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کشی از ارقام زیتون استان گلستان بررسی کاربرد آنزیم در روغن

علیرضا قدس ولی
1

حداد خداپرست، محمد حسین 
2

، لیال نجفیان
3  

E- mail: qodsevali@yahoo.com  

.مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستاناستادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی،   -1

  .مشهددانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی   -2

  دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی  -3

  چکیده

پیش تیمـار  و) کرونایکی، روغنی محلی ایران و مشین(در این تحقیق تأثیر واریته زیتون 

روي اسیدیته، عدد پراکسید، عددیدي، کدورت، شـاخص  ) 06021/1آنزیم پکتیناز (غلظت آنزیم 

در  3×3فاکتوریـل  استخراج روغن استحصالی در آزمایشاترنگ ، میزان پلی فنل کل و راندمان 

نتایج نشـان داد تـأثیر واریتـه    . قالب طرح کامالً تصادفی و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت

 25/2اثر غلظت آنزیم در غلظت هـاي . بود) p>01/0(دارروي کلیه فاکتورهاي مورد بررسی معنی

، ترکیبـات فنلـی روغـن و میـزان رانـدمان       ، روي کـدورت،رنگ )وزنـی -حجمـی (درصد 5/4و 

بود ولی در مـورد سـایر خصوصـیات مـورد انـدازه گیـري       ) p>01/0(دار استخراج روغن معنی

-میـزان کـدورت بـا اخـتالف معنـی     . نسبت به شاهد مشاهده نشـد ) p>05/0(دار اختالف معنی

-ت فنلی در روغندرصد داشت و میزان رنگ و ترکیبا 0/63تا 9/25کاهش معادل ) p>01/0(دار

) p>01/0(دارهاي شاهد با اختالف معنیهایی که تحت تیمار آنزیمی قرار گرفتند نسبت به روغن

همچنـین میـزان   . درصـد مشـاهده گردیـد   9/36تـا   7/14و 3/57تا 2/17به ترتیب افزایش معادل

عـادل  نسبت به شاهد آزمـایش افـزایش م  ) p>01/0(دارراندمان استخراج روغن با اختالف معنی

توان گفت که اسـتفاده از پـیش تیمـار    با توجه به نتایج این تحقیق می. درصد نشان داد 4/2تا5/1

گردد آنزیمی سبب افزایش راندمان استخراج روغن و بهبود کیفیت روغن استحصالی از زیتون می

  .کشی زیتون بهره بردتوان از آن به عنوان یک کمک فرآیند در صنایع روغنو می

  راندمان استخراج، ترکیبات فنلیپیش تیمار آنزیمی،روغن زیتون،:کلیديواژگان 
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  مقدمه

کشور ما با وجود نیاز مبرم به این ماده غذایی نقش چندانی در افزایش سطح زیر کشت منابع 

درصد روغن مورد نیاز خود را وارد 90روغنی و تولید روغن در سطح جهانی نداشته و ساالنه حدود 

ربط خصوصاً براي نیل به این مهم و دستیابی به خود کفایی و رفع وابستگی باید کلیه مراکز ذي.نمایدمی

وزارت جهاد کشاورزي و مراکز تحقیقاتی وابسته که مسئولیت مستقیم در این رابطه دارند، با برنامه ریزي 

ل طبیعی است که روغن زیتون بکر یک محصو. هاي کوتاه مدت و بلند مدت در این راستا گام بردارند

با توجه به ارزش درخت زیتون و میوه آن، ). 1(داراي خواص بیولوژیک، آنتی اکسیدان و بهداشتی می باشد 

اي جهت شناسایی اقالیم مناسب از جمله  به منظور توسعه سطح زیرکشت این محصول اقدامات گسترده

ن گلستان با توجه به دارا بودن جمیع طرح توسعه کشت زیتون در نواحی برخوردار، آغاز شده است که استا

شرایط خصوصاً اقلیم مناسب، وجود مجموعه ارقام بومی و خارجی و اراضی شیب دار نقش محوریت را 

سازي فرآیند استخراج  توان انجام داد، بهینهاز جمله کارهاي دیگري که در این زمینه می).1(داراست 

هاي اخیر، کاربرد  در سال. باشدرآتر در صنایع روغن کشی میهاي جدید و کا آوري روغن با به کارگیري فن

کشی به دلیل مزایایی که این کاتالیزورهاي بیولوژیکی دارند، بیشتر مورد توجه قرار  صنایع روغنآنزیم در

. ها با تخریب دیواره سلولی موجب بهبود بازده و کیفیت روغن استحصالی می گردند گرفته است این آنزیم

نزیمی مورد استفاده در استخراج روغن زیتون حاوي پکتیناز و آنزیم هاي سلولولیتیک و همی کمپلکس آ

اضافه نمودن چنین سیستم آنزیمی به خمیر زیتون موجب ترمیم و حتی افزایش . باشدسلولولیتیک می

در روغن  ايشود و از آنجا که محلول در آب می باشد هیچگونه باقیمانده هاي طبیعی آن می میزان آنزیم

کاربرد  ).7و 6(نخواهد داشت و تمامی آنزیم در پایان عملیات روغن کشی وارد بخش آبی گیاه می گردد

درصد می گردد که در  8/0آنزیم در روغن کشی از زیتون موجب افزایش راندمان استخراج به میزان 

روغن استخراج شده از هدف از این تحقیق تعیین خصوصیات کیفی . مقیاس صنعتی معنی دار می باشد

  .ارقام آزمایش و بررسی افزایش میزان استخراج روغن از زیتون با استفاده از کمک فرایند آنزیمی می باشد
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  مواد و روش ها 

  مواد

سه واریته زیتون کرونایکی، روغنی محلی ایران و میشن که از باغات منطقه استان گلستان 

دي گاالکتورونید، ساخت شرکت مرك - 4و1- نام دیگر آن پلی ، 06021/1آنزیم پکتیناز . برداشت شدند

درجه سانتی گراد  40داراي فعالیت غالب پکتینازي که دماي مناسب فعالیت آنآلمان، توسط 

  ). 9(بوده است ) وزنی-حجمی(درصد  5/4و  25/2غلظت هاي مورد نیازدر این تحقیق .میباشد

روش ها

  استخراج روغن

درختان ارقام مشین، کرونایکی و روغنی در فصل بهار در باغات مورد نمونه برداري، -1

، و نگهداري )تهیه خمیر(آسیاب کردن -2.نظر،انتخاب و عالمت گذاري شدند و در فصل پاییز برداشت شدند

 500گرم خمیر زیتون را در یک بشر  250افزودن آنزیم، -3.گراد تا زمان آزمایشدرجه سانتی - 18در دماي 

 40(یتر وزن نمودیم بشر را در حمام بخار قرار داده تا دماي خمیر به دماي مناسب فعالیت آنزیم میلی ل

برسد، سپس بر اساس تیمار هاي مورد نظر در آزمایش،آنزیم را به خمیر زیتون اضافه ) درجه سانتی گراد

تر آماده شد و کلیه میلی لی 500گرم نمونه در یک بشر  250نمونه شاهد نیز به وسیله توزین . می کنیم

، به )ماالکسیون(مالش دادن  - 4). 7(مراحل استخراج روغن بدون تزریق آنزیم بر روي آن انجام گردید 

دور در  7000دقیقه با  20سانتریفوژ خمیربه مدت -5) .8(دور در دقیقه  80دقیقه با همزنی با 60مدت 

له جدا شده و با حالل هگزان مخلوط می گردد تا جداسازي فاز روغنی،فاز روغنی و آبی از تفا-6) .6(دقیقه 

جداسازي فاز روغنی از فاز آبی راحت تر گردد که فاز روغنی و هگزان توسط دکانتور جدا و هگزان در آون 

  .در جه سانتی گراد تبخیر و روغن باقیمانده جهت آزمایش نگهداري شد 50

  تجزیه هاي شیمیایی

). 4(AOCSطبق روش تعیین میزان روغن محتوي).AOCS)4تعیین میزان رطوبت طبق روش 

عدد پراکسید طبق ). 5(و از روش هانوس تعیین گردید ) AOAC(41-1-13عدد یدي طبق دستور العمل 

)AOAC(41-1- 21اسیدیته طبق دستور العمل ).5(تعیین گردید  (AOAC)41-1-16دستورالعمل 

  ).5(تعیین شد

  :    تعیین راندمان استخراج روغن طبق رابطه زیر
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  راندمان) = درصد روغن خمیر- درصد روغن تفاله ) / (درصد روغن خمیر(× 100

  ( AOCS, 1993; 1L,19 Methods: Aa 6-38, Cc 13c-50, S 2-64)اندازه گیري رنگ طبق روش

670484454430 A4.56A2.41A7.69A29.1C   

و بدین صورت که مقدار موم موجود در روغن با استفاده از  AOACتعیین کدورت طبق روش 

درجه 5/5و کسر آن کدورت در )NTU)1Tدرجه سانتی گراد برحسب 130تعیین کدورت روغن در دماي 

  ). 5(بعد از گذشت یک ساعت به کمک منحنی استاندارد بدست آمد)2T(سانتی گراد

)1T -2T( ×33/33 = مقدار موم برحسبPPM

میلی لیتر هگزان 50گرم روغن در  10و بدین صورت که AOCSتعیین پلی فنل کل طبق روش  

عصاره هاي الکلی به . درصد در آب استخراج گردید60میلی لیتر متانل 20حل شد و سه بار با حجم هاي 

باقیمانده در . درجه سانتی گراد در دستگاه اواپراتور دوار تحت خالء تبخیر گردید40هم افزوده و در دماي

میلی لیتر از 1/0-4/0. درجه سانتی گراد تا زمان آزمایش نگهداري شد-20یک میلی لیتر متانل حل و در 

میلی لیتر معرف 5/0میلی لیتر آب مقطر و 5عصارة الکلی در بالن ژوژة ده میلی لیتري ریخته شد و به آن 

دقیقه یک میلی لیتر محلول سدیم 3پس از . ردیداضافه گ) 10به 1رقیق شده به نسبت (فولین سیوکالتو 

725غلظت پلی فنل کل در طول موج .اضافه و با آب مقطر به حجم رسانده شد) درصد35(کربنات اشباع 

  .محاسبه گردیدml10g/µ100-0نانومتر در برابر شاهد و بر حسب اسید کافئیک و در محدوده 

تجزیه و تحلیل آماري

با سه سطح واریته و سه سطح 3×3هاي حاصل از آزمایش با استفاده از آزمایشات فاکتوریل  داده

در آنالیز واریانس و مقایسه . غلظت در قالب طرح کامالً تصادفی و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت

میانگین اثرات اصلی . م شدرس EXCELنمودارها به وسیله نرم افزار . استفاده شد SASمیانگین ها از نرم افزار 

  .و متقابل فاکتورها از طریق آزمون چند دامنه اي دانکن مورد بررسی قرار گرفت

  نتایج و بحث

  خصوصیات کمی و کیفی روغن هاي تهیه شده از  تیمارهاي آزمایش

  اسیدیته ، عدد پراکسید و عدد یدي
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این تحقیق به صورت بسیار  میزان اسیدیته، عدد پراکسید و عدد یدي نمونه هاي آزمایشگاهی

نتایج نشان داد که اثر غلظت آنزیم و اثر .تحت تاثیر واریته زیتون قرار داشت بودند) P>01/0(معنی دار 

اسیدیته به میزان قابل توجهی تحت  .اختالف معنی دار نشان ندادند)p>05/0(غلظت آنزیم ×متقابل رقم

توان به  ندك این شاخص در دو نوع روغن را احتماال میات تاثیر بیوشیمیایی خمیر زیتون نمی باشد، تفاو

خواص حسی،  به عنوان شاخصی جهت ارزیابی کیفیت و  پراکسیدعدد ،اسیدیته .خطاي آزمایش نسبت داد

  ).8(روغن به کار می روند 

  پلی فنل کل

جدول (داشتند )  P>05/0(ارقام زیتون مورد بررسی از نظر میزان پلی فنل کل اختالف معنی دار 

بود ) P>05/0(مقایسه میانگین داده ها تاثیر غلظت آنزیم روي میزان پلی فنل کل معنی دارتوجهبا ).1

و 7/20به ترتیب افزایش معادل) وزنی-درصد، حجمی5/4و 25/2(غلظت چنانکه با اعمال سطوح

  ).2جدول(درصد نسبت به شاهد مشاهده گردید 6/26

  خصوصیات اندازه گیري شده تحت تاثیر رقم زیتون) P>05/0آزمون دانکن  (میانگین مقایسه   - 1جدول 

  

منابع 

تغییر

  )رقم(

  اسیدیته

درصد،برحسب (

  )اسید اولئیک

  عدد پر اکسید

میلی اکی (

واالن اکسیژن 

  )در کیلوگرم

  عدد یدي

روش (

)هانوس

  کدورتشاخص رنگ

واحد (

)نفلومتري

گرم بر  میلی(پلی فنل کل 

کیلوگرم بر حسب اسید 

)کافئیک

راندمان 

استخراج 

)درصد(

  c247/0  c378/1  c385/80  a511/15  a623/39  c778/217  a767/70  کرونایکی

  b264/0b 233/2  b713/90  b344/6  b250/34  a000/336  b000/67  روغنی

  a434/0  a 055/3  a995/90  c467/4  b794/34  b667/234  c556/63  میشن

  .دار آماري بین میانگین هاي با حروف یکسان وجود ندارد اختالف معنی

  کدورت

بود ) P>01/0(دراین تحقیق اثر تیمار رقم روي میزان کدورت روغن هاي استحصالی آزمایش معنی دار 

ها نشان داد که تاثیر سطوح غلظت آنزیم بر میزان کدورت معنی مقایسه میانگین داده).1جدول (

به ) وزنی-حجمی(درصد5/4و 25/2با اعمال غلظت هاي 2بود چنانکه بر طبق جدول ) P>01/0(دار

میزان کدورت . درصد نسبت به شاهد مشاهده شد4/56و   0/37ترتیب به طور متوسط کاهش معادل 

یل نتایج تحقیقات نشان می دهد که دل). 3جدول(درصد بیشینه بود 5/4غلظت × روغن تیمار رقم روغنی

باال بودن مقدار تیرگی  و کدورت روغن هاي  شاهد می تواند به دلیل باال بودن میزان ذرات کلوئیدي از 
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روغن باشد پارامتر هاي رنگ وکدورت  داراي اثرات عمده اي روي پذیرش مشتري و انتخاب محصول دارد 

)8.(  

    شاخص رنگ

روي رنگ  نمونه ها داشـت  ) P>05/0( رتایج این تحقیق نشان دادکه تیمار واریته تاثیر معنی دان

درصـد بـه   5/4و 25/2با اعمال سطوح  غلظت).1جدول(و بیشینه مقدار آن در رقم کرونایکی  مشاهده شد

در ایـن تحقیـق اثـر    ). 3جـدول (درصد نسبت به شاهد مشـاهده گردیـد   6/32و 9/26ترتیب افزایش معادل 

روي شاخص  رنگ داشت ) P>05/0( در نمونه هاي مورد مطالعه تاثیر معنی دارغلظت آنزیم متقابل رقم

  درصد نشان داد2/17-3/57چنانکه شاخص رنگ  افزایش بین  ) 3جدول( 

گیري شده تحت تاثیرغلظت   خصوصیات اندازه) P>05/0آزمون دانکن (مقایسه میانگین  - 2جدول   

  آنزیم

  

  منابع تغییر

  اسیدیته

 درصد،برحسب(

  )اسید اولئیک

  عدد پر اکسید

میلی اکی (

واالن اکسیژن 

  )در کیلوگرم

  عدد یدي

روش (

)هانوس

شاخص 

رنگ

  کدورت

واحد (

)نفلومتري

پلی فنل کل 

گرم بر  میلی(

کیلوگرم بر حسب 

)اسید کافئیک

راندمان 

استخراج 

)درصد(

  a313/0  a178/2  a410/87  c322/7  a582/52  c000/227  b222/66  غلظت صفر

  a318/0  a255/2  a b364/87  b289/9  b134/33  b000/274  a489/67  غلظت متوسط  

a314/0b233/2b320/87a711/9c951/22a444/287  a611/67  غلظت باال

اختالف معنی دار آمار ي بین میانگین هاي با حروف یکسان وجود ندارد

  راندمان استخراج

روي میزان استخراج روغن ) P>01/0(نشان دادکه تیمار واریته تاثیر معنی دارنتایج این تحقیق 

درصد استخراج ، بیشینه و   6/63و   8/70دارد و رقم کرونایکی  و میشن به ترتیب به طور متوسط با 

وجود داشت ) P>01/0(همچنین بین دو سطح غلظت آنزیم با شاهد اختالف معنی دار .کمینه بودند

نسبت به  درصد4/1و3/1درصد آنزیم به ترتیب به طور متوسط افزایش 5/4و 25/2چنانکه غلظت هاي 

  .شاهد نشان دادند

  غلظت آنزیمها تحت تاثیر رقم داده) P>05/0آزمون دانکن (مقایسه میانگین  - 3جدول 
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منابع 

تغییر

  اسیدیته

 درصد،برحسب اسید(

)اولئیک

  عدد پر اکسید

میلی اکی واالن (

اکسیژن در 

)کیلوگرم

  عدد یدي

روش (

)هانوس

شاخص 

رنگ

  کدورت

واحد (

)نفلومتري

گرم بر  میلی(پلی فنل کل 

کیلوگرم بر حسب اسید 

)کافئیک

راندمان 

استخراج 

)درصد(

کرونایکی 

e247/0e367/1c400/80b900/12a993/59f000/179b700/69صفر

bc250/0e400/1c400/80a700/16d660/36d333/229a233/71متوسط

e243/0e367/1c357/80a933/16g217/22  c000/245a367/71باال

روغنی 

bc260/0b167/2b773/90d633/5b773/52b333/302d067/66صفر

b267/0b267/2b707/90e600/6e f427/29a667/346  e400/67متوسط

b267/0b 267/2b 660/90e800/6g550/20a000/359  e533/67باال

میشن 

a433/0a000/3b057/91f433/3c980/44  e667/199e900/62صفر

a437/0a100/3a987/90e567/4de   33/317  c000/246e833/63متوسط

a430/0a067/3a943/90d400/5fg    087/26c333/258e933/63باال

  .هاي با حروف یکسان وجود ندارداختالف معنی دارآماري بین میانگین 

    

  نتیجه گیري کلی

با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت که استفاده از پیش تیمار آنزیمی سبب افزایش راندمان 

استخراج  روغن و بهبود کیفیت روغن استحصالی از زیتون می گردد در مورد میزان  آنزیم می توان بیان 

به کیفیت باالتر بهره درصد و براي نیل 25/2کرد که جهت دستیابی به راندمان بیشتر، استفاده از غلظت 

  .درصد آنزیم راهگشا خواهد بود5/4گیري از غلظت 
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