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چکیده
زمینه مطالعاتی :استفاده از بسته بندیهای فعال و بکارگیری آنتی اکسیدانهای طبیعی ،از جمله جدیدترین رویکردهای
نگهداری مواد غذایی محسوب میشوند .هدف :هدف از این پژوهش تولید فیلم فعال آنتی اکسیدانی برپایهی ایزولهی
پروتئین کنجد ( )SPIحاوی عصارهی کنجالهی کنجد ( )SCEو بررسی تأثیر آن در افزایش پایداری اکسیداتیو روغن
سویا بود .روش کار :ابتدا از کنجالهی روغن گیری شدهی کنجد SCE ،با استفاده از اتانول و  SPIبه روش تیمار قلیایی
استخراج شد .سپس از  SPIفیلم تهیه گردید و  SCEدر سه غلظت  ۵ ،۳و  ۷درصد به ترکیب فیلم افزوده شد .پس از
بررسی خواص فیلم ،تأثیر فیلم فعال در افزایش پایداری اکسیداتیو روغن سویا با اندازهگیری مقادیر عدد پراکسید و
ظرفیت احیاکنندگی رادیکالهای آزاد  DPPHطی  60روز نگهداری در دمای  2۵ °Cتعیین شد .نتایج :آزمون FT-IR
تشکیل پیوندهای هیدروژنی جدید بین ترکیبات فنولی عصاره و پروتئین کنجد را اثبات کرد .نتایج آزمون  XRDو FE-
 SEMنشان داد که افزودن  SCEتا غلظت  ۵درصد تأثیر نامطلوبی روی خواص ساختاری فیلم  SPIندارد .اما با افزایش
غلظت به  ۷درصد ،بلورینگی کاهش و بینظمی ساختاری افزایش مییابد .همچنین تا غلظت  ۵درصد نفوذپذیری به بخار
آب و کشش پذیری فیلم کاهش یافت و استحکام کششی و مدول یانگ بیشتر شد اما غلظت  ۷درصد اثر معکوس روی
این ویژگیها داشت .فیلم حاوی  ۷درصد  SCEبیشترین قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد  DPPHرا نشان داد (۷۹/۴۳
درصد) .فعالیت آنتی اکسیدانی روغن معمولی حاوی  TBHQ ۱00 ppmبیشتر از روغنهای در تماس با فیلمهای فعال
بود اما قدرت مهارکنندگی در این روغن باگذشت زمان کاهش یافت درحالیکه در نمونههای در تماس با فیلمهای فعال،
رفته رفته خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتر شد .عدد پراکسید روغن سویا در طول زمان افزایش یافت اما استفاده از فیلم
فعال قادر به کنترل میزان افزایش در عدد پراکسید روغن بود و در زمانهای طوالنی مدت نگهداری و غلظت باالی
عصاره ،تأثیر فیلم فعال مشابه افزودن مستقیم  TBHQبه داخل روغن بود .نتیجه گیری نهایی :نتایج این پژوهش نشان
داد که فیلم آنتی اکسیدانی پروتئین کنجد حاوی عصارهی کنجالهی کنجد قادر است به نگهداری روغن خوراکی کمک کند
و تولید چنین فیلمی ارزش افزودهی ضایعات روغنکشی از کنجد را بیشتر خواهد نمود.
واژگان کلیدی :فیلم فعال آنتی اکسیدانی ،پایداری اکسیداتیو ،کنجاله کنجد ،مورفولوژی ،روغن سویا
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مقدمه

طبیعی که به عنوان ضایعات صنعت روغن کشی

در طی سالهای اخیر ،به دلیل مشکل آلودگیهای

محسوب میشود ،کنجالهی کنجد است .به طور معمول

زیست محیطی ،بیوپلیمرهای طبیعی و زیستتخریبپذیر

از کنجالهی کنجد روغنگیری شده به عنوان خوراک دام

به عنوان جایگزین پلیمرهای سنتزی در بستهبندی

و کود استفاده میشود .در حالیکه این مادهی باارزش،

موادغذایی معرفی شدهاند .فیلمهای خوراکی زیست-

حاوی حدود  ۳0درصد پروتئین است که میتواند در

تخریبپذیر میتوانند از پلیساکاریدها یا پروتئینها

تولید بسته بندیهای زیست تخریب پذیر استفاده شود

تشکیل شوند .یکی از کاربردهای مواد بیوپلیمری زیست

(لی و همکاران  .)20۱۴همچنین کنجالهی کنجد ترکیبات

تخریب پذیر ،استفاده در طراحی بسته بندی فعال است.

فنولی قابل توجهی دارد که میتوانند استخراج شده و به

بسته بندی فعال نوعی بسته بندی است که عالوه بر

عنوان آنتی اکسیدانهای طبیعی مورد استفاده قرار

داشتن خواص بازدارندگی اصلی بستهبندیهای معمول،

گیرند (شاهین و همکاران .)20۱۳

با تغییر شرایط بستهبندی ،ایمنی ،ماندگاری و یا

اخیراً مطالعاتی در زمینهی تولید فیلمهای خوراکی از

ویژگیهای حسی ماده غذایی را بهبود میبخشد و در

پروتئین کنجالهی کنجد انجام گرفته است (لی و همکاران

عین حال کیفیت ماده غذایی حفظ میگردد (قنبرزاده و

20۱۴؛ شارما و سینگ  .)20۱6در جدیدترین تحقیقات بر

همکاران  .)۱۳88ترکیباتی مانند آنتی اکسیدانها،

روی فیلم ایزوله پروتئین کنجد ،)SPI(۱فتحی و همکاران

ترکیبات ضدمیکروبی ،جاذبهای اکسیژن و ...از جمله

( )20۱8نشان دادند که تابش دهی محلول تشکیل

ترکیبات فعالی هستند که در تولید این نوع مواد بسته

دهندهی فیلم  SPIبا نور فرابنفش به بهبود خواص

بندی به کار میروند.

مکانیکی ،بازدارندگی و مورفولوژیکی فیلم پروتئین

امروزه بدلیل افزایش آگاهی مصرف کنندگان ،استفاده

کنجد کمک میکند .در یک تحقیق دیگر ،این محققین تأثیر

از ترکیبات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی طبیعی مانند

افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ( )TiO2را بر روی

اسانسها و عصارههای گیاهی در راستای حذف و یا

خواص فیزیکی و اثر فتوکاتالیستی فیلم  SPIبررسی

کاهش ترکیبات شیمیایی و سنتزی در مواد غذایی ،روند

کردند (فتحی و همکاران  .)20۱۹تمام این مطالعات

روبهرشدی یافته است .یکی از رایجترین مکانیسمهای

معدود ،قابلیت  SPIدر تولید فیلم زیست تخریب پذیر با

فساد مواد غذایی بویژه محصوالت چرب ،اکسیداسیون

خواص کاربردی مطلوب را به اثبات رساندهاند.

میباشد .اکسیداسیون عمدهترین دلیل فساد در

کنجالهی حاصل از روغنکشی کنجد عالوه بر پروتئین

روغنهای خوراکی محسوب میشود .برای افزایش

حاوی میزان قابل توجهی ترکیبات فنولی نیز میباشد.

ماندگاری روغنها از انواع مختلف آنتی اکسیدانهای

درواقع پایداری اکسیداتیو روغن کنجد که به طور

سنتزی استفاده میشود که تأثیر منفی آنها بر سالمتی

طبیعی نسبت به روغنهای دیگر باالتر است ،مربوط به

مصرف کننده به اثبات رسیده است (آلزاندرو و

وجود ترکیبات فنولی با خاصیت آنتی اکسیدانی باال در

همکاران  .)20۱۱در طی سالهای اخیر تأثیر انواع

این دانه میباشد (اسماعیل زاده کناری و همکاران

مختلف عصارهای طبیعی گیاهی در افزایش پایداری

 .)20۱۴سزامول ،سزامین ،سزامولین ،کوماریک اسید،

اکسیداتیو روغنهای خوراکی مورد ارزیابی قرار گرفته

فرولیک اسید ،کوئینیک اسید و گالیک اسید از جمله

است (سلمانیان و همکاران ۱۳۹2؛ الماسی ۱۳۹۵؛ دولت

مهمترین ترکیبات فنولی موجود در دانهی کنجد

آبادی و همکاران .)۱۳۹6

محسوب میشوند (بودوئیرا و همکاران .)20۱۷

یکی از منابع طبیعی و ارزان قیمت آنتی اکسیدانهای

1. Sesame protein isolate
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بررسیها نشان داده است که بین  ۳0-۴0درصد از

نگرفته است .همچنین از پروتئین کنجد نیز در تولید

ترکیبات فنولی دانهی کنجد پس از استخراج روغن به

بسته بندیهای فعال آنتی اکسیدانی استفاده نشده است.

روش پرس سرد در کنجالهی آن باقی میماند

هدف این پژوهش ،بهرهگیری حداکثری از کنجالهی

(سارکیس و همکاران  .)20۱۴بنابراین استخراج این

کنجد بهعنوان ضایعات صنعت روغن کشی به منظور

ترکیبات فنولی میتواند ارزش افزودهی کنجالهی کنجد

استفاده در نگهداری مواد غذایی بود .برای این منظور،

را بیش از پیش افزایش دهد .خاصیت آنتی اکسیدانی

عصارهی اتانولی کنجالهی کنجد استخراج و تغلیظ شد

قابل توجه عصارهی کنجالهی کنجد )SCE( ۱توسط بن

و از مواد باقیمانده ،ایزولهی پروتئین کنجد نیز

اوتهمن و همکاران ( )20۱۵به اثبات رسید .آنها

استحصال گردید .از ایزولهی پروتئین کنجد فیلم تهیه

عصارهی کنجاله را با استفاده از اتانول  ۷0درصد

شد و عصارهی کنجاله به عنوان ترکیب آنتی اکسیدانی

استخراج نموده و فعالیت عصاره را در مهار

به این فیلم اضافه گردید .پس از بررسی خصوصیات

رادیکالهای آزاد بررسی کردند .آزمون  DPPHو

فیزیکی فیلم فعال برپایهی کنجالهی کنجد ،تأثیر فیلم

آزمون قدرت جذب رادیکال اکسیژن )ORAC( 2نشان

حاصل ،در افزایش پایداری اکسیداتیو روغن سویا مورد

داد که  SCEخاصیت آنتی اکسیدانی قابل رقابت با آنتی

بررسی قرار گرفت.

اکسیدانهای سنتزی مانند  BHAو  BHTدارد .تأثیر
 SCEدر افزایش پایداری اکسیداتیو روغنهای خوراکی

مواد و روشها

(عبدالعظیم و همکاران 20۱۳؛ مهدالی و همکاران )20۱۱

کیک پرس کنجد روغنگیری شده حاصل از پرس سرد

و کره (ندیم و همکاران  )20۱۴نیز به اثبات رسیده است.

از شرکت درنیکا (پیرانشهر-ایران) تهیه شد .حاللهای

در روش استفاده از بسته بندی فعال ،نیازی به استفاده

استون و اتانول ،نرم کنندهی گلیسرول ،اسید کلریدریک،

از غلظتهای باالتر آنتی اکسیدان در داخل روغن نبوده

هیدروکسید سدیم ،سولفات کلسیم ،سولفات پتاسیم و

و مهاجرت مقادیر کم آنتی اکسیدان به سطح روغن،

سایر مواد شیمیایی مورد استفاده ،همگی از نمایندگی

میتواند اکسیداسیون را که از سطح ماده غذایی آغاز

شرکت سیگما (آلمان) خریداری شدند.

میشود به تأخیر بیاندازد .بنابراین استفاده از بسته

استخراج عصارهی کنجالهی کنجد ()SCE

بندی فعال حاوی آنتی اکسیدان ،میتواند روش مناسبی

برای استخراج  SCEاز روش بن اوتهمن و همکاران

برای مهار واکنشهای اکسیداسیون در سطح ماده

( )20۱۵استفاده شد .کیک پرس کنجد روغن گیری شده

غذایی باشد (سوخته زاری و همکاران  .)۱۳۹6در طی

برای حذف روغن باقیمانده ،ابتدا با آسیاب خانگی

سالهای اخیر مطالعاتی در خصوص استفاده از بسته

آسیاب شد و سپس با نسبت ( ۱:۵ )w/vبا استون

بندی فعال آنتی اکسیدانی در افزایش ماندگاری

مخلوط شد .هم زدن به مدت یک ساعت ادامه یافت و در

روغنهای خوراکی صورت گرفته است (الماسی ۱۳۹۵؛

نهایت فیلتراسیون برای جداسازی پودر کنجد و حذف

الماسی و همکاران 20۱۴؛ استول و همکاران 20۱۷؛

روغن باقیمانده انجام گرفت .پودر حاصل با اتانول ۷0

وانگ و همکاران .)20۱۹

درصد با نسبت ( ۱:۱0 )w/vمخلوط شد و به مدت دو

تاکنون مطالعهای در زمینهی استفاده از عصارهی

ساعت هم زدن در دمای اتاق ادامه یافت .برای افزایش

کنجالهی کنجد در ترکیب بسته بندیهای فعال صورت

راندمان ،استخراج سه مرتبه تکرار شد و در نهایت
عصارهی حاصل جهت خروج اتانول تحت خالء تغلیظ

1 . Sesame cake extract
2 . Oxygen radical absorbing capacity

گردید و عصارهی تغلیظ شده برای انجام آزمونهای
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بعدی در محل خنک و تاریک نگهداری شد.

آماده سازی فیلمهای فعال

جهت اندازهگیری ترکیبات فنلی کل عصاره از معرف

فیلمهای  SPIبه وسیلهی حل کردن  ۳گرم از پودر SPI

فولین -سیوکالتو استفاده شد (مهدالی و همکاران

در  ۱00میلیلیتر آب مقطر تهیه شدند (فتحی و همکاران

 .)20۱۱مقدار 0/۵میلی گرم از عصاره با  ۵میلی لیتر از

 pH .)20۱8محلول با  NaOHیک موالر به  ۱۱رسید.

معرف فولین -سیوکالتو (که با آب مقطر ۱0،برابر رقیق

محلول تهیه شده به مدت  20دقیقه در دمای ۵0درجه

شده بود) و  ۴میلی لیتر از محلول کربنات سدیم ۱

سانتیگراد حرارت داده شد و گلیسرول ( ۴0درصد

موالر به خوبی مخلوط شد .مخلوط به مدت  ۱۵دقیقه

وزنی/وزنی از ماده خشک  )SPIبه عنوان نرم کننده

در دمای اتاق قرار گرفت .سپس مقدار جذب محلول

اضافه شد ۳۵ .میلی لیتر از محلول درون پلیتهای پلی

توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۷6۵

استایرنی با قطر  ۹سانتی متر ریخته شد .پلیتها در یک

نانومتر خوانده شد .مقدار کل ترکیبات فنلی با استفاده

آون با دمای  ۵0درجه سانتیگراد به مدت  ۱8ساعت

از منحنی کالیبراسیون و بر مبنای اسید گالیک محاسبه

خشک شدند و سپس فیلمها از سطح پلیت جدا شدند.

شد.

برای تهیه فیلمهای حاوی  SCEنیز از روش ذکر شده

استخراج ایزولهی پروتئین کنجد ()SPI

استفاده شد و عصارهی  SCEبه میزان  ۵ ،۳و  ۷درصد

برای استخراج پروتئین کنجد از تیمار قلیایی مطابق

وزن  SPIقبل از اضافه کردن گلیسرول به محلول فیلم

روش فتحی و همکاران ( )20۱8استفاده شد .پودر کیک

اضافه گردید .خشک شدن فیلمها مطابق با روش فوق

پرس کنجد باقیمانده از استخراج  ،SCEدو مرتبه با آب

انجام شد و نمونهها جهت انجام آزمونها در رطوبت

شستشو داده شد و سپس به نسبت ( ۱:6 )w/vبا محلول

نسبی  ۵۵درصد به مدت  ۱8ساعت مشروط شدند.

نمک  NaClیک موالر مخلوط شد pH .محلول با NaOH

فیلمهای حاصل با کدهای  SCE-5 ،SCE-3 ،SPIو

یک موالر به  ۷رسید و به مدت دو ساعت با یک همزن

 SCE-7نامگذاری شدند.

مغناطیسی مخلوط شد و سپس به مدت  ۱۵دقیقه در

آزمون ویژگیهای فیزیکی فیلمها

 ۵00rpmسانتریفوژ شد تا مواد جامد حذف شوندpH .

آزمون طیف سنجی مادون قرمز ()FT-IR

محلول رویی ،به وسیله  0/۱ HClموالر روی pH( ۴/۵

از آنالیز  FT-IRبرای بررسی ساختار و برهمکنشهای

ایزوالکتریک  )SPIتنظیم شد ،تا پروتئین رسوب کند.

بین  SPIو  SCEاستفاده شد .برای این کار از طیف

مواد رسوب داده شده به وسیله سانتریفیوژ ۵00 rpm

سنج (SHIMADZU IRPrestige/FTIR-8000) FT-IR

به مدت  ۱۵دقیقه از محلول رویی جدا شدند .محلول

استفاده شد .حدود  2میلی گرم از فیلم به صورت دستی

رویی دور ریخته شد و رسوبات با آب شستشو داده

آسیاب و با نسبت  ۱:۱00با  KBrمخلوط شد و توسط

شد .پس از خنثی سازی با  NaOHدو موالر pH ،به ۷

پرس به قرصی با ضخامت حدود  ۱میلیمتر تبدیل شد.

رسانده شد SPI .حاصله ،به روش انجمادی خشک شد

در ادامه آزمون اسپکتروسکوپی  FT-IRنمونهها در

و در دمای  ۴درجه سانتیگراد تا زمان استفاده،

محدودهی عدد موجی  ۴00-۴000 cm-1و با

نگهداری شد.

تفکیکپذیری  ۴ cm-1انجام شد.

ترکیب شیمیایی  SPIشامل رطوبت ،پروتئین ،چربی و

آزمون پراش پرتو )XRD( X

فیبر با استفاده از روشهای استاندارد (AOAC )۱۹۹۴

از آنالیز  XRDبرای بررسی خصوصیات ساختاری

۱

به شماره  ۹6۵/۳۳اندازیگیری شد.
1. Fourier transform infrared
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فیلمهای  SPIاستفاده شد .دستگاه
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X' Pert Pro

وزن ویالها تعیین شد .منحنی افزایش وزن ویالها با

) (PANalytical company, Netherlandsبرای این کار

گذشت زمان رسم شد و پس از محاسبه رگرسیون

مورد استفاده قرار گرفت .ژنراتور تولید اشعه  Xدر

خطی ،شیب خط حاصل محاسبه گردید .از تقسیم کردن

 ۴0kVو  ۴0mAتنظیم شد .دستگاه مجهز به تابش Cu

شیب خط مربوط به هر ویال به سطح کل فیلم که در

 Kαدر طول موج  0/۱۵6۴بود .نمونهها در معرض اشعه

معرض انتقال بخار آب قرار داشت ،آهنگ انتقال بخار

 Xبا این طول موج مشخص قرار گرفتند .تشعشات

آب )WVTR(۱به دست آمد .سپس با استفاده از رابطه

بازتابشی از نمونه ،در دمای محیط و در محدوده زاویه

زیر WVP ،محاسبه شد:

 2θاز  ۵ ºتا  ۴0 ºو سرعت روبش  ۱º/minاندازهگیری

()۱

شد.
میکروسکوپ روبش الکترونی نشر میدانی (FE-

 WVTR 
WVP  
 X
 P ( R1  R2 ) 
 Xضخامت فیلم (متر) P ،فشار بخار آب در  2۵درجه

مورفولوژی سطحی فیلمهای  SPIبا استفاده از FE-

سانتی گراد (پاسکال) R1 ،رطوبت نسبی داخل

 SEMبررسی شد (.)ZEISS, SIGMA, Germany

دسیکاتور ( ۹۷درصد) و  R2رطوبت نسبی داخل ویال

نمونههای فیلم در ابعاد  ۵×۵میلی متر مربع روی یک

(صفر درصد) میباشد .این آزمون درمورد هرکدام از

نگهدارندهی آلومنیومی قرار گرفتند تا با آلیاژ

نمونهها سه بار تکرار شد.

طال/پالدیوم در دستگاه اسپریکنندهی پوششدهنده

خواص مکانیکی

 Hummer IVپوشش داده شوند .ولتاژ شتابدهنده

استحکام کششی نهایی ( ،)UTSکرنش تا نقطه شکست

اعمالشده  ۱۵ kVبود.

( )ETBو مدول یانگ ( )YMهرکدام از نمونههای فیلم

نفوذپذیری به بخارآب ()WVP

طبق روش آزمون استاندارد )ASTM D-882-10 (2010

)SEM

برای اندازه گیری  ،WVPاز روش ASTM E96-05

به وسیله دستگاه

Universal Testing Machine

( )200۵استفاده شد .برای این کار ویالهای مخصوصی

) (Model H100K-S, Englandو مطابق با روابط ۴ ،۳

به قطر  2سانتی متر و ارتفاع  ۴/۵سانتی متر به کار

و  ۵اندازهگیری شد .سه نمونه از هرکدام از فیلمها به

رفتند .در درپوش این ویالها منفذی به قطر  8میلی متر

شکل دمبل با ابعاد  8 × ۱سانتی متر مربع بریده شد و

قرار دارد که قطعهای از فیلم مورد آزمون در این قسمت

در بین دو فک دستگاه قرار گرفت .فاصله اولیه بین دو

قرار میگیرد ۳ .گرم سولفات کلسیم که رطوبت نسبی

فک و سرعت حرکت فک باالیی به ترتیب برابر  ۵0میلی

صفر درصد ایجاد میکند در داخل ویالها ریخته شد.

متر و  ۵0میلی متر بر دقیقه در دمای اتاق بود.

سپس قطعهای از فیلمها بریده شده و در درپوش ویال
قرار گرفته و بر روی ویال بسته شد .ویالها همراه با
محتویاتشان توزین شده و درون دسیکاتوری حاوی
محلول اشباع سولفات پتاسیم (ایجاد کننده رطوبت
نسبی  ۹۷درصد) قرار گرفتند .دسیکاتور در دمای 2۵
درجه سانتی گراد قرار داده شد و به مدت چهار روز
هر چند ساعت یکبار وزن ویالها اندازه گیری شد.
مقدار بخار آب انتقال یافته از فیلمها ،از روی افزایش

()۳

Fmax
A

UTS 

L
()۴
ETB  max  100
L0
FL0
YM 
()۵
AL
 Fmaxحداکثر نیرو (نیوتن) A ،مساحت مقطع عرضی فیلم
(متر مربع) Lmax ،میزان کشش در نقطه شکست (متر)،
1. Water vapor transmission rate
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 L0طول اولیه (متر) ،نیرو (نیوتن) و  ΔLمیزان تغییرات

بیست روز یکبار سه عدد از هر کدام از ویالها

طول (متر) است.

برداشته شده و پایداری اکسیداتیو روغن درون آن با

قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد فیلمها

تعیین قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد و اندازهگیری

فعالیت آنتی اکسیدانی فیلمها با استفاده از روش تعیین

عدد پراکسید ،)PV( ۱مورد بررسی قرار گرفت .به

قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد  DPPHبه روش

منظور مطالعهی دقیقتر تأثیر آنتی اکسیدان مهاجرت

سوخته زاری و همکاران ( )20۱۷مورد بررسی قرار

کرده در طول دو ماه و مقایسهی آن با روغن مایع

گرفت .در این آزمون  0/02۵گرم از هر فیلم در  ۴میلی

معمولی موجود در بازار ،دو نمونهی شاهد نیز در نظر

لیتر آب مقطر حل شده و بهمدت  ۵دقیقه تکان داده شد.

گرفته شد :روغن سویای تصفیه شدهی حاوی 0/0۱

سپس محلول حاصل با  ۱میلی لیتر از محلول DPPH

درصد ( TBHQروغن معمولی) و روغن سویای تصفیه

یک میلی موالر ترکیب شده و پس از  ۳0دقیقه نگهداری

شدهی فاقد  TBHQکه به ترتیب  Cont1و Cont2

در دمای اتاق جذب آن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

نامگذاری شدند و درون ویالها ریخته شده و هر بیست

در طول موج  ۵۱۷نانومتر خوانده شد .قدرت

روز مشابه نمونهی روغن در تماس با فیلم فعال ،مورد

مهارکنندگی رادیکال آزاد طبق فرمول زیر محاسبه شد:

آزمون قرار گرفتند.

()2

تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی روغن

Abscontrol  Abssample
فعالیت آنتی اکسیدانی نمونههای روغن ،با استفاده از
DPPH scavenging activity (%) 
100
Abscontrol
روش تعیین قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد DPPH

 Abscontrolمیزان جذب نمونهی متانولی  DPPHو
 Abssampleمیزان جذب نمونه در طول موج  ۵۱۷نانومتر
میباشد .این آزمون در مورد هرکدام از نمونهها سه بار
تکرار شد.
تأثیر فیلمهای فعال بر روی پایداری اکسیداتیو روغن
سویا
به منظور تعیین کارایی فیلمهای فعال تهیه شده ،روغن
سویای تصفیه شده و بدون آنتی اکسیدان از
کارخانجات روغن مایع آذران پیه (روغن ماهک،
آذرشهر ،تبریز ،ایران) تهیه گردید .مقدار  ۱0میلی لیتر
ن افزوده
روغن سویای تصفیه شده و بدون آنتی اکسیدا ِ
شده ،درون یک ویال شیشهای شفاف به حجم  ۱0میلی
لیتر منتقل شده و  ۴سانتی متر مربع از فیلمهای فعال،
بریده شده و درون روغن غوطهور گردید .درب ویال
بهصورت درزبندی شده سفت گردید و به مدت دو ماه
در دمای  2۵درجه سانتیگراد و در معرض نور طبیعی
محیط قرار داده شد .در طول دو ماه نگهداری ،هر

مورد بررسی قرار گرفت (الماسی و همکاران .)20۱۴
یک میلی لیتر از نمونههای روغن در هر بازه زمانی ،با
دو میلی لیتر متانول مخلوط گردید و پس از  2دقیقه
ورتکس کردن ،به مدت  ۳0دقیقه در 6000 rpm
سانتریفوژ شد و محلول رویی برای تعیین قدرت
مهارکنندگی  DPPHمورد استفاده قرار گرفت .تعیین
فعالیت آنتی اکسیدانی محلول متانولی روغن مشابه
روش انجام شده روی محلول فیلمها و مطابق با رابطه
 ۱انجام شد.
اندازه گیری عدد پراکسید ()PV
عدد پراکسید نمونههای روغن طبق روش AOAC

( )۱۹۹0 ،AOACبه شماره  ۹۹۱/20و براساس اندازه
گیری میزان ید تولید شده در اثر واکنش با پراکسیدها
محاسبه گردید.
تحلیل آماری
تمامی آزمونهای شیمیایی در سه مرتبه انجام شد.
1. Peroxide value

تهیه فیلم فعال آنتی اکسیدانی برپایه ایزوله پروتئین کنجد حاوي عصاره اتانولی کنجاله کنجد و بررسی تأثیر آن در افزایش پایداري اکسیداتیو روغن سویا
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تجزیه و تحلیل آماری در قالب طرح کامال تصادفی ،با

خاکستر  ۳/۳2درصد ،چربی  ۱/8۳درصد و فیبر خام

استفاده از روش تحلیل واریانس ( )ANOVAدر

 ۱/66درصد .همان طور که مشاهده میشود میزان

SPSS 21 (Version 23, SPSS Inc.,

پروتئین  SPIتولید شده ،باال و نزدیک  ۹0/۵درصد

) Chicago, ILانجامشد .از آزمون چند دامنهای دانکن

گزارش شده توسط شارما و سینگ ( )20۱6میباشد .به

) (p<0.05نیز برای تایید وجود اختالف بین میانگین

طور کلی ،میزان پروتئین در  SPIتولید شده ،باالتر از

خواص فیلمها استفادهشد .برای رسم نمودارها از نرم

 80درصد بود و بنابراین بکار بردن اصطالح «ایزوله»

افزار ( Excel )Office 2013استفاده شد .دادهها به

در مورد آن کامالً درست میباشد (هوتون و کمپبل

صورت میانگین  ±انحراف استاندارد گزارش شدند.

 .)۱۹۷۷این میزان باالی پروتئین امکان تولید فیلم زیست

نرمافزار

تخریب پذیر از  SPIرا فراهم میسازد.
نتایج و بحث

آزمون FT-IR

خصوصیات شیمیایی ایزولهی پروتئین و عصارهی

شکل  ۱الگوهای  FT-IRفیلمهای  SPIرا نشان میدهد.

کنجالهی کنجد

تمام فیلمهای  SPIچند پیک جذب خاص را نشان دادند

ترکیبات فنولی به عنوان متابولیتهای ثانویهی گیاهان،

که شامل این موارد بود )۱ :پیکها در محدودهی cm-

عموماً مسئول خواص آنتیاکسیدانی عصارههای گیاهی

 ۵00-۷۵01مربوط به پیوندهای جذبی  C-Oدر

هستند .براساس مقادیر جذب پس از واکنش با معرف

گلیسرول؛  )2پیکها در محدودهی 800-۱000cm-1

فولین سیوکالتو ،محتوای فنول کل  SCEبرابر

مربوط به پیوندهای کششی  N-Hو ( C-Nآمید نوع

 ۳/0±6۴/0۳میلی گرم بر گرم برمبنای اسید گالیک

)III؛  )۳پیکهای  ۱۱00-۱6۵0cm-1مربوط به گروههای

بدست آمد .این مقدار ،مشابه نتیجهی سارکیس و

خمشی ( N-Hآمید نوع )II؛  )۴یک پیک تیز و تند در

همکاران ( )20۱۴بود که محتوای فنول کل عصارهی

محدودهی  2800-2۹00cm-1مربوط به پیوند کششی

اتانولی  ۷0درصد کنجالهی کنجد را برابر  ۳/۵۵میلی

 C-Hو  )۵پیک در محدودهی  ۳۱00-۳۷00 cm-1که

گرم بر گرم گزارش نمودند .این درحالی است که

مربوط به گروههای آزاد  O-Hو  N-Hروی رشتههای

مهدالی و همکاران ( )200۹مقدار  0/۵۵میلی گرم بر گرم

پروتئینهاست (شارما و سینگ  .)20۱6پس از اضافه

(برمبنای اسید گالیک) و سوجا و همکاران ( )200۵مقدار

کردن  ،SCEتغییراتی در طیف فیلم  SPIبه وجود آمد.

 ۵/۷۴میلی گرم بر گرم (برمبنای اسید گالیک) را برای

پیک مربوط به گروه  C-Hدر  28۹0cm-1و نیز پیک

محتوای فنول کل عصارهی اتانولی کنجالهی کنجد

مربوط به پیوندهای کششی  N-Hو  C-Nدر ۹۹2 cm-1

گزارش نمودند .این مقادیر متفاوت نشان میدهد که

در فیلم خالص  ،SPIبا افزودن  SCEبه عدد موجی

نوع ،واریته گیاه ،شرایط رشد آن و همچنین تفاوت در

پایینتر (به ترتیب  280۵و  )8۷۱ cm-1انتقال یافتند.

شرایط استخراج عصاره مانند میزان تغلیظ آن از جمله

اصلیترین تغییر ایجاد شده ،کاهش شدت پیک مربوط

عواملی هستند که بر میزان ترکیبات فنولی عصارههای

به گروههای  O-Hو  N-Hآزاد در محدودهی cm-

گیاهی موثر میباشند.

 ۳۱00-۳۷001بود .همان طور که مشاهده میشود ،با

آنالیز ترکیبات شیمیایی  SPIنیز نشان داد که 86/۳۳

افزایش میزان  ،SCEمیزان کاهش شدت این پیک جذبی

درصد از مادهی استخراج شده را پروتئین تشکیل

افزایش مییابد .این تغییرات مهم ،تشکیل پیوندهای

میدهد .سایر ترکیبات شیمیایی  SPIخشک شده به

جدید بین زنجیرههای پروتئین و ترکیبات فنولی

روش انجمادی عبارت بودند از رطوبت  6/86درصد،

عصارهی کنجالهی کنجد را تایید میکند و نشان میدهد
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که گروههای  N-Hو  O-Hمیتوانند نقش مهمی در

عصارهی کنجد تأیید شد .در خصوص افزودن

ایجاد این فعل و انفعاالت داشته باشد .براساس نتایج

عصارهی آویشن به فیلم پروتئینی ایزوله پروتئین آب

آزمون  FT-IRبرقراری برهمکنشهای شیمیایی از نوع

پنیر ( )WPIنیز نتایج مشابهی گزارش شده است

هیدروژنی بین رشتههای پروتئین و ترکیبات فنولی

(قلیزاده قلعه عزیز و الماسی.)20۱8 ،

شکل  -۱طیف نگارههای  FT-IRفیلم خالص ایزوله پروتئین کنجد ( )SPIو فیلمهای فعال حاوی عصارهی کنجالهی کنجد در
غلظت  3درصد ( 5 ،)SCE-3درصد ( )SCE-5و  7درصد ()SCE-7
Figure 1- FT-IR spectra of pure sesame protein isolate film (SPI) and active films containing sesame cake extract
)at concentrations of 3% (SCE-3), 5% (SCE-5) and 7% (SCE-7

آزمون پراش پرتو )XRD( X

نشان میدهد که فیلم  SPIدرجهی بلورینگی نسبتاً

نتایج آزمون  XRDفیلمهای فعال در شکل  2نشان داده

خوبی دارد و میتواند یک بیوپلیمر نیمهکریستالی به

شده است .فیلم شاهد  SPIچهار پیک اختصاصی را در

حساب آید .این در حالی است که شارما و سینگ

 2θبرابر  ۳2/2° ،22/۳° ،۹/۹°و  ۴۳/۱°نشان داد .این

( )20۱6یک بازتابش بلورین اصلی را در  20 °برای فیلم

تهیه فیلم فعال آنتی اکسیدانی برپایه ایزوله پروتئین کنجد حاوي عصاره اتانولی کنجاله کنجد و بررسی تأثیر آن در افزایش پایداري اکسیداتیو روغن سویا
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 SPIگزارش کردند .لی و همکاران ( )20۱۴نیز یک پیک

الماسی  )20۱8نیز نتایج مشابهی گزارش شده است.

پراش را در  ۱0°برای فیلم کامپوزیت پروتئین کنجد و

آزمون میکروسکوپ الکترونی FE-SEM

نانورس در سطح  ۱درصد مشاهده کردند .هرچند که

مورفولوژی سطحی فیلمها توسط آزمون FE-SEM

این اختالف میتواند به خاطر تفاوت در نوع دستگاه

مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در شکل  ۳نشان داده

 XRDمورد استفاده باشد ،اما میتواند نشان دهندۀ این

شده است .همان طور که مشاهده میشود فیلم خالص

باشد که پتانسیل تشکیل فیلم  SPIو ساختار

 SPIسطحی نسبتاً زبر و ناهموار داشت .در بزرگنمایی

مورفولوژیکی فیلمهای حاصله بستگی به خلوص

بیشتر نیز رشتههای پروتئینی به صورت تجمع یافته و

پروتئین و شرایط تشکیل فیلم از جمله غلظت ماده

توده شده مشاهده میشوند .اما زمانیکه  SCEبه

خشک ،دمای محلول و میزان نرم کننده نیز بستگی دارد

ترکیب فیلم اضافه میشود ،زبری کاهش یافته و توده

(فتحی و همکاران 20۱۹؛ .)20۱8

شدن فیبریلهای پروتئینی نیز کمتر میشود .این اثر در

با افزودن  SCEدر سطح  ۳درصد تقریباً تغییر

غلظت  ۳و  ۵درصد  SCEبیشتر مشهود است و

مشهودی در شدت پیکهای پراش فیلم  SPIدر  ۹/۹°و

رشتههای فیبریلی  SPIبه راحتی قابل تشخیص هستند.

 22/۳°ایجاد نشد اما شدت پیکهای تیز در محدودۀ

اما زمانیکه میزان  SCEبه  ۷درصد میرسد نه تنها

 ۳2/2°و  ۴۳/۱°به طور قابل توجهی کاهش یافتند.

زبری سطحی مشابه فیلم خالص  SPIمیشود ،بلکه

زمانی که میزان عصاره به  ۵درصد رسید ،از ارتفاع

توده شدن افزایش یافته و کاهش حالت فیبریلی مجزا

پیکهای اول کاسته شد و پیکهای تیز  ۳2/2°و ۴۳/۱°

بین رشتهها مشاهده میشود و در این نمونه ،رشتههای

کامالً ناپدید شدند .در فیلم حاوی  ۷درصد ،SCE

فیبریلی منظم پروتئینی تقریب ًا قابل تشخیص نیستند .این

کمترین شدت پیکهای بلورین در  ۹/۹°و 22/۳°

مشاهده با نتایج آزمون  XRDهمخوانی دارد .درواقع با

مشاهده گردید و پیک  ۴۳/۱°نیز به صورت جزئی

افزایش میزان  SCEو نفوذ ترکیبات فنولی به داخل

مشاهده شد .این نتایج نشان میدهد که با افزودن

فضای بین رشتهای ،نظم بین رشتههای پروتئینی کاهش

عصارهی کنجالهی کنجد هرچند که اتصاالت شیمیایی

مییابد و با کاهش میزان بلورینگی ،آرایش منظم

بین ترکیبات عصاره و رشتههای پروتئین برقرار

زنجیرها نیز به هم میریزد که این امر در شکل  ۳و

میشود اما این ترکیبات فنولی مانند نرم کنندهی داخلی

نمونه  SCE-7کامالً مشهود است .در مورد تأثیر

عمل کرده و با کاهش انسجام و فشردگی بین رشتههای

افزودن غلظتهای باالی نانوذرات  TiO2بر روی

بیوپلیمر ،درجه بلورینگی فیلم را کاهش میدهند .در

مورفولوژی فیلم  SPIنیز نتایج مشابهی گزارش شده

خصوص افزودن عصاره گیاه تشنه داری به فیلم سلولز

است (فتحی و همکاران .)20۱۹

باکتریایی (سوخته زاری و همکاران  )20۱۷و افزودن
عصاره آویشن به فیلم ( WPIقلیزاده قلعه عزیز و
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شکل  -۲الگوهای پراش اشعه  Xفیلم خالص ایزوله پروتئین کنجد ( )SPIو فیلمهای فعال حاوی عصارهی کنجالهی کنجد در
غلظت  3درصد ( 5 ،)SCE-3درصد ( )SCE-5و  7درصد ()SCE-7
Figure 2- XRD patterns of pure sesame protein isolate film (SPI) and active films containing sesame cake extract
)at concentrations of 3% (SCE-3), 5% (SCE-5) and 7% (SCE-7

نفوذپذیری به بخار آب ()WVP

افزایش میزان ترکیبات فنولی در ماتریکس فیلم ،با به هم

مقادیر  WVPفیلمها در جدول  ۱نشان داده شده است.

ریختن آرایش منظم بین رشتههای فیبریلی بیوپلیمر،

همان طور که مشاهده میشود ،مقادیر  WVPفیلم SPI

نظم شبکه را کاهش داده و درنتیجه به نفوذ راحتتر

با افزودن عصارهی کنجاله در غلظت  ۳درصد به طور

مولکولهای آب کمک میکند .نتایج آزمون  FE-SEMو

معنی داری کاهش یافت ( )p>0/0۵که دلیل آن امکان

 XRDنیز تغییر خصوصیات ساختاری فیلم  SPIدر

برقراری اتصاالت شیمیایی و تشکیل شبکه منظم در

غلظتهای باالتر عصارهی کنجاله را اثبات نمودند .در

ماتریکس فیلم بود .اما زمانیکه میزان  SCEبه  ۵و ۷

مورد تأثیر عصارهی گیاه تشنه داری بر فیلم سلولز

درصد افزایش یافت WVP ،مجدداً رو به افزایش

باکتریایی (سوخته زاری و همکاران  )20۱۷و تأثیر

گذاشت و فیلم حاوی  ۷درصد عصاره بیشترین میزان

اسانس گیاه بیزه بر فیلم ( WPIقادرتاج و همکاران

 WVPرا نشان داد .دلیل این امر ،نقش عصاره در

 )20۱8نتایج مشابهی در مورد تغییرات  WVPگزارش

کاهش پیوستگی ماتریکس فیلم و کاهش نظم بین

شده است.

رشتهای در غلظتهای باالتر عصاره است .در واقع

تهیه فیلم فعال آنتی اکسیدانی برپایه ایزوله پروتئین کنجد حاوي عصاره اتانولی کنجاله کنجد و بررسی تأثیر آن در افزایش پایداري اکسیداتیو روغن سویا

143

شکل  -3تصاویر  FE-SEMاز سطح فیلم خالص ایزوله پروتئین کنجد ( )SPIو فیلمهای فعال حاوی عصارهی کنجالهی کنجد
در غلظت  3درصد ( 5 ،)SCE-3درصد ( )SCE-5و  7درصد ()SCE-7
Figure 3- FE-SEM images of surface of pure sesame protein isolate film (SPI) and active films containing sesame
cake extract at concentrations of 3% (SCE-3), 5% (SCE-5) and 7% (SCE-7).
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خواص مکانیکی

( )p>0/0۵اما با افزایش غلظت به  ۵و  ۷درصد ،مجدداً

مقادیر  ETB ،UTSو  YMفیلمهای فعال در جدول ۱

مقادیر  ETBرو به افزایش گذاشت.

نشان داده شده است .افزودن عصاره در غلظت  ۳و ۵

بطور کلی نتایج آزمون مکانیکی نشان داد که تأثیر

درصد باعث کاهش استحکام کششی فیلمها شدYM .

عصارهی کنجالهی کنجد بر استحکام کششی فیلم

در فیلم حاوی  ۳درصد  SCEبیشتر از فیلم خالص SPI

پروتئین کنجد به غلظت آن بستگی دارد .در غلظتهای

بود .در نمونهی  SCE-5نیز هرچند که  YMاز فیلم

پایین  ،SCEترکیبات فنولی قادرند مانند اتصال

خالص بیشتر بود ،اما در مقایسه با فیلم  SCE-3کاهش

دهندههای عرضی عمل نموده و مقاومت مکانیکی را

معنی داری نشان داد ( .)p>0/0۵این کاهش استحکام

افزایش و انعطاف پذیری را کاهش دهند .اما با افزایش

کششی با افزایش میزان  SCEادامه یافت و میزان YM

غلظت عصاره ،افزایش مقادیر  ETBو کاهش  UTSو

برای فیلم  SCE-7اختالف غیرمعنی دار با فیلم شاهد

 YMنشان میدهد که عصاره بدلیل ایفای نقش نرم

 SPIنشان داد ( .)p<0/0۵تغییر مقادیر  UTSنیز تقریباً

کنندگی و دخالت در ایجاد برهمکنشهای کافی بین

روند مشابهی داشت و فیلم  SEE-5بیشترین مقادیر

رشتههای پروتئینی باعث تضعیف خواص مکانیکی فیلم

 UTSرا نشان داد و استحکام کششی در غلظت باالتر

میشود .در تأیید این نتایج ،افزودن عصارهی هسته

عصاره کمتر شد .میزان انعطاف پذیری فیلم نیز که با

انگور به فیلم کیتوزان نیز باعث کاهش استحکام کششی

شاخص  ETBنشان داده میشود ،روند معکوسی

و افزایش کرنش در نقطه شکست شد (مرادی و

داشت .به نحوی که در فیلم حاوی  ۳درصد عصاره،

همکاران.)۱۳۹۱ ،

میزان کشش پذیری به طور معنی داری کاهش یافت
جدول  -۱نفوذپذیری نسبت به بخار آب ( ، )WVPمدول یانگ ( ،)YMاستحکام کششی نهایی ( ،)UTSازدیاد طول تا نقطه
شکست ( )ETBو فعالیت آنتی اکسیدانی ( )AAفیلم خالص ایزوله پروتئین کنجد ( )SPIو فیلمهای فعال حاوی عصارهی
کنجالهی کنجد در غلظت  3درصد ( 5 ،)SCE-3درصد ( )SCE-5و  7درصد ()SCE-7
Table 1- Water vapor permeability (WVP), Young’s modulus (YM), ultimate tensile strength (UTS), elongation
to break (ETB) and antioxidant activity (AA) of pure sesame protein isolate film (SPI) and active films
containing sesame cake extract at concentrations of 3% (SCE-3), 5% (SCE-5) and 7% (SCE-7).
Film
WVP
YM
UTS
ETB
AA
sample
)(×10-7 g/m/h.Pa
)(MPa
)(MPa
)(%
)(%
SPI
23.11±1.12b
504.45±12.21a 2.66±0.54a 10.68±1.09ab 21.21±1.21a
SCE-3
19.43±0.98a
766.51±9.00c 3.44±0.11b
8.85±0.87a 58.32±1.87b
SCE-5
20.65±1.00a
654.11±13.87b 4.42±0.20c 12.35±0.55b 63.34±2.43b
SCE-7
24.50±0.80b
536.42±7.19a 3.65±1.03b 14.84±0.30c 79.43±1.99c
Different subscripts in a same column represent significant difference at level of 5% (p<0.05).

فعالیت آنتی اکسیدانی

کمترین قدرت آنتی اکسیدانی در حد  2۱/2۱درصد را

فعالیت آنتی اکسیدانی مهمترین خصوصیت عملکردی

نشان داد .این میزان خاصیت آنتی اکسیدانی احتماالً به

است که از بسته بندی فعال محصوالت غذایی چرب

دلیل حضور گروههای جانبی فنولی در اسیدهای آمینه

مانند روغنهای خوراکی انتظار میرود .نتایج آزمون

و همچنین وجود گروههای آمین در ساختمان پروتئین

قدرت مهارکنندگی  DPPHبر روی فیلمهای فعال SPI

کنجد میباشد (کانو-مدینا و همکاران  .)20۱۱چنین

در جدول  ۱نشان داده شده است .فیلم خالص SPI

فعالیت آنتی اکسیدانی ضعیف برای سایر پروتئینهای

تهیه فیلم فعال آنتی اکسیدانی برپایه ایزوله پروتئین کنجد حاوي عصاره اتانولی کنجاله کنجد و بررسی تأثیر آن در افزایش پایداري اکسیداتیو روغن سویا
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گیاهی نیز گزارش شده است (قادرتاج و همکاران

بلورینگی فیلم ،فضاهای آزاد بین مولکولی بیشتر شده و

 .)20۱8با افزودن  SCEفعالیت آنتی اکسیدانی به طور

نفوذ حالل و انتشار ترکیبات فنولی بیشتر میشود .این

معنی داری افزایش یافت و در بیشترین غلظت  ،SCEاین

نتیجه نشان میدهد که مورفولوژی و خصوصیات

فعالیت به باالترین حد خود رسید ( ۷۹/۴۳درصد).

ساختاری فیلم فعال ،همچنین خصوصیات ماده غذایی و

سزامول به عنوان موثرترین ترکیب آنتی اکسیدانی

محیط اطراف مخصوصاً از نظر میزان رطوبت ،نقش

موجود در کنجد بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را در

مهمی در سرعت آزاد شدن ترکیبات فعال و ایفای نقش

این گیاه نشان میدهد و حضور این ترکیب در

آنتی اکسیدانی فیلم دارد .سوخته زاری و همکاران

عصارهی کنجاله به همراه سایر مشتقات فنولی مانند

( )20۱۷مشاهده کردند که ترکیب عصارهی گیاه تشنه

سزامین ،سزامولین ،کوماریک اسید ،فرولیک اسید و

داری با بتاسیکلودکسترین ،خروج این ترکیب از فیلم

کوئینیک اسید باعث ایجاد خاصیت آنتی اکسیدانی قابل

سلولز باکتریایی را کمتر کرده و خاصیت آنتی

قبول در فیلمهای فعال  SPIمیشوند .فعالیت آنتی

اکسیدانی فیلم در این حالت کاهش مییابد .رنجبریان و

اکسیدانی عصارهی اتانولی کنجالهی کنجد پیش از این،

همکاران ( ) 20۱۹نیز در مورد تأثیر نانوفیبر سلولز در

مورد تأیید قرار گرفته و به ترکیبات نام برده شده

کاهش انتشار اسانس دارچین از فیلم کازئینات سدیم به

نسبت داده شده است (شاهین و همکاران 20۱۳؛ بن

نتایج مشابهی دست یافتند.

اوتهمن و همکاران  .)20۱۵در مورد فیلم نشاسته -پلی

تأثیر فیلمهای فعال روی پارامترهای اکسیداتیو

وینیل الکل حاوی عصارهی پوست بادام (صفدری و

روغن سویا

همکاران  )20۱۳و فیلم کیتوزان حاوی عصارهی هسته

قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH

انگور (مرادی و همکاران )۱۳۹۱ ،نیز نتایج مشابهی

به منظور بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی روغن سویا از

گزارش شده است.

روش مبتنی بر کاهش رادیکال آزاد  DPPHاستفاده شد.

یک نکتهی مهم در مورد روند تغییر فعالیت آنتی

شکل  ،۴فعالیت احیاکنندگی روغن سویای حاوی

اکسیدانی فیلمهای  SPIاین است که در فیلم حاوی  ۳و

 ،)Cont1( TBHQ ۱00ppmروغن سویای بدون آنتی

 ۵درصد  ،SCEبا وجود افزایش غلظت عصاره ،خاصیت

اکسیدان ( )Cont2و نمونههای روغن در تماس با

آنتی اکسیدانی افزایش معنی داری نداشته است

فیلمهای فعال را طی  60روز نگهداری در  2۵درجه

( )p<0/0۵اما در غلظت  ۷درصد ،این ویژگی به یکباره

سانتی گراد نشان میدهد .همانطور که مشاهده

 2۵درصد نسبت به فیلم حاوی  ۵درصد عصاره

میشود نمونهی شاهد فاقد آنتی اکسیدان سنتزی

افزایش یافته است .افزایش میزان ترکیبات فنولی فیلم در

( )Cont2مقادیری فعالیت آنتیاکسیدانی نشان میدهد

غلظت  ۷درصد دلیل این افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی

که دلیل آن باقی ماندن آنتیاکسیدانهای طبیعی نظیر

در باالترین غلظت عصاره است .همچنین دلیل دیگر این

توکوفرولها در روغن سویای تصفیه شده است

این پدیده احتماالً این است که در غلظتهای کم SCE

(الماسی و همکاران.)20۱۴ ،

همان طور که ذکر شد ،اثر نرم کنندگی عصاره کمتر

نمونه حاوی  )Cont1( TBHQبیشترین میزان فعالیت

است و بنابراین تورم فیلم در داخل محلول آزمون

احیاکنندگی رادیکالهای آزاد را نشان داد (۷۷/۴0

 DPPHو درنتیجه نشت ترکیبات فنولی کمتر اتفاق

درصد ) و در طول زمان نگهداری نیز بیشترین میزان

میافتد .اما زمانیکه میزان  SCEبه  ۷درصد افزایش

فعالیت را حفظ کرد .این نتایج بطور آشکاری اشاره بر

مییابد ،با کاهش انسجام بین رشتهای و کاهش

خاصیت آنتیاکسیدانی قوی  TBHQدر این غلظت دارد.
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فیلم خالص  SPIنیز با توجه به اینکه خاصیت آنتی

( )p>0/0۵افزایش مییابد .این افزایش قدرت مهار

اکسیدانی کمی داشت ،فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد

کنندگی ،به مهاجرت آنتی اکسیدان از فیلم به داخل

کمی نیز در طول  60روز تماس با روغن سویا نشان

روغن مربوط میشود .با افزایش غلظت عصاره در فیلم،

داد و از این نظر تفاوت معنی داری با روغن بدون آنتی

نرخ افزایش قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد در روغن

اکسیدان نداشت .اما زمانیکه از فیلمهای فعال در تماس

بیشتر شده و در نمونه روغن در تماس با فیلم حاوی ۷

با روغن سویا استفاده شد نتایج متفاوت بود .با افزایش

درصد عصارهی کنجاله ،بیشترین شیب افزایش قدرت

غلظت  SCEفعالیت آنتی اکسیدانی روغن نیز افزایش

مهارکنندگی  DPPHاز روز اول تا روز شصتم مشاهده

پیدا کرد و مخصوصاً در زمانهای نگهداری  ۴0و 60

میشود .دلیل این پدیده را میتوان افزایش گرادیان

روز ،اختالف بین نمونههای در تماس با فیلمهای فعال

غلظت و در نتیجه افزایش ضریب انتشار آنتی اکسیدان

معنیدار بود (.)p>0/0۵

در حضور غلظتهای باالتر عصاره دانست که باعث

همان طور که در شکل  ۴مشخص است ،قدرت مهار

میشود رسیدن به حالت تعادلی دیرتر اتفاق بیافتد

کنندگی رادیکال آزاد روغنهای در تماس با فیلمهای

(فیاض دستگردی و همکاران.)۱۳۹2 ،

فعال با افزایش زمان نگهداری بطور معنیداری

شکل  -۴قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد  DPPHنمونههای روغن سویای در تماس با فیلم خالص ایزوله پروتئین کنجد ()SPI
و فیلمهای فعال حاوی عصارهی کنجالهی کنجد در غلظت  3درصد ( 5 ،)SCE-3درصد ( )SCE-5و  7درصد (.)SCE-7
Cont1نمونه روغن حاوی آنتی اکسیدان  TBHQو  Cont2نمونه روغن فاقد آنتی اکسیدان میباشد .حروف غیرمشابه کوچک نشان
دهندهی وجود اختالف معنی دار ( )p>0/0۵بین تیمارها در هرزمان و حروف غیرمشابه بزرگ نشان دهندهی وجود اختالف معنی
دار ( )p>0/0۵بین زمانها در هر تیمار میباشد.
Figure 4- DPPH scavenging potential of soybean oil samples in contact with pure sesame protein isolate film
(SPI) and active films containing sesame cake extract at concentrations of 3% (SCE-3), 5% (SCE-5) and 7%
(SCE-7).
Cont1: the oil containing TBHQ antioxidant; Cont2: the oil without added antioxidant. Different lowercase letters show
significantly different (p<0.05) between samples for each time and different uppercase letters show significantly
different (p<0.05) between times for each sample.
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نکتهی جالب توجه این است که میزان  TBHQدر

و نمونه فاقد آنتی اکسیدان ( )Cont2و نیز نمونه در

نمونهی روغن معمولی ارائه شده به بازار (نمونهی

تماس با فیلم خالص  SPIبیشترین عدد پراکسید را

 )Cont1با گذشت زمان به طور معنیداری ()p>0/0۵

نشان دادند.

کاهش مییابد و احتمال فساد اکسیداتیو روغن افزایش

همانطور که در شکل مشاهده میشود ،عدد پراکسید

مییابد درحالیکه در روغنهای در تماس با فیلمهای

نمونههای روغن در تماس با فیلمهای فعال نیز با

فعال ،غلظت آنتی اکسیدان رفته رفته افزایش مییابد.

افزایش زمان نگهداری افزایش یافت .اما روند این

درواقع ،با گذشت زمان نگهداری ،تازگی روغن سویا در

افزایش کامالً برعکس تغییر در قدرت مهارکنندگی

بسته بندی معمولی کاهش مییابد اما در حالت استفاده

 DPPHبود و با افزایش میزان آنتی اکسیدان مهاجرت

از بسته بندی فعال این امر رخ نمیدهد و حتی فعالیت

کرده به داخل روغن ،شدت اکسیداسیون آن کاهش

آنتی اکسیدانی روغن افزایش نیز مییابد .این یکی از

یافت .بطوریکه در روز  ۴0و  ،60بدلیل حضور غلظت

مزایای بسته بندیهای فعال است که میتواند تازگی و

کافی آنتی اکسیدان ،اختالف معنیداری ( )p>0/0۵در

کیفیت ماده غذایی را در کل زمان نگهداری محصول

عدد پراکسید روغن در تماس با فیلمهای فعال حاوی ۵

حفظ نماید .الماسی ( )۱۳۹۵نیز در مورد تأثیر فیلم

درصد و  ۷درصد  SCEمشاهده نگردید .همچنین

نشاسته حاوی عصارهی گزنه بر فعالیت آنتی اکسیدانی

اختالف عدد پراکسید این دو نمونه در روز چهلم و

روغن سویا در طی  60روز نگهداری به نتایج مشابهی

شصتم با نمونه  Cont1نیز غیرمعنی دار بود ()p<0/0۵

دست یافت.

که نشان دهندهی کارایی قابل قبول فیلم فعال SPI-SCE

عدد پراکسید ()PV

در کنترل اکسیداسیون روغن میباشد و استفاده از این

شاخص عدد پراکسید معرف میزان هیدروپراکسید به

فیلم میتواند مانند افزودن مستقیم آنتی اکسیدان

عنوان محصوالت اولیهی اکسیداسیون روغن میباشد.

سنتزی ،در کنترل فساد اکسیداتیو روغن سویا موثر

شکل  ۵تأثیر استفاده از فیلمهای فعال آنتی اکسیدانی را

باشد .در مورد تأثیر فیلم کیتوزان حاوی نانولیپوزوم

روی عدد پراکسید روغن سویا طی نگهداری در دمای

عصاره گزنه بر عدد پراکسید روغن سویا (الماسی و

 2۵درجه سانتیگراد به مدت  60روز نشان میدهد .در

همکاران  )20۱6و فیلم ژالتین حاوی نانوکمپلکس

روز اول نگهداری عدد پراکسید نمونه حاوی TBHQ

آنتوسیانینها بر عدد پراکسید روغن زیتون (وانگ و

( )Cont1به طور معنی داری بیشتر از نمونههای دیگر

همکاران  ) 20۱۹نتایج مشابهی گزارش شده است .نتایج

ال یک مرحله فرایند اضافی این
بود .دلیل این امر احتما ً

تمام این پژوهشها تأیید میکند که فیلمهای فعال آنتی

روغن در کارخانه در هنگام افزودن آنتی اکسیدان بوده

اکسیدانی

آنتی

است که باعث تماس بیشتر با اکسیژن قبل از بسته

اکسیدانهای سنتزی به داخل روغن ،در کنترل فساد

بندی شده است (الماسی و همکاران .)20۱۴ ،اما در

اکسیداتیو روغنهای خوراکی موثر باشند.

زمانهای دیگر این نمونه کمترین عدد پراکسید را داشت

قادرند

همانند

افزودن

مستقیم
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شکل  -5عدد پراکسید نمونههای روغن سویای در تماس با فیلم خالص ایزوله پروتئین کنجد ( )SPIو فیلمهای فعال حاوی
عصارهی کنجالهی کنجد در غلظت  3درصد ( 5 ،)SCE-3درصد ( )SCE-5و  7درصد ()SCE-7
Cont1نمونه روغن حاوی آنتی اکسیدان  TBHQو  Cont2نمونه روغن فاقد آنتی اکسیدان میباشد .حروف غیرمشابه کوچک نشان
دهندهی وجود اختالف معنی دار ( )p>0/0۵بین تیمارها در هرزمان و حروف غیرمشابه بزرگ نشان دهندهی وجود اختالف معنی
دار ( )p>0/0۵بین زمانها در هر تیمار میباشد.
Figure 5- Peroxide value of soybean oil samples in contact with pure sesame protein isolate film (SPI) and active
)films containing sesame cake extract at concentrations of 3% (SCE-3), 5% (SCE-5) and 7% (SCE-7
Cont1: the oil containing TBHQ antioxidant; Cont2: the oil without added antioxidant. Different lowercase letters
show significantly different (p<0.05) between samples for each time and different uppercase letters show significantly
different (p<0.05) between times for each sample.

نتیجه گیری

از  ۵درصد باعث تضعیف خواص کاربردی فیلم SPI

طبق نتایج پژوهش حاضر ،عصارهی اتانولی کنجالهی

شد .فیلم فعال  SPI-SCEاز فعالیت آنتی اکسیدانی

حاصل از روغن کشی کنجد فعالیت آنتیاکسیدانی

باالیی برخوردار بود و هنگامیکه این فیلمهای فعال در

مناسبی نشان داد .همچنین ایزولهی پروتئین استخراج

تماس با روغن سویا قرار گرفت ،قدرت احیا کنندگی

شده از کنجالهی کنجد قابلیت فیلم سازی خوبی داشت

رادیکال آزاد و پایداری اکسیداتیو روغن ،به مرور زمان

و به عنوان فیلم فعال آنتی اکسیدانی حاوی عصارهی

و با مهاجرت عصاره افزایش یافته و در روز شصتم

کنجالهی کنجد جهت افزایش ماندگاری روغن سویا

نگهداری ،قابل مقایسه با نمونه روغن حاوی TBHQ

مورد استفاده قرار گرفت .بررسی خصوصیات فیزیکی

بود .بطور کلی مشخص گردید که استفاده از فیلم فعال

و ساختاری فیلم فعال  SPIنشان داد که افزودن عصاره

 SPIحاوی عصارهی کنجالهی کنجد قادر است به اندازه

اتانولی تا غلظت  ۵درصد نه تنها تأثیری بر روی

افزودن مستقیم آنتی اکسیدان  TBHQدر افزایش

خواص فیزیکی و مورفولوژیکی فیلم ندارد بلکه با ایجاد

ماندگاری روغن موثر باشد .این پژوهش با ایجاد

اتصاالت شیمیایی جدید بین ترکیبات فنولی عصاره و

رویکرد جدید در استفاده از ضایعات حاصل از روغن

رشتههای پروتئینی ،حتی خواص بازدارندگی و مکانیکی

کشی کنجد باعث میشود اهمیت کنجالهی کنجد بیش از

فیلم تقویت میشود .اما استفاده از  SCEدر غلظت باالتر

پیش شناخته شده و ارزش افزوده این ضایعات باارزش
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.صنایع غذایی به نحو بهتری معرفی شود
منابع مورد استفاده
 مقایسه اثر افزودن مستقیم عصاره و استفاده از فیلم فعال آنتی اکسیدانی حاوی عصاره برگهای گزنه در پایداری.۱۳۹۵ ،الماسی ه
.۴۱۱-۴2۷ ،)۳(26 ، نشریه پژوهشهای صنایع غذایی،اکسیداتیو روغن سویا
 ارزیابی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره پوست سبز.۱۳۹6 ، رفتنی امیری ز و اسماعیل زاده کناری ر،دولت آبادی م
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، فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه ولیک در پایدارسازی روغن سویا.۱۳۹2 ، اعلمی م و قربانی م، صادقی ماهونک ع،سلمانیان ش
.۱۹۹-20۹ ،)2(2۳ ،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی
 بررسی خصوصیات فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال.۱۳۹6 ، زندی م و پیروزی فرد خ،پیرسا س، الماسی ه،سوختهزاری ش
.۵۱-62 ،)2(2۷ ، نشریه پژوهشهای صنایع غذایی،)Scrophularia striata( سلولز باکتریایی حاوی عصاره گیاه تشنه داری
 نشریه، تأثیر بسته بندی پلیمری حاوی آنتی اکسیدان بر پایداری روغن سویا.۱۳۹2 ، گلی الف و کدیور م،فیاض دستگردی گ
.۳8۱-۳۹۱ ،)2(2۳ ،پژوهشهای صنایع غذایی
 انتشارات دانشگاه. بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیروخوراکی در بسته بندی موادغذایی.۱۳88 ، الماسی ه و زاهدی ی،قنبرزاده ب
.۱0ـ۱۴ صفحات، چاپ اول.صنعتی امیرکبیر
 مجله علوم و صنایع، فیلمهای خوراکی فعال در بسته بندی مواد غذایی.۱۳۹0 ، پزشکی نجف آبادی الف و الماسی ه،قنبرزاده ب
.۱2۳-۱۳۵ ،۳۱ ،غذایی ایران
 تهیه و ارزیابی خصوصیات فیلم آنتی.۱۳۹۱ ، ملکی نژاد ح و قاسم مهدی ه، ارومیهای ع، رضوی روحانی م، تاجیک ح،مرادی م
.۴2-۵۱ ،۱۱ ، فصلنامه گیاهان دارویی،اکسیدان کیتوزان حاوی عصاره دانه انگور
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Abstract
Introduction: Oxidation is one of the main factors affecting the shelf-life of food susceptible to lipid

deterioration such as vegetable oils (Almasi et al., 2014). To reduce oxidation in sensitive food
products, the direct addition of antioxidants to food formulation, dipping food in antioxidant
solution and the design of a suitable vacuum or modified atmosphere packaging technology are the
three most common alternatives. However, there are many foodstuffs that cannot be protected in
these ways, as they are fresh or raw foodstuffs in which the addition of other substances is not
permitted. One of the most promising systems to protect the foods against oxidation is to use an
antioxidant active packaging. Antioxidant releasing packaging is a type of food preservation
system, in which an antioxidant or a mixture of antioxidants is incorporated into the package instead
of adding high levels of additives directly into the food. Most of synthetic antioxidants utilized in
protection of vegetable oils, such as BHA, BHT and TBHQ have health hazards and for this reason,
there is a growing interest in the using of natural antioxidant for shelf life extension of lipid based
foods. Sesame (Sesamum indicum L.) is one of the important oilseeds cultivated in many tropical
countries. Sesame seed cake is considered to be a by-product of the oil industry, being commonly
used as cattle feed in several producing countries. However, this residue can be recovered and value
added. Sesame cake extract (SCE) is a rich source of phenolic compounds such as sesamol, sesamin
and sesamolin. This extract can be used as natural antioxidant in food formulation and also in
preparation of antioxidant active films. Sesame cake also has protein content of about 30 %.
Besides its high nutritional value, sesame protein can also be used as food additive. Foaming
capacity, whippability, emulsifying activity and fat absorption capacity are some of the functional
properties of sesame proteins (Cano-Medina et al., 2011). Sesame protein isolate (SPI) can be
produced easily by isoelectric precipitation method. Because of inexpensive raw material (sesame
oil extraction by-product), facile extraction process and interesting functional characteristics,
sesame protein has become an attractive plant based protein with various applications. High
molecular weight and good heat stability make SPI as a good candidate for film forming
applications. There are some reports on film forming ability of SPI but the using of this protein for
antioxidant active film preparation is not investigated up to now. The aim of this work was to
fabricate the antioxidant active film based on sesame protein isolate containing ethanolic extract of
sesame cake. The physical and morphological properties of films were investigated and also their
effect on oxidative stability of soybean oil during 60 days storage was studied.
Materials and methods: The SCE was extracted by 70 % ethanol solvent and SPI was produced by
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alkaline method and followed by freeze drying. Antioxidant active films were prepared by addition
of SCE in three levels of 3, 5 and 5 % w/w of SPI. Solvent casting method was used for preparation
of films. The structural parameters of films were analyzed by FT-IR, XRD and FE-SEM tests.
Water vapor permeability and mechanical properties were also studied. Antioxidant activity of films
was examined by DPPH scavenging method. At the second step, the films were mounted in contact
with antioxidant free soybean oil and the effect of SCE releasing on the preservation of soybean oil
was analyzed. Sampling of oil was conducted on days of 1, 20, 40 and 60 and the antioxidant
potential and peroxide value of oil samples were analyses. The one-way ANOVA method by using
SPSS software was used for statistical analysis of obtained data.
Results and discussion: FT-IR analysis confirmed the formation of new hydrogen bonds between
phenolic compounds of SCE and protein chains of SPI. XRD test revealed that up to 5 %
concentration, the SCE has no effect on semi-crystalline structure of SPI film. But at the
concentration of 7 %, the intensity of peaks related to crystallinity of SPI decreased. According to
FE-SEM images, uniformity and ordered design of SPI chains were disrupted by addition of 7 %
SCE. The water vapor permeability and extensibility of films decreased but tensile strength and
Young’s modulus of films increased by addition of 5 % SCE. When the SCE content was reached
to 7 %, an adverse trend was observed in all parameters. The film containing 7 % SCE had the
highest DPPH scavenging activity (79.43 %). Evaluation of the properties of soybean oil in contact
with antioxidant active films indicated that the DPPH radical scavenging activity of oil samples in
contact with active films increased with increasing storage time (p<0.05). this trend increased by
increasing of SCE content in formulation of active films. But this property decreased in TBHQ
added oil sample during storage. Antioxidant activity of SPI-SCE contacted oil ad 60th day of
storage was similar to 100 ppm TBHQ added sample. Measurement of peroxide value indicated that
the all samples had an increasing trend during storage. But the using of active films was able to
control the increase of peroxide value in soybean oil samples. TBHQ loaded oil had the lowest
peroxide value in all times. This parameter was high for SPI films conducted oil samples but 5 and
7 % SCE containing films were able to control the increasing trend of peroxide value in samples.
Conclusions: The results of this research demonstrated the efficacy of sesame protein isolate films
carrying sesame cake extract in slowing the lipid oxidation and increasing the oxidative stability of
soybean oil. The SCE had strong antioxidant potential was proposed as potential antioxidant
additive to edible oil protection. However, this research indicated that the incorporation of SCE to
SPI film increases the efficiency of antioxidant activity by slowed release to oil. Addition of SCE
slightly weakened the mechanical, barrier, morphological and structural properties of SPI films. But
the good antioxidant activity of films covered these drawbacks. Preparation of these antioxidant
active films is proposed for b better using of sesame cake in food industry. This research opens a
new horizon on value added utilization of sesame oil extraction by-products.
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