکه سطح رو ييد تا جاش

 ۱۲۰ک ظرف پس از گذشت يدرون  يها شود. هسته
ساعت از درون آب  ۱۸۰پس از گذشت  يگريساعت و د

 يها سهيو قرار دادن درون ک يريگ مقطر خارج و پس از نم
مثبت چهار  يخچال با دمايدر بسته، درون  يکيپالست

ساعت قرار داده شد تا  ۷۲وس به مدت يدرجه سلس
ک ي. از شودع يکنواحت توزيطور  ها به رطوبت درون هسته

 يبا قدرت سه اسب بخار و سرعت دوران ياب چکشيآس
ها با ابعاد  خرد کردن هسته برايقه يدور در دق ۲۹۰۰

اندازة جاد سطوح يا برايمتر استفاده شد.  يليم ۵کمتر از 
 ۱۰با توان  يشياب سايک آسيمتر از  يليک و دو مي ذرات

اندازة منظور کاهش  ن مرحله بهيچند ياسب بخار و ط
ع يبه ذرات با توز يابيدست ياستفاده شد. سپس برا ذرات

 هستة خرمايمتر، پودر  يليک و دو ميکنواخت ياندازه 
 ۱۰ب با استفاده از الک شماره مش يآمده به ترت دست به

(با اندازه  ۱۸متر) و الک مش  يلي(با اندازه سوراخ دو م
 يرطوبت ي. محتواشدمتر) غربال  يليک ميسوراخ 

به روش آون در درجه حرارت  هستة خرماپودر  يها نمونه
oC ۳±۱۰۵ مالک مدت زمان شدن ييو در سه تکرار تع .
ر جرم ييتغ يريگ اندازهها در آون،  ماندن نمونه يباق

درصد  ۲/۰ کمتر از رات جرمييدن به تغيها تا رس نمونه
ه تر يو بر پا )۱( ةرطوبت طبق رابط. ه بوديجرم اول
  ).Hassan-Beygi et al., 2009ده شد (يسنج

)۱                                         (100w
c

t

WM
W

= ´  

وزن  Ww ه تر (درصد)،يبر پا ها رطوبت نمونه Mc که در آن
وتن) يوزن کل نمونه (ن Wt وتن) ويآب موجود در نمونه (ن

  .است
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 روش استخراج روغن
 پژوهشن ياستحصال روغن در ا يروش مورد استفاده برا

از  پژوهشن ياستخراج روغن با روش حالل بود. در ا
. شداستفاده  هستة خرمااستخراج روغن از  براي ١سوکسله

، از نوع کاغذ واتمن يدرون کاغذ صافگرم نمونه  ۵۰ مقدار
 طور بهو با نخ  شد قرار داده متر، يسانت ۱۵به قطر  ۴۲

که نمونه از داخل آن  يا گونه به ؛گرديد يبند محکم بسته
شده با  يبند . پس از آن نمونه بستهابديانتقال ن رونيبه ب

در  ).m1( شدگرم وزن  ۰۰۱/۰با دقت  ييترازواستفاده از 
شده به داخل محفظه استخراج  يبند بسته يها ادامه نمونه

هگزان،  يها و حالل شد دستگاه سوکسله انتقال داده
 جامد به حالل يد کربن، با نسبت وزنياتر و تتراکلر ليات يد

سوکسله  ةخته و اجازه داده شد تا چرخيداخل بالون ر ۱:۴
استخراج روغن  ييدما وضعيت ابد.يساعت ادامه  ۶به مدت 

 يکل يمان. انجام شدها  ک از حالليجوش هر  ةز در نقطين
نمونه  در ادامهنشان داده شده است.  ۱دستگاه در شکل 

و  کرده خارجآن از درون  رهيبا گرا استخراج  يدرون بازو
به مدت  وسيدرجه سلس ۷۰درون آون با درجه حرارت 

و  ريتبخکامل  طور بهتا حالل  گرفتقرار  قهيدق ۳۰-۴۵
و به درون آون  )m2با همان ترازو وزن ( دوبارهنمونه  سپس

درصد  يريگ جهت اندازه oC ۳±۱۰۵با درجه حرارت 
درصد رطوبت نمونه  ة. بعد از محاسبشدرطوبت منتقل 

ه، موازنه يار داشتن رطوبت اوليو در اخت )۲( ةطبق معادل
رطوبت انجام شد و با کسر کردن اختالف جرم نمونه قبل 

ق يو بعد از آن، درصد استخراج روغن از طر يريگ از روغن
با داشتن جرم  )۲( ةآمد. طبق معادل دست به )۳( ةرابط

را رفته  ا از دستيشده  توان جرم آب جذب يم ،ه نمونهياول
 Garnayak et( كردن ييمتفاوت تع يدر دو سطح رطوبت

al., 2008.(  
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(گرم)،  رفته دستا از ي شده جذبمقدار آب  Qکه در آن 
Wi نمونه (گرم)،  ةيجرم اولMf ييدرصد رطوبت نها ،Mi 

جرم  m0درصد استخراج روغن،   Yه،يدرصد رطوبت اول
جرم  m1و نخ (گرم)،  يشده بدون کاغذ صافذرات پودر

) گرمو نخ قبل از سوکسله ( يبا کاغذ صاف پودرشدهذرات 
                                                 
1- Soxhlet 

و نخ بعد از  يبا کاغذ صاف پودرشدهجرم ذرات  m2و 
  .استسوکسله (گرم) 

  

  
  ن کارياز دستگاه سوکسله در ح يريتصو -۱شکل 

  

  آماده سازي روغن
براي بازيابي حالل، از مخلوط روغن و حالل از دستگاه 

درجه  ٥٠-٤٥در وضعيت دمايي  ٢خأل دوارتقطير 
شده بعد  روغن استخراج. )۲(شکل  سلسيوس استفاده شد

از بازيابي حالل، براي جداسازي مواد محلول و غيرمحلول 
دور در دقيقه  ۵۰۰۰دقيقه و با سرعت  ۱۰در آن به مدت 

سانتريفيوژ شد. پس از آن براي اطمينان از نبود حالل، 
درجه سلسيوس  ۷۰ ساعت و در دماي ۲روغن به مدت 

  داخل آون قرار گرفت.
  

  
حالل از مخلوط روغن و حالل توسط دستگاه  يابيباز -۲شکل 

  خأل دوارر يتقط

                                                 
2- Rotary Evaporator 
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  گيري متغيرها و طرح آماري مورد استفاده در روغن
در اين پژوهش، اثر متغيرهاي اندازة ذرات پودر هستة 

پودر  يمتر)، محتواي رطوبت ميلي ۲و  ۱خرما در دو سطح (
درصد بر پايه تر) و  ۲۰و  ۱۴، ۷هستة خرما در سه سطح (

نوع حالل (هگزان، ديراتيلراتر و تتراکلديدکربن) بر ميزان 
استخراج روغن از هستة خرماي واريته مضافتي با 
آزمايشرهاي فاکتوريل در قالب طرح آماري کامالً تصادفي 

  بررسي شد.
  

چرب موجود در روغن  يدهايل اسياستخراج پروف
  هستة خرما

 چرب مطابق روش يدهاياس يساز استخراج و مشتق
Metcalfe et al. (1996)  ن روش پنج يانجام شد. مطابق ا

 يتريل يليم ۱۰ يمکارت ةشيصدم گرم از نمونه را در ش
درصد (دو گرم  ۲ يتر سود متانوليل يليو پنج م يمكردوزن 

شه را يدر ش .رسانده شد ۱۰۰به حجم  )سود با متانول
قه در حمام آب جوش يدق ۱۰و به مدت  محکم بستيم

تا عمل رفالکس انجام شود. سپس اجازه داده  قرار داديم
شگاه خنک شود. در يط آزمايدر مح يمکارت ةشيشد تا ش

 ۲۰ ي) متانولBF3د بور (يفلور يتر تريل يليم ۱۷۵/۲ادامه 
شه محکم بسته و به يش دردرصد با سمپلر اضافه شد و 

قه در حمام آب جوش قرار داده شد تا يمدت سه دق
ط يها در مح شهيرفالکس شود. بعد از خنک شدن ش

تر يل يليک ميهپتان و  - nتر يل يليک ميشگاه يآزما
 ۱۰۰در  کلريدسديمگرم  ۳۰اشباع ( کلريدسديممحلول 

و به  شه را تکان داديميمقطر) اضافه و ش تر آبيل يليم
را به  ييفاز باال حالت سکون قرار داده شد تا سه فاز شود.

 دست به ةو از عصار ختيميجدا کرديم، در فالکون ر يآرام
ق يتزر يگاز يگاه کروماتوگرافدست بهتر يکروليم ۲/۰آمده 
روغن،  يگاز يج حاصل از کروماتوگرافينتا کمک بهشد. 

 ي. براشدمحاسبه  هستة خرمان روغن يانگيم يجرم مول
استفاده شد  )۵(و  )۴(روغن از روابط  يجرم مول ةمحاسب

)Mostafaei, 2012 .(  
)۴( , ,FA avg i FA iX MWMW = ´å 
)۵(  , ,3 38.049TG avg FA avgMWMW = ´ +  

چرب  يدهاين اسيانگيم يجرم مول MWFA,avgکه در آن 
)g ،(Xi جزء د چربياس يئدرصد جز i ،امMWFA,i  وزن

 يجرم مول  g،(MWTG,avgام (i جزء د چربياس يمولکول
 ياشاره به جرم مول ۰۴۹/۳۸و عدد  استن روغن يانگيم

د يريسيگل يک مولکول تريموجود در  يسروليهسته گل
ن يشده در ا استفاده هستة خرمايروغن  يدارد. برا

برابر  هستة خرمان روغن يانگيم ي، جرم مولپژوهش
  گرم بر مول محاسبه شد. ۵/۸۱۰
  
  ونيتراسيت

سازي  خنثي برايالزم  زوريتعيين ميزان کاتال براي
مورد  هستة خرماياسيدهاي چرب آزاد موجود در روغن 

 )۶( ةاز رابط استفاده شد. ونيتراسياستفاده، از روش ت
روغن استفاده شد  يديآوردن عدد اس دست به يبرا
)Mostafaei, 2012 .(ةاز رابط )زان يمحاسبه م يبرا )۷

که ميزان  هنگامي. شدچرب آزاد استفاده  يدهاياس
 )۸( ةرابطاز  ،باشد درصد ۱اسيدهاي چرب آزاد بيش از 

شود  يماستفاده از يزور مورد نيزان کاتاليممحاسبه راي ب
)Van Gerpen et al., 2004:(  

)٦(  56.1 A CAV
W
´ ´

=  

)٧(  
  

)٨(  
  

 mg KOH/g Oil ،(Aروغن ( يديعدد اس AVدر آن که 
 mL( ،Cد (يدروکسيم هيمحلول پتاس يمقدار حجم مصرف

جرم  mol/L( ،Wد (يدروکسيم هيغلظت محلول پتاس
 يجرم مولکول ١/٠N= ،(Wcat(نرماليته  N)، gنمونه روغن (

   .است )gزور (يکاتال
 ١٠در  هستة خرماتر روغن يل يليک ميانجام کار،  يبرا

پروپانول حل و سپس در داخل محلول -٢تر الکل يل يليم
(فنل فتالئين) ريخته pH الکل با روغن، دو قطره شناساگر 

، قطره قطره توسط بورت در شده آماده ييايشد. محلول قل
به محلول  ،شد يزده م هم يکه محلول روغن به آرام حالي

که رنگ شناساگر به رنگ  د. اين کار تا زمانيش روغن اضافه 
دا کند، ادامه ير پييوضعيت خنثي (ارغواني) تغ ةدهند نشان

ليتر محلول باز استفاده شده  يافت. در نهايت مقدار ميلي
قرار داده و  )۷( ةدر معادل ،شود نشان داده مي Aکه با 

آمد. با تعيين درصد  دست بهدرصد اسيدهاي چرب آزاد 
ن يزور که در اياسيدهاي چرب آزاد، مقدار گرم کاتال

 )٨( ةمعادل ةوسيل ، بهاستم يد پتاسيدروکسيش هيآزما

0.5% catA N WFFA
W

´ ´ ´
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  ... اندازة ذرات و نوع حالل بر ميزان استخراج روغن از هستة خرماياثر متغيرهاي محتواي رطوبت،                                                      ٣٠

 

نشان داد که  هستة خرماون روغن يتراسيآمد. ت دست به
د چرب آزاد موجود در يروغن و درصد اس يديعدد اس

درصد  ٥١/١و  ٠٨/٣ mg KOH/g Oilب يترت روغن، به
 Jamil et al. (2016) يها افتهير با ين مقاديکه ا است

به  يا يزور اضافيرو، مقدار کاتال نياز ا ؛مطابقت داشت
ون يکاسيفياستر در واکنش ترانس يدرصد وزن ٣٥/٠مقدار 

  استفاده شد.
  
  زليوديد بيتول

از  هستة خرمازل از روغن يوديد بيتول يبرا پژوهشن يدر ا
نسبت  فراصوت، کمک بهون يکاسيفياستر ند ترانسيفرآ
 يوزندرصد  ۱زور ي، مقدار کاتال۶:۱الکل به روغن  يمول

زور يوس استفاده شد. کاتاليدرجه سلس ۴۵ يروغن در دما
م ساخت شرکت مرک و يد پتاسيدروکسيمورداستفاده ه

درصد و الکل مورد استفاده متانول با خلوص  ۸۵با خلوص 
از منبع فراصوت درصد ساخت شرکت مرک بود.  ۹/۹۹

آلمان جهت   Hielscherساخت شرکت UP400Sل مد
نه يشيتوان ب ين دستگاه داراياستفاده شد. ا يزن جاد هميا

ن ي. همچناستلو هرتز يک ۲۴وات در فرکانس ثابت  ۴۰۰
درصد،  ۶۰ ثابت يدامنه ارتعاش وضعيت دراعمال فراصوت 

زمان واکنش در دو و  )۱و  ۶/۰، ۲/۰( ريمتغ يپالس ارتعاش
ها در سه تکرار انجام  شيآزما .شدقه انجام يدق ۹و  ۶

قه در يدق ۲۰تا  ۱۵ها به مدت  آنکه نمونهپس از  .ندشد
ک يتفک يوژ برايفياز سانتر ،خ نگه داشته شدنديداخل 

سپس فاز  ون استفاده يريسيزل از گليوديکامل فاز ب
  .شدن يزل توسط سمپلر جدا شده و توزيوديب

  
  زليوديل استر بيمت يمحتوا ةمحاسب

گاه دست بهق آن ينمونه و تزر يساز بعد از آماده
 BS EN 14103مطابق استاندارد  يگاز يکروماتوگراف

 ييها پاسخ ،بات موجود در نمونهياساس غلظت ترکبر
افزار توتال  شود. با استفاده از نرم يافت ميدر ١توسط نشانگر

 مشاهده نشانگر قابل يها کروم، کروماتوگرام حاصل از پاسخ
 رخواهد بود. کروماتوگراميپذ و انجام محاسبات امکان است

بات موجود در نمونه يمتناظر با غلظت ترک يها کيشامل پ
شده و  لهيچرب مت يدهايشده شامل حالل، اس قيتزر

ر ياست. سطح زل نونادکانوات) ي(متنترنال استاندارد يا

                                                 
1- Detector 

ک متناظر با غلظت آن در نمونه است. يهر پ يمنحن
) با Cزل (يوديل استر موجود در نمونه بيمت يمحتوا

 BS EN 14103مطابق استاندارد  )۹( ةاستفاده از رابط
  محاسبه شد.

)٩(  100IS IS

IS

MA AC
A M
-å= ´ ´  

 يدهايک مربوط به اسير پيمجموع سطح ز ∑Aکه در آن 
ک متناظر با ير پيسطح ز C24 )µV.s(، AISتا  C6چرب 

جرم  µV.s(، MISل نونادکانوات) (ينترنال استاندارد (متيا
جرم نمونه  M) و mg(شده  نترنال استاندارد استفادهيا
  .است) mgزل (يوديب

  
  نتايج و بحث

 يمحتوا يرهايانس متغيه واريج حاصل از تجزينتا
زان استخراج روغن يو نوع حالل بر م اندازة ذرات، يرطوبت

شده  ارائه ۱در جدول  يته مضافتيوار هستة خرماياز 
  است.

  
زان يثر بر مؤم يرهايمتغ انسيه واريج تجزينتا - ۱جدول 

  يته مضافتيوار هستة خرماياستخراج روغن از 
  ن مربعاتيانگيم  يدرجه آزاد  راتييمنابع تغ

  ۸۶/۱۰۴**  ۱  اندازة ذرات
  ۷۹/۳۹**  ۲  يرطوبت يمحتوا

  ۶۹/۴**  ۲  نوع حالل
  ns۲۲/۰  ۲  يرطوبت يمحتوا × اندازة ذرات

  ns۲۱/۰  ۲  نوع حالل × اندازة ذرات
  ۳۸/۱**  ۴  نوع حالل ×رطوبت  يمحتوا

 × يرطوبت يمحتوا × اندازة ذرات
  نوع حالل

۴  ns۱۲/۰  

  ۲۷/۰  ۳۶  خطا
  ۷۳/۸  -  )درصدرات (ييب تغيضر

  يدار يعدم معن ns، درصد ۱دار در سطح احتمال  يمعن **
  

 ياثر ساده محتوا ،استمشخص  ۱گونه که از جدول  همان
زان استخراج روغن يو نوع حالل بر م اندازة ذرات، يرطوبت

اندازة دار است. اثر متقابل  يمعن درصد ۱در سطح احتمال 
در نوع حالل  اندازة ذراتو  يرطوبت يدر محتوا ذرات

در  يرطوبت يکه اثر متقابل محتوا يدر حال ؛دار نبود يمعن
  .استدار  يدرصد معن ۱نوع حالل در سطح 
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  اندازة ذراتاثر 
زان يبر م هستة خرماپودر  اندازة ذراتر يتأث ۳شکل 

ن يکه از ا گونه دهد. همان ياستخراج روغن از آن را نشان م
اندازة زان استخراج روغن مربوط به يم ،استمشخص شکل 
 ١در سطح احتمال  يدار يطور معن متر به يليک مي ذرات

توان  يمتر اختالف دارد. م يليدو م اندازة ذراتدرصد با 
هستة  اندازة ذراتتر شدن  ان کرد که با کوچکين بيچن

شده از  زان روغن استخراجيمتر م يليک مياز دو به  خرما
شود  يسبب م اندازة ذراترا کاهش يابد؛ زي يش ميآن افزا

ابد و خروج يش يتا سطح تماس حالل با ذرات نمونه افزا
 Ali et al. (2015). انجام شودروغن از ذرات به حالل بهتر 

زان استخراج يمختلف بر م يپارامترهار يتأث يز در بررسين
دند که کاهش يجه رسين نتيبه ا هستة خرماروغن از 

زان استحصال روغن يش مينمونه موجب افزا اندازة ذرات
کمتر  يها اندازه يبراکه مشخص شد  يپژوهشدر شود.  يم

ب يتخر اد روغنيز يجاد گرمايا دليل بهمتر  يليک مياز 
  .)Kazemi & Abdolhoseini, 2012( شود يم
  

  
  هستة خرمازان استخراج روغن يبر م اندازة ذراتاثر  -۳شکل 

  
  يرطوبت ياثر محتوا

از پودر  شده استخراجزان روغن يبر م يرطوبت ير محتوايتأث
 گونه نشان داده شده است. همان ۴در شکل  هستة خرما

 يش مقدار محتوايبا افزا ،که از شکل مشخص است
درصد، مقدار  ۲۰درصد به  ۷تر از  يبر مبنا يرطوبت

 ۳۸/۴درصد به  ۲۹/۷شده از  ن روغن استخراجيانگيم
ابد. ي يدرصد کاهش م ۱در سطح  يدار يطور معن درصد به

 يرطوبت ين است که کاهش محتوااياز  يج حاکين نتايا
از آن  يش روغن استخراجيمنجر به افزا هستة خرمادر 

 يها پنداشت که کاهش مولکولن يتوان چن يشود. م يم
آب درون ماده، خروج روغن از بافت ماده توسط حالل را 

آب و  يها ش مولکوليکه با افزا يدر حال ؛کند يل ميتسه
به  يرقطبيغ يها مرطوب شدن بافت ماده، از ورود حالل

ن يکند. در هم يم يريداخل و خروج روغن از ماده جلوگ
بر بازده استخراج  ر رطوبتيکه تأث يپژوهشدر  زمينه،

گزارش شده است که  شد، يفرا بررسياول يها روغن از دانه
ابد ي ياستخراج روغن کاهش م ةبازد ،ش رطوبتيبا افزا

)Adejumo et al., 2013.(  
  

  
هستة زان استخراج روغن يبر م يرطوبت ياثر محتوا -۴شکل 

  خرما
  

  اثر نوع حالل
شده از  استخراجزان روغن ير نوع حالل بر ميتأث ۵در شکل 

که از  گونه نشان داده شده است. همان هستة خرماپودر 
ن روغن يانگين مقدار ميشترياست، بمشخص ن شکل يا

اتر  ليات يتوسط حالل د هستة خرماشده از  استخراج
شده  ن روغن استخراجيانگيصورت گرفته که با مقدار م

و است ک کالس قرار گرفته يتوسط حالل هگزان در 
ن روغن يانگين مقدار ميندارند. کمتر يدار يمعنتفاوت 

طور  و به استدکربن يمربوط به حالل تتراکلر ياستخراج
اتر در سطح  ليات يهگزان و د يها ر حالليبا تأث يدار يمعن

توان  يم ،دست آمده ر بهياختالف دارد. از مقاددرصد  ۱
بر  ير برابرياتر تأث ليات  يجه گرفت که حالل هگزان و دينت
 & Kazemi .دارد هستة خرمازان استخراج روغن از يم

Abdolhoseini (2012) يها ر حالليتأث ةبه مطالع 
د ياتر، هگزان نرمال و تتراکلر ومياتر، کلروفرم، پترول ليات يد

 هستة خرماته يزان استخراج روغن از چند واريکربن بر م
زان استخراج ين ميشتريو ب در رطوبت ثابت پرداختند

توسط حالل  يته زاهديوار هستة خرمااز  را روغن
 يدار يدر مورد معن يليند؛ اما تحلكردان ياتر ب ليات يد

  ر گزارش شده ارائه نکردند.يمقاد
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  اثر نوع حالل بر ميزان استخراج روغن هستة خرما -۵شکل 

  
  اثر متقابل محتواي رطوبتي و نوع حالل

اثر متقابل محتواي رطوبت و نوع حالل را بر  ۶شکل 
دهد.  ميزان روغن استخراجي از هستة خرما نشان مي

شود، بيشترين  گونه که در اين شکل مشاهده مي همان
 ۷ يمربوط به محتواي رطوبت شده استخراجميزان روغن 

درصد و حالل هگزان است که با مقدار ميانگن روغن 
هاي  تواي رطوبتي و حاللدر همين مح شده استخراج

داري ندارد. در  اتر اختالف معني اتيل تتراکلريدکربن و دي
هاي  درصد بين ميانگين ۲۰و  ۱۴سطوح محتواي رطوبتي 

داري  اتر تفاوت معني اتيل هاي هگزان و دي مربوط به حالل
شود؛ ولي از ميانگين روغن استخراجي مربوط  مشاهده نمي

داري بيشتر است.  طور معني به حالل تتراکلريد کربن به
دهد که براي تمام  بررسي اين شکل همچنين نشان مي

هاي مورداستفاده بيشترين و کمترين ميزان  حالل
درصد  ۲۰و  ۷استخراج روغن مربوط به تيمارهاي رطوبت 
درصد ميزان  ۷است. با توجه به اينکه در محتواي رطوبتي 

ب موجود در رطوبت پودر هستة خرما کم است؛ لذا وجود آ
پودر هستة خرما به حدي نيست که ميزان حالليت 

اتر، تتراکلريد کربن و  اتيل هاي مورداستفاده (دي حالل
داشته باشد؛  شده استخراجهگزان) نقشي در ميزان روغن 

داري بين نوع  شود که تفاوت معني بنابراين مشاهده مي
 شده استخراجهاي مورد استفاده در مقدار روغن  حالل

درصد، وجود  ۲۰و  ۱۴هاي  ارد؛ اما در رطوبتند
شود  هاي آب بيشتر در پودر هستة خرما موجب مي مولکول

پذيري در آب، در ميزان روغن  تا ميزان انحالل
پذيري  نقش داشته باشد. با توجه به انحالل شده استخراج

کم حالل تتراکلريد کربن در آب، ميزان روغن 
داري کمتر از  طور معني توسط اين حالل به شده استخراج

پذيري خوبي در آب  اتر است که انحالل اتيل هاي دي حالل

نيز به نتايج  Kazemi & Abdolhoseini (2012)دارند. 
 اند. مشابهي دست يافته

 

  
تأثير متقابل نوع حالل و محتواي رطوبتي بر ميزان  -۶شکل 

  استخراج روغن
  

خرماي حاصل از روغن هستة کروماتوگرام  ۷در شکل 
شده نشان داده شده است. نتيجة تجزية  استحصال

که در  شده استخراجاسيدهاي چرب روغن هستة خرماي 
که اولئيک  استگزارش شده است، حاکي از اين  ۲جدول 
درصد) اسيد چرب غالب روغن هستة خرما  ۵۴/۴۵اسيد (

درصد) و  ۳۷/۱۹است و پس از آن لوريک اسيد (
رتبه دوم و ) به ترتيب در درصد ۳۰/۱۱ميريستيک اسيد (

د. نتيجه تجزية اسيد چرب روغن هستة سوم قرار دارن
 ,Hojjatiخرما با نتايج پژوهشگران ديگر مطابقت داشت (

2008; Ataye-Salehi, 2011 ; Jamil et al., 2016.(  
تيتراسيون روغن هستة خرما نشان داد که عدد اسيدي 

ترتيب  ن، بهروغن و درصد اسيد چرب آزاد موجود در روغ
mg KOH/g Oil درصد است که اين مقادير  ٥١/١و  ٠٨/٣

 مطابقت دارد.  Jamil et al. (2016)هاي  با يافته
  

  توليدشدهنتايج بيوديزل 
نتايج مربوط به درصد تبديل بيوديزل براي تيمارهاي 

فيزيکي  ريتأثنشان داده شده است.  ۸مختلف در شکل 
هاي  دهنده سازي بين واکنش فراصوت به امولسيون

شود که با افزايش  غيرمحلول (روغن و الکل) منجر مي
ها توسط  دهدهن سطح مشترک بين اين واکنش

زايي، سينتيک  شده در حين حفرهميکروتوربوالنس ايجاد
  يابد. واکنش افزايش مي
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واريته کروماتوگرام مربوط به روغن هستة خرماي -۷شکل 

  مضافتي
  

اسيدهاي چرب موجود در روغن هستة خرماي  - ۲جدول 
  واريته مضافتي

  اسيد چرب )wt درصدنسبت اجزاي سازنده (
۲۷/۰  )C8:0( Caprylic acid  
۳۸/۰  )C10:0(  Capric acid  
۳۷/۱۹ )C12:0( Lauric acid 

۳۰/۱۱ )C14:0( Myristic acid 

۴۲/۱۰ )C16:0( Palmitic acid 

۰۶/۰  )C16:1(  Palmitoleic acid 

۰۷/۰  )C17:0(  Margaric acid 

۵۱/۳ )C18:0( Stearic acid 

۵۴/۴۵ )C18:1( Oleic acid 

۴۹/۷ )C18:2( Linoleic acid 

۵۸/۰  )C20:0(  Arachidic acid 

۴۰/۰  )C20:1(  Gondoic acid 

۳۹/۰ )C22:0( Behenic acid 

۲۲/۰  )C22:2(  Brassic acid 

  

که با افزايش زمان انجام واکنش  مشخص است ۸از شکل 
دقيقه در همة سطوح پالس ارتعاشي، درصد  ۹به  ۶از 

توان در  يابد. دليل اين امر را مي تبديل بيوديزل کاهش مي
اين دانست که با اتمام متانول و دسترسي کمتر به آن، 

استريفيکاسيون که يک فرآيند تعادلي است  واکنش ترانس
رود که منجر به برگشت واکنش و   سمتي پيش مي به

همچنين از اين  شود. کاهش بازده تبديل بيوديزل مي
 ۶۰شود که با افزايش پالس ارتعاشي تا  شکل مشاهده مي

يابد و افزايش  درصد، بازده توليد بيوديزل افزايش مي
بيشتر پالس ارتعاشي از اين مقدار، منجر به کاهش در 

ود. علت افزايش بازده ش ميزان بازده تبديل بيوديزل مي
دليل افزايش مدت زمان تحت  توان به تبديل بيوديزل را مي

-Martinezتابش بودن مخلوط در زمان ثابت بيان كرد. 

Guerra and Gude (2016)  نيز در بررسي اثر پالس
ارتعاشي روي بازده تبديل بيوديزل، بيشترين بازده تبديل 

زارش کردند. اين درصد گ ۷۸بيوديزل را در پالس ارتعاشي 
پژوهشگران روند کاهشي را براي بازده تبديل بيوديزل 

درصد گزارش كردند.  ۹۰و  ۸۱هاي ارتعاشي  براي پالس
Kumar et al. (2014) ۲/۰هاي   نيز با مقايسه اثر پالس ،

درصد و  ۶۰ثانيه در دامنه ارتعاشي ثابت  ۷/۰و  ۵/۰، ۳/۰
دقيقه بر روي درصد تبديل، روند  ۷زمان انجام واکنش 

 ۷/۰و  ۵/۰هاي  کاهشي را براي درصد تبديل به ازاي پالس
ثانيه گزارش کرده و به اين نتيجه رسيدند که پس از پالس 

داري در درصد تبديل بيوديزل ديده  معني ثانيه تغيير ۳/۰
شود و علت اين امر را کاهش زمان مواجهه دو سطح  نمي

  سازي اعالم کردند.  به واسطه امولسيون
بيشينة ميزان درصد تبديل در شرايط دامنة  ۸در شکل 
و مدت زمان انجام  ۶/۰درصد، پالس ارتعاشي  ۶۰ارتعاشي 
اتوگرام مربوط به شود. کروم دقيقه مشاهده مي ۶واکنش 

فراصوت  کمک بهاز روغن هستة خرما  توليدشدهبيوديزل 
آورده شده است. اين  ۹براي اين تيمار وضعيت در شکل 

 توليدشدهدهندة محتواي متيل استر نمونة  شکل نشان
بدون انجام  توليدشدهاست. درصد تبديل بيوديزل 

  درصد بود. ۱/۸۸ شويي آب
  

  ليدشدهتوهاي سوختي بيوديزل  ويژگي
هاي  گيري و محاسبه برخي از ويژگي نتايج حاصل از اندازه

) در شويي آب(پس از انجام  توليدشدهسوختي بيوديزل 
هاي  گزارش شده است. نتايج نشان داد که ويژگي ۳جدول 
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شده در اين پژوهش با هر  گيري و محاسبه سوختي اندازه
 EN 14214و  ASTM D 6751دو استاندارد سوختي 

 مطابقت دارند.
  

  
اثر پالس ارتعاشي و زمان بر روي درصد تبديل  - ۸شکل 

  بيوديزل
    

با استفاده  توليدشدهکروماتوگرام حاصل از بيوديزل  -۹شکل 
  از فراصوت

 
  همراه حدود مجاز به توليدشدهزل يوديمهم ب يسوخت هاي ويژگياز  يو محاسبه برخ يريگ ج اندازهينتا -۳ جدول

 شده يريگ اندازه  ASTM D 6751  EN 14214  خصوصيت

  ۱۲۸  ۱۲۰حداقل   ۹۳حداقل   )C°نقطه اشتعال (
  C ۱۵ )Kg/m3(  -- ۹۰۰ -۸۶۰  ۸۶۱°در  يجرم حجم

  C۴۰ )mm2/s(  ۶-۹/۱ ۵-۵/۳  ۸۵/۳°گرانروي سينماتيک در 
  ۰۰۴/۰  ۰۲/۰حداکثر  ۰۲/۰حداکثر   )درصد .wtخاکستر سولفاته (

  +C(  -- --  ۶°شدن ( ينقطه ابر
  -C(  --  --  ۳°زش (ينقطه ر

  ۴۴/۵۸  ۵۱حداقل  ۴۷حداقل   عدد ستان
  ۰۹/۰  ۳/۰حداکثر  ۰۵/۰حداکثر   )درصد  .wtر) (يدرصد تقط ۱۰مانده (در  يکربن باق

  ۱۶/۰  ۵/۰حداکثر  ۵/۰حداکثر   )mg KOH/g( يعدد اسيد
 MJ/Kg(  -- -- ۹۵/۳۸باال ( يارزش حرارت

  ۲۴/۵۵  -- ۱۲۰حداکثر  )g iodine/100 g( يديعدد 
 

  گيري نتيجه
هستة چرب روغن  يدهايه اسيج حاصل از تجزينتا -١

 ۵۴/۴۵د (يک اسينشان داد که اولئ يته مضافتيوار خرماي
و پس از  است هستة خرماد چرب غالب روغن يدرصد)، اس

 ۳۰/۱۱( دياس کيستيريم و درصد) ۳۷/۱۹( دياس کيآن لور
 دوم و سوم قرار دارند. يها ب در رتبهيدرصد) به ترت

متر  يليک مي اندازة ذراتزان استخراج روغن در يم -۲
 متر بود. يليدو م اندازة ذراتشتر از يب يدار يمعن طور به

 طور بهروغن  استخراج زانيم يرطوبت يمحتوا شيبا افزا -۳
ن درصد يشتريکه ب اي گونه به ؛افتيکاهش  يدار يمعن

 درصد بود. ۷ يرطوبت ياستخراج روغن مربوط به محتوا
د يزان استخراج روغن با استفاده از حالل تتراکلريم -۴

 شده استخراجزان روغن يکمتر از م يدار يمعن طور بهکربن 
 اتر بود. ليات يهگزان و د يها با حالل

هستة از روغن  توليدشدهزل يوديب يخواص سوخت -۵
  توسط  شده مشخص يها محدوده در با يمضافت خرماي
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 بود. EN 14214و  ASTM D 6751 ياستانداردها
د خرما و مطابقت يکشور در تول يباال ظرفيتباتوجه به  - ۶

 ير استانداردهايبا مقاد توليدشدهزل يوديب خواص
ات بخش عياض ءکه جز هستة خرمازل، از يوديب يالملل نيب

د يه در توليک ماده اوليتوان به عنوان  يم ،است يکشاورز
 .كردزل استفاده يوديب

  
  گزاري سپاس

دانشگاه  يسندگان از معاونت محترم پژوهشيله نويوس نيبد
ر دانشگاه يدپذيتجد يها يات انرژتحقيقتهران و مرکز 

 برايت مدرس به خاطر فراهم کردن امکانات الزم يترب
ن از يکنند. همچن يم يتشکر و قدردان پژوهشن يانجام ا

م يانمهر و مهندس ابراهين کيان دکتر محمدحسيآقا
 يقدردان پژوهشن يدر انجام ا يبه خاطر همکار ياضيف
  شود. يم
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