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   یرانیتون فرابکر ای روغن زيتون بر رنگدانه هایوه زیم محل رشد میر اقلیتاث
  

  2 ونکيراویزهرا پ ،∗1 زادهیساناز سلمان

  

 رانیا ن،یورام ،ییغذا عیصنا و علوم گروه شوا،یپ- نیورام واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه -1  

 استاندارد پژوهشگاه-يکشاورز و ییغذا ارپژوهشکدهیاستاد - 2          

  )23/11/90: رشیپذ خیتار  5/6/90: افتیدر خیتار(
  

  دهیچک

 ي گلستان و فارس و کرمانشاه انجام شد و مقدار رنگدانه ها،نیالن، زنجان، قزوی گيتون فرابکر از استان های زي روغن هاين پژوهش نمونه برداریدر ا
ن یشتری ب.ن شدندیی با فاز معکوس تع2 باالییع با کارای مایکروماتوگراف و روش HPLC1تون با دستگاه ی زي روغن هايد نمونه هایل و کاروتنوئیکلروف

.  باشدیم%) 14/0(نیروفئوفتین مربوط به پیانگیزان مین میو کمتر%)a) 29/29ن ی مربوط به فئوفتیرانیتون فرابکر ای زين رنگدانه روغن هایانگیزان میم
 و رنگدانه بتاکاروتن و پس از آن یرانیتون فرابکر ای زي روغن هايدین رنگدانه کاروتنوئین و عمده تریشترین بیالگزانتین و پس از آن وایرنگدانه لوتئ

تون فرابکر ی روغن زیلین رنگدانه کلروفیشتریب.  دهندی را نشان می مورد بررسي نمونه هايدی کاروتنوئين رنگدانه های ترین و جزئین کمتریآنترازانت
ارتباط .  باشدی م'aنین و فئوفتیروفئوفتی مربوط به رنگدانه پیلیزان رنگدانه کلروفین می باشد و کمتری م aل ی و پس از آن کلروف aن ی مربوط به فئوفتیرانیا
ت  مطالعا. قرار گرفتیتون مورد بررسیوه زی و ارتفاع محل رشد میزان بارندگی درجه حرارت، میطیتون با سه فاکتور محی روغن زيهان مقدار رنگدانهیب

. دی مشاهده گردين با ارتفاع محل نمونه برداریروفئوفتی پیلیزان رنگدانه کلروفین می درصد ب95نان ی در سطح اطمي معناداريارتباط آمار نشان دادند يآمار
زان ین می درصد ب95نان ی در سطح اطمي معنادارين ارتباط آماریهمچن .ابدییزان رنگدانه مذکور کاهش می ميش ارتفاع محل نمونه برداریچناچه با افزا

چ ارتباط یاما ه. ابدی یش میانه، رنگدانه مذکور افزایزان بارش سالیش مید با افزای مشاهده گرديزان بارش محل نمونه بردارین با می لوتئيدیرنگدانه کاروتنوئ
  .دیتون مشاهده نگردی روغن زيزان رنگدانه هاین درجه حرارت و می بي معناداريآمار

  نیلوتئ ل،یکلروف باال، ییکارا با عیما ید،کروماتوگرافین،کاروتنوئیروفئوفتیپ:واژگان دیکل

  

  

  

                                                             
  sz.sanaz@gmail.com : مکاتبات  مسئول∗

1. High perfomance liquid chromatograghy 
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  مقدمه-1
م یل دهنده رژی تشکیی مهم غذاي از اجزایکیتون یروغن ز

وه ی از میکی است، که با روش استخراج مکانيترانه ای مدییغذا
ان طبقه یدر م]. 1[ دی آیبدست مOlea europaea  درخت

 3 فرابکریعیتون طبیروغن ز تون،ی متفاوت روغن زيهایبند
 ی شمار می بيت اقتصادی و اهمی، درمانيه اید تغذیفوایدارا
 یارعالی بسي طعم و بويتون داراین نوع روغن زیا.باشد
ک در یک ید اولئی چرب آزاد آن بر حسب اسيدهاینه اسیشیاستوب

لوگرم ی واالن درکی اکیلی م20د آن ینه عدد پراکسیشیصد و ب
  ]. 2[ است
 اگرچـه  و اسـت  تیـ فیک نییتع یاصل اریمع کی تونیز روغن رنگ
 يهـا  یژگـ یو نییـ تع يبـرا  آن يریـ گ اندازه یالملل نیب نیقوان در

 یاساس اریمع کی یحس یابیارز در اما ست،ین یالزام تونیز روغن
 یعـ یطب تونیز روغن]. 3[ باشد یم روغن ظاهر به یازدهیامت يبرا
 یوه،گستردگیم یدگیرس درجه و تهیوار ها، رنگدانه نوع حسب بر

 يدارا یعیطب تونیز روغن رنگ. دارد ییطال تا زرد سبز، از یرنگ
 زانیـ م]. 4[ باشـد  یم هالیکلروف و دهایکاروتنوئ رنگدانه گروه دو

 تـون، یز وهیـ م تـه یوار ماننـد  یعوامل به تونیز روغن در ها رنگدانه
وع  منطقـه،  ییهـوا  و آب طیشـرا  تـون، یز وهیـ م یدگیرس زانیم   ـن

ــدیفرا ــتخراج ن ــن اس ــرا و روغ ــار طیش ــسته يدار انب ــت واب           اس
 يهــا رنگدانــه و اشــباع ریــغ يدروکربنهایــه دهایــکاروتنوئ]. 5[

 ،اند شده سنتز زوپرنیا واحد هشت از که هستند یچرب در محلول
 ن،یلــوتئ شــامل تــون،یز وهیــم در موجــود یاصــل يدهایــکاروتنوئ

. هـستند  نیبتاگزانت و نیآنترازانت ن،ینئوزانت ن،یوالگزانتیو بتاکاروتن،
 دو بـه  که اند شده شناخته عتیطب در دیکاروتنوئ نوع 600 از شیب

ــروه ــگزانتوف گ ــا لی ــاروتن و ه ــاک ــس ه ــ میتق ــوند یم  ]. 6[ ش
 يبجـا  خود درساختار که هستند يزرد يها رنگدانه 4هالیگزانتوف
ــه ياتمهــا از یبعــض ــا يدارا دروژنی ــسیه يگروهه ــ لیدروک  ای
 ن،یزئـاگزانت  ن،یلـوتئ  شـامل  هـا  لیـ گزانتوف گـروه . هستند ژنیاکس
 از هـا  کـاروتن . باشـند  یمـ  نیپتوگزانتیبتـاکر  و آلفا و نیالگزانتیوا

 درویـ ه تیماه و ساختمان فقط و هستند ترپن کی ییایمیش لحاظ
     شـوند  یمـ  دهیـ نام کـاروتن  کـه  بتاکـاروتن  آلفا، مانند دارند کربن

                                                             
3. Extra virgin olive  
4. Xantophyll 

ه  نیمتـ  يپلهـا  با که رولیپ حلقه چهار از لیکلروف رنگدانه ]. 7[  ـب
 لیتـشک  مرکـز  در میزیمن ونی کی از زین و اند شده متصل گریکدی

 لیـ کلروف از یمخلـوط  یعـ یطب تونیز روغن سبز رنگ .است شده
 هیـ تجز از حاصـل  محـصوالت  بـا  همـراه  بـه  ییتنها به a, b يها

  ]. 8[ هستند bوa  نیفئوفت یعنی لیکلروف
 ی مـ  27ppm تـا  7/1ن ی بیعیتون طبیل در روغن زیمقدار کلروف

ـ یعـ یتـون طب ین درروغن زیزان فئوفتیم. باشد   ppm تـا  3/0ن  ی ب
 80 تـا  70 غالب و مقدار آن در حدود  aن یفئوفت.  باشدی م7/21

 ]. 9[ تن اسیدرصد کل فئوفت

ه عمل ی ه یعیتون طب ینکه روغن ز  یبه علت ا    ينـد یات و فرایـ چگوـن
االتر یـ زان کلروفی مي آنها انجام نشده است دارا     يرو  نـسبت  يل ـب

ان ذکـر اسـت کـه درصـد         یشـا . تون هستند ی ز ير روغن ها  یبه سا 
ه و اسـتخراج نامناسـب و       ینـد تـصف   ی فرا یها طـ  لی از کلروف  ییباال

 .گردنـد یل مـ ین تبدیا به فئوفتیبرند ین می باال از بياستفاده از دما  
در ) نیل بـه مـشتقات فئـوفت      یـ ل کلروف یتبد(نه شدن   یواکنش فئوفت 

 يح و اسـتفاده از دمـا  یند استخراج ناصح  ی فرا یتون در ط  یروغن ز 
 بـه طـور   يط انبارداریباال شروع شده و با گذشت زمان تحت شرا    

  ]. 10[  کندیشرفت می پیمتفاوت
 Tsimidio& Psomiadou )2001(ــ ــا بررســ ــ می بــ              زان یــ

افتـه در منـاطق مختلـف    ی پرورش يتون ها ی روغن ز  يرنگدانه ها 
) mgkg-1 10شتر از یـ ب ( aنیزان فئـوفت یـ ونان نشان دادند کـه م ی

وتئ  يرنگدانـه هـا   . باشـد  یب عمده رنگدانه ها مـ     یترک ن و بتـا   ی ـل
ـ یزان لوتئیم. د ها بودندی عمده کاروتنوئيکاروتن رنگدانه ها   ن ین ب

 متفـاوت  1/5 تـا  4/0زان بتاکـاروتن از  یـ و م) mgkg-19/3 و2/0(
ه رو        ین در ا  یزان لوتئ یم.  باشد یم سبت ـب  يغـن هـا   ن روغن هـا ـن

ل یـ تفـاوت مـشاهده شـده را بـه دل          ار کمتر بوده که   ی  بس  ییایاسپان
           نـسبت ی منـاطق مختلـف مـورد بررسـ    یمـ یط اقلیا شـرا  یـ ته  یوار

 ]. 11[ داده اند

Giuffrida نمونه روغن 24يرنگدانه ها) 2007( و همکاران 
ش قرار یا مورد آزمایتالی در ایته اصلیه وار را از سیعیتون طبیز

)  a) 19/36-04/25ppmن یزان فئوفتی مین بررسی در ا.دادند
ر رنگدانه ها، یسا. تون بودی روغن زيهاب عمده رنگدانهیترک

-92/2 (bنیفئوفت ،)ppm 16/27- 06/8(شامل بتاکاروتن 
6/17ppm (، ن یلوتئ)4/49-2/28ppm (ن یو نئوزانت)54/1-
2/11ppm  (ج یسه با نتاین و بتاکاروتن در مقایزان نئوزانتیم. بود
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ن تفاوت یشتر بود که ایتون بی زيته هایر واری ساياعالم شده  برا
ا تفاوت مناطق ی) تونیته زیوار (یکی ژنتيل فاکتورهایرا به دل
  ]. 12[ ان نمودندی بییایجغراف
دها را به عنوان ی کاروتنوئید سالمت بخشیر فوایقات اخیتحق

 ی و عروقی قلبيهایماری کننده از بيریشگیدان، پی اکسیعامل آنت
 يل در جداسازی رنگدانه کلروف وی حادچشميهایماریو ب
فا ی ايار موثریبات مضر و سم دربدن به همراه کبد نقش بسیترک
ستم گردش ین رنگدانه مذکور سبب بهبود سیهمچن.  کندیم

 ي و دردهای و کاهش گرفتگیمنیستم ای سییت کارای، تقوخون
مطالعات ]. 10[شود  ی می دربدن و رفع عفونت داخلیعضالن

 يریشگیل پیه انسان با کلروفیانجام شده درخصوص تغذ
 مختلف از جمله سرطان جگر، پوست، کولون شش، يهایماریازب

  ]. 11[ ثبات کرده استخون را ا
 و یلیکلروف يها رنگدانه زانیم و نوع پژوهش نیا در

 قرار یبررس مورد یرانیا فرابکر تونیز يروغنها يدیکاروتنوئ
 تونیز يها وهیم رشد محل میاقل طیشرا ریتاث نیهمچن. گرفت
 یابیارز تونیز روغن يها رنگدانه زانیم بر یبررس مورد مناطق
 .دیگرد

  

  مواد و روشها-2
  ينمونه بردار-2-1
تون ی از مناطق ز1388ز سال ییتون فرابکر در پای نمونه روغن ز7
 ، گلستان، زنجان،نیقزو،النی گيز کشور شامل استان هایخ

، دفتر طرح يکرمانشاه و فارس توسط وزارت جهاد کشاورز
  .دی گردي جمع آور493 یتون طبق استاندارد ملیز
ل و ی کلروفيزان رنگدانه های ميریاندازه گ-2-2

ع با ی مای با روش کروماتوگرافيدیکاروتنوئ
   باال با فاز معکوسییکارا

د و مشتقاتشان در نمونه یل، کاروتنوئی کلروفيزان رنگدانه های م
 ییع با کارای مایروش کروما توگرافتون فرابکر با ی روغن زيها

ح ین استخراج فارجامد توسط کارتری معکوس، همچنباال با فاز
رنگدانه ها . ر انجام شدی به شرح ز4منبع شماره  مطابق با  اليد

له فاز یتوسط استخراج به وس)  گرم1(تون ی روغن زياز نمونه ها

ده و بعد از یال باند شده جدا گرديج دیجامد با استفاده از کارتر
 باال با فاز معکوس یی با کارایستگاه کروماتوگرافق به دیتزر

 . شدنديری اندازه گUVتوسط شناساگر 

استخراج فاز جامد رنگدانه ها با استفاده از -2-3
   اليج دیکارتر
 ال باند شده به منظور ممانعت از خشک شدن ستون يج دیکارتر

 تحت خال وصل شد يو عبور آسان حالل به دستگاه شستشو
تر هگزان ی لیلی م6تر متانول و ی لیلی م6 یسپس توسط عبور متوال

وزن و در ) 0/1 ±001/0(تون ینمونه روغن ز. دندیمشروط گرد
اضافه محلول روغن به داخل ستون . تر هگزان حل شدی لیلیم4

 یلی م5سپس .  شدي جمع آوریک بالن حجمیشده و حالل در 
ب ی هگزان ترکیتر هگزان به داخل ستون اضافه و با بخش قبلیل

تر از استون شسته و حالل در ی لیلی م3ت ستون با یدر نها. دیگرد
.  اتاق و تحت خال خشک شدي در دمایر کننده چرخشیک تبخی

 20د ویر از استون حل گردتی لیلی م3/0مانده مجددا در یباق
 به داخل 4مطابق با منبع شماره  ییتر از محلول نهایکرولیم

  .دیق گردی باال تزرییع با کارای مایدستگاه گاز کروماتوگراف
ع بـا  ی مـا ی مشخصات دستگاه کروماتوگراف   -2-4

   باال ییکارا
طـول مـوج جهـت    .  بودUV با شناساگر Youglinمدل دستگاه  

ــا ــ کلروفییشناس ــلی ــا nm  660اه ــاروتن ه  و nm  450، ک
ود  nm 410ها  لیگزانتوف ، ODS2 نـوع سـتون مـورد اسـتفاده          . ـب

 ی متر، قطـر داخلـ  یلی م 250کرومتر، طول ستون    ی م 5اندازه ذرات   
قـه  ی متـر بردق   یلـ ی م 1ان فاز متحـرك     ی متر و سرعت جر    یلی م 6/4

  .بود
ه   /  متـانول   2/8 یحجم/ی شامل نسبت حجم   Aفاز متحرك    آب ـب

ن و فــاز یل آمــیــ اتي درصــدتر5وم و یــ اســتات آمون25/0همــراه 
اسـتون  /  متـانول  1/1 یحجمـ / ی  شامل نسبت حجم Bمتحرك 

ــود ــا  .ب ــت شناس ــوج جه ــول م ــا  یی ط ــاروتن ه  و nm  450ک
  . بودnm 410ها لیگزانتوف

: باشدیر می استفاده از حالل بشرح زي دستگاه برايزیبرنامه ر  
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 فاز متحرك
B% A% TIME 
25 75 0 

50 50 10 

50 50 5/12  

80 20 14 

80 20 16 

100 0 21 

100 0 35 
25 75 40 

  دیته و پراکسیدین اسییتع-2-5
ا اسـتاندارد       يدومترید نمونه ها با روش      یس پراکس ی اند  مطـابق ـب

AOAC  ـ  90شمارهcd-8b  زان فـساد   یـ د و م  یـ  گرد يری اندازه گ
و ) پـشت پنجـره   ( ط نـور  ی در دو شـرا    ی هفتـه متـوال    4روغنها در   

وم  یده با فو  یپوش(یکیتار دازه گ    ) مینیل آـل  يریـ بـا چهـار تکـرار اـن
 با شـماره   AOAC بر اساس استاندارد     يدیآزمون عدد اس  . شدند

  ]. 12[  با سه تکرار مورد سنجش قرار گرفت28/940
  هوا و آب طیشرا یبررس-2-6
  درجه نیانگیم و یبارندگ زانیم ا،یدر سطح از ارتفاع فاکتور سه
  

 صورت يبردار نمونه که یمناطق تابستان و بهار فصل حرارت 
 يریگ اندازه مناطق یهواشناس يستگاههایا توسط بود گرفته
  .دیگرد
  تجزیه  و تحلیل آماري -2-7

ن یانگیسه می مقاي براt داده ها از آزمون يز آماریبه منظور آنال
نرم افزار مورد استفاده در این . دی جفت شده استفاده گرديها

به منظور رسم نمودارها از برنامه  . بودSPSS 16تحقیق نسخه
  .دیاکسل استفاده گرد

  
  بحث و جینتا-3

 يها نمونه دیپراکس و تهیدیاس زانیم جینتا -3-1
  تونیز روغن

تون مقدار ی روغن زينان از فرابکر بودن نمونه های اطميبرا
ج حاصله از ینتا.  شديرید نمونه ها اندازه گیته و پراکسیدیاس

 ي روغن هاي که براIOCته یدیزان استاندارد اسی با م1جدول 
د کمتر از ین شده و عدد پراکسیی درصد تع1تون فرابکر کمتر از یز

  ]. 2 [  باشد مطابقت داردیلوگرم می واالن بر کی اکیلی م20
  

 فرابکر تونیز روغن يها نمونه دیپراکس و تهیدیاس زانیم جینتا 1جدول

 2النیگ نیقزو فارس زنجان 1النیگ گلستان کرمانشاه نمونه

 72/0 92/0 98/0 84/0 95/0 60/0 62/0 (%)تهیدیاس زانیم

 meq/kg( 05/10 75/9 86/9 07/11 24/11 43/11 51/6(دیپراکس زانیم

 یلی کلروفيزان رنگدانه هایج می نتایابی ارز-3-2
  یتون مناطق مورد بررسی روغن زينمونه ها

 

 روغن ي نمونه هایلی کلروفيزان رنگدانه های ميریبا اندازه گ
. حاصل شد2 مناطق مختلف کشور جدول یتون مورد بررسیز

یتون فرابکر مناطق مختلف مورد بررسی زي روغن هایلی کلروفيزان رنگدانه هایم 2جدول  
 منطقه aل یکلروف bلیکلروف a نیروفئوفتیپ aنیفئوفت bنیفئوفت 'aنیفئوفت      

46/3  05/11  64/57  39/0  46/10  2/16  کرمانشاه 
06/6  63/12  7/59  0 7/6  05/15  گلستان 
39/8  0 46/49  0 81/6  6/22 1النیگ   
18/3  72/9  18/49  0 3/11  5/26  زنجان 
9/2  13 64/7  78/0  5/5  4/12  فارس 
70/4  75/10  01/60  83/0  8/15  11/15 نیقزو   

4/5  19/11  3/61  0 72/5  28/16 2النیگ   
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  یرانیتون فرابکر ای زيروغن ها) ppm(ل ی کلروفيها رنگدانه نهیوکم نهیشیب رات،ییتغ بیضر ن،یانگیم زانیم  3جدول
 'aن یفئوفت bن یفئوفت aن یفئوفت نیروفئوفتیپ bل یکلروف aل یکلروف شاخص

 ppm 73/17 89/8 28/0 42/57 76/9 87/4ن، یانگیم

 40 5/45 3/10 40/13 7/42 9/27 راتییب تغیضر
 ppm  5/26 8/15 83/0 7/64 13 39/8،نهیشیب

 ppm 4/12 5/5 0 18/49 0 9/2،نهیکم

  
 ، aنیفئوفت رنگدانه 3 ازجدولج بدست آمدهیبر اساس نتا

 تونیز يروغنها با ارتباط در یلیکلروف رنگدانه زانیم نیشتریب
 درصد 02/58 برابر آن مقدار که شود،یم محسوب یرانیا فرابکر

 زانیم نیکمتر نیهمچن. باشدیم یلیکلروف يها رنگدانه کل
 درصد 28/0 که باشدیم نیروفئوفتیپ به مربوط یلیکلروف رنگدانه

 یرانیا فرابکر تونیز يروغنها یلیکلروف يها رنگدانه زانیم کل از
  .است داده اختصاص خود به را
    که Giuffrida (2007) يافته های با 3ج حاصله از جدول ینتا

تون، ی روغن زیلیزان رنگدانه کلروفین میشتریان نمودند بیب
  ]. 9[  باشد مطابقت داردی مaن یفئوفت

 يزان رنگدانه هایج می نتایابی ارز-3-3
تون مناطق ی روغن زي نمونه هايدیکاروتنوئ

  یمورد بررس
 روغن يه ها نمونيدی کاروتنوئيزان رنگدانه های ميریبا اندازه گ

. مناطق مختلف جدول حاصل شدیتون مورد بررسیز
    

  مختلف مناطق در یبررس مورد نتویز يروغنها )ppm( يدیکاروتنوئ يها رنگدانه زانیم 4 جدول
پتویبتاکر بتاکاروتن  

نیگزانت  
زومینایلوتئ

 ر
ناینئوگزانت
 ستر

سلویس
نیتئ  

نیآنترازانت الیوا   
نیگزانت  

نیلوتئ نینئوزانت  زویناینئوزانت    
 منطقه

94/0  44/2  39/4  06/3  32/2  22/1  46/13  46/46  7/4  4/15  کرمانشاه 
0 83/2  0 0 68/1  59/1  33/13  62/68  2/13  6/2  گلستان 
0 3/0  0 0 0 9/0  1/14  08/60  8/14  9/9 1النیگ   

76/0  97/0  3/0  0 97/1  53/1  7/16  47/54  6/15  4/4  زنجان 
5/1  20/6  8/6  91/3  85/7  23/2  51/10  9/33  15/8  89/12  فارس 
87/0  9/2  87/0  5/4  5/6  42/1  8/15  4/47  42/6  89/8 نیقزو   

13/1  20/6  6/1  92/0  89/0  87/1  19/12  8/42  8/14  6/13 2النیگ   

  
ب ی شود تفاوت ضری مشاهده م5 و 3همانگونه که در جدول 

 از آن است صفت ی مذکور حاکين رنگدانه هایرات دربییتغ
ن تنوع ی دارد و ايادیتنوع ز) زان رنگدانه هایم (یمورد بررس

ط متفاوت ی از جمله شرايادیر عوامل زیممکن است تحت تأث

ند استخراج ی، نوع فرایدگیزان رسیته، می، واریطی، محیکیژنت
  . قرار گرفته باشديط انبارداریروغن و شرا
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  یرانیتون فرابکر ای زيروغن ها) ppm( دیکاروتنوئ يها رنگدانه نهیکم و نهیشیب رات،ییتغ بیضر ،نیانگیم زانیم 5جدول
  رنگدانه

 شاخص

  (ppm)نهیکم )ppm(نهیشیب )(ppmنیانگیم (%)راتییب تغیضر

 0 5/1 74/0 47/75 بتاکاروتن

 3/0 20/6 12/3 16/74 پتوگزانتنیبتاکر

 0 8/6 99/1 19/130 زومرینایلوتئ

 0 5/4 77/1 54/110 زومریناینئوگزانت

 0 85/7 03/3 59/97 نیسلوتئیس

 9/0 23/2 53/1 97/27 نیآنترازانت

 51/10 7/16 84/13 53/14 نیالگزانتیوا

 9/33 62/64 96/49 08/21 نیلوتئ

 6/2 4/15 09/11 43/49 نینئوزانت

 7/4 6/15 96/9 90/40 زویناینئوزانت

  
و همکاران که   Criado(2007)  با5ج حاصله از جدول ینتا
تون ی روغن زيدیزان رنگدانه کاروتنوئین میشتریان نمودند بیب

همانگونه که در ]. 13 [ باشد مطابقت داردین می لوتئیعیطب
ن رنگدانه یانگیزان مین می شود کمتری مشاهده م5جدول 
 ی مربوط به بتاکاروتن میرانیتون ای زي روغن هايدیکاروتنوئ

) 2001( يافته های از یتج حاصله با قسمیباشد که نتا
Tsimidoو Gome(2007)زان ین میشتریان کردند بی که ب
 مربوط به یعیتون طبی زي روغن هايدی کاروتنوئيرنگدانه ها

  ]. 11و 14[رت داردی باشد مغاین و بتاکاروتن میلوتئ

 زانیم يرو بر هوا و آب طیشرا یبررس -3-4
 يروغنها يدیکاروتنوئ و یلیکلروف يها رنگدانه

 یرانیا تونیز

 تونیز يروغنها يها رنگدانه زانیم بر میاقل اثر یبررس منظور به
 و یبارندگ زانیم ا،یدر سطح از ارتفاع فاکتور سه ،یرانیا فرابکر

 نمونه که یمناطق تابستان و بهار فصل حرارت درجه نیانگیم
  .دیگرد یبررس 6 جدول با مطابق بود، گرفته صورت يبردار

  
 تونی روغن زي مناطق نمونه بردارییمشخصات آب و هوا 6جدول 

 نیقزو فارس زنجان النیگ گلستان کرمانشاه شاخص

 2/1279 1484 1663 7/36 3/13 6/1318 )متر (ارتفاع

 21 2/25 95/23 55/23 24 14/30 )متریلیم(یبارندگ زانیم

  حرارت درجه
 )گرادیسانت درجه(

9/31 108 4/39 1/37 3/0 56 

  
 و یبررس مورد يها رنگدانه زانیم نیب ارتباط نییتع يبرا

 شده استفاده یخط ونیرگرس لیتحل از فوق یطیمح يپارامترها
 ها نمونه تعداد و ه ریمتغ دو عیتوز به توجه با نجایا در که است

   )r(یب همبستگیضر و باشدیم  5 برابر يآزاد جه در) 7(

 05/0 دار یمعن سطح در یبحران يحدها جدول در شده نییتع
  . باشدیم 754/0 برابر درصد
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  زان رنگدانه های با میطی محين فاکتورهای ارتباط بیبدست آمده از بررس) یب همبستگیضر(يهاr سه یمقا 7جدول 
) (rیب همبستگیضر رنگدانه ها

 رنگدانه با دما

) (rیب همبستگیضر
 رنگدانه با ارتفاع

  )(rیب همبستگیضر
 رنگدانه با بارش

 699/0 118/0 495/0 زوین اینئوزانت

 264/0 529/0 424/0 نینئوزانت

 779/0 678/0 282/0 نیلوتئ

 314/0 192/0 357/0 نیالگزانتیوا

 272/0 221/0 083/0 نیآنترازانت

 371/0 641/0 130/0 نیس لوتئیس

 423/0 581/0 104/0 ن استرینئوگزانت

 697/0 493/0 569/0 زومرین ایلوتئ

 2E-05 0 294/0 پتوگزانتنیبتاکر

 729/0 604/0 2/0 بتاکاروتن

 a 118/0 054/0 0لیکلروف

 b 202/0 552/0 104/0ل یکلروف

 4/0 609/0 0 نیروفئوفتیپ

 05/0 0 044/0 نیفئوفت

 b 167/0 364/0 083/0ن یفئوفت

a' 374/0 856/0نیفئوفت * 444/0 

  .هستند درصد 95 نانیاطم سطح در دار یمعن يآمار اختالف وجود انگریب ستون هر در *عالمت
 

 يزان رنگدانه هاین می بی همبستگیابی ارز-3-5
  تونیوه زیا میتون و ارتفاع از سطح دریروغن ز

زان ین می گردد تنها بی مشاهده م7همانگونه که در جدول 
  ا یبا ارتفاع از سطح در) یلیرنگدانه کلروف  (' aنیرنگدانه فئوفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 95نان ی در سطح اطمی منفیهمبستگتون ی زيوه هایمنطقه رشد م
  .درصد وجود دارد

ش ارتفاع از ی گردد با افزای مالحظه م1 که در نموداريهمانطور
 'aن یفئوفت  رنگدانه  زانی م تونیز وه ی م  رشد ا منطقهیسطح در
  .افته استیکاهش 
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  تونیوه زیا منطقه رشد میزان ار تفاع از سطح دری با م'aن ین رنگدانه فئوفتیارتباط ب 1نمودار
  
 يزان رنگدانه هاین می بی همبستگیابی ارز-3-6

وه یانه منطقه رشد میتون و بارش سالیروغن ز
  تونیز
  

نان ی مثبت در سطح اطمی همبستگي از نظر آمار7 طبق جدول 
انه ین و بارش سالی لوتئيدیزان رنگدانه کاروتنوئین میب% 95

 گردد با ی مالحظه م2همانگونه که در نمودار . دیمشاهده گرد
 یش مین افزایزان رنگدانه لوتئیانه، میزان بارش سالیش میافزا
 .ابدی

 

  
  تونیوه زیزان بارش منطقه رشد مین با مین رنگدانه لوتئیارتباط ب 2نمودار 
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 يزان رنگدانه هاین می بی همبستگیابی ارز-3-7
ن یانگی مي و دمایتون مورد بررسی زيروغن ها

  وهیرشد م
چ اختالف ی هي از نظر آمار7ج بدست آمده از جذول یطبق نتا
تون مناطق مختلف ی روغن زيزان رنگدانه هاین می بيمعنادار

و  بهار  وه ها در فصل ین رشد میانگی مي و دمایمورد بررس
  .دیتابستان مشاهده نگرد

  

  يریجه گینت-4
زان ین مین و کمتریشترین پژوهش نشان داد بیج حاصل از اینتا

 به یرانیتون فرابکر ای زي روغن هايدی کاروتنوئيرنگدانه ها
ن یهمچن.  باشدین و بتاکاروتن میب مربوط به رنگدانه لوتئیترت
 ي روغن هایلی کلروفيزان رنگدانه هاین مین و کمتریشتریب
ن یروفئوفتیپ  وaنی فئوفتب مربوط بهی به ترتیرانیتون فرابکر ایز
 يزان و نوع رنگدانه هاین موضوع که میبا توجه به ا.  باشدیم

، یکیل مختلف ژنتیتون در مناطق مختلف جهان به دالیروغن ز
وه ی میدگیته، نوع استخراج، درجه رسی، وارییط آب و هوایشرا
 یار جزئیزان بسی رسد می باشد لذا به نظر میتون متفاوت میز

سه ی در مقایرانیتون فرابکر ای زيتاکاروتن در روغن هارنگدانه ب
  .     ل عوامل مذکور باشدیر کشورها به دلیبا سا

 يدیزان رنگدانه کاروتنوئین میشترین بینکه رنگدانه لوتئینظر به ا
 هستند و با توجه به خواص یرانی ایعیتون طبی زيروغن ها
 يریشگیپ ،یدانی اکسیت آنتیخاص(  رنگدانه مذکورییسالمت زا

 آب يماریسک ابتال به بی،کاهش ری و عروقی قلبي هايماریب
ان آور به ی زیه چشم، جاذب نور آبید و انحطاط شبکیمروار

 مضر يب چشم در اثر ورود نورهایچشم و ممانعت کننده از آس
]15 .[  

 ي کـه دارا یتـون در منـاطق  ین رنگدانه و کشت و کار ز      یتوجه به ا  
  . داردیت خاصی هستند اهمیح مناسب بارندگسط

 يوه های مناطق رشد مییط مختلف آب و هوای شرایبا بررس
 ي از رنگدانه هایکی ('aنیزان رنگدانه فئوفتین میتون بیز

تون ی زيوه هایا منطقه رشد میبا ارتفاع از سطح در) یلیکلروف
ش ین صورت که با افزایبه ا. دی مشاهده گردی منفیهمبستگ

زان رنگدانه مذکور یتون میوه زیا منطقه رشد میفاع از سطح درارت
زان ین می مثبت بی همبستگين از نظر آماریهمچن. افتیکاهش 

انه بوجود آمد چناچه با ین و بارش سالی لوتئيدیرنگدانه کاروتنوئ
  .افتیش ین افزایزان رنگدانه لوتئیانه، میزان بارش سالیش میافزا
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Effect of climate of the growth of the olives fruit on the pigments of  

the Irainian extra virgin olive oils 
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In the present study,sampling was carried out using 7 extra virgin olive oils from  Gillan, Zanjan, 
Ghazvin, Golestan,Fars and Kermanshah Province. The amounts of the chlorophylls and carotenoidswere 
determined  for each sample using diol-phase cartridges and the extract was analysed by reverse-phase 
HPLC.Pheophytina (29/29%)  show the highest content of all pigments in Iranian extra virgin olive oils 
and pyropheophytin (0/14%) show the lowest concentrations. Lutein (51/48%)  show the highest content 
of all carotenoids pigments followed by violaxanthin in Iranian olive oils  and betacaroten (0/76%) and 
anthraanthin show the lowest concentrations. Pheophyting a shows the highest content of all pigments 
followed by chlorophyll a in Iranian olive oils and pheophytina andpyropheophytin show the lowest 
concentrations. 
The correlation between amount of pigments and three environment factors; temperature, raining fall and 
height were investigated. Statistical studies showedthere is a direct relationship between pyropheophytin 
content and the hight of sampeling local with a 95% confidence limit.An increase in hight resulted in 
decrease pigments.And also there is a positive correlation at 95% confidence level between lutein and 
raining of sampeling local.When raing of sampling local increases, lutein has been increasing as well. 
Statistical studies showed no correlation between temperature and amount of pigmens in the olive oils. 
 
Keyword: Pyropheophytin, Carotenoid, High performance liquid chromatography, Chlorophyll, Lutein 
 

  
  

                                                             
∗Corresponding Author E-Mail address: sz.sanaz@gmail.com 

 [
 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
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

mailto:sz.sanaz@gmail.com
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-4359-en.html
http://www.tcpdf.org

