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چکیده
کنجد به علت محتوای زیاد و کیفیت عالی بهعنوان یک منبع تغذیه مهم انسانی مطرح بوده و هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر چهار روش استحصالی متفاوت روغن کنجد مشتمل بر استخراج سرد ،پاالیششده،
سنتی و پرس مغازهای بر روی خصوصیات شیمیایی شامل اسیدیته و پراکسید و مقایسه آن با مقادیر استاندارد ملی ایران و درنهایت معرفی مطلوبترین روش جهت استخراج این روغن گیاهی است .نتایج بهدستآمده
بیانگر این مطلب است که مقادیر اسیدیته روغنهای سنتی ،پرس مغازهای و استخراج سرد ،برخالف روغن پاالیش شده بیشتر از حد مجاز استاندارد و مقادیر پراکسید دو روغن استخراج سرد و پاالیششده برخالف
روغنهای سنتی و مغازهای در حد مجاز خود قرار داشته است .درنهایت و با توجه به نتایج میتوان عنوان نمود ،مناسبترین روغن جهت مصرف برمبنای ارزیابی دو شاخص اسیدیته و پراکسید ،روغن کنجد
پاالیششده است.
واژه های کلیدی :روغن کنجد ،روش استخراج ،اسیدیته ،پراکسید.

 -1مقدمه
باتوجهبهاهمیتروغنهاوجایگاهویژهآندررژیمغذاییدرزندگیامروزگرایشخانوادههابهاستفادهازروغنهایطبیعیوفرآیند نشدهازقبیلروغنکنجدخامافزایشیافتههاسهت(رجبهیبخشهنده،الههامیراد،
هوشمنددلیر.)1390،دانهکنجدیکمنبعغنیازپروتئینودارایارزشغذاییزیادیاست(پیراویونک.)1395،اینروغنگیاهیعالوهبراینکهبیشاز 80%اسیدهایچربآنغیراشهبا اسهت،همانهانمقاومهت
باالییازخوددربرابرتغییراتشیمیایی،بخصوصاکسیداسیوننشانمیدهد(کاویانی،ایرجیفر،بهفر،آذرآباد.)1392،
جهتاستخراجروغنازدانهکنجدمعموالًازسهروشعمدهاستخراجباحالل،استخراجسردوسنتیاستفادهمیگردد.درکشورماننیزاستخراجبااینسهروشانجاممیگیرد،البتههدرشهرایککنهونی،اسهتخراجبهه
روشپرسمغازهاینیزبسیاررایجشدهاست(کشاورزیوهمکاران،.1393،مهرانفر،فرمانی،محرمی،کشاورزی.)1393،

 -2مواد و روشها
 -1-2مواداولیه:تهیهدانهکنجدازشرکتپنبهودانههایروغنیخراسان.
 -2-2استخراجروغنبااستفادهازروشهایمتفاوت:
 -1-2-2استخراجسرد:دانههابعدازبوجاریشدن،بهکمکآسیابآزمایشگاهیخردشدهوبانسبت 3به 1باحاللمخلوطورویدستگاهشیکردرتاریکیقراردادهشدهتاروغناستحصالگردد.روغنحاصلبایهد
بهواسطهکاغذصافی،صافگردد.بعدازاتمامفرآیندصافکردن،روغنرادروندستگاهروتاریدردمای 40درجهسانتیگرادتحتخألریختهتاحاللبهطورکاملازآنجداگردد.
 -2-2-2پاالیششده:پاالیشفرایندیاستجهتخارجنمودنناخالصیهاازروغنخام.بهطورکلیفرایندتصفیهروغنشاملمراحلزیراست -1:صمغگیری -2.خنثیسازی -3.بیرنگکردن -4.بیبوکردن.
 -3-2-2سنتی:دانهکنجدپوستگیریشدهوسپساندکیبرشتهمیگردد.همانینجهتاستخراجباآببایددانههایکنجدراآسیابوبهاردهتبدیلنمود.مراحلاستخراجروغنکنجهدبههروشسهنتیدرایهرانبهه
شرحزیراست -1:بوجاریوخیساندندانهها -2.پوستگیری -3.برشتهکردن -4.استخراجروغنکنجدباآب.
 -4-2-2پرسمغازهای:دانهکنجدکاملبدونبوجاریشدن،توسکدستگاهپرسمارپیچدردمای  90درجهسانتیگرادروغنکشیوجهتتهنشینشدنناخالصیها،روغندرظروفنگههداریشهدهتهاباگذشهتزمهان
تهنشینگردد.
 -3-2آزمونهایشیمیایی:
اندازهگیریاسیدیته(روشآزمونمطابقبااستانداردملیایران(.))4178اندازهگیریپراکسید(روشآزمونمطابقبااستانداردملیایران(.))4179
 -4-2آنالیزآماری:تجزیهوتحلیلدادههادرقالبطرحکامالًتصادفیوباچهارتکراراجراییگردید.جهتآنالیزآمارینتایجازنرمافزار  SPSSاستفادهمیگردد.

 -3نتایج و بحث
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شکل.1-4شاخصاسیدهایچربآزادنمونهروغنهایکنجداستحصالیبه 4روشمتفاوت.
دراستانداردملیایرانبهشماره،1752بیشینهمجازاسیدیتهروغنکنجد 0/25استوباتوجهبهنتایجمیتوانگفتاسیدیتهروغنپاالیششده،کمترازبیشینهاستانداردبودهوبنهابراینبهرایمصهرف خهوراکیمجهاز
است .ایننتیجهباتوجهبهاینکهدرمرحلهخنثیسازیاسیدیتهروشتصفیهشده،اسیدهایچربآزادروغنبهطورقابلتوجهیکاهشپیدامیکند،قابلتوجیهاست.اسهیدیتهروغنههایپهرس مغهازهایوسهنتی0/8و
روغناستخراجسرد 0/3بودکهاینمقادیرفراترازبیشینهمجازاستوشاخصاسیدیتهاینسهروغنرابرایمصرفغیرمجازکردهاست.نتایجحاصلازاینسهروغنغیرمجاز،باتوجهبههاینکههدرایهنسههروش
خنثیسازیاسیدهایچرباجرایینمیشود،قابلدرکاست.
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شکل.2-4شاخصپراکسیدنمونهروغنهایکنجداستحصالیبه 4روشمتفاوت.
دراستانداردملیایرانبهشماره،1752بیشینهمجازپراکسیدبرایروغنکنجددرزمانتولید1وبیشینهحدقابلیتمصرف 5استوبنابراینباتوجهبهنتایجمیتوانگفتکهشاخصپراکسیدروغنهایاستخراجسرد
وپاالیششدهدرزمانتولید،کمترازبیشینهپراکسیداستانداردبودهودرحدمجازبرایمصرفواقعشدهاند،امااندیسپراکسیدروغن پرسمغازهایوسنتیباالترازحدمجازودرنتیجهبرای مصرفمجهازنمیباشهند.
نتایجحاصلازپژوهشنشانگرایناستکهدرشاخصپراکسید،کمترینمیزاندرروغنپاالیششدهو 0/4است.دراینروشبیبوکردنآخرینمرحلهبودهواساساًیکعملتبخیربابخاردردرجههحهرارتبهاالو
تحتخألاست.اندیسپراکسیدپسازرنگبریوهمانینبعدازبوگیرینزدیکبهصفرمیشود.برایروغنهایحاصلازسهروشاستخراجیدیگهرشهاخصپراکسهیددرنتیجههعهدمبهوگیری ،مقهداریبیشهتراز
پراکسیدروغنپاالیششدهاست.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایجپژوهشبیانگرایناستکهروشپاالیششدهمطلوبترینروشاست.پسازایننمونهروغن،روغناستخراجسرد،برایمصرفمناسبتراست.تحقیقحاضراولهینپهژوهشدرزمینههبررسهیتهاثیرروشههای
استحصالبرخصوصیاتشیمیاییروغنکنجداست.امیداستکهدرآیندهتحقیقاتگستردهتریباتوجهبهاهمیتروغنکنجدوجایگاهآناجراییگرددتابتوانبهنتایجمطمئنتریدرارتباط باانتخهابمطلهوبترین
روشوحذفروشهاینامطلوبرایجدرجامعه،بخصوصپرسمغازهایکهامروزهروغنحاصلازآنجایگاهمهمیرادررژیمغذاییافرادبهدستآوردهاست،تکیهکرد.
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