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 چکیده

در زمان برر اایره    کرت خرد شدههای روغن بذر گل مغربی، آزمایشی به صورت بر ویژگی ، دما و زمان انبارداریبندیبه منظور بررسی اثر نوع بسته
سرطح دمرا    2بندی )بسته کاغذی، آلومینیومی، ای وی سی و سلوفان(، سطح بسته 4تکرار انجام شد. تیمارها شامل  3تیمار و  32تصادفی با  طرح کامالً

ماه( بودند. در اایان هر دوره انبارداری، استخراج روغن با دستگاه سوکسرله   12 و 9، 6، 3نبارداری )سطح مدت ا 4و دمای محیط( و  4 گراددرجه سانتی)
 مدت انبارداری بر ساده دما، نوع بسته بندی و انجام و عدد اسیدی و عدد اراکسید به عنوان شاخص کیفی روغن بررسی شد. بر اساس نتایج آزمایش، اثر

ماه با افزایش راندمان استخراج بره   3بود که بعد ازگذشت  درصد 45/16دار بود. ایش از انبارداری، درصد روغن معنی های روغن گل مغربیتمام ویژگی
عردد   ماهه رسید و در خاتمه انبرارداری، انردکی افرزایش مشراهده شرد.      9در انتهای دوره  درصد 71/12و سپس با روند کاهشی شدید به  درصد 75/19

مراه، عردد    3گزارش گردید. بعرد از گذشرت    oil 1-kg 2meq O 4/2 و oil 1-g mg KOH 16/1یش از انبارداری به ترتیب اسیدی و عدد اراکسید، ا
واالن اکسیژن بر کیلوگرم روغن رسید. دمای محریط، از نظرر بهبرود    اکیمیلی 82/9و در خاتمه انبارداری به باالترین میزان یعنی  14/3اراکسید روغن، 

 درصد 29/17های کاغذی و سلوفان به ترتیب با ، از نظر حفظ کیفیت روغن مناسب بود. بذرهای موجود در بستهگراددرجه سانتی 4 میزان روغن و دمای
 mg KOH بیشترین میزان روغن را داشتند. انبارداری بذر در بسته سلوفان با توجه به عدد اسیدی و عدد اراکسید روغن آن )به ترتیب درصد 75/16و 

oil  1-g89/0 و oil 1-kg 2meq O 05/5.جهت حفظ کیفیت روغن مطلوب بود ،) 

 
 بندی، روغن، عدد اسیدی، عدد اراکسیدانبارداری، بستههای کلیدی: واژه

 

   1 مقدمه

گیاهی دارویی متعلق به  ((.Oenothera biennis Lگل مغربی  
است. گل مغربی یک دانه روغنی نسبتا جدیرد برا    Onagraceaeتیره 
 10-7درصد روغرن برا حردود     30-20زش باال است. بذر آن حاوی ار

 (.8و  7باشد )درصد اسید گامالینولنیک می

در حرراح حا ررر روغررن گررل مغربرری، مهمترررین منبرر  اسررید     
تقا ا برای کاربردهای دارویی و درمانی آن بره   گامالینولنیک است که

ندین ساز اروستاگالعنوان یک اسید چرب  روری بسیار فعاح و ایش
1E    (. روغرن ایرن گیراه    21)باشرد  و مشتقات آن رو بره افرزایش مری

ها شامل اگزما، ماستالژیا، نوروااتی دیرابتی،  دردرمان بسیاری ازبیماری
سرطان، مولتیپرل اسرکلروزیس، آرتریرت روماتو یرد و سرطوح براالی       

                                                 
ترتیب استاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی و دانشیار به -3و  2، 1

 گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
 ( Email: azizi@um.ac.ir                             نویسنده مسئوح:     -)*

DOI: 10.22067/jhs.2021.57440.0 

 (.11کلستروح موثر است )
رقر،،  میزان روغن بذر گل مغربری بسرته بره فاکتورهرایی ماننرد      

باشد. روغن آن درصد متغیر می 30تا 20شرایط ارورش و سن بذر بین
)  ها و مقدارکمی ازسایر لیپیردها درصد تری آسیل گلیسروح 98دارای 

هرا و فسرفولیپیدها( و حردود    اسیدهای چرب آزاد، دی آسیل گلیسروح
هرا و توکروفروح  درصد مواد غیرقابل صابونی شدن مانند استروح 1-2

 (. 7هاست )

مهمترین اجزای روغن گل مغربی شامل اسیدهای چرب غیراشباع 
درصد(،  10تا  7) درصد(، اسید گامالینولنیک 74تا  70اسید لینولئیک )
و اسیدهای چرب اشباع اسرید االمتیرک    درصد( 12 تا 8اسید اولئیک )

(. بذر گل 8باشد )می درصد( 3 تا 5/1درصد(، اسید استئاریک ) 9 تا 7)
 درصرد سرلولز    43درصد ارروتئین،  15روغن، دارای  مغربی عالوه بر

لیگنین، مواد معدنی شامل اتاسی،، کلسی،، فسرفر، منیرزی، و ویترامین   
  (.4است ) Eو  A ،B ،Cهای 

انبارداری طوالنی مردت برذر برا رخیرره آن در شررایط محیطری       
شررایط   (.12)ممکرن اسرت   یا تغییر محریط اطرراب برذرها     مناسب و

 )علوم و صنایع كشاورزي( علوم باغباني نشریه
 25-37. ، ص1400 بهار، 1، شماره 35جلد 
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تواند بر کیفیرت  روغنی قبل از استخراج صنعتی، میانبارداری بذرهای 
های کیفی روغرن بره شردت    (. شاخص28روغن خام تاثیرگذار باشد )

(. در طی انبارداری، 10بندی و مدت انبارداری است )متاثر از نوع بسته
محصوالت به ویژه ترکیبات روغنی تحت تاثیر شرایط انبارداری قررار  

همترین فاکتور برای تعیرین حساسریت   گیرند. ترکیب اسید چرب، ممی
به ویژه  نوع اسیدچرب موجود در روغن و روغن به اکسیداسیون است.

هرای  تعداد ایوندهای دوگانره، تعیرین کننرده نروع و وسرعت واکرنش      
 . (29) دهدمی شیمیایی است که در طی انبارداری رخ

شرایط نامساعد انبار، منجر به زواح و کاهش کیفیت بذر در طری  
(. 13شود که شدت آن بستگی به شرایط انبارداری دارد )ارداری میانب

دما، رطوبت نسبی، رطوبت بذر و دوره انبارداری، از مهمتررین عوامرل   
بیران   ( 22) همکاران وجایانتی  (.26 و 14موثر بر کیفیت بذر هستند )

ماننرد   ذرهادوره انبرارداری، خصوصریات بیوشریمیایی بر     در که کردند
کره   یابرد درحرالی  روغن کاهش مری  هیدرات، اروتئین ومحتوای کربو

 شود.می هدایت الکتریکی زیاد و آزاد، اسیدچرب آزاد میزان آمینواسید
 3با بررسی تاثیر مردت و درجره حررارت انبرار در      (16قاس، نژاد )

نشران داد   گراد( بر بذرهای گل مغربیدرجه سانتی 35و  21، 4سطح )
نبارداری به دلیل افزایش عدد اراکسید، کیفیت بذر گل مغربی در طی ا

شود، بیشترین تجم  اسید چرب آزاد و اکسیداسریون  به تدریج ک، می
در دمای باال مشاهده شد. از نظر کمی وکیفی، بذر تازه گل مغربی می

بررسری   در (23کانردیل و همکراران )   ماه انبار شود. 6تا  4تواند برای
یکی( در شرایط انبارداری بذر سرویا  االست ای و)اارچه بندیبسته تاثیر

 ی واسرید  عدد طی انبارداری درصد روغن کاهش و که درنشان دادند 
 تر بود. اوشش االستیکی مناسب افزایش یافت و روغناراکسید 

با توجه به اینکه در مورد شرایط انبارداری بذرگل مغربی با هردب  
ه است، در این استحصاح مواد موثره دارویی، مطالعات اندکی انجام شد

تحقیق، انبارداری بذر گل مغربی بره منظرور بهبرود میرزان و کیفیرت      
 روغن آن صورت گرفت.

 

 هامواد و روش

به منظور ارزیابی اثر دما و مدت انبارداری بذر گل مغربی در بسته
های مختلف بر تغییرات کمی و کیفی روغن، آزمایشی به صورت بندی

تکررار اجررا    3تصادفی در  طرح کامالًدر زمان بر اایه  کرت خرد شده
و  9، 6، 3سرطح )  4تیمارهای آزمایش شامل مدت انبرارداری در  شد. 
سطح )کاغذی بره   4بندی در ماه( به عنوان عامل اصلی، نوع بسته 12

، اری مترر میلی 12/0، آلومینیومی به  خامت مترمیلی 15/0  خامت
میلی 07/0 امت و سلوفان به  خمتر میلی 09/0سی به  خامت وی
( گراددرجه سانتی 4)سطح )دمای یخچاح  2( و دمای انبارداری در متر

هرای فرعری   (( بره عنروان عامرل   گراددرجه سانتی 20)و دمای محیط 
گرمی از بذر گل مغربی که تولید ساح  100بسته  96بودند. در مجموع 

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بود )طی این مدت  1391
های آلومینیومی نگهداری شرده برود( و از   دمای یخچاح و در بسته در

، در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1394تا اردیبهشت  1393اردیبهشت 
زمانی که رطوبرت  گروه علوم باغبانی در شرایط انبارداری قرار گرفت. 

بندی و درجه حرارت، با اعماح تیمارهای بسته رسید، درصد 5بذرها به 
 های تعیین درصد روغن، عردد آغاز و در هر مرحله، آزمایش انبارداری

افرزار  اراکسید روغن انجام شرد. ارزیرابی نترایج برا نررم      اسیدی و عدد
JMP8  و مقایسه میانگین صفات با آزمونLSD   5در سطح احتمراح 

درصد انجام اذیرفت. برای استخراج روغن از روش سوکسله و حرالح  
زدایی توسط دسرتگاه  ، حالحمی/وزنی(حج 1:4)هگزان استفاده گردید 
هرای  صورت گرفت. نمونره  گرادسانتی درجه 45تبخیرگردان در دمای 

ای تیرره در  هرای بعردی در ورروب شیشره    روغن برای انجام آزمایش
 EEC REGیخچاح نگهداری گردید. عدد اسیدی مطابق اسرتاندارد  

  AOCS Cd 8-53و عدد اراکسید مطرابق اسرتاندارد   (15) 2568/91
 گیری شد.اندازه (5)

 

 بحث نتایج و

 روغن درصد

( نشان می دهرد اثررات سراده نروع     1 نتایج آنالیز واریانس )جدوح
بندی، دما و مدت انبارداری بر درصد روغن برذر گرل مغربری در    بسته

 شده است. داردرصد معنی 1سطح احتماح 
اری بندی، دما و مدت انباردمقایسه میانگین اثرات ساده نوع بسته
بیشرترین درصرد    ( نشران داد 2بر درصد روغن بذر گل مغربی )جدوح 

( و درصد 75/16و سلوفان ) درصد 29/17های کاغذی )روغن در بسته
باشد. میزان روغرن  ( میدرصد 10/12کمترین آن در نوع آلومینیومی )
درجره   4نسبت به دمای  درصد 46/16به دست آمده در دمای محیط )

 ( بیشتر بود.درصد 16/14)گراد سانتی

برود کره بعرد     درصد 45/16درصد روغن ایش از شروع انبارداری 
و ارس از   درصد 75/19ماه با افزایش راندمان استخراج به  3ازگذشت 

ماهره   9در انتهرای دوره   درصرد  71/12آن با روند کاهشی شدید بره  
. در انتهای انبارداری، درصد روغن مقداری افزایش نشان داد که رسید
با وجود عدم  داری با دوره نه ماهه نداشت.نظر آماری اختالب معنیاز 

سنتز روغن بعد از برداشت بذر، افزایش راندمان استخراج روغن در ماه 
به ادامه اروسه رسیدن بذر و توان سوم انبارداری نسبت به شاهد را می

 تجم  روغن در دانه برداشت شده مربوط دانست.

باعر  افرزایش    مردت انبرارداری،  مشخص شده است که افزایش 
شرود  مری ون نتیجه افزایش اکسیداسی در میزان اکسیژن در دسترس و

از  تواند دلیلی برای کاهش درصد روغن در طی انبارداری باشد.که می
در طی انبارداری برای تامین انررژی مرورد    بذرطرب دیگر، متابولیس، 

. آنرزی، شرود می آنهای فیزیولوژیکی، باع  کاهش روغن نیاز فعالیت
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اکسیداز، ماالت سینتاز، سیترات سرینتاز،   Aهایی مانند آسیل کوآنزی، 
مری  کاتاالز و لیپاز در متابولیس، روغن و اسیدهای چرب برذر شررکت  

ها به صورت جز ی یا کامل نیازمند حضور (. فعالیت این آنزی،25کنند )
داری اکسیژن است که دلیلی برای کاهش میزان روغرن در طری انبرار   

 است.

ماه انبارداری بذر گل مغربی  4( گزارش کرد در طی16قاس، نژاد )
گرراد، درصرد روغرن بره تردریج      درجه سانتی 35و  21، 4در دماهای 

کاهش ایدا کرد و کمترین مقدار آن در انتهای انبارداری به دست آمد. 
مراه انبرارداری برذر     3( نیز نشان دادند در طری  32سیزمن و دلیباس )

گردان، درصد روغن با گذشت زمان، مستقل از شرایط انبرارداری،  آفتاب
 یابد.به تدریج کاهش می

(، تضاد مشراهده شرده   18بر اساس گزارش قاس، نژاد و هونرمیر )
در میزان روغن ارقرام مختلرف آفترابگردان تحرت دماهرای متفراوت       

د نژا(، همچنین قاس،28انبارداری، دلیل روشنی ندارد. مارتینی و آنون )
( بیان کردند که میزان روغن برذر بره طرور مشرخص     17و همکاران )

رسد چند اارامتر مختلف برر  متاثر از دمای انبارداری نیست. به نظر می

میزان روغن بذر و اجزای آن موثر است و تغییررات مشراهده شرده در    
 (.18میزان روغن، اغلب به یک عامل مربوط نیست )

مردت   × دمرا  ( اثر متقابل1 )جدوحبر اساس نتایج آنالیز واریانس 
درصرد   1بر درصد روغن بذر گل مغربری در سرطح احتمراح     انبارداری
بنردی،  بسته×دما، مدت ×بندی بسته اثر متقابلدار شده است، اما معنی
 دار نبود. دما بر درصد روغن بذر گل مغربی معنی ×بندی بسته ×مدت

داری بر درصد روغرن  مدت انبار × مقایسه میانگین اثر متقابل دما
 برین دمرای   داری،رانبا تا ماه شش،( نشان داد 1بذر گل مغربی )شکل 

°C 4 مشاهده  یداراختالب معنی ،نظر درصد روغن محیط ازدمای  و
در ماه سوم و بره دنبراح    درصد 59/22و بیشترین میزان روغن با  شد

در ماه شش، انبارداری در دمای محیط بره دسرت    درصد 58/17آن با 
ماهه انبرارداری   6و  3های آمد که در مقایسه با میزان آن بعد از دوره

بره طرور    درصرد  97/13درصرد و   91/16به ترتیب با  C 4°در دمای 
کمترین میزان روغرن در مراه نهر، انبرارداری برا       .دار بیشتر بودمعنی
در دمرای   درصرد  76/12و گراد درجه سانتی 4در دمای  درصد 65/12

 ید.محیط گزارش گرد
 

 گل مغربی بذر واریانس درصد روغن، عدد اسیدی و عدد پراکسید روغن تجزیه -1 جدول

Table 1- ANOVA for the oil percentage, acid value and peroxide value of evening primrose seed oil 

 منبع تغییرات

Source of variation 

 درجه آزادی

Degree of 

freedom 

 
 میانگین مربعات

   Mean squares  
 

 درصد روغن  

Oil  percent 
 عدداسیدی

Acid value 
 عددپراکسید

Peroxide value 
 مدت انبارداری

(Storage period ) 
3 **253.87 **0.098 **211.48 

a  خطای 

Error a 
8 26.77 0.001 0.82 

 بسته بندی

(Packaging) 
3 **130.48 **0/219 **62.54 

 دما

(Temperature) 
1 **124.60 **0.1 **43.98 

 دما×بسته بندی

(Packaging× Temperature) 
3 ns5.02 **0.07 ns 0.44 

 بسته بندی×مدت

(Period× Packaging) 
9 ns6.03 **0.079 **5.91 

 دما×مدت

(Period  ×Temperature) 
3 **49.58 **0.154 **4.29 

 دما×بسته بندی ×مدت

(Period ×Packaging×Temperature)  

  

9 ns9.33 **0.037 **4.46 

b خطای 

(Error b) 
56 5.74 0.007 0.98 

  **- معنیدار در سطح احتماح 1 درصد                  ns : غیرمعنیدار  
ns: no significant           **- significant at 1% level 
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 گل مغربی بذر عدد پراکسید روغن درصد روغن، عدد اسیدی و اده نوع بسته بندی، دما و مدت انبارداری برس اثر -2 جدول

Table 2- The simple effect of packaging, storage temperature and storage period on oil percentage, acid value and peroxide 

value of evening primrose seed oil 

 ارتیم

Treatment 

 روغن

Oil 

 (%)(درصد) 

  عدد اسیدی

Acid value 
oil) 1-g /(mg KOH   

 عدد پراکسید

Peroxide value 
oil)  1-Kg 2(meq O   

 بسته بندی

(Packaging) 
   

 کاغذی

(Paper) 
17.29 a 1.11 a 8.53 a 

 آلومینیومی

(Aluminum) 
12.10 c 1.06 a 5.70 b 

 ای وی سی

(PVC) 
15.17 b 0.98 b 5.29bc 

 سلوفان

(Cellophane) 
16.75 a 0.89 c 5.05  c 

 دما

(Temperature) 
   

4°C 14.19 b 0.98 b 5.46 b 

20 °C دمای محیط 

(Ambient temperature( 
16.46a 1.04 a 6.82 a 

 )ماه(انبارداری مدت
Storage period (months) 

   

3 19.75 a 1.05 a 3.14 d 

6 15.77 b 1.08 a 4.45 c 

9 12.71 c 0.95b 7.15 b 

12 13.07 c 0.96 b 9.82 a 

 داری ندارند.اختالب معنی درصد 5احتماح  سطح در LSDاساس آزمون  برحروب مشترک  با اعداد      
Numbers followed by the same letter are not significantly different at 5% of probability level based on  LSD test.        

 

 
 بذرگل مغربی  )%( روغنمحتوی  مدت انبارداری بر × متقابل دما اثر -1شکل 

Figure 1- Interaction effect of storage temperature ×storage period on seed oil content (%) of evening primrose 

 (Bars indicate SE) 
 



 29     ...هاي روغن بذربندي، دما و مدت انبارداري بر برخي ویژگيبررسي اثر نوع بسته

 

 عدد اسیدی

( اثرات سراده نروع بسرته   1 انس )جدوحبر اساس نتایج آنالیز واری 
عدد اسیدی روغن بذر گرل مغربری در    دما و مدت انبارداری بر بندی،

 دار بوده است.درصد معنی 1سطح احتماح 
بندی، دما و مدت انبارداری مقایسه میانگین اثرات ساده نوع بسته

( نشران داد بیشرترین   2 بر عدد اسیدی روغن بذر گل مغربری )جردوح  
 mg KOH/g بسته کاغذی )بذر به ترتیب در  د اسیدی روغنمیزان عد

oil 11/1و آلومینیررومی ) (mg KOH/g oil 06/1 و کمترررین آن در )
( بود. عدد اسیدی روغن برذر در  mg KOH/g oil 89 /0بسته سلوفان )

داری کمترر از دمرای محریط برا     به طور معنری  98/0دمای یخچاح با 
عدد اسریدی روغرن اریش از     بود. گرم اتاس بر گرم روغنمیلی 04/1

گرم اتاس بر گرم روغن به دست آمد که با روند میلی 16/1انبارداری، 
گرم اتاس بر گرم روغن در انتهای ماه ششر، و  میلی 08/1کاهشی به 

 . خاتمه انبارداری رسید گرم اتاس بر گرم روغن درمیلی 96/0
بررای  عدد اسیدی، شاخص کیفیت نمونه روغرن بروده و معمروال    

(. مقدار عردد اسریدی بره    20) رودشناسایی روغن و چربی به کار نمی
عنوان میزان اسید چرب آزاد شرده طری هیردرولیز، ترابعی از ترازگی،      

هیدرولیز و اکسیداسیون روغن اسرت. میرزان اسریدهای چررب      میزان
مرتبط با طبیعت و کیفیت اجرزای سرازنده، درجره خلروک و کیفیرت      

اسریدهای چررب آزاد برا افرزایش میرزان       (. افرزایش 31روغن اسرت ) 
رطوبت بذور در طی انبارداری همبستگی دارد. افزایش اسیدهای چرب 
آزاد به دلیل هیدرولیز تری گلیسیریدها درحضرور رطوبرت و اکسریژن    

تواند مررتبط برا مردیریت و    (. افزایش اسیدهای چرب آزاد می4است )
 (.24اج روغن باشد )انبارداری نامناسب بذرها قبل از فرایند استخر

دمای انبارداری برر عردد    ×بندی مقایسه میانگین اثر متقابل بسته
( نشان داد روغن بذر گل مغربی 2 اسیدی روغن بذر گل مغربی )شکل

و  (mg KOH/g oil 15/1 در بسته آلومینیومی در شرایط دمای محیط )
تاس برر  گرم امیلی 11/1به دنباح آن در بسته کاغذی در هر دو دما با 

گرم روغن، بیشرترین عدداسریدی را داشرتند و روغرن برذر در بسرته       
گررم اتراس   میلی 82/0با گراد درجه سانتی 4سلوفان در شرایط دمای 

 بر گرم روغن کمترین عدد اسیدی را به خود اختصاک داد. 
برر عردد    مدت انبارداری ×بندی مقایسه میانگین اثر متقابل بسته

( نشان داد بیشترین مقدار عردد  3بی )شکل اسیدی روغن بذر گل مغر
 mg KOH/gماه در بسته کاغرذی )  6اسیدی روغن بذر بعد از گذشت 

oil  24/1 )مراه در بسرته سرلوفان برا      9گذشرت   و کمترین آن بعد از
 گرم اتاس بر گرم روغن به دست آمد. میلی 72/0

 مدت انبارداری بر عردد اسریدی   × مقایسه میانگین اثر متقابل دما

( نشان داد تا ماه شش، انبارداری، میزان 4روغن بذر گل مغربی )شکل 
عدد اسیدی روغن بذور موجود در دمای یخچاح نسبت به برذور انبرار   
شده در دمای محیط، باالتر بود اما در ادامه، عکس این روند مشراهده  

مراه   12( بعرد از  mg KOH/g oil 11/1 بیشرترین عردد اسریدی )   شد. 
( بعرد  mg KOH/g oil 81/0دمای محیط و کمترین آن ) انبارداری در 
 به دست آمد.گراد درجه سانتی 4ماه در دمای  12از گذشت 

مدت انبارداری برر   ×دما  ×بندی بسته مقایسه میانگین اثر متقابل
( نشان داد بیشرترین عردد   5عدد اسیدی روغن بذر گل مغربی )شکل 

های در بستهبر گرم روغن گرم اتاس میلی 34/1با  اسیدی روغن بذور
دمرای   ماه و سرلوفان در  6بعد از گراد درحه سانتی 4 کاغذی در دمای

ماه انبارداری به دسرت آمرد و    12بعد از  (گراددرجه سانتی 20)محیط 
عدد اسیدی روغن بذور در ماه نه، انبارداری در بسته سرلوفان در هرر   

 رین مقدار را داشت.گرم اتاس بر گرم روغن، کمتمیلی 72/0دو دما با 
در استحصاح روغن به روش ارس سرد، عدد اسیدی روغرن ترازه   

عدد  .(9گزارش شده است ) mg KOH/g 01/0 ± 56/1 گل مغربی،
اسرت کره مقردار     3/0اسیدی روغن تصفیه شده گل مغربری معمروال   

 (.11باشد )می 5/2استاندارد آن کمتر از 
هرد شررایط و مردت    دمطالعه روی گیاهان دانه روغنی نشان مری 

، 2انبارداری، روی تجم  اسیدهای چرب آزاد روغن بسیار موثر اسرت ) 
ماهه انبارداری بذر  4( در طی 16(. نتایج اژوهش قاس، نژاد )32و  19

گراد، نشان داد درصرد  درجه سانتی 35و  21، 4گل مغربی در دماهای 
اسید چرب آزاد روغن بذر گل مغربری بره شردت تحرت تراثیر دمرای       

های انبارشده در دمای ارایین،  نبارداری است. در طی انبارداری، نمونها
( بیران  27کمترین اسید چرب آزاد را تولید کردند. در این رابطه لیندر )

کرد فعالیت آنزی، لیپاز مرتبط با درجه حرارت است. فعالیت کمتر آنزی، 
لیپاز در دمای اایین، ممکن است علت درصد ارایین اسریدهای چررب    

سرانتی  درجه 35اد بذور باشد. در مقابل، بذرهای انبار شده در دمای آز
، بیشترین سرعت تجم  اسیدهای چرب آزاد را نسبت به دماهرای  گراد
 گراد داشتند.درجه سانتی 21و  4

( گزارش کردند روغرن اسرتخراج شرده از    1عبدالمنع، و خوگالی )
یته براالیی نشران   بذرهای آفتابگردان در انتهای دوره انبارداری، اسرید 

 دادند که بیانگر مقاومت اایین آنها در مقابل عوامل زواح روغن است.
تواند باع  زمان طوالنی انبارداری، می ترکیب درجه حرارت باال و

رسرد  (. بره نظرر مری   18و  16افزایش اکسیداسیون روغن بذرها شود )
آنزی، تجم  اسیدهای چرب آزاد در این حالت، مربوط به فعالیت باالی 

 های دخیل در هیدرولیز اسیدهای چرب است.لیپاز و دیگر آنزی،
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 گل مغربی  بذر اسیدی روغن عدد دمای انبارداری بر ×بندی متقابل بسته اثر -2 شکل  

Figure 2- Interaction effect of packaging ×storage temperature on acid value of evening primrose seed oil (LSD, p≤0.05). 

 

 
 گل مغربی  اسیدی روغن بذر عدد مدت انبارداری بر×بندی متقابل بسته اثر -3شکل 

Figure 3- Interaction effect of packaging ×storage period on acid value of evening primrose seed oil (Bars indicate SE) 
 

 عدد پراکسید

اثررات سراده نروع    دهرد  ن می( نشا1 نتایج آنالیز واریانس )جدوح
بندی، دما و مدت انبارداری بر عدد اراکسید روغن بذر گل مغربی بسته

 دار شده است.درصد معنی 1در سطح احتماح 
بندی، دما و مدت انبارداری مقایسه میانگین اثرات ساده نوع بسته

( نشران داد بیشرترین   2 بر عدد اراکسید روغن بذرگل مغربی )جردوح 
 Kg oil2meq O/بسرته کاغرذی )  اراکسید روغن برذر در  میزان عدد 

 Kg oil2meq O/) ( و کمترررین میررزان آن در بسررته سررلوفان53/8

 C 4 (meq°( گررزارش شررد. عرردد اراکسررید روغررن در دمررای 05/5

/Kg oil2O46/5)  به طور معناداری کمتر از میزان آن در دمای محیط
(/Kg oil2meq O 82/6بود. عدد اراکسید روغن ا )  ،یش از انبرارداری
واالن اکسیژن بر کیلوگرم روغن گرزارش شرد. در طری    اکیمیلی 4/2

 3بعد از گذشت  انبارداری، عدد اراکسید روغن به شدت افزایش یافت.
بود کره در انتهرای    Kg oil2meq O 14/3/ماه، عدد اراکسید روغن، 

، بره براالترین میرزان خرود     Kg oil2meq O 82/9/مدت انبارداری با 
 سید.ر
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 گل مغربی بذر عدد اسیدی روغن مدت انبارداری بر × متقابل دما اثر -4شکل 

 Figure 4- Interaction effect of storage temperature ×storage period on acid value of evening primrose seed oil (Bars indicate 

SE) 
 

 
 بذرگل مغربی مدت انبارداری بر عدد اسیدی روغن ×دما  ×اثر متقابل بسته بندی -5شکل 

     Figure 5- Interaction effect of packaging×storage temperature ×storage period on acid value of evening primrose seed oil 

(LSD, p≤0.05). 

 
مدت انبارداری برر عردد    ×بندی مقایسه میانگین اثر متقابل بسته

( نشران داد بیشرترین عردد    6 غن بذر گرل مغربری )شرکل   اراکسید رو
مراه انبرارداری    12( بعد از Kg oil2meq O 11/اراکسید روغن بذر ) 

 15/2و  85/1ماه انبارداری برا   3در بسته کاغذی و کمترین آن بعد از 
هرای  واالن اکسیژن بر کیلوگرم روغن، بره ترتیرب در بسرته   اکیمیلی

 مد. سلوفان و ای وی سی به دست آ
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مدت انبارداری بر عدد اراکسرید   × مقایسه میانگین اثر متقابل دما
( نشران داد برا گذشرت زمران، عردد      7 روغن بذر گل مغربری )شرکل  

داری داشت و تا ماه نه، انبرارداری،  اراکسید روغن بذور افزایش معنی
عدد اراکسید روغن بذر انبرار شرده در دمرای محریط بیشرتر از عردد       

موجررود در دمررای یخچرراح بررود امررا در خاتمرره  اراکسررید روغررن بررذر
انبارداری، بین میزان عدد اراکسرید روغرن برذر انبرار شرده در دمرای       

واالن اکسیژن بر کیلوگرم روغن در مقایسره  اکیمیلی 01/10محیط با 
اکری میلی 61/9با عدد اراکسید روغن بذر موجود در دمای یخچاح با 

داری مشراهده نشرد.   معنری  واالن اکسیژن بر کیلوگرم روغن، تفراوت 
واالن اکسیژن اکیمیلی 65/2کمترین مقدار عدد اراکسید روغن بذر با 

ماه انبارداری در دمای یخچراح بره دسرت     3بر کیلوگرم روغن بعد از 
 آمد. 

مدت انبرارداری برر    ×دما  ×بندیمقایسه میانگین اثر متقابل بسته
داد برذرهای انبرار   ( نشان 8عدد اراکسید روغن بذر گل مغربی )شکل 

 12بعرد از گذشرت   گراد درجه سانتی 4شده در بسته کاغذی در دمای 
بیشرترین عردد   واالن اکسیژن بر کیلروگرم روغرن   اکیمیلی 12ماه با 

مراه انبرارداری در    3مترین عدد اراکسید بعرد از  اراکسید را داشت و ک
الن وااکری میلری  60/1برا  گرراد  درجه سانتی 4 بسته سلوفان در دمای
 روغن گزارش شد. اکسیژن بر کیلوگرم

گیرری آن  عدد اراکسید، شاخص میزان فساد روغن است و انردازه 
هرای  در شروع اکسیداسیون اهمیت دارد. شاخص اراکسرید در روغرن  

مختلف تحت تاثیر نوع روغن و میزان سیرناشردگی آن، مردت زمران    

ید (. عردد اراکسر  3نگهداری و مناسب بودن وروب نگهرداری اسرت )  
باال، بیانگر مقاومرت ارایین روغرن در برابرر اراکسرید شردن در طری        
انبارداری است. در استحصاح روغن به روش ارس سرد، عدد اراکسید 

گرزارش شرده    Kg2meq O  14/0 ± 86/3/روغن تازه گرل مغربری   
اسرت   6-5/1دامنه معموح عدد اراکسید روغن گل مغربی  .(9)است. 

(7.) 
رسری چهرار ماهره انبرارداری برذرهای گرل       ( با بر16قاس، نژاد ) 

گرراد، بیران کررد عردد     درجره سرانتی   35و  21، 4مغربی در دماهرای  
 4اراکسید به تدریج در طی انبارداری افزایش یافت و بعرد از گذشرت   

به گراد سانتیدرجه  4های انبار شده در دمای ماه، عدد اراکسید نمونه
درجره   35و  21شده در دمای  های انبارداری کمتر از نمونهطور معنی
گراد بود. بنابر این تحقیق، تحت شرایط دمای اایین، انبرارداری  سانتی

ماه، حداکثر زمانی است کره مری تروان برا      4بذر گل مغربی به مدت 
 کمترین کاهش کیفیت، بذر را انبار کرد.

اایداری بیشتر روغن بذر گیاهان در دمای اایین توسط آبراموویک 
نیز گزارش شده است آنها نشان دادند عدد اراکسید روغرن  ( 2و آبرام )

گرراد، بسریار   درجره سرانتی   8بذر انبار شده در شرایط تاریکی و دمای 
کمتر عدد اراکسید روغن بذر انبارشده در تاریکی و دمای اترا  اسرت.   

دار عردد اراکسرید روغرن    (، تفاوت معنری 30بر اساس گزارش محمد )
ل برین رطوبرت برذر، دمرا و طروح دوره      بذرهای سویا به دلیرل ترداخ  

 انبارداری است.

 

 
 گل  بذر عدد پراکسید روغن مدت انبارداری بر ×متقابل بسته بندی  اثر -6شکل 

Figure 6- Interaction effect of packaging ×storage period on peroxide value of evening primrose seed oil (Bars indicate SE) 
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  گل مغربی عدد پراکسید روغن بذر مدت انبارداری بر × متقابل دما اثر -7شکل 

Figure 7- Interaction effect of storage temperature ×storage period on peroxide value of evening primrose seed oil (Bars 

indicate SE) 
       

   
 گل مغربی بذر پراکسید روغن عدد مدت انبارداری بر ×دما  ×بسته بندیاثر متقابل  -8شکل           

Figure 8- Interaction effect of packaging× storage temperature ×storage period on peroxide value of evening primrose seed 

oil (LSD, p≤0.05). 

 

 گیرینتیجه

تهبا توجه به نتایج حاصل از این اژوهش، در مجموع کراربرد بسر  
ماهره برذر گرل مغربری در      3های کاغذی و سلوفان برای انبرارداری  

دمای محیط به منظور دستیابی به حداکثر میزان روغن مطلروب برود.   

مراه،   12انبارداری بذر در دمای محیط داخل بسته کاغرذی بره مردت    
باع  کاهش کیفیت روغن شد. برای حفظ کیفیت روغن گل مغربی با 

مراه   6تروان ترا   یدی و عدد اراکسید آن، میتوجه به حد مجاز عدد اس
 گرراد درجه سانتی 4سی و سلوفان در دمای ویهای ایبذر را در بسته
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Introduction: Evening primrose (Oenothera biennis L.) is a relatively new oilseed crops with high value 

which its oil is the most important source of gamma linolenic acid. In this study, seed of Evening primrose was 
stored in different temperature and packaging materials to improve the content and quality of its oil. 

Materials and Methods: In order to study the effect of packaging, storage temperature and storage period on 
Evening primrose seed oil properties, a split-plot in time experiment was conducted on the basis of completely 
randomized design at 32 treatments and three replications. Treatments included four levels of storage period (3, 
6, 9 and 12 months) as main plot, four levels of packaging (Paper with 0.15 mm, Aluminum with 0.12 mm, 
PolyVinylChloride (PVC) with 0.09 mm and Cellophane with 0.07 mm thickness) and two levels of temperature 
(4 °C and Ambient temperature (20 °C)) as sub plots. Seed packages of 100 grams stored in plant physiology 
laboratory of horticulture department of Ferdowsi university of Mashhad from May 2014 to May 2015. After 
each period of storage seed oil (extracted by soxhelet) acid and peroxide value were examined as oil quality 
index. The statistical analysis was performed using the JMP software version 8 and data means were compared 
using LSD test’s in 5% level of probability. Acid and peroxide value were measured according to standards of 
EEC REG 2568/91 and AOCS cd 8-53, respectively. 

Results and Discussion: Based on the results, the simple effect of temperature, packaging material and 
storage time was significant on all the properties of evening primrose oil. Before storage, seed oil content was 
16.45% (w/w) but after three months of storage the oil content increased to 19.75% w/w. From third month of 
storage until 9th a sharp decline was observed, and the oil content was 12.71 % w/w at the end of 9th months. 
Finally the seed oil content slightly increased until 12th month. Before storage, acid and peroxide value were 
reported 1.16 (mg KOH/g oil) and 2.4 (meq O2/Kg oil), respectively. During storage, acid value showed 
descending trend so that at the end of 6 and 12 months storage obtained 1.08 and 0.96 mg KOH/g oil, 
respectively. Oil peroxide value after third months reached to 3.14 (meq O2/Kg oil) and its maximum (9.82 meq 
O2/Kg oil) was detected at the end of storage period. Ambient temperature in terms of oil content and 4 °C in 
terms of oil quality were optimum condition for Oenothera seed storage. Seeds samples which packed in paper 
and cellophane material showed the most oil content (17.29% and 16.75%, respectively). Cellophane packaging 
in terms of acid (0.89 mgKOH/g oil) and peroxide value (5.05 meq O2/Kg oil) was diagnosed the best packaging 
material to preserve the quality of the oil during storage. Interaction between storage temperature and storage 
period on oil percentage was significant at 1%. The highest oil percentage (59/22%) was detected after three 
months of storage at ambient temperature. Interaction between packaging and storage temperature on acid value 
of evening primrose seed oil was significant at 1% as aluminum packaging at ambient temperature and paper 
packaging in both temperatures had the highest acid value (1.15 and 1.11mg KOH/g oil, respectively). The 
lowest acid value (0.82 mg KOH/g oil) was detected in cellophane packaged seeds at 4°C temperature. 
Interaction between packaging material and storage period on acid value of evening primrose seed oil was 
significant at 1%. The highest acid value (1.24 mg KOH/g oil) obtained after six months in paper packaged seeds 
and seeds samples which packed in cellophane material had the lowest acid value (0.72 mg KOH/g oil) after nine 
months of storage. Interaction between storage temperature and storage period on acid value of evening primrose 
oil was significant at 1%. The highest acid value (1.11mgKOH/g oil) was detected after 12 months of storage at 
ambient temperature. At the end of 12th months at 4 °C temperature, the lowest acid value (0.81mg KOH/g oil) 
was reported. Interaction between packaging material, storage temperature and storage period on acid value of 
evening primrose seed oil was significant at 1% as paper packaged seeds after six months of storage at 4°C 
temperature and cellophane packaged seeds after 12 months of storage at ambient temperature showed the 
highest acid value (1.34 mg KOH/g oil). The end of 9th months in cellophane packaged seeds at both 
temperature, the lowest acid value (0.72 mg KOH/g oil) obtained. Interaction between packaging material and 
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storage period on peroxide value of evening primrose oil was significant at 1% as paper packaged seeds after 12 
months of storage had the highest peroxide value (11meq O2/Kg oil). Seeds samples which packed in PVC and 
cellophane material after three months showed the lowest peroxide value (2.15 and 1.85 meq O2/Kg oil, 
respectively). Interaction between storage temperature and storage period on peroxide value of evening primrose 
oil was significant at 1%. The highest peroxide value (10.01meq O2/Kg oil) was detected after 12 months of 
storage at ambient temperature. After three months of storage at 4°C temperature the lowest peroxide value (2.65 
meq O2/Kg oil) obtained. Interaction between packaging material, storage temperature and storage period on 
peroxide value of evening primrose seed oil was significant at 1% as paper packaged seeds after 12 months of 
storage at 4°C temperature had the highest peroxide value (12 meq O2/Kg oil). The lowest peroxide value (1.60 
meq O2/Kg oil) was detected in cellophane packaged seeds after three months of storage at 4 °C temperature. 

Conclusion: Overall, evening primrose seed storage in paper and cellophane packaging during three months 
at ambient temperature to improve the content of oil was desirable. Seed storage in paper packaging at ambient 
temperature after12 months, reduced oil quality. Seeds samples which packed in PVC and cellophane material at 
4°C temperature preserved the quality of evening primrose oil. 
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