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 چکیده

 هاا  در اساتان  شاده  یاد تول یکاب  یتاون ز روغان  یفای ک یاتو تصوصا  چاب   اساید  سااتتار  ارزیاایی  پژوهش، این از هدف

 تاموشاای، ضاابی  پباکسااید، اساایدیت ، .اساا  فااار  و قاا  قاازوین،  لسااتان، زانااان، یالن،شااامگ  اا کشااور مختلاا 

 یدپباکسا  یدیت ،اسا  کا   دهاد مای اشاان  هاا یبرسای  اتاای  شاد.    یاب  اادازه فت  شده  یتونز روغن چب  یدها اس تبکی 

 مقادار و  (3Goو  F)  لساتان  و فاار   هاا  اساتان  دو امواا   از یاب یا  غ  هاا اکثاب روغان   (∆k) تاموشای  ضبی  تغییباتو 

 محادوده  در ،(2Zو  oQ) زاناان  و قا   هاا  اساتان   دو امواا  میبیساتی   یداز اسا  یاب یا  غ  هاا روغن تمامی چب  اسیدها 

 هاا  امواا  در  ((MUFA اشااا   غیاب  تا   چاب   اساید  ییشاتبین  .دارااد  قابار  زیتاون  المللای ینو یا  یملا  ها استاادارد

 اساایدچب  کمتاابین کاا شااد  دیااده درصااد( 81/61-18/67) ینزانااان،  لسااتان، قاازو هااا اسااتاندر  یتااونز روغاان

 و درصااد 13/7-11/81ۀیااا محاادود  ((PUFA اشاااا  یاابچنااد غ ،درصااد 33/87-33/86 ۀمحاادود یااا (SFA) اشاااا 

 ،شااده ییبرساا یفاایعوامااگ ک یااا توجاا  یاا  .داشااتند را درصااد 13/8-11/8 ۀمحاادود یااا( Cox Index) کاااک  شااات 

 ۀاموااا و یااارتبین در (1Z و 1Go، 1Qa) قاازوین و زانااان  لسااتان، هااا اسااتان یتااونروغاان ز هااا ۀاموااامعلااوش شااد 

 عواماگ  آاناکا   از. ااد متمایز هاا امواا   ساایب  از و داا دار قابار  کیفیا   رده تابین پاایین در  (F) فاار   اساتان  یتونز روغن

 یفیا  یاا ک  هاا  امواا   یبتاب،  هاا  در اساتان  ینکا  یاا توجا  یا  ا    و ،ااد  ذارتااییب  یتاون ز روغن یفی و ک ی کم یب مختلفی

 یسا  ا یتاون ز روغان  یفیا  ک یاایی جغباف  قاادر یا  قاقا  یناد     ییچاب  یا  تنهاا    ها اساید  تبکی  ،دارادقبار  یزا یینپا

 .قایگ استفاده اس   آن یفیک  مه  در قاق  یند  هااز شات  یکیی  عنوان  یول
 

 کلیدی یهاواژه

   کیفی یند  قاق  ،کاک  شات  ،چب  اسید ساتتار
 

مقدمه

 روغاا  ایتغذیااه هااایسااودمندی و اقتصااادی ارزش      

 و ایاران  در روغا   ایا   باه  تاا  اسات  شاد   موجا   زیتون

 فوایااد .باااورود آن تولیااد و بشااود بیشااتری توجااه جهااان

 باااوی نساابت از ناشاای زیتااون روغاا  بخااش سااتمتی

  اشااباع چار   اسایدهای  باه  باعشا ا غیار  چار   اسایدهای 

 

 و کاروتنوئیاااادها اکساااایدانی، آنتاااای رکیباااااتت و آن

 ,Fatemi & Hammond) اساات آن فنلاای ترکیبااات

 کااافی مقااادیر بااودن دارا علاات بااه روغاا  یاا ا .(1980

 نیااز و لینولنیاا  و لینولئیاا  ضااروری چاار  اساایدهای

  ساا   ۀکنناادکنتاار  ضداکسایشاای، ترکیبااات وجااود
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 هااایبیماااری بااه ابااتت خ اار و اساات خااون کلسااترو 

 Tura et) دهاادماای کاااهش را ساارطان و عروقاای قلباای

al., 2007). شاااام  زیتاااون روغااا  چااار  اسااایدهای 

 ،(ω9C16:1) 1یپوجنیااااااا ها،(C16:0) پالمیتیااااااا 

 ،(C17:0) 2مارگاریاااااا  ،(ω7C16:1) پالمیتولئیاااااا 

 اولئیااا  ،(C18:0) اساااتئاری  ،(C17:1) 3مارگارولئیااا 

(ω9C18:1)،  4واکساااااااانی  ساااااااای (ω7C18:1)، 

 ،(C20:0) آراشااااااااایدی  ،(C18:2) لینولئیااااااااا 

 ،(C20:1) 1ایکوسااااانی  ،(C18:3) لینولنیااااا آلفاااااا

 باای . اساات(C24:0) 7لیگنوسااری  ،(C22:0) 6بهنیاا 

 مقاادار بیشااتری  اولئیاا  اسااید چاار ، اساایدهای تمااام

 ,Kelebek et al., 2015; Reddy & Naidu) اساات

 لینولئیاا  اسااید پالمیتیاا ، اسااید آن از پاا  و (2016

 ,.Köseoglu et al) دارد قااارار اساااتئاری  اساااید و

 زیتااون روغاا  شاایمیایی ترکیبااات مقاادار و نااوع. (2016

 اسااید باااوی مقااادیر ویاا   بااه چاار  اساایدهای ماننااد

 و کمیاات ،هسااتند روغاا  ایاا  کیفیاات نماااد اولئیاا 

 رقاا ، ماننااد مختلفاای عواماا  بااه ترکیبااات ایاا  کیفیاات

 رسااایدگی ۀمرحلااا و اساااتخراج روش اقلیمااای، شااارای 

 شااد  اجاارا هااایپاا وهش در. دارد بسااتگی زیتااون میااو 

 ماننااد متعاادد عواماا  تاااریر کشااور، از خااارج و داخاا  در

 من قااه ارتفااع  رقا ،  برداشات،  زماان  جغرافیاایی،  ۀمن قا 

 هااایوی گاای باار غیاار  و آبیاااری شاارای  ،دریااا ساا   از

 کیفیاات ارزیااابی هااد  بااا زیتااون روغاا  مختلاا  کیفاای

 و رفیعای  علاوی  .اسات  شاد   بررسای  روغا   ای  وخلوص

 گویناادماای (Alavi Rafiee et al., 2012) همکاااران

 ایااران تجاااری زیتااون روغاا  چاار  اساایدهای ساااختار

باه   (MUFA) 8اشاباع  غیار  تا   اسایدهای  حااوی  عموماً

 (SFA) 7اشاااباع(، C18:1) اولئیااا  اساااید خصاااوص

 

 

  یاار ( و چنااد غC16:0) پالمیتیاا  اسااید  خصااوصهباا

  لینولئیااا  اساااید خصاااوص هبااا )PUFA( 11اشاااباع

(C18:2 )پراکساید،  عادد  مانناد  هاایی شااخ   اماا  ،است 

 مااورد هاااینمونااه ق باای ترکیبااات و اساایدی عاادد

 همکاااران و اسااماعیلی. رناد دا داریمعناای تفاااوت م العاه 

(Esmaeili et al., 2012) اسااید ترکیاا  بررساای در 

 اساتان  مختلا   منااط   باومی  زیتاون  ژنوتیا   42 چر 

 باار ژنوتیاا  و من قااه کااه رساایدند نتیجااه ایاا  بااه ایااتم

 اسااید مقاادار. هسااتند تاریرگااذار اساایدچر  ترکیاا 

 و  متغیاار مختلاا  یهاااژنوتیاا  و مناااط  در اولئیاا 

. اساااتشاااد  گااازارش درصاااد 16/16 تاااا 11/12 بااای 

 نمونااه دو کیفاای مشخصااات و چاار  اساایدهای ترکیاا 

 Beigomi) شاد  مقایساه  خاارجی  و ایرانای  زیتاون  روغ 

et al., 2013)، اولئیاا  اساایدهای حاااوی هااانمونااه 

(C18:1)،   لینولئیاااا (C18:2)،   اسااااتئاری (C18:0)، 

 اساایدهای ۀمحاادود اگرچااه. ناادبود( C20:0) آراشاایدی 

 المللای  بای   و ملای  اساتانداردهای  م ااب   هاا نمونه چر 

 تفاااوتی هاا  بااا هااانمونااه پراکسااید و اساایدیته و بااود

 یکادیگر  باا  هاا نموناه  اولئیا   اساید  مقادار  ولای  نداشتند

 و یکاااوکآهنگااار بنااااد .داشاااتند داریمعنااای تفااااوت

 (Ahangar Banadkooki et al., 2013) همکااااران

 منااط   در را زیتاون  روغا   چار   اسایدهای  ترکیا  

محققاان    یا ا. کردناد  ساه یمقااز نظار دماا    ایاران  مختل 

 بارای  را شاد   تصافیه  و بکار  شاام   زیتاون،  روغ  نوع دو

 دسااتگا  بااا چاار  اساایدهای ساااختار شناسااایی

 ناادددا نشااان و کارگرفتناادبااه یگاااز یکروماااتوگراف

 تاری  مها   متیا  یپال و لینولئیا   اولئیا ،  اسایدهای 

 ومقادار  هساتند  زیتاون  روغا   اناواع  رد چار   اسایدهای 

 اسااتاندارد ۀشاادتعیاای  ۀمحاادود در چاار  اساایدهای

 

 
1- Hypogeic acid 2- Margaric acid   
3- Margaroleic acid 4- Cis–vaccenic acid  
5- Eicosenoic acid 6- Behenic acid  
7- Lignoceric acid 8- Mono Unsaturated Fatty Acid  
9- Saturated Fatty Acid 10- Poly Unsaturated Fatty Acid  
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 ...زیتون روغن کیفی  و چب  اسیدها  تبکی  ارزیایی

 محققاااان اضاااافه  یاااا. اسااات تاااونیز یملااا یشاااورا 

 اسایدهای  برخای  ترکیا   و هاوا  دماای  بای  کنناد  یما 

 دماای  کاه یطاور  باه  دارد وجاود  نزدیکای  ارتباا   چار  

 و کااهش  لینولئیا   اساید  میازان  افازایش  موجا   باوتر

 در یگاارید ۀم العاا جینتااا. شااودیماا اولئیاا  اسااید

 کاه  دهاد یما نشاان طاارم زنجاان    و تنیآبادگیعل رودبار،

 از متااررر آن چاار  یدهایاساا شااتریب و روغاا  مقاادار

 . (Ziarati & Tosifi, 2014) استکاشت  ۀمن ق

 ;Homapour et al., 2013) همکاااران و هماااپور      

 ارقاااام یفیزیکوشااایمیای خصوصااایات ((2016 ;2014

 ،گیلااوان فااد ، شااام  مختلاا  مناااط  در را زیتااون

 غیار  هاا شااخ   تماامی  کردناد  بررسای  کاازرون  و شیراز

 بااا کااازرون روغناای رقاا  در اولئیاا  اسااید میاازان از

 و دارد م ابقااات المللااایبااای  و ملااای اساااتانداردهای

 و زرد ارقااام پراکسااید و یاادی عاادد اساایدیته، تفاااوت

. اساات دارمعناای کااازرون و شاایراز من قااه دو در روغناای

 لینولئیا   اساید  و بااو  اولئیا   اساید  گیلاوان  ماری رق 

 نساابت بیشااتری اکسایشاای مقاوماات نتیجااه در و پااایی 

 و زرد ارقااام بااا مقایسااه در و داشاات ارقااام سااایر بااه

   .شد نظرگرفته در برتر رق  آربیک  و روغنی

 در لینولئیااا  اساااید و پالمیتیااا  اساااید مقااادار      

 بااا مشااابه و پااایی  گاایتن اسااتان زیتااون ارقااام روغاا 

 اسااپانیا و ایتالیااا ارقااام روغاا  در اسااید دو ایاا  مقااادیر

 Piravi-Vanak et)  همکاااران و وناا  پیااراوی. اساات

al., 2012)   روغا   مختلا   هاای نموناه  چار   اسایدهای 

 ارتفااع،  دماا،  نظار  از ایاران  مختلا   هاا اساتان  از را زیتون

 ایاا  بااه و کردنااد بررساای بارناادگی میاازان و رطوباات

 شااما  در زیتاون  روغا   هاای نمونااه کاه  رسایدند  نتیجاه 

 اسااید و لینولئیاا  اسااید و بیشااتر اولئیاا  اسااید کشااور

 کشاور  جناو   یهاا نموناه  باه  نسابت  کمتاری  پالمیتی 

 چهاار  روغا   چار   اسایدهای  بار  رشاد  ۀمن قا  ارر. دارند

 نتیجاه  ایا   و شاد بررسای  لرساتان  اساتان  در زیتاون  رق 

 اساایدهای بااه نساابت اولئیاا  اسااید کااه آمااد دسااتبااه

-خارم  و ویسایان  کوهدشات،  ۀمن قا  در ترتیا   باه  دیگر

(. درصااد 72/17-21/77) دارد را دارمقاا بیشااتری  آباااد

 رقاا  در( درصااد 21/77) اولئیاا  اسااید میاازان بیشااتری 

 & Ehteshamnia) شاد  ربات  کوهدشات  ۀمن قا  روغنای 

Zahedi, 2017). زیتااون روغاا  مااورد در تحقیاا  نتااایج 

 ارتفاااع نظاار از  کااه اسااپانیا از یمناااطق در مختلاا  ارقااام

 اسااید ،باااوتر ارتفاااع در کااه داد نشااان بودنااد متفاااوت

 و اساات بیشااتر آن پایااداری نتیجااه در و روغاا  اولئیاا 

 اساااید و توکاااوفرو  تااارپاااایی  ارتفااااع باااا منااااط  در

 شاااد  اضاااافه گااازارش در ؛اسااات بیشاااتر لینولئیااا 

 منااط   در شاد   تولیاد  زیتاون  روغا   حسای  هایوی گی

 ,.Aguilera et al) اساات متفاااوت مختلاا  ارقااام و

 در زیتااااون روغاااا  چاااار  اسااااید ترکیاااا . (2005

 نشااان یاا  شامار   جاادو  در جهاان  مختلاا  کشاورهای 

  .(Wani et al., 2018) است شد  داد 

 کیفاای خصوصاایات ارزیااابی پاا وهش، ایاا  از هااد       

 شااام  ایااران مختلاا  هااایاسااتان در تولیاادی روغاا 

 معرفاای و فااار  و قا   قاازوی ، زنجاان،  گلسااتان، گایتن، 

 بررساای و کشااور در شااد تولیااد برتاار زیتااون هااایروغاا 

بار اساا     روغا   کیفیات  جغرافیاایی  بنادی  طبقه امکان

 .استچر   یداس ی ترک
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 (Wani et al., 2018) مختلف کشورهای در تولیدی زیتون روغن چرب اسید ترکیب -1 جدول

 بچر اسید       

        کشور

(C
16:0)

 (C
16:0 ω

9)
 (C

16:1 ω
7)

 

(C
17:0)

 (C
17:1)

 (C
18:0)

 (C
18:1 ω

9)
 (C

18:1 ω
7)

 

(C
18:2)

 (C
20:0)

 (C
18:3)

 (C
20:1)

 (C
22:0)

 (C
24:0)

 

 16/1 13/1 32/1 61/1 47/1 21/14 13/2 6/17 78/2 11/1 14/1 78/1 17/1 14/13 تون 

 ND 17/1 ND ND 11/11 21/64 ND 77/4 41/1 13/1 47/1 ND ND 71/6 برزی 

 ND 17/1 11/1 3/1 33/2 13/73 ND 83/6 38/1 42/1 24/1 1/1 16/1 12/14 ایتالیا

 ND 17/1 12/1 27/1 13/2 77/71 ND 34/11 31/1 11/1 26/1 1/1 14/1 47/13 اسپانیا

 ND 11/1 ND ND 87/3 88/67 ND 76/11 ND 78/1 ND ND ND 87/14 الجزایر

 ND 67/1 12/1 27/1 47/2 11/72 ND 33/6 41/1 74/1 23/1 11/1 ND 34/11 پرتقا 

ND  شناسایی قاب  غیر 
 

 

 

 

 

 هاروش و مواد

 هانمونه یسازآماده

 ،Qo، Gi ی)کاادها بکاار یتااونز روغاا  نمونااه یااازد       

1Go، 1Z، 1Qa، 2Go، 2Z، F، 2Qa، 3Qa، 3Go،) از 

کشااور  یتااونکننااد  روغاا  ز یاادتول عمااد  هااایاسااتان

 ازقاا  و فااار   ی ،گلسااتان، زنجااان، قاازو گاایتن،شااام  

 روش از. (2 جاادو )شااد  تهیااه1376 بهماا  تااا آبااان

هااا نمونااه .شااداسااتفاد   ینمونااه بااردار باارای ایخوشااه

 هااایشیشااه در آزمااایش زمااان تااا آوریجمااع از پاا 

 .ندشاااد نگهاااداری یآزمایشاااگاه شااارای  در و تیااار 

 :شدند اجرا زیر شرح به هاآزمایش

 

  اسیدیته

 بارای  مصارفی  پتاسای   هیدروکساید  گارم  میلای       

 چربای  گارم  هار  در آزاد چار   اسایدهای  کاردن  خنثای 

 آزاد چار   اسایدهای  درصاد  تعیای   منظاور  باه  که است

 . رودمی کار به روغ  در موجود

 باودن  فرابکار  از اطمیناان  منظاور  باه  آزماایش  ایا       

 منظااور باادی .  شااد اجاارا زیتااون روغاا  هاااینمونااه

 نرماا   1/1 ساود  باا  روغا   گارم  1شادن    یتار پا  از ت 

 سااه اساایدیتۀ میااانگی  ،فتااالئی  فناا  مجاااورت در

 ,ISIRI)گاازارش شااد  اسااید اولئیاا  برمبنااای تکاارار

2011).
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 زیتون روغن هاینمونه زیتون ارقام -2جدول

 یتونز روغن یهانمونه ارقام زیتون روغن نمونه ردیف

 یو روغن یناکرات ی ،آربک ق  1

 شنگه ماری، کرونایکی، آربیک ، یتنگ 2

 یو زرد و روغن ی آربک یدی،بل یکی،کرون 1گلستان  3

 (کشور زیتون کلکسیونرق  ) 61از  یشمخلو  ب 1زنجان  4

 ی و آربک یکیکرون ی،زرد، روغن 1 ی قزو 1

 بلیدی 2گلستان  6

 ی و آربک یکیو کرون یزرد و روغن 2زنجان  7

 یزرد و روغن فار  8

 آربیک  2 ی قزو 7

 ی و آربک یکیکرون ی،زرد، روغن اتکا -3 ی قزو 11

 آربیک  3گلستان  11

 

  پراکسید عدد

 31 بااا روغاا  گاارم 1 ترکیاا  بااا روغاا  پراکسااید      

 یا   باه  دو ایزواکتاان  -ی اسات  یدمحلاو  اسا   گارم میلی

اشااباع و  ی پتاساا یاادیدو هاا  زدن بااا   ی/حجماایحجم

 11/1 ساادی  سااولفات تیااوبااا اسااتفاد  از   یتراساایونت

 اکسای ن  واوناکای میلای  و بار حسا    گیاری انداز  نرما 

. ,ISIRI) شااادزارشگااا )kg2Omeq/ ) کیلاااوگرم بااار

2017) 
 خاموشی ضریب

 سایکلو   حات  در زیتاون  روغ درصاد  یا   محلاو        

 ناااانومتر 271 و 232 یهااااماااوج طاااو  در هگااازان

 شاد  محاسابه  1 ۀباا اساتفاد  از راب ا    k∆  .شاد  سانجید  

(ISIRI, 2009). 

 

(1) ∆k=k 270- (k266+k274)/2 

  

 چرب اسیدهای ترکیب تعیین و شناسایی

 توسا    هاا نموناه  چار   اسایدهای  شناساایی  بارای       

 پتاسای   یدروکساید ه محلاو   باا  استریفیکاسایون  تران 

 شاادند تباادی  اساایدچر  اسااتر متیاا  بااه متااانولی

(ISIRI, 2007).  اسایدهای  غلظات  و ناوع  تعیای   بارای  

-YL6500 GC) گااازیکروماااتوگرافی دسااتگا  از چاار 

Young-Lin Inc. Korea)  بااود مجهاازکااه  دشاا اسااتفاد 

 .HP-5 مویی  ستون و FID 1دتکتور به

 (Cox Index)  کاکس شاخص

 پااذیریاکسااایش میاازان بیااانگر شاااخ  ایاا       

 اشاباع  غیار  چار   اسایدهای  ترکیا   اساا   بار  هاروغ  

 شااودماای محاساابه 2 ۀراب ااو بااا اسااتفاد  از   اساات

(Fatemi & Hammond, 1980). 

 

(2) [(C18:1)+ 10.3 (C18:2)+  = کاک شاخ 

21.6 ( C18:3)]/100 
 

 آماری روش

اجاارا و  یدر قالاا  طارح کااامتً تصااادف  پاا وهش ایا        

 SPSSافاازار از ناارم یآمااار هاااییاا و تحل یااهتجز یباارا

 یدهایغلظاات اساا  اسااتفاد  شااد. تفاااوت   21 یاارایشو

 یا   یاان  وار یزمختلا  باا آزماون آناال     هاای چر  نمونه

از آزماون   ،هاا یاانگی  م ۀیسا مقا یشاد. بارا   یطرفه بررسا 

 71 نینااادانکاا  در ساا   اطم یاچنااد دامنااه یباایتعق

هاا در ساه تکارار اجارا     آزماون  یدرصد استفاد  شد. تماام 

 .شد رس  2113 اکس  افزار نرم با نمودارها و

1- Flame Ionization Detector 
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 بحث و نتایج

 یهااانمونااه پراکسااید و اساایدیته مقااادیر ،3 جاادو       

 توجاه  باا  .دهاد مای  نشاان  را زیتاون  روغا   ۀشد آزمایش

 ,ISIRI)ملای  اساتاندارد  در هاا شااخ   ایا   ۀمحادود  باه 

 ،3Goو  F هاااینمونااه از غیاار بااه ،هااانمونااه ۀهماا ،(2010

 حاد  زیتاون،  ملای  شاورای  اساتاندارد  طبا    بودند بکرراف

 و 8/1 بکار راف زیتاون  روغا   بارای  آزاد ۀاسایدیت  مجااز 

 مجااز  حاد  .اسات  درصاد  2 بکار  زیتاون  روغا   بارای 

 21 نیاز  بکار افر و بکار  زیتاون  روغا   پراکساید  شااخ  

 و روغا   کیلاوگرم  هار  ازای باه  اکسای ن  واوناکای  میلای 

 بکاار فااو  و بکاار زیتااون روغاا  باارای خاموشاای ضااری 

 باااوبودن احتمااالی دلیاا  .(IOC, 2018) اساات ≤ 11/1

 باای  دورۀ نامناساا  شاارای  ،هااانمونااه برخاای پراکسااید

.اساات فاارآوری و نگهااداری ،نقاا  و حماا  تااا برداشاات

 

 زیتون روغن مختلف یهانمونه پراکسید و اسیدیته نتایج -3 جدول

نمونه کد  

 

 شاخص

Qo Gi Go1 Z1 Qa1 Go2 Z2 F Qa2 Qa3 Go3 

61/1±2/1 *اسیدیته  1/1±21/1  2/1±17/1  2/1±17/1  1±18/1  2/1±34/1  2/1±14/1  3/1±17/2  2/1±28/1  1/1±26/1  3/1±71/1  

1/11±1/1 ** پراکسید  2/1±4/2  2/1±4/11  2/1±16  2/1±4/2  2/1±6/11  2/1±6/1  2/1±7/28  2/1±4  2/1±6/8  2/1±3/13  

∆k 1±111/1  1±111/1  1±111/1  1±111/1  1±111/1  1±111/1  1±111/1  1±111/1  1±111/1  1±111/1  1±111/1  

 (Qo،  قاا- Giگاایتن،- Go، گلسااتان- Z، زنجااان- Qa،  قاازوی- F ،  فااار) ، * ( اولئیاا  اسااید درصااد  برحساا) ، **( باار اکساای ن واون اکاای میلاای  برحساا 

 (روغ  کیلوگرم

 

 روغاا  هاااینمونااه چاار  اسااید پروفایاا  ،4 جاادو       

 باااه اولئیااا  اساااید نسااابت ،آزماااایش ماااورد زیتاااون

 اشااباع، غیاار تاا  چاار  اسااید مقااادیر لینولئی ،اسااید

 چناد  باه  اشاباع  غیار  تا   نسابت  اشباع، غیر چند اشباع،

 . دهااادمااای نشاااان را کااااک  شااااخ  و اشاااباع غیااار

 لحااا  از زیتااون روغاا  مختلاا  آزمایشاای هاااینمونااه

 ولاای دارنااد داری معناای تفاااوت چاار  اسااید ترکیاا 

 میریسااتی  اسااید از غیاار بااه ،چاار  اساایدهای تمااامی

 ,ISIRI) ملاای اسااتاندارد ۀمحاادود در ،قاا  نمونااه در

 . است  (2010

 بررسای  یهاا زیتاون  روغا   چار   اسایدهای  ساختار      

 خصااوصبااه ،اشااباع غیاار تاا  حاااوی ترتیاا  بااه شااد ،

 اساااید خصاااوصهبااا اشاااباع(، C18:1) یااا اولئ یداسااا

 

 خصااوص بااه اشااباع، غیاار چنااد و(، C16:0) پالمیتیاا 

دارد بااا  وانیکااه همخاا اساات( C18:2) لینولئیاا  اسااید

 Kelebek) جملااه ازمحققااان  سااایر  یقاااتتحق یجااۀنت

et al., 2015; Reddy & Naidu, 2016,  
 

Homapour et al., 2014; Alavi Rafiee et al.,  
 

 هااانمونااه اشااباع غیاار تاا  چاار  اسااید ۀمحاادود (2012

 بارای  محادود   ایا  . اسات  درصاد  76 تاا  63 حادود  بی 

 هاای روغا   بارای  و 71 تاا  17 ایرانای  تجااری  هاای روغ 

 Alavi) اساات شااد  گاازارش 76 تااا 71 خااارجی زیتااون

Rafiee et al., 2012) .همکاااران و واناای (Wani et 

al., 2018 )  ترتیا   باه  درصاد  71 تاا  61 را محادود   ایا 

. ناادا کاارد گاازارش ایتالیااایی و تونساای هااایروغاا  باارای

 از زیتاون  روغا   چار   اسایدهای  ترکیباات  درصاد  و ناوع 
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 اقتصاادی  و کیفای  ارزش  ۀکنناد  تعیای   مها   عواما   

 روغا   چار   اسایدهای  بای   در .شاود می محسو  روغ 

 در ایکنناد   تعیای   بسایار  نقاش  اولئیا   اساید  زیتاون، 

 Ahangar)دارد روغاا  ایاا  قیماات نیااز و کیفیاات

Banadkooki et al., 2013).  الملاا ی در تجااارت باا، 

 ۀکننااد یاای عاماا  تع ی چاار  مهمتاار  یداساا یاا ترک

 اروپااا بااازار در کااهطااوریاساات بااه یتااونروغاا  ز یمااتق

 اولئیا   اساید  باودن  پاایی   دلیا   باه  تون  زیتون روغ 

 .است قیمت کمتری  دارای

 (C14:0) میریستیک اسید

 بااای  در را غلظااات کمتاااری  میریساااتی  اساااید      

 جاادو ) دارد زیتااون روغاا  هاااینمونااه چاار  اساایدهای

 یکاادیگر بااا 1Goو  3Qa،3Go، 2Z روغاا  هاااینمونااه. (4

 تفاااوت اسااید ایاا  نظاار از هاا نمونااه سااایر بااا همچنای   و

 اسااتاندارد در اسااید ایاا  ۀمحاادود. دارنااد داریمعناای

 زیتااون روغاا  ساای  چاار  اساایدهای بیااانگر کااه ایااران

 ≤13/1 المللااای بااای  اساااتاندارد در و ≤11/1 اسااات،

 هنمونا (ISIRI, 2012; IOC, 2018).  اسات  شاد   تعیای  

Qo از خاااارج اساااید ایااا  از درصاااد 16/1 غلظااات باااا 

 مقاادار بااا 2Z نمونااه و المللاای باای  و ملاای اسااتاندارد

 ارزیااابی المللاای باای  اسااتاندارد از خااارج درصااد 11/1

 ,.Piravi-Vanak et al)  همکااران  و ونا  پیاراوی . شاد 

 درصااد 1-12/1 محاادود  داخلاای هاااینمونااه در(2012 

 ,Ehteshamnia & Zahedi) زاهاادی و نیااا احتشااام و

 گاااازارش را 82/1-62/1 ۀمحاااادود لرسااااتان در (2017

 .  اندکرد 

  از برخااای چااار  اساااید سااااختار در اساااید ایااا       

 Aguilera et)اساات نشااد  گاازارش زیتااون هااایروغاا 

al., 2005; Homapour et al., 2014; 
 

Hashempour et al., 2010; Dabbou et al., 

2010) . 

 (C16:0) پالمیتیک اسید

 اشااباع چاار  اسااید فراوانتااری  پالمیتیاا  اساید       

 زیتاون  روغا   در آن مقادار  و اسات  طبیعات  در موجاود 

 المللای  بای   شاورای  و ایاران  ملای  اساتاندارد  م ااب  

 اساید . اسات  شاد   گازارش  درصاد  21تاا  1/7 بای   زیتون

درصااد، بااه طااور  41/18بااا  2Go هاااینمونااه پالمیتیاا 

 هاااینمونااهدر  یداساا یاا ا مقااداراز  یشااترب دارییمعناا

1Go، 1Qa  1وZ (86/13-66/13  درصااد)  جااادو  .اساات 

 ,.Piravi-Vanak et al) همکاااران و وناا  پیااراوی(. 4

 یااا اولئ یدمقااادار اسااا بااااوتری  گوینااادمااای (2012

 ینولئیااا ل یدمقااادار اسااا ی درصاااد( و کمتااار 78/71)

  در( درصااااااد 78/11) پالمیتیاااااا  اسااااااید( و 1/6)

 مقااادیر ایا   اسات، شاد   دیاد  شاما  کشاور    هاای نموناه 

 یا  ا ازکشاور   جناو   در یتاون روغا  ز  هاای نموناه  بارای 

 ینولئیاا ل یداساا  ،(73/62) یاا اولئ یداساا قاارار اساات: 

 ایااا  ؛(27/11) پالمیتیااا  اسااایددرصاااد( و  17/16)

 روغا   چار   اسایدهای  سااختار  بار  اقلای   ارر بیانگراعداد

و  خااارازییقاااترودباااار، حق ۀمن قااا در. اسااات زیتاااون

 اسااید  (Haghighat kharazi et al., 2012) همکاااران

 ماااری رقاا  یو باارا 68/11 زرد رقاا  باارای پالمیتیاا 

 همکاااران و پااورشاا ها؛اناادکاارد  گاازارش درصااد 11/12

(Hashempour et al., 2010a) مقاادار را در  ی کمتاار

گاازارش  2یاادیرا در رقاا  بل یشااتری و ب 1یونتااورقاا  فرانگ

و  یارقااام زرد، روغناا  پالمیتیاا  اسااید یاازانم .کردنااد

 1/18 تااا 4/11 یاازن گیلااوان و فااد  ۀمن قاا در یمااار

 ,.Homapour et al) گااازارش شاااد  اسااات درصاااد

2014).

  

 

 

1- Frangivento  2- Beledy  
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(درصد) زیتون روغن مختلف یهانمونه چرب هایاسید میزان -4 جدول  

نمونه کد  

چرب اسید  
Qo Gi Go1 Z1 Qa1 Go2 Z2 F Qa2 Qa3 Go3 

C14:0 16/1  12/1  12/1  12/1  12/1  11/1  11/1  12/1  11/1  13/1  14/1  

C16:0 63/16  77/16  86/13  66/13  71/13  41/18  77/17  11/11  24/11  66/16  73/11  

C16:1 46/1  71/1  21/1  16/1  13/1  21/2  71/1  31/1  81/1  66/1  18/1  

C17:0 17/1  14/1  16/1  16/1  11/1  16/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  

C17:1 14/1  22/1  18/1  17/1  16/1  17/1  21/1  18/1  23/1  17/1  21/1  

C18:0 24/2  11/2  33/2  66/2  41/3  41/2  78/1  87/2  68/1  12/2  13/2  

C18:1c 23/63  72/62  11/74  63/71  61/71  87/61  67/62  17/61  37/64  84/61  81/63  

C18:2t 13/1  11/1  ND ND 13/1  ND 14/1  13/1  12/1  12/1  ND 

C18:3t ND 13/1  ND ND ND ND ND 13/1  11/1  ND ND 

C18:2c 43/14  12/14  77/1  86/7  71/8  62/13  62/13  66/16  33/14  41/11  31/14  

C18:3n3 12/1  61/1  71/1  16/1  17/1  76/1  17/1  76/1  63/1  61/1  63/1  

C20:0 43/1  38/1  44/1  41/1  11/1  46/1  41/1  43/1  36/1  41/1  38/1  

C20:1 27/1  27/1  33/1  34/1  28/1  26/1  24/1  26/1  12/1  26/1  33/1  

C22:0 13/1  11/1  21/1  16/1  14/1  17/1  11/1  12/1  13/1  14/1  13/1  

C24:0 11/1  11/1  18/1  17/1  11/1  11/1  17/1  18/1  11/1  18/1  16/1  

C18:1/C18:2 37/4  48/4  87/12  16/7  17/8  47/4  17/4  41/3  47/4  11/3  41/4  

MUFA 1/61  31/61  21/76  12/72  12/72  47/63  16/61  22/63  72/66  81/63  76/61  

SFA 66/17  47/17  77/16  1/17  77/17  67/21  31/21  18/17  63/17  88/21  17/18  

PUFA 78/14  66/14  47/6  42/11  32/7  38/14  23/14  48/17  13/11  48/16  78/14  

MUFA/PUFA 34/4  41/4  74/11  72/6  74/7  41/4  17/4  62/3  41/4  87/3  41/4  

Cox Index 23/2  21/2  47/1  84/1  73/1  18/2  16/2  11/2  27/2  34/2  21/2  

    ND  شناسایی قاب  غیر 
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 هاااینمونااه در پالمیتیاا  اساایدمقاادار  بیشااتری       

 میااانگی  بااا ترتیاا بااه زنجااان و شاایرازدر  یتااونروغاا  ز

 اسااااات شاااااد مشااااااهد  درصاااااد 11/12 و 67/14

(Ahangar Banadkooki et al., 2013).  در ماااورد

 18/11-11/18 یداسا  یا  ا ۀمحادود  ،تونسای  هاای روغ 

 هاااایروغااا  در و (Dabbou et al., 2010) درصاااد

 ارقااام باارای درصااد 7/12 و 1/14 یااانگی م یاییاسااپان

 et al(Aguilera ,. اسات شاد  گازارش  2یاو و فرانت 1لچیناو 

2005). 

 (C16:1) پالمیتولئیک اسید

 م ااب   زیتاون  روغا   در چار   اساید  ایا   مقادار       

 زیتاون  المللای  بای   شاورای  و ایاران  ملای  اساتاندارد 

 وجاود  باا  .اسات  شاد   گازارش  درصاد  1/3 تاا  3/1بای  

 تماامی  در اساید  ایا   ،آمااری  دار معنای  اخاتت   داشت 

 اساااید مقااادار .دارد قااارار مجااااز حاااد در هاااانموناااه

 یااههاا  از بق درصااد 21/2 بااا 2Go نمونااه پالمیتولئیاا 

تااا  21/1مقاادار  بااا (1Zو  1Go ، 1Qa جملااه)از  هااانمونااه

 )مقاااادار 2Zو  Gi، 2Ga از غیاااار بااااهدرصااااد  13/1

 ایا   مقاادیر  .(4 جادو  ) اسات  بیشاتر درصاد(   7/1-8/1

 ماااری رقاا  در درصااد87/1 زرد رقاا  در چاار  اسااید

 ,.Haghighat kharazi et al)  رودباار  در درصاد  77/1

 74/1) بلیاااادی رقاااا  درمقاااادار  بیشااااتری  و (2012

 (درصااد 13/1) کوراتینااا  رقاا در  ی درصااد( و کمتاار 

(Hashempour et al., 2010a) 71/1 گیلااوانماااری و 

 اسات  شاد  گازارش   درصاد  1/3 فاد   ی آربکا  تاا درصد 

(Homapour et al., 2016). یاازن یداساا یاا ا مقاادار 

 یاا سا   در  ازارتفااع   یشباا افازا   و اسات  ی وابسته به اقل

  .(Ehteshamnia & Zahedi, 2017) یابدمی افزایش

 (C17:0) هپتادکانوئیک اسید

 م ااب   زیتاون  روغا   در چار   اساید  ایا   مقادار       

 بای   شاورای  مبناای  بار  و ≤3/1 ایاران  ملای  اساتاندارد 

 اگرچاه . اسات  شاد   گازارش  درصاد  ≤4/1 زیتاون  المللی

وجاود   داریمعنای  تفااوت  اساید  ایا   نظار  از هانمونه بی 

مختلاا  در محاادود   هااایدر نمونااه آنمقاادار  ولاای دارد

 Gi ۀنمونااا در هپتادکانوئیااا  اساااید. اساااتاساااتاندارد 

تااا در  اساات کمتاار داریطااورمعنی بااهدرصااد(  14/1)

   .(4 جدو )درصد3Qa (11/1  ) ۀنمون

 (C17:1) هپتادسنوئیک اسید

 م ااب   زیتاون  روغا   در چار   اساید  ایا   مقادار       

 بای   شاورای  یو بار مبناا   ≤3/1 ایاران  ملای  اساتاندارد 

 . درصااد گاازارش شااد  اساات    ≤6/1 زیتااون المللاای

  2Qa، 2Z،Gi هاااینمونااه در هپتادساانوئی  اساایدمقدار

 طااااور بااااه درصااااد 22/1 و 21/1، 18/1 ترتیاااا بااااه

 Fو  1Go در اسااید هماای  مقااداراز بیشااتر داریمعناای

 .(4 جدو )درصد( است  18/1)

 (C18:0) استئاریک اسید

 م ااب   زیتاون  روغا   در چار   اساید  ایا   مقادار       

-1 زیتاون  المللای  بای   شاورای  و ایاران  ملای  اساتاندارد 

 ایاا  مقاادار چااه اگاار .تاساا شااد  گاازارش درصااد 1/1

 حاد  در بررسای  ماورد  هاای نموناه  تماام  در چار   اساید 

 4/3 باا  ترتیا   باه  F و 1Qa هاای نموناه  ولای  اسات  مجاز

 درصااد 68/1 بااا 2Qa و مقاادار بیشااتری  درصااد 87/2 و

 .(4 جااادو ) دارد اساااید ایااا  از را مقااادار کمتاااری 

  دارد همخااوانی تحقیاا  ایاا  در آمااد  دسااتبااه ۀمحاادود

 :اسات  شاد   دیاد   تحقیقاات  دیگار  در کاه  ای محدود  با

 گیلاوان  آربکای   رقا   در چار   اساید  ایا   میزان کمتری 

 باا  فاد   زرد رقا   در آن یشاتری  ب و درصاد  11/1 باا 

 رقاا  در .(Homapour et al., 2016) درصااد 11/3

 رقاا  در و( درصااد 17/3) مقاادار بیشااتری  فرانگیونتااو،

 و رودبااار در ،(درصااد 78/1) مقاادار کمتااری  کوراتینااا

 در درصااد 47/2 ماااری و درصااد 32/2 روغناای رقاا 

 ,.Hashempour et al) اساات شااد  گاازارش کااازرون

1- Leccino  2- Frantoio  
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2010a,b). چاار  اسااید ایاا  مقاادار ،اسااپانیایی روغاا  در 

 و فرانتیااو رقاا  باارای درصااد 36/1-73/1 ۀمحاادود در

 اسااات شاااد  گااازارش لچیاااو بااارای درصاااد 86/1-1/1

(Aguilera et al., 2005). 

 (C18:1) اولئیک اسید

 م ااب   زیتاون  روغا   در چار   اساید  ایا   مقادار       

 زیتااون المللاای باای  شااورای و ایااران ملاای اسااتاندارد

 اولئیاا  اسااید. اساات شااد  گاازارش درصااد 83-11 

 تمااام در شااد گیااری انااداز  چاار  اسااید فراوانتااری 

 اساات درصااد 17/61-11/74 ۀمحاادود بااا هااانمونااه

 از هاا نموناه  بای   در اساید  ایا   مقدار بابت از .(4 جدو )

 هاای نموناه . دارد وجاود  دار معنای  اخاتت   آمااری  لحاا  

 .گرفتناااد قااارار مجااازا گااارو  دو در زیتاااون روغااا 

  61/71 ،11/74 مقااادیر بااا  1Zو  1Go، 1Qaهاااینمونااه

 ساایر  باه  نسابت  بیشاتری  اولئیا   اساید  درصد 63/71 و

 و چار   اساید  ایا   باودن  بااوتر  .(1 شاک  ) دارند هانمونه

  لینولئیاا  اسااید بااه اولئیاا  اسااید نساابت همچناای 

. اسات  زیتاون  روغا   کیفای  ارزیاابی  در مثبات  یشاخصا 

 بااوتری   دارای نموناه  ساه  ایا   گفات تاوان مای   ،بنابرای 

 Ahangar) همکااااران و آهنگااار. هساااتند کیفیااات

Banadkooki et al., 2013)  گاازارش یمشااابه یجنتااا 

 اولئیا   اساید  میازان  گویناد  مای  محققاان  ای  اند، کرد 

 در و باااوتر زنجاان  شااهر هااایواریتااه زیتااون روغا   در

 .اسات  شاد   گیاری اناداز   نقاا   ساایر  از کمتر شیراز شهر

 نمونااه دو چاار  اسااید ترکیاا  کروماااتوگرام ،1 شااک  در

 نشااان فااار  و زنجااان  هااایاسااتان  در زیتااون روغاا 

 در مهماای نقااش چاار  اسااید ایاا  .اساات شااد  داد 

 Aguilera). دارد هاا روغا   اکسایداتیو  مقاومات  افازایش 

et al., 2005; Gutiérrez et al., 1999). و هماااپور 

 اساید  ایا   مقادار  (Homapour et al., 2014) همکااران 

 76 تااا فااد  روغناای رقاا  در درصااد 17 از را چاار 

 کاارد  اضااافه و داد  گاازارش گیلااوان ماااری در درصااد

 میازان  بااوتری   دارای مااری  رقا   من قاه  دو هار  در است

 روغنای  رقا   و درصاد  81/71 میاانگی   باا  اولئیا   اساید 

 باااا اولئیااا  اساااید میااازان تاااری پاااایی  دارای

 ۀمحاادود ،لرسااتان در .اساات درصااد 62/17میااانگی 

 منااااط  بااارای اولئیااا  اساااید درصاااد 2/77-72/17

 ۀمن قا  بارای  آن بیشاتری   کاه  شاد   گازارش  آن مختل 

 & Ehteshamnia) اسااات شاااد  ربااات کوهدشااات

Zahedi, 2017). همکاااااااران و پااااااور شاااااا ها 

(Hashempour et al., 2010a) ۀمحااااااادود 

 کوراتینااا رقاا  باارای ترتیاا  بااه را درصااد 72/81-18/76

 هااایبررساای در. ناادا کاارد گاازارش رودبااار بلیاادی و

 میاازان(Homapour et al., 2013)  همکاااران و هماااپور

 درصااد 11 را کااازرون روغناای رقاا  نمونااۀ اولئیاا  اسااید

 باای  و ملاای اسااتانداردهای حااداق  در حتاای کااه دانساته 

 اسااید مقاادار ،ارتفاااع افاازایش بااا. داردناا قاارار المللاای

 Aguilera et) یاباد مای  افازایش  زیتاون  ارقاام  در اولئی 

al., 2005) . تحقیا   ایا   هاای یافتاه  باا  گیاری  نتیجه ای 

 بااا کشااور شاامالی هااایاسااتان در کااه دارد همخااوانی

 بااا هااایاسااتان از بیشااتر اولئیاا  اسااید ،یشااترب ارتفاااع

 علاوی (. 4 جادو  ) اسات  قا   و فاار   مانناد  کمتر ارتفاع

 در (Alavi Rafiee et al., 2012) همکاااران و رفیعاای

 میاازان کااه رساایدند نتیجااه ایاا  بااه خااود تحقیقااات

 وابساته  کاشات  ۀمن قا  و زیتاون  رقا   باه  چر  اسیدهای

 .  است
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 (ال )

 
 (ب)

 
 (ج)

 زانان ،1Z اموا  دو چب  اسیدها  تبکی  کبوماتو باش ، (ال )  مختل  ها استان زیتون روغن ها اموا  اولئی  اسید درصد -8 شکگ

 (ج) فار ، Fو(  )

 

 (C18:2) لینولئیک اسید

 م ااب   ،زیتاون  روغا   در چار   اساید  ایا   مقادار       

 مبنااای باار و درصااد 1/3-21 ایااران ملاای اسااتاندارد

 شاد   گزارشدرصاد  1/2-21 زیتاون  المللای  بای   شاورای 

 ایا   در اساید  ایا   بارای  آماد   دسات  باه  ۀمحادود . است

 باااا 1Go ۀنمونااا .اسااات درصاااد 77/1-66/16 تحقیااا 

 آن از پاا  و (درصااد77/1) اسااید ایاا  مقاادار کمتااری 

 درصااد 86/7 و 71/8 باا  ترتیاا  باه  1Z و 1Qa یهااانموناه 

 اساااید مقااادار بیشاااتری  . دارناااد را مقاااادیر کمتاااری 

 اسات  1Go،1Qa ، 1Z نموناه  ساه  باه  مرباو   نیاز  اولئیا  

 تماااامی اساااید، ایااا  مقااادار لحاااا  از ؛(4 جااادو )

 اخاتت   داشات   وجاود  باا  زماایش آ ماورد  هاای نموناه  

 بار  .دارناد  قارار  اساتاندارد  محادود   در داریمعنا  آمااری 

 هاای نموناه  ایاران،  در شاد   اجارا  تحقیقاات  نتایج اسا 

 اسااید کشااور، یشاامال هااایاسااتان از شااد  برداشاات

 بااو  اولئیا   اساید  و پاایی   لینولئیا   اساید  و پالمیتی 

 اسات  ایمدیتراناه  منااط   زیتاون  روغا   مشاابه  که دارند

 از فاار   اساتان  از حاصا   زیتاون  روغا   کاه  حاالی  در

 اسااید و پااایی  اولئیاا  اسااید کااه هسااتند ینااوع

 روغا   شابیه   دارناد،  بااو  لینولئیا   اساید  و پالمیتیا  
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 اسااید (Piravi-Vanak et al., 2012) تونساای زیتااون

 بیشااتری  ،باوساات تاارگاارم ۀمن قاا در روغاا  لینولئیاا 

 بااه مربااو  درصااد 78/16 میااانگی  بااا اسااید ایاا  مقاادار

 شااهرهای بااه نساابت را دمااا باااوتری  کااه اساات شاایراز

 .(Ahangar Banadkooki et al., 2013) دارد دیگااار

 Haghighat kharazi et)همکاااران و خاارازی حقیقاات

al., 2012)  42/11زرد رقاا  در را لینولئیاا  اسااید 

 رودباار  ۀمن قا  در درصاد  41/11 مااری  رقا   در و درصاد 

 11/6 بای   چار   اساید  ایا   میازان . اناد  کارد   گازارش 

 در درصاد  11/17 تاا  گیلاوان  کروناائیکی  رقا   در درصاد 

 ,.Homapour et al) اسات  متغیار  گیلاوان  روغنای  رقا  

 ۀراب ا  هماوار   کاه  دهاد مای  نشاان  امار  ایا   .(2016

 لینولئیا   اساید  و اولئیا   اساید  مقادار  بای   معکوسای 

 بااه نتیجااه هماای  هاا  تحقیاا  ایاا  در کااه دارد وجااود

 ایاا  مقاادار باای  منفاای همبسااتگی. اساات آمااد  دساات

  Ahangar)محققااان دیگاار را اولئیاا  اسااید و اسااید
 

Banadkooki et al., 2013; Homapour, 2013; 
 

Ehteshamnia & Zahedi, 2017; Hashempour et 
 

al., 2010a) اندکرد  گزارش نیز. 

 ترانس چرب اسیدهای

 اسااید بررساای مااورد یهااانمونااه از یاا  هاای  در      

 اسااید نظاار از. (4 جدو )نشااد مشاااهد  تااران  اولئیاا 

 2Z و F هاااااینمونااااه (،:2tC18) تااااران  لینولئیاااا 

 ،درصااد 14/1 و 13/1 بااا ترتیاا  بااه را مقاادار بیشااتری 

 3Go و1Go، 1Z، Go2 بااه نساابت دار معناای تفاااوت بااا

 داد  تشااخی  تااران  چاار  اسااید آنهااا در کااه داشااتند

 تاااران  لینولنیااا  نظراساااید از. (4 جااادو ) نشاااد

(C18:3t ،)دارناد  قارار  مجازا  کاامت  گارو   درساه  هانمونه :

 ،(درصااااد 11/1 )مقاااادار بیشااااتری  بااااا 2Qa ۀنموناااا

 باا  هاا نموناه  ساایر  و ،درصاد  13/1 باا   Gi و F هاای نمونه

  اسااید مجمااوع. (تشااخی  قاباا  غیاار) مقاادار کمتااری 

 

 بکاار زیتااون روغاا  تااران  لینولئی اسااید و لینولنیاا 

 11/1 از کمتاار ایااران ملاای اسااتاندارد طباا  خااوراکی

 اناد محادود   ایا   از خاارج  F و 2Qa یهاا نموناه  کاه  است

 خصااوص در هاااشاااخ  سااایر بااه توجااه بااا. (4 جاادو )

 . است وزم مجدد بررسی قزوی  روغ  نمونه ای 

 چرب اسیدهای سایر

 ،1Goهاااینمونااه ،ساای  لینولنیاا  اسااید نظاار از      

1Qa  1وZ  کااه  درصااد 86/7 و 71/8 ،77/1 مقااادیر بااا 

 طااور بااه داشااتند، نیااز را ساای  اولئیاا  اسااید باااوتری 

 درصااد 66/16 مقاادار بااا  F نمونااۀ از کمتاار داریمعناای

 و آراشااایدی  اساااید درصاااد نظااار از. (4 جدو )اسااات

 داری معناای تفاااوت هااانمونااه باای  لینوسااری  اسااید

 بهنیااا  نظراساااید از. (4 جدو )شاااودنمااای مشااااهد 

(C22:0)، 1نموناااه در اساااید ایااا  مقااادارGo  (2/1 

-نمونااه در تااا اساات بیشااتر داریمعناای طااور بااه( درصااد

و  11/1، 18/1 یربااا مقاااد یاا بااه ترت  F و 1Gi، 2Z هااای

 در اساایدها ایاا  تمااام مقاادار .(4 جاادو )درصااد  12/1

 دردا قاارار المللاای باای  و ملاای هایاسااتاندارد ۀمحاادود

(ISIRI, 2010; IOC, 2018). 

     لینولئیک اسید به اولئیک اسید نسبت

  ،بکار  زیتاون  روغا   کیفای  ارزیاابی  هاای شااخ   از یکی

 نظار  از. اسات  لینولئیا   اساید  باه  اولئیا   اساید  نسابت 

 ۀنموناا فقاا  لینولئیاا  اسااید بااه اولئیاا  اسااید نساابت

1Go بااه نساابت (درصااد 87/12) مقاادار بیشااتری  بااا 

 ایا   باودن  بااوتر . دارد داری معنای  تفااوت  هانمونه سایر

 گرفتاه  نظار  در روغا   ایا   در م لاو   وی گی ی  نسبت

 حالات  ایا   در روغا   اکسایداتیو  مقاومات  زیارا  شاود، می

 بررسای  ماورد  ارقاام  در نسابت  ایا   .یافت خواهد افزایش

 درصااد 47/11 تااا (فااد  روغناای در) درصااد 14/3 از

 ,.Homapour et al)اسات   متغیار  ( گیلاوان  مااری  در)

  زرد رقاا  باارای نساابت ای رودبااار ۀمن قاا در  (2014
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 و 18/4 ترتیاا  بااه روغناای و ماااری رقاا  باارای و 33/4

 Haghighat Kharazi). اسااتشااد  گزارشدرصااد 42/4

et al., 2012)  
 (MUFA) اشباع غیر تک چرب اسیدهای

 دلیااا  باااه اشاااباع غیااار تااا  چااار  اسااایدهای      

 پایاااداری بااار شاااانتاریر و ایتغذیاااه هاااایوی گااای

 Gutiérrez et) دارناد  ایویا    اهمیات  روغا   اکسایداتیو 

al.,1999; Aguilera et al., 2005). یاساایدها نظاار از 

 قارار  مجازا  گارو   دو در هاا نموناه  اشاباع،  غیار  ت  چر 

  1Zو  1Go، 1Qa هااااینموناااه روغااا  مقااادار دارناااد؛

 از بیشااتر درصااد 12/72 و 12/72 ،21/76 بااا ترتیاا بااه

 بیشااتری  کوراتینااا رقاا . (4 جاادو ) سااتهانمونااه سااایر

 21/78) مقااادار کمتاااری  بلیااادی و( درصاااد 31/81)

 دارد رودبااار ۀمن قاا در را اشااباع غیاار اساایدچر ( درصااد

(Hashempour et al., 2010a). 

 (SFA) اشباع چرب اسیدهای

 اشاباعی  غیار  تا   چار   اسایدهای  حااوی  هاای روغا  

(MUFA)  اشاباع  چار   اسایدهای  و بااو (SFA)   پاایی 

 مقادار  کااهش  باعا   زیارا  ناد مفید ای تغذیاه  لحاا   از

 چاار  اساایدهای نظاار از .شااوندماای ساارمی کلسااترو 

 (درصااد 67/21) مقاادار بیشااتری  بااا 2Go ۀنموناا ،اشااباع

 و هماااپور .دارد هااانمونااه سااایر بااا داری معناای تفاااوت

 تااری  پااایی  (Homapour et al., 2014) همکاااران

 گیلاوان  مااری  رقا   در را اشاباعی  چار   اسایدهای  میزان

 گیلاوان  روغنای  در را میازان  بااوتری   و( درصاد  31/14)

 از غناای بلیاادی رقاا  .انااد داد  گاازارش( درصااد 21/21)

 دلیا   کاه  اسات  (درصاد  31/18) اشاباع  چار   اسیدهای

 غالاا  اسااید کااه باوساات پالمیتیاا  اسااید وجااود آن

 .(Hashempour et al., 2010a)است اشباع

 (PUFA) اشباع غیر چند چرب اسیدهای

  ۀنموناا ،اشااباع غیاار چنااد چاار  اساایدهای نظاار از      

1Goآن از پااا  و (درصاااد 47/6) مقااادار کمتاااری  باااا 

1Qa 1 وZ تفاااوت بااا درصااد 42/11 و 32/7 ترتیاا  بااه 

 ساه  نظار  ایا   از. دارناد  قارار  هاا روغا   ساایر  از دار معنی

 و مقادار  کمتاری   باا  1Go : شاد  ربات  متماایز  کامت گرو 

 از کاه  هاا نموناه  ساایر  و دارناد  قارار  1Z و 1Qa آن از پا  

 هرچااه .(4 جاادو ) ندارنااد داری معناای تفاااوت نظاار ایاا 

 بااه روغاا  حساساایت باشااد، بیشااتر اساایدها ایاا  مقاادار

 رقاا . شااودماای کمتاار روغاا  پایااداری و بیشااتر اکسااایش

 86/3) لینولئیاا  اسااید باااوبودن علاات بااه کوراتینااا

 رقاا  و اساات چاار  اساایدهای ایاا  از غناای (درصااد

 اساایدهای ایاا ( درصااد 74/2) مقاادار کمتااری  بلیاادی

 آن پااایی  لینولئیاا  اسااید آن دلیاا  و دارد را چاار 

 بیشاااتری  .(Hashempour et al., 2010a) اسااات

 در( 86/14) اشااباع غیاار چنااد چاار  اساایدهای درصااد

 شااودمای  مشااهد   برزیا   در( 1/1) آن کمتاری   و تاون  

 .(1 جدو )

 ببه  اشبباعی  غیبر  تبک  چبرب  اسبیدهای  نسببت 

 اشبببباعی غیبببر چنبببد چبببرب اسبببیدهای
MUFA/PUFA 

 خصااوص در از آمااد  دسااتبااه نتااایج اسااا  باار      

 غیار  چناد  باه  اشاباعی  غیار  تا   چار   اسایدهای  نسبت

 شاوند؛ مای  تقسای   مجازا  گارو   دو باه  هاا نموناه  ،اشباعی

 نساابت ایاا  مقاادار بیشااتری  1Z و 1Go، 1Qaنمونااه سااه

 باااا مقایساااه در ،درصاااد 72/6 -74/11 محااادود  در را

 ای، تغذیاه  لحاا   از. (4 جادو  ) دارناد  ،هاا نموناه  ساایر 

 ، حساای هااایوی گاای باار تاااریر و اکساایداتیو پایااداری

 اسایدهای  باه  اشاباعی  غیار  تا   چار   اسایدهای  نسبت

 زیتاون  روغا   در زیاادی  اهمیات  اشاباعی  غیر چند چر 

 (Homapour et al., 2016) همکاااران و هماااپور .دارد

 کاه  یهاای نموناه  بای   در را نسابت  ایا   میزان تری  پایی 

( درصاد  11/3) گیلاوان  روغنای  رقا   در اناد کارد   بررسی

 41/11) گیلااوان کروناااییکی در را نساابت باااوتری  و

 در. بودنااد دار معناای آماااری نظاار از اناادگفتااه (درصااد
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  اساات، داشااته بیشااتری ارتفاااع کااه اسااپانیا کااابرا من قااه

 باوسات   لچیناو  و فرانتیاو  رقا   دو هار  بارای  نسابت  ایا  

(Aguilera et al., 2005). 

 (Cox Index) کاکس شاخص

 بار ارب  Fروغا   ۀنمونا  در کااک   شااخ   بااوتری        

 میازان  بااوتری   نموناه  ایا   کاه  شاود مای  دیاد   11/2

 را (درصاد  21/76) اشاباعی  غیار  تا   چار   اسایدهای 

 ۀنمونا  در کااک   شااخ   میازان  تاری  پاایی   ، دارد نیز

 میازان  تاری   پاایی   کاه  اسات  47/1 برابار  و 1Go روغا  

 و) درصاد  47/6) اشاباعی  غیار  چناد  چار   اسایدهای 

 .دارد نیااز را( درصااد 77/16) اشااباع چاار  اساایدهای

 کمتااری  بااا 1Z و 1Go، 1Qa زیتااون روغاا  هااایهنموناا

 سااایر بااا داری معناای تفاااوت کاااک  شاااخ  مقاادار

 اساایدهای میاازان چااه هاار .(2 شااک ) دارنااد هااانمونااه

 شااخ   شاود  زیاادتر  روغا   در اشاباع  غیار  چناد  چار  

 هاا روغا   حساسایت  میازان  و رودمای  بااوتر  آنهاا  کاک 

 دیگاار پ وهشااگران .یاباادمای  افاازایش اکسیداساایون باه 

 در ماااری و زرد ۀنموناا روغاا  در را کاااک  شاااخ 

 اناد کارد   گازارش  7/2و 71/2 ترتیا   باه  رودباار  ۀمن قا 

(Haghighat kharazi et al.,, 2012) و هماااااپور 

 را شاااخ  ایاا  (Homapour et al, 2016) همکاااران

 و 73/1 ترتیا   باه  گیلاوان  و فاد   در موجاود  ارقاام  در

 اکسیداسایون  باه  بااوتر  تمایا   کاه  اندداد  گزارش 76/1

 چار   اسایدهای  مجماوع  میاانگی   زیارا  دهدمی نشان را

 ۀمن قا  در و 72/12 فاد   ۀمن قا  در اشاباعی  غیار  چند

.اسااات شاااد  گااازارش درصاااد 81/12 گیلاااوان

 

 
 مختل  ها استان زیتون روغن ها اموا  کاک  شات  -1 شکگ

 

 گیرینتیجه

 زیتااون روغاا  شاایمیایی ترکیبااات مقاادار و نااوع      

 متعااددی عواماا  بااه و هسااتند روغاا  ایاا  کیفیاات نماااد

 میاازان دمااایی، شاارای  واریتااه، اقلیماای، شاارای  ماننااد

 بساااتگی روغاا   اساااتخراج روش و محصااو   رساایدگی 

 کشاات ایااران مختلاا  هااایاسااتان در زیتااون. دارنااد

 نتیجااه در و شاایمیایی ساااختار رو ایاا  از و شااودماای

 یااا ا یاااابیو ارز دارد متفااااوتی کیفااای هاااایوی گااای

 زیتاون  یهاا روغا   بنادی طبقاه  بارای  کیفی هایشاخ 

 یاا از ا هااد  .اساات ضااروری کشااور در شااد  تولیااد

 در تولیاادی روغاا  کیفاای هااایوی گاای یااابیپاا وهش، ارز

 زیتااون هااایروغاا  معرفاای ،ایااران مختلاا  هااایاسااتان

 بنادی  طبقاه  امکاان  بررسای  و کشاور  در شاد  تولیاد  برتر

 بااه چاار  اسااید ترکیاا  اسااا  باار کیفیاات جغرافیااایی

 هااابررساای. اساات کنناادگانمصاار  از حمایاات منظااور
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 از زیتاون  ارقاام  چار   اسایدهای  ترکیا   دهاد می نشان 

 هااانمونااه تمااام در و هسااتند هاا  مشااابه کیفاای لحااا 

 .است اولئی  اسید ،غال  چر  اسید

 شااد ،بررساای کیفاای عواماا  مجمااوع بااه توجااه بااا      

 زنجااان، هااایاسااتان در شااد  تولیااد زیتااون هااایروغاا 

 باااوتری کیفاای هااایوی گاای گاایتن و قاازوی  گلسااتان،

 هااایاسااتان در شااد  تولیااد زیتااون روغاا  بااه نساابت

 کشاات توسااعه در اساات وزم کااه دارنااد قاا  و فااار 

 لحااا  از .گیاارد قاارار توجااه مااورد کشااور در زیتااون

 در شااد  تولیااد زیتااون روغاا  ،چاار  اسااید ساااختار

 روغااا  باااه داردشاااباهت کشاااور شااامالی هاااایشاااهر

  ؛پرتغاااا  و اساااپانیا و ایتالیاااا در شاااد  تولیاااد زیتاااون

 بااه ایااران شااهرهای سااایر در شااد  تولیااد زیتااون روغاا 

 . دارد شاااباهت تاااون  در شاااد  تولیاااد زیتاااون روغااا 

 هاای نموناه  برتار،  یهاا اساتان  در اینکاه  باه  توجاه  با ولی

 اسااید ترکیاا  ،دارنااد قاارار نیااز پااایی  کیفیاات بااا

 جغرافیااایی بناادی طبقااه بااه قااادر تنهااایی بااه چاار 

 .نیست کیفیت

  

  قدردانی

از  یاسااتان زنجااان و در قالاا  بخشاا یعاایو منااابع طب یکشاااورز یقاااتمرکااز تحق یمااال یااتپاا وهش بااا حما ایاا       

 .شودیم یکه از هر دو قدردان اجرا شد  است یکشاورز یو مهندس یفن یقاتمصو  مؤسسه تحق یپروژ  مل
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the composition of fatty acid and qualitative 

characteristics of virgin olive oils produced in different provinces of Iran including Gilan, 

Golestan, Zanjan, Qazvin, Qom and Fars. Acidity, peroxide, extinction coefficient 

differences (∆k), fatty acid compositions were measured. The results showed that acidity, 

peroxide and extinction coefficient differences of most samples, except for the Fars and 

Golestan (F, Go3), and levels of fatty acids of all oils, except for miristic acid of Qom and 

Zanjan (Qo, Z2), were in accordance with the national and International standard of Olive 

Oil.  The highest monounsaturated fatty acids, MUFAs (72.12-76.21%) were traced in 

samples from Zanjan, Golestan and Qazvin provinces which showed the lowest saturated 

fatty acids, SFAs (16.99-17.99%), poly unsaturated fatty acids, PUFAs (6.49-10.42%) and 

Cox indices (1.49-1.84%). Based on results obtained, the sample of olive oil of Golestan, 

Zanjan, and Qazvin (Go1, Qa1 and Z1) were in the highest quality categories and of Fars 

(F) was in the lowest quality categories with different indices from other samples. Since 

various parameters affect on the quantity and quality of olive oil and, beside that, the low 

quality samples can also be found in those provinces where high quality of olive oile are 

produced, the fatty acids profile alone could not be consider as sole factor to geographically 

classify the quality of olive oil, but it can be used as one of the important iindicators in 

quality classification of olive oil  
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