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تاریخ دریافت95/12/01 :

تاریخ پذیرش96/04/03:

چکیده
روغن کنجد به علت وجود اسیدهای چرب چند غیراشباعی و همچنین به علت ترکیبات موجود در خود ،باعث کاهش فشار خون
و کلسترول در انسان میشود .در این مطالعه ،اثرپیشتیمارهایتوان و زمان ریزموج برخصوصیات فیزیکوشیمیایی
روغنکنجدشاملراندمان روغنکشی ،دانسیته ،اسیدیته ،شاخص رنگ روغن و میزان ترکیبات فنلی با استفاده از طرحکامالً تصادفی
در قالب آزمایش فاکتوریل  3×3با سه سطح توان ریزموج ( 540 ،180و  900وات) و سه سطح زمان ریزموج (  180 ،90و 270
ثانیه) مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که با افزایش توان ریزموج،اسیدیته ،دانسیته ،شاخص رنگ و فنل کلبهطور معناداری
()P>0/01افزایش یافت.افزایش زمان ریزموج نیز منتج به افزایش اسیدیته ،دانسیته و شاخص رنگ روغن گردید .بیشترین راندمان
روغنکشی از دانههایی بهدست آمدکه توان و زمان ریزموج بهکار رفته بهترتیب 540وات و  270ثانیه بود.افزایش زمان ریزموج از
 90به  180ثانیه به میزان  10/43درصد ترکیبات فنلیرا افزایش داد و با افزایش زمان از  180به  270ثانیه میزان این ترکیبات کاهش
یافت.در مجموع با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان بیان نمود که استفاده از ریزموجبهمنظور تیماردهی دانه کنجد قبل از
استخراج روغن با پرس مارپیچی میتواند موجب بهبود راندمان استخراج روغن ،کیفیت و افزایش معنیدارترکیبات فنلی گردد.
واژه های کلیدی  :پیش تیمار ،روغن کنجد ،فنل کل ،ریزموج

مسؤول مکاتباتa.abdollahi.88@gmail.com:
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-1مقدمه

این امواج از دو میدان عمودی نوسانی یعنی میدان الکتریکی

استفاده از دانههای روغنی در مصارف غذایی انسانها و

و مغناطیسی ساخته میشوند .در ریزموج ،حرارتدهی در

استفاده از کنجاله آنها برای غذای دام و نیز کاربرد در

یک مسیر مشخص و انتخابی و بدون اتالف حرارت به

داروسازی ،صابونسازی و سوخت باعث شده تا هم

محیط اتفاق میافتد ،یعنی همانند حرارتدهی در یک

کشاورزان عالقه زیادی به کشت آنها داشته باشند و هم

سیستم بسته صورت میگیرد .این مکانیسم حرارتدهی

اینکه دولتها از کشت آنها حمایت کنند (.)1دراینمیان،

منجر به کاهش زمان استخراج در مقایسه با روشهای

از دانههای روغنی مهم که از منابع غنی پروتئین گیاهی

مرسوم روغنکشی میشود .اثر این فرایند به وسیله دو پدیده

محسوب میشود ،میتوان به دانه کنجد با نام علمی

انتقال یونی و چرخش دو قطبی میباشد که در اکثر موارد

 Sesamum indicum L.اشاره نمودکه از جمله اولین

این دو همزمان اتفاق میافتد ( .)15انرژی ریزموج به ماده

دانههایی است که برای استخراج روغن مورد استفاده قرار

غذایی نفوذ کرده و حرارت داخلی تولید میکند .این مسئله

میگیرد و میزان روغن در آن از  28تا  59درصد متغیر است

منجر به نرخ حرارتی بیشتر و کوتاهتر شدن زمان فرایند

(.)10این محصول از گذشتههای بسیار دور در آسیا و برخی

میگردد .در دانههای روغنی آب بهعنوان یک ماده دو

از مناطق آفریقا بهویژه در سودان ،نیجریه و اتیوپی کشت

قطبی به میزان فراوانی یافت میشود ،هر چند در این رابطه

میشد .در سال زراعی  ،1393-94سطح زیر کشت کنجد

مواد دیگری همچون نمک و پروتئین نیز میتوانند بهعنوان

در کشور  42/95هزار هکتار بود که که از این میزان زمین،

ترکیبات دیالکتریک عمل نمایند ( .)21حبیبی نوده

 40/443هزار تن کنجد برداشت شد (.)3روغن کنجد دارای

وهمکاران ( )1389اثر تیمار ریزموجبر کیفیت روغن

طعمی دلپذیر و بوی مطبوعی است که میتوان از آن

استخراجی از دانه کلزا را مورد بررسی قرار دادند و گزارش

بهعنوان روغن ساالد طبیعی یا در پخت و پز استفاده نمود،

نمودند که تفاوت معنیداری از نظر میزان استخراج،

همچنین از آن در تهیه شورتنیگ و مارگارین و برخی از

کلروفیل و پایداری اکسایشی در بین نمونههای روغن

داروها استفاده میشود ( .)11روغن کنجد به علت وجود

مشاهده شد .تیمار نمونهها با این امواج عموماً تأثیر

اسیدهای چرب چند غیراشباعی و همچنین بهعلتدارا بودن

معنیداری بر ترکیب اسیدهای چرب و ضریب شکست

فیتواسترولها ،توکوفرولها و لیگنانها در خود ،باعث

روغن نداشت .بیشترین و کمترین مقدار عدد پراکسید

کاهش فشار خون و کلسترول در انسان میشود ( .)18این

بهترتیب مربوط به روغن استخراج شده با حالل و روغن

روغن با وجود اینکه  85درصد از اسیدهای چرب موجود

حاصل از نمونه تیمار شده با ریزموج به مدت  4دقیقه بود

در آن غیراشباع هستند ،دارای پایداری خوبی در برابر

( .)4سانچز و همکاران ( )2017تأثیرریزموج را بر سنتیک

اکسیداسیون 1میباشد ( .)19در فناوری استخراج روغن،

استخراج روغن و توکوفرولها از دانههای کانوال مورد

تیماردهی مناسب دانه قبل از استخراج یکی از مهمترین و

بررسی قرار دادند .آنها در این مطالعه از هگزان و دماهای

ضروریترین مراحل برای تولید محصولی با کیفیت و

متفاوت ( 298-333درجهکلوین) و زمانهای مختلف

راندمان باالست ( )7بنابراین اخیراً تکنیک استخراج با

( 300-648ثانیه) برای استخراج روغن استفاده نمودند .نتایج

پیشتیمار ریزموج ( )9در این زمینه مورد توجه قرار گرفته

آنها نشان داد که در هر زمان و دمایی استفاده از این امواج

است.ریزموج امواج الکترومغناطیس غیریونیزه با فرکانس

منجر به افزایش راندمان استخراج میشود ( .)20با توجه به

مابین  300مگاهرتز تا  300گیگاهرتز هستند و ما بین امواج

اینکه تاکنون هیچگونه پژوهشی در زمینهی استخراج روغن

رادیویی و مادون قرمز در طیف الکترومغناطیس قرار دارند.

از دانههای کنجد با استفاده از ریزموج بهعنوان پیشتیمار
پرس مارپیچی صورت نگرفته است به همین دلیل در

Oxidative Rancidity

1
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Q
×
X

پژوهش حاضر سعی شد که تأثیر پیشتیمار ریزموجبر

رابطه () 1

راندمان روغنکشی ،دانسیته ،اسیدیته ،شاخص رنگ روغن

در رابطه ( :R ،)1راندمان روغنکشی به درصد :Q ،مقدار

و میزان ترکیبات فنلی روغن حاصل از دانههای کنجد مورد

روغن استخراج شده به گرم :X ،وزن دانههای اولیه به گرم

100

=R

بررسی قرار گیرد.
 -2-2-2دانسیته

 -2مواد و روشها

دانسیته روغنها با استفاده از پیکنومتر و طبق روش

 -2-1مواد و تجهیزات

شماره)AOCS ،1993(Cc 10a-25بهدست آمد (.)6

دانههایکنجد مورد استفاده در این تحقیق از استان خراسان
جنوبی ،شهرستان فردوس و مواد شیمیایی مورد

 -2-2-3اندازهگیری اسیدیته

استفاده(هیدروکسیدسدیم ،فنل فتالئین ،الکل اتیلیک،

برای اندازهگیری اسیدیته ازروششماره،1993(Cd 3–63

معرف فولینسیوکالتو و کربنات سدیم) از شرکت مرک

)AOCSاستفاده شد ( .)6ابتدا  5گرم روغنبا30 -20

آلمان تهیه شد .تجهیزات مورد استفاده در این مطالعه

میلیلیتر اتانول یا الکل خنثی دیگری مخلوط و با افزودن

عبارتند بودند از دستگاه اسپکتروفتومتر (،Biochrom

چند قطره فنل فتالئین با سود 0/1نرمال تا ظهور رنگ

انگلیس)،دسیکاتور ،آون آزمایشگاهی( ،Memertآلمان)،

صورتی تیتر گردید .میزان عدد اسیدیته از رابطه  2بهدست

پیکنومتر ،ترازوی دیجیتال( ،Gec Averyساخت

آمد.

انگلستان) ،دستگاه ریزموج ( ،LGکره جنوبی) ،دستگاه

رابطه ()2

رنسیمت

(،Metrohm

سوئیس)و

پرس

مارپیچی

آزمایشگاهی ( ،Kern Kraftآلمان).

× 100

282 ×N×100×V
1000×W

=A

در رابطه فوق  :Nنرمالیته سود مصرفی :V،حجم سود
مصرفی به میلیلیتر :W،وزن نمونه به گرم :A ،اسیدهای

 -2-2آمادهسازی نمونه و شرایط اعمال پیشتیمارهای

چرب آزاد بر حسب اسید اولئیک در  100گرم نمونه.

مختلف قبل از فرایند روغنکشی

در این تحقیق ،دانههای کنجد (حاوی  49/7درصد روغن)

-2-2-4شاخص رنگ

پس از تهیه ،بوجاری و در کیسههای پالستیکی مقاوم نسبت

برای سنجش رنگ که اغلب مخلوطی از رنگهای قرمز و

به نفوذ هوا و رطوبت تا زمان آزمایش نگهداری شدند.

زرد است از روش اسپکتروفتومتری ،1993(Cc13–92

سپس ،آنها تحت تأثیر پیشتیمارهای مختلف ریزموج با

)AOCSاستفاده شد ( .)6برای این منظور دانسیته اپتیک

زمانهای مختلف فرایند ( 180 ،90و  270ثانیه) و توانهای

روغن در طول موجهای  620 ،550 ،460و  670نانومتر با

مختلف ( 540 ،180و  900وات) قرار گرفتند ( .)9بعد از

اسپکتروفتومتر اندازهگیری و سپس از رابطه  3برحسب

اعمال این تیمارها ،روغن دانهها با پرس مارپیچی و با

رنگ زرد الویباند شاخص رنگ تعیین شد.

سرعت  33دور در دقیقه استخراج گردید و ویژگیهای

رابطه(3

)

 = 1/29 A69+460/7 A41+550/2A620 -56/4 A670شاخص رنگ

مورد نظر در روغن استحصالی ،اندازهگیری شد.
 -2-2-5ترکیبات فنلی کل
 -2-2-1راندمان روغنکشی

محتوای فنلیکل با روش رنگسنجی و با استفاده از معرف

برای مشخص کردن راندمان استخراج روغن ،ابتدا وزن دانه

فولین سیوکالتو تعیین شد .به این منظور  0/5میلیلیتر نمونه با

مصرف شده و وزن روغن حاصل از آن تعیین شد و با

آب مقطر به حجم  5میلیلیتر رسید .سپس  0/5میلیلیتر

استفاده از رابطه  1میزان آن بهدست آمد (.)13

معرف فولین سیوکالتو به نمونه رقیق شده افزوده شد .بعد از
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 3دقیقه  0/5میلیلیتر کربنات سدیم  10درصد به مخلوط

 -2-3تجزیه و تحلیل آماری

فوق اضافه و به مدت یک ساعت در دمای اتاق و در محل

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از طرح کامالً تصادفی در

تاریک قرار داده شد .پس از این مدت ،جذب نمونهها در

قالب آزمایش فاکتوریل  3×3با سه سطح توان ریزموج و سه

دمای اتاق با دستگاه اسپکتروفتومتر ماورای بنفش در 760

سطح زمان ریزموج و در سه تکرار انجام گردید .از نرم

نانومتر قرائت گردید .جهت رسم منحنی استاندارد از اسید

افزار  SASبرای تجزیه و تحلیل اطالعات و از آزمون چند

گالیک (  0تا  1000میکروگرم در میلی لیتر) استفاده شد و

دامنهای دانکن برای مقایسهی میانگین دادهها استفاده شد.

محتوای فنلی کل به صورت میلیگرم معادل اسید گالیک
 -3نتایج و بحث

در هر کیلوگرم نمونه گزارش شد (.)8

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آزمایش
در جدول  1آورده شده است.
جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تأثیر تیمارها بر ویژیگیهای مختلف محصول
میانگین مربعات
تیمارها

درجه

راندمان روغنکشی

اسیدیته

دانسیته

شاخص رنگ

فنل کل

آزادی

توان ریزموج

2

**23/46

**0/008

**528/45

**875/96

**3619/17

زمان ریزموج

2

**38/180

**0/0081

**56/05

**977/23

**1625/03

توان ریزموج×

4

**90/22

**0/001

**6/16

**13/64

**1911/38

زمان ریزموج
خطا

18

ضریب تغییرات

0/031

0/0025

0/006

0/025

0/064

0/101

0/00

0/930

0/45

7/25

** اختالف معنیداری در سطح احتمال  1درصد

 -3-1راندمان روغنکشی

افزایش توانریزموج نیزابتدا راندمان روغنکشی افزایش و

نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه زمان ریزموج بر راندمان

سپس کاهش یافت .همانطور که در جدول  2مشاهده

روغنکشی اثر معنیدارداشت( .)P>0/01مقایسه میانگینها

میشود ،بیشترین راندمان روغنکشی از دانههاییبهدست آمد

به روش آزمون دانکن بیانگر این بودکه با افزایش زمان

که زمان و توانریزموج به کار رفته در آنها به ترتیب 270

ریزموج از  90به  180ثانیه راندمان روغنکشی به علت

ثانیه و  540وات بود .محمد و آویاف ( )1998گزارش

تبخیربیشتر آب ازساختارموادگیاهی و افزایش فشاردرمحیط

کردند که بهبود راندمان استخراج روغن بهواسطه

داخلی دانهها در نتیجه تجزیه وگسیختگی غشاء سلولی ( 9و

حرارتدهی با ریزموج میتواند ناشی از تخریبترکیبات

،)13افزایش یافت و زمان بیشتر ریزموج به علت تخریب

پروتئینینیزباشد ( .)16نتایج این بخش با یافتههای

بافت داخلی دانه منجر به کاهش راندمان روغنکشی

(.)22

شد(شکل .)1همانطور که در شکل  2آورده شده است با

یاشیداوهمکاران

()2006

مطابقت

داشت
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a

راندمان روغن کشی (درصد)

42

41

41

40

40
39

b

c

39

b

c

38

38

37

37

36

36
270

90

180

900

زمان ریزموج (ثانیه)

180

540

راندمان روغن کشی (درصد)

a

42

توان ریزموج (وات)

شکل  -1تأثیرزمان ریزموج بر راندمان روغنکشی دانههای
کنجد

شکل  -2تأثیرتوانریزموج بر راندمان روغنکشی دانههای
کنجد

جدول  -2تأثیر متقابل زمان و توان ریزموج بر خصوصیات مورد بررسی
زمان

توان

راندمان

اسیدیته (درصد

دانسیته

ریزموج

ریزموج

روغنکشی

اسید اولئیک)

(کیلوگرم بر متر

گرم در

(ثانیه)

(وات)

(درصد)

مکعب)

کیلوگرم)

90

180

36/0±11/25

90

540

38/0±50/01

90

900

40/0±00/01

180

180

37/0±99/00

180

540

41/0±00/01

180

900

43/0±87/02

270

180

39/0±80/03

270

540

44/0±90/01

270

900

29/0±64/02

h

0/0±68/001

f

f

0/0±69/001

d

0/0±702/003

g

f

0/0±69/005

c

0/0±702/002

b

0/0±705/003

e

0/0±700/005

a

0/0±709/009

i

0/0±72/011

شاخص رنگ

g

919/0±13/25
923/0±40/40

d

926/1±80/00

929/0±02/97

d

930/0±20/34

c

933/0±60/98

e

936/0±30/60

b

939/0±80/35

a

i

20/0±55/01

h

33/0±20/01

g

41/0±59/03

f

24/0±14/02

e

38/0±65/01

d

41/0±59/01

c

37/0±89/03

a

50/0±78/03

b

61/0±21/02

939/2±40/00

فنل کل (میلی

h

383/0±6/25

f

377/0±0/27

c

363/0±6/31

g

386/0±6/23

d

424/0±9/13

c

430/0±0/18

e

385/0±3/26

b

379/0±6/33

a

441/0±1/17

f

h
i

d
c

b
e
g

a

اعداد دارای حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده معنیداری در سطح  5درصد میباشد.

 -3-2اسیدیته روغن

وات بود .افزایش زمان از  90به  270ثانیهباعث افزایش 2/8

اسیدیته و شاخص اسیدی یکی ازخصوصیات کیفی مهم

درصدیاسیدیته روغن گردید(شکل  .)3افزایش توان فرایند

روغنها میباشد که بهعنوان معیاری ازخلوص آن

نیز منجر به افزایش اسیدیته روغن استخراجی گردید (شکل

درنظرگرفته میشوند.اگرچه روغنهای تصفیه شده

 .)4این افزایش میزان اسیدیته با افزایش زمان و توان

تقریباًعاری ازاسیدهای چرب آزادهستندامامقادیر قابل

ریزموج را میتوان به اثر تجزیه شیمیایی تریگلیسریدها و

مالحظهای ازاین ترکیبات درروغنهای خام موجودمیباشد

باال رفتن میزان اسیدهای چرب آزاد مربوط دانست.

( .)5همانطور که در جدول  2آورده شده است ،کمینه

آنزیمهای لیپولیتیک درست در زیر پوسته نازک دانه واقع

مقدار اسیدیته روغن که بر حسب درصد اسید اولئیک

شدهاند و در سلولهای صدمه ندیده قادر نخواهند بود به

اندازهگیری شده بود ،تحتشرایطیبهدست آمد که زمان و

چربیها حمله کنند اما از آنجایی که دماهای باال ،باعث

توانریزموج در حداقل خود یعنی به ترتیب  90ثانیه و 180

ایجاد تغییرات فیزیکی در سلول میشود این آنزیمها فعالیت
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خود را آغاز مینمایند ( .)12نتایج این بخش با نتایج
a

270

180

اولئیک)

c

90

اسیدیته (برحسب درصد اسید

b

0.715
0.71
0.705
0.7
0.695
0.69
0.685
0.68

زمان ریزموج (ثانیه)

مترمکعب)

a

b
c

270

180

90

دانسیته (کیلوگرم بر

کیتیفوم و همکاران ( )13تطابق داشت.

940
935
930
925
920
915

زمان ریزموج (ثانیه)

شکل  -5تأثیرزمانریزموج بر دانسیته روغن دانههای کنجد

شکل  -3تأثیرزمانریزموج بر اسیدیته روغن دانههای کنجد
a

اسید اولئیک)

توان ریزموج (وات)

اسیدیته (برحسب درصد

900

540

180

900

540

مترمکعب)

c

c

180

دانسیته (کیلوگرم بر

a
b

0.72
0.71
0.7
0.69
0.68

b

934
932
930
928
926
924

توان ریزموج (وات)

شکل  -6تأثیرتوانریزموج بر دانسیته روغن دانههای کنجد

شکل  -4تأثیرتوانریزموج بر اسیدیته روغن دانههای کنجد
 -3-4شاخص رنگ
 -3-3دانسیته روغن

جدول تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که تمامی پارامترهای

تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آزمایشنشاندادکهدو

مورد بررسی در این تحقیق بر میزان شاخص رنگ

پارامتر توان و زمان ریزموج رویمیزان دانسیته روغن کنجد

نمونههای

معنیدار

تأثیر معنیدار داشتند ( .)P>0/01با افزایش زمانریزموج از

بودند( .)P>0/01همانطور که در شکل  7و  8آورده شده

 90به 270ثانیه ،میزان دانسیته روغن هموارهافزایش یافت

است با افزایش زمان و توانریزموجشاخص رنگ

(شکل .)5همانطور که در شکل  6مشخص گردیده است با

روغنافزایش یافت.همانطور که مشخص است،بیشینه

افزایش توانریزموج بر دانسیته روغن افزوده گردید .بیشترین

شاخص رنگ ( )61/21زمانی بهدست آمد که زمان و توان

میزان دانسیته روغنمربوط به نمونههایی بود که آن دانهها

ریزموج در حداکثر مقدار خود قرار داشت (جدول .)2این

برای  270ثانیه در معرض ریزموجی با توان  540وات قرار

افزایش در شاخص رنگ نمونههارا میتوان به گسیختگی

داشتند(جدول .)2بدیهی است که هرچه دما در طول فرایند

بافتهای گیاهی درطول تیماردهی وبنابراین افزایش

استخراج روغن باالتر باشد ،میزان مواد فنلی و ترکیبات ریز

استخراج رنگدانهها نسبت داد.دراین راستا لی و همکاران

نامحلول در روغن افزایش بیشتری یابد و در نتیجه دانسیته

( )2004اثردماهای مختلف برشته کردن دانههای گلرنگ

روغنها نیز افزایش مییابد( .)8نتایج این بخش با نتایج

رابرتغییرات

موردبررسی

بخشآبادی و همکاران ( )1395مطابقت داشت (.)2

قراردادند.آنهااظهارداشتندکه تشکیل رنگ درروغن،تحت

روغن

رنگ

کنجددارایتأثیرکامالً

روغن

آن

تأثیردماهای برشته کردن بودبهطوریکه باافزایش دما رنگ
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روغن حاصله نیزاز زردروشن به قهوهای تیره تغییرکرد

فنلی شد (شکل  .)10همانطور که در جدول  2آورده شده

(.)14

است بیشینه میزان ترکیبات فنلی زمانی بهدست آمد که زمان
60

a

و توان ریزموج در بیشترین مقدار خود بودند .مولکولهای

50

شاخص رنگ

b

40

c

30
20
10
270

ریزموج را بهدلیل داشتن گشتاور دو قطبی به میزان زیادی
جذب میکنند که منجر به افزایش دما و تکمیل سریع
واکنش شده و این امر موجب وارد شدن هرچه بیشتر این

0
180

قطبی همانند ترکیبات فنلی و محلولهای یونی انرژی

ترکیبات به داخل روغن میشود ولی در زمانهای باالتر

90

این امواج ممکن است به دلیل تخریب حرارتی این ترکیبات

زمان ریزموج (ثانیه)

شکل  -7تأثیرزمانریزموج بر شاخص رنگ روغن دانههای

کاهش یابند (.)9
a

فنل کل (میلی گرم گالیک اسید

کنجد

420
410

در کیلوگرم نمونه)

b

400

b
c

40
20

شاخص رنگ

a

60

390

c

380
370
360

0
540

900

350

180

270

شکل  -8تأثیر توان ریزموج بر شاخص رنگ روغن دانههای
کنجد

شکل  -9تأثیرزمانریزموج بر میزان فنل کل روغن دانههای
کنجد
410

ضد

اکسایشی

آنها

ناشی

c

ازحضورگروههای هیدروکسیلدر ساختارشان است.توجه
وکاربردفنلهای طبیعی درصنعت غذا روبه افزایش
است.زیرااین ترکیبات تجزیه اکسایشی لیپیدها رابه
تأخیرانداخته وازاین روکیفیت وارزش تغذیهای موادغذایی

در کیلوگرم نمونه)

ترکیبات فنلی دسته بزرگی ازمتابولیتهای ثانویه گیاهی

b

400
390
380
370

900

180

540
توان ریزموج (وات)

فنل کل (میلی گرم گالیک اسید

420

a

 -3-5فنل کل

میباشندکه

180
زمان ریزموج (ثانیه)

توان ریزموج (وات)

توانایی

90

را بهبود میبخشند (.)17نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه

شکل  -10تأثیرتوانریزموج بر میزان فنل کل روغن دانههای

تیمارهای مورد بررسی برمیزان فنل کل تأثیر معنیدار داشتند

کنجد

( .)P>0/01شکل  9نشان میدهد که با افزایش زمانریزموج

 -4نتیجهگیری

از  90به 180ثانیه به میزان  10/43درصد ترکیبات فنلی

افزایش توان و زمان فرایند ریزموجبهعنوان پیشتیمار

افزایش یافت و با افزایش زمان از  180به  270ثانیه میزان

استخراج روغن ،منجر به افزایش اسیدیته ،دانسیته و شاخص

این ترکیبات به علت تخریب این ترکیبات کاهش

رنگ روغن شد .ولی راندمان استخراج روغن و فنل کل با

یافت.افزایش توانریزموج نیز منجر به افزایش میزان ترکیبات

افزایش زمان ریزموجابتدا روند افزایشی و بعد از آن کاهشی
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