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  چكيده
صوصيات فيزيكي، شيميايي و بيوشيميايي پسته رقم دانشمندي با سه رقم غالب استان خراسان شامل بادامي سفيد، كله قـوچي                    در پژوهش حاضر، خ   

صفات مورد نظر شامل وزن تر و خشك ميوه، وزن تر و خشك پوست سـبز، وزن مغـز سـبز، وزن پوسـت اسـتخواني،                          . و اكبري مورد بررسي قرار گرفت     
ميوه و حجم مغز سبز، درصد روغن، ميزان و نوع اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع، پلي فنـل كـل  توكـوفرول كـل، عـدد                           درصد پوكي و خنداني، حجم      
هاي مهمي مانند وزن مغز سبز، درصد خنداني و نسبت مغز سـبز بـه ميـوه     نتايج نشان داد پسته دانشمندي از نظر شاخص. پراكسيد و عدد اسيدي  بودند   

و )  درصـد  82/51(اكبري و بادامي سـفيد داراي بيـشترين درصـد روغـن             , رقم دانشمندي نسبت به ارقام كله قوچي      . د مطالعه است  برتر از ساير ارقام مور    
رقم دانشمندي نسبت بـه  ) توكوفرول و پلي فنل كل(اكسيداني  از نظر ميزان مواد آنتي). 82/2(غيراشباع به اشباع بود چند باالترين نسبت اسيدهاي چرب    

 . در رقم دانـشمندي بدسـت آمـد       ) كه باعث كاهش ارزش غذايي پسته مي شود       (و در مقابل كمترين ميزان پراكسيد       جايگاه دوم قرار گرفت     م در   ساير ارقا 
ه گرم پتاس بر گرم روغن بود كه نسبت به رقم كل ميلي 49/0در رقم دانشمندي  اسيديته همچنين ميزان).  روغنواالن گرم بر كيلوگرماكي ميلي702/2(

شود پسته دانشمندي مـي توانـد يـك      بر اساس نتايج اين تحقيق، استنباط مي. درصد كاهش نشان داد27) گرم پتاس بر گرم روغن  ميلي627/0 (قوچي
  .رقم مناسب براي توليد تجاري بوده و جايگاه صادراتي اين محصول ملي را بهبود بخشد

  
  ع و غيراشباع، پسته دانشمندي، عدد اسيدي، عدد پراكسيد اكسيدان، اسيدهاي چرب اشبا آنتي:كليديهاي  واژه

  
     1 مقدمه

به روايت اسـناد تـاريخي مـوطن اصـلي پـسته در شـمال شـرق                 
) 16(نـژاد   نخعـي . هاي خواجه سرخس اسـت     خراسان بزرگ و جنگل   

پيشينه اهلي كردن پسته را به قـرن شـشم و در شـهرهاي سـبزوار و                 
ن مناطق كشت و پـرورش پـسته        از مهمتري . فردوس نسبت داده است   

توان رفسنجان، كرمان، دامغان و شهرستان فيض آباد مـه         در ايران مي  
مهمتـرين ارقـام رفـسنجان كلـه        . والت در استان خراسان را نام بـرد       

وليكن ارقام كلـه قـوچي، بـادامي سـفيد،          ). 10(قوچي و اوحدي است     
غالـب  قـام   پسته قرمز، پسته گرمه، برگ سياه و پسته دانـشمندي از ار           
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 مركـز كـشت و پـرورش پـسته در         بزرگترين). 1(استان خراسان است    
كهـن در    ايخراسان، شهرستان فيض آبادِ مه والت اسـت كـه سـابقه           

 درصد از كل پـسته خراسـان در         42بيش از   . كشت و پرورش آن دارد    
شـود كـه از ايـن        هكتار باغات مثمر اين شهرستان توليد مـي        10100

ميزان توليد پـسته    . الت در رتبه نخست قرار دارد     لحاظ فيض آبادِ مه و    
 1515 تـن بـا ميـانگين        14500 بـالغ بـر      1388اين منطقـه در سـال       

با شناسايي  ) 9(شرافتي  ). 2(كيلوگرم پسته خشك در هكتار بوده است        
دوازده رقم بومي و غير بومي كشت شده در فيض آباد به بررسي بيش              

ايـن ارقـام شـامل    . ن پرداختاز يكصد صفت فيزيكي و فنولوژيكي آنا  
كله قوچي، اكبري، بادامي سفيد، پسته گرمه، عباسـعلي، پـسته قرمـز،             

  . بودند برگ سياه، ممتاز، شاه پسند، خنجري و پسته دانشمندي
، ).Daneshmandi Cv. Pistacia vera L( پـسته دانـشمندي  

رقمي جديد از پسته اهلي است كـه در شهرسـتان فـيض آبـاد كـشت         
ات كـشاورزي كـشور      در مركز اطالع   1385ين رقم در سال     ا. شود مي

گـزارش شـرافتي   ). 22/1/85 – 18/85تحـت شـماره    (به ثبت رسـيد   

  )علوم و صنايع كشاورزي(  علوم باغبانينشريه
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