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  یشهوژپ علمی

  

 و سرد پرس روش با تونیز برگ با همراه کلزا ي دانه از روغن استخراج
   آنیفی کيهایژگی ویبررس

  

  2یرچیف آزادمرد دمی، صد1يدیسف م پورگلیسولماز کر

  

  رانیز، ایز، تبری، دانشگاه تبري، دانشکده کشاورزییع غذای صنای ارشد رشته علوم و مهندسی کارشناسي دانشجو- 1
  رانیز، ایز، تبری، دانشگاه تبري، دانشکده کشاورزییع غذایاستاد گروه علوم و صنا -2

  
  )14/04/99: رشیپذ خیتار  99/ 14/01: افتیدر خیتار(

  
  دهیچک
 کلزا به يها استخراج روغناز دانهی درطیعیطبيهادانیاکسی از آنتیعنوان منبع غن است بهیبات فنلی از ترکیتون که غنیزن پژوهش، از برگیدر ا

دانه .  روغن انجام گرفتي و ماندگاريداری به حداکثر پایابیست فعال و دستیبات زیش ترکی افزايد، براین روش جدیا. روش پرس سرد استفاده شد
 درصد مخلوط  شد و سپس روغن از مخلوط با استفاده از پرس سرد استخراج 10 و 5/7، 5، 5/2، )نمونه کنترل ( صفر تون در سطوحیکلزا با برگ ز

 قرار ی اتاق، مورد بررسي در دماي روز نگهدار90 ی روز ط30د و در فواصل هر ی در روز تولی استخراجيها در روغنیفی کيفاکتورها. شد
ته و عدد یدی اسي نگهداریدر ط.  بودنديترشی بیبات فنلی ترکيتون باالتر، دارای  مقدار برگ زي دارايهاج بدست آمده، نمونهیطبق نتا.گرفت
. تون بودین برگ زیی پاي درصدهاي حاويهاد مربوط به نمونهین مقدار عدد پراکسیترشیب. دا کردی کاهش پیبات فنلی مقدار ترکیش، ولید افزایپراکس

 حاصل از يج نشان داد که روغن کلزایدر کل نتا. ها داشتر نمونهیسه با سایته را در مقایدین مقدار اسیترشیتون  بی درصد برگ ز10 ينمونه حاو
 يز دارایتون نیشود که نسبت به روغن زیتون بکر می و مشابه روغن زیبات فنلی از ترکی غنید روغنیتون موجب تولیپرس دانه کلزا همراه با برگ ز

ج بدست آمده نشان یدر کل نتا.  شودید به بازار معرفی جديتواند بعنوان محصول سالمت افزای است و ميشتریب) 3امگا (ک یننولی چرب ليدهایاس
د ی جدیتواند بعنوان محصولیشود که میست فعال میبات زی از ترکی غنید روغنیتون با دانه کلزا موجب تولیداد که استخراج روغن از مخلوط برگ ز

  . شودیبه بازار معرف
  

  تون، روغن کلزا، پرس سردیست فعال، برگ زیبات زیترک: د واژگانی کل
  
  
  
  

                                                             
 مکاتبات مسئول: sodeifazadmard@yahoo.com  
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   مقدمه - 1
 باال ي ارزش اقتصادي داراییها مواد غذاها و روغنیچرب

 و مهم ی اصلي از اجزایکیار دور یهستند که از زمان بس
 ی مصرفي انسان بوده و در گروه کاالهاي غذايل دهندهیتشک

 ي از انرژیها منبع مناسبها و روغنیچرب.  قرار دارنديضرور
ن ی که در تامی محلول در چربيهانیتامی بوده و وییغذا

ق مصرف ی را به عهده دارند از طریسالمت انسان نقش مهم

 يهایژگی وين مواد داراین ایهمچن. رسندین مواد به بدن میا
ها و ورآمدن  در انواع سسی مانند عمل روان کنندگيکار

 به طور گسترده به مصرف ییر هستند و در منابع غذایخم
  ].1[رسندیم

ا و یا بوده که بعد از سوی مهم دنی روغنيها از دانهیکیکلزا 

 به خود اختصاص داده ین روغن نباتیپالم مقام سوم را در تام
 يدهایب مناسب اسی و ترکاد روغن در دانه کلزایزان زیم. است

د یو اس% 5/21کینولئید لی،اس %56ک ید اولئیاس(چرب آن 

ن دانه ی جهان به اي، سبب توجه اکثر کشورها %)8ک ینولنیل
  ]. 2[ شده استیروغن

 و 3 چرب امگا يدهایراشباع و اسی غيهای چربي سطح باال
ر ی قابل توجه آن بر ساين روغن باعث برتری در ا6امگا 

بات یترک.  شده استیوانی و حیاهی گيهاا و روغنهیچرب

ها، ، توکوفرولی قطبيدهایپیست فعال در روغن کلزا شامل لیز
  ].3[ هستندیبات فنلیدها و ترکییها، کاروتنواسترول

د یک اسیناپیست فعال موجود در کلزا سیب زین ترکیترعمده
دهد یل می را در کلزا تشکیبات فنلیترک% 80باشد که یم
 انسان ی و تندرستی بر سالمتیر مهمی تاثییصرف موادغذام

 هستند که یعیبات طبی، ترکییست فعال غذایبات زیترک. دارد
 از موارد ارزش ی بوده و در بعضیکیولوژیت بی فعاليدارا
ها د شده آنییل نقش تایبات به دلین ترکیا.  هم دارندياهیتغذ

ها، يماریش خطر بن در کاهیدر رشد و نمو انسان و عالوه بر ا
  ]. 4[کنندیفا می جامعه ایمنی در سالمت و اياریت بسیاهم

 يهادانی اکسی آنتياهان سودمند در صنعت و حاوی از گیکی
 يتون دارای زیشی و زایشیکره رویتمام پ. باشدیتون می زيقو

 یی ارزش دارويتون دارایوه و روغن زیم. مواد موثره است
برگ . مورد توجه قرار گرفته استام یم و االیبوده و از قد

 حاصل از ین محصوالت جانبیتر از فراوانیکیز یتون نیز
بات ی از ترکیتواند به عنوان منبعیباشد که میتون میکشت ز

  ]. 5[ محسوب گرددیعیست فعال طبیز

بات محلول در ی و ترکی، ترپنیبات فنلیتونحاوي ترکیبرگز
توسترول و یفرول، بتاساسکوالن، بتا کاروتن، آلفاتوکو (یچرب

ها، دراتی،کربوه...)ن و یدین، بتا آمیدی، آلفا آمی خطيهاالکل

 ].6[ره استی و غیها، مواد معدننیتامینه، وی آميدهایاس
 و قدرت یدانیاکسیت آنتین فعالیتون باالتری زيهابرگ

هاي مختلف ن بخشیهاي آزاد را در بکالی رادیرندگیگ
 يعات کشاورزیتون جزء ضایزبرگ . تون دارندیدرخت ز

شه یگردد  و همیشود که در طول هرس جمع میمحسوب م

ن یتریاصل]. 7[ردیگی دام مورد استفاده قرار ميبه عنوان غذا
ها  بوده که شامل تون فنولیست فعال در برگ زیبات زیترک

-7-نیژنید، آپیروزول، ورباسکوزی تایدروکسین، هیاولئوروپئ

بات ین ترکیا ].8[باشدید میگلوکوز-7-نید و لوتئولئیگلوکوز
و ] 9[ در کاهش فشار خون، کاهشکلسترولینقش مهم

در مجموع ]. 10[ داردی و عروقی قلبيهاستمیمحافظت از س
ها به کار يماری از بياری درمان بسيتون برایعصاره برگ ز

 يتون دارای که گزارش شده، عصاره برگ زيرود به طوریم

 ضد يهایژگی، ویکروبیت ضدمی، فعالیدانی اکسینتخواص آ
HIV11[ و گشاد کننده عروق است .[  

د محصول نمونه، روش استخراج ی تولي از پارامترهایکی
ست فعال یبات زی ترکی و کمیفیمطالعات ک. باشدیمطلوب م

 به انتخاب روش استخراج مناسب کمک یاهیمواد گ

 از یکیسرد، استخراج روغن به روش پرس  ].9[کندیم
 يهابی از آسيریگشی است که در ارتقا سالمت و پییهاوهیش
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مقدار ].12[کندیفا می ایها نقش مهمکالی از رادیو ناشیداتیاکس
د یدان و ترکیبات زیست فعال موجود در روغن تولیاکسیآنت

 است که با یشتر از روغنی بیلیشده به روش پرس سرد خ
 ياستفاده از پرس سرد به جا. د شده استیها تولگر روشید

 ید روغنیتواند سبب تولی استخراج روغن، ميهار روشیسا
ف ی طيز حاوی و نیعی طبيبا طعم فوق العاده و رنگ و بو

 به صرفه ي از مواد پر ارزش شود و از لحاظ اقتصادياگسترده

  . باشد
 محافظت روغن از يها از راهیکیدان یاکسیاستفاده از آنت

 مورد يهادانیاکسی که اکثر آنتییباشد، از آنجاین مویداسیاکس

 مضر ی سالمتي و برای، مصنوعییع غذایاستفاده در صنا
 سالم، یعیبات طبیها با ترک آنینیگزیل به جایباشند، لذا تمایم

ل دارا بودن اثرات یتون به دلیبرگ ز.  استيضرور
ر نه مناسب به شمایک گزی باال، به عنوان یدانیاکسیآنت
تون یتواند استفاده از برگ زیهام از روشیکی]. 13[رودیم

 استخراج روغن با پرس باشد ی روغن در طيهاهمراه با دانه
ز با روغن یها نست فعال برگیبات زی  پرس ترکیکه در ط

گردد که ی حل شده و استخراج ميا تا اندازهی روغنيهادانه

ن یلذا هدف از ا. د کندیدار و فراسودمند تولی پایتواند روغنیم
تون بر ی برگ زیدانیاکسیر خواص آنتی تاثیپژوهش، بررس

  .باشدی آن ميست فعال و ماندگاریبات زیروغن کلزا و ترک
  

 ها مواد و روش- 2

  هی مواد اول- 2-1
 یجان شرقی در استان آذربایلخچی ای کلزا از بازار محليدانه

ز از شهرستان رودبار جمع یتون نی زيهابرگ.   شديداریخر
ق از ین تحقی مورد استفاده در اییایمیه مواد شی شده و کليآور

ه ی تهياهیگما با درجه خلوص  تجزی مرك و سيهاشرکت

  .شدند

   استخراج روغن- 2-2
ز ی تمی احتماليهای کلزاغربال و از ناخالصيلو دانهی ک9ابتدا 

س خرد و به صورت نکیز ابتدا با مولیتون نی زيهابرگ. شدند
، )نمونه کنترل ( کلزا در سطوح صفر يهاخرد شده به دانه

 اضافه و سپس روغن به روش پرس سرد 10 و 5/7، 5، 5/2

ها، شیبعد از استخراج روغن، جهت انجام آزما. استخراج شد
 90 اتاق به مدت يک در دمایط تاری روغن در محيهانمونه

، 90 و 60، 30، 1 يد و در روزهای گرديروز  نگهدار
د و یته، پراکسیدی، اسیبات فنلی شامل ترکیفی کيهاآزمون

  . ها انجام شد آنيآزمون شال رو

  تهیدیاس- 2-3
تر کلروفرم مخلوط کرده و یلیلی م25تر اتانول را با یلیلی م25 

 به مخلوط ي سازین جهت خنثی قطره فنل فتالئ3-4سپس 

کلروفرم به -افزودن مخلوط اتانول. کلروفرم اضافه شد- اتانول
 قطره فنل 3-4 گرم روغن و سپس به صورت مجدد 5/2

ون با محلول یتراسیت. ن به مخلوط حاصل اضافه شدیفتالئ
 انجام ی نرمال تا ظهور رنگ صورت01/0م ید سدیدروکسیه

  ].14[شد

  دی عدد پراکس- 2-4
ن ی توزيار درب سمبادهیک ارلن مای گرم نمونه در 5/2مقدار  

 5/0کلروفرم و سپس -کید استیتر از مخلوط اسیلیلی م30. شد

م اشباع به آن افزوده گشت و ید پتاسیدیتر محلول یلیلیم
 م، مخلوطید پتاسیدیبعد از افزودن . درپوش آن گذاشته شد

ن یبعد از ا.  شدي نگهداریکیقه در تاری دق1به مدت حاصله
تر محلول نشاسته یلیلی م5/0تر آب مقطر و یلیلی م30مرحله، 

رنگ شدن ی نرمال  تا ب01/0میوسولفات سدیز اضافه و با تین

 ين مراحل برایهم. ون صورت گرفتیتراسی تینمونه روغن
 استفاده ی روغنز انجام گرفت که در آن نمونهینمونه شاهد ن

  ].15[شودیر مراحل انجام می سایگردد ولینم
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   کلیبات فنلی ترکيریگ اندازه- 2-5
 گرم روغن در لوله 2، یبات فنلی ترکيری اندازه گيبرا

تر هگزان نرمال به آن اضافه شد و یلیلی م5/2فوژ وزن و یسانتر

تر یلیلی م5/2سپس . قه ورتکس صورت گرفتی دق1به مدت 

)  آبیس ی س20 متانول و یسی س80(تانول به آب محلول م

قه ی دور در دق5000قه با سرعت ی دق5اضافه و به مدت 

 با سرنگ خارج و ییفاز روغن باال. فوژ صورت گرفتیسانتر

 فاز يبعد از جداساز. گر قرار گرفتیفوژ دیدر لوله سانتر

آب به آن اضافه و -تر محلول متانولیلیلی م5/2 از آب، یروغن

. فوژ گشتی اول با دور و زمان مشابه سانتريشابه با مرحلهم

 جدا و یگر انجام شد و سپس فاز روغنیکبار دین عمل یا

 ي نگهداری آبيفازها.  شدندي جداگانه نگهداری آبيفازها

 با هم مخلوط و سپس يتریلیلی م50 یشده در بالن حجم

اضافه وکالچو به آن ین سیتر معرف فولیلیلی م5/2صاف شده و 

 3 بعد از یم اشباع به فاز آبیتر کربنات سدیلیلی م5سپس . شد

. تر رسانده شدیلیلی م50قه افزوده و با آب مقطر به حجم یدق

 اتاق، يک و در دمای در مکان تاري ساعت نگهدار1بعد از 

.  نانومتر در برابر شاهد خوانده شد725جذب آن در طول موج 

لوگرم نمونه ی گرم در کیلی بر حسب میبات فنلیمقدار ترک

  ]. 16[ استاندارد محاسبه شدی منحنيروغن بر از رو

   آزمون شال- 2-6
 گرم وزن کرده و در ظروف بدون در گذاشته 20 از هر نمونه 

 درجه 65 ي روز در آون تحت دما10ها به مدت نمونه. شدند

ها مورد د آنیگراد قرار گرفتند و هر روز عدد پراکسیسانت

تر از نیی پای آزمون اندکیانی پاينقطه. ار گرفت قریبررس

  ].17[ محصول بودییش نهایاکسا

  

  

  يز آماری آنال- 2-7
.  ساده استفاده شدی کامال تصادفيق از طرح آمارین تحقیدر ا

ار ین و انحراف معیانگیها با سه تکرار انجام شدند و مشیآزما

ز یالاطالعات بدست آمده با استفاده از آن. محاسبه گشت

ن یانگین مین اختالف بیی تعيل شده و برایتحلانس یوار

) p>0.05% (5 دانکن در سطح ياها از آزمون چند دامنهنمونه

مورد SPSS (2016)1ن منظور نرم افزار ی ايبرا. استفاده شد

  .استفاده قرار گرفت

  

  ج و بحثینتا- 3
  تهیدیاس- 3-1

ن و ی داراي مقدار معی و نباتیوانی اعم از حیهاي خوراکیچرب
 ممکن است در اثر ی چرب آزاد هستند وليدهای  از اسییجز

ن مقدار از حد یز ایدرولیعوامل فساد و رخ دادن واکنش ه
 است ییهاته از جمله شاخصیدین اسیبنابرا. دین تجاوز نمایمع

کمک ها یها و چربص فساد در روغنیکه در تشخ
ج نشان داد که درصد ین پژوهش، نتایدر ا].18[ندینمایم

ش یتون با افزای برگ زي حاويهادچرب آزاد در نمونهیاس
در . دی رس2/7 به 9/1ابد و از ییش میتون افزایدرصد برگ ز

ش یها و افزاسرولیل گلی آسيز تریدرولیز هی ني نگهداریط
 2/9ته به یدیر اسها مشاهده شد و مقدا نمونهیته در تمامیدیاس

شتر بود یتون بی برگ زي حاويهاد که در نمونهی رس90در روز 
 چرب آزاد يدهایته و مقدار اسیدیش اسیعلت افزا ).1جدول (

تون ممکن است مربوط به وجود ی برگ زي حاويدر نمونه ها
 استفاده از ین، در طیتون باشد  بنابرایپاز در برگ زیم لیآنز

تون ی برگ زيم بری، آنزیدانیاکسینبع آنتتون به عنوان میبرگ ز
  . رسدی به نظر ميقبل از استفاده ضرور

                                                             
1. Statistical package for social science 
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Table 1  Changes in acidity  (mg  NaOH/ g oil) of oil extracted from rapeseed with olive leaves 
during storage 

Time (Day) 
90 60 30 1 sample 

4c. 7 7.2de 3.6f 1.8i Olive leaf 
5b .8 7.4d f                 4.6 1.9i 2.5%   Olive leaf 
9a.8 7.9c .6.6ef 2hi 5%   Olive leaf 
1a.9 1bc .8 6.9e 2.2h 7.5%   Olive leaf 
1a.9 8. 6b 7.4d 7.2g 10%   Olive leaf 

The different latin letters indicate a significant difference (p<0/05). 
 

  دیپراکس- 3-2
 يهاد شده توسط واکنشی توليدهاید، پراکسیعدد پراکس

ه یدها در مراحل اولیپراکس. زندین میون را تخمیداسیاکس
ان دوره القا ی در پایابند ولییش می افزايون به کندیداسیاکس

 ].19[ابد ییش میدها به سرعت افزایغلظت پراکس
دها هستند یپیون لیداسیبات عمده اکسیدها که ترکیدروپراکسیه
ا یها ها، کتوندها، الکلیر آلدئیه نظیبات ثانویتوانند به ترکیم

 ي با عطر و طعم و آرومایباتیجاد ترکیدها بشکنند و ایاس
  .نامناسب بکنند

ن عدد یی پايتون در درصدهاین پژوهش، با افزودن برگ زیدر ا
 درصد برگ 5ش از یش بی با افزایدا کرد ولیش پید افزایپراکس

 ي نگهدارین، در طیهمچن. افتید کاهش یتون عدد پراکسیز
  دا کرد یش پی روغن افزايها نمونهید در تمامیز عدد پراکسین

، يدار نگهید در طیش عدد پراکسیعلت افزا). 2جدول (
تواند به یر اشباع است که می چرب غيدهایون اسیداسیاکس

 یمیون آنزیداسیون و اکسیداسیون، فتواکسیداسیصورت اتواکس
 برگ ي بااليد در درصدهایعلت کاهش عدد پراکس. رخ دهد

تون مربوط است که یبات فنل موجود در برگ زیتون به ترکیز
  .  دارندیی باالیدانی اکسیت آنتیخاص

تون ی برگ زي عصارهیدانیاکسی آنتيهایژگی ويالعهدر مطا
د مورد یس پراکسیافزوده شده در روغن آفتابگردان و اند

و روغن یداتی اکسيداریج، پاینتا ].2[ قرار گرفتیبررس
. تون نشان دادی برگ زی متانوليآفتابگردان را در حضور عصاره

ها در  نمونهيش زمان نگهدارید با افزایس پراکسین اندیهمچن
ها، ها در نمونه و با کاهش غلظت عصارهیشیط اکسایشرا
 یخوان همین کار پژوهشیج حاصله در ایافت که با نتایش یافزا

 .دارد
 

Table 2 Changes in peroxide (meq O2/kg oil)   of oil extracted from rapeseed with olive leaves   
during storage  

Time (Day) 
90 60 30 1 sample 

8.9a 6.9d 6e 8i.0 Olive oil 
8.4b 6.1e 4g 1.5j 2.5%   Olive leaf 
8.1c 5f 3h 1.1k 5%   Olive leaf 
7.1d 3g.4 2i 7i.0 7.5%   Olive leaf 
6e 3h 1k 4m.0 10%   Olive leaf 

The different latin letters indicate a significant difference (p<0/05). 
  

  یبات فنلی مقدار ترک- 3-3
ه ی ثانويهاتیها، جز متابولفنلیا همان پلی یبات فنلیترک

شوند و عموما از یافت میعت ی هستند که به وفور در طبیاهیگ
ها ا تهاجم پاتوژنی بنفش ي ماوراياه در برابر پرتوهایگ

، یتوانند باعث تلخیها در غذا مفنلیپل. کنندیمحافظت م
مطالعات .  شوندیونیداسی اکسيداری، رنگ، طعم، بو و پایگس

ها و فنلین مصرف پلی بیمیدهد که ارتباط مستقینشان م
 ی قلبيهايماریر بی مرتبط با التهاب نظيهايماری از بيریشگیپ

 يهايمارین بی استخوان و همچنی، سرطان و پوکیروقو ع
ابت وجود ینسون و دیمر، پارکیر آلزای نظی و اختالالتیعصب
 يهامیتوانند فلزات را شالته و آنزیها مفنلیپل. دارد

 آزاد يهاکالین قادر هستند رادیهمچن. دان را مهار کنندیپراکس
  .ژن را مهار کنندی فعال اکسيهاو گونه
                     یبات فنلین مقدار ترکیترشیب ن پژوهش،یدر ا

) mg/kg oil452  ( مربوط به نمونه روغن حاصل از       
تون ی درصد  برگ ز10 پرس شده همراه با ي کلزايدانه ها

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

7.
10

7.
16

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               5 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.17.107.161
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-41123-fa.html


 ... کلزا همراه باياستخراج روغن از دانه                                    یرچیف آزادمرد دمی صد ويدیم پورگل سفیسولماز کر

 166

ها تون در نمونهیش برگ زین صورت که با افزایبدست آمد، بد
 ي نگهداریر ط دیول. افتیش یز افزای نیبات فنلیزان ترکیم

، یبات فنلیعلت کاهش ترک. دا کردیمقدار آن کاهش پ
در مورد افت . بات با گذشت زمان استین ترکیون ایداسیاکس
قات یها تاکنون  تحق نمونهي نگهداری در طیبات فنلیترک

  ]. 20[ انجام نشده استيادیز
 یبات فنلی مقدار ترکيج نشان داد که بعد از سه ماه نگهدارینتا

 درصد برگ 10 همراه با ي از کلزایونه روغن استخراجدر نم
با شش برابر نمونه روغن حاصل از کلزا بدون برگ یتون، تقریز
 بودن نمونه روغن یکه نشانگر غن) 3جدول (تون است یز

 یدانیاکسی و آنتیبات فنلیتون از ترکی همراه با برگ زيکلزا
 از يرای و درمان بسيریشگیه و پین موضوع در تغذیا. است

شود ین موجب میهمچن.  داشته باشدیها نقش مثبتیماریب
ست فعال یبات زیست فعال روغن کلزا به ترکیبات زیترک

ز بر ی نيگری دیتیک و مشابه شود و مزیتون نزدیروغن ز
ک ینولنید چرب لیتون داشته باشد و آن وجود اسیروغن ز

د ی درصد است و بعنوان اس10است که در روغن کلزا حدود 
تون به مقدار ی مطرح است که در روغن زيچرب ضرور

  . وجود دارديزیناچ
 یمیز شده آنزیدرولی هيتون با عصارهیروغن ز یدر پژوهش

نمونه ها به ]. 21[ شد یغن ppm400 زانیتون به میبرگ ز
. ره شدندیگراد ذخی درجه سانت50 ي ماه در دما6مدت 
                        تونیز ي عصارهی فنليک از اجزای هريماندگار

 شد، يریگبه طور جداگانه اندازه...) کون و ین، آگلیاولئوروپ(
 60 تا 50تون ی روغن زي نگهدارین در طیدرصد افت اولئوروپ
 ی همخوانین کار پژوهشیج حاصله در ایدرصد بود که با نتا

  . دارد

  
Table 3Changes in phenolic compounds  (mg Caffeic  acid/100 g oil )   of oil extracted from rapeseed 

with olive leaves   during storage  
Time (Day) 

90 60 30 1 sample 
 10.3o  39.06m 59.06i   174.6f Olive oil 
 33n  71k 110.8i   262.8d 2.5%   Olive leaf 
 37.1m  77.1k 114.1h   317.3c 5%   Olive leaf 
 38.2m  98.2j 154.5g   367.3b 7.5%   Olive leaf 
 61.03i  108.03i 181.1e   452a 10%   Olive leaf 

The different latin letters indicate a significant difference (p<0/05). 
 

   آزمون شال- 3-4
 و ی روغنیونیداسی اکسيداری مطالعه پايش شال برایآزما

تواند ی باال ميل دمایرد که به دلیگی انجام میمحصوالت روغن
، ي نگهدار1در روز . تر نشان دهدعیون را سریداسینحوه  اکس
برگ % 5/2 ي در روغن حاو6/63 به 5/1د از یعدد پراکس

ز ی نيدر طول زمان نگهدار). 4جدول(افت یش یتون افزایز
 در نمونه 10 در روز 6/72افته و به یش ید افزایعدد پراکس

ج نشان داد که بعد از روز ینتا. دیتون رسیبرگ ز% 10 يحاو
 یدا کرد ولی پيد در نمونه کنترل روند صعودیسوم، عدد پراکس

 حاصل از مخلوط دانه يد در نمونه هایش پراکسیروند افزا
البته انتظار .  کرديروی پیتون از روند مشابهیکلزا و برگ ز

 با يها در نمونهیبات فنلی ترکيرفت که به علت وجود باالیم
ل ین دلیاما چند. افتدین اتفاق نیتون ای برگ زيدرصد باال

ه یون و تجزیداسیک مورد اکسی. ده آوردین پدی ايتوان برایم
د را باال نشان دهد یتواند عدد پراکسی است که میبات فنلیترک

ژناز است که یپوکسین ل همچوییهامیگر وجود آنزیو مورد د
 يهاتون در نمونهی زيها شدن برگيبرمیبه خاطر عدم آنز

  .  برگ استي حاویروغن
 یها مورد بررسر مخلوط کردن روغنی در مورد تأثییهاشیآزما

 يان تست آون رابطهیج نشان داد، در پاینتا].22[قرار گرفت
ها  نمونهیونیداسی اکسيدارید و پاین عدد پراکسی بیمعکوس

  . داردیخوانق حاضر همیج تحقیوجود داشت که با نتا
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Table 4 Changes in peroxide Value  (meqO2/kg oil) of oil extracted from rapeseed with olive leaves   
during 10 days in 65 

Sample 

10% Olive leaf 7/5% Olive 
leaf 

5% 
Olive leaf 

2/5% 
Olive leaf 

Leafless 
Rapeseed Day 

4m 7i 1.1 k 1.5j 8.0i   1 
7.1p 5q 9 .3 q 3.3qu 4.1 r 2 

14.03n 03 .12 o 11.03o 10op 8.9p 3 
28k 21i 20i 18m 10op 4 
38h 32j 30jk 29k 20i 5 
48fg 46g 40h 37hi 29k   6 
57e 49fg 49fg 46g 35i   7 

60.6d 6. 59 d 55e 7.54 e 47g   8 
6c.65 6d.60 6.56 e 6.55 e 6 .52 f   9 
72.6a 67b 6.64 c 6 .63 c 61.3d 10 

The different latin letters indicate a significant difference (p<0/05). 
  

  يریگجهی نت- 4
 است که يست فعال متعددیبات زی ترکيتون حاویبرگ ز

 و ي آن در داروسازين عصاره یبصورت دمنوش و همچن
 ییع غذایدانها در صنایاکسی از آنتین بعنوان منبع غنیهمچن

 يدهایخاطر داشتن اسز بهیکلزا نروغن. داردی فراوانيکاربردها
باشد و یمیونیداسیراشباع باال، مستعد فساد اکسیچرب غ

ن، استفاده از یهمچن. است ینیی پایبات فنلی ترکين دارایهمچن
         زا  و سرطانی به علت امکان سمي سنتزيهادانیاکسیآنت

 استفاده از يقات براین تحقیبنابرا. بودن محدود شده است
 ي براینیگزی به عنوان جایعی طبيهادانیاکسیآنت
 برخوردار است به ياژهیت وی از اهمي سنتزيهادانیاکسیآنت
بات ی از ترکیتون که غنیزپژوهش از  برگن ین خاطر در ایهم
 در روغن کلزا یعی طبيهادانیاکسیعنوان منبع آنت است بهیفنل

  . استفاده شد
 یبات فنلی و ترک3 چرب امگا يدهای اسي دارايدیمحصول تول

 فراسودمند به بازار یتواند بعنوان محصولی است کهميباالتر
تون ی زي برگهايم بریشود از آنزیشنهاد میالبته پ.  شودیمعرف

ژناز یپواکسیپاز و لی ليمهای از اثرات مخرب آنزيری جلوگيبرا
  .توناستفاده شودیموجود در برگ ز
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In this study, olive leaves which are rich in phenolic compounds were used as sources of natural 
antioxidants during extraction of oil from rapeseeds by coldpress.This new method was developed to 
increase bioactive compounds, stability and shelf life of the oil. Qualitative factors (phenolic 
compounds, acidity, peroxide value, schaal test) in oil extracted fromrapeseeds incorporated with 0 
(control sample), 2.5, 5, 7.5 and 10% (w/w)of olive leaf were performed every 30 days of 90 days 
storage at room temperature. The results showed that samples containing more olive leaves had more 
phenolic compounds. Acidity and peroxide value increased but theamount of phenolic compounds 
decreased during storage. The highest amount of peroxide value was found for samples containing 
low percentages of olive leaves. The sample containing 10% olive leaves had the highest acidity 
compared to other samples. Overall the results showed that extraction of rapeseed oil by this new 
method will produce a new product rich of phenolic compounds and similar properties compared to 
virgin olive oil that has more linolenic fatty acids (omega-3) than olive oil. Generally, extraction of oil 
from a mixture of olive leaf with rapeseeds produces a bioactive rich oil which can be introduced as a 
new product. 
 
Keywords: Bioactive Compounds, olive leaf, Rapeseed Oil, Cold Press 
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