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مقاله پژوهشی

تأثیر افزودن اسانس نعناع فلفلی روی شاخصهای کیفی شیمیایی پراکسید ،اسید تیوباربیتوریک،
پایداری اکسایشی ،دورۀ القاء و ارزیابی حسی و چشایی روغن سویا تصفیه شده
فرحناز کشوری فرد ،1حمید توکلیپور ،2محسن

مختاریان*3
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 -2گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران
 -3گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
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مقدمه :یکی از مهمترین واکنشهای مرتبط با فساد روغنهای خوراکی واکنشهای اکسایشی بوده که

پذیرش مقاله01/3/26 :
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سبب تغییرات نامطلوب در طعم ،بو و بافت میشود .از طرف دیگر داشتن طعم و رایحۀ نامطلوب ،مورد
پسند مصرفکنندگان نیستند .از اینرو در این مطالعه بهمنظور بر طرف نمودن این محدودیتها تولید
روغن سویای طعمدار توسط اسانس نعناع فلفلی مورد بررسی قرار گرفت.
روشها :بهمنظور یافتن حداقل غلظت افزودن اسانس نعناع فلفلی جهت بهبود پایداری اکسایشی (از
طریق تعیین اندیسهای پراکسید و تیوباربیتوریک اسید ( ،)TBAشاخص پایداری اکسایشی ( )OSIو
دورۀ القاء) و نیز خصوصیات چشایی روغن سویا (از طریق ارزیابی طعمومزه ،رایحه و پذیرش کلی) از طرح
مرکب مرکزی با  13آزمایش استفاده گردید .محدودۀ غلظت و دورۀ انبارمانی در طرح بهینهسازی بهترتیب
(تا حداکثر  8روز) و ( 900 ،0و  )1800 ppmانتخاب شد.
نتایج :نتایج نشان داد که با افزایش زمان نگهداری روغن در آون (دمای  )60oCبهطور نسبی مقدار
شاخصهای پراکسید ( )p>0/01و  TBAافزایش ( )p>0/05و مقدار دورۀ القاء و  OSIکاهش یافت
( )p<0/05که همراه با کاهش خصوصیات چشایی روغن بود .همچنین نتایج نشان داد که افزودن اسانس
تا مقدار بهینه ( )1300 ppmسبب کاهش شاخصهای پراکسید ( )p>0/01و  )p<0/05( TBAو
افزایش دورۀ القاء ( )p<0/05گردید .بهعالوه افزودن اسانس به روغن در تمامی غلظتها تأثیر مثبت روی
درک خصوصیات چشایی توسط ارزیابان حسی داشت.
نتیجهگیری :با توجه به فرآیند بهینهسازی ،حداقل غلظت اسانس مورد استفاده جهت طعمدار کردن
روغن سویا  1300 ppmتعیین شد .در نقطۀ بهینه (غلظت اسانس  )1300 ppmمقادیر پاسخهای
اندیس پراکسید ،اندیس  ،TBAدورۀ القاء OSI ،و طعمومزه ،رایحه و پذیرش کلی بهترتیب meq O2/g
 8/43 cm ،9 cm ،1/029 ،7/33 h ،0/023 meq MDA/kg ،0/037و  17/43 cmبهدست آمد.

استناد (ونکوور) :کشوری فرد ف ،توکلیپور ح ،مختاریان م .تأثیر افزودن اسانس نعناع فلفلی روی شاخصهای کیفی شیمیایی پراکسید ،اسید تیوباربیتوریک،
پایداری اکسایشی ،دورۀ القاء و ارزیابی حسی و چشایی روغن سویا تصفیه شده .مجله پژوهشنامه حالل .بهار1401؛.62-48 :)1(5

مقدمه
مهمترین عامل فساد روغنها و چربیها واکنشهای

اکسیداسیون خودبهخودی اسیدهای چرب چند غیراشباعی

اکسایشی میباشد .این واکنشها سبب تغییراتی ناخواسته

نه تنها ارزش تغذیهای غذا را کاهش میدهد ،بلکه منجر به

در طعم ،رنگ ،بو و بافت محصوالت حاوی چربی میشود که

پیری ،بیماریهای قلبی ،سرطان ،جهشزایی و بیماریهای

بهدلیل تولید رادیکالهای آزاد میباشد .عالوهبر این

مهم دیگر در بدن انسان میشود .در صنعت روغن برای
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پایداری اکسایشی روغن سویا تصفیه شده

جلوگیری از اکسیداسیون و کاهش اثرات زیانبخش

فلفل سیاه( )9صورت گرفته است که در اکثر آنها هدف بهبود

رادیکالهای آزاد روشهای متعددی وجود دارد که یکی از

پایداری اکسایشی روغن بوده است.

این موارد افزودن ضداکسیدانهای سنتزی میباشد(.)2-1

هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات ضداکسیدانی

امروزه از ضداکسیدانهای سنتزی متعددی از جمله تترا

گیاه نعناع فلفلی و استخراج اسانس روغنی آن توسط سیستم

بوتیل هیدروکینون ( ،)TBHQبوتیل هیدروکسی تولوئن

مداوم سوکسله با استفاده از حالل متانول و بکارگیری آن

( )BHTو بوتیل هیدروکسی آنیزول ( )BHAو استرهای

جهت تولید روغن طعمدار شدۀ سویا و بهبود پایداری

گاالت (نظیر پروپیل گاالت) به همین منظور استفاده

اکسایشی روغن طی دورۀ ماندگاری میباشد.

میگردد .اما با توجه به اینکه ضداکسیدانهای سنتزی اثرات
نامطلوبی نظیر جهشزایی و سرطانزایی در بدن انسان دارند
بهتدریج برخی از آنها از فهرست ضداکسیدانهای مصرفی

مواد و روشها
آمادهسازی مادۀ اولیه

حذف میشوند .لذا تحقیق و بررسی منابع ضداکسیدانهای

برگهای خشک شدۀ نعناع فلفلی ( Mentha piperita

طبیعی بهمنظور جایگزین کردن ترکیبات سنتزی ضروری به

 )L.بهعنوان مادۀ اولیه جهت استخراج اسانسهای روغنی از

نظر میرسد( .)3همچنین ،بررسی مطالعههای انجام شده

بازار محلی تهیه گردید .جهت جلوگیری از جذب رطوبت

روی اثر ضداکسیدانهای طبیعی در روغنهای خوراکی

توسط برگها ،آنها در کیسههای پالستیکی از جنس پلی

حاکی از این است که ضداکسیدانهای طبیعی عالوه بر

اتیلن بستهبندی و تا زمان شروع آزمایشات در محیطی

پایداری روغنهای خوراکی سبب افزایش ارزش تغذیهای آنها

خشک در دمای  25oCنگهداری شدند .همچنین روغن سویا

نیز میشوند( .)4منابع ضداکسیدانهای طبیعی ،فنولهای

فاقد ضداکسیدان از کارخانه تصفیه روغن ورامین تهیه

گیاهی یا روغنهای ضروری هستند که میتوانند در همه

گردید.

بخشهای گیاه نظیر میوهها ،سبزیجات ،مغزها ،دانهها،
برگها ریشهها و پوستهها وجود داشته باشند .روغنهای فرار
مهمترین اسانسهای استخراجی گیاهان محسوب میشوند

ارزیابی خصوصیات ضداکسیدانی
تهیه عصارۀ برگ نعناع فلفلی

که در گیاهان معطره (نظیر نعناع فلفلی ،ادویهجات و غیره)

بهمنظور عصارهگیری از برگهای نعناع فلفلی خشک از

یافت میشوند .این ترکیبات بهعنوان چاشنی و طعمدهنده

روش انتشاری استفاده گردید .بدین منظور برگهای نعناع

در تهیۀ شماری از غذاها نظیر فرآوردههای گوشتی

فلفلی به نسبت  1:10با حالل اتانول ( %96یک قسمت برگ

(سوسیس ،کالباس ،کنسروها و غیره) ،سُسها ،مارگارین و

و  10قسمت حالل) مخلوط و به دستگاه پرکوالتور (به حجم

نیز بهعنوان پایۀ داروهایِ گیاهی در واحدهای دارویی کاربرد

 )1000 mlمنتقل گردید و بهمدت  24 hدر دمای محیط
o

دارند .نعناع فلفلی ( )Mentha piperita L.یکی از ارقام

( )25 Cعصارهگیری شد .بعد از خارج کردن حالل ،مجدد ًا

گیاهان دارویی بوده که مصارف گستردهای در صنایع دارویی،

حالل تازه به نسبت قبل (یعنی نسبت  )1:10به برگهای

غذایی و بهداشتی دارد(.)5

عصارهگیری شده اضافه گردید و مراحل قبل تکرار شد البته

بررسی تحقیقات پیشین نشان داد که پژوهشهای

الزم بهذکر است که بهدلیل کمرنگ شدن عصارۀ مایع خارج

بسیاری در زمینه حفاظت روغنهای خوراکی در مقابل

شده از دستگاه ،دیگر نیاز به تکرار این مرحله وجود نداشت.

اکسیداسیون توسط ضداکسیدانهای طبیعی و روغنهای

سپس عصارۀ مایع خارج شده به منظور جداسازی حالل از
o

فرار شامل عصارۀ برگ فلفل قرمز چینی( ،)6عصارۀ دانه انگور

آن توسط دستگاه تبخیرکنندۀ چرخان در دمای 60 C

و شکوفه میخک( ،)7عصارۀ برگ زیتون( ،)3زیره سبز(،)8

تغلیظ شد .سپس عصارۀ حاللزدایی شده بهوسیلۀ خشککن
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تحت خالء در دمای  40oCو فشار  250 mbarخشک
گردید و تا انتهای آزمونهای مربوطه در پلیتهای دربدار

کشوری فرد و همکاران

) AB  ( AS  ASB
(] 100 )2
AB

[ RSA (%) 

بدون نفوذ هوا در یخچال (در دمای  )+4oCنگهداری شد.

در این معادله AS ،میزان جذب نمونه (عصاره+رادیکال

میزان درصد عصارۀ استحصال شده از اندامهای هوایی نعناع

 ASB ،)DPPHoمیزان جذب شاهدِ عصاره (عصاره+متانول)

فلفلی (برگ) توسط رابطۀ ( )1محاسبه شد (:)10

()1

Wi
100
Wf

EY (%) 

o

و  ABمیزان جذب شاهد (متانول+رادیکال )DPPH
میباشد.
محتوای فنول کل

در این معادله EY ،بازده استحصال ( Wi ،)%جرم اولیۀ

برای اندازهگیری ترکیبات فنولی برگ نعناع فلفلی ابتدا

نمونه ( )kgو  Wfجرم نهایی بعد از خشک شدن عصاره ()kg

محلولهای استاندارد از عصارۀ برگ نعناع (1000 ،500

است.

و  )2000 ppmبا حاللی که توسط آن عمل استخراج صورت

ظرفیت روبش رادیکال آزاد DPPHo

گرفته (یعنی متانول  )%96تهیه گردید .به لولههای آزمایش

فعالیت ضداکسیدانی عصارهها توسط اندازهگیری ظرفیت
روبش رادیکال آزاد 2و-2دی فنیل -1پیکریل هیدرازیل
( )DPPHoمورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،ابتدا
غلظتهای مشخصی از عصارۀ خشک شدۀ برگ نعناع فلفلی
( 1542 ،771 ،386 ،193 ،96 ،48و  )3084 μg/mlبا
حالل متانول  %96تهیه گردید .میزان  1/5 mlاز غلظتهای
مختلف عصاره به لوله آزمایش منتقل و سپس مقدار 1/5 ml
معرف  DPPHoتازه تهیه شده (یعنی محلول 0/135 mM
که از اختالط  0/0053 gمعرف در  100 mlآب مقطر و به
حجم رساندن محلول تهیه شد) به لوله اضافه و توسط همزن
لولهای بهمدت  30 sبهخوبی همزده شد.
در انتها جذب محلولهای فوق بعد از  30 minقرار
گرفتن در محیط تاریک (در دمای محیط) توسط
اسپکتروفتومتر  ،UVدر طول موج  517 nmاندازهگیری
شد .جهت تهیۀ محلول شاهد از  1/5 mlمتانول بهجای
عصاره استفاده شد (یعنی  1/5 mlمتانول 1/5 ml+رادیکال
 .)DPPHoهمچنین بهمنظور حذف رنگ عصارهها و افزایش
دقت آزمایش از شاهد عصاره نیز استفاده گردید که جذب
آن از نمونه کسر گردید .کلیۀ آزمایشات در سه تکرار انجام
گردید .ظرفیت روبش رادیکالی ( )RSAیا قدرت
مهارکنندگی رادیکالهای آزاد ،با استفاده از رابطۀ ()2
محاسبه گردید(.)10

(فالکون) فویل پیچ شده (با حجم  ،)10 mlابتدا مقدار ml

 5آب مقطر و سپس مقدار  1 mlاز محلولهای استاندارد
عصارۀ برگ نعناع که قبالً تهیه شده بود ،انتقال داده شدند.
در ادامه مقدار  0/5 mlمعرف فولین-سیوکالتیو به هر یک از
فالکونها اضافه و توسط همزن لولهای بهمدت  30 sبهشدت
ورتکس (همزده) شد .بعد از گذشت  3 minمقدار 1 ml
محلول  )200 g/L( %20کربناتسدیم به هر یک از
فالکونهای فوق اضافه و بالفاصله توسط آب مقطر تا خط
نشان به حجم رسانده شدند .در انتها بعد از گذشت مدت
زمان  1 hجذب تمامی محلولها در طول موج 725 nm
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد .کلیۀ آزمایشات در
سه تکرار انجام گردید .بهمنظور تعیین میزان ترکیبات
فنولیک از منحنی استاندارد اسید گالیک استفاده گردید.
سپس میزان ترکیبات فنولیک توسط معادلۀ رگرسیون
خطی بدست آمده از منحنی کالیبراسیون اسید گالیک
( )A725=0/0094C+0/027 ،R2=0/9999تعیین شد .در
این معادله A ،جذب خوانده شده در طول موج  725 nmو
 Cغلظت ترکیبات فنولیک بر حسب ()mg GAE/g d.m
است ).(12-11
استخراج اسانس

استخراج روغنهای فرار برگهای نعناع فلفلی با استفاده
از عملیات تقطیر توسط دستگاه کلونجر انجام گردید .بدین
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منظور  100 gنمونه خشک شده بهصورت دقیق توزین و به

شاخص پایداری اکسایشی روغن سویای طعمدار شده از

بالن ژوژۀ حاوی  500 mlآب مقطر اضافه گردید و فرآیند

مقادیر مختلف اسانس مطابق جدول ( )2استفاده گردید.

استخراج به مدت  2 hادامه یافت .بازده اسانس با توجه به

مقادیر یاد شده در جدول ( )2به روغن سویای فاقد

میزان مواد خشک نمونه بر حسب ()ml/kg dry matter

ضداکسیدان اضافه و با استفاده از دستگاه همزن مغناطیسی

تعیین شد .عمل آبگیری اسانس استحصال شده در معرض

در دمای محیط ( 25تا  )30oCبهمدت  1 minمخلوط

سولفات سدیم بدون آب ( )Na2So4انجام گردید و سپس در

گردید تا اسانس روغنی بهطور یکنواخت در روغن توزیع

شیشههای کوچک قهوهای رنگ درببندی و در فریزر با

گردد .میزان پیشرفت اکسیداسیون روغن طی دورۀ نگهداری

دمای  -18oCتا زمان آزمایشات بعدی نگهداری شد).(13

به روش آزمونهای تسریع شده مدت ماندگاری)ASLT( 1

الزم به ذکر است که بازده روغن فرار در سه تکرار انجام

توسط آونگذاری در دمای  60oCمورد بررسی قرار

گرفت.

گرفت(.)16

اندیس پراکسید و تیوباربیتوریک اسید ()TBA

شاخص پایداری اکسایشی روغن توسط رابطۀ ( )4تعیین

جهت تعیین میزان اندیس پراکسید روغن از روش
تیتراسیون مطابق روش  AOCSبه شمارۀ Cd 8-53
استفاده شد( .)14همچنین جهت تعیین اندیس TBA

مقدار گردید:

IP
OSI  s
() 4
IPB
که در آن OSI ،شاخص پایداری اکسایشی (بدون بُعد)،

بهصورت زیر عمل گردید 1 g .روغن در 10 ml

 IPsدورۀ القاء برای نمونۀ روغن دارای اسانس روغنی ( )hو

تتراکلریدکربن حل و به آن  10 mlمحلول ( TBAمحلول

 IPBدورۀ القاء برای نمونۀ روغن فاقد اسانس روغنی یا شاهد

 0%/67اسید تیوباربیتوریک در آب که با هم حجمش اسید

( )hاست(.)16

استیک خالص مخلوط شده است) اضافه شد .سپس بهمدت
 5 minدر سانتریفوژ (سیگما ،16-2KC ،آمریکا) با سرعت

خصوصیات چشایی

 1000 rpmقرار گرفت .در ادامه قسمت آبکی آن جدا شده

ارزیابی چشایی روغن سویای طعمدار شده بهوسیلۀ یک

و بهمدت  30 minدر حمام آب جوش قرار داده شد .در پایان

گروه ارزیاب حسی متشکل از  10نفر در محدودۀ سنی 20

میزان جذب در طول موج  532 nmاندازهگیری گردید .عدد

تا  30سال (مرد و زن) انجام گرفت .کلیۀ ارزیابیها به روش

 TBAبراساس رابطۀ ( )3محاسبه شد:

پاره خطی (بین صفر تا  )10 cmصورت گرفت (اعداد صفر و

()3

A532
L.M

g
TBA11cm


که در آن A ،جذب در  L ،532 nmطول سل ( )cmو
 Mوزن نمونه ( )gاست (.)15
تعیین دورۀ القاء و شاخص پایداری اکسایشی ()OSI

 10 cmبه ترتیب مربوط به ضعیفترین و مطلوبترین حالت
ارزیابی صفت مورد نظر بود) .با توجه به اینکه طبق جدول
بهینهسازی (جدول  )2مدت زمان نگهداری روغنها متفاوت
است ،بنابراین بعد از اتمام مدت زمان نگهداری هر تیمار در
آون ،جهت متوقف شدن فعالیتهای اکسایشی ،روغن در

شاخص پایداری اکسایشی روغن مطابق روش AOCS

ظرف شیشهای تیره بستهبندی و در یخچال در دمای +4oC

در دمای  110oCبا نرخ جریان هوای  20 L/hتوسط دستگاه

نگهداری شد .سپس در پایان دورۀ نگهداری ارزیابی چشایی

رَنسیمت ( ،743،Metrohmسوئیس) اندازهگیری شد(.)14

روغنهای طعمدار شده مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین صورت

بهمنظور بررسی تأثیر افزودن اسانس نعناع فلفلی روی

که حدوداً  10 gاز هر تیمار در ظرف جداگانه در اختیار

1
(Accelerated shelf life testing (ASLT
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ارزیابها قرار داده شد و صفات شدت رایحۀ تند نعناع

اندیس  ،)Y4( OSIرایحه ( ،)Y5طعمومزه ( )Y6و پذیرش

(منتول) ،طعمومزه و پذیرش کلی (از طریق جمع دو صفت

کلی ( )Y7بهعنوان پاسخها در نظر گرفته شدند .مقادیر واقعی

قبل) ارزیابی شد .در پایان میانگین مقادیر  10ارزیاب جهت

و کُد شدۀ متغیرهای مستقل مورد استفاده در اینفرآیند در

بهینهیابی مورد استفاده قرار گرفت.

جدول  1ارائه شده است .ارتباط بین مقادیر واقعی و کُد شدۀ

تجزیهوتحلیل آماری و بهینهیابی به روش RSM

جهت بهینهیابی فرآیند تولید روغن سویای طعمدار از
تکنیک روششناسی سطح پاسخ )RSM( 2استفاده گردید.

متغیرهای مستقل توسط رابطۀ ( )5بیان میشود:

]

X j  Xi

()5

)

[ VR 

2
X j  Xi

Vc 

(

2
که در آن Vc ،مقادیر کُد شدۀ متغیرهای مستقلVR ،

در فرآیند بهینهسازی غلظت اسانس نعناع فلفلی ( )X1و
زمان نگهداری ( )X2بهعنوان متغیرهای مستقل فرآیند و

مقادیر واقعی متغیرهای مستقل Xj ،حد باالی iاُمین فاکتور

اندیس پراکسید ( ،)Y1اندیس  ،)Y2( TBAدورۀ القاء (،)Y3

و  Xiحد پایین iاُمین فاکتور است(.)17

جدول  .1متغیرهای مستقل مورد استفاده جهت بهینهسازی فرآیند تولید روغن سویای طعمدار.
مقادیر واقعی (مقادیر کُد شده)

متغیر مستقل

پایین

حد واسط

باال

غلظت اسانس نعناع فلفلی ()X1( )ppm

)-1( 0

)0( 900

)+1( 1800

زمان نگهداری (روز) ()X2

)-1( 0

) 0( 4

)+1( 8

مرکز ی3

قادر است  %50از رادیکال آزاد  DPPHoاولیه موجود در

( )CCDشامل  13آزمایش با  5تکرار در نقاط مرکزی

محیط را خنثی نماید .بدیهی است که هرچه این عدد

استفاده گردید که تیمارهای آن در جدول ( )2ارائه شده

کوچکتر باشد ،قدرت ضداکسیدانی عصاره بیشتر است) و

است .جهت آنالیز آماری دادهها از نرمافزار آماری Design

محتوای فنولی کل ( )TPCتعیین گردید .نتایج این آزمون

Expertنسخه  6/01استفاده گردید .دادههای تجربی با

در جدول ( )3ارائه شده است.

برای تجزیهوتحلیل آماری از طرح مرکب

کمک یک مدل چندجملهای درجۀ سوم برازش داده شد.

نتایج بهدست آمده از این پژوهش با یافتههای سایر

ارزیابی بهترین مدل از طریق بررسی آزمون فقدان برازش و

محققین مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که میزان

ضریب تبیین مدل مذکور بود .بهطوریکه مدلی که آزمون

شاخص  EC50بهدست آمده در تحقیق حاضر نسبت به سایر

فقدان برازش را غیرمعنادار نماید بهعنوان بهترین مدل

پژوهشها بیشتر است که این حالت بهدلیل کمتر بودن

انتخاب میگردد.

قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد  DPPHoدر نعناع فلفلی

بحث و نتایج

مورد استفاده در این پژوهش است(.)18

استحصال اسانس روغنی و خصوصیات ضداکسیدانی نعناع
فلفلی

همچنین در این مطالعه میزان بازده استخراج اسانس از
برگهای نعناع فلفلی تعیین و با سایریافتهها مورد مقایسه

بهمنظور ارزیابی خصوصیات ضداکسیدانی برگهای

قرار گرفت .در این خصوص نیز نتایج مشابه گزارش شد.

نعناع فلفلی شاخصهای ( EC50بیانگر درصدی از عصاره که
)2- Response Surface Methodology (RSM
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جدول .2تیمارهای بکار رفته جهت بهینهسازی فرآیند تولید روغن سویای طعمدار.
متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل
شماره تیمار

X1
()ppm

X2
()day

Y1
()meqO2/g

Y2
()meq MDA/kg

Y3
() h

Y4
()-

Y5
()cm

Y6
()cm

Y7
()cm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0
900
1800
0
900
900
900
900
900
1800
0
900
1800

0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8

0
0
0
1/39
1/18
1/31
1/16
1/2
1/25
1/96
7/37
6/94
8/98

0/04
0/03
0/02
0/04
0/031
0/025
0/032
0/029
0/032
0/051
0/03
0/025
0/05

7/12
7/35
6/34
4/54
5/65
6/50
5/54
4/90
5/56
3/02
4/32
4/74
4/35

1
1/03
0/89
0/637
0/793
0/912
0/778
0/688
0/780
0/424
0/606
0/665
0/611

7/5
9
8/5
7
8/5
9
8/5
9
9
9
7
8/2
8

7
8/5
8
7
8/5
9
8
7/5
8/5
8/5
6
7/5
7/5

14/5
17/5
16/5
14
17
18
16/5
16/5
17/5
17/5
13
15/7
15/5

 :X1غلظت اسانس نعناع فلفلی و  :X2مدت زمان نگهداری در آون در .60oC
 :Y1اندیس پراکسید :Y2 ،اندیس  :Y3 ،TBAدورۀ القاء :Y4 ،شاخص پایداری اکسیداتیو :Y5 ،رایحه :Y6 ،طعمومزه و  :Y7پذیرش
کلی.
جدول  .3مقایسۀ خصوصیات ضداکسیدانی و میزان بازده اسانس برگ نعناع فلفلی مورد مطالعه در این مطالعه با یافتههای پیشین.
پژوهش

استخراج عصاره ()%

استحصال اسانس
()ml/100 g

غلظت EC50
()ppm

ترکیبات فنولیک کل
()mg GA/g Extract

11/2
-

0/0±94/1
0/64
0/54
-

210/0±01/03
25/8
116/82

199/4±2/24
21/1
24/4

تحقیق حاضر
سینگ و همکاران ()19
بارووس و همکاران ()20
کانات و همکاران ()21
اوریبه و همکاران ()11
*نتایج( :میانگین±انحراف معیار).

شاخصهای پراکسید و TBA

پراکسیدها محصوالت اولیۀ اکسیداسیون لیپیدها هستند
و بهطورکلی هر چقدر که درجۀ غیر اشباعی روغنها بیشتر
باشد روغن یا لیپید آمادگی بیشتری برای اکسیداسیون دارد.
وقتی که میزان پراکسید به حد معینی برسد تغییرات
مختلفی صورت گرفته و مواد فرار آلدئیدی و کتونی ایجاد
میشود که در ایجاد بو و طعم نامطبوع مواد چرب مؤثر
هستند(.)22
نتایج آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ نشان داد که اثرات
خطی ( X1و  ،)X2درجۀ دوم ( X12و  )X22و اثرات متقابل

خطی و درجۀ دوم ( X12X2 ،X1X2و  )X1X22شاخصهای
مورد بررسی تأثیر معنیداری ( )p>0/05روی اندیس
پراکسید روغن سویا داشت (جدول  .)4بررسی مقادیر آمارۀ
 Fنشان داد که در بین اثرات خطی مدل سطح پاسخ ،مدت
o

زمان نگهداری در آون در دمای  )X2( 60 Cبا مقدار
( )F=79/76بیشترین تأثیر را روی اندیس پراکسید روغن
سویا داشت .همچنین در بین اثرات درجه دوم و اثرات متقابل
به ترتیب پارامترهای  X22و  X1X2بیشترین تأثیر را نشان
دادند.
شکل ( )1نمودار سه بعدی اثر همزمان غلظت اسانس
نعناع فلفلی و مدت زمان نگهداری را روی اندیس پراکسید
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روغن سویا نشان میدهد .نتایج نشان داد که افزایش مدت
زمان نگهداری در آون سبب افزایش مقدار اندیس پراکسید
اندیس پراکسید ()m eq O2/g oil

گردید ( .)p>0/01بهطوریکه این روند از روز اول تا روز
هشتم افزایشی میباشد .نتایج نشان داد که در یک غلظت
ثابت اسانس (مثالً  )900 ppmبا افزایش زمان ماندگاری از
 2تا  8روز اندیس پراکسید از  0/083به 4/7 meq O2/g
افزایش مییابد .قزل سفلو و سیدالنگی ( )2016اثر اسانس
برگ کرفس کوهی را در بهبود پایداری اکسایشی روغن سویا
در دمای اکسیداسیون تسریع شده ( )63oCمطالعه نمودند.
آنها گزارش نمودند که با افزایش زمان نگهداری از روز

)x2 (day

)x1 (ppm

شکل  .1نمودار سه بعدی تأثیر همزمان غلظت اسانس نعناع فلفلی و

اول تا دوازدهم میزان اندیس پراکسید افزایش مییابد که با

زمان نگهداری روی اندیس پراکسید روغن سویا طعمدار ( :X1غلظت
اسانس نعناع فلفلی :X2 ،مدت زمان نگهداری در آون در .)60oC

نتایج این پژوهش همخوانی دارد( .)23همچنین عیوقی و

شاخص تیوباربیتوریک اسید (اندیس  )TBAیکی از

همکاران ( )2010تأثیر اسانس شوید را در بهبود پایداری

شاخصهای مهم در تعیین محصوالت ثانویه اکسیداسیون

اکسایشی روغن سویا در دمای اکسیداسیون تسریع شده

است که سبب ایجاد طعم نامطلوب در روغن اکسید شده

( )60oCبهمدت  32روز (با فواصل زمانی  8روز) مطالعه

میگردد( .)24نتایج آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ نشان

نمودند .آنها گزارش نمودند که روند تغییرات اندیس پراکسید

داد که اثرات خطی ( ،)X2درجۀ دوم ( X12و  )X22و اثرات

در کل بازۀ زمانی مورد مطالعه افزایشی میباشد(.)24

متقابل خطی و درجۀ دوم ( X12X2 ،X1X2و )X1X22

همچنین نتایج افزایش میزان اسانس نعناع فلفلی روی

متغیرهای مورد بررسی تأثیر معنیداری ( )p>0/05روی

اندیس پراکسید روغن سویا نشان داد که افزودن اسانس

اندیس  TBAروغن سویا داشت (جدول  .)4بررسی مقادیر

روغنی نعناع فلفلی تا غلظت حدوداً  1000 ppmسبب

آمارۀ  Fنشان داد که در بین اثرات خطی مدل سطح پاسخ

کاهش اندیس پراکسید گردید .اما در غلظتهای باالتر از این

مدت زمان نگهداری در آون در دمای ( 60oC )X2با مقدار

حد تأثیر معکوس روی اندیس پراکسید روغن سویا داشت.

( )F = 7/1بیشترین تأثیر را روی اندیس  TBAروغن سویا

احتماالً این حالت بهدلیل اثرات پرواکسیدانی (بهدلیل

داشت .همچنین در بین اثرات درجه دوم و اثرات متقابل

ناخالصیهای موجود در اسانس) اسانس بوده که در

بهترتیب پارامترهای  X12و  X1X2بیشترین تأثیر را نشان

غلظتهای باالتر بهدلیل تجمع ناخالصیها به شکل بارزی

دادند.

پدیدار شده و سبب افزایش اندیس پراکسید روغن سویا شده

شکل ( )2نمودار سه بعدی اثر همزمان غلظت اسانس
نعناع فلفلی و مدت زمان نگهداری را بر روی اندیس TBA

است (.)16
عیوقی و همکاران ( )2010تأثیر اسانس شوید را در

روغن سویا نشان میدهد .نتایج نشان داد که در یک مدت

بهبود پایداری اکسایشی روغن سویا مطالعه نمودند .آنها

ال  4روز) افزایش غلظت اسانس تا
زمان نگهداری ثابت (مث ً

حداکثر غلظت اسانس شوید برای بهبود پایداری اکسایشی

حدود  1200 ppmسبب کاهش اندیس  TBAگردید

روغن سویا را  600 ppmبدست آوردند .آنها بیان نمودند

درحالیکه با افزایش غلظت اسانس از  1200تا 1800 ppm

که در غلظت باالتر از  ،600 ppmاسانس شوید بهعنوان یک

اندیس  TBAافزایش یافت .این حالت احتماالً بهدلیل تولید

پرواکسیدان عمل نموده که سبب افزایش اندیس پراکسید

مالوندیآلدهید ( )MDAو توسعۀ محصوالت ثانویۀ

میشود(.)24

اکسیداسیون است .چون در غلظتهای باالتر ،اسانس
مجله پژوهشنامه حالل /دوره ،5شماره  ،1بهار1401
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بهصورت یک پرواکسیدان عمل مینماید( .)24-16همچنین

بخشهای قبل در خصوص اندیسهای پراکسید و TBA

نتایج نشان داد که در یک غلظت ثابت اسانس (مثالً ppm

میتوان این فاکتور را بخوبی تحلیل نمود .با افزایش غلظت

 )1000افزایش زمان نگهداری تا  4روز سبب افزایش اندیس

اسانس تا یک حد بحرانی ،اسانس بهعنوان یک ضداکسیدان

 TBAگردید که با نتایج اندیس پراکسید مطابقت دارد.

عمل نموده و میتواند رادیکالهای آزاد تشکیل شده در
محیط را بهحالت احیاء شده تبدیل نموده و از پیشرفت

دورۀ القاء و شاخص پایداری اکسایشی ()OSI

اکسیداسیون ممانعت کند .اما بعد از غلظت بحرانی ،در واقع

طول دورۀ القاء یکی از فاکتورهای مهم در بررسی

بهدلیل افزایش ناخالصیهای موجود در اسانس ،این ماده

پایداری حرارتی روغنهای خوراکی بوده و بیانگر لحظۀ شروع

بهعنوان یک پرواکسیدان عمل میکند .احتماالً کاهش طول

واکنشهای زنجیرهای اکسیداسیون است ( .)23نتایج آنالیز

دورۀ القاء روغن سویا طعمدار شده با اسانس نعناع فلفلی در

واریانس مدل سطح پاسخ نشان داد که فقط اثرات درجۀ دوم
( X12و  )X22متغیرهای مورد بررسی تأثیر معنیداری

غلظتهای باالتر از  1000 ppmبدین دلیل میباشد(-16

 .)24همچنین نتایج نشان داد که در یک غلظت ثابت اسانس

( )p>0/05روی دورۀ القاء روغن سویا داشت (جدول .)4

(مثالً  )1000 ppmافزایش زمان نگهداری سبب کاهش

بررسی مقادیر آمارۀ  Fنشان داد که در بین اثرات خطی مدل

دورۀ القاء گردید .یوپادیا و نیواز میشرا ( )2015پایداری

سطح پاسخ غلظت اسانس نعناع فلفلی ( )X1با مقدار (2/28

اکسایشی روغن آفتابگردان را توسط اولئورزین استخراج شده

=  )Fبیشترین تأثیر را روی دورۀ القاء روغن سویا داشت.

از رزماری مورد بررسی قرار دادند .آنها بیان نمودند که

همچنین در بین اثرات درجۀ دوم و اثرات متقابل بهترتیب

افزایش غلظت اولئورزین تا  1700 ppmسبب افزایش دورۀ

پارامترهای  X12و  X1X2بیشترین تأثیر را نشان دادند.

القاء روغن گردید (ولی در غلظت باالتر از آن کاهش یافت)
که با نتایج این پژوهش همسویی دارد (.)16

0.0450239
0.0368006
0.0285774
0.0203541

1800.00
6.00
1350.00
4.00

900.00
2.00

450.00

)x1 (ppm

0.00

0.00

7.83709
6.71024
5.58339
4.45654
3.32969

8.00
1800.00
6.00

)x2 (day

1350.00
4.00

900.00
2.00

450.00

شکل  .2نمودار سه بعدی تأثیر همزمان غلظت اسانس نعناع فلفلی و

)x1 (ppm

0.00

زمان نگهداری روی اندیس  TBAروغن سویا طعمدار ( :X1غلظت
اسانس نعناع فلفلی :X2 ،مدت زمان نگهداری در آون در 60oC

شکل ( )3نمودار سه بعدی اثر همزمان غلظت اسانس
نعناع فلفلی و مدت زمان نگهداری را روی دورۀ القاء روغن
سویا نشان میدهد .نتایج نشان داد که افزایش غلظت اسانس

دوره القاء ()h

8.00

شاخص )meq MDA/kg( TBA

0.0532471

0.00

)x2 (day

شکل  .3نمودار سه بعدی تأثیر همزمان غلظت اسانس نعناع فلفلی
و زمان نگهداری روی دورۀ القاء روغن سویا طعمدار ( :X1غلظت اسانس
نعناع فلفلی :X2 ،مدت زمان نگهداری در آون در .)60oC

نتایج آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ نشان داد که فقط
(X12

نعناع فلفلی تا غلظت حدوداً  1000 ppmسبب افزایش دورۀ

اثرات درجۀ دوم

القاء روغن سویا گردید ولی از  1000تا  1800 ppmدورۀ

معنیداری ( )p>0/05روی شاخص  OSIروغن سویا داشت

القاء کاهش یافت .با توجه به توضیحات یاد شده در

(جدول  .)4بررسی مقادیر آمارۀ  Fنشان داد که در بین اثرات
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خطی مدل سطح پاسخ غلظت اسانس نعناع فلفلی ( )X1با

سویا نشان داد که این شاخص با افزایش زمان نگهداری از

مقدار ( )F = 2/28بیشترین تأثیر را روی شاخص  OSIروغن

لحظۀ تولید (زمان صفر) تا  8روز ،کاهش مییابد که با توجه

سویا داشت .همچنین در بین اثرات درجۀ دوم و اثرات متقابل

به معادلۀ ( ) 4دور از انتظار نیست .همچنین نتایج نشان داد

بهترتیب پارامترهای  X12و  X1X2بیشترین تأثیر را نشان

که با افزایش غلظت اسانس نعناع فلفلی تا غلظت حدود ًا

دادند.

 1000 ppmشاخص  OSIروغن سویا افزایش و پس از آن

شکل ( 4الف) نمودار سه بعدی اثر همزمان غلظت اسانس

کاهش یافت (شکل  4ب) .نتایج مشابه توسط یوپادیا و نیواز

نعناع فلفلی و مدت زمان نگهداری را روی شاخص OSI

میشرا ( )2015در بررسی تأثیر اولئورزین استخراج شده از

روغن سویا نشان میدهد .بررسی تأثیر افزایش زمان نگهداری

گیاه دارویی رزماری روی پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان

(البته در یک غلظت ثابت اسانس) روی شاخص  OSIروغن

مشاهده شد(.)16
(الف)

0.75551
0.668899

شاخص )-( OSI

0.84212

0.855104

0.582289

0.677904

1800.00
8.00
1350.00

0.500704

6.00
900.00

4.00
450.00

2.00
0.00

0.323504

0.00

)x2 (day

)x1 (ppm

1800.00

( ب)

1350.00

900.00

450.00

0.00

)x1 (ppm

شکل .4نمودار سه بعدی تأثیر همزمان غلظت ا سانس نعناع فلفلی و زمان نگهداری ( شکل الف) و نیز تأثیر غلظت ا سانس نعناع فلفلی ( شکل ب) روی
شاخص  OSIروغن سویا طعمدار ( :X1غلظت اسانس نعناع فلفلی :X2 ،مدت زمان نگهداری در آون در .)60oC

 -3-4ارزیابی خصوصیات چشایی
نتایج آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ نشان داد که اثرات

روی رایحۀ روغن سویا نشان میدهد .نتایج نشان داد که

خطی ( )X1و درجۀ دوم ( X12و  )X22متغیرهای مورد

افزایش مدت زمان نگهداری روغن سویا منجر به کاهش

بررسی تأثیر معنیداری ( )p>0/05روی رایحۀ روغن سویا

شدت رایحۀ گردید .بهطوریکه در یک غلظت ثابت اسانس

داشتند (جدول  .)5بررسی مقادیر آمارۀ  Fنشان داد که در

(مثالً  )1000 ppmافزایش مدت زمان نگهداری از  1تا 8

بین اثرات خطی مدل سطح پاسخ غلظت اسانس روغنی ()X1

روز منجر به کاهش شدت رایحۀ منتول در روغن سویا از

با مقدار ( )F = 33/14بیشترین تأثیر را روی رایحۀ روغن

 8/98تا  8/04 cmگردید (حدوداً  %10/5کاهش) .این حالت

سویا داشت .همچنین در بین اثرات درجۀ دوم پارامتر X12

احتماالً بهدلیل تولید ترکیبات اولیۀ اکسیداسیون و پیشرفت

بیشترین تأثیر را نشان داد .شکل ( )5نمودار سه بعدی اثر

واکنشهای اکسایشی بوده که سبب تجزیۀ ترکیبات

همزمان غلظت اسانس نعناع فلفلی و مدت زمان نگهداری را

هیدروکسیلی موجود در اسانس نعناع فلفلی در جهت احیاء
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شاخص )-( OSI

0.928731

1.0323
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رادیکالهای آزاد ایجاد شده ،گردیده است و در نتیجه سبب

تأثیر معنیداری روی طعمومزه نداشتند (( )p<0/05جدول

از بین رفتن رایحۀ اسانس (بخصوص منتول) شده است(.)24

 .)5بررسی مقادیر آمارۀ  Fنشان داد که در بین اثرات خطی

همچنین نتایج نشان داد که در یک مدت زمان نگهداری

مدل سطح پاسخ غلظت اسانس روغنی ( )X1با مقدار (4/1

مشخص (مثالً  3روز) با افزایش میزان اسانس نعناع فلفلی از

=  )Fبیشترین تأثیر را روی طعمومزه روغن سویا داشت.

 1تا  1300 ppmشدت رایحۀ روغن سویا از  7/3تا cm

همچنین در بین اثرات درجۀ دوم و اثرات متقابل بهترتیب

 9/16افزایش یافت.

پارامترهای  X12و  X1X2بیشترین تأثیر را نشان دادند

نتایج آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ نشان داد که اثرات
خطی ،درجۀ دوم و اثرات متقابل متغیرهای مورد بررسی هیچ
جدول  .4نتایج آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ روی ویژگیهای شیمیایی روغن سویای طعمدار.
آمارۀ P

منبع

Y1
** >0/0001
** 0/0043
** 0/0003
** >0/0001
** >0/0001
** >0/0001
** 0/0003
** 0/0003
0/0896 n.s
0/9997
3/23
0/081

مدل
x1
x2
x12
x22
x1x2
x12x2
x1x22
آزمون فقدان برازش
R2
ضریب تغییرات
انحراف معیار

Y2
* 0/0158
0/1114 n.s
* 0/0446
** 0/0027
* 0/0138
** 0/0024
* 0/0446
* 0/0446
0/0821 n.s
0/9223
12/04
0/004

Y3
0/0599 n.s
0/1917 n.s
0/3884 n.s
* 0/0314
* 0/0455
0/3206 n.s
0/3884 n.s
0/3884 n.s
0/1235 n.s
0/8615
13/24
0/71

Y4
0/0599 n.s
0/1917 n.s
0/3884 n.s
* 0/0314
* 0/0455
0/3206 n.s
0/3884 n.s
0/3884 n.s
0/1235 n.s
0/8615
13/24
0/1

 :X1غلظت اسانس نعناع فلفلی و  :X2مدت زمان نگهداری در آون در .60oC
 :Y1اندیس پراکسید :Y2 ،اندیس  :Y3 ،TBAدورۀ القاء و  :Y4شاخص پایداری اکسیداتیو.
**معنیدار در سطح احتمال * ،%99معنیدار در سطح احتمال  n.s ،%95غیر معنیدار.

شکل ( )6نمودار سه بعدی اثر همزمان غلظت اسانس
نعناع فلفلی و مدت زمان نگهداری را بر روی طعمومزه روغن
سویا نشان میدهد .نتایج نشان داد که افزایش مدت زمان

9.17

رایحه ()cm

8.60918
8.04836
7.48754
6.92672

نگهداری روغن سویا منجر به کاهش شدت طعمومزه گردید.
بهطوریکه در یک غلظت ثابت اسانس (مثالً )900 ppm
افزایش مدت زمان نگهداری از  1تا  8روز منجر به کاهش

8.00
1800.00
6.00
1350.00
4.00

900.00

)x1 (ppm

2.00

450.00
0.00

)x2 (day

0.00

شکل  .5نمودار سه بعدی تأثیر همزمان غلظت اسانس نعناع
فلفلی و زمان نگهداری روی ارزیابی رایحۀ روغن سویا طعمدار
( :X1غلظت اسانس نعناع فلفلی :X2 ،مدت زمان نگهداری در آون
در .)60oC

شدت طعمومزه روغن سویا از  8/40تا  6/48 cmگردید
(حدوداً  %22/9کاهش) .همچنین نتایج نشان داد که در یک
مدت زمان نگهداری مشخص (مثالً  3روز) با افزایش میزان
اسانس نعناع فلفلی از  1تا  1300 ppmشدت رایحۀ روغن
سویا از  6/9تا  8/6 cmافزایش یافت.
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نتایج آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ نشان داد که اثرات

میدهد .نتایج نشان داد که افزایش مدت زمان نگهداری

خطی ( )X1و درجۀ دوم ( )X12متغیرهای مورد بررسی تأثیر

روغن سویا منجر به کاهش پذیرش کلی گردید .بهطوریکه

معنیداری ( )p>0/05روی پذیرش کلی روغن سویا داشت

در یک غلظت ثابت اسانس (مثالً  )1300 ppmافزایش مدت

(جدول  .)5بررسی مقادیر آمارۀ  Fنشان داد که در بین اثرات

زمان نگهداری از  2تا  8روز منجر به کاهش پذیرش کلی

خطی مدل سطح پاسخ غلظت اسانس ( )X1با مقدار (17/04

روغن سویا از  17/76تا  13/85 cmگردید (حدود ًا %22

=  )Fبیشترین تأثیر را روی پذیرش کلی روغن سویا داشت.

کاهش) .همچنین نتایج نشان داد که در یک مدت زمان

همچنین در بین اثرات درجه دوم و اثرات متقابل بهترتیب

نگهداری مشخص (مثالً  3روز) افزایش میزان اسانس نعناع

پارامترهای  X12و  X1X2بیشترین تأثیر را نشان دادند .شکل

فلفلی از  1تا  1300 ppmمیزان پذیرش کلی روغن سویا از

( )7نمودار سه بعدی اثر همزمان غلظت اسانس نعناع فلفلی

 13/85تا  17/7 cmافزایش یافت.

و مدت زمان نگهداری را روی پذیرش کلی روغن سویا نشان
17.7925
16.6105
8.62262

15.4286
7.98097

14.2466
7.33933

13.0647

6.69768
6.05603

8.00
1800.00

8.00

6.00

1800.00

1350.00

6.00
1350.00

900.00

4.00

900.00
450.00

2.00

450.00

2.00
0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

جدول  .5نتایج آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ روی ویژگیهای اُرگانولپتیکی روغن سویای طعمدار.
منبع
مدل
x1
x2
x12
x22
x1x2
x12x2
x1x22
آزمون فقدان برازش
R2
ضریب تغییرات
انحراف معیار

Y5
** 0/0043
** 0/0022
0/0577 n.s
** 0/0017
** 0/0344
0/0577 n.s
0/0577 n.s
0/0577 n.s
0/8868 n.s
0/9549
2/95
0/25

آمارۀ P
Y6
0/0893 n.s
0/0988 n.s
0/7129 n.s
0/0719 n.s
0/1938 n.s
0/5649 n.s
0/7129 n.s
0/7129 n.s
0/6606 n.s
0/8340
6/71
0/52

Y7
** 0/0102
** 0/0091
0/2455 n.s
** 0/0067
0/0697 n.s
0/2262 n.s
0/2455 n.s
0/2455 n.s
0/6578 n.s
0/9355
3/72
0/60

 :X1غلظت اسانس نعناع فلفلی و  :X2مدت زمان نگهداری در آون در .60oC
 :Y5رایحه :Y6 ،طعمومزه و  :Y7پذیرش کلی.
**معنیدار در سطح احتمال * ،%99معنیدار در سطح احتمال  n.s ،%95غیرمعنیدار.
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8.00

6.00

Odor: 9

5
Induction Period: 5.5

4.00

Proxide: 0

2.00

)x2 (day

Proxide: 2

Odor: 9
Induction Period: 7.35
Proxide: 0
0.00
1800.00

1350.00

900.00

0.00

450.00

)x1 (ppm
شکل  .8ناحیۀ بهینه برای تولید روغن سویای طعمدار.
جدول  .6مدلهای تجربی حاصله از فرآیند بهینهسازی روغن سویای طعمدار برای پاسخهای مورد بررسی.
پاسخها
اندیس پراکسید
اندیس TBA
دورۀ القاء
شاخص OSI
رایحه
طعمومزه
پذیرش کلی

معادلۀ مدل
Y1 (meq O2/g) = +1.2 + 0.28 x1+ 3.47 x2 + 0.53 x12 + 2.33 x22 + 0.4 x1x2 + 0.62 x12x2 + 0.12
x1x22
Y2 (meq MDA/kg) = +0.031 + 0.005 x1 - 0.0025 x2 + 0.012 x12 - 0.006 x22 + 0.01 x1x2 +
0.007 x12x2 - 0.005 x1x22
Y3 (h) = +5.45 - 0.76 x1 - 1.3 x2 - 1.2 x12 + 1.06 x22 + 0.2 x1x2 + 0.11 x12x2 + 0.57 x1x22
Y4 (-) = +0.76 - 0.11 x1 - 0.18 x2 - 0.17 x12 + 0.15 x22 + 0.028 x1x2 + 0.015 x12x2 + 0.08 x1x22
Y5 (cm) = +8.81 + 1 x1 - 0.4 x2 - 0.82 x12 - 0.22 x22 + 0.15 x12x2 - 0.5 x1x22
Y6 (cm) = +8.34 + 0.75 x1 - 0.5 x2 - 0.71 x12 - 0.46 x22 + 0.13 x1x2 + 0.12 x12x2 - 0.13 x1x22
Y7 (cm) = +17.15 + 1.75 x1 - 0.9 x2 - 1.53 x12 - 0.68 x22 + 0.13 x1x2 + 0.27 x12x2 - 0.63 x1x22

تولید روغن سویای طعمدار قیود مربوطه شامل :کمترین

 -3-5بهینهسازی
با توجه به آزمونها و تجزیهوتحلیلهای انجام شده در

مقدار اندیسهای پراکسید و  ،TBAبیشترین مقدار شاخص

پایان بایستی نقاط بهینه در خصوص افزودن اسانس روغنی

 OSIو دورۀ القاء و بیشترین پذیرش کلی میباشد .با توجه

نعناع فلفلی جهت تولید روغن سویای طعمدار تعیین گردد.

به فرآیند بهینهسازی حداقل غلظت اسانس مورد استفاده

نقطۀ بهینه نقطهای است که در آن فرآیند تولید در شرایط

جهت طعمدار کردن روغن سویا  1300 ppmو بهترین زمان

ایدهآل است .به منظور تعیین شرایط بهینۀ میزان افزودن

در روز اول تولید تعیین شد .در نقطۀ بهینه مقادیر پاسخهای

اسانس روغنی نعناع فلفلی جهت تولید روغن سویای طعمدار،

اندیس پراکسید ،اندیس  ،TBAدورۀ القاء OSI ،و طعم و

ابتدا می بایست قیود مربوطه تعریف گردید .هدف از تعیین

مزه ،رایحه و پذیرش کلی بهترتیب ،0/037 meq O2/g

قیود در بهینهسازی رسیدن به مطلوبترین حالت هم از

cm ،9 cm ،1/029 ،7/33 h ،0/023 meq MDA/kg

دیدگاه اقتصادی و هم از دیدگاه فرآوری میباشد .در فرآیند

 8/43و  17/43 cmگزارش گردید .ناحیۀ بهینه برای این
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،9 cm ،1/029 ،7/33 h ،0/023 meq MDA/kg ،0/037

 مدلهای.) نشان داده شده است8( شاخصها در شکل

 بهطورکلی نتایج این. گزارش گردید17/43 cm  و8/43 cm

تجربی بدست آمده از فرآیند بهینهسازی روغن سویای

پژوهش نشان داد که استفاده از اسانسهای روغنی گیاهان

.) درج شدهاند6( طعمدار برای شاخصهای فوق در جدول

) رزماری و غیره، زیره سبز،دارویی میتواند (فلفل سیاه

 نتیجهگیری

بهعنوان یک منبع طبیعی ضداکسیدانی نقش ویژهای در

در این مطالعه فرآیند تولید روغن سویای طعمدار توسط

بهبود پایداری اکسایشی روغنهای خوراکی داشته باشد که

 نتایج این مطالعه نشان.روش سطح پاسخ بهینهسازی گردید

عالوه بر آن این ترکیبات سبب بهبود خصوصیات چشایی

داد که بهترین شرایط از لحاظ ویژگیهای فنی و چشایی

روغن شده و ارزش تغذیهای ویژهای را برای محصول تولیدی

 اسانس نعناع فلفلی به روغن سویا1300 ppm افزودن

.به همراه خواهد داشت

میباشد که در این شرایط میزان اندیسهای پراکسید و

تضاد منافع
نتایج حاصل از این مطالعه با منافع نویسندگان و محققان
.در تعارض نیست

در حداقل مقدار و دورۀ القاء در بیشینه مقدار در طولTBA
 در نقطۀ بهینه مقادیر پاسخهای.دورۀ انبارمانی حفظ میشود
 وOSI

، دورۀ القاء، TBA اندیس،اندیس پراکسید

meq O2/g  رایحه و پذیرش کلی به ترتیب،طعمومزه
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ABSTRACT
Introduction: One of the most reactions that related with edible oil spoilage
is oxidative reactions that cuase undesirable change in taste, smell and texture.
On the other hand, consumers are not preferred the desirable taste and smell.
Thus, in this research to improve these limitations, production of flavored soy
oil by peppermint essential oil was investigated.
Methods: To find the minimal concentration addition of peppermint essential
oil to improve oxidation stability (by determining the peroxide and TBA
indices, oxidative stability index) and also organoleptical properties of soy oil
(taste, smell and overall palatability), central composed design (CCD) with
13 experiments was used. In optimization design, the range of essential oil
concentration and storage time were select (up to 8 day) and (0, 900 & 1800
ppm), respectively.
Results: The results indicated that by increasing oil storage time in the oven
(at 60oC) peroxide (p<0.01) and TBA (p<0.05) indices increased relatively
and induction period and OSI decreased (p>0.05) that this action
corresponding to reduction of organoleptic attributes of the oil. Also, the
results showed that addition of essential oil to optimum value (1300 ppm)
caused to decreased peroxide (p<0.01) and TBA (p>0.05) indexes and
increased of induction period (p>0.05). Furthermore, the addition of essential
oil to soybean oil in all concentrations had a positive effect on the perception
of organoleptic attributes by panelist.

Conclusion: According to optimization properties, the minimum
concentration of essential oil for production of flavored soybean oil was
determined equal 1300 ppm. At optimum point (essential oil concentration of
1300 ppm), the values of responses such as peroxide value, TBA index,
induction period, OSI, taste, smell and overall palatability were reported
0.034 meq O2/g, 0.023 meq MDA/kg, 7.33 h, 1.029, 9 cm, 8.43 cm and 17.43
cm, respectively.
Citation (Vancouver): Keshvari Fard F,Tavakolipour T, Mokhtarian M. Effects of adding of
peppermint essentioal oil on chemical quality indicators of peroxide, thiobarbituric acid,
oxidative stability, induction period and sensory and organoleptic properties of refined soy oil.
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