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 چكیده
 هاا  روغنای گیااهی در سراسار  ااان اسات         هاا  اساتارار روغا  از داناه     روش پرکااربردتری  پرس مکانیکی یکی از  ،طور کلی به

روغا    فیزیکوشیمیایی خواصو برخی  اکسایشیسرعت دورانی پرس مارپیچی بر میزان ترکیبات فنولی، پایدار   تأثیر قیتحقای   در

 از استفاده با DPPHانداز  رادیکال آزاد  و قدرت به دام ،اسیدیته شاخص رنگ، ،استاراربازده فرایند  شاملزمینی،  از بادام شده تولید

بنابر نتایج   شد یبررس تکرار سه در و( دور در دقیقه 79و  33، 11) پرس مارپیچی چرخشیسرعت  سطح سهو با  ،یتصادف کامالً طرح

باازده  بیشاتری    درصاد  69/30دور در دقیقه بود، بازده فرایند استارار با میانگی   11پرس  چرخشیزمانی که سرعت  دست آمده، به

پرس اسیدیته، ترکیبات فناولی کال، شااخص رناگ و قادرت باه        چرخشیسرعت با افزایش   را به خود اختصاص دادروغ   استارار

دور در دقیقاه پایادار     79باه   11پارس از   چرخشای رعت   در ای  مطالعه با افزایش سیافتافزایش  DPPHانداز  رادیکال آزاد  دام

دور در دقیقه  33 چرخشیکه پرس مارپیچی با سرعت  گفتتوان  می ،ساعت افزایش یافت  در پایان 66/8به  31/8روغ  از  اکسایشی

  استتر  زمینی مناسب برا  استارار روغ  بادام
 

 شیمیایی. خواصپرس، چرخشی زمینی، سرعت  فنول کل، روغن بادام: ها کلیدواژه

 

 

 

 مقدمه .1

 یافتاه  افزایش خوراکی ها  روغ  برا  تقاضا  اان،  معیت رشد با

شاود،   کننادگان بیشاتر مای    تناا تعداد مصرف نه زمینه ای  در  است

 ،یا  ترتیاب  ه ایاباد، با   مای  گساترش ها نیاز   انتظارات آندامنة بلکه 

بلکه  ،تقاضا  مردم باشند پاساگو تناا باید  کنندگان روغ  نه تولید

 تو اه  با ]1[کیفیت و تنوع محصوالت خود را هم بابود باشند دبای

 

 گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسالمی *

و سمی ناشی از  نامطلوب آثار بر مبنی ،دممر آگاهی سطح افزایش به

 آثاار  نیزدر استارار روغ  بر سالمت افراد و  مصرفیمواد شیمیایی 

باباود ایا     به منظاور ها بر محیط زیست، تالش  ناپذیر حالل  بران

با محایط   صورت گرفتهها   ها با سایر روش فرایندها و  ایگزینی آن

بومی  وزمینی گیاهی از تیره فاباسه    بادام]2[بیشتر سازگارندزیست 

 اسات  ارزشمند  روغنی گیاهان  مله از ؛]3[ نوبی است  آمریکا

 در ساطح  سااله  از سویا و کلزا سومی  زراعت دانه روغنی یک بعد که
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 باه  کاه  دوسات  گرما است گیاهی زمینی آید  بادام شمار می  اان به

درصد روغا  و   77تا  06  و آفتاب فراوان نیاز دارد  دارا گرم هوا 

  ملاة  زمینای از    روغا  باادام  ]0[اسات درصاد پاروتنی     28تا  27

  استارار ]7[شود قابل خشک شدن محسوب می ها  نباتی غیر روغ 

روشی است که در مقایسه با روش اساتفاده از   ،پرس از طریقروغ  

مزایا  ای  روش  رو از ای و  استتر  هزینه تر و کم تر، ایم  حالل ساده

 ،طاور کلای   به  ]0[کند آمدتر میکار ،آن را نسبت به استفاده از حالل

ها برا  استارار روغا  از   تری  روش پرس مکانیکی یکی از محبوب

  افزایش دما سابب  ]9[ها  روغنی گیاهی در سراسر  اان است دانه

ر یند استارااتر روغ  از دانه و موثر شدن فر استارار بیشتر و سریع

هاا  شایمیایی و    واکانش  گیار   به سارعت  افزایش دما ]8[دشو می

ر اثر تماس با نور، اکسیژن و ایجاد تأثیرات ناامطلوب  بتاریب روغ  

   ]6و16[انجامااد نیااز ماایهااا  باار کیفیاات و کاااهش پایاادار  روغاا 

 حفظ ترکیبات ساودمند  اسات کاه     برا باتری  روش  ،پرس سرد

 د  در روش اساتارار روغا  باا    رونا  ر اثر حارارت دادن از بای  مای   ب

، 3ویاژه امگاا    پرس سرد، ترکیباتی چون اسیدها  چرب ضرور  باه 

هاا بیشاتر    هاا و اساترول   مانند توکوفرول ،ها  طبیعی اکسیدآن آنتی

کاردن   برا  خنک ،ها  مارپیچی در برخی پرس  ]11[شوند حفظ می

سرد ها از  ریان آب  از تماس با دانه ناشیگرما  ناشی از اصطکاک 

)برا  خرور روغ  یا کنجالاه(،      نوع دانه، اندازه روزنهگیرند باره می

  ملااه از  ،پاارس مااارپیچی چرخشاایساارعت  نیاازفراینااد و  دمااا 

 هااا  عواماال مااوثر باار کااارایی فراینااد اسااتارار در ایاا  نااوع پاارس 

که در طول محفظه )سیلندر( پرس بار   نیرویی  ]12[آیند شمار می به

انجاماد   مای ها  د، به کاهش حجم و فشرده شدن آنآی ها وارد می دانه

  اساتفاده از  شاود  خاارر مای  ها  مو ود  روغ  از روزنه که سرانجام

عنوان  ها  خورشید  به موتورها  الکتریکی، دیزلی و یا حتی سلول

از پارامترهاا     ]13[ها کاربرد دارد در ای  قبیل پرس ،محرکه  نیرو

هاا،   کشی در ایا  پارس   یند روغ مام و اساسی در تعیی  کارایی فرا

در محفظاه     هرچه فشار وارداستمانده در کنجاله  میزان روغ  باقی

عبارتی بازده  د، میزان روغ  در کنجاله کاهش و یا بهشوپرس بیشتر 

  چرخشااییابااد  گاااهی کاااهش ساارعت    اسااتارار افاازایش ماای 

کشی را کاهش ولی میزان روغ  کنجاله و  پرس مارپیچی بازده روغ 

   ]12[دهااد میاازان مااواد ریااز مو ااود در روغاا  را افاازایش ماای   

د کاه  شوپس از استارار تصفیه  دروغ  حاصل از پرس مارپیچی بای

 شایو  هاا  پاایی ،    در ظرفیات  ، باصاوص روش مرسوم ایا  عمال  

دستگاه پرس یا  صافیها  بیشتر، از  ولی در ظرفیت است،نشینی  ته

مانده از فرایند  ه محصول باقیب  برند مرکزگریز )سانتریفیوژ( باره می

ها  روغنی، کنجاله یا کیک گویند که برخی از ایا    کشی دانه روغ 

ایی خوبی که دارند برا  غذا  انسان  ها به علت خواص تغذیه کنجاله

 مصارف هاا قابلیات    ولی برخی دیگر از ای  کنجالاه  شوند مصرف می

عنوان مکمال غاذایی    ها به هر چند شاید بتوان از آن  خوراکی ندارند

د  یکی از نکات مام در زمینه نگادار  کرها استفاده  در برخی سوپ

ها برا   لوگیر  از  ها  روغنی کنترل میزان رطوبت آن کنجاله دانه

 نیارو   ( تاأثیر 2666  آکینسو و همکاران )]10[استزدگی آن  کپک

 بازده بر پرس چرخشی ها  رعتس و ورود  خوراک سرعت تراکمی،

هاا نشاان داد کاه     نتاایج آن   را ارزیابی کردناد  پالم میوه کشی روغ 

 آمد دست به وقتی( درصد 7/60) کشی روغ  فرایند کارایی بیشتری 

 چرخشاای،  سارعت  و ورود  خاوراک  سارعت  تراکمای،  نیارو   کاه 

  116 و ساااعت باار کیلااوگرم 176 مگاپاسااکال، 36 ،ترتیااب بااه

  افازایش  باا  کاه  شاد  داده نشاان  مطالعاه  ایا   دربود   دقیقه در دور

 کشای  روغا   باازده  وارد، نیارو   و ماارپیچی  پرس چرخشی سرعت

کاه   اظااار داشاتند  ( 2611باامبو  و آد ماو )    ]17[یافات  افزایش

کار گرفته شاده در فرایناد اساتارار روغا  از      و فشار به دماافزایش 

  ]10[شاود  میمنجر کشی  به افزایش بازده روغ  ،چا  ترش رها بذ

 چرخشای سارعت   اثار  (1367باش آباد  و همکاران ) ،یقیتحق در

از  تولیااد روغاا   فیزیکوشاایمیایی خااواص  روپاارس مااارپیچی 

 ،اناادیس پراکسااید ،کااارایی فراینااد اسااتارار شاااملدانااه،  ساایاه

هاا   و اندیس رنگ روغ  چگالیضریب شکست، ترکیبات فنولی کل، 

 چرخشیسرعت  سطح سهو با  یتصادف کامالً طرح از گیر  باره باا ر

بناابر    کردناد  یبررسا ( دور در دقیقه 79و  33، 11) پرس مارپیچی

دور در دقیقه  11زمانی که سرعت دورانی پرس  دست آمده، نتایج به

بیشاتری   باه   درصاد  87/70بود، کارایی فرایند استارار با میانگی  

سرعت دورانی پرس مارپیچی، افزایش   رسید استارارکارایی فرایند 

 و  چگااالیبااه افاازایش اناادیس پراکسااید، ترکیبااات فنااولی کاال،   

هادف از ایا  مطالعاه      ]19[دشاو  مای منجار   ها شاخص رنگ روغ 

 خااواصمااارپیچی باار   پاارس چرخشاایبررساای تااأثیر ساارعت   

  استزمینی  اکسیدانی روغ  بادام فیزیکوشیمیایی و آنتی
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 ها مواد و روش .2

 مواد 2-1

از باازار محلای    ،در ایا  تحقیاق   کاار رفتاه   باه زمینای   ها  بادام دانه

شااایمیایی،  ایاااران( و ماااواد -شارساااتان مینودشااات )گلساااتان

هیدروکسیدساادیم، فناال فتااالنی ، الکاال اتیلیااک اساایدکلریدریک، 

از  DPPHمتانول، اسید استیک و کلروفرم از شرکت مارک آلماان و   

 کاار گرفتاه شاده    بهدریچ آمریکا تایه شد  تجایزات شرکت سیگماآل

 در ایااا  تحقیاااق عبارتناااد از دسااایکاتور، آون آزمایشاااگاهی    

(Memert ( دستگاه اساپکتروفتومتر ،)آلمان ،Biochrom  ،)انگلایس ،

 ماارپیچی  ، ساخت انگلساتان(، پارس  Gec Averyدیجیتال ) ترازو 

 سوئیس(  ،Metrohm، آلمان( و رنسیمت )KernKraftآزمایشگاهی )

 

 ها روش 2-2

 سازی نمونه و استخراج روغن آماده 2-2-1

درصاد روغا ( پاس از     7/01زمینی )با  ها  بادام در ای  تحقیق دانه 

نفاو  هاوا و    در برابرها  پالستیکی مقاوم  تایه، بو ار  و در کیسه

هاا باا    نگادار  شدند  سپس روغا  داناه   ها رطوبت تا زمان آزمایش

دور در   79و  33، 11ی )چرخش سه سطح سرعت پرس مارپیچی و با

، آزمایشااا  گونااگون  هاا،   د و رو  ایا  روغا   شا دقیقه( استارار 

  ]0[صورت گرفت

 

 گیری بازده استخراج روغن اندازه 2-2-2

برا  مشاص کردن بازده استارار روغا ، ابتادا وزن داناه مصارف     

 1رابطاه  شده و وزن روغ  حاصل از آن تعیی  شد و باا اساتفاده از   

  ]0[دست آمد میزان آن به

 

(1)   
 

 
     

 

: مقاادار روغاا  Qکشاای بااه درصااد،  : بااازده روغاا R(، 1در رابطااه )

 اند  ها  اولیه به گرم : وزن دانهXاستارار شده به گرم، 

 

 تعیین شاخص رنگ روغن 2-2-3

 ،ها  قرمز و زرد اسات  برا  سنجش رنگ که اغلب مالوطی از رنگ

میزان  ذب  ،استفاده شد  برا  ای  منظور نورسنجی -طیفاز روش 

 096و  026، 776، 006هااا   روغاا  را در طااول مااور توسااط نااور

برحسب رنگ زرد الویباناد   (2)گیر  و سپس از رابطه  نانومتر اندازه

  ]18[گیر  شد مقدار رنگ اندازه

 

 096 A 0/70- 026A2/01+776A 9/06+006A 26/1 شاخص رنگ = 

(2) 

 

 مشخص کردن میزان اسیدیته روغن 2-2-4

 روش ازگیااار  انااادیس اساااید  و اسااایدیته     بااارا  انااادازه 

 AOCS Cd 3–63 (1663) 18[استفاده شد[  

 

 اکسایشیآزمون پایداری  2-2-5

دستگاه رنسیمت و مطاابق  کمک  به ها روغ  اکسایشی پایدار  میزان

  ]18[دشگیر   اندازه سلسیوسدر ه  116در دما  ، AOCSروش 

 

 DPPHاندازی رادیكال آزاد  به دام توانتعیین  2-2-6

لیتر محلول  میلی 1لیتر روغ  استارار شده  میلی 1در ای  روش به 

اضافه و مالاو  حاصال باه خاوبی      DPPHموالر  میلی 1/6متانولی 

دقیقه در مکان تاریک در دما  اتاا  قارار    17تکان داده و به مدت 

در  نورسانجی  -طیفتگاه  ذب مالو  توسط دس ،داده شد  سپس

انداز   درصد به دام (3)د و از رابطه شنانومتر قرائت  719طول مور 

  ]16[دست آمد به DPPHرادیکال آزاد 

 

درصد  فعالیت  دام انداز  رادیکال ها  آزاد             

  
 166 

(3) 

 

 بود  شاهد،  دب نور  ACو  نمونه  ذب نور ، AS رابطهدر ای  

 

 ترکیبات فنول کل 2-2-7

 از  گیاار  بااارهساانجی و بااا  کاال بااا روش رنااگ محتااوا  فنااولی

لیتر نمونه  میلی 7/6معرف فولی  سیوکالتو تعیی  شد  به ای  منظور 

لیتر معرف  میلی 7/6میلی لیتر رسید  سپس  7با آب مقطر به حجم 

 دقیقاه  3فولی  سیوکالتو به نمونه رقیق شاده افازوده شاد  بعاد از     

 و یادشده افازوده درصد به مالو   16کربنات سدیم ی لیتر میل 7/6



 

 (6931) نود و پنجـ شماره  شانزدهمنشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال  05 

ت
اال

مق
 

به مدت یک ساعت در دما  اتا  و در اا  تاریاک قارار داده شاد      

هاا در دماا  اتاا  باا      ای  مادت،  اذب نموناه    سپر  شدن پس از

بارا   د  شا نانومتر قرائات   906بنفش در فرا نورسنج -طیفدستگاه 

 میکروگارم  1666تاا   6منحنی اساتاندارد از اساید گالیاک )    ترسیم

 ppmدر میلاای لیتاار( اسااتفاده و محتااوا  فنااولی کاال بااه صااورت 

  ]26[گزارش شد

 

 تجزیه و تحلیل آماری 2-3

ای  تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی ساده با سه تکرار انجام شاد  

تجزیه و تحلیال   SAS از نرم افزار آمار  گیر  بارهو نتایج حاصل با 

ا  دانک  در  ها با استفاده از آزمون چند دامنه و مقایسه میانگی  داده

 افازار  نارم  نیز نمودارها میرست برا   دشدرصد انجام  7سطح آمار  

  کار گرفته شد بهاِکسل 

 

 نتایج و بحث .3

پرس مارپیچی بر بازده استخراج  یچرخشثیر سرعت أت 3-1

 روغن

ها  حاصال از آزماایش نشاان داد کاه سارعت       تجزیه و تحلیل داده

 گاذارد  مای   دار ثیر معنای أپرس بر بازده استارار روغ  تا  چرخش

(67/6p<  )پارس از   چرخشای با افازایش سارعت    ،(1)شکل  مطابق

 وقتای کاه   ا  گوناه  زمینی کاسته شد باه  بازده استارار روغ  از بادام

دور در دقیقه بود بازده استارار روغ  باا   11پرس  چرخشیسرعت 

و باا   رساید روغ   بازده استاراربیشتری   به درصد 69/30میانگی  

پرس، میزان بازده استارار باه علات کمتار     چرخشافزایش سرعت 

میزان روغا    معلوم بودنها کاهش یافت  با  شدن فشار وارد بر نمونه

کاه   گفات توان  رد مطالعه، میدرصد( مو 7/01) زمینی ها  بادام دانه

 ،پرس چرخشیها  ماتلف  کارایی فرایند استارار روغ  در سرعت

ها  ای  بااش   درصد بود  یافته 69/96و  10/99، 16/82 ،ترتیب به

باا افازایش   کاه   (، مبنی بار ایا   2617نتایج رومبوآت و همکاران ) با

یاباد، مطابقات    پرس بازده روغ  انگور افازایش مای   چرخشسرعت 

( و دیلی و همکاران 2669و همکاران )ولی با نتایج اوون  ]21[اشتد

داناه و آفتاابگردان    هاا  سایاه   در زمینه دانه ،به ترتیب ،( که2611)

  ]22و23[بود تعارضده بودند، در کرمطالعه 

 

پرس مارپیچی بر شااخص رناگ    چرخشثیر سرعت أت 3-2

 روغن

پرس از  چرخشکه با افزایش سرعت  شود مشاهده می (2)شکل در 

درصد  60/26شاخص رنگ روغ  در حدود  ،دور در دقیقه 79به  11

 باه  تاوان  را مای  ها در شاخص رنگ نمونه افزایش ای   یابد میافزایش 

 ،پارس  چرخشافزایش سرعت  ناشی از گیاهی ها  بافت گسیاتگی

( 2661) مگاهاد  داد  هاا نسابت   رنگداناه  استارار افزایش بنابرای  و

 واکنش به را ها تیماردهی دانه ناشی از زمینی بادام روغ  رنگ افزایش

 برشاته  طاول  در فسافولیپیدها  تاریاب  و غیرآنزیمای  شدن ا  قاوه

  مو اب واکانش   فسافولیپیدها  کاه  و بیاان داشات   نسبت داد کردن
 

 

 
 استخراج روغن. پرس مارپیچی بر بازده چرخشثیر سرعت أت .1 شکل
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 .زمینی پرس مارپیچی بر شاخص رنگ روغن بادام چرخشثیر سرعت أت .2شکل 

 

 افازایش  پاس،   شاوند  داناه مای   کاردن  برشته طول درشدن  ا  قاوه

 تجزیاه  ناشای از  دیگار  ترکیباات  افزایش با تواند می ا  قاوه ترکیبات

، غذایی مواد کیفی خصوصیات از یکی  ]20[باشد فسفولیپیدها همراه

 غاذایی  مقبولیت محصاوالت  در مامی نقش امروزه است که آن رنگ

برخاوردار   مناساب  رناگ  از محصاول غاذایی   چه ، چنانکند باز  می

 شادید ارزش  کااهش  با ؛ظاهر  استها   مشاصهاز  یکی که نباشد

 طعام،  عطار،  کیفی مانناد  سایر خصوصیات شد  خواهد موا ه عرضه

 احیاناً و غذایی محصول از مصرف پس که ندا پارامترهایی غیره و بافت

گیارد    می قرار قضاوت مورد آن کردن خریدن و مصرف بار یک از پس

و اود  و اسات  غذایی   ماده انتااب و نظر  لب در مؤثر رنگ عامل

 ،اسات  غذایی ماؤثر  فرآورده هر ناایی پذیرش سریع در تشایص آن

  ]27[دشو می غذایی ماده  ذابیت باعث رنگ زیرا

 

 پرس مارپیچی بر اسیدیته روغن چرخشثیر سرعت أت 3-3

هاا   روغا   خصوصیات کیفای ماام   از یکی اسید  اسیدیته و اندیس

 اگرچاه   آیاد  شامار مای   باه  آن خلاوص  از معیار  که آید شمار می به

 اماا  ،آزادناد  چارب  اسایدها   از عار  تقریباً شده تصفیه ها  روغ 

یافات   خاام  هاا   روغا   در ترکیباات  ایا   از چشامگیر  مقاادیر  

 ثیرأنتااایج آزمااون اساایدیته روغاا  ناشاای از تاا      ]20[شااود ماای

 بااا افاازایش  کااه ((3)پاارس نشااان داد )شااکل   چاارخشساارعت 

 

 
  .پرس مارپیچی بر اسیدیته روغنچرخش ثیر سرعت أت .3شکل 
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علات تجزیاه شایمیایی     پارس، میازان اسایدیته باه     چرخشسرعت 

گلیسریدها و بااال رفات  میازان اسایدها  چارب آزاد ناشای از        تر 

 هاا  بااالتر پارس( افازایش یافات کاه        سرعت ناشی از) دماافزایش 

 هااا  اسااتاندارد اساایدیته روغاا  گسااتر روغاا  حاصاال همچنااان در 

دانه  ها  لیپولیتیک درست در زیر پوسته نازک آنزیم  ]29[قرار داشت

ندیاده قاادر ناواهناد باود باه       ها  آسایب  یاختهاند و در  واقع شده

، باعث ایجاد تغییارات  ها حمله کنند اما از آنجا که دماها  باال چربی

 هااا فعالیاات خااود را   ایاا  آناازیم  ،شااود  ماای یاختااهفیزیکاای در 

شکسات    از ناشای  اسایدیته،  افازایش تردیاد،   بی  ]28[کنند میآغاز 

  ]26[ستگرما از ناشی گلیسرید  تر  ها  مولکول استر  پیوندها 

( 2612اسریتی و همکااران )  نیز( و 2667آمالیاکارتیکا و همکاران )

پرس اسیدیته روغا    چرخشبیان داشتند که با افزایش سرعت  نیز

  ]28و36[یابد افزایش می

 

پارس ماارپیچی بار پایاداری      چارخش ثیر سارعت  أت 3-4

 روغن اکسایشی

پرس بر پایادار    چرخش( نتایج حاصل از تاثیر سرعت 0شکل )در 

در ای  بررسای باا   بریم که  پی می  شود مشاهده میروغ   اکسایشی

پایادار    ،دور در دقیقاه  79باه   11پرس از  چرخشافزایش سرعت 

علت افازایش  ساعت افزایش یافت   66/8به  31/8روغ  از  اکسایشی

 تاوان  پارس را مای   چارخش باا افازایش سارعت     اکسایشیپایدار  

، به افزایش و آزادساز  بیشتر ترکیباات توکاوفرولی و ضاد اکسانده    

 پایادار    ]31و32[پرس نسبت داد چرخشافزایش سرعت  ناشی از

 که ا  نقطه به رسیدن برا  الزم زمان مدت از است عبارت اکسایشی

 عادد  یاا  پراکساید  عادد  مانناد  اکسایشای  هاا   کمیت از یکی آن در

 افزایش ناگاانی طور به خود افزایشی روند کردن طی از پس کربونیل

 اکسایش  شود می روغ  در نامطلوب بو  و طعم تولید باعث و یابد یم

 را غاذا  کیفیات  کااهش  و نامطلوب بو  شودکه می فساد ایجاد باعث

 از حاصال  ماواد  ارزیاابی  بارا   متعادد   هاا   شرو  دارد در پای 

 و فیزیکای  شایمیایی،  خاواص  بار  زیااد   آثار گرمایی، با فرایندها 

 پایدار  شاخص ها آن تری  مام از یکی که دارد و ود روغ ، ا  تغذیه

 طای  اکسایشای  پایادار   گیر  شااخص  اندازه  ]33[تاس اکسایشی

 هاا  روغا   کیفیت ارزیابی تناایی برا  ها به روغ  حرارتی فرایندها 

 در روغا   نموناه  اولیاه  وضعیت خصوص در اما اطالعاتی نیست کافی

  ]30[گذارد می ،اختیار

 

 

 
 .روغن اکسایشیپرس مارپیچی بر پایداری  چرخشثیر سرعت أت .4شکل 
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اندازی  پرس مارپیچی بر قدرت دام چرخشثیر سرعت أت 3-5

 DPPHاد آزرادیكال 

انداز  رادیکاال   دام دست آمده از ای  تحقیق پیرامون قدرت  نتایج به

 ی پاارس مااورد بررساایچرخشااهااا   ساارعت، ناشاای از DPPHآزاد 

اناداز    دام قادرت باه   ،پارس  چرخشنشان داد که با افزایش سرعت 

 ( یافااات>P 67/6دار  ) افااازایش معنااای  DPPHرادیکاااال آزاد 

پیونادها    محتوا  فزایش(  علت ای  امر ممک  است با ا(7))شکل 

 تشاکیل  و یاا  پارس چارخش  افزایش سارعت   طی کونژوگه مضاعف

 غیرآنزیمااای شااادن ا  محصاااوالت حاصااال از واکااانش قااااوه

نتایج ای  باش با نتایج باش آبااد  و همکااران     ]37[باشد مرتبط

  ]0[دانه کار کرده بودند، مطابقت داشت ( که رو  روغ  سیاه2619)

DPPH  و پایادار و ارغاوانی رناگ اسات      آبدوستنوعی رادیکال آزاد 

 دارا  حداکثر  ذب در طول ماور  ها الکترون تک که به دلیل و ود

nm 717  تاnm 719 انتقال الکتارون و یاا اتام هیادروژن باه      تسا  

هاا و   فناول  هاایی چاون   از ترکیبات احیاکنناده  DPPH  ها کالیراد

به کااهش میازان  اذب محلاول      ،به فرم غیر رادیکالی ها آنتبدیل 

DPPH  رناگ شادن    در ه بای   ]30[شود منجر میمور  در ای  طول

و یاا مااار رادیکاال آزاد توساط     انداز   دامترکیب بیانگر قدرت  ای 

  استمربوطه  (پاداکسند )و  اکسیدان آنتی
 

 پرس مارپیچی بر فنول کل چرخشثیر سرعت أت 3-6

 هاا  ثانویاه   )دگرگشاته( متابولیت از بزرگای  دساته  فناولی  ترکیبات

 هاا   گاروه  حضاور  از ناشای  هاا  آن پاداکسندگی توانایی که ندا گیاهی

 طبیعای  هاا   فنول کاربرد و تو ه است  در ساختارشان هیدروکسیل

ایا    علت ای  امر آن اسات کاه   است  افزایش به رو ییغذا عایصن در

 رو ایا   از و اندازناد  می تأخیر به را لیپیدهاایشی اکس تجزیه ترکیبات

  ]39[باشاند  غاذایی را باباود مای    ماواد  ا  تغذیاه  ارزش و کیفیات 

 پاارس باار میاازان فنااول   چاارخشثیر ساارعت أ( تاا0شااکل )در 

  باا افازایش   کنیاد  را مشااهده مای  زمینای   ها  روغ  بادام کل نمونه

دار  افازایش   میزان فنول کل به طاور معنای   ،پرس چرخشسرعت 

(  در ای  تحقیق بیشتری  میزان فنول کل مربو  به >67/6Pیافت )

توان به  دور در دقیقه بود  علت ای  افزایش را می 79روغ  حاصل از 

 وارد شدن هرچاه بیشاتر ایا  ترکیباات باه داخال روغا  ناشای از         

نتایج ای  باش با نتایج   ]38[باالتر پرس نسبت داد چرخشسرعت 

  ]19[اشت( تطابق د1367آباد  و همکاران ) باش

 

 

 
 .DPPHاندازی رادیکال آزاد  دام قدرت بهپرس مارپیچی بر  چرخشثیر سرعت أت .5شکل 
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 .پرس مارپیچی فنول کل چرخشثیر سرعت أت .6شکل 

 

 

 گیری کلی نتیجه .4

 خااواص باارپاارس ماارپیچی   چاارخشسارعت   اثاار قیااتحقایا    در

  نتاایج  شاد  یبررسا زمینی  از بادام شده تولیدروغ   فیزیکوشیمیایی

پارس ماارپیچی    چرخشسرعت با افزایش ای  تحقیق نشان داد که 

و قدرت  اکسایشیاندیس اسیدیته، فنول کل، شاخص رنگ، پایدار  

ولای میازان باازده     ،فازایش ها ا نمونه DPPHانداز  رادیکال آزاد  دام 

تاوان     با تو ه به نتایج ای  مطالعاه مای  یافتاستارار روغ  کاهش 

 از طریاق زمینای   هاا  باادام   که استارار روغ  از داناه  اظاار داشت

  استدور در دقیقه بسیار مناسب  33پرس مارپیچی با سرعت 
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