
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 1387، پاییز 3، شماره 5دوره                   فصلنامه علوم و صنایع غذایی                                                 

 
 

53

  

 از يتعداد در ی و توکوفرولفنولیبات یزان ترکی میبررس
ع با ی مایکروماتوگرافاستفاده از با یرانیا يتجارتون ی زيروغنها

  1 باالییکارا
  

  3 پرویز آبرومند،3 امیرهومن حمصی،  2ی مهرداد قوام، * 1 م دانشیم فهیمر
 

دانشگاه آزاد ت علمی عضو هیاو تهران  تحقیقات  وواحد علومی دانشگاه آزاد اسالم دکتري علوم و صنایع غذایی دانش آموخته-1
   شهرقدسـواحد شهریار اسالمی 

   تهرانقاتیواحد علوم و تحق ,یدانشگاه آزاد اسالم,ییع غذای صنایار دانشکده علوم و مهندسیدانش-2
   تهرانواحد علوم و تحقیقات,  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی-3

  ده یچک
د و ن دارر بسزاییی تاث بر روي طعم و پایداري آن که دنمی باشو توکوفرولی ن بکر حاوي مقادیر زیادي ترکیبات فنلی روغن هاي زیتو 

از ترکیبات مهم و حائز اهمیت  همچنین توکوفرولها . در مقابل اکسیداسیون نسبت به روغن هاي تصفیه شده مقاوم تر هستندبه همین دلیل
 روغن داراي فوائد بیولوژیکی ایداريپ عالوه بر افزایش مقاومت و داشته که ویتامینی وت آنتی اکسیدانی خاصی که دنروغن زیتون می باش

  .  رادیکالهاي آزاد می باشند کنترلمانند
مقدار و ند و بطور تصادفی از مراکز خرید جمع آوري شد  تجاري ایرانیدر هفت نمونه روغن زیتون, بین دو ترکیت ایجه به اهموبا ت
نتایج بدست آمده نشان داد که  . با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال مورد ارزیابی قرارگرفت و توکوفرولیاء ترکیبات فنولیاجز

زمون بسیار ناچیز میباشد و در گروه روغنهاي زیتون با میزان پلی فنل کم قرار می گیرند آمیزان ترکیبات فنولی روغنهاي زیتون ایرانی مورد 
, درجه حرارت باالي مرحله ماالکساژمی تواند ناشی از زمان و زمونهاي تایید خلوص نمونه ها انجام نشده است، آا توجه به اینکه  بکه

  .استخراج و نوع واریته زیتون باشدنحوه 
کاربرد  و عدم یرانی ان اعمال فرایند تصفیه شدید در روغنهاي زیتو تواند به علتیم که ترکیبات توکوفرولی نیز کم بودمیزان ن یهمچن

 . روغنهاي زیتون ایرانی باشد دربسته بندي مناسب

 
  کروماتوگرافی مایع با کارایی باال,  فنلیپل, توکوفرول, تونیروغن ز : د واژگانیکل
  

  مقدمه -1
  اي  جایگاه ویژهدر رژیم غذایی مدیترانه اي، روغن زیتون             فوائد  در مورديمتعدد قات ی تحق  سال گذشته، در چند

  مصرف ساالنه  میزان  . است  داده  اختصاص خوده ب را              صورت گرفتهیسالمت ر آن دریتون و تاثیمصرف روغن ز
   کیلوگرم ، در20روغن زیتون براي هر شخص در یونان               موجود  باتیر نشان داده است که ترکیاطالعات اخ.است

   هر  براي کیلوگرم  7/9 کیلوگرم و در اسپانیا 2/11ایتالیا                وی عروقی قلبيهایماری کاهش ب باعث تونیدر روغن ز
  در  در ایران   زیتون روغن   سرانه مصرف .می باشد نفر                       . شودیکاهش سرطان پروستات و روده بزرگ م

                                                
1. High Performance Liquid Chromatography  (HPLC) 

 
  fahimdanesh78@yahoo.com :مسئول مکاتبات *
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زان یم.ستافته ایش ی برابر افزا3ش از ی سال گذشته ب10
 10 به 72  گرم در سال 30ن محصول از   یمصرف سرانه ا  

 .]1[ده است ی رس83ان سال یگرم در پا

 متفـاوت  فنولیب ی ترک30ش از   ی ب يتون حاو یروغن ز 
تون به فساد ی از آنها در مقاومت روغن زياری که بساست 
ن ی بیمین رابطه مستقیهمچن. دارنديو نقش موثر  یداتیاکس
تون بکر وجـود  ی و مقاومت روغن ز  ولیفنبات  یترکزان  یم

ن، یتون ، اولئـوروپ ی روغن ز  فنولیبات  ین ترک یمهمتر.دارد
ش ی باشند که با افـزا     یروزول م یروزول و ت  ی ت یدروکسیه

 ین کاهش میتون ، مقدار اولئوروپ   یوه ز ی م یدگیدرجه رس 
 بـه   یتـون بـستگ   ی روغن ز  یبات فنول یزان ترک یم.]2[ابد  ی

ن آنها نحوه استخراج یاما مهمتر دارد، ي متعدد يفاکتورها
 . ]3[تون است ی روغن زيتون و شرائط نگهداریروغن ز

تون بکـر  ی در روغن زفنولیبات یزان کل ترکیاما در کل م   

زان ی م .]4[ ه شده است  یتون تصف یشتر از روغن ز   یممتاز ب 
متغیر  100 ـ Kg/mg 800 کل فنلها در روغن زیتون بین

ن هیدروکـسی تیـروزول در   که از این میان میزا    ]5[است  
 Kg/mg و   Kg/mg 63/1 -25/0روغن زیتـون حـدود      

 Kg/mg  در روغن زیتون بکـر ممتـاز و         01/3 -42/14

ــزارش  84/0 - 74/1 ــون تــصفیه شــده گ  در روغــن زیت
  ].6[گردیده است 

 نشان 1 روغن زیتون در شکل    فنولیمهمترین ترکیبات   
  .]1[داده شده است
 یعـ ی طب يدانهایاکس  ی آنت  نیز از مهمتر  ی ن  توکوفرولها

مقاومـت    شیافـزا   باعث    که  هستند    موجود در روغن  
ـ  فعال   شود ی م   بکر  تونی ز   روغن  ویداتیاکس ـ  ت  ی  یآنت
 به غلظت و حـضور  یبات اساسا بستگ  ین ترک ی ا یدانیاکس
]9, 7,8 [.  دارد   یستیــــــــنرژی س بــــــــاتیترک

ــا در روغـــن در غلظـــت یـــحـــداکثر فعال  ت آنهـ

ppm 600-400 ــزارش گرد ــگـ ــتیـ ــم .ده اسـ زان یـ
ــا در روغـــن ز ــل توکوفرولهـ ــدود یکـ ــر حـ ــون بکـ تـ

ppm 200-125ــزارش گرد ــ گــ ــتیــ ــه .ده اســ کــ
ــب ــن میشتریـ ــوفرول  یزان را ایـ ــا توکـ ــر آلفـ ــزومـ ا یـ
 -ppm 200و مقــــدار   % 52-87 بــــا  Eن یتــــام یو

زومــر هــا بــه خــود    یر ایسه بــا ســا یــ را در نقا125
ــا  .]10,11[اختــــصاص داده اســــت پــــس از آن بتــ

ـــتوکوف ــوفرول  % 15 - 20رول ـــــ ــا توکـــ و گامـــ
ــ% 23-7 ــه اهم. باشـــندیمـ ــه بـ ــا توجـ ــبـ ــت ایـ ن یـ
 و نقـــــش آنهـــــا در یی غـــــذابـــــات و ارزشیترک

ــالمت ــ، در ایس ــق میــن تحقی ــزان ای بــات در ین ترکی
ران مـــورد یـــتـــون مـــورد مـــصرف در ای زيروغنهـــا

  . قرار گرفتیبررس
  

   مواد و روشهاـ 2
  يری نمونه گـ1ـ2
با مارکهاي   یرانی ا ي تجار تونی ز ي ها  روغن  از  نمونه 7

 يبـرا  ییایتالیتون بکر ممتاز ای نمونه روغن ز  1 و   مختلف
 انتخـاب  یبه صورت کامال تـصادف  یبات فنلی ترک سهیمقا

 " که   7 بر روي برچسب همگی آنها به جز شماره          .شدند
 ذکر شده بود، سایر نمونه ها روغن "تصفیه شده و بی بو  

ــون  ــاز   % 100زیتـ ــر ممتـ ــالص و بکـ ــده خـ درج شـ
 نمونه هـا در جـدول       يمشخصات درج شده بر رو    .است

  .نشان داده شده است
  ها و استاندارد  موادـ 2 ـ 2

لتـر شـده   یزوپروانـل ف یا, هگـزان , متـانول , لیتریاسـتون 
 یک و آب همگید استیاس, μm 5/1  یتوسط کاغذ صاف

 بـوده و از کارخانـه مـرك         HPLCز  ی آنـال  يمناسب بـرا  
  . شدنديداریخر

  )مرك(ارد توکوفرولها استاند
ک ید فرولیک و اسینرژید س یاس, روزولیت, کید کافئ یاس

  )گمایس(
 يبـرا  HPLCمشخصات دستگاه     ـ3ـ2
  ها فنلیز پلیآنال

تـون بـر اسـاس      ی از روغـن ز    فنولیبات  یاستخراج ترک 
  .]12[ انجام شد2002 در سال Cortesiروش 
 هگزان حل نموده و سپس ml 50 گرم روغن را در 10
شستشو % 60 ی محلول متانولml 20ل حاصله را با محلو

 ی بار تکرار شد و سپس محلول متـانول 3ن کار  یا.داده شد 
 را یفـاز متـانول  . شـد يرا هر بار جدا کـرده و جمـع آور         

ر کننده دوار خشک نموده و با افزودن یتوسط دستگاه تبخ
5 mlق به دستگاه ی متانول آماده تزرHPLC شد .  
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   مهمترین ترکیبات فنولی روغن زیتون1شکل 

  
  

  ) ppm( میزان پلی فنلهاي مختلف در نمونه هاي روغن زیتون 2جدول

  
  
  
  

مقدار  LIGـOL AGـLIG  LIG AGـOL DHDCMـOH TY DHDCMـTY  نمونه
 ppmکل

1 0  30/2  0  54/0  29/0  0  0  12/3  
2 0  94/4  0  54/0  93/5  0  0  32/12  
3 0  50/3  45/3  75/0  48/4  097/0  90/0  16/13  
4 0  47/3  23/1  91/1  91/3  0  0  52/10  
5 0  23/4  0  0  0  0  0  23/4  
6 0  98/5  93/0  23/9  0  0  0  14/16  
7 0  48/0  0  0  0  0  0  48/0  
  41/90  71/0  02/9  48/25  30/30  05/21  03/3  81/0  بکر
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  : باشدیل می بشرح ذ  HPLCمشخصات دستگاه 
Varian 9010(USA)  

 250 مشخصات  با  (S2 ODS Spherisorbستون 

mm طول ستون , mm 6/4 5   یقطر داخلμm,   اندازه
  )waters( ذرات 

  :فاز متحرك شامل 
ــالل ــ/ آب  (   Aح ــسفریاس  5/0 : 5/99,  ک ید ف

  )یحجم/یحجم
ــالل  ــانول (  Bح ــتون/ مت ــ50:50, ل یتریاس  ی حجم

   )یحجم/
ـ  استفاده از حالل بـشرح ز   ي دستگاه برا  يزیبرنامه ر  ر ی

  : باشدیم
  

 
95% (B) / 5% (A) in 0 min 
70%(B) / 30% (A) in 25 min 
62% (B) / 38% (A) in 40 min 
45% (B) / 45% (A) in 45 min 
52.5% (B) / 47.5 % (A) in 5 min 
100% (A) in 5 min. 

ک در ینرژید سیاز اس,  فنلهای کل پلیز کمی آناليبرا
. نانومتر استفاده شده است280  
ز ی آنـال يایط زیـر بـرا     بـا شـر    HPLCدسـتگاه    ــ 4ـ2

  :توکوفرولها مورد استفاده قرار گرفت 
هگـزان بـه   /  پروپـانول  2ـ فاز متحرك شامل محلـول     

  حجمی ) 99 : 1(نسبت 
  Hnauer 64 با فشار باال HPLCـ پمپ 

  μL 20 ،25/7 Pheodyneـ والو تزریق دستی لوپ 
   نانومتر292 قابلیت تنظیم در طول موج UVـ دتکتور 
 HPLC Spherisorb، S5w ( Watersــ سـتون   

USA )  
ــصات  ــول، cm 25مشخ  و قطــر ذرات mm 6/4 ط

  ml/min 1 جریان فاز متحرك mm 5داخلی 
اندازه گیري توکوفرولها و توکوتري انولها در چربیها و         
روغنهاي نباتی بـا کرومـاتوگرافی مـایع بـا کـارایی بـاال              

 انجـام  2ــ 1/432 به شـماره    IUPACبراساس استاندارد   
  .]13 [دش

  
  
  

  ج و بحثینتا ـ3
   توکوفرولها ـ1ـ3

در روغن زیتون میزان آلفا توکـوفرول از سـایر اجـزاء            
توکوفرولی بیشتر است و در کلیه نمونـه هـا مقـدار آلفـا            
ــوفرول بیــشترین مقــدار توکــوفرولی را دارا مــی      توک

تا ) 2نمونه  (75زان کل توکوفرولها در نمونه ها از یم.باشد
164 mg/kg)  نشان داده شد) 5نمونه. 

دهنده کیفیت روغن، شرایط  کل توکوفرولها نشانمیزان 
مقدار زیرا . استخراج و نحوه نگهداري روغن نیز می باشد

زیادي از توکوفرولها در طی فرایند تصفیه کـردن از بـین         
می روند معموال نمونه هایی که میزان کل توکوفرول آنهـا   

 روغنهـاي   باشـد از نظـر کیفیـت    300ppmتـا  100بین 
 نمونه 7 ،2نمونه هاي . زیتون خوب و مناسبی می باشند

ی هستند کـه روش تولیـد و اسـتخراج آنهـا چنـدان               یها
مناسب نبوده و باعـث از دسـت دادن مقـادیر زیـادي از              
توکوفرولها شده است و یـا اینکـه نحـوه بـسته بنـدي و               

 .نگهداري آنها نامناسب بوده است

  
   فنل های پلـ2ـ3
تـون بـر اسـاس      ی ز يوغنهایقات متعدد، ر  اساس تحق رب
  :]3[د شونیم میدسته تقس 3به  فنل یزان پلیم

ـ ب  اد،ی ز فنلیزان پلی با مییروغنها •   شتر از ی

300 mg/kg    
  نی ب, فنل متوسطیزان پلی با مییروغنها •

mg/kg 300100ـ 

 300   ، کمتر از فنل کمیزان پلی با مییروغنها •
mg/kg    

 نشان 3نمونه هاي مختلف در شکل میزان کل فنلها در 
 .داده شده است

 HPLC توسط فنولیبات ی کروماتوگرام ترک6 شکل 
ن یهمچن. دهدی را نشان میرانیتون ای روغن زينمونه ها

ز ی نییایتالیتون بکر ایک نمونه روغن زی  فنولیبات یترک
 5 شکلش قرار گرفت که دریسه مورد آزمایجهت مقا

 نشان ییایتالیتون بکر ایروغن ز فنولی یکروماتوگرام پل
 .داده شده است

 میزان کل پلی فنلها و شاخص ترین پلـی  ـ2در جدول   
. فنلها در نمونه هاي روغن زیتون نشان داده شـده اسـت           
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 روغن زیتون   کی  موجود در  ي فنلها ی پل همچنین مقادیر 
  .بکر ایتالیایی نیز در جدول نشان داده شده است

  

  
رولها در نمونه هاي روغن زیتونمیزان کل توکوف  2شکل   

 

  
 میزان آلفا، بتا و گاما توکوفرول در نمونه هاي روغن 3شکل 

  زیتون
  

  
میزان کل ترکیبات فنولی نمونه هاي روغن زیتون 4شکل  

  
  

  
HYـTY = هیدروکسی تیروزول   TY =        تیروزولDHDCM 

– OL = دي آلدئید دکربوکسی متیل اولئوروپین  
AG – OLE=           آگلیکون اولئوروپین Lig = لیگنان  

DHDCMـ Lig =  دي آلدئید دکربوکسی متیل لیگستروزید  
 AG – Lig = آگلیکون لیگنان  

  
 ترکیبات فنولی روغن زیتون HPLC کروماتوگرام 5شکل  

  بکر

  1 ترکیبات فنولی نمونه HPLCکروماتوگرام  6شکل

  
  يریجه گی نت-4

 داده شـده اسـت میـزان      نشان 2همانطور که در جدول     
ار کم و ی زیتون ایرانی بس يروغنهاموجود در    فنلهاي   یپل

 کـه روغـن زیتـون    6ناچیز می باشد حتی در مورد نمونه   
. بکر ایرانی است مقدار کل پلی فنها بسیار ناچیز می باشد  

یکی از فاکتورهاي بسیار مهم در میزان پلی فنلهـا نحـوه            
وشـهاي اسـتخراج بـا    معموالً ر. استخراج روغن می باشد  

پرس و یا دکانتور میزان پلی فنل بیشتري نسبت به روش      
ـ         استخرا وش مقـدار   ن ر ج با سانتزیفوژ دارنـد زیـرا در ای
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 آب شسته شده و خارج باهمراه زیادي از ترکیبات فنولی 
به همین دلیل میـزان پلـی فنلهـاي  روغنهـاي            . می شود 

 5 اي همونهن. یار ناچیز استسزیتون تصفیه شده معموالً ب
ادي از پلی فنلها را ر زییتحت تاثیر فرایند تصفیه مقاد  7و

شاخصترین پلی فنلهـا در همـه نمونـه          .انداز دست داده    
 روغن زیتون تیروزول و هیدروکسی تیـروزول مـی          يها

  . باشند که نقش موثري در پایداري و مقاومت روغن دارند
 ن ایرانیمیزان توکوفرولها و پلی فنلها در روغنهاي زیتو

کم می باشد و با توجه به  بسیار   انتخاب شدهينمونه ها
تون صورت ی زين روغنهایت و صحت ا ین هو یینکه تع یا

 که باعث کاهش ي از عوامل متعددن  یبنابرا, نگرفته است 
 اعمال فرایند تـصفیه   توان به یم,  شوند   یبات م ین ترک یا

یـت اصـول     نامناسب و عدم رعا    شدید، بسته بندي ها ي    
بات یزان ترک ین م یهمچن.نگهداري روغن زیتون را نام برد     

ط کاشـت،   یتـه، شـرا   یر وار یتون تحت تـاث   ی روغن ز  یفنل
 یند استخراج مـ ی در هنگام برداشت و فرا     یدگیدرجه رس 

   .]14[باشد

 

  منابع-5
 

[1] Maghsodi. Shahram. 1374. Technology 
of olive and olive products. Publisher, 
Agriculture Science.Page 20-21.  
[2] Baldioli. M. Servili. G, Perretti. G, 

Montedoro.F. 1996. Antioxidant activity 
of tocopherols and phenolic compounds 
of virgin olive oil. J.Am.Oil Chem.Soc., 
73, 1589-1593 . 

[3]  Boskou D. 1996.  Olive Oil Chemistry 
and Technology. AOCS Press, 
Champaign,  52-83 pp 

[4]  Solinas. M , Di Giovacchino, and 
Mascolo.A. 1978 . The Polyphenols of 
olive oil. Note III : Influence of 
Temperature and Kneading time on the 
oil polyphenol content, Riv.Ital.Sostanze 
Grasse 55:19-23. 

[5] Servili. M, Baldioli.M, Mariotti.F, 
Montedoro.G.F. 1999.  Phenolic 
composition of olive fruit and virgin 
olive oil :Distribution in the constitutive 
parts of fruit and evolution during oil 
mecjhanical extraction process. Acta 
Hortic. 474 : 609-613. 

 [6] Nergiz. C, and Unal.K. 1991. Effect of 
method of extraction on the total   
polyphenol,  1,2-Diphenol content, and 
stability of virgin olive oil. J.Sci.Food 
Agric. 56:79- 84 

[7] Montedoro. G. F, Servili.M, 
Baldioli.M, Selvaggi.R, Miniati.E. 1992 
.Simple and hydrolysable phenolic 
compounds in olive oil. 2.Initial 
characterization of the hydrolysable 
fraction .J.Agric.Food Chem., 40, 1577-
1580. 

[8] Statue M. T, Huang.S.W,.Frankel.E.N. 
1995. Effect of natural antioxidants in 
virgin olive oil on oxidative stability of 
refined , bleached and deodorized olive 
oil.J.Am.Oil Chem.Soc., 72, 1131-1137. 

[9] Brenes 
M,Garcia.A,Garcia.P,Rios.J.J,Garrido.A. 
1999. Phenolic compounds in Spanish 
olive oil.J.Agric.Food Chem, 47, 3535-
3540. 

 [10] Pirisi F.M. .Angioni A. Bandino G. 
Cabras P . 1998 .. Photolysis of α- 
tocopherol in olive oils model systems. J. 
Agric. Food Chem. 46, 4529-4533. 

[11]  Deiana M. Rosa A. Cao C.F. 2002. 
Novel approach to study oxidative 
stability of extra virgin olive oils: 
importance of α-tocopherol 
concentration. J.Agric. Food Chem., 50, 
4342- 4346. 

[12]  Cortesi. N, Rovellini. P, Fusari. 
P.2002. Dosaggio dei biofenoli degli oli 
vergini di olive: Idrossitirosoli, Tirosolo, 
Agliconi secoiriodi, Acidi secoiridoidi, 
Lignani e Flavonoidi. Riv.Ital.Sostanze 
Grasse.79: 145-150. 

[13] IUPAC  methods   n ْ 2432. (1992). 
[14]  Harwood.J, Aparicio.R.2000. 

Handbook of olive oil, analysis and 
properties.An Aspen 
Publication.Maryland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

