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  چكيده
 نظـر  از 6 امگـا  و 3 امگـا  چـرب  اسـيدهاي  اما  .است شده شناخته 6 امگا و 3 امگا ضروري چرب اسيدهاي مصرف اهميت :مقدمه

 اين نسبت رعايت ).آنتاگونيستي خاصيت( است ديگري كاهش سبب بدن در هاآن از يكي افزايش و بوده متفاوت عملكرد و متابوليكي
 دو ايـن  نسـبت  تنظيم به قادر بدن زيرا است برخوردار بيشتري ارزش از تنهايي به ضروري چرب اسيدهاي مصرف از اسيدچرب دو

  .باشد نمي اسيدچرب
 شـامل  ، )6 امگـا  از غني روغن( گلرنگ و )3 امگا از نيغ روغن  ( بزرك گياهي منابع از فراسودمند روغن تهيه امكان بررسي :هدف

  .نگهداري و فرموالسيون استخراج، مراحل
 بـه  سـازي   جـزء   به  جزء فرآيند و فيزيكوشيميايي هاي ويژگي بررسي ،گلرنگ و بزرك دانه روغن استخراج از پس : بررسي روش

 عنوان به گلرنگ و بزرك روغن از 6 امگا به 3 امگا 1:1 حدود نسبت به مخلوطي سپس. گرفت صورت  3 امگا مقدار باالبردن منظور
 با ماه 4، 3، 2، 1، 0 زماني هاي تناوب در فريزر و يخچال محيط دو در شده توليد روغن پايداري ميزان. شد فرموله فراسودمند روغن
  .گرفت قرار بررسي مورد رنسيمت و تيوباربيتوريك اسيد پراكسيد، هاي شاخص از استفاده
 رسـاند  درصـد  52/59 بـه  50/19 از را بـزرك  روغـن  3 امگـا  مقدار توان مي سازي جزء  به جزء فرآيند با كه داد نشان نتايج : نتايج

)05/0<p.( 4/99 و 100/43 بـه  صـفر  از فريزر و يخچال محيط در ترتيب به نگهداري ماه  4 طي در فراسودمند روغن پراكسيد عدد 
 آلدهيـد  دي مالون گرم ميلي 026/0 و 4/99 به صفر از ترتيب به تيوباربيتوريك اسيد عدد روغن، گرم صد در پراكسيد واالن  اكي  ميلي
  ).p>05/0( رسيد ساعت 1/35 به 2/10 و 33/0 به 2/10 از ترتيب به رنسيمت عدد و روغن كيلوگرم در

 حدود در را بزرك روغن 3 امگا ميزان توان مي سازي جزء  به جزء فرايند از استفاده با كه شد داده نشان بررسي اين در: گيري نتيجه

 ).p>05/0( باشـد  دار معنـي  آمـاري  اخـتالف  داراي اوليـه  3 امگـا  مقـدار  بـا  3 امگـا  نسبت كه طوري به داد افزايش درصد 4/78 
 فريـزر  در شده ينگهدار نمونه پراكسيد عدد كه داد نشان يخچال و فريزر در شده نگهداري فراسودمند روغن تشخيصي هاي آزمايش

  .شود استفاده فريزر از روغن اين نگهداري براي شود مي توصيه لذا بوده، داستاندار حد زير
  

  نگهداري ،6 امگا ، 3 امگا فراسودمند، روغن فرموالسيون بزرك، روغن گلرنگ، روغن : واژگان گل
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  دهم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1390چهلم، پاييز  شماره مسلسل

 

... امكان فرموالسيون روغن  

 

  مقدمه
 مهم هاي شاخص از جامعه يك افراد سالمت بردن باال

 تواند مي سالمتي .شود مي محسوب جوامع رفتپيش و بهداشتي

 در ها انسان . باشد محيطي عوامل و ژنتيك عامل دو از متأثر

 چنداني تغيير ژنتيكي لحاظ به گذشته سال هزار ده طول

 هاي فعاليت و انرژي مصرف غذا، نوع لحاظ به ولي اند نكرده

 نسبت اوليه هاي انسان تغذيه در . اند نموده زيادي تغيير فيزيكي

 خوردن هم به . است بوده  2:1 تا 1:1 حدود در  3 امگا به  6 امگا

 آن متعاقب كه بدن رشد و تنظيم خوردن هم به يعني تعادل اين

   اكتسابي هاي بيماري مانند هايي بيماري به ابتال
)Secondary heart disease( ،ديابت، باال، خون فشار قلبي 

 انواع و سرطان ، )Rheumatoid arthritis( روماتوئيد آرتريت

 ارتقا باعث  3 امگا مصرف كه است درست. است ها حساسيت

 آن سرطاني ضد و ضدالتهابي خاصيت و شود مي افراد سالمت

 نظر از  6 امگا و  3 امگا چرب اسيدهاي اما است شده شناخته

 براي حالت بهترين و متفاوتند يكديگر با عملكرد و متابوليكي

 نتيجه توان مي پس ].1[ باشد مي اسيدچرب ود اين تعادل بدن

 به  3 امگا مصرف از اسيدچرب دو اين نسبت رعايت گرفت

 امگا به  6 امگا تبديل . است برخوردار بيشتري ارزش از تنهايي
 صورت  )desaturase-3∆( سچوراز دي  3 دلتا آنزيم توسط 3

 زا يكي . باشند مي آنزيم اين فاقد پستانداران ولي گيرد مي

 توليد  6 امگا و  3 امگا چرب اسيدهاي وظايف ترين مهم

. باشد مي )Eicosanoids( يدهائايكوزانو حياتي هاي هورمون
 خوب عملكرد باعث اسيدچرب دو اين نسبت تنظيم 

 ايكوزانوئيك از ايكوزانوئيدها. شود مي بدن در ايكوزانوئيدها

 شامل ايكوزانوئيدها . شوند مي توليد .)C20( اسيد

 ها پروستاسيكلين ، )Prostaglandin ()PG( ها روستاگالندينپ
)Prostacyclin( )PGI( ، ها ترومبوكسان )Thromboxane( 
) TX(، ها ان لوكوتري )Leukotriene( )LT( ها ليپوكسين و 
)Lipoxin) (LX( اثرات داراي پروستاگالندين  .باشند مي 

 عبور تنظيم خون، فشار كاهش مانند مختلف فيزيولوژيك

 برخي اثر سازي خنثي عصبي، هاي سيناپس از مختلف هاي يون

 قاعدگي، درد جنين، سقط زايمان، درد ها، هورمون از

   ها پالكت چسبندگي طبيعي بازدارنده و عروق كننده منبسط
  

  

نمايد و  مي جلوگيري لخته توليد از پروستاسيكلين . باشد مي
 .است )Antiaggregatory( انعقادي ضد اثر داراي

 ترومبوكسان توليد  .شوند مي لخته تشكيل سبب   ها ترومبوكسان

 .دارند آنتاگونيستي خاصيت يكديگر با بدن در پروستاسيكلين و
 توليد . شوند مي بدن ايمني سيستم تعديل سبب ها  ان  لوكوتري

 ها ليپوكسين  است همراه هيستامين توليد با بدن در ها  ان لوكوتري

 و گذارند مي اثر عروق بر . شوند مي توليد يدسف هاي گلبول در
 ].2[ ندشو مي ايمني سيستم تعديل سبب

 غذايي مواد فرموالسيون مهم اجزاي از ها چربي و ها روغن

 گوناگوني وظايف بدن در و  ]3[ آيند مي شمار به صنعت در

 هاي هورمون توليد ها آن وظايف ترين اصلي از يكي دارند،

 چرب اسيدهاي از كه است وزانوئيدهاايك مانند بدن حياتي

 چرب اسيدهاي]. 4[  شوند مي سنتز  6 امگا و  3 امگا ضروري

 توليد بدن در كه شود مي گفته چربي اسيدهاي به ضروري

 شامل و شوند بدن وارد غذا طريق از بايد حتماً و شوند نمي

 از غني انسان مغز  .است  6 امگا و   3 امگا گروه چرب اسيدهاي

 از يكي . است دوكوزاهگزاانوئيك اسيد و آراشيدونيك اسيد

 و چشم شبكيه انسان، مغز خاكستري هاي سلول اصلي اجزاي
 چرب اسيد دو اين . است دوكوزاهگزاانوئيك اسيد قلب بافت

 به انسان شير در هستند، مهم بسيار نوزادان مغز تشكيل براي كه

 اولين  3 مگاا گروه چرب اسيدهاي در]. 5[ شوند مي يافت وفور

 و دارد قرار كربن سومين روي متيل گروه انتهاي از دوگانه بند
 انتهاي از دوگانه بند اولين  6 امگا گروه چرب اسيدهاي در

 ].6[ دارد قرار  6ه شمار كربن روي متيل گروه
 به توجه با اما است ماهي روغن  3 امگا منبع ترين مهم

 مدت ؛ها مكان تمام در آن نبودن دسترس در ؛ماهي منابع كمبود

 و آلودگي مشكالت ؛نامطلوب طعم و بو ؛كوتاه ماندگاري زمان
 امروزه ،سرب و جيوه با ها ماهي آلودگي همه از تر مهم و طبخ

 منابعي گياهي منابع  .شود مي استفاده گياهي ازمنابع بيشتر

 باالترين  .هستند بيشتر دسترس قابليت با و تر ارزان تر، سالم

 را  )كوتاه زنجير  3 امگا( آلفالينولنيك اسيد سيدچربا ميزان

 ميزان باالترين داراي بزرك گياهان بين از و بوده دارا گياهان
 در  6 امگا اسيدچرب ميزان باالترين . است  )درصد 50 حدود(

   داراي گلرنگ روغن هاآن بين از كه شود مي يافت گياهان
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 نمازي و همكاران

 

  

 .]7[ است )درصد 75 حدود( لينولئيك اسيد ميزان باالترين
 از يكي Linume usitatissmum علمي نام با بزرك هدان

 40 حدود در كه است جهان سطح در روغني هاي دانه ترين مهم
 در روغني هدان هر از بيشتر بزرك هدان]. 6[ دارد روغن درصد

 بزرك هدان  .گيرد مي قرار استفاده مورد فراسودمند غذاهاي توليد

 باشد، مي 3 امگا ضروري چرب اسيد خوب منبع اينكه بر عالوه

 گلوتامين هيستيدين، آرژنين، ضروري آمينة اسيدهاي حاوي

 و بوده فيتواستروژن حاوي كه   )ليگنان( متيونين و سيستئين
 استخوان پوكي از و كند مي گياهي استروژن توليد

)Osteopresis( نمايد مي جلوگيري يائسه زنان در ) تركيبات 

 و معدني تركيبات( شتهدا ضدسرطاني صيتخا كه   )فنلي

 در بزرك دانه روغن از گذشته از. باشد مي نيز )ها ويتامين

 رنگرزي، صنايع ها، ساختمان رنگ جمله از صنعتي مصارف

 آرايشي لوازم و چاپ جوهر بتن، محافظ جال، روغن تهيه

 چرب اسيد باالي ميزان دليل به امروزه اما است شده مي استفاده

 مواد فرموالسيون در و گرفته قرار توجه مورد  3 امگا ضروري

درصد  40 كانادا حاضر حال در]. 8[ رود مي كار  به غذايي
 روغني هدان اين هكنند صادر اولين و نمايد مي توليد را دنيا بزرك

 .باشد مي دنيا به
 .Carthamus tinctorius  L علمي نام با گلرنگ هدان

 منشاء و ]9،10[ دارد روغن  درصد 30 حدود كه است گياهي

 . دانند مي خاورميانه و مديترانه نواحي ايران، را آن ييجغرافيا
 ژنوتيپ 2042 از آمريكا و اروپا در شده انجام هاي تحقيق طبق

 است بوده ايراني هاي ژنوتيپ به مربوط ژنوتيپ 199 موجود،
 نارنجي و قرمز زرد، هاي رنگ به گلرنگ گياه هاي گلبرگ]. 11[

 از غذاها در دهنده طعم دهنده، رنگ عنوان به آن از و ستا

 .]9[ شود مي استفاده امروز به تا گذشته
 اين مزاياي از حشرات، به نسبت گلرنگ گياه بودن مقاوم

 درمان براي گذشته در. شود مي محسوب انبوه توليد در گياه

 . است شده مي استفاده روغن اين از كبدي و قلبي هاي بيماري
 باال اولئيك اسيد حاوي و معمولي هدست دو به گلرنگ غنرو

 هدان رشد محيط دماي بودن باال صورت در  ].8[ شود مي تقسيم
 زيرا  .است باالتري اوليئك اسيد حاوي گلرنگ روغن گلرنگ،

 شود مي لينوليئك اسيد به اوليئك اسيد تبديل سبب كه آنزيمي

 علت به لرنگگ گياه]. 9[ رود مي بين از باال حرارت در

 و خشكي به مقاومت ايران، منطقه محيطي شرايط با سازگاري
 در روغني هاي دانه ترين مهم جمله از آب كم مقدار به نياز

 ].11،12[ شود مي محسوب كشور
 اطالق يغذاي مواد از دسته آن به فراسودمند غذاهاي

 از و باشند نيز سودمند بودن، ايمن و سالم بر عالوه كه شود مي

 جزو نيز فراسودمند هاي روغن. نمايند جلوگيري ها بيماري وزبر

 دو از يكي شامل بايد ها روغن از نوع اين. هستند گروه همين

 نسبت به آنها دوي هر يا  6 امگا يا  3 امگا چرب اسيدهاي گروه

 ].13[ باشد مناسب
 فرآيندهاي ترين مهم از يكي سازي جزء  به  جزء

 مختلف تركيبات سازي خالص و جداسازي ييشيميا فيزيكو

 سازي جزء به  جزء فرآيند . ستا ها چربي و ها روغن در موجود

 تركيبات فراريت يا حالليت شدن، جامد در اختالف برحسب

 فرآيند اين از . شود مي انجام يغذاي ماده در موجود مختلف

 فرآيندهاي نسبي يا كامل ييشيميا فيزيكو خواص تعديل براي

 تبلور  :شامل سازي جزء  به  جزء انواع . شود مي هاستفاد جانشيني

   مايع، سازي جزء به جزء جزء،  به جزء تقطير جزء، به  جزء
 با سازي جزء به  جزء و جذب طريق به سازي جزء  به   جزء

 ].3،4[ باشد مي بحراني فوق سيال از استفاده
 ذكر محاسن و بازار در موجود هاي روغن معايب به توجه با

 گرفتن نظر در با و  3 امگا به  6 امگا متناسب نسبت مورد رد شده

 روغني هاي دانه توليد شرايط با است كشوري ايران كه نكته اين

 اين در ، )بزرك دانه(  3 امگا و )گلرنگ دانه( 6 امگا حاوي

 از فراسودمند روغن تهيه امكان كه است آن بر سعي پژوهش

 بزرك و گلرنگ گياهي نابعم از  3 امگا و  6 امگا چرب اسيدهاي

 به آمده دست به فرآورده نگهداري امكان همچنين . گردد فراهم

 .گيرد قرار بررسي مورد ييدارو و خوراكي استفاده منظور
  

 ها روش و مواد
 بزرك و گلرنگ بذر فيزيكوشيميايي خواص بررسي
 هدان و ايراني هواريت بزرك هدان آزمايش مورد اصلي مواد
 و نهال مركز به مراجعه با كه است 28 اصفهان واريتة گلرنگ

 مورد شيميايي مواد . شد منتقل آزمايشگاه به و تهيه كرج بذر
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  دهم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1390چهلم، پاييز  شماره مسلسل

 

... امكان فرموالسيون روغن  

 

 آلمان مرك شركت از خلوص باالترين با همگي نيز استفاده

 مواد از و شده تميز ابتدا گلرنگ و بزرك هاي دانه  .گرديد تهيه

. شدند خرد آزمايشگاهي آسياب توسط و عاري خارجي
   آون در دادن قرار روش به ها دانه رطوبت گيري اندازه

 و انجام )ساعت 3 الي 5/2 مدت به گراد سانتي درجه 150(
 از ].15[ گرفت انجام ثابت وزن به رسيدن تا توزين سپس

 به روغن استخراج براي مشخص رطوبت با شده خرد هاي دانه

 كه   بترتي  بدين . شد استفاده هگزان حالل با و غرقابي روش

  و   ريخته   كارتوش   داخل   در   را   شده   خرد   بزرك   هاي دانه
  دانه   وزن   برابر   3 حدود   ميزان به   و   گذاشته   بشر   در   را   كارتوش 

  كامل   طور به   بشر   دهانه   و   شد   ريخته   هگزان   حالل   شده،   خرد 

 به   جلوگيري   استخراج   حين   در   حالل   وجخر   از   تا   شد   پوشانده 
 10 حدود   و   مداوم   تكان   تحت   گرمخانه   در   بشر   سپس . آيد   عمل

  سپس  . گرفت   قرار   گراد سانتي  درجه   15 دماي   در   ساعت  

  و   حالل   مخلوط   از   حالل   و   خارج   بشر   داخل   از  ها كارتوش 
 دماي در خالء تحت چرخان هتبخيركنند دستگاه توسط  نروغ 

 تعيين براي )Ai 3-75( ].16[ شد جدا گراد سانتي درجه  60

 شماره ايران ملي استاندارد روش طبق ها نمونه شكست ضريب
 ها چربي و ها روغن در شكست ضريب گيري اندازه )5108(

 صابوني عدد تعيين براي . شد انجام )1377( ماه آبان – خوراكي

 10501 شماره ايران ملي استاندارد روش طبق ها نمونه
 عدد گيري اندازه  -حيواني و گياهي هاي چربي و ها روغن(

 ايران ملي استاندارد روش طبق يدي عدد . شد انجام )صابوني

 در هانوس روش به يدي عدد گيري اندازه( 4886 شماره

 براي  .شد انجام )79 مرداد – خوراكي هاي چربي و ها روغن

 Color هانترلب سنج رنگ دستگاه از ها نمونه رنگ ارزيابي

flex (0/45)مدل A60-1005-654  فاكتور سه و شد ستفادها 
L*، a* وb*  زردي و قرمزي روشني، بيانگر ترتيب به كه 

 روش طبق چربي متيالسيون . گرفت قرار ارزيابي مورد هستند،

 اسيد استرها متيل هتهي وشر( 4091  شماره ايران ملي استاندارد

 دست به روغن .شد انجام) كروماتوگرافي گاز روش به چرب

 درجه - 24 دماي در بعدي هاي آزمايش انجام جهت آمده

 .شد نگهداري گراد سانتي
  

 ضروري چرب اسيدهاي سازي جزء  به جزء
 جداسازي منظور به فيزيكي فرايند يك سازي جزء  به جزء

 ساختمان در تغييري كه اين بدون است، چرب اسيدهاي

 جزء تبلور فرايند از استفاده با . آيد وجود به اسيدچرب شيميايي
 از جداسازي آن در كه است جداسازي يندآفر نوعي( جزء  به

 را ميزان اين  )گيرد مي صورت انجماد ي نقطه در تفاوت طريق

 90 حدود در گلرنگ دانه روغن كه جاآن از . داد افزايش توان مي

 آن چرب اسيدهاي جداسازي دارد غيراشباع اسيدچرب صددر

 با بزرك دانه روغن . نيست نياز فيزيكي فرايندهاي از استفاده با

 اين ميزان باالترين داراي لينولنيك اسيد درصد  50 حدود

 با توان مي كه ]7[ است روغني هاي دانه بين در اسيدچرب

 اين سازي جزء به  جزء مانند فيزيكي فرايند يك از استفاده

  به بزرك دانه روغن سازي جزء به جزء . داد افزايش را ميزان
 صورت اين به شده كنترل دمايي شرايط در و خشك صورت

درجه  -24 دماي در كه بزرك دانه روغن ابتدا كه گرفت انجام
 بهگراد  درجه سانتي 60 آون در شد مي نگهداريگراد  سانتي
 صورت به چرب اسيدهاي كليه تا شد داده قرار دقيقه  5 مدت

 گليسريدهاي تري كردن سرد منظور به سپس . درآيند يكنواخت

 دماي در كن  سرد دستگاه در بلور هسته تشكيل براي شده ذوب
 مدت به كردن سرد عمل . شد داده قرار گراد درجه سانتي -35
 داخل و ديواره در بلورها رشد حدي تا كرد پيدا ادامه دقيقه 45

 مايع فاز دو جداسازي مرحله اين از بعد. بود مشاهد قابل ظرف

 دو شامل جداسازي اين .گرفت صورت شده توليد جامد و

 شده جدا مايع فاز دوم مرحله در كه ترتيب اين به. بود مرحله

 به و شده جداسازي باال در شده ذكر ترتيب به اول مرحله از

 ].14[ تگرف قرار استفاده مورد گلرنگ روغن با تركيب منظور
  

 چرب اسيدهاي سازي مشتق
 گاز دستگاه در چرب اسيدهاي مقدار و نوع گيري اندازه براي

 تبديل فرار چرب اسيدهاي مشتق به بايد ابتدا در چربي كروماتوگرافي،

 زمان با آن بازداري زمان مقايسه اساس بر اسيدچرب هر نوع . شود

 روش به آن مقدار و شده تعيين مربوطه استانداردهاي بازداري

 سود مواد متيالسيون جهت]. 17[ شد گيري اندازه دروني استاندارد

 هگزان، حالل ،Boron trifluoride (BF3( محلول درصد،  2 متانولي

  . شد استفاده )Nacl( اشباع نمك محلول
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 نمازي و همكاران

 

 GC  دستگاه از استفاده با چرب اسيدهاي ميزان تعيين
 ساخت GC (Unicam 4600) دستگاه از كار اين براي

 مورد روغن ميكروليتر 2/0 مقدار. شد استفاده انگلستان كشور

. شد تزريق زير شرايط با دستگاه به شده سازي مشتق بررسي
   ستون طول پيوندي، فاز نوع از مذاب سيليكاي ستون جنس

   ساكن فاز قطر متر، ميلي 22/0 ستون داخلي قطر متر، 30
 ؛ )قطبي خيليBPX70 ( ساكن فاز نوع ميكرون، 25/0

 گاز از ؛ Flame ionization detector( FID( آشكارساز

 يك جريان سرعت با و درصد 999/99 خلوص درصد با هليوم

 محل دماي شد؛ استفاده متحرك فاز عنوان  به دقيقه در ليتر ميلي

   در ابتدا در ستون دماي ؛گراد درجه سانتي 250 تزريق
 با سپس . شد ظيمتن دقيقه  6 مدت بهگراد  درجه سانتي 160

درجه  180 دماي به دقيقه درگراد  درجه سانتي 20 سرعت
 در سپس مانده باقي دقيقه 11 دما اين در و رسيده گراد سانتي

 پايان تا و رسيده گراد درجه سانتي 190 دماي به سرعت همين

 گراد درجه سانتي 300 آشكارساز دماي ماند؛ دما اين در
)Detector( بازداري زمان چرب اسيدهاي ييشناسا براي . بود 

 تهيه استر متيل استانداردهاي بازداري زمان با ها گونه از هريك

 مقايسه يكسان آزمايشي شرايط تحت آلدريچ شركت از شده

 .شد معين ها گونه از يك هر پيك محل و شده
  

 روغن اكسيداسيون اوليه محصوالت تعيين
 شماره يرانا ملي استاندارد روش طبق پراكسيد عدد تعيين

 هاي چربي و ها روغن در پراكسيد عدد گيري اندازه( 4179

   .شد انجام)  77 تير  خوراكي
  

 روغن اكسيداسيون ثانويه محصوالت تعيين
 اسيد شاخص با چربي اكسيداسيون هثانوي محصوالت

 تيوباربيتوريك اسيد عدد . شود مي گيري اندازه  تيوباربيتوريك

 عدد . است چربي گرم  1000 در ودموج آلدهيد دي مالون وجود

 10494 شماره به ايران استاندارد با مطابق تيوباربيتوريك اسيد

  اسيد عدد گيري اندازه  -گياهي هاي چربي و ها روغن( 
 .شد انجام) مستقيم روش به تيوباربيتوريك -2
  

  )رنسيمت عدد(روغن اكسيداتيو پايداري شاخص تعيين
 اكسيداسيون برابر در روغن داريپاي روش اين از استفاده با

 ساعت حسب بر القا زمان مدت صورت به كه  ]18[ شود مي سنجيده

 و ها روغن پايداري تعيين( 3734 شماره ايران استاندارد با مطابق
 تحقيق اين در . شد انجام) اكسيداسيون برابر در خوراكي هاي چربي

 .شد استفاده رادگ سانتي درجه   110 دماي در روغن نمونه گرم  3 از
  

  ها روغن كردن مخلوط
 اصالح روغني واقع در ها روغن كردن مخلوط تكنيك در

 كدام هر از استفاده هاي اشكال تنها نه كه آيد مي وجود به شده

 خواص و كيفيت داراي بلكه ندارد را تنهايي به ها روغن از

 كه ها توكول داراي گلرنگ و بزرك دانه روغن . شود مي بهتري

 باشند مي هستند ها انول توكوتري و ها توكوفرول از اي موعهمج

 در موجود ضداكسايش مواد ترين مهم و ترين فراوان جمله از كه

 هاي صورت به كه  شوند مي محسوب روغني هاي دانه و روغن

 وجود زياد مقدار به روغني هاي دانه در دلتا و گاما بتا، آلفا،

 دانه روغن و دانه در ودموج هاي توكوفرول بين در . دارند

 مقدار و بوده باالتر بقيه به نسبت توكوفرول - مقدارگاما بزرك،

 ويژگي ]19،20[ دارد مستقيم رابطه اسيد لينولنيك مقدار با آن

 غلظت و شيميايي ماهيت به بستگي ها توكوفرول اكسايش ضد

 هاي  روش انواع وسيله  به را عمل اين . دارد روغن در آنها

 بلعيدن شامل كه فيزيكي-زيست و شيميايي -  زيست

 دهند مي انجام است فعال اكسيژن هاي گونه و آزاد هاي راديكال
 به مربوط ترتيب به ها توكوفرول ضداكسايش قدرت ].21[

 توكوفرول -  آلفا . باشد مي آلفا و بتا گاما، دلتا، هاي توكوفرول

 آن زا بعد و است گلرنگ دانه روغن در توكوفرول ترين اصلي

 نتيجه توان مي پس ]19،21[ هستند مهم توكوفرول، - گاما و بتا

 به توكوفرول گاما هم و آلفا هم شده توليد روغن در گرفت

 خاصيت باالبودن از نشان كه دارد وجود بااليي ميزان

 شامل بزرك روغن كه جاآن از . است روغن اين اكسيداني آنتي

 و باشد مي  3 امگا  درصد 50 حدود و  6 امگا  درصد 15 حدود
 به لذا باشد، مي  6 امگا  درصد 70 حدود شامل گلرنگ روغن

 چرب اسيد دو از مساوي اًتقريب نسبت آوردن دست  به منظور

 حجميدرصد  50 حدود در گلرنگ روغن ، 6 امگا و  3 امگا

 در روغن دو كردن مخلوط نتايج . شد برداشته بزرك روغن
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  دهم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1390چهلم، پاييز  شماره مسلسل

 

... امكان فرموالسيون روغن  

 

 روغن دو اين چرب اسيدهاي استر متيل به مربوط كروماتوگرام

 در 6 امگا ميزان و 30/87 حدود در  3 امگا ميزان كه داد نشان

 و  3 امگا از  1 به 1 نسبت حدود در يعني است 36/65 حدود
 ).5 شماره شكل( باشد مي  6 امگا

  
  آماري تحليل و تجزيه

 تجزيه روش با ها داده تحليل و تجزيه

 در و SPSS 16 افزار نرم از استفاده با  (ANOVA) واريانس

 اثر بودن دار معني صورت در . شد انجام تصادفي كامالً قالب

 آزمون از هاي ميانگين بين اختالف بررسي منظور به فاكتورها

 اختالف عنوان به). p>05/0( شد استفاده دانكن اي دامنه چند

 .شد گرفته نظر در ها نمونه بين دار معني
 

 نتايج

 از شده استخراج روغن فيزيكوشيميايي هاي ويژگي نتايج

 فراسودمند روغن و ايراني بزرك ، 28 اصفهان گونه گلرنگ بذر

  .است آمده ،1شماره  جدول در منابع اين از شده توليد
 روغن گلرنگ، روغن چرب اسيدهاي استر متيل كروماتوگرام

 GC دستگاه از استفاده با شده توليد فراسودمند روغن و بزرك

   .است آمده   10و  7، 6 مارهش شكل در
 روغن سازي جزء به جزء فرايند از آمده دست به نتايج

 استر متيل كروماتوگرام . است آمده ، 2شماره  جدول در بزرك

 روغن و بزرك روغن گلرنگ، روغن چرب اسيدهاي

 شماره شكل در GC دستگاه از استفاده با شده توليد فراسودمند
  .است آمده 9و  8

 اسيد ميزان است مشخص ، 2شماره  جدول در كه طور همان

 -35 دماي( جداسازي مرحله دو طي پالميتيك اشباع چرب

 6/47 درصد 6/96 از  )دقيقه 30 مدت  به گراد سانتي  درجه

 4/88 از استئاريك اشباع چرب اسيد و يافت كاهش درصد

 شكل در كه طور همان . يافت كاهش درصد 2/99 به درصد
 اسيد   و پالميتيك اسيد ميزان بين شود، مي دهمشاه ، 1شماره 

 وجود دار معني آماري اختالف آخر و اول مراحل در استئاريك

  از اولئيك غيراشباع تك چرب اسيد ميزان )p>05/0( دارد
 مراحل در آن ميزان بين و رسيد درصد 21/98 به درصد 23/66

 ).p>05/0( دارد وجود دار معني آماري اختالف آخر و اول

 15/73 به 14/21 از لينولئيك اسيد غيراشباع اسيدچرب ميزان

 اختالف آخر و اول مراحل بين كه داد نشان افزايش درصد

 چرب اسيد ميزان). p>05/0( دارد وجود دار معني آماري

 از است روغن اين بخش ترين مهم كه لينولنيك غيراشباع
  جزء زا قبل ي مرحله با كه رسيد درصد 52/59 به درصد 50/19
 توجه با). p>05/0( دارد دار معني آماري اختالف جزءسازي به

 گرفت نتيجه توان مي ، 1شماره  شكل نيز و 2شماره  جدول به

 30/90 به درصد 04/88 از غيراشباع چرب اسيدهاي ميزان كه

 11/85 از اشباع چرب اسيدهاي مجموع و افزايش درصد

 داراي دو ره كه است يافته كاهش درصد  9/46 به درصد

   ).p>05/0( است دار معني آماري اختالف
  

  
  سازي جزء به جزء مراحل طي در بزرك دانه روغن در موجود چرب اسيدهاي ميزان مقايسه -1 شماره شكل

   ).باشد مي )p>05/0(سطح  در داري معني آماري اختالف ي دهنده نشان يكسان غير حروف(
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 نمازي و همكاران

 

  توليدي فراسودمند روغن و بزرك گلرنگ، روغن فيزيكوشيميايي خصوصيات برخي نتايج -1شماره  جدول
 فراسودمند روغن بزرك روغن گلرنگ روغن نام

46/1 )گراددرجه سانتي 28( شكست ضريب ± 36/010/0 ± 48/1 

gI2/100g oil37/140 يدي عدد ± 06/578/0± 68/170 

 meq KOH/g oil12/5±35/16566/1 ± 73/191 صابوني عدد

46/7)درصد(پالميتيك اسيد  ± 72/096/615/0±38/0 ± 05/7
94/3 ± 88/4015/0 ±47/229/0±08/0)درصد(استئاريك اسيد 

47/19 ± 63/2307/0 ± 36/1418/0±14/0)درصد( اسيد اولئيك
74/37 ± 21/1424/0 ± 49/7518/0 ±62/0)درصد(لينولئيك اسيد 

78/31 ± 19/5004/0 ± 00/027/0)درصد( اسيد لينولنيك
a* 50/1 ± 79/202/0 ±23/0)درصد(قرمزي  ميزان- 

b* )90/84 ± 79/8506/0±45/0)زردي ميزان 

L* )98/70 ± 12/7304/0 ±41/0)روشني ميزان 

  .باشد مي استاندار انحراف ± ميانگين اعداد،* 
  بزرك روغن سازي جزء به جزء فرايند از آمده دست به نتايج -2 شماره جدول

 تركيبات درصد نام
96/6 ± 16/0جداسازي فرايند از پيش پالميتيك اسيد  

46/6 ± 23/0جداسازي اول مرحله در اسيد پالميتيك  
47/6 ± 25/0آخر مرحله در پالميتيك اسيد  

88/4 ± 29/0جداسازي فرايند از پيش اسيد استئاريك  
02/4 ± 09/0جداسازي اول رحلهم در اسيد استئاريك  
99/2 ± 92/2آخر مرحله در اسيد استئاريك  
66/23 ± 22/0جداسازي فرايند از پيش اسيد اولئيك  
06/23 ± 43/0جداسازي اول مرحله در اسيد اولئيك  
98/21 ± 25/0آخر مرحله در اسيد اولئيك  

21/14 ± 18/0جداسازي فرايند از پيش ( ω-6) اسيد لينولئيك  
12/14 ± 32/0جداسازي اول مرحله در ( ω-6) اسيد لينولئيك  
73/15 ± 29/0آخر   مرحله   در  ( ω-6) اسيد لينولئيك  
32/52 ± 47/0جداسازي   اول   مرحله   در  ( ω-3) اسيد لينولئيك  
59/52 ± 56/0جداسازي   آخر   مرحله   در  ( ω-3) اسيد لينولئيك  
04/88 ± 17/0فرايند از پيش مرحله در غيراشباع بچر اسيدهاي مجموع  
30/90 ± 84/0آخر مرحله در غيراشباع چرب اسيدهاي مجموع  
37/4 ± 27/0فرايند از پيش چندغيراشباع چرب اسيدهاي مجموع  
32/68 ± 62/0فرايند از پس چندغيراشباع چرب اسيدهاي مجموع  
85/11 ± 22/0فرايند از پيش اشباع چرب اسيدهاي مجموع  
46/9 ± 15/1فرايند از پس اشباع چرب اسيدهاي مجموع  

8/0 ± 85/0ازفرايندجداسازي پيش سايراسيدهاي چرب  
00/0جداسازي اول مرحله در چرب اسيدهاي ساير  
21/0 ± 03/0آخر مرحله در چرب اسيدهاي ساير  

 باشد مي استاندار نحرافا  ±ميانگين اعداد، *
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  دهم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1390چهلم، پاييز  شماره مسلسل

 

... امكان فرموالسيون روغن  

 

 و 3 امگا از 1به  1يحدود نسبت توليد ورتضر به توجه با
 عنـوان   به گلرنگ دانه روغن از خوراكي، هاي روغن در  6 امگا

 استفاده  3 امگا منبع عنوان  به بزرك دانه روغن از و  6 امگا منبع

 ميـزان  اسـت  مشـخص  ،1شماره  جدول در كه طور همان . شد

 اسـيد    ميـزان  و درصـد  49/75 گلرنگ روغن در لينولئيك اسيد

 بزرك دانه روغن ديگر طرف از . است صفر حد در آن لينولنيك

 اسـيد   درصـد  14/21 و لينولنيـك  اسـيد  درصـد  50/19 حاوي

 حـاوي  كـه  نيروغ توليد منظور به توان مي پس . است لينولئيك

 درصد 35 حدود در باشد چرب اسيد دو اين از مساوي نسبت

 بزرك دانه روغن از درصد  15 حدود با را گلرنگ دانه روغن از

 30/87 بـا  فراسـودمندي  روغـن  تهيه آن ي نتيجه . نمود مخلوط

 اسـت  ذكر به الزم . است  6 امگا درصد 36/65 و  3 امگا درصد

 6 امگا و  3 امگا ميزان بودن باال به مربوط جزيي اختالف اين كه
  . باشد مي بزرك روغن
ـ  و اكسـيداتيو  تغييـرات  ميزان ،3شماره  جدول در  داريپاي

 محـيط  در ماه  4 مدت به نگهداري دوران در فراسودمند روغن

  .گرفت قرار بررسي مورد فريزر و يخچال

 ،2شـماره   شـكل  در و  3شـماره   جـدول  در كه طور همان
 رسـيده  درصـد  9/69 بـه  پالميتيـك  اسيد  ميزان است، مشخص

 فراسودمند روغن بين داري معني اختالف آماري نظر از كه است

 نـدارد  وجـود  گلرنـگ  و بـزرك  دانـه  روغـن  و هشـد  توليـد 
)05/0<p .(اسـت  رسيده درصد 3/88 به استئاريك اسيد ميزان 

 مقـدار  كـه  گرفت نتيجه توان مي ، 2شماره  شكل به توجه با كه

 گلرنگ دانه روغن با شده توليد فراسودمند روغن بين اسيد اين

 انميـز  ).p>05/0( دارد وجود دار معني آماري اختالف بزرك و

 روغن با آن ي مقايسه با و رسيده درصد 18/99 به اولئيك اسيد 

 گرفـت  نتيجـه  توان مي ،2شماره  شكل در بزرك و گلرنگ دانه

 آمـاري  نظـر  از شده توليد فراسودمند روغن در آن مقدار با كه

 در لينولئيـك  اسـيد    ميـزان  ).p>05/0( دارد دار معنـي  اخـتالف 

 روغـن  بـه  نسبت كه رسيده درصد 36/65 به فراسودمند روغن

 دار معنـي  آمـاري  اختالف داراي تنهايي به گلرنگ و بزرك دانه

 اسـيد    ميـزان  توليـدي  فراسـودمند  روغن در). p>50/0( است

 آمـاري  اخـتالف  داراي كـه  رسـيده  درصد 36/65 به لينولنيك

  ).p>05/0( است بزرك و گلرنگ دانه روغن دو با دار معني
  

  يخچال محيط در ماه 4 مدت به نگهداري دوران در فراسودمند روغن پايداري و اكسيداتيو تغييرات ميزان بررسي -3شماره  جدول
 فريزر محيط يخچال محيط نام

00/0 توليد صفر پس از زمان در meq O2/k oilبر حسب پراكسيد عدد  00/0  
15/16 ± 02/1 نگهداري اول ماه در meq O2/k oilپراكسيد عدد  01/1 ± 996/1  
69/25 ± 14/3 نگهداري دوم ماه در  meq O2/k oilپراكسيد عدد  01/0 ± 97/2  
30/64 ± 03/3 نگهداري سوم ماه در meq O2/k oilپراكسيد عدد  02/0 ± 95/3  
43/100 ± 31/10 نگهداري چهارم ماه در meq O2/k oilپراكسيد عدد  01/0 ± 99/4  
00/0*توليد ازصفرپس زمان در اسيد تيوباربيتوريك عدد  00/0  
997/1 ± 016/0*نگهداري اول ماه در اسيد تيوباربيتوريك عدد  0006/0 ± 0013/0  
970/2 ± 010/0*نگهداري دوم ماه در اسيد تيوباربيتوريك عدد  0010/0 ± 0130/0  
950/3 ± 020/3*نگهداري سوم ماه در اسيد تيوباربيتوريك عدد  0015/0 ± 0166/0  
993/4 ± 015/0*نگهداري چهارم ماه در اسيد كتيوباربيتوري عدد  0015/0 ± 0263/0  
10/2 ± 05/0**توليد ازصفر پس زمان در رنسيمت عدد  05/0 ± 10/2  
59/0 ± 02/0**نگهداري اول ماه در رنسيمت عدد  12/0 ± 93/1  
51/0 ± 02/0**نگهداري دوم ماه در رنسيمت عدد  05/0 ± 65/1  
49/0 ± 01/0**نگهداري مسو ماه در رنسيمت عدد  04/1 ± 44/1  
33/0 ± 03/0**نگهداري چهارم ماه در رنسيمت عدد  01/0 ± 35/1  
 .باشد مي استاندار نحراف ا ± ميانگين اعداد،

 .باشد مي روغن گرم كيلو در آلدهيد دي مالون گرم ميلي برحسب اسيد تيوباربيتوريك عدد*
  .باشد مي ساعت حسب بر رنسيمت عدد**
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 نمازي و همكاران

 

  
  بزرك و گلرنگ دانه روغن با شده توليد فراسودمند روغن چرب اسيدهاي ميزان مقايسه -2 شماره شكل

 . باشد مي  p>05/0سطح  در داري معني آماري اختالف ي دهنده نشان يكسان غير حروف
  
 درصـد   86/51 داراي شـده  توليـد  فراسـودمند  روغـن  كه جاآن از

ـباع  اسيدچرب ـيدچرب  67/52 و غيراش ـباع  نـد چ اس  و اسـت  غيراش
 شـرايط  بررسـي  لـذا  باشـد،  نمي سنتزي اكسيدان آنتي نوع هيچ حاوي

 شرايط منظور همين  به . است برخوردار اي ويژه اهميت از آن نگهداري

 مـورد  پارامترهاي. شد بررسي فريزر و يخچال محيط دو در نگهداري

 يمترنس عدد و تيوباربيتوريك اسيد  عدد پراكسيد، عدد شامل بررسي

ـيد،  هـاي  شاخص ي مقايسه  5، 4، 3 هاي شماره  شكل در . است  پراكس

 استفاده با فريزر و يخچال محيط دو در رنسيمت و تيوباربيتوريك اسيد

  . است آمده دانكن اي دامنه چند آزمون از
  

 فريزري نمونه و يخچالي ي نمونه پراكسيد عدد
 هـاي  يشآزمـا  ترين مهم و ترين وسيع از يكي پراكسيد عدد

 نشان را اكسيداسيون اوليه محصوالت كه است روغن نگهداري

 اكسيداسـيون  در حدواسـط  تركيـب  يك پركسيد عدد . دهد مي

 غلظـت  آزمـايش  ايـن  در . باشـد  مـي  هـا  چربي خودي به خود

  بـه  آن ميـزان  و شـود  مـي  گيري اندازه هيدروپراكسيد و پراكسيد
 تيتراسيون ي سيلهو  به روغن گرم صد در واالن اكي ميلي صورت

  به و نيست ثابتي عدد پراكسيد عدد . شود مي بيان يديد هاي يون
 از نشـان  عدد اين افزايش . يابد مي افزايش آن ميزان زمان مرور

 ميزان زماني مدت گذشت از بعد اما ،دارد روغن شدن تند ميزان

 ثانويـه  اكسيداسـيون  شروع ي دهنده نشان كه يابد مي كاهش آن

 در شده نگهداري فراسودمند روغن ي نمونه پراكسيد دعد . است

 اول مـاه  در صـفر،  روغـن  توليـد  صـفر  زمـان  در يخچـال، 
16/5meq/1000g oil ، 25/69 دوم ماه در meq/1000g oil ، 
 100/43 چهارم ماه در و meq/1000g oil 64/30 سوم ماه در

meq/1000g oil اختالف مختلف هاي ماه در ها نمونه بين . بود 

 )3شـكل شـماره   (شـود  مـي  ديده )p>50/0( داري معني آماري
 از پراكسيد عدد توجه قابل افزايش آزمايش اين در مهم ي نكته

  . است چهارم ماه تا اول ماه
 صفر زمان در فريزر در شده نگهداري ي نمونه پراكسيد عدد

 ، meq/1000g oil 1/996 به ماه يك گذشت از بعد صفر، توليد
 به سوم ماه در ،meq/1000g oil  2/97 به ماه دو گذشت از بعد

3/95 meq/1000g oil 4/99 به چهارم ماه در و meq/1000g 

oil آمـاري  اخـتالف  مختلـف  هاي ماه در ها نمونه بين . رسد مي 

 نشـان  اعداد كه طور همان . شود مي ديده )p>50/0( داري معني

ـ  قابـل  افـزايش  فريـزر  در پراكسـيد  عدد ميزان دهد مي  وجهيت

 ).3شكل شماره ( است نداشته
  

  تيوباربيتوريك اسيد عدد
 آلدهيدها دي مالون ميزان تيوباربيتوريك اسيد عدد تعيين در

 ثانويـه  محصـول  آلدهيـد  دي مـالون  . شـود  مـي  گيـري  انـدازه 

 ي نمونه تيوباربيتوريك اسيد عدد . باشند مي روغن اكسيداسيون
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  دهم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1390چهلم، پاييز  شماره مسلسل

 

... امكان فرموالسيون روغن  

 

 توليـد  صفر زمان رد: از است عبارت يخچال در شده نگهداري

 ماه و 3/95 سوم ماه ، 2/97 دوم ماه ، 1/997 اول ماه ، صفر روغن

 بـا  . روغـن  كيلوگرم در آلدهيد دي مالون گرم ميلي 4/99 چهارم

 كـه  گرفت نتيجه توان مي دانكن اي دامنه چند آزمون از استفاده

 اسـيد  عـدد  بـين  دار معنـي  آمـاري  اخـتالف  هـا  مـاه  كليـه  بين

 وجـود  فريزر و يخچال در شده نگهداري نمونه كتيوباربيتوري

 فريزر در شده نگهداري ي نمونه تيوباربيتوريك اسيد عدد. دارد

 اول مـاه  ، صـفر  روغـن  توليـد  صـفر  زمـان  در :از است عبارت
 چهـارم  مـاه  و 0015/0 سـوم  مـاه  ،013/0 دوم مـاه  ، 0013/0
 زجـ  بـه  . روغن كيلوگرم در آلدهيد دي مالون گرم ميلي 0263/0
 بـا  دار معنـي  آمـاري  اخـتالف  داراي كـه  اول مـاه  و صفر زمان

 بـين  دار معنـي  آمـاري  اخـتالف  ،هـا  مـاه  بقيه در ندارد يكديگر

 )4شكل شماره ) (p>05/0( دارد وجود ها نمونه

  
 رنسيمت عدد

 فراسودمند روغن پايداري تعيين آزمايش اين انجام از هدف

 برحسـب  القا زمان مدت صورت به كه است اكسايش برابر در

 در شـده  نگهـداري  نمونـه  رنسـيمت  عدد . شود مي بيان ساعت

 اول مـاه  سـاعت،  2/10 صـفر  زمان در : از است عبارت يخچال
 ماه و ساعت 49/0 سوم ماه ساعت، 51/0 دوم ماه ساعت، 59/0

 و دوم مـاه  در شده نگهداري ي نمونه بين . ساعت 33/0 چهارم
 هـا  ماه ي بقيه در ولي داردن وجود دار معني آماري اختالف سوم

 ).p>50/0( دارد وجـود  دار معنـي  آمـاري  اختالف ها نمونه بين

 : از اسـت  عبـارت  فريزر در شده نگهداري نمونه رنسيمت عدد
 65/1 دوم مـاه  سـاعت،  93/1 اول ماه ساعت، 10/2 صفر زمان

 تنهـا  .سـاعت  35/1 چهارم ماه و ساعت 44/1 سوم ماه ساعت،

 نـدارد  وجـود  داري معنـي  آماري اختالف مچهار و سوم ماه بين
)05/0<p.( اختالف سوم ماه و دوم ماه اول، ماه صفر، زمان بين 

  .)5شكل شماره ) (p>05/0(دارد  وجود داري معني آماري
  
 گيري نتيجه و بحث

 گلرنگ روغني ي دانه فيزيكوشيميايي هاي ويژگي بررسي
 اجاستخر روغن فيزيكوشيميايي هاي ويژگي برخي نتايج

 آمده ،1شكل شماره  و 1جدول شماره  در گلرنگ دانه از شده
 دماي در شكست ضريب شود، مي مشاهده كه طور همان . است

NDمحيط،
 ايران استاندارد با مقدار اين . آمد دست  به  466/1 28

 نموده اعالم 1/467 -  1/470 بين را مقدار اين كه كدكس و

 از يكي و )p>05/0( نداشته داري معني آماري اختالف است

  به نتايج طبق . باشد مي آزمايش مورد روغن بودن تازه هاي نشانه
 و بيكانيك و )1969( همكاران و آرايا ي وسيله  به آمده دست

 رابطه پراكسيد عدد با شكست ضريب ميزان )2001( همكاران

  بدآ مي افزايش پراكسيد عدد افزايش با آن مقدار و دارد مستقيم
  

  

  
  ماه نگهداري در دماي يخچال و فريزر 4نتايج حاصل از آزمون دانكن براي عدد پراكسيد روغن فراسودمند توليد شده در طول  -3 ارهشم شكل

  )باشد مي >05/0p در سطح داري ي اختالف آماري معني دهنده حروف غيريكسان نشان(
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 نمازي و همكاران

 

  

  
  ماه نگهداري در يخچال 4در طول  توليد شده روغن فراسودمند  نتايج آزمون دانكن براي عدد اسيد تيوباربيتوريك -4 شماره شكل

  .)باشد مي >05/0p در سطح داري ي اختالف آماري معني دهنده حروف غير يكسان نشان(
  

  
  

  ماه نگهداري در دماي يخچال 4نتايج حاصل از آزمون دانكن براي عدد رنسيمت روغن فراسودمند توليد شده در طول  -5 شماره شكل
  .)باشد مي >05/0p در سطح داري ي اختالف آماري معني دهنده غير يكسان نشان حروف(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   گلرنگ   چرب   اسيدهاي   استر   متيل   كروماتوگرام - 6 شماره شكل

  GC   دستگاه   از   استفاده   با 
  بزرك چرب اسيدهاي استر متيل كروماتوگرام - 7شماره    شكل  

  GC هدستگا از استفاده با
  ):Ln( لينولنيك اسيد      :L لينولئيك اسيد    :O اولئيك اسيد      :S استئاريك اسيد     :p پالميتيك اسيد
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  دهم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1390چهلم، پاييز  شماره مسلسل

 

... امكان فرموالسيون روغن  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 بزرك روغن چرب اسيدهاي استر متيل كروماتوگرام -8شماره  شكل

  GC دستگاه با اول مرحله در سازي جزء به جزء فرايند در
 بزرك روغن چرب اسيدهاي سترا متيل كروماتوگرام -9 شماره شكل

  GC   دستگاه   از   استفاده با سازي جزء به جزء آخر مرحله در
  ):Ln( لينولنيك اسيد        :L لينولئيك اسيد      :O اولئيك اسيد    :S استئاريك اسيد    :p پالميتيك اسيد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  GC   دستگاه   از   استفاده   با   شده   توليد   دفراسودمن   روغن چرب اسيدهاي استر متيل كروماتوگرام - 10 شماره شكل
  ):Ln( لينولنيك اسيد        :L لينولئيك اسيد      :O اولئيك اسيد        :S استئاريك اسيد        :p پالميتيك اسيد

  

 عـدد  ،گلرنگ دانه روغن مورد در حاضر پژوهش در ].22،23[

 روغـن  بـراي  ايـران  استاندارد با كه آمد دست به 140/37 يدي

 آمـاري  اخـتالف  كـدكس  اسـتاندارد  و خـوراكي  گلرنـگ  انهد

 ايـن  در آمـده  دست  به يدي عدد ).p>05/0( ندارد داري معني

 و نـولز  كـه  گلرنگ دانه روغن 138 - 145 يدي عدد با تحقيق
  بـه  يدي عدد . دارد هماهنگي كردند گزارش )1962( موتوالكي

 همكـاران  و بلـوم  توسـط  گلرنـگ  دانـه  روغـن  در آمده دست
 عـدد  حاضـر  تحقيـق  در ].24[ است شده اعالم 145 ، )1963(

 بـا  كـه  آمـد  دسـت  بـه  165/35 گلرنـگ  دانـه  روغـن  صابوني

 آمـاري  اخـتالف  المللـي  بـين  كـدكس  و ايـران  هـاي  استاندارد

 وسيله  به شده گزارش صابوني عدد ).p>05/0( دارد داري معني

 192/4 هريس و كرشنر توسط و 191 ، )1963( همكاران و بلوم
 ].10،25[ است شده اعالم

 گلرنگ دانه روغن در موجود چرب اسيدهاي تركيب

 درصد، 7/46 پالميتيك اسيد : از عبارتند حاضر تحقيق ي نمونه

 اسيد درصد، 14/36 اولئيك اسيد درصد، 2/47 استئاريك اسيد

 مقدار . درصد صفر لينولنيك اسيد درصد، 75/49 لينولئيك

 گزاش نتايج با حاضر تحقيق در شده گزارش چرب اسيدهاي

 پالميتيك : از است عبارت كه )1387( همكاران و مروتي شده
 درصد، 13/46 اولئيك درصد، 2/33 استئاريك درصد، 7/75

 دارد هماهنگي درصد، 18/0 لينولنيك درصد، 75/78 لينولئيك
]10.[   

 تملي و بزان ي وسيله  به شده گزارش چرب اسيدهاي مقدار

  استئاريك اسيد درصد، 59/7 پالميتيك اسيد :از است عبارت
 46/70 لينولئيك اسيد درصد، 04/11 اولئيك اسيد درصد،42/2

 مشاهده كه همانطور. درصد صفر لينولنيك اسيد و درصد
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 نمازي و همكاران

 

 در اولئيك، و لينولئيك چرب اسيدهاي ميزان جز به شود مي

 هماهنگي حاضر تحقيق نتايج با چرب اسيدهاي ساير ميزان

 چرب اسيدهاي مقدار همكاران و كاماس ].19[ دارد وجود

 اسيد درصد: 6 -  8 كردند اعالم اينگونه را گلرنگ دانه روغن

 اسيد درصد 19 - 20 ، استئاريك اسيد درصد 2 -  3 پالميتيك،

 اسيد ميزان در جز كه لينولئيك اسيد درصد 71 - 75 اولئيك،

 نمونه آمده دست  به اعداد با مشابه مقادير ساير در اولئيك

 با مطابق]. 26[ است حاضر تحقيق در گلرنگ دانه روغن

 دانه روغن در *L و *a*، b هاي شاخص 1شماره  جدول

 به 73/12و  79/85، 79/2 ترتيب  به حاضر تحقيق گلرنگ
 .آمد دست

 نوع به نتايج برخي در اختالف علت كه است ذكر به الزم

 روش و حالل نوع كاشت، فصل هوايي، و آب شرايط رقم،

 همكاران و هان تحقيق كه طوري به .دارد بستگي استخراج
 چرب اسيدهاي استخراج براي بحراني فوق سيال از كه )2009(

 درصد  33/88 از غيراشباع چرب اسيدهاي مجموع شد، استفاده

 فوق سيال با استخراج )درصد  91/57 به( حالل با استخراج(

 همچنين ، ]27[ داشت افزايش  )كربناكسيد دي گاز بحراني

 طبق . است متغير دانه رشد طول در چرب اسيدهاي ميزان

 واريته چهار روي )2001( همكاران و اله رحمت كه پژوهشي

 اكثر در پالميتيك اسيد ميزان دادند، انجام گلرنگ مختلف

 آن از بعد و كاهش دهي گل از بعد روز 20 حدود تا ها گونه

 اسيد ميزان بود؛ متغير ئاريكاست اسيد ميزان يافت؛ افزايش

 از يكي در جز لينولئيك اسيد ميزان و ثابت تقريباً اولئيك

 همچنين آنها . يافت كاهش دانه رشد با موارد ساير در ها گونه

 ميزان افزايش يا كاهش در عامل مؤثرترين كه گرفتند نتيجه

 مطالعات از بعضي گرچه . است دانه رشد زمان چرب اسيدهاي

 ضريب مانند فيزيكوشيميايي خصوصيات برخي كه داد نشان

 ها واريته تمام در عددپراكسيد و صابوني عدد رنگ، شكست،

 در]. 28[ باشد مي غيريكسان يدي عدد كه حالي در است يكسان

 بين شد، انجام )2007( همكاران و گسگل توسط كه اي مطالعه

 يا  15 شتبردا زمان و  )پاييز يا بهار  ( كاشت زمان واريته، نوع

 درصد 5 سطح در ، دانه كامل رسيدن يا دهي گل از بعد 30
 كه  طوري  به ).p>05/0( داشت وجود دار معني آماري اختالف 

 فصل در كه بذرهايي غيراشباع چرب اسيدهاي درصد مجموع

 بهار فصل در كه است بذرهايي از بيشتر شدند كشت پاييز

 ي دانه برداشت، براي شده انتخاب زمان سه از . شدند كشت
 غيراشباع چرب اسيدهاي درصد باالترين داراي رسيده كامل

  ].9[ است
  

 بزرك ي دانه روغن فيزيكوشيميايي هاي ويژگي بررسي
 استخراج روغن فيزيكوشيميايي هاي ويژگي برخي نتايج

 كه همانطور . است آمده 1شماره  جدول در بزرك دانه از شده

ND محيط، دماي در شكست ضريب شود، مي مشاهده
28 

 صد در پتاس واالن اكي ميلي 191/73 صابوني عدد و 488/1

 و برا توسط آمده دست به نتايج طبق . آمد دست  به روغن گرم
 دانه روغن فيزيكوشيميايي هاي ويژگي ميزان ،)2006( همكاران

 از روغن استخراج در رفته كار به حالل نوع به بسته بزرك،

 عدد و شكست ضريب كه طوري به. است متفاوت دانه،

 عبارتند ترتيب به هگزان حالل با آمده دست به روغن صابوني

 Azeotrope solvent( آزوتروپ حالل با و 220 و 1/2 :از

(91.53% ethyl acetat + 8.47%  water)( و 8/0 ترتيب به 
 در يد گرم 170/68 آمده دست  به يدي عدد]. 29[ است 230
 همكاران و هانت كه پژوهشي اساسبر . است روغن گرم 100

 و شكست ضريب بين كه شد داده نشان دادند انجام )1946(
 آنها . دارد وجود مستقيم رابطه بزرك دانه روغن يدي عدد

 با همزمان كه دادند پيشنهاد را كوچك ابعاد با رفراكتومتري

]. 30[ نمايد اعالم نيز را يدي عدد شكست، ضريب دادن نشان
 ضريب بين مستقيم ارتباط 1942 سال در نيز يتريس و كوربت

 .]31[ دادند نشان بزرك دانه روغن در را يدي عدد و شكست
 با بزرك دانه روغن چرب اسيدهاي استر متيل كروماتوگرام

 ميزان كه )2 شماره شكل( داد نشان  GCدستگاه از استفاده

 اسيد درصد، 4/88 استئاريك اسيد درصد، 6/96 پالميتيك اسيد

 اسيد و درصد 14/21 لينولئيك اسيد درصد، 23/63 لئيكاو

 گزارش چرب اسيدهاي مقدار . است درصد 50/19 لينولنيك

 :از است عبارت )1385( همكاران و زاده حسن ي وسيله به شده
 25/8 اولئيك درصد، 6/28 استئاريك درصد، 6/76 پالميتيك
 اين كه درصد 43/18 لينولنيك و درصد 14/13 لينولئك درصد،

 ساير در لينولئيك اسيد و پالميتيك اسيد ميزان در جز مقادير
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  دهم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1390چهلم، پاييز  شماره مسلسل

 

... امكان فرموالسيون روغن  

 

 هماهنگي حاضر تحقيق نمونه با آمده دست به اعداد با موارد

 از آمده دست به چرب اسيدهاي ميزان متوسط]. 31[ ندارد

  به كه انگليس و آرژانتين كانادا، اروپا، هند، آمريكا، كشورهاي
   درصد، 9–10 درصد،: 4-7 پالميتيك: از عبارتند ترتيب

 استئاريك درصد، 16 و درصد 4-5 درصد، 5- 6 درصد، 6-4
 5- 6 درصد، 3-4 درصد، 2-3 درصد، 7- 8 درصد، 2- 5 :5-2

 10-21 درصد،: 14/2-26/4 اولئيك درصد، 2/5 و درصد
 19 و درصد 19- 21 درصد، 19- 20 درصد، 10 - 22 درصد،
 12- 18 ،درصد 13- 15 درصد، 15/2-22/2 لينولئيك درصد،

 لينولنيك درصد، 24/1 و درصد 15- 24 درصد، 14-16  درصد،
 54-61 درصد، 56-71 درصد، 50- 61 درصد، 61/8-39/6

 دست به نتايج با است، درصد 47/4 و درصد 45-53 درصد،

 ميزان ].8[ دارد هماهنگي موارد برخي در حاضر تحقيق در آمده

 )2008( مليت و بزان ي  وسيله  به شده گزارش چرب اسيدهاي
 4/59 استئاريك اسيد درصد، 6/86 پالميتيك اسيد: از عبارتند
 96/13 لينولئيك اسيد درصد، 07/15 اولئيك اسيد درصد،

 چرب اسيدهاي ].19[ درصد 31/58 لينولنيك اسيد و درصد

 توسط آمده دست به ميزان با حاضر تحقيق لينولنيك و اولئيك

 به بسته چرب اسيدهاي ميزان . ندارد هماهنگي تملي و بزان

 پژوهش براساس . باشد متفاوت است ممكن استخراج روش

 براي فراصوت دستگاه از استفاده ، )2008( همكاران و ژانگ

 اسيدهاي افزايش و راندمان افزايش سبب روغن استخراج

 از لينولنيك اسيد ميزان كه  طوري به. دش غيراشباع چرب

 اسيدهاي مجموع و افزايش درصد 01/56 به درصد 78/55 

 و درصد 31/72 به درصد 09/72 از 3 امگا و  6 امگا ضروري چرب
 درصد 89/36  به درصد 88/99 از غيراشباع چرب اسيدهاي مجموع

 دانه روغن در *L و *a*، b هاي شاخص]. 32[ يافت افزايش

. است 70/98و  84/90، 1/50 ترتيب به حاضر تحقيق در بزرك
 همكاران و چو تحقيق در ها شاخص اين آمده دست به متوسط 

  ].33[ باشد مي 62/30و  96/84، 6/41 ترتيب  به )2007(
 
 شده توليد فراسودمند روغن هاي ويژگي بررسي

 روز  به روز  6 امگا حاوي هاي روغن مصرف و توليد امروزه

  بد كلسترول نبردن باال ي جنبه دو از كه باشد مي افزايش به رو
 حاوي هاي روغن با مقايسه در( يداسيوناكس به مقاومت و خون

 3 امگا به 6 امگا توازن زدن هم به نظر از و توجه مورد )3 امگا
 از بسياري به ابتال سبب عامل همين . باشند مي ضعف داراي

 انواع و قلبي هاي بيماري سكته، سرطان، قبيل از ها بيماري

 ضوعمو اين پيرامون زيادي تحقيقات امروزه . است ها حساسيت

 كه آنجا از . ندا هكرد اعالم يك حدود را نسبت بهترين و شده

 پر دريايي منابع از 3 امگا به 6 امگا نسبت حاوي روغن توليد

 لذا نيست دسترس در راحتي به فصول تمام در و بوده هزينه

 1:1 حدودي نسبت با فراسودمند روغن تهيه پژوهش اين هدف

  به جزء گلرنگ، و زركب گياهي منابع از 6 امگا به 3 امگا
 پايداري ميزان تعيين ،3 امگا ميزان باالبردن منظور به سازي جزء

 انتها در و نگهداري ماه 4 طي شده توليد فراسودمند روغن

 عدد هاي شاخص از استفاده با آن نگهداري شرايط بررسي

 نتايج . بود رنسيمت عدد و تيوباربيتوريك  اسيد عدد پراكسيد،

 3 امگا مقدار سازي جزء به جزء فرايند در كه ددا نشان آماري
 مرحله به نسبت كه رسيد درصد 52/59 به درصد 50/19 از

 مقايسه . است دار معني آماري اختالف داراي فرايند از پيش

 و دوم و اول ماه در كه دهد مي نشان رنسيمت عدد آماري
 ارمقد و دارد وجود ها نمونه بين دار معني آماري اختالف چهارم

 آماري مقايسه . است رسيده ساعت 33/0 به ساعت 2/10 از آن

 ماه در كه دهد مي نشان تيوباربيتوريك اسيد عدد و پراكسيد عدد

 و دارد وجود دار معني آماري اختالف ها نمونه بين چهارم تا اول
 چهارم ماه در 100/43 به اول ماه در صفر از ترتيب به آن مقدار

  ).p>05/0( است رسيده 4/99 به اول ماه در صفر و
 عدد توجه قابل افزايش ها آزمايش اين در مهم ي نكته

 از نشان افزايش اين . است چهارم ماه تا اول ماه از پراكسيد

 يخچال در ماه يك گذشت از بعد نمونه بودن مصرف غيرقابل

 حدود نمونه براي پراكسيد عدد ايران استاندارد طبق زيرا . است
 شرايط در پراكسيد عدد . است قبول قابل 12 حدود تا گرم 5

 شماره به ايران استاندارد طبق نگهداري ماه 4 از پس فريزر
 مجازي حد ايران استاندارد ( است مجاز حد در ، 4179) 1377(

 جهت شود مي توصيه لذا). ندارد تيوباربيتوريك اسيد عدد براي

 استفاده فريزر شرايط از توليدي فراسودمند روغن از نگهداري

 ).3شكل شماره ( شود
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 نمازي و همكاران

 

 كلي گيري نتيجه
 سازي جزء به جزء فرايند در كه داد نشان آماري نتايج

 نسبت كه رسيد درصد 52/59 به درصد 50/19 از 3 امگا مقدار

. است دار معني آماري اختالف داراي فرايند از پيش مرحله به
 دوم و اول ماه در كه دهد مي نشان رنسيمت عدد آماري مقايسه

 و دارد وجود ها نمونه بين دار معني آماري اختالف چهارم و
 مقايسه . است رسيده ساعت 33/0 به ساعت 2/10 از آن مقدار

 دهد مي نشان تيوباربيتوريك اسيد عدد و پراكسيد عدد آماري

 دار معني آماري اختالف ها نمونه بين چهارم تا اول ماه در كه

 100/43 به اول ماه در صفر از ترتيب به آن مقدار و دارد وجود

 است رسيده 4/99 به اول ماه در صفر و چهارم ماه در
)05/0<p.( در شده نگهداري فراسودمند روغن نمونه در 

   ايران استاندارد حد از باالتر اول ماه در پراكسيد عدد يخچال
  
  

  

 اسيد عدد براي مجازي حد ايران استاندارد و بوده

 در شده نگهداري نمونه پراكسيد عدد . ندارد تيوباربيتوريك

 نگهداري براي شود مي توصيه لذا بوده استاندار حد زير فريزر،

 .شود استفاده فريزر از شده توليد فراسودمند روغن از
 

  قدرداني و تشكر
 مسئولين كليه از را خود قدرداني مراتب وسيله بدين

 ار همكاري كمال كه مدرس تربيت دانشگاه كشاورزي دانشكده
 از طرفي از . دارد مي اعالم داشتند ها آزمايش انجام هنگام در

 دانه گذاشتن اختيار در با كه كرج بذر و نهال ي موسسه مسئولين

 علمي قطب از همچنين كردند، ياري را ما بزرك دانه و گلرنگ

 استراتژيك محصوالت ضايعات كاهش و بازيافت مهندسي

  .ميسپاسگزار صميمانه مدرس تربيت دانشگاه كشاورزي
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