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اری وجود نداشت به لحاظ آماری بین ساختار اسید چربی روغن دو گونه بنه تفاوت معنی د
نسبت . ولی این دو روغن از نظر ساختار اسید چربی با روغن اوحدی تفاوت معنی داری داشتند

و نیز ) 6,33 و 6,34به ترتیب (اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع در روغنهای موتیکا و کردیکا 
 و 8,56تیب به تر(کمتر از روغن اوحدی ) 3,99 و 4,13به ترتیب (شاخص اکسایش پذیری آنها 

به لحاظ آماری ) 104,73و  103,52به ترتیب (اعداد یدی روغنهای موتیکا و کردیکا . بود) 4,38
اختالف معنی داری ) 109,67(اختالف معنی داری با هم نداشتند اما این دو روغن با روغن اوحدی 

 کردیکا و ،یکا مواد صابونی نشونده و ترکیبات استرولی روغنهای موت،بین عدد صابونی. داشتند
 تا 5,37 و 6,14 تا 5,63 ،118,8 تا 108,2به ترتیب ( اوحدی اختالف معنی داری وجود نداشت 

بر (میزان ترکیبات توکوفرولی .  درصد متغیر بود6,77 تا 5,59میزان موم در این سه روغن از ). 5,84
 کردیکا و اوحدی به ،اروغنهای موتیک) بر اساس اسید گالیک(و پلی فنلی )  نوکوفرول-اساس آلفا

 میلی گرم در کیلوگرم روغن 62,84 و 56,51 ،81,12 و 815,19 و 499,91 ،818,58ترتیب 
 روغن موتیکا حائز مناسبترین کمیتهای ساختاری بود و پس از آن به ،در مجموع. گیری شد اندازه

  .ترتیب روغنهای اوحدی و کردیکا قرار داشتند
  
  اختار شیمیایی، کردیکا، موتیکا، اوحدی روغن بنه، س:یدی کلهای واژه
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  در ایران (Pistacia Atlantica) رایج بنه واریتهروغن دو بررسی ساختار شیمیایی 
  2، محمد حسین حداد خداپرست*1جواد توکلی، 2رضا فرهوش، 

   دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد-1
  انشگاه فردوسی مشهد عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی د-2

  
 ولی این دو روغن از نظر ساختار اسید چربی با روغن اوحدی داری وجود نداشتبه لحاظ آماری بین ساختار اسیدچربی روغن دو گونه بنه تفاوت معنی

به ترتیب (یری این دو روغن پذ شاخص اکسایشو) 33/6 و 34/6به ترتیب (کردیکا در روغن موتیکا و  SFA به USFA نسبت. داری داشتندتفاوت معنی
) 73/104 و 52/103به ترتیب (عدد یدی روغن موتیکا و کردیکا . بود ) 38/4 و 56/8به ترتیب ( به میزان کمتری نسبت به روغن اوحدی  که)99/3و 13/4

بین عدد صابونی، مواد صابونی  . .داری داشتنداختالف معنی) 67/109(داری با هم نداشتند اما این دو روغن با روغن اوحدی به لحاظ آماری اختالف معنی
 14/6 تا 63/5، 8/118 تا 2/108نشونده و ترکیبات استرولی روغن موتیکا، کردیکا و اوحدی اختالف معنی داری وجود نداشت که مقدار آنها به ترتیب بین 

بر (فنلی و پلی) توکوفرول-بر اساس آلفا(دار ترکیبات توکوفرولی مق.   بود77/6 تا 59/5مقدار موم در این سه روغن بین  .  درصد بود84/5 تا 37/5و 
گرم در کیلوگرم روغن اندازه  میلی84/62 و 51/56، 12/81 و 9/815 و 91/499، 58/818 به ترتیب روغن موتیکا، کردیکا و اوحدی) اساس اسید گالیک

  . بهترین روغن بود و بعد از آن روغن اوحدی و کردیکا قرار داشت روغن موتیکا  با توجه به ساختار شیمیایی این سهر مجموعد. گیری شد
   بنه، ساختار فیزیکوشیمیایی، روغن ، کردیکا، موتیکا، اوحدی، :هاکلید واژه

  

 مقدمه

سه گونه پسته . باشدیازده گونه میکه شامل شود  طبقه بندی میAnacardiaceae جزء خانواده Pistaciaپسته با نام علمی      
 (Pistacia Khinjuk) و خنجوک (Pistacia Atlantica)بنه ، (Pistacia vera)خندان ران وجود دارد که شامل پسته  ی ادر

 و شودمیترانه شروع ی مدیای ساحل دریها  و کشوریر قناریکه انتشار آن از جزااست   وحشی پسته یهاجمله گونهبنه از . است
به  کردستان و  فارسیاستانهاحد فاصل ران در یدر ا بنه .ابدی یو پاکستان امتداد م افغانستان ،رانی ا،قفقاز، هی سور،ری صغیایتا آس

درختان بنه بیش از یک میلیون و دیست هزار هکتار از . شودیده می به صورت پراکنده دو در بقیه نقاط کشورصورت انبوه 
 3کابولیکا، 2کردیکا،1ی شده است که عبارتند از موتیکاایاس واریته برای بنه شنسه .دهندنگلهای کشور را به خود اختصاص میج
 درصد گزارش شده 7/2 و 6/2و  درصد، 57 و 54 کردیکا به ترتیب مقدار تقریبی روغن و رطوبت مغز دو واریته موتیکا و ).12(

 مقایسه با دیگر در. است)  درصد58 تا 55(مقدار روغن پسته خندان ایرانی ین دو واریته بنه تقریباً مشابه مقدار روغن ا). 5(است 
رای مقدار بسیار بیشتری روغنمغز بنه دارسد  به نظر می)ذرت، پنبه دانه، بادام زمینی و آفتابگردان( روغنهای دانه های روغنی

                                                 
1 Mutica 
2 Kurdica 
3 Cabulica 



 

2 

در این ، بنابراین. مطالعه جامع و کاملی انجام نشده استروغن مغز دو واریته بنه  ساختار شیمیاییتاکنون در مورد . )9 ( است
  . مقایسه شد1روغن مغز دو واریته رایج بنه رشد کرده در ایران با روغن پسته خندان رقم اوحدیپژوهش ساختار شیمیایی 

  
  مواد و روشها

  مواد اولیه
ر  واریته موتیکا و کردیکا و پسته خندان رقم اوحدی به ترتیب از شهرستان مرودشت د) کیلوگرم20از هر نمونه  (نمونه بنه     

 - 18استان فارس، شهرستان اسالم آباد غرب در استان ایالم و شهرستان فیض آباد استان خراسان رضوی جمع آوری و در دمای 
  دز از دو شرکت مرک و سیگما تهیه شمواد شیمیایی مورد نیاز نی. درجه سانتیگراد نگهداری شد

  : استخراج روغن
ته، مغز نمونه ها در آسیاب پودر شد و با هگزان نرمال به نسبت وزنی حجمی بعد از خشک کردن نمونه ها و جدا کردن پوس     

حالل .  ساعت در تاریکی و دمای محیط با تکان دادن شدید صورت گرفت48 مخلوط گردید و عملیات استخراج به مدت 4 به1
  .  درجه سانتیگراد جدا شد40در آون تحت خأل در دمای 

  تجزیه اسیدهای چرب
   تعیین شد2مایع- ید چربی نمونه روغن به وسیله کروماتوگرافی گازترکیب اس     

  3پذیریمحاسبه شاخص اکسایش
 کربنه بر طبق فرمول ذیل  محاسبه شد؛                                18 شاخص اکسایش پذیری روغنها بر اساس درصد اسیدهای چرب غیر اشباع      

)1                               (                                  [ ]
100

)3:18(6.21%)2:18(3.10%)1:18(1 CCCityoxidizibil ++
=  

  ).  8( به ترتیب اسیدهای اولئیک، لینولئیک و لینولنیک هستند C18:3 و C18:1 ،C18:2 که
  عدد یدی

  .)2 (بر اساس تجزیه اسیدهای چرب تعیین شدیدی بر اساس روش فایرستون  عدد      
  یعدد صابون

  .)1( تعیین شدAOCS 920.160س روش عدد صابونی بر اسا     
   مواد غیر صابونی

  . )10 (گیری شد اندازهاین مواد به روش لزانو و همکاران     
  ترکیبات فنلی کل

  .)4(د ش تعیین این ترکیبات به روش توضیح داده شده توسط کاپانسی و همکاران بر اساس اسید گالیک     
  ترکیبات استرولی کل

                                                 
1 Ohadi 
2 Gas-liquid chromatography 
3 oxidizibility 
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  .)13 (به روش صابیر و همکاران بر اساس کلسترول اندازه گیری شد این ترکیبات      
  ترکیبات توکوفرولی کل

  .  )14 (توکوفرول تعیین شد- این ترکیبات به روش ونگ و همکاران بر اساس آلف     
  موم
  . )11 ( مقدار مومها به روش توضیح داده شده توسط مزوری و همکاران تعیین شد     

  ریتجزیه و تحلیل آما
 و  MStatCافـزار   میانگینهـا بـا نـرم     . کلیه آزمایـشها در قالـب طـرح آزمایـشی کـامالً تـصادفی در چهـار تکـرار انجـام شـد                           

ــر اســاس آزمــون دانکــن در ســطح   ــسه شــدند) p›05/0( درصــد 5ب ــرم . مقای ــرازش دهــی منحنیهــا از ن ــه منظــور ب ــزار ب  اف

SigmaStatنمودارها با نرمافزار . استفاده شدMicrosoft Excelترسیم گردیدند   
  

  نتایج و بحث
ــباع   1جــدول       ــر اش ــیدهای چــرب غی ــین اس ــسبت ب ــی، ن ــید چرب ــب اس ــباع 1 ترکی ــیدهای چــرب اش ــه اس  و شــاخص 2 ب

همـانطور کـه    . دهـد پـسته خنـدان رقـم اوحـدی را نـشان مـی            اکسایش پذیری سه روغن بنه واریته موتیکـا و کردیکـا و روغـن               
داری وجــود کردیکــا بــه لحــاظ آمــاری تفــاوت معنــیروغــن مغــز موتیکــا و  ســیدهای چــربن میــزان اشــود بــیمــشاهده مــی

 بــه  USFAهمچنــین نــسبت .  نداشــت تنهــا تفــاوت نــاچیزی در مقــدار اســید اولئیــک بــین ایــن دو روغــن وجــود داشــت 
SFA     دارای بـاالتر بــودن مقـدار اســیدهای چــرب   . و شـاخص اکــسایش پـذیری ایــن دو روغــن بـه لحــاظ آمـاری مــشابه بــود

 بـه ویـژه اسـید لینولئیـک و کمتـر بـودن اسـیدهای چـرب اشـباع در روغـن اوحـدی نـسبت بـه روغـن                               3چند پیوند غیر اشـباع    
  . موتیکا و کردیکا باعث اکسایش پذیری بیشتر روغن موتیکا نسبت به دو روغن بنه گردید

جـدول  ( تیکـا،  کردیکـا و اوحـدی         عدد یدی که به عنوان غیر اشـباعیت روغـن محـسوب مـی شـود بـرای سـه روغـن مو                           
عــدد یــدی ایــن ســه روغــن  قابــل مقایــسه بــا عــدد یــدی روغنهــای .  بدســت آمــد67/109 و 73/104، 52/103بـه ترتیــب  ) 2

 اخــتالف در عــدد یــدی روغــن موتیکــا و کردیکــا بــا روغــن  اوحــدی .اســت) 119 تــا 99(و  پنبــه دانــه ) 128 تــا 103(ذرت 
 کمتـر نــسبت  PUFA  بیـشتر و SFAروغـن موتیکــا و کردیکـا دارای   .  چربـی آنهـا بــود  بـه خـاطر تفــاوت در سـاختار اســید   

  .  در روغن اوحدی بیشتر از روغن موتیکا و کردیکا بودSFA به USFAهمچنین نسبت . به روغن اوحدی بودند
وجــود بــه لحــاظ آمــاری تفــاوت معنــی داری ) 2جــدول(بــین عــدد صــابونی ســه روغــن مــورد مطالعــه در ایــن پــژوهش      

 اسـت کـه عـدد صـابونی سـه روغـن موتیکـا، کردیکـا و                  250 تـا    175عـدد صـابونی روغنهـای خـوراکی معمـول بـین             .نداشت
  .)9 ( اوحدی کمتر است

ــین         ــواد غیرصــابونی روغــن موتیکــا، کردیکــا و اوحــدی ب ــزان م ــا 63/5می ــود  د14/6 ت کــه اخــتالف ) 2جــدول (رصــد ب
ء مـواد صـابونی تـشونده روغنهـای خـوراکی شـامل هیـدروکربنها، الکلهـای ترپنـی،             اجـزا . داری بـین آنهـا وجـود نداشـت        معنی

                                                 
1 USFA 
2 SFA 
3 PUFA 
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ــین      ــوالً ب ــه معم ــستند ک ــی ه ــی فنل ــات پل ــا و ترکیب ــترولها، توکوفروله ــا 5/0اس ــت 5/2 ت ــد اس ــضی از  ،  درص ــه در بع اگرچ
کیفیـت یـا کنتـرل    میـزان مـواد غیرصـابونی بـه عنـوان شـاخص       . رسـد  درصـد مـی  6 تـا  5قدار این مواد بـه   روغنهای خوراکی م  

شاورزی کـشور ژاپـن مقـدار       بـه عنـوان مثـال بـر اسـاس اسـتاندارد کـ             . شـود نهـا و چربیهـای خـوراکی اسـتفاده مـی          تصفیه روغ 
  . صابونی روغنهای آفتابگردان، سویا خوراکی و نخل خوراکی نباید بیشتر از یک درصد باشدمواد غیر

مقـدار ایـن    .  درصـد بـود    94/5 تـا    37/5بـین   ) 2جـدول   ( و اوحـدی     مقدار ترکیبات اسـترولی سـه روغـن موتیکـا، کردیکـا                
 درصـد اسـت امـا در بعـضی روغنهـای خـوراکی بـه بیـشتر                  2 تـا    3/0ترکیبات در روغنهای خوراکی بـه صـورت میـانگین بـین             

  . )3 ( درصد هم می رسد10از 
ــا اخــالف معنــی ) میلــی گــرم در کیلــوگرم روغــن91/499(مقــدار ترکیبــات توکــوفرولی روغــن کردیکــا       داری  بــود کــه ب

. بــود)  میلـی گــرم در کیلــوگرم روغــن 9/815(و کردیکــا )  میلــی گـرم در کیلــوگرم روغــن 58/818(کمتـر از دوروغــن موتیکــا  
مالحظه شد که روغـن موتیکـا و اوحـدی منبـع غنـی از توکـوفرول هـستند کـه مقـدار ایـن ترکیبـات بیـشتر از مقـدار گـزارش                      

 و 630، 640، 695 ترتیــب معمــول ماننــد کــانوال، آفتــابگردان، پنبــه دانــه و ذرت اســت کــه بــهشــده بــرای روغنهــای خــوراکی 
توکوفرولهــا اجــزاء مهــم و کــاربردی مــواد غیرصــابونی روغنهــای گیــاهی هــستند .  گــرم در کیلــوگرم روغــن اســت میلــی605

 کننـد مـی در سـالمت انـسان ایفـا مـی        فعـال هـستند کـه نقـش مه         Eاکسیدانی دارنـد و بـه عنـوان ویتـامین         توکوفرولها نقش آنتی  
)6.(   

. اخـتالف معنـی داری بـا هـم داشـتند          ) 2جـدول   (فنلـی   ایـن مطالعـه در میـزان ترکیبـات پلـی          سه روغن مـورد بررسـی در             
بــه ترتیــب روغــن اوحــدی و بعــد از آن ) گــرم در کیلــوگرم روغــن میلــی12/81(ربــوط بــه روغــن موتیکــا بیــشترین مقــدار م

ــوگرم  میلــی84/62( ــوگرم روغــن میلــی51/56(و روغــن کردیکــا ) روغــنگــرم در کیل ــود) گــرم در کیل ــای . ب مطالعــه روغنه
کانوال، سـویا، آفتـابگردان، ذرت و زیتـون نـشان داد کـه مقـدار ترکیبـات پلـی فنلـی آنهـا بـر اسـاس اسـید گالیـک بـه ترتیـب                                    

ــو  27/15 و 80/30، 27/45، 80/45، 19/48 ــن ب ــوگرم روغ ــرم در کیل ــی گ ــاطر   ). 7(د  میل ــه خ ــی ب ــی فنل ــات پل ــه ترکیب اگرچ
داشـتن فعالیـت آنتــی اکـسیدانی مــورد توجـه هــستند، آنهـا همچنـین دارای فعالیــت بیولـوژیکی در موجــودات زنـده هــستند و         
ــسان      ــدن ان ــی اکــسیدانی ب ــه ظرفیــت آنت ــسبت ب ــه ن ــشکیل رادیکالهــای آزاد اضــافی ک ــوگیری از بیماریهــای ناشــی ازت در جل

  . ثر هستندبرتری دارند، مو
مومهــا گروهــی از ترکیبــات نــامحلول دارای نقطــه ذوب بــاال هــستند کــه بــه صــورت طبیعــی در روغنهــای گیــاهی خــام        

از طـرف دیگـر     . ایـن ترکیبـات از آنجاکـه باعـث کـدورت روغنهـای تـصفیه شـده مـی شـوند مـضر هـستند                        . یافت مـی شـوند    
میـزان مــوم  .  روان کننـده هـا، صـنایع چـرم و پلیمـر کـاربرد دارنـد       ایـن ترکیبـات در مـواد آرایـشی، دارویـی،  غـذایی، روغـن،       

ــا 59/5روغنهــای موتیکــا، کردیکــا و اوحــدی در دامنــه   ــود کــه اخــتالف معنــی داری بــین ایــن ســه روغــن  77/6 ت  درصــد ب
ا ر)  درصـد 6 تـا  3(مقدار موم سـه روغـن پـسته بیـشتر  از روغـن سـبوس بـرنج بـود کـه بیـشترین میـزان مـوم                  . وجود نداشت 

  ). 11(در بین روغنهای خوراکی دارا بود 
، شاخص اکسایش پذیری و مقدار ترکیبات توکوفرولی و پلی فنلی روغن SFA به USFAدر مجموع با توجه به نسبت 

  . روغن اوحدی و کردیکا بود به ترتیبموتیکا بهترین روغن و بعد از آن
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abstract 
Fatty acid composition of mutica and kurdica oil were statistically not different but these were statistically different 
with ohadi oil. Pistacia atlantica subsp. mutica and kurdica kernel oils showed significantly lower unsaturated to 
saturated fatty acid ratios (6.34, 6.33, respectively) and calculated oxidizability (Cox) values (3.99, 4.13, 
respectively) than those of the P. vera L. cv. Ohadi kernel oil (8.56, 4.38) samples. The Iodine values for the mutica, 
kurdica, and ohadi oils were 103.52, 104.73, and 109.67, respectively. The saponification number was 108.2, 108.72 
and 118.8, respectively. the unsaponifiable contents of the ohadi oil, mutica and kurdica were statistically not 
different., which were composed mainly of sterols, ranged from 5.63 to 6.14 %. Statistically the total tocopherols 
contents of the mutica (818.58 mg a-tocopherol kg-1) and ohadi (815.90 mg a-tocopherol kg-1) oils were significantly 
higher than that of the kurdica oil (499.91 mg a-tocopherol kg-1). Total phenolics contents differed significantly, the 
greatest concentration was for the mutica oil (81.12 mg gallic acid kg-1), followed by the ohadi (62.84 mg gallic acid 
kg-1) and kurdica (56.51 mg gallic acid kg-1)oil samples. The wax contents of the oil samples were statistically in the 
same range, namely 5.66-6.77%. chemical composition of kernel oils express   mutica oil was best oil. Ohadi and 
kurdica oil were yield, respectively.  
Keyword: bene, Chemical composition, Oxidative stability, Oil kernel, Mutica, Kurdica, Ohadi 

  
  
 ) انحراف معیار±( اوحدی  ساختار اسید چربی روغن موتیکا، کردیکا و.1جدول   

 اسیدچربی روغن موتیکا روغن کردیکا روغن اوحدی

06/0 ± 12/0  a 08/0  ± 09/0  a 33/0  ± 57/0  a C14:0 

5/8 ± 50/0  b 68/10 ± 15/0  a 70/10 ± 51/0  a C16:0 

23/1 ± 3/0  b 89/1 ± 23/0  a 81/1 ± 18/0  a C16:1 

47/0 ± 83/0  a 09/0 ± 10/0  a 15/0 ± 18/0  a C17:0 

48/1 ± 48/0  b 76/2 ± 47/0  a 44/2 ± 33/0  a C18:0 

46/51 ± 07/0  a 42/50 ± 59/0  b 73/51 ± 13/0  a C18:1 

85/35 ± 76/0  a 39/32 ± 31/0  b 34/31 ± 02/1  b C18:2 

81/0 ± 70/0  a 35/1 ± 22/0  a 16/1 ± 12/0  a C18:3 

50/10 ± 13/1  b 61/13 ± 46/0  a 63/13 ± 16/1  a SFA 

69/52 ± 32/0  a 31/52 ± 36/0  a 54/53 ± 18/0  a MUFA 

70/36 ± 41/1  a 70/33 ± 41/0  b 50/32 ± 11/1  b PUFA 

56/8 ± 01/1  a 33/6 ± 23/0  b 34/6 ± 55/0  b USFA/SFA 

38/4 ± 22/0  a 13/4 ± 06/0  ab 99/3 ± 12/0  b شاخص اکسایش پذیری 

 مقادیر نشان دهنده خطای ± ). p > 05/0آزمون دانکن، (کمیتهایی دارای حروف مشترک در هر ردیف از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند 
  . استادارد است
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  )  انحراف معیار±(ساختار فیزیکوشیمیایی روغن موتیکا، کردیکا و اوحدی . 2جدول 
 ساختار فیزیکوشیمیایی روغن موتیکا روغن کردیکا روغن اوحدی

67/109 ± 27/2  a 73/104 ±42 0b 52/103 ± 53/1  b  گرم روغن100گرم ملکول ید در (عدد یدی ( 

80/118 ± 32/12  a 72/108 ± 51/6  a 20/108 ± 54/6  a  گرم پتاس در گرم روغنمیلی(عدد صابونی( 

14/6 ± 89/0  a 99/5 ± 29/0  a 63/5 ± 10/0  a  درصد(مواد صابونی نشونده( 

37/5 ± 81/0  a 94/5 ± 02/0  a 84/5 ± 40/0 a  درصد(ترکیبات استرولی( 

90/815 ± 15/10  a 91/499 ± 61/22  b 58/818 ± 25/18  a میلی گرم در کیلوگرم روغن(ات توکوفرولیترکیب(  

84/62 ± 24/1  b 51/56 ± 27/4  b 12/81 ± 12/2  a  میلی گرم در کیلوگرم روغن(ترکیبات پلی فنلی(  

66/5 ± 54/0  b 77/6 ± 15/0  a 59/5 ± 5/0  b  درصد(موم( 

469/1 ±  002/0 b 469/1 ±  000/0 b a000/0±471/1 ضریب شکست 

c 00/0± 85/0 a00/0± 92/0  b00/0 ± 9/0  گرم بر سانتیمتر مکعب(دانسیته( 

c42/0±36/94 b  37/0±27/96  a  35/0±78/97  سانتی پوآز(ویسکوزیته دینامیکی( 

ــاری تفــاوت معنــی   ــشترک در هــر ردیــف از لحــاظ آم ــد کمیتهــایی دارای حــروف م ــا یکــدیگر ندارن ــون دانکــن، (داری ب ــادیر ± ). p > 05/0آزم  مق
  .تنشان دهنده خطای استادارد اس
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