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 -1دانشآموخته کارشناسیارشد ،گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد علوم و تحقیقات آیتاهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران
 -2استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
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(دریافت مقاله 19/7/11 :پذیرش نهایی)19/11/11 :

چکیده
اکسیداسیون لیپیدهای نان طی فرایند پخت و نگهداری ،ارزش تغذیهای فرآورده را کاهش داده و باعث تشکیل طعم و بوی نااملوو
میشود .در این تحقیق پایداری اکسایشی روغنهای سبوس برنج ،ذرت ،کانوال ،آفتابگردان و سویا در شرایط پخت و نگاهداری ناان
بروتشن بررسی شد .فرایند پخت نان باعث افزایش معنیدار ( )p>5/50در میزان شااص
آنیزیدین ،توتوکس و تیوباربیتوریک اسید و درصد اسیدهای چر
محیط تأثیری بر میزان این شاص

هاای اکسایشای از قبیال عادد پراکساید،

آزاد شد .با این حال ،نگهداری نانها به مدت شش روز در دماای

ها نداشت .بهطور کوی مقدار این شاص

ها در نان حاوی روغن سبوس برنج کمتر از سایر ناانهاا

بود ،که این بهمعنی پایداری اکسایشی بیشتر آن در فرایند پخت و نگهداری نان میباشد .روغنهای صال

نگهداری شاده در شارایط

شبیهسازی پخت و نگهداری ،کیفیت اکسایشی مشابه با آنچه در نانها مشاهده شد ،داشتند .این موضوع به معنی عدم تاأثیر ترکیباات
موجود در نان بر پایداری اکسایشی روغنهای آن میباشد .نان حاوی روغن سبوس برنج از نظر ارزیابی حسی نیز امتیاز بیشتری کسب
کرد که البته در تلابق با وضعیت بهتر شاص

های اکسایشی آن بود.

واژههای کویدی :پایداری اکسایشی ،شاص

های پایداری اکسیداتیو ،نان بروتشن
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حسی مناستب ،حتاوی توکتوفرول و استیدهای چترب

مقدمه
روغنها و چربیها از اجزای فرموالسیون نان هستتند

ضروری بیشتر نیز بودند (.)Skrbic and Filipce, 2008

که از آنها بهمنظور بهبود ویژگیهای تغذیتهای و کیفتی

دلکوراتولو و همکاران گزارش کردند که فراینتد پختت

نان استفاده میشود .روغنها و چربتیهتا تت مین کننتده

نان فوکاسیا باعث افزایش درصد استیدهای چترب آزاد،

اسیدهای چرب ضروری ،انرژی و ویتامینهتای محلتول

عدد آنیزیدین ،عدد پراکسید و عدد توتوک

در روغتن

در چربتتی متتیباشتتند ه ت چنتتین استتتفاده از آنهتتا در

زیتون فرابکر بهکار رفته در تولید آن شد ( Delcuratolo

فرموالسیون نان باعث بهبود طع  ،کیفیت خوراکی و بته

 .)et al., 2008هنا و نوریزا از شکل میکروپوشانی شتده

ت خیر انداختن بیاتی میشتود ( Williams and Pullen,

و گوکمن و همکاران از شکل نانوپوشانی شده اسیدهای

 .)2007در سالهای اخیر تمایل به استفاده از روغنهای

چرب امگا 9-به عنوان جایگزین شورتنینگ نان استتفاده

گیاهی مایع در ترکیب نان  -بتهدلیتل داشتتن استیدهای

کردند و دریافتند که فراینتد پختت نتان تتاثیر کمتی بتر

چرب اشباع کمتر ،استیدهای چترب ضتروری بیشتتر و

اکسیداستتتیون استتتیدهای چتتترب میکروپوشتتتانی یتتتا

بتا

نانوپوشتانی شتده دارد ( ;Henna and Norizah, 2011

عاری بودن از استیدهای چترب تتران  -در قیتا

چربیها افزایش پیتدا کترده استت (Hall and Tulbek,

.)Gökmen et al., 2011

) .2008با این حال ،روغنهتای گیتاهی حتاوی مقتادیر

نان بروتشن ( )Brotchenاز دسته نانهای حجتی بتا

بتتاالیی از استتیدهای چتترب غیراشتتباع مستتتعد بتته

اندازه کوچک میباشد کته ضتخامت آن حتدود 2/5-5

اکسیداسیون میباشند که میتوانند طی مرحله پختت یتا

سانتیمتر است .این نان دارای پوستهای سخت و تترد و

نگهداری نان اکسیده شوند .اکسیداسیون لیپیدها نته تنهتا

مغزی نرم و اسفنجی میباشد .بترای تولیتد ایتن نتان از

منجر به گسترش مزه تند ،بتوی ناخوشتایند و تغییترات

انتتواع روغتتنهتتای گیتتاهی متتایع استتتفاده متتیشتتود

رنگی نامطلوب میگردد بلکه بهدلیتل تشتکیل ترکیبتات

( .)Amendola and Rees, 2003با این حال ،روغنهای

اکسید شده مانند پراکسیدها و رادیکتالهتای آزاد ارزش

گیاهی مختلف ویژگیهتای فیزیکتی شتیمیایی متفتاوتی

تغذیهای و ایمنی محصول را کاهش داده و اثرات مضتر

دارنتتد و در فراینتتد پختتت و نگتتهداری نتتان پایتتداری

و جبرانناپذیری بر سالمت انسان بهجتای متیگذارنتد

اکسیداتیو متفاوتی از خود نشان متیدهنتد .روغتنهتای

اثتر روغتنهتای

سویا و کانوال از فراوانترین روغنها در کشتور هستتند

گیاهی کانوال ،سویا و نارگیل را بر ویژگتیهتای حستی

کتته در مقایستته بتتا ستتایر روغتتنهتتای موجتتود ماننتتد

نان بررسی کردند .در مطالعه آنهتا کیفیتت نتان حتاوی

روغتنهتتای آفتتتابگردان ،ذرت و ستبو

بتترنج حتتاوی

روغن کانوال بهتر از نان حتاوی روغتن ستویا و آن نیتز

بیشترین مقدار استید چترب امگتا( 9-استید لینولنیتک)

بهتر از نان حاوی روغن نارگیتل گتزارش شتد ( Ganji

میباشند .همانند روغن آفتابگردان و ذرت ،اسید چترب

( .)Zhang et al., 2010گنجی و کیِ

 .)and Kies, 1993بر اسا

نتایج اسکروبیک و فیلیپ

نان حاوی روغن آفتابگردان عالوه بر داشتن ویژگیهای
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در مقایسه بتا ستایر روغتنهتای ذکتر شتده ،در روغتن
سبو

 95تا  91درجه سلسیو

بهمتدت  95دقیقته نگتهداری

برنج دو اسید چرب اولئیک و لینولئیک با نسبتی

گردیدند .در پایان در فتر بتا دمتای 251تتا  261درجته

مشابه اسیدهای چرب اصلی را تشکیل میدهند .عتالوه

سلستتیو

بتترای متتدت  91دقیقتته قتترار داده شتتدند

بر ترکیب اسیدهای چرب ،روغتنهتای گیتاهی حتاوی

( .)Amendola and Rees, 2003بعد از خنتکستازی،

مقادیر متفاوتی از فیتوکمیکالهتا ماننتد فیتواستترولهتا،

نانها در بستههای پلیاتیلنی بستهبندی شد و دور از نور

توکوفرولها و رنگدانهها میباشند که همگی بر پایداری

در دمای محی بتهمتدت  6روز نگتهداری گردیدنتد .از

اکستتتیداتیو روغتتتن هتتتا موثرنتتتد (Pokorny and

از پختت و در روزهتای

قرصهای نتان بالفاصتله پت

) .Parkányiová, 2003با توجه به استفاده از روغنهای

سوم و شش نگهداری نمونهبرداری شد.

گیاهی در فرموالسیون نتان ،در ایتن پتژوهش پایتداری

بررسی پایداری روغنها در شرایط شبیهسازی شده پخت

روغنهای گیاهی مختلف طتی پختت و نگتهداری نتان

و نگهداری

در این بخش از تحقیق روغنها بهشکل خالص تمام

بروتشن بررسی شد.

شرای پخت را طی کردنتد .روغتنهتا در گرمخانته در
دمای  95تتا  91درجته سلستیو

مواد و روشها

(شرای تخمیر) و پ

مواد

روغن ستبو

بترنج تولیتد شترکت گلبتر

بهتاران

زنجان و روغنهای آفتابگردان ،کانوال ،ذرت و ستویا بتا
نام تجاری نینتا از بتازار آمتل تهیته شتدند .پتودر استید
تیوباربیتوریک ( )TBAو پاراآنیزیدین از شترکت متر
آلمتتان خریتتداری شتتد .محلتتولهتتای هگتتزان ،اتتتانول،
ایزواکتان و سایر مواد شیمیایی از شترکت متر

آلمتان

تهیه شدند.
مواد اولیه که شامل آرد  91کیلوگرم ،شکر  011گترم،
نمک  611گترم ،خمیتر مایته  911گترم ،بهبوددهنتده 9
کیلوگرم ،روغن  2لیتر و آب  21لیتر بود در مخلوطکن
توست

دستگاه به چانتههتای مستاوی بتا وزن  91گترم تقستی
شدند .بعد از چانهگیری ،چانهها بهمدت  0تتا  12دقیقته
بهحال خود گذاشته شدند ،سپ

از آن در فر با دمای  251تا 261

درجه سلسیو

(شرای پخت) بهمدت  91دقیقته قترار

داده شدند .پ

از آن روغنها در دمای محی بهمدت 6

روز نگهداری گردیدند .از روغنها قبل از پخت ،پ

از

پخت و در روزهای سوم و شش نگهداری نمونهبرداری
شده و پایداری اکسایشی آنها بررسی شد.
استخراج روغن از نان

استخراج روغن بهروش استخراج سرد بتا استتفاده از
هگزان انجام شد .نمونههتا در آستیاب پتودر شتدند .در

روش تهیه صمیر ،پخت و نگهداری نان

بهمدت  12تا  15دقیقه مخلوط شتدند و ستپ

بتهمتدت  95دقیقته

ابتدا نمونهها به نسبت 1به  9با هگتزان مخلتوط شتده و
بتهمتتدت  29ستتاعت در تتاریکی و دمتتای محتی قتترار
گرفتند و بخش جامد توس کاغذ صتافی جتدا شتد .در
پایان ،حتالل در آون تحتت ختال در دمتای  91درجته
سلستتیو

جتتدا شتتد و مقتتدار روغتتن استتتخراج شتتده

اندازهگیری گردید (.)Kirk et al., 1999

در گرمخانه بتا دمتای
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) .)AOCS, 1996ه چنین عدد توتوک

پروفایل اسیدهایچر

با جمع کتردن

آمادهسازی استر متیلتی استیدهای چترب و شناستایی

مقدار عدد آنیزیدین با دو برابر عدد پراکستید ( Wai et

آنها بهترتیب مطتابق روشهتای  Ce 2-66و Ce 1e-91

 )al., 2009و عدد تیوباربیتوریک بر حستب میلتیگترم

انجمتتن شتتیمیدانان روغتتن آمریکتتا ( )AOCSانجتتام

مالونآلدئید در کیلوگرم روغن محاسبه گردید ( Sidwell

شد ) .)AOCS, 1996از دستگاه کرومتاتوگرافی گتازی

 .)et al., 1954اندازهگیری درصد اسیدچرب آزاد نیز بته

( ،Young Lin Acme 6000کتتره جنتتوبی) مجهتتز بتته

روش تیتراسیون با هیدروکسید ستدی مطتابق بتا روش

آشکار کننده شعلهای و ستون موئینه  61 BPX70متتری

 AOCS Ca 5a-40و بر اسا

استیداولئیک انجتام شتد

استتتفاده شتتد .درجتته حتترارت محتتل تزریتتق نمونتته و

(.)AOCS, 1996

و درجه حرارت ستتون

آشکارساز  261درجه سلسیو

 175درجتته سلستتیو  ،ستترعت جریتتان گتتاز حامتتل

ارزیابی حسی

در این تحقیق برای ارزیابی حسی از یک گتروه پانتل

(هیدروژن)  1/6میلیلیتر در دقیقه و میزان تزریق نمونته

 5نفره استفاده شد .ارزیابان صفتهای ظاهر ،عطر ،طع

 1میکرولیتر بود.

و بافت را مورد بررسی قرار دادند .شاخصهتای حستی

شاص

نمونههای نان یک ساعت بعد از فرآیند پخت بته روش

پایداری اکسایشی روغن

از مدل  799رنسیمت ( ،Metrohmسوئی ) بهمنظتور

هدونیک مورد بررسی قرار گرفت .هر ارزیاب از حداقل

اندازهگیری شاخص پایداری اکسایشتی روغتنهتا طبتق

امتیتتاز  1و حتتداک ر امتیتتاز  5بتترای امتیتتازدهی استتتفاده

روش  AOCS Cd 12b-92استتتفاده شتتد ( AOCS,

نمودند .بعد از دادن آموزشهای الزم به اعضای گتروه

 .)1996جریانی از هوای خشک و تمیتز بتا سترعت 15

پانل در رابطه با چگتونگی ارزیتابی نمونتههتا و بعتد از

حتاوی  2/5گترم نمونته

چندین مرحله آزمایش مقتدماتی روی نمونتههتایی بتا

روغن دمیده شد .هوای حامل اسیدهای آلی فترار ناشتی

کیفیت معلوم و مجهول ،کیفیت حستی نمونتههتای نتان

اندازهگیری هدایت الکتریکی

مورد ارزشیابی قرار گرفت .برای محاسبه پتذیرش کلتی

(حاوی  61میلیلیتر آب مقطتر) هتدایت شتد .شتاخص

( )Qاز فرمول  Q =Ƹ ( P.G ) / Ƹ Gاستفاده شد ،کته در

پایداری اکسایشی بهطور خودکتار در دمتای 121درجته

آن  Gو  Pبهترتیب نمره و ضریب ویژگی مورد آزمتون

لیتر بر ساعت بته درون ظتر
از اکسایش نمونه به ظر

سلسیو

اندازهگیری شد.

اندازگیری شاص

بودند .مقدار  Gبرای ظاهر ،عطر ،طع و بافت ،بهترتیب

های کیفی اکسایش

تعیین عدد پراکسید بتر استا

روش استید استتیک-

 9 ،2 ،1و  9بود (.)Ghanbari and Farmani, 2013
ارزیابی آماری

کلروفرم  AOCS Cd 8-53انجام شد ).(AOCS, 1996

آزمون دانکن و مقایسه میانگین بترای تعیتین حتداقل

عدد آنیزیتدین بتا طبتق روش  AOCS Cd 18-90و بتا

اختال

معنیدار نمونهها در سطح احتمال  5درصتد بتا

استفاده از دستتگاه استپکتروفتومتر (،UV2100 ،Sunon

استفاده از نرمافزار  SPSS 19انجتام شتد .جهتت رست

تایوان) در طتول متوج  951نتانومتر انتدازه گیتری شتد

نمودار از نرم افزار  Excelاستفاده گردید.
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بترنج استیدهای اولئیتک و لینولئیتک

یافتهها

در روغن ستبو

ویژگیهای فیزیکی شیمیایی روغنهای گیاهی

هستند .اسیدچرب اشباع غالب در همه روغتن پالمتیتک

جتتدول ( )1پروفایتتل استتیدهای چتترب روغتتنهتتای

بود .مجموع اسیدهای چترب اشتباع در روغتن کتانوال،

استفاده شده در این پژوهش را نشان میدهد .همانطتور

ک ت تتترین و در روغتتن ستتبو

بتترنج ،بیشتتترین بتتود.

مشاهده میشتود استیدچرب عمتده موجتود در روغتن

بتتیشتتترین میتتزان استتیدهای چندغیراشتتباع در روغتتن

آفتتتابگردان ،ذرت و ستتویا استتیدلینولئیک و در روغتتن

آفتابگردان و ک ترین مقدار آن در روغن کانوال مشتاهده

کانوال ،اولئیک میباشد و اسیدهایچرب عمتده موجتود

شد.

جدول ( -)1ترکیب اسیدهای چرب (میانگین  ±انحرا
اسیدهای چر

معیار) در روغنهای گیاهی مختلف

درصد اسیدچر
سبوس برنج

ذرت

کانوال

آفتابگردان

سویا

میریستیک

1/2±1/1

1/1±1/1

1/7±1/1

1/1±1/1

1/1±1/1

پالمیتیک

16/6±1/9

11/1±1/9

9/7±1/9

6/9±1/2

11±1/0

استئاریک

1/6±1/2

2±1/2

2/6±1/1

5/1±1/2

9±1/1

اولئیک

91/7±1/9

25/9±1/1

62/5±1/1

17/0±1/1

29/2±1/7

لینولئیک

96/0±1/1

51/6±2/2

11/9±1/9

61/1±2/9

59/9±1/9

لینولنیک

1/6±1/1

1/2±1/1

7/2±1/5

1/9±1/1

7/0±1/9

آراشیدیک

1/7±1/1

1/9±1/1

1/6±1/1

1/9±1/1

1/9±1/1

-

1/1±1/1

-

1/7±1/1

1/1±1/1

کل

11/2±1/9

19/5±1/1

7/6±1/9

12/6±1/0

15/5±1/1

چندغیراشباعی

90/9±1/9

61/0±1/5

26/7±1/9

61/5±1/9

61/2±1/9

اکسایشپذیری

1/910

1/625

1/951

1/719

1/615

بهنیک

جتتتدول ( )2عتتتدد پراکستتتید ،آنیزیتتتدین ،توتتتتوک ،

آفتابگردان و سویا عدد آنیزیدین و تیوباربیتوریک استید

تیوباربیتوریتتک استتید ،درصتتد استتیدهایچتترب آزاد و

باالتری نسبت به ستایر روغتنهتا داشتتند در حتالیکته

مقاومت روغنهای اولیه را نشان متیدهتد .بتیشتترین

برنج و ک ترین

میزان عدد پراکسید و توتوک

در روغتن آفتتابگردان و

کمترین عدد آنیزیدین در روغن سبو

عدد تیوباربیتوریک اسید در روغنهای ستبو

بترنج و

بتترنج و ذرت

کانوال مشاهده شد ( .)p>1/15طبق نتایج بهدست آمتده،

مشاهده شد ،ه چنین عدد پراکسید روغنهتای ستویا و

بتتیشتتترین زمتتان مقاومتتت اکسایشتتی بتتهترتیتتب در

کانوال تفاوت معنیدار ( )p>1/15با ه نداشتند .درصتد

روغنهتای ستبو

بترنج ،ذرت ،کتانوال ،آفتتابگردان و

استتیدهای چتترب آزاد در روغتتن ستتویا بیشتتترین و در

سویا مشاهده شد (.)p>1/15

ک ت تتترین مقتتدار آن در روغتتن ستتبو

روغن سبو

برنج کمترین بود ( .)p>1/15روغنهتای
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جدول ( -)2مقادیر (میانگین  ±انحرا

معیار) شاخصهای کیفی اکسایش در روغنهای اولیه
شاص

نام روغن

عدد پراکسید
)(meq/kg

عدد آنیزیدین

1/95±1/15

c

1/19±1/11

ذرت

1/90±1/19

c

1/90±1/91

کانوال

1/52±1/17

b

1/95±1/59

آفتابگردان

1/09±1/17

a

2/12±1/62

a

سویا

1/51±1/11

b

1/06±1/91

a

سبو

برنج

*در هر ستون ،دادههای نشان داده شده با حرو

متفاوت اختال

عدد توتوک

*

اکسایشی

عدد تیوباربیتوریک

اسیدهای چرب

شاخص پایداری

اسید )(mg/kg

آزاد ()%

اکسیداتیو ()h

c

1/12±1/11

e

21/97±1/15

c

1/79

1/11±1/11

b

1/17±1/11

c

10/9±1/1

b

2/29

1/21±1/11

1/10±1/11

b

17/9±1/1

b

2/91

1/12±1/19

c

d

15/95±1/19

9/70

1/92±1/12

a

1/15±1/11

a

12/9±1/1

2/06

1/21±1/15

a

1/11±1/11

a

b

c

d

e

معنیدار ( )p>1/15دارند.

ارزیابی پایداری اکسایشی روغنها در فرآیند پخت نان

همانطور که در نمودار ( )1مالحظه میشتود فراینتد
پخت باعث افزایش عدد پراکستید در تمتامی نمونتههتا

این نتایج تفاوت معنیداری بین روند تشتکیل پراکستید
در نان و شرای شبیهسازی مشاهده نمیشود.
بر اسا

یافتههای نمودار ( )2میتزان عتدد آنیزیتدین

شد با این حال فراینتد نگتهداری نتان بتهمتدت  6روز

نانها بعد از پخت نان افزایش یافت .بیشتترین افتزایش

ت ثیری در عتدد پراکستید نداشتت ( .)p>1/15بیشتترین

از آن در

عدد پراکسید پ

در نان فرموله شده با روغن آفتابگردان و پت

از پخت در نان فرموله شده با روغتن

نان تهیه شده با روغن سویا و ک تترین افتزایش در نتان

آفتابگردان و ک ترین آن در نان فرموله شتده بتا روغتن

بترنج مشتاهده شتد .عتدد

سبو

برنج مشاهده شد ( .)p>1/15پت

فرموله شده با روغن سبو

از نتان تهیته

آنیزیدین نانهای تهیه شده با روغنهای ذرت یا کتانوال

شده با روغن آفتابگردان ،بیشترین عدد پراکسید در نتان

تفاوت معنیدار با ه نداشت اما از نان فرموله شتده بتا

فرموله شده با روغن سویا مشاهده شد .هت چنتین عتدد

روغن ستبو

بترنج بیشتتر بتود ( .)p>1/15نگتهداری

پراکسید نان تهیه شده با روغن کانوال از عتدد پراکستید

نانها بهمدت شش روز اثری بتر عتدد آنیزیتدین آنهتا

برنج

نداشت ( .)p>1/15ه چنین تفاوت معنیداری بین عدد

سایر نانها به غیر از نان تهیه شده با روغن سبو

ک تر بود .در نمودار ( )1تشکیل پراکستید در روغتنهتا

آنیزیدین نانها و روغنهای نگتهداری شتده در شترای

طی شرای شبیهسازی پخت نشان داده شده است .طبتق

شبیهسازی مشاهده نشد (.)p>1/15
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نمودار ( -)1تغییرات عدد پراکسید روغنهای گیاهی طی شرای پخت و نگهداری نان بروتشن و شرای شبیهسازی شده پخت

نمودار ( -)2تغیرات عدد آنیزیدین روغنهای گیاهی طی شرای پخت و نگهداری نان بروتشن و شرای شبیهسازی شده پخت

در نمودار ( )9تغییترات عتدد توتتوک

روغتنهتای

استتتخراج شتتده از نتتانهتتا و روغتتنهتتای در شتترای

شبیهسازی پخت و نگهداری نشان داده شده است .عتدد
توتوک

همه روغنها در اثر فرایند پخت افزایش یافت
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که این تغییرات از لحاظ آماری معنیدار نبتود .بتاالترین
عدد توتوک

در نان حاوی روغن آفتابگردان و پت

نمودار ( -)9تغیرات عدد توتوک

از

آن بهترتیب در نانهای تهیه شده بتا روغتنهتای ستویا،
ذرت ،کانوال و سبو

برنج مشاهده شد.

روغنهای گیاهی طی شرای پخت و نگهداری نان بروتشن و شرای شبیهسازی شده پخت

نتایج تغییرات عدد تیوباربیتوریک اسید در نمودار ()9

پخت و طی دوره نگهداری شش روزه نستبت بته ستایر

نشان داده شده است .طی نگهداری تغییر معنتیداری در

نانها بیشتر بتود ( .)p>1/15بعتد از آن ،بیشتترین عتدد

عدد تیوباربیتوریک اسید نمونهها مشاهده نشد .ه چنین

تیوباربیتوریک بهترتیب در نانهای تهیه شتده بتا روغتن

تفاوت معنیداری بین روند تشکیل عدد تیوباربیتوریتک

سویا ،روغن ذرت ،روغن کانوال و روغن ستبو

بترنج

در نان و شرای شبیهستازی مشتاهده نشتد .میتزان ایتن

مشاهده شد (.)p>1/15

شاخص در نان تهیه شده بتا روغتن آفتتابگردان بعتد از

02
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بهداشت مواد غذایی

نمودار ( -)9تغییرات عدد تیوباربیتوریک اسید روغنهای گیاهی طی شرای پخت و نگهداری نان بروتشن و شرای شبیهسازی شده پخت

تغیرات درصد اسیدهای چرب آزاد روغنهای فرموله

در درصد اسیدهایچترب آزاد را در اثتر فراینتد پختت

شده در نتانهتا و روغتنهتای تیمتار شتده در شترای

نشان داد .در مورد سایر نانهتا درصتد استیدهایچترب

شبیهسازی پخت و نگهداری در نمتودار ( )5نشتان داده

آزاد نان تهیه شده با روغن آفتابگردان بیشتر از نان تهیته

درصتد استیدهایچترب آزاد

شده با روغن ذرت بود .طی نگهداری نتانهتا بتهمتدت

از فرایند پخت افزایش یافت .بتا ایتن

شش روز تغییری در اسیدهایچرب آزاد مشتاهده نشتد

حال ،درصد اسیدچرب آزاد نان تهیه شده با روغن سویا

( .)p>1/15نمتتودار ( )5ه ت چنتتین نتتتایج داد تفتتاوت

بعد از پختت نتان و نگتهداری آن بته متدت شتش روز

معنیداری بین روند تشکیل استیدچترب آزاد در نتان و

نسبت به سایر نانها بیشتر بود ( .)p>1/15در مقایسه بتا

شرای شبیهسازی وجود ندارد.

شده است .بر این استا
همه نمونهها پ

سایر روغنها ،روغن سبو

برنج ک ترین میتزان تغییتر
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نمودار ( -)5تغییرات درصد اسیدهای چرب آزاد روغنهای گیاهی طی شرای پخت و نگهداری نان بروتشن و شرای شبیهسازی شده پخت

مربوط به نانهای تهیه شتده بتا روغتن ذرت ،کتانوال و

ارزیابی حسی

نتایج ارزیابی هتای حستی در جتدول ( )9نشتان داده

آفتابگردان بود .از نظر پذیرش کلتی نتان تهیته شتده بتا

شده است .در بین نانهای مطالعه شده ،بیشترین امتیتاز

روغن سبو

برنج و کانوال بیشتترین امتیتاز را کستب

ظاهر و طع مربوط به نان تهیه شده بتا روغتن ستبو

کردند.

برنج ،بیشترین امتیاز عطر مربوط به نتان تهیته شتده بتا
روغن سبو

برنج و کانوال و بتیشتترین امتیتاز بافتت
جدول ( -)9نتایج ارزیابی حسی (میانگین  ±انحرا

نان تهیه شده با روغن گیاهی

ویژگی
سبوس برنج

کانوال

ذرت

ظاهر

9/1±1/9

a

عطر

9/7±1/5

a

9/1±1/1

طع

9/0±1/9

a

9/5±1/2

c

بافت

9/1±1/2

b

9/6±1/1

a

9/5±1/1

پذیرش کلی

9/6±1/5

a

b

9/1±1/1

9/9±1/2

متفاوت اختال

معنیدار ( )p>1/15دارند.

*

آفتابگردان

9/7±1/2

*در هر ردیف ،دادههای نشان داده شده با حرو

00

معیار) نان بروتشن فرموله شده با روغنهای گیاهی

ab

9/6±1/1

b

9/5±1/2
9/9±1/9

a
a

سویا

ab

9/5±1/1

ab

9/7±1/2

d

9/1±1/2

c

a

9/9±1/9

2/0±1/9

c

b

9/2±1/9

c

9/6±1/9

a

9/9±5/1

9/5±1/9

c

9/5±1/1

b

b
c

بهداشت مواد غذایی

بحث و نتیجهگیری
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استتیدهای چتترب آزاد و بتتاالترین شتتاخص پایتتداری

اکسیداستتیون لیپیتتدها یکتتی از دالیتتل عمتتده فستتاد

اکسیداتیو بهترین وضعیت مقاومت اکسایشی را داشتت.

روغنها و چربیهاست که باعتث افتت ارزش کیفتی و

پ

از آن روغنهای کانوال و ذرت بتا وضتعیتی تقریبتا

تغذیهای غتذاها متیشتود .فراینتد اکسیداستیون عمتدتا

مشابه وضعیت مقاومت اکسایشتی ختوبی داشتتند .بتاال

مربوط به اسیدهای چرب غیراشباع و مشتقات آنهاست

بتتودن پایتتداری اکسایشتتی در روغتتن ستتبو

بتترنج را

و عموما از طریق مکانیس رادیکتال آزاد پتیش متیرود.

میتوان به باال بودن آنتیاکسیدانها و ترکیبات فنولیک و

پراکسیدها محصوالت اولیه اکسیداسیون هستتند کته در

نیز اسیدهای چرب تکغیتراشتباع در آن کته مقتاوم بته

اثر تجزیه آنهتا محصتوالت ثانویته اکسیداستیون ماننتد

اکسیداستیون متیباشتند ،نستبت داد ( Krishna et al.,

آلدهیدها ،کتونها ،اسیدها ،الکلها و کتونهتا بتهوجتود

 .)2005ضتتعیفتتترین روغتتنهتتا از نظتتر اکسایشتتی

میآیند ) .(Kim and Min, 2008عوامل ذاتتی مختلفتی

روغنهای آفتابگردان (که باالترین عدد اکسایشپتذیری،

در پایداری اکسایشی روغتنهتا دخیلنتد ماننتد ترکیتب

عدد پراکستید ،عتدد آنیزیتدین ،عتدد توتتوک

و عتدد

اسیدهای چرب ،ترکیب تریآسیلگلیسترولهتا ،وجتود

تیوباربیتوریک استید را داشتت) و ستویا (کته بتاالترین

ترکیبات آنتیاکسیدان مانند توکوفرولها و کاروتنوئیدها،

درصتتد استتیدهای چتترب آزاد ،عتتدد آنیزیتتدین و عتتدد

وجتتود ترکیبتتات پرواکستتیدان ماننتتد فلتتزات ستتنگین،

تیوباربیتوریتتک استتید و کتت تتترین شتتاخص پایتتداری

کلروفیتتل و ترکیبتتات ناشتتی از تجزیتته و اکسیداستتیون.

اکسیداتیو را داشت) بودند .باال بتودن عتدد پراکستید در

اطتتالع از وضتتعیت اکسایشتتی روغتتن متتیتوانتتد بتتا

روغنهای آفتابگردان را متیتتوان بته وجتود استیدهای

اندازهگیری شاخصهایی مانند درصد استیدهای چترب

چرب چندغیراشباع زیاد در آن (جتدول  )1کته مستتعد

آزاد ،عدد پراکسید ،عدد آنیزیدین ،عتدد تیوباربیتوریتک

اکسیداسیون هستند ،نستبت داد (Skrbic and Filipce,

اسید و شتاخص پایتداری روغتن انجتام شتود .درصتد

) .2008; Zhang, 2010بتتاال بتتودن عتتدد آنیزیتتدین و

اسیدهای چرب آزاد ،شاخصی از میزان هیدرولیز چربی،

تیوباربیتوریک اسید در روغنهای آفتابگردان و ستویا را

عدد پراکسید شاخصی از ترکیبات اولیته اکسیداستیون و

میتوان به باال بودن عدد پراکسید در آن روغنها نسبت

عدد های آنیزیدین و تیوباربیتوریتک استید شاخصتی از

داد .فرهوش و همکاران گزارش کردند که پراکسیدهایی

ترکیبات ثانویه اکسیداسیون میباشند .شاخص پایتداری

که در طول مراحل اولیه اکسیداسیون تشتکیل شتدهانتد،

روغن نیز نشتاندهنتده دوره القتای اکسیداستیون یعنتی

ناپایتتدار و بستتیار حستتا

هستتتند و در نتیجتته بتته

مدتی زمانی که روغتن در برابتر اکسیداستیون مقاومتت

محصتتوالت ثانویتته اکسیداستتیون تبتتدیل متتیشتتوند

میکند ،میباشد ).(O'Brien, 2004

( .)Farhoosh et al., 2008نتتایج آزمایشتات جنستن و

در بین روغنهای اولیه بررسی شده ،روغتن ستبو

همکاران نشان داد کته در مراحتل پایتانی اکسیداستیون

برنج با داشتن ک ترین عتدد پراکستید ،عتدد آنیزیتدین،

تشکیل محصوالت ثانویه اکسیداسیون با سرعت بیشتری

عتتدد توتتتوک  ،عتتدد تیوباربیتوریتتک استتید و درصتتد

انجام میشود و مقتدار زیتادی از پراکستیدهای تشتکیل
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پایداری اکسایشی روغنهای سبوس برنج ،ذرت ،کانوال ،آفتابگردان و سویا در ...

شده در مراحل اولیه طی روزهای پایانی آزمایش تجزیته

ترکیبات موجود در نان اثری بتر پایتداری اکسایشتی آن

و بته متالونآلدئیتد تبتدیل متیشتوند ( Jensen et al.,

ندارد .طبتق نتتایجی کته جنستن و همکتاران بتهدستت

.)2011a

آوردند نگهداری طوالنیمدت نان اثرات قابلتوجهی بتر

بهطور کلی با انجام فرایند پخت نان افزایش شتدیدی

ویژگتتیهتتای آن داشتتت .پ ت

از  2-9هفتتته نگتتهداری

در تمامی شاخصهای اکسیداسیون روغتنهتای گیتاهی

غلظت محصوالت ثانویته اکسیداستیون افتزایش یافتت.

مشاهده شد که با نتایج دلکوراتولو و همکاران مطابقتت

ه چنین در اثر نگهداری نان غلظتت ترکیبتات ناشتی از

داشتتتت ( .)Delcuratolo et al., 2008گتتتوکمن و

واکنش میالرد موثر در طع  ،کاهش مییابد .این عوامتل

همکاران بهمنظور کاهش اکسیداسیون روغتن بتذر در

میتوانند باعث افت طعت نتان شتوند ( Jensen et al.,

نان طی فرایند پخت ،آن را بتا استتفاده از نشاستته ذرت

.)2011b

آمیلوز-بتاال میکروانکپستوله کردنتد ( Gokmen et al.,

از نظتتر پایتتداری اکسایشتتی ،بتتا در نظتتر گتترفتن

 .)2011در مطالعتته اخیتتر شتتاخصهتتای اکسیداستتیون

شاخصهای اکسایشی روغتنهتا طتی فراینتد پختت و

روغنها در شرای شبیهسازی پخت افزایش یافتنتد کته

نگهداری نان ،بهطور کلی پایداری اکسایشتی روغتنهتا

معنیداری بتا دادههتای بتهدستت آمتده از

بتترنج > کتتانوال > ذرت > ستتویا >

البته اختال

بتتهترتیتتب ستتبو

شرای پخت واقعتی نداشتتند .ایتن بتدان معناستت کته

آفتابگردان بود .از آنجایی که سرعت تولید پراکستید از

بره کنش روغنها با سایر ترکیبتات موجتود در خمیتر

استیدهایچترب چندغیراشتباع بیشتتر استت ،سترعت

نان اثری بر پایداری اکسایشی روغتنهتا نداشتته استت.

شکست آنها نیتز بیشتتر متیباشتد .روغتن آفتتابگردان

ه چنین ،بهطور کلی وضعیت اکسایشی روغنها در نان

بتهدلیتل وجتود استیدچرب تتکغیراشتباع کمتتر و

طی نگهداری بهمدت شش روز ثابت بود .هنالو و نوریزا

اسیدلینولئیک بیشتر (جدول  ،)1دارای سرعت تولیتد و

نیز وضعیت اکسایشی پایدار و ثابتی را برای چربیهتای

شکست پراکسید بیشتر میباشد .بههمین دلیل با افزایش

چندغیراشباع میکروانکپسوله بهکار رفته در فرموالستیون

زمان حرارتدهی در مقایسه با ستایر روغتنهتا مقتادیر

نان گزارش کردنتد (.)Henna Lu and Norizah, 2011

باالتری از شاخصهای اکسایشی را نشتان متیدهتد .از

جنسن و همکاران پایداری اکسیداتیو نان بهدستت آمتده

سوی دیگر بهدلیل کمتر بتودن میتزان استیدهای چترب

از آرد گندم کامل را طی پنج هفتته بررستی کردنتد .بتر

بترنج و بیشتتر

اسا

چندغیراشباع در ترکیب روغتن ستبو

پژوهش آنها عدد پراکسید طی نگهداری افزایش

بودن اسیدهایچرب تتکغیراشتباع و اشتباع مقتاوم بته

از

حتترارت در آن (جتتدول  ،)1شتتاخصهتتای اکسایشتتی

آن کتاهش یافتت ( .)Jensen et al., 2011aدر مطالعته

مشاهده شده در نان فرموله شده با روغن ستبو

بترنج

اخیر اعمال شرای شبیهستازی شتده نگتهداری نتان بتر

ک تر بودند .بهطور کلی ،پایداری حرارتتی روغتنهتای

روغنها نتایج مشابه با شرای واقعی در نان داشت .ایتن

رایج از جمله سویا ،آفتتابگردان و ذرت بتهدلیتل میتزان

نتایج به آن معنی است که بره کنش روغنهتا بتا ستایر

باالی اسیدهایچرب چندغیراشباع در آنها غالبتا بستیار

یافت و در هفته دوم و سوم به اوج خود رسید و پ
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بهداشت مواد غذایی

نامناسب ارزیابی متیشتود ( Farhoosh and Moosavi,

نانهای حاوی روغن آفتابگردان از نتان حتاوی ستبو

.)2008

برنج دارای بافت نرم تری بودند .این موضوع متیتوانتد

برای مصر کنندگان مه ترین عامل در انتخاب غتذا،

بهدلیل ویسکوزیته ک تر روغن آفتابگردان در مقایسه بتا

خصوصیات حسی مواد غتذایی استت .کیفیتت نتان در

روغن سبو

اثر روغنهتای

نگهداری طوالنی همراه با تغیرات نامطلوب نظیر کتاهش

کانوال ،سویا و نارگیتل را بتر ویژگتیهتای حستی نتان

مواد معطر و خصوصیات حستی متیباشتد کته از نظتر

بررسی کردند .در تحقیق آنها ،نان حاوی روغن کتانوال

مصر کننده قابتلپتذیرش نیستت ) .)Vulice, 2004از

بهتر از نان حتاوی روغتن ستویا و آن نیتز بهتتر از نتان

نظر ارزیابی حسی ،نانهتای تهیته شتده بتا روغتنهتای

حاوی روغن نارگیتل گتزارش شتد ( Ganji and Kies,

سبو

برنج و کانوال بیشترین و نانهای تهیه شتده بتا

برنج باشد .گنجی و کیِ

.)1993

روغنهای آفتابگردان و سویا کت تترین امتیتاز پتذیرش

بهطور کلی ،تحقیق حاضر نشان داد فرایند پخت نتان

کلی را کسب کردنتد .امتیتاز بتاالتر نتان حتاوی روغتن

بهمیزان قابلتوجهی باعث اکسید شدن روغن موجود در

برنج یا کانوال از نظر ظاهر ،طع  ،عطر و پذیرش

آن میشود .استفاده از روغنهای با مقاومتت اکستیداتیو

کلی ممکن است بهعلت اکسایش دیرتر ،تولید پراکسید،

بیشتر در کاهش تشکیل ترکیبات ناشتی از اکسیداستیون

آلدهی تد ،کتتتون و رنتتگ ک ت تتتر باشتتد ( Jensen and

سه بسزایی دارد .با توجه به پژوهش حاضر ،استفاده از

 .)Oestdal, 2011bروغنهای آفتتابگردان و ستویا نیتز

روغن سبو

برنج در اولویت اول و روغتن کتانوال در

بهعلت محتوای باالی اسیدلینولئیک (جتدول  )1زودتتر

اولویت دوم میتواند نقش موثری در بهبود سالمت نتان

اکستتید شتتده و تغییتترات رنتتگ در آن زودتتتر صتتورت

داشته باشد .البته با در نظر گترفتن مالحظتات اقتصتادی

میگیرد و در نتیجه نان تولید شده با آنها امتیاز پذیرش

بتهنظتتر متیرستتد روغتن کتتانوال گزینته اقتصتتادیتتتر و

کلی کمتری کسب کرد .با ایتنحتال نتان تهیته شتده بتا

مناسبتری برای استفاده در نان باشد.

سبو

روغن آفتتابگردان ،امتیتاز بتافتی بتاالتری کستب کترد.
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Abstract
Oxidation of bread lipids during baking and storage reduces the nutritional value of the product and leads
to the formation of off-flavors and off-odors. In this research, oxidative stability of rice bran, corn, canola,
sunflower and soybean oils during Brotchen bread baking process and storage was evaluated. Baking
process caused a significant increase in oxidative indices such as peroxide, anisidine, Totox and
thiobarbitoric acid values and free fatty acid content. However, storage of breads for 6 days in room
temperature did not affect the value of the indices. Generaly, the value of the indices in bread containing
rice bran oil was lower than those of the other breads, which indicated the higher oxidative stability of rice
bran oil in baking process and storage. Pure oils treated in simulated baking process and storage had an
oxidative quality similar to that of breads. This means that bread ingridients may not have an effect on oil
oxidative stability. Bread containing rice bran oil gained also higher scores in sensory evaluation, which
of course were in agree with its better oxidative status.
Key words: Oxidative stability, Oxidative stability indices, Brotchen bread
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