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 چکیده

زمران مرجرد   روغرن للر ا و لراهش دمرا و      يهتصر  در فراینرد   )اولتراسرجدد   فراصرجت  اثرر امرجا   بررسي  ،این پژوهش هدف

ز حمرا   ا روغرن  برر  ردر  و  سراز  خنثري  ،يرر  گصرم  تحقير  بررا    ایرن   در .اسرت  متداولروش  است اده در مقایسه با

 سراز  خنثري  بررا  ، دقيقره  52و  82زمران   و سلسريج  درجره   54 و 04مرا   د يرر  گصرم  است اده شرد. بررا     فراصجت

 شرده خنثري روغرن   برر  ردر   بررا  و  ،دقيقره  82و  02و زمران   سلسريج  درجره   44و  02دمرا   شرده   ير گصم روغن 

برا ترجان    فراصرجت از حمرا    ،تمرامي مراحر    در .اسرت اده شرد  دقيقره   82 و 02 بره مردت   سلسريج  درجه  52 و 04 دما 

روغررن ترليررا اسرريدها   ررر   و پرالسرريد ادرردی  اسررت اده شررد. ادرردی  اسرريد ، ليلررجهرت  02وات و فرلرراد   022

 دار يم نررادرردی  اسرريد  ت ييررر  ،بررا اولتراسررجدد يررر گصررم فراینررد  در .تراسررجدد شررده ت يررين گردیرردشرراهد و اول

(P< 0.05)  تافر ایش یافر   لسريد دردی  پرا ولري ا  دکرد (P< 0.05). مير ان اسريد    ،برا اولتراسرجدد   سراز  خنثري فراینرد   در

بررا  بررر ردرر  مرحلررهدر  .(P< 0.05) ولرري ادرردی  پرالسرريد افرر ایش یافررت  لرراهش دار يم نرره طررجر  ررر  ازاد برر

 رليررات ق رر  دداشررتند. مرحلررهدسرر ت برره  دار يم نرر افرر ایش ازاد و پرالسرريد ميرر ان اسرريدها   ررر  ،اولتراسررجدد

بره ننرجان    تجادرد مري  فراصرجت  امرجا   ت ييرر دکررد.   تصر يه روغرن برا امرجا  فراصرجت       ر  پ  از سه فراینرد  اسيدها 

 در فرایند تص يه روغن است اده شجد و بر ترليا اسيدها   ر  روغن اثر  دداشته باشد. لارامدروشي 

 

 کلیدی هایواژه
 ها  د اتي، روغن بررد ير ، گصم ، ساز خنثي ،اولتراسجديکامجا  

 

 مقدمه

و  روهاا   په دت  سه ،    هه د رو ه    از نظهی جیهت ت د:هد        

  ر خهه رار  هنههدید  ههه درو هه آفدهه ب ی ان مهردههی،  

رو ه  روهاا از اهر:هت خ غه        خه رار   هه د رو  م: ن 

 رغههد  04تهه   88روههاا جهه ود    انههت بیخهه ر ار اسههت  

  ادتغ ،هت از جروهت ارزش     ال،ه  مدعهد    بهت   رو   اسهت 

 

 

 اسهههده  ع از رو ههه  روهههاا  ر مییههه ال   ههه ا،    بههه ال

خههه ا گ:ههه ه    هههه د ههه رو افهههاا،ا ، فدهههت اسهههت  

چهی    اسه:ده د  فنهه ت:ده     ارنهد م نیهد   هه ،  ن خ دی 

و  ارنهه ،اج غهه  از  مهه ا   ههه مهه ا ههه  رن دانههت آزا  

از اسههده  ع از رو هه  جههدا  هه ند    پهه:ارههت ب ،ههد   :ههیع

  ه  سهب  ره ها پ ،هدارد     ر رو هه  ن خ دیه  وج   ا،  
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ن:هها م جهه   رههی ن و   و  و ارنهه ،ارو هه   ر بیابههی  

 تشههل:  رسهه    ر هی هه ا جههیار   ا ن رو هه   ت:یگهه  

رهه ها ر:ه:ههت آن   ند:یههت و  ر  و رههک رههی ن رو هه  

رو هه  فیآ،یههدد   :تتیههه  (Shahidi, 2005)   هه مهه 

از رو هه   ههه ن خ دیهه اسههت رههت سههب  خههیو  ا،هه     

 به    سه زد خیثه    ید:ه گغهر    م  میاجه    و     م

 ,.Kaynak et al) اسههت بهه  رههی نبهه رنههک رههی ن و 

و سههه ،ی  فنهههه ت:ده   :هههیدگغهههر  میجوهههت  ر  (2004

م نههدن  بهه      هه ندمهه مهه ا  غههرغ  از رو هه  جههدا   

 م نیههدمشههلیت    هه   مهه( ب  هه  ههه فنههه ت:ده  مغههر 

ن هههدارد و هی هه ا  ههه دت نهه  ر   نهههآ ههدن  نشهه: تههت

بههت  ههه غههر   (Akoh et al., 2002) ا،یهه    هه  جرهه  

ئ:ههده د  د:هه   ا ههد  گههیوع آمهه:  و وارههیا بهه  آدد    

 ههیرت  ر وارههیا  ههبت مهه:یر   بهه   ارنهه ،اج غهه  از 

به    م نهدن  ر    به   و  ه ند مه  ب    ت:یگ  رنهک رو ه    

سههب   :ههی فعهه ل  ههدن ر تهه د:اور ن:لهه   ر       رو هه 

 Belitz et)گی نههد مهه میجوههت ه:دروهنههت رههی ن رو هه  

al., 2009). سههت رههت ا دامیجوههت سهه زدیثهه خNaOH 

  ه    مه ی بهت رو ه  خه ا اهه فت     مه ر  نظه    رغده دب  

ریههد اسهه:د چههی  آزا  را خیثهه      غهه ب نتشههل: تهه  بهه 

(Dumont et al., 2008)       وهت خه ر  رهی ن اسه:ده د 

 سههت رههتا ا،هه  سهه زدخیثهه چههی  آزا  از رو هه   ر 

بهههت  یههه ان  مرلههه  اسهههت  اسههه:ده د چهههی  آزا   

و ب  ههه   هههد    ر تیا،هههت  ییهههدرپیارنههه:دان  رههه  

  ر .((Ghazani et al., 2013 ههه ند ه:دروپیارنههه:د 

ت غه ر  ف:ا،له  جه      هه  به  رن دانهت   بهید رنهک  میجوت

 میجوههتههه   ر رن دانههت جهه    دن هه  مههخهه ر رن بههی 

رو ه  و  میهه  بهی رنهک و ره هی      تهثی:ی بت  د:   بیدرنک

رههی ن جهه    بهه بهه  میجوههتبههت  د:هه  ا،یلههت  ر  ن:هها 

  (Asgari et al., 2017)اسههت هههیورد   هه ندنرهه 

خهه ر رن بههی  هرههیاعن:هها  ر رو هه   م نههدع بهه   غهه ب ن

و انههد،    هه ندمهه تیا،ههت  پیارنهه:ده    هه  مهه خهه ر  

  (Doleschall et al., 2002)، بدم پیارن:د ر ها 

نه ،  سههع  بهی آن اسههت ته  بهه      ههه دروشامهیوزع  ر       

  هههر رو هه   :تتیهههرهه ها  مهه  و زمهه ن فیآ،یههد    

رو هه   :تتیههه ر میاجهه  ملدوههک  افههاا،ا رانههدم ن  

( و رهه ها بههیدرنههکو  سهه زدخیثهه   گ:ههیدغههر م

 ههه  ب:شههدی فنههه ت:ده  و اسهه:ده د چههی  آزا  و رن دانههت 

 روش رو ههه   ر جهههد محوههه ب  جهههه   ههه    ر:ه:هههت

 ر غههی ،   هه ا،  بههیاد انهه ا  مهه ا    ت انههدمهه  فیاغهه  

 ,.Alouache et al) ه     ه ا،  ج مهد و مه ،  اسهده  ع     

 ر غههی ،   هه ا،   فیاغهه   ر ربی ههه داز  ،لهه   (2015

 & Javanaud)اسههده  ع از آن  ر غههیعت رو هه  اسههت  

Rahalkar, 1988)  بههیاد  ت انههدمهه اوددیاسهه ند  فیهه ورد

 ا،هه  رسهه ندن فههیاورد مییهه ل مه:ههد ب  ههد  بههت جههدا  

  ه ا،    مه ا   بهت  غهدا  اددیظهت  اندقه ل   د:ه   بت فی ورد 

 میههی  رهه ها و بهه ز ع فههاا،اا زمهه ن  رهه ها ب  هه 

  (Jahouach-Rabai et al., 2008)  هه  مهه  انههیهد

خحههی ز،نههت  رههت  ر آنسهه  ع  رو هه  اسههتاوددیاسهه ند 

  (Boey et al., 2011) اسههههتانههههدر می:حهههه  

 رولههی د رو هه  را  ههه دو،ژگهه  ت انههدمهه  اوددیاسهه ند

  (Ye & Martini, 2014)بلشد بهب   

ایهههی  (Jiang et al., 2014)هرلههه ران  ج: نهههک و     

آنا،ره  رو ه  روهاا     گ:هید غهر  اوددیاس ند رود فیا،یهد  

ا،هه  بهه  اسههده  ع از آنهها،ت فنههه د:ی ز بیرسهه  ری نههد   را 

 14-04ایههی مقههدار آنهها،ت م   میققهه ن بههیاد ا،هه  رهه ر   

 00-60م (   مهه 0/0-6م pH(  بههی ر:وهه گیا  گههیام:وهه 

( و زمهه ن را  رغههد 2-8م (  مقههدار آ سونهه:   رجههت 

 فیاغهه   آنا،رهه   بهه  و بههدون امهه ا   یدگ:ههغههر رود 

 مهه   به:یههت نههدنشهه ن  ا  و رو هه  روههاا بیرسهه  ری نههد 

 رجههت  0 فیاغهه  آنا،رهه  بهه  امهه ا   گ:ههیدغههر بههیاد 

 روشآن اسهههههت رهههههت  ر  بههههه التی از  سونههههه:  
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 ر  pHایههی    هه   مهه ر نظههی گیفدههت هرههان  -ملهه ن:ل 

زمهه ن و آ  رردههید  ر روش   روش ،لنهه ن بهه   هههی  و

رو هه  بههت  د:هه  ایههی  ارنهه ،ا   وده  ع  ههداسهه فیاغهه  

 ر و،د س: ن افاا،ا پ:دا ری  

 (Abbasi et al., 2012) ب سهههه  و هرلهههه ران      

رو ه  سه ،     بهید رنهک  ر فیا،یهد   فیاغه   ر ربی  امه ا   

و  ههیا،د  مههه ،  و زمهه ن  مههه ر  اسههده  ع  ر جرههه ا    

از  ا،هه  میققهه ن بهه  اسههده  عرا بیرسهه  ری نههد   فیاغهه  

وزنه  خه ر رن بهی فعه ل  هدع به  اسه:د         - وزن  رغد 1

 24وا  و فیرههه ن   144بههه  تههه ان   فیاغههه  جرههه ا 

و  سونههه:   رجهههت  64و  00 مههه د   ر  و ر:وههه هیتا

  :قههت نشهه ن  ا نههد م:ههاان     84 و 24  14سههت زمهه ن  

 فیاغهه   ت:رهه ر ر ههه د رویوف:هه  و ر روتی ئ:ههد رن دانههت

 2/20و  رغههد 0/70  :قههت بههت تیت:هه    84 رجههت و  64

افههاا،ا  ارنهه ،ابهه  ع اسهت  زمهه ن مق ومههت بهت    د رغه 

انههد،  اسهه:دد تغ::ههی چیههدان  نلههی  و تیر:هه     ، فههت

 تغ::ی نلی  اس:ده د چی  

از  (Alouache et al., 2015)هرلههه ران  آدههه   و     

و روش ف:ا،ل  هه:ر: ،  بههیاد مشههل     فیاغهه  روش 

از  :یدره رگ بهت به     و ریدیل ر:ه:هت رو ه  ز،ده ن    ری ن

پ رامدیههه د  نههد  سهده  ع ری ا  م هه هیتا 20/2،ه  مبههدل  

 هد  و ههعک اندشه ر امه ا  بهیاد رو ه         م نید فیاغ  

ز،دهه ن خهه د  و ملوهه ب  ههدع بهه  رو هه  آفدهه ب ی ان     

ملهه ن:ل  م نیههد و،نههل ز،دت  ههه د،ژگهه وسههیی:دع  ههد  

بهه   فیاغهه  بیرسهه  و  اننهه:دت ن:هها تع:هه:   ههد  ندهه ،   

و مثهه  انههد،  اسهه:دد    :ا،ل  هه:ر: ، فندهه ،  روش 

نشهه ن  ا نههد ا،هه  پژوهشهه یان سهه زگ ر ب  نههد   پیارنهه:د

 رو ه   دهه  ملوه ب اجه زع تشهل:  به:      فیاغ  روش 

وا،هه  روش تلر:هه    هههد مههمدههه و  را  دههه ننههبتبهه  

 است  :ا،ل  :ر: ، فرییدع روش 

 فیاغهه  امهه ا  ( Ye et al., 2015مهرلهه ران  ،ههت و     

: ن بهه   ههد  بهه ال را بههیاد تغ::ههی رفدهه ر ری،ند د:ااسهه    

و  ر ا،ه  راع  رو   په دت  ر ،ه  س:نهدت مهداوا بیرسه       

وا ( و  184-114-20مدههههه و   ههههدر  م  م:ههههاان از

  ندهه ،  ری نههدی ن:ههت( اسههده  ع  10-14-0طهه ل پهه د  م

وا (  20م نشههه ن  ا  رردهههی،  سهههح   هههدر تیق:ههه  

 80ب:شهههدی،  ایهههی را  ر ری،ند د:ااسههه: ن رو ههه   ر    

 مههد  چیبهه  ج مقههداربهه  ب:شههدی،    سونهه:   رجههت 

ب:شههدی،  االسد:نهه:دت و بهه التی،  پیوف ،هه  او  بعههد از   

   :قت را  ار   64

رو ههه   ههه م    :تتیهههه ر ا،ههه  تیق:ههه  میاجههه    

بهه  اسههده  ع از  بههیدرنههکو  سهه زدخیثهه   گ:ههیدغههر 

روههاا معرهه ل و اوددیاسهه ند رود رو هه  خهه ا   ههه دروش

 ،   و روش بی ر:ه:ت رو   بیرس   د و ایی ا اجیا

 

 هاروشمواد و 

رو هه  خهه ا روههاا بههدون     نر نههتا،هه  پههژوها    ر     

 ر  ز ر رخ نههت رشههت و غههیعت  ههر ل  ا ارنهه:دانآندهه 

مر رخ نههت ن:هها رو هه  را خی،ههدارد    سهه رد ته:ههت  ههد   

 ه:ر: ،  مه ر  اسهده  ع از  هیرت مهیر       م ا   (رید م

بههت  و  گ:ههیدغههر   اول میجوههت  ر آدرهه ن ته:ههت  ههد  

  ا و میجوههههههت  ر ؛روش معرهههههه د  و اوددیاسهههههه ند

بههت  و روش معرهه د  و   تیههه:ت  و:هه ، ( م سهه زدخیثهه 

بههت  و روش  بههیدرنههک  و  ر میجوههت سهه ا  ؛اوددیاسهه ند

  د  اجیامعر د  و اوددیاس ند 

روش معرهه د    ر :بمما شوم مومممولی  گیمم  صممم 

رو هه  خهه ا روههاا  رون   د:دههیم:وهه  044  گ:ههیدغههر 

بهت   جره ا آ  گهیا   ر آن  مه د  ری  می سه  ر،لدهت و   

 پییهه ع و  هها غههدا  رسهه ندع  ههد ونهه:  س رجههت  24

بههت رو هه    رغههد 00اسهه:د سهه:دی،   د:دههیم:وهه  (06/4م

 بههت مههد  ،هه    :قههت بههت  ههد  هههت ز ع  ههد   اههه فت و

بهه   مهه د  از ملوهه ب  ههدن  از هرههان مغی ط:نهه   پهه 

 بههت ور  ر   :قههت  044سههی ت و  سونهه:   رجههت  24

رو هه  تهه   مهه د  سههی    :قههت اسههده  ع  ههد  24مههد  
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 وزنهه  آ -وزنهه   رغههد 2سههی  و  :  سونهه رجههت  04

از ا،یلهت رو ه  بهت مهد       په   بهت آن اهه فت  هد     مقحی

از هرهههان     :قهههت بهههت  هههد  ههههت ز ع  هههد   ،ههه 

سههی ت و  سونهه:   رجههت  04 مهه د  بهه  مغی ط:نهه 

  :قههت بههیاد هههت ز ن  84بههت مههد   ور  ر   :قههت  044

  :قههت  14رو هه  بههت مههد   نر نههت رو هه  اسههده  ع  ههد 

از  پهههههه و ( ور  ر   :قههههههت 14444سهههههه ندی،ه: ه م

 رجههت  84 ر آون بهه   مهه د   ج غهه  غههر   جداسهه زد

ف:ا،لههه  و  هههه د،اآزمههه  خشههه   هههد  سونههه:  

 ,.Jiang et al) هههد   نبههه ل ههه:ر: ،  رود رو ههه  

2014)  

 به  اوددیاسه ند   گ:هید غهر   ولت اسمون:: با ا گی  صم 

 (Jiang et al., 2014)هرلهه ران طبهه  روش ج: نههک و 

 د:دههیم:وهه  (044چه رغههد م   ههداجیاررهه  تغ::ههی   بهه 

اوددیاسه ند ر،لدهت   رو   خه ا روهاا  رون رهی  می سه      

 سونهه:   رجههت  24بههت   ر جرهه ا آ  گههیا مهه د آن و 

 د:دههیم:وهه  (06/4م  هها غههداپییهه ع و   ع  ههددسهه نر

 رغههد بههت رو هه  اههه فت و بههت مههد   00اسهه:د سهه:دی،  

رو هه  تهه   سههی  ،هه    :قههت بههت  ههد  هههت ز ع  ههد  

وزنهه  بههت آن - رغههد وزنهه  2و  رجههت سههی   04 مهه د 

رو هه  بههت مههد  ،هه    :قههت بههت    ههد اههه فتمقحههی آ  

 رو ه   ر جره ا آ  گهیا    هه د نر نهت    د  هت ز ع  هد 

 رسهه ندع  ههدند سونهه:   رجههت  60و  00بههت  و  مهه د 

 24 و فیرهه ن وا   144اوددیاسهه ند متهه ان  و  ر جرهه ا 

تیههت امهه ا  بهه   بههت هرهه ن  مهه  رسهه:دع  ( رههتر:وهه هیتا

   :قههت  ههیار گیفدیههد  64و  84 ههه دزمهه ن  ر فیاغهه  

سههه ندی،ه: ه   :قهههت  14بهههت مهههد   هههه نر نهههت سهههی 

 جداسههه زدو پههه  از  (  هههدند ور  ر   :قهههت 14444م

خشههه   سونهه:    رجهههت  84 ر آون  ج غهه   غههر   

،لهه  و  هه:ر: ،  رود رو هه   ف:ا ههه د،اآزمهه   ههدند 

   د اجیا

 رو ه   ر ا،ه  میجوهت     بما شوم موممولی:   ساز خنثی

 1بهه   اول میجوههت ر   ههدع بهه  روش معرهه د  :ههیدگغههر 

 24و بههت مههد   ( ملوهه بب مههت  رجههت 16مسهه    رغههد 

 رو هه   (  ههد ور  ر   :قههت 1444سهه ندی،ه: ه م  :قههت 

غه ب ن   وست میتبهت به  آ  مقحهی  اس  ندشه   ا ع  هد      

  :قهههت  14بهههت مهههد   رو ههه و تشهههل:   هههدع جهههدا 

از  پهههه    ههههد ( ور  ر   :قههههت 1444مسهههه ندی،ه: ه 

 رجههت  84 ر آون  رو هه  غهه ب ن ب  :ر نههدع    زدجداسهه

ف:ا،لهه  و  هه:ر: ،   ههه د،اآزمهه خشهه  و  سونهه:  

  (Chew et al., 2017) د  اجیارود آن 

بهه   سهه زدخیثهه  بمما اولت اسممون::  سمماز خنثممی

 ,.Chew et al)هرلهه ران اوددیاسه ند طبهه  روش چهه  و  

 رو ه   ر ا،ه  میجوهت      هد   اجهیا رره  تغ::هی    ب  (2017

 1بهه   اول میجوههت ههدع بهه  اوددیاسهه ند  ر   دگ:ههیغههر 

 ههد و  ( ملوهه ب رجههت ب مههت NaOH 16سهه   م  رغههد

 رجهههت  00و  04بهههت  و  مههه د    ر جرههه ا آ  گهههیا 

 ر جرهه ا اوددیاسهه ند  ههه نر نههت  رسهه ندع  ههد سونهه:  

 فیاغهه  رههت بههت هرهه ن  مهه  رسهه:دع بهه   تیههت امهه ا    

 ر  و زمهه ن ) ر:وهه هیتا 24وا  و فیرهه ن   144 تهه انم

بههت بهه  آ  رو هه  سههت میت  یههد  :قههت  ههیار گیفد 84 و 24

تشهل:   هدع جهدا     غه ب ن  مقحی  اس  ندشه   ا ع  هد   

 ور  1444مسهه ندی،ه: ه   :قههت  14بههت مههد   رو هه  و 

 غهه ب ن ب  :ر نههدع   جداسهه زداز  پهه    ههد ( ر   :قههت

خشهههه  و  سونهههه:   رجههههت  84 ر آون  رو هههه 

  د  اجیاف:ا،ل  و  :ر: ،  رود آن  ه د،اآزم 

رو هه     ر ا،هه  میجوههت بمما شوم مومممولی: بمم  شنمم 

از   وا پهه  میجوههت ر بههت روش معرهه د     ههدعخیثهه 

 ر جرهه ا آ   سونهه:   رجههت  64مهه د رسهه:دن بههت  

 رغهد   0/4وزنه  خه ر رن بهی و    - رغهد وزنه    1  ب  گیا

  :قههت ملوهه ب  84از  پهه  ملوهه ب  ههد  غهه ف ررهه 

 بهه بههیاد جداسهه زد خهه ر رن بههی    ف:ودیاسهه: ن رههی ن 
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 خه  پره    به   تیهت خه    01  هر رع  ف  واتره   ر    غ

  د  اجیا

نر نهت   ،ه   ر ا،ه  میجوهت     بما اولت اسمون::   ب  شن 

 ر   وا میجوههتبهه  اوددیاسهه ند  ر    ههدعخیثهه رو هه  

 سونهه:   رجههت  64و  00تهه   و  مهه د  جرهه ا آ  گههیا

وزنهه  -وزنهه   رغههد 1بهه   پهه  از آن  نر نههت گههیا  ههد 

 غهه ف رهه روزنهه  - رغههد وزنهه   0/4و  خهه ر رن بههی 

وا  و  144 متهه ان فیاغهه  ملوهه ب  ههد و  ر جرهه ا   

رهت بهت هره ن  مه  رسه:دع  ر  و      ) ر:وه هیتا  24فیر ن  

بههیاد  ف:ودیاسهه: ن   :قههت  ههیار گیفههت   84و  24زمهه ن 

 ههر رع ر  هه  غهه ف  واترهه   بهه جداسهه زد خهه ر رن بههی 

 هه د نر نهت  جه     هد   اجهیا  خه  پره    ب  خ تیت  01

نهه ن  مدههی  044طهه ل مهه    اسههیلدیوف ت مدی  ر بهه رو هه  

 64نر نهت به  ت:ره ر      رجه   رهت    رردهی،    خ اندع  هد 

  :قههت بهه   ،   ا ههت    84زمهه ن  و سونهه:   رجههت 

 ههیا،د  مهه ،  و بهه  هرهه:   ههه نر نههتو ترهه م  گی ،ههد 

 ,.Jahouach-Rabai et al) ههدند  بههیدرنههکزمهه ن  

2008) 

 اجههیاداز  پهه  ایی:یفیزیکممی و مممیم همما آزمممو 

 Elmasonic S) فیاغه   جره ا   به   نظهی ت:ر ره د مه ر   

30 H)   ف:ا،لهه  و  هه:ر: ،  رود رو هه    ههه د،اآزمهه

  رغهههد روهههاا  ر میاجههه  ملدوهههک غههه ر  گیفهههت   

رو هه  میوهه ل  ر  اسهه:ده د چههی  بههت روش ت:دیاسهه: ن

اتهی و اته ن ل  ر جره ر معهی  فیه  فده دئ:  به          آت  د 

طبههه  اسهههد ندار    نیمههه ل 4.1میوههه ل ه:درورنههه:د  

AOAC  ههد   ههد  گ:ههیدانههدازع 28/704  ههر رعبههت  

از طی،هه  ت:دیاسهه: ن رو هه  پیارنهه:د بهه  روش ،ههدومدید 

نیمههه ل  ر جرههه ر ،د،هههد  1/4ت: سههه ده   سهههد،ت  بههه 

طبههه  اسهههد ندار  پد سههه:ت و معهههی  چنههه  نش سهههدت 

AOCS   هر رع بهت  cd8-53  هد   گ:هید انهدازع (Jiang et 

al., 2014)  تع:هه:  تیر:هه  اسهه:ده د چههی     بههیاد  

بههی نههت بههت غهه ر  مشههد  مد:هه  اسههدی  نر  سهه زدآمهه  ع

غهه ر   88/767  ههر رعبههت  AOCSاسههد ندار   اسهه  

 Gc-fidم (GCریومهه ت گیا  م گهه زگیفههت و از  سههد  ع 

2014 shimadzu)  اد  هههعوتآ ل رسههه ز  میهههها بهههت

(Flame Ionization Detector) سههد ن  وC18   محهه ب

 ,.Jiang et al) هههد اسهههده  ع  cele-91اسهههد ندار  

 خهههه رو هههه  از پرهههه   بههههیدرنههههک بههههیاد  (2014

 بههههههیاد تع:هههههه:  م:ههههههاان و ( C55JXHRL-4205م

هههه د رو ههه  از  سهههد  ع اسهههیلدیوف ت مدی    رن دانهههت

 طهههه ل بهههه ( T80+UV/VIS-PG Instrument Ltdم

 ,.Pokorny et al) ههد نهه ن مدی اسههده  ع   044مهه   

1995)  

بههت غهه ر   آزمهه ،اا،هه   تجزیممه و تیلیمما آممماش :

تیهه  ف  بهه  سههت تلههیار  رهه میً  دهه  طههی  ف رد ر،هه   ر 

نهه    رو:هه     اغههو   ر هههی میجوههت   امهه   ههد  اجههیا

( و  مهه  و زمهه ن بههیدرنههکو  سهه زدخیثهه   گ:ههیدغههر م

هههی میجوههت   رو:هه    ر  و سههح       ر  رو:هه   بهه    

 ر  و سههح  و زمهه ن  ر  و    مهه   هه هد و اوددیاسهه ند  

 SPSS افههاارنههیابهه  اسههده  ع از   ههه  ا ع سههح  ب  نههد  

از طی،هه  آزمهه ن چیههد   ههه م:هه ن : و  یو:هه تیا،ههت و ت

 مق ،نهههت 40/4 انلههه   ر سهههح  اجدرههه ل   اد امیهههت

   دند
 

 و بحث نتایج

تغ::ههیا    هیههدعنشهه نبههت تیت:هه   2و  1 دههه  ههل      

 هه هد م بهه  از   نر نههتانههد،  اسهه:دد و پیارنهه:د  ر   

 ههدع بهه  اسههده  ع از  بههیدرنههک دههه نر نههت( و بههیدرنههک

 مهه ،  و زمهه ن  ملدوههک    ر  ههیا،د  فیاغهه  امهه ا  

 نر نههتندهه ،  تغ::ههیا  تیر:ه  اسهه:ده د چههی     هنهدید 

 بههه  و پههه  از فیا،یهههد   هههدعخیثههه روهههااد رو ههه  

نشهه ن  ا ع  1 ر جههدول  فیاغهه  بهه  امهه ا   بههیدرنههک

  دع است 

 گی  صم م حله  -الف
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 نبه روش م مجلي و اولتراسجدد با لمتری  بر حسا درصد) شده گير صم ت ييرات ترليا اسيدها   ر  روغن لل ا  -0جدول 

  52-54) یندفرا  زمان و دما و بيشترین  04-82) 

 چ ب ی:ها اس
م:ه به شوم  گی  صم کلزا  

 مومولی

 م:ه با گی  صم کلزا  

 (54-03اولت اسون: )

 م:ه با گی  صم کلزا  

 (04-03اولت اسون: )

08/0 (C16:0) :د: اس:د پ در  02/0  02/0  

 17/4 10/4 24/4 (C16:1) :د دئ: پ دراس:د 

 86/1 82/1 82/1 (C18:0)  ،اسدئ رس:د ا

 68/62 62/62 80/62 (C18:1)  :اودئاس:د 

 66/24 07/24 68/24 (C18:2)  :ی دئ:داس:د 

 20/6 16/6 62/6 (C18:3)  :ی دی:د اس:د

 00/1 07/1 02/1 (C20:0) :دون: آرا اس:د 

 20/2 06/2 0/2 س ،ی اس:ده د چی 

 

 ر    هه  شهه هدع مهه م 1رههت  ر  ههل   طهه رهرهه ن     

( اسههه:د چهههی  آزا  84-00م  هههدع اوددیاسههه ند نر نهههت

، بهد  ننبت بت نر نهت  ه هد بهت طه ر جائه  ره ها مه        

 هه هد  نر نههتبهه   (P<0.05) د ارمعیهه ودهه  اخههدی   

 60  :قههت و  مهه  بههت   64نههدار   بهه  افههاا،ا زمهه ن بههت   

، بههد ودهه   رجههت  اسهه:د چههی  آزا  انههدر  افههاا،ا مهه  

( و 84-60م ( 64-00م  هههدع  نداوددیاسههه دهههه نر نهههت

 د ارمعیهه  هه هد اخههدی   نر نههت( بهه  هههت و بهه  64-60م

(P<0.05)  هههه د اوددیاسههه ند   فقهههد  ر نر نهههت نهههدار 

  ههدعاوددیاس ند نر نههتننههبت بههت    (64-60( و م84-60م

و اسههت افههاا،ا پ:ههدا رههی ع اسهه:د چههی  آزا    (84-00م

ت بهت    به  ت جه   ارنهد  (P<0.05)د  ارمعیه  ب  آن اخهدی   

س:ی غهع  د م:هاان اسه:د چهی  آزا  هرهیاع به  افهاا،ا        

 رسهد  لنهدت  هدن ،ه     فیا،ید  بت نظهی مه    ن م  و زم 

سید از پ: نهده د تهید گو:نهی،د و رهه ،  اسه:د چهی        

آزا   ر ایههی افههاا،ا  مهه  و   اسهه:د چههی ب  هه  افههاا،ا 

  (Alouache et al., 2015)زم ن  دع است 
،ا  مهه  و زمهه ن بهه  افههاا  هههد مههنشهه ن  2 ههل       

ههه  نر نههتا،هه  م:ههاان انههد،  پیارنهه:د  ر    اوددیاسهه ند

د  ارمعیههه ننهههبت بهههت نر نهههت  ههه هد بههه  اخهههدی   

(P<0.05) فاا،ا پ:هدا رهی ع اسهت  به  ت جهت بهت ا،یلهت        ا

 24م:ههاان پیارنهه:د رو هه  خهه ا ننههبد ً بهه ال مجههدو      

رسههد ( بهه   بههت نظههی مهه  واالن  ر ر:وهه گیا ارهه  :وهه م

ب  هه   فیاغهه  و هه   ر هی هه ا جرهه ر ههه ا  ر سههح  ر

 ر رو هه   ههدع اسههت   وههت  ، ههی     ارنهه ،اافههاا،ا 

 بههت  د:هه میبهه ب بههت ایههی ر و،د سهه: ن  ارنهه ،اافههاا،ا 

  هرچیهه:  فوااتهه  رههت بههت طهه ر   اسههت فیاغهه  امهه ا  

هههه د خههه رار  وجههه    ارنهههد  ر  طب:عههه   ر رو ههه 

ت انیههد هریاههه  بهه  ر و،د سهه: ن ن  هه  از اوددیاسهه ند مهه 

 ارنه ،ا هه    تشهل:  ارنه  را ،له ل    بت  یه ان منهئ ل  

تهه ان گهههت  د  هرچیهه:  مهه  رو هه  را افههاا،ا  هیهه  

طب:عهه  هنههدید رههت  ارنهه:دانآندهه   ه  نهه  فنههه د:ی:د

بهه   ویدازنههد ب:رو هه  را بههت تههثخ:ی  ارنهه ،ات انیههد مهه 

ههه د   ر نر نههت   نههه آجههدا  ههدن مقههدار ب:شههدید از    

پ ،ههدارد ارنهه:دات:  بههت ننههبت ب:شههدید      سهه نداوددیا

   (Jiang et al., 2014)رید :دا م ر ها پ

رو هه    اگههی  ر هی هه ا آزمهه ،ا رسههد مههبههت نظههی       

از رهه میً و رههی   گیفههت مهه رون رهیو   ر بنههدت  ههیار  

 فیاغههه  و سهههی   ر جرههه ا   هههد مهههرو ههه  پهههی 

  از افههاا،ا بههت م:ههاان   بهه  تهه جه   گیفههت مهه ههیار 

 ,Mahmood et al)  هههد مهههپیارنهه:د جوههه گ:ید  

2016)  

 بهه   (Chemat et al., 2004):رههت و هرلهه ران  چ     

 ارنههه ،ا بههههی فیاغههه  امههه ا   هههه داییبیرسههه  

رو ههه  آفدهه ب ی ان تیههه:ت  ههدع مشهه هدع   دد:ی:هدهههه 

 د ر ف رد رههه   ارد معیههتغ::ههی  ری نههد رهههت هههه:   

چههی   بهه  و بعههد از    در:هههه  و تیر:ههه  اسه:دهههه   

ا،یههه   نشهههدع و تیهههه  مقههدار جا،هه     فیاغهه  ت:رهه ر 

 1جهههدول  ،  پیارنههه:د افهههاا،ا ، فدهههت اسهههت  انهههد

 :هید گغهر  تغ::یا  تیر:  اسه:د چهی  رو ه  روهااد     
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را نشهه ن   ههدع ههدع بههت  و روش مدههداول و اوددیاس ند  

  تیر:هه  و  رغههد اسهه:ده د چههی  رو هه       هههد مهه

  ههدع بههت روش مدههداول بهه   رغههد   :ههیدگغههر روههااد 

رههت بهه   ههدع اسههت  مق ،نههتههه ،  اسهه:د چههی  رو هه  

 84( و زمههه ن مسونههه:   رجهههت  00رردهههی،   مههه  م

( و زمهه ن سونهه:   رجههت  60  :قههت( و ب:شههدی،   مهه  م

 انههد   ههیار گیفدههت  فیاغهه    :قههت( تیههت امهه ا     64م
 

 هه   اوددیاسهه ند  ر  و  رههت مشهه هدع مهه    طهه رهرهه ن

ج دههت رردههی،  و ب:شههدی،   مهه  و زمهه ن فیا،یههد  ههه:    

تغ::ههید  ر تیر:هه  و سهه خد ر اسهه:ده د چههی  ا،یهه      

 نر نهت و  رغهد اسه:ده د چهی  رو ه  روهاا  ر       ریدنر 

 هه هد و اوددیاسهه ند  ههدع تقی،بهه ً بیابههی اسههت و اخههدی   

  (Chemat et al., 2004)ب هت ندارند   ارد معی

 ساز خنثی م حله -ب

a

c
c

b

c

    

    

  2 

  2 

  1 

  1 

  2 

  2 

(24-04م 1اوددیا   هد (84-04م 1اوددیا  (24-00م 1اوددیا  (84-00م 1اوددیا 

 
يد
س
  ا

دی
اد

تيمار

 
 دقيقه 82و  02و زمان  سلسيج درجه  44و  02شاهد و اولتراسجدد شده با دما    هادمجده دراددی  اسيد  مي ان -8شک  

 ساز خنثيدر مرحله 

  .0)اولترا  است بجده يقهدق 82 و سلسيج  درجه 04 ترتيا به گير صم  مرحله در شده اولتراسجدد  هادمجده برا  زمان و دما

 درصد است. 4در سطح احتمال  دارم نيحروف غير مشابه در هر ستجن بيادگر وججد اختالف امار  

 

a

c

bc b

bc

    

    

  2 

  2 

  1 

  1 

  2 

  2 

(24-04م 2اوددیا   هد (84-04م 2اوددیا  (24-00م 2اوددیا  (84-00م 2اوددیا 

 
يد
س
  ا

دی
اد

تيمار

 
 مرحلهدقيقه در  82و  02و زمان  سلسيج درجه  44و  02شاهد و اولتراسجدد شده با دما    هامجدهد اددی  اسيد مي ان -0شک  

 ساز خنثي

  0اولترا )است  بجده دقيقه 52 و سلسيج  درجه 04 ترتيا به گير صم  مرحله در شده اولتراسجدد  هادمجده برا  زمان و دما

 درصد است. 4در سطح احتمال  دارم نيحروف غير مشابه در هر ستجن بيادگر وججد اختالف امار  
 



 

12 

...لل ا روغن شيميایي خصجصيات بر فراصجت امجا  تأثير  
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b b
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  2 
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  2 

(24-04م 8اوددیا   هد (84-04م 8اوددیا  (24-00م 8اوددیا  (84-00م 8اوددیا 

 
يد
س
  ا

دی
اد

تيمار

 
 دقيقه 82و  02و زمان  سلسيج درجه  44و  02شاهد و اولتراسجدد شده با دما    هادمجده اددی  اسيد مي ان -4شک  

 ساز خنثيدر مرحله 

  8)اولترا است  بجده دقيقه 82 و سلسيج  درجه 54 ترتيا به گير صم  مرحله در شده اولتراسجدد  هادمجده برا  زمان و دما

 درصد است. 4در سطح احتمال  دارم نيحروف غير مشابه در هر ستجن بيادگر وججد اختالف امار  

 

a

cd

d

bc
b

    

    

  2 

  2 

  1 

  1 

  2 

  2 

(24-04م 0اوددیا   هد (84-04م 0اوددیا  (24-00م 0اوددیا  (84-00م 0اوددیا 

 
يد
س
  ا

دی
اد

      

 
 دردقيقه  82و  02و زمان  سلسيج درجه  44و  02شاهد و اولتراسجدد شده با دما    هامي ان اددی  اسيد  دمجده-5شک  

 ساز خنثي مرحله 

  0)اولترا است  بجده دقيقه 52 و سلسيج  درجه 54 ترتيا به گير صم  مرحله در شده اولتراسجدد  هادمجده برا  زمان و دما

 درصد است. 4در سطح احتمال  دارم ني  حروف غير مشابه در هر ستجن بيادگر وججد اختالف امار

 

ههه د آزا   ر نر نههت اسهه:د چههی (  م:ههاان 8 ههل  م     

 رجههههت  00و  04اوددیاسهههه ند  ههههدع بهههه   و  مهههه د 

 نر نهههت  :قهههت و ن:ههها  84و  24و  و زمههه ن  سونههه:  

اد رهت  ر ا،ه  میجوهت تیهت       نر نهت اسهت   هد مشل  

 بهه  بهه   میجوههتاسههت  ر   ههدعخیثهه  فیاغهه   ههیا،د 

  :قهههت تیهههت امههه ا   84 رجهههت و زمههه ن  00 د  مههه



 

02 

01-83/ص 0022 بهار و تابستان/02/ شماره 02تحقيقات مهندسي صنایع غذایي/جلد   

 هدع اسهت  ا،ه   هیا،د  مه ،  و       گ:هید غهر   فیاغ  

مشههل   1بهه   یهه ان اوددههیا  گ:ههیدغههر  میجوههتزمهه ن  

روش    هه  رههت مشهه هدع مهه   طهه رهرهه ن ههدع اسههت  

اسهه:ده د چههی     ار اوددیاسهه ند سههب  رهه ها معیهه  

ننههبت بههت    ههدع ههه د اوددیاس ندآزا   ر ترهه ا نر نههت 

  (P<0.05)  دع است    هد نر نت

( 84-04( و م24-04م  هههدعهههه د اوددیاس ندنر نهههت     

 (P<0.05)د  ارمعیهه ( بهه  ،لههد، ی اخههدی    84-00و م

 هه  به  اخهدی     آزا   ر ا،ه  نر نهت   اس:د چهی  ود  ندارند 

 هه هد رهه ها  نر نههتننههبت بههت  (P<0.05) د ارمعیهه 

 نر نههتآزا   ر  اسهه:د چههی  م:ههاان   پ:ههدا رههی ع اسههت 

 ، ههی  نر نههت( ننههبت بههت سههت  24-00م  ههدعاوددیاس ند

 (P<0.05)  ارد معیههه بههه  اخهههدی     هههدعاوددیاس ند

م نیههد سههت نر نههت  ، ههی    بهه  ا،هه  جهه ل  ب:شههدی اسههت 

از  (P<0.05) د ارمعیههه بههه  اخهههدی    هههدعاوددیاس ند

رهه ها اسهه:د چههی   ر     نر نههت  هه هد رردههی اسههت   

  ننهههبت بهههت  ههه هد    هههدع اوددیاس ند دهههه نر نهههت

جهه   ب:شههدی اسهه:ده د چههی  بههت  و:هه      هیههدعنشهه ن

از رو هه    نهههآ تههیراجههتو خههیو   فیاغهه  ت سههد امهه ا  

سهب  افهاا،ا سهح      فیاغه      ه ،د وجه   امه ا     است

و جه   اسه:د چهی  ت سهد  و:ه  را        ه    مه تر    و:  

  بهه  افههاا،ا  مهه  و زمهه ن اوددیاسهه ند   هههد مههافههاا،ا 

 ریهد  مه ا افهاا،ا پ:هد   هه  نر نهت اس:د چهی   ر   مقدارد

  ر  گو:نهه:ی،ددتههیرههت مرلهه  اسههت بههت  د:هه   لنههت 

و  اسهت دبدهت ا،ه  افهاا،ا جائه      ا ب  هد   د به ال ایهی  مه   

  ههه هد  ار  نر نهههتهرچیههه ن اخهههدی  مشهههه  د بههه  

(Bakhshabadi et al., 2016)  

ههه د آزا   ر نر نههت اسهه:د چههی م:ههاان  0 ر  ههل       

 رجههههت  00و  04 مهههه د  اوددیاسهههه ند  ههههدع بهههه   و

  :قههت و ن:هها نر نهههت    84و  24و  و  مهه د   :  سونهه 

اد رههت  ر ا،هه   هه هد  ر  ههل  مشههل  اسههت  نر نههت  

اسههت  ر   ههدعخیثهه  فیاغهه  میجوههت تیههت  ههیا،د  

  :قههت  64 رجههت و زمهه ن   00 بهه  بهه   مهه د   میجوههت

 ههدع اسههت  ا،هه    گ:ههیدغههر  فیاغهه  تیههت امهه ا   

بهه   یهه ان  :ههیدگغههر  میجوههت ههیا،د  مهه ،  و زمهه ن  

رههت  هه   ل   ههدع اسههت  مشهه هدع مهه  مشهه 2اوددههیا 

 (P<0.05) ار  روش اوددیاسههه ند سهههب  رههه ها معیههه 

ههه د اوددیاسهه ند  اسهه:ده د چههی  آزا   ر ترهه ا نر نههت  

هه د   ر به:  نر نهت   . ه هد  هدع اسهت    نر نهت ننبت بهت  

( و 24-00( و م84-04ههههه د منر نههههت  ههههدع اوددیاس ند

 (P<0.05) د ار معیههه( بههه  ،لهههد، ی اخهههدی  84-00م

  ار معیهه( 24-04م نر نههتبهه    نهههآد ودهه  اخههدی  ندارنهه

(P<0.05)  بهه   میجوهت    ر ا،ه  میجوههت ن:ها م نیههد   اسهت 

سههب  جهه   ب:شههدی اسهه:ده د   فیاغهه  وجهه   امهه ا  

  ریهد  مه  تهی راجهت را   نهه آو خهیو        مچی  بت  و:  

مشههل  اسههت بهه  افههاا،ا زمهه ن و  مهه د       ر ا،ییهه 

ع :ههدا رههی  قههدارد اسهه:د چههی  افههاا،ا پ  اوددیاسهه ند م

 گو:نه:ی،د دتهی رت مرل  اسهت بهت  د:ه   لنهت      است

و  اسههتا،هه  افههاا،ا جائهه     ر ایههی  مهه د بهه ال ب  ههد  

 ههه هد  ار   نر نهههتهرچیههه ن اخهههدی  مشهههه  د بههه  

(Bakhshabadi et al., 2016)  

هههه د آزا   ر نر نهههت اسههه:د چهههی  م:هههاان  0 هههل  

 رجههههت  00و  04 مهههه د  اوددیاسهههه ند  ههههدع بهههه   و

 نر نهههت  :قههت و ن:هها    84و  24 د و  و  مهه  سونهه:   

اد رههت  ر ا،هه  میجوههت  هههد  نر نههت هه هد را نشهه ن مهه 

اسهت  ر میجوهت  به       هدع خیثه   فیاغه   تیت  یا،د 

  :قهت تیهت    84و زمه ن   سونه:    رجهت   60ب   مه د  

  ههدع اسههت  ا،هه   ههیا،د  :ههیدگغههر  فیاغهه  امهه ا  

 8بهه   یهه ان اوددههیا  :ههیدگغههر  میجوههت مهه ،  و زمهه ن  

 هه   ع اسههت   ر ا،هه   ههل  مشهه هدع مهه مشههل   ههد

از نظههی رهه ها    ههدعههه د اوددیاس ندرههت ترهه ا نر نههت 

 بهه  (P<0.05)  ارد معیههاخههدی   اسهه:د چههی م:ههاان 

 ر  اسهه:د چههی م:ههاان     هرچیهه:  هه هد  ارنههد نر نههت

( 84-00( و م24-04م  ههههدعههههه د اوددیاس ندنر نههههت
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...لل ا روغن شيميایي خصجصيات بر فراصجت امجا  تأثير  

 ( و84-04م  ههههدعاوددیاس ند نر نههههتننههههبت بههههت  و 

 رردهههی (P<0.05)  ارد معیههه  اخهههدی  ( بههه24-00م

ههه د آزا   ر نر نههت اسهه:د چههی م:ههاان  6 ههل    اسههت 

  رجههههت 00و  04 مهههه د  اوددیاسهههه ند  ههههدع بهههه   و

 نر نهههت  :قههت و ن:هها    84و  24و  و  مهه د    سونهه:  

اد رههت  ر ا،هه  میجوههت  هههد  نر نههت هه هد را نشهه ن مهه 

 به    میجوهت اسهت  ر    هدع خیثه   فیاغه   تیت  یا،د 

  :قههت تیههت امهه ا     64 رجههت و زمهه ن   60بهه   مهه د  

 هدع اسهت  ا،ه   هیا،د  مه ،  و       :هید گغهر   فیاغ  

مشههل   0بهه   یهه ان اوددههیا  :ههیدگغههر  میجوههتزمهه ن  

 هه   رههت ترهه ا  ر ا،هه   ههل  مشهه هدع مهه   ههدع اسههت 

اسهه:د از نظههی رهه ها م:ههاان   ههدعههه د اوددیاس ندنر نههت

 هه هد  نر نههتبهه   (P<0.05)  ارد معیههاخههدی   چههی 

 ارنههههد  هرچیهههه:  اسهههه:د چههههی  آزا   ر نر نههههت    

 د ار معیهههه( بهههه  اخههههدی  84-04م  ههههدعاوددیاس ند

(P<0.05) رردهههههی 84-00( و م24-00نر نهههههت م از  و ) 

 ( 6است م ل  

اسهه:د مشههل  اسههت  رهه میً 6و  0  0  8 دههه  ههل  ر 

 ههدع بههت طهه ر   سهه ند ااوددی دههه نر نههتچههی  آزا   ر 

 ه هد رهه ها پ:ههدا رههی ع   تنر نههچشهر :ید ننههبت بههت  

ب  ه    فیاغه   رهت امه ا      ههد  مه   ا،  امی نشه ن  است

دع و جهه   جههدارثی اسهه:ده د چههی  آزا  بههت  و:هه   هه   

و جهه   اسهه:ده د چههی   رهه را،  فیا،یههد تیههه:ت  و:هه ، 

رههت  طهه رهرهه ن آزا  از رو هه  را  وچیههدان رههی ع اسههت  

به  افهاا،ا  مه  و زمه ن مقهدارد اسه:د             ممش هدع 

بههت  د:هه   ت انههد مههرههت  ، بههد مهه  افههاا،ا چههی  آزا

 Bakhshabadi)ب  ههد  گو:نهه:ی،ددتههی لنههت جائهه  

et al., 2016)     بهه  ت جههت بههت ا،یلههت هههد  از آزمهه ،ا

مشههل   ههد بهه    اسههت تع:هه:   ههیا،د به:یههت تیههه:ت  

بهت بهدهی،   هیا،د ت د:هد      ته ان  مه رردی،   م  و زمه ن  

  بههیاد جههدارثی رهه ها اسهه:د،دت  سههت ، فههت  بیهه بیا،  

بهدههی،   سونهه:   رجههت  04  :قههت و  مهه د  24زمهه ن 

 و:هه ،  بهه  امهه ا   :تتیههه ههیا،د زمهه ن  و  مهه ،  بههیاد 

  است فیاغ  

 

b

a a a a

 

 

2 

2 

1 

(24-04م 1اوددیا   هد (84-04م 1اوددیا  (24-00م 1اوددیا  (84-00م 1اوددیا 

(
ر 
لج
لي
در 
ن 
ا 
 و
ي
 ال
ي
ميل

  
د  
سي
رال
پ

تيمار

 
 مرحلهدقيقه در  82و  02و زمان  سلسيج درجه  44و  02شاهد و اولتراسجدد شده با دما    هادمجدهمي ان پرالسيد -0شک  

 ساز خنثي

  0)اولترا است  بجده دقيقه 82 و سلسيج  درجه 04 ترتيا به گير صم  مرحله در شده اولتراسجدد  هادمجده برا  زمان و ادم

 درصد است. 4در سطح احتمال  دارم نيحروف غير مشابه در هر ستجن بيادگر وججد اختالف امار  



 

02 

01-83/ص 0022 بهار و تابستان/02/ شماره 02تحقيقات مهندسي صنایع غذایي/جلد   
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 مرحلهدقيقه در  82و  02و زمان  سلسيج درجه  44و  02شاهد و اولتراسجدد شده با دما    هادمجدهمي ان پرالسيد -3شک  

 ساز خنثي

  0)اولترا است  بجده دقيقه 52 و سلسيج  درجه 04 ترتيا به گير صم  مرحله در شده اولتراسجدد  هادمجده برا  زمان و دما

 درصد است. 4در سطح احتمال  دارم نيحروف غير مشابه در هر ستجن بيادگر وججد اختالف امار  
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 مرحلهدقيقه در  82و  02و زمان  سلسيج درجه  44و  02شاهد و اولتراسجدد شده با دما    هادمجدهمي ان پرالسيد -1شک  

 ساز خنثي

  8)اولترا است  بجده دقيقه 82 و سلسيج  درجه 54 ترتيا به گير صم  مرحله در شده اولتراسجدد  هادمجده برا  زمان و دما

 درصد است. 4در سطح احتمال  دارم نيحروف غير مشابه در هر ستجن بيادگر وججد اختالف امار  
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...لل ا روغن شيميایي خصجصيات بر فراصجت امجا  تأثير  
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 مرحلهقيقه در د 82و  02و زمان  سلسيج درجه  44و  02شاهد و اولتراسجدد شده با دما    هادمجدهمي ان پرالسيد -02شک  

 ساز خنثي

  0)اولترا است  بجده دقيقه 52 و سلسيج  درجه 54 ترتيا به گير صم  مرحله در شده اولتراسجدد  هادمجده برا  زمان و دما

 درصد است. 4در سطح احتمال  دارم نيحروف غير مشابه در هر ستجن بيادگر وججد اختالف امار  

 

و  04ز  و  مهه د ا سهه زدخیثهه  بههیاد 2 ر  ههل       

  :قهههت   84 و 24و  و زمههه ن  سونههه:    رجهههت  00

ا،هه  میجوههت   ر میجوههت    دههه  نر نههتم اسههده  ع  ههد 

 84بهت مهد     سونه:    رجهت   00به   مه د    :یدگغر 

رههت مشهه هدع  طهه رهرهه ن  (انههد ههدع :ههیدگغههر   :قههت 

از نظهی    هدع س نداوددیا دهه  از نر نهت  ،ه  هه:     ه    م

هههت  بهه  (P<0.05)  ارد معیههم:ههاان پیارنهه:د اخههدی  

  ار معیههه ههه هد اخهههدی   نر نهههتندارنهههد ودههه  بههه   

(P<0.05) بههت  د:هه  ا،یلههت   رسههد مههبههت نظههی     ارنههد

بههدون  رپهه ش  رون جرهه ا    دههه رههی  ر  ههه نر نههت

اوددیاسهه ند  ههیار  ا ع  ههدند و رو هه   ر معههی  جی،هه ن  

 ر رو ه    ارنه ،ا  ته   ب  ه   هدع   ت اسهت ه ا  یار  ا هد 

 دهههه ا،ا پیارنههه:د  ر نر نهههت افهههااتهههه ی ب:هدهههد و  

  (Mahmood et al., 2016)  هه  مشهه هدع سهه ند اوددیا

 بهه   میجوههتافههاا،ا پیارنهه:د م نیههد  ادبدههت  د:هه   ، ههی

 بهت  د:ه   ا،یه    هدع    ن  ه  از ایهی ر و،د سه: ن    ت اند م

  (Jalili et al., 2018) ب  د فیاغ  ام ا  

و  04از  و  مهه د  سهه زدخیثهه بههیاد  8 ر  ههل       

   :قهههت  84 و 24و  و زمههه ن  سونههه:    رجهههت  00

 میجوهههتا،ههه  میجوهههت  ر  دهههه نر نهههتماسهههده  ع  هههد 

 64بهت مهد     سونه:    رجهت   00به   مه د    گ:یدغر 

م:ههاان      ر ا،هه   ههل (انههد ههدع :ههیدگغههر   :قههت 

بهههت طههه ر   هههدعس نداوددیا دهههه پیارنههه:د  ر نر نهههت

 هه هد افههاا،ا  نر نههتننههبت بههت  (P<0.05) د ار معیهه

   ر ا،ییه  ن:ها ب ،هد بهت ایهی وجه   هه ا  ر        ی ع استپ:دا ر

جه ود رو ه  ا ه رع رهی  و ایهی       دهه  رهی  فر د به الد  

ارن:داس:دن بت  وهت جره ر هه ا و ایهی ر و،د سه: ن بهت       

و  ر ند:یههت افههاا،ا سههح   فیاغهه   وههت وجهه   امهه ا  

 مههه ییرا  ر افهههاا،ا پیارنههه:د ترههه   رو ههه  و هههه ا 

بههیاد  7ر  ههل      (Mahmood et al., 2016) اننههت 

و  سونهه:   رجههت  00و  04از  و  مهه د  سهه زدخیثهه 

ا،ه    هه د نر نهت م اسهده  ع  هد     :قهت  84 و 24 و زم ن 

 رجههت  60بهه   مهه د   گ:ههیدغههر  میجوههتمیجوههت  ر 

   (انههد ههدع گ:ههیدغههر   :قههت  84بههت مههد   سونهه:  

بههت   ههدعس نداوددیا دههه پیارنهه:د  ر ترهه ا نر نههت :ههاانم

 (P<0.05)  اردمعیهه اخههدی  ( بهه  84-04جهها نر نههت م

ا،هه    نر نههت  هه هد اسههت  پیارنهه:د  ر :ههاانم ب:شههدی از

 هههه دنر نهههت ر   هیهههدع ارن:داسههه: ننشههه ناخهههدی  
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است رهت بهت  د:ه  جره ر هه اد میه:د         دع اوددیاس ند

  امهه ا  اوددیاسهه ند افدههدمهه  ر میهه ور  رو هه  اتههه ی  

رو هه  را افههاا،ا و   ههه دم دلهه لتیههیر  ت انیههدمهه 

را  ارنهه ،ابهه  ههه ا و  ر ند:یههت   آنههه    سههح  ترهه  

 دههه نر نههت  (Mahmood et al., 2016) افههاا،ا  هیههد

م:ههاان پیارنهه:د  8و  2ا،هه  میجوههت ننههبت بههت میاجهه   

رهت مرله  بهت ا،ه   د:ه  ب  هد         هیهد م ب:شدید نش ن 

تیههت  مهه د  گ:ههیدغههر  میجوههت ر  ههه نر نههترههت ا،هه  

شههدید بهه  م:ههاان پیارنهه:د ب: اجدرهه الًب:شههدید ب  نههد و 

یاد بهه 14 ر  ههل    انههد ههدع سهه زدخیثهه  میجوههتوار  

و  سونهه:   رجههت  00و  04از  و  مهه د  سهه زدخیثهه 

ا،ه    هه د نر نهت ماسهده  ع  هد      :قهت  84 و 24 و زم ن 

 رجههت  60بهه   مهه د   گ:ههیدغههر  میجوههتمیجوههت  ر 

 ر   (انهد  هدع  گ:هید غهر    :قهت   64بت مهد    سون:  

 دهههه ر نهههتم:هههاان پیارنههه:د  ر ترههه م  ن   ا،ییههه 

اسهه:ده د چههی    ارنهه ،ابههت  د:هه     ههدعس نداوددیا

ب:شهههدی از  (P<0.05) د ارمعیههه بههه  اخهههدی   رو ههه 

 ر ا،هه  میجوههت    هه هد اسههت نر نههتم:ههاان پیارنهه:د  ر 

ن:ا تر   ب:شدی رو   به  هه ا بهی ایهی ر و،د سه: ن و ن:ها       

م:ههاان   جهه ود رو هه  دههه رههی بههدون  رپهه ش بهه  ن 

ارنهه:د را افههاا،ا  ا ع  رو هه  و  ر ند:یههت پی  ارنهه ،ا

م نیههد  14 ر  ههل    (Mahmood et al., 2016) اسههت

ب:شههدی  8و  2 دههه نر نههتم:ههاان پیارنهه:د از   7 ههل  

بههت  د:هه  رهه ربی   مهه د ب:شههدی  ر  ت انههد مههاسههت رههت 

و ت د:هد پیارنه:د    هه  نر نهت بهیاد ا،ه     :یدگغر  میجوت

  (Jalili et al., 2018) ب:شدی ب  د

 14و  7  8  2 دهههه ر  هههل رهههت   طههه رهرههه ن     

بهه  وجهه   ب:شههدی بهه  ن م:ههاان        هه   مشهه هدع مهه 

ننههبت بههت    ههدع س نداوددیا دههه پیارنهه:د  ر نر نههت 

  بههت طهه ر روهه  بههت  د:هه  ایههی ر و،د سهه: ن  هه هد نر نههت

 ر میجوههت   ههدعس نداوددیا دههه پیارنهه:د نر نههت :ههاانم

 ر   ههدعس نداوددیا دههه رردههی از نر نههت  سهه زدخیثهه 

جهه    رسههد   بههت نظههی مهه اسههت :ههیدگغههر  میجوههت

تیر:بهه   پیارنهه:د  ر غهه ب ن ب  هه  رهه ها م:ههاان      

 ر  هههدع اسهههت   سههه زدخیثههه  میجوهههتپیارنههه:د  ر 

پیارنهه:د  1اوددههیا  دههه نر نههت ههل    0ا،هه   ،نههتمق 

و اوددهیا   8  اوددهیا  2 اوددهیا  دهه  رردید ننهبت بهت نر نهت   

بهت ا،ه   د:ه  اسهت رهت ا،ه         رسد  ارند رت بت نظی م 0

به   مه  و زمه ن رردهید      :هید گغهر   میجوهت ه   ر تنر ن

 اند تیت ام ا  اوددیاس ند  یار گیفدت

 

   و02-02لمترین )به روش م مجلي و اولتراسجدد با   بر حسا درصد) شدهخنثيت ييرات ترليا اسيدها   ر  روغن لل ا  -0جدول 

  82-44) یندفراو زمان  دما يشترینب

 

 

 

 چ ب ی:ها اس
 ه بهکلزا  تصفیه م:

 شوم مومولی

کلزا  تصفیه م:ه با 

 (53-03اولت اسون: )

کلزا  تصفیه م:ه با 

 (44-03اولت اسون: )

 06/0 01/8 00/0 (C16:0) :د: اس:د پ در

 24/4 21/4 18/4 (C16:1) :د دئ: پ دراس:د 

 74/1 78/1 71/1 (C18:0)،  اس:د اسدئ ر

 70/61 24/62 88/61 (C18:1):  اس:د اودئ

 22/24 00/21 28/24 (C18:2)ی دئ:  :اس:د د

 11/6 00/6 40/6 (C18:3):ی دی:  اس:دد

 00/1 62/1 61/1 (C20:0) :دون: آرا اس:د 

 60/8 07/2 72/2 س ،ی اس:ده د چی 
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...لل ا روغن شيميایي خصجصيات بر فراصجت امجا  تأثير  

تغ::ههیا  تیر:هه  اسهه:د چههی  رو هه       2جههدول       

بههت  و روش مدههداول و اوددیاسهه ند را   ههدعخیثهه روههااد 

تیر:هه  و  رغههد     جههدول    ر ا،هه   هههد نشهه ن مهه 

بههت روش   ههدعخیثهه چههی  رو هه  روههااد   :ده داسهه

مق ،نهت  هدع    ، هه  مدداول ب   رغهد اسه:د چهی  رو ه     

( و سونهه:    رجههت 04رههت بهه  رردههی،   مهه  م  اسههت 

  رجههههت 00  :قههههت( و ب:شههههدی،   مهههه  م 24زمهههه ن م

 فیاغهه    :قههت( تیههت امهه ا   84( و زمهه ن مسونهه:  

تیههت رردههی،   مهه  و رههت  ، ههه انههد منر نههت ههیار گیفدههت

ن:هها تیههت  :ههیدگغههر  میجوههتزمهه ن فیا،یههد ب  نههد  ر 

 ، ههه طهه ر نر نههت رردههی،   مهه  و زمهه ن ب  نههد و هرهه: 

رت تیت ب:شهدی،   مه  و زمه ن فیا،یهد ب  نهد  ر میجوهت       

ن:ا تیهت ب:شهدی،   مه  و زمه ن فیا،یهد  هیار        :یدگغر 

اوددیاسهه ند   هه   رههت مشهه هدع مهه طهه رهرهه نگیفدیههد(  

 دههت رردههی،  و ب:شههدی،   مهه  و زمهه ن فیا،یههد    ر  و ج

ههه:  تغ::ههید  ر تیر:هه  و سهه خد ر اسهه:ده د چههی     

و  رغهد اسه:ده د چهی  رو ه  روهاا  ر       ریهد  ا،ی   نر

بیابههی اسههت و   ،بهه ً هه هد و اوددیاسهه ند  ههدع تقی  نر نههت

تغ::هههی   بههه هت ندارنهههد (P<0.05)  ارد معیهههاخهههدی  

امهه ا    هههد مههتیر:هه  اسهه:ده د چههی  نشهه ن  ن:هه فد 

بههی خی غهه:    هه:ر ،  رو هه  از  ت انیههد مههاوددیاسهه ند 

و ب  ه     ا هدت ب  هید  جروت اس:د چهی  و پیارنه:د ایهی    

تغ::ههی مقهه  ،ی آنههه   ر رو هه   هه ند ودهه   ههدر  ا،هه     

امهه ا  جدهه  بهه  وجهه    مهه د بهه الد فیا،یههد بههت جههدد   

ن:نههههت رههههت بد انههههد تیر:هههه  اسهههه:ده د چههههی   

ر: ،  آن رو هه  و سهه خد ر  رونهه  و  هه:  هیههدعتشههل: 

را تغ::ههی  هههد و از ا،هه  نظههی اسههده  ع از ا،هه  امهه ا   ر   

  محه ب  به  نده ،     رسهد  مه فیا،ید تیه:ت محو   بت نظهی  

 ,.Mahmood et al)و هرلهه ران     میرهه ا،هه  تیق:هه 

 (Abasi et al., 2012)و  ب سههه  و هرلههه ران  (2016

بهه  امهه ا   گ:ههیدغههر رههت پهه  از  انههدرههی عگههاارش 

تغ::ههی  رو هه  اسهه:ده د چههی     ر تیر:هه  فیاغهه  

      نرمش هدع چیدان  

 ب  شن م حله  -ج
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 بر رد  مرحلهدقيقه در  82و زمان  سلسيج درجه  52شاهد و اولتراسجدد شده با دما    هامجدهد اددی  اسيد مي ان -00شک  

اولتراسجدد شددد  ير گصم  مرحلهدر  0و اولترا  8، اولترا 0، اولترا 0اولترا  مان مشخص شده با لدها با دما و ز اولتراسجدد شده در این مرحله،  هادمجده

 اولتراسجدد شددد. ساز خنثي مرحله  در D) 82-44  و A، 02-82(B،  44-02 (C)02-02  دمازمان و و با 

 .درصد است 4احتمال  در سطح دارم نيحروف غير مشابه در هر ستجن بيادگر وججد اختالف امار  

 



 

02 

01-83/ص 0022 بهار و تابستان/02/ شماره 02تحقيقات مهندسي صنایع غذایي/جلد   

d

abc
abc

bc

a

bc

ab

bc bc
c

bc

a

abc
bc

abc
bc

ab

 

 

2 

2 

1 

1 

           

  A

       

  B

       

  C

       

  D

       

  A

       

  B

       

  C

       

  D

       

  A

       

  B

       

  C

       

  D

       

  A

       

  B

       

  C

       

  D

(
ر 
جگ
ليل
ر 
 د
ن
ا 
 و
ي
ال
ي 
ميل

  
د  
سي
ال
پر

 82-52)تيمار 

 
 بر رد  مرحلهدقيقه در  82و زمان  سلسيج درجه  52شاهد و اولتراسجدد شده با دما    هادمجدهمي ان پرالسيد -00شک  

ولتراسجدد شددد ا ير گصم  مرحلهدر  0و اولترا  8 ، اولترا0، اولترا 0اولترا  دما و زمان مشخص شده با لدها  با اولتراسجدد شده در این مرحله،  هادمجده

 اولتراسجدد شددد ساز خنثي مرحله  در D) 82-44  و A، 02-82(B،  44-02 (C)02-02  دمادو زمان و و با 

 درصد است. 4در سطح احتمال  دارم نيحروف غير مشابه در هر ستجن بيادگر وججد اختالف امار  

 

آزا   ر  چهههی  اسههه:د هیهههدع نشههه ن 11 هههل        

 فیاغهه   ههدع بهه  امهه ا   بههیدو رنههکد  هه هد ههه نر نههت

رههت بهه    ههدعس نداوددیا  ههدعخیثهه  دههه   نر نههتاسههت

 ( و24-00م C ( 84-04م B ( 24-04مA رهههده د

Dرجههت  64بهه   مهه د    انههد( مشههل   ههدع 84-00م 

 فیاغهه  تیههت امهه ا    :قههت   84و زمهه ن سونهه:   

م:هاان    سهت رهت مشهل  ا   طه ر هره ن  هدند    بهید رنک

  ههدعس نداوددیا دههه آزا   ر ترهه ا نر نههت  اسهه:د چههی  

  اخهدی   به  (D-0اوددهیا   و D-1نر نهت اوددهیا    بت جها  و م

آزا   اسهه:د چههی م:ههاان رردههی از  (P<0.05)  ارد معیهه

 اوددههیا و D-1اوددههیا  نر نههت هه هد اسههت   و   نر نههت ر 

0-D د ار معیههخههدی  ا (P<0.05)   هه هد  نر نههتبهه 

 ههه د ر نر نههتآزا   اسهه:د چههی  دههی بهه  ن  رر  ندارنههد

 هه هد ن  هه  از پشههت  نر نههتننههبت بههت   ههدعس نداوددیا

بهه   سهه زدخیثهه  بهه  ،عیهه    میجوههتسههی گ ا ههد   

افههاا،ا  رسههد   هیچیههد بههت نظههی مهه اسههتاوددیاسهه ند 

 دههههه جائهههه  اسهههه:ده د چههههی  آزا   ر نر نههههت   

 بهه   میجوههت ر ا،هه  میجوههت ننههبت بههت    ههدعس نداوددیا

بهی رو ه   ر    فیاغه    امه ا    د:ه  ایهی  ( بت س زدخیث م

 لنههت بعرهه  از   اسههت رههت ب  هه   بههیدرنههک جهه: 

 اسههه:د چهههی و رهههه ،   گو:نههه:ی،ددتهههی ر  پ: نهههده 

بههی ع  ههدع  ر ا،هه   بههت رهه ر مهه د     از طیفهه  هه   مهه

 ر  لنهت   ت انهد  مه ا،ه  ههت   ب الست رهت   ننبد ًمیجوت 

و افهههاا،ا  ب  هههد مههه ییبعرههه  از پ: نهههده   ر رو ههه  

  (Bakhshabadi et al., 2016)سب       اس:د،دت را

 دههه پیارنهه:د  ر نر نههت  هیههدع م:ههااننشهه ن 12 ههل  

  ههدعخیثه   دههه   نر نهت اسهت و  هه هد  سه ند  هدع  اوددیا

  (84-04مB  (24-04م Aرهههت بههه  رهههده د  سههه نداوددیا

C و24-00م ) Dبهه   مهه د   انههد( مشههل   ههدع84-00م

 فیاغهه  تیههت امهه ا    :قههت   84 رجههت و زمهه ن   64

  هه   رههت مشهه هدع مهه  طهه رهرهه ن ههدند   بههیدرنههک

ننههبت  سهه ند  ههدعاوددیا دههه پیارنهه:د  ر ترهه ا نر نههت

 (P<0.05)  ارد معیههه ههه هد بهه  اخههدی     نر نههت بههت  

     ر ا،هه  میجوههت ن:هها م نیههد میاجهه   بوهه  ب:شههدی اسههت
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ی  عهه ر م فیاغهه  رو هه   ر هی هه ا اسههده  ع از امهه ا   

  رو هه ارنهه ،ا رههت خهه   سههب   ههه ا  ههیار  ا ههت   

 ر ایههی امهه ا  ا،یهه   ر و،د سهه: ن     هرچیهه:  هه   مهه

و  ر ند:یهت افهاا،ا سهح  تره   رو ه  و هه ا        فیاغ  

افههاا،ا     بیهه بیا،  هههد مههرا ب:شههدی افههاا،ا  ارنهه ،ا

ننهههبت بهههت   هههدعاوددیاس ند دهههه نر نهههتپیارنههه:د  ر 

 ,.Mahmood et al)  ههه هد  ور از اندظههه ر ن:نهههت 

اخههدی    ههدعس ندااوددی دههه نر نههت  از طیفهه   (2016

رهههت بهههت نظهههی  بههه  ههههت ندارنهههد (P<0.05)  ارد معیههه

 مه  و زمه ن  ر  و میجوهت       ه ن هری بهت  د:ه     رسد م

ا،ه    دهه  نر نهت ( بهیاد  سه زد  خیثه و  :هید گغر  ب  م

   C  2-B-8ا اوددههی دههه نر نههت تیههه   ر میجوههت اسههت  

1-D  0و-D   د ار معیهههم:هههاان پیارنههه:د بهههت طههه ر 

(P<0.05)  8اوددههیا  نر نههتاز-A رههت مرلهه   :شههدی اسههتب

  بهه  ت جههت بههت ایههی افههاا،ا  مهه  ،هه  زمهه ن ب  ههد بههیاسههت 

افهاا،ا   بهید رنهک جه:    ارنه ،ا  ا،یلت پیارن:د  ر ایهی 

 ر  تیر:بهه   پیارنهه:د بههت وجهه   آمههدعو  ریههد پ:ههدا مهه

جه   خه ر رن بهی  ه ند  بهت طه ر        ت انید ما،  میجوت 

 دههه تر م:ههاان پیارنهه:د نر نهه   هه   مههمشهه هدع روهه  

 سهه زدخیثهه  میجوههتاوددههیا  ر ا،هه  میجوههت ننههبت بههت  

   هد نررخ تغ::یا  مین س  

 

 گیرینتیجه

اسهت    بهی زمه ن دهداول فیا،یهدد   تیه:ت رو ه  به  روش م   

ب  ههه   ت انهههد مههه فیاغههه  اسهههده  ع از روش نههه ،  

و  زمهه ن طهه  فیا،یههد ،یههتهاو   ر زمهه ن جهه ، غههیفت

ید  ر جههه  ر:ه:ههت رو هه   هه   و  ر  هه:  جهه ل تغ::هه 

 ر ههی   ی  ر تیق:ه  ج هه    ریهد  تیر:  رو   ا،یه   نره  

  اوددیاسهه ند از  و زمهه ن اسههده  ع  ههدع اسههت     میجوههت

رردههی،  زمهه ن اسههده  ع  ههدع رردههی از زمهه ن اسههده  ع   

 دهه ،  بهدههیو  ر  هه:  جهه ل بهه  ن  ههدع  ر روش معرهه ل 

و ب:شههدی،  زمهه ن اسههده  ع  ههدع  ر اوددیاسهه ند      بهه  

ده  ع  ههدع  ر روش معرهه ل و بیابههی بهه  زمهه ن اسهه ،بهه ًتقی

ا،هه  تیق:هه   ر  ر   ر  هه:  جهه ل بهه  ندهه ،  بهدههی بهه     

م:ههاان پیارنهه:د بههت م:ههاان   بهه    گ:ههیدغههر  میجوههت

تهه جه  افههاا،ا پ:ههدا رههی  مادبدههت ب ،ههد  ر نظههی  ا ههت  

بهدهی،   مه  و     رو ه  خه ا پیارنه:د به ال،   ا هت(      رت

 رجههت   00اوددیاسهه ند بهه    :ههیدگغههر  زمهه ن بههیاد  

آزا  و  اسهه:د چههی  رههت  اسههت  :قههت  64 وسونهه:   

جهههدا    هههدع  ر  :هههیدگغهههر  نر نهههتپیارنههه:د  ر 

 ر  اوددیاسهه ند امهه ا  سهه زدخیثهه  میجوههت  ر  هنههدید

سهههب  جههه      :قهههت  84و سونههه:    رجهههت  04

 و  رند:یههتبههت  و:هه   ههدع سهه:ده د چههی  آزا  جههدارثی ا

 نهبت بهت روش مدههداول  ن ب  ه  ره ها   به  ت جهت آنهه      

 ر  فیاغهه  روش   هیههدع ره ،ههت نشهه نرههت   هه   مهه

  ر ا،هه  میجوههت  اسههت سهه زدخیثهه ن رردههی فیا،یههد زمهه 

بههت   ههدعس نداوددیا دههه نر نههتم:ههاان پیارنهه:د   ن:هها

بعههد از  ن چشهر :ید ره ها پ:ههدا رهی ع اسهت رهت     م:هاا 

ش می سهههب  بهههیاد رههه ها رو :هههیدگغهههر  میجوهههت

به  ت جهت بهت نده ،       بهید رنهک  میجوهت   ر  اسهت پیارن:د 

بهه   بههیدرنههکبههیاد و زمهه ن بهدههی،   مهه   اسههیلدیوفد مدی

  اسههت  :قههت  84 وسونهه:    رجههت  64اوددیاسهه ند 

ههه   ر سههح  خهه ر  بههی جهه   رن دانههت  فیاغهه   امهه ا 

ههه  و ب  هه  جهه   ب:شهدی رن دانههت   ار ایههی مثبهت   رن بهی 

 ر سهههح  خههه ر رن بهههی ننهههبت بهههت روش مدهههداول   

اسهه:د چههی  آزا  و    ر ا،ه   ههیا،د    هه   مهه بههیدرنهک 

تغ::هههی  سههه زدخیثههه  میجوهههتننهههبت بهههت  پیارنههه:د

وجهه   افههاا،ا پیارنهه:د  ر  بهه   رییههد نرههچشههر :ید 

تیر:بهه   پیارنهه:د  ر خهه ر   جهه   ایههی ر و،د سهه: ن  

آن  ر رو هه   انههدازعمهه ن  از افههاا،ا بهه:ا از   رن بههی 

بههت  د:هه   فیاغهه  بهه  امهه ا  رانههدم ن تیههه:ت    هه   مهه

 ر و   از رو هه  ههه  ن خ دیههو ب:شههدی  تههی، سههیخههیو  

  مهه د ر معههی    ههیار گههیفد  رو هه    رردههیند:یههت 

   افههههاا،او آ  مهی هههه ا  ندشهههه د رو هههه (بهههه ال 
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 انههدازدراعها،یههت اود:ههت نیهه  و      بهه  وجهه   ، بههد مهه

 طههه  جههه ، غهههیفتزمههه ن بههه   تههه ان مههه  تیه:هههاا 

بههت  ههیا،د به:یههت ت د:ههد    و رهه ها افههت رو هه  زمهه ن 

  ست ، فت 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effects of ultrasonic waves, reducing the temperature and 

lowering the time in the refining of canola oil, compared to the conventional method. In this study, an 

ultrasonic bath was used for degumming, neutralizing and oil bleaching. The temperature of 45 and 65 °C 

and time of 30 and 60 min for degumming, the temperature of 40 and 55 °C and time of 20 and 30 min for 

neutralization of degumming oil, the temperature of 45 and 60 °C and time of 20 and 30 min for bleaching 

of neutralized oil were used. At all stages, an ultrasonic bath with 100 Watts power and a frequency of 20 

kHz was used. The acid index, peroxide value, and fatty acid composition of oils were determined. The 

acid index did not change significantly (p > 0.05) in the degumming process, but the peroxide value was 

increased (p < 0.05). In the process of neutralizing with ultrasound, the free fatty acid content was 

significantly reduced (p < 0.05), but the peroxide index was increased (p < 0.05). In the bleaching process 

by ultrasound, the free fatty acids and peroxide levels did not increase significantly in this treatment. The 

combination of fatty acids did not change with the ultrasonic waves after three refining processes. 

Ultrasonic waves can be used as a safe method in the process of oil refining and do not affect the 

composition of oil fatty acids. 

Keywords: Oil qualitative properties, Rapeseed oil, Ultrasonic waves. 
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