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چکیده
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ روﻏﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،از آنجﺎئﯿکه شﺮاﯾط اقلﯿمﯽ ،رقﻢ ،روش کشﺖ ،زمﺎن بﺮداشﺖ و روش فﺮآوري خصﻮصﯿﺖ نهﺎﯾﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﺗعﯿﯿﻦ
مﯽکنند ،شنﺎخﺖ بهﺘﺮﯾﻦ نﻮع زﯾﺘﻮن جهﺖ روﻏﻦکشﯽ ضﺮوري بهنظﺮ مﯽرﺳد .روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بکﺮ حﺎصل از ارقﺎم آمﯿگدال ،مﺎنزانﯿال ،آربﯿکﻦ و مخلﻮط روﻏﻦ کشﺖ
شده در منطقه داراب فﺎرس واقع در جنﻮب اﯾﺮان ﺗهﯿه و ﺗﺮکﯿبﺎت شﯿمﯿﺎﯾﯽ (ﺗﻮکﻮفﺮول ،اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب و ديانﻫﺎي مزدوج) و اندﯾس اﺳﯿدي ،عدد ﯾدي و عدد
صﺎبﻮنﯽ آنﻫﺎ ارزﯾﺎبﯽ شد .نﺘﺎﯾج نشﺎن داد که اندﯾس اﺳﯿدي ﻫمه اﯾﻦ روﻏﻦﻫﺎ از حد مجﺎز ﺗعﯿﯿﻦ شده ﺗﻮﺳط ﺳﺎزمﺎن کدکس و شﻮراي بﯿﻦاﻟمللﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بﺎالﺗﺮ
بﻮدند ،که نشﺎندﻫنده بﺎالﺗﺮ بﻮدن فعﺎﻟﯿﺖ ﻟﯿپﻮﻟﯿﺘﯿکﯽ اﯾﻦ ارقﺎم در شهﺮ داراب مﯽبﺎشد .بﯿشﺘﺮﯾﻦ و کمﺘﺮﯾﻦ مﯿزان عدد اﺳﯿدي ( )%w/wبهﺗﺮﺗﯿب در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن رقﻢ
آمﯿگدال ( )%7/38و آربﯿکﻦ ( )%1/38مشﺎﻫده شد .عدد ﯾدي در ﺗمﺎم نمﻮنهﻫﺎ در حد مجﺎز ﺗعﺮﯾف شده بﻮد .بﯿشﺘﺮﯾﻦ و کمﺘﺮﯾﻦ مﯿزان عدد ﯾدي ( )g/100gبهﺗﺮﺗﯿب
زﯾﺘﻮن رقﻢ مﺎنزانﯿال ( )37/60و آربﯿکﻦ ( )31/0116مشﺎﻫده شد .در مﻮرد عدد صﺎبﻮنﯽ ﺗفﺎوت معنﺎدار در نمﻮنهﻫﺎ مشﺎﻫده نشد .نﺘﺎﯾج بﺮرﺳﯽ ﺗﺮکﯿبﺎت ﺗﻮکﻮفﺮوﻟﯽ
نشﺎن دادکه آﻟفﺎﺗﻮکﻮفﺮول بﯿشﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮکﯿب در ﺗمﺎم نمﻮنهﻫﺎي مﻮرد ﺗحقﯿق بﻮدند و بعد از آن مﯿزان آﻟفﺎﺗکﻮﺗﺮﯾنﻮل و ﮔﺎمﺎﺗﻮکﻮفﺮول از ﻫمه ﺗﺮکﯿبﺎت بﺎالﺗﺮ بﻮد.
دﻟﺘﺎﺗﻮکﻮفﺮول و دﻟﺘﺎﺗکﻮﺗﺮﯾنﻮل در ﻫﯿچکدام از نمﻮنهﻫﺎي مﻮرد بﺮرﺳﯽ دﯾده نشد .بﯿشﺘﺮﯾﻦ مﯿزان ﺗﺮکﯿبﺎت ﺗﻮکﻮفﺮوﻟﯽ در رقﻢ مﺎنزانﯿال  33درصد وزنﯽ) بﻮد .طﯽ
بﺮرﺳﯽ ﺗﺮکﯿبﺎت اﺳﯿدچﺮب نﯿز مطﺎبق انﺘظﺎر اوﻟئﯿک اﺳﯿد بﺎالﺗﺮﯾﻦ مﯿزان را داشﺖ و از  %06/01درروﻏﻦ رقﻢ مﺎنزانﯿال ﺗﺎ روﻏﻦ اصل از اخﺘالط  %03/55مﺘغﯿﯿﺮ بﻮد
و پس از آن پﺎﻟمﯿﺘﯿک ،ﻟﯿنﻮﻟئﯿک ،اﺳﺘئﺎرﯾک اﺳﯿد قﺮار داشﺘند .بﺮرﺳﯽ منحنﯽ ديانﻫﺎي مزدوج ﻫﯿچﮔﻮنه شکسﺘگﯽ را نشﺎن نداد .نﺘﺎﯾج ارزﯾﺎبﯽ ﺗﺮکﯿبﺎت حﺎصل از
نمﻮنهﻫﺎي روﻏﻦ زﯾﺘﻮن نشﺎن داد که نﻮع رقﻢ زﯾﺘﻮن بﺮ کﯿفﯿﺖ و وﯾژﮔﯽﻫﺎي روﻏﻦ زﯾﺘﻮن اﺳﺘخﺮاج شده ﺗﺎثﯿﺮﮔذار اﺳﺖ.
واژههای کلیدی :روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بکﺮ ،اﺳﯿد چﺮب ،ﺗﻮکﻮفﺮول ،خﻮاص شﯿمﯿﺎﯾﯽ.
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زﯾﺘﻮن بهعنﻮان قدﯾمﯽﺗﺮﯾﻦ و مهمﺘﺮﯾﻦ محصﻮل زراعﯽ بشﺮ اﺳﺖ
که روﻏﻦ آن بﺎ روش اﺳﺘخﺮاج مکﺎنﯿکﯽ از مﯿﻮه درخﺖ اوﻟئﺎ
بهدﺳﺖ مﯽآﯾد ،که در مقﺎﯾسه بﺎ ﺳﺎﯾﺮ روﻏﻦﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ مﯽﺗﻮاند در
حﺎﻟﺖ خﺎم و بدون ﻫﯿچ فﺮآﯾند پﺎالﯾش مصﺮف مﯽشﻮد ( Fares et al.,
 .)2016روﻏﻦ زﯾﺘﻮن حﺎوي مقدار کمﯽ اﺳﯿدچﺮب اشبﺎع و مقدار زﯾﺎدي
اﺳﯿدچﺮب ﺗک ﻏﯿﺮاشبﺎع عمدﺗﺎً اوﻟئﯿک اﺳﯿد اﺳﺖ که خطﺮ ابﺘالء به
بﯿمﺎريﻫﺎي قلبﯽ را بﺎ کنﺘﺮل ﻟﯿپﻮ پﺮوﺗئﯿﻦﻫﺎ ،فشﺎر خﻮن ،مﺘﺎبﻮﻟﯿسﻢ
ﮔلﻮکز و ضدﻟخﺘگﯽ کﺎﻫش مﯽدﻫد ( .)Firestone, 2001اﺳﺘﺎندارد ملﯽ
اﯾﺮان روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را به چهﺎر نﻮع ﺗقسﯿﻢ مﯽکند :بکﺮ ،نﯿمه ﺗصفﯿه،
ﺗصفﯿه شده و ﮔﻮﮔﺮدي .روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بکﺮ روﻏنﯽ اﺳﺖ که از مﯿﻮه درخﺖ
زﯾﺘﻮن و ﺗﻮﺳط روشﻫﺎي مکﺎنﯿکﯽ در شﺮاﯾط معﯿﻦ (بهوﯾژه دمﺎﯾﯽ
منﺎﺳب) اﺳﺘخﺮاج مﯽشﻮد .ﻫمچنﯿﻦ فقط عملﯿﺎﺗﯽ ﻫمچﻮن شسﺘشﻮ،

اروپﺎ1

1و  -8بهﺗﺮﺗﯿب کﺎرشنﺎﺳﯽ ارشد و اﺳﺘﺎد ،ﮔﺮوه مهندﺳﯽ علﻮم و صنﺎﯾع ﻏذاﯾﯽ ،واحد
علﻮم و ﺗحقﯿقﺎت ،دانشگﺎه آزاد اﺳالمﯽ ،ﺗهﺮان ،اﯾﺮان.
 -6دانشﯿﺎر ،ﮔﺮوه مهندﺳﯽ شﯿمﯽ ،واحد شهﺮ قدس ،دانشگﺎه آزاد اﺳالمﯽ ،ﺗهﺮان،
اﯾﺮان.

صﺎف کﺮدن و ﺳﺎنﺘﺮﯾفﻮژ (جداﺳﺎزي) بﺮ روي آن انجﺎم مﯽﮔﯿﺮد .روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن بهعنﻮان ﯾک روﻏﻦ خﻮراکﯽ منحصﺮ به فﺮد به دﻟﯿل داشﺘﻦ مقﺎدﯾﺮ
زﯾﺎدي اﺳﯿدچﺮب ﻏﯿﺮ اشبﺎع ﺗک زنجﯿﺮهاي ،طعﻢ دﻟپذﯾﺮ ،پﺎﯾداري خﻮب
و اثﺮات وﯾژه ﺳالمﺘﯽ بخش مﻮرد ﺗﻮجه قﺮار ﮔﺮفﺘه اﺳﺖ .اﺳﯿدچﺮب
اصلﯽ ﻏﯿﺮاشبﺎعﯽ که در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن وجﻮد دارد اﺳﯿد اوﻟئﯿک اﺳﺖ.
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن عالوه بﺮداشﺘﻦ ﺳطح بﺎالﯾﯽ از اﺳﯿد چﺮب اشبﺎع نشده،
داراي ﺗﺮکﯿبﺎت بﯿﻮﻟﻮژﯾکﯽ ﻫمچﻮن آنﺘﯽاکسﯿدانﻫﺎ ،ﺗﺮکﯿبﺎت فنﻮﻟﯽ،
ﺗﻮکﻮفﺮول و رنگدانهﻫﺎي طبﯿعﯽ مﯽبﺎشند .ﺳﺎخﺘﺎر و وﯾژﮔﯽﻫﺎي اﯾﻦ
ﺗﺮکﯿبﺎت بﯿﻮﻟﻮژﯾک فقط در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بکﺮ بهخﻮبﯽ حفظ مﯽشﻮد .در
واقع روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بکﺮي که ﺗﻮﺳط اﺳﺘخﺮاج مکﺎنﯿکﯽ و بدون اعمﺎل
شﺮاﯾط حﺮارﺗﯽ بهدﺳﺖ آمده بﺎشد (.)Fiori et al., 2016
بﺎ ﺗﻮجه به اﯾنکه نﻮع و مﯿزان ﺗﺮکﯿبﺎت شﯿمﯿﺎﯾﯽ مﻮجﻮد در روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن به عﻮاملﯽ نظﯿﺮ رقﻢ ،شﺮاﯾط اقلﯿمﯽ و روش اﺳﺘخﺮاج وابسﺘه
(* -نﻮﯾسنده مسئﻮل)Email: shahla_shahriari@yahoo.com :
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i5.86095
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اﺳﺖ ﻟذا امﺮوزه به دﻟﯿل اﻫمﯿﺖ اﯾﻦ پﺎرامﺘﺮﻫﺎ در کﯿفﯿﺖ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن،
ﺗﻮﻟﯿدکنندﮔﺎن بﺮﺗﺮ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بﺮاي معﺮفﯽ روﻏﻦ خﻮد در بﺎزار جهﺎنﯽ
مشخصﺎت رقﻢ و محل ﺗﻮﻟﯿد روﻏﻦ را ذکﺮ مﯽکنند )et al., 2003
 .(Mateosدر ﺳﺎلﻫﺎي اخﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿد روﻏﻦ زﯾﺘﻮن حﺎصل ﯾک رقﻢ خﺎص،
به دﻟﯿل وﯾژﮔﯽﻫﺎي کﯿفﯽ آن در کشﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿدکننده اﯾﻦ محصﻮل
ﮔسﺘﺮش ﯾﺎفﺘه اﺳﺖ .وﯾژﮔﯽﻫﺎي کمّﯽ و کﯿفﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺗحﺖ ﺗأثﯿﺮ
عﻮامل مخﺘلف محﯿطﯽ و ﻫمچنﯿﻦ مدﯾﺮﯾﺖ بﺎغ نﯿز قﺮار دارد .شﺮاﯾط
اقلﯿمﯽ ،رقﻢ ،روش کشﺖ ،زمﺎن بﺮداشﺖ و روش فﺮآوري خصﻮصﯿﺖ
نهﺎﯾﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﺗعﯿﯿﻦ مﯽکنند و اﯾﻦ امکﺎن را اﯾجﺎد مﯽکند که
محصﻮل مشﺎبه مﺮبﻮط به منﺎطق مخﺘلف جغﺮافﯿﺎﯾﯽ را از ﻫﻢ ﺗشخﯿص
داد (  .)Coves et al., 2016در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ  Kritiotiو ﻫمکﺎران
( ،)6613نشﺎن دادند که ﺗﺎثﯿﺮ منطقه جغﺮافﯿﺎﯾﯽ و منشﺎء ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗفﺎوت
قﺎبل مالحظهاي در بﺮخﯽ از مﺘغﯿﺮﻫﺎ مثل درصد اﺳﯿد ﻟﯿنﻮﻟئﯿک و درصد
اﺳﯿد اوﻟئﯿک دارد .ﻫمچنﯿﻦ  Morroneو ﻫمکﺎران ( )6613وابسﺘگﯽ
اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب اشبﺎع نشده ،وانﯿلﯿک اﺳﯿد و بﺮخﯽ از وﯾژﮔﯽﻫﺎي حسﯽ
را به منطقه ﺗﻮﻟﯿد زﯾﺘﻮن نشﺎن دادند .در مطﺎﻟعه  Borgesو ﻫمکﺎران
( )6617نﯿز ﺗأثﯿﺮ منطقه و کشﻮر ﺗﻮﻟﯿد زﯾﺘﻮن بﺮ بﺮخﯽ از پﺎرمﺘﺮﻫﺎ نشﺎن
داده شد .از اﯾﻦ رو پژوﻫش حﺎضﺮ بﺎ ﻫدف بﺮرﺳﯽ خصﻮصﯿﺎت شﯿمﯿﺎﯾﯽ
وآنﺎﻟﯿز اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بکﺮ حﺎصل از ارقﺎم آمﯿگدال،
مﺎنزانﯿال ،آربﯿکﻦ و مخلﻮط روﻏﻦ کشﺖ شده در منطقه داراب شﯿﺮاز
واقع در جنﻮب اﯾﺮان انجﺎم شده اﺳﺖ.

مواد و روشها

شناسایی و تعیین ترکیب اسیدهای چرب نمونهها

جهﺖ ﺗعﯿﯿﻦ اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب آمﺎده ﺳﺎزي نمﻮنه بهصﻮرت مشﺘق
اﺗﯿل اﺳﺘﺮبﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎندارد AOCS1به شمﺎره  909/88صﻮرت ﮔﺮفﺖ.
ﺳپس از دﺳﺘگﺎه کﺮومﺎﺗﻮﮔﺮافﯽ ﮔﺎزي ، Varian Star 3400( GC
 ،Shimadozژاپﻦ) مجهز به ﺳﺘﻮن  ،Rtx Wax( cpsill 88ژاپﻦ) و
آشکﺎرکننده FID 6انجﺎم شد .ﺳﺘﻮن مﻮﯾﯿﻦ  166مﺘﺮي به قطﺮ داخلﯽ
 6/65مﯿلﯽمﺘﺮ پﺮشده بﺎ  BPX70که مطﺎبق اﺳﺘﺎندارد  AOCSبﺎ شمﺎره
 Ce 1e-91اﺳﺘفﺎده شد .درجه حﺮارت محل ﺗزرﯾق  656درجه
ﺳﺎنﺘﯽﮔﺮاد ،درجه حﺮارت ﺳﺘﻮن  193درجه ﺳﺎنﺘﯽﮔﺮاد ،درجه حﺮارت
آشکﺎرکننده  656درجه ﺳﺎنﺘﯽﮔﺮاد ،ﺳﺮعﺖ ﮔﺎز حﺎمل نﯿﺘﺮوژن 16
مﯿلﯽﻟﯿﺘﺮ بﺮ دقﯿقه ،فشﺎر  16 PSIو مقدار ﺗزرﯾق نمﻮنه ﯾک مﯿکﺮوﻟﯿﺘﺮ
بﻮد.
آزمون اندیس اسیدی

اندﯾس اﺳﯿدي طبق روش  (Cd 3d- 40, 1993) AOCSﺗعﯿﯿﻦ
ﮔﺮدﯾد .روش کﺎر آزمﺎﯾش به اﯾﻦ شﺮح مﯽبﺎشد که66 :امﯿلﯽﻟﯿﺘﺮ اﺗﺎنﻮل
و  66مﯿلﯽﻟﯿﺘﺮ دياﺗﯿل اﺗﺮ در ﯾک ارﻟﻦ مﺎﯾﺮ رﯾخﺘه و  5قطﺮه معﺮف
فنل فﺘﺎﻟئﯿﻦ به آن افزوده شد و خﻮب مخلﻮط شدند.ﺳپس  5ﮔﺮم نمﻮنه
روﻏﻦ به آن اضﺎفه ﮔﺮدﯾد .محﺘﻮﯾﺎت ارﻟﻦ بﺎ ﻫﯿدروکسﯿد پﺘﺎﺳﯿﻢ 6/1
نﺮمﺎل ﺗﺎ ظهﻮر رنگ صﻮرﺗﯽ کمﺮنگ که  15ثﺎنﯿه پﺎﯾدار بﻮد ،ﺗﯿﺘﺮ شد و
حجﻢ ﺳﻮد مصﺮفﯽ ﯾﺎدداشﺖ و از طﺮﯾق رابطه زﯾﺮ اندﯾس اﺳﯿدي
محﺎﺳبه شد:
(𝐴−𝐵) ×𝑁 ×56.1

()1

𝑤

= عدد اﺳﯿدي

تهیه روغن زیتون بکر

روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بکﺮ ﺗﻮﻟﯿدي ارقﺎم آربﯿکﻦ ،مﺎنزانﯿال ،کﺮونﺎئﯿکﯽ و
آمﯿگدال از مزرعه بهﺎرﻟﻮ در شهﺮﺳﺘﺎن داراب -شﯿﺮاز ﺗهﯿه شد .ابﺘدا
مﯿﻮهﻫﺎي زﯾﺘﻮن ﺗمﯿز و کﺎمال شسﺘه شد .ﺳپس مﯿﻮهﻫﺎ به روش ﺳﺮد
ﺗﻮﺳط آﺳﯿﺎب بﺮقﯽ چﺮخ شد و عملﯿﺎت مﺎﻟشدﻫﯽ انجﺎم ﮔﺮفﺖ .در اﯾﻦ
مﺮحله خمﯿﺮ به مدت نﯿﻢ ﺳﺎعﺖ در دمﺎي محﯿط ورز داده شد و به مﯿزان
65درصد آب بﺎ دمﺎي  65درجه ﺳﺎنﺘﯽﮔﺮاد به خمﯿﺮ اضﺎفه شد و نمﻮنه
حﺎصل پﺮس ﮔﺮدﯾد و در انﺘهﺎ ﺗﻮﺳط ﺳﺎنﺘﺮﯾفﻮژ بﺎ دور  0666روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
بکﺮ اﺳﺘخﺮاج شد .روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بکﺮ مسﺘخﺮج از ارقﺎم مخﺘلف زﯾﺘﻮن در
ظﺮوف ﺗﯿﺮه و دربسﺘه و در دمﺎي چهﺎردرجه ﺳﺎنﺘﯽﮔﺮاد در ﯾخچﺎل
نگهداري شد و آنﺎﻟﯿزﻫﺎ و بﺮرﺳﯽﻫﺎي آزمﺎﯾشگﺎﻫﯽ به مدت حداکثﺮ ده
روز روي ﻫﺮﯾک از نمﻮنه ﻫﺎ در آزمﺎﯾشگﺎه رازي دانشگﺎه آزاد اﺳالمﯽ
واحد علﻮم ﺗحقﯿقﺎت -ﺗهﺮان انجﺎم پذﯾﺮفﺖ .کلﯿه آزمﺎﯾشﺎت در ﺳه ﺗکﺮار
انجﺎم شد.

 =Aحجﻢ ﺳﻮد مصﺮفﯽ در ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن نمﻮنه (مﯿلﯽﻟﯿﺘﺮ)
 =Bحجﻢ ﺳﻮد مصﺮفﯽ در ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن شﺎﻫد (مﯿلﯽﻟﯿﺘﺮ)
 =Nنﺮمﺎﻟﯿﺘه ﺳﻮد مصﺮفﯽ
 =Wوزن نمﻮنه (ﮔﺮم)
آزمون عدد صابونی

اندﯾس صﺎبﻮنﯽ بﺮ طبق روش  (Cd 3a-94, 1997) AOCSﺗعﯿﯿﻦ
ﮔﺮدﯾد .اندﯾس صﺎبﻮنﯽ از روي ﺗﺮکﯿب اﺳﯿد چﺮب نمﻮنهﻫﺎي روﻏﻦﻫﺎ و
چﺮبﯽﻫﺎ که بهوﺳﯿله کﺮومﺎﺗﻮﮔﺮافﯽ ﮔﺎزي ﺗعﯿﯿﻦ شدهاند قﺎبل محﺎﺳبه
اﺳﺖ .پس از ﺗعﯿﯿﻦ ﺗﺮکﯿب اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب نمﻮنهﻫﺎ و در صد آنﻫﺎ
مجمﻮع وزن مﻮﻟکﻮﻟﯽ اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب ﺗعﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾد و ﺳپس اندﯾس
صﺎبﻮنﯽ از رابطه زﯾﺮ محﺎﺳبه ﮔﺮدﯾد:
()6

3 ×56.1 ×1000

)S.v = [ (𝑚𝑚𝑤𝑡 ×3)+92.09]−(3 ×18

 =mmwtمجمﻮع وزن مﻮﻟکﻮﻟﯽ اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب
)1 American Oil Chemistry Society (AOCS

)2 Flame Ionization Detector (FID

ارجمندفرد و همکاران  /ارزیابی کیفی روغن زیتون بکر تولید شده از ارقام مختلف زیتون 028 ...

 =50/1وزن مﻮﻟکﻮﻟﯽ ﻫﯿدروکسﯿد پﺘﺎﺳﯿﻢ
 =96/69وزن مﻮﻟکﻮﻟﯽ ﮔلﯿسﺮول
اندیس یدی

اجزا و درصد اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب مﻮجﻮد در نمﻮنه روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بهوﺳﯿله
کﺮومﺎﺗﻮﮔﺮافﯽ ﮔﺎزي ﺗعﯿﯿﻦ شده بﻮدند بنﺎبﺮاﯾﻦ اندﯾس ﯾدي نمﻮنهﻫﺎي
روﻏﻦﻫﺎ بﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎندارد  AOCSبه شمﺎره  Cd 1C-85ﺳﺎل 1997
بﺎ رابطه زﯾﺮ ﺗعﯿﯿﻦ شد.
IV= (%C16:1 × 0.950) + (%C18:1
() 8
)× 0.860) + (C18:3 × 0.785) + (% C22:1 × 0.723

 :C16:1پﺎﻟمﯿﺘﻮئﯿک اﺳﯿد
 :C18:1اوﻟئﯿک اﺳﯿد
 :C18:2ﻟﯿنﻮﻟئﯿک اﺳﯿد
 :C18:3ﻟﯿنﻮﻟنﯿک اﺳﯿد
شناسایی و تعیین مقدار توکوفرولها

شنﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗععﯿﻦ مقدار ﺗﻮکﻮفﺮول ﻫﺎي اﺳﺘخﺮاج شده از روﻏﻦ به
وﺳﯿه کﺮومﺎﺗﻮﮔﺮافﯽ مﺎﯾع بﺎ کﺎراﯾﯽ بﺎال Younglin Acme ( HPLC
 ،9000کﺮه جنﻮبﯽ) مطﺎبق اﺳﺘﺎندارد  AOCSبه شمﺎره  Ce8-89انجﺎم
ﮔﺮفﺖ .حدود  6ﮔﺮم نمﻮنه روﻏﻦ زﯾﺘﻮن در داخل ﯾک بﺎﻟﻦ ژوژه 65
مﯿلﯽﻟﯿﺘﺮي بﺎ ﻫگزان به حجﻢ رﺳﺎنﯿده شد .نمﻮنه آمﺎده شده دور از نﻮر
نگهداري شد و در ﻫمﺎن روز مﻮرد آزمﻮن قﺮار ﮔﺮفﺖ .بهطﻮري که مقدار
 66مﯿکﺮوﻟﯿﺘﺮ از نمﻮنه به دﺳﺘگﺎه ﺗزرﯾق ﮔﺮدﯾد.
شناسایی و تعیین مقدار استرولها

شنﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﺮول ﻫﺎي اﺳﺘخﺮاج ﮔشﺘه از روﻏﻦ بﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎندارد
 AOCSبه شمﺎره  976/51انجﺎم شد .اندازهﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮولﻫﺎ از طﺮﯾق
جدا کﺮدن ﺗﺮکﯿبﺎت صﺎبﻮنﯽ و ﺳپس جداﺳﺎزي ﮔﺮوهﻫﺎي مخﺘلف
ﺗشکﯿل دﻫنده ﻏﯿﺮصﺎبﻮنﯽ و نهﺎﯾﺘﺎً ﺗزرﯾق اﺳﺘﺮولﻫﺎي جدا شده به
دﺳﺘگﺎه کﺮومﺎﺗﻮﮔﺮافﯽ ﮔﺎزي مجهزبه آشکﺎرکننده شعلهاي بﺎ ﺳﺘﻮن
مﻮﯾﯿﻦ  86مﺘﺮي  HP5بﺎ قطﺮ داخلﯽ  6/65مﯿلﯽمﺘﺮ و دمﺎي ﺳﺘﻮن 656
درجه ﺳﺎنﺘﯽﮔﺮاد و درجه حﺮارت آشکﺎرکننده  636درجه ﺳﺎنﺘﯽﮔﺮاد و
مﯿزان ﺗزرﯾق  1مﯿکﺮوﻟﯿﺘﺮ انجﺎم شد.
اندازهگیری ترکیبات دارای پیوند مزدوج دوگانه

وجﻮد ديانﻫﺎي مزدوج در چﺮبﯽﻫﺎ نشﺎندﻫنده اکسﺎﯾش روﻏﻦ
اﺳﺖ که عﻮاملﯽ ﻫمچﻮن نﻮر ،اکسﯿژن ،دمﺎ و ﻫﻮا ﻫﺮﯾک به ﺗنهﺎﯾﯽ در
اﯾﻦ فﺮآﯾند ﺗﺎثﯿﺮﮔذار ﻫسﺘند .روش ديان مزدوج در مقﺎﯾسه بﺎ ﺗعﯿﯿﻦ
شﺎخص پﺮاکسﯿد ﺳﺎدهﺗﺮ ،آﺳﺎنﺗﺮ و به مقدار نمﻮنه کمﺘﺮ روﻏﻦ نﯿﺎز دارد
و ﻫمچنﯿﻦ مسﺘقل از واکنشﻫﺎي شﯿمﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳعه رنگ اﺳﺖ .مﯿزان

جذب نمﻮنه نمﻮنه رقﯿق شده (ﯾﺎزده قطﺮه نمﻮنه روﻏﻦ در  56مﯿلﯽﻟﯿﺘﺮ
اﯾزو اکﺘﺎن) مطﺎبق روش دکﺘﺮ قﻮامﯽ وﻫمکﺎران بﺎ کمﯽ اصالحﺎت در
اﺳپکﺘﻮفﺘﻮمﺘﺮ ،MiltonRoy( UV-Visآمﺮﯾکﺎ) در طﻮل مﻮج 681
نﺎنﻮمﺘﺮ انجﺎم شد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

جهﺖ ﺗجزﯾه وﺗحلﯿل دادهﻫﺎي حﺎصل از ﺗحقﯿق ،ازطﺮح آزمﺎﯾشﯽ
کﺎمالً ﺗصﺎدفﯽ در ﺳه ﺗکﺮار انجﺎم شد .مﯿﺎنگﯿﻦﻫﺎ بﺎ اﺳﺘفﺎده از نﺮمافزار
ﺳﯿگمﺎ پالت نسخه  11ودر ﺳطح احﺘمﺎل  5درصد ) (p<0.05انجﺎم
شد .بﺮاي رﺳﻢ نمﻮدارﻫﺎ از نﺮمافزار  Microsoft Excel, 2007اﺳﺘفﺎده
شد.

نتایج و بحث
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﯾکﯽ از بﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ روﻏﻦﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ و شﺮاﯾط
اقلﯿمﯽ ،رقﻢ ،روش کشﺖ ،زمﺎن بﺮداشﺖ و روش فﺮآوري خصﻮصﯿﺖ
نهﺎﯾﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﺗعﯿﯿﻦ مﯽکنند .بنﺎبﺮاﯾﻦ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بکﺮ حﺎصل
از ارقﺎم مخﺘلف زﯾﺘﻮن ﻫمچﻮن آمﯿگدال ،مﺎنزانﯿال ،آربﯿکﻦ و مخلﻮط
روﻏﻦ آربﯿکﻦ– کﺮونﺎﯾﯿکﯽ (بﺎ درصدﻫﺎي وزنﯽ مسﺎوي) در منطقه داراب
اﺳﺘﺎن فﺎرس ﺗهﯿه و بﺮ روي آن آنﺎﻟﯿزﻫﺎي آزمﺎﯾشگﺎﻫﯽ ﻫمچﻮن اندﯾس
اﺳﯿدي ،ﺗﺮکﯿبﺎت شﯿمﯿﺎﯾﯽ (ﺗﻮکﻮفﺮول ،اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب و ديانﻫﺎي
مزدوج)  ،عدد ﯾدي و عدد صﺎبﻮنﯽ مﻮرد ارزﯾﺎبﯽ قﺮار ﮔﺮفﺖ .ﻫمچنﯿﻦ
در اﯾﻦ ﺗحقﯿق در نظﺮ ﮔﺮفﺘه شد که به ﻫدف بﺮرﺳﯽ امکﺎن بهبﻮد
وﯾژﮔﯽﻫﺎي کﯿفﯽ و دﺳﺘﯿﺎبﯽ به درصد بﺎالﺗﺮ اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب در روﻏﻦ
بکﺮ رقﻢ آربﯿکﻦ بﺎ روﻏﻦ بکﺮ رقﻢ کﺮونﺎﯾﯿکﯽ بﺎدرصد مسﺎوي مخلﻮط
شد .در مﺮحله بعدي وﯾژﮔﯽﻫﺎي کﯿفﯽ مخلﻮط روﻏﻦ مﻮرد ارزﯾﺎبﯽ و
مقﺎﯾسه بﺎ ﺳﺎﯾﺮ نمﻮنهﻫﺎ قﺮار ﮔﺮفﺖ.
بررسی اندیس اسیدی نمونههای روغن

شکل  1عدد اﺳﯿدي روﻏﻦﻫﺎي مﻮرد مطﺎﻟعه در اﯾﻦ ﺗحقﯿق را نشﺎن
داده اﺳﺖ ﻫمﺎنطﻮرکه در نمﻮدار آمده اﺳﺖ بﯿﻦ ﺗﯿمﺎرﻫﺎي مخﺘلف از
ﻟحﺎظ عدد اﺳﯿدي ﺗفﺎوت معنﺎداري وجﻮد دارد ( .)p<0.05بﯿشﺘﺮﯾﻦ و
کمﺘﺮﯾﻦ مﯿزان عدد اﺳﯿدي بهﺗﺮﺗﯿب در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن رقﻢ آمﯿگدال و
آربﯿکﻦ -کﺮونﺎئﯿکﯽ مشﺎﻫده شد.
ﻫﯿدروﻟﯿز ﺗﺮي ﮔلﯿسﯿﺮﯾدﻫﺎ بهواﺳطه آنزﯾﻢﻫﺎي ﻟﯿپﻮﻟﯿﺘﯿک (ﻟﯿپﺎزﻫﺎ)
منجﺮ به ﺗﻮﻟﯿد مﻮنﻮ و ديآﺳﯿل ﮔلﯿسﺮول و اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب آزاد مﯽشﻮد.
فﺮآوردهﻫﺎي حﺎصل از واکنش ﻟﯿپﻮﻟﯿﺘﯿک فﺎقد بﻮ و مزه ﻫسﺘند و بنﺎبﺮاﯾﻦ
بﺎعث اﯾجﺎد نقص در وﯾژﮔﯽﻫﺎي حسﯽ نمﯽشﻮند ( .)Peri, 2014زمﺎنﯽ
که زﯾﺘﻮن بهواﺳطه عمل مکﺎنﯿکﯽ صدمه مﯽبﯿند ﻟﯿپﺎزي که در بﺮخﯽ
واکﻮئلﻫﺎي ﺳلﻮلﻫﺎي ﮔﻮشﺖ و ﯾﺎ ﻫسﺘه زﯾﺘﻮن وجﻮد دارد بﺎ روﻏﻦ
ﺗمﺎس پﯿدا مﯽکنند .واکنش بﺎ افزاﯾش دمﺎ ﺗشدﯾد شده و ﺗﺎبعﯽ از زمﺎن
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ﺗمﺎس ﻟﯿپﺎز و روﻏﻦ مﯽبﺎشد .ﻟﯿپﺎز ﻫﯿدروفﯿل بﻮده و ﺗنهﺎ درحضﻮر فﺎز
آبﯽ فعﺎل مﯽبﺎشد .زمﺎنﯿکه آب بهواﺳطه دکﺎنﺘﺎﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﺳﺎنﺘﺮﯾفﻮژ کﺮدن
از روﻏﻦ جدا مﯽﮔﺮدد ،واکنش ﻟﯿپﻮﻟﯿز کند شده ﯾﺎ مﺘﻮقف مﯽﮔﺮدد
) .(Aguilera et al., 2005نﺘﺎﯾج بهدﺳﺖ آمده نشﺎن داد بﯿشﺘﺮﯾﻦ و
کمﺘﺮﯾﻦ مﯿزان عدد اﺳﯿدي بهﺗﺮﺗﯿب در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن رقﻢ آمﯿگدال
( )%7/38و آربﯿکﻦ ( )%1/38مشﺎﻫده شد ( .)p<0.05عدد اﺳﯿدي روﻏﻦ
مﺎنزانﯿال  %5و روﻏﻦ مخلﻮط (آربﯿکﻦ -کﺮونﺎئﯿکﯽ)  %6/1ﮔزارش شد.
اﺳﯿدﯾﺘه روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بﺮ حسب درصد اﺳﯿد چﺮب آزاد بﺮ حسب اوﻟئﯿک
اﺳﯿد بﯿﺎن مﯽشﻮد که حد مجﺎز ﺗعﯿﯿﻦ شده مﯿزان اﺳﯿدﯾﺘه آزاد ﺗﻮﺳط

اﺳﺘﺎندارد کدکس و شﻮراي بﯿﻦ اﻟمللﯽ زﯾﺘﻮن ) (IOC1بﺮاي روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن فﻮق بکﺮ  6/3ﮔﺮم درصدﮔﺮم روﻏﻦ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بکﺮ درجه
ﯾک مقدار  6ﮔﺮم درصدﮔﺮم روﻏﻦ مﯽبﺎشد .نﺘﺎﯾج نشﺎن داد اﯾﻦ مﯿزان
در ﺗمﺎمﯽ نمﻮنهﻫﺎ مﻮرد ﺗحقﯿق به جز رقﻢ آربﯿکﻦ ( )%1/3بﺎالﺗﺮ از حد
مجﺎز ﺗعﯿﯿﻦ شده بﻮد .نﻮع رقﻢ زﯾﺘﻮن ،شﺮاﯾط محل کﺎشﺖ و شﺮاﯾط
نگهداري زﯾﺘﻮن پس از بﺮداشﺖ از پﺎرامﺘﺮﻫﺎي مﻮثﺮ بﺮ اﺳﯿدﯾﺘه روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن ﻫسﺘند .ﻫمﺎپﻮر و ﻫمکﺎران ( )1898نشﺎن دادند که اﺳﯿدﯾﺘه روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن رقﻢ روﻏنﯽ در دو منطقه ﮔﯿلﻮان و فدک اﺳﯿدﯾﺘه بﯿشﺘﺮ از حد
مجﺎز ﺗعﯿﯿﻦ شده داشﺘند که مطﺎبق بﺎ نﺘﺎﯾج اﯾﻦ ﺗحقﯿق بﻮد.
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آمیگدال

نوع روغن

شکل  -1مقادیر عدد اسیدی روغن تولید شده از ارقام مختلف زیتون

حﺮوف الﺗﯿﻦ مﺘفﺎوت بﺮ روي ﻫﺮ ﺳﺘﻮن نشﺎندﻫنده ﺗفﺎوت معنﯽدار آمﺎري مﯽبﺎشد.
بررسی عدد یدی نمونههای روغن

شکل  6عدد ﯾدي نمﻮنهﻫﺎي روﻏﻦ را نشﺎن مﯽدﻫد بﯿشﺘﺮﯾﻦ و
کمﺘﺮﯾﻦ مﯿزان عدد ﯾدي بهﺗﺮﺗﯿب زﯾﺘﻮن رقﻢ مﺎنزانﯿال و آربﯿکﻦ مشﺎﻫده
شد ( .)p<0.05ﺗفﺎوت معنﺎدار در نمﻮنه آمﯿگدال و مخلﻮط روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
(آربﯿکﻦ -کﺮونﺎئﯿکﯽ) مشﺎﻫده نشد (.)p>0.05
عدد ﯾدي نشﺎنگﺮ مﯿزان ﻏﯿﺮ اشبﺎعﯿﺖ ﯾک روﻏﻦ مﯽبﺎشد.
چﺮبﯽﻫﺎي ﻏﯿﺮاشبﺎع مﺎنند ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮکﯿبﺎت ﻏﯿﺮاشبﺎع در محل پﯿﻮندﻫﺎي
دوﮔﺎنه بﺎ ﯾد بﺎند مﯽشﻮند و ﺗﺮکﯿب اضﺎفﯽ ﺗﻮﻟﯿد مﯽکنند ،بنﺎبﺮاﯾﻦ عدد
ﯾدي مﯽﺗﻮاند مﯿزان اشبﺎعﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاشبﺎعﯽ چﺮبﯽﻫﺎ را مشخص کند.
مطﺎبق اﺳﺘﺎندارد کدکس اندﯾس ﯾدي روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بﯿﻦ  75ﺗﺎ  91بﺎﯾد
بﺎشد ( .)Codex, 2003در نﺘﺎﯾج اﯾﻦ ﺗحقﯿق ،بﯿشﺘﺮﯾﻦ و کمﺘﺮﯾﻦ مﯿزان
عدد ﯾدي به ﺗﺮﺗﯿب در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن رقﻢ مﺎنزانﯿال ( )37/60و آربﯿکﻦ
( )31/01مشﺎﻫده شد ( .)p<0.05عدد ﯾدي در نمﻮنه آمﯿگدال و مخلﻮط
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن (بهﺗﺮﺗﯿب  38/58و  )38/61ﺗفﺎوت معنﺎدار مشﺎﻫده نشد
)1 International Olive Council (IOC

( .)p>0.05در مجمﻮع ﺗمﺎم نﺘﺎﯾج مطﺎبق بﺎ اﺳﺘﺎندارد کدکس بﻮد .عدد
ﯾدي بﺎالﺗﺮ به معنﯽ درجه ﻏﯿﺮاشبﺎعﯿﺖ بﯿشﺘﺮ اﺳﺖ که ﺗﯿﺘﺮ پﺎﯾﯿﻦﺗﺮي
خﻮاﻫد داشﺖ .عدد ﯾدي ﺗﺎ حد زﯾﺎدي در بﯿشﺘﺮ چﺮبﯽﻫﺎ و روﻏﻦﻫﺎ به
مﯿزان پﺎﻟمﺘﯿک ،اوﻟئﯿک و ﻟﯿنﻮﻟئﯿک اﺳﯿد بسﺘگﯽ دارد .اندﯾس ﯾدي و
نقطه ذوب رابطه معکﻮس دارند ﻫﺮچه روﻏﻦ ﻏﯿﺮ اشبﺎعﺗﺮ بﺎشد اندﯾس
ﯾدي بﯿشﺘﺮ مﯽشﻮد .ﻫمچنﯿﻦ فسﺎد چﺮبﯽ در اثﺮ اکسﯿداﺳﯿﻮن بﺎ اندﯾس
ﯾدي ارﺗبﺎط مسﺘقﯿﻢ دارد ،چﻮن ﻫﺮچه بﺎند دوﮔﺎنه بﯿشﺘﺮ بﺎشد اندﯾس
ﯾدي بﯿشﺘﺮ مﯽشﻮد و در نﺘﯿجه فسﺎد بﯿشﺘﺮ مﯽشﻮد ،بهدﻟﯿل اﯾنکه
اکسﯿژن بﯿشﺘﺮي مﯽﺗﻮاند به بﺎند دوﮔﺎنه مﺘصﺎل شﻮد (قﻮامﯽ و ﻫمکﺎران،
 .)1837ﻫمﺎپﻮر و ﻫمکﺎران ( ،)1898طﯽ بﺮرﺳﯽ دو رقﻢ روﻏنﯽ و زرد
شﯿﺮاز و کﺎزرون نشﺎن دادند که عدد ﯾدي در رقﻢ روﻏنﯽ ﻫﺮ دو منطقه
بﺎالﺗﺮ بﻮد،و مﯿزان اوﻟئﯿک اﺳﯿد در رقﻢ روﻏنﯽ زرد شﯿﺮاز بﺎالﺗﺮ بﻮد در
نﺘﯿجه عدد ﯾدي بﺎالﺗﺮ داشﺖ.
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نوع روغن
شکل  -2بررسی میانگین عدد یدی روغن تولید شده از ارقام مختلف زیتون

حﺮوف الﺗﯿﻦ مﺘفﺎوت بﺮ روي ﻫﺮ ﺳﺘﻮن نشﺎندﻫنده ﺗفﺎوت معنﯽدار آمﺎري مﯽبﺎشد.
بررسی عدد صابونی نمونههای روغن

عدد صﺎبﻮنﯽ نمﺎﯾﺎنگﺮ وزن مﻮﻟکﻮﻟﯽ نسبﯽ ﺗﺮيﮔلﯿسﯿﺮﯾدﻫﺎي روﻏﻦ
اﺳﺖ .در واقع عدد صﺎبﻮنﯽ عبﺎرت اﺳﺖ از مﯿلﯽﮔﺮم پﺘﺎس ()KOH
مﻮرد نﯿز جهﺖ ﻫﯿدروﻟﯿز ﯾﺎ صﺎبﻮنﯽ کﺮدن ﯾک ﮔﺮم از نمﻮنه مﻮرد
آزمﺎﯾش و بﺎ کمک آن مﯿﺘﻮان روﻏﻦﻫﺎ را شنﺎﺳﺎﯾﯽ کﺮد .محدوده عدد
صﺎبﻮنﯽ طبق اﺳﺘﺎندارد کدکس بﯿﻦ  131ﺗﺎ 190 mg KOHبﺮاي ﻫﺮ
ﮔﺮم روﻏﻦ مﯽبﺎشد .بﺎ ﺗﻮجه به شکل  8ﺗفﺎوت معنﺎداري در عدد صﺎبﻮنﯽ
نمﻮنه روﻏﻦﻫﺎي مﻮرد آزمﺎﯾش مشﺎﻫده شد (.)p<0.05
عدد صﺎبﻮنﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بهدﺳﺖ آمده از آمﯿگدال ،رقﻢﻫﺎي
مﺎنزانﯿال و آربﯿکﻦ در محدوده اﺳﺘﺎندارد و بﺎ ﺗفﺎوت معنﺎدار از ﻟحﺎظ آمﺎري
(بهﺗﺮﺗﯿب بﺮابﺮ191/76 ،198/16و  )195/9 mg KOHبﻮد (.)p<0.05
مﻮاد ﻏﯿﺮقﺎبلصﺎبﻮنﯽ ﺗﺮکﯿبﺎﺗﯽ ﻫسﺘند که بﺎ وجﻮد مقﺎدﯾﺮ کﻢ ،بﺮ روي
خﻮاص حسﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بسﯿﺎر مؤثﺮ ﻫسﺘند .ﻫﺮ قدر عدد صﺎبﻮنﯽ بﺎالﺗﺮ
بﺎشد نشﺎندﻫنده نسبﺖ بﯿشﺘﺮ اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب بﺎ وزن مﻮﻟکﻮﻟﯽ پﺎﯾﯿﻦ
(اﺳﯿد چﺮب بﺎ زنجﯿﺮ کﻮﺗﺎﻫﺘﺮ) در ﺗﺮکﯿب روﻏﻦ اﺳﺖ .محققﺎن اﯾﺮانﯽ
مﯿزان عدد صﺎبﻮنﯽ در رقﻢ زرد شﯿﺮاز و کﺎزرون به ﺗﺮﺗﯿب  190/17و
 191/59 mg KOHو مﯿزان عدد صﺎبﻮنﯽ در رقﻢ روﻏنﯽ شﯿﺮاز و
کﺎزرون بهﺗﺮﺗﯿب  191/59و  133 /91 mg KOHاعالم کﺮدند (ﻫمﺎپﻮر
و ﻫمکﺎران.)1898 ،
بررسی ترکیبات توکوفرولی نمونههای روغن

روﻏﻦﻫﺎي زﯾﺘﻮن بکﺮ شﺎمل مقﺎدﯾﺮ زﯾﺎدي ﺗﺮکﯿبﺎت فنلﯽ و
ﺗﻮکﻮفﺮوﻟﯽ مﯽبﺎشند که بﺮ روي طعﻢ و پﺎﯾداري آن ﺗﺎثﯿﺮ زﯾﺎدي دارند.
ﻫمچنﯿﻦ ﺗﻮکﻮفﺮولﻫﺎ از ﺗﺮکﯿبﺎت مهﻢ در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻫسﺘند که
خﺎصﯿﺖ آنﺘﯽاکسﯿدانﯽ و وﯾﺘﺎمﯿنﯽ داشﺘه که عالوه بﺮ افزاﯾش مقﺎومﺖ

و پﺎﯾداري روﻏﻦ داراي فﻮاﯾد بﯿﻮﻟﻮژﯾکﯽ مﺎنند کنﺘﺮل رادﯾکﺎلﻫﺎي آزاد
مﯽبﺎشند.
در جدول  1مﯿزان ﺗﺮکﯿبﺎت ﺗﻮکﻮفﺮوﻟﯽ در انﻮاع روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را
نشﺎن داده شده اﺳﺖ .بﯿشﺘﺮﯾﻦ مﯿزان ﺗﺮکﯿب کل ﺗﻮکﻮفﺮوﻟﯽ معﺎدل بﺎ
 113/31 ppmدر روﻏﻦ زﯾﺘﻮن نﻮع آربﯿکﻦ بﻮد .در ﻫﯿچکدام از نمﻮنهﻫﺎ
دﻟﺘﺎﺗﻮکﻮفﺮول و دﻟﺘﺎﺗکﻮﺗﺮﯾﺎنﻮل مشﺎﻫده نشد .ﺗﻮکﻮفﺮولﻫﺎ و
ﺗﻮکﻮﺗﺮﯾﺎنﻮلﻫﺎ ،که جزء ﮔﺮوهﻫﺎي آبدوﺳﺖ ﻫسﺘند ،ﺗﻮﺳط ﺳﺎخﺘﺎر حلقﻮي
 -0کﺮومﺎنﻮل ،مﺘﯿله شده ﺗﺎ مقﺎدﯾﺮ مﺘفﺎوت در مﻮقعﯿﺖﻫﺎ  7 ، 5و  3بﺎ
ﯾک زنجﯿﺮه جﺎنبﯽ از واحدﻫﺎي ﺗﺮپﻦ مﺘصل به  C2مشخص مﯽشﻮند.
ﺗﻮکﻮفﺮولﻫﺎ و ﺗﻮکﻮﺗﺮﯾﺎنﻮلﻫﺎ عمدﺗﺎً به ﺗﺮکﯿبﺎت وﯾژهاي که ﺗﻮﺳط
حﺮوف پﯿشﻮند ﯾﻮنﺎنﯽ  α, β, γ, δبﺮﮔزﯾده شدهاند .بسﺘه به ﺗعداد و
مﻮقعﯿﺖ اﺳﺘخالف مﺘﯿل در حلقه کﺮومﺎنﻮل دﺳﺘهبندي مﯽشﻮند.
آﻟفﺎﺗﻮکﻮفﺮول بهعنﻮان آنﺘﯽاکسﯿدان اصلﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن در نظﺮ ﮔﺮفﺘه
مﯽشﻮد و مقدار آن از چند ﺗﺎ 866 ppmمﺘغﯿﺮ اﺳﺖ ( Blekas et al.,
 .)2003ﺗﻮکﻮفﺮولﻫﺎ ﺗﺮکﯿبﺎت فﺮاﺳﻮدمند و عملگﺮاي مﻮاد ﻏذاﯾﯽ
ﻫسﺘند که مﯽﺗﻮانند خطﺮ بﺮوز بﯿمﺎريﻫﺎ را کﺎﻫش دﻫد .اصلﯽﺗﺮﯾﻦ
عملکﺮد آﻟفﺎﺗﻮکﻮفﺮول ،نقش آنﺘﯽاکسﯿدانﯽ آن ﯾعنﯽ شکسﺘﻦ زنجﯿﺮه
رادﯾکﺎل در بﺎفﺖﻫﺎي ﻟﯿپﻮپﺮوﺗئﯿﻦﻫﺎ و ﻏذاﻫﺎ اﺳﺖ در نﺘﯿجه بﺎعث
افزاﯾش پﺎﯾداري حﺮارﺗﯽ و اکسﯿداﺗﯿﻮ و نﯿز زمﺎن مﺎندﮔﺎري روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
مﯽشﻮند ( .)Moreau et al., 2003اﮔﺮچه آﻟفﺎﺗﻮکﻮفﺮول ،فﺮاوانﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻮکﻮفﺮولﻫﺎﺳﺖ ،امﺎ از دﯾدﮔﺎه ﺗکنﻮﻟﻮژﯾکﯽ و ﺗغذﯾهاي ﺗعﯿﯿﻦ مقدار ﺳﺎﯾﺮ
انﻮاع ﺗﻮکﻮفﺮولﻫﺎ نﯿز اﻫمﯿﺖ دارد .ﮔزارش شده اﺳﺖ ﮔﺎمﺎﺗﻮکﻮفﺮول
نسبﺖ به آﻟفﺎﺗﻮکﻮفﺮول در کﺎﻫش ﺗجمع پالکﺖ ،ضداکسﯿداﺳﯿﻮن
ﻟﯿپﻮپﺮوﺗئﯿﻦﻫﺎ بﺎ دانسﯿﺘه پﺎﯾﯿﻦ ﺗأخﯿﺮ در ﺗشکﯿل ﺗﺮومبﻮز داخل شﺎرﯾﺎنﯽ
و حفﺎظﺖ در بﺮابﺮ رادﯾکﺎلﻫﺎي ،مضﺮ مﺎنند پﺮاکسﯽ نﯿﺘﺮﯾﺖ بسﯿﺎر
مؤثﺮﺗﺮ اﺳﺖ ( .)Saldeen and Mehta, 1999عﻮامل مخﺘلفﯽ مﯽﺗﻮاند
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مﯿزان  666/81 ،876/5 ،653/61و  661/18 ppmروﻏﻦ زﯾﺘﻮن بﻮد.
بﺘﺎﺗﻮکﻮفﺮول و بﺘﺎﺗکﻮﺗﺮﯾنﻮل در روﻏﻦ آمﯿگدال در مقﺎﯾسه بﺎ ﺳﺎﯾﺮ
روﻏﻦﻫﺎ کمﺘﺮﯾﻦ مقدار بﻮد .در دو رقﻢ آربﯿکﻦ و مخلﻮط روﻏﻦ
بﺘﺎﺗﻮکﻮفﺮول و بعد از آن ﮔﺎمﺎﺗکﻮﺗﺮﯾنﻮل مﯿزان (بهﺗﺮﺗﯿب  1/87، 6/18و
 0/07و  )6/99 ppmاﯾﻦ ﺗﺮکﯿبﺎت بﻮدند .در ﻫﯿچکدام از نمﻮنهﻫﺎ
دﻟﺘﺎﺗﻮکﻮفﺮول و دﻟﺘﺎﺗکﻮﺗﺮﯾنﻮل مشﺎﻫده نشد .محققﺎن اﯾﺮانﯽ مﯿزان
درصد ﺗﻮکﻮفﺮول را در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن رقﻢ مﺎري ( ،)160/116 ppmرقﻢ
شنگه ( ،)75 ppmرقﻢ روﻏنﯽ ( ،)76/9 ppmرقﻢ کنسﺮواﻟﯿﺎ (ppm
 )65/8و رقﻢ زرد ( )16/8 ppmﮔزارش دادند (فﺮﻫنگ دوﺳﺖ و
ﻫمکﺎران.)1896 ،

در مﯿزان و ﺗﺮکﯿب ﺗﻮکﻮفﺮول روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺗأثﯿﺮ بگذارد .نﺘﺎﯾج بﺮرﺳﯽ
ﺗأثﯿﺮ فﺮآﯾند رﺳﯿدن و ﺳﺎل زراعﯽ در مﯿزان ﺗﻮکﻮفﺮولﻫﺎي روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
بکﺮ نشﺎن داده اﺳﺖ که مﯿزان آﻟفﺎﺗﻮکﻮفﺮول و بﺘﺎﺗﻮکﻮفﺮول در طﻮل
رﺳﯿدن کﺎﻫش مﯽﯾﺎبد .دمﺎي عملﯿﺎﺗﯽ فﺮآﯾند اﺳﺘخﺮاج روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
عﺎمل مهمﯽ در مﯿزان آﻟفﺎﺗﻮکﻮفﺮول اﺳﺖ .نﺘﺎﯾج نشﺎن داده اﺳﺖ که
مﯿزان آﻟفﺎﺗﻮکﻮفﺮول در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بﺎ افزاﯾش دمﺎي آﺳﯿﺎب در
محدوده 66ﺗﺎ 86درجه ﺳﺎنﺘﯽﮔﺮاد افزاﯾش مﯽﯾﺎبد ( Del Caro et al.,
 .)2006 ; Gimeno et al., 2002ﻫمﺎنطﻮرکه انﺘظﺎر مﯽرفﺖ مﯿزان
آﻟفﺎﺗﻮکﻮفﺮول در ﺗمﺎمﯽ روﻏﻦﻫﺎي زﯾﺘﻮن مﻮرد بﺮرﺳﯽ بﺎالﺗﺮ بﻮد اﯾﻦ
مﯿزان در انﻮاع روﻏﻦ (مخلﻮط ،آربﯿکﻦ ،مﺎنزانﯿال و آمﯿگدال) بهﺗﺮﺗﯿب بﺎ
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آمیگدال

نوع روغن
شکل  -3بررسی میانگین عدد صابونی روغن تولید شده ازارقام مختلف زیتون

حﺮوف الﺗﯿﻦ مﺘفﺎوت بﺮ روي ﻫﺮ ﺳﺘﻮن نشﺎندﻫنده ﺗفﺎوت معنﯽدار آمﺎري مﯽبﺎشد.
جدول  -1میانگین ترکیبات توکوفرول ( )ppmدر انواع روغن زیتون
ترکیبات
توکوفرولی

روغن آمیگدال

روغن آربیکن

روغن مانزانیال

مخلوط (آربیکن و کرونائیکی)

661/18± 6/63 d
1/16± 6/68 a
5/76± 6/60 c

876/5± 6/63b
6/18± 6/ 61 b
11/68± 6/63 a

666/81± 6/63 c
6/66± 6/61 b
3/18± 6/67 b

653/61± 6/3 6 a
1/87 ± 6/68 a
16/67± 6/63 a

دلتا توکوفرول

Trace<1%

Trace<1%

Trace<1%

Trace<1%

آلفا توکوترینول

61/36± 6/69 b
6/79± 6/66 b
1/56± 6/65 c

68/39± 6/63 b
6/18± 6/61 a
0/50± 6/ 67 b

11/16± 6/63 c
6/56± 6/65 a
6/38± 6/60 a

17/66± 6/67 a
6/71± 6/65 a
6/99± 6/ 60 a

Trace<1%
683/16± 6/69 d

Trace<1%
113/31± 6/ 69 b

Trace<1%
617/51± 6/69 c

Trace<1%
697/65± 6/ 69 a

آلفا توکوفرول
بتا توکوفرول
گاماتوکوفرول

بتا توکوترینول
گاما توکوترینول
دلتا توکوترینول
توکوفرول کل

کمﯿﺖﻫﺎي مشﺘﺮک در ﻫﺮ ردﯾف از ﻟحﺎظ آمﺎري در ﺳطح  5درصد ﺗفﺎوت معنﯽداري بﺎ ﯾکدﯾگﺮ ندارند.

ارجمندفرد و همکاران  /ارزیابی کیفی روغن زیتون بکر تولید شده از ارقام مختلف زیتون 028 ...
بررسی ترکیب اسیدچرب نمونههای روغن

جدول  6در صد اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب در انﻮاع روﻏﻦ (آمﯿگدال ،مﺎنزانﯿال،
آربﯿکﻦ و مخلﻮط) را نشﺎن مﯽدﻫد .ﻫمﺎنطﻮرکه نشﺎن داده شده اﺳﺖ
اوﻟئﯿک اﺳﯿد بﺎالﺗﺮﯾﻦ مﯿزان درصد را در ﺗمﺎم نمﻮنهﻫﺎي روﻏﻦ بهﺗﺮﺗﯿب
 05/51 ،06/01 ،05/11و  %03/55داشﺖ .کمﺘﺮﯾﻦ درصد ﺗﺮکﯿب
اﺳﯿدچﺮب در نمﻮنهآمﯿگدال و مخلﻮط مﺮبﻮط به پﺎﻟمﺘﻮئﯿک ( 1/01و
 ،)%1/81در نمﻮنهﻫﺎي مﺎنزانﯿال و آربﯿکﻦ ﻟﯿنﻮﻟئﯿک اﺳﯿد (بهﺗﺮﺗﯿب
 6/633و  )%1/611بﻮد.
طﯽ بﺮرﺳﯽ درصد ﺗﺮکﯿبﺎت اﺳﯿدچﺮب ،مطﺎبق انﺘظﺎر ،اوﻟئﯿک اﺳﯿد
فﺮاوانﺗﺮﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب اندازهﮔﯿﺮي شده در ﺗمﺎم ارقﺎم زﯾﺘﻮن بﻮد .بﺮ
اﺳﺎس نﺘﺎﯾج حﺎصل بﯿﻦ نمﻮنهﻫﺎ از ﻟحﺎظ آمﺎري اخﺘالف معنﺎدار وجﻮد
داشﺖ ) .(p<0.05اﯾﻦ مﯿزان در انﻮاع روﻏﻦ (آمﯿگدال ،مﺎنزانﯿال ،آربﯿکﻦ
و مخلﻮط) بهﺗﺮﺗﯿب  05/51 ،06/01 ،05/11و  %03/55ﮔزارش شد.
اوﻟئﯿک اﺳﯿد فﺮاوانﺗﺮﯾﻦ اﺳﯿد چﺮب ﺗک ﻏﯿﺮاشبﺎعﯽ مﻮجﻮد در طبﯿعﺖ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب از ﻟحﺎظ ﺗغذﯾهاي اﻫمﯿﺖ زﯾﺎدي دارد زﯾﺮا ثﺎبﺖ شده
که اﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب وﯾژﮔﯽﻫﺎي بﯿﻮﻟﻮژﯾکﯽ بسﯿﺎر مهمﯽ دارد که از آن
جمله مﯽﺗﻮان به کﺎﻫش فشﺎرخﻮن ،کﺎﻫش احﺘمﺎل ابﺘال به ﮔﺮفﺘگﯽ
رگﻫﺎي قلبﯽ ،کﺎﻫش مقﺎدﯾﺮ ﻟﯿپﻮپﺮوﺗئﯿﻦ بﺎ دانسﯿﺘه پﺎﯾﯿﻦ ) (LDLو در
عﯿﻦ حﺎل افزاﯾش ﻟﯿپﻮپﺮوﺗئﯿﻦ بﺎ دانسﯿﺘه بﺎال ( ،)HDLکﺎﻫش رﯾسک
ﺳﺮطﺎن بهوﯾژه ﺳﺮطﺎن ﺳﯿنه و کﺎﻫش احﺘمﺎل بﺮوز آﺳﻢ اشﺎره کﺮد.
ضمﻦ اﯾنکه اﯾﻦ اﺳﯿد رب نقش مهمﯽ در افزاﯾش مقﺎومﺖ اکسﯿداﺗﯿﻮ
روﻏﻦﻫﺎ دارد ( ;Aguilera et al., 2005 Aparicio et al., 1999
 .)Gutierrez et al.,1999بﺎالﺗﺮ بﻮدن اﯾﻦ اﺳﯿد رب ﯾک پﺎرامﺘﺮ مثبﺖ
در ارزﯾﺎبﯽ کﯿفﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن مﯽبﺎشد .بﺮحسب محﺘﻮاي اوﻟئﯿک اﺳﯿد
ارقﺎم زﯾﺘﻮن به ﺳه دﺳﺘه ارقﺎم کﻢ اوﻟئﯿک بﺎ محﺘﻮاي اوﻟئﯿک اﺳﯿد کمﺘﺮ
از  ،%55ارقﺎم اوﻟئﯿکﺎ ﺳﯿد مﺘﻮﺳط بﺎ محﺘﻮاي اوﻟئﯿک اﺳﯿد بﯿﻦ %55-05
و ارقﺎم اوﻟئﯿک بﺎال بﺎ محﺘﻮاي اوﻟئﯿک اﺳﯿد بﺎالﺗﺮ از  %05ﺗقسﯿﻢ
مﯽشﻮند ( )Rondonini et al., 2001بﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس روﻏﻦﻫﺎي زﯾﺘﻮن
رقﻢ آمﯿگدال ،مﺎنزانﯿال و آربﯿکﻦ جزء ﮔﺮوه مﺘﻮﺳط اوﻟئﯿک اﺳﯿد و روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن مخﺘلط جزء ﮔﺮوه بﺎ درصد اوﻟئﯿک بﺎال طبقهبندي مﯽشﻮند.
پﺎﻟمﺘﻮئﯿک اﺳﯿد کمﺘﺮﯾﻦ درصد ﺗﺮکﯿب اﺳﯿدچﺮب در نمﻮنهﻫﺎي
روﻏﻦ آمﯿگدال و مخلﻮط (بهﺗﺮﺗﯿب بﺎ مﯿزان  1/01و  )%1/81بﻮد.
پﺎﻟمﯿﺘﻮﻟئﯿک اﺳﯿد ،اﺳﯿد چﺮب شﺎنزده کﺮبنه ﺗک ﻏﯿﺮاشبﺎعﯽ از نﻮع n-9
مﯽبﺎشد .اﯾﻦ اﺳﯿد چﺮب در ﺗمﺎم بﺎفﺖﻫﺎي بدن ﯾﺎفﺖ مﯽشﻮد امﺎ در
ﻏلظﺖﻫﺎي بﺎال در کبد وجﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﯿد چﺮب از عمل آنزم دﻟﺘﺎ 9-
دﺳﺎچﻮراز روي پﺎﻟمﯿﺘﯿک اﺳﯿد بهوجﻮد مﯽآﯾد .از اثﺮات مفﯿد اﯾﻦ
اﺳﯿدچﺮب افزاﯾش حسﺎﺳﯿﺖ ﺳلﻮلﻫﺎ به انسﻮﻟﯿﻦ و ممﺎنعﺖ از ﺗخﺮﯾب
ﺳلﻮلﻫﺎي بﺘﺎي پﺎنکﺮاﺗﯿک ﺗﻮﻟﯿد کننده انسﻮﻟﯿﻦ مﯽبﺎشد (Yang et
) .al., 2011مقﺎدﯾﺮ مجﺎز اﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب طبق اﺳﺘﺎندارد شﻮراي
بﯿﻦاﻟمللﯽ زﯾﺘﻮن بﯿﻦ  %6/8- 8/5قﺮار دارد ) .(IOOC, 2012بﺎ وجﻮد

داشﺘﻦ اخﺘالف معنﺎدار آمﺎري ﺗمﺎم نمﻮنهﻫﺎ در حد مجﺎزاﺳﺘﺎندارد قﺮار
داشﺘند .اﯾﻦ نﺘﺎﯾج بﺎ نﺘﺎﯾج حﺎصل از پژوﻫشﻫﺎ ﯾپﯿشﯿﻦ مطﺎبقﺖ مﯽکند
) (Rondanini et al., 2011; Matos et al., 2000اﺳﺘئﺎرﯾک اﺳﯿد،
اﺳﯿدچﺮب اشبﺎع  13کﺮبﻦﻫﺎي که پس از پﺎﻟمﯿﺘﯿک اﺳﯿد فﺮاوانﺗﺮﯾﻦ
اﺳﯿدچﺮب اشبﺎع در طبﯿعﺖ و نﯿز در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن مﯽبﺎشد .اﯾﻦ
اﺳﯿدچﺮب ﻫﻢ در بﺎفﺖﻫﺎي حﯿﻮانﯽ و ﻫﻢ در منﺎبع ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎفﺖ مﯽشﻮد
امﺎ مﯿزان آن در بﺎفﺖ چﺮب حﯿﻮانﯽ ﺗﺎ حدود  %86مﯽرﺳد در حﺎﻟﯿکه در
روﻏﻦﻫﺎي نبﺎﺗﯽ مقدار آن عمﻮمﺎً کمﺘﺮ از  %5مﯽبﺎشد .(Beare-Roger
) .et al., 2001محدوده مجﺎز اﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن طبق
اﺳﺘﺎنداردﻫﺎي کدکس ،شﻮراي بﯿﻦاﻟمللﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بﯿﻦ %6/5-5
مﯽبﺎشد .مقدار اﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب در ﺗمﺎم نمﻮنهﻫﺎي مﻮرد بﺮرﺳﯽ در حد
مجﺎز بﻮد .مقﺎدﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب در محدوده صفﺮ در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
مخلﻮط ﺗﺎ  %6/0در رقﻢ مﺎنزانﯿال قﺮار داشﺖ .نﺘﺎﯾج بهدﺳﺖ آمده مشﺎبه
ﯾﺎفﺘهﻫﺎي پژوﻫشگﺮان دﯾگﺮ مﯽبﺎشد ).(Rondanini et al., 2011
ﺳﺎﯾﺮ پژوﻫشگﺮان اﯾﺮانﯽ مقدار اﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب را در ارقﺎم مشﺎبه بهعنﻮان
مثﺎل در رقﻢ زرد  %6/06و آربﯿکﻦ %1/71در منطقه رودبﺎر ﺗﻮﺳط
 Hashempourو ﻫمکﺎران ( )6616و در رقﻢ روﻏنﯽ %6/86و مﺎري
 %6/19در منطقه کﺎزرون ﺗﻮﺳط ﻫﺎشﻢپﻮر و ﻫمکﺎران ( )1833ﮔزارش
کﺮدند.
ﻟﯿنﻮﻟئﯿک اﺳﯿد ،نﯿز اﺳﯿدچﺮب  13کﺮبنه دو ﻏﯿﺮاشبﺎعﯽ مﯽبﺎشد که
ﺳﺎخﺘﺎر  n-6دارد و به اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿب جزء اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب ضﺮوري
طبقهبندي مﯽشﻮد که بدن قﺎدر به ﺳنﺘز آنهﺎ نمﯽبﺎشد .اﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب
در بدن پﯿشﺳﺎز ﺳنﺘز آراشﯿدونﯿک اﺳﯿد و در نﺘﯿجه پﯿشﺳﺎز ﺳنﺘز
پﺮوﺳﺘﺎﮔالندﯾﻦﻫﺎ مﯽبﺎشد .مقﺎدﯾﺮ مجﺎز اﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
بکﺮ طبق اﺳﺘﺎندارد شﻮراي بﯿﻦاﻟمللﯽ زﯾﺘﻮن در حدود %5/8-61
ﮔزارش شده اﺳﺖ .مقدار اﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب در ﺗمﺎم نمﻮنهﻫﺎي مﻮرد بﺮرﺳﯽ
در حد مجﺎز بﻮد .مقﺎدﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب در محدوده  %17/16در روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن رقﻢ آربﯿکﻦ ﺗﺎ  %19/17در رقﻢ مﺎنزانﯿال قﺮار داشﺖ .نﺘﺎﯾج بهدﺳﺖ
آمده مطﺎبق بﺎ نﺘﺎﯾج پژوﻫشگﺮان دﯾگﺮ بﻮد ( ; Dabbou et al., 2009
 )Dag et al., 2010مقدار اﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب را در ارقﺎم مشﺎبه بهعنﻮان
مثﺎل در رقﻢ زرد  %15/16و مﺎري %15/11در منطقه رودبﺎر ﺗﻮﺳط
 Kharaziو ﻫمکﺎران ( )6616و در رقﻢ روﻏنﯽ  %16/11در منطقه
رودبﺎر ﺗﻮﺳط  Najafzadehو ﻫمکﺎران ( )6616ﮔزارش شد .بﺎ ﺗﻮجه
به محﺘﻮي بﺮرﺳﯽ اوﻟئﯿک و ﻟﯿنﻮﻟئﯿک اﺳﯿد نشﺎن مﯽدﻫد که ﻫمﻮاره
رابطهاي عکس بﯿﻦ محﺘﻮاي اوﻟئﯿک اﺳﯿد و ﻟﯿنﻮﻟئﯿک اﺳﯿد وجﻮد دارد.
ضمﻦ اﯾنکه بﺎ پﯿشﺮفﺖ دوره رﺳﯿدﮔﯽ ﻫمزمﺎن بﺎ کﺎﻫش اوﻟئﯿک اﺳﯿد
محﺘﻮاي ﻟﯿنﻮﻟئﯿک اﺳﯿد افزاﯾش مﯽﯾﺎبد ( ; Gutierrez et al., 1999
 .)Dag et al., 2011در رقﻢ آمﯿگدال ﻟﯿنﻮﻟنﯿک اﺳﯿد و در رقﻢ مخلﻮط
(آربﯿکﻦ -کﺮونﺎﯾکﯽ) اﺳﺘئﺎرﯾک و ﻟﯿنﻮﻟنﯿک اﺳﯿد مشﺎﻫده نشد.
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جدول  -2پروفایل اسید چرب (درصد وزنی /وزنی) در انواع روغن زیتون
اسید چرب
C16:0
C16:1
C18:0
C18:1c
C18:2c

روغن آمیگدال

15/83± 6/666
1/601± 6/660 a
6/18± 6 /666 a
05/11± 6/668 a
15/10± 6/668 a
a

C18:3c

سایر اسیدهای چرب

Trace< 0/1%
a

6/669± 6/667

روغن مانزانیال

15/68± 6/666
1/15± 6/ 666 a
6/0± 6/666 a
06/01± 6/668 b
19/17± 6/666 b
6/633± 6/ 666 b
6/369± 6/686 b
a

روغن آربیکن

مخلوط (آربیکن و کرونائیکی)

15/07± 6/666
1/00± 6/666 a
6/50± 6 /666 a
05/51± 6/668 a
16/17± 6/666 c
1/611± 6/668 c
1/851± 6/ 616 c

15/69± 6/666
1/861± 6/668 a

a

a

Trace< 0/1%

03/55± 6 /668
18/66± 6 /668 a
c

Trace< 0/1%
c

1/791± 6/616

کمﯿﺖﻫﺎي مشﺘﺮک در ﻫﺮ ردﯾف از ﻟحﺎظ آمﺎري در ﺳطح  5درصد ﺗفﺎوت معنﯽداري بﺎ ﯾکدﯾگﺮ ندارند.
بررسی نتایج حاصل از اندازهگیری ترکیبات دِیاِن مزدوج

روﻏﻦ زﯾﺘﻮن در بﺮابﺮ نﻮر ،اکسﯿژن ،دمﺎ و ﻫﻮا بﺎ اﯾجﺎد ذرهﻫﺎي
فﺘﻮاکسﯿد ﺗﻮانﺎﯾﯽ بﯿشﺘﺮ وﺳﺮﯾعﺗﺮي در مقﺎبل فسﺎد دارد .از طﺮفﯽ
پذﯾﺮفﺘه شده اﺳﺖ که وجﻮد ديانﻫﺎي مزدوج در چﺮبﯽﻫﺎ نشﺎندﻫنده
اکسﺎﯾش روﻏﻦ اﺳﺖ .نمﻮنهﻫﺎي حﺎوي اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب ﻏﯿﺮاشبﺎع بﺎ
حداقل دو بﺎند دوﮔﺎنه ﺗﻮانﺎﯾﯽ ﺗشکﯿل دِياِنﻫﺎي مزدوج را دارند و

مهمﺘﺮﯾﻦ اﺳﯿدچﺮب ﻏﯿﺮاشبﺎع در اﯾﻦ ﮔﺮوه که در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن نﯿز
مﻮجﻮد اﺳﺖ اﺳﯿد ﻟﯿنﻮﻟئﯿک مﯽبﺎشد .ﺗﺮکﯿبﺎت دِياِن مزدوج در اثﺮ جﺎبه
جﺎﯾﯽ پﯿﻮندﻫﺎي دوﮔﺎنه به ﻫنگﺎم اکسﺎﯾش اﺳﯿدﻫﺎي چﺮب ﻏﯿﺮاشبﺎع
ﺗﻮﻟﯿد مﯽشﻮند .اﺳﯿدﻫﺎي ديان مزدوج را مﯽﺗﻮان بﺎ اندازهﮔﯿﺮي مﯿزان
جذب در نﺎحﯿه فﺮابنفش بﺎ طﻮلمﻮج  681نﺎنﻮمﺘﺮ اندازهﮔﯿﺮي کﺮد.

شکل  - 4بررسی دِی اِنهای مزدوج نمونههای روغن زیتون

درصد اﯾﻦ ﺗﺮکﯿبﺎت بﺎ پﯿشﺮفﺖ اکسﺎﯾش ابﺘدا زﯾﺎد مﯽشﻮد و بعد از
آن روند ﺗقﺮﯾبﺎ ثﺎبﺘﯽ مﯽﮔﯿﺮد و در مﺮاحل پﯿشﺮفﺘه اکسﺎﯾش مطﺎبق
واکنش دﯾلز -آﻟدر به ﺗﺮکﯿبﺎت پلﯿمﺮي و محصﻮالت ثﺎنﻮﯾه اکسﺎﯾش

ﺗبدﯾل مﯽشﻮند .شکل  1مﯿزان جذب نمﻮنهﻫﺎي روﻏﻦ زﯾﺘﻮن رقﻢ
آمﯿگدال (اﻟف) ،مﺎنزانﯿال (ب) ،آربﯿکﻦ (ج) و مخلﻮط (د) در محدوده
طﻮل مﻮجﻫﺎي 666ﺗﺎ  866 nmنشﺎن داده که بﺎ ﺗﻮجه به نمﻮدار رﺳﻢ
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اﺳﯿدي ﻫمگﯽ اﯾﻦ روﻏﻦﻫﺎ بﺎ وجﻮد داشﺘﻦ اخﺘالف معنﺎدار آمﺎري از حد
مجﺎز ﺗعﯿﯿﻦ شده ﺗﻮﺳط ﺳﺎزمﺎن کدکس و شﻮراي بﯿﻦاﻟمللﯽ روﻏﻦ
 که نشﺎندﻫنده بﺎالﺗﺮ بﻮدن فعﺎﻟﯿﺖ ﻟﯿپﻮﻟﯿﺘﯿکﯽ اﯾﻦ،زﯾﺘﻮن بﺎالﺗﺮ بﻮدند
 اندﯾس ﯾدي ﻫمگﯽ اﯾﻦ روﻏﻦﻫﺎ بﺎ وجﻮد.ارقﺎم در شهﺮ داراب مﯽبﺎشد
داشﺘﻦ اخﺘالف معنﺎدار آمﺎري در حد مجﺎز ﺗعﯿﯿﻦ شده ﺗﻮﺳط ﺳﺎزمﺎن
 عدد صﺎبﻮنﯽ روﻏﻦ.کدکس و شﻮراي بﯿﻦاﻟمللﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بﻮدند
 مﺎنزانﯿال و آربﯿکﻦ در محدوده،زﯾﺘﻮن بهدﺳﺖ آمده از رقﻢﻫﺎي آمﯿگدال
.اﺳﺘﺎندارد بﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ اندﯾس در مخلﻮط روﻏﻦﻫﺎ بﺎالﺗﺮ از حد مجﺎز بﻮد
آﻟفﺎﺗﻮکﻮفﺮول بﯿشﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮکﯿب ﺗﻮکﻮفﺮول در ﺗمﺎم نمﻮنهﻫﺎي مﻮرد
ﺗحقﯿق بﻮدند و بعد از آن مﯿزان آﻟفﺎﺗکﻮﺗﺮﯾنﻮل و ﮔﺎمﺎﺗﻮکﻮفﺮول از ﻫمه
 دﻟﺘﺎﺗﻮکﻮفﺮول و دﻟﺘﺎﺗکﻮﺗﺮﯾنﻮل در ﻫﯿچ کدام از.ﺗﺮکﯿبﺎت بﺎالﺗﺮ بﻮد
.نمﻮنهﻫﺎي مﻮرد بﺮرﺳﯽ دﯾده نشد

- بﺎ ﺗﻮجه به جذب نمﻮنه.شده اﯾﻦ ارقﺎم ﻫمگﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن بکﺮ بﻮدند
 نشﺎن866 nm ﺗﺎ666 ﻫﺎي روﻏﻦ زﯾﺘﻮن مﻮرد ﺗحقﯿق در طﻮل مﻮج
 در نمﻮدارﻫﺎ شکسﺘگﯽ دﯾده نمﯽشﻮد و نشﺎندﻫنده،1 داده شده در شکل
اﯾﻦ اﺳﺖ که ﺗﺮکﯿبﺎت ثﺎنﻮﯾه اکسﺎﯾش که ﺳبب عطﺮ و طعﻢ ﺗند در
روﻏﻦ ﻫسﺘند حﺎصل نشده اﺳﺖ و در نﺘﯿجه مﯽﺗﻮان بﯿﺎن کﺮد که ﺗمﺎمﯽ
ارقﺎم مﻮرد بﺮرﺳﯽ بکﺮ بﻮدند علﺖ اﯾﻦ امﺮ به دﻟﯿل عدم حضﻮر اﺳﯿدﻫﺎي
.چﺮب چندﻏﯿﺮاشبﺎعﯽ در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن اﺳﺖ
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Introduction: Olive oil is one of the most useful vegetable oils. The climatic conditions, cultivars, cultivation
methods, harvesting time and processing method determine the final qualities of olive oil, recognizing the best olive oil
for leaching seems to be necessary.
8

Materials and Methods: This study aimed to evaluate the chemical composition, acidity index, iodine and soap
number of virgin olive oil derived from Amygdal, Manzanilla, Arbicen and mixed vegetable oils grown in Darab, Shiraz.
Results and Discussion: The results showed that all the oil acidity index the limit set by the Codex and IOOC were
higher. The maximum and a minimum number of olive oil acid, was observwd in the amygdala (83.7%) and Arbicen
(83.1%) respectively. The highest and lowest amount of iodine was seen in olive cultivar Manzanilla (78.06) and Arbicen
(81.6122), respectively. No significant difference in soap numbers in the samples was observed. During the study of
tecopherolone compounds, alpha-tocopherol was the highest in all samples, after which the levels of alpha-tocopherol
and gamma-tocopherol were higher than all compounds. Delta-tocopherol and Delt- tocutriol were not observed in any
of the examined specimens. The highest total Techenological compound was in Manzanilla (1691.88%). oleic fatty acid
abundant in all samples. The content of oleic and linoleic acid show that oleic acid and linoleic acid content is always an
inverse correlation. Also, the linoleic acid content increases with the reduction of oleic acid. Investigation of conjugated
compounds showed that the samples were Virgin.
Keywords: olive oil, virgin, fatty acid, tocopherol, conjugate bond
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