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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران.
 -2مربی گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران.
-3استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران.

تاریخ دریافت96/10/19 :

تاریخ پذیرش97/02/11 :

چکیده
پژوهش حاضر باهدف تعیین مطلوبترین روغن کنجد و معرفی روش استحصال آن ،با حداکثر پایداری اکسایشی و ظرفیت
آنتیاکسیدانی انجام پذیرفت .بدین منظور برای نمونه روغنهای کنجد پاالیششده ،سنتی (آبی) ،استخراج سرد (آزمایشگاهی) و
پرس مغازهای (مارپیچ) ،ساختار اسیدچرب ،ظرفیت آنتیاکسیدانی و پایداری اکسایشی مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از انجام
فرآیند روغنکشی از دانه کنجد قهوهای ،ترکیب اسیدهای چرب به روش کروماتوگرافی گازی ،پایداری بهوسیله دستگاه رنسیمت
و تعیین ظرفیت آنتیاکسیدانی به کمک آزمون  DPPHانجام شد .ارزیابی ساختار اسیدچرب روغنهای کنجد پاالیششده ،سنتی،
استخراج سرد و پرس مغازهای نشان داد که به ترتیب لینولئیک اسید با  35/48 ،35/7 ،40/92 ،42/28درصد و اولئیک اسید با
 50/02 ،49/65 ،45/09 ،40/58درصد ،دو اسیدچرب عمده بودند .نتایج بررسی پایداری اکسایشی بیانگر این است که به ترتیب
روغنهای استخراج سرد ،پاالیششده ،پرس مغازهای و سنتی با  13/5 ،17/6 ،20و  10/01ساعت ،دارای بیشترین مقاومت در برابر
اکسایش بودهاند و ترتیب پایداری روغنها ازلحاظ ترکیب اسیدهای چرب همان ترتیب پایداری ازلحاظ فاکتور پایداری اکسایشی
است .نتایج آزمون  DPPHنشان داد که ترتیب روغن استخراج سرد با  63/91و پاالیششده با  59/8درصد ازلحاظ قدرت
مهارکنندگی رادیکال آزاد با ترتیب آنها ازلحاظ اثر پایدارکنندگی در آزمون رنسیمت و نیز ساختار اسیدچرب مشابه است ،این
در حالی است که نتایج بهدستآمده دو نمونه روغن سنتی با  47/42و پرس مغازهای با  39/17درصد ،در تضاد با مطالب فوقالذکر
است .بهطورکلی و با توجه به نتایج بهدستآمده ،روغن کنجد حاصل از روش استخراج سرد بهعنوان مطلوبترین روغن مشخص
گردید ،اما به علت شرایط بسیار سخت استخراج و دستگاههای موردنیاز که فقط آزمایشگاهی میباشند ،و همچنین بازده بسیار
پایین این روش و نیز با توجه به اینکه پسازاین روغن ،روغن پاالیششده دارای شرایط بهتری است ،توصیه میشود افراد بهجای
استفاده از روغنهای سنتی و بهویژه پرس مغازهای ،روغن پاالیششده را مصرف کنند.
واژه های کلیدی :اسیدچرب ،پایداری اکسایشی ،روغن کنجد ،روغنکشی ،ظرفیت آنتیاکسیدانی.

*مسوول مکاتباتSmhosseini13677@gmail.com :
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 -1مقدمه

کنجد دارای حدود  17درصد می باشند ( .)23همچنین

امروزه یکی از مواردی که کره زمین را در معرض خطر

روغن کنجد  2درصد مواد غیر صابونی دارد (.)38 ،27 ،22

محیط زیستی قرار داده است ،تولید بیشازپیش آالیندههای

این روغن گیاهی یکی از غنیترین منابع فیتواسترول ها است

شیمیایی مورداستفاده در کارخانههای تولیدکننده مواد

( .)38 ،23 ،22فیتواسترولها  5ساختاری مشابه با

مورداستفاده بشر است .یکی از برجستهترین موارد این

دارند .مصرف فیتواسترول ها میتواند کلسترول خون را

آالیندههای مخرب ،کارخانههای تولیدکننده روغنهای

کاهش دهد ( .)27 ،23این نمونه روغن گیاهی ازنظر ویتامین

خوراکی است که با استفاده از حاللهای شیمیایی ،روغن

 Eغنی ،ولی ازنظر ویتامین  Aکمبود دارد (.)13 ،12

مورداستفاده را استخراج میکنند ( .)22از طرفی با توجه به

استخراج روغن از دانه کنجد معموالً از سه روش عمده

باال رفتن حساسیت مصرفکنندگان نسبت به مواد شیمیایی

شامل استخراج با حالل ،استخراج با فشار و روش سنتی

بهکاررفته در مواد غذایی در چند سال اخیر ،روغنهای

(استخراج با آب) استفاده میگردد ( .)27 ،22البته در

گیاهی که بدون نیاز به نگهدارندههای شیمیایی و فرآیندهای

شرایط کنونی عصر حاضر عالوه بر سه روش عنوانشده،

تصفیه با مواد شیمیایی قابلیت مصرف دارند ،بسیار

استخراج روغن به روش پرس مغازهای (مارپیچ) نیز بسیار

موردتوجه مصرفکنندگان قرارگرفته است ( .)27 ،22در

متداول و رایج شده است ،چنانکه در تعدادی از

این میانروغن کنجد منحصربهفردترین روغن گیاهی

فروشگاههای سطح شهر دستگاههای روغنگیری نهچندان

محسوب میگردد ( .)22دانه کنجد بانام علمی

بزرگی دیده میشود که با آن در مقابل مشتری روغن

خانواده

دانههایی چون کنجد و سیاهدانه را میگیرند و با این شعار

 Pedaliaceaeیک منبع غنی از پروتئین و دارای ارزش

که روغن در حضور خریدار استخراج میشود و بدون مواد

غذایی زیادی است ( .)23 ،4طبق آثار تاریخی موجود

نگهدارنده و هرگونه افزودنی دیگر است ،به مشتری عرضه

میتوان اذعان داشت که دانه کنجد قدیمیترین دانه روغنی

میشود .در شرکتهای پروانه دار و تحت نظارت نهادهای

است که روغن آن استخراج و مورداستفاده قرار میگرفته

نظارتی (بهداشت و استاندارد) تمامی این مراحل مورد

است ( .)23 ،22روغن کنجد1از روغنهای نیمهخشک و با

بازرسی و نظارت قرار دارد .اما در هنگام تولید با روش

مرغوبیت زیاد است و بهموجب کیفیت عالی روغن که

پرسهای مغازهای بههیچوجه نظارت بهداشتی و استاندارد

دارای بوی مطبوع و مزه خوبی است ،این دانه را ملکه

وجود ندارد و روغنهای مایع استحصالشده از آنها با

دانههای روغنی مینامند .)11( .میزان روغن دردانه کنجد در

روش سرد و مغازهای قابلیت فسادپذیری باالیی دارد.

ارقام مختلف بین  28تا  59درصد است ( .)27،23روغن

روغنهای استحصال مغازهای ،روغنی خام و تصفیه نشده

کنجد خام به دلیل وجود آنتیاکسیدان2های ذاتی

است .روغن خام حاوی صمغ ،موم ،ذرات ریز جداشده از

(سزامولین3و سزامین )4موجود در آن ،مقاومت بسیار خوبی

گیاه ،اسیدهای چرب آزاد ،ترکیبات فلزی ،باقیمانده سموم

نسبت به اکسایش دارد ( .)11 ،4دانه کنجد بهطور میانگین

نباتی و ترکیبات زائد دیگری است .وجود این مواد برای

حاوی  45تا  50درصد چربی و  20تا  25درصد پروتئین

مصرفکننده مضر بوده و در اثر ماندگاری و مجاورت با

است .عالوه بر این حاوی  5درصد خاکستر و همچنین

هوا ،نور ،حرارت و رطوبت محیط دچار فعلوانفعاالت

دارای میزان قابلتوجهی فیبر ( 1تا  12درصد) و

میکروبی و شیمیایی مختلفی شده و بدون شک براثر

کربوهیدرات ( 7تا  8درصد) است ( .)43 ،27 ،22دانههای

هیدرولیز و اکسیداسیون فاسد و مسموم میگردد (،17 ،15

1

 .)34در تحقیقی برجیان بروجنی و همکاران ()1392
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بهینهسازی فرآیند برشته کردن دانه کنجد جهت تولید روغن

رنسیمت )4نشان داد ( .)40کویزومی5و همکاران ( )1996در

باکیفیت بهتر را انجام دادند .هدف از این پژوهش بررسی

تحقیقی با عنوان بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی دانههای

شرایط برشته کردن کنجد ازلحاظ دما و زمان با استفاده از

روغنی ایجادشده بهوسیله فرآیند برشته کردن دانه روغنی

روش سطح پاسخ بهمنظور دستیابی به باالترین درجه

کنجد ،ارتباط میان برشته کردن دانههای کنجد و فعالیت

مقاومت اکسیداتیو و بهترین رنگروغن کنجد برشتهشده

آنتیاکسیدانی را بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان

بود .نتایج تحقیق بیانگر این امر بود که فاکتور دما بیش از

میدهد که تشکیل ترکیباتی که فعالیت آنتیاکسیدانی

فاکتور زمان در تغییرات مقاومت اکسیداتیو و رنگروغن

باالیی داشته و پایداری روغن کنجد برشتهشده را افزایش

کنجد در طی برشته کردن مؤثر بود ( .)8در پژوهشی توکلی

میدهد ،در درجه اول به دمای فرایند بستگی دارد (.)37

و همکاران ( )1391قدرت آنتیاکسیدانی پوست

کلخونگ1

با توجه به اهمیت مطالب مذکور و نیاز کشورمان جهت

با روغنهای پوست بنه و کنجد را که بهعنوان روغنهایی

تولید روغنهای گیاهی جدید ،تأثیرگذاری نوع روش

باقدرت آنتیاکسیدانی باال شناختهشده هستند ،مقایسه

روغنکشی بر روی کیفیت روغن و کنجاله حاصل از آن و

نمودند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین میزان

نیز کمبود مطالعات انجامشده درزمینه روشهای متفاوت

ترکیبات آنتیاکسیدانی روغنهای موردمطالعه و قدرت

استخراج روغن کنجد که منجر به تولید مرغوبترین روغن

آنتیاکسیدانی آنها رابطه مستقیم وجود دارد ( .)5جنت و

میگردند ،این پژوهش باهدف تعیین مطلوبترین نمونه

همکاران ( )2010تأثیر شرایط برشته نمودن را بر روی

روغن کنجد و معرفی روش استحصال آن درنتیجه ارزیابی

خواص آنتیاکسیدانی و کل محتوای ترکیبات فنلی  8رقم

سه پارامتر اسیدچرب ،پایداری اکسایشی و ظرفیت

کنجد ایرانی بررسی نمودند .نتایج این تحقیق نشاندهنده این

آنتیاکسیدانی انجام پذیرفت.

مسئله بود که خاصیت آنتیاکسیدانی و میزان کل ترکیبات
فنلی با افزایش دمای برشته نمودن بهطور فراوان تا دمای 200

 -2مواد و روشها

درجه سانتیگراد پایه افزایش مییابد ( .)35بورچانی 2و

 -2-1مواد اولیه :دانه کنجد خام قهوهای مورد مطالعه و

همکاران ( )2010خصوصیات شیمیایی و پایداری اکسیداتیو

ارزیابی از شرکت پنبه و دانههای روغنی خراسان تهیه

را در روغنهای دانه و پوره کنجد و روغن زیتون

گردید.

موردبررسی قراردادند و به این نتیجه دست پیدا کردند که
پایداری روغن کنجد نسبت به اکسیدشدن بیشتر از روغن

 -2-2استخراج روغن با استفاده از روشهای متفاوت

پوره کنجد و روغنزیتون است ( .)32در پژوهشی ناگ3و

:دانههای کنجد تهیهشده با بکارگیری هر یک از روشهای

همکاران ( )1999به این نتیجه دست پیدا کردند که فرایند

استخراج سرد ،پرس مغازهای ،سنتی و استخراج با حاللهای

پوستگیری از دانه کنجد نهتنها سبب افزایش مقدار روغن

آلی روغنگیری شدند.

موجود دردانه شد ،بلکه کیفیت رنگروغن حاصل نیز در

استخراج سرد :دانههای کامل در این روش بعد از بوجاری

مقایسه یا شرایطی که روغن از دانه کامل استخراج گردید،

شدن ،به کمک آسیاب آزمایشگاهی مدل ،Depose

بهتر بود .اما روغن استخراجشده از دانههای کنجد

ساخت شرکت  Moulinexفرانسه خردشده و سپس با

پوستگیری شده پایداری اکسیداتیو کمتری را (باروش

نسبت  3به ( 1سه قسمت حالل هگزان ،یک قسمت دانه) در
داخل ارلن ریخته شده و بر روی دستگاه هم زن مغناطیسی
 AGEمدل  Velpساخت اروپا ،به مدت  24ساعت و در

1

Pistacia Khinjuk
Borchani
3
Nagg
2

4

Rancimat
5
Koizumi
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دمای محیط در تاریکی قرار داده شد تا روغن استحصال

 -2-3آزمونهای شیمیایی

گردد .روغن حاصل از این روش بهوسیله کاغذ صافی

پایداری اکسایشی :جهت اندازهگیری مقاومت حرارتی

90 Machery-Nagelمیلیمتر ،صاف و جهت تکمیل

نمونهها از دستگاه رنسیمت مدل  ،743ساخت شرکت

صاف کردن روغن از دستگاه سانتریفوژ  Thermoمدل

 ،1100Cجریان هوای

 pk110آلمان با 4000دور در دقیقه استفاده گردید .بعد از

 Metrohmسوئیس در دمای

 20L/hو میزان  3gاز نمونه روغنهای موردمطالعه ،استفاده

اتمام فرآیند صاف کردن ،روغن درون دستگاه روتاری

شد (روشهای آزمون مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره

 Heidolphمدل  Laborota4000آلمان (تقطیر در خأل)

.)8( )3734

در دمای 40درجه سانتیگراد حالل زدایی گردید .استخراج

ساختار اسیدچرب :برای تهیه متیل استرهای اسیدهای

با حاللهای آلی :دانه کنجد کامل پس از بوجاری و

چرب نمونهها از استاندارد ملی ایران به شماره 13126-2

آمادهسازی اولیه بهوسیله دستگاه پرس1و سپس با استفاده از

(تهیه متیل استرهای اسیدچرب) استفاده گردید .از دستگاه

حالل هگزان 2در دمای  50درجه سانتیگراد روغنکشی

گاز کروماتوگراف گاز-مایع Agilent-Technologies

شده و روغن حاصل تحت فرآیند تصفیه کامل قرار خواهد

مدل  7890Aآمریکا ،مجهز به آشکارساز یونی شعلهای

گرفت .بهطورکلی فرایند تصفیه روغن شامل مراحل زیر

برای آنالیز اسیدهای چرب نمونهها استفاده شد .شرایط

است -1 :صمغگیری -2 .خنثیسازی -3 .بیرنگ کردن.

کروماتوگرافی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره -1

 -4بیبو کردن -5 .زمستانه کردن (( ،)23روغن کنجد

( 13126اندازهگیری با کروماتوگرافی مدرن متیل استرهای

پاالیششده شرکت پنبه و دانههای روغنی خراسان ،مبنای

اسیدهای چرب) بود (.)7 ،6

مطالعات و ارزیابیهای نمونه روغن پاالیششده قرار
گرفت) .سنتی (استخراج با آب) :در این روش دانه کنجد

اندازهگیری فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد

پوستگیری شده و سپس اندکی برشته میگردد .سپس

()DPPH3

جهت استخراج با آب باید دانههای کنجد را آسیاب کرده و

در این روش بهعنوان ترکیب رادیکالی پایدار از

به ارده تبدیل نمود ،از همین رو به روغن حاصله روغن ارده

معرف( )DPPHکه در یک محلول متانولی با آنتیاکسیدان

هم اطالق میشود .بهطورکلی مراحل استخراج روغن کنجد

واکنش میدهد ،استفاده شد .بدینصورت که  1میلیلیتر از

به روش سنتی در ایران به شرح زیر است -1 :بوجاری و

غلظت نمونه روغن موردمطالعه با  1میلیلیتر محلول 90

خیساندن دانهها -2 .پوستگیری -3 .برشته کردن-4 .

میکرومتر ( )DPPHمحلول در متانول مخلوط شده و حجم

استخراج روغن کنجد با آب ( .)22پرس مغازهای (مارپیچ):

نهایی از  4میلیلیتر متانول تشکیل گردید .مخلوط بهخوبی

دانه کنجد کامل بدون اجرای مرحله بوجاری ،توسط

تکان داده شد .بعد از  60دقیقه تاریک گذاری در دمای 25

دستگاه پرس مارپیچ در دمای  90درجه سانتیگراد

درجه سانتیگراد ،میزان جذب نوری نمونه در طولموج

روغنکشی و جهت تهنشین شدن ناخالصیها ،روغن در

 517نانومتر قرائت شد .از متانول بهعنوان شاهد استفاده

ظروف نگهداری شده تا باگذشت زمان ناخالصیها تهنشین

خواهد شد .درصد مهار رادیکالهای آزاد ( )DPPHبا
استفاده از رابطه زیر محاسبه میگردد:

گردد.

 = (ABlank - ASample ÷ ABlank) ×100درصد مهار رادیکال آزاد

در این رابطه  ASampleو  ABlankبه ترتیب جذب
کنترل و جذب نمونه است.
Press
Hexane

1
2

2,2-Diphenil-1-Picril hidrazyl

3
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 -2-4آنالیز آماری

 -3نتایج و بحث

تجزیهوتحلیل دادهها در قالب طرح کامالً تصادفی و با چهار

 -1-3ارزیابی شاخص پایداری اکسایشی نمونه روغنهای

تکرار اجرایی گردید .جهت آنالیز آماری نتایج از نرمافزار

کنجد پاالیششده ،استخراج سرد ،سنتی و پرس مغازهای

 SPSSاستفاده شد .همچنین جهت تعیین وجود یا عدم

مقاومت روغنها و چربیهای خوراکی بهتندی اکسایشی و

وجود اختالف معنیدار بین میانگین هر یک از فاکتورهای

افت کیفی ناشی از آن بهعنوان پایداری اکسایشی شناخته

اندازهگیری شده در چهار روش موردمطالعه از آزمون

میشود .رنسیمت دستگاهی برای اندازهگیری شاخص

 LSDدر سطح آماری  5درصد (سطح اطمینان  95درصد)

پایداری اکسایشی ( ،)20بر اساس محصوالت ثانویه حاصل

و  1درصد (سطح اطمینان  99درصد) استفاده گردید .رسم

از اکسیداسیون روغنها و چربیها است (.)25

نمودارها نیز با استفاده از نرمافزار  Microsoft Excelانجام
شد.

c

a

b
d

20
15
10
5
0

شکل -1پایداری اکسایشی نمونه روغنهای کنجد تصفیهشده ،استخراج سرد ،سنتی و پرس مغازهای در دمای  110درجه سانتی
گراد.

در استاندارد ملی ایران به شماره  ،)9( 9131کمینه مقدار

درنتیجه روغن از پایداری باالتری برخوردار خواهد شد (.)3

مجاز پایداری اکسایشی عنوانشده برای روغنهای خوراکی

بنابراین با توجه به مطالب عنوانشده و برخالف انتظار ما،

مصرف خانوار برابر با  15ساعت عنوانشده است .روش

پایداری اکسایشی روغن پاالیششده علیرغم برخورداری

استحصال روغن باعث تفاوت در میزان پایداری اکسایشی

از میزان کمتری از اسیدهای چرب آزاد ( 0/03درصد)،

روغن کنجد گردید ( .)P‹0/01با توجه به شکل ()1

نسبت به نمونه روغن استخراج سرد ( 0/3درصد) ،پایینتر

میتوان عنوان نمود که میزان پایداری روغنهای کنجد

است .این پدیده احتماالً به این دلیل است که در طی فرآیند

پاالیششده و استخراج سرد با استاندارد ملی ایران مطابقت

تصفیه سازی روغن و در مرحله بوگیری ،بخشی از

دارد .این در حالی است که میزان پایداری نمونه روغنهای

آنتیاکسیدانهای طبیعی از روغن خارج میشود و افزودن

سنتی و پرس مغازهای از حد مجاز مشخصشده در استاندارد

آنتیاکسیدانهای سنتزی همچون 1TBHQبه روغن ،بازهم

ملی ایران پایینتر است .با در نظر گرفتن این موضوع که

بهطور کامل جبران آنتیاکسیدانهای حذفشده را نخواهد

سرعت اکسایش اسیدهای چرب آزاد ،بیشتر از اسیدهای

کرد و درنتیجه علیرغم برخورداری از میزان کمتری از

چرب شرکتکننده در ساختار تری گلیسیریدها است،

اسیدهای چرب آزاد ،مقاومت پایینتری را نسبت به

بنابراین میتوان گفت هرچه میزان اسیدهای چرب آزاد

اکسایش نشان داد ( .)23این در حالی است که روغن

کمتر باشد؛ میزان اندیس اسیدی بیشتر کاهش پیداکرده و
Tertiary Butyl Hydro Quinone

1
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استخراج سرد عالوه بر دربر گرفتن میزان بیشتری از

و همکاران ( ،)35( )2010شهیدی و همکاران (،)42( )1997

اسیدهای چرب آزاد ،آنتیاکسیدان طبیعی بیشتری را در

ابوگابریا 2و همکاران ( )30( )2000و کمال_الدین و

خود حفظ کرده و پایداری قابل قبولی را از خود نشان داد.

اپلکوست )38( )1995( 3مؤید این بخش از نتایج پژوهش

محمدی و همکاران ( )1393نیز در پژوهش خود به این نکته

حاضر است .شایانذکر است درروش سنتی دانه های کنجد

اشارهکردهاند که روغن کنجد خام بهدستآمده از پرس

در طی فرآیند برشته کردن تحت تاثیر دمای باالیی قرار می

سرد نسبت به روغن کنجد تصفیهشده ،به دلیل مقدار باالتر

گیرند .این موضوع نیز می تواند باعث کاهش پایداری

آنتیاکسیدانهای طبیعی پایدارتر است که دلیلی بر تأیید

اکسایشی روغن سنتی نسبت به روغن پرس مغازه ای شود

نتیجه پژوهش است ( .)24روغن پرس مغازهای پایداری

( ،.)2زیرا مقاومت حرارتی آنتیاکسیدانها بر میزان کار

اکسایشی باالتری را نسبت به روغن سنتی نشان داد .وجود

آیی و کاربرد آنها در محیط تأثیرگذار است .روند

مواد ضد اکسیداسیون طبیعی نظیر گاما-توکوفرول 1در

واکنشهای اکسایشی چربیها به دوره القای آنتیاکسیدان

پوست دانه میتواند سبب پایداری روغن استخراجشده از

موجود در سیستم بستگی دارد که تا چه مدت بتواند 90

دانه کنجد کامل گردد ( .)23بنابراین با توجه به این موضوع

درصد کار آیی خود را حفظ کند .با افزایش دما دوره القا

که درروش پرس مغازهای برخالف روش سنتی مرحله

بهصورت لگاریتمی کاهش پیدا میکند (.)29

پوستگیری اجرایی نمیشود ،نتایج حاصلشده از این
پژوهش قابلقبول است .در پژوهشی ناگ و همکاران

 -3-2ارزیابی شاخص  DPPHنمونه روغنهای کنجد

( )1999به این نتیجه دست پیدا کردند که فرایند

پاالیششده ،استخراج سرد ،سنتی و پرس مغازهای.

پوستگیری از دانه کنجد نهتنها سبب افزایش مقدار روغن
موجود دردانه شد ،بلکه کیفیت رنگروغن حاصل نیز در
مقایسه با شرایطی که روغن از دانه کامل استخراج گردید،
بهتر بود .اما روغن استخراجشده از دانههای کنجد
پوستگیری شده پایداری اکسایشی کمتری را (با روش
رنسیمت) نشان داد ( )40که  ،تأییدی بر نتیجه پژوهش
حاضر نیز است .عالوه بر این نتایج حاصل از پژوهش جنت

نقش و اثرات سودمند آنتیاکسیدانها در مقابل بسیاری از
بیماریهای انسانی و فساد مواد غذایی که ناشی از فساد
اکسایشی است ،در طی سالهای اخیر توجهات زیادی را به
خود جلب کرده است .دراینبین آنتیاکسیدانهایی که
مهارکننده رادیکال آزاد میباشند ،نسبت به سایر
آنتیاکسیدانها ،اهمیت بیشتری داشته و بررسی ظرفیت
مهارکنندگی آنها موضوع بسیاری از تحقیقات و بحثهای
علمی است (.)10

2

Gamma-Tocopherol

1

Abou-Gharbia
Kamel-eldin, A. and Appelqvist

3
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a
d

c

b

شکل  .2درصد گیرندگی رادیکال آزاد ( (DPPHنمونه روغنهای کنجد تصفیهشده ،استخراج سرد ،سنتی و پرس مغازهای.

ظرفیت آنتیاکسیدانی روغنهای پاالیششده ،استخراج

نتیجه بهدستآمده میتوان عنوان نمود که فعالیت ضد

سرد ،سنتی و پرس مغازهای باهم اختالف معنیداری را نشان

اکسیدانی روغن کنجد برشته بیشتر از روغن کنجد غیر

دادند ( .)P‹0/01نتایج عنوانشده در شکل ( )2نشان داد که

برشته است ( ،)23چراکه خصوصیت آنتیاکسیدانی دانه

بیشترین میزان شاخص  ،DPPHمربوط به نمونه روغن

کنجد برشتهشده در اثر تولید آنتیاکسیدانهای جدید مانند

استخراج سرد و پسازآن ،روغن پاالیششده قرار داشت.

فرآوردههای حاصل از واکنش میالرد؛ حفظشده و یا حتی

همانطور که نتایج حاصل از ارزیابی دو شاخص  DPPHو

افزایش نیز خواهد یافت ( )1و تشکیل ترکیباتی که فعالیت

رنسیمت نمونه روغنهای پاالیششده و استخراج سرد نشان

آنتیاکسیدانی باالیی داشته همچون سزامینول (پیش ساز

داد ،ترتیب روغنها ازلحاظ قدرت مهارکنندگی رادیکال

آنتیاکسیدانی) و سزامول که ترجیحاً بهعنوان گیرندههای

آزاد با ترتیب آنها ازلحاظ اثر پایدارکنندگی در آزمون

رادیکالی عمل میکنند و درنتیجه فرآیند تجزیه توکوفرول

رنسیمت مشابه بود و روغنی که بیشترین قدرت

را کاهش میدهند ( ،)25در درجه اول به دمای فرآیند

مهارکنندگی رادیکال آزاد را داشته باشد؛ حائز بیشترین اثر

بستگی دارد ( .)37عبدالشاهی و همکاران ( )18در تحقیق

پایدارکنندگی در آزمون رنسیمت نیز است .بنابراین به نظر

خود به این نکته اشارهکردهاند که هرچه تعداد پیوندهای

میرسد اثر پایدارکنندگی روغنها در آزمون رنسیمت از

دوگانه در اسیدچرب بیشتر باشد ،لذا حمل رادیکالهای

مکانیسم مهار کردن رادیکالهای آزاد و پایان دادن به

آزاد با سهولت بیشتری صورت میگیرد که این نکته خود

واکنشهای مخرب زنجیرهای رادیکالی تبعیت مینماید .این

دلیلی دیگر مبنی بر چرایی باالتر بودن قدرت آنتیاکسیدانی

در حالی است که نتایج بهدستآمده درزمینه بررسی

نمونه روغن سنتی نسبت به نمونه روغن پرس مغازهای و

فاکتورهای  DPPHو رنسیمت دو نمونه روغن سنتی و پرس

تأیید نمودن نتیجه تحقیق است ،چراکه روغن سنتی از اسید

مغازهای در تضاد با مطالب فوقالذکر است ،بهنحویکه در

لینولئیک باالتری نسبت به روغن پرس مغازهای برخوردار

ارتباط با شاخص رنسیمت؛ روغن پرس مغازهای مقاومتر از

بود .نتایج حاصل از پژوهش کویزومی و همکاران ()1996

نمونه روغن سنتی و در ارتباط با  ،DPHHبرعکس نمونه

( )37و کوچهار 1و همکاران ( )36( )2000مؤید نتیجه

روغن سنتی قدرت مهارکنندگی آنتیاکسیدانی باالتری را

بهدستآمده در ارتباط با شاخص  DPPHنمونه روغنهای

نسبت به روغن پرس مغازهای دربر گرفته بود .در توجیه این

سنتی و پرس مغازهای پژوهش حاضر است.
Kochhar

1
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 -3-3بررسی ساختار اسیدهای چرب نمونه روغنهای

غیراشباع به علت حضور پیوندهای دوگانه بیشتر نسبت به

کنجد پاالیششده ،استخراج سرد ،سنتی و پرس

تک اشباع و اسیدهای چرب تک اشباع نسبت به اسیدهای

مغازهای.

شناسایی ساختار اسیدهای چرب تشکیلدهنده تری
گلیسیریدها ازجمله شاخصهای مهمی است که میتواند در
بررسی کیفیت ،پایداری اکسایشی ،خصوصیات فیزیکی،
شیمیایی و ارزش تغذیهای روغن مطرح باشد ( .)5تفاوت
ساختاری اسیدهای چرب که از تفاوت در طول زنجیره،
درجه غیراشباعی و محل قرارگیری پیوندهای دوگانه و
شکل فضایی ایزومرهای ناشی از آن حاصل میگردد،
احتماالً سرعت اکسیداسیون آنها را تحت تأثیر قرار دهد
( .)25محققان گزارش کردهاند که دمای پایین باعث افزایش
اولئیک اسید و دمای باال باعث افزایش میزان پالمتیک و
لینولئیک اسید میگردد ( .)26در دماهای پایین اکسیداسیون
اسیدهای چرب بیشتر مربوط به واکنشهای تولید
هیدروپراکسیدها است که در این حالت ترکیبات غیراشباع
کاهش پیدا نمیکند .ولی در دماهای باالی اکسیداسیون،
میزان زیادی از پیوندهای دوگانه اشباع میشوند (.)25
روغنهایی که دارای تعداد بیشتری پیوند دوگانه یا چندگانه
هستند ،در شرایط یکسان سریعتر اکسیدشده و نسبت به فساد
اکسیژنی حساستر هستند ( .)19به همین دلیل پایداری
روغنها در برابر اکسیداسیون در دماهای باال اهمیت زیادی
دارد ( .)25پایداری اکسیداتیو نمونه روغن را می تون
بهوسیله تغییر ترکیب اسیدهای چرب روغن و یا افزودن
آنتیاکسیدانها به آن بهبود داد ( .)24درنتیجه ازجمله
عوامل مؤثر بر سرعت و میزان اکسیداسیون میتوان به درجه
غیراشباعت اسیدچرب اشاره کرد .اسیدهای چرب چند

چرب اشباع سریعتر اکسید میشوند ( .)28ذکر این نکته
بسیار حائز اهمیت است که در تعیین پایداری یک نمونه
روغن نمیتوان فقط به وجود یک نوع اسیدچرب بسنده
کرد ،و باید مجموع و ترکیب کامل اسیدهای چرب را در
نظر گرفت ( .)19در برسی یک روغن باید سه عامل را
مدنظر داشته باشیم .SFA3 ،MUFA2 1،PUFA :این سه
عامل در بررسی روغن حائز اهمیت است تا به این موضوع
پی ببریم که چقدر از این روغن اشباع است ،چه میزان از آن
تک غیراشباع و چقدر از آن چند غیراشباع .زمانی که
درصد ایده آل یک روغن را بررسی میکنیم نسبت PUFA

به  )Se=PUFA/SFA( SFAاست که حائز اهمیت است.
شاخص  ،PUFAاسید لینولئیک؛ شاخص ،MUFA
اولئیک اسید و شاخص اسیدچرب اشباع یا  ،SFAپالمتیک
اسید است ( .)18درنتیجه زمانی که میخواهیم درصد ایده
آل یک نمونه روغن را محاسبه کنیم ،باید شاخص  Seرا
محاسبه کنیم ( .)19یعنی مبنای کاربر پایه دو اسیدچرب
اشباع پالمتیک اسید و اسیدچرب غیراشباع لینولئیک اسید
است .درنتیجه میتوان عنوان نمود که با به دست آوردن
میزان شاخص  ،Seدر ارتباط با پایداری یک نمونه روغن
میتوان به نتایج قابل استناد و مطمئنی دست پیدا کرد،
چراکه شاخص پلی-ان (شاخص  ،)Seبهعنوان معیاری از
میزان چندغیراشباعیت نمونه روغنها مورداستفاده قرار
میگیرد و بالطبع حاکی از میزان تمایل روغن به انجام
واکنشهای خوداکسایشی است (.)25 ،24 ،21

1

Poly Unsturated Fatty Acid
Mono Unsturated Fatty Acid
3
Saturated Fatty Acid
2
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جدول  -1ساختار اسیدهای چرب روغن کنجد و شاخص پلی-ان ( )Seروغنهای کنجد پاالیششده ،استخراج سرد ،سنتی و پرس
مغازهای.
نمون

نوع

وغنه
کج
الیش

c18:2
(

ل ولئ ک)

چ ب

c18:1
(

c18:0
(

ولئ ک)

ئ یک)

c16:0
(

خص Se

لم ک)

42/28

40/58

5/3

10/83

3/903

35/7

49/65

5/5

9/15

3/901

40/92

45/09

4/99

9/01

4/5

35/48

50/02

5/28

8/86

4

ساختار اسیدهای چرب نمونه روغنهای کنجد مختلف،

میزان اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع با نتایج بهدستآمده

باهم اختالف معنیداری داشتند ( .)P‹0/01پروفایل

از شاخص رنسیمت تبعیت کرده و ترتیب پایداری نمونه

اسیدهای چرب نمونه روغنهای کنجد مختلف و شاخص

روغنها ازلحاظ ترکیب اسیدهای چرب (به ترتیب افزایش

پلی-ان مربوط به هریک در جدول ( )1نشان دادهشده است.

پایداری؛ استخراج سرد ،پاالیششده ،پرس مغازهای و

همانطور که در جدول نشان دادهشده است ،نمونه

سنتی) ،همان ترتیب پایداری نمونهها در شاخص رنسیمت

روغنهای کنجد با تفاوت معنیدار در درصد

بود .عالوه بر این نتایج حاصل از محاسبه شاخص  Seبیانگر

و

این مطلب است که ،هرچه میزان تفاوت در شاخص Se

اسیدلینولئیک 4متمایز شدند .بر اساس نتایج بهدستآمده از

بهدستآمده از نمونه روغنها کمتر باشد ،میزان تفاوت در

فرآیند تجزیه اسیدهای چرب توسط دستگاه کروماتوگرافی

ساعات پایداری نمونه روغنهای موردمطالعه نیز پایینتر و

گازی ( :)GCاسیدهای چرب عمده در چهار نمونه روغن

هرچه میزان تفاوت  Seبیشتر؛ میزان تفاوت ساعات پایداری

کنجد مشاهده گردید .اولئیک اسید با  50/02و لینولئیک

نمونه روغنها باالتر است که بازهم بیانگر اهمیت باالی

اسید با  42/28درصد ،عمدهترین اسیدهای چرب

میزان و ساختار ترکیب اسیدهای چرب درزمینه پایداری

شناختهشده نمونه روغنهای کنجد بودند .وجود مقادیر زیاد

روغن خواهد بود .در پژوهشی که محمدی و همکاران ()24

اولئیک اسید که در مقابل اکسیداسیون بهمراتب مقاومتر از

انجام دادند ،به این نتیجه دست پیدا کردند که پایداری

اسیدهای چرب چند پیوند غیراشباع (مانند لینولنیک و

مخلوط روغنهای کانوال و آفتابگردان با درصد اولئیک

لینولئیک اسید) است ،سبب پایداری خوب روغن در برابر

اسید بهصورت خطی ،مستقیم و قوی و با درصد

حرارت میشود ( .)26 ،25سایر اسیدهای چرب

اسیدلینولئیک بهصورت قوی و معکوس دارای ارتباط است.

شناساییشده شامل پالمتیک اسید و استئاریک اسید بودند.

این نتیجه با نتایج حاصل از این بخش تحقیق موردمطالعه

به دنبال محاسبه شاخص پلی-ان و توجه نمودن به مجموع

مطابقت و همخوانی دارد .عالوه بر این نتایج تحقیقات

درصد اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب چند

عسکری و همکاران ( ،)19( )1396فرهوش و همکاران

اسیدپالمیتیک1،

اسیداستئاریک2،

اسیداولئیک3

پارسرسیا6

غیراشباع و تک غیراشباع برای نمونه روغنهای متفاوت،

( ،)21( )1390موریا 5و همکاران ( )39( )2000و

نتایج بهدستآمده درزمینه پایداری نمونه روغنها ازلحاظ

( )41( )1995مؤید این بخش از نتایج تحقیق حاضر است.

1

Palmitic Acid
Stearic Acid
3
Oleic Acid
4
Linoleic Acid
2

Moria
Parcerisa

5
6
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 -4نتیجهگیری

پژوهش در زمینه ارزیابی تأثیر انواع روشهای استحصال بر

هدف از پژوهش حاضر تعیین مرغوبترین نوع روغن

خصوصیات شیمیایی روغن کنجداست .امید است که در

کنجد بود .این موضوع در شرایط کنونی عصر حاضر بسیار

آینده تحقیقات گستردهتری با توجه به اهمیت روغن کنجد

حائز اهمیت است ،چراکه امروزه مردم به این باور رسیدهاند

اجرایی گردد تا بتوان به نتایج مطمئنتری در ارتباط با

که روغنهای سنتی و بهطور ویژه پرس مغازهای ،روغنی

انتخاب مطلوبترین نوع روغن و حذف روغنهای

بسیار مطلوب و خالص است؛ حالآنکه با توجه به نتایج

نامطلوب رایج در جامعه ،بخصوص روغن پرس مغازهای که

حاصل از این پژوهش خالف این موضوع به اثبات رسیده

امروزه جایگاه منحصربهفردی را در رژیم غذایی روزانه

است .روغن استخراج سرد نسبت به سایر روغنهای دیگر،

افراد به دست آورده است ،تکیه کرد.

بهترین نتایج را ازنظر ساختار اسیدچرب ،شاخص پایداری
اکسایشی و ظرفیت آنتیاکسیدانی به خود اختصاص داده
بود .باوجوداینکه در این پژوهش روغن استخراج سرد
بهمنزله مناسبترین روغن مورد تأیید قرار گرفت ،اما شرایط
بسیار سخت استخراج و دستگاههای موردنیاز در این روش
که فقط آزمایشگاهی میباشند و همچنین بازده بسیار پایین
این روش و نیز با توجه به اینکه پسازاین روغن ،روغن
پاالیششده در ارتباط با فاکتورهای موردمطالعه دارای
شرایط بهتری است ،توصیه میگردد افراد بهجای استفاده از

 -5سپاسگزاری
این پژوهش حاصل بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد
است که با حمایت شرکت پنبه و دانههای روغنی خراسان
انجامشده است .بدینوسیله بر خود واجب میدانیم از
مدیریت عامل محترم جناب آقای مهندس بوژمهرانی و
مدیریت محترم واحد کنترل کیفیت جناب آقای مهندس
زارع که در انجام این تحقیق همکاری صمیمانه داشتهاند،
تشکر و قدردانی نماییم.

روغنهای سنتی و بهویژه پر س مغازهای ،روغن پاالیششده

 -6منابع

را استفاده کنند ،چنانکه رستمی و همکاران ( )1392در

 -1له

پژوهش خود بر روی روغن کنجد عنوان نمودند که میتوان

و

با بکارگیری تمهیداتی از قبیل کمتر کردن دمای حالل و در
کل فرآیند و با توجه به اینکه میزان راندمان درروش
پاالیششده ،بیشتر از روشهای پرس سرد است ،میتوان
روش پاالیششده را جایگزین روشهای استخراج سرد
معمول نمود ( .)14درروش پرس مغازهای فرآیندهای
بوجاری ،پوستگیری و برشته کردن دانهها جایی نداشته که
این خود در بحث تمیزی و نیز باقی ماندن عناصر ضد
تغذیهای در روغن حاصله تأثیرگذار است .عالوه بر این به
علت وجود مواردی از قبیل قابلیت فسادپذیری باال ،حضور
ترکیبات زائد ،دمای باال ،عدم رعایت نمودن ضوابط
بهداشتی درزمینهٔ شستوشوی دستگاه ،محل روغنگیری،
ظروف و شرایط نگهداری روغنهای استحصالشده،
مخلوط نمودن نمونه روغنهای استخراجشده از بازههای
زمانی متفاوت و ..در روغن حاصل از روش پرس مغازهای،
مصرف روغن سنتی توصیه میگردد .تحقیق حاضر اولین
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