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  دانه هاي روغني از مهم ترین منابع تامین انرژي و مواد مغذي 
برای بشر به شمار می روند. روغن و چربی های موجود در 
دانه های روغنی که فرآورده اصلی این دانه ها می باشند به 
عنوان روغن های خوراکی و مواد خام صنعتی کاربرد دارند. 
عالوه بر روغن، دانه های روغنی دارای هیدرات های کربن، 
باشند. همچنین، کنجاله آنها  ویتامین ها و مواد معدنی می 
نیاز  مورد  کالري  تامین  و  تغذیه  سوء  رفع  در  مهمي  نقش 

توده هاي دام و انسان  دارد.
 کاربرد هر نوع روغن بستگي به مقدار و نوع ترکیبات آن 
به ویژه اسیدهای چرب، آنتی اکسیدان ها و سایر مواد مغذی 
و  روغني  دانه هاي  ترکیبات  و  کیفیت  دارد.  آن  در  موجود 
فصل  ژنوتیپ،  مانند  مختلفی  عوامل  به  آنها  فرآورده هاي 
کشاورزي  عملیات  نوع  دانه،  بلوغ  مرحله  کشت،  مكان  و 
ترکیبات  است.  وابسته  برداشت  از  پس  عملیات  فناوري  و 
بسیاري  در  نیز  روغني  دانه هاي  در  موجود  ضدتغذیه اي 
از  استفاده  مي کند.  محدود  را  آنها  مصرف  نوع  موارد 
انسان  غذایي  براي مصارف  آنها  کنجاله  و  روغني  دانه هاي 
و دام به دلیل وجود ترکیبات ضد تغذیه اي مانند فیتات ها، 
اکساالت ها، گلوکوزینولیت ها و... با موانع و محدودیت هایي 

مواجه است. 
با برنامه ریزي صورت گرفته در راستاي نیل به رشد سریع 
کیفیت  به  ویژه  توجه  کشور،  در  روغني  دانه هاي  تولید 
دانه هاي روغني از الزامات اجتناب ناپذیر بوده و اهتمام به 
عرصه  در  تحقیقاتي  تالش هاي  و  فعالیت ها  بخشي  اثر  آن 

مقدمه
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آنجا که  از  دنبال خواهد داشت.  به  را  به زراعي  و  به نژادي 
متفاوتي  شیمیایي  و  فیزیكي  خصوصیات  روغني  گیاهان 
دارند، محققان همواره در صدد دستیابي به گونه ها و ارقامي 
از این گیاهان بوده اند که روغن استحصالي آنها خصوصیات 
غذایي  فرآورده هاي  تولید  در  را  مناسب  کاري  و  تغذیه اي 
متنوع دارا باشد. ازاین رو فعالیت هاي آزمایشگاهي در زمینه 
شناسایي کیفیت و کمیت روغن ارقام، الین ها و هیبرید هاي 

گیاهان روغني از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشد.
در راستاي اهداف تحقیقاتي موسسه تحقیقات اصالح و تهیه 
نهال و بذر، آزمایشگاه ملي دانه هاي روغني بخش تحقیقات 
و  پیشرفته  تجهیزات  داشتن  اختیار  در  با  روغني  دانه هاي 
دقیق آزمایشگاهي و بهره گیري از افراد متخصص و کارآمد، 
ارقام  معرفي  و  اصالح  امر  در  را  موثري  گام هاي  کنون  تا 
جدید، برتر و مناسب اقلیم هاي متنوع کشور به ویژه در مورد 
آفتابگردان، سویا، کلزا، کنجد و گلرنگ برداشته است و در 
واقع نقشی مكمل را در تحقیقات زراعي و گسترش تولید و 

بهبود کیفیت این گیاهان ایفا مي نماید.



 آزمایشگاه ملي دانه هاي روغني
آزمايشگاه ملي دانه هاي روغني بخش تحقيقات دانه هاي روغني در 
اواخر دهه 1340، همزمان با تاسيس موسسه تحقيقات اصالح و تهيه 
نهال و بذر به عنوان يك آزمايشگاه تخصصي شروع به كار نمود. در آن 
زمان آزمايشگاه با در اختيار داشتن دستگاه هاي سوكسله و كجلدال 
تنها قابليت تعيين درصد روغن و پروتئين انواع دانه هاي روغني را دارا 
بود. در اواخر دهه 50 با خريداري يك دستگاه NMR تحول بزرگي 
و گلرنگ صورت  آفتابگردان  نمونه هاي  اندازه گيري درصد روغن  در 
و   Inframatic دستگاه هاي  از  گيری  بهره  با  آن  از  پس  و  گرفت 
كجلدال اتوماتيك سرعت اندازه گيري درصد روغن و پروتئين افزايش 

محسوسي يافت. 
به دستگاه هاي  اواخر دهه 70  در  روغنی  های  دانه  ملی  آزمايشگاه 
 NMR مدرن و پيشرفته اي مجهز گرديد كه از آن جمله مي توان به
اسپكتروفتومتر،   ،Inframatic، HPLC، GC، ICP پيشرفته، 
فيبرسنج اتوماتيك، فليم فتومتر، EC متر و ... اشاره نمود. آزمايشگاه 
ملي دانه هاي روغني هم اكنون با در اختيار داشتن تجهيزات پيشرفته 
دانه هاي  زمينه  در  تخصصي  و  متعارف  آزمون هاي  اجراي  به  قادر 
روغني، ميوه های روغنی و روغن هاي خوراكي مي باشد. به طور كلي 
فعاليت هاي اين آزمايشگاه به ترتيب اولويت در سه گروه اصلی طبقه 

بندي مي شود:
پروتئين،  روغن،  درصد  تعيين  روغني:  دانه هاي  آزمون هاي   -1
رطوبت،  خاكستر، پروفيل اسيد هاي چرب، و مقدار گلوكزينوليت، 

كلروفيل، عناصر، توكوفرول ها، سزامول و...
پراكسيد،  اسيديته،  تعيين  خوراكي:  روغن هاي  آزمون هاي   -2
شكست،  ضريب  ذوب،  نقطه  آنيزيدين،  عدد  صابوني،  عدد 
عناصر،  كلروفيل،  صابوني،  قابل  غير  مواد  خاموشي،  ضريب 

توكوفرول ها، پلي فنل ها، سزامول و ...
پروتئين،  درصد  رطوبت،  درصد  تعيين  كنجاله:  آزمون هاي   -3

درصد روغن، خاكستر، گلوكوزينوليت و ... 
تمامي آزمون هاي ذكر شده مطابق با روش هاي معتبر و استانداردهاي 

ملي و بين المللي اجرا مي گردد.

كيفي  آزمون هاي  اجراي  بر  عالوه  روغني  دانه هاي  ملي  آزمايشگاه 
مربوط به پروژه ها و طرح هاي تحقيقاتي محققان موسسه تحقيقات 
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اصالح و تهيه نهال و بذر و مراكز وابسته، تاكنون طرح ها و پروژه هاي 
دانشگاه ها  و  پژوهشي  مراكز  ساير  همكاري  با  را  بسياري  تحقيقاتي 

اجرا نموده است.
ملي  آزمايشگاه  در  موجود  تجهيزات  باالی  قابليت هاي  به  توجه  با   
دانه هاي روغني اندازه گيري ساير تركيبات از جمله اسيد هاي آمينه، 
آتي  تحقيقاتي  برنامه هاي  در  و...  ويتامين ها  انواع  اكسيدان ها،  آنتي 
آزمايشگاه در نظر گرفته شده است. تجهيزات موجود در آزمايشگاه 

ملي دانه هاي روغني به شرح زير مي باشد:

ICP دستگاه اسپکترومتر نشر نوری 
 ICP 1 يك اسپكترومتر نشر نوري است كه در آن از پالسماي مزدوج 
القايي استفاده شده است. مزيت اين روش به روش هاي مشابه موجود 
عمل  دقت  و  كمتر  تداخالت  وسيع تر،  و  بهتر  آشكارسازي  محدوده 
از  زيادي  تعداد  مقادير  تعيين  به  قادر  دستگاه  اين  مي باشد.  باالتر 
عناصر جدول تناوبي مندليف )حدود 70 عنصر( در دانه های روغنی 
با سرعت و دقت بسيار باال مي باشد. در آزمايشگاه ملّي دانه هاي روغني 
از اين دستگاه جهت شناسايي و اندازه گيري عناصر ريز مغذي و نيز 
و.... در نمونه ها استفاده  عناصر سمي نظير آرسنيك، جيوه، سرب 

مي شود )شكل های 1-3(. 
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شكل های 1، 2 و 3 – دستگاهICP  و نمودارهاي آن

1- Inductively Coupled Plasma



NMR دستگاه
مغناطيسي  القاي  آن  كار  اساس  كه  است  اسپكترومتري   1 NMR
هسته اتم هيدروژن مي باشد كه روشي غير مخرب بوده و با سرعت و 
دقت باال ميزان روغن دانه روغني را در كمتر از يك دقيقه اندازه گيري 
مي كند. اين دستگاه توانايي اندازه گيري درصد رطوبت و درصد روغن 

دانه هاي روغني به طور همزمان را نيز دارا مي باشد )شكل 4(.
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NMR شكل 4 – دستگاه

Inframatic دستگاه
اسپكترومتري است كه اساس كار آن تابش امواج مادون قرمز نزديك2  
دقيق  و  سريع  ساده،  بسيار  روش  اين  است.  شده  آسياب  نمونه  به 
اندازه گيري  قابليت  كاليبراسيون  صورت  در  دستگاه  اين  مي باشد. 
درصد روغن، پروتئين، فيبر و حتي گلوكوزينوليت را به طور همزمان 

دارا مي باشد )شكل 5(.

Inframatic شكل 5 – دستگاه
1- Nuclear Magnetic Resonance
2- Near Infrared
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HPLC دستگاه 
به  مجهز  باال،  كارايي  با  مايع  كروماتوگرافي  HPLC 1 يا  دستگاه 
نرمال  انواع ستون  آون،  اتو سمپلر،  با سيستم 4 حالله،  قوي  پمپ 
و فاز معكوس و آشكارسازهاي UV و فلورسانس براي شناسايي و 
اندازه گيري تركيبات شيميايي مختلف مي باشد. در آزمايشگاه ملّي 
اندازه گيري  و  شناسايي  HPLC جهت  از سيستم  روغني  دانه هاي 
نيز  و  توكوفرول ها  كلزا،  كنجاله  و  دانه  خطي  گلوكوزينوليت هاي 

سزامول استفاده مي شود )شكل 6(. 

HPLC شكل 6 - دستگاه

GC دستگاه  
انواع  به  مجهز  آزمايشگاه  در  موجود  كروماتوگراف  گاز  يا   2 GC
تجزيه  FID جهت  و   MTCD آشكارسازهاي  و  موئين  ستون هاي 
تركيبات مختلف مي باشد. هم اكنون از اين دستگاه جهت شناسايي 
اندازه گيري متيل استر اسيدهاي چرب موجود در روغن استفاده  و 
مي شود. همچنين آزمون هاي توكوفرول و استرول را نيز مي توان با 

اين دستگاه انجام داد )شكل 7(.

- دستگاه  شكل 7 
گازکروماتوگراف

1- High Performance Liquid Chromatography
2- Gas Chromatograph



 دستگاه اسپکتروفتومتر
و   )UV( بنفش  ماوراي  ناحيه  دو  در  اسپکتروفتومتر 1  دستگاه   
اندازه گيري  جمله  از  بسياري  آزمون هاي  است.  استفاده  قابل  مرئي 
ضريب  آنيزيدين،  عدد  پلي فنل ها،  كلروفيل،  تام،  گلوكوزينوليت 

خاموشي و... با اين دستگاه قابل انجام است )شکل 8(.

شكل 8 - دستگاه اسپكتروفتومتر

ساير دستگاه ها شامل فيبرسنج اتوماتيك، فليم فتومتر )اندازه گيري 
)اندازه گيري pH و هدايت  سديم و پتاسيم(، pH متر و EC متر 
الکتريکي(، ديونايزر )تهيه آب فوق خالص( و دستگاه هاي متداول و 

معمول جهت انجام تجزيه هاي فيزيکوشيميايي مي باشد. 
درصد  اندازه گيري  توانايي  ساليانه  روغني  دانه هاي  ملّي  آزمايشگاه 
روغن بيش از 30000 نمونه، درصد پروتئين 15000 نمونه و اندازه 
دارا  را  نمونه   700 حدود  چرب  اسيدهاي  و  گلوكوزينوليت  گيری 
اين  آزمون، صحت و دقت تجهيزات موجود در  مي باشد. روش هاي 
آزمون هاي  و  آزمايشگاهي  بين  آزمون هاي  در  شركت  با  آزمايشگاه 

مهارت بين المللي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

دانه هاي  مّلي  آزمايشگاه  دستاوردهاي  و  فعاليت ها  اهم 
روغني

درسال های اخير فعاليت ها و پروژه های تحقيقاتی ارزشمندی در 
ارتباط با كيفيت و كميت دانه های روغنی و نيز زيتون در آزمايشگاه 
ملی دانه های روغنی اجرا شده است. از جمله اين فعاليت ها می توان 

به موارد زير اشاره نمود.
1- Spectrophotometer 8



1 – شناسايي و تعيين پروفيل اسيدهاي چرب ارقام و الين هاي پر 
محصول كلكسيون سويا 

2 – ارزيابي تاثيرات تنش هاي غير زنده در كيفيت و تركيب اسيدهاي 
چرب ارقام پيشرفته كلزا

3 – تحقيق در مورد صفات كيفي ارقام تجاري كلزا در مراحل مختلف 
رسيدگي و دستيابي به مناسبترين زمان برداشت با رجوع به نتايج 

كيفي.
بررسي تاثير تنش هاي غير زنده در كمّيت و كيفيت تركيبات   – 4

توكوفرولي ارقام پيشرفته كلزا
كنجد  مختلف  ژنوتيپ هاي  آنتي اكسيداني  تركيب  بررسي   –  5

)توكوفرول ها و سزامول(
مختلف  الين هاي  و  ارقام  چرب  اسيدهاي  پروفيل  شناسايي   –  6
برتر  كيفيت  با  آفتابگردان  انواع  معرفي  به  كمك  و   آفتابگردان 

)Mid- oleic و High- oleic(
7 – شناسايي و اندازه گيري تركيبات توكوفرولي در ارقام و الين هاي 

مختلف آفتابگردان
8 – اجراي طرح كنترل كيفيت كلزاي توليدي كشور با هدف كنترل 

مقدار اسيد اروسيك و گلوكوزينوليت ها در اين محصول
9 – ارزيابي صحت و دقت آزمون ها و دستگاه ها با شركت در آزمون 
حصول  و  سوئد  شامنس  كارل  مرجع  آزمايشگاه  بين المللي  مهارت 

نتايج بسيار مطلوب 

اهداف تحقیقاتي آینده آزمایشگاه مّلي دانه هاي روغني
از  استفاده  امكان  و  پيشرفته  های  دستگاه  وجود  به  توجه   با 
روغنی،  های  دانه  ملّی  آزمايشگاه  در  آزمايشگاهی  نوين  های  روش 

اهداف تحقيقاتی اين آزمايشگاه به شرح زير پيش بينی می شود:
1 – تهيه و تدوين شناسنامه كيفي ارقام مختلف دانه هاي روغني 

صفات  بر  به نژادي  و  به زراعي  عمليات  تاثير  مورد  در  تحقيق   –  2
مختلف كيفي ارقام و الين هاي پرمحصول دانه هاي روغني

كنجاله  در  باقيمانده  تغذيه اي  ضّد  عوامل  مورد  در  تحقيق   –  3
دانه هاي روغني

4 – بررسي و بهينه سازي روش هاي آماده سازي سريع نمونه، جهت 
آزمون هايي كه با ابزارهاي دقيق نظير HPLC، ICP، GC و... انجام 

مي شوند
موسسه  اهداف  راستاي  در  جديد  تحقيقاتي  طرح هاي  اجراي   -  5
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در جهت شناسايي و اندازه گيري ساير تركيبات شيميايي از جمله 
دانه هاي  در  و...  ويتامين ها  انواع  اكسيدان ها،  آنتي  آمينه،  اسيد هاي 

روغني و فرآورده های آن ها
6 - مقايسه روش هاي مختلف آزمايشگاهي مورد استفاده براي تعيين 
مقدار و اندازه گيري هر يك از صفات كيفی و نهايتا معرفي روش های 

برتر با دقت، صحت و تكرارپذيري باالتر.
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