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چکیده
دراصلیهايگونهناعنوبهکهبودهکشورغربجنگلیي هاگونهنیمهمترازگونهسهکوهیبادامووحشیپستهایرانی،بلوط

دتوانمیآنباآشناییکهبودهمناسبايتغذیهخواصباتوجهقابلروغندارايهاگونهاینمیوهدارند.پراکنشزاگرسهايجنگل
گونهسهاینمیوهازشدهاستخراجروغنساختارمقایسهوبررسیهدفباتحقیقاین.کندءایفاجنگلکردناقتصاديدرمهمیقشن

برگبادام،کوهیبادامطاووسی،(باداموحشیبادامگونهچهار ووحشیپستهایرانی،بلوطمیوهرويبرتحقیقاینشد.انجام
بختیاريوچهارمحالاستاندرجنگلیمناطقمختلفهايقسمتازمطالعهموردهايگونه.شدانجامزاگرسی)باداموسنجدي

گرمکیلویکمتوسططوربهدرختهرازوانتخابتصادفیطوربهدرختپنجگونههرازمطالعهموردمناطقدرشدند.آوريجمع
استخراجشد.دادهانتقالآزمایشگاهبهروغناستخراجمنظوربهجداگانهصورتبههانمونهشد.تهیهتاجمختلفهايقسمتازمیوه

چرباسیدهايي حاوعمدتاًمطالعهموردهايگونهدرروغنچربدیاسساختارشد.انجامسوکسلهروشازاستفادهباروغن
%7/51وحشیپسته،%41/80متوسططوربهباداممختلفهايگونهراشباعیغتکچرباسیدهاي.گیاهیستيهاروغندرمعمول

،%3/13ترتیببهایرانیبلوطووحشیپسته،هابادامدرغیراشباعچندچرباسیدهايمتوسطآمد.دستب%8/45ایرانیبلوطو
%3/23باوحشیپستهومقدارکمترین%96/5متوسطبابادامهايگونهاشباعچربهايدیاسنظراز.باشدمی%4/25و8/22%

روغنچرباسیدهايترکیبنظرازطاووسیباداموکوهیبادامهايگونهویژهبهوحشیبادامعاانومیوه.دارندرامقداربیشترین
درچرباسیدهايساختارنظرازبنابرایناست،غیراشباعچرباسیدهايازتوجهیقابلمقداردارايآنروغنوبودهاهمیتحائز

د.ندارقرارممتازتريشرایط

.چرباسیدهايوحشی،باداموحشی،پسته،ایرانیبلوط:يکلیدهايواژه
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مقدمه
ازگونهسهکوهیبادامووحشیپستهایرانی،بلوط

ناعنوبهکهبودهکشورغربجنگلیي هاگونهنیمهمتر
بیش ازايگسترهبازاگرسهايجنگلدراصلیهايگونه

Acornکهبلوطدرختبذر.دندارپراکنشهکتارمیلیون6

است.گرفتهقرارGlandنامبهي االهیپدرشودمیدهینام
ازوداردمهمینقشواناتیحوهاانسانهیتغذدربذرنیا

Stelzer(استبرخوردارباالییي اهیتغذارزش et al.,

مختلفي هاگونهی کروبیضدمخواصبرعالوه.)2004
استکنندهیضدعفونومدررانی،یابلوطهگونمیوه،بلوط

)Ebrahimi et al., 2009(.Shadnoush)2004(بذراز
استفادهکماننیرنگي آالقزلانیماهتغذیهدررانییابلوط
ي کردي پرواري هابرهتغذیهدربذرنیاازنیهمچکرد.

Jafari(استشدهاستفاده et al., 2001.(
هاتاننوجودوفنلیهايترکیبدلیل بهبلوطمیوه

وهاچربیپراکسیداسیونمهارخاصیتداراي
Khennouf(استاکسیدانیآنتی et al., برعالوه. )2010
دستگاهاختالالتدرماندرایرانیبلوطمیوهاین

کاربردسرطانوبریدگیوسوختگیاسهال،گوارشی،
Khennouf(دارد et al., Konig؛ 1999 et al., ؛ 1994

Rocha-Guzman et al., هاي آزمایشبراساس).2007
خواصدارايبلوط،هیدروالکلیوآبیعصارهشدهانجام
باالییفالونوئیدوفنلدارايوقويبسیارکسیدانیاآنتی
Mirzaei(است et al., روغنازآمریکاشرقدر).2011
همچنین،شودمیاستفادهخوراکیروغنعنوانبهبلوط

داردکاربردزخموسوختگیمرهمعنوانبهروغناین
)Smith, 1950.(

میوهشیمیاییترکیبکهدهدمینشانبلوطمیوهآنالیز
برشدهانجامهايبررسیطبق.استغالتمشابهلوطب

کهشدمشخصبلوطمختلفي هاگونهي رو
تشکیلرا)%48(بلوطمیوهاعظمبخشهاکربوهیدرات

Saffarzadeh(دهندمی et al., دارايبلوطمیوه).1999
- 4/7(چربیو)%7/2- 4/8(پروتئینمتوسطیمقدار

,Ozcan(است)7/0% قابلمقدارهمچنین).2007

Ozcan(داردوجودمیوهایندرمعدنیموادتوجهی &

Gulriz, میوهشیمیاییهايترکیبزادیگریکی).2005
میوهاینروغنویژگیمهمترین.باشدمیآنروغنبلوط،
مانند غیراشباعچربي اسیدهاازي زیادمقادیروجود

روغناینرو،ایناز،استاسیدلینولئیکواسیداولئیک
قرارباالغذاییارزشباگیاهیي هاروغنزمرهدر
کهاستموضوعاینبیانگرشدهانجاممطالعات.گیردمی

ازگونه16میوهدراسیدلینولئیکواسیداولئیکمقدار
بینترتیببهترکیهدربلوطجنس

,Ozcan(باشدمی%2/24- 1/49و53%- 65 که)2007
منبعیکعنوانبهدتوانمیبلوطروغندهدمینشان

لینولئیکویژهبهچرباسیدهايجذبدرمهمغذایی
است،ارزشباومهمبسیارانسانسالمتیبرايکهاسید
,Ozcan & Gulriz(گیردقرارتوجهمورد 2005(.

روغـن محتـواي کهاستدادهنشانمختلفمطالعات
کنـد نمـی تجـاوز %12ازبلـوط سـفید هـاي گونـه انواع

)Horrobin & Manku, Rababah؛ 1983 et al., ؛ 2008
Bernardo-Gil et al., Leon-Camacho؛ 2007 et al.,

M’Hrit؛ 2004 et al., هـا گونـه ازبعضـی البته).1998
.Qمانند erthrobalanusسیاه)وقرمزهايبلوط(گروه

بـا لحـاظ ایـن ازکـه بـوده روغن%8/30- 3/31داراي
Ofcarcik(کنـد مـی برابريزیتونروغن et al., 2007.(

Al-Rousanaرابلـوط میـوه روغن)2013(همکارانو
اینبرعالوهاند.کردهگزارشخوراکیروغنیکعنوانبه

کـه استبرخوردارخوبیايتغذیهکیفیتازبلوطروغن
اسـت مقایسـه قابـل زیتـون روغـن بـا بووطعمنظراز
)Ozcan, ومعـــدنیمـــواد،فیبـــرین،ئپـــروت).2007

سایر،Bخانوادهي هاویتامینوC،Aمانند هاییویتامین
ــب ــايترکی ــکیله ــدهتش ــوهدهن ــوطمی ــیبل ــندبام ش

)Saffarzadeh et al., 1999.(Al-Rousanaهمکارانو
هـاي گونهدرمیوهروغنخصوصیاتبررسیدر)2013(

بـین راهـا گونـه ایـن روغـن محتواي،ايمدیترانهبلوط
کردند.بیان4/3%- 51/7
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Pistacia(وحشیپسته atlantica(درختیايگونه
وبذرازکهییهااستفادهسایروصمغتولیددلیلبهکهاست
ارزشاز،آیدمیبعملداروییمصارفوتغذیهدرآنمیوه

هاپایهبهترینازیکیوحشیپستهاست.برخوردارباالیی
Ruelas(باشدمیخوراکیپستهپیوندبراي Garcia,

است.سقزیاشیرهوحشیپستهمحصولترینعمده.)1990
يهاروغنازیکیکهبوده"تربانتین"مادهمحتويسقز

درهمچنین.استمختلفصنایعدراستفادهموردارزشمند
هايناراحتیرفعبرايوحشیپستهخامشیرهسنتیطب
Abdollah(شودمیاستفادهسرفهرفعوهری،همعد poor &

Saydin navadeh, 1996.(Hossein-KhahوFarhang

راوحشیپستهوهیممغزدرموجودروغندرصد)1996(
يهایبررس.کردندگزارش%30راوهیمکلي براو56%

Arefi2003(همکارانو(وYousefiهمکارانو)2008(
هايبیترکي حاووحشیپستهوهیمکهاستدادهنشان

ي هاروغنژهیوهبوروغن%39تا%19ازجملهي ارزشمند
مطالعهدراست.انسانمصرفي برامطلوبوغیراشباع

)Emadi)1995وEsmaealkhanianتوسطشدهانجام
ی رانیاگوسفندانهیتغذدروحشیپستهکنجالهازاستفاده

نیاانگریبقیتحقنیاجینتا.گرفتقراری بررسمورد
روغن%25ي داراوحشیپستهدرختوهیمکهبودموضوع

است.کنجاله%75و
وهاچربیغلظتمیزانبروحشیپستهتأثیر

ازباالییدرصدوجوددلیلبهخرگوشدرهالیپوپروتئین
ذکرروغناینترکیبدرغیراشباعچرباسیدهاي

ایندرموجودچرباسیدهايبیشترینزیرا،استشده
Saeb(استلینولئیکاسیدواولئیکاسیدماده et al.,

اسیدهاياز%70ازبیشکهشدهاعالمهمچنین).2007
لینولئیکواولئیکاسیدراوحشیپستهروغنچرب

Dorehgirae(انددادهتشکیل & Pourabdolah, 2015.(
خوبیبهصنایعسایردروحشیپستههايدانهازاستفاده

هايدانهسبزرنگمثالعنوان بهاست،گسترشحالدر
داردکاربردشیرینیصنایعوبستنیدراستفادهبرايآن

)Kashaninejad et al., 2005.(

سرخیانگلخانوادهودارهستهيهامیوهگروهازبادام
کـه اسـت خشـکباري وباغیمحصوالتازیکیواست

بـادام دانهمغز.داردانسانتغذیهدرباالییغذاییارزش
وتغذیهبرايجهانخشکباريمغزهايترینرایجبیندر

ـ مـی باداممغزباشد.مفیددتوانمیانسانسالمت دردتوان
ونـانوایی هـاي وردهآفـر ازجملـه زیـادي هـاي وردهآفر

هـاي ویژگیدلیل بههمچنین،شوداستفادهسازيشیرینی
ــاالییبســیارارزشدارویــیوآرایشــیرژیمــی، داردب

)Kornsteiner et al., مختلفهايگونهدانهمغز).2006
صـورت بـه تلـخ بادامروغنازکهبودهتلخوحشیبادام

دسـتگاه دیـواره بـه چسـبیده اخـالط دفعبرايخوراکی
سـردردهاي بـراي سرکههمراهبهآنضمادازوگوارش

,Mozaffarian(شـود مـی اسـتفاده مـزاج سـرد  2003.(
TavakoliوFarehvash)2008(ــه ــیب ــاختاربررس س

.A(وحشیبادامروغنشیمیایی scoparia(بهوپرداخته
،SFAبـه USFAنسبتبهتوجهباکهرسیدندنتیجهاین

وتوکوفرولیهايترکیبمقداروپذیرياکسایششاخص
.استزیتونروغنازبهتروحشیبادامروغنفنلی،

ازباالییمقداروجودازحکایتبادامروغنبررسی
چرباسیدهايکمیمقدارواشباعغیرچرباسیدهاي

دادنشانشیرینوتلخهايبادامبینمقایسهدارد،اشباع
و فیزیکیخصوصیاتبینيدارمعنیاختالفکه

میزاندارد،وجودبادامنوعدواینشیمیایی
،%5/69تا%7/66بینباداممغزروغناولئیکاسید

بینپالمیتیکو%3/22تا%86/18بینلینولئیک
Shariatifar(استشدهگزارش%71/5تا62/4% &

Mohammadpourfard, ساختارپژوهشیدر).2015
همبازیتونروغنواسکوپاریابادامروغنشیمیایی
مقدارکهدادنشانتحقیقایننتایجاست،شدهمقایسه

صورتهبوحشیبادامروغندراشباعچرباسیدهاي
آماريلحاظبهوبودزیتونروغنازکمتريدارمعنی
چرباسیدهايدرصدبینيدارمعنیاختالفهیچ

وجودروغندوایندردوگانهپیونددارايغیراشباع
Tavakoli(نداشت & Farehvash, 2008(.
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کشوردرزاگرسهايجنگلوسیعگسترشبهتوجهبا
وحشیباداموپستهبلوط،هايگونهتوجهقابلپراکنشو

ساختارمقایسهوبررسیهدفباتحقیقاین مناطق،ایندر
.انجام شدهاگونهاینمیوهچرباسیدهاي

هاروشومواد
مواد

Quercus(ایرانیبلوطمیوهرويبرتحقیقاین brantii

Lindl(،وحشیپسته)Pistacia atlantica(بادامگونه4و
وامچکبرگ،بیبادامطاووسی،بادام[وحشی

)Amygdalus arabica Olivierارژنکوهی،بادام)؛
)Amygdalus scoparia Spachسنجديبرگبادامگونه)؛
)Amygdalus elaeagnifolia Spachبادامگونه) و

Amygdalus(ارجنکزاگرسی، haussknechtii Bornm.

(C. K. Schneider)([شدانجام.

درختانتخاب
مناطقمختلفهايقسمتازمطالعهموردهايگونه
شدند.آوريجمعبختیاريوچهارمحالاستاندرجنگلی

ازوحشیپستهشهسوار،گرمدرهمنطقهازایرانیبلوط
لردگانبسکرهمنطقهازبادامهايگونهوفالردمنطقه

درخت5گونههرازمطالعهموردطقامندرشد.برداشت
شد.انتخابمیوهتهیهمنظوربهتصادفیطوربه

میوهتهیه
هايقسمتازمیوهگرمکیلویکمتوسططوربهدرختهراز

منظوربهجداگانهصورتبههانمونهشد.تهیهتاجمختلف
.)1(شکل شددادهانتقالآزمایشگاهبهروغناستخراج

وحشیبادامج)،وحشیپستهب)،ایرانیبلوطالف):مطالعهموردگونهسهمیوه-1شکل

روغناسترلیمتهیته
بهوشدنیتوزگرم05/0آمدهدستبروغننمونهاز

کیپنتادکانوئگرمیلیم2و%2ی متانولسودتریلیلیم5آن
Pentadecanoic(دیاس acid(ی داخلاستانداردعنوانبه

آبي حاوبشرکیدرونقهیدق10مدتبهوشداضافه
بورتریلیلیم18/2سپسشد.دادهحرارتجوشحالدر
بهرفالکسعملوشداضافهآنبهی متانولدیفلوريتر

تریلیلیم5/1ادامهدرافت.یادامهگریدقهیدق3مدت
ي دهایاستاشددادهتکانی کمواضافهنمونهبههگزان

شوند؛حلآندرشده)استرلی(متشدهي سازمشتقچرب،
1سرول،یگلي هامولکولدادنرسوبي براسپس

بهتر)یلدرگرم300(دیکلرمیسداشباعنمکتریلیلیم
درشد.دادهتکانشدتبهحاصلمخلوطواضافهمحلول

ازتریلیلیم1چرب،دیاسي هانمونهازي ریآبگي براانیپا
عنوان(بهسولفاتمیسدگرم5/0همراهبهوجدایی روفاز

دردور2500باوژیفیسانترلهیوسبهرطوبت)جاذبماده
یی روفازسپسشده،دادهقرارقهیدق5تا2مدتبهقهیدق
Metcalf(شدقیتزرGCدستگاهبه et al., 1966.(

جبالف
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چرباسیدهاياسترمتیلآنالیز
دستگاهوسیلهبهروغنچرباسیدهايترکیب

Gas-liquid(مایع- گازکروماتوگرافی chromatography(
،FIDدتکتوربهمجهزAgilentشرکتساخت6890Nمدل

متر،میلی25/0داخلیقطرومتر30طولبامویینستون
انجام)HP-5-MSنوعازومیکرومتر25/0ساکنفاز(الیه
گرادسانتیدرجه50بهآوندمايابتداحرارتیبرنامهدر.شد

،درجه3دمايگرادیانتبادقیقه5گذشتازپسورسیده
حرارتدرجهرسید.گرادسانتیدرجه185بهآوندماي

گازازشد.گرفتهنظردرگراد سانتیدرجه290نیزانژکتور
استفادهدقیقهبرلیترمیلی8/0جریانسرعتباهلیومحامل

,Farhoosh(شد 2007(.

نتایج
درآنهايترکیبوروغنمقداری بررسازحاصلجینتا

ایرانیبلوطمیوه
کهدادنشانایرانیبلوطمیوهروغناستخراجنتایج

روغنآنالیز.است%56/8±89/0آنروغنمتوسطمقدار
است.شدهدادهنشان3جدولدرمیوهایندرموجود
ي حاوعمدتاًایرانیبلوطروغنچربدیاسساختار

آنازکهاستگیاهیيهاروغندرمعمولچرباسیدهاي
راشباعیغتکچرباسیدهايانواعبهتوانمیجمله

)MUFA()غیراشباعچند،)%5/45کیاولئدیاسویژهبه
)PUFA()(اشباعو)%4/24کینولئیلدیاسSFA()ویژهبه

اسیدهايکلمقدار.کرداشاره)%65/17کیتیپالماسید
ایرانیبلوطمیوهروغندر)USFA(غیراشباعچرب

یکدارايغیراشباعچرباسیدهايمقداراست.2/71%
اسیدهايمقدارو%74/45روغنایندردوگانهپیوند
روغنایندردوگانهپیوندچنددارايغیراشباعچرب

ایرانیبلوطروغندرSFAبهUSFAنسبتاست.38/25
MUFAنسبتوSFA25/1بهPUFAنسبتاست.5/3

لینولنیکبهلینولئیکنسبت.آمددستبPUFA8/1به
بلوطروغنپذیرياکسایششاخصهمچنین.است9/24

.)1(جدولباشدمی18/3ایرانی

ایرانیبلوطمیوهروغنچربهاياسیدساختار-1جدول
مقدارچرباسیدهايمشخصات)%(مقدارروغنهايترکیب

03/20)%((SFA)اشباعچرباسیدهاي26/0(C14:0)میریستیکاسید
76/45)%((MUFA)غیراشباعیتکچرباسیدهاي65/17(C16:0)پالمیتیکاسید
4/25)%((PUFA)غیراشباعیچندچرباسیدهاي99/1(C18:0)استئاریکاسید

2/71)%((USFA)غیراشباعچرباسیدهاي5/45(C18:1)اولئیکاسید
9/24لینولنیکبهلینولئیکنسبت4/24(C18:2)لینولئیکاسید
USFA/SFA55/3نسبت98/0(C18:3)لینولنیکاسید
PUFA/SFA25/1نسبت10/0(C20:0)آراشیدیکاسید
/MUFAنسبت26/0(C20:1)گادولئیکاسید PUFA8/1

Cox)ي ریپذشیاکساشاخص03/0(C22:0)بهنیکاسید value)18/3
8/8چرباسیدهايسایر

درآنهايترکیبوروغنمقداری بررسازحاصلجینتا
وحشیپستهمیوه

وحشیپستهمیوهروغناستخراجازحاصلبررسی
هیتجزاست.% 2/27آنروغنمتوسطمقدارکهدادنشان

راشباعیغچربدیاسانواعکهدادنشانروغني هانمونه
،کیتولئیپالمک،ینولنیل،کینولئیل،کیاولئلیقباز

،کیتیپالمشاملاشباعچربهايدیاسوکیگادوئ
پستهروغندرکیدیآرشوکیبهن،کیرستیم،کیاستئار
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چربي دهایاسازانیمنیادرداشت.وجودوحشی
چربي دهایاسازو%7/46باکیاولئدیاسراشباع،یغ

خودبهرامقدارنیشتریب%12/19باکیتیپالماشباع،
درراشباعیغچربي دهایاسمجموعدردادند.اختصاص

%25اشباعچربي دهایاسو%75حدودبذراینروغن

وحشیپستهروغندرSFAبهUSFAنسبت.باشدمی
MUFAنسبتوSFA92/0بهPUFAنسبتاست.3

لینولنیکبهلینولئیکنسبتآمد.دستبPUFA26/2به
پستهروغنپذیرياکسایششاخصهمچنیناست.6/32

).2(جدولباشدمی9/2وحشی

وحشیپستهمیوهروغنچربهاياسیدساختار-2جدول
مقدارچرباسیدهايمشخصات)%(مقدارروغنهايرکیبت
78/24)%((SFA)اشباعچرباسیدهاي14/1(C14:0)میریستیکاسید

73/51)%((MUFA)غیراشباعیتکچرباسیدهاي12/19(C16:0)پالمیتیکاسید
88/22)%((PUFA)غیراشباعیچندچرباسیدهاي43/3(C16:1)پالمیتولئیکاسید

61/74)%((USFA)غیراشباعچرباسیدهاي9/1(C18:0)استئاریکاسید
6/32لینولنیکبهلینولئیکنسبت7/46(C18:1)اولئیکاسید
USFA/SFA3نسبت2/22(C18:2)لینولئیکاسید
PUFA/SFA92/0نسبت68/0(C18:3)لینولنیکاسید
/MUFAنسبت24/2(C20:0)آراشیدیکاسید PUFA26/2
Cox)ي ریپذشیاکساشاخص6/1(C20:1)گادولئیکاسید value)9/2

38/0(C22:0)بهنیکاسید
61/0چرباسیدهايسایر

درآنهايترکیبوروغنمقداری بررسازحاصلجینتا
وحشیبادامهايگونهمیوه
وامچکبرگ،بیبادام،طاووسیبادامگونه

)Amygdalus Arabica Olivier(
کهدادنشانطاووسیباداممیوهروغناستخراجنتایج

روغنآنالیزاست.% 5/15آنروغنمتوسطمقدار
دراست.شدهدادهنشان3جدولدرمیوهایندرموجود
بهتوانمی،بادامازنوعاینروغنچربدیاسساختار

دیاسخصوص(بهراشباعیغتکچرباسیدهايانواع
کینولئیلدی(اسغیراشباعچند)،%64/80کیاولئ

اشاره)%98/3کیتیپالماسیدویژه(بهاشباعو)3/13%

در)USFA(غیراشباعچرباسیدهايکلمقدارکرد.
اسیدهايمقداراست.%11/94طاووسیباداممیوهروغن
روغنایندردوگانهپیوندیکدارايغیراشباعچرب

چنددارايغیراشباعچرباسیدهايمقدارو% 67/80
USFAنسبتاست.%44/13روغنایندردوگانهپیوند

نسبتاست.48/16طاووسیبادامروغندرSFAبه
PUFAبهSFA35/2نسبتوMUFAبهPUFA

است.95لینولنیکبهلینولئیکنسبتآمد.دستب6
طاووسیبادامروغنپذیرياکسایششاخصهمچنین

).3(جدولباشدمی2/2
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طاووسیباداممیوهروغنچربهاياسیدساختار-3جدول
مقدارچرباسیدهايمشخصات)%(مقدارروغنهايترکیب

71/5)%((SFA)اشباعچرباسیدهاي045/0(C14:0)میریستیکاسید
67/80)%((MUFA)غیراشباعیتکچرباسیدهاي98/3(C16:0)پالمیتیکاسید
44/13)%((PUFA)غیراشباعیچندچرباسیدهاي0(C16:1)پالمیتولئیکاسید

11/94)%((USFA)غیراشباعچرباسیدهاي52/1(C18:0)استئاریکاسید
95لینولنیکبهلینولئیکنسبت64/80(C18:1)اولئیکاسید
USFA/SFA48/16نسبت3/13(C18:2)لینولئیکاسید
PUFA/SFA35/2نسبت14/0(C18:3)لینولنیکاسید
/MUFAنسبت11/0(C20:0)آراشیدیکاسید PUFA6
Cox)ي ریپذشیاکساشاخص035/0(C20:1)گادولئیکاسید value)2/2

058/0(C22:0)بهنیکاسید
17/0چرباسیدهايسایر

کوهیباداممیوهروغنچربهاياسیدساختار-4جدول
مقدارچرباسیدهايمشخصات)%(مقدارروغنهايترکیب

C)میریستیکاسید 74/5)%((SFA)اشباعچرباسیدهاي03/0(14:0
18/82)%((MUFA)غیراشباعیتکچرباسیدهاي02/4(C16:0)پالمیتیکاسید
99/11)%((PUFA)غیراشباعیچندچرباسیدهاي0(C16:1)پالمیتولئیکاسید

17/94)%((USFA)غیراشباعچرباسیدهاي54/1(C18:0)استئاریکاسید
108لینولنیکبهلینولئیکنسبت15/82(C18:1)اولئیکاسید
USFA/SFA4/16نسبت88/11(C18:2)لینولئیکاسید
PUFA/SFA1/2نسبت11/0(C18:3)لینولنیکاسید
/MUFAنسبت10/0(C20:0)آراشیدیکاسید PUFA85/6
Cox)ي ریپذشیاکساشاخص035/0(C20:1)گادولئیکاسید value)1/2

052/0(C22:0)بهنیکاسید
083/0چرباسیدهايسایر

Amygdalus(ارژنکوهی،بادامگونه scoparia Spach(
نشانکوهیباداممیوهروغناستخراجازحاصلبررسی

دیاسساختاراست.% 8/15آنروغنمتوسطمقدارکهداد
روغندرگردد.میمشاهده4جدولدرکوهیبادامچرب

دیاسویژه(بهراشباعیغتکچرباسیدهايانواعگونه،این

)%88/11کینولئیلدی(اسغیراشباعچند)،%15/82کیاولئ
مقداردارد.وجود)%02/4کیتیپالماسیدویژه(بهاشباعو

باداممیوهروغندر) USFA(غیراشباعچرباسیدهايکل
غیراشباعچرباسیدهايمقداراست.% 17/94کوهی
مقدارو% 18/82روغنایندردوگانهپیوندیکداراي
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ایندردوگانهپیوندچنددارايغیراشباعچرباسیدهاي
روغندرSFAبهUSFAنسبتاست.% 99/11روغن
وSFA1/2بهPUFAنسبتاست.4/16کوهیبادام

نسبتآمد.دستبPUFA85/6بهMUFAنسبت
شاخصهمچنیناست.108لینولنیکبهلینولئیک
).4(جدولباشد می1/2کوهیبادامروغنپذیرياکسایش

Amygdalus(سنجديبرگبادامگونه elaeagnifolia

Spach(
کهدادنشانطاووسیباداممیوهروغناستخراجنتایج

ساختار5جدولاست.%9/14آنروغنمتوسطمقدار
ایندهد.مینشانراسنجديبرگبادامروغنچربدیاس

يهاروغندرمعمولچرباسیدهايي حاوعمدتاًگونه

چرباسیدهايانواعبهتوانمیجملهآنازکهاستگیاهی
غیراشباعچند)،%79کیاولئدیاسویژهبه(راشباعیغتک
کیتیپالماسیدویژه(بهاشباعو)%8/13کینولئیلدی(اس
غیراشباعچرباسیدهايکلمقدارکرد.اشاره)5/4%
)USFA(93حدودسنجديبرگباداممیوهروغندر%

پیوندیکدارايغیراشباعچرباسیدهايمقداراست.
غیراشباعچرباسیدهايمقدارو%79روغنایندردوگانه
نسبتاست.93/13روغنایندردوگانهپیوندچندداراي

USFAبهSFAاست.1/14سنجديبرگبادامروغندر
PUFAبهMUFAنسبتوSFA1/2بهPUFAنسبت

است.106لینولنیکبهلینولئیکنسبتآمد.دستب7/5
سنجديبرگبادامروغنپذیرياکسایششاخصهمچنین

).5(جدولباشدمی2/2

سنجديبرگباداممیوهروغنچربهاياسیدساختار-5جدول
مقدارچرباسیدهايمشخصات)%(مقدارروغنهايترکیب

6/6)%((SFA)اشباعچرباسیدهاي07/0(C14:0)میریستیکاسید
04/79)%((MUFA)غیراشباعیتکچرباسیدهاي5/4(C16:0)پالمیتیکاسید
93/13)%((PUFA)غیراشباعیچندچرباسیدهاي0(C16:1)پالمیتولئیکاسید

97/92)%((USFA)غیراشباعچرباسیدهاي87/1(C18:0)استئاریکاسید
106لینولنیکبهلینولئیکنسبت79(C18:1)اولئیکاسید
USFA/SFA1/14نسبت8/13(C18:2)لینولئیکاسید
PUFA/SFA1/2نسبت13/0(C18:3)لینولنیکاسید
/MUFAنسبت11/0(C20:0)آراشیدیکاسید PUFA7/5
Cox)ي ریپذشیاکساشاخص037/0(C20:1)گادولئیکاسید value)2/2

056/0(C22:0)بهنیکاسید
427/0چرباسیدهايسایر

Amygdalus(ارجنــــکزاگرســــی،بــــادامگونــــه

haussknechtii Bornm. (C. K. Schneider)(
شـده استخراجروغنمتوسطنیززاگرسیبادامگونهدر

بـادام روغـن چـرب دیاسساختارآمد.دستب%15میوهاز
تـک چـرب اسـیدهاي گونـه ایـن درکهدادنشانزاگرسی

ـ اولئدیاسویژهبه(راشباعیغ غیراشـباع چنـد )،%74/79کی

ـ تیپالماسـید ویژه(بهاشباعو)%77/13کینولئیلدی(اس کی
غیراشـباع چـرب اسـیدهاي کـل مقـدار .باشدمی)49/4%

)USFA(اسـت. %94حـدود زاگرسـی باداممیوهروغندر
دردوگانـه پیوندیکدارايغیراشباعچرباسیدهايمقدار

غیراشـباع چـرب اسـیدهاي مقـدار و%78/79روغـن این
نسـبت است.89/13روغنایندردوگانهپیوندچندداراي



2333، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

USFAبهSFAنسـبت اسـت. 15زاگرسیبادامروغندر
PUFAــه ــبتوSFA2/2بـ ــهMUFAنسـ PUFAبـ

اسـت. 7/114لینولنیکبهلینولئیکنسبتآمد.دستب7/5

زاگرسـی بـادام روغـن پـذیري اکسـایش شـاخص همچنین
).6(جدولباشدمی2/2

زاگرسیباداممیوهروغنچربهاياسیدساختار-6جدول
مقدارچرباسیدهايمشخصات)%(مقدارروغنهايترکیب

23/6)%((SFA)اشباعچرباسیدهاي065/0(C14:0)میریستیکاسید
78/79)%((MUFA)غیراشباعیتکچرباسیدهاي49/4(C16:0)پالمیتیکاسید
89/13)%((PUFA)غیراشباعیچندچرباسیدهاي0(C16:1)پالمیتولئیکاسید

67/93)%((USFA)غیراشباعچرباسیدهاي51/1(C18:0)استئاریکاسید
7/114لینولنیکبهلینولئیکنسبت74/79(C18:1)اولئیکاسید
USFA/SFA15نسبت77/13(C18:2)لینولئیکاسید
PUFA/SFA2/2نسبت12/0(C18:3)لینولنیکاسید
/MUFAنسبت11/0(C20:0)آراشیدیکاسید PUFA7/5
Cox)ي ریپذشیاکساشاخص037/0(C20:1)گادولئیکاسید value)2/2

056/0(C22:0)بهنیکاسید
102/0چرباسیدهايسایر

بحث
هاياستفادهمنظوربهروغنیمهممنابعازهامیوهوهادانه

کهآنجاییاز.شوندمیمحسوبداروییوصنعتیاي،تغذیه
باشند،میمتفاوتیهايترکیبدارايمختلفروغنیمنابع
کهجدیدايتغذیهوروغنیمنابعمعرفیبرايتالشنیابنابر

.ستضروریباشند،نیزسالمتیضامنانرژي،مینتأضمن
چربدهايیاسساختاروايتغذیهخواصتحقیقایندر

گونهچهارووحشیپسته،ایرانیبلوطهايگونهدرموجود
گرفت.قراربررسیموردوحشیبادام

ــا ــهتوجــهب ــون6وســعتب ــاريمیلی پوشــشهکت
هـاي گونـه بـودن غالـب وکشور،درزاگرسهايجنگل
قابلمقدارسالیانهوحشی،هايباداموپستهایرانی،بلوط

بـر عـالوه کـه شودمیتولیدگونهسهاینمیوهازتوجهی
ارزشنظـر از،یجنگلستمیاکوسدرکیاکولوژي هاجنبه
حـائز اریبسـ داموانسانمختلفمصارفبرايي اهیتغذ
است.تیاهم

ی چربدیاسساختارکهدادنشانپژوهشنیاجینتا
دیاسي حاوعمدتاًبررسیموردگونهششهردرروغن

دراولئیکاسیدمقداربیشترینکه طوريبهاست.کیاولئ
%4/80متوسططوربهکهداردوجودوحشیهايبادامانواع

از%5/45باایرانیبلوطو%7/46باوحشیپسته.باشدمی
هاباداممیاندربرخوردارند.اولئیکاسیدازکمتريمقدار

اولئیکاسیدمقداربیشتریندارايکوهیبادامنیز
)%79(مقدارکمتریندارايسنجديبرگبادامو)15/82%(

بلوطمیوه،غیراشباعچندچرباسیدهايمورددراست.
%8/12متوسطباهابادامومقداربیشترین% 4/25باایرانی

دربنابرایناند.دادهاختصاصخودبهرامقدارکمترین
درراتوجهیقابلسهمغیراشباعچرباسیدهايمجموع
هايباداماند.دادهاختصاصخودبهگونهسههرروغن

هايگونهبهنسبت)%17/94(کوهیبادامویژهبهوحشی
دهايیساازبیشتريمقدارازوحشیپستهوایرانیبلوط
کهدادنشان)Ozcan)2007برخوردارند.اشباعغیرچرب
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ازگونه16میوهدراسیدلینولئیکواسیداولئیکمقدار
و%53- 65بینترتیببهترکیهدربلوطجنس

ایندرآمدهدستبنتایجباکهباشدمی1/49-2/24%
Sadeghi.استنزدیکتقریباًتحقیق Mahonakهمکارانو

دانهشیمیاییوی فیزیکهايویژگیبررسیدر)2007(
نتیجهاینبهغذاییصنایعدرآنکاربردامکانوبلوط

واسیدلینولئیکآنازپسواسیداولئیککهرسیدند
واریتهدودرچرباسیدهايترینفراوان،اسیدتیکیپالم

درشدهانجاممطالعهدر.هستندایرانیبلوطازجملهبلوط
اولئیکچرباسیدهايمقدارنیزوحشیپستهمورد

)%59/0(لینولنیکو)%5/18(لینولئیک)،66/54%(
Saffarzadeh(استشدهگزارش et al., تحقیقیدر).1999

Amygdalus(وحشیبادامرويبرکه scoparia(انجام
لینولنیکولینولئیکاولئیک،چرباسیدهايمقدارشده

آمددستب%8/0و%54/23،%81/62ترتیببه
)Tavakoli & Farehvash, 2008(.

يریپذشیاکساشیافزاباعثPUFAي باالزانیم
يسوازشود.یمآنهايداریپاکاهشجهینتدروهاروغن

چربيدهایاس،کینولنیل-آلفاوکینولئیليدهایاسگرید
خطرخون،کلسترولسطحکنترلبرعالوهوهستنديضرور

لیدلنیهمبهبناهند.دیمکاهشرایقلبيهايماریببهابتال
دوازبیشتروحشیبادامانواعمیوهروغناکسایشیپایداري

هايگونهمیاندر.استوحشیپستهوایرانیبلوطگونه
Amygdalus(کوهیبادامنیزوحشیبادام scoparia(با
ازغیراشباعچندچرباسیدهاي%12ازکمتربودندارا

بادامدیگرگونهسهبامقایسهدرباالترينسبتاًپایداري
است.برخوردار

عنوانبهمعموالًروغندرSFAبهUSFAسبتن
تمایلنیزوهاچربیوهاروغنغیراشباع بودنازمعیاري

شودمیگرفتهنظردرلیپیدياکسایشخودبهآنها
)Matthaus, دارايبادامهايگونهدرنسبتاین).2006

گونهدوبادارمعنیتفاوتدارايو)%5/15(مقداربیشترین
نیزوحشیهايبادامدراست.وحشیپستهوایرانیبلوط
SFAبهUSFAنسبتازکوهیباداموسیوطاوبادام

بودنباالتربرخوردارند.دیگرگونهدوبهنسبتباالیی
PUFAبهMUFAنسبتوSFAبهPUFAنسبت

برايروغنبودنترمناسبواکسایشیپایداريدهندهنشان
درکهگرفتنتیجهتوانمیبنابرایناست.کردنسرخفرایند
وکردنسرخفراینددرهابادامبررسی،موردهايگونهمیان

ازوحشیپستهوایرانیبلوطبهنسبتاکسایشیپایداري
ردارند.برخوبیشتريارجحیت

هايگونهوضعیتنیزي پذیراکسایششاخصنظراز
بلوطو)9/2(وحشیپستهازبهترمراتببه)2/2(بادام

% 80حدودکهاستعلتآنبهاین.باشدمی)18/3(ایرانی
چرباسیدراهابادامروغنغیراشباعچربي اسیدهااز

چرباسیداینسهمودهدمیتشکیلاولئیکغیراشباعتک
چربي اسیدهاازکمتري پذیراکسایششاخصمحاسبهدر

انتظارترتیب،اینبه.استلینولنیکولینولئیکغیراشباع
فقطباداممختلفهايگونهروغناکسایشیي پایداررودمی

.باشدمناسبچربیاسیدساختاربراساس

درلینولئیکواولئیکچرباسیدهايمقداربهتوجهبا
ازبیشمتوسططوربهکهوحشیباداممختلفهايگونه
ودهندمیتشکیلرامیوهچرباسیدهايترکیب93%

توانمی)%12/0(لینولنیکاسیدمقداربودنناچیزهمچنین
لینولئیک- اولئیکاسیديهاروغنگروهدرراروغناین

حدودنیزوحشیپستهوایرانیبلوطمیوهدرالبتهداد.قرار
واولئیکچرباسیدهايبهمربوطچرباسیدهاي% 70

نیزهاگونهایندرلینولنیکاسیدمقدارواستلینولئیک
بلوطروغنتوانمیبنابرایناست.)%1ازکمتر(اندكبسیار
اسیديهاروغنگروهدررانیزراوحشیپستهوایرانی

اسیدبودنضروريبهتوجهباداد.قرارلینولئیک-اولئیک
کهگفتتوانمیانسان،بدنبرايلینولئیکاسیدواولئیک

ضمناست.برخوردارباالییايتغذیهارزشازروغناین
بیشترپایداريبیانگرنیکللینواسیدمقداربودنپاییناینکه

Hamedani(استاکسایشفرایندبرابردرروغناین &

Haddad Khodaparast, 2013.(
میوهکهدهدمینشانپژوهشاینهايیافتهمجموعدر

باداموکوهیبادامهايگونهویژهبهوحشیبادامعاانو
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اهمیتحائزروغنچرباسیدهايترکیبنظرازطاووسی
اسیدهايازتوجهیقابلمقداردارايآنروغنوبوده

اسیدهايساختارنظرازبنابراین،استغیراشباعچرب
هايگونهاگرچهدارد.قرارممتازيبسیارشرایطدرچرب
نسبتتريپایینشرایطدرنیزوحشیپستهوایرانیبلوط

راخودايتغذیهارزشامادارندقراربادامهايگونهبه
ایرانی،بلوطدرختانوسیعگسترهبهتوجهبابنابراین.دارند
هاگونهاینمیوهکشور،غربدروحشیباداموپسته

منبعیکعنوانبهروغن،تولیدجنبهازویژهبهدتوانمی
گیرد.قرارتوجهموردمختلفمصارفدرارزشمندغذایی
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Abstract
Oak, pistachio, andwild almond trees cover a vast area of Zagros forests. Fruits of these

species have a lot of characteristics as a nutrition source. This study was aimed to comparison of
fatty acid composition of fruit oil from Acorn, Pistacia atlantica Desf. and four wild almond
species (A. scoparia, A. arabica, A. elaeagnifolia and A. haussknechtii). This research was
carried out in Chaharmahal and Bakhtiari province. At the first step in each region, 5 trees were
selected, randomly. Then, 1 kg seed was harvested from different parts of each tree crown. The
oils of the dried powder from fruits were extracted by the Soxhlet method. The results indicated
that the main fatty acids in the six species were monounsaturated fatty acids, particularly oleic
acid. MUFA in the amygdalus species, Pistacia atlantica and Quercus brantti seeds were
80.41%, 51.7% and 45.8%, respectively. Also, PUFA in the amygdalus species, Pistacia
atlantica and Quercus brantti seeds were 13.3%, 22.8% and 25.4%, respectively. Saturated fatty
acids of the Pistacia atlantica were higher than other species. The fruits of wild almond species,
specially Amygdalus scoparia and Amygdalus Arabica, are more important because of more
desirable fatty acid composition (monounsaturated fatty acids) compared to other species.

Keywords: Persian Oak, Pistacia atlantica Desf., wild almond, fatty acids.


