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ساختار شیمیایی روغن دو رقم کانوال به نامهای اوکاپی در این پژوهش مورد بررسی قرار 
. انتخاب ارقام بر اساس میزان عملکرد تولید دانه و درصد روغن موجود در کشور بوده است. گرفت

به طوری که روغن اوکاپی و طالیه , ی مورد مطالعه تفاوت معنی داری را نشان دادمقایسه اسید چرب
عدد یدی .  بود4,52 و 3,93 و شاخص اکسایش پذیری آنها به ترتیب 11,31 و 11,66به ترتیب 

مواد صابونی , بین عدد صابونی.  تعیین شد109,62 و 104,16روغن اوکاپی و طالیه به ترتیب 
مقدار ترکیبات . (P<0.05)مومی دو روغن اختالف معنی درای مشاهد نشد نشونده و ترکیبات 

در روغن اوکاپی به ) بر حسب اسید گالیک(و پلی فنلی )  توکوفرول-برحسب آلفا(توکوفرولی 
.  پی پی ام اندازه گیری شد34,44 و 606,75 و در روغن طالیه به ترتیب 45,23 و 765,14ترتیب 

نتایج .  درصد اندازه گیری شد1,59 و 2,10اوکاپی و طالیه به ترتیب ترکیبات استرولی روغنهای 
بررسیهای انجام گرفته در این پژوهش نشان داد رقم اوکاپی نسبت به طالیه از ساختار شیمیایی 

  .مناسبتری برخوردار می باشد
  
  )کبری( روغن کانوال، ساختار شیمیایی، اوکاپی، طالیه :یدی کلیها واژه



  

  در ایران) اوکاپی، طالیه یا کبری( رایج کانوال رقمبررسی و مقایسه ساختار شیمیایی روغن دو 
  
  2، رضا فرهوش*1سمانه پژوهان مهر

   دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد-1
  ردوسی مشهد عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ف-2

com.yahoo@pazouhan_s -1 
ir.ac.um@rfarhoosh -2 

  
زان عملکرد یم بر اساس مانتخاب ارقا.  اوکاپی و طالیه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتیها کانوال به نامرقمروغن دو  ییایمیساختار ش     
 به ،تفاوت معنی داری را نشان داد اسید چربی روغنهای مورد مطالعه سه ساختاریمقا. بوده است در کشورد دانه و درصد روغن موجود در دانهیتول

 چرب یدهایقدار اسمه از نظر یروغن طالک و ید اولئی بخصوص اس(MUFA)راشباع ی چرب تک غیدهایمقدار اس از نظر یروغن اوکاپ که یطور
 اوکاپی و طالیه یها در روغنSFA به USFAنسبت .  گزارش شدندیک در سطح باالترینولنیک و لینولئی لیدهایهمچون اس (PUFA)راشباع یچند غ

 62/109 و 16/104 به ترتیب هیطال و یاوکاپعدد یدی روغن . بود 52/4و 93/3به ترتیب آنها پذیری   و شاخص اکسایش31/11 و 66/11به ترتیب 
مقدار ترکیبات توکوفرولی ). >05/0P (مشاهده نشدروغن اختالف معنی داری دو  ی صابونی نشونده و ترکیبات مومبین عدد صابونی، مواد.  شدنییتع
 و 75/606ب یته به تریدر روغن طال و 23/45  و14/765ب یبه ترت یاوکاپروغن در )  اسید گالیکحسببر (فنلی و پلی) توکوفرول-آلفاحسب بر (

 انجام یهایج بررسینتا.  شدیریاندازه گ درصد 59/1 و 10/2ب یه به ترتی و طالی اوکاپیها روغنیبات استرولیترک.  اندازه گیری شد امی پیپ 44/34
  .  باشدی برخوردار میمناسبتر ییایمیساختار شه از ینسبت به طال یرقم اوکاپ نشان داد ن پژوهشیاگرفته در 
  )یکبر (هی، طالیاوکاپ ، ساختار شیمیایی،کانوالروغن  :اهکلید واژه

  
  مقدمه
و اسید کنجاله  تولید می شود که میزان گلوکزینوالت 2و براسیکا راپا 1کانوال یا کلزای اصالح شده از ارقام براسیکا ناپوس     

کلزا پس از .  گرم روغن می باشد درصد در هر2 میکرومول و کمتر از 30موجود در آنها به ترتیب کمتر از روغن اروسیک 
روغن کانوال در مقایسه با روغنهای آفتابگردان، . سویا و نخل روغنی، سومین منبع تولید روغن نباتی جهان به شمار می رود

میزان . ذرت و سویا به دلیل حضور اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه ای باالیی برخوردار است
میزان اسیدهای چرب چند غیراشباع که  حالی، در ) درصد7(است  چرب اشباع موجود در روغن کانوال بسیار پایین اسیدهای

 درصد اسید اولئیک 61روغن کانوال به دلیل دارا بودن ).  درصد11(ست باال)  آلفا لینولنیک3-بخصوص اسید چرب امگا(آن 
 غن زیتون در مقام دوم قرار داردو از این نظر بعد از رواست طرح به عنوان منبعی غنی از اسیدهای چرب تک غیراشباع م

توان به آن نسبت  اکسیدانی بیشتری را می میزان توکوفرول آن بیش از روغن سویا و زیتون است که از این رو اثر آنتی .)15(

                                                 
1 Brassica napus 
2 Brassica rapa 



 تحقیقات نشان ،بعالوه. طرح می سازدکانوال را به عنوان منبع خوبی از روغنهای سرخ کردنی م، روغن باال بودن نقطه دود. داد
رنگ، تردی و بر  برخالف برخی از روغنها، استفاده از روغن کانوال به عنوان منبع سرخ کردنی هیچ گونه اثر سوئی ستداده ا

 کشت آن سازگاری داشته، شرایط اقلیمی کشور بیشترارقام مختلف کانوال با  .)10 (طعم محصوالت سرخ شده نخواهد داشت
 بررسیها نشان می دهد هیچ  با وجود این،.استای سیاستگذاریهای مرکز توسعه کشت دانه های روغنی ایران می باشددر ر

با توجه  از طرفی،. ذیرفته استپدر کشور صورت نویژگیهای ساختاری روغن ارقام مختلف کانوال تحقیق جامعی در خصوص 
لید هر چه بیشتر روغن از آن در کارخانجات روغنکشی داخلی و نیز به رشد روز افزون کشت ارقام مختلف دانه کانوال و تو

عنایت متخصصین علوم تغذیه به این روغن به لحاظ ساختار اسید چربی منحصر به فرد آن از نظر وجود اسیدهای چرب 
.  شودی احساس مشیش از پیب باال، بررسی ساختار شیمیایی روغن ارقام مختلف کانوال 3-اشباع پایین و اسیدهای چرب امگا

به عنوان ارقام انتخابی روغن کانوال مورد بررسی قرار  3)یکبر( 2 و طالیه1 ساختار شیمیایی دو رقم اوکاپی،در این پژوهش
 .گرفت

  
  مواد و روشها

  مواد اولیه
صالح بذر جاده طرق قات و ایمزارع مرکز تحقبه ترتیب از ) اوکاپی و طالیهک از ارقام یاز هر   کیلوگرم20(کانوال ارقام      

 درجه سانتیگراد نگهداری -18 جمع آوری و در دمای خراسان در استان تربت جام شهرستان  ویخراسان رضواستان واقع در 
 .دی گردمواد شیمیایی مورد نیاز نیز از دو شرکت مرک و سیگما تهیه. شد

  
   استخراج روغن

 مخلوط گردید و عملیات استخراج 4 به1مال به نسبت وزنی حجمی  و با هگزان نرهآسیاب شد وخشک ، زی تمینمونه ها     
 درجه 40حالل در آون تحت خأل در دمای .  ساعت در تاریکی و دمای محیط با تکان دادن شدید صورت گرفت48به مدت 

 . سانتیگراد جدا شد
 

  ییایمی شیآزمونها

 روغنها بر حسب 5شاخص اکسایش پذیری.  تعیین شد4مایع -ترکیب اسید چربی نمونه روغن به وسیله کروماتوگرافی گاز     
  :                                 کربنه بر طبق فرمول ذیل  محاسبه شد18درصد اسیدهای چرب غیر اشباع 

)1       (                                               100/)]3:18(6.21%)2:18(3.10%)1:18[( CCCityoxidizibil ++=  
عدد یدی بر اساس تجزیه اسیدهای ). 8(یب اسیدهای اولئیک، لینولئیک و لینولنیک هستند  به ترتC18:3 و C18:1 ،C18:2که

 یمواد صابون). 1(د یگرد تعیین AOCS 920.160عدد صابونی بر اساس روش ). 2(تعیین شد  بر روش فایرستون یمبنچرب 
اپانسی و همکاران بر اساس اسید گالیک  به روش کیترکیبات فنل). 11(گیری شد نشونده به روش لزانو و همکاران اندازه

). 14( کل به روش صابیر و همکاران بر اساس کلسترول اندازه گیری شد یترکیبات استرول). 3 ( قرار گرفتیریمورد اندازه گ
                                                 
1 Okapi 
2 Talaye 
3 Cobra 
4 Gas-liquid chromatography 
5 oxidizibility 



 به روش یبات مومیزان ترکیم). 16 (دیگردتوکوفرول تعیین - کل به روش ونگ و همکاران بر اساس آلفایترکیبات توکوفرول
 ). 13(شد  یریاندازه گزوری و همکاران م

  
 تجزیه و تحلیل آماری

 MStatCافـزار   میانگینهـا بـا نـرم     . کلیه آزمایشها در قالب طـرح آزمایـشی کـامالً تـصادفی در چهـار تکـرار انجـام شـد                         
ش دهـی   بـه منظـور بـراز      SigmaStatافـزار   نـرم . مقایـسه شـدند   ) P>05/0( درصـد    5و بر اساس آزمـون دانکـن در سـطح           

  .مورد استفاده قرار گرفتمنحنیها 
  

 نتایج و بحث

 و شــاخص 2 بــه اســیدهای چــرب اشــباع1 ترکیــب اســید چربــی، نــسبت بــین اســیدهای چــرب غیــر اشــباع1جــدول      
ــن   ــذیری روغ ــسایش پ ــام اک ــاپارق ــ و طالیاوک ــیی ــشان م ــده را ن ــستیک  . ده ــرب میری ــیدهای چ ــدار اس  و )C14:0(مق

ــک  ــین      در )C16:1(پالمیتولئی ــی داری ب ــاوت معن ــود و تف ــاچیز ب ــسیار ن ــه ب ــورد مطالع ــم م ــادو رق ــشد   آنه ــشاهده ن  م
)05/0P< .(هیــطال بــویژه اســید لینولئیــک در روغــن 3بــاالتر بــودن مقــدار اســیدهای چــرب دارای چنــد پیونــد غیــر اشــباع 

  . )9 ( گردیدیرقم اوکاپروغن نسبت به ن یاباعث اکسایش پذیری بیشتر 
ــرای دواســتشــباعیت روغــن  غیــر ادرجــهدهنــده  نــشان یــدی کــه انــدیس      ــ و طالیاوکــاپ روغــن  ب ــه ترتیــب هی  ب

ــ62/109  و16/104 اخــتالف انــدیس یــدی روغنهــای اوکــاپی و طالیــه بــه دلیــل تفــاوت در  . )2جــدول  (دســت آمــده  ب
بـودن میـزان    بـه طـوری کـه بـاال بـودن انـدیس یـدی روغـن طالیـه را مـی تـوان بـه بـاال                 ،ساختار اسـید چربـی آنهـا بـود        

 پنبـه   یهـا  مـورد آزمـون مـشابه انـدیس یـدی روغن           یهـا انـدیس یـدی روغن    . اسیدهای چرب چنـد غیراشـباع آن نـسبت داد         
  .)15 (بود) 120 تا 104(و کنجد ) 115 تا 100(دانه 
ـ  و طالی اوکـاپ یهـا عـدد صـابونی روغن   مـی دهـد  نـشان   2طور که جـدول   همان       mg( 26/85 و 26/78 بیـ بـه ترت  هی

KOH/g oil( ـ  بـه لحـاظ آمـاری تفـاوت معنـی داری       کهبود دلیـل   بـه نظـر مـی رسـد     .)P>05/0 (مـشاهده نـشد  ن آنهـا  یب
 .)15 ( در هــر دو نــوع روغــن مــورد مطالعــه باشــدC20 و C18ایــن امــر نزدیکــی مقــادیر اســیدهای چــرب بلنــد زنجیــره 

 مــورد مطالعــهروغــن دو ابونی  اســت کــه عــدد صــ250 تــا 175عــدد صــابونی روغنهــای خــوراکی معمــول بــین همچنــین 
  ).10(ن محدوده به دست آمد یاز اکمتر 
 و 42/3بــه ترتیــب  کــاپی و طالیــهواروغــن دو غیرصــابونی قــدار مــواد م نــشان مــی دهــد 2طــور کــه جــدول  همــان     

شونده روغنهــای خــوراکی نــ صــابونی ترکیبــات. )P>05/0(مــشاهده نــشد داری بــین آنهــا   کــه اخــتالف معنــی بــود17/6
 5/0از  معمـوالً   زان آنهـا    یـ ممل هیـدروکربنها، الکلهـای ترپنـی، اسـترولها، توکوفرولهـا و ترکیبـات پلـی فنلـی هـستند کـه                       شا
میـزان  . رسـد  درصـد مـی    6 تـا    5در بعـضی از روغنهـای خـوراکی بـه           مقـدار ایـن مـواد       ، گرچـه    ر اسـت  یـ متغ درصد   5/2تا  

. )15 (شــود مــیمحــسوبغنهــا و چربیهــای خــوراکی مــواد غیرصــابونی بــه عنــوان شــاخص کیفیــت یــا کنتــرل تــصفیه رو
قابـل صـابونی روغـن کـانوالی تـصفیه شـده را               ر مقـدار مـواد غیـ      1989 و یینـگ و همکـاران در سـال           1990مگ در سال    

                                                 
1 USFA 
2 SFA 
3 PUFA 



 ددهـ  روغـن کـانوالی مـورد مطالعـه مقـدار کمتـری را نـشان مـی               دو   درصد گزارش نمودند کـه در مقایـسه بـا            2/1 تا   5/0
       .ی رسد دلیل این اختالف عدم انجام فرآیند تصفیه در روغنهای کانوالی مورد مطالعه باشدبه نظر م. )17و12(

. )2جــدول (درصــد بــه دســت آمــد  52/1 و 10/2ب یــه بــه ترتیــ و طالیکــاپوا روغــن دومقــدار ترکیبــات اســترولی      
اعـالم کردنـد مقـدار      ،  وراکی دانـسته  متین و هارتـل ترکیبـات اسـترولی را از گـروه مـواد بیواکتیـو موجـود در روغنهـای خـ                      

ــا 6 ــد    10 ت ــی باش ــؤثر م ــون م ــسترول خ ــطح کل ــاهش س ــات در ک ــن ترکیب ــا .  درصــد از ای ــتند  آنه ــان داش ــین اذع همچن
دهـی و پخـت مـواد غـذایی و نیـز طـی دوره                 اسـتری نـشده در کـاهش اکـسایش چربیهـا طـی حـرارت               1فیتوسترول های 

 5/0ه شـده    ی تـصف  یرا در روغـن کـانوال     مقـدار ایـن ترکیبـات       ز  یـ مکـاران ن  ر و ه  یصـاب . )5 (نگهداری آنها مـؤثر مـی باشـند       
مـورد مطالعـه را مـی تـوان بـه عـدم انجـام فرآینـد                 روغنهـای   اسـترولی   بـات   ی ترک مقـدار بـاال بـودن     . درصد گزارش کردنـد   

  . )14 (تصفیه در آنها نسبت داد
 75/606 و 14/765ب یــ بــه ترتتوکــوفرول- بــر حــسب آلفــاهیــ و طالیاوکــاپروغــن دو مقــدار ترکیبــات توکــوفرولی      
ــ  مقــدار ترکیبــات توکــوفرولی 1998 و نورمانــد در ســال 1997زامبیــازی در ســال ). 2جــدول ( ام بــه دســت آمــد ی پــیپ

از اجــزاء مهــم و کــاربردی  یبــات توکــوفرولیترک. )18 ( پــی پــی ام گــزارش کردنــد770ه شــده را ی تــصفیروغــن کــانوال
 بـر  یر قابـل مالحظـه ا  یتـاث  ،اکـسیدانی  نقـش آنتـی   یفـا یل ایـ ، بـه دل محـسوب شـده  روغنهای گیـاهی   نشونده صابونیمواد  

  ). 6 ( گذارندیمسالمت انسان 
ـ زان ایـ  دو روغـن مــورد مطالعـه نـشان داد م   ی فنلـ یبـات پلـ  یقـات انجـام گرفتـه در مــورد ترک   یج تحقینتـا       بــات ین ترکی

ــر حــسب اســید گالیــک ( ــاپ) ب ــ و طالیدر روغــن اوک ــه ترته ی ــب ــ44/34 و 23/45ب ی ــ ام ی پــی پ  ).2جــدول  ( باشــدیم
مطالعه روغنهای کـانوال، سـویا، آفتـابگردان، ذرت و زیتـون نـشان داد مقـدار ترکیبـات فنلـی آنهـا بـر اسـاس اسـید گالیـک                               

ــب   ــه ترتی ــود   27/15 و 80/30، 27/45، 80/45، 19/48ب ــن ب ــوگرم روغ ــرم در کیل ــی گ ــه   .  میل ــی ب ــات فنل ــدلترکیب ل ی
ـ ،  بـوده انـد   مـورد توجـه     همـواره   فعالیـت آنتـی اکـسیدانی        از   یاربرخورد آنهـا همچنـین دارای فعالیـت بیولـوژیکی در           یول

  . )7 ( باشندیمثر ؤمنیز تشکیل رادیکالهای آزاد  و در جلوگیری از بیماریهای ناشی ازهستند موجودات زنده 
 طبیعـی در روغنهـای گیـاهی خـام یافـت            طـور ه بـه    نقطـه ذوب بـاال هـستند کـ        بـا   مومها گروهی از ترکیبات نـامحلول            
 ،دیگـر  یسـو از  .  شـوند  ی مـ  ی، نـامطلوب تلقـ    روغنهـای تـصفیه شـده     در  کـدورت   جـاد   یل ا یـ بـه دل  این ترکیبات   . شوند می

همـان طـور   . )13( غـذایی، روان کننـده هـا، صـنایع چـرم و پلیمـر کـاربرد دارنـد              رکیبـات در مـواد آرایـشی، دارویـی،          این ت 
 درصـد بـود کـه اخـتالف     75/6 تـا  58/5 اوکـاپی و طالیـه بـه ترتیـب    میـزان مـوم روغنهـای     دهـد   ین مـ   نـشا  2که جـدول    

ــین   ــی داری ب ــا معن ــشد  آنه ــشاهده ن ــان       .)P>05/0(م ــع هم ــومی در واق ــات م ــد ترکیب ــان کردن ــادی بی ــزو و دیوس اگ
ــ PUFA کـه بــه دلیـل وجــود مقـادیر زیـاد     هــستندفـسفولیپیدهای هیدراتـه ای    وان ترکیبـات تــشدید   در ساختارشــان بـه عن

دگریـت  ). 5(کننده اکسایش شناخته می شوند و بدین ترتیـب بـر طعـم، بـو، رنـگ و ظـاهر روغـن اثـر منفـی مـی گذارنـد                               
بـا مقایـسه    ). 4( درصـد گـزارش کردنـد        02/0 تـا    01/0و همکاران مقدار ترکیبـات مـومی روغـن کـانوالی تـصفیه شـده را                 

لعـه شـده در ایــن پـژوهش و روغـن کـانوالی منبــع نـامبرده، مـشاهده مــی        مقـادیر ترکیبـات مـومی روغنهــای کـانوالی مطا    
شــود مقــدار ایــن ترکیبــات در روغنهــای کــانوالی مــورد مطالعــه بــاالتر بــود و دلیــل آن را مــی تــوان عــدم انجــام فرآینــد  

  . تصفیه در روغنهای مطالعه شده دانست

                                                 
1  Phytosterols 



، شــاخص اکــسایش ید چربــیســاختار اســبــه بــا توجــه روغــن اوکــاپی جــه گرفــت ین نتی تــوان چنــیمــدر مجمــوع      
  .استه یروغن طال نسبت به ی بهترییایمیساختار ش حائزفنلی  ترکیبات توکوفرولی و زانیم، یدیس یپذیری، اند

 
Abstract 
 
      In this study, chemical structure of two cultivars of canola oil named Okapi and Talaye (Cobra) 
was studied. Comparison between the fatty acid composition in the oils studied showed a significant 
difference in such a way that the Okapi oil had a higher amount of monounsaturated fatty acid 
(MUFA, especially oleic acid), and the Talaye oil had a higher amount of polyunsaturated fatty acid 
(PUFA, linoleic and linolenic acids). The ratio between unsaturated fatty acid (USFA) and saturated 
fatty acid (SFA) in the Okapi and Talaye oils was measured to be11.66 and 11.31, respectively, and 
their calculated oxidizibility values were 3.43 and 4.52, respectively. Iodine value of the Okapi and 
Talaye oils were 104.16 and 104.62, respectively. No significant difference was observed between the 
saponification number, unsaponifiable matter and wax contents of these two canola oils (P<0.05). 
Total tocopherols (mg α-tocopherol kg-1) and phenolics (mg gallic acid kg-1) contents in the Okapi and 
Talaye oils were 765.14 and 45.23, and 606.75 and 34.44, respectively. Total sterols contents in the 
Okapi and Talaye were determined to be 2.10 and 1.59%, respectively. The results of the study 
showed that the Okapi oil has a more appropriate chemical composition than the Talaye oil. 
Keyword: Canola oil, Chemical composition, Okapi, Talaye (Cobra) 
 

  )انحراف استاندارد ±(والی مورد مطالعه روغنهای کان) درصد(ساختار اسید چربی  .1جدول 
    نوع رقم

  طالیه مشهد  اوکاپی
  C14:0(  a01/0±06/0  a01/0±07/0(اسید میریستیک
  C16:0(  b07/0±27/4  a03/0±01/5( اسید پالمیتیک

  C16:1(  a02/0±26/0  a03/0±33/0( اسید پالمیتولئیک
  C18:0(  a08/0±31/2  b01/0±99/1( اسید استئاریک

  C18:1(  a12/0±63/64  b01/0±94/59( ولئیکاسید ا
  C18:2(  b10/0±69/17  a10/0±27/21( اسید لینولئیک
  C18:3(  b06/0±76/6  a08/0±00/8( اسید لینولنیک

  C20:0(  a06/0±15/1  b02/0±97/0(اسید آراشیدیک 
  C20:1(  a03/0±54/1  a12/0±41/1( اسید گادولئیک

  a09/0±33/1  a04/0±01/1  سایر اسیدهای چرب
  SFA(  b10/0±79/7  a04/0±04/8( اسیدهای چرب اشباع

  MUFA(  a13/0±43/66  b12/0±68/61( اسیدهای چرب تک غیراشباعی
  PUFA(  b13/0±45/24  a18/0±27/29( اسیدهای چرب چند غیراشباعی

  USFA/SFA  a16/0±66/11  b07/0±31/11 نسبت
 b02/0±93/3 a03/0±52/4  شاخص اکسایش پذیری

 ).P>05/0 آزمون دانکن،( دارای حروف مشترک در هر ستون از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند کمیتهای 



  ) انحراف استاندارد±(ویژگیهای شیمیایی روغنهای کانوالی مورد مطالعه  .2جدول 

  نوع رقم
  

  طالیه مشهد  اوکاپی
  g I2 /100 g oil(  b 19/0±16/104  a39/0±62/109(عدد یدی 

  mg KOH/g oil(  a57/12±26/78  a02/13±26/85(عدد صابونی 
  a13/1±42/3  a54/0±17/6  )درصد(مواد غیرقابل صابونی 

  ppm(  a75/39±14/765  b18/23±75/606(توکوفرولها 
  ppm(  a45/17±23/45  b93/11±44/34(ترکیبات فنلی 

  a08/1±58/5  a12/0±75/6  )درصد(ترکیبات مومی 
  a14/0±10/2  b11/0±52/1  )درصد(استرولها 

 ).P>05/0 آزمون دانکن،(کمیتهای دارای حروف مشترک در هر ستون از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند  
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