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 مقدمه

و بتومی حتوزة دریتای     0اولئاسته  از ختانواد   )L.)  Olea europaeaدرختت زیتتون  

ستتت و در بستتیاری از منتتاط  دینتتر جهتتان بتترای تولیتتد  ا مدیترانتته و منتتاطقی از آستتیا

 شتتودک کنستترو زیتتتون یکتتی از مشتتهورترین    متتیروغتتن و کنستترو زیتتتون کشتتت   

پرتغتال،  در کشتورهای استنانیا، ترکیته، ایتالیتا، م تر،       ویته  های میوة زیتون بته  فرآورد 

شتد   ک اگرچته بیشتتر زیتتون تولیتد    (0101)پرپتتونی و همکتاران،    و یونتان استت   الجزیر 

در ایتران بیشتتر زیتتون    ، درصتد(  21رستد )حتدود   کشتی متی  در دنیا بته م ترر روغتن   

 شودک درصد( فرآوری می 21-71شد  به صورت کنسرو )حدود تولید

کنستترو زیتتتون از میتتوة اراتتام مناستتب بتترای فتترآوری ماننتتد متتانزانی ، زرد و کنستتروالیا 

شتودک  بنتدی متی  هتای مختلت ، بستته   گیتری بته روش  شد  و معموالً پت  از تلختی  تهیه

ویتته  از ن تتر کمیتتت و کی یتتت  اابتتل توجتته بتته  غتتیاییکنستترو زیتتتون دارای ارزش 

و بختش مهمتی    کننتدة ست متی استت   روغن، همرا  با متواد مغتیی وتروری و تقویتت    

 .کننتتدمتتیاز رژیتتغ غتتیایی افتترادی استتت کتته در حتتوزة مدیترانتته و اطتترار آن زنتتدگی 

بیشتتر بتر استاو شتواهد      کنستروی زیتتون بترای ست متی،     یت های فترآورد  هتای  مز

اشتاا  و  هتای تتک غیتر   حاصل از مطالعات در مورد م ترر روغتن زیتتون بکتر، روغتن     

 (ک0107ست )کریستاکی  و شهیدی، ا هافنلها به ویه  پلیریزمغیی

دو روش عمتتدة فتترآوری زیتتتون در جهتتان، تولیتتد زیتتتون ستتاز بتتا محلتتول الیتتایی،     

یا  و اکسیداستتیون الیتتایی، معتترور بتته معتترور بتته روش استتنانیایی و تولیتتد زیتتتون ستت

-زیتتتون ممکتتن استتت مستتتقیغ در آا نمتتک اتترار ،روش کالی رنیتتایی استتتک هم نتتین

هتای ستنتی ماننتد افتزودن     و بتا روش هیدزوکستید ستدیغ    گیرد و یا بدون تیمتاردهی بتا  

استتتنانیا بیشتتتتر بتتتا روش در (ک 0102، 3)دیرمن لتتتو شتتتودفتتترآوری 0نمتتتک خشتتتک

                                                 
1.Oleaceae 

2.Dry Salting 

3.Değirmencioğlu 
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هتتای ، در حتتالی کتته ایتالیتتا و یونتتان بتته روششتتودمتتی تولیتتد استتنانیایی، زیتتتون ستتاز

هتای دینتر   کننتدک روش طایعی و استنانیایی بته ترتیتب زیتتون ستاز و ستیا  تولیتد متی        

بته طتور   گیتری از زیتتون ختام،    یتا آا هیدروکستید ستدیغ   هتای  است اد  از محلول مانند

 ه کتار متی رود  بت دهتی یتا نمتک    برای زیتتون ستیا  رستید ، همترا  بتا حترارت      معمول 

 (ک  0107)کریستاکی  و شهیدی، 

هتتای مختلتت  شتتامل درجتتۀ  هتتای تولیتتد صتتنعتی و یتتا ختتاننی از جناتته روشت تتاوت 

حتترارت فتترآوری، هتتوادهی، درصتتد نمتتک م تترفی و درجتتۀ رستتیدگی میتتوة زیتتتون )از  

 هتتایفتترآوری بتتر پایتتۀ روش نتتو در هتتایبررستتی استتتک روشستتاز تتتا ستتیا ( اابتتل 

هتتای ستتنتی بتتر پایتتۀ فراینتتد حرارتتتی پاستوریزاستتیون یتتا        حرارتتتی و روشغیتتر

هتا و  از فترآوری زیتتون، جداستازی آلتودگی     پتیش (ک 0322نتام،  بتی ) استت استرلیزاسیون 

باایماندة ستموم و کتاهش بتار میکروبتی از میتوة تتاز  زیتتون در مراحتل مختلت  الزم          

 (ک0102)دیرمن لو، است 

هتای الکتوباستیل استت    از پروبیوتیتک  نه تته  بر این، کنسترو زیتتون یتک مناتع    افزون 

هتتای جدیتتد فتترآوری کنستترو   روشدر کتته ااتترات م یتتدی بتتر ستت مت رود  دارد و   

-هتای اخیتر، م ترر   ک در ستال شتود متی بتر تقویتت فلتور پروبیوتیتک تاکیتد     نیتز  زیتون 

نمتک یتا زیتتون بتدون فترآوری بتا متواد        های زیتون، مانند زیتون کتغ کنندگان، فراورد 

عملکتتردی کنستترو زیتتتون بتته    هتتایویهگتتیبهاتتود دهنتتدک متتیتتترجی را شتتیمیایی 

در  .داردرویکردهتای جدیتد بتترای کنتترل فتترآوری، ننهتداری و تحقیقتتات نوآورانته نیتتاز     

هتای نتوین فترآوری کنسترو زیتتون بتا هتدر بهاتود کی یتت و ارتقتا            روش ،این نشریه

 گیردکمیمورد بررسی ارارکنسروی ای زیتون های حسی و تغییهویهگی
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 کنسرو زیتون ةترکیب تشکیل دهند

زیتتتون در  مرحلتتۀ رستتیدگی میتتوةو زیتتتون بتته راتتغ، شتترای  رشتتد،  کنستترو  بیتترکت

هتتایی ماننتتد روغتتن زیتتتون و گیاهتتان و   و افزودنتتی ؛روش فتترآوری ؛هننتتام برداشتتت

درصتتد  01-31طتتور تقریاتتی گوشتتت کنستترو زیتتتون بتته داردک ترکیتتبهتتا بستتتنیادویتته

-7 و درصتتد رطوبتتت، 21-21درصتتد فیاتتر،  0/0-۵/۵پتتروتئین  درصتتد 0-۵/0روغتتن، 

بته روش کاالماتتا )شتکل     تهیته شتد   هتای تجتاری   درصد خاکستتر استتک در زیتتون    0

 02دارد ) روغتتن وجتتود یزیتتاد دارمقتت( 0یتتا کاالماتتتا )شتتکل  0( ماننتتد راتتغ کتتاالمون0

از راتتغ  هیدروکستتید ستتدیغ بتتا شتتد هتتای فتترآوریکتته روغتتن زیتتتونحتتالیدر ،درصتتد(

بتته علتتت روش فتترآوری، راتتغ و روغتتن  ،درصتتد استتت کتته ایتتن ت تتاوت 02،  0متتانزانی 

 (ک0107است )کریستاکی  و شهیدی، افزودنی 

 

 
 کنسرو زیتون سیاه کاالماتا -0شکل

 

 
 

                                                 
1.Kalamon 

2.Manzanilla 
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 کاالمون رقم زیتون کاالماتا یا -۲شکل

 

استت و دارای استیدهای چترا    ای بستیار مغتیی   شتد ، فترآورد   کنسرو زیتتون فترآوری  

هتتا، 0هتتا، متتواد معتتدنی، فیتواستتترول  و وتتروری، فیاتتر، ویتتتامین  0تتتک غیتتر اشتتاا  

فنلتی )یتک تتا سته      هتای و مناتع ختوبی از ترکیتب    3ترپنیتک، استکوالین  اسیدهای تتری 

طعتغ   ةکننتد ایجتاد )تترین آنهتا اولئتوروپئین    کته فتراوان   درصد از وزن گوشت تاز ( است

، اولئتتوروپئین تتا حتتدودی  فراینتد رستتیدن میتو    (، در3ت )شتتکل است  (تلت  میتو  زیتتتون  

 تتترین فنتتل زیتتتون ستتیا  استتتشتتود کتته اصتتلیاولئتتوروپئین تاتتدیل متتیمتیتتلبتته دی

   ک(0112، 0ریووت)

 

 

                                                 
1 MUFAs 

2.Phytosterols 
3.Squalene 

4.Therios 
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 اولئوروپئین، عامل اصلی تلخی زیتون -۳شکل

 

 استت  تتک غیتر اشتاا     استید اولئیتک   ،موجود در کنسترو زیتتون  درصد روغن  7۵حدود 

ک در لینولئیتک در تعتادل استت   -αوتروری و استید    0اشتاا  غیتر با استیدلینولئیک چنتد   که

-چترا برحستب گترم در صتد    کنسترو زیتتون، پروفایتل استیدهای    نمونته   27تحقیقی با 

 درصتتتد،  17/0-22/۵/ 0چتتترا اشتتتاا  گتتترم بختتتش ختتتوراکی، شتتتامل استتتید    

 درصتتتد و ۵0/1-27/3اشتتتاا   غیتتتردرصتتتد، چنتتتد 02/۵-00/27اشتتتاا  غیتتترتتتتک

 (ک0112و همکاران،  0)لوپزاست شد گزارش 1/1-00/12 3چرا تران اسیدهای 

 )تیتتتامین و ریاتتتوف وین( و B گتتترو هتتتای کنستتترو زیتتتتون حتتتاوی ویتتتتامین  

توکتوفرول( استتک اگتر    -α) E و ویتتامین  (Aستاز ویتتامین  کتاروتن )پتیش  -βهم نتین 

ای باشتتد، از اهتتو هتا  اکستتیدانهمتترا  بتتا ایتن آنتتتی  استید استتکوربیک )ویتتامین ستتی(  

 کندکشد  جلوگیری میهای رسیدة ساز فرآوریشدن در برخی از زیتون

                                                 
1 PUFAs 

2.SFAs 
3.TFA 
4.Lopez 
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دهنتدة متواد معتدنی باایمانتد  استت، بته مقتدار نمتک         بیشتر خاکستتر کته نشتان    مقدار

 کتته زیتتتون استتت شتتد داد زیتتتون مربتتوت استتتک در تحقیقتتی نشتتانر در کنستترو بیشتتت

شتد ، بیشتترین مقتدار ستدیغ را     به ستاک استنانیایی کته بتا مارچوبته پتر       تهیه شد  ساز

 لکتته مح تتوصتتورتیگتترم(، در 011گتترم در میلتتی 0111ختتوراکی داشتتته )استتمت در 

 گتترم ستتدیغ  011گتترم در میلتتی 7۵1کتتغ نمتتک ماننتتد زیتتتون ستتیا  کالی رنیتتایی،    

معتدنی ماننتتد پتاستیغ، کلستتیغ،    کمتی متتواد  مقتدار گوشتتت زیتتون حتتاوی  استتک  داشتته 

در زیتتتون  ،آهتتن مقتتدارمنیتتزیغ، گتتوگرد، آهتتن، منیتتزیغ، روی و متت  استتتک بیشتتترین 

 استتتداشتتتهگتترم( وجتتود  011گتترم در میلتتی 00/1رستتیدة ستتیا  کالی رنیتتایی )  

 (ک0107)کریستاکی  و شهیدی، 

انتتد کمتتی دارنتتد، بتته استتتینای متتواردی کتته  ،شتتد  از زیتتتونی تهیتتههابیشتتتر کنستترو

آا نمتتک شتتکر بتته  ،بنتتدیبستتتهدر زمتتان یتتا  ،تخمیتتر نشتتد ، تخمیتتر نتتاا  داشتتته 

، بنتابراین  شتود شتد ، انتد ح تی متی    هتای گرمادیتدة خشتک   زیتتون در استتک  شد اوافه

کنسترو زیتتون در یونتان    نمونته  ای در متورد نته   مطالعته  شتیرین استتک   بسیارآنها طعغ 

راتغ زیتتون و روش فترآوری     وابستته بته  فنتل زیتتون بستیار    نشان داد  کته مقتدار پلتی   

فنلتتتی  هتتتای(ک بیشتتتترین فراوانتتتی ترکیتتتب0107)کریستتتتاکی  و شتتتهیدی، استتتت 

و کنستتتروالیا، 0دیکی یتتت، هالک0هتتتای کتتتاالمون، منتتتاریتیکی  درکنستتترو زیتتتتون 

 3کتته زیتتتون تاستتوو  حتتالیدر ؛و پتت  از آن تیتتروزول استتت   تیتتروزولهیدروکستتی

فنتل کتل بترای اراتام مختلت        وپئین استتک راولئتو  ، غنتی از شد  با نمک خشکفرآوری

-0۵1ترتیتتب در محتتدود  داد  و ستتیا  مت تتاوت و بتتههتتای ستتاز، تغییتتر رنتت در زیتتتون

استتت )روچتتا و  شتتد گتتزارشگتترم در صتتدگرم  میلتتی 2۵/30-0۵۵و  001-070و  37

 (ک0101همکاران، 

                                                 
1.Megaritiki 

2.Halkidiki 
3.Thassos 
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 کنسترو زیتتون ستیا  بته ستاک یونتانی مناتع ختوبی از ترکیاتات زیستت فعتال استتک            

 ةشتد زیتتون بته ح تی بهتتر ایتن ترکیاتات در مح تول تخمیتر        فتراوری  فرایند طایعتی  

-شتد  و کتاالمون کته بته طتور طایعتی فترآوری       0اراتام کنستروالیا   کندکنهایی کمک می

استتید  بعتتد ماستتلینیک وبیشتتتر از نتتو  ، 0انتتد، منتتابع غنتتی از استتیدهای تتتری ترپنیتتک

  ها هستندکتوکوفرول γ و α و ،اولئانولیک

بتته عنتتوان یتتک بنتتابراین  بختتش استتت،ستت متی ریزجانتتدارانکنستترو زیتتتون حامتتل 

استتت )کریستتتاکی  و شتتد گرفتتتهن تتربتتا ارزش افتتزود  بتتاال در 3مح تتول فراستتودمند

 (ک0107شهیدی، 

 

 فرآوری زیتون کنسروی  پیش

، کتردن بتدون وتدع ونی   بته طتور معمتول،   های سنتی بر پایۀ فرآینتد حرارتتی،   در روش

پتیش فترآوری و   بتر  هتای متدرن و یتا غیرحرارتتی،     در روش ولتی شود، می هزیتون شست

(ک متواد شتیمیایی مختل تی بتترای    0102)دیرمن لتو،  استتت شتد  تاکیتد وتدع ونی زیتتون   

هتتای ستتطحی و کتتاهش یتتا حتتیر  کتتاهش یتتا حتتیر میکتتروا و کتتردن، وتتدع ونی

رودک در فرآینتد وتدع ونی ستطحی زیتتون، حتیر      کتار متی  زیتتون بته   در باایماندة ستغ 

 (:0102)دیرمن لو، گیرد های زیر صورت میهای نامطلوا به روشمیکروا

هتتای وری یتتا استتنری محلتتول تغییتتر ترکیتتب ستتط  زیتتتون بتته وستتیلۀ غوطتته    -0

وتتدمیکروبی، یتتا بتته کمتتک متتوادی کتته از کتتاهش کی یتتت فیزیکتتی و یتتا آنزیمتتی     

 کندکمیجلوگیری

                                                 
1.Conservolea 

2.Triterpenic acids 

3.Functional 
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ستتط  میتتو  بتتا استتت اد  از تیمتتار و یتتا محاف تتت شتترای  رشتتد میکتتروا در  تغییتتر-0 

هتتای موجتتود و وارگانیستتغهتتای میکروبتتی توستت  میکرکتته بتتا تولیتتد فتترآورد  0زیستتتی

زا، موجتب افتزایش مانتدگاری و ایمنتی متواد غتیایی       جلوگیری از رشتد عوامتل بیمتاری   

 شودکمی

 های سطحی به کمک شستشو و یا وزش بادجداکردن آلودگی-3 

هتای آبتی دارای   تغییر سط  پتانسیل اکسید و احیتا  بته کمتک شستشتو بتا محلتول      -0 

 ک0بن ش یا نور پالسیفرا  ۀعبا اش ؛کلر و یا پراکسیدهیدروژن

 

 ضدعفونی کردن سطحی زیتون 

مواد بر پایۀ کلتر ماننتد هینوکلریتت ستدیغ، هینوکلریتت کلستیغ و گتاز کلتر، بتر استاو           

-بته و مقترون بته کتار متی رود    کتردن زیتتون   کشتی بترای وتدع ونی   خاصیت بتاکتری 

-دراستتمت ۵1-011شتتد  بتتا کلتتر آزاد  کاربردهتتای صتتنعتی آا کلتتر  استتتک صتترفه 

-هتا و ستازی  بترای شستشتوی میتو     7/2-۵ برابتر  pHدایقته و   0-0میلیون به متدت  

هتا محتدود استت و امکتان     آن برکتاهش جمعیتت میکروارگانیستغ    ااتر ولی رایتج استت  ها 

بتا   اکستیدکلر گتازی  دی داردکجتانای مرتر وجتود    متواد واکنش آن با مواد آلی و تشتکیل  

-کننتد  توانتد بهتتر از وتدع ونی   متی هتای بتاال   pHاستمت در میلیتون در    0/1غل ت 

برابتر کلتر استتک     ۵/0کنتد و ررفیتت اکسیداستیون آن    ن تو   ریزجانتداران های متایع در  

هتای  ایتن ترکیتب در غتیا بته دلیتل ااتر نتامطلوا بتر طعتغ و ویهگتی           ةغل ت باایماند

 گرم در لیتر باشدکمیلی 3نااید بیشتر از  ،حسی فرآورد 

کتتردن کتتردن، غیرفعتتال ی استتت و بتترای استتتریل طایعتتی و اتتو ةازن، اکستتید کننتتد

هتتا، اکستتایش آفتتت متتواد آلتتی و مایکوتوکستتین ۀبتتری، تجزیتتویتتروو، بتتوبری، رنتت 

                                                 
1.Bioprotection 

2.Pulsed light 
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شتد   رفتته استتک ازن توست  ژنراتتور ازن، تولیتد     کتار هتا و کتاهش ااترات آنهتا بته     کش

( و بتترای تیمتتاردهی، ننهتتداری، فتترآوری متتواد غتتیایی ایمتتن استتتک ازن از   0)شتتکل 

کتتردن متتواد تتتر از کلتتر استتت و بتترای وتتدع ونیبرابتتر اتتوی ۵/0کننتتدگی دن تتر اکستتی

استتمت در میلیتتون ازن، بتته  0-01غتتیایی، بتته صتتورت محلتتول در آا شستشتتو حتتاوی 

 ک (0102است )دیرمن لو، شد اسیدی کغ توصیه pHدایقه در محی  با  ۵مدت 

محتتی ، غل تتت و دمتتای محلتتول  pHاستتیدهای آلتتی وتتعی ، بستتته بتته نتتو  استتید،  

کننتتدک متتیجلتتوگیریهتتا بیشتتتر از استتیدهای اتتوی، از فعالیتتت میکروارگانیستتغاستتیدی، 

اگرچتته غل تتت زیتتاد استتیدهای آلتتی ماننتتد استتید الکتیتتک و استتید استتتیک، بتتر        

گتیار استت ولتی مقتدار کتغ آنهتا هتغ بتر ختوا           هتای نتامطلوا تتاایر   میکروارگانیسغ

 ، بنابراین کاربرد زیادی نداردکحسی مح ول تاایر من ی دارد

 

 
 ای از ژنراتور ازننمونه -0شکل 
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 هاکشکاهش و یا حذف باقیماندة آفت

 لتی و متی مانتد   هتای م ترفی روی ستطوی میتو  و ستازی بتاای      کتش بسیاری از آفتت 

مانتدن آنهتا   بسته به ح لیتت آنهتا در آا، امکتان جداستازی کامتل، کتاهش و یتا بتاای        

-کتش هتا، اتار   کتش کشتاورزی ماننتد انتوا  آفتت     های سغداردک وجودروی مواد غیایی 

کننتد   تولیتد  ةهتا، بته مقتدار زیتاد در کشتت زیتتون در کشتورهای عمتد        کتش ها، حشر 

بتا ح ارتت    هتا  شتودک ایتن ستغ   دریتای مدیترانته م ترر متی     ةکنسرو زیتون و در حوز

زمتتان  ماننتتد منتت  زیتتتون، وتتایعات مح تتول را در  ت هتتاییمح تتول در برابتتر آفتت

موجتب   ،ایتن ترکیاتات در زمتان برداشتت     ةدهتدک باایمانتد  تولید و برداشتت کتاهش متی   

شتتودک آلتتودگی احتمتتالی آلتودگی زیتتتون م تترفی در تهیته روغتتن و کنستترو زیتتتون متی   

 ۀهتا بته دلیتل استت اد  نامناستب و مقتدار زیتاد م ترر آنهتا و نتیجت          کشزیتون به آفت

هتا استتک بترای ح تی ست متی      کتش آفتت  عدم توجه تولیدکنندگان به اتوانین م ترر  

زیتتتتون، اتحادیتتته اروپتتتا و ستتتازمان    فتتتراورد  هتتتای انستتتان و بهاتتتود کی یتتتت  

ارائته کترد     0ستموم  ةباایمانتد  ۀاتوانینی بترای بیشتین   ، 0خواروبارکشاورزی ستازمان ملتل  

گترم بتر کیلتوگرم    میلتی  0تتا   10/1مت تاوت و در محتدود    مقتدار  ، هاک برای انوا  سغاند

   (ک0103 ،3سانکو یجیداست )پیشنهاد شد  

بته همتین دلیتل، زیتتونی کته از روی درختت        و روی زمتین زیتاد استت    هتا  غل ت سغ

ستتغ  ةباایمانتتد استتت، شتتود نستتات بتته زیتتتونی کتته روی زمتتین افتتتاد  برداشتتت متتی

، شستشتوی  هتا  ستغ  ةکمتری داردک اولتین اتدم بترای جداستازی و یتا کتاهش باایمانتد       

شتتد  بتترای  وری آن در آا استتتک بهتتترین متتواد شتتیمیایی توصتتیه   زیتتتون و غوطتته 

                                                 
1.FAO 

2.MRL 

3.DG SANCO 
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بتترای چنتتد کتتاربرد  شستشتتو، ۀگریتتز و افتتزایش کتتارایی مرحلتتآا هتتایجتتداکردن ستتغ

استتمت در  01-۵11، دی اکستتید کلتتر  0استتمت در میلیتتون  01-011کلتتر  ازدایقتته 

استتتمت در  01-011استتتمت در میلیتتتون، پراکستتتید هیتتتدروژن   0-3میلیتتتون، ازن 

استتمت در میلیتتون،   ۵11کلستتیغ استتیدهای وتتعی  و اتتوی، هینوکلریتتت   میلیتتون،

شتتیرین درصتتد، جتتوش ۵ -01ستتدیغ درصتتد، محلتتول کلریتتد 110/1پرمنننتتات پتاستتیغ 

 ک(0102)دیرمن لو،  است درصد 0/1سرکه و درصد،  01-۵

کننتد  استت و تحقیقتات    تترین اکستید  در بین این مواد شیمیایی، دی اکستید کلتر، اتوی   

مانتتدة ستتموم متتواد غتتیایی را داردک کتته اابلیتتت کتتاهش بتتاای استتت داد نشتتانزیتتادی 

عوامتتل متتوار بتتر جملتته دمتتا از و غل تتت، زمتتان،  ،کتتشهتتای ستتاختاری آفتتتویهگتتی

عنتوان روشتی کتغ هزینته بترای      بن ش نیتز بته  فترا ک اشتعۀ  استت راندمان کاهش ستموم  

 (ک0102)دیرمن لو، است رفتهکارکنسرو و روغن زیتون بهدر ماند  سغ کاهش باای

 

 کنسرویفرآوری زیتون  اصلیهای روش

مح تولی کته از   "کنتد:  المللی زیتتون، کنسترو زیتتون را چنتین تعریت  متی      شورای بین

آیتد، بترای از بتین بتردن تلختی طایعتی آنهتا فترآوری         دستت متی  اراام مناسب زیتون به

بتتا یتتا بتتدون آا شتتود و بتتا تخمیتتر طایعتی، عملیتتات حرارتتتی یتتا متواد ننهدارنتتد ،   متی 

هتای فترآوری بتا    روشک (IOC, 2004) "شتود تتا زمتان م ترر ننهتداری متی      ،نمک

کننتد ، میتزان رستیدگی میتو  در هننتام برداشتت و       توجه به روش ستنتی کشتور تولیتد   

در نتیجتته، انتوا  مختلتت  کنسترو زیتتتون بتترای    کاستت کننتد ، مت تتاوت  ستلیقه م تترر 

( و ۵ شتکل شتود ) بته بتازار عروته متی    کننتدگان  پاسخنویی به تقاوای ختا  م ترر  

آنهتتا فتتراوری هتتای تجتتاری و ستتاک تتتوان آنهتتا را بتتر استتاو انتتوا  زیتتتون، روشمتتی

  بندی کردکطاقه

                                                 
1.ppm 
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 انواع کنسرو زیتون -۵شکل 

 

 المللی عاارتند از:انوا  مهغ تجاری در بازارهای بین

 اسنانیایی روشزیتون ساز به  -0

 کالی رنیایی روشزیتون رسید  سیا  به  -0

 زیتون رسید  طایعی یونانی -3

 زیتون به روش نمک خشک،   -0

 ( :0107)کریستاکی  و شهیدی، شود میداد که به طور مخت ر تووی 

 

 روش اسپانیایی )کنسرو زیتون سبز در آب نمک(

شتدن رنت  پوستت    شتد  و هننتام متمایتل   ها در مرحلۀ ستاز رنت  شترو    برداشت میو 

زیتتتون بتتا استتت اد  از هیدروکستتید ستتدیغ   گیتتریشتتودک تلختتیمتتیبتته زردی، متواتت 

حجمتی(، و ن تو  بته گوشتت زیتتون و تجزیتۀ       درصتد وزنتی   0-3متواد غتیایی )   مناسب

هننتتامی کتته هیدروکستتید ستتدیغ بتته حتتدود دو ستتوم   کگیتترداولئتتوروپین صتتورت متتی

فاصتتلۀ ختتارجی از هستتته برستتد، ن تتو  هیدروکستتید ستتدیغ کتتافی استتتک تیمتتار بتتا      
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توجتته ن و پتتییری هیدروکستتید ستتدیغ ، باعتتی از بتتین بتتردن تلختتی و افتتزایش اابتتل  

اوتتافۀ هیدروکستتید ستدیغ بتتا استتت اد  از  مقتدار  شتتودک مغتیی متتی ختتروم متتوادوپوستت  

وان بتا افتزودن   تت  رود و پایتان شستشتو را متی   شستشو بتا آا از بتین متی    یک یا دو بار

شتتدن آا رنتت کتتردک بتتیفتتتالئین بتته آا شستشتتو مشتتخ یتتک اطتتر  محلتتول فنتتل

هتا ب فاصتله در   میتو   ،استتک ستن    شستشو، بیتاننر حتیر کامتل هیدروکستید ستدیغ     

و  ورحجمتی نمتک( غوطته   درصتد وزنتی   01 بته طتور معمتول   درصد و  2-00آا نمک )

 تلقتتی  بتتا کشتتت آغتتازگر ،ختتودیبتتهشتتودک در مقایستته بتتا تخمیتتر ختتود تخمیتتر متتی

در فتترآوری زیتتتون ستتاز  pH تتترمنجتتر بتته کتتاهش ستتریع پ نتتتاروم الکتوباستتیلوو

 .کنتد شود که ممکن است بته کتاهش خطتر فستاد طتی روزهتای اول تخمیتر کمتک        می

 دهدکمینشانشد  به روش اسنانیایی را ، کنسرو زیتون ساز فرآوری2شکل 

 

 
 کنسرو زیتون سبز اسپانیایی -۶شکل 

 

 روش کالیفرنیایی )کنسرو زیتون سیاه در آب نمک(

یتا ننهتداری شتدة ستاز و      زیتون ستیا  بته ستاک کالی رنیتایی از زیتتون تتاز  و ستاز و       

در آا نمتتک یتتا محلتتول استتیدی حتتاوی استتید  ،شتتودک زیتتتونمتتیبرگشتتته تهیتتهرنتت 
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شتود )طات    الکتیک، استید استتیک، بنتزوات ستدیغ و ستوربات پتاستیغ ننهتداری متی        

استتتاندارد ملتتی ایتتران، افتتزودن ننهدارنتتد  بتته کنستترو زیتتتون ممنتتو  استتت(ک بتترخ ر 

زیتتتون در  دهتتدک بستتته بتته تقاوتتا، خیتترة آا نمکتتی، در ایتتن سیستتتغ تخمیتتر ر  نمتتی

 رایت  هیدروکستید ستدیغ   هتای  محلتول متنتاوا استت اد  از   چندین تیمتار   باطول سال 

باعتی   ،حاتاا هتوا  تشتکیل  همترا  بتا    ایتن فراینتد،   متی شتودک   و شستشوی با آا تیتر  

بته طتور   شتودک  هتا متی  فنتل دیشتدن ارتتو  شتدن تتدریجی زیتتون بته دلیتل اکستید      تیر 

تیمتار، ستود فقت  بته     شتودک در اولتین   متی  تکترار تیمتار ستود سته تتا پتنج بتار        معمول،

حلقتۀ رننتی    آخرین تیمار کته بته هستته برستدک هننتامی کته      در کند، تا پوست ن و  می

در کتردن زیتتون    ور، بتا غوطته  شتود  مناسای در اطترار ستط  ختارجی زیتتون تشتکیل     

 متتواد،شتودک ایتن   متی تیایتت  آن (، رنت  7)شتتکل محلتول الکتتات یتا گلوکونتات آهتن      

 در ایتن روش، استت اد  شتودک    0مخ تو  متواد غتیایی    ۀبتدون ناخال تی و از درجت   باید 

 بنتتدیدر اتتوطی و در آا نمتتک رایتت ، بتته روش حرارتتتی استتتریل و بستتته    زیتتتون 

، کنسترو زیتتون ستیا  فترآوری شتد  بته روش کالی رنیتایی را نشتان        2شتکل   .شتود می

 دهدکمی

 

 
 گلوکونات آهن -۷شکل 

                                                 
1.Food Grade 
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ترکیاتتات فنلتتی )اولئتتوروپئین( در در طتتی فتترآوری بتته ستتاک کالی رنیتتایی، استتمتی از  

زمتتان مانتتدن زیتتتون در آا نمتتک و استتمت دینتتر )هیدروکستتی تیتتروزول( در طتتی    

 از (بتتا نقتتش اساستتی در ایجتتاد رنتت  )هتتا فنتتلشتتدن و اکسیداستتیون دیفراینتتد تیتتر 

 ودکرمیبین

 

 
 کنسرو سیاه زیتون کالیفرنیایی -۸شکل 

 

 روش یونانی )زیتون سیاه طبیعی در آب نمک( 

درصتد وزنتی حجمتی(     2-01ها بدون تیمتار ستود بته طتور مستتقیغ در آا نمتک )      میو 

-بتتین، ازروشگیتترد و حتتیر اولئتتوروپئین بتته کنتتدی و جزئتتی استتتک در ایتتن اتترار متتی

شتتود متتیگلوکوزیتتداز و استتتراز انجتتام -ßو بتتا  استتت بتتردن تلختتی زیتتتون، آنزیمتتی 

باعتتی تجزیتته اولئتتوروپئین بتته استتید      ایتتن فراینتتد  (0101و همکتتاران،  )پرپتتتونی

رستتد متتیمتتا  بتته تعتتادل 2-00شتتود کتته طتتی و هیدروکستتی تیتتروزول متتی 0النولیتتک

                                                 
1.Elenolic  
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شتود، زیتتون طعتغ تلت  داردک     از آنجتا کته در فترآوری از ستود استت اد  نمتی       (ک2)شتکل 

استتاو انتتداز  و هتتا بتتر ، زیتتتون(2/0بتته کمتتتر از  pH)رستتیدن  پتت  از پایتتان تخمیتتر

 شوندکبندی مینمک تاز  بستهبندی و در آارن ، درجه

 
 

 
 کنسرو زیتون یونانی -۹شکل 

 

 

 1زیتون سیاه در نمک خشک

اگر چه این روش در دنیتا کتاربرد زیتادی نتدارد، حجتغ اابتل تتوجهی از کنسترو زیتتون          

ایتن روش  شتودک  شتمالی بتا ایتن روش تولیتد متی      ترکیه، یونتان و کشتورهای آفریقتای   

دهتدک مراحتل   درصتد از کتل تولیتد کنسترو زیتتون را تشتکیل متی        01در مراکش تقریااً 

فرآینتتد مراکشتتی بستتته بتته روش ستتنتی و صتتنعتی مت تتاوت استتتک در فرآینتتد ستتنتی،   

شتوندک در فرآینتد   های کام ً رسید ، به طور مستتقیغ بتا نمتک خشتک تیمتار متی      زیتون

                                                 
1.Dry-salted black olives  



  تونیکنسرو ز یفرآور نینو هایروش

17 
 

شتود، بتا غل تت کتغ     داد روز در آا اترار  3تتا   0صنعتی، زیتون اال از اینکه بته متدت   

گیتری، تیایتت   شتود و وتمن تلختی   متی درصتد وزنتی حجمتی( تیمتار     0-3الیایی )مواد 

هتا بتتین  گیتردک پت  از تخلیتته، زیتتون   متتیرنت  ستیا  بتا اکسیداستتیون در هتوا صتورت     

شتوند، نستات میتو     بنتدی متی  هتای پ ستتیکی بستته   های نمک خشتک در بشتکه  الیه

هتا دو تتا سته    )درصتد وزنتی وزنتی( استتک بشتکه      2۵:0۵نمک خشتک حتدود   زیتون به 

مایعتات از  در فراینتد استمزی،    کشتود برگردانتد  متی  تتا یکنتواختی کامتل،    بتار در ه تته   

در ننهتداری مح تول نقتش     نمتی شتودزیرا  تخلیته   از بشتکه شود ولتی  زیتون خارم می

 کنتتد و جتتیا زیتتتون نمتتک نیتتز بتته عنتتوان متتادة ننهدارنتتد  عمتتل متتی اساستتی داردک

سته متا  پت  از     طتی متدت  زمان فرآوری حدود چهار تتا شتش ه تته استت و      .شودمی

 چروکیتد   ،شتد  از ن تر رتاهری   هتای فترآوری  زیتتون  شتودک بهتر است م ترر  ،فرآوری

و طعمی شور و شتیرین دارنتدک افتزودن روغتن زیتتون باعتی افتزایش عطتر          (01)شکل 

توانتد طعتغ نامناستای در    کسیداستیون روغتن متی   شودک بتا ایتن حتال، ا   و طعغ زیتون می

 مح تتولبتته دلیتتل غل تتت زیتتاد نمتتک و فعالیتتت آبتتی کتتغ      .کنتتدزیتتتون ایجتتاد 

هتتای در زیتتتونکتته هتتا هستتتند و مخمرهتتا و کنتتک ،فلتتورای غالتتب(، میکتترو2/1-7/1) 

هتای طایعتی موجتود در    فنتل حتیر پلتی   بیشتتر استتک  تتراکغ آنهتا   ، تیمار شد  با ستود  

 ریزجانتتدارانباعتتی کتتاهش عوامتتل مهارکننتتد  طایعتتی در برابتتر رشتتد  ،ستتودزیتتتون بتتا 

 .(0107)کریستاکی  و شهیدی، شود مرر می
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 کنسرو زیتون سیاه در نمک خشک -01شکل 

 

 

خشتک طایعتی بتدون تیمتار ستود، مقتداری اولئتوروپئین را در ختود          هتای نمتک  زیتون

 کتته بتتا استتت اد  از نمتتک خشتتک   0دارنتتدک راتتغ یونتتانی تروماتتا تاستتوو  متتیننتته

گتترم در هتتر میتتو ( دارد، کتته میلتتی 0/0از اولئتتورروپئین ) بتتاالییشتتد ، غل تتت فتترآوری

 کندک این کنسرو را به مناع غیایی غنی از این ترکیب فنلی تادیل می

  

                                                 
1.Throumba Thassos 
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 برداشت زیتون 

 

 

 

 حمل و نقل 

 

 

 

 نگهداری در آب نمک یا

 محلول اسیدی

 تیمار با سود درجه بندیشستشو و 

 

 درجه بندی

 

 تخمیر در آب نمک

 

 

 شستشو

 

 فرایند تیره شدن محصول

)تیمار با سود، اکسیداسون با هوا، 

 شستشو و خنثی کردن سود، تثبیت رنگ(

 

 درجه بندی

 

نگهداری در آب نمک و تخمیر 

 الکتیکی

 

 هسته گیری و برش دهی

 

 انبارداری فرایند تیره شدن محصول

 

پر یا درجه بندی، هسته گیری و   

 کردن داخل زیتون با مواد مختلف

 

 

 بسته بندی

 

 بسته بندی

 

 

 بسته بندی

 

 

 

  

 

 های اصلی تولید کنسرو زیتونروش – 00شکل 

یند تولید زیتون سیاه افر

 آب نمکی تیمار نشده

 یند تولید زیتون سبز افر

 تیمار شده

یند تولید زیتون سیاه آب افر

 نمکی تیمار شده
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، سته روش اصتلی فترآوری صتنعتی کنسترو      227طا  استاندارد ملتی ایتران بته شتمار      

گیتری بتا محلتول الیتایی     زیتون شامل: زیتون فرآوری شتد  بته روش شتیمیایی )تلختی    

شتتد  بتته روش طایعتتی )بتتدون   و ننهتتداری در محلتتول آا نمتتک(، زیتتتون فتترآوری  

شتتد  الیتایی، ننهتتداری در محلتول آا نمتک( و زیتتون ستیا      گیتری بتا محلتول    تلختی 

گیتری بتا محلتول الیتایی و     طی اکسیداسیون )تیر  تتر شتدن طتی اکسیداستیون، تلختی     

هتتای روش، 00ر شتتکل د (ک0322نتتام، ننهتتداری در محلتتول آا نمتتک( استتت )بتتی   

 استکشد تولید کنسرو زیتون نشان داد  اصلی

 

 گیری زیتونهای نوین تلخیروش

اصتتلی  ةمتتاد اولئتتوروپئین کگیتتری اابتتل م تترر استتتزیتتتون فقتت  در صتتورت تلختتی

، مقتتدار ایتتن متتاد  را میتتو  رستتیدگی و فتترآوری واستتت طعتتغ تلتت  زیتتتون ةکننتتدایجتتاد

و ریزجانتداران  دهتدک تجزیتۀ اولئتوروپئین بتا استت اد  از متواد الیتایی، برختی         کاهش می

محلتول   استت اد  از ، زیتتون بتدون   ستنتی  پتییر استتک در روش فترآوری   ها امکتان آنزیغ

در حتین ننهتداری    آن بته تتدریج   گیترد و تلختی  متی الیایی، مستقیماً در آا نمتک اترار  

 بته دستت متی آیتدک    زیتتون تخمیتری   در و عطتر و بافتت مناستب     می کنتد  پیداکاهش 

و زیستتتی هتتای استتید الکتیتتک بتته عنتتوان یتتک روش   هتتای بتتاکتریکتتاربرد ستتویه

استتتک شتتد پیشتنهاد نیتتز زدایتتی زیتتون  لئتوروپئین بتترای تلختی  اکسیداستیون مستتتقیغ او 

-گیتری شتیمیایی زیتتون استت اد  متی     درصتد بترای تلختی    0-3است اد  از محلول سود 

تیتروزول موجتب حتیر ترکیاتات تلت       بتا هیتدرولیز پیونتد استتری هیدروکستی      شود که

 ننهتداری متی شتود تتا    درصتد   2-00 غل تت ا نمتک بتا   آزیتتون در   ،ن ست شودک می

 (ک0102)دیرمن لو،  گیردتخمیر الکتیکی صورت 

هتای کتاربردی   هتای فترآوری زیتتون، فنتاوری    کارخانته  افتزایش  دلیتل به ،در حال حاور

نیتتاز استتتک روش الیتتایی متتورد یگیتتری و جتتاینزینو ایمتتن بتترای کتتاهش زمتتان تلختتی
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شتیمیایی زیتتون از جملته     گیتری جتاینزین تلختی   یتافتن روش تحقیقتات زیتادی بترای    

و کتتاهش حجتتغ  ؛گیتتریکتتاهش زمتتان تلختتی؛ح تتی بخشتتی از ترکیاتتات فنلیر متتورد د

 استک  شد های فاو ا انجامآالیند 

زیتتتون استتت هتتای غیرحرارتتتی فتترآوری یکتتی از جدیتتدترین روش اولتراستتوندکتتاربرد 

 ،گیتتری زیتتتونزمتتان تلختتی استتتک بتترای کتاهش من تتی بتتر مح تول نداشتتته   ااتتر کته 

 01-۵1وات بتته متتدت  01کیلتتوهرتز و اتتدرت  3۵بتتدون استتت اد  از ستتود، فرکتتان   

بتتا کتتاهش زمتتان ایتتن روش  استتتک شتتد درصتتد بررستتی 0۵در آا و آا نمتتک  ه،قتتدای

 یدرصتتد نستتات بتته روش معمتتول، راهکتتار   2/32و  2/37بتته ترتیتتب  ،گیتتریتلختتی

 (ک0102است )حایای و همکاران، شد شناختهکاربردی در این زمینه 

اکستتیدکربن، دی روز ننهتتداری در 00 زیتتتون وبرداشتتت در روشتتی دینتتر، پتت  از  

رستد  ن تر متی  بته  .استت شتد  طعغ و کتاهش تلختی زیتتون مشتاهد     بهاود رن ،  ۀتوسع

گیتری بتا آا بته جتای متواد      که این روش با حتداال تتاایر بتر محتی  زیستت و تلختی      

شتدن آن  د ولتی بترای تجتاری   کنت  نهتایی کمتک   لالیایی، به ح تی بیوفنتل در مح تو   

 (ک0107به تحقیقات بیشتر نیاز است )کریستاکی  و شهیدی، 

اولئتوروپئین متانع    کننتدة تجزیته هتای الکتوباستیلوو   گیتری بتا استت اد  از ستویه    تلخی

رشتد   متی شتود؛   هیدروکستید ستدیغ  رفتن مواد اابل تخمیر در مرحلته شستشتو بتا    بیناز

بتته تولیتتد مح تتول نهتتایی بتتا ؛دهدافتتزایش متتی هتتای استتید الکتیتتک رابتتاکتری ۀاولیتت

فاوت ا در   مقتدار م ح ته  بته کتاهش اابتل    ؛ وشتود های حسی بهتر منجر متی ویهگی

آنتتزیغ  کننتتدةهتتای تولیتتد  ستتویهکتتاربرد کنتتدک طتتی فتترآوری زیتتتون کمتتک متتی   

 و پتت  از آن (بتته عنتتوان تنهتتا مناتتع کتتربن)اولئتتوروپئین  ةکننتتدبتاگلوکوزیتتداز و تجزیتته

بتته  0پنتوزاستتئوو پتتدیوکوکوو ،الکتوباستتیلوو پنتوستتوو، 0یلوو بتتروی الکتوباستت

                                                 
1.L. brevis 

2.P. pentosaceuscan 
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)کریستتاکی  و شتهیدی،    پیشتنهاد شتد  استت   گیتری زیتتون   بترای تلختی   ،جای ستود 

 (ک0107

متتتداول بتترای تخمیتتر کنستترو زیتتتون   یهتتای آغتتازگر، هنتتوز روشتت کشتتتاستتت اد  از 

نیست ولی دارای مزایایی ماننتد سترعت بتاالی تخمیتر، رشتد اولیته در دمتای پتایین بتا          

و  ،، تحمتل بته نمتک و گلوکوزیتد فنلتی     0افتزایش تولیتد استید، متابولیستغ جتور تخمیتر      

جتتای متتواد توانتتد بتتهزای متتواد غتیایی استتت و متتی ااتر بازدارنتتدگی بتتر عوامتتل بیمتتاری 

هتتای آغتتازگر استتید  کشتتت (ک0102رود )دیرمن لتتو، کتتارو یتتا آا نمتتک بتته  الیتتایی

شتوند و مطتاب  پتانستیل آنهتا     زیتتون بایتد شناستایی و انتختاا     ةکننتد الکتیکی تخمیتر 

گیرنتتدک استتت اد  اتترارهتتای حستتی متتوردگیتتری میکروبتتی و بهاتتود ویهگتتیبتترای تلختتی

 هتای میکروبتی  کته از ستویه   استت  الکتوباستیلوو پ نتتاروم  هتا،  از این میکتروا  یمیال

-بتا تلقتی  هتغ    استتک هتای بتاگلوکوزیتداز و استتراز    بتاالترین درصتد آنتزیغ    تولید کنند 

شتود و تلختی   متی هتای استید الکتیتک فتراهغ    زمان مخمر، امکان افزایش رشد بتاکتری 

-میاتت مخمتر، تولیتد متوادی ماننتد ویتتامین      جملته اارهتای   یابتدک از  متی زیتون کاهش

 ؛هتای الکتوباستیلوو  امکتان رشتد ستویه    ؛هتا آمینته و پیتورین  اسیدهای، 6Bو  1Bهای 

-تتاایر میاتت بتر ویهگتی     ؛های پی یتد  و تولیتد ترکیاتات مطلتوا    شکستن کربوهیدرات

جلتوگیری از   ؛هتای نتامطلوا مخمتر   بترای ستویه   0عامتل کنتترل زیستتی    ؛های حستی 

کتتان کتتاهش ام ،زا بتته علتتت حرتتور ترکیاتتات فنلتتی و در نتیجتتهرشتتد عوامتتل بیمتتاری

و  ؛بنتتدیپایتتداری شتترای  بستتته ؛ایبهاتتود کی یتتت تغییتته ؛م تترر نمتتک و ننهدارنتتد 

 (ک 0102برد )دیرمن لو، توان نامشد  را میماندگاری زیتون فرآوری

 شود:گرفتهدر انتخاا مخمرها باید شرای  زیر در ن ر

 کنند  اولئوروپئینتولید بتاگلوکوزیداز و استرازهای هیدرولیز -0

                                                 
1.Homo Fermentative 

2.Bio control 
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 های بیوژنیکتولید آمین عدم -0

 هاها و چربیکنندگی پروتئینفعالیت تجزیه -3

 عدم فعالیت پکتولیتیکی -0

 

، ساکارومایستتت  ستتترویزیه،  0ویکرامومایستتت  آنومتتتالوو هتتتا، بتتتا ایتتتن شتتترت 

تخمیتتر زیتتتون هستتتند )دیرمن لتتو،  هتتای ختتوبی بتترایآغارگر 0دباریومایستت  هانستتنی

 (ک0102

 

 کنسرو زیتونهای کاهش نمک طعام در تهیۀ روش

هتای عملکتردی ستدیغ در    ستایر نقتش   ولتی  بهاود طعتغ استت   طعام، نمک اصلینقش 

طعتام بته عنتوان یکتی      نمتک  کاستت ن یتر  و در بعری متوارد بتی  تر مواد غیایی گسترد 

هتای حستی، کتاهش    از اجزا  مهغ در فرموالستیون متواد غتیایی موجتب ح تی ویهگتی      

مقتدار  هتای نتامطلوا شتد  و کتاهش     میکروارگانیستغ فعالیت آبتی و جلتوگیری از رشتد    

م ترر بتیش از حتد نمتک      ،ایتن وجتود  گیار استتک بتا   آن بر مز  و بافت مح ول تاایر

هتتای ع تتای، پتتوکی  هتتای الاتتی، افتتزایش فشتتار ختتون، بیمتتاری   موجتتب بیمتتاری 

شتتود هتتای کلیتتوی، آستتغ و چتتاای متتی استتتخوان، ستترطان دستتتنا  گتتوارش، بیمتتاری 

(ک در کشتتورهای امریکتتای شتتمالی،   0100رودرینتتز و همکتتاران،   ;0102)دیرمن لتتو، 

گتترم در روز  00م تترر نمتتک بیشتتتر از مقتتدار توصتتیه شتتد  ) علتتتآستتیا و اروپتتا، بتته 

 3گرم در روز( تمایتل بته کتاهش م ترر نمتک وجتود دارد )باتیستتا گتالنو         ۵نسات به 

شتتار ختتون ستتال و کستتانی کتته بیمتتاری الاتتی و ف ۵1بتتاالی(ک افتتراد 0100و همکتتاران، 

                                                 
1.Wickerhamomyces anamalus 
2.Debaryomyces hansenii 

3.Bautista-Gallego  
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)کریستتتاکی  و  کننتتدگتترم در روز محتتدود  ۵/0دارنتتد، بایتتد م تترر ستتدیغ را بتته   

 (ک0107شهیدی، 

بستتیاری از انتتوا  کنستترو زیتتتون دارای مقتتادیر زیتتادی نمتتک هستتتند، کتته بتته عنتتوان  

شتتودک از آنجتتا کتته اراتتام متعتتدد مناستتب کنستترو زیتتتون ننهدارنتتد  استتت اد  متتی ةمتتاد

هتتای رستتیدگی مت تتاوت و روشمقتتدار بتتا  (00 شتتکل) ا و زردماننتتد متتانزانی ، کنستتروالی

(، تخمتتین دایتت  مقتتدار نمتتک 0322دارد )شتتواخی و همکتتاران، متعتتدد فتتراوری وجتتود

گتترم ستتدیغ در هتتر میلتتی 01تتتا  01 ،آنهتتا دشتتوار استتتک مقتتدار متوستت  متتورد استتت اد 

 ستتویزیتتتون از ایتتن مستتئله آگتتا  استتت و تحقیقتتات بتته تولیتتد زیتتتون استتتک صتتنعت 

شتتد  در هتتای فتترآوریبنتتدی زیتتتوناستتت اد  از حتتداال نمتتک در حتتین فتترآوری، بستتته

)کریستتاکی   استتک  نهتایی، رو بته پیشترفت    ةو فراینتد حرارتتی فترآورد    ،آا نمک کتغ 

 (ک0107و شهیدی، 

 

 
 

 )مانزانیال، کنسروالیا و زرد( موجود در ایران کنسروی زیتون ارقام مناسب - 0۲شکل 

 

ستدیغ در کنسترو زیتتون و در نتیجته دریافتت کتغ ستدیغ، در        کلریتد برای کاهش سط  

پتاستتیغ بتته جتتای کلریتتد ستتدیغ در تخمیتتر  کلستتیغ یتتا کلریتتداستتت اد  از کلریتتدۀ زمینتت

 ،هتای حستی  ویهگتی  و ،تخمیتر، آلتودگی میکروبتی    زیتون، بدون به خطر انتداختن رونتد  
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پتاستتیغ و کلریتتد ،در تهیتته کنستترو زیتتتون ستتاز و ستتیا  تحقیقتتاتی انجتتام شتتد  استتتک

هتتای حستتی،  ویهگتتی و بتتا ح تتی کلستتیغ بتته جتتای بخشتتی از نمتتک طعتتام     کلرید

)باتیستتتا گتتالنو و همکتتاران،  استتت استتت اد فیزیکوشتتیمیایی، ستتینتیک تخمیتتر اابتتل  

شتتواخی و معتتدنی،   ;0102دیرمن لتتو،  ;0100و همکتتاران،  0رودرینتتز گتتوم   ;0100

 کننتتدةتعیتتینارزیتتابی حستتی یکتتی از عوامتتل   (ک 0112و همکتتاران،  0رومئتتو ;0322

پتتییرش مح تتول نهتتایی زیتتتون استتتک در صتتورت استتت اد  از راتتغ کنستتروالیا کتته بتته 

شتد ، بتا افتزایش غل تت کلریتد کلستیغ یتا ترکیاتی از کلریتد          طور طایعی رسید  و سیا 

درصتد   0مقتدار  استتک شتد  کلسیغ با کلرید پتاسیغ، مح ولی تل  بتا پتییرش کتغ تولیتد    

تترین ترکیتب بترای تولیتد زیتتون بتا       ااتول درصد کلرید پتاستیغ، اابتل   0د سدیغ و کلری

و همکتاران،   3استت )پانتاگو  شتد  هتای حستی ختوا گتزارش    مقدار سدیغ پایین و ویهگی

0100). 

کلستیغ باعتی کتاهش رشتد بتاکتری و      ستدیغ و کلریتد  آا نمک تخمیری حتاوی کلریتد  

پتاستیغ ااترات مشتابه    ستدیغ و کلریتد  شتود، در حتالی کته مخلتوطی از کلریتد     مخمر می

-ستتدیغبتتا استتت اد  از مخلتتوت نمتتک کلریتتدکتته  راتتغ کتتاالموندر ستتدیغ داردک کلریتتد

تشتتدید فعالیتتت الکتتتات کلستتیغ و استتتات کلستتیغ، موجتتب ،شد پتاستتیغ فتترآوریکلریتتد

هتای  )کشتت  دباریومایست  هانستنی   ،الکتوباستیلوو پ نتتاروم  جانتداران  ریتز  رشد زیاد

 ک(0110، 0است )تساپاتساری  و کوزکیدواست اد ( شد موردآغازگر 

 

 

 

                                                 
1.Rodriguez-Gomez 

2.Romeo 

3.Panagou 
4.Tsapatsaris & Kotzekidou 
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 تولید کنسرو زیتون پروبیوتیک

کننتتدگان بتتا آگتتاهی از ستت متی، بتته دناتتال متتواد غتتیایی بتتا در دنیتتای امتتروز، م تترر

 شتتد  ماننتتد زیتتتون هستتتندک منشتتگ گیتتاهی و فراستتودمند، از جملتته غتتیاهای تخمیتتر 

م تترر  استتتکزنتتد  پروبیوتیتتک بتترای ستت متی م یتتد  از ریزجانتتداران م تترر کتتافی

افتتزایش  باعتتی ،دستتتنا  گتتوارش و ستتن  آنهتتا انتقتتال بتتههتتای پروبیوتیتتک بتتاکتری

هتتای رود ، تحتترد رود ، تغییتتر مطلتتوا تعتتادل میکروبتتی رود ،     راابتتت میکتتروا 

 کشتود متی و افتزایش مقاومتت در برابتر ع ونتت      ،هتای مخترا  جلوگیری از رشد باکتری

و رابطتۀ ختا  میزبتان     ،هتای رود  غتیایی فترد، ت تاوت در میکروارگانیستغ     هتای تعاد

)کریستتتاکی  و شتتهیدی،  داردتتتاایر بتتر ااربخشتتی عملکتترد پروبیوتیتتک  میکتتروا بتتا

 (ک0107

هتتای پروبیوتیتتک بتتالقو  بتتاکتری گیتتری از فوایتتدبهتتر  بتترایکنستترو زیتتتون تخمیتتری، 

-شتود، بتا تخمیتر ختود    متی استنانیایی تولیتد  کنسرو زیتون ساز کته بتا روش    م ید استک

هتای اولیته بترای    استت اد  از کشتت   کآیتد دستت متی  بته  موجتود ختودی میکترو فلتور    بته 

هتتای انتختتاا ستتویه  تتتر استتتکه بتتا   مطلتتوا دستتتیابی بتته فراینتتد کنتتترل شتتد    

رودرینتتز ) شتتودحاصتتل متتینقتتش دوگانتته آغتتازگر و پروبیوتیتتک  دارایالکتوباستتیلوو 

شتامل انتختاا ستویه بتر استاو خ وصتیات        فراینتد (ک ایتن  0100گوم  و همکتاران،  

و ااربخشتتی بتته عنتتوان  ،پروبیتتوتیکی، مولکتتولی، ستتازگاری بتتا محتتی  کنستترو زیتتتون 

 ،شتتد  از کنستترو زیتتتون هتتای اصتتلی استتیدالکتیک جتتدا متتادة اولیتته استتتک بتتاکتری 

 و 3)پتتورتی  کونتتا  استتت 0الکتوباستتیلوو پنتوستتوو و 0 الکتوباستتیلوو پ نتتتاروم 

هتتا بتته عنتتوان  ک نقتتش پروبیوتیتتک (0101پرپتتتونی و همکتتاران،  ; 0101همکتتاران، 

 ،هتتای سیستتتغ ایمنتتی، از جملتته التهتتاا در ستتطوی مختتاطیکننتتدة مهتتغ پاستت تعتتدیل

                                                 
1.L. plantarum 

2.L.pentosus 

3.Portilha-Cunha 
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بترای   ،کنسترو زیتتون بته عنتوان مناتع پروبیوتیتک       (ک0100، 0استت )لست ید  شتد  اااات

انتد، تترجی    یتغ کتغ کلستترول   کسانی که تحمل م رر لانیتات را ندارنتد یتا نیازمنتد رژ    

(ک هتدر از تولیتد کنسترو زیتتون حتاوی      0107شتود )کریستتاکی  و شتهیدی،    می  داد 

کننتتد ، (، بهاتتود ستت مت م تتررCFU/g 701-201( زنتتد  هتتای پروبیوتیتتکبتتاکتری

 حتتاویاستتتک کنستترو زیتتتون   بتتدون تغییتتر مشخ تتات کی تتی زیتتتون تخمیتتر شتتد   

زیتادی ماننتد مقترون بته صترفه بتودن، پتییرش         هتای های پروبیوتیک با چتالش باکتری

بتار  هتای م یتدی کته یتک    بتاکتری  کستت ا روبته و مسائل فنی رو ،کنندگانتوس  م رر

عنتوان کشتت   توانتد تکییتر و بته   ، متی استت  شتد  از فلور میکروبی بومی جدا و شناستایی 

 ةاستت اد  تستل  یابتدک  و بتر جمعیتت میکروبتی     شتود آغازگر تخمیر در آا نمک استت اد   

ااربخشتی ایتن مح تول و تتاایر      عنتوان آغتازگر تخمیتر و   هتا بته  الکتوباستیل از تجاری 

هتای بیشتتر و   کننتد ، بته آزمتایش   های پروبیوتیتک بتر بهاتود ست مت م ترر     باکتری

کریستتتاکی  و شتتهیدی،   ;0101پورتی کونتتا و همکتتاران،  ) داردتاییتتد نهتتایی نیتتاز 

 (ک0100رودرینز گومز وهمکاران،  ; 0107

 

 های غیرحرارتی تولید کنسرو زیتونروش

هتتا، استتیدهای چتترا وتتروری  م یتتد ماننتتد ریزمغتتییاز متتواد زیتتتون دارای بستتیاری 

ستتتک فتترآوری حرارتتتی ا هتتاهتتا و فیتواستتترول)استتید اولئیتتک(، متتواد فنلتتی، توکتتوفرول

ای، شتدن بافتت، تغییتر رنت  ستاز بته اهتو        کنسرو زیتون موجب کاهش کی یت و نترم 

شتودک مانتدگاری متواد غتیایی بته ووتعیت       م یتد متی   متواد  ۀو تجزی ،پختنی ایجاد طعغ

هتای بیوشتیمیایی و آنزیمتی آنهتا بستتنی داردک متدیران و محققتان        میکروبی و واکتنش 

ع امنتد بته استت اد  از     ،صنعت غیا برای ح ی کی یتت و افتزایش ایمنتی متواد غتیایی     

هتتای مختلتت   روشهتتای حرارتتتی هستتتندک  هتتای غیرحرارتتتی بتته جتتای روش  روش

                                                 
1.Lescheid, 
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استتت اد  در صتتنایع غتتیایی ماننتتد میتتدان الکتریکتتی پالستتی بتتا شتتدت غیرحرارتتتی متتورد

-زیاد، فشار هیدرواستاتیکی باال، هموژنیزاستیون بتا فشتار بتاال، استتخرام بتا متایع فتو         

هتا در  هتا و آنتزیغ  و ستاختمان پتروتئین   ریزجانتداران متانی  بتر زنتد    ؛دهیبحرانی و اشعه

هتتای حستتی و کی یتتت گیارنتتد ولتتی بتتر ویهگتتیمتتی ننهتتداری تتتاًایرحتتین فتترآوری و 

هتا، استت اد  از   تتوجهی ندارنتدک در بتین ایتن روش    تتاًایر اابتل   ،وابسته بته ست مت غتیا   

دایقتته(، جمعیتتت  ۵-31مناپاستتکال بتته متتدت  0۵1-211فشتتار هیدرواستتتاتیک بتتاال )

انتتدگاری کنستترو داد  و مرا کتتاهش 0کنتتک و مخمتتر و مقتتدار مایکوتوکستتین ستتیترینین

ایتتن فراینتتد،   بتتا کتتاربرد  ،هم نتتین ک(0102)دیرمن لتتو، استتت داد زیتتتون را افتتزایش 

افزایش مقدار فنتل کتل و هیدروکستی تیتروزول، کتاهش اولئتوروپئین زیتتون، پایتداری         

pH هتای حستی،   بنتدی، بهاتود ویهگتی   آزاد، جلوگیری از تولیتد گتاز در بستته    ۀو اسیدیت

و افتتزایش  ،درجتتۀ سلستتیوو 01پتتنج متتا  ننهتتداری در  کتتاهش بتتار میکروبتتی پتت  از

و همکتتاران،  3آرگیتتری ;0100و همکتتاران،  0استتت )پتتراداو شتتد گتتزارش مانتتدگاری

هتا تحقیقتات بیشتتری متورد نیتاز      شتدن ایتن روش  بترای تجتاری   ،ایتن  وجودبا (ک 0100

 استک

 

 ها فنلسازی کنسرو زیتون با پلیغنی

فنتتل )اولئتتوروپئین و هیدروکستتی کتتاالمون بتتا دو پلتتیستتازی کنستترو زیتتتون راتتغ غنتتی

شتد ،  استتک کنسترو زیتتون تیمتار    شتد  از بتر  زیتتون بررستی   به دست آمتد   تیروزول( 

استتتک یافتتته درصتتد هیدروکستتی تیتتروزول افتتزایش    012درصتتد اولئتتوروپئین و   0۵7

-نداشتته کلتی زیتتون تیمتار شتد ، تتگایر     پتییرش اابلیتت  فنل وبر مقدار پلی ،این افزایش

 (ک0100است )الالو و همکاران، 

                                                 
1.Citrinin 

2.Pradas 

3.Argyri 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

کننتتدگان و تولیدکننتتدگان متتواد غتتیایی بتته دناتتال راهکارهتتای  م تترر ،حاوتترحتتالدر

هتتای هستتتندک روش وریافتتزایش کی یتتت و تهیتتۀ کنستترو زیتتتون ایمتتن بتتا حتتداال فتترا

موجتب تولیتتد  بنتدی مناستب،   متدرن پتیش فترآوری و فترآوری زیتتون همترا  بتا بستته        

-هتتا بتترای تولیتتد شتتدک آگتتاهی از ایتتن روش مح تتولی ایمتتن بتترای ستت متی خواهتتد 

  کنسرو زیتون وروری استککنندگان 

 در تتتونیزهتتای مختلتت  فتترآوری کنستترو زیتتتون وجتتود دارد و بستتیاری از اراتتام  روش

مقتادیر   ،انتوا  کنسترو زیتتون   بیشتتر  گیتردک  المللتی متورد استت اد  اترار متی     سط  بتین 

فنتتل را بتته رژیتتغ غتتیایی م یتتد ماننتتد عناصتتر ریتتز مغتتیی و پلتتی از متتوادتتتوجهی اابتتل

دلیتتل تتتگایرات م یتتد بتتر کنستترو زیتتتون بتتهجهتتانی کنتتدک م تترر انستتان اوتتافه متتی

 ک یافته استویه  وجود ترکیاات فنلی و فلور پروبیوتیک، افزایش س متی انسان، به

کننتد  طعتغ تلت  زیتتون     و ایجتاد  اصتلی  در میتان ترکیاتات فنلتی، اولئتوروپئین ترکیتب     

تتا مح تول    بتد استک بنابراین، در فترآوری کنسترو زیتتون بایتد اولئتوروپئین کتاهش یا      

-روشگیتری زیتتون در   طعتغ شتودک تیمتار ستود کته معمتواًل بترای تلختی        نهایی خوش

 تولیتتد متتی کنتتد؛ی پستاا  دارزیادشتتود، مقتتهتای استتنانیایی و کالی رنیتتایی استت اد  متتی  

از بتین رفتتن ترکیاتات محلتول      بته  ؛دهتد نهتایی را کتاهش متی    ح تول ارزش غیایی م

 منجتتر متتی شتتودک  در آا )کتتاهش انتتدها ، استتیدهای آلتتی( و تجزیتته اولتتوروپئین     

شتودک  هتای نتوین فترآوری استت اد     توصیه نیستت و در آینتد  بایتد از روش   اابل ،بنابراین

تیمتار  ، زیترا  دشتو  ح تی متی   بیشتترین مقتدار اولئتوروپئین    ،های نمک خشتک زیتوندر 

ستدیغ  ولتی مقتادیر زیتادی نمتک کلریتد      ،شتود و در آا نمک تخمیتر نمتی   نداردبا سود 

شتتد  بتته ستتاک  در ایتتن میتتان، کنستترو زیتتتون فتترآوری  .توصتتیه نیستتتدارد و اابتتل

حتتد متوستت   و حتتاوی مقتتادیر اابتتل تتتوجهی هیدروکستتی تیتتروزول،    دارای ،یونتتانی

  استکاولئوروپئین 
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تولیتتد و بهاتتود ارزش غتتیایی کنستترو زیتتتون، مطالعتتات زیتتادی  کتتاهش هزینتته بتترای 

هتتای استتت اد  از ستتویه  استتتکشتتد اجتترا هتتای تیمارستتود  بتترای یتتافتن جتتاینزین 

چشتتغ انتتداز  ،کننتتد  اولئتتوروپئیین، بتته عنتتوان آغتتازگر تخمیتتر  الکتوباستتیلوو تجزیتته

قیتاو  و پت  از موفقیتت در م   دارد ایهتای حستی و تغییته   بترای بهاتود ویهگتی   خوبی 

  .بودتوصیه خواهداابل ،تجاری

 ،شتتامل برداشتتت مکتتانیز ، کی یتتت زیتتتون ختتام ،هتتای کنستترو زیتتتون در آیند چتتالش

بهداشتتتی استتتک در حتتال حاوتتر، تمرکتتز روی تغییتته ای و و متتوارد  ،هتتای تولیتتدروش

هتتای فلتتور طایعتتی پوستتت، بتته افتتزودن کشتتت بتتا ختتودیبتتهاز تخمیتتر ختتود ،تحقیقتتات

-الکتیتک دارای پتانستیل پروبیتوتیکی، تغییتر    هتای استید  شتدة بتاکتری  آغازگر انتختاا  

تولیتتد کنستترو زیتتتون بتته عنتتوان یتتک غتتیای  ایتتن تغییتتر رویکتترد،نتیجتته  کاستتتکتترد 

هتای اتدیمی فترآوری    ستایر روش  جتاینزین  متی توانتد  بود کته  وااعی فراسودمند خواهد

سترو زیتتتون در  ک نتوآوری و تنتتو  در تولیتد مح توالت مختلت  کن    شتود کنسترو زیتتون   

 انداز بسیار خوبی برای آیند  تحقیقات، صنعت و صادرات داردککشور، چشغ

 

 منابع

 ملتتی هتتای آزمتتونک استتتانداردهتتا و روشک زیتتتون فراینتتد شتتد ، ویهگتتی0322بتتی نتتامک 

 صتتنعتی تحقیقتتات و استتتاندارد مؤسستتۀ انتشتتارات ،227 شتتمار  استتتاندارد ایتتران،

 تجدید ن ر چهارمک و تحقیقات صنعتیک ایران سازمان استاندارد

ک 0322درستتننی، زک شتتواخی، رک، شتتری  نستتب،  ک، یوستت ی، زک، معتتدنی،  ک، رفیعتتی  

هتتای بیتتوفیزیکی و شتتیمیایی اراتتام مختلتت  زیتتتون بتته ارزیتتابی هماستتتنی ویهگتتی

من ور تعیین مناسب تترین زمتان برداشتتک گتزارش پهوهشتی نهتاییک شتمار  ااتت         

 ک۵3171: 
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هتای  ک تولیدکنسترو زیتتون رژیمتی بتا استت اد  از نمتک      0322، معتدنی،  ک  شواخی، رک
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