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ــخ  ــرو ســومین جلســه در خصــوص روغن هــای امولســیون شــونده کــه در تاری پی
29 آبــان 97 برگــزار شــد، جهــت بررســی شــاخص های کیفــی روغن هــای 
امولســیون شــونده مناســب در پســته کاری و نحــوه کنتــرل کیفــی آنهــا، کارگــروه 
ــت.  ــه کرده اس ــی تهی ــران گزارش ــته ای ــن پس ــی انجم ــه باغبان ــات کمیت تحقیق
ایــن گــزارش کــه توســط علــی علیــزاده عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه ولیعصــر 
ــپهر  ــرکت س ــق ش ــعه و تحقی ــئول توس ــت مس ــادق نهض ــنجان، محمدص رفس
شــیمی و محمودرضــا مهــدوی انــاری عضــو وابســته انجمــن پســته ایــران تنظیــم 

ــد: ــرح می باش ــن ش ــه ای ــت، ب شده اس
از  بین المللــی، یکــی  اســتانداردهای  بررســی صــورت گرفتــه و مطابــق  بــا   -1
ــتفاده در  ــورد اس ــونده م ــیون ش ــای امولس ــی روغن ه ــرل کیف ــم کنت ــای مه پارامتره
ــا  ــاط دنی ــا و دیگــر نق ــه در پســته کاری های کالیفرنی ــی ک ــژه نمونه های کشــاورزی، به وی
جهــت رفــع مشــکل نیــاز ســرمایی بــه کار مــی رود، پارامتــر دمــای تقطیــر میانــه )%50 
ــا DT نشــان داده می شــود در اولویــت اســت.  Distillation Temperature( کــه ب
جهــت اندازه گیــری ایــن پارامتــر، نیــاز بــه بــرج تقطیــر و دســتگاه مجهــز تحــت 
ــاورزی  ــت کش ــات و صنع ــظ نبات ــازمان حف ــفانه در س ــه متأس ــد ک ــالء می باش خ
ــال  ــگاه های فع ــک آزمایش ــه کم ــه ب ــرد. درحالی ک ــرار نمی گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــن  ــد، ای ــت می باش ــه پیوس ــا ب ــی از آنه ــت برخ ــه لیس ــیمی ک ــع پتروش صنای
ــا توجــه بــه اینکــه ایــن روغن هــا در فصــل  شــاخص قابــل اندازه گیــری اســت. ب
خــزان روی درختــان پســته جهــت نیــاز ســرمایی اســتفاده می شــوند، بــرای اینکــه 
ــر  ــا پارامت ــه ب ــا ک ــنگینی آنه ــزان س ــتی می ــند، بایس ــرد الزم را داشته باش عملک
DT ســنجش می شــود، مــورد تمایــز قــرار  گیرنــد. مطابــق اســتاندارد و برندهــای 
ــد،  ــت باش ــه فارنهای ــدود 470 درج ــا ح ــن دم ــه ای ــی ک ــی در صورت ــر خارج معتب
ــه عنــوان روغن هــای  مناســب رفــع نیــاز ســرمایی اســت و در غیــر این صــورت ب
ســبک منظــور شــده و پوشــش آنهــا روی گیــاه چنــدان پایــدار نیســت و به عبارتــی 
نمی تواننــد در رویــش مناســب درختــان پســته، هماهنگــی در بــاز شــدن گل هــای 
ــر و مــاده و دیگــر عملکردهایــی کــه مــورد نظــر پســته کاران می باشــد کارایــی  ن
ــه  ــو )ب ــتاندارد فائ ــر در اس ــن پارامت ــت، ای ــر اس ــه ذک ــند. الزم ب الزم را داشته باش

ــن منظــور شده اســت. ــی پارافی ــم کیف ــز از شــاخص مه پیوســت( نی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــی پارافی ــرل کیف ــرای کنت ــه ب ــری ک ــاخص دیگ - ش
می گیــرد، درجــه سولفوناســیون )Unsulfunated Residue( می باشــد کــه 
ــن  ــودن پارافی ــباع ب ــزان اش ــده می ــان دهن ــود و نش ــش داده می ش ــا UR نمای ب
 )UR( اســت. در ایــران بیشــترین تمرکــز بــرای کنتــرل کیفــی روی همیــن پارامتــر
اســت. هــر چنــد کــه بــا بررســی صــورت گرفتــه تولیدکنندگانــی هســتند کــه ایــن 
ــه  ــر چ ــن، ه ــزان UR روغ ــری می ــا اندازه گی ــد. ب ــت نمی کنن ــتاندارد را رعای اس
ــودن  ــده اشــباع ب ــر اســت و نشــان دهن ــر باشــد، بهت ــه 100 نزدیک ت ــدار آن ب مق

ــد. ــوزی می باش ــدم گیاه س ــری و ع ــدم واکنش پذی ــب و ع ترکی
ــوده و اندازه گیــری آن چنــدان مشــکل  - پارامتــر ســوم کــه دارای اهمیــت ب
ــی را  ــب پارافین ــودن ترکی ــنگین ب ــا س ــادی ســبک ی ــدازه  زی ــا ان نیســت و ت
نشــان می دهــد، نقطــه اشــتعال ترکیــب )Flash Point( می باشــد. در 
ــب و  ــودن ترکی ــبک ب ــده س ــان دهن ــر، نش ــن پارامت ــودن ای ــن ب ــورت پایی ص
وجــود هیدروکربن هــای آروماتیــک اســت کــه ضمــن خطــر گیاه ســوزی جهــت 
نیــاز ســرمایی چنــدان مناســب نیســتند و عــوارض جانبــی باالیــی بــرای درخــت 

ــد. پســته  دارن

روغن های امولسیون شونده
گزارش کارگروه تحقیقات کمیته باغبانی انجمن پسته ایران 

ــای 25  ــک در تاریخ ه ــن ول ــوص روغ ــه در خص ــزاری دو جلس ــس از برگ پ
مهرمــاه و 6 آبــان مــاه ســال جــاری کــه گــزارش مفصــل آنهــا تحــت عنــوان 
ــد و مصــرف روغــن  ــه آزمایــش« و »دغدغه هــای تولی ــک در بوت »روغــن ول
ولــک« در ماهنامــه آذرمــاه 1397 دنیــای پســته بــه چــاپ رســید، جلســه ســوم 
در تهــران برگــزار شــد. ایــن جلســه در تاریــخ 29 آبــان مــاه بــا هــدف بررســی 

راه هــای کنتــرل کیفیــت روغــن ولــک زمســتانه تشــکیل شــد.
در ایــن جلســه علــی نظــری عضــو هیــأت امنــای انجمــن، محمدرضــا نظــری 
عضــو پیوســته انجمــن، محمودرضــا مهــدوی انــاری عضــو وابســته انجمــن، 
ــیمی،  ــپهر ش ــرکت س ــعه ش ــق و توس ــئول تحقی ــت مس ــادق نهض محمدص
حســین حکــم آبــادی عضــو هیــأت علمــی ایســتگاه تحقیقــات پســته دامغــان، 
علــی علیــزاده عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه ولیعصــر رفســنجان و محســن 
ــات  ــظ نبات ــازمان حف ــارت س ــان نظ ــینی کارشناس ــه حس ــاریخانی و فاطم س

کشــور حضــور داشــتند.  
ــردگان  ــه امضــای نام بُ ــود کــه ب ــه، خروجــی ایــن جلســه ب هفــت بنــد مصوب
ــته،  ــای پس ــه دنی ــی ماهنام ــماره های آت ــماره و ش ــن ش ــت و در ای رسیده اس
ــرح  ــن ش ــه ای ــات ب ــن مصوب ــد. ای ــد ش ــالم خواه ــا اع ــری آنه ــه پیگی نتیج

می باشــند:
ــر نهضــت،  ــای دکت ــا همــکاری آق ــزاده ب ــر علی ــای دکت ــد آق 1- مقــرر گردی
پارامترهــای مهــم و متمایزکننــده روغن هــای ولــک جهــت مصــرف زمســتانه 
را کــه امــکان اندازه گیــری آنهــا در آزمایشــگاه وجــود دارد را مشــخص کننــد.
ــه  ــوط ب ــتاندارد مرب ــه اس ــد ک ــری کنن ــاریخانی پیگی ــدس س ــای مهن 2- آق

ــود. ــه ش ــتانه تهی ــک زمس ــن ول روغ
ــی در  ــران درخواســت بازبین ــرار شــد انجمــن پســته ای ــاط ق ــن ارتب 3- در ای
اســتاندارد روغن هــای تابســتانه و زمســتانه روغــن ولــک را نمــوده و پیگیــری 

ــد. ــا تدویــن آنهــا بنمای الزم را ت
4- در ایــن جلســه، حســب نظــر بــه اطالعاتــی کــه اقــای دکتــر نهضــت ارائــه 
ــک زمســتانه در ســپهر شــیمی  ــن ســنگین مناســب روغــن ول ــد، پارافی کردن

ــود. ــد می ش تولی
5- ضمناً قرار شد منبع این مقاله را به انجمن ارسال نمایند.

6- آقــای دکتــر نهضــت و آقــای دکتــر علیــزاده لیســت آزمایشــگاه هایی کــه 
امــکان اندازه گیــری پارامترهــای فــوق را دارنــد را اعــالم خواهنــد نمــود.

ــک  ــن ول ــای روغ ــی برنده ــران از تمام ــته ای ــن پس ــد انجم ــرر گردی 7- مق
ــوق  ــه آزمایشــگاه های ف ــه و ب ــه تهی ــود دارد نمون ــازار وج ــه در ب ــتانه ک زمس
ــوده و نتیجــه آن را  ــال نم ــت بررســی ارس ــات جه ــظ نبات ــازمان حف ــه س و ب

ــد.  ــالم نمای اع

مصوبات سومین جلسه روغن ولک
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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ــد  ــده در بن ــه ش ــات ارائ ــه توضیح ــه ب ــا توج 2- ب
1، جهــت کنتــرل کیفــی روغن هــا، شــرکت های 
تولیدکننــده بایســتی پارامترهایــی کــه در ادامــه 
ــن مصرفــی خــود،  ــت پارافی آورده شــده اند را در اولوی
ــد روغــن  ــر( تولی ــاده مؤث ــه )م ــاده اولی ــوان م ــه عن ب
ــن  ــا روغ ــند ت ــر داشته باش ــونده، در نظ ــیون ش امولس

ــد: ــته کاری باش ــرف پس ــب مص ــدی مناس تولی
DT 50 )دمــای تقطیــر 50 %( بــاالی 470 فارنهایــت. 
UR )درجــه سولفوناســیون( بــاالی 90، فلــش پوینــت 

ــورد  ــای م ــن پارامتره ــا ای ــاط ب ــدود 200. در ارتب ح
ــن  ــود، ای ــای موج ــش نمونه ه ــق آزمای ــر، مطاب نظ
شــاخص ها در برخــی از شــرکت های تولیدکننــده 
رعایــت شــده و در حــد مناســب می باشــد و چنیــن بــه 
ــن  ــده پارافی ــد تأمین کنن ــه می توان ــد ک ــر می رس نظ
مــورد نیــاز شــرکت های تولیدکننــدۀ روغن هــای 
امولســیون شــوندۀ مخصــوص پســته باشــد. شــاخص 
 )Distillation Range( ــد ــم بع ــده مه ــن کنن تعیی
پارافیــن مصرفــی میباشــد کــه نشــان دهنــده میــزان 
همگنــی ترکیــب پارافیــن اســت. تفــاوت بیــن دمــای 
تقطیــر 10 درصــد از پارافیــن و 90 درصــد از آن اســت 
و هرچــه ایــن دو دمــا بــه یکدیگــر نزدیک تــر باشــند 
ــن  ــت. روغ ــن اس ــر روغ ــت برت ــان دهنده کیفی نش
ــه دارد  ــر 50 درج ــی حداکث ــالف دمائ ــت اخت باکیفی
 )Narrow Range( ــًا ــا اصطالح ــن روغن ه ــه ای ک

ــوند. ــده می ش نامی
بــا  همــکار،  آزمایشــگاه  راه انــدازی  جهــت 
و   UR پارامتــر  دو  گرفتــه،  بررســی های صــورت 
فلــش پوینــت در آزمایشــگاه های ســطح اســتان قابــل 
ــاز در  ــورد نی ــتگاه های م ــند و دس ــدازی می باش راه ان
ــن  ــی از تأمی ــت یک ــه پیوس ــت )ب ــود اس ــران موج ای
فلــش  بویــژه  آزمایشــگاه  تجهیــزات  کننده هــای 
ــه پیشــنهاد دکتــر  پوینــت، ویســکومتر و پورپوینــت ب

نهضــت آورده شــده(.
- درجــه سولفوناســیون مطابــق اســتاندارد فائــو 
روش  و  اســت  اندازه گیــری  قابــل   ASTMD483
ــه  ــد ک ــر چن ــدارد. ه ــی ن ــدان پیچیدگ ــش چن آزمای
استانداردســازی  دقیقــًا  خواسته باشــیم  چنانچــه 
آزمایشــگاه رعایــت شــود، جزئیــات نیــز بایــد رعایــت 

ــوند. ش
ــر  ــده پارامت ــر ش ــی ذک ــر اصل ــا 3 پارامت ــاط ب در ارتب
DT از آزمایشــگاه های فعــال در صنایــع نفتــی ماننــد 
ــوان ســرویس  ــان می ت ــت ایرانی ــای نف مشــاوران آزم

گرفــت.
امولســیون  روغن هــای  کیفــی  کنتــرل  جهــت 
شــونده، مطابــق اســتاندارد فائــو، عــالوه بــر پارافیــن، 

ــه شــده آزمون هــای پایــداری کــه  ــه فرمول روی نمون
عملکــرد امولســیفایر را نشــان دهد، بایســتی ســنجش 
ــن آزمون هــا در آزمایشــگاه های  شــوند کــه انجــام ای
اســت  کنتــرل  و  اندازه گیــری  قابــل  معمولــی 

ــت(. ــه پیوس ــو ب ــتاندارد فائ )اس
ــه، امــروزه بیشــتر  ــا بررســی های صــورت گرفت 3- ب
ــه در  ــونده ک ــای امولســیون ش ــیون روغن ه فرموالس
کشــاورزی دنیــا مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد از نــوع

 )EMULSIFIABLE CONCENTRATE( EC
ــاده  ــا م ــیون ب ــوع فرموالس ــن ن ــه ای ــند ک می باش
ــراه  ــاده هم ــی م ــا درصــد کم ــره بیشــتر و تنه مؤث
امولســیفایر تهیــه می شــود و امــکان تقلــب در 
ــت.  ــزی اس ــر از روش مایون ــد آن کمت ــد تولی رون
علیرغــم اینکــه تکنولــوژی تولیــد و عرضــه روغــن 
EC در ایــران وجــود دارد، متأســفانه در پســته کاری 
ــا اصــالح  ــد. چــه بســا ب ــدان گســترش نیافته ان چن
آنهــا مطابــق نیــاز پســته کاری )رعایــت پارامترهــای 
ــی  ــو خوب ــد جوابگ ــد 2(، بتوانن ــده در بن ــر ش ذک

ــاز پســته کاران باشــند. ــرای نی ب
از  نــوع  ایــن  گســترش  عــدم  دالیــل  از 
ــت  ــته کاری ها، قیم ــت پس ــیون ها در صنع فرموالس
باالتــر آنهــا بــوده و عــدم اســتقبال کشــاورزان ذکــر 
می شــود. هــر چنــد کــه بــا توجــه بــه ارزش افــزوده 
پســته ایــن موضــوع در مــورد مصــرف کشــاورزان 
ــم  ــی ه ــدارد و ازطرف ــادی ن ــت زی ــته کار اهمی پس
خلــوص باالتــر ایــن نــوع روغنهــا باعــث کاهــش 
دوز مصرفــی شــده و قیمــت بــاال را جبــران خواهــد 

نمــود.
ــا  ــاری ب ــال ج ــد، در س ــنهاد می کن ــروه پیش کارگ
ــن فرموالســیون و انجــام آزمایش هــای  ــی ای معرف
اولیــه، عملکــرد آنهــا را بــا فرموالســیون های 

مایونــز در رفــع نیــاز ســرمایی درختــان پســته 
ــا  ــه بس ــد. چ ــرار ده ــی ق ــه و ارزیاب ــورد مقایس م
کــه کنتــرل کیفــی آنهــا از جنبه هایــی بــرای 
کشــاورزان راحت تــر باشــد. از مزیت هــای ایــن 
نــوع فرموالســیون ها می تــوان بــه ســهولت در 
محلول ســازی و اســتفاده از درصــد بیشــتر پارافیــن 

ــود. ــاره نم ــب اش در ترکی
ــای  ــاب آق ــط جن ــه توس ــی ک ــا پیگیری های 4- ب
ــای  ــه از روغن ه ــه، 2 نمون ــورت گرفت ــدوی ص مه
EC کــه در خــارج از کشــور در پســته کاری ها 
اســتفاده می شــود، تهیــه و در اختیــار کارگــروه 
قــرار گرفته اســت، کــه در حــال جداســازی پارافیــن 
و مقایســه آن بــا نمونه هــای موجــود در ایــران 
ــی  ــاخص های کیف ــت آوردن ش ــا به دس ــتیم. ب هس
ــگاه  ــه جای ــدازه ای ب ــا ان ــوان ت ــن، می ت ــن پارافی ای

ــرد. ــی بُ ــران پ ــود در ای ــای موج پارافین ه
در پایــان، کارگــروه پیشــنهاد می کنــد ضمــن 
ــی و  ــه معرف ــدام ب ــر شــده و اق ــوارد ذک ــت م رعای
کمــک از انجمــن در نظــارت در اجرای آن، در ســال 
جــاری بخشــی از مشــکل کیفــی روغن هایــی کــه 
ــد  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــته کاری ها م در  پس
ــال  ــتمر در س ــری مس ــا پیگی ــوده و ب ــل نم را ح
آینــده بــا حــذف برخــی از ترکیبــات نامناســب، اعــم 
از برندهــای نامعتبــر و فرموالســیون های نامناســب 
در تأمیــن نیــاز ســرمایی درختــان پســته بــه عنــوان 
یکــی از چالــش هــای اولیــه تولیدکننــدگان پســته، 

قــدم مثبتــی برداشــت.

ــران  ــته ای ــن پس ــه انجم ــت ها در دبیرخان *پیوس
مراجعــه  نیــاز  صــورت  در  می باشــند.  موجــود 

فرماییــد.

عکس جنبه تزئیینی دارد


