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، منبع غنی از اسید لینولنیک (Catalpa bignonioides)دانه جوالدوز 
 مزدوج

  

  *2سید امیرحسین گلی، 1صفورا احمدزاده
  

 دانشجو دوره دکتري گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان -1
 عتی اصفهاناستادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صن -2

  )21/1/90:  تاریخ پذیرش12/11/88: تاریخ دریافت(

  
  دهیچک

 توانند یم روغن ها نگونهی دهد که ایم، نشان (CLN)  مزدوجکینولنیلسید  هاي حاوي ا روغنیکیولوژیزی فنه عملکردیدر زم گرفتهمطالعات انجام 
نگونه ی ایفی کي هایژگی وق تریدق یبه منظور بررسن منابع و ی اشتری چه بهرت شناخت یبا توجه به اهم.  گردندیمعرف فراسودمند روغنبه عنوان 

،  (Catalpa bignonioides)جوالدوز روغن دانه ییایمی و شیکیزیق خواص فین تحقی، در ایروغن ها و امکان استفاده از آنها در مصارف خوراک
روغن و % 46/30و % 74/12تعیین و مشخص شد که این دانه به ترتیب حاوي ترکیب دانه جوالدوز ن مطالعه، ابتدا یدر ا . قرار گرفتیمورد بررس

 (GC) ي گازی کروماتوگرافبا استفاده از دستگاهآن  چرب موجود در يدهایب اسیترکو استخراج شد  روغن به روش سوکسله. پروتئین می باشد
عمده ترین  %50/10 و اسید اولئیک با %08/27با ) CLN(ل آن اسید کاتالپیک  بود که به دنبا%48/40اسید غالب، اسید لینولئیک به میزان . دیگردن ییتع

د چرب ی از اسی روغن بوده و روغن آن منبع غنیزان قابل توجهی مي دارایاهین گونه گی ا بذرج نشان داد کهینتا. اسیدهاي چرب را تشکیل دادند
CLN باشدیم .  

  
  ، اسید کاتالپیک روغن دانه، اسید لینولنیک مزدوج،(Catalpa bignonioides)جوالدوز : کلید واژگان

  

  مقدمه -1
 میوه هاي  .  می ماند باقی در طول زمستان بر شاخه ها   Catalpa                 یعلم    نام    با   (catalpa)    جوالدوز

bignonioides،    بنام  ن شبیه جوالدوز می باشد و از اینروبلند و باریک آ                خانواده     از      است      یاهیگ  

Bignoniaceae که   سالهاست کاتالپا  ]. 2[  می شود شناخته  جوالدوز                بوده    ییاستوا مناطق   به  متعلق   و 

 منظور  کاي شمالی بهزان بومی مناطق امریتوسط کشاور                ینتیز یاهی گ  عنوان به    کشورها   از ياری بس  دریول

 این با  اما   می گیرد قرار مصارف دارویی مورد استفاده                منظم،نا  است یدرخت جوالدوز  .]1[ است شده   یمعرف

 این  بیولوژیکی وجود گزارشات علمی در زمینه خواص                 سبز رنگ  به   بزرگ ییبرگها  و   گردیگسترده با تاج

 از   حاصل  نتایج   ]. 3 [  می باشد  محدود  گیاه بسیار                 به  این گیا وه یم .  کندیم جاد ی ا رهیت ه یه ساروشن ک

 بیولوژیکی  فعالیتهاي  با ارتباط مطالعات انجام شده در                طول   به ل یطو  شکل  ییای لوبيصورت کپسول قهوه ا

کاتالپا  میوه   و گل  از  عصاره هاي خام استخراج شده               ز ظاهر شده وییل پای در اوا کهده متر بوی سانت30 تا 15 
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  نشان دهنده وجود اثرات ضد التهابی و ضد درد
(Antinociceptive) در این عصاره ها بوده که می تواند 

ناشی از حضور ترکیبات ساپونین، استرول و ترکیبات فنولیک 
دانه هاي موجود در میوه کاتالپا داراي ]. 3[اشد در عصاره ب

ن یاکه  ]4[ )%15-20(درصد قابل توجهی روغن می باشند
با سه  مزدوجد چرب ی اسی درصد قابل توجهيروغن حاو

ر ی اخيدر سال ها. است) کیکاتالپاسید (وند دوگانه یپ
د و خواص یل داشتن اثرات مفی چرب مزدوج به دليدهایاس
بات ی بدن انسان به عنوان ترکيص بر روخا یکیولوژیزیف

 ي داراد چربیاسن نوع یا. ]1[ فراسودمند شناخته شده اند
 بوده و مانع یابتی و ضد دی، ضد چاقی ضد سرطاناثرات
 يزومرهایالزم به ذکر است که ا. د شویش فشار خون میافزا

 را نشان ی متفاوتيعملکردها، مزدوج چرب يدهایمختلف اس
د چرب یاس يزومرهای انواع ایاهیگ و یعیطبع  مناب.اند داده

 به خانواده محدود بوده و عمدتاً وند دوگانهیمزدوج با سه پ
، Asteraceae ،Cucurbitaceae ،Rosaceae يها

Lythraceae ،Balsaminaceae و Bignoniaceae 
 کینولنیلاسید  مزدوج يزومرهایا.]5[ دتعلق دار

(Conjugated Linolenic Acid, CLN)، 18 کربنه و 
 یوند دوگانه بصورت مزدوج در ساختار خود می سه پيدارا

 ، (CLA)ک ینولئیلاسید  مزدوج يزومرهای برخالف ا.باشند
 و غالباً یاهی گي از دانه های در روغن برخCLN يزومرهایا

ن ی شوند و هر کدام از ایافت می ید چرب اصلیبه عنوان اس
 CLN يزومرهایاز ا یکی يحاوبطور غالب  یاهی گيگونه ها

ق ی توان به طریمهمچنین  را CLN يزومرهایا.  باشندیم
 ه کردیتهک ینولنیل - آلفااسید  ییایون قلیزاسیزومری و با ايسنتز

 ی ماز جملهکه  شده یی شناساCLNزومریتاکنون هفت ا. ]1[
- eleostearic acid (9cis, 11trans, 13transتوان به

 punicic acid،  در روغن دانه کدوتلخ (18:3
(9c,11t,13c-18:3), ،9)در روغن دانه انارt,11t,13c-

18:3)  catalpic acid8)، در روغن دانه کاتالپاt,10t,12c-
18:3) calendic acid  ويدر دانه گل جعفر  |jacaric 

acid (8c,10t,12c-18:3)اشاره کرديچ اناری در دانه پ . 
سید چرب لینولنیک کاتالپا در بین سایر منابع گیاهی حاوي ا

ک محسوب می یکاتالپاسید مزدوج، منبع غنی از ایزومر 
کاتالپیک اثر اسید بر اساس گزارشات، ]. 7و6و5[شود

سیتوتوکسیک بسیار قوي بر سلول هاي سرطان خون در انسان 
نین در درمان بیماریهاي قلبی و عروقی موثر همچداشته و 

ل ی دلبه( چرب يدهاین اسی ايروغن حاو]. 8و1[است

به ) ونیداسیک به اکسینولنی چرب ليدهایاد اسیزت یحساس
 يمرها و پوشش هاید پلیر تولمناسب ده یولیک ماده اعنوان 

ون یزاسیمریپلبه حساب می آید زیرا موجب تسهیل  یستیز
 اعمال شود ن آي بر رویمار مناسبیچنانچه تشده و 
  .]9[ د کنیجاد می ایمطلوب یات چسبندگیخصوص

هیچ گونه مطالعه در ایران  تاکنون بل ذکر است کهقا      
عمیقی بر روي دانه این گیاه صورت نگرفته و حتی آماري از 

ضرورت الوه براین ع. کشت این درخت وجود نداردمیزان 
 و مزدوج چرب يدهای اسيحاو یو روغن یعیطبشناخت منابع 

موجب  آنروغن موجود در  ییایمیکوشیزیف ي هایژگین وییتع
ابتدا ترکیب دانه کاتالپا بررسی و سپس ق یتحقا در این شد ت

و  فیزیکوشیمیایی ي هایژگیوآن از لحاظ روغن موجود در 
  .گیردقرار ارزیابی رد مودچرب ی اسبیترک

   

  مواد و روش ها -2
  میوه کاتالپا  -2-1
  اصفهانیدر دانشگاه صنعتوه کاتالپا از درخت جوالدوز، یم

شگاه به منظور انجام ینتقال به آزماپس از ا .دی گرديجمع آور
وه جدا شده، در ابتدا وزن هزار یشات مورد نظر، دانه از میآزما
و ابعاد دانه اندازه ] 10) [7629بر اساس روش استاندارد ( دانه
کامال خرد و نرم شده و اب ی و سپس دانه ها توسط آسيریگ
   . مورد استفاده قرار گرفتندي بعدآزمایشات يبرا
   دانه کاتالپا ییایمیه شیجزت -2-2
 یژگیاب شده و وی ابتدا دانه آسییایمی شي انجام آزمون هايبرا
 رطوبت و ماده خشک بر يریاندازه گ. ن شدیی آن تعيها

 صورت AOAC 10/925 و طبق روش یاساس روش وزن
 04/948(سنجش روغن بر اساس روش سوکسله . رفتیپذ

AOAC (از  خاکستر يری اندازه گيبرا. شددازه گیري ان
 استفاده شد که بر اساس آن نمونه در AOAC 03/923روش 

د یجاد خاکستر سفی گراد تا ای درجه سانت550 یکیکوره الکتر
ن یدرصد پروتئ. دن به وزن ثابت حرارت داده شدیرنگ و رس

ن ییتع) AOAC 13/948(نمونه خشک بر اساس روش کلدال 
 AOAC 10/930ز بر اساس روش یبر خام نیدرصد ف. دیگرد

 وزن يرید و اندازه گیا و سپس اسی روش هضم در قلیعنی
میزان کربوهیدرات از . ]11 [دی مانده محاسبه گردی باقیینها

 حاصل 100تفاضل مجموع درصد هاي دیگر ترکیبات از عدد 
تمامی ویژگی ها در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفته و . شد

  .معیار بیان شده است انحراف ±عدد حاصل بصورت میانگین 
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  استخراج روغن -2-3
با استفاده از  ، استخراج روغندانه هااب کردن یپس از آس

وم اتر ی ساعت توسط حالل پترول6-8روش سوکسله به مدت 
پس . انجام گرفت گراد ی درجه سانت40-60با محدوده جوش 

ر کننده تحت خالء از ی حالل توسط دستگاه تبخ،از استخراج
شات یه و روغن حاصله به منظور انجام آزماا شددروغن ج

  .  شديخچال نگهداری ي دما ظروف تیره در دريبعد
   روغنییایمیشات شیآزما -

  مواد  ويدی عدد اسعدد صابونی،  عدد پراکسید، ، يدیعدد 
-Cd 1 به ترتیب  (AOCS غیر قابل صابونی بر طبق روش

25 ،Cd 3-25 ،Cd 8-53،Cd 3a-63، Da11-42 (اندازه 
  .]12[ شديریگ
   چرب روغنيدهایب اسی ترک -2-4

  ازروغن کاتالپابه منظور تعیین درصد اسیدهاي چرب در 
 ,Gas Chromatography) گازي کروماتوگرافیدستگاه
GC) آماده سازي متیل استر اسیدهاي چرب بر . استفاده شد

 50ابتدا .  انجام شد]13[ و همکاران Goliاساس روش 
ه در یک لوله آزمایش درب دار ریخته شده و میکرولیتر از نمون

بعد از حل شدن کامل . لیتر هگزان به آن اضافه شد  میلی1
 میکرولیتر متوکسید سدیم متانولی به آن افزوده و 100روغن، 

بعد از .  دقیقه در دماي محیط تکان داده شد15به مدت 
 به یک لوله آزمایش دیگر حاوي ه هگزانیالگذشت زمان الزم 

به منظور حذف رطوبت (بدون آب   سولفات سدیميریدمقا
تعیین پروفیل اسید چرب در نمونه . انتقال داده شد )اضافی
 Agilent  دستگاه کروماتوگرافی گازي مدل ،روغن

6890N)مجهز به ستون مویینه)ساخت آمریکا ،HP-88  به 
.  مورد استفاده قرار گرفتm100* µm250 *µm2/0ابعاد 

و گاز حامل  C◦250 در دماي FID از نوع آشکارساز دستگاه
: برنامه حرارتی مورد استفاده به این شرح بود. آن ازت بود

ماندن در همین دما به  و باقی C ◦150شروع برنامه با دماي
 درجه 5 با سرعت C◦190 دقیقه، سپس افزایش دما تا 1مدت 

 2ماندن در این دما به مدت  سانتیگراد در دقیقه و پس از باقی
 ◦ C درجه سانتیگراد در دقیقه تا5دقیقه، مجدداً دما با سرعت 

. ماند  دقیقه در این دما باقی8 افزایش یافته و در نهایت 250
 1 و در حجم Splitlessنمونه متیله شده به صورت 
 .میکرولیتر به دستگاه تزریق شد

 
 
  

   روغنیکیزیشات فیآزما -2-5
با  و PFX 995 مدل ندبایرنگ روغن با استفاده از دستگاه الو

  استانداردضریب شکست مطابق .، مشخص شدینچی ا1سل 
AOCSروش   Cc7-25 و با استفاده از دستگاه رفرکتومتر 

 C◦20  يدما  درDR201-95  کراسدستی دیجیتال مدل
 و در يکنومتریوزن مخصوص روغن به روش پ .ن شدییتع
  . محاسبه شدC◦20 يسه با آب در دمایمقا
  

  و بحثج ینتا -3
 تصویر دانه جوالدوز به منظور شناخت بهتر و 1در شکل 

  . معرفی بیشتر آن آورده شده است

  
                                     دانه کاتالپا1شکل 

ابعاد دانه و وزن هزار دانه کاتالپا بهمراه ترکیب شیمیایی آن در 
  .  بیان شده است1جدول 

  دانه کاتالپای فیزیکوشیمیایویژگی هاي  1 جدول
  مقدار  نوع آزمون

  24/5±07/0  (%)رطوبت 
  74/96±07/0  (%)ماده خشک 

  46/30±05/0  (%)پروتئین 
  74/12±36/0  (%)روغن 

  05/4±08/0  (%)خاکستر 
  45/26±04/1  (%)فیبر 

  06/21±26/1  (%)کربوهیدرات 
  008/0±022/16 (g)وزن هزار دانه 

    mm)( ابعاد دانه
  1/32±1/1  طول
  4/8±1/0  عرض

  72/0±05/0  ضخامت
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بر اساس ابعاد و وزن هزار دانه می توان گفت که دانه کاتالپا 
دانه اي کشیده بوده )  مشاهده می شود1همانطور که در شکل (

عالوه بر این دانه وزن بسیار سبکی داشته . که طول زیادي دارد
بات از لحاظ ترکی.  گرم وزن دارد16و هزار دانه آن تنها حدود 

که %) 46/30 (بودشیمیایی، بیشترین میزان متعلق به پروتئین 
تفاله دانه  بیانگر این مطلب است که %)45/26(بهمراه فیبر  باال 

  یک منبع مناسب در نبه عنوامی تواند پس از روغن کشی 
ه بود ک% 74/12میزان روغن در دانه . استفاده شوددام خوراك 

 ozgul-yucel%) 15  توسطاین میزان با نتیجه گزارش شده
و همخوانی  بودهقابل مقایسه ) روغن بر اساس وزن خشک

از طرفی رطوبت پایین در دانه موجب می شود که ]. 9[دارد 
نگهداري آن تسهیل یافته و نیازي به مرحله خشک کردن دانه 

   . قبل از انبارداري نباشد
  

  در روغن کاتالپاترکیب اسیدهاي چرب مختلف  2جدول 

  (%)مقدار   د چرباسی

  928/4 اسید پالمیتیک 
  818/2 اسیداستئاریک 

  502/10  اسید اولئیک 
  595/11  )21:0(اسید هناکوزونوئیک 

  485/40   اسید لینولئیک
  184/1  اسید لینولنیک

  االئواستئاریک - اسید آلفا
(9c,11t,13c-18:3)  

403/1  

  اسید کاتالپیک
 (9t,11t,13c-18:3) 

083/27  

  486/28 کل اسیدهاي چرب مزدوج

  
مشخص شده  2 کاتالپا در جدولروغن چرب  يهادیب اسیترک

در روغن کاتالپا همانند بسیاري از روغن هاي گیاهی . است
 اسید لینولئیک ،...)آفتابگردان، سویا، گلرنگ و (دیگر 

اسید چرب غالب بود که این میزان در روغن %) 48/40(
گزارش % 7/41 و 3/32رکیه به ترتیب کاتالپاي گونه ژاپنی و ت

میزان باالي اسید لینولئیک نشان داد که روغن کاتالپا . شده است
 6-منبع مناسبی از اسیدهاي چرب ضروري به خصوص امگا

اسید  مشخص است 2 نگونه که در جدولهما. می باشد
 دومین اسید چرب غالب در روغن است %)08/27(کاتالپیک 

این میزان از مقدار این اسید .  آید به شمار میCLNکه یک 
کمتر و از گونه ترکیه اي بیشتر %) 3/31(در گونه ژاپنی 

-  اسید آلفاCLNاز سایر ایزومرهاي . ]9 [می باشد%) 9/14(
شناسایی شد که به میزان  (9c,11t,13c-18:3)االئواستئاریک 
به طور کلی . در روغن وجود داشت%) 40/1(بسیار کمتري 
که با درنظر گرفتن  است CLN% 48/28 حاوي روغن کاتالپا

 اثرات مثبتی در سالمتی انسان دارد می CLNاین واقعیت که 
 روغنی فراسودمند روغن کاتالپا را به عنوان یک منبعتوان 

از طرف دیگر نباید فراموش کرد که میزان باالي . معرفی کرد
اسید لینولنیک مزدوج موجب حساسیت بیشتر این روغن به 

داسیون شده و در نتیجه استخراج و فرایند روغن بایستی اکسی
از دسته با احتیاط صورت گیرد، بهمین دلیل روغن دانه کاتالپا 

میزان ]. 9[روغن هاي نیمه خشک شونده محسوب می شود 
بود که عمدتا شامل % 32/19اشباعیت این روغن نیز در حدود 

و استئاریک %) 92/4(، پالمتیک %)59/11(اسید هیناکوزونوئیک 
 غیر معمول 21:0در این میان اسید چرب . می باشد%) 81/2(

 و Andrianovaپیش از این توسط است که حضور آن 
    ].7[گزارش شده است% 2/5همکاران به میزان 

 وشیمیایی روغن دانه کاتالپا، خصوصیات فیزیک3 در جدول
شیمیایی، عدد واص در ارتباط با خ. نشان داده شده است

و با علیرغم خام بودن ) 75/5 ±15/0(ید روغن کاتالپا پراکس
چرب غیر اشباع  روغن غنی از اسیداین توجه به این مطلب که 

عدد اسیدي نشان . ]14[ می باشدقابل قبول است  مزدوج
شاخص مقدار اسیدچرب آزاد در بوده و دهنده کیفیت روغن 

ص، و بنابراین مقدار آن تابعی از خلو استنتیجه هیدرولیز 
می باشد تازگی، درجه هیدرولیز و درجه اکسیداسیون چربی ها 

 6/0  تنهاقین تحقیعدد اسیدي روغن دانه کاتالپا در ا. ]5[
عدد یدي روغن .  که میزان بسیار پایینی است شديریاندازه گ

 در آنغیراشباعیت این روغن بوده و مقدار زان یمکاتالپا بیانگر 
 Chisholmتوسط  زارش شده با مقدار گ)44/161(این تحقیق
با توجه به ترکیب  .]15 [ داردیهمخوان )155( و همکاران

اسیدهاي چرب در روغن و باال بودن میزان اسیدهاي چند غیر 
عدد صابونی شاخصی . اشباعی، عدد یدي باال قابل انتظار است

از وزن مولکولی نسبی تري گلیسریدهاي تشکیل دهنده روغن 
چرب موجود در روغن داراي وزن هر چه اسیدهاي است و 

تعداد مولکول ) اسیدهاي چرب کوتاه ( مولکولی کمتري باشند 
 بنابراین بود وهاي گلیسرید در هر گرم چربی بیشتر خواهد 
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گلیسریدهایی که وزن مولکولی کمتري دارند داراي عدد 
) 99/195( عدد صابونی روغن کاتالپا .صابونی بزرگتري هستند

 روغن هایی همچون روغن سویا، آفتابگردان و با مقادیر آن در
    .]17و16 [کنجد همخوانی دارد

  خواص فیزیکوشیمیایی روغن دانه کاتالپا 3 جدول
  کاتالپا  خواص

  02/0±60/0 (mg KOH/g oil)عدد اسیدي

  15/0± 75/5  (meqO2/kg)عدد پراکسید 

  68/1± 44/161   (gI2/100gr)عدد یدي 

  89/1± 99/195  (mg KOH/gr)عدد صابونی 

  20/1±10/0  (%)عدد غیر قابل صابونی 

  C˚20(  001/0± 497/1دماي (ضریب شکست 

  C˚20(  00/0± 91/0دماي (وزن مخصوص 

  Y0/51-R2/2  رنگ
  
مواد غیر قابل صابونی در روغن هاي خوراکی به موادي گفته   

می شود که در حالل هاي چربی کامالً قابل حل هستند، اما با 
این مواد بیشتر استرول ها، . ایی صابونی نمی شوندمواد قلی

الکل هاي خطی، رنگیزه ها و هیدروکربن ها می توکول ها، 
در میان این ترکیبات توکوفرول ها به دلیل دارا بودن . باشند

ن نقش ویتامینی و نیز استرول خاصیت آنتی اکسیدانی و همچنی
ی از جمله  و آنتی اکسیدانيه ایداشتن ارزش تغذ لیها به دل

میزان . هستند مواد غیر قابل صابونی موجود درترکیبات مهم 
 اندازه گیري % 2/1ترکیبات غیر قابل صابونی در روغن کاتالپا 

بوده و قابل قیاس با روغن هاي  ي که میزان قابل مالحظه اشد
   ].16[گیاهی دیگر است 

ب شکست، رنگ و ی، ضریکیزی فخواصدر ارتباط با       
رنگ روغن . صوص روغن مورد مطالعه قرار گرفتوزن مخ
ب شکست روغن یضر .استشفاف و روشن ، زردکاتالپا 
 و Andrianova با مقدار گزارش شده توسط )497/1(کاتالپا 

با باال ب شکست ی ضر.]6 [ کندیممطابقت  )49/1(همکاران 
 تواند نشان دهنده یمافته و یرفتن عدد یدي افزایش 

 910/0 وزن مخصوص روغن کاتالپا .اشدت روغن بیراشباعیغ
  . اندازه گیري شد

  

  يریجه گیتن -4
د چرب یاس  که دهدینشان م ]8[ ی قبليافته های         
ار یک بسیتوتوکسی اثر سير اشباع دارایوند غی سه پبا مزدوج

د چرب یسه با اسیدر مقا، ی سرطانيبر سلول ها يتریقو
ج بدست یبا توجه به نتا. د باشیر اشباع میوند غی دو پبا مزدوج
روغن است که % 12حاوي کاتالپا دانه  توان گفت که یمآمده 

 می تواند به CLNاین روغن به دلیل داشتن میزان زیادي 
   . عنوان یک روغن فراسودمند معرفی گردد
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Catalpa seed (Catalpa bignonioides), rich source of conjugated 
linolenic acid 
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Recent studies on physiological functions of oils containing conjugated linolenic acid (CLN), are 
indicative of the possible usefulness of these oils as a new type of the functional oils. In this study, the 
physicochemical properties of catalpa seed oil (Catalpa bignonioides), the source of conjugated 
linolenic acid, were investigated. Firstly, the seed composition was determined. It mainly consisted of 
protein (30.46%) and oil (12.74%) . The oil was extracted by soxhelet method and fatty acids profile 
was determined by gas chromatography (GC).  The predominant fatty acid was linoleic acid (40.48%) 
followed by catalpic acid  (27.08%) and oleic acid (10.50%). The results showed that catalpa seed has 
high considerable oil which is rich in conjugated linolenic acid. 
 
Keywords: Catalpa (Catalpa bignonioides), Seed oil, Conjugated linolenic acid, Catalpic acid 
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