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لید و فرآوری زیتون نشرهی تو  

 

  در صنایع غذایی آن خواص دارویی و کاربردهای ،ارزش غذاییبرگ درخت زیتون: 

 
 1فروغ شواخی

 

 

 

 

 چکیده

هاست در کشورهای  یکی از ترکیبات جانبی حاصل از کاشت درخت زیتون است که سال زیتون درخت برگ

موجود در برگ  و مفید فعال زیستیترکیبات شود. استفاده می سنتی نوشیدنی در تهیةدریای مدیترانه حوزة 

-شده آرایشیغذایی، دارویی و بهداشتی مختلف در صنایع آن کاربرد گسترده توجه محققان و موجبزیتون 

عصاره، عرق و قرص در شده، پودر، به صورت محصوالتی مانند برگ کامل خشک زیتون برگ درخت است.

ضد  هایویژگی مانند برگ درخت زیتون خواص و دهندهتشکیل ترکیبات در این مقاله بازار موجود است.

، و فشار خون ،، کلسترولخون محافظت ازسیستم گوارش، کاهش قند ،ضد التهابی، میکروبی، ضد اکسیدانی

خشک  چنین شرایط بهینةاست. هم گرفته قرار بررسی موردجلوگیری از لخته شدن خون و تشکیل تومور، 

مانند  صنایع غذایی کاربردهای آن دربرخی  و ، تولید عرق و عصاره از برگ زیتوندرخت زیتون کردن برگُ

 و ، تداخل داروییو اثرات جانبی احتمالی های مختلف غذاییوالسیونمفر، های خوراکیروغن به افزودنی

  است. شده ارائه آن های الزم برای مصرفتوصیه
 

 کاربرد، صنایع غذایی، دارویی زیتون، : برگ درختها کلیدواژه

  

                                                 
1
 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران پژوهشی، استادیار 
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لید و فرآوری زیتون نشرهی تو  

 مقدمه

آمده پس از هرس و های به دست های کوچک و شاخه شاخه برگ،ترکیبی از برگ زیتون در منابع به اصطالح 

تیره و در برگ زیتون در سطح رویی سبز خاکستری یا . (۱)شکل  ودش می برداشت درختان زیتون گفته

کیلوگرم برگ زیتون در  ۵۲به طور متوسط  ،هر درخت زیتون از هرس پسای است. سطح پشتی سفید نقره

ن را تشکیل فرآوری شده در صنعت روغن زیتو درصد از کل تودة ۲تا  ۳برگ زیتون . شود می  تولیدسال 

 (.۵۱۱۲دهد )سویلم و همکاران، می

سبری،   ;۵۱۱۲، و همکاران)سونی  قدمت طوالنی داردب سنتی در ط زیتوندرخت برگ  دارویی از استفادة

ر . موارد مصرف برگ زیتون بسیا(۵۱۱۲دارد )رحمانیان،  در داروسازی مدرن نیز کاربرد . این گیاه(۵۱۱۲

پودر، قرص، کپسول، مانند  های مختلف برگ درخت زیتونفرآورده زیاد و در حال گسترش مداوم است و

دهنده، خواص تشکیل در این مقاله، ترکیبات(. ۵)شکل ای در بازار موجود استدمنوش کیسهعرق، عصاره و 

کردن برگ و برخی کاربردهای آن در صنایع غذایی، دارویی و غذایی برگ درخت زیتون، شرایط بهینة خشک

 است.   شده های مهم برای مصرف آن ارائهچنین اثرات جانبی احتمالی و توصیههم
 

  
 (ب)  (لفا)

 
 شاخه و برگ درخت زیتون )الف( و درخت زیتون )ب( -۱شکل 

 

 ضرورت و اهمیت

بررسی منابع جدید بیانگر تمرکز روزافزون روی تحقیقات در مورد برگ زیتون در ایران و جهان است و این 

اخیر، خواص . تحقیقات های مختلف استهای زیتون و کاربرد آن در زمینهدهندة ارزش برگمطالعات نشان

-، نسبت می۵ها و به طور عمده اولئوروپئین آن فنولیپلهای زیتون برای سالمتی را به محتوای باالی برگ
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لید و فرآوری زیتون نشرهی تو  

، باکتری یا پروتوزوآ مفید است ۳ویروسهای ناشی از ویروس، رتروزیتون در معالجه بیماری د. برگنده

التهابی، ضد اکسیدانی، ص ضدمیکروبی، ضد(. عصارة برگ درخت زیتون دارای خوا۵۱۱۲)سویلم و همکاران، 

شدن خون، ادرارآور و ضد تومور است )سبری، دهندة فشارخون، کلسترول و قند خون، ضد لختهکاهش

۵۱۱۲.) 

-شدهاستفاده هایماریبای برای درمان تب، ماالریا و سایر برگ زیتون و عصارة آن در طب سنتی مدیترانه

، عفونت ادراری، زونا، آنفوالنزا، سرماخوردگی ،هادرمان التهاب، عفونت برای پیشگیری یاچنین است، هم

 است رفته به کارپوکی استخوان  و هایی مانند آلزایمر، سندرم خستگی مزمن، آرتروزو بیماریآلرژی اسهال، 

 (.۵۱۱۲)سویلم و همکاران، 
 

 

 
  

 
 های برگ درخت زیتون )پودر، قرص، کپسول، عرق( موجود در بازار ایران و جهانفرآورده برخی -۵شکل 

 

رفته، موجب  کاراربرد دارد. پودر برگ زیتون که در تغذیه مرغ بهکبرگ زیتون در خوراک دام و طیور نیز 

چنین استفاده از برگ (. هم۵۱۱۲است )سویلم و همکاران،  شده مرغ نگهداریکاهش اکسایش چربی در تخم

جبالبارزی هوکردی و همکاران، است ) زیتون در تغذیة بز موجب بهبود پروفایل اسید چرب گوشت آن شده

هزینه، و کادمیوم، در تصفیة پساب، به عنوان روشی کم پودر برگ زیتون به عنوان جاذب سرب، مس (.۵۱۵۱

(. برگ زیتون ۵۱۱۲شود )سویلم و همکاران،  های معمول جایگزینموثر و سازگار با محیط زیست، با روش

کنندة به عنوان شیرین چنین برای استخراج الیگوساکاریدها و به طور عمده مانیتول، با کاربرد گستردههم

 (.۵۱۱۲)رحمانیان، گرفته است طبیعی در مواد غذایی و دارویی، مورد بررسی قرار

های کننده مو و انواع کرمعصارة برگ زیتون در فرموالسیون محصوالت آرایشی و بهداشتی مانند شامپو، نرم

چنین تسریع ترمیم زخم و و هم بنفشپوستی و برای درمان آسیب پوستی حاد و مزمن ناشی ازاشعة ماوراء 

-نسبت می ة برگ زیتونها را به اولئوروپئین عصاراست. این ویژگی رفته کارجوان سازی پوست با موفقیت به

های مختلف دارویی، غذایی، کاربرد برگ درخت زیتون در حوزه .(۵۱۵۱)وانیتپاکدیدچا و همکاران ،  دهند

 غیره بیانگر اهمیت پرداختن به این موضوع است. دام و طیور، آرایشی و بهداشتی و
                                                 
3
 Retrovirus 

http://malomat.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%86%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%a7/
http://malomat.ir/%d8%a2%d9%84%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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لید و فرآوری زیتون نشرهی تو  

 نتایج کاربردی 
 

 ترکیبات برگ درخت زیتون

، شرایط درخت یروشاخه  تراکمجغرافیایی، رقم، منشأ ترکیب شیمیایی برگ درخت زیتون وابسته به 

-متفاوت است. هم عملیات کشاورزی و نگهداری، شرایط آب و هوایی، مقدار رطوبت، درجه آلودگی با خاک

است و غیره آب و هوایی، سال برداشت ایط رگ وابسته به رقم، شرچنین کربوهیدرات و نیتروژن موجود در ب

پروتئین،  ٪۲/۲رطوبت،  ٪۲/۲۴ ،زیتون درخت برگ اتترکیبمیانگین  .(۵۱۱۲رحمانیان،  ؛ ۵۱۱۲و  )سبری،

مواد آلی  .(۵۱۱۴ران، )بودریوا و همکا است (۳)شکل  کربوهیدرات ٪۱/۳۲مواد معدنی و  ٪۲/۲، چربی ۳/۱٪

 ۴/۱۱-۳۱/۲) خام گرم درصدگرم(، پروتئین ۲/۲۲-۲/۴۵)محدودة موجود در برگ درخت زیتون متغیر و در 

گرم در صد گرم نیتروژن کل(، نیتروژن موجود در  ۴/9۴، اسیدهای آمینه )خشک(مادة گرم گرم در صد

گرم در صد گرم ماده  ۵9/۵-۲۲/۴گرم نیتروژن کل( چربی خام )گرم در صد ۲/۳۲- ۵/۲۴دیواره سلولی )

ترکیبات برگ درخت اغلب ارقام زیتون نیز مشخص است. در این زمینه  (.۵۱۱۲)رحمانیان، خشک( است 

جبالبارزی ( موجود است )۱ جدول) ماریترکیبات موجود در برخی ارقام کشت شده در ایران مانند رقم 

به علت کاربردهای دارویی و مزایای  وجود، اهمیت ترکیبات فنلی در شرایط مختلف(. با این ۵۱۱9هوکردی، 

 (.۵۱۱۲)سویلم و همکاران، بیشتر مورد توجه است  سالمتی بخش آن،
 

 
 برگ درخت زیتون ةمتوسط ترکیبات شیمیایی تشکیل دهند -۳شکل 

 

و  ۲، ساکارز، رافینوز، استاچیوز۲گاالکتینول، گاالکتوز، ۲کربوهیدرات برگ شامل گلوکز، فروکتوز، اینوزیتول

به طور  ها در برگمانیتول و گلوکز قندهای اصلی برگ زیتون هستند و تجمع آن نشاسته است. مشتقات

گرم  ۵۲/۱تا  ۵/۱زیتون به طور معمولتازة گیرد. یک گرم برگ قابل توجهی تحت تأثیر تنش شوری قرار می

                                                 
4
 Inositol 

5
 Galactinol 

6
 Stachyose 

 رطوبت

 پروتئین

 چربی

 مواد معدنی

 کربوهیدرات
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لید و فرآوری زیتون نشرهی تو  

(. عالوه بر این، برگ زیتون حاوی مقادیر ۵۱۱۲سویلم و همکاران، )گرم پروتئین دارد  ۲۴/۵ماده خشک و 

ها به طور به استثنای کلسیم، روند فصلی تجمع عناصر در برگ .استاسیم، منگنز، منیزیم و مس زیادی پت

ناندز اسکوبار و همکاران، چشمگیری در درختان بارور در مقایسه با درختان غیر بارور متفاوت است )فر

ها و ترپن، تریها، کلروفیلکاروتن، توکوفرول β، ۲(. سایر مواد فعال زیستی، به عنوان مثال، اسکوالن۱۴۴۴

 .(۵۱۱۵ها نیز در برگ زیتون وجود دارد )جابر و همکاران، استرول

 
 

 ترکیب شیمیایی برگ درخت زیتون رقم ماری کشت شده در ایران -۱ جدول

 مقدار ترکیب شیمیایی ردیف

 ۲۱/۴۲±۱9/۱ )درصد( ماده خشک ۱

 ۴۱/۳±۵9/۱ )درصد(عصاره اتری چربی ۵

 ۱9/۱۳±۱۲/۱ )درصد(پروتئین ۳

 ۱/۲±۲/۱ )درصد(خاکستر ۲

 ۲9/۳۵±۲۲/۱ )درصد(ینامحلول در شوینده اسیدفیبر  ۲

 ۲۱/۲۱±۵۲/۱ )درصد(فیبر نامحلول در شوینده خنثی ۲

 ۵۲/۱۱9±۱۵/۱ (گرممیلیگرم بر ) فنل کل ۲

 ۵9/۱9۴±۱۵/۱ (میلیگرم بر گرم) فالونوئید کل 9

 9۲/۲۲±۱/۱ (میلیگرم بر گرم) تانن کل ۴

 

 

 برگ درخت زیتون یفنل ترکیبات

تاًثیر مثبت این  است. 9د ترکیباتی مانند اولئوروپئین و اولئاسئیناهمیت برگ درخت زیتون به علت وجو

 دنگیرمی رشده و به عنوان داروی گیاهی مورد استفاده قراسنتی شناختهدر طب ترکیبات روی متابولیسم، 

چنین روغن زیتون دارای اولئوروپئین است ولی برگ های درخت زیتون و همتمامی قسمت (.۵۱۱۲)سبری، 

گرم بر گرم ماده خشک( است )رحمانیان، میلی ۲۱-۴۱ترین بخش از نظر این ترکیب )درخت زیتون غنی

-ضدخاصیت  های مختلف درخت زیتون، باالترینبرگ درخت زیتون در بین قسمت کهبه طوری (۵۱۱۲

 ۱۵/۱تا  ۱۱۲/۱ ةزیتون در محدود را دارد. مقدار اولئوروپئین روغن رادیکال آزاد مهارتوانایی  واکسیدانی 

 .(۵۱۱۲)ژاپن لوجان، درصد است ۱-۱۲ نزیتو در برگدرصد است و 

، اکسیدانیضد بسیار زیادی مانند اصلی برگ زیتون دارای خواص ةمادبه عنوان ترکیب فنلی و  اولئوروپئین

نی برگ زیتون غاسانس رو .کننده سیستم ایمنی استو تحریک سرطانیضد، التهابیمیکروبی، ضدضد
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لید و فرآوری زیتون نشرهی تو  

مقدار چنین (. هم۵۱۱۲ویتامین سی دارد )رحمانیان،  برابرچهار اکسیدانی دو برابر چای سبز و ضد ظرفیت 

 دست آورد. ه ببرگ  ةعصار توان با استفاده از هیدرولیززیادی هیدروکسی تیروزول را می

 و ترکیبات حاصل از برگ زیتون ةعصار های بیولوژیکیطیف وسیعی از فعالیت ،تحقیقات علمی پیشرفته

-مهم برای برنامه یزیتون چالشترکیبات فنلی از برگ استخراج کامل ، . با این حالاست هکرد ها را تأیید آن

 برای افزایش عملکرد و ماندگاری روش مناسب ،کردنکپسوله .ویی استغذایی و دار های کاربردی صنایع

 کپسوله یفنل باتیترک یکیولوژیب تیفعال و جذب تیقابل اثبات یبراکه مطالعات بیشتری  است برگعصارة 

 (. ۵۱۱۲)سویلم و همکاران،  است ازین مورد بدن داخل در شده،
 

 

 سنتی در طب زیتون درخت کاربردهای برگبرخی 

توان  از جمله می .(۵۱۱۲)سبری، است  شدهذکر (۲)شکل  شماریدر طب سنتی برای برگ زیتون خواص بی

 به موارد زیر اشاره کرد.

 به صورت خوراکی ،های معده و رودهدرمان بیماری 

  به صورت جویدنی ،دهانکنندة پاک 

  درمان اسهال، به صورت خوراکی 

 های دستگاه ادراری جوشاندة برگ به صورت خوراکیدرمان عفونت 

 شده به صورت خوراکی برای درمان فشار خون باال های تازه گرفتهعصارة آب داغ برگ 

 های تازه گرفته شده به صورت خوراکی، ادرار آور عصارة آب داغ برگ 

  گیاه خشک برای درمان آسمعصارة آب گرم 

 

 
 برخی خواص دارویی برگ درخت زیتون -۲شکل 

پاک کننده  
 دهان

 ادرار آور  

درمان فشار 
 خون باال  

 درمان آسم 
درمان بیماری 
های معده و 

 روده

درمان عفونت 
های دستگاه 

 ادراری

 درمان اسهال 
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لید و فرآوری زیتون نشرهی تو  

 
برگ درخت زیتون های خشک کردنروش  

 ,های زیتونکردن برگکردن آن است. هدف از خشکفرآیند اصلی در تولید صنعتی برگ زیتون، خشک

های خشک هاست. انواع روشها در اثر فعالیت آنزیمخارج کردن آب و جلوگیری از فساد و از بین رفتن فنل

ای هستند های عمدهکردن انجمادی، روشکردن در هوا، خورشیدی، مایکروویو و خشککردن مانند خشک

های زیتون در دمای محیط منجر به شدن برگشود. خشکمی های زیتون استفادهکردن برگکه برای خشک

-می سلسیوس ةدرج ۲۱اولئوروپئین نسبت به دمای باالی تر ترکیبات فنلی به ویژه استخراج بیشتر و کامل

درجه  ۵۲های تازه در دمای اتاق )شدن برگخشک(. ۵۱۱۲؛ رحمانیان، ۵۱۱۲)سویلم و همکاران،  شود

 ةدرج ۲۱سلسیوس( سطح اولئوروپین را کامالً حفظ کرده در حالی که خشک شدن در دمای باالی 

است )ملیک و برادفورد،  های مورد مطالعه شدهسلسیوس باعث از دست دادن سطوح مختلف همه پلی فنول

۵۱۱9). 

 

کن خورشیدی و الیه ها مانند خشککنها، بسیاری از انواع خشکها و کاهش هزینهفنولبرای حفظ پلی

مایکروویو و مادون قرمز برای کاهش های کنچنین خشکاند. همنازک در مقیاس آزمایشگاهی ارزیابی شده

کردن با مایکروویو (. از مزایای اصلی خشک۵۱۱۴اند )بودریوا و همکاران کردن معرفی شدهزمان خشک

رفتن کمتر و از بین استخراجتوان به کاهش زمان استخراج، انرژی مصرفی کمتر، افزایش عملکرد  می

کردن برگ برای خشک کار رفتهکن مایکروویو صنعتی بهای از خشکنمونه ۲کرد. شکل اولئوروپین اشاره

 قرمز، حفظ رنگ سبز برگ زیتون تازه است. کردن به روش مادوندهد. مزیت خشکزیتون را نشان می

توان بدون تأثیر بر ترکیب فنلی و خصوصیات ضدهای زیتون خشک شده در هوا را میبار میکروبی برگ

شده زیتون های خشکبرگ (.۵۱۱۱داد )آیدی و همکاران، تیمار پرتوی گاما کاهشاکسیدانی با استفاده از 

 یابد.ها بهبودشوند تا کارایی استخراج پلی فنلمتعاقباً آسیاب می

 
 کن مایکروویو صنعتی )ساخت چین(خشک - ۲شکل 
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لید و فرآوری زیتون نشرهی تو  

 زیتون درخت روش تولید عرق برگ

شود که از تقطیر مواد فرار هایی گفته میوردهآعرقیات گیاهی به فر ،۳۵9۱ ةشمار ملی مطابق استاندارد

شستشو و مراحل تولید عرق شامل:  .دنیآبه دست میب آهای مختلف گیاهان همراه بـا موجود در اندام

خنک  ، افزودن آب، انجام عمل تقطیر،مخازن تقطیرتوزین، قرار دادن در  ها،جداسازی مواد زائد و آلودگی

-پاستوریزاسیون به دو صورت انجام می است. دی و پاستوریزاسیوننببسته ،، جمع آوریکردن، صاف کردن

ظروف که  بعد از بسته بندی،یا  ثانیه ۳۱تا  ۲سلسیوس به مدت  ةدرج ۲۵ بندی در دمایشود، قبل از بسته

 ةدرج ۲۲دقیقه در حرارت  ۱۲زمانپر شده از عرقیات در معـرض بخـار اب یـا در داخـل اب داغ به مدت 

 .(۱۳۴۵نام، د )بیگیرنسلسیوس قرار می

را داخل مخازن  برگ زیتونبه این صورت که تقطیر با بخار مستقیم شود، تقطیر هم به دو صورت انجام می

تقطیر با بخار غیر  د.دهنن را حرارت میآدر مخزن را محکم بسته و ، بآ ریخته و پس از افزودنتقطیر 

ب آشـود و بخـار درون سبدهای مناسب، در داخل مخازن دوجداره بارگذاری میکه برگ زیتون را  مستقیم

نام، )بی شودموجود در مخزن عبور داده می هایبرگاز قسـمت پـائین وارد مخـزن شـده و از البـالی 

 مختلف در بازار موجود است.های أنواع دستگاه تقطیر برقی و گازی، خانگی و صنعتی، با ظرفیت  .(۱۳۴۵

 دهد.ای از این دستگاه رانشان مینمونه ۲شکل 
 

 
 

 گیاهی قیاتعر یهای از دستگاه تقطیر موجود در بازار برای تهنمونه -۲شکل 

 

 زیتون درخت برگ روش های استخراج عصاره

به سه شکل  شود ویکی از اشکال دارویی است که به صورت خوراکی مصرف میگیاهی  ةعصار طبق تعریف

و  تراوش، خیساندنبه کمک حالل مناسب طی عملیات  که ها. عصارهشودتولید می جامد، نیمه جامد و مایع

شوند و یا بخشی از یک دارو را شوند، یا به تنهایی به عنوان دارو مصرف مییا عملیات مناسب دیگر تهیه می

استخراج مواد موثره و فعال به وسیله یک حالل  ةبر پایعصاره  ةکلی تهیدهند. به طورمیتشکیل
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 د.هستنها ها معموالً الکل اتیلیک با درجه های الکلی مختلف، آب و اتر و مخلوطی از آن. حاللاستمناسب 

شرایط  .نیز بیشتر است نهایی ةغلظت مواد فعال موجود در عصار بیشتر باشد، رفتهکارمیزان گیاه به هرچه

  .نهایی دارد ةدر کیفیت عصار نقش مهمی نیز استخراج

هایی به صورت پودر فرآورده ،های خشکعصاره -۱کنند: را به سه گروه تقسیم بندی می هاانواع عصاره

های مایع تبخیر عصاره اها بهایی به هم چسبیده باشند. این عصارهممکن است محتوی تودهو اند سائیده شده

اولیه خام  ةتر از مادبرابر قوی ۲تا  ۵آیند و به دست می لسیوسس ةدرج ۲۱از در فشار پایین و دمای کمتر 

های های مایع و عصارههایی نیمه جامدند که حد واسط عصارهفرآورده، دارهای نرم و کشعصاره -۵ .هستند

-یتهیه مبه هر ماده، های خاص مربوط های مایع یا با روشتبخیر نسبی عصاره ةبه وسیل هستند وخشک 

حل کردن ع، های مایعصارههای تولید روش یکی از. هستند هایی مایعفرآورده ،مایع هایعصاره -۳ .دنشو

)مومنی و همکاران،  است آن کردندار، در الکلی با درجه الکلی مناسب و صافخشک یا کش ةیک عصار

۱۳۲۴.)  

این مطالعات اطالعات زیادی در منابع موجود است.  رهای بسیابرگ درخت زیتون، روش ةبرای تولید عصار

های تحقیقاتی، خانگی و برگ زیتون برای استفاده ترکیبات فنلیمهمی را برای استخراج کارآمد و موثر 

از برگ زیتون با هدف دستیابی به  خشک ةعصار های کاربردی تولیدیکی از روشکند. صنعتی فراهم می

گرم   500به این صورت است که، برای مصارف خوراکی و ینئبیشترین مقدار ترکیبات فنلی از جمله اولئوروپ

را با آسیاب کامالً خرد کرده و داخل ظرف مناسبی ریخته، سپس  در دمای اتاق خشک شده زیتون که برگ

صاف شده  ،ساعت، محتویات ظرف ۲9پس از  ،شودمی زدهت هم ساع 48دو لیتر آب به آن اضافه و به مدت 

 ظرفمحتویات  شود.میزده ساعت دیگر هم ۲9و مجدداً یک لیتر آب روی قسمت صاف نشده اضافه شده و 

صاف شده حاصله را در دستگاه خشک کن انجمادی یا حرارت  ةدوباره مطابق روش قبل صاف شده و عصار

را  آمده دستهب ة. در نهایت عصارشودمی در خشک کن معمولی خشک (سلسیوس ةدرج ۲۱حدود )کم 

این استفاده از با (. ۵۱۱۲)آمارال و همکاران،  کرد نگهداری (سلسیوس ةدرج ۲) یخچال در دمایمیتوان 

باالترین کیفیت مواد موثره  ،بدون استفاده از حرارت و روش خشک کن انجمادی ،عصاره خشک ةروش تهی

 . شدحفظ خواهد 

 
 برخی کاربردهای برگ درخت زیتون در صنایع غذایی

طبیعی است که دارای ارزش غذایی باالست و بسیاری از خواص بیولوژیکی مانند ضد مادة برگ زیتون یک 

ترکیبات و یا  کردبه طور مستقیم استفادهتوان میبرگ زیتون را  .درا دار یاکسیدانمیکروبی و ضدالتهابی، ضد

ها ، های غذایی، غذاها، نوشیدنیدر مکملها را کرد و آن، استخراجرا مانند ترکیبات فنلی، کلروفیلموثره آن 

، ۵جدول شمارة منابع به استناد  بخش و خوراک دام به کار برد.مواد آرایشی، محصوالت دارویی و سالمتی

در بسیاری از محصوالت غذایی، توجه دانشمندان کاربرد برگ زیتون برای تهیة کپسول از عصارة  سازی ونیغ
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برخی کاربردهای برگ  ۵جدول  .تزیتون به خود جلب کرده اس استفاده از ضایعات درختزمینة را در 

 .دهددرخت زیتون را در دهة اخیر صنعت غذا نشان می
 

 صنایع غذایی در برخی کاربردهای برگ درخت زیتون -۵جدول

ف
دی

ر
 

 منبع تاًثیر کاربرد شکل مصرف برگ

افزودن به روغن  برگ زیتون عصارة ۱

 آفتابگردان

رفیعی و همکاران،  روغن جلوگیری از اکسایش

۵۱۱۱ 

وفیل ررنگدانه کل ۲

 استخراج شده از برگ

نی به روغن زیتون افزود

 تصفیه شده

در  روغن کیفیتکاهش ، جلوگیری از روغن پایداری

اثر حرارت، کاهش از دست رفتن اسیدهای چرب 

 مفید غیر اشباع

جابر و همکاران، 

۵۱۱۵ 

عدد اسیدی، عدد پروکسید، سفتی و شمارش کاهش  فرموالسیون کره برگ زیتون عصارة ۳

پایداری اکسیداسیونی و ترکیبات  ، افزایشمیکروبی

 پلی فنولی 

کرامت جو و 

 ۵۱۱۳همکاران، 

فرموالسیون کیک  برگ زیتون عصارة ۴

 اسفنجی

عطایی و همکاران،  های حسی عدم تاثیر منفی بر ویژگی

۵۱۱۳ 

 افزودنی به روغن سویا کپسوله شده عصارة ۵

 آکسیدان ضدبه عنوان 

محمدی و همکاران،    مصنوعی اکسیدان ضدکارایی بیشتر در مقایسه با 

۵۱۱۲ 

محصوالت  فرموالسیون برگ زیتون ۶

لبنی  مانند شیر و 

 ماست

افزایش ارزش غذایی شیر تخمیر شده بدون تأثیر 

 ایجادباکتری های اسید الکتیک،  منفی بر تعداد

 طعم مطلوب

مرحمتی زاده و 

۵۱۱۳همکاران،   

افزایش رنگ سبز و بهبود ارزش ، بهبود خواص حسی نی به روغن زیتونافزود برگ زیتون ۷

 تغذیه ای

همکاران، سویلم و 

۵۱۱۲ 

 ضد ن باافزایش استرول و پیشنهاد جایگزین شد نی به روغن زیتونافزود برگ زیتون عصارة ۸

 اکسیدان های غیر طبیعی

سویلم و همکاران، 

۵۱۱۲ 

افزودن به کنسرو زیتون  برگ زیتون عصارة ۹

 تلخی گیری شده

افزایش اولئوروپئین و ای با بهبود ارزش تغذیه 

 تیروزولهیدروکسی 

سویلم و همکاران، 

۵۱۱۲ 

برگ  عصاره و پودر ۱۱

 زیتون

محصوالت  فرموالسیون

 گوشتی

ی و همکاران، دیآ  محصول جلوگیری از اکسایش

۵۱۱۲ 

اضافه کردن به روغن در  برگ زیتون عصارة ۱۱

 زمان سرخ کردن

 ترانس مضر کاهش اسیدهای چرب

 

سویلم و همکاران، 

۵۱۱۲ 

جعفریان و همکاران،  اکسایش روغنتأخیر  افزودنی به روغن کلزا برگ زیتون عصارة ۱۲

۵۱۱۳ 

 پوشش فرموالسیون برگ زیتون ةعصار ۱۳

خوراکی بر پایه زئین 

 ذرت

موسوی و همکاران،  خوراکیپوشش های فیزیکی و مکانیکی بهبود ویژگی

۵۱۱۴ 
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 اثرات جانبی مضر برگ زیتون

-پاسخ ایمنی بدن در برابر آزاد شدن سموم حاصل از عوامل بیمارییکی از اثرات جانبی مصرف برگ زیتون، 

ها به این صورت که ترکیبات برگ زیتون به سلول .است رفته بین از گ زیتونزایی است که توسط عصارة بر

های اطراف که عالئم ناشی از شوند، سپس تجزیه شده و توسط بافتحمله کرده و باعث آزاد شدن سموم می

کرده این افزایش غلظت سموم، عالئم اصلی را بدتر شوند. دهند، جذب میزا را نشان میعوامل بیماریعفونت 

شود و بدن روند شدن هیستامین، تورم و درد میکند و باعث آزادو پاسخ ایمنی بیشتری در بدن ایجاد می

هیستامین  .م نامطلوب شوددهد و ممکن است منجر به سایر عالئزدایی و پاکسازی خود را افزایش میسم

-عوامل بیماریشدن هیستامین به عنوان بخشی از پاسخ ایمنی فرد به یند آزادآفریک آمین زیستی است و 

های دیگر،  های سفید خون و پروتئین به گویچه خونی های مویرگبا افزایش نفوذپذیری که خارجی است  زای

عملکرد مناسبی نشان  ،دهند برای دفاع در برابر مهاجمان خارجی در بافت آسیب دیده ها اجازه می به آن

کننده، درد عضالت و مفاصل، تب و تعریق، حالت تهوع، جاد عالئمی مانند سردردهای کسلپس از ای د.نده

افتد که موجب افزایش انرژی و احساس بهبودی در سموم از بدن اتفاق میگلودرد و مجاری بینی، خروج 

 شود.سالمت می

 

یکی دیگر ازعوارض جانبی برگ زیتون در افراد با فشار خون پایین، کاهش بیشتر فشار خون و سرگیجه 

 .شود ایجادتواند به دلیل مصرف زیاد یا غلیظ عصارة برگ زیتون است. سوزش معده در بعضی از افراد می

رفالکس یا سوزش سر دل  توان با غذا مصرف کرد تا تحریک آن به حداقل برسد.عصارة برگ زیتون را می

است و با  است که احتماال به خاطر وجود نعنا بوده شده پس از مصرف عصاره برگ زیتون با طعم نعنا گزارش

شود. اسهال ممکن است به علت تحریک می رقیق کردن و یا حذف طعم نعنا از بروز این مشکل جلوگیری

های مفید پروبیوتیک، در هایی که به جای باکتریمعده یا رشد بیش از حد کاندیدا در روده و تشکیل رشته

 .(۵۱۱۲)سبری ، شود  ها، ایجادآن گیرند، و تاثیر عصاره برگ برپوشش روده قرار می
 

 تداخل دارویی

نشده و تداخل دارویی اثبات  مسمومیتی در مورد مصرف برگ زیتون گزارشهنوز هیچ واکنش جانبی یا 

 شودهای پرکاری تیروئید یا گواتر، از برگ زیتون با احتیاط استفادهنشده است. اما توصیه شده که در بیماری

آوردن فشار خون برگ درخت زیتون، احتمال تداخل با چنین به علت خاصیت پایین . هم(۵۱۱۲)سبری، 

دارد. به علت تاًثیر بر کاهش قند خون نیز احتمال افزایش تاًثیر  روهای کاهش دهندة فشار خون وجوددا

زمان با سایر چنین استفاده همدارد. هم انسولین و تداخل با داروهای مورد مصرف افراد دیابتی وجود

عصارة برگ زیتون احتمال شود. نمی محصوالت گیاهی کاهندة قند خون مثل زنجبیل، شنبلیله توصیه

های خون به همافزایش اثر داروهای ضد لخته شدن خون مانند وارفارین به علت تاثیر بر نچسبیدن پالکت

 .(۵۱۱۲)سبری، دیگر را نیز دارد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF
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 دستورالعمل کاربردی

، های میکروبیبرای درمان آلودگی در حال حاضر به عنوان محصولی ایمن، برگ درخت زیتون عصارة

ها، شب باال، دیابت نوع دو، لخته شدن خون در رگخون و کلسترول  ، قندفشار های ناشی از التهاب،بیماری

، خشک شده و غیره قرص، عرقهای عصاره، پودر، برگ درخت زیتون به شکل .ادراری و سرطان کاربرد دارد

اولئوروپین، به دلیل بسیاری از مزایای های موجود در برگ زیتون، به ویژه فنلپلیدر بازار ایران موجود است. 

 .داردکنندگان خانگی و نهادهای تجاری قراراین ترکیبات برای سالمتی، مورد توجه محققان، مصرف

های خشک نیز یک روش بسیار کارآمد برای استخراج اولئوروپئین است. اولئوروپین در دمای جوشاندن برگ

پس از سه  و شده تجزیه کم کم آن پس از است وهای آبی کامالً پایدار در عصاره یک هفتهمحیط به مدت 

بسته به زمان مورد استفاده برای خروج از  ,انجماد برگ درخت زیتون .رودز بین میا هفته به طور کامل

مندی برای بهره شود.سطح اولئوروپین قابل استخراج شده و توصیه نمیانجماد آن، موجب افت شدید 

شود. برای مصرف روزانه مصرف دمنوش پودر برگ زیتون توصیه می این گیاه، از خواص داروییحداکثری 

کرده و خوری برگ خشک و تازه پودر شده را با نصف لیوان آب داغ، به مدت نیم ساعت دمآن، دو قاشق چای

 ةدهندایی مانند کاهشاز داروه استفادهدر صورت . شودبار در روز مصرف چهار تا ها، بعد از جداسازی تفاله

در  برگ درخت زیتونشود. فشار و قند خون، به تداخل دارویی ایجاد شده توجه و زیر نظر پزشک مصرف

برای  های غذایی کاربرد دارد.لوفرم های خوراکی برای افزایش ماندگاری و بهبود ارزش غذایی انواعروغن

ها و عملکرد محصوالت حاصل ها، سیستمروشهای جدید و بررسی کارایی سازی کاربرد فناوریبهینه

 .ها به زنجیره غذایی تحقیقات بیشتری الزم استآندوبارة ازعصاره برگ زیتون، ارزیابی ایمنی و ورود 
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