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   روغن هسته عنابییایمیکوشیزیات فی خصوصیبررس
  

  3ي، نجمه شمس نجف آباد2ي سحری، محمدعل1الهه پوشانه

  

 زی تبری دانشگاه آزاد اسالمي دانشکده کشاورزییع غذای ارشد، گروه علوم و صنایدانش آموخته کارشناس - 1

 ت مدرس ی دانشگاه تربي دانشکده کشاورزییع غذایاستاد گروه علوم و صنا - 2

 ت مدرسی دانشگاه تربي دانشکده کشاورزییع غذای، گروه علوم و صنايدانش آموخته دکتر - 3

  )10/02/96: رشیپذ خیتار  95/ 04/10:  افتیدر خیتار(

  
  

  دهیچک
هسته عناب حاوي ترکیب  . و نیمه گرمسیري ایران استيریبومی مناطق گرمس رامناسه  از خانوادهZiziphus jujuba Mill ینام علم عناب با

در این تحقیق .  باال بوده که غنی از ترکیبات مختلف است و کاربردهاي زیادي در صنایع خوراکی دارویی و بهداشتی داردياهیروغنی با ارزش تغذ
 يدر مرحله اول روغن هسته عناب توسط حالل هگزان در دما. بررسی قرار گرفت  فیزیکوشیمیایی روغن هسته عناب مورديهایژگی واز یبرخ
ب یرنگ، ضر (ییایمیشکویزیات فیسپس خصوص.  شديریگدرصد روغن موجود در روغن هسته عناب اندازه.  استخراج شدیط به روش غرقابیمح

 ،ω3 (ياهی تغذيهاسی چرب، انديدهایب اسی، ترک))TBA(د یک اسیتوریوباربید و تی، پراکسی، صابونيدی، اسيدی يهاشکست، نقطه ذوب، شاخص
ω6، SFA،PUFA (9/8مقدار روغن : آمدهدستج بهیطبق نتا.  قرار گرفتی، مقدار توکوفرول و استرول موجود در روغن هسته عناب مورد بررس 

 100 بر I2 گرم 71/60 ± 87/3 (يدی، عدد )8/3 ± 42/0(و نقطه ذوب ) nD 467/1(ب شکست ی، ضر)4705/14(زردي / درصد، اندیس رنگ قرمزي 
، عدد )گرم پتاس بر گرم روغنیلی م5385/100 ± 281/6 (ی، عدد صابون)گرم پتاس برگرم روغن میلی4 /5855 ± 052/0 (يدی، عدد اس)گرم روغن

 درصد 6/32د و یک اسی درصد اولئ3/47 ين روغن هسته عناب دارایچنهم.  بود)زیار ناچیبس(د یک اسیتوریوباربیو شاخص ت) زیار ناچیبس(د یپراکس
درصد  757/34 درصد،834/2ب یبه ترت ω6 و ω3 ياهی تغذيهاسیاند.  استی، روغن مناسبيداری و پاياهید بوده و از جهت خواص تغذیک اسینولئیل

ام بتا و گاما یپی پ82/7ام آلفا توکوفرول، یپی پ935/ 55 يد مطالعه حاوروغن هسته عناب مور.   درصد بودPUFA 55/86 درصد، SFA 44/13و 
 مناسب ی روغنياهی و تغذيدارین از جهت خواص پای ام بود؛ بنابرای پی پ8/2330زان استرول کل یام و میپی پ45/4زومر دلتا یز ایتوکوفرول و ن

  .ص داده شدیتشخ
  
  ، روغن هسته عنابییایمیکوشیزیات فی چرب، استرول، توکوفرول، خصوصيهادی اس:د واژگانیکل
 
 
 
 

                                                             
 مکاتبات مسئول: sahari@modares.as.ir 
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  مقدمه- 1
 که معموالً تحت Ziziphus jujuba Mill یعناب با نام علم

ز ی ني هنديا خرمای ینی چي قرمز، خرماين خرمایعناو
 عناب فرم درختچه، بوده شناخته شده است، از خانواده رامناسه

ت یدار و بدون کرك با قابل متر، خزان10-5با ارتفاع متوسط 
مجموعاً .  استيریمه گرمسی و نيریش در مناطق گرمسیرو

اند که بیشتر در اروپا و نواحی  گونه600 جنس و 50شامل 
 و Ziziphus mauritania یدو گونه اصل. روینداستوایی می

Ziziphus jujuba کشت باال یازده و با بيصورت اقتصادبه 
 از ز عنابین رانیا در .شودید می جهان توليشتر کشورهایدر ب

 به و است معتدله آسیاي و مدیترانه فالت نواحی بومی گیاهان

فارس،  مازندران، گلستان، خراسان، هاياستان در طور عمده
عناب به عنوان . دارد وجود قم و قزوین همدان، یزد، اصفهان،

 استان خراسان یک باغبانی از محصوالت مهم و استراتژیکی
ن استان دارد و ی اي در اقتصاد کشاورزياژهیگاه وی جایجنوب

 هکتار مربوط 1168زان یران، می هکتار باغات عناب ا1260از 
 تن عناب خشک مقام 1702د ی بوده که با تولیبه خراسان جنوب

 که ياگونهبهن محصول را به خود اختصاص داده است، یاول ا
عناب . گرددین استان محقق مید عناب در ای درصد تول98
، نوسانات دما، آفات و ي، شوری مقاوم به خشکیاهیگ
ن خسارت را ی کمتری دوران خشکسالیها بوده و در طيماریب

ل به ین دلیر محصوالت متحمل شده و به همیدر مقابله با سا
 کشت استان يلگو توسعه باغات در اي از محورهایکیعنوان 

وه نارس آن نرم، سبز رنگ و یم. باشدی مدنظر میخراسان جنوب
 باال است و یشی و ضد اکسایی شکل با خواص دارویتونیز
ره ی تیل به ارغوانی ماياده و قهوهیده آن چروکیوه رسیم
ت ی در تقوی طب سنتيوه عناب طبق نظر حکمایم .باشدیم

وارش مؤثر بوده و  معده، طحال و دستگاه گيهاتیفعال
، ي و ضد باکتریکننده اعصاب، خواص ضد قارچآرام

ش قند خون، درمان ی، مقابله با افزایشی و ضد اکسایضدالتهاب
 فشار  کبد و قلب، کاهشي و آنفلوانزا، مقویسرماخوردگ
د و کلسترول خون یسریگليز کاهش تریه خون و نیخون، تصف

  ].2 و1[د یآید آن به شمار میات مفیگر خصوصیاز د
ن ی روزانه را تأمي از کالری مانند عناب بخش کوچکییهاوهیم
ها نیتامیر وی نظیبات با ارزشی ترکي دارایکند ولیم
ن یتامیر وینظ(ها نیتامی، پروو)C ،A ،B گروه يهانیتامیو(

E(بات یدها، ترکیها، کاروتنوئد، توکوفرولیاسکی، آسکورب
 ].3[م هستند یها و امالح فسفر و کلسنیانیک، آنتوسیفنول

 انسان را ییغذام ی از رژیها بخش مهمیها و چربروغن
 به عنوان یی غذايها از فرآوردهياریدهد و در بسیل میتشک

ها مواد ها و روغنیچرب.  دارندياژهی ويه کاربردهایاولماده 
 ی نقش مهمين انرژی هستند که عالوه بر تأمی با ارزشییغذا

 یات داشته و در گروه مواد مصرفی سالمت و ادامه حير بقاد
 از ياها منبع فشردهها و روغنی چرب. داردي جايضرور

، A ،E، D (ی محلول در چربيهانیتامی بوده و ویی غذايانرژ
K (را به عهده دارند، از ین سالمت نقش مهمیکه در تأم 
 يهادین اسیرسند، همچنین مواد به بدن میق مصرف ایطر

 که نقش آنها در سالمت و انجام اعمال بدن به یچرب اساس
ست از راه مصرف یده و بدن قادر به ساختن آنها نیاثبات رس

ها را یها و چربروغن .شودین می تأمی خوراکيهاروغن
سم بدن ی در متابولیرا نقش اساسیند زیگوی ميکنسانتره کالر

 9دن در حدود  در بیانسان دارند، از سوختن هر گرم چرب
 ].4[شود ی حاصل مي انرژيلو کالریک

 ییم غذای در رژی خوراکيها روغنياهیت تغدیبا توجه به اهم
 یعناب در طب سنتگاه ارزشمند روغن هستهین جایو همچن

نه استفاده از روغن هسته یشتر در زمیقات بیران، انجام تحقیا
ن پژوهش یدر ا. رسدینظر م بهي ضرورییع غذایعناب در صنا

ب شکست، نقطه یرنگ، ضر(ییایمیکوشیزیات فیخصوص
، شاخص ی، صابونيدی، اسيدید، ی پراکسيهاذوب، شاخص

 چرب، يدهایب اسی، ترک)TBA(د یک اسیتوریوباربیت
، مقدار ) ω3 ،ω6،SFA ،PUFA (ياهی تغذيهاسیاند

ود در ن درصد روغن موجیتوکوفرول ها، استرول ها و همچن
  .ردیگی قرار میروغن هسته عناب مورد بررس

  

  مواد و روش ها- 2
 با مراجعه يرجندیش دانه عناب واریته بی مورد آزمایمواد اصل

به موسسه اصالح نهال و بذر کرج تهیه و به آزمایشگاه منتقل 
ن خلوص ی با باالتریز همگی مورد استفاده نییایمی مواد ش.شد

  . دیگرده ی تهآلماناز شرکت مرك 
   استخراج روغن- 2-1

اب یوه عناب شکسته و توسط دستگاه آسیهسته م ابتدا
ط ی محي ساعت در دما48به مدت .  خرد شدندیشگاهیآزما
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از پودر حاصل از  سه برابر وزن نمونهزان یبه م]. 5[خشک شد 
 استخراج روغن به روش يخرد کردن مغز دانه هسته عناب برا

در ساعت  24به مدت  . و با حالل هگزان استفاده شدیغرقاب
 عمل استخراج روغن توسط گرمخانه تحت تکان C40˚يدما

مخلوط حالل و روغن توسط دستگاه سپس  ،مداوم قرار گرفت
  ].6[جدا شد  C45˚ ير کننده چرخان تحت خأل در دمایتبخ
  ن درصد روغن ییتع - 2-2

با روش ) آلمانمرك، (استخراج روغن با کمک حالل هگزان 
  .صورت گرفت ]7 [يشنهادیسوکسله بر اساس روش پ

   رنگ روغنيگیر  اندازه - 2-3
، Fمدل (د بانی روغن با استفاده از رنگ سنج الويرنگ نمونه 

 روغن ينمونه .  شديری اندازه گ)Tintometerانگلستان نوع 
 درجه 30 ي انتقال و رنگ آن در دمايمتریلی م10ک سل یبه 

 استاندارد، اندازه ی رنگيدهای گراد با انطباق بر اسالیسانت
   ].7[د ی گرديریگ
  ب شکستین ضریی تع- 2-4

ب شکست نمونه ها با استفاده از رفراکتومتر، ین ضریی تعي برا
کشور ژاپن در  ATAGO  ساخت شرکت RX-7000aمدل 

) 5108(ران شماره ی ای طبق روش استاندارد ملC 20˚ يدما
 –ی ها خوراکیب شکست در روغن ها و چربی ضريریگاندازه
  ].8[انجام شد ) 1377(آبان 

  روغن  نقطه ذوبيریگاندازه - 2-5
  ].7[  شديریاندازه گن یی موي  به کمک روش لوله

  يدی عدد يریگ اندازه- 2-6
ران ی ای نمونه ها طبق روش استاندارد مليدین عدد یی  تع

 به روش هانوس در يدی عدد يریاندازه گ( 4886شماره 
  ].  9[انجام شد ) 1379( مرداد – ی ها خوراکیروغن ها و چرب

  يدی عدد اسيریگ اندازه- 2-7
 يریگاندازه) Aa 6-38) AOCS, 1995 بر طبق يدیعدد اس

  ].12[شد 
   ی عدد صابونيریگ اندازه- 2-8

 ی نمونه ها طبق روش استاندارد ملین عدد صابونیی تعي برا
 در روغن ها و ی عدد صابونيریاندازه گ) 10501(ران شماره یا

  ].10[ انجام شد یوانی و حیاهی ها گیچرب
  

  دی عدد پراکسيری اندازه گ- 2-9
  ].7[د یمحاسبه گرد  يشنهادید با روش پیعدد پراکس

د یک اسیتوریوباربیس تی انديریگاندازه - 2-10
)TBA(  

د ی اس با شاخصیون چربیداسیه اکسیمحصوالت ثانو
ک یتوریوباربید تیعدد اس.  شديریگک اندازهیتوریوباربیت

 گرم 1000د موجود در ی آلدهيزان مالون دی از میشاخص
ران یک مطابق استاندارد ایتوریوباربید تیعدد اس. باشدی میچرب

 يری اندازه گ–یاهی گي هایروغن ها و چرب (10494به شماره 
  ].9[ انجام شد) میک به روش مستقیتوریوباربی ت-2د یعدد اس

 چرب در يب اسیدهایتعیین ترک - 2-11
  ي گازیکروماتوگرافها توسط نمونه

 Chrompack CPاز دستگاه کروماتوگرافی گازي مدل 

 CP-FFAP-CB fused silicaستون .  استفاده شد9002

WCOT متر و ضخامت نازك  میلی25/0 متر، قطر 30 به طول
.  میکرومتر مورد استفاده قرار گرفت3/0) تفاز ثاب(داخل لوله 

 يفشار گاز حامل ابتدا.  بود99/99گاز حامل هلیم با خلوص 
لو پاسکال و برنامه حرارتی به این صورت بود که ی ک20ستون 

 20م، سپس با سرعت ی دقیقه و ن20 به مدت C˚140در دماي
 دقیقه در 20 گرم شده و C˚180گراد در دقیقه تا یدرجه سانت

 200 در دقیقه دما تا C˚20 این دما مانده و سپس با سرعت
زمان . ن دما نگه داشته شدیان در ایدرجه افزایش یافته و تا پا

 split- splitق یر تزریق و شیم و عمل تزریقه و نی دق40 یکل

lessاست10 به 1  نسبت . 

ق به دستگاه ی تزري چرب برايدهای اسيسازعمل مشتق
) (Metcalf, 1996به روش متکالف  ي گازیکروماتوگراف

خته یش ری آزمايک لولهی قطره از نمونه را در 4-3 :انجام شد
 درصد به آن اضافه شد، 2 ی سود متانولیسی س5شد، سپس 

با غلظت ) C15د چرب یاس (ی استاندارد داخلیسی س1سپس 
قه ی دق10تر اضافه و تکان داده شد، سپس یلیلیگرم بر میلی م2

در حمام آب جوش گذاشته، سپس لوله را خارج تا خشک 
 درصد به آن اضافه شد BF3 20 یسی س175/52سپس . شود

گذاشته، بعد از خشک قه در حمام آب جوش ی دق3و سپس 
 هگزان اضافه کرده و تکان داده شد و یسی س1شدن مجدد 

اضافه و ) ml 100g/ 30( محلول نمک اشباع یسی س1سپس 
 در یی شدن، فاز رويبعد از دو فاز. تکان داده شدبه شدت 
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 2/0تروژن یظ با نیخته، پس از تغلی ريتریلیلی م1فالکون 
  ].11[ق شد ی تزري گازیتر، به دستگاه کروماتوگرافیکرو لیم
)2-1( 

  د چرب مجهولیغلظت اس= 
 د چرب مجهولیک اسیر پیسطح ز  ×  2/ک استانداردیر پی سطح ز/   وزن نمونه
            

ω3= C18:3   
ω6= C18:2+ ARA   

)2-2  (  
C14+C15 C16:0 + C17:0 +C18:0+  = تیدرصداشباع  

C 18:1+C 18:2+C 18:3+C16:1  =تیراشباعیدرصدغ  
  یبات توکولیترک يریگ اندازه - 2-12
 مجهز به HPLCها از دستگاه ن مقدار توکوفرولییمنظور تعبه

 Technochroma ساخت شرکت Partisil Si 5µستون 
متر و اندازه یلی م6/4متر، قطر ستون ی سانت25طول ستون (

و آشکارساز ماوراءبنفش با طول ) کرومتری م5ذرات فاز ساکن 
هگزان به : از مخلوط پروپانل.  نانومتر استفاده شد292موج 

عنوان فاز قه بهیتر بر دقیلیلی م1ان ی با سرعت جر1: 2نسبت 
ط انجام شد ی محي در دمايل جداسازعم. متحرك استفاده شد

 گاز ي درصد برا999/99وم با درجه خلوص یو از گاز هل
 .دی فاز متحرك استفاده گردییزدا

تر هگزان یلیلی م100 گرم در 2در ابتدا نمونه روغن به نسبت 
کرون عبور داده شد و به مقدار ی م45/0 یق شده و از صافیرق

 يزومرهایاستاندارد ا. دیدق گریتر به دستگاه تزریکرو لی م20
 يبرا. ق شدیط مشابه به دستگاه تزریز در شرایتوکوفرول ن

 استانداردها ي توکوفرول، زمان بازداريها گونهییشناسا
 يبرا. دین گردیها معک از گونهیک هر یسه شد و محل پیمقا

 توکوفرول از روش يهاک از گونهی غلظت هر يریگاندازه
  ].12[ده شد  استفایاستاندارد خارج

   استرول کليریگ اندازه - 2-13
 و همکاران، سال Nyme استرول کل بر اساس روش يمحتوا
 ي گازی با کروماتوگرافيجداساز.  انجام گرفت2009

youngling 6500مجهز به ستون ی ساخت کشور کره جنوب 
TYM-5 مارك  Supelco) 30متریلی م25/0 × متری سانت (
 cm/s 20 عنوان گاز حامل با سرعتبهم یاز گاز هل. انجام شد

 يزیربرنامه.  بودC˚280ق ی محل تزرياستفاده شد و دما
ش با یقه و افزای دق30داشتن به مدت  با نگهC ˚285 درییدما

 ي و نگهدارC˚300 يدن به دمای تا رسmin/˚C 10 سرعت
  يهابیقه انجام گرفت تا ترکی دق10ن دما به مدت یدر ا

 ي با دماياون شعلهیزاسیونیاز آشکارساز .  مختلف جدا شوند
˚C300يها برحسب زمان بازدار استرولییشناسا.  استفاده شد 
  ].  13[ انجام شد ینسب
   ي طرح آمار- 2-14

روغن هسته (مار یک تین طرح فقط یکه در انیبا توجه به ا
ود ها وج دادهيل آماریه و تحلیوجود دارد، امکان تجز) عناب

ن نشان داده یانگی م±ار یج به صورت انحراف معینداشته و نتا
  Excel 2013 رسم نمودارها از نرم افزار يبرا. اندشده

شات سه بار تکرار شده ین انجام آزمایچنهم. دیاستفاده گرد
  .بودند

  

 ج و بحثی نتا- 3
 روغن هسته ییایمیکوشیزی  خواص ف- 3-1

  عناب
 هسته روغن عناب در يهایژگی ویمشخصات هسته و برخ

 ی روغن و چربيهایژگین وییبا تع. آورده شده است 1جدول 
 یشی اکسايداری و پاياهیت تغذیفی از کیقی دقیابیتوان ارزیم

ها  و کاربرد آنيدارن زمان مناسب نگهییها به منظور تعآن
 8وه عناب ی گرم م100 هر يالزم به ذکر است به ازا .انجام داد

ن یانگیم.  گرم آن روغن نمونه حاصل شد08/0گرم مغز و 
ن مقدار یا.  درصد بود9/8مقدار روغن موجود در هسته عناب 

 10- 9 از هسته انگور یسه با بازده روغن استحصالیدر مقا
باشد ی درصد، متفاوت م3/19-6/6درصد روغن و هسته انار 

]14.[  
  مهم روغن بوده و به عنوان راهنمايهایژگیرنگ از جمله و

ر یمتوسط مقاد. شودی استفاده می خوراکيها روغنيهیدر تصف
ب یبه ترت B  وR ،Y روغن هسته عناب ی رنگيهاشاخص

 روغن را يو سبز) تیشفاف (يو زرد) کدورت (يزان قرمزیم
باند، رنگ روغن را ی الویسنجستم رنگیدر س. دهندینشان م

ن نشا) ي به قرمزينسبت درجه زرد( Y/R به صورت نسبت 
ن عدد در یمقدار ا) Cc 13b-45 روشAOCS(دهند یم

 در یژگین وید، این گردییتع 4705/14روغن هسته عناب، 
، 10ران و کدکس یروغن کنجد و آفتابگردان مطابق استاندارد ا

  . باشدی م5/12
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Table 1 Physicochemical properties of jujube seed oil 
Physicochemical properties SD ± Average 

Color redness/yellowness (Lovibond, cell 1 inch)  
Refractive index (25 ˚C) 

01٠0 ± 14.4705 
0.00 ±1.4665 

)˚C (Melting point 0.42 ±8001 3. 
Saponification value (mg KOH/g oil) 28.6 ± 5385. 100 

)g I2/100g oil (Iodine value 3.87 ± 60.7120 
mg KOH/g oil) (   Acid value  

Percentage of oil (%) 
0.05 ±4.5855 
0.00 ±8.7480 

Peroxide value (mEq O2 /kg oil) Not detected 
TBA value (mEq Malonaldehyde /kg oil) Not detected 

 
 

بات ین عدد باال بودن ترکیشتر بودن ایرسد علت بیبه نظر م
  ].16و 15[است ... دها و یدها، فالونوئی از جمله کاروتنوئیرنگ

م بر گرم ید پتاسیدروکسیگرم هیلی م5855/4 نمونه يدیعدد اس
سه با روغن خام کنجد در ین مقدار در مقایروغن شد ا

م برگرم روغن ید پتاسیدروکسیگرم هیلی م3ران که یاستاندارد ا
تر بودن عدد رسد باالیبه نظر م ]. 9[شتر است ی بیاست، کم

شتر روغن باشد یز بیدرولیل هی روغن هسته عناب به دليدیاس
]17.[  
ب یص نوع روغن، ضری تشخيهاگر از شاخصی دیکی

ب شکست روغن هسته عناب در یضر. باشدیشکست روغن م
ب شکست یسه با ضریبود که در مقا) 467/1 (يمحدوده

 کلزا و پنبه دانه طبق گزارش موسسه استاندارد و يهاروغن
 466/1(و ) 464/1 – 467/1(ب یران به ترتی ایقات صنعتیتحق

 يدهندهو نشان] 9و 8[ک محدوده است ی، نسبتاً در )458/1 –
هرچه . باشدیر اشباع روغن می چرب غيدهای اسيمقدار باال

ب شکست آن یتر باشد، ضرشیر اشباع بودن روغن بیزان غیم
ن یینقطه ذوب روغن هسته عناب پا ].7[تر خواهد بود شیز بین

  .ع استیط مای محيو در دما) C8/3˚(است 
گرم در یلی م53/100(زان ی روغن هسته عناب به میعدد صابون

 روغن یس صابونیزان اندیم.  شديریگاندازه) گرم روغن
ر گرم گرم پتاس دیلی م9/194 ي و روغن بذر چا3/190تون یز

 نسبت ین بودن عدد صابونییرسد پایباشد، به نظر میروغن م
 باال ی چربین وزن مولکولیانگیبه دو روغن ذکر شده وجود م

  ].18[ن روغن باشد یدر ا
 به يتون و بذر چای زدر روغن) هانوس (يدیس ین اندیچنهم
باشد که ید بر صد گرم روغن میدی گرم 85 و 10/75ب یترت

د بر یدی گرم 60( روغن هسته عناب يدی عدد سه بایدر مقا
ن بودن عدد ییپا.  را داراستيشتریمقدار ب) صد گرم روغن

ن دو روغن یدهد روغن هسته عناب نسبت به ای نشان ميدی
  ].18[ داشته باشد يشتریت بیاشباع

د یعدد پراکس. ز بودیار ناچید روغن مورد مطالعه بسیعدد پراکس
ها و ون روغنیداسیه اکسینشان دهنده محصوالت اول

بات ین عدد نشان از باال بودن ترکیز بودن ایناچ. هاستیچرب
نان عدد ی اطميبرا. ن روغن داردی موجود در ایدانیاکسیآنت

TBAشديریگ اندازه .  
دها ی آلدهيزان مالون دیک میتوریوباربید تین عدد اسییدر تع
ه ید محصول ثانوی آلدهيمالون د. شودی ميریگاندازه

ن عدد در روغن هسته عناب یا. باشدیها مون روغنیداسیاکس
ها مورد نظر دو شتر روغنینان بی اطميبرا .ز مشاهده نشدین

ش قرار داده شد و عدد یهفته بعد از استخراج دوباره مورد آزما
د یز بودن عدد پراکسیناچ. ز بودیچنان ناچ همTBAد و یپراکس

 روغن یشیراکسایت مناسب و غیفیدهنده ک نشانTBAو عدد 
ن روغن ی در ایعی طبيهادانیاکسیمورد مطالعه و وجود آنت

 ].19[دارد 

   چرب روغن هسته عنابيدهایب اسی ترک-3-1-2
 چرب توسط يدهایروغن مورد مطالعه از جهت درصد اس

 يریگو اندازه  شدیبررس )يدستگاه اسپکتروفتومتر گاز(
ر آورده ی شد که در جدول ز آن محاسبهياهی تغذيهاسیاند

  )2جدول (شده است
 يدهای چرب موجود در روغن هسته عناب شامل اسيدهایاس

، ) درصد209/8(ک ی، پالمت) درصد259/1(ک یستیریم: چرب
، ) درصد739/2(ک ی، استئار) درصد629/8(ک یتولئیپالم
ک ینولنی، ل) درصد581/32(ک یولئنی، ل) درصد324/47(ک یاولئ

زان یم. بود)  درصد176/2(د یک اسیدی، آراش) درصد834/2(
ک در روغن هسته عناب یئنولیک و لی چرب اولئيدهایاس

 ..ن مقدار را دارا بودندیترشیب
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Table 2 Fatty acid profile of jujube seed oil in comparison with grape seed and pomegranate seed oils 

Fatty acid Carbon 
number 

Saturation 
degree 

Nutritional 
value 

Jujube seed oil 
(present study) 

(%) 

Grape seed 
oil (%) 

Pomegranate 
seed oil (%) 

)C14 (Myristic acid C14 Saturation - 1.259 0-0.3 - 
)C16:0( Palmitic acid C16:0 Saturation -  8.209 5.5-11 3.89 

)C16:1( Palmitoleic acid C16:1 Unsaturation - 1.639 0-1.2 - 
)C18:0( Stearic acid C18 Saturation - 2.731 3-6.5 2.81 
),n9 C18: 1( Oleic acid C18:1 Unsaturation ω9 47.324 12-28 8.48 

)C18:2, n6  (  Linoleic acid C18:2 Unsaturation ω6 32.581 58-78 8.56 
), n3 C18:3 (  Linolenic acid C18:3 Unsaturation ω3 2.834 0-1 6500 

)Arashidonic acid (C20:4, n6 C20:4 Unsaturation ω6 2.176 0-0.3 0.50 

  
 چند يد چرب ضرورید به عنوان اسیک اسیدونیوجود آراش

 ي برایعنوان عامل سالمت در روغن هسته عناب بهیراشباعیغ
روغن هسته . کندی مين مورد بازی را در ایانسان نقش مهم

و ) SFA( چرب اشباع يدهای درصد اس446/13 يعناب، دارا
بود، ) USFA(راشباع ی چرب غيدهای درصد اس558/86
 در 3 و امگا 6 امگا ي چرب ضروريدهاین مجموع اسیچنهم

 درصد بود 350/1 و 741/32ب یروغن هسته عناب به ترت
راشباع به اشباع معموالً به عنوان ی چرب غيدهاینسبت اس

ز یها بوده و نیها و چرب روغنیرنشدگیزان سی از مياریمع
سه یطبق مقا]. 20[دهد ی را نشان میشیها به خوداکسال آنیتما

 روغن هسته عناب با روغن هسته انگور و یبی ترکيهایژگیو
د چرب غالب در یاس: ، مشخص شد3هسته انار در جدول 
د و در روغن هسته انگور و انار یک اسیروغن هسته عناب اولئ

 يدهایزان متوسط کل اسین میچنهم. باشدید میک اسینولئیل
 درصد و در انار 15- 20چرب اشباع در روغن هسته انگور 

ها راشباع آنی چرب غيدهایزان متوسط کل اسی درصد و م2/7
]. 21  و8[ درصد است 32/82 درصد و 80-85ب یبه ترت

 روغن هسته عناب در یراشباعی غي درجهيدرصد نسبتاً باال
ت ی انار نشانگر حساسيسه با دو روغن هسته انگور و دانهیمقا

  ج نشان ی نتایاز طرف. ون استیداسین روغن نسبت به اکسیا

  
روغن هسته   دریراشباعی غيدهد با وجود درصد باالیم

ن دو یا. استزیار ناچی آن بسTBAد و یعناب، اعداد پراکس
بات ی و ترکي قویدانیاکسیبات آنتیت نشان از وجود ترکیواقع

  ].22[ست فعال باال دارد یز
  یبات استرولیترک-3-1-3

 بوده که يدی استروئيها از الکلی گروهیاهی گيهااسترول
ل ی را تشکیاهی گيها نشده روغنیبخش عمده فاز صابون

 به منظور یاهیگ روغن یی شناسايها از شاخصیکی. دهندیم
. باشدیها م آنيهاتوسترولیر فی مقاديریگت، اندازهیفین کییتع

گرم در یلی م8/2330مقدار کل استرول در روغن هسته عناب 
 موجود در يهان استرولیدر ب. ن شدیی گرم روغن تع100

ن یشتریب ) درصد0933/61(توسترول یروغن هسته عناب، س
 يهاب استرولیترک. مقدار را به خود اختصاص داده است

ن مقدار در یا . آورده شده است3روغن هسته عناب در جدول 
 هسته انگور يها موجود در روغنيهار استرولیسه با مقادیمقا

تر و از استرول نییپا] 8) [ گرم روغن100گرم در یلی م2000(
، ]21) [ گرم روغن100گرم در یلی م7/5981( انار ي دانهيها

 بوده و یعی طبیدانیاکسیبات آنتیها ترکاسترول. باالتر است
  .دینماین می آن را تضميداریبات در روغن پاین ترکیوجود ا

Table 3 The percentage of sterols (mg per 100 g) of jujube seed oil in comparison with grape seed 
and pomegranate seeds oils 

Sterol profile  Jujube seed oil  
(present study) Grape seed oil Pomegranate seed oil 

Cholesterol) CHOL( 0.1872 0.5 0.17 
 Campesterol) CAMP( 7.9337 7.5 8.55 

 Stigmasterol) STIG( 9.7962 7.5 4.90 
Sitosterol) SITOS( 61.933 64 76.01 

Total sterols 2330.8 2000 5961.7 
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  یبات توکوفرولی ترک-3-1-4
 موجود در روغن هسته عناب در جدول يهار توکوفرولیمقاد

در روغن هسته عناب هر چهار نوع . اند آورده شده4
طور که همان. توکوفرول آلفا، گاما و بتا و دلتا وجود دارد

و )  Eنیتامیو (یاتیت حین فعالیترشیم آلفا توکوفرول بیدانیم
 در روغن را یدانین اثر ضد اکسیترشی بيگاما توکوفرول دارا

ها در روغن هسته عناب ر کل توکوفرولیمقاد]. 4[دارا است 
سه با یلوگرم روغن بود که در مقایگرم بر کیلی م65/955

گرم بر یلی م240-410( از روغن هسته انگور ییهانمونه
] 21 و8) [لوگرمیگرم بر کیلی م95/425(و هسته انار ) لوگرمیک
  ).4جدول (شتر است یب

 ی، بهداشتیی، داروییع غذای در صنایعیها کاربرد وستوکوفرول
ها به عنوان  از توکوفرولییع غذایدر صنا. و خوراك دام دارند

ن، روغن ید مارگاری در تولیدان به صورت افزودنی اکسیآنت
 مختلف ياجزا. شودیها استفاده م و اسنکیرخ کردنس

 را در یکالی راديرهیدان، زنجی اکسی به عنوان آنتیتوکول
 پالسما و غذا شکسته، باعث کاهش يها-نیپوپروتیغشاها و ل
شود یها م از سرطانی و انواع خاصی قلبيهايماریابتال به ب

]23.[  
 موجود در روغن هـسته عنـاب     يها مقدار توکوفرول  4جدول  
بـر حـسب   ( انـار  يسه با روغـن هـسته انگـور و دانـه     یدر مقا 

  ]21 و8 [)لوگرمیگرم در کیلیم
Table 4 Tocopherols content (mg per 100 g) of jujube seed oil in comparison with grape seed and 

pomegranate seeds oils 
Tocopherols        Jujube seed oil    

 (present study) Grape seed oil Pomegranate seed 
oil 

Alpha 935.55 16-38 27.38 
Beta  7.825 89-0 5.7 

Gamma 7.825 73-0 140.261 
Delta 4.45 4-0 187.72 
Total 955.65 410-240 425.95 

  
  

  ی کليریگجهی نت- 3
ن بار مورد ی اولي مختلف روغن هسته عناب برايهایژگیو

 درصد 038/82ج نشان داد که از ینتا.  قرار گرفتیبررس
ک ید اولئیر اشباع روغن هسته عناب، اسی چرب غيدهایاس

توان آن را به یو م دهدیزان را به خود اختصاص مین میشتریب
 ي مناسب از نظر محتوایاهی گيها از روغنیکیعنوان 

روغن مورد . حساب آورد بهیراشباعی چرب تک غيدهایاس
 از خود نشان داد ی خوبيداریع بودن پایمطالعه، با وجود ما

 82/947 (یبات توکولیر قابل توجه ترکی مقاديچون دارا
 8/2330 (یبات استرولیو ترک) لوگرم روغنیگرم بر کیلیم
  .بود) لوگرم روغنیگرم بر کیلیم
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Jujube (Ziziphus jujuba Mill) sub family of Ramnaseh is native of tropical and subtropical regions in 
Iran. Jujube seed is rich in oily compound which have nutritional value and it has many applications 
in food, medicine, and cosmetic industries. In this study, some physico-chemical properties of Jujube 
seed were investigated. At first stage, Jujube seeds were extracted by hexane solvent in ambient 
temperature by submerge. Then, the oil percent of Jujube seed was measured. After that, the physico-
chemical properties of oil such as (color, refractive index, melting point, iodine, acidity, 
saponification, peroxide and thiobarbituric acid (TBA) values), fatty acid composition, nutritional 
indices (PUFA, SFA, ω6, ω3), tocopherol and sterol contents were investigated. Results were as 
following: oil = 8/9%, index of red / yellow = 14/4705, refractive index = , melting point= 3/8 ± 0/42, 
iodine value = 3/87 ± 60/71 g I2/ 100 g oil, acidity= 4/5855 ± 0/052 mg KOH/ g of oil, saponification 
value= 100/5385 ± 6/281 mg of KOH/ g of oil, peroxide value= trace, and thiobarbituric acid value= 
trace. Moreover, Jujube seed oil was consisted of 47/3% oleic and 32/6% linoleic acids, which good 
in nutritional and stability values. Nutritional indices of ω6, ω3, SFA and PUFA, respectively, were 
34/757%, 2/834%, 13/446%, and 86/558%. The oil of Jujube seeds contained 935/55 ppm alpha- 
tocopherol, 7/82 ppm beta and gamma tocopherol, 4/45 ppm isomer of delta one and 2330/8 ppm of 
total sterol. In consequence, Jujube seed oil was diagnosed as a good stability and nutritional 
properties. 
  
Keywords: Fatty acids, Jujube seed oil, Physicochemical properties, Sterols, Tocopherols. 
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