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چکيده
اکسيداسيون روغنها در حين فرآوري و نگهداري موجب کاهش کيفيت ،توليد محصوالت اکسيداسيون و در نتيجه بروز
بسياري از بيماريها میشود .به همين منظور ،استفاده ازآنتیاکسيدانها مورد توجه قرار گرفته است .يکی از نوآوريها
در زمينه بستهبندي غذا ،بستهبنديهاي فعال آنتیاکسيدانی است که بدون اضافه کردن مستقيم آنتیاکسيدان ،به علت
آزاد شدن تدريجی آنتیاکسيدان از بسته به سطح ماده غذايی و کاهش تشکيل ترکيبات ناشی از اکسيداسيون سبب
افزايش مدت نگهداري محصول میشوند .در اين تحقيق  BHTدر غلظتهاي  1/10و  1/12درصد به روغن سوياي بدون
آنتیاکسيدان و در غلظتهاي 1/73و  0/3درصد به بطريهاي پلیاتيلنی اضافه شد .بسته هاي پلیاتيلنی ساده و فعال به
مدت دو ماه در دماي  01 °Cدر انکوباتور قرار داده شدند و خصوصيات فيزيکی شيميايی آنها هر  01روز يکبار مورد
بررسی قرار گرفت .نتايج نشان داد که در طی انبارداري ميزان  BHTدر روغن هاي حاوي آنتی اکسيدان به دليل
اکسيداسيون کاهش يافت اما مشاهده شد که ميزان  BHTدر روغن هاي بدون آنتی اکسيدان که در تماس با بسته هاي
فعال آنتی اکسيدانی بودند به مرور زمان افزايش يافته که نشان دهنده مهاجرت  BHTاز بسته به روغن است BHT .در
بسته با اختالف معنی داري ،داراي عملکرد بهتر در کاهش اکسيداسيون نسبت به  BHTدر روغن بود و به طور کلی می-
توان استفاده از بستههاي فعال حاوي آنتیاکسيدان سنتزي را به جاي اضافه کردن مستقيم آنتیاکسيدان به روغن در
جلوگيري از اکسيداسيون پيشنهاد کرد.
واژههاي کليدي :آنتیاکسيدان ،بستهبندي ،روغن گياهی
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Abstract
Oxidation of oils during processing and subsequent storing decreases quality and produce oxidative
products which cause various diseases. Therefore, use of antioxidants is drawn attention. One of the
innovations in food packaging technology is active packaging in which an antioxidant is
incorporated into the package. This kind of package increases shelf life of food without direct
addition of antioxidant to the food as a result of gradual releasing of antioxidant from package to
food surface and reducing compounds formed by the oxidation. In the current study, BHT with 0.01
and 0.02 % and 0.37 and 1.7 % concentration were added to pure soy bean oil and polyethylene
bottles, respectively. They were put in oven set at 40 °C up to 2 months and their physicochemical
properties were tested every 15 days. Results showed that BHT concentration in oil containing
antioxidant decreased during storage due to oxidation but it was observed that BHT in oil without
antioxidant were in contact with active packages increased by migration over time. BHT in package
delayed the oxidation better than BHT in oil significantly. Generally, the use of active packaging
containing synthetic antioxidant instead of direct addition of antioxidant to oil can be suggested.
Key words: Antioxidant, Packaging, Vegetable Oil

هرگونه اکسيداسيون در مواد غذايی نامطلوب به شمار

مقدمه

میآيد و منجر به کاهش کيفيت و مدت ماندگاري

چربیها و روغنها بخش مهمی از رژيم غذايی

 به.)2111 محصوالت غذايی میشود (هراس و همکاران

 درصد توليد01 انسان را تشکيل میدهند و بيش از

 استفاده از،منظور جلوگيري از اکسيداسيون چربیها

 به، حيوانات و منابع دريايی،روغن جهانی از گياهان

آنتیاکسيدانهاي سنتزي مانند بوتيالت هيدروکسی

عنوان غذا مورد استفاده قرار میگيرد (تاوفيک و

،2)BHT(  بوتيالت هيدروکسی تولوئن،0)BHA( آنيزول

 روغن استخراج شده از دانه سويا از.)0000 هيوقبارت

 در0 و استرهاي گاالت7)TBHQ(ترت بوتيل هيدروکينون

مهمترين روغنهاي گياهی است و يکی از منابع سرشار

بسياري از غذاها مورد استفاده قرار گرفتهاست (اولمدو

 به شمار آمده و همچنين7 از اسيد هاي چرب امگا

 اخيرا يکی از پيشرفتهترين.)2110 و همکاران

 به،)%10 حاوي اسيد لينولئيک بسيار بااليی است (حدود

1. Butylatedhydroxyanisole
2. Butylatedhydroxytoluene
3. Tert-butyl hydroquinone
4. Gallate esters

همين دليل به حرارتهاي باال و اکسيداسيون حساس
 ازجمله مهمترين.)2111 است (هاموند و همکاران
 وقوع. اکسيداسيون است،واکنشهاي سيستمهاي چربی
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نوآوري ها در زمينه بستهبندي غذا ،بستهبنديهاي

بسته ( LDPEغلظت هاي  21و  mg/g 01بسته) به

فعال 0حاوي آنتیاکسيدان است .مواد و بستهبنديهاي

روغن ذرت و تاثير آن بر پايداري روغن به

فعال به عنوان سيستمهايی تعريف میشوند که در آنها

اکسيداسيون را مورد بررسی قرار دادند .در تحقيقی

محصول ،بسته و محيط به صورت مثبت ،متقابال بر هم

ديگر گزارش شده است که استفاده از ميزان باالي

اثر میگذارند تا شرايط بسته را به منظور افزايش دوره

آلفاتوکوفرول در فيلم  LDPEمیتواند از اکسيداسيون

نگهداري يا بهبود سالمت غذا يا خصوصيات حسی

امولسيون لينولئيک اسيد نگهداري شده در تماس با فيلم

تغيير دهند ،در حاليکه کيفيت غذا را حفظ میکنند .اين

در  2درجه سانتيگراد جلوگيري کند .اگرچه ميزان باالي

ترکيبات فعال شرکت کننده در بسته ،تمايل به آزاد شدن

آلفاتوکوفرول باعث ايجاد تغييرات در خصوصيات

يا جذب کردن مواد از ماده غذايی بستهبندي شده يا

مکانيکی فيلم شده و سبب ايجاد رنگ زرد در بسته می-

محيط اطراف غذا را دارند (يام و همکاران  .)2111از

گردد ،بنابراين مصرف مقادير باالي آلفاتوکوفرول در

بستهبنديهاي فعال آنتیاکسيدانی به منظور افزايش

 LDPEنياز به توجهات ويژه دارد (وسلينگ و همکاران

مدت نگهداري محصول ،بدون اضافه کردن مستقيم

 .)2111لی و همکاران ( )2110نشان دادند که سرعت

آنتی اکسيدان به غذا ،در نتيجه آزاد شدن تدريجی آنتی

آزاد شدن  BHTاز بسته پلیاتيلن با دانسيته باال

اکسيدان در سطح ماده غذايی استفاده میشود

( 7)HDPEبسيار بيشتر از آلفاتوکوفرول بوده و BHT

(الکوسته و همکاران  .)2111در زمينه استفاده از بسته-

نسبت به آلفاتوکوفرول و نمونه کنترل (بدون آنتی-

هاي حاوي آنتیاکسيدان براي موادغذايی تحقيقاتی

اکسيدان) در به تاخير انداختن مدل غذايی حاوي

انجام گرفته است که به چند مورد میتوان اشاره کرد.

لينولئيک اسيد موثر تر بوده است .در تحقيقی که نرين و

وان آردت و همکاران ( )2113در يکی از تحقيقات خود

همکاران در سال  2112انجام دادند ،يک قطعه از فيلم

نشان دادند که ميزان هگزانال در پودر شير خشک در

پلی پروپيلن داراي عصاره رزماري در فضاي فوقانی

تماس با فيلم حاوي  BHAو  BHTکاهش يافته است.

ظرف شيشه اي حاوي روغن بزرک آويزان شد و اثر

در پژوهشی ديگر که توسط پير دي ابرو و همکاران

فاز گازي عصاره بر روغن بررسی گرديد .روغن

( )2101انجام گرفت ،مشخص شد که وجود آنتی-

موجود در ظرف حاوي فيلم ،عدد تيوباربيتوريک اسيد

اکسيدان استخراج شده از سبوس جو در بسته پلی اتيلن

کمتري نسبت به نمونه کنترل داشت .بررسی رها شدن

با دانسيته پايين ( ،2)LDPEهيدروليز چربی را در طی

آلفاتوکوفرول از بسته بندي پلیالکتيکاسيد (00درصد

منجمد کردن ماهی سالمون کاهش داده و پايداري به

ال-الکتيک اسيد با  2/12درصد آلفاتوکوفرول) به اتانول

اکسيداسيون را افزايش میدهد .تحقيقات در زمينه

و روغن گياهی سويا نشان داد که انتشار آلفاتوکوفرول

نگهداري گوشت در ظروف  LDPEحاوي آنتیاکسيدان

به روغن آهستهتر از اتانول بوده اما در هر حال فيلم

هاي  BHAو BHTو همچنين ظروف پلیاستايرن

حاوي آلفاتوکوفرول در به تاخير انداختن اکسيداسيون

حاوي آنتیاکسيدانهاي طبيعی عصاره رزماري و پونه

روغن موثرتر از فيلم بدون آنتی اکسيدان بوده است

نيز گزارش شدهاست (موره و همکاران  ،2117نرين و

(مانزارانز -لوپز و همکاران .)2100

همکاران  2112و کامو و همکاران  .)2112گراسيانو-

با توجه به نتايج مطالعات گذشته ،هدف از اين

وردوگو و همکاران ( )2101مهاجرت آلفاتوکوفرول از

تحقيق ،بررسی تاثير بستهبندي فعال پلیاتيلنی حاوي
آنتیاکسيدان سنتزي  BHTبر پايداري روغن سويا به

1. Active packages
2. Low density polyethylene

3. High density polyethylene
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اکسيداسيون و مقايسه آن با اضافه کردن مستقيم

اين آناليز ستون ) )211×0/2×1 VP-ODSµmمورد

آنتیاکسيدان به روغن ،در طی انبارداري می باشد.

استفاده قرار گرفت .فاز متحرک براي اندازه گيري
 ،BHTمتانول ( 21درصد) آب ( 01درصد حجمی) با

مواد و روشها
روغن سويا بدون آنتیاکسيدان از کارخانه نهان گل
بروجن تهيه گرديد .تمامی مواد شيميايی و حاللها نيز
از شرکت مرک (آلمان) با درصد خلوص باال تهيه شدند.
تهيه بستههاي فعال آنتیاکسيدانی
دو نوع بسته ( HDPEضخامت  1/2 ±1/11ميلی
متر) از طريق مخلوط کردن گرانولهاي پلیاتيلنی نوع
 BL3با دو غلظت از آنتیاکسيدان سنتزي  BHTو
شکل دهی ماده مذاب پليمري به فرم بطري با دستگاه
شکلدهنده بادي 0تهيه شدند .ميزان اوليه  BHTدر

جريان  0ميلی ليتر بر دقيقه بوده و جذب در 221
نانومتر با دتکتور  )SPD-6AV( UVثبت گرديد .غلظت
هاي مختلفی از  C15H24O( BHTبا وزن مولکولی
 )221/71در متانول تهيه شدند وپس از تزريق
استاندارد به دستگاه ،منحنی استاندارد رسم گرديد.
براي مقدار بازيافت 0نيز مقدار مشخصی  BHTبه
قطعات بسته پلیاتيلنی اضافه و استخراج آن به روش
ذکر شده انجام گرديد که حدود  20/31درصد تعيين
شد (شکل ( )0لی و همکاران .)2110

بسته هاي فعال آنتیاکسيدانی پس از توليد به ترتيب
 1/73و  0/3درصد بود .همچنين بسته بدون آنتی
اکسيدان نيز به عنوان نمونه کنترل تهيه گرديد.
تعيين ميزان آنتیاکسيدان  BHTدر بسته پس از
زمان توليد
به منظور تعيين راندمان غلظت آنتیاکسيدان BHT
در بسته ،ميزان اين ترکيب توسط روش کروماتوگرافی
مايع با فشار باال )HPLC( 2تعيين گرديد .حدود  0گرم
از بطري وزن شده و به صورت قطعاتی در حدود 0×0
سانتی متر بريده شد .نمونهها به کارتوش 7منتقل شده

شکل -1نمونه کروماتوگرام  HPLCآنتی اکسيدانBHT
در بسته

و استخراج با  011ميلی ليتر حالل استونيتريل به مدت

انبارداري بستههاي پلیاتيلنی حاوي روغن سويا و

 20ساعت انجام گرديد .بعد از سرد شدن بالن ،حالل

بررسی ويژگیهاي فيزيکی شيميايی روغن

حاوي آنتیاکسيدان استخراج شده به بالن  011ميلی

آنتیاکسيدان سنتزي  BHTدر غلظت هاي 1/10

ليتري منتقل و با استونيتريل به حجم رسانده شد،

و1/12درصد به روغن سوياي بدون آنتیاکسيدان

سپس  01ميلی ليتر از اين محلول با ميکروفيلتر (1/01

اضافه و درون بطريهاي پلی-اتيلنی ساده نگهداري

ميکروليتر) فيلتر شده و درون ظرف شيشه اي درب

شدند .همچنين براي ديگر تيمارها روغن سوياي بدون

پيچی  0ميلی ليتري نگهداري گرديد .اندازهگيري ميزان

آنتیاکسيدان ،درون بطريهاي فعال حاوي آنتی-

آنتیاکسيدان استخراج شده از بطريها به روش

اکسيدان ( 1/73و  0/3درصد آنتیاکسيدان سنتزي

( HPLCمدل شيمادزو ساخت ژاپن) انجام گرفت .در

 )BHTبسته بندي و يک نمونه روغن ،درون بسته ساده

1. Blower former
2. High pressure liquid chromatography
3. Thimble

بدون آنتیاکسيدان به عنوان نمونه کنترل (شاهد) در
4. Recovery
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نظر گرفته شد .بستههاي پلیاتيلنی ساده و فعال حاوي

سپس با سرعت  1 °Cدر دقيقه به دماي 001 °C

روغن سويا به مدت دوماه در دماي  01درجه

رسيده و به مدت  2دقيقه نيز در اين دما قرار گرفت و

سانتيگراد در انکوباتور قرار داده شدند .در روزهاي

پس از آن با سرعت  1 °Cدر دقيقه به دماي 201 °C

صفر 01 ،71 ،01 ،و  21نمونهبرداري از روغن انجام

رسيده و به مدت  2دقيقه ديگر در اين دما نگه داشته

گرفت و خصوصيات فيزيکی شيميايی روغن مطابق با

شد .حجم تزريق  0ميکروليتر و با  Splitکه داراي

روش  )2110( AOCSشامل؛ عدد پراکسيد بر حسب

مقياس  0به  71است انجام شد .آشکارساز دستگاه از

ميلی اکی واالن اکسيژن در 0کيلوگرم چربی به روش

نوع  2 FIDبا دماي  211 °Cو دماي تزريق  011درجه

يدومتري ( ،)Cd 2-17ضريب خاموشی بر اساس ميزان

سانتيگراد بود .بر اساس زمان ايجاد پيک ،اسيد چرب

نانومتر

شناسايی شده و سطح زير پيک ،ميزان اسيد چرب

جذب اشعه فرابنفش در طول موج 272

بادستگاه اسپکتوفتومتري ( )Ch 1-00وضريب شکست

مورد نظر را نشان داد.

با دستگاه رفرکتومتر ( )Cc 3-21انجام گرفت و در

اندازه گيري مهاجرت آنتیاکسيدان  BHTبه روغن

روزهاي صفر 71 ،و  21انبارداري ،تعيين پروفيل اسيد-

براي اندازه گيري ميزان مهاجرت آنتیاکسيدان از

هاي چرب و ميزان مهاجرت ترکيبات فعال از بسته به

بسته به روغن 01 ،گرم روغن را در  01ميلی ليتر

روغن بررسی شد.

کلروفرم حل کرده و نمونه به طور مستقيم به دستگاه

تعيين پروفيل اسيدهاي چرب به روش کروماتوگرافی

HPLC

گازي)(GC

1

تزريق

شد.

در

اين

آناليز

ستون

) )211×0/2×1 VP-ODSµmمورد استفاده قرار گرفت.

به منظور تعيين پروفيل اسيدهاي چرب موجود در

فاز متحرک براي اندازه گيري  ،BHTمتانول (21

روغن ،از دستگاه کروماتوگرافی گازي آجيلنت مدل

درصد) آب (01درصد حجمی) با جريان  0ميلی ليتر بر

 6890Nاستفاده شد .براي متيالسيون  11ميکروليتر از

دقيقه بوده و جذب در  221نانومتر با دتکتور UV

نمونه 011 ،ميکروليتر محلول متوکسيد سديم

( )SPD-6AVثبت گرديد .غلظتهاي مختلفی از BHT

متانولی 1/1نرمال و  0سی سی هگزان اضافه گرديده و

در کلروفرم به عنوان استاندارد تهيه شدند و پس از

متيالسيون به مدت  01دقيقه در دماي اتاق انجام شد.

تزريق به دستگاه ،منحنی استاندارد رسم گرديد .روغن

در طول اين زمان ،مواد تهيه شده به خوبی همزده

سويا بدون آنتیاکسيدان رقيق شده نيز به دستگاه

شدند .اليه هگزان که روغن نيز به همراه داشت پس از

تزريق شد تا ميزان آنتیاکسيدان طبيعی در روغن سويا

جدا شدن ازمحلول آبی در پايين ،در ظرف حاوي

نيز مشخص شود (شکل ( )2تاوفيک و هيوقبارت

سولفات سديم بدون آب ،ريخته شد تا رطوبت نمونه

.)0000

خارج شود و در نهايت نمونه آبگيري شده به دستگاه
 GCتزريق شد (گلی و همکاران  .)2112ستون مورد
استفاده  HP-88به طول  011متر ،قطر  211ميکرومتر
و ضخامت فاز ثابت  1/21ميکرومتر بوده و از گاز
نيتروژن به عنوان گاز حامل با جريان  0/0ميلی ليتر بر
دقيقه استفاده شد .برنامه دمايی ستون به اين صورت
بود که در دماي  011 °Cبه مدت  0دقيقه ثابت مانده،
2. Flame ionization detector
1.Gas chromatography
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شود که پس از توليد ،ميزان  BHTدر روغن صفر بوده
اما به مرور زمان ميزان آنتیاکسيدان در روغن افزايش
يافته که نشان دهنده مهاجرت  BHTاز بسته به روغن
است .تفاوت معنی داري ( )P<0/05بين غلظتهاي آنتی
اکسيدان مهاجرت کرده مشاهده شد .با گذشت زمان
ميزان آنتی اکسيدان در بسته کاهش يافته است .در روز
پس از توليد ،ميزان  BHTدر بسته هاي تيمار  7و  0به
شکل -2نمونه کروماتوگرام  HPLCآنتی اکسيدانBHT

ترتيب 7311 ،و  03111پی پی ام بوده است .در روز

در روغن

سی  0711و  1211پی پی ام و در روز شصت ميزان
آن به 0211و  2211پی پی ام رسيده است .بنابراين در

آناليز آماري

طی انبارداري ميزان  BHTدر بسته در تيمارهاي  7و 0

آزمايشات در قالب طرح کامال تصادفی خرد شده

به حدود  %22و  %21کاهش يافته است BHT.با وزن

در زمان و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم

مولکولی ( ،221/71 )g/molيک ترکيب کوچک مولکول

افزار  SASو رسم نمودارها با نرم افزار EXCEL

است وبه دليل ماهيت فرار خود می تواند سريعا تبخير

انجام گرفت .آزمون مقايسه ميانگين نيز به روش LSD

شده و يا اينکه توسط ماده غذايی جذب شده باشد

(حداقل تفاوت معنی دار) در سطح اطمينان  01درصد

(وسلينگ و همکاران  .)2110همچنين تحقيقات نشان

انجام شد.

داده اند که مواد غذايی چرب تمايل بيشتري به جذب
آنتیاکسيدان از بسته به ماده غذايی دارند و تماس

نتايج و بحث

مستقيم ماده غذايی و بسته اين مهاجرت را تسريع می

اندازهگيري مقادير BHT

کند ،اما همانطور که مشاهده می شود تنها  %1/20آن

جدول  0ميزان تغييرات  BHTدر روغن را در طی

در روغن سويا اندازه گيري شده است .بنابراين بقيه

دو ماه انبارداري نشان میدهد .پس از توليد ،ميزان

آنتی اکسيدان می تواند توسط اکسيژن موجود در بسته

 BHTدر تيمار  0و  2که روغن حاوي آنتی اکسيدان

يا فضاي اطراف بسته و يا ترکيبات موجود در روغن

سنتزي  BHTبود 1/10 ،و  1/12درصد گزارش شد .به

در طی انبارداري در دماي باال تخريب شده باشد

مرور زمان و در طی انبارداري ميزان آن کاهش يافت،

(وسلينگ و همکاران .)2110

به طوريکه ميزان کاهش  BHTدر روغن در طی

نتايج به دست آمده در مطالعهي حاضر در تطابق با

انبارداري حدوداًَ  %07بود .براساس آناليز آماري می

گراسيانو -وردوگو و همکاران ( )2101بود که مشاهده

توان گفت که کاهش ميزان آنتیاکسيدان تا يک ماه پس

کردند مهاجرت آلفاتوکوفرول از بسته ( LDPEغلظت

از انبارداري بسيار سريع بوده و بعد از آن با سرعت

هاي  21و  mg/g 01بسته) به روغن ذرت در دماهاي

کمتري کاهش يافته است .دليل کاهش  BHTمیتواند

 71 °Cبه مدت  02هفته %31 ،بوده و کاهش

اکسيداسيون در روغن باشد ،که  BHTبا به دام

آلفاتوکوفرول در فيلم بيش از  %01گزارش شد که

انداختن راديکالهاي حاصل از اکسيداسيون سعی در

اختالف موجود بين ميزان مهاجرت آنتی اکسيدان به

جلوگيري از اين فرايند داشته است .در تيمارهاي  7و 0

روغن می تواند به دليل اکسيد شدن آلفاتوکوفرول در

که آنتیاکسيدان به بسته اضافه شده است مشاهده می-
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زمان به دام انداختن راديکالهاي آزاد حاصل از

تيمار  .0روغن حاوي  %1/10آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار .2روغن

اکسيداسيون روغن باشد.

حاوي  %1/12آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار  .7بسته حاوي %1/73
آنتی-اکسيدان  ،BHTتيمار  .0بسته حاوي  %0/3آنتیاکسيدان

جدول  -1ميزان تغييرات ( BHTپی پی ام) در روغن سويا
در طی دو ماه انبارداري در دماي
زمان

04

BHT

هيدرو پراکسيدها محصول واکنش اکسيژن و

پس از توليد

روز سی ام

روز شصتم

0

a011B

b2/121C

c3/221C

اکسيداسيون تشکيل می شوند ،پس ميزان اين ترکيبات

2

a211A

b01/311B

b00/011B

7

1

b3/231C

a00/711BC

افزايش میيابد تا زمانيکه مقدار آنها به حد معينی برسد،

0

1

b70/111A

a03/011A

تيمار

در هر رديف ،حروف کوچک غير مشترک بيانگر تفاوت معنی دار
در سطح احتمال  %1است.

اسيدهاي چرب غير اشباع هستند که در مرحله اول

سپس اکسيداسيون وارد مرحله ثانويه شده واين
ترکيبات به سرعت تجزيه شده و مواد فرار آلدئيدي و
کتونی را تشکيل میدهند ،بنابر اين عدد پراکسيد کاهش

در هر ستون ،حروف بزرگ غير مشترک بيانگر تفاوت معنی دار

میيابد )شهيدي و ژنگ  .(2111نتايج نشان میدهد بين

در سطح احتمال  %1است.

تيمارها و نمونه کنترل در مجموع زمانها تفاوت معنی

تيمار  .0روغن حاوي  %1/10آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار .2روغن
حاوي  %1/12آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار .1بسته حاوي %1/73
آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار  .2بسته حاوي  %0/3آنتیاکسيدان
BHT

عدد پراکسيد
عدد پراکسيد روغن سويا  1/110بوده که با
استاندارد پراکسيد روغن سويا (کمتر از  2ميلی اکی
واالن اکسيژن در کيلوگرم روغن) مطابقت داشت
(هاموند و همکاران  .)2111عدد پراکسيد در تمامی
نمونه ها تا روز چهل و پنج روند صعودي داشته اما
بعدا کاهش يافته است (شکل .)3

داري ( )P<1/10مشاهده میشود .در روز چهل و پنج
که پراکسيد به باالترين مقدار خود رسيده است نمونه
کنترل باالترين عدد پراکسيد را داراست ( )2/110و به
ترتيب  BHTدر بسته و  BHTدر روغن عدد پراکسيد
کمتري را دارند .در طی زمان بين غلظتهاي مختلف
 BHTدر روغن تفاوت معنی داري ( )P<1/11وجود
دارد و تيمار ،2به دليل دارا بودن غلظت باالي BHT
بهتر توانسته است از اکسيداسيون جلوگيري کند اما
غلظتهاي متفاوت  BHTدر بسته تفاوت معنی داري
نداشتند .به طور کلی ،تيمارهاي حاوي  BHTدر بسته
(تيمار  7و  )0با اختالف معنی داري ( ،)P<1/10عدد
پراکسيد کمتري نسبت به تيمارهاي حاوي  BHTدر
روغن ( 0و  )2داشته اند و میتواند به دليل تدريجی
آزاد شدن  BHTاز بسته به روغن باشد در حاليکه
ميزان  BHTدر روغن در طی زمان به دليل
اکسيداسيون کاسته شده است.
پيردي ابرو و همکاران ( )2101براي بررسی اثر
بسته  LDPEحاوي آنتیاکسيدان استخراج شده از

شکل  -3تغييرات پراکسيد (ميلی اکی واالن اکسيژن در

سبوس جو دوسر بر نگهداري ماهی سالمون منجمد

کيلوگرم روغن) روغن در تيمارهاي مختلف در طی دوماه

شده ،عدد پراکسيد را اندازه گيري کردند .به طور کلی

انبارداري در دماي .04 °C

ميزان پراکسيد در طی انبارداري به صورت چشمگيري
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افزايش يافته و بعد از  0ماه تا پايان مطالعات به صورت

در بسته و روغن  K232کمتري دارند .غلظتهاي مختلف

تدريجی کاهش يافت .ميزان پراکسيد در بستههاي

 BHTدر روغن ( )P<1/05تفاوت معنی دارند وK232

حاوي آنتیاکسيدان کمتر از بسته بدون آنتیاکسيدان

براي تيمار ( 2حاوي  BHTبا غلظت بيشتر) در

بوده بنابر اين بسته فعال آنتیاکسيدانی توانسته است

روزهاي چهل و پنج و شصت کمتر از تيمار  0میباشد

در کند کردن فرايند اکسيداسيون موثر واقع شود .در

اما غلظتهاي متفاوت  BHTدر بسته تفاوت معنی داري

طی تحقيقی که توسط مانزارانز -لوپز و همکاران

ندارند BHT .در بسته با اختالف معنی دار ()P<1/05

( )2100انجام شد اثر فيلم پلی الکتيک اسيد حاوي 2/12

 k232کمتري نسبت به  BHTدر روغن داشته که همانند

درصد آلفاتوکوفرول بر روي پايداري اکسيداسيونی

عدد پراکسيد میتواند به دليل تدريجی آزاد شدن BHT

روغن سويا در دماي  01درجه سانتيگراد مورد بررسی

از بسته به روغن باشد در حاليکه ميزان  BHTدر

قرار گرفت .ميزان پراکسيد براي تيمارها در طی زمان

روغن در طی زمان به دليل اکسيداسيون کاسته شده

ابتدا روند افزايشی داشته و سپس کاهش يافت .در

است.

پايداري اکسيداسيون روغن سوياي در تماس با فيلم
حاوي آنتیاکسيدان و بدون آنتیاکسيدان تفاوت معنادار
در سطح  %1مشاهده شد.
ضريب خاموشی
در طی اکسيداسيون و تشکيل هيدروپراکسيدها از
اسيدهاي چرب غير اشباع ،ترکيبات دي ان مزدوج 0به
دليل آرايش مجدد پيوند هاي دوگانه تشکيل میشوند.
يکی از فاکتورهاي ضريب خاموشی  K232است که
ميزان ترکيبات دي ان مزدوج را با جذب اشعه فرابنفش
در طول موج  272نانومتر نشان میدهد .با افزايش

شکل  -0تغييرات انديس  k232روغن در تيمارهاي مختلف

هيدروپراکسيدها و تغيير آرايش آنها در طی زمان،

در طی دوماه انبارداري در دماي 04 °C

ميزان دي انهاي مزدوج افزايش میيابد (شهيدي و

تيمار  .0روغن حاوي  %1/10آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار .2روغن

ژنگ  .)2111ميزان دي انهاي مزدوج در طی دوماه
انبارداري روند افزايشی داشته و در روز چهل و پنج
ميزان آن کاهش و پس از آن دوباره افزايش يافته است
(شکل .)0
کاهش در آنها میتواند به دليل ناپايدار بودن اين
ترکيبات و شکسته شدن آنها به ترکيبات کوچک
مولکول باشد (پيردي ابرو و همکاران .)2101بين تيمار-
ها و نمونه کنترل در مجموع زمانها تفاوت معنی دار
( )P<1/10مشاهده میشود .با توجه به شکل  2در روز
شصت نمونه کنترل باالترين  K232را داراست و BHT
1.Conjugated diene systems

حاوي  %1/12آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار  .7بسته حاوي %1/73
آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار  .0بسته حاوي  %0/3آنتیاکسيدان
BHT

در تحقيقی که توسط وسلينگ و همکاران
( )2111انجام شد به فيلم  ،LDPEآنتیاکسيدان
آلفاتوکوفرول به ميزان  721و  7011پی پی ام اضافه
شد و اثر آن بر پايداري امولسيون اسيد لينولئيک در
دماهاي  21،2و  01 °Cبا اندازه گيري دي انهاي
مزدوج بررسی شد .در تمامی دماها فيلم با غلظت کمتر
آنتیاکسيدان K232 ،بيشتري داشته است زيرا در دما-
هاي باال اکسيداسيون سريعتر است و غلظت کمتر آنتی-
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اکسيدان تاثير چندانی بر جلوگيري از اکسيداسيون

شکست کمتري هستند اما فاکتور ضريب شکست در

نداشته ندارد ،اما در دماي  2درجه سانتيگراد فيلم با

طی دو ماه انبارداري براي تمامی تيمارها در محدوده

غلظت کمتر در ابتدا توانسته از اکسيداسيون جلوگيري

مجاز تعيين شده براي روغن سويا ()0/0377-0/0321

کند .براي بررسی هيدروليز چربی و اکسيداسيون ماهی

قرار دارد (هاموند و همکاران  )2111و تقريبا تيمارهاي

سالمون در بسته  LDPEحاوي آنتیاکسيدان استخراج

 7 ،2 ،0و  0با يکديگر تفاوت معنی داري نشان نداده اند

شده از سبوس جو دوسر ،ميزان دي ان مزدوج اندازه

بنابراين نوع تيمار (آنتیاکسيدان سنتزي دربسته يا

گيري شد .افزايش وکاهش متناوب در دي ان مشاهده

روغن) اثري بر روي ضريب شکست نداشته است.

شد .علت کاهش در دي انهاي مزدوج آن بود که ديان-
ها اصوال در مراحل اوليه اکسيداسيون توليد میشوند و
ناپايدارند و تمايل دارند که به مولکولهايی با وزن
مولکولی کوچکتر بشکنند تا با ترکيبات ديگر موجود در
گوشت واکنش دهند .ميزان دي ان مزدوج در بستههاي
حاوي آنتیاکسيدان به طور قابل مالحظه اي کمتر از
بسته بدون آنتیاکسيدان بوده است (پيردي ابرو و
همکاران.)2101
ضريب شکست
ضريب شکست روغن سويا در روز صفر 0/0370

شکل -5تغييرات ضريب شکست روغن در تيمارهاي
مختلف در طی دوماه انبارداري در دماي 04 °C
تيمار  .0روغن حاوي  %1/10آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار .2روغن

بوده که با ضريب شکست استاندارد روغن سويا در

حاوي  %1/12آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار  .7بسته حاوي %1/73

دماي  21درجه سانتيگراد ( )0/0377-0/0321مطابقت

آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار  .0بسته حاوي  %0/3آنتیاکسيدان

داشت (هاموند و همکاران  .)2111در تمامی نمونه ها

BHT

ضريب شکست تا روز سی به طور جزئی افزايش يافته
و بعد از آن روند کاهشی بسيار کمی داشته است (شکل
 .)1اکسيداسيون باعث تغيير در ضريب شکست روغن
میشود به طوريکه وجود گروههاي کتو و اکسی در
مولکول ،ضريب شکست را افزايش میدهد از طرفی
ضريب شکست میتواند با ميزان غير اشباعيت در
روغن رابطه مستقيم داشته باشد و با ادامه
اکسيداسيون ،از ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع
درروغن کاسته شود ،به همين دليل در اواخر دوره
انبارداري کاهش در ضريب شکست مشاهده میشود.
نتايج نشان میدهند بين تيمارها و نمونه کنترل در
مجموع زمانها تفاوت معنی داري ( )P<1/10مشاهده
می شود .نمونه کنترل به دليل اکسيداسيون ،بيشترين
ضريب شکست را داشته و تيمارها داراي ضريب

ترکيب اسيدهاي چرب
ميزان روغن سويا در روز صفر با ميزان استاندارد
گزارش شده براي روغن سويا مطابقت دارد (جدول )2
(هاموند و همکاران  .)2111همانطور که نتايج حاصل از
 GCنشان میدهد تفاوت معناداري در پروفيل اسيدهاي
چرب در بين تيمارها مشاهده نمیشود و احتماال نتايج
ضريب شکست نيز که نشان دهنده ساختار اسيدهاي
چرب است تاييد کننده اين موضوع میباشد (جدول .)7
آرکوئلو در سال  2110اثر اسانس ليمو را در دو غلظت
 1/0و  1/2درصد بر روغن تصفيه نشده زيتون در طی
دوماه مورد مطالعه قرار دادند .دو غلظت اسانس روند
اکسيداسيون را کاهش داده اما تفاوتی بين تيمارها در
ساختار اسيد چرب مشاهده نشد.
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جدول  -2تغييرات ساختار اسيد چرب روغن در تيمارهاي مختلف در طی دو ماه انبارداري در دماي 04 °C
اسيد چرب

روز

کنترل

تيمار 0

تيمار 2

تيمار 7

تيمار 0

پالمتيک اسيد

1

00/703

00/703

00/703

00/703

00/703

71

00/207

00/220

00/037

00/770

00/032

21

00/710

00/112

00/102

00/032

00/002

1

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

71

0/227

0/022

0/020

0/020

0/730

21

0/233

0/021

0/022

0/027

0/012

1

27/002

27/002

27/002

27/002

27/002

71

27/123

27/312

27/000

27/030

27/227

21

27/020

27/200

27/201

27/002

27/012

1

12/007

12/007

12/007

12/007

12/007

71

17/730

17/021

17/021

17/133

17/001

21

17/102

17/270

17/222

17/737

17/203

1

1/270

1/270

1/270

1/270

1/270

71

1/730

1/122

1/120

1/110

1/130

21

1/071

1/102

1/123

1/210

1/207

استئاريک اسيد

اولئيک اسيد

لينولئيک اسيد

لينولنيک اسيد

تيمار  .0روغن حاوي  %1/10آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار  .2روغن حاوي  %1/12آنتیاکسيدان  ،BHTتيمار  .7بسته حاوي  %1/73آنتیاکسيدان
 ،BHTتيمار  .0بسته حاوي  %0/3آنتیاکسيدان BHT

و  0/3درصد ،داراي عملکرد بهتري در کاهش

نتيجه گيري
نتيجه نهايی اين تحقيق نشان میدهد که در طی

اکسيداسيون نسبت به  BHTدر روغن بوده و غلظت

زمان انبارداري ميزان آنتیاکسيدان  BHTدر روغن-

 1/12درصد  BHTدر روغن اختالف معنی داري با

هاي در تماس با بستههاي فعال افزايش يافته که نشان

غلظت  1/10درصد داشته است .بنابراين میتوان بسته

دهنده مهاجرت آنتیاکسيدان از بسته به روغن است.

بنديهاي فعال را به دليل تدريجی آزاد کردن آنتی

تمامی تيمارها از نظر عدد پراکسيد ،ضريب خاموشی و

اکسيدان و کاهش توليد ترکيبات حاصل از اکسيداسيون

ضريب شکست در سطح  0درصد اختالف معنی داري

به جاي اضافه کردن مستقيم آنتیاکسيدان به روغن

با نمونه کنترل نشان داده اند .با توجه به عدد پراکسيد

پيشنهاد کرد.

و ضريب خاموشی BHT ،در بسته با غلظت هاي 1/73
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