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چکیده
بیش از  39درصد روغن مصرفی کشور از خارج از ایران تأمین میشود .بنابراین افزایش سطح زیر کشت و کشت
دانههای روغنی جدید ،دو رویکرد مهم در دستیابی به تامین روغن مورد نیاز کشور میباشد .در این تحقیق اثر
سرعت دورانی پرس مارپیچی روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن تهیه شده از سیاهدانه ،شامل کارایی فرایند
استخراج ،اندیس پراکسید ،ضریب شکست ،ترکیبات فنلی کل ،دانسیته و اندیس رنگ روغنها با استفاده از طرح
کامالً تصادفی و با سه سطح سرعت دورانی پرس مارپیچی ( 33 ،11و  55دور در دقیقه) و در سه تکرار مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که زمانی که سرعت دورانی پرس  11دور در دقیقه بود کارایی فرایند استخراج
با میانگین  54/55درصد بیشترین کارایی فرایند استخراج را به خود اختصاص داد .با افزایش سرعت دورانی پرس
اندیس پراکسید ،ترکیبات فنلی کل ،دانسیته و شاخص رنگ نمونهها افزایش یافت .نتایج همچنین نشان داد که
سرعت دورانی پرس بر میزان ضریب شکست روغن حاصله تاثیر معنیدار نداشت (.)P> 9/91
کلیدواژه :ترکیبات فنلی کل ،روغن سیاهدانه ،سرعت دورانی پرس ،خصوصیات فیزیکوشیمیایی

 -1دانشجوی دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -2دانشیار گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 - 3دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،گرگان ،ایران
 - 4استادیار گروه شیمی مواد غذایی ،پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
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اسیدهای چرب لینولئیك ( 55درصد) و اولئیك (24
درصد) غنی است

مقدمه
روغنهای خوراکی از منابع مهم تامین انرژی برای
فرایندهای حیاتی در بدن انسان هستند و به خاطر نقشی
که این مواد در تأمین کالری و ویتامینها دارند ،در زمره
مهمترین مواد غذایی محسوب میشوند ( Radfar,
 .)2007بیش از  39درصد روغن مصرفی کشور از
خارج از ایران تأمین میشود .بنابراین افزایش سطح زیر
کشت و کشت دانههای روغنی جدید ،دو رویکرد مهم
در دستیابی به تامین روغن مورد نیاز کشور میباشد
(سبزعلیان و همکاران .)1353 ،توسعه کشت دانههای
روغنی مانند کانوال ،سویا ،آفتابگردان  ،ذرت ،زیتون و
غیره در کشور و ترغیب کشاورزان در این خصوص،
سیاست اصولی دولت در زمینه خودکفایی روغنهای
گیاهی است .سیاهدانه ( ،)Nigella sativa L.گیاهی از
تیره آالله بوده و بومی غرب آسیا است که دارای -24/45
 49/5درصد روغن و  22/5-29/5درصد پروتئین
میباشد ( .)Atta, 2003این گیاه یكساله با دوره
زندگی کوتاه مدت ،مخصوص نواحی نیمه خشك است.
سیاه دانه گیاهی با ارتفاع تقریبی  29سانتیمتر ،با
برگهای سبز خاکستری و نخی شکل است .در حالت
طبیعی گلها به رنگ آبی و دارای  5گلبرگ به عرض2/5
سانتیمتر به رنگ سفید شیری با کناره مایل به آبی است.
کاربرد اصلی این گیاه در ترکیه ،لبنان و ایران است و
بیشتر به عنوان ادویه و یا ترشی مصرف میگردد و در
بعضی مناطق قبل از پخت روی نان پاشیده میشود
( Ghosheh,

D'antuono, etal., 2002 and

 .)etal., 1998در سالهای اخیر سیاهدانه مورد تحقیقات
زیادی قرار گرفته است  ،این مطالعات نشاندهنده دامنـه
وسیعی از کاربردهای سیاهدانه مانند اثر ضد باکتریایی،
ضد تومور ،کاهندة قند خون و محرک ایمنی بود،
همچنین نشان داده شده است که روغن سیاهدانه از لحاظ

( ;Ferdous, etal., 1992

Kamal, etal., 2010; Salem. and Hossain,
 . )2010بهطور کلی ،استخراج روغن با پرس روشی
است که در مقایسه با روش استفاده از حالل ،سادهتر،
ایمنتر و کمهزینهتر بوده و لذا مزایای این روش آن را،
نسبت به استفاده از حالل کاراتر میسازد  .بازده
استخراجی روغن در پرس گرم باالتر از پرس سرد بوده
ولی بهدلیل حرارت تولید شده در حین فشردن ،کیفیت
روغن حاصله پائینتر است و این در حالی است که
روغن حاصله از پرس سرد خواص طبیعی خود را بهتر
حفظ نموده و عاری از مواد شیمیایی میباشد ،بههمین
منظور تقاضای مصرف روغنهای حاصل از پرس سرد
در حال افزایش میباشد (.)Singer, etal., 2008در
استخراج روغن به روش پرس سرد ،عوامل مختلفی از
قبیل فشار پرس ،سرعت دورانی مارپیچ پرس ،رطوبت
دانه و درجه حرارت فرایند بر راندمان روغن استخراج
شده تاثیر دارد .در پژوهشی با مقایسه روغن کلزا حاصل
از پرس سرد با روغنهای حاصل از استخراج در
دماهای باالتر ،مشخص گردید با افزایش دما میزان رنگ
و کلروفیل افزایش مییابد اما در ترکیب اسیدهای چرب
 ،دانسیته و ضریب شکست روغنهــای استخراج شده
تفاوت معنیداری وجود ندارد ( Veldsink, etal.,
.)1999بوسلی و همکاران ( )2993بیان داشتند که
افزایش دمای همزن در طول استخراج منجر به افزایش
اسیدیته

روغن

میشود

(

etal.,

Boselli,

.)1999محققین دیگری بیان داشتند که با افزایش درجه
حرارت ،میزان رطوبت و روغن کنجاله کاهش مییابد
(ایزدی خواه و همکاران .)1339 ،هدف از این مطالعه
بررسی تاثیرسرعت دورانی پرس مارپیچی بر خصوصیات

فیزکوشیمیایی روغن سیاهدانه میباشد.
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انگلستان) و پرس مارپیچی آزمایشگاهی ( Kern

مواد و روشها

 ،Kraftآلمان).

 -1-2مواد
دانههای سیاهدانه مورد استفاده در این تحقیق از بازار
محلی شهرستان گنبد کاووس و مواد شیمیایی،
هیدروکسیدسدیم ،فنل فتالئین و الکل اتیلیك از شرکت
مرک آلمان تهیه شد .تجهیزات مورد استفاده در این
تحقیق عبارتند از دستگاه اسپکتروفتومتر (Biochrom
 ،انگلیس) ،الك آزمایشگاهی ،دسیکاتور ،آون
آزمایشگاهی(،Memertآلمان) ،سانتریفوژ(،Thermo
ژاپن) ،ترازوی دیجیتال ( ،Gec Averyساخت

 -2-2روشها
-1-2-2آمادهسازی نمونه و استخراج روغن
در این تحقیق ،دانههای سیاهدانه (با  49/4درصد
روغن) پس از تهیه ،بوجاری شده و در کیسههای
پالستیکی مقاوم نسبت به نفوذ هوا و رطوبت تا زمان
آزمایشات نگهداری شدند .سپس روغن دانهها با
پرس مارپیچی و با سه سطح سرعت دورانی (34 ،11
و  55دور در دقیقه) استخراج گردید و روی این
روغنها ،آزمایشات مختلف ،صورت گرفت.

 -2-2-2کارایی فرایند استخراج
برای مشخص کردن کارایی فرایند استخراج روغن،
ابتدا راندمان استخراج روغن محاسبه گردید و از
طریق معادله  1میزان کارایی فرایند استخراج بدست
آمد
رابطه ()1

199

راندمان استخراج روغن

= کارایی فرایند استخراج
()%

مقدار روغن دانههای اولیه

 -4-2-2آزمون پراکسید
میزان پراکسید روغنها ،مطابق روش AOCS Cd

دانسیته روغنها با استفاده از پیکنومتر و طبق روش
( (AOCS Cc 10a-25بدست آمد.

 )1333( 8–53اندازهگیری گردید.

 -8-2-2مقدار رنگ

 -5-2-2ضریب شکست

برای سنجش رنگ که اغلب مخلوطی از رنگهای

ضریب شکست روغن با دستگاه رفراکتومتر و در

قرمز و زرد است از روش اسپکتروفتومتری استفاده

دمای  25درجه سانتیگراد و مطابق روش AOCS

شد .برای این منظور میزان جذب نور ،روغن را در

 )1333( Cc 7-25تعیین شد.

طول موجهای  229 ،559 ،429و  259نانومتر

 -6-2-2ترکیبات فنلی کل

اندازهگیری و سپس از رابطه  2برحسب رنگ زرد

برای اندازهگیری میزان ترکیبات فنلی کل از روش
بیل و همکاران ( )2995استفاده میگردد.
 -7-2-2دانسیته

الویباند مقدار رنگ اندازهگیری شد ( AOCS,
.)1993
رابطه( )2

-52/4 A 259

 = 1/23 A429+23/5 A559+41/2A229شاخص رنگ
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 -3-2تجزیه و تحلیل آماری

آنالیز واریانس دادههای حاصل از آزمایش نشان داد

این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی ساده با سه

که سرعت دورانی پرس بر میزان کارایی فرایند

تکرار انجام شد و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار

استخراج تاثیر معنیدار داشت ( .)P<9/91زمانی که

آماری  SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و

سرعت دورانی پرس  11دور در دقیقه بود کارایی

مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون چند

فرایند استخراج با میانگین  54/55درصد بیشترین

دامنهای دانکن در سطح آماری  5درصد انجام گردید.

کارایی فرایند استخراج را به خود اختصاص داد و با
افزایش سرعت دورانی پرس ،میزان کارایی فرایند

نتایج و بحث

استخراج به علت کمتر شدن فشار وارد بر نمونهها

 -1-3تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر

کاهش یافت .نتایج این بخش با نتایج رامبوت و

کارایی فرایند استخراج

همکاران ( )2915مطابقت داشت.

شکل ( -)1تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر کارایی فرایند استخراج روغن از سیاهدانه

 -2-3تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر
اندیس پراکسید
پراکسیدها محصوالت اولیه اکسیداسیون مواد چرب
میباشند و به طور کلی هر قدر که درجه غیراشباعیت
روغنها بیشتر باشد روغن و یا ماده چرب آمادگی
یشتری برای اکسیداسیون دارند .وقتی که میزان

پراکسید به حد معینی برسد تغییرات مختلفی در
روغن صورت خواهد گرفت و مواد فرار آلدئیدی و
کتونی ایجاد میشوند که در ایجاد بو و طعم نامطبوع
مواد چرب مؤثر میباشند (پروانه .)1354 ،تجزیه
واریانس دادههای به دست آمده برای اندیس پراکسید
با سرعتهای مختلف استخراج نشان داد که اختالف
معنیداری بین اثر تیمارها وجود دارد (.)P< 9/91
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مقایسه میانگین دادهها توسط آزمون دانکن داللت بر

پراکسید نمونهها افزایش یافت که علت آن را میتوان

وجود اختالف معنیدار بین اندیس پراکسید

به افزایش دمای حاصل از سرعت دورانی پرس

نمونههای حاصل از سرعتهای مختلف دورانی

نسبت داد.

پرس داشت .با افزایش سرعت دورانی پرس اندیس

شکل ( -)2تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر اندیس پراکسید روغن سیاهدانه

 -3-3تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر
ضریب شکست
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آزمایش نشان داد
که سرعت دورانی پرس بر میزان ضریب شکست
روغن حاصله تاثیر معنیدار نداشت (.)P> 9/91
ضریب شکست اغلب بعنوان مالکی از خلوص
روغن استفاده میگردد .این پارامتر با افزایش طول
زنجیر (گرچه رابطه خطی نیست) و درجه
غیراشباعیت افزایش مییابد .روغن ها و چربیهای
مختلف ضریب شکست خاص خود را دارند ،لذا این

ویژگى ،برای تشخیص هویت و تعیین خلوص
روغنها و چربیها مورداستفاده قرار میگیرد .ضریب
شکست در کنترل پیشرفت واکنشها نظیر
هیدروژناسیون و ایزومریزاسیون کاتالیزوری روغنها
مفید است .همچنین برای تشخیص اکسایش روغن
نیز از ضریب شکست استفاده میشود درجه حرارت
و اشباعیت از عوامل موثر بر ضریب شکست هستند
(مالك .)1353 ،هارون و همکاران ( )2914بیان کرده
بودند که ضریب شکست روغن سیاه دانه با توجه
به واریته از  1/4235تا  1/4539متغییر میباشد که با
نتایج این بخش تطابق داشت .مقایسه میانگینها

جلد  ، 5شماره  ، 3پاییز 1335
تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ...
(شکل  )3نشان داد که کمترین میزان ضریب شکست

آن استفاده شده بود ،هرچند اختالف معنیداری

به علت درجه حرارت باالتر به نمونهایی تعلق داشت

باسایرنمونههانداشت.

که از سرعت  55دور در دقیقه برای استخراج روغن

شکل ( -)3تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ضریب شکست روغن سیاهدانه

 -4-3تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر

پژوهشهای گسترده در زمینه کشف ترکیبات فعال

ترکیبات فنلی کل

طبیعی با خواص آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی شده

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سرعت

است .ترکیبات طبیعی قادر به افزایش عمر نگهداری
غذایی

از

طریق

بازدارندگی

رشد

دورانی پرس بر ترکیبات فنلی کل تاثیر معنیداری

مواد

داشت ( .)P<9/91زمانی که از سرعت  55و  11دور

میکروارگانیسمهای پاتوژن و فاسدکننده مواد غذایی و

در دقیقه برای استخراج روغنها استفاده شده بود،

نیز حفاظت مواد غذایی از آسیبهای ناشی از استرس

به ترتیب بیشترین و کمترین میزان ترکیبات فنلی را

اکسیداتیو میباشند ( Padmashree, etal.,

به خود اختصاص دادند .با افزایش سرعت دورانی

 .)2007ترکیبات فنولی دسته بزرگی از متابولیتهای

پرس مارپیچی از  11به  55دور در دقیقه میزان

ثانویه گیاهی میباشند که توانایی آنتیاکسیدانی آنها

ترکیبات فنلی به علت آزاد سازی بیشتر این ترکیبات

ناشی از حضور گروههای هیدروکسیل در ساختارشان

افزایش یافت .عدم پذیرش افزودنیها و

است .توجه و کاربرد فنولهای طبیعی در صنعت غذا

نگهدارندههای شیمیایی از سوی مصرفکنندگان به

رو به افزایش است .زیرا این ترکیبات تجزیه

دلیل سرطانزایی و سمیت احتمالی ،منجر به

اکسیداتیو لیپیدها را به تاخیر انداخته و از این رو
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کیفیت و ارزش تغذیه ای مواد غذایی را بهبود

میبخشند (.)Muanda, etal., 2011

شکل ( -)4تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ترکیبات فنلی کل روغن سیاهدانه

 -5-3تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر

استفاده شده بود .با افزایش سرعت دورانی پرس از

دانسیته

 11تا  55دانسیته نمونهها ،در حدود  9/123درصد

مقایسه میانگین دادهها توسط آزمون دانکن

افزایش یافت که علت این افزایش احتماال حل شدن

داللت بر وجود اختالف معنیدار بین دانسیته نمونهها

ذرات بیشتر در روغن بود .در شکل  5مقایسه

با تیمارهای مختلف داشت .بیشترین میزان دانسیته

میانگین دانسیته روغنها در مقابل سرعت دورانی

زمانی بدست آمد که از سرعت  55دور در دقیقه

پرس ارائه گردیده است.

شکل ( -)5تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر دانسیته روغن سیاهدانه

 -6-3تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر
شاخص رنگ

تجزیه واریانس دادههای به دست آمده برای شاخص
رنگ نمونهها نشان داد که اختالف معنیداری بین اثر

جلد  ، 5شماره  ، 3پاییز 1335
تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ...
تیمارها وجود دارد ( .)P< 9/91مقایسه میانگین

آزادسازی لیپوکرمهای سبز و زرد از بافت گیاهی و

دادهها توسط آزمون دانکن نشان داد که کمینه و

حل شدن آن در روغن باشد ] .[15از طرفی

بیشینه میزان شاخص رنگ به ترتیب مربوط به روغن

پارامترهای رنگ وکدورت دارای اثرات عمدهای

حاصل از زمانی بود که سرعت دورانی پرس  11و

روی پذیرش مشتری وانتخاب محصول دارد ،بنابراین

 55دور در دقیقه بود (شکل .)2افزایش میزان شاخص

هرچه این پارامتر کمتر باشد ،بهتر می باشد ( Tuck

بر

.)and

رنگ میتواند به دلیل تاثیر درجه حرارت

2002

Hayball,

شکل ( -)6تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر شاخص رنگ روغن سیاهدانه
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Abstract:
More than 90 percent of oil consumption comes from abroad. Thus increasing the area under
cultivation and the cultivation of new oilseeds, two important approaches in achieving the country's
supply of oil is required. In this study, effect of screw rotational speed on physicochemical properties
of prepared oil from black cumin seed investigated that involved extraction efficiency, Peroxide
value, Refractive index, Total phenolic compounds, density and Color index. The experiments
analyzed by complete randomized design with tree level of screw rotational speed (11, 33 and 57
rpm). The experiment was repeated three times to determine mean values. Results showed, When the
rotational speed of 11 rpm the efficiency of the extraction process to extract the maximum
performance with an average of 54.85%. With increasing screw rotational speed, peroxide value, total
phenolic compounds, density and color index was increased. Results also showed that the screw
rotational speed on oil refractive index no significant effect (P>0.01).
Key word: Total phenolic compounds, Black cumin seed oil, Screw rotational speed, Physicochemical
properties

