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  چکیده

ن دست آمده از اینتایج به. مورد بررسی قرار گرفتتخم کاغذي  يکدودر این مطالعه خصوصیات شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه 

هاي گیرد که شامل روغناولئیک قرار می-تحقیق نشان داد که با توجه به ساختار اسید چرب، روغن دانه کدو در گروه روغنهاي لینولئیک

هاي شیمیایی با در نظر گرفتن محتواي زیاد روغن دانه کدو، شباهت زیاد ویژگی. مختلف نظیر پنبه دانه، ذرت، کنجد، آفتابگردان و سویا است

هاي خوراکی تجاري و ساختار مناسب اسید چرب به ویژه سطوح باالي اسیدهاي چرب غیر اشباع، این حاصل از دانه با سایر روغن روغن

  .تواند به عنوان منبع جدید و با ارزش روغن خوراکی مد نظر قرار بگیردروغن می

  

  مقدمه. 1

صورت ه در گذشته ب .توجه بشر بوده استتخم کاغذي از جمله گیاهانی است که از دیرباز مورد  يگیاه کدو

هاي این بعدها تحقیقات نشان داد دانه. ه استشدهاي کدوي تخم کاغذي براي دفع کرم کدو استفاده میسنتی از دانه

اي در معالجه غده پروستات و مداواي که نقش عمده است گیاه و روغن حاصل از آن حاوي مواد مؤثره ارزشمندي

در مقابل مقاومت بدن  افزایشي این گیاه سبب هامصرف دانه .و معالجه تصلب شرایین دارد يسوزش مجاري ادرار

برخوردار است و در طب سنتی  ییصنایع دارو اهمیت فراوانی دراز کدوي تخم کاغذي  .می شودزا عوامل بیماري

فو و (. گیردمورد استفاده قرار می بسیاري از کشورها از جمله چین، یوگسالوي، آرژانتین، هند، مکزیک، برزیل و آمریکا

  .)2006همکاران، 

درصد روغن است که بیش از مقدار موجود در سایر ارقام کوکوربیتا  59تا  41دانه کدوي تخم کاغذي حاوي 

ترکیب اسید چرب دانه کدوي تخم کاغذي و روغن حاصل از آن تحت تاثیر نوع کولتیوار، شرایط کشت و . پپو است
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. اي روغن دانه کدو استمیزان باالي اسید لینولئیک از جمله ویژگیهاي مهم تغذیه. وه متفاوت استدرجه رسیدگی می

و  Dاسید لینولئیک اسید چرب ضروري براي انسان است و ترکیبی ضروري در تشکیل غشاء هاي سلولی، ویتامین 

دانه کدوي تخم کاغذي و روغن حاصل  هاي لیپوفیل دراکسیدانترین آنتیها عمدهتوکوفرول .تهورمونهاي مختلف اس

ها انولها و توکوتريشامل توکوفرول Eاي مشتقات ویتامین هاي این گیاه حاوي مقادیر قابل مالحظهدانه. باشندمی

انولها برابر توکوتري 8تا  5ها ترین ایزومر هر دو نوع توکول، ایزومرهاي گاما و آلفا بوده، مقادیر توکوفرولعمده. هستند

از جمله Eها، محتواي باالي ویتامین دلیل اهمیت فیزیولوژیکی توکوفرولبه ). 1999مورکویچ و همکاران، (باشند می

دانه هاي کدو منبعی غنی از پتاسیم، فسفر،  ).2003ازي و همکاران، (اهداف تولید نژادهاي اصالح شده به شمار می آید 

سازي مواد غذایی در باشند که امکان استفاده بالقوه از آنها را در غنیمی منیزیم، کلسیم، سدیم، منگنز، آهن، روي و مس

  ) 2002کرفت و همکاران، (آورد آینده فراهم می

به دلیل تفاوتهاي موجود بین گونه ها و رقم هاي مختلف کشت شده در مناطق مختلف، مطالعه حاضر به منظور 

کوکوربیتا پپو زیر گونه (حاصل از دانه هاي کدوي تخم کاغذي  بررسی ویژگیهاي شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن

پپو رقم استیریاکا
1

  .   انجام شد) 

  

  مواد و روشها. 2

-دانه. از مزارع تبریز فراهم شدند) کوکوربیتا پپو زیرگونه پپو رقم استیریاکا(هاي خشک کدوي تخم کاغذي دانه

اتیلنی دربسته و دماي چهار درجه سانتیگراد ه در پالستیکهاي پلیها تا زمان استخراج روغن و انجام آزمایشهاي مربوط

استانداردهاي متیل استر اسیدهاي چرب و کلیه . روغن زیتون بکر از بازار محلی خریداري گردید. نگهداري شدند

اج روغن از براي استخر. آلدریچ خریداري شدند- حاللها و مواد شیمیایی با درجه آنالیتیکال از شرکتهاي مرك و سیگما

  . هگزان تولید داخل استفاده شد

  

                                                
١ Cucurbita pepo subsp. pepo var. Styriaca
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  استخراج روغن. 1- 2

 4:1پودر حاصل به نسبت . تخمهاي کدو پس از تمیز و جدا کردن سنگ و مواد خارجی با آسیاب پودر شدند

ساعت در تاریکی و دماي محیط  36هگزان مخلوط و روغن آن حین هم زدن به مدت  - nحجمی با حالل /وزنی

روغن اسخراج شده تا هنگام انجام آزمایشهاي . درجه سانتیگراد تبخیر گردید 40حالل در خأل و دماي . استخراج شد

  . مربوطه در ظروف تیره تحت ازت و فریزر نگهداري شد

  

  ساختار اسید چربی. 2- 2

 مایع تعیین و بر اساس درصد نسبی سطوح -هاي روغن به وسیله کروماتوگرافی گازترکیب اسید چربی نمونه

با هفت میلی لیتر ) میلی لیتر 7گرم در  3/0(استرهاي متیل اسیدهاي چرب با اختالط روغن و هگزان . گزارش شد

استر اسیدهاي چرب با . دقیقه تهیه شدند 15درجه سانتیگراد به مدت  50هیدروکسید پتاسیم متانولی دو نرمال در دماي 

HP-5890کروماتوگراف  (Hewlett-Packard, SC,USA) هز به ستونهاي مویینه مجBPX 70 متر  60(اي سیلیکا شیشه

گاز . اي شناسایی گردیدندو آشکارساز یونی شعله) میکرومتر ضخامت الیه داخلی 2/0میلیمتر قطر داخلی،  22/0طول، 

، 198 دماي آون، بخش تزریق و آشکارساز به ترتیب. لیتر بر دقیقه بودمیلی 7/0حامل عبارت از هلیم با سرعت جریان 

  .آزمایشها در دو تکرار انجام شدند. درجه سانتیگراد بود 250و  280

   

  اسید چرب آزاد. 3- 2

انجمن (گیري شد اندازه) AOCS )40- a5 Caمقدار اسید چرب آزاد به روش تیتراسیونی گزارش شده در 

  ). 1993هاي روغن آمریکا، شیمیدان

  

  عدد پراکسید. 4- 2



٤

گیري اندازه) 1994شانتا و دکر، (هاي لبنی وفتومتري فدراسیون بین المللی فراوردهعدد پراکسید به روش اسپکتر

  ).روش تیوسیانات(شد 

  

  عدد یدي. 2-5 

  ).AOAC ،2005(گیري شد اندازه) AOAC )158/920عدد یدي به روش هانوس معرفی شده در روشهاي 

  

  مقدار کل ترکیبات فنلی. 6- 2

کاپانسی و (یف سنجی و با استفاده از معرف فولین سیوکالچو مقدار کل ترکیبات فنلی به روش ط

تا  04/0منحنی کالیبراسیون محلولهاي متانولی اسید گالیک در محدوده غلظتی . تعیین مقدار گردید) 2000همکاران،

  .لیتر ترسیم شدگرم بر میلیمیلی 40/0

  

  هامقدار کل توکوفرول. 7- 2

  .گیري شداندازه) 1988(جی وانگ و همکاران ها به روش رنگ سنمقدار کل توکوفرول

  

OSI(شاخص پایداري اکسایشی . 8- 2
2

 (  

براي این منظور، سه گرم نمونه روغن . استفاده شد 743براي تعیین پایداري اکسایشی از دستگاه رنسیمت مدل 

  ).2007فرهوش، (ود لیتر بر ساعت ب 15سرعت جریان هوا . درجه سانتیگراد مورد آزمایش قرار گرفت 120در دماي 

  

  نتایج و بحث. 3

                                                
2 Oil/oxidative stability index 
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) واالن بر کیلوگرماکیمیلی 85/10 ± 62/0(و عدد پراکسید ) گرم بر گرممیلی 78/0 ± 02/0(مقدار عدد اسیدي 

کمیسون غذایی کدکس. نشان داد که روغن مذکور کیفیت اولیه قابل قبولی دارد) 1جدول (روغن استخراج شده 
3
 

). 2004الفواز، (اعالم نموده است  4و  10سیدي را براي روغن بکر پالم و نارگیل به ترتیب بیشترین مقدار مجاز عدد ا

واالن بر اکیمیلی 0/40تا  0/20نشان دادند که زمانی که عدد پراکسید روغن در دامنه ) 2006(آجایی و همکاران 

کمیسیون غذایی کدکس بیشترین مقدار  از طرفی دیگر، بر طبق. کیلوگرم قرار داشته باشد، روغن دچار تندي شده است

بنابراین با ). 1975مارکویچ و بستیک، (باشد واالن بر کیلوگرم میاکیمیلی 0/20عدد پراکسید روغن زیتون تصفیه نشده 

هاي کیفی اولیه در محدوده قابل قبول قرار داشتند، روغن توجه به اینکه روغن مورد مطالعه تصفیه نشده بود و شاخص

  .تواند به عنوان یک روغن خوراکی با کیفیت خوب محسوب شوددو میدانه ک

دهنده میزان باالي غیر بود که نشان) 1جدول (گرم  100گرم بر  4/104 ± 0/0مقدار عدد یدي روغن دانه کدو 

هاي همچنین مشخص شد که مقدار عدد یدي نمونه مورد مطالعه در مقایسه با سایر روغن. باشداشباعیت روغن می

  ).2003نیکلز و ساندرسون، (، کنوال، کلزا، و ذرت قرار دارد پنبه دانهخوراکی در دامنه روغن 

. گرم بر کیلوگرم بودمیلی 7/66 ± 7/3در این مطالعه مقدار ترکیبات فنلی روغن استخراج شده از دانه کدو 

-میلی 7/882 ± 3/18(دو بسیار باالست شود، مقدار توکوفرول کل روغن دانه کمالحظه می 1گونه که در جدول همان

  . رود روغن پایداري اکسیداتیو خوبی طی نگهداري و فراوري داشته باشدکه انتظار می) گرم بر کیلوگرم

OSI صورت مدت زمان الزم براي گسترش تندي باشد که بهها میها و چربیمعیاري از پایداري اکسیداتیو روغن

ساعت  57/6 ± 09/0روغن دانه کدو در این تحقیق  OSIمقدار . شودها تعریف میو چربیها گیري در روغنقابل اندازه

هاي دانه کدو، زیتون و آفتابگردان انجام بر روي روغن) 1997(اي که تساکنیس و همکاران در مطالعه). 1جدول (بود 

  . دست آمدبه 40/3و  22/7، 55/5دادند، به ترتیب مقادیر 

از اطالعات ساختار اسید چرب براي . نشان داده شده است 1غن دانه کدو در جدول ساختار اسید چرب رو

هرچه مقدار غیر اشباعیت یک روغن بیشتر . شودها استفاده میها و چربیاي و پایداري روغنارزیابی کیفیت تغذیه

                                                
٣ Codex Alimentarius Commission
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اسید چرب به چندین عامل ساختار ). 2006ناکیک و همکاران، (تر خواهد بود باشد، در برابر تجزیه اکسایشی حساس

مورکویچ و همکاران، (وهوا و مرحله رسیدگی اي که گیاه در آن رشد کرده است، آبواریته، منطقه: بستگی دارد از جمله

شود، چهار اسید چرب عمده روغن دانه کدو به ترتیب اسید لینولئیک، مشاهده می 1گونه که در جدول همان). 1999

روغن دانه . شونددرصد کل مقدار اسید چرب را شامل می 97هم بیش از باشند که رويریک میاولئیک، پالمتیک و استئا

و اسید استئاریک ) درصد 7/10(طور عمده از اسید پالمتیک باشد که بهدرصد اسید چرب اشباع می 4/19کدو داراي 

اسید . درصد است 7/80 و حدود میزان اسیدهاي چرب غیر اشباع روغن دانه کدو باال. تشکیل شده است) درصد 7/7(

درصد  4/38و  8/39چرب عمده غیر اشباع در روغن مورد مطالعه اسید لینولئیک و سپس اسید اولئیک بود که به ترتیب 

در اغلب مطالعات انجام شده بر روي ساختار اسید چرب کوکوربیتا پپو، مقدار . انداز کل اسیدهاي چرب را تشکیل داده

استیونسون (بوده است ) درصد 8/37تا  4/20(بیش از درصد اسید اولئیک ) درصد 6/55تا  1/43(یک درصد اسید لینولئ

) درصد 42/38و  84/39ترتیب به(که در مطالعه اخیر درصدهاي اسید لینولئیک و اولئیک درحالی) 2007و همکاران، 

باع این روغن، مقدار اسید لینولنیک بسیار کم و با وجود باال بودن مقدار کل اسیدهاي چرب غیر اش. تقریباً مشابه بودند

همچنین مقدار سایر . درصد بود که مطابق سایر اطالعات منتشر شده در منابع براي روغن دانه کدو بود 7/0حدود 

اسیدهاي چرب موجود در روغن دانه کدو بسیار کم و مشابه دیگر نتایج گزارش شده در منابع براي این روغن بود 

   ).2007و همکاران،  استیونسون(
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