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چکیده
زمینه مطالعاتی :روغن هسته انگور حاوی مقادیر باالی اسید لینولئیک ( )% 76-%68است که اسید چرب ضروری بدن
انسان بوده و وجود آن در رژیم غذایی از نظر نقش عملکردی آن برای بافتها ،ضروری میباشد .در بین روغنهای نباتی
معمول ،روغن کنجد پایدارترین روغن در مقابل اکسیداسیون بوده و این پایداری به خاطر وجود درصد نسبتاً باالی مواد
ضد اکسیداسیونی فنولی است .هدف :روشهای مختلفی برای بهبود پایداری حرارتی روغن استفاده میشود که مخلوط
کردن روغن با روغنهای دارای پایداری اکسیداتیو باالتر ،یکی از بهترین روشهای افزایش پایداری روغن میباشد که از
نظر اقتصادی نیز قابل قبول میباشد .روش کار :در این پژوهش نمونههای حاصل از اختالط نسبتهای متفاوت روغن
کنجد ( 75 ،50 ،25 ،0و  )% 100با روغن هسته انگور ( 25 ،50 ،75 ،100و  )% 0تهیه و از نظر پروفایل اسید چرب ،ویژگی
های فیزیکیشیمیایی و آنتیاکسیدانی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج :نتایج نشان داد که اسید لینولئیک ،اسید چرب غالب

روغن کنجد ( )% 42/52و هسته انگور ( )% 62/50بوده و با افزایش نسبت روغن کنجد از  % 25به  ،% 75میزان اسید لینولئیک
نمونهها کاهش یافت؛ در حالیکه میزان اسیدهای چرب اولئیک ،پالمیتیک و استئاریک در نمونههای ترکیبی افزایش یافت.
افزایش نسبت روغن کنجد در مخلوط ،سبب کاهش عدد یدی و اندیس پراکسید نمونهها شد .محتوای ترکیبات فنولی و
قدرت آنتیاکسیدانی روغن کنجد ( 205/43میلیگرم بر لیتر) بیشتر از روغن هسته انگور ( 101/23میلیگرم بر لیتر) بود و
افزودن آن در نسبتهای مختلف به روغن هسته انگور سبب افزایش میزان ترکیبات فنولی و قدرت آنتیاکسیدانی و در
نتیجه پایداری اکسیداتیو نمونههای مخلوط شد .نتیجه گیری نهایی :با توجه به قیمت محصول و اهمیت کیفیت تغذیهای و
پایداری روغن ،فرموالسیون  % 25روغن هسته انگور % 75 +روغن کنجد دارای بهترین کیفیت تغذیهای و قیمت کمتر نسبت
به فرمول روغن کنجد خالص میباشد.
واژگان کلیدی :پایداری اکسیداتیو ،روغن ،کنجد ،هسته انگور
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مقدمه

( 50 ،30 ،20و  )% 60با روغن کانوال را از نظر

روغن هسته انگور حاوی مقادیر باالی اسید لینولئیک

پارامترهای عدد پراکسید ،یدی ،اسیدی و پایداری

( )% 76-%68است که اسید چرب ضروری بدن انسان

اکسیداتیو و مقدار فنول کل و فعالیت آنتیاکسیدانی کل

بوده و وجود آن در رژیم غذایی از نظر نقش عملکرد آن

آنها مورد بررسی قرار دادند .نتایج این محققین نشان

برای بافتها و حفظ و نگهداری بدن ضروری است; در

داد که هر چه نسبت روغن کنجد در مخلوط روغن بیشتر

عین حال غیر اشباعیت باالی این روغن و پایداری

شود ،مقدار اسید چرب لینولئیک در روغن مخلوط بیشتر

اکسیداتیو پایین آن میتواند سبب محدودیت در استفاده

شده و اسیدهای چرب اولئیک و لینولنیک کاهش مییابد.

از آن شود (موحد و قوامی  .)1384در بین روغنهای

با افزایش درصد روغن کنجد ،فعالیت آنتیاکسیدانی

نباتی معمولی ،روغن کنجد پایدارترین روغن در مقابل

مخلوط بیشتر شد .باالترین مقدار معنیدار فنول کل و

اکسیداسیون بوده و این پایداری به خاطر وجود درصد

پایداری اکسیداتیو ،در روغن کنجد مشاهده شد و

نسبتاً باالیی از مواد ضد اکسیداسیونی فنولی در آن

روغنهای دیگر مقادیر کمتری را نشان دادند ،به طوری

است .این مواد شامل استرولها ،تریترپنها و الکلهای

که با افزایش نسبت روغن کنجد در مخلوط ،مقدار فنول

تریترپن ،توکوفرولها ،سزامین و سزامولین (که به جزء

کل آنها افزایش یافت .با توجه به این که ترکیب روغن

کنجد در هیچ یک از روغنهای نباتی خوراکی یافت

دانه کنجد با برخی از روغنهای خوراکی سبب بهبود

نمیشود) است (اسدالهی 1387؛ مالک  .)1389روشهای

ارزش تغذیهای و ثبات بیشتر روغن در طی سرخ کردن

مختلفی برای بهبود پایداری حرارتی روغن استفاده شده

و پخت و پز میشود و در نظر گرفتن این امر که ترکیب

است که مخلوط کردن روغن با روغنهای با پایداری

روغنها به صرفهترین فرایند برای اصالح روغن می

اکسیداتیو باالتر ،یکی از بهترین روشهای افزایش

باشد لذا در این پژوهش مخلوط روغن کنجد با روغن

پایداری روغن میباشد که از نظر اقتصادی نیز قابل قبول

هسته انگور در نسبتهای متفاوت تهیه و از لحاظ

میباشد .پاک ترمنی و همکاران ( )1394پایداری حرارتی

ویژگیهای فیزیکیشیمیایی ،ترکیب اسید چرب و قدرت

روغن کنجد بکر و روغن هسته انگور را مورد بررسی

آنتیاکسیدانی آن مورد بررسی قرار گرفت ،تا ضمن

قرار دادند .این محققین نشان دادند که حرارت دادن

افزایش ارزش تغذیهای ،بتوان به ترکیبی با بهترین

روغنها باعث تغییرات وسیعی در شاخصهای شیمیایی

مقاومت به فساد اکسیداتیو و مقاومت حرارتی دست پیدا

هر دو روغن میگردد ،به طوری که در طول زمان حرارت

کرد.

دهی ،اندیس اسیدی هر دو روغن افزایش یافت و اندیس
پراکسید روغن هسته انگور (به جز در ساعات دوم و
ششم حرارتدهی) و اندیس پراکسید روغن کنجد (به جز
در ساعات سوم و چهارم حرارتدهی) در تمامی ساعات
حرارتدهی روند افزایشی داشت .و به طور کلی روغن
هسته انگور نسبت به روغن کنجد در برابر حرارت،
مقاومت بیشتری از خود نشان داد .محمدی و همکاران
( )1393مخلوطهایی از نسبتهای متفاوت روغن کنجد

مواد و روشها
مواد
روغن بکر کنجد که با روش پرس سرد استخراج شده
بود ،از کارخانه روغن کنجد سمن تهران خریداری شد.
هسته انگور نوع (هسته انگور رشه سیاه) از تفاله
خریداری شده از کارخانجات تولید آب انگور شهر
ارومیه جداسازی شد و روغن هسته انگور در آزمایشگاه
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از هسته انگور استخراج شد .برای استخراج روغن هسته

مجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعله طبق روش

انگور ،هستهها به مدت  2ساعت در  50درجه سانتیگراد

 AOACشماره  963/22انجام شد (.)AOAC، 2003

تا رطوبت  )% 6-7خشک شده سپس آسیاب شدند.

اندازهگیری مقدار فنول کل و فعالیت آنتی اکسیدانی کل

استخراج روغن هسته انگور با روش سوکسله و با

طبق روش جانات و همکاران ( )2010انجام شد .بررسی

استفاده از حالل پترولیوم اتر در دمای  °60Cبه مدت 6

فعالیت آنتیاکسیدانی کل طبق روش ارزیابی توان آنتی

ساعت انجام شد.

اکسیدانی احیائ آهن توصیف شده توسط بنیز و

تهیه تیمارهای آزمایشی

استراین ( )1996انجام شد و جذب نمونهها در طول موج

به منظور تهیه  5نمونه مختلف ( % 100روغن کنجد100 ،

 593نانومتر ،به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنقش

 %روغن هسته انگور % 50 ،روغن کنجد و  % 50روغن

مدل  Shimadzuساخت کشور ژاپن اندازهگیری شد.

هسته انگور % 25 ،روغن کنجد و  % 75روغن هسته

اندازهگیری ترکیبات فنولی کل نمونهها براساس روش

انگور % 75 ،روغن کنجد و  % 25روغن هسته انگور)،

رنگ سنجی فولین-سیوکالتیو توصیف شده توسط

روغنهای کنجد و هسته انگور به میزان  200گرم و با

ولیوگلو و همکاران ( )1998انجام گرفت.

نسبتهای وزنی/وزنی در بشر آزمایشگاهی ریخته شد

تجزیه و تحلیل آماری

و به طور کامل با استفاده از همزن مغناطیسی (در دمای

تمام آزمونها در سه تکرار انجام شد و در قالب یک طرح

محیط) همگن شد.

"کامالً تصادفی" و با استفاده از نرم افزار ( SASنسخه

روشها

 ،9/2امریکا) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

روغن کنجد و هسته انگور هر دو همزمان در یک روز

برای مقایسه میانگین ویژگیهای مختلف از آزمون چند

استخراج شدند .تمامی آزمونها یک هفته پس از استخراج

دامنهای دانکن در سطح احتمال  %95استفاه شد.

هر دو روغن(کنجد و هسته انگور) انجام شد .عدد یدی
طبق روش استاندارد ملی ایران شماره ( 4886روش

نتایج و بحث

اندازهگیری عدد یدی به روش هانسون در روغنها و

ترکیب اسیدهای چرب

چربیهای خوراکی) انجام شد (استاندار ملی ایران

پروفایل اسید چرب نمونههای روغن کنجد ،روغن هسته

 .)1379محاسبه عدد پراکسید طبق روش  AOCSشماره

انگور و فرمولهای تهیه شده با نسبتهای مختلف از

 Cd 8-53انجام شد .برای تعیین پایداری نمونههای روغن
تهیه شده از دستگاه رنسیمت مدل  Metrohmساخت
کشور سوئیس استفاده شد (فرهوش و موسوی .)2007
برای تعیین ترکیب اسیدهای چرب ابتدا متیل استر

آنها در جدول  1ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که
بیشترین درصد اسید چرب در نمونههای مختلف (روغن
کنجد ،روغن هسته انگور و مخلوط نسبتهای مختلف این
روغنها) مربوط به لینولئیک اسید و پس از آن اولئیک
اسید ،پالمیتیک اسید و استئاریک اسید است .نتایج این

اسیدهای چرب نمونهها طبق روش استاندارد ملی ایران

تحقیق مطابق با یافتههای اوالسونکانمی و همکاران

شماره  4090تهیه شد (استاندارد ملی ایران.)1376 ،

( )2017است که گزارش کردند لینولئیک اسید ،اولئیک

سپس آنالیز اسیدهای چرب نمونهها با دستگاه گاز

اسید و پالمیتیک اسید به ترتیب بیشترین میزان اسید

کروماتوگراف مدل  Techcompساخت کشور چین و

چرب در روغن کنجد را تشکیل میدهند .در پژوهشی
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دیگر غربی و همکاران ( )2017در بررسی روغن

در پژوهشهای مختلف ،نتایج مشابه با نتایج این تحقیق

استخراج شده از دانه کنجد به دست آمده از کشورهای

در زمینه پروفایل اسیدهای چرب روغن هسته انگور

مراکش ،سودان ،کونگو ،ترکیه و مصر نتایج مشابهی در

گزارش شده است .در یکی از این پژوهشها پاردو و

ارتباط با بیشترین درصد اسیدهای چرب موجود در

همکاران ( )2009در بررسی ترکیب اسید چرب روغن

پروفایل اسیدهای چرب این روغنها گزارش کردند.

هسته انگور بدست آمده از  5واریته مختلف انگور اسپانیا

همچنین گویویا و همکاران ( )2017نیز گزارش کردند که

گزارش کردند که بیشترین درصد اسید چرب مربوط به

اسید لینولئیک ( ،)% 47/62اسید اولئیک ( )% 35/32و اسید

لینولئیک اسید ( ،)% 60/94-69/16اولئیک اسید (-24/88

پالمیتیک ( )% 11/49به ترتیب بیشترین درصد از پروفایل

 )% 18/40و پالمیتیک اسید ( )7%/86-9/19است.

اسید چرب روغن کنجد را به خود اختصاص داده است.
جدول  -1ترکیب اسید چرب ( )%روغنهای اولیه (کنجد و هسته انگور) و روغن های مخلوط فرموله شده
Table 1-Fatty acid profile (%) of initial oils (Grape seed Oil and Sesame Oil) and Formulated mixed oils
Fatty acid composition
Sesame Oil
Grape seed Oil
Formulated mixed oils
C

B

A

0.06±0.01b

0.06 ±0.01b

0.07±0.01ab

0.09±0.01a

0.05±0.00b

)Myristic acid (14:0

10.52±0.19b

9.45±0.14c

8.81±0.04d

8.64±0.05d

11.59±0.06a

)Palmitic acid (16:0

0.18±0.02b

0.29±0.01a

0.30±0.02a

0.32±0.03a

0.16±0.01b

)Palmitoleic acid (16:1

0.06±0.02b

0.05±0.01b

0.10±0.02a

0.11±0.02a

0.04±0.00b

)margaric acid (17:0

3.12±0.09b

3.18±0.14b

3.82±0.09a

4.08±0.04a

2.66±0.01c

)Stearic acid (18:0

34.57±0.15b

30.21±0.26c

26.94±0.21d

21.88±0.26e

40.23±0.16a

)Oleic acid (18:1

48.58±0.25d

51.61±0.36c

57.71±0.33b

62.50±0.28a

42.52±0.17e

)Linoleic acid (18:2

1.27±0.03a

1.18±0.04b

0.93±0.04c

0.88±0.06c

1.27±0.04a

)Linolenic acid (18:3

0.54±0.01a

0.47±0.04b

0.21±0.02c

0.23±0.02c

0.51±0.01a

)Arachidonic acid (20:0

0.25±0.03ab

0.28±0.02a

0.20±0.01c

0.21±0.03bc

0.24±0.02b

)Eicosaenoic acid (20:1

0.40±0.01c

0.45±0.07c

0.61±0.03b

0.88±0.07a

0.21±0.01d

)Behenic acid (22:0

0.15±0.01b

0.11±0.01b

0.10±0.01b

0.05±0.01c

0.23±0.01a

)Lignoceric acid (24:0

14.84±0.22b

13.76±0.11c

13.72±0.21c

14.07±0.21c

15.29±0.15a

SFA

35.00±0.31b

30.77±0.37c

27.44±0.38d

22.41±0.39e

40.63±0.45a

MUFA

49.76±0.49d

52.54±0.69c

58.58±0.71b

63.38±0.88a

43.79±0.74e

PUFA

0.06±0.01b

0.06 ±0.01b

0.07±0.01ab

4.50±0.13a

2.86±0.11e

PUFA/SFA

SFA: Saturated Fatty Acids, MUFA: Mono Unsaturated Fatty Acids, PUFA: Polyunsaturated Fatty Acids.
Different superscripts within the same line represent significant difference at P<0.05
Formulated mixed oils A: %75 Grape seed Oil +%25 Sesame Oil
Formulated mixed oils B: %50 Grape seed Oil +%50 Sesame Oil
Formulated mixed oils C: %25 Grape seed Oil +%75 Sesame Oil

مقایسه پروفایل اسید چرب روغن کنجد با روغن هسته

به صورت معنیداری بیشتر از روغن هسته انگور است،

انگور نشان میدهد که درصد اسید اولئیک نمونه کنجد

در حالی که اسید لینولئیک در پروفایل اسید چرب روغن
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هسته انگور به مراتب سهم بیشتری را نسبت به روغن

لینولئیک در روغن مخلوط بیشتر شده و اسیدهای چرب

کنجد به خود اختصاص میدهد (جدول  .)1بررسی

اولئیک و لینولنیک و همچنین اندیس پلیان کاهش مییابد.

پژوهشهای مختلف در ارتباط با بررسی پروفایل اسید

عدد پراکسید

چرب روغن هسته انگور و روغن کنجد حکایت از آن دارد

بررسی عدد پراکسید به عنوان شاخص حضور

که در تمامی پژوهشها درصد اسید لینولئیک روغن

محصوالت اولیه اکسیداسیون برای تضمین پایداری

هسته انگور به مراتب بیشتر از روغن کنجد گزارش شده

اکسیداتیو روغن از کاربرد ویژهای برخوردار است.

است ،در حالی که درصد اسید اولئیک روغن کنجد به

بنابراین هر چه اندیس پراکسید کمتر باشد ،کیفیت روغن

صورت معنیداری بیشتر از روغن هسته انگور بوده

بهتر است (گویویا و همکاران  .)2017نتایج حاصل از

است (غربی و همکاران 2017؛ گویویا و همکاران 2017؛

بررسی اندیس پراکسید نمونههای روغن کنجد ،روغن

پاردو و همکاران 2009؛ یوسفی و همکاران  .)2013طبق

هسته انگور و مخلوط حاصل از آنها با نسبتهای

نتایج جدول  ،1میزان اسید چرب اشباع در روغن کنجد

مختلف یک هفته پس از استخراج در شکل  1نشان داده

به صورت معنیداری ( )p≤0/05بیشتر از روغن هسته

شده است .بیشترین و کمترین اندیس پراکسید به ترتیب

انگور بود ،که این امر به دلیل مقدار بیشتر اسید پالمیتیک

مربوط به روغن هسته انگور ( 7/21میلیاکیواالن در

در روغن کنجد میباشد .همچنین به دلیل باالتر بودن

کیلوگرم) و روغن کنجد ( 2/34میلیاکیواالن در

مقدار اسید اولئیک نمونههای روغن کنجد ،مقدار اسید

کیلوگرم) بود و با افزایش نسبت روغن کنجد در مخلوط

چرب تک غیر ر این نمونه روغن به صورت معنیداری

روغن ،اندیس پراکسید به صورت معنیداری ()p≤0/05

( )p≤0/05بیشتر از روغن هسته انگور بود ،در حالی که

کاهش پیدا کرد .اندیس پراکسید روغن کنجد ،مخلوط 25

به دلیل بیشتر بودن اسید لینولئیک در روغن هسته انگور

 %روغن هسته انگور و  % 75روغن کنجد و مخلوط % 50

سهم اسیدهای چرب چند غیر اشباعی در آن بیشتر از

روغن هسته انگور % 50 +روغن کنجد در حدود قابل

روغن کنجد بود .طبق نتایج جدول  1افزایش نسبت روغن

قبول استاندارد ملی ایران (حداکثر میزان قابل قبول عدد

کنجد در مخلوط روغن موجب کاهش اسید لینولئیک شد،

پراکسید برای روغنهای خوراکی و روغنهای مخلوط،

در حالی که سهم اسید چرب اولئیک و پالمیتیک افزایش

 5میلیاکیواالن در کیلوگرم میباشد ).قرار داشتند.

ولی اسید استئاریک کاهش یافت .همچنین با افزایش

همچنین اندیس پراکسید مخلوط  % 25روغن کنجد و 75

نسبت روغن کنجد در مخلوط روغن ،اندیس پلیان کاهش

 %روغن هسته انگور ( 5/77میلیاکیواالن در کیلوگرم)

پیدا کرد؛ هرچند این کاهش سبب افت کیفیت روغن

نیز نزدیک به حدود استاندارد (استاندارد ملی ایران

ترکیبی به کمتر از مقدار مورد قبول سازمان بهداشت

شماره  9131و استاندارد ملی ایران شماره  )5950بود.

جهانی و یا سازمان غذا و دارو نشد .در پژوهشهای

همانگونه که در شکل  1نیز نشان داده شده است مخلوط

مختلفی ترکیب کردن روغنها جهت اصالح پروفایل اسید

کردن روغن کنجد به میزان  %50و  % 75با روغن هسته

چرب و اندیس پلیان آنها مورد بررسی قرار گرفته

انگور موجب کاهش عدد پراکسید به میزان قابل قبول

است .محمدی و همکاران ( )1393پروفایل اسیدهای چرب

استاندارد ملی ایران شد .در نتیجه میتوان گفت استفاده

مخلوطهایی از نسبتهای متفاوت روغن کنجد (،%20

از روغن کنجد در مقادیر ذکر شده میتواند پایداری

 % 50 ،30%و  )% 60با روغن کانوال را مورد بررسی قرار

اکسیداتیو مخلوط روغن کنجد و هسته انگور را تضمین

دادند .نتایج این محققین نشان داد که هر چه نسبت روغن

کند .از سوی دیگر مقایسه عدد پراکسید نمونههای

کنجد در روغن مخلوط بیشتر شود ،مقدار اسید چرب

پژوهش حاضر با استاندارد کدکس گویای این مطلب بود
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که عدد پراکسید تمامی نمونهها در حدود مورد قبول

پراکسید روغن کنجد خام  8/99میلیاکیواالن در

استاندارد کدکس میباشد (بر طبق این استاندارد حداکثر

کیلوگرم میباشد.

اندیس پراکسید قابل قبول روغن  10میلیاکیواالن در

عدد یدی

کیلوگرم میباشد) .بنابراین طبق نتایج بدست آمده،

روغن با عدد یدی باال حاوی تعداد زیادی پیوند دوگانه

افزودن روغن کنجد به روغن هسته انگور موجب بهبود

است و معموالً پایداری اکسیداتیو پایینی دارد (غربی و

پایداری اکسیداتیو این روغن میشود .پاردو و همکاران

همکاران  .)2015نتایج حاصل از بررسی عدد یدی روغن

( )2009نیز در بررسی اندیس پراکسید روغن هسته

کنجد ،روغن هسته انگور و مخلوط آنها در شکل  2نشان

انگور واریتههای مختلف پنج روز پس از استخراج

داده شده است .اندیس یدی روغن کنجد و روغن هسته

گزارش کردند که عدد پراکسید اکثر نمونهها کمتر از

انگور به ترتیب  102گرم و  128گرم میباشد .مشابه با

بیشترین میزان عدد پراکسید مورد قبول برای روغنهای

نتایج این پژوهش یوسف و همکاران ( ،)2013غربی و

گیاهی خوراکی ( 10میلیاکیواالن بر کیلوگرم) بود.

همکاران ( )2017و اوالسونکانمی و همکاران ()2017

تفاوتهای مشاهده شده در میزان عدد پراکسید گزارش

میزان عدد یدی روغن کنجد را به ترتیب  103گرم117 ،

شده برای روغن هسته انگور در پژوهشهای مختلف با

گرم و  121/21گرم گزارش کردند .همچنین تونده-

این پژوهش را میتوان به نوع واریته انگور مورد استفاده

اکینتونده و همکاران ( )2012گزارش کردند که عدد یدی

نسبت داد .همچنین شرایط و نوع عملیاتی که روی

روغن کنجد به ترتیب  101/52گرم و  114/85گرم

دانههای انگور انجام میگیرد نیز میتواند در تغییر عدد

میباشد .در پژوهشی دیگر یوسفی و همکاران ()2013

پراکسید مؤثر باشد .به عنوان مثال روغن استخراج شده

گزارش کردند که عدد یدی روغن هسته انگور الل

با پرس سرد پراکسید پایینتری نسبت به روغن استخراج

شاهرودی و عسگری شاهرودی به ترتیب  123/55گرم

شده با استفاده از حالل دارد (موحد و همکاران .)1384

و  126/13گرم است .افزودن روغن کنجد به روغن هسته

اوالسونکانمی و همکاران ( )2017نیز گزارش کردند که

انگور در نسبتهای  50 ،25و  % 75منجر به کاهش

اندیس پراکسید میزان هیدروپراکسیدها را در روغن

اندیس یدی به مقادیر  118/41گرم 113/29 ،گرم و

اندازهگیری میکند و میزان پایین آن نشان دهنده کارایی

 106/19گرم شد (شکل  .)2خصوصیت غیر اشباعیت

روش استخراج به منظور محدود کردن اکسیداسیون

روغن هسته انگور با افزایش نسبت روغن کنجد کاهش

اسیدهای چرب چند غیر اشباع است که به دلیل حضور

یافت .اندیس یدی به عنوان معیاری از غیر اشباعیت

برخی آنتیاکسیدانهای طبیعی در آن میباشد .این

روغن در نظر گرفته میشود و برای روغنهای خالص و

محققین میزان اندیس پراکسید روغن کنجد را 6

مخلوط بررسی شده در این مطالعه همبستگی خوبی با

میلیاکیواالن در کیلوگرم تعیین کردند .بر طبق یافتههای

اندیس پلیان آنها داشت .علیزاده و همکاران ()2016

گوال و واگرای ( ،)2011روغنهای تازه معموالً اندیس

ویژگیهای روغن هسته انگور حاصل از ضایعات

پراکسید پایینتر از  10میلیاکیواالن بر گرم دارند.

کارخانجات آب انگور در شمالغرب ایران را بررسی

همچنین تونده-اکینتونده و همکاران ( )2012نیز اندیس

نموده و درجه غیر اشباعیت روغن هسته انگور را 85/78

پراکسید روغن کنجد را در بازه 2/22-15/07

 %گزارش نمودند .محمدی و همکاران ( )1393نیز گزارش

میلیاکیواالن در کیلوگرم گزارش نمودند .در همین

کردند که اندیس یدی روغن کانوال و کنجد به ترتیب 117

راستا گویویا و همکاران ( )2017گزارش کردند که اندیس

گرم و  111/5گرم میباشد و افزودن روغن کنجد به
کانوال در نسبتهای  % 50 ،%30 ،% 20و  % 60منجر به
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کاهش عدد یدی آن به ترتیب به مقادیر  116گرم115 ،

خصوصیت غیر اشباعیت روغن کانوال به ترتیب ،%0/9

گرم 114/5 ،گرم و  113گرم میشود .در نتیجه

% 2/1 ،1%/7و  % 3/4کاهش مییابد.
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)Peroxide Value(meq/kg
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1
0
Formula C

Formula B

Formula A

Grape seed Oil

Sesame oil

شکل  -1عدد پراکسید روغنهای اولیه (روغن کنجد و روغن هسته انگور) و فرمولهای حاصل از مخلوط کردن آنها
حروف انگلی سی متفاوت ن شاندهنده اختالف معنیدار آماری در سطح  %95میبا شد .فرمول  %75 :Aروغن ه سته دانه انگور%25 +
روغن کنجد ،فرمول  %50 :Bروغن هسته انگور %50 +روغن کنجد ،فرمول  %25 :Cروغن هسته انگور %75 +روغن کنجد.
Figure 1- Peroxide value of initial oils (sesame oil and grape seed oil) and Formulated mixed oils
Different English letters in each row indicate a statistically significant difference of 95%.
Formula A: 75% grape seed oil + 25% sesame oil, Formula B: 50% grape seed oil + 50% sesame oil, Formula C: 25%
grape seed oil + 75% sesame oil.
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شکل  -2عدد یدی روغنهای اولیه (روغن کنجد و روغن هسته انگور) و فرمولهای حاصل از مخلوط کردن آنها
حروف انگلی سی متفاوت ن شاندهنده اختالف معنیدار آماری در سطح  %95میبا شد .فرمول  %75 :Aروغن ه سته دانه انگور %25 +روغن کنجد،
فرمول  %50 :Bروغن هسته انگور %50 +روغن کنجد ،فرمول  %25 :Cروغن هسته انگور %75 +روغن کنجد.
Figure 2- Iodine value of initial oils (sesame oil and grape seed oil) and Formulated mixed oils
Different English letters in each row indicate a statistically significant difference of 95%.
Formula A: 75% grape seed oil + 25% sesame oil, Formula B: 50% grape seed oil + 50% sesame oil, Formula C: 25%
grape seed oil + 75% sesame oil.

پایداری به روش رنسیمت

شماره  5950حداقل مقدار پایداری (رنسیمت در )°110C

اندازهگیری پایداری اکسیداتیو روغن برای روغنهای

 12ساعت میباشد ،بدین ترتیب میزان پایداری روغن

مختلف ،امکان مقایسه درجه تخریب این روغنها در طی

کنجد ( 21/12ساعت) و مخلوطهای روغن هسته انگور و

حرارتدهی فراهم میکند (فرهوش و همکاران .)2009

روغن کنجد (18/42 – 12/79ساعت) در محدوده قابل

نقطه عطف منحنی اکسیداسیون به عنوان دروه القاء

قبول استاندارد ملی ایران بود در حالی که پایداری روغن

تعریف شده و طول این نقطه به عنوان پایداری اکسیداتیو

هسته انگور ( 7/53ساعت) به مراتب کمتر از میزان مورد

روغن به روش رنسیمت در نظر گرفته میشود

تأیید استاندارد بود .جالب توجه این است که در مطالعاتی

(عبدالرزاق و همکاران  .)2011نتایج اندازهگیری

که اخیراً انجام گرفته ،گزارش شده است که اگر پایداری

حساسیت روغنهای خالص و مخلوط آنها به اکسایش

روغن حرارت دیده بیشتر از  2/3ساعت باشد ،این روغن

یک هفته پس از استخراج ،به وسیله تست رنسیمت در

هنوز ایمن بوده و از لحاظ خصوصیات طعمی قابل قبول

شکل  3ارائه شده است .نتایج نشان داد که بیشترین و

در نظر گرفته میشود (فرهوش و موسوی )2007 ،که بر

کمترین میزان پایداری به ترتیب مربوط به روغن کنجد و

این اساس تمامی روغنهای مورد بررسی در این تحقیق

روغن هسته انگور بود .با افزایش نسبت روغن کنجد در

پایداری بسیار مطلوبی از خود نشان دادهاند .تا به امروز

مخلوط روغن ،میزان پایداری به صورت معنیداری

اکثر محققان پایداری اکسیداتیو قابل توجه روغن کنجد را

افزایش پیدا کرد ( .)p≤0/05طبق استاندارد ملی ایران

به وجود مواد غیر صابونی شونده لیگنانی در آن نسبت

ارزیابی پروفایل اسید چرب ،ویژگیهاي فیزیکی شیمیایی و آنتیاکسیدانی ترکیب روغنهاي هسته انگور و کنجد
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دادهاند .با این وجود کنسوال و همکاران ( )2010گزارش

کردند که افزودن عصاره متانولی کنجاله کنجد به روغن

کردند که وقتی سزامول به تنهایی با روغنهای نباتی

سویا ،آفتاب گردان و گلرنگ موجب افزایش پایداری

ترکیب شد ،پایداری روغن حاصله به طور جزئی افزایش

اکسیداتیو شد.

یافت .اما این پایداری خیلی کمتر از میزان پایداری بود که

ترکیبات فنولی کل

با افزودن عصاره استخراج شده از روغن کنجد حاوی

فنولها ترکیبات آنتیاکسیدانی میباشند که با واکنش با

همان میزان سزامول به دست آمد .این نتایج نشان داد که

رادیکالهای آزاد لیپید از شروع فرآیند اکسیواسیون

عصاره کنجد حاوی ترکیبات آنتیاکسیدانی دیگری عالوه

جلوگیری یا سرعت آن را کاهش میدهند (حسنین و

بر سزامول هستند که در پایداری روغنها شرکت

همکاران  ،)2012در نتیجه حضور این ترکیبات در روغن

میکنند .در پژوهشهای پیشین که در زمینه روغن هسته

بسیار مهم است .نتایج بررسی میزان فنول کل نمونههای

انگور انجام شدهاند ثابت شده است که این روغن حاوی

مختلف روغن در شکل  4ارائه شده است .بررسی نتایج

ترکیبهای پروآنتوسیانیدین (از گروه آنتیاکسیدانهای

نشان داد که باالترین میزان فنول کل در نمونه روغن

بیوفالونوئیدی میباشد) و همچنین حاوی  60تا 120

کنجد ( 205/43میلیگرم بر لیتر) مشاهده شده و

میلیگرم ویتامین  Eاست که یکی از مؤثرترین

روغنهای دیگر مقادیر کمتری را دارا بودند؛ به طوری

آنتیاکسیدانهای طبیعی میباشد .روغن هسته انگور

که با افزایش نسبت روغن کنجد میزان فنول کل افزایش

نظیر برخی روغنهای نباتی مثل روغن پالم و نارگیل،

پیدا کرد ( .)p≤0/05در تطابق با نتایج این پژوهش حسنین

حاوی منابع طبیعی توکوتریانولها است .این ترکیبها

و همکاران ( )2012گزارش کردند که روغن کنجد حاوی

به طور کلی در مقایسه با توکوفرولها از قدرت

میزان باالی ترکیبات فنولیک ( 255میلیگرم بر لیتر)

آنتیاکسیدانی بسیار باالتری برخوردارند ،بنابراین

میباشد و افزودن آن به روغن آفتابگردان و سویا موجب

علیرغم درجه غیر اشباعیت باال ،به دلیل برخورداری از

افزایش میزان ترکیبات فنولیک کل این روغنها شد و از

ترکیبهای پایدار کننده فوق میبایست پایداری نسبتاً

این طریق موجب جلوگیری از اکسیداسیون روغن شد ،به

خوبی در مقابل فساد اکسیداتیو از خود نشان دهند

طوری که نتایج بررسی اندیس پراکسید با نتایج میزان

(پاردو و همکاران  .)2009با این وجود بررسی پایداری

محتوای فنولیک به دست آمده در پژوهش آنها مطابقت

روغن هسته انگور در این پژوهش نشان داد که میزان

داشت .در پژوهشی دیگر محمدی و همکاران ()1393

پایداری این روغن کمتر از حد مورد قبول استاندارد ملی

گزارش کردند که میزان ترکیبات فنولیک کل موجود در

ایران است .با افزودن روغن کنجد به روغن هسته انگور

روغن کنجد  219/94میلیگرم بر لیتر بوده و با افزودن

پایداری آن به گونه بسیار مطلوبی افزایش پیدا کرد که

نسبتهای مختلف آن به روغن کانوال میزان ترکیبات

نشان دهنده پتانسیل مناسب روغن کنجد در بهبود

فنولیک افزایش پیدا کرد .در پژوهشی دیگر پاردو و

پایداری روغن هسته انگور میباشد .در تطابق با نتایج

همکاران ( )2009گزارش کردند که میزان ترکیبات فنولیک

این پژوهش عبدالعظیم و همکاران ( )2013گزارش کردند

موجود در روغن هسته انگور بر حسب واریته آن در

که افزودن عصاره کنجاله کنجد موجب افزایش پایداری

محدوده  10/68-34/43میلیگرم بر کیلوگرم میباشد،

اکسیداتیو روغن آفتاب گردان و سویا میشود .محمدی

که با پایداری روغنهای گیاهی ارتباط مستقیمی داشته و

و همکاران ( )1393نیز گزارش کردند که افزودن روغن

با افزایش میزان آن پایداری اکسیداتیو افزایش یافت.

کنجد به روغن کانوال موجب افزایش پایداری اکسیداتیو
آن میشود .همچنین سوجا و همکاران ( )2004گزارش
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 پایداری به روش رنسیمت روغنهای اولیه (روغن کنجد و روغن هسته انگور) و فرمولهای حاصل از مخلوط کردن آنها-3 شکل

%25 + روغن هسته دانه انگور%75 :A  فرمول. میباشد%95 حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار آماری در سطح

. روغن کنجد%75 + روغن هسته انگور%25 :C  فرمول، روغن کنجد%50 + روغن هسته انگور%50 :B  فرمول،روغن کنجد
Figure 3- Rancimat stability of initial oils (sesame oil and grape seed oil) and Formulated mixed oils
Different English letters in each row indicate a statistically significant difference of 95%.
Formula A: 75% grape seed oil + 25% sesame oil, Formula B: 50% grape seed oil + 50% sesame oil, Formula C: 25%
grape seed oil + 75% sesame oil.
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 میزان ترکیبات فنولی روغنهای اولیه (روغن کنجد و روغن هسته انگور) و فرمولهای حاصل از مخلوط کردن آنها-4 شکل
، روغن کنجد%25 + روغن هسته دانه انگور%75 :A  فرمول. میباشد%95 حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار آماری در سطح
. روغن کنجد%75 + روغن هسته انگور%25 :C  فرمول، روغن کنجد%50 + روغن هسته انگور%50 :B فرمول
Figure 4 -Total phenolic compounds of initial oils (sesame oil and grape seed oil) and Formulated mixed oils
Different English letters in each row indicate a statistically significant difference of 95%.
Formula A: 75% grape seed oil + 25% sesame oil, Formula B: 50% grape seed oil + 50% sesame oil, Formula C: 25%
grape seed oil + 75% sesame oil.
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فعالیت آنتیاکسیدانی کل

پالسما ،سیستم دفاعی بدن به تنهایی قادر به از بین بردن

نتایج حاصل از بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی نمونههای

رادیکالهای آزاد ایجاد شده در بدن نیست ،به همین جهت

مختلف روغن در شکل  5ارائه شده است .نگاهی به نتایج

نیاز به تأمین آنتیاکسیدان از منابع خارجی دارد که از

نشان میدهد که فعالیت آنتیاکسیدانی نمونههای مختلف

طریق منابع غذایی تأمین میشود (محمدی و همکاران

روغن با میزان ترکیبات فنولی آنها هماهنگی داشته

 .)1393با توجه به فعالیت آنتیاکسیدانی طبیعی باالیی که

است .بیشترین میزان فعالیت آنتیاکسیدانی مربوط به

در روغن مخلوط فرموله شده با نسبتهای معین روغن

روغن کنجد بود و با افزایش نسبت روغن کنجد در

کنجد وجود دارد ،استفاده از چنین روغنی در رژیم غذایی

مخلوط روغنها میزان فعالیت آنتیاکسیدانی به طور

میتواند اثرات نامطلوب ناشی از تغییرات اکسیداتیو در

معنیداری ( )p≤0/05افزایش پیدا کرد .باال رفتن میزان

سیستم بیولوژیک بدن را کاهش دهد .در تطابق با نتایج

فعالیت آنتیاکسیدانی روغن هسته انگور به وسیله ترکیب

این پژوهش حسنین و همکاران ( )2012در بررسی

کردن آن با روغن کنجد ،عالوه بر افزایش پایداری

افزودن نسبتهای مختلف روغن کنجد به روغن

اکسیداتیو روغن مخلوط حاصله و جنبه تکنولوژیکی ،از

آفتابگردان و سویا گزارش کردند که فعالیت

جنبه بیولوژیکی و تغذیهای نیز حائز اهمیت میباشد.

آنتیاکسیدانی در نتیجه افزودن روغن کنجد افزایش

گونههای فعال اکسیژن و نیتروژن دائماً در شرایط

مییابد .این محققین بیان کردند که دالیل زیادی مانند

فیزیولوژیکی و در نتیجه استرس اکسیداتیو تولید

ترکیب اسید چرب میتواند در افزایش پایداری اکسیداتیو

میشوند .استرس اکسیداتیو در بسیاری از پروسههای

ناشی از افزودن روغن کنجد نقش داشته باشد ،اما نقش

پاتولوژیکی نقش دارد .برای حفظ مولکولهای بیولوژیکی

اصلی را محتوای لیگنان روغن ایفا میکند .در ادامه این

مانند  ،DNAلیپید و پروتئینها از آسیبهای احتمالی ،همه

پژوهشگران دلیل فعالیت آنتیاکسیدانی باالتر روغن

ارگانیسمهای مصرف کننده اکسیژن دارای یک سیستم

سویا یا آفتاب گردان را در نتیجه افزودن روغن کنجد به

آنتیاکسیدانی جامع ،شامل ترکیبات آنزیمی و غیر

اثر سینرژیستی بین لیگنانهای کنجد و ترکیبات غیر

آنزیمی هستند .علیرغم وجود چنین آنتیاکسیدانی در

گلیسریدی روغن سویا یا آفتاب گردان نسبت دادند.
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شکل  -5فعالیت آنتیاکسیدانی روغنهای اولیه (روغن کنجد و روغن هسته انگور) و فرمولهای حاصل از مخلوط کردن آنها
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار آماری در سطح  %95میباشد .فرمول  %75 :Aروغن هسته دانه انگور%25 +
روغن کنجد ،فرمول  %50 :Bروغن هسته انگور %50 +روغن کنجد ،فرمول  %25 :Cروغن هسته انگور %75 +روغن کنجد.
Figure 5- Antioxidant activity of initial oils (sesame oil and grape seed oil) and Formulated mixed oils
Different English letters in each row indicate a statistically significant difference of 95%.
Formula A: 75% grape seed oil + 25% sesame oil, Formula B: 50% grape seed oil + 50% sesame oil, Formula C: 25%
grape seed oil + 75% sesame oil.

نتیجهگیری کلی

نسبت آن ،قیمت مخلوط روغن حاصله نیز افزایش پیدا

در این پژوهش مخلوط روغن کنجد با روغن هسته انگور

میکند .از سوی دیگر روغن هسته انگور از ضایعات به

در نسبتهای متفاوت تهیه و از لحاظ ویژگیهای

دست آمده از کارخانجات تولید آب انگور استخراج

قدرت

میگردد و قیمت آن به نسبت پایین میباشد .با توجه به

آنتیاکسیدانی مورد بررسی قرار گرفتند ،تا ضمن افزایش

اینکه قیمت تمام شده محصول یکی از پارامترهای مهم

ارزش تغذیهای ،به ترکیبی با بهترین مقاومت به فساد

در جلب نظر مصرف کنندگان میباشد و نظر به اهمیت

اکسیداتیو و مقاومت حرارتی دست پیدا کرد .بررسی

کیفیت تغذیهای و پایداری روغن ،میتوان اظهار داشت که

نتایج آزمونهای فیزیکیشیمیایی گویای این بود که

فرموالسیون ترکیبی  % 75روغن هسته انگور و % 25

افزودن روغن کنجد موجب افزایش پایداری و ارتقاء

روغن کنجد بهترین کیفیت تغذیهای و کمترین قیمت را

کیفیت تغذیهای روغن هسته انگور شده است .افزودن

نسبت به سایر فرمولهای روغن دارا بود.

فیزیکیشیمیایی،

ترکیب

اسید

چرب

و

نسبتهای باالی روغن کنجد به وضوح تأثیر بیشتری در
افزایش پایداری و قدرت آنتیاکسیدانی روغن هسته
انگور داشت اما نظر به قیمت باالی روغن کنجد با افزایش

قدردانی
این مقاله مستخرج از گزارش نهایی طرح پژوهشی "تولید
فرموالسیون جدید روغن (مقاوم در برابر اکسیداسیون)،
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حاصل از ترکیب روغنهای هسته انگور و کنجد ،با

و آنتیاکسیدانی آن" میباشد و از محل اعتبارات

استفاده از طرح مخلوط و ارزیابی خواص فیزیکوشیمایی

پژوهشی دانشگاه تبریز اجرا گردیده است.
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Introduction: Grape seed oil includs high contents of linoleic acid (68-76 %) which is essential fatty
acid for human and necessary for body textures. despite being rich in essential fatty acids, grape seed
oil has low oxidative stability which can be increased by using different methods such as mixing with
the other oils that have high oxidative stability. Between vegetable oils, sesame oil is one of the most
stable one against oxidation. This can be because of high percent of antioxidant phenolic compounds.
The aim of this study is mixing grape seed oil with sesame oil for incresing the oxidative stability.
Material and methods: In this study, samples of different proportions of sesame oil (0, 25, 50, 75
and 100 %) were mixed with grape seed oil (100, 75, 50, 25 and 0 %). The samples were evaluated
for fatty acid profile, physicochemical properties and antioxidant activity. The iodine number was
measured by Hanson method in edible oils and fats. The calculation of peroxide number was carried
out according to AOCS No. 53-8 Cd method. The oxidative stability was evaluated applying the
Rancimat method. In order to determine the composition of fatty acids, the methyl ester of fatty acids
was prepared according to National Iranian Standard No. 4090. Then, analysis of fatty acids was
carried out with a Gas Chromatography (China Techcomp Model) equipped with flame ionization
detector according to AOAC No. 22/963. Total phenol and total antioxidant activity were measured
according to Jannat et al. (2010) method. The total antioxidant activity was evaluated according to
the iron oxidation antioxidant capacity assessment method described by Benzie and Strain (1996) and
the absorbance of the samples at 593 nm was measured by Japan's Shimadzu Spectrophotometer.
Measurement of phenolic compounds of all samples was performed on the basis of the FolinCyclotomy colorimetric method described by Velioglu et al. (1998). All tests were performed in three
replications and analyzed in a completely randomized design using SAS software (version 9.29). To
compare the mean of different characteristics, Duncan's multiple range test was used at 95%
probability level.
Results and discussion: The results show that the highest percentage of fatty acid in various samples
(sesame oil, grape seed oil and mixed ratios of these oils) is related to linoleic acid, followed by oleic
acid, palmitic acid and stearic acid. In general, linoleic acid was the dominant component of sesame
oil (42.52 %) and grape seed oil (62.50 %). By increasing the proportion of sesame oil from 25 to 75
%, the linoleic acid content of the samples decreased. While oleic, palmitic and stearic fatty acids
increased in combined samples. The highest and lowest index of peroxide was related to grape seed
oil (7. 21 mg /kg) and sesame oil (2.34 mg /kg), and with increasing the proportion of sesame oil in
the oil mixture, the peroxide index significantly decreased (p≤0.05).
The amount of iodine number of pure sesame oil samples (102.41 g /100 g) was less than grape seed
oil (128.53 g /100 g) and increasing the proportion of sesame oil in the oil mixture reduced the iodine
number of the samples. The content of phenolic compounds and the antioxidant power of sesame oil
(204.43mg/l) was higher than grape seed oil (231.01 mg/l). The results of sensitivity measurement of
pure oils and their mixture to oxidation one week after extraction, by Rancimat test showed that the
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highest and lowest stability was related to sesame oil and grape seed oil. With increasing the
proportion of sesame oil in the oil mixture, the stability level increased significantly (p≤0.05).
According to the National Iranian Standard No. 5950, the minimum stability value (in 110°C) is 12
hours. Thus, the stability of sesame oil (21.21 h) and the mixture of grape seed oil and sesame oil
(12.79-18.42 hours) was acceptable within the national standard of Iran, while the stability of grape
seed oil (7.33 h) was far less than the level approved by standard.
Conclusion: The addition of sesame oil to grape seed oil increased the number of phenolic
compounds, antioxidant strength and oxidative stability of the mixed oil samples. Considering the
price of the product and the importance of the nutritional quality and stability of the oil, combining
75 % sesame oil and 25 % grape seed oil has the best nutritional quality and lower cost than pure
sesame oil formula.
Keywords:Grape seed, oil, Oxidative stability, Sesame

