
J. Food and Dairy Sci., Mansoura Univ., Vol. 3 (3): 193 - 197, 2012 

STUDY THE EFFECT OF SOLVENT ON OIL OF SOYABEAN 
Elbah, A. I.  
Faculty of Education, Omar Elmokhtar University, Elbyda,  Libya 

 

                                              دراسة تأثير المذيب على خواص الزيت لفول الصويا
      الباح         إبراهيم          عبدالمنعم 

      ليبيا  -          البيضاء   -                  جامعة عمر المختار   -             لية التربية ك
   

 الملخص
 

                                                                                  يتضح مما سبق ان المذيبات تختلف عن بعضها البعض فى استتخص  الييت ت متن فت ص ال ت يا م ضت                
                                                                 الدراسة  أن هذه المذيبات تؤثر على خ ا  الييت المدر سة فى البحث .

      راتم         اليت د                                                                                حيث انه كان مت سط معامص االنكسار لم يتأثر بالمتذي  أمتا مت ستطات راتم الت تبن  الترام               
               مت ستط راتم ت تبن       أعلتى                                            تأثيرها على مت سط هذه ال فات للييت . اد كان     في                            الحم ضة فقد اختلفت المذيبات 

             حالتتة استتتخدام     فتتي               مت ستتط راتتم يتت د          أعلتتى                      حالتتة استتتخدام الهكستتان.     فتتي        أالهتتا          األستتيت ن             حالتتة استتتخدام     فتتي
                             ى حالتتة استتتخدام الكل ر فتت رم .                درجتتة المعن يتتة فتت     إلتتى         األستتيت ن             حالتتة استتتخدام     فتتي               لتتم ي تتص الفتتر           األستتيت ن

ت كتان مت ستط راتم                                                                              ت                كذلك فى مت سط رام الحم ضة كان اعلى مت ستط لته فتى حالتة استتخدام االستيت ن .  ايضتا
                                                                                             البير كسيد لصسيت ن ه ثانى مت سط بعد الدا  ايثيص ايثر  لم ي ص الفر  بينهما الى درجة المعن ية.

                                                       ايثيتص ايثتر يفضتص عتن بتااى المتذيبات فتى استتخص  ييتت فت ص                                    لذلك يعكس هتذا البحتث ان استتخدام التدا          
        ال  يا.

 

 المقدمة
 

ت فتتى ت ذيتتة االنستتان           ت مهمتتا ت متتا ي جتتد فتتى                   لمتتا تحت يتته متتن كفتتا                            ت     ت                تشتتكص الييتت ت  التتده ن جانبتتا               ت            ة تعتتادص تقريبتتا
      ساستتية                  ,  الييتت ت مهمتتة  اWardlaw(1994)                                                      مكافئتهتتا ال ينيتتة متتن الكرب هيتتدرات  المركبتتات البر تينيتتة 

     ت جتد        التتى                                            لفيتامينات  مركبتات اختر  م لتدة للفيتامينتات                , لك نها حاملةGunston(1996)            ل حة االنسان 
                 دهنيتة اساستية  اتد                                                          هى مهمة  اساسية ل حة االنسان كما تحت   اليي ت على احماض                     على   رة ذائبة فيها 

            .  هنتاك طلتت  Fennema(1996)                   اعتتراض مرضتية متن عتتة                                        جتد ان التنق  فتتى تنا لهتا يتتؤد  التى  هت ر 
         مك نتات                                                   من انتاج العالم من يي ت نباتية  ده ن تستخدم ك تذا     %  59                 الده ن مايقار                    متيايد على اليي ت 

                 التتتى تبلتتب نستتبة   Soyabean                                      متتن م تتادر الييتت ت النباتيتتة فتت ص ال تت يا       . Wardlaw(1994)       غذائيتتة 
 Earl et al     (  2007      احمتد     %  90     ت                  كما تبلب نستبة الييت     .Fennema (1996)       % 0 9     به           البر تين

     0.0   ت                      متثصت راتم الحم ضتة اليييتد عتن             فت ص ال ت يا     ييتت                             الم ا فات القياسية لبعض خت ا        من     .(2005)
                              متن االكستجين الفعتاص/ كجتم ييتت ,           مللتي مكتاف      09                          راتم البير كستيد اليييتد عتن              / جتم ييتت ,   KOH     ملجم 

     159  –     185                           م  ,  راتتتتم الت تتتتبن يتتتتترا   متتتتن    ه 0 0    عنتتتتد    1 .    0330  –   1 .    0370                   معامتتتتص االنكستتتتار متتتتن 
                حيتث يتتم استتخراج      . (    0007            عتاطف         إبتراهيم     100  –     109                            / جم ييتت ,  الترام اليت د  متن    KOH    ملجم

 Gunstone         فيمتتا بعتتد                              يتتتم التتتخل  متتن هتتذه المتتذيبات   Solvents         العضتت ية                       الييتتت عتتن طريتتق المتتذيبات 
ت            كل ر ف رم                                        تتن ع هذه المذيبات فمنها االسيت ن  ال    (1996)   .              دا  ايثيص ايثر                    ت كذلك الهكسان  ايضا

                                                                                         من هنا يست ج  دراسة هص هذه المذيبات تؤثر على خ ا  الييت  البر تين المستتخل  متن فت ص ال ت يا         
                                     راتتم االستتتر  راتم الت تتبن  راتتم االنستتدين             البير كستيد                  راتتم الحم ضتتة  راتتم              الجتت دة للييت ت             تشتمص ختت ا  

 Elena and                                                            نستبة الرط بتة  معامتص االنكستار   المت اد ال يتر اابلتة للت تبن                            الترام اليت د   كتذلك اللت ن
Yakov (2004).    ت من                  س ف يتم منااشة   .           هذا البحث        فى         هذه الخ ا    ت    بعضا

 
 المواد وطرق البحث

 
                                                              من ييت ف ص ال  يا  المستخل ة بإستخدام اربعتة متذيبات   هتى التدا                             حللت اربعة  عشر ن عينة ييت           
          الهكسان .  –        االسيت ن   –            الكل ر ف رم   –    يثر        ايثيص ا
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    ستتلت                                                       جتتم متتن دايتتق فتت ص ال تت يا   ضتتعت فتتى  ر  ترشتتيح داختتص جهتتاي س ك    09                 حيتتث تتتم أختتذ مقتتدار           
               مقتدار المتذي    م   ه   09                           حيث كانت درجتة حترارة ال رفتة        ساعات .   6     لمدة   م   ه  0 0                            استخدم حمام مائي على درجة 

  .  Earl et al(2005)       االربعة                           مص فى كص حالة من المذيبات    090         المستخدم 
  م       الترا              راتم الت تبن                                                                        اد ادرت فى كص عينتة متن هتذه العينتات كتص متن راتم الحم ضتة  ايمتة البير كستيد          

                 معامص االنكسار.        الي د 
                                          الحرة الم ج دة فى  ينتة متن الييت ت بإستتخدام                                                 اد ادرت الحم ضة عن طريق معايرة االحماض الدهنية           

                    االيثتر  معادلتة هتذا                                            ذلتك بإذابتة  ين الييتت فتى خلتيط متن االيثتان ص        N  0.1            الب تاسي م                 محل ص هيدر كسيد
 Phenol                فينتتت ص الفيثتتتالين      كاشتتتف          بإستتتتخدام                                      محلتتت ص اياستتتى متتتن هيدر كستتتيد الب تاستتتي م                الخلتتتيط بإستتتتخدام 

phthalein   .  Ceirwys (1995)   ,  Egan et al (1981)           كتذلك       Ktyszejko (1972)   راتم      
                                                                                          ة المقدر عبارة عن عدد ملليجرامات هيدر كسيد الب تاسي م الصيمة لمعادلة الحم ضة فتى جترام  احتد       الحم ض

            من الييت . 
                           ر كستيدية , حيتث اتدر عتن طريتق                 من المركبات البي                                                ادرت ايمة البير كسيد الذ  يعبر عن محت   الييت           

             التذ  ستينت         الييت   فى                   على هيئة بير كسيد                          حامضى م  االكسجين المرتبط                                 تفاعص ي ديد الب تاسي م فى محل ص 
      محلتتت ص                                                    االكستتجين المتتترتبط  متتتن ثتتم يعتتتاير اليتتت د النتتات  بإستتتتخدام                                    عتتدد متتتن مكافئتتتات اليتت د تعتتتادص مكافئتتتات 

      راتم   .   Egan et al (1981)                        الكل ر فت رم ذذابتة الييتت                                             ثي كبريتتات الب تاستي م معلت م التركيتي  يستتخدم 
   (.  meq/kg                                               بعدد مللييمكافئات البير كسيد فى كيل جرام ييت    ت ةت                               البير كسيد المقدر يعبر عنه عاد

                                                مص من الكل ر ف رم أ  راب  كل ريد الكرب ن  إضتافة     10    في            جم من الييت   ½      ب ض          الي د             ادر الرام           
            متص متن محلت ص  7        إضتافة           ال  دي م                                   مص ما   المعايرة بمحل ص ثي كبريتات      100                        مص من ي ديد الب تاسي م    10

   (.    0007          عاطف           إبراهيم  .       النشا 
                                                                                       اتتدر راتتم الت تتبن عتتن طريتتق تحليتتص  ت تتبن  ينتتة متتن الييتتت بإستتتخدام محلتت ص هيدر كستتيد الب تاستتي م           

   Ktyszejko       كتتذلك             Ceirwys(1995)                        Egan et al (1981)  .              معلتت م التركيتتي
                   دهنيتة مرتبطتة  ت يرة                تت   علتى أحمتاض                      فى حالتة الييت ت التتى تح                             تك ن ايمة هذا الرام مرتفعة      (1972)

                                                                                           ال ين الجييئتى بينمتا تكت ن القيمتة منخفضتة فتى حالتة  جت د احمتاض دهنيتة مرتبطتة ذات  ين جييئتى مرتفت  
                                 ط يلة السلسلة الهيدر كرب نية .

 Abbe                                                  معامص االنكستتتتار  التتتتذ  ي ضتتتتح نتتتت ع الييتتتتت تتتتتم عتتتتن طريتتتتق جهتتتتاي      لتقتتتتدير             امتتتتا بالنستتتتبة            
refractometer  (2005)  .  م   ه  00                نت درجة الحرارة       حيث كا et al Earl  .  

ت تام العش ائية  عينة المت سطات .  تم المقارنة                            ار معن يتة الفتر             بينها  اختبت                           ت                                               اد تم ت ميم التجربة ت ميما
 L.S.D    .  Snedecor and Cocbras (1967)     طريق     عن

 

 النتائج والمناقشات
 

 تأثير نوع المذيب على نسبة الزيت المستخلصة : 
                                                                         ( بيانتات نستبة الييتت المستخل تة بأختذ عتدد متن التكترارات تقتدر بستت تكترارات لكتص  1               يبين جد ص راتم            

 – Diethyl ether – Acetone                                                             مستخل   ذلك لتقليص الخطأ التجريبى فى االستخص  ب استطة المتذيبات 
Hexane – and  Chloroform  .  

 

      تخلصة    المس                             تأثير المذيب على نسبة الزيت   : ( 1 )      جدول
 التكرار                            
 المذيب

 المتوسط عدد التكرارات

1 2 3 4 5 6 

 cb18.41 00.7 00.0 18.8 18.8 15 17.0 دا  ايثيص ايثر

 b19.05 01.0 18.8 15.1 18.0 16.8 15.8 اسيت ن

 a21.37 00.8 00 07 01.0 01 00.00 كل ر ف رم

 ab20.2 19 00.6 00.6 13.0 00.6 01.6 الهكسان

 L.S.D 0.05=2.041 

                    حقتق فراتا معن يتا علتى    Chloroform                بإستخدام المذي                                    ح  من الجد ص ان مت سط كمية الييت      حيث يص          
       18.01         15.09        00.0         01.73                حيتث كتان المت ستط   Diethyl ether                                نسبة الييت المستخدم فيهتا المتذي  

               علتتتى التتتت الى      Cloreform       Hexane      Acetone      Diethyl ether                        ذلتتتك بإستتتتخدام المتتتذيبات 
Earl et al (2005)   .  

 

 : تأثير المذيبات المختلفة على خواص زيت فول الصويا                                                  
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                                                        ( ي ضح تأثير المذيبات علي مت سط بعض خ ا  ييت ف ص ال  يا 0            الجد ص رام  
 

           فول الصويا                                لمذيبات على متوسط بعض خواص زيت       تأثير ا     : ( 2     جدول)
       الصفات                              

         المعامالت
 رقم البيروكسيد رقم الحموضة الرقم اليودى رقم التصبن معامل االنكسار

 b181.97 c126 d0.197 a23.1 1.0363 دا  ايثيص ايثر

 a192.33 a138.3 a0.33 ab22.1 1.0396 االسيت ن

 a191.275 ab135.6 b0.267 c18.7 1.0363 كل ر ف رم

 c179.920 b5132. cd0.20 cb20.45 1.0369 الهكسان

0.05 L.S.D   *  7.000 0.053 0.04 0.08 

L.S.D  .تعنى اقل فرق معنوى بين المتوسطات *                                    

 
  ه                                                                         انه ال ت جد هناك فر   معن ية لتتأثير المتذي  علتى مت ستط معامتص االنكستار  لت  انت                  حيث ت ضح النتائ             

                   كتان اكبتر مت ستط حيتث               الكل ر فت رم         يتص ايثتر                          فى حالتة استتخدام التدا  ايث                               كان مت سط معامص االنكسار للييت
  .                                 لشتت ائ   التتتى تتتؤثر علتتى ختت ا  الييتتت    متتن ا                                 ضتتح معامتتص االنكستتار متتد  نقتتا  الييتتت     ،  ي         1.0363    كتتان 

Multon (1997)  .  
      ذيبات                                                                                       أمتا بالنستتبة لترام الت تتبن اتتد كانتت هنتتاك فتتر   معن يتة لمت ستتط راتم الت تتبن فتتى حالتة استتتخدام المتت          

  .         خص  الييت                المستعملة فى است
   <                  التدا  ايثيتص ايثتر   <            الكل ر فت رم    <                         فتى حالتة استتخدام االستيت ن                                حيث كان مت سط رام الت تبن للييتت            

              أاتص مت ستط                 ستتخدام االستيت ن         فتى حالتة ا        150.77   هت                          مت سط رام الت تبن للييتت                        الهكسان .  اد كان اعلى
                                       ت جد فر   معن يتة فتى راتم الت تبن فتى حالتة      لم                          فى حالة استخدام الهكسان    00     135.5   ه                  رام ت بن للييت

                                 ة االحمتتاض الدهنيتتة الحتترة فتتى الييتتت                               يعتبتتر راتتم الت تتبن داللتتة علتتى نستتب  ,                الكل ر فتت رم         األستتيت ن        استتخدام 
  .  Earl et al (2005)                                       التى تؤثر على مد  تعرض الده ن للتينخ 

                                ن فت ص ال ت يا كتان اعلتى مت ستط راتم                               بإستتخدام المتذيبات فتى إستخص ته مت                           بدراسة الرام الي د  للييتت            
                         كتان ااتص مت ستط راتم يت د      7.   178                                              دام االسيت ن حيث كان مت سط الرام اليت د  للييتت                 ي د  فى حالة استخ

                       بتين مت ستط الترام اليت د                    اد   تلت الفتر       106                                               فى حالة استخدام  مذي  الدا  ايثيص ايثر حيث كان        للييت
                فتى حالتة االستيت ن      106           170.9           179.6           178.7          المت ستطات                                      للمذيبات الى درجتة المعن يتة  اتد كانتت

                                             يعكتس الترام اليت د  متد  تشتب  االحمتاض الدهنيتة                                                        الكل ر ف رم  الهكسان  الدا  ايثيص ايثتر علتى التت الى .
  .  Multon (1997)       للتينخ              ابلية الييت                 التى تؤثر على ا               المك نة للييت

ت من الجد ص انه كان                       تختلتف هتذه                                   ن ية بين مت ستط راتم الحم ضتة للييتت              ت هناك فر   مع             ت                  كما يتضح ايضا
                          االستيت ن  يليته الكل ر فت رم                                                                    المت سطات بإختصف المذي . حيث انه كان اعلى مت سط للحم ضة هت  فتى حالتة 

            ربمتا يرجت         0.153                      فتى التدا  ايثيتص ايثتر       0.77                                    الدا  ايثيص ايثر  اتد كتان فتى االستيت ن                 ت الهكسان  اخيرات     ثم
  .  Elena et al (2004)                                     الى تفاعص المذيبات م  االحماض الدهنية     ذلك 
  .                                     فى تأثيرها على رام البير كسيد للييت                  ت                               يدص الجد ص ايضات على ان استخدام المذيبات يختلف        
                                    بينمتا كتان ااتص مت ستط فتى حالتة استتخدام                       سط لرام البير كسيد                                       حيث حقق المذي  الدا  ايثيص ايثر اعلى مت          

  .                                                       بإستخدام مذي  الدا  ايثيص ايثر  الكل ر ف رم على الت الى      18.3          07.1                     ف رم  اد كان المت سط        الكل ر 
  .Paul and Feron (2004)                             فى تقدير درجة التينخ لليي ت    يد                     حيث يفيد رام البير كس          
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     As mentioned above we can conclude that the solvents are different     
from each other in the extraction of soybean oils under study and that these 
solvents effect the properties of the studied oil in the search. 

     As the average refractive index was not effected by the solvent 
average saponification value and iodine number and the acid value was 
varied in the solvent effect on the average of these qualities of the oil. 

     Was the highest average number saponificatin in the case of the 
use of acetone and the least in case of using hexane. And the highest 
average iodine number in the case of the use of acetone did not reach the 
difference in the case of the use of acetone to the extent that the moral in the 
case of the use of chloroform. As well as in the average acid value was the 
highest average in his case the use of acetone. And also the average number 
of peroxidase acetone is the second average after diethyl ether and the 
difference between them is not significant. 

      Therefore, this research reflects that the use of diethyl ether prefer 
other than  solvents in extracting oil from soybeans. 
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