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  1چکیده
 موجـود در    یات فیزیکوشـیمیایی و عناصـر معـدن       ی چـرب، خـصوص    یدهایب اسـ  یـ  ترک یمنظـور بررسـ    ن پـژوهش بـه    یا

ــامروغــن ارقــام عمــده کلــزا در اســتان گلــستان  ــه ن ــ انجــام گردRGS003 و 420وال ی، هــا401وال یهــا یهــا  ب ــال. دی ز یآن
ــشانیدهایاســ ــه  چــرب ن ــام، اســاســید اولئیــک  داد ک ــچــربد یدر تمــام ارق ــباشــد و ب ی عمــده م ــن میشتری زان آن در ی

RGS003 ــه ــدارم ب ــد  00/64 ق ــدازهدرص ــگ ان ــ گردیری ــب. دی ــ منیشتری ــی ــرور یدهایزان اس ــرب ض ــ ی چ ــامل اس د ی ش
ــنولئیل ــه)ω-6(ک ی ــدارم ، ب ــا درصــد 18/ 21 ق ــم ه ــ و ب420 والیدر رق ــن میشتری ــی ــنولنید لیزان اس ــه،)ω-3(ک ی ــدارم  ب  ق

بــا RGS003 رقــم ز در یــ چــرب اشــباع نیدهایزان کــل اســیــن میکمتــر. ن شــدیــی تع401 والی در رقــم هــا درصــد34/10
ـ ، گزارش گرد   درصد 09/8 قدارم بـود و  )  درصـد 2( کمتـر از حـد مجـاز آن    ارقـام  یز در تمـام یـ ک نید اروسـ  یزان اسـ  یـ م. دی

ــر ــه401وال یزان آن در هــایــن میکمت ــی تع درصــد338/0 قــدارم  ب ــا بررســ. دیــن گردی ــه یات روغــن هــر واری خــصوصیب ت
ــشخص گرد ــم ــه ی ــمد ک ــارق ــ بی دارا401وال ی ه ــن میشتری ــدی ــس یزان ان ، )4657/1 (ب شکــستیو ضــر) 05/116 (یدی

ــم ــارق ــ بی دارا420وال ی ه ــن میشتری ــدی ــابونیزان ان ــر)07/187 (یس ص ــن می و کمت ــزان کلروفی ــسمت در 53/9 (لی  ق
ــلیم ــم و )ونی ــریدارا RGS003 رق ــن می کمت ــگی ــد ) 64/4( زان رن ــن بودن ــم. در روغ ــسی ــسبیزان دان ــام  دریته ن  ارق

در  19/1 زان آهـن از یـ  مهـم موجـود در روغـن کلـزا، م          ی عناصـر معـدن    یریـ گ بـا انـدازه   . نبـود ) P<05/0( دار ی معنـ  مختلف
ــم ــارق ــا 401وال ی ه ــسمت در م 67/4 ت ــلیق ــمدر ون ی ــارق ــی تع420وال ی ه ــن گردی ــر. دی ــن میکمت ــسفری  و )1238( زان ف

 زان گـــوگردیـــن میشتریـــ و ب420وال ی در هـــا)2085( زان فـــسفریـــن میشتریـــ، بRGS003تـــه ی در وار)86/3( گـــوگرد
ـ  گرد یریـ گ  انـدازه  401وال  ی در هـا   ونیـ لیحسب قسمت در م    بر )12/7( ن داد کـه هـر سـه رقـم کلـزا            ج نـشا  ی نتـا  یبررسـ  .دی
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  مقدمه
ــزا  ــ کل ــام علم ــا ن ــگ، Brassica napus یب  یاهی

 انیــکلم 2جــنسو  1انییــپای از خــانواده چلســاله کیــ
ـ  ا یاه بـوم  یـ ن گ یاگرچه ا . باشد یم باشـد امـا در      یران نمـ  ی

ل یـ دل  توانـسته اسـت بـه      یمـان نـه چنـدان طـوالن       مدت ز 
ــوامل ــ نظیع ــأمی ــاین نیر ت ــیازه ــای داخل  در یی، خودکف

ــه تولیزم ــن ــن و ارزش تغذی ــد روغ ــه  یا هی ــورد توج  م
ــرار ــراوان ق ــ گف ــهیآ( ردی ــد،  ن ــزاروغــن  ).1992بن  در کل

زان یـ ل حـضور م یـ دل  بـه ی نبـات یهـا  ر روغن یسه با سا  یمقا
ن یهمچنـــ، و ی ضـــرور چـــربیدهای از اســـیمناســـب

ــا ــودنییپ ــده  چــربیدهای اســن ب ــباع ش ــفیاز ک اش ت ی
. )1991پـور،    خواجـه (اسـت     برخـوردار  یی بـاال  یا هیتغذ
ه بــه روغــن ی روغــن کلــزا شــب چــربیدهای اســبیــترک
د چـرب تـک     ی درصـد اسـ    65-70 یتون بـوده و حـاو     یز
ـ و بـه ( یراشباعیغ ـ )کیـ د اولئیژه اسـ  ی  درصـد  20ش از ی، ب

ــ  و )ω-3  وω-6(اشـــباع ری چـــرب چنـــد غیدهایاسـ
ــر از  ــد اســ 10کمت ــت  یدهای درص ــباع اس ــرب اش .  چ

 و چنــد یاشــباعری چــرب تــک غیدهای اســیزان بــاالیــم
ـ  چـرب اشـباع، ا     یدهایزان انـدک اسـ    ی و م  یاشباعریغ ن ی

ر بـــر یدگاه تـــأثیـــ از د،دیـــمف یروغـــن را بـــه روغنـــ
ل نمــوده ی تبــدهــازان آنیــ و کــاهش می قلبــیهــا یمــاریب

در روغــن کلــزا نــه ک یــد اولئیزان فــراوان اســیــم. اســت
ــاظ ارزش تغ ــا از لحـ ــذتنهـ ــسیا هیـ ــودمند ی آن بـ ار سـ

ــبب ا  ــه س ــت، بلک ــاد پایاس ــج ــوجهیداری ــل ت  در ی قاب
 ی دارا یاهیـ  گ یهـا  ر روغـن  یروغن کلـزا نـسبت بـه سـا        

ــ ــباع زری چـــرب غیدهایاسـ ــاشـ ا یاد همچـــون ســـویـ
ـ بر ا   عالوه .گردد یم گـر  ی انـواع د   ین، روغـن کلـزا حـاو      ی

ــات نظیترک ــب ــر کارتنوئی ــ(دها ی ــاز و شیپ ــامیس ، )Aن یت
 )Eن یتــامیو(توکــوفرول ژه آلفــا یــو  بــهواع توکــوفرولانــ
ــترولو ــترول،    اســ ــد بتاستوســ ــاهی ماننــ ــای گیــ هــ

 باشــد یمــ استیگماســترول، کامپــسترول و براسیکاســترول
ــه( ــا. )1990، یدیش ــهی ــن ب ــت ن روغ ــیو عل ــا یژگ  یه

                                                 
1- Crucifereacea   
2- Brassica 

ــرد آن، دارا ــه ف ار گــسترده ی بــسی کاربردهــایمنحــصر ب
ــذایدر صــنا ــییع غ ــ ژانو در.باشــد ی م ســازمان  1985ه ی

ــان  ــت جه ــام کلزا ،یبهداش ــیارق ــه دارای ــی را ک د ی اس
ــر از یاروســ ــنولی و گلوکوز درصــد2ک کمت ــر از ت کی مت

 یعنــوان کلــزا بــهرا کرومــول در هــر گــرم هــستند ی م30
، یدیشــه(  کــردیمعرفــ LEAR3ایــبــا کــاهش دوگانــه 

ــک؛1990 ــابرا. )2000 ، مال ــن میبن ــی ــیزان اس ک ید اروس
ــؤثر در تععا ــل م ــیم ــودن  GRAS4ن ی ــودن و مجــاز ب  ب

ــزا مــ   ــن کل ــصرف روغ ــد یم ــن، ( باش ــا .)1983آکم  ب
 ی چــرب روغــن انــواع کلــزایدهایب اســیــ ترکیبررســ
ــه ــده  ب ــت آم ــ از تغدس ــیرات ژنتیی ــس یک ــاهش ب ار ی، ک

زان یـ  تـا م   کلـزا ک در انـواع     ید اروسـ  یزان اسـ  یر م یگ چشم
ــ ن درصـــد2/0 ــ گردز مـــشاهدهیـ  و یلـــسکیبایپرز( دیـ

  ).1996و، یسی؛ دلوa 1993،ارانهمک
ــا آب و هــوا   خنــک و مرطــوب یاســتان گلــستان، ب

 یهـا  دانـه ن منطقـه کـشت      یتـر  ز، مهـم  یـ خ خاک حاصل و  
کـه هـر سـاله سـطح         یطـور  باشد بـه   ی در کشور م   یروغن
ــ ــیعیوس ــا نی از زم ــیه ــ آن زی زراع ــزا،  ی ــشت کل ر ک
ــو ــایس ــابگردان و س ــهیا، آفت ــا ر دان ــیه ــ ی روغن  رود یم

ــدرو( ــ در ا).2003، یص ــتان ی ــصاص دادن  ن اس ــا اخت ب
ن ید، چنـ   بـه کـشت کلـزا      یر کشت قابـل تـوجه     یسطح ز 

ــزا تول ــرقــم کل ــی ــگــردد ید م  هنــوز رقــم مناســب ی، ول
ــرآور  ــت ف ــ و تولیجه ــا ک ی ــن ب ــفید روغ ــوب ی ت خ

 نــشده اســت چــرا کــه اولویــت انتخــاب ارقــام ییشناســا
 رو   از ایـن   .باشـد  مـی  هـا  آن ای جهت کشت، بـازده مزرعـه     

 در زمینـه کیفیـت روغـن حاصـل از ارقـام             الزم است تـا   
ــار خــواص کمــی آن بررســی  ــزا در کن هــای  مختلــف کل

الزم صــورت گیــرد، چــرا کــه کیفیــت نامناســب روغــن  
ـ بـر مـسائل تغذ      عـالوه  دست آمده   به  ی، مراحـل بعـد    یا هی

ــرآور ــدار یفـ ــا  روغـــنیو نگهـ ــ تولیهـ ــا یدیـ  را بـ
 کنــد هــر چنــد کــه کمیــت ی مواجــه مــیمــشکالت جــد

بنــابراین انجــام .  آن قابــل توجــه باشــدروغــن حاصــل از

                                                 
3- Low Erucic Acid Rapeseed 
4- Generally Recognized as Safe 



تحقیقــات گونــاگون، در تمــامی مراحــل از تهیــه بــذر تــا 
 روغــن خــام و در یکاشــت، داشــت، برداشــت، نگهــدار

  .باشد یارمهم مید روغن، بسی و تولیت فرآورینها
ــدر ا ــژوهش، ترکیـ ــن پـ ــیـ ــرب، یدهایب اسـ  چـ
 موجــود ی و عناصــر معــدنییایمیکوشــیزیات فیخــصوص

م عمــده کلــزا در اســتان گلــستان شــامل  رقــادر روغــن ا
ـ بریارقام ه  رقـم   و   420 والی، هـا  401 والیهـا  یید کانـادا  ی
ــا هــدف شناســا RGS003 یآلمــان ــم ییب ــ رق ــام ی ا ارق
  . قرار گرفتی مورد بررسمناسب

  
  ها مواد و روش

ــا ــام1385ز ییدر پ ــر ، ارق ــورد نظ ــزا م ــتان ی کل  اس
ــستان  ــ  گلـ ــال زراعـ ــه در سـ ــه 84-85 یکـ  در مزرعـ

از محلــه گرگــان کــشت شــده بودنــد،  ی عراقــیقــاتیتحق
ــز  ــهمرکـ ــا دانـ ــیهـ ــانی روغنـ ــ ته گرگـ ــدندیـ  .ه شـ

 1گمای چــرب از شــرکت ســ  یدهای اســیانداردهاتاســ
 از ییایمیر مــواد شــ ی و ســا)لــوئیس ســنت -کــایآمر(

ــرک  ــرکت مـ ــان( 2شـ ــستات-آلمـ ــخر ) دارمـ  یداریـ
ــددیگرد ــن. ن ــزاروغ ــتگاه   کل ــتفاده از دس ــا اس ــرس  ب پ

ــ،DD85 (یکیمکــان  مرکــز کــشت ر، د)آلمــان -ک اکوت
ـ  استحـصال گرد   ی روغنـ  یهـا  دانـه  و توسعه  د و جهـت    ی
لتــر ی ذرات موجــود در روغــن تحــت خــالء فیجداســاز

 چــرب موجــود در روغــن کلــزا یدهایب اســیــترک. شــد
ــتفاد ــا اس ــاز کرب ــتگاه گ ــاتوگراف وه از دس  -6890N(م

ــوژیا ــت تکنول ــای آمر-یجلن ــا )ک ــابق ب ــتاندارد  و مط اس
)AOCS ،1998(ــ تع ــن گردیی ط دســتگاه گــاز یشــرا .دی

ــا  ــاتوگراف جهــت آزم ــه شــرح یکروم ــزش ب ــال ر ی اعم
 ی داراSGE Bp70ســتون مــورد اســتفاده   : دیــگرد

 FID3، آشکارســاز  متــر120 × کرومتــری م25/0ابعــاد 
ق یــ محــل تزریدمــا گــراد، ی درجــه ســانت250 یبــا دمــا

  توســطیقــیزان نمونــه تزریــم ،گــراد ی درجــه ســانت230
ــتگاه  ــمپلر دسـ ــر یکرولی م1/0 اتوسـ ــل  و تـ ــاز حامـ گـ

                                                 
1- Sigma  
2- Merck  
3- Flame Ionization Detector  

ــا ین  .قــهیتــر بــر دقیل یلــی م100ان یــســرعت جرتــروژن ب
 روغــن هــر ییایمیکوشــیزی فاتین خــصوصیــیجهــت تع

ــا اســتاندارد ملــیدیــس یتــه، انــدیوار ــ ای مطــابق ب ران ی
ــماره ( ــدازه) 2205ش ــگ و ان ــدیری ــابونی ان ــا یس ص  ب

ــ  ــاس الکل ــتفاده از پت ــیاس ک یدریدکلری و در حــضور اس
ــال5/0 ــابق  نرمـ ــا مطـ ــتاندارد  روشبـ ، AOCS( اسـ

ــت ) 1998 ــام گرف ــر. انج ــا یض ــست در دم  40 یب شک
ــانت ــتگاه   یدرجــه س ــتفاده از دس ــا اس ــراد ب ــومترگ  رفراکت

)RX-5000α-روش مطـــابق بـــا ) ن ژاپـــ- آتـــاگو 
ته یدانـــس. دیـــن گردیـــی تع)AOCS ،1998(اســـتاندارد 

  درجــه25 یکنــومتر در دمــایبــا اســتفاده از پز یــ نینــسب
) AOCS ،1998( مطــابق بــا اســتاندارد   دگــرا یســانت

ــدازه ــگ انـ ــ گردیریـ ــکلروف. دیـ ــتفاده از  یـ ــا اسـ ل بـ
ــپکتروفتومتر ــ-UV250 (اســ ــن-مادزوی شــ و  ) ژاپــ

ــا  ــابق ب ــتانداردمط ــ مو) AOCS ،1998(  روش اس  زانی
بانــــد ی بــــا اســــتفاده از دســــتگاه الو قرمــــزرنــــگ

)PFX880-روش مطـــابق بـــا)  انگلـــستان-نتـــومتری ت 
ــتاندارد ــا  .صــورت گرفــت) AOCS ،1998( اس آهــن ب

ــ  ــذب اتمــ ــتگاه جــ ــتفاده از دســ  -4100ZL( یاســ
ــ ــ یج ــ یب ــترال -یس ــا ) ایاس ــابق ب ــتانداردمط   روش اس

)AOAC، 2005(    ــپکتروفتومتر ــتفاده اس ــا اس ــسفر ب ، ف
ــوج  ــول م ــاس650در ط ــانومتر براس ــتاندارد ن   روش اس

)AOCS ،1998(   و گــــوگرد بــــا اســــتفاه از روش 
ر روغـن کلـزا، مطـابق        گـوگرد د   ی اختـصاص  یریـ گ اندازه

ــ ــا اســتاندارد مل ــ ایب ــدازه )5109شــماره (ران ی ــگ ان  یری
  .دیگرد

.  تکــرار انجــام شــدند5 مــورد نظــر در هــای شیآزمــا
ــال ــاریجهــت آن ــایز آم ــرم ج ازی نت ــزار  ن ــسخه  SASاف ن

الف  اخــتنبــودا یــود بــن یــیجهــت تع. اســتفاده شــد 1/9
ــ ــ یمعن ــن میدار ب ــایانگی ــون جین نت ــا LSD آزم  ســطح ب
  .دیاستفاده گرد  درصد95ان نیاطم



  و بحثج ینتا
ز روغـن در ارقـام      یج آنـال  ینتـا :  چـرب  یدهایاسترکیب  

بــا توجــه .  شــده اســتذکــر 1مختلــف کلــزا در جــدول 
 چـرب مهـم روغـن       یدهایاسـ دسـت آمـده،      ج بـه  یبه نتـا  

د ی، اســ)ω ,1  :18C-9(ک یــد اولئیکلــزا شــامل اســ  
ــنولئیل ــ)ω ,2  :18C-6(ک یـ ــنولنید لی، اسـ  ω-3(ک یـ
,3  :18C( ،ــ ــپالمت دیاســـ ــ، )16C:  0(ک یـــ د یاســـ

ــتئار ــ )18C:  0(ک یاسـ ــیو اسـ  )22C:  1 (کید اروسـ
ــ ــ یمـ ــ.دنباشـ ــرب یدهای اسـ ــباع18 چـ ــه اشـ  و  کربنـ
 چــرب موجــود در یدهایزان اســیــن میشتریــاشــباع بریغ

ــزا  ــن کل ــشکروغ ــیرا ت ــد یل م ــن . دهن ــا ) 1990(آکم ب
 یو حــاوکنواخــت ی یبــی روغــن کلــزا آن را ترکیبررســ
 کربنـه اعـالم     18 چـرب    یدهای از اسـ    درصـد  95 اکثرحد
زان یـ ن م یشتریـ  ب نـشان داد کـه    دسـت آمـده      ج به ینتا .کرد
د ی و پـس از آن اسـ       کیـ د اولئ ید چرب مربوط بـه اسـ      یاس
قــــات ی کــــه بــــا تحق بــــودکیــــنولنیک و لیــــنولئیل

ــسکیبایپرز ــاران یلـ ــو گ) 1993( و همکـ  )2004 (یریـ
ــم ــوان ه ــب.  داشــتیخ ــن میشتری ــی ــئد اولیزان اس ک در ی
زان یــن میشتریــب ، درصــد64 قــدارم بــه ،RGS003 رقــم
ــ ــنولئید لیاس ــمک در ی ــارق ــه 420 والی ه ــدارم ب  21/18 ق

ــد  ـــ بودرص ــن میشتری ــزانی ــنولنید لی اس ــمدر کی   رق
ــا ــه401 والیه ــدارم ، ب ــد34/10 ق ــدازه،  درص ــگ ان  یری
ــا .دیـــگرد ــایـ ــا مطالعـــاتج ین نتـ  و یلـــسکیبایپرز بـ

ــاران  ــن، آ)1993(همکـــ ــو) 1990( کمـــ  و و پتکهـــ
ــاران ــورد )1999( همک ــام در م ــه آنارق ــورد مطالع ــا  م ه

 ، چــرب اشــباعیدهایزان اســیــن میشتریــب. ســو بــود هــم
 و   اسـکارت  جی کـه بـا نتـا      بـود  کیـ د پالمت یمربوط به اسـ   
ــاران ــسکیبای، پرز)1998 (همکـ ــک یلـ ، )1991(ن یو اسـ

ــر  ــتوارن ــ)1993( و مون ــ ب.باشــد ی در تطــابق م ن یشتری
ــم ــی ــد پالمتیزان اس ــمدر  کی ــا رق ــه 420وال یه ــدار  ب مق

ــد38/4 ــشاهده گرد درص ــ م ــم. دی ــ ی ــل اس  یدهایزان ک
 ارقــامر یکمتــر از ســا RGS003 رقــمچــرب اشــباع در 

ــزارش  ــدگ ــا . ش ــام ه ــا401 والیارق  ی دارا420 والی و ه
راشـباع بودنـد و     ی چـرب غ   یدهای درصـد اسـ    92ش از   یب

ــم ــا رق ــ RGS003 ب ــتند یدار یاخــتالف معن ــ ا.داش ن ی
 و )1993(  و همکــارانیلــسکیبای پرزلعــاتمطابــا  جینتــا

 هــا ارقــام مــورد مطالعــه آن  ی در بررســ)1994(مــگ 
ــت  ــت داش ــ ب.مطابق ــن میشتری ــسبت اســ ی  یدهایزان ن

ــواع غ  ــه ان ــباع ب ــباع یچــرب اش در )  درصــد097/0(راش
ک ید اروســیزان اســیــم . مــشاهده شــد420وال ی هــارقــم

ــام  ــام در تم ــراز حــد مجــاز ارق ــی آن کمت   درصــد2 یعن
در )  درصــد61/0(یــشترین میــزان اســید اروســیک ب. بــود
گیــری شــد کــه بــسیار کمتــر از   انــدازه420  هــایوالرقــم

گیــری  حــد مجــاز تعیــین شــده بــود امــا از میــزان انــدازه
ــده در  ــامش ــسکی و  ارق ــط پرزبیایل ــی توس ــورد بررس  م

ــاران  ــسیو) 1993(همکـ ــود ) 1996( و دلویـ ــشتر بـ . بیـ
ــاران  ــتارنر و همکـ ــل ژن)1999( اسـ ــک و ، دو عامـ تیـ

ــر ترکشــرایط محیطــی  ــرا ب ــؤثر ب اســیدهای چــرب ی م
ــأثیر آن. دانــستند هــای  ، تــاریخییط آب و هــوایشــراهــا ت

مختلــف کاشــت، کودهــای شــیمیایی و ســطوح مختلــف 
 را بـر میـزان روغـن و ترکیـب اسـیدهای چـرب             نیتروژن  

 را بــسیار  کردنــد و تــأثیر رقــمیچنــد رقــم کلــزا بررســ
ــستند   ــی دانـ ــرایط محیطـ ــؤثرتر از شـ ــدیکی و .مـ  سـ

 کلــزا بــا بررســی ارقــام مختلــف    ) 2004( همکــاران
ــزان      ــرد، می ــف دارای عملک ــام مختل ــه ارق ــد ک دریافتن

  .باشند روغن و ترکیب اسیدهای چرب متفاوت می
ــام    ــن ارق ــیمیایی روغ ــصوصیات فیزیکوش ــین خ تعی

ــزا  ــف کل ــن  : مختل ــیمیایی روغ ــصوصیات فیزیکوش خ
ــورد بررســی در جــدول    ــزای م ــده کل ــام عم ــر 2ارق  ذک

جـز دانـسیته     مقایـسه نتـایج نـشان داد کـه بـه          . شده است 
روغـــن، تمـــامی خـــصوصیات مـــورد نظـــر در ارقـــام 

. بودنــد ) P>05/0(دار  مختلــف دارای اخــتالف معنــی  
 بـا   06/116، بـا میـانگین      401 عدد یـدی در رقـم هـایوال       

ــی   ــتالف معن ــر دارای اخ ــم دیگ ــود دو رق ــایوال. دار ب  ه
ــاRGS003 و 420 ــادیر  بـــ ، 34/109 و 72/110 مقـــ

ــا یکــدیگر دارای اخــتالف    ــتند و ب ــرار داش پــس از آن ق
، 1994ن در ســال اچــاپمن و همکــار. داری نبودنــد معنــی

ــزای اصــالح  ــواع کل ــدی در ان ــدیس ی ــزان ان شــده در  می



ــدوده  ــالح  110-126مح ــواع اص ــرای ان ــا    و ب ــشده ب ن
ــدوده   ــاال در محـ ــید اروســـیک بـ ــزان اسـ ، 97-108میـ

دسـت آمـده، تمـامی       یج بـه  با توجه بـه نتـا     . تعییین کردند 
هـای یـدی در ارقـام مختلـف در محـدوده کـانوال               اندیس

ــد ــین گردیدن ــزان  . تعی ــانگر می ــدیس یــدی بی در واقــع ان
ــودن روغــن مــی ــا افــزایش میــزان  غیراشــباع ب باشــد و ب

ــزایش مــی   ــز اف ــدی نی ــدیس ی ــودن، ان ــد غیراشــباع ب . یاب
ــانگین    ــا می ــدیس صــابونی ب ــزان ان ــشترین می  07/187بی

ــایو ــانگین   420ال در هـ ــا میـ ــزان آن بـ ــرین میـ  و کمتـ
ــدازهRGS003 در 13/181 ــد   انـ ــری شـ ــادیر . گیـ مقـ

ــدازه ــزای    ان ــام کل ــابونی در ارق ــدیس ص ــده ان ــری ش گی
ــده توســط     ــین ش ــام تعی ــه ارق ــسبت ب ــستان ن ــتان گل اس

ــا )1993(پرزیبایلـــسکی و همکـــاران  ، کمتـــر بـــود امـ
همگی آنهـا در محـدوده تعیـین شـده بـرای کـانوال قـرار           

ــت ــانگین وزن    . ندداشـ ــانگر میـ ــابونی، بیـ ــدیس صـ انـ
مولکــولی اســیدهای چــرب بــوده و بــا آن رابطــه عکــس 

با جـایگزینی اسـیدهای چـرب زنجیـره بلنـد ماننـد             . دارد
ــدیس    ــزان ان ــک، می ــید ایکوزینوئی ــیک و اس ــید اروس اس

شـده نـسبت بـه انـواع         صابونی در روغن کلـزای اصـالح      
 و پرزیبایلـــسکی(نـــشده آن، افـــزایش یافـــت  اصـــالح

 میــزان ضــریب شکــست در هــایوال   ). 1991اســکین، 
ــایوال401 ــهRGS003 و 420 ، هـ ــب   بـ ، 4657/1ترتیـ

ضــریب شکــست . گیــری شــد  انــدازه4655/1 و 4652/1
روغــن شاخــصی دیگــر در بیــان میــزان غیراشــباع بــودن 

ــن ــی روغ ــستقیم دارد   م ــه م ــا آن رابط ــد و ب ــگ، (باش م
ــب  ). 1990 ــیدهای چــرب غیراش ــزان اس ــزایش می ــا اف اع ب

ــه ــز   در واریت ــزان ضــریب شکــست نی ــف، می هــای مختل
ــایوال     ــم ه ــدار آن در رق ــشترین مق ــت و بی ــزایش یاف اف

ــد401 ــشاهده گردی ــه.  م ــایج ب ــریب   نت ــده ض ــت آم دس
ــایج      ــا نت ــف ب ــام مختل ــزای ارق ــن کل ــست در روغ شک

ــده ــسب ش ــگ  ک ــزا توســط م ــن کل ــرای روغ ) 1990( ب
میـزان دانـسیته نـسبی بـا افـزایش میـزان            . مطابقت داشت 

؛ 1977آکمــن و ایتــون، (یابــد  اسیداروســیک کــاهش مــی
ــاران،  ــدینی و همک ــزا،  ). 1992نورال ــژاد کل ــا اصــالح ن ب

ــسبی از  ــسیته ن ــزان دان ــه 906/0می اپلیکوســت  (914/0 ب
ــسون،  ــه ) 1972و اهلـ ــپس بـ ــر 9193/0و سـ ــرم بـ  گـ

افـــزایش ) 1977آکمـــن و ایتـــون، (مکعـــب متر ســـانتی
ــت ــه  . یاف ــسبی ب ــسیته ن ــزان دان ــوان ش می ــصی در عن اخ

ــالح    ــزای اص ــان کل ــدوده می ــین مح ــوع   تعی ــا ن ــده ب ش
نـشده بـدون تعیـین ترکیـب اسـیدهای چـرب آن              اصالح

میزان تعیـین شـده دانـسیته در هـر سـه رقـم بـا               . باشد می
میـــزان تعیـــین شـــده توســـط اپلیکوســـت و اهلـــسون 

ــم ) 1972( ــانوال ه ــرای ک ــیچ  ب ــود و در ه ــو ب ــدام از  س ک
. گـزارش نگردیـد   ) P<05/0(ار  د  ارقام مـورد نظـر معنـی      

 قـسمت در    30محدوده مجـاز کلروفیـل در روغـن کلـزا           
ــده اســت   ــین گردی ــون تعی ــران،  (میلی ــی ای ــتاندارد مل اس

میــزان کلروفیــل در تمــامی ارقــام بــسیار ). 4935شــماره 
بیـشترین میـزان رنـگ قرمـز        . کمتر از حد مجـاز آن بـود       

، کمتــرین میــزان رنــگ 401و کلروفیــل در رقــم هــایوال 
 و کمتــرین میــزان کلروفیــل در رقــم RGS003در رقــم 

هـای موجـود     دانـه  رنـگ . گیری گردیـد   ، اندازه 420هایوال  
ــایر روغــن  ــزا و س ــواملی  در روغــن کل ــاهی، ع ــای گی  ه

ــر ــامطلوب ب . ندهــستروی رنــگ روغــن و پایــداری آن ن
کلروفیـــل موجـــود در روغـــن کلـــزا عامـــل مهـــم در  

ــسیداسی ــن و نافتواکـ ــیون روغـ ــداری آن مـ ــو پایـ . دشـ
بـر   بر ایـن مقـادیر بـاالی کلروفیـل و رنـگ عـالوه              وهعال

از مــانع هــای فــراوان در مرحلــه رنگبــری،  ایجــاد هزینــه
هـای روغـن در      عملکرد درسـت و بـه هنگـام کاتالیـست         

هازوکـــا و  (گـــردد نیـــز مـــیمرحلـــه هیدروژناســـیون 
بنــابراین میــزان کلروفیــل یــک    ). 1987دروزوســکی، 

هــای  هزینــهشــاخص مهــم در تعیــین پایــداری و تعیــین 
باشــد و ایــن میــزان در  مربــوط بــه رنگبــری روغــن مــی

ــایوال   ــم ه ــر از   420رق ــسیار کمت ــایرین و ب ــر از س  کمت
  .بود)  قسمت در میلیون30(محدوده تعیین شده آن 

  



  .)درصد ( مقایسه میانگین ترکیب اسیدهای چرب موجود در روغن ارقام کلزا-1 جدول
 RGS003  420هایوال  401هایوال   اسیدچرب

C14: 0 اسید میرستیک  b005/0±101/0  a005/0±117/0  b006/0±107/0  
C16: 0اسید پالمتیک   c059/0±141/4  a081/0±386/4  b050/0±297/4  
C18: 0اسید استئاریک   c073/0±268/2  a068/0±860/2  b075/0±353/2  
C20:0 کیدیاسید آراش a063/0±517/1  b090/0±258/1  b062/0±261/1  

SFA∑1  b200/0±116/8  a328/0±686/8  b132/0±098/8  
C16:1 اسید پالمیتولئیک a062/0±524/0  a015/0±529/0  b035/0±511/0  

C18:1 اسید اولئیک  b142/0±321/63  c340/0±353/62  a117/0±007/64  
C18:2اسید لینولئیک  c101/0±282/17  a087/0±217/18  b057/0±096/18  
C18:3اسید لینولنیک   a106/0±340/10  c179/0±483/7  b142/0±347/8  
C20:1  کیگاندوئاسید  c060/0±004/1  b062/0±110/1  a086/0±117/1  
C22:1  کیاروساسید  c032/0±338/0  a036/0±614/0  b024/0±560/0  

PUFA∑2  a256/0±222/28  b400/0±330/26  b109/0±414/26  
UNSFA∑3  a075/0±809/92  b055/0±296/90  a083/0±628/92  

SFA/UN SFA  b002/0±088/0  a003/0±097/0  b001/0±088/0  
  .)>05/0P( باشند دار می های دارای حروف متفاوت در هر سطر، دارای اختالف معنی میانگین

  
  . روغن ارقام کلزاییایمیکوشیزیات فیخصوصن یانگیسه می مقا-2 جدول

 یس صابونیاند  یدیس یاند  رقم
ب یضر

  شکست
   یته نسبیدانس

 )عبمکمتر یگرم بر سانت(

  لیکلروف
 )ونیلیقسمت در م (

  رنگ قرمز

  a28/0±05/116  b65/0±29/184  a0/0±4657/1  a031/0±920/0  a094/0±31/14  a73/0±93/6  401وال یها
  b51/1±72/110  a61/0±07/187  c0/0±4652/1  a001/0±919/0  c029/0±53/9  b55/0±52/5  420وال یها

RGS003  b13/1±34/109  c85/0±12/181  b0/0±4655/1  a005/0±919/0  b048/0±92/13  c32/0±640/4  
  .)P>05/0( باشند یم دار ی اختالف معنی حروف متفاوت در هر ستون، دارای دارایها نیانگیم

  
 توجه به نتایج جـدول      :عناصر معدنی موجود در روغن    

داری  ، ارقام مورد مطالعه از نظـر فـسفر اخـتالف معنـی        3
)05/0<P (نظــر فــسفر در  از 420رقــم هــایوال . داشــتند

ــایوال  ــام هــ ــه اول و ارقــ  در RGS003 و 401 مرتبــ
در مورد میـزان آهـن نیـز        . های بعدی قرار گرفتند    جایگاه

ــایوال   ــم ه ــود 420رق ــدار ب ــشترین مق ــام .  دارای بی ارق
RGS003    میـزان  .  پس از آن قرار داشـتند      401 و هایوال

 بیش از مقـادیر گـزارش       420آهن و فسفر در رقم هایوال     
ــسون و همکــاران  اشــده توســط ــسودی و ،)1979(ل  دی

  ود اماـب) 1994 (دو و همکارانـریـو گ) 1983(همکاران 

خـوانی   ها هـم  نآبا نتایج    ر ارقام ـمیزان این عناصر در سای      
 بیش از دو رقم 401میزان سولفور در رقم هایوال      . داشت

 و  420پـس از آن ارقـام هـایوال         . گیری شـد   هگر انداز دی
RGS003  گیـری   نتـایج حاصـل از انـدازه      .  قرار داشتند

دسـت آمـده     میزان سولفور در تمامی ارقام بـا نتـایج بـه          
دیسودی و همکـاران     ،)1979(السون و همکاران    توسط  

عناصر . بودمطابق  ) 1994(و گریدو و همکاران     ) 1983(
 و سمی موجـود     آور  زیانعنوان عناصر    آهن و سولفور به   

ن یـک کاتالیـست     عنوا آهن به . اند در روغن شناخته شده   
  دـولیـر به تـهایی که منج نشـروع واکـبسیار مؤثر در ش

                                                 
1- Saturated Fatty Acids 
2- Poly Unsaturated Fatty Acids 
3- Unsaturated Fatty Acids 



ــال ــ رادیک ــسیداس ای ـه ــی اک ــنـآزاد در ط ــا  یون روغ ه
ک یــه یــســولفور، از تجز. شــناخته شــده اســتشــود  مــی
ـ  یترک والت توسـط   نـ یکوزینـام گل    در دانـه کلـزا بـه       یب آل
نــاز در هنگــام اســتخراج روغــن کلــزا وارد یروزیم میآنــز

ــروغــن  ــارد( شــود یم ، یدیشــه؛ 1958،  و همکــارانبرن
ــک، 1990 ــم). 2000؛ مال ــسی ــاچیزان ب ز ســولفور در یار ن

ــه ا   ــر ب ــزا منج ــن کل ــو  یروغ ــم و ب ــاد طع ــیج ار یس ب
ن ســولفور یــبــر ا عــالوه. گــردد یلوب در روغــن مــمطنــا
ــ ــا درگ قـ ــت بـ ــادر اسـ ــردن نیـ ــل در طـــ یر کـ  یکـ
ــیه ــوگ یدروژناسـ ــنش جلـ ــه واکـ ــد یریون از ادامـ  کنـ
ــسندرایو( ــاران،  وج ــولفور  ). 1988 همک ــاز س ــد مج ح

ــزا حــداکثر ــسمت در م12 در روغــن کل ــلی ق ــیتع ونی ن ی
کمتـر از آن  زان آن در هـر سـه رقـم    یـ  مده است کـه   یدرگ

د در روغـن    یزان فـسفات  یـ زان فـسفر، م   یـ ش م یبا افـزا  . بود
ــن ــزای ــیز اف ــدی یش م ــزا . اب ــا اف ــش میب ــسفاتی د یزان ف

ــهیهز ــا  ن ــاز یه ــه جداس ــوط ب ــی مرب ــن ط  ی آن از روغ
ــصف ــزایمراحــل ت ــتش یه اف ــد یاف ــه  . خواه ــا توجــه ب ب

هــا ن عناصـر در روغـن کلــزا، وجـود آن   یــرات مهـم ا یتـأث 
ــه ــوان  ب ــعن ــم در تعی ــیک شــاخص مه ــفین کی ــزا ی ت کل
  .دیآ یشمار م به
  

  گیری نتیجه
نتایج این تحقیق نـشان داد کـه روغـن ارقـام کلـزای              
اســـتان گلـــستان از نظـــر ترکیـــب اســـیدهای چـــرب، 

ــزان عناخــصوصیات فیزیک ــیمیایی و می ــود وش صــر موج
ــا   در آن ــن نظــر ب ــوده و از ای ــا دارای کیفیــت مناســبی ب ه

نتــایج نــشان داد کــه رقــم . کننــد اســتاندارد برابــری مــی
RGS003 دارای بیــــشترین مقــــدار اســــید چــــرب ،
ــروری  ــایوال  ω-9ضـ ــم هـ ــشترین 401، رقـ  دارای بیـ

 420 و رقــم هــایوال ω-3مقــدار اســید چــرب ضــروری 
 ω-6 ن مقــدار اســید چــرب ضــروری   دارای بیــشتری

ای دارای   بنـابراین ایـن ارقـام از لحـاظ تغذیـه          . باشـند  می
اسـاس نـوع مـصرف و فـرآورده         بر. ارزش باالیی هـستند   

اســـاس میـــزان کــل اســـیدهای چـــرب  و برمــوردنظر  
ــریب     ــابونی و ض ــدیس ص ــدی، ان ــدیس ی ــباع، ان غیراش

بـا در   . تـوان رقـم مناسـب را انتخـاب نمـود           شکست، می 
ــرف ــر گ ــم   نظ ــگ، رق ــل و رن ــامطلوب کلروفی ــأثیر ن تن ت

ــایوال ــم 420 ه ــس از آن رق ــه RGS003 و پ ــسبت ب ، ن
ــری داشــتند401رقــم هــایوال  ــأثیر  . ، برت ــه ت ــا توجــه ب ب

ــه دارای      ــامی ک ــی، ارق ــورد بررس ــر م ــامطلوب عناص ن
کمترین میـزان آهـن، سـولفور و فـسفاتید باشـند نـسبت              

 رقـم   در ایـن تحقیـق نیـز      . به سـایر ارقـام برتـری دارنـد        
RGS003  ــر دارای ــام عناصــ ــزان تمــ ــر میــ ، از نظــ

ــری ن ــعیت بهت ــوض ــود ـ ــام ب ــایر ارق ــه س ــم . سبت ب رق
ــایوال ــایوال   401 هـ ــولفور و هـ ــزان سـ ، 420 دارای میـ

ــد   ــشتری بودن ــن بی ــامی   . دارای آه ــوع تم ــا در مجم ام
هـــای مـــوردنظر در ارقـــام مـــورد مطالعـــه در  ویژگـــی

  .محدوده مجاز بودند
  

  سپاسگزاری
ت مــدیره محتــرم  أ زحمــات هیــ وســیله از بــدین

کارخانجــات کــشت و صــنعت ماهیدشــت کرمانــشاه     
و کارخانجـات کـشت و صـنعت شـمال          ) روغن نازگـل  (
، جنـاب آقایـان مـدلل کـه امکانـات مـورد             )روغن غنچه (

 همچنـــین از همکـــاری  وانـــد نیـــاز را فـــراهم نمـــوده
ــه   ــعه دان ــق و توس ــشت، تحقی ــز ک ــشگاه مرک ــای  آزمای ه

 مـا را یـاری نمودنـد،        هـا   مـایش روغنی، کـه در انجـام آز      
  .نمائیم  صمیمانه سپاسگزاری می

  
  .)ونیلیقسمت در م( مهم موجود در روغن ارقام کلزا ین عناصر معدنیانگیسه می مقا-3 جدول

  فسفر  سولفور  آهن  رقم
  c0/0±191/1  a338/0±124/7  b937/36±787/1441  401وال یها
  a0/0±674/4  b272/0±847/4  a124/106±637/2085  420وال یها

RGS003 b0/0±371/2  c260/0±864/3  c048/32±387/1238  
  .)P>05/0( باشند یدار م ی اختالف معنی حروف متفاوت در هر ستون، دارای دارایها نیانگیم
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Abstract1 

In the present Study, the fatty acid profile, physicochemical properties and mineral contents of oil 
obtained from three major canola varieties (Hyolla401, Hyolla420 and RGS003) grown in Golestan 
Province were investigated. The results showed that oleic acid was the major fatty acid in the three 
varieties and the highest level was found in RGS003 variety with an average of 64.00 %. The highest 
level of essential fatty acids, linoleic acid (ω-6) was found in Hyolla420 (18.21 %) and linolenic acid 
(ω-3) in Hyolla401 with an average 10.34%. Compared to other varieties, the RGS003 variety 
showed the lowest level of total saturated fatty acid with an average 8.09 %. In all three varieties, 
erucic acid content was low and within the permitted level. Results of the physicochemical 
properties of oil indicated that the highest iodine value (116.05) and refractive index (1.4675) was 
recorded for Hyolla401, and the highest saponification (187.07) number for Hyolla420. The lowest 
content of chlorophyll was observed in Hyolla420 variety (9.53). Variety RGS003, showed the 
minimum color intensity (4.64). There was no significant difference (p<0.05) between relative 
density of all three varieties. The study on the mineral content, showed varietal differences with Iron 
ranged from 1.19 ppm in Hyolla 401 to 4.67 ppm in Hyolla 420. The lowest level of phosphorus 
(1238 ppm) and sulphure (3.86 ppm) were detected in RGS003 variety. highest level of phosphorus 
(2085 ppm) was observed in Hyolla420 variety and highest content of sulphure (7.12 ppm) detected 
in Hyolla401 variety. 
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