


ی ذ نا  ه ای  ش  ه آز–اما وچان ااد د  ی و ال اد ا ند -س ۸۶ا
دانه خربزه خاقانی به عنوان منبع روغن

2، علی شریف 1علی نجفی

مدیر عامل سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداري مشهد-1
مربی گروه علوم و صنایع غذایی  دانشگاه فردوسی مشهد-2

: چکیده 
ش زیاد استفاده نمی شود و به عنوان ضـایعات تلقـی   میوه خربزه در فصل تابستان به میزان زیادي مصرف می شود و لی از دانه های           

می شود ، بنابراین اگر از آنها استفاده شود از آنجائیکه در سالهاي اخیر توجه زیـادي روي مـصرف ضـایعات حاصـل از مـواد غـذایی بـه             
.منظور بازیافت آنها متمرکز می شود ، از نظر اقتصادي بسیار مقرون به صرفه خواهد بود 

جهت شناسایی روغن ابتـدا بایـد روغـن آن    .  ن پروژه خصوصیات مختلف روغن دانه خربزه خاقانی مورد بررسی قرار می گیرد       در ای 
استخراج شود و سپس آزمایشاتی را که جهت شناسایی روغن هاي خوراکی استفاده می شود انجـام مـی دهـیم کـه شـامل آزمایـشات                     

. توگرافی جهت شناسایی اسیدهاي چرب موجود در روغن استفاده می شود و از آزمایش کروما. شیمیایی و فیزیکی است 
. روغن دانه خربزه بیشتر از اسیدهاي چرب غیر اشباع تشکیل شده است و یک روغن نیمه خشک شونده محسوب  می شود 

.روغن ، دانه خربزه ، تري گلیسرید ، کروماتوگرافی :واژه هاي کلیدي 
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Abstract

Melon is consumed very much in summer but its seed don’t use and it is taken as a waste. As the

recycle of waste from the food has been focused in recent years, if they use, it will be economic.

In this project, various specifications of oil of Khaghani Melon Seed have been studied. At first, its

oil must extract to know the oil and then tests of introducing edible oils are used that include

physical and chemical tests. Chromatography test is used to know fatty acids in oil.

The oil of Melon Seed has been included unsaturated fatty acids and it is taken semi-dried oil.
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:مقدمه 
نهـا ،  تولید دانه ها بر اساس به وجود آمدن کشاورزي اولیه و تشکیل تمدنهاي بعدي بوده است پس از گذشت قرنها ، پس از گذشـت قر          

یکی از دانه هـا دانـه خربـزه مـی باشـد کـه داراي       . دانه ها قسمت عمده رژیم غذایی بشر را تشکیل داده و این نقش را حفظ نموده اند     
دانـه خربـزه   . مقادیر زیادي پروتئین و چربی می باشد که از نظر تامین آمینه ضروري و اسیدهاي چرب غیـر اشـباع نقـش مهمـی دارد       

درصد روغن اسـت و همچنـین   42درصد کربوهیدرات می باشد و داراي مقدار   8/22درصد پروتئین می باشد و داراي       25حدودًا داراي   
مـواد  . ، نیاسین و مواد معدنی شامل گوگرد ، کلسیم ، منیزیم ، منگنـز ، فـسفر ، آهـن و روي مـی باشـد        B2,B1داراي ویتامین هاي    

. از کنجاله آن می توان به عنوان منبع غنی از پروتئین استفاده کرددرصد می باشد و2/4معدنی دانه خربزه حدوداً 
از این روغن آن نمی توان جهت پخت استفاده کرد چون به دلیل وجود مقادیر زیـاد اسـیدهاي چـرب غیـر اشـباع و حجـم زیـاد اسـید           

محدود شده است و از آن در تهیه شـورتنینگها  لینولئیک آن ، مشکل بی ثباتی در طعم را ایجاد می کرد ، به همین دلیل استفاده از آن         
چون حاوي مقدار زیادي اسید چـرب غیـر اشـباع اسـت     . ، مارگارینها ، روغن هاي ساالد و روغن هاي سرخ کردنی می تواند به کار رود    

. م خربزه دارد درصد است و رنگ آن طالیی و بو و طع42مقدار روغن در دانه خربزه . باعث پایین آمدن کلسترول خون می شود 

: مواد و روش ها 
3گـرم از دانـه خربـزه را بـه مـدت      10مقـدار  . براي اندازه گیري درصد روغن دانه خربزه از  روش سوکسله استفاده نموده ایم : روغن  

هـا در حـین   درجه سانتیگراد قرار دادیم تا رطوبت بطور کامل خارج شود چـون رطوبـت دانـه    105با دماي Air Flowساعت در آون 
گرم از نمونـه خـرد   2دانه هاي خشک شده را در هاون چینی خرد کرده و مخلوط می کنیم سپس مقدار      . آزمایش ایجاد خطا می کند      

سی سی را توسط استون شسته و تـا حـصول وزن ثابـت آن را بـه همـراه      250یک بالن . شدهرا وزن کرده و درون کارتوش قرار دادیم       
حجم بالن را از اتـر دوپتـرول پـر کـرده  و بـه      3/2. سی سی قرار دادیم و بعد آن را دقیقاً وزن کردیم 105ون  چند پرل شیشه اي در آ     
3شیر آب سرد متصل به سرد کننده را باز گذاشته تا جریان مـداوم آب برقـرار شـود ، سـپس آن را بـه مـدت                 . دستگاه  وصل نمودیم     

بـدیهی  . قطره در دقیقه باشد 60شده از مبرد روي نمونه در سوکسله ، حداکثر حدود ساعت حرارت داده بطوریکه تعداد قطرات ریخته    
است که با سرعت بیشتر مدت استخراج متناسباً کاهش می یابد ، بعد از این مدت حرارت را قطع و پس از متوقف شدن ریختن قطـرات      

ه و کارتوش حاوي نمونـه جهـت از داخـل اکـستراکتور خـارج      حالل از مبرد ، تمام قسمت حالل موجود در سوکسله را به بالن برگرداند   
قبل از رفالکس شدن حالل ، حرارت را قطـع کـرده و بـالن را از دسـتگاه جـدا      .  کرده و گذاشتیم حالل تبخیر و وارد اکستراکتور شود      

105دقیقه در آون با درجـه حـرارت   45بالن حاوي روغن را به مدت     . اتر بازیافت شده را از درون اکستراکتور خارج می کنیم           . کردیم  
. بالن را پس از سرد کردن در دسیکاتور وزن کردیم . درجه سانتیگراد قرار دادیم تا حالل باقیماده بطور کامل نبخیر شود 

: درصد روغن از رابطه زیر محاسبه می شود 
وغن درصد ر) = وزن بالن با روغن –وزن بالن خالی / وزن دانه هاي خربزه * ( 100

:آزمایش هاي فیزیکوشیمیایی الزم جهت شناسایی خصوصیات روغن دانه خربزه 
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روغنی . استخراج روغن از دانه خربزه و سایر دانه هاي پر ارزش و کم روغن مثل هسته انگور ، به روش استخراج بوسیله حالل می باشد               

. ایین از کیفیت باالیی برخوردار است که توسط این روش استخراج می شوند به دلیل اعمال درجه حرارت هاي پ
از دانه خربزه بـه حـالل بـر    1:3ابتدا دانه هاي خربزه آسیاب و داخل بشر ریخته شدند ، حالل هگزان به نسبت  : مراحل استخراج روغن    

سـاعت بـا   6خربزه به مدت دانه هاي . قرار دادیم ) استریرر ( داخل بشر مگنت انداخته و آن را روي هیتر مگنتی         . روي آنها ریخته شد     
حالل مخلوط شدند وقتی که حالل وارد دانه روغنی می شود باعث حل شدن چربی در دانه روغنی می شود ، حالل به طور دائم با دانـه     

سـاعت بـه حـال خـود     24پس از مخلوط شدن کامل ، آنهـا را بـه مـدت    . روغنی تماس پیدا می کند و روغن را از دانه خارج می کند              
پس از جمع شدن روغـن و حـالل در بـاالي بـشر ، آنهـا را در بـالن       . تیم تا فاز حالل و روغن باالي کنجاله دانه ها قرار می گیرد             گذاش

براي تبخیر کامل حالل از گاز نیتروژن استفاده شد زیرا اگـر از آون  . ریختیم تا حالل آن بطور کامل تبخیر شود      ) روتاري(تبخیر گردان   
. ستفاده می شد ، در نتایج آزمایشات روغن آن خطا ایجاد می شد براي این منظور ا

: آزمایشات فیزیکی روغن 
درجه سانتیگراد 25وزن مخصوص نسبت وزن حجم معینی از یک جسم به وزن هم حجم آن آب مقطر در دماي : وزن مخصوص -1

. می باشد 
: عوامل موثر در وزن مخصوص روغن 

. طول زنجیره مولکولی اسیدهاي چرب ، وزن مخصوص کم می شود با افزایش وزن مولکولی یا-1
. با افزایش درجه اشباعیت ، وزن مخصوص کاهش می یابد -2
.با افزایش دما ، وزن مخصوص کم می شود -3
. اکسیداسیون روغن وزن مخصوص را زیاد می کند -4

. جهت تعیین وزن مخصوص از روش پیکنومتري استفاده شد 
: به روش پیکنومتري تعیین وزن مخصوص

سی سـی  25در این روش از ظرفی به نام پیکنومتر استفاده شد که پیکنومتر مورد استفاده در تعیین وزن مخصوص روغن دانه خربزه ،             
. حجم داشت 

: مراحل آزمایش 
ده پـر کـرده و در بـن مـاري      سپس آن را از آب مقطر جوشیده سرد شـ . پیکنومتر توسط الکل و اتر شسته ، کامالً خشک و توزین شده     

دقیقه قرار داده تا دماي آنها به حالت تعادل برسد ، سپس آن را خارج کـرده و پـس از خـشک کـردن     30درجه سانتیگراد به مدت    25
30مـدت  پیکنومتر را از آب خالی کرده و کامالً خشک کرده و آن را از روغن دانه خربزه پر کردیم و بـه         . نواحی بیرونی ، توزین کردیم      

وزن مخـصوص  . درجه سانتیگراد قرار داده و پس از رسیدن به تعادل ، آن را کامالً خشک کرده و توزین کـردیم      25دقیقه در بن ماري     
:روغن از رابطه زیر بدست می آید

وزن مخصوص ) = گرم ( وزن روغن ) / گرم ( وزن آب مقطر 
: ضریب شکست -2

ان انحراف نور پس از عبور از جسم مذکور میز: ضریب شکست یک جسم عبارتنداز 
: عوامل موثر بر ضریب شکست روغن 

. با افزایش دما ، ضریب شکست کاهش می یابد -1
. ضریب شکست با افزایش تعداد باندهاي دوگانه و افزایش حالت کنژوگه ، افزایش می یابد -2
. د ضریب شکست با افزایش طول زنجیره کربنی اسیدهاي چرب ، زیاد می شو-3
. اکسیداسیون روغن ، ضریب شکست را افزایش می دهد -4

: تعیین ضریب شکست به روش رفراکتومتري 
: در این روش از دستگاهی به نام رفراکتومتر استفاده می شود 

20در دمـاي 333/1اختالف عدد بدست آمـده از  . >n,Bx=0= 333/1<منشور رفراکتومتر را توسط آب مقطر خطاگیري کردیم 
منـشور ، روي منـشور زیـرین    2قطره از روغن دانه خربزه را در فاصله بـین  2سپس یک تا  . درجه سانتیگراد برابر خطاي دستگاه است       
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براي این کار به کمک پیچ بزرگ سمت راست ، صـفحه  . در عدسی شیئی نگاه کرده و صفحه را تنظیم کردیم  . قرار داده و آن را بستیم       

سپس به کمـک پـیچ کوچـک    . ک و روشن تقسیم کرده به طوري که قسمت پایین تاریک و قسمت باال روشن باشد قسمت تاری  2را به   
نیم دایره میدان دید را به یک خط مرزي تبدیل کردیم این خط طوري تقسیم می شود کـه در وسـط       2سمت راست ، طیف نوري بین       

. خواندیم ) ی عدسی چشم( را از روي صفحه مدرج nضربدر قرار گیرد و سپس 
: نقطه ذوب -3

، نقطه لغزش نـام دارد و دمـایی کـه در آن تمـام اجـزاي      ) حد پایین دامنه ذوب ( دمایی که در آن روغن شروع به ذوب شدن می کند     
. روغن ذوب شود ، نقطه ذوب نامیده می شود 

: عوامل موثر بر نقطه ذوب 
. ه ذوب زیاد می شود با افزایش طول زنجیره کربنی اسیدهاي چرب ، نقط-1
. با افزایش تعداد باندهاي دوگانه ، نقطه ذوب کاهش می یابد -2
. ایزومرهاي ترانس نقطه ذوب باالتري از ایزومر  هاي سیس دارند -3

: آماده سازي نمونه براي تعیین نقطه ذوب 
.نمونه روغن باید کامًال هموژن بوده و مذاب باشد 

: ویین بسته تعیین نقطه ذوب به روش لوله م
میلی متر در روغـن  1روغن باید مذاب باشد و لوله را به ارتفاع . ساتیمتر و قطر یک میلی متر انتخاب کردیم 8یک لوله مویین به طول     

. سـاعت در یخچـال قـرار دادیـم     16لولـه را بـه مـدت    . لوله را افقی نگه داشته و دهانه آن را با شعله مالیم مسدود کردیم   . فرو بردیم   
سـی سـی   500دماسنج با لوله مـویین را درون یـک بـشر    . دماسنج را طوري به لوله بستیم که لوله و حباب دماسنج ، هم سطح باشند   

سطح روغن درون . درجه سانتیگراد پایین تر از نقطه ذوب احتمالی روغن باشد       10دماي اولیه آب باید     . حاوي آب مقطر آویزان کردیم      
بشر را به آرامی حرارت داده و در حـین حـرارت دادن ، آب درون بـشر را بـه     . نتی متر پایین تر از سطح آب باشد      سا 3لوله مویین باید    
. لحظه شروع شفاف شدن ، نقطه لغزش و زمان ذوب کامل نقطه ذوب روغن رانشان می دهد . آرامی هم زدیم 

. استفاده شد Fل براي تعیین رنگ روغن دانه خربزه از دستگاه الویباند مد: رنگ -4
: روش کار 

روغن دانه خربزه را داخل سل شیشه اي مخصوص الویباند گذاشته و آن را داخل محفظه دستگاه قـرار داده و المـپ دسـتگاه را روشـن      
قسمتی دیده که یک قسمت مربوط به رنگ روغن و قـسمت  2کرده از عدسی چشمی دستگاه ، داخل دستگاه را نگاه کرده و یک دایره          

سعی کرده تـا رنگـی مـشابه رنـگ روغـن      ) زرد ، قرمز ، سفید و آبی    ( استفاده از صفحات رنگی دستگاه      با  . دیگر دایره سفید می باشد      
. بسازیم براي تعیین رنگ اعداد صفحاتی را که استفاده کردیم ، گزارش کردیم 

: آزمایشات شیمیایی روغن 
: اندیس اسیدي -1

نثی کردن اسیدهاي چرب آزاد موجود در یک گرم چربی عباتست از میلی گرم هیدروکسید پتاسیم مورد نیاز جهت خ
: روش آزمایش 

میلی لیتر الکل کلروفرمی خنثی به آن افزودیم ، یک سـی سـی معـرف    30سی سی وزن کرده و در حدود    250گرم روغن در ارلن      10
نرمـال تـا ظهـور رنـگ     1/0ا توسـط پتـاس   سپس محلول ر. فنل فتالئین افزوده و ارلن را تکان دادیم تا روغن کامالً در حالل حل شود  

. صورتی پایدار تیتر کردیم و حجم پتاس مصرفی را یادداشت کردیم 
: اندیس اسیدي از رابطه زیر بدست می آید 

M /56.1 *v *N = اندیس اسیدي
N = نرمالیته محلول پتاس
V = میلی لیتر ( حجم مصرفی پتاس (
M = گرم ( وزن نمونه (
: س صابونی اندی-2
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. میلی گرم پتاس الزم براي صابونی کردن یک گرم روغن را اندیس صابونی گویند 

تري گلیسیریدها ، منو و دي گلیسریدها ، اسیدهاي چرب آزاد و فسفولیپیدها مهمترین مواد قابل صابونی شدن در روغن هاي خوراکی                 
. ابون می نمایند که به آن واکنش صابونی شدن گویند این مواد در اثر واکنش با مواد قلیایی ، تولید ص. هستند 

: روش آزمایش 
. سی سی پتاس الکلی را به وسیله پیپت بـه محلـول افـزودیم    250گرم روغن دانه خربزه را وزن کردیم      2سی سی ،     250در یک ارلن    

ال حرارت و جلوگیري از پرش مایع ، چنـد پـرل   جهت یکنواختی انتق( دقیقه به مالیمت جوشاندیم 30ارلن را زیر مبرد نزولی به مدت       
عمـل جوشـیدن   . عمل صابونی شدن در حرارت مالیم انجام نمی شود و باید از دماي جوش اسـتفاده کـرد           ) . شیشه اي به آن افزودیم      

اهش حجم محلول بـه  باید مالیم بوده و جریان آب سرد درون مبرد نیز باید طوري تنظیم شود که متصاعد شدن بخار از باالي مبرد و ک    
در هنگام ختم عمل اگر از باالي مبرد توسط پی ست مقدار کمی آب مقطر به ارلن اضـافه شـود ، مخلـوط کـامًال           . حداقل ممکن برسد    

شفاف خواهد ماند ولی اگر عمل صابونی شدن تکمیل نشده باشد به علت وجود چربی مخلوط کدر می شـود ، سـپس حـرارت را قطـع                     
سپس چند قطـره معـرف   . می بماند تا بخارات درون مبرد به مایع تبدیل شوند و بطور کامل به درون ارلن بازگردند            کرده و گذاشتیم ک   

اضافه کردن معرف ایجاد رنـگ ارغـوانی مـی    ( نرمال تا بی رنگ شدن تیتر کردیم   5/0فنل فتالئین به ارلن افزوده و با اسید کلریدریک          
. >v1<باقی مانده در محیط است حجم مصرفی اسید معادل پتاس ) . کند 

سی سی پتاس الکلی انجـام داده و بـه عنـوان شـاهد در       25آزمایشات را تحت شرایط فوق و بدون حضور نمونه توسط           : آزمایش شاهد   
. >v2<نظر میگیریم 

نرمـال بایـد   5/0س خـالص  سی سی محلول پتـا 25آزمایش شاهد جهت بدست آوردن نرمالیته دقیق پتاس می باشد ، چرا که به ازاي      
اختالف حجم اسید مصرفی براي نمونه و شـاهد ، میـزان اسـید مـصرف شـده را      . نرمال مصرف شود  5/0سی سی اسید کلریدریک      25

. براي صابونی کردن نشان می دهد 
: اندیس صابونی از رابطه زیر محاسبه می شود 

M ) /N *1/5 ) *v2-v1 = (( اندیس صابونی
M =گرم ( نمونه روغن وزن (

V1 = حجم اسید مصرفی در شاهد
V2 = حجم اسید مصرفی در تیتراسیون نمونه

N =نرمالیته اسید مصرفی
: اندیس یدي –3

جهت بررسی درجه غیر اشباعیت روغن از اندیس یدي اسـتفاده  . سانتی گرم ید جذب شده توسط یک گرم چربی را اندیس یدي گویند  
. ه درجه غیر اشباعیت بیشتر شود ، اندیس یدي نیز باالتر است هر چ. می شود 

اساس اندازه گیري اندیس یدي ، جذب هالوژنها توسط اسیدهاي چرب غیر اشباع است ، بطـوري کـه هالوژنهـا مـی تواننـد در واکـنش              
از میان هالوژنهاي مختلـف  . وگانه است افزایشی با ترکیبات غیر اشباع شرکت نمایند بنابراین اندیس یدي شاخصی از تعداد پیوندهاي د         

. ، ید مناسبتر می باشد 
: اساس آزمایش به روش هانوس 

. سپس هالوژن باقیمانده ، ید را از یدید پتاسـیم جـدا مـی کنـد         . ابتدا اتصاالت دوگانه موجود در چربی توسط هالوژن اشباع می شوند            
در نهایت ید موجود در محیط توسط تیوسولفات سـدیم تیتـر   . به جاي آن می نشیند    چون برم از ید فعالتر است ، آنرا از ترکیب آزاد و             

. می شود و ید موجود محاسبه شده و سپس با استفاده از حجم مصرفی تیوسولفات براي شاهد ، اندیس یدي مشخص می شود 
: روش آزمایش 

توسـط پیپـت   ) بـه عنـوان حـالل    ( میلـی لیتـر کلروفـرم    10گرم روغن دانه خربزه را داخل یک ارلن درب دار توزین کرده سپس  2/0
دقیقه در محل تاریک قرار دادیم تـا واکـنش   30سپس ارلن را به مدت . میلی لیتر معرف هانوس به آن افزودیم      25حبابدار و به میزان     
25میلـی لیتـر کلروفـرم و    10دیگر آزمایش شاهد را بطور همزمان انجام می دهیم ، بدین ترتیب که در یک ارلن  . افزایشی انجام شود    

درصـد بـه ظـروف    15میلی لیتر محلول یدید پتاسـیم  15. دقیقه در تاریکی قرار دادیم      30میلی لیتر معرف هانوس ریخته و به مدت         
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. سی سی آب مقطر جوشیده سـرد شـده افـزودیم     100نمونه و شاهد بطور جداگانه افزودیم و سپس جهت افزایش حاللیت ید ، مقدار               

. در این زمان رنگ محلول قهوه اي است که به علت آزاد شدن ید می باشد . چرا که جهت تیتراسیون ید نیاز به محیطی آبی داریم 
در این مرحله معرف نشاسته را . نرمال تیتر کردیم تا رنگ زرد لیمویی تشکیل شود        1/0ارلن شاهد و نمونه را توسط تیوسولفات سدیم         

. سپس تیتراسیون را تا بی رنگ شدن محلول ادامه دادیم . ی تشکیل شود افزودیم تا رنگ آب
M ) /69/12 *N) *A-B = (( اندیس یدي

A = حجم مصرفی تیوسولفات در شاهد
B = حجم مصرفی تیوسولفات در نمونه
N = نرمالیته تیوسولفات سدیم
M = گرم ( وزن نمونه روغن (

گرم I2 =9/126جرم مولی 
: اندیس پراکسید –4

گرم روغن 1000میلی اکی واالن پراکسید موجود در : عباتست از 
: اساس آزمایش 

است کـه در اثـر ایـن واکـنش ، یـد آزاد مـی شـود ، سـپس یـد آزاد شـده توسـط محلـول             KIاساس آزمایش واکنش بین پراکسید با  
. تیوسولفات سدیم استاندارد تیتر می شود 

سی سی اسـید اسـتیک کلروفرمـی افـزودیم ،     30سی سی وزن کرده و به آن 250نمونه روغن را در داخل ارلن گرم   5: روش آزمایش   
دقیقه در تاریکی قرار دادیـم تـا   2اشباع شده به آن افزوده و کامالً تکان دادیم و سپس به مدت KIسی سی محلول 5/0سپس حدود 

هوه اي می شود ، اگر رنگ قهوه اي تشکیل نشود ، مشخص اسـت کـه نمونـه فاقـد     با آزاد شدن ید ، رنگ محلول ق       . واکنش انجام شود    
نرمـال تـا حـصول    1/0سی سی آب مقطر به آن افزوده و بالفاصله ید آزاد شده را با تیوسولفات سـدیم          20پراکسید بوده است ، سپس      

در این زمـان حـدود   . تا ید از الیه کلروفرمی آزاد شود ارلن را در هنگام تیتراسیون به شدت تکان دادیم       . رنگ زرد لیمویی تیتر کردیم      
. سی سی معرف نشاسته افزوده و تیتراسیون را تا از بین رفتن رنگ آبی ادامه دادیم 5/0

مصرف تیوسـولفات  . این آزمایش جهت خطاگیري می باشد . آزمایش را بدون حضور روغن ، به ترتیب فوق انجام دادیم : آزمایش شاهد   
کهنه باشد ، احتمال وجود ید آزاد در آن می باشـد  KIاگر محلول . است KIیش شاهد ، نشان دهنده وجود ید آزاد در محلول         در آزما 

>V1< .
: از رابطه زیر بدست می آید :اندیس پراکسید  

M /100 *N ) *V1-V2 = (( اندیس پراکسید
V1 =حجم مصرفی تیوسولفات
V2 =در آزمایش شاهدحجم مصرفی تیوسولفات

N = نرمالیته تیوسولفات
M = وزن نمونه روغن

:نتیجه گیري 
: نتایج مربوط به آزمایشات فیزیکی و شیمیایی روغن دانه خربزه 
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خواص فیزیکی روغن دانه خربزه

نتیجه آزمونپارامتر 
وضعیت در دماي اتاق 

رنگ 
)درجه سانتیگراد25در دماي ( وزن مخصوص 

یب شکست ضر
نقطه ذوب 

مایع 
زرد= 1/3قرمز ، = 7/0سفید ، =5/0

963/0
4706/1

درجه سانتیگراد5زیر 

خواص شیمیایی روغن دانه خربزه
نتیجه آزمون پارامتر

)میلی گرم / گرم 100( اندیس یدي 
) درصد بر حسب اسید اولئیک( اندیس اسیدي
) رم اکسیژنمیلی اکی واالن بر گ( اندیس پراکسید 

) گرم پتاس / گرم روغن ( اندیس صابونی 
) بر حسب اسید اولئیک ( درصد اسید چرب آزاد 

8/127
1

بسیار ناچیز
6/187

52/0

: آزمایش کروماتوگرافی 
: یل است جهت شناسایی اسیدهاي چرب موجود در روغن دانه خربزه از آزمایش کروماتوگرافی استفاده کردیم که نتیجه آن به شرح ذ
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اسیدهاي چرب اشباع روغن دانه خربزه
در صد اسیدهاي چرب 

) C12:0( اسید الریک 
) C14:0( اسید میرستیک 
)C16:0( اسید پالمتیک 
) C18:0( اسید استئاریک 
) C20: 0( اسید آراشیدیک 

04/0
027/0
404/9
09/6
24/0

اسیدهاي چرب غیراشباع روغن دانه خربزه
درصد یدهاي چرب اس

) C16:1( اسید پامیتولئیک 
) C18:1( اسید اولئیک 

) C18:2( اسید لینولئیک 
) C18: 3(اسید آلفا لینولنیک 
) C20:1( اسید ایکوزانوئیک 

09/0
5/26

057/57
68/0
145/0
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: روغن دانه خربزه 

ود روغن آن داراي محاسن فراوانی است و به دلیل داشتن مقادیر زیادي دانه خربزه جزء ضایعات این محصول تلقی می شود ، با این وج
اسیدهاید چرب غیر اشباع سبب پایین آوردن کلسترول خون می شود که از این لحاظ بسیار مفید تلقی می شود لذا می توان آن را در 

. صنایع دارویی کشور به کار برد 
. شورتنینگها ، روغن هاي ساالد و روغن هاي رژیمی استفاده کرد و همچنین می توان از روغن دانه خربزه در تهیه

: منابع و مواخذ 
، روشهاي متداول تجزیه چربیها و روغنها نشر مشهد 1374، . و صانعی م. میر نظامی ضیابري ح-1
، روشهاي متداول در تجزیه مواد غذایی ، انتشارات دانشگاه شیراز1374، . حسینی ر-2
، درسنامه آزمایشگاه روغن ، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار1380الهامی راد الف،-3

4- Ajibola, o; Fasina, S.E and Adeeko, K.A 1990. Mechanical expression of oil frommelon seeds. J.
Agric. Engng. Res. 45:45-53
5- Attah. J. C and Ibemesi. J. A. 1990. Solvent Extraction of the oils of Rubber, Melon, pumpkin
and oilbean seeds. JAOCS.67.1:25-27
6- La2os.S.E.1996.nutritional.fatty acid and oil characteristics of pumpkin and melon seeds.
Gournal of food science .51:1382-30
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