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 چکیده

درصد لیپید است و به خاطر داشتن مقدار باالی روغن  40-60فندق یک منبع غنی از انرژی و حاوی 

،اسیدهای چرب ضروری ، فیتواسترول ها، آنتی اکسیدانها و مواد معدنی دارای ارزش تغذیه ای باالیی 

ی بر سالمتی ( می توانند اثر سویPOPsمی باشد. با این حال ،محصوالت اکسیداسیونی فیتواسترولها )

و  POPsداشته باشند. در این مطالعه اثرات فرآیندهای تصفیه روی اسیدهای چرب، فیتواسترولها، 

های روغن فندق  بررسی شد. بعد از جداسازی و غنی سازی با کروماتوگرافی مقدارتوکوفرول

ا با با کروماتوگرافی گازی و توکوفروله POPsاسیدهای چرب، فیتواسترولها و  (SPE)ستونی

کروماتوگرافی مایع با کارایی باال اندازه گیری شده اند. مراحل مختلف تصفیه اثر ناچیزی بر روی 

  POPsترکیب اسیدهای چرب روغن فندق داشت.  اگرچه، این مراحل روی ترکیبات فیتواسترولها، 

ی مقادیر کلی و مقدار توکوفرولها تاثیر قابل توجهی داشت، بطوری که در آخر فرآیند تصفیه شیمیای

به  ppm 4/334و ppm8/1369 ،ppm57/10و مقدار توکوفرولها به ترتیب از  POPsفیتواسترولها، 

ppm1061 ،ppm19/3 وppm 183 ا کردند.کاهش پید 
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 مقدمه -1-1

چربی ها و روغنها  یک منبع غنی از انرژی و همچنین یک ناقل اجزای محلول در چربی  را 

فراهم می کنند. همچنین آنها  بعنوان یک محیط انتقال حرارت برای فرآوری غذاها  بکار می روند 

نند. و نیز یک بافت و طعم مناسب و احساس دهانی مطلوبی را به محصوالت غذایی منتقل می ک

منشاء چربی ها و روغنها از منابع گیاهی و حیوانی می باشد. اگرچه منابع گیاهی شامل دانه های 

روغنی ، میوه های گرمسیری و جلبک ها می باشد ولی منابع دیگری ممکن  است از حیوانات 

خشکی، ماهی ، پستانداران دریایی و  منابع مشتق شده  نشات گرفته شده باشد. اجزای اصلی 

یپیدهای غذایی تری آسیل گلیسرول ها هستند ولی اجزای کمیاب نیز برای مشخصات کیفی ، ل

پایداری و موارد کاربردی مهم هستند. هر دو  نوع اسیدهای چرب و درجه غیر اشباعیت آنها  و 

همچنین نوع و مقدار ترکیبات کمیاب در نگهداری کیفی روغن تاثیر دارند و ترکیبات کمیاب 

 ل فیتواسترولها نیز ممکن است برای اثرانگشت و تصدیق مواد منبع استفاده گردد.خاص از قبی

گیرند. های خوراکی از منابع حیوانی و گیاهی تحت فرآیندهای زیادی قرار میها و چربیروغن

ها به حداکثر رساندن بازده روغن با حفظ کیفیت باالی آن و تولید ها و چربیهدف از فرآیند روغن

(.   2004باشد) اوبریینهای با پایداری بیشتر بوسیله حذف ترکیبات نامطلوب میو چربی هاروغن

های روغنی پیچیده بوده و شامل عملیات مختلفی است. بعضی از این فرآوری روغن و دانه

ای و اثرات سودمند روغن را بوسیله جدا سازی یا تغییر شیمیایی فرآیندها ممکن است ارزش تغذیه

دانه و روغن  کاهش دهد. در سالهای اخیر، بیشتر مشخص شده است که غذاهای حاوی ترکیبات 

های خوراکی دارای ترکیبات زیست فعالی هستند که ممکن است در برابر تعدادی از روغن

های های خوراکی و دانههای متداول فرآیند روغنبیماریهای مزمن اثر محافظتی داشته باشند. روش

وجهی از ترکیبات غیر گلیسیریدی مواد غیر قابل صابونی شونده را از روغن گیاهی بخش قابل ت

ها کند. عموماً، ترکیب اسید چربی روغنخام در طول هر یک از مراحل مختلف تصفیه حذف می

گیرند. خنثی سازی با سود بطور قابل توجهی بوسیله فرآیندهای تصفیه تحت تاثیر قرار نمی

خار دو فرآیندی هستند که اتالف قابل توجهی در ترکیبات زیست سوزآور و بوگیری با دمش ب

 شوند.فعال موجود در روغنهای گیاهی خام را موجب می



 ( در لیپیدها Minor Compounds ترکیبات جزئی) -1-2  

 

 ها فیتواسترول -1-2-1

های روغنای از مواد غیر صابونی شونده را در های گیاهی( بخش عمدهها )استرولفیتواسترول

(. این ترکیبات از اسکوالن مشتق شده و  2006دهند )آزادمرد دمیرچی و دوتا گیاهی تشکیل می

های گیاهی دهند و درکنترل سیالیت ونفوذ پذیری غشاء سلولها را تشکیل میترپنگروهی از تری

های پیوند ای در نقل و انتقال سیگنال و فعالیت آنزیمنقش دارند. همچنین بعضی عملکرد ویژه

یافته به غشاء را دارند. فیتواسترول ها از لحاظ تغذیه ای و پایداری روغنها و چربیهای خوراکی نیز 

دارای اهمیت زیادی هستند. این ترکیبات در کاهش کلسترول تام و کاهش کلسترول لیپوپروتئین 

ایی دارند) ( سرم خون و بیماریهای قلبی عروقی در انسان نقش بسزLDLهای کم دانسیته )

 (. 1998و  پارسریزا و همکاران  2005مورئو

فنانترن با زنجیر جانبی در  -سیکلوپنتانو -ای پرهیدروها مشتقات سیستم چهار حلقهفیتواسترول 

اتم  29یا  28ها حاوی هستند. اکثر فیتواسترول 3و گروه هیدروکسیل در کربن شماره  17اتم کربن 

ه، معمواًل یکی در هسته استرولی و بعضی وقتها دومی در زنجیر کربن و یک یا دو پیوند دوگان

 Dو  A ،B ،Cهای استرول شامل چهار حلقه ، ملکولIUPACباشند. طبق توصیه جانبی، می

 (. 1هستند )شکل 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 IUPACطبق توصیه  Dو  A ،B ،Cساختار شیمیایی استرول شامل چهار حلقه  - 1شکل 

 



پنج کربنه  Dشش اتم کربن و یک ساختار غیر خطی دارند و به حلقه بعدی  Cو  A ،Bقه سه حل

های کربن در زنجیر جانبی و مکان و تعداد ها درگیاهان در تعداد اتمباشند. فیتواسترولمتصل می

 (.  2005باشند) مورئوپیوندهای دوگانه در حلقه و زنجیر جانبی متفاوت می

 

 

 

 تواسترولگروههای فی -1-2-2

در  4ها به سه گروه بر اساس حضور یا عدم حضور گروههای متیل در کربن شماره فیتواسترول

 3های دو متیلهو استرول 2های تک متیله، استرول1های بدون متیلشوند: استرولتقسیم می Aحلقه 

 (.2008و آزادمرد دمیرچی و دوتا   2007ترپن( )آزادمرد دمیرچی و دوتا های تری)الکل

، دی  باید توجه داشت که اریترودیول و اواول از ترکیبات موجود در مواد غیر قابل صابونی شونده

های های عمده در بسیاری از روغنهای گیاهی می باشند که در گاز کروماتوگرافی با استرولالکل

متیل(  باشند. فرمول ساختاری سیتواسترول )یک استرول بدونبدون متیل هم کروماتوگرام می

متیلن سیکلوآرتانول )یک استرول دو متیله( در  -24سیترواستادی نول )یک استرول تک متیله( و 

 (. 1991نشان داده شده است) آکی حیسا و همکاران  2شکل 

 سیترواستادی نول                                 سیتواسترول              متیلن سیکلوآرتانول   -24 

 

ار شیمیایی سیتواسترول )یک استرول بدون متیل( سیترواستادی نول )یک استرول ساخت -2شکل 

 متیلن سیکلوآرتانول )یک استرول دو متیله( -24تک متیله( و 

 

                                                 
1- Desmethylsterols 
2 -4-Monomethylsterols 
3 -4,4'-Dimethylsterols  



ساختار  3باشد. در شکل ترین گروه استرولی در روغنهای گیاهی میهای بدون متیل عمدهاسترول

های معمول روه ارائه شده است. تمام فیتواسترولشیمیایی تعدادی از استرولهای موجود در این گ

کربن نیز در این گروه قرار دارد.  27باشند اما کلسترول با ساختار کربن می 29یا  28دارای ساختار 

های حیوانی است اگرچه فقط در مقدار کمی در روغنهای کلسترول بعنوان استرول عمده در چربی

 ارائه شده است.  1های معمول از هر گروه در جدول رولشود. بعضی از استگیاهی نیز یافت می

 

 

 

 بعضی از استرولهای موجود در گروههای استرولی IUPACهای متداول و نام -1جدول 

 

     IUPAC نام   نام متداول

  های بدون متیلاسترول

Sitosterol  5α-Stigmast-5-ene 3β-ol 

Campesterol  Ergost-5-ene 3β-ol 

Stigmasterol  5α-Stigmasta-5,22-diene 3β-ol 

Avenasterol-5Δ  5α-Stigmasta-5,24(28)-diene 3β-ol 

   

   های تک متیلهاسترول

Citrostadienol  4α-Methyl-24-ethylidene-5α-cholest-7-ene 3β-ol 

Obtusifoliol  4α, 14α-Dimethyl-24-methylene-9β, 19-cyclo-5α-

cholest-8-ene 3β-ol 

Gramisterol  4α-Methyl-24-methylene-5α-cholest-7-ene 3β-ol 

Cycloeucalenol  4α,14α-Dimethyl-9β,19-cyclo-24-methylene-5α-

cholestane 3β-ol 

   

   های دو متیلهاسترول

24-

Methylenecycloarta

nol 

 24-Methylen-9β, 19-cyclo-5α-lanost-24-ene 3β-ol 

Cycloartenol  9β, 19-Cyclo-5α-lanost-24-ene 3β-ol 

α- Amyrin  5α-Urs-12-ene 3β-ol 

β-Amyrin  5α -Olean-12-ene 3β-ol 

 

 



 

 

 های بدون متیلساختار شیمیایی تعدادی از استرولهای موجود در گروه استرول -3شکل 

 

شوند و پیش ساز تولید میمتیله( در مراحل اولیه بیوسنتزی  2دار )تک متیله و های متیلاسترول

-های بدون متیل در روغندار در مقایسه با استرولهای متیلهای بدون متیل هستند. استرولاسترول

گیری کّمی های گیاهی در مقدار نسبتاً کمتری وجود دارند. بنابراین ضروری است که قبل از اندازه

های مناسبی جداسازی و غنی سازی کرد. روشدار با گاز کروماتوگرافی، آنها را با های متیلاسترول

( و TLC) 4روش های متداول برای این غنی سازی و جدا سازی، کروماتوگرافی الیه نازك

باشد. کروماتوگرافی الیه نازك با فاز ثابت سیلیکا ( میHPLC) 5کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

باشد ( برای این کار بیشتر معمول می 70: 30 :1) اسید استیکو فاز متحرك هگزان : دی اتیل اتر و 

ها بر روی نحوه جدا سازی گروههای استرول 4(. در شکل 2005)آزادمرد دمیرچی و همکاران 

TLC .نشان داده شده است 

 

 

 

 

                                                 
4- Thin layer chromatography 
5- High performance liquid chromatography 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Bهای بدون متیل، : باند استرولTLC ،Aها بر روی نحوه جدا سازی گروههای استرول -4شکل 

 های دو متیله: باند استرولCهای تک متیله، ند استرولبا

 

ها، و امکان خطا و مخلوط البته این روش معایبی همچون زمان بر بودن، بازیابی پایین استرول 

نیز نیاز به حجم زیادی از حالل  HPLCها با همدیگر دارد. روش های متفاوت استرولشدن گروه

روش جدیدی توسط آزادمرد دمیرچی و دوتا ابداع شد. در این و هزینه باال دارد به همین دلیل 

 )SPE( 6ها از کروماتوگرافی استخراج فاز جامدروش برای جدا سازی و غنی سازی استرول

ب(. این روش ساده و نیاز به حالل کمتری داشته و 2006استفاده شد )آزادمرد دمیرچی و دوتا 

خیلی باال بود. بعد از جدا سازی و غنی سازی  TLCول ها در مقایسه با روش متدابازیابی استرول

گیری کمی و کیفی آنها از های مذکور، برای اندازهها با یکی از روشهر کالس از استرول

                                                 
6 -solid phase extraction 



ب(. کروماتوگرام هر سه گروه 2006شود )آزادمرد دمیرچی و دوتا کروماتوگرافی گازی استفاده می

 داده شده است. نشان 7 ، 6،  5ها در شکل های از استرول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های بدون متیل آنالیز شده با کروماتوگرافی گازیکروماتوگرام گروه استرول -5شکل 

 

1 = cholesterol, IS = α-cholestanol (internal standard, IS); 2 = methylene cholesterol; 

campesterol; 7 = -7; 6 = Δcampesterol; 4 = campestanol; 5 = stigmasterol=  3

-5,24avenasterol, 11 = Δ-5clerosterol; 8 = sitosterol; 9 = sitostanol; 10 = Δ

;stigmastadienol avenasterol-7= Δ 13stigmastenol;  7Δ=  12 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 های تک متیله آنالیز شده با کروماتوگرافی گازیکروماتوگرام گروه استرول -6شکل 

sterol; 3 = gramisterol; -7btusifoliol; 2 = Δcholestane); 1 = o-IS = internal standard (5α

cycloeucalenol; 5 4 = 

sterol; 6 = -8and Δ  -7Δ= 

sterol; 7 = -7,22Δ  

citrostadienol. 
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 ی گازیهای تک متیله آنالیز شده با کروماتوگرافکروماتوگرام گروه استرول -7شکل 

IS = internal standard (cholesterol); 1 = taraxerol; 2 = δ-amyrin; 3 = β-amyrin; 4 = 

butyrospermol; 5 = cycloartenol; 6 = tirucalla-7, 24-dienol;  

7 = 24-methylenecycloartanol. 
 

 

 های آزاد و استريفیه شدهفیتواسترول -1-2-3

های خوراکی وجود ها و چربیفرمهای آزاد و استریفیه شده در روغنتوانند به  ها میفیتواسترول

بدون مشتق است در  Aدر حلقه  3داشته باشند. در فرم آزاد، گروه هیدروکسیل در کربن شماره 

ها پیوند صورتیکه در فرم استریفیه شده، گروه هیدروکسیل بصورت کوواالنسی با سایر جانشین

سیتواسترول را بصورت استریفیه شده با گروههای مختلف نشان  نیز 9(. شکل  8یابد )شکل می

 دهد.می

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ها در فرمهای آزاد و استریفیه شدهساختارشیمیایی فیتواسترول -8شکل 
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 ساختارشیمیایی سیتواسترول در فرمهای استریفیه شده با گروههای مختلف -9شکل 

 

لیز استرول کل، صابونی کردن روغن و سپس استخراج مواد غیرصابونی روش متداول برای آنا 

های استریفیه شده اتر و...( است. اما در این روش استرولاتیلشونده با یک حالل آلی )هگزان، دی

های آزاد با کروماتوگرافی گازی آنالیز های آزاد تبدیل شده و همراه با سایر استرولنیز به استرول

جام آزمایش بدین گونه موجب از دست رفتن اطالعات زیادی در مورد مقدار شوند. انمی

شود )آزادمرد دمیرچی و های آزاد/ استریفیه شده میهای استریفیه شده و نسبت استرولاسترول

(. اگر استرولهای استریفیه شده  قبل از صابونی کردن از روغن جدا سازی شوند و 2008دوتا 

توان به مقدار هر دو فرم استرول در روماتوگرافی گازی آنالیز گردد میسپس صابونی شده و با ک

تواند در شناسایی های آزاد و استریفیه شده در روغن میبرد. مقدار و نسبت استرولروغن پی



این  SPEروغن، اثر فرآیند بر روغن و کنترل کیفی روغن کمک شایانی کند. با استفاده از روش 

 5/0(. ابتدا مقدار 2008روغن جدا سازی شده است )آزادمرد دمیرچی و دوتا ها از دو فرم استرول

گرم( که قبالً میلی 500)سیلیکا  SPEمیلی لیتر هگزان حل شده و به ستون  1گرم نمونه روغن در 

میلی لیتر  9های استریفیه شده با شود. استرولمیلی لیتر هگزان شسته شده، بار گذاری می 3با 

های آزاد با استفاده شوند و بعد از آن استرولشسته شده و از روغن جدا سازی می SPEهگزان از 

گردند. بدین صورت هر دو فرم ( شسته و جدا سازی می4: 6اتر )از مخلوط هگزان: دی اتیل

 شوند.  گیری میها جداگانه با کروماتوگرافی گازی آنالیز و اندازهاسترول

 هایتواسترولمحصوالت اکسیداسیونی ف -1-2-4

فیتواسترول ها نیز همانند سایر لیپید های غیر اشباع وقتی در معرض هوا، حرارت، نور و کاتالیست 

(. اخیرا گزارش 2009های شیمیایی قرار گیرند، می توانند اکسید شوند )آزادمرد دمیرچی و دوتا 

( بر سالمتی sPOP) 7هایی در مورد زیان های احتمالی محصوالت اکسیداسیونی فیتواسترول ها

نحوه اکسیداسیون سیتواسترول )استرول عمده در  10(. شکل 2004انسان گزارش شده است)دوتا 

 دهد.های گیاهی( و تولید محصوالت اکسیداسیونی متنوع را نشان میروغن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7- Phytosterol oxidation products 



 

 

 

 

 

 

 

 اکسيداسيون سيتواسترول و توليد محصوالت اکسيداسيونی مختلف  -10شکل 

 

نیز به مقداری کمتر در  sPOPفیتواسترول ها به مقدار کم در مواد غذایی وجود دارند بنابراین 

با  کیفی و قبل از آنالیز کمی ، POPsبه علت مقدار کم محصوالت غذایی و روغنها وجود دارد.

باید  (GC-MS)اسپکتروفتومتری جرمی -( یا کروماتوگرافی گازیGCکروماتوگافی گازی)

های مناسب این مواد را از مواد غذایی جداسازی و غنی سازی کرد )آزادمرد دمیرچی و بوسیله روش

( و TLC(، کروماتوگرافی الیه نازك )HPLC(. کروماتوگرافی مایع با کارایی باال )2009دوتا 

SPE  برای این منظور استفاده شده است. روشHPLC  زمان زیادی می گیرد و حالل زیادی نیز

اتفاق بیافتد و همچنین POPs نیز ممکن است تغییرات زیادی در  TLCا روش مصرف می کند. ب

سریع است و تماس محصوالت  SPE. روش خطاهای احتمالی زیادی نیز می تواند بوجود آید

اکسیداسیونی با هوا در طی آزمایش با این روش کمتر است و کارایی آن در جداسازی و غنی 

در روغن ها و چربی ها ثابت شده است )آزادمرد دمیرچی و سازی فیتواسترول های اکسید نشده 

در هنگام گاز کروماتوگرافی می  sPOP(. فیتواسترول ها در صورت همراه بودن با 2009دوتا 

ها دارند و در  POPsتوانند مشکل ساز باشند این ترکیبات زمان ماندگاری یکسانی با بسیاری از 

بنابراین ضروری است که از  .ی توانند اختالل ایجاد کنندم GCاندازه گیری کمی و کیفی آنها با 

تا حد امکان عاری از فیتواسترول ها گردد. روش  POPsروش های مناسبی استفاده شود تا فاز 

SPE تواند سریع و دقیقی توسط آزادمرد دمیرچی و دوتا ابداع شده است که میPOPs  را از مواد

(. 2009سازی کند )آزادمرد دمیرچی و دوتا سازی و غنیغیرقابل صابونی شونده بطور کامل جدا

 دهد.فلوچارت این روش را نشان می 11شکل 

 

 میلی لیتر 1روغن ترانس استریفیه حل شده در 

 

 (v/v 9:1هگزان : دی اتیل اتر )



 

 میلی لیتر هگزان شسته شده 5سیلیکا(قبالً با  g 1) SPEبار گذاری بر ستون 

 

 (v/v 9:1لیتر هگزان : دی اتیل اتر )میلی  15شستن با 

 

 (v/v 1:1میلی لیتر هگزان : دی اتیل اتر ) 10شستن با 

 

 میلی لیتر استون 10خالص با  POPsشستن وجمع آوری 

 

 GC-MSو   GCآماده سازی و آنالیز با 

 

 POPsبرای جداسازی و غنی سازی  SPEمراحل کاری روش  -11شکل

 

های موجود در نمونه روغن فندق آنالیز اکسیداسیونی استرول کروماتوگرام محصوالت 12شکل 

 دهد.شده با کروماتوگرافی گازی را نشان می

 
 GCکروماتوگرام آنالیز محصوالت اکسیداسیونی فیتو استرول ها در نمونه روغن فندق بوسیله  -12شکل 

 

1, 7α-Hydroxycampesterol; 2, 7α-Hydroxystigmasterol; 3, 7α-Hydroxysitosterol; 4, 

7β-Hydroxysitosterol; 5, 6β-hydroxycapestanol; 6, 6β-hdroxysitostanol; 7, 24-



hydroxysitosterol; 8, Stigmastanetriol; 9, Sitostanetriol; 10, 7-Ketostigmasterol; 11, 7-

Ketositosterol 

 

 

 ها استرادين -1-2-5

در طول فرآیند تصفیه  8هاای غیراشباع و استرادینهها ممکن است به هیدروکربنفیتواسترول

گازی و گیری با کروماتوگرافی ها قابل انداز)رنگبری و بوگیری( دهیدراته شوند. استرادین

ها را در روغن سویا کروماتوگرام استرادین 13باشند. شکل کارایی باال میمایع با کروماتوگرافی 

 دهد.نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8-Steradienes 



 مایع با کارایی باالهای روغن سویا با کروماتوگرافی گیری استرادینکروماتوگرام حاصل ازانداز-13شکل 

 (1) 3,5-Cholestadiene, (2) 3,5-campestadiene, (3) 3,5,22-stigmastadiene, (4) 3,5-

stigmastadiene. 
 

 

ید  و در طول بوگیری بدلیل ها در طول رنگبری در سطح خاك رنگبر فعال شده با اساسترادین

سیتواسترول -حاصل از دهیدراسیون بتا stigmastadiene-3,5شوند. دمای باال تشکیل می

-های گیاهی دارد. باید توجه کرد که این بدلیل مقدار باالی بتابیشترین مقدار را در روغن

های گیاهی غنباشد. روهای گیاهی میها در روغنسیتواسترول در مقایسه با سایر استرول

دارد. در طول تصفیه )رنگبری  ppm   0.01استخراجی با پرس یا با حالل مقدار استرادین کمتر از

تواند تعیین کند که روغن تصفیه شده شوند و اندازگیری آنها میها تشکیل میو بوگیری( استرادین

تصفیه شده قابل های های گیاهی بکر با روغنیا خام است. همچنین در تعیین تقلبات روغن

  ppm  100تا 1توانند بین های گیاهی تصفیه شده میاستفاده است. بسته به شرایط تصفیه، روغن

 (. 2002استرادین داشته باشند) ورلیین و همکاران 

 

 هاتوکول -1-2-6

 α ، β ، γنوع ایزومر  4ها شامل باشند. توکوفرولها میها و توکوترینولها شامل توکوفرولتوکول

باشند. تعداد گروههای متیل متصل به بخش هتروسیکلیک آنها متفاوت بوده و نامگذاری بر می δو 

ها و ها از لحاظ ساختمانی شبیه به توکوفرول(. توکوترینول14گیرد )شکل اساس آن صورت می

گانه وجود بوده ولی در زنجیر جانبی آنها سه پیوند دو  δو  α ، β ، γهمانند آنها دارای ایزومرهای 

ها و روغنها و دارای خاصیت ویتامینی و آنتی اکسیدانی ها محلول در چربیتوکوفرول دارد.

 باشد.می δ > (1/0)γ )5/0(β < )1(α(03/0ها به صورت )باشند. ترتیب ویتامینی توکوفرولمی

یت از خاص δبه  αتوکوفرول بیشترین خاصیت ویتامینی داشته و از ایزومر  -αواضح است که 

توکوفرول شکل معمول توکوفرول که به محصوالت  -αشود. ها کاسته میویتامینی توکوفرول

باشند و های غذایی میکدهای افزودنی Eهای دارد )شماره  307Eغذایی اضافه می شود شماره  

های غذایی در صورت وجود باید ذکر شود(. شیوه شماره گذاری بر اساس سیستم در برچسب

 باشد.( تعیین شده بوسیله کمیته کدکس میINSالمللی )ی بینشماره گذار
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Abstract 

 

Hazelnut is a rich source of energy and contains 40-60% lipid. Because of 

its high oil content, essential fatty acids, phytosterols, antioxidants and 

minerals has a high nutritional value. However, phytosterol oxidation 

products may have negative effects on health. In this study, effects of 

hazelnut oil refining were studied on fatty acid composition, phytosterols, 

POPs and tocopherols. Fatty acid composition, phytosterols and POPs after 

separation and enrichment with solid phase extraction (SPE) were analyzed 

with gas chromatography (GC) and tocopherols determined with high 

performance liquid chromatography (HPLC). Refining process had 

negligible effects on fatty acid composition of analyzed hazelnut oil sample. 

However, different refining processes of hazelnut oil had noticeable effects 

on phytosterols, POPs and tocopherols. In the refined oil, total amount of 

phytosterols, POPs and tocopherols were reduced from 1369.8 ppm, 10.57 

ppm, 334.4 ppm to 1061 ppm, 3.19 ppm and 183 ppm, respectively. 

 

 

 

 


