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 1گروه علوم و صنایع غذایی  ،واحد سبزوار  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران
 2گروه فناوری مواد غذایی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت مقاله 49/2/3 :تاریخ پذیرش مقاله 49/7/11 :
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانة کهور یزد و گرمسار و مقایسه آنها با یکدیگر انجام پذیرفت.
بدین منظور ،پس از محاسبه وزن هزار دانه ،دانه ها آسیاب شد و آزمون های اندازه گیری رطوبت ،خاکستر ،میزان قند کل ،میزان پروتئین،
شناسایی اجزاء پروتئینی و شناسایی امالح موجود در نمونه انجام شد .در بین نمونه های مورد مطالعه نمونه روئیده شده در خاک زراعی
بیشترین وزن هزار دانه ،رطوبت ،پروتئین و کمترین میزان سلنیوم را به خود اختصاص داد .برای تعیین میزان درصد روغن دانه ،روغن هر یک
از نمونه ها توسط حالل استخراج گردید و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغنهای استخراج شده مانند مقادیر فسفولیپید ،مواد غیر صابونی
شونده ،رنگ روغن ،فلزات موجود در روغن ،ترکیب اسیدهای چرب ،اندیس یدی ،زمان پایداری روغن ،اندیس پراکسید و درصد اسیدهای
چرب آزاد مورد بررسی قرار گرفت .در بین نمونه های کهور ،دانه منطقه گرمسار که در خاک زراعی روییده بود ،بیشترین میزان روغن،
اندیس یدی ،میزان فسفر و فسفولیپید و ترکیبات غیر صابونی شونده را نسبت به سایر نمونه ها به خود اختصاص می دهد .روغن دانه کهور
خودرو در بیابان حاشیه جنوبی گرمسار بیشترین مقدار آهن ولی کمترین میزان اندیس اسیدی و اندیس پراکسید را نسبت به سایر نمونه ها
داراست.
واژه های کلیدی :پروزوپیس فارکتا ،ترکیبات دانه ،روغن ،کهور

* مسوول مکاتبات afjapo@gmail.com :
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 -1مقدمه

جامع گیاهشناسی بر روی گیاهان دارویی فلسطین اشغالی11 ،

پروزوپیس فارکتا ( )Prosopis farctaیا  mesquiteیکی از

گونه را مناسب برای درمان دیابت گزارش نمودند ،هشت مورد از

گونه های پروزوپیس بومی آسیا است که خاستگاه آن از

جمله پروزوپیس که با ستاره مشخص نمودند به عنوان بهترینها در

هندوستان تا ایران است بذر این گیاه توسط مدفوع پرندگان

این تحقیق مشخص شدند (.)18

مهاجر به سایر نقاط خاور میانه ،ترکیه ،اوکراین ،سواحل شمالی
آفریقا ،حتی تا الجزایر انتقال داده شد و سبب توسعه سطح رویش

 -2مواد و روشها

کهور گردید .این گیاه ،بوتة کوتاه ،پر شاخ و برگ و همیشگی

 -1-2نمونه دانه کهور

است که طول آن در اکثر موارد به  94سانتیمتر تا یک متر می

سه نمونه دانه کهور به صورت کامالً تصادفی از منطقه گرمسار و

رسد .اما ،اگر برنامة مبارزه با علف هرز در زمین زراعی اجرا

یزد تهیه و مطابق با جدول  1کد گذاری شدند.

نگردد؛ این بوته در شرایط مساعد می تواند تا ارتفاع بیش از دو
جدول -1کد و منطقه برداشت نمونه ها

متر و تقریبا برابر با درخت مو یا برخی مرکبات ،رشد داشته باشد
و به ندرت تا ارتفاع سه متر نیز رویت شده است ( .)19ریشه و

منطقه برداشت

نمونه ها

ریزوم های به خوبی توسعه یافتة این گیاه تا عمق 11الی 24متری

بیابان حاشیه جنوبی گرمسار(خودرو)

A

مزرعه گرمسار(خودرو در خاک مزرعه)

B

بیابان حاشیه یزد (خودرو)

C

خاک نیز می توانند نفوذ نمایند .شاخه های بلند و باریک آن تیغ
های کوتاهی ،مانند رز دارند 4 .تا  13جفت برگ دو به دو مقابل
همدیگر با طول هر برگ  1/8تا  3سانتیمتر در سر شاخه ها می
روید .گل های کوچک زرد رنگ از اردیبهشت تا مرداد پدید
می آیند .در هر گل آذین  1تا  2کپسول کشیده با مزوکارپ
پالپی بوجود می آید که هنگام رسیدگی کامل ،به رنگ قهوه ای
تیره تبدیل می شود ( .)14پروزوپیس فارکتا ،خاک های رسی و
خشک و خاک های آبرفتی عمیق با سطح آب زیرزمینی کم
عمق را می پسندد و در خاک های شور تحت شرایط نیمه بیابانی
گل ها شکوفا می شود.این گیاه می تواند برای نشخوارکنندگان
در فصول خشک غذای مناسبی باشد ( .)11اندام های هوایی و
جوان بوته می تواند به عنوان علوفة شتر ،گوسفند و بز استفاده

برای تعیین ترکیبات شیمیایی ،دانه ها پس از خروج از غالف
کپسولی شکل ،به صورت جداگانه آسیاب شدند.کلیه مواد
شیمیایی استفاده شده برای آزمایشات این تحقیق ساخت شرکت
آلمانی مرک بودند.
 -2-2آزمونهای شیمیایی
 -1-2-2تعیین میزان رطوبت دانه کهور
اندازه گیری رطوبت آرد دانه کهور به روش AACC 44-16

انجام شد.

شود (.)14

 -2-2-2تعیین میزان خاکستر دانه کهور

اطالعات اندکی در مورد ارزش غذایی پروزوپیس فارکتا موجود

آزمون اندازه گیری خاکستر دانه کهور به روش AACC 08-01

است .نتایج پژوهش انجام شده در سال  1424حاکی از آنست که

انجام شد.

کپسول ها حاوی  19/1درصد پروتئین بر مبنای وزن خشک و
 11/7درصد فیبر خام هستند .دانه ها حاوی  24/1درصد پروتئین

 -3-2-2تعیین نوع و میزان عناصر معدنی دانه کهور

بر مبنای وزن خشک 4/3 ،درصد فیبر ( )9و  14/3درصد ترکیب

تعیین درصد  24عنصر معدنی آرد دانه کهور توسط دستگاه

موسیالژی است ( .)11پری کارپ دانه سرشار از تانن و حاوی

اسپکتروفتومتر جذب اتمی طبق روش استاندارد AOAC 999-

 18/1درصد گالوتانین می باشد ( .)17پروزوپیس فارکتا با نام

 11به روش هضم تر با استفاده از اسید نیتریک و اسید

عربی محلی ینبوت نیز به چشم می خورد که به عنوان درمان

کلریدریک صورت گرفت (.)1

اسپاسمهای قائدگی ،دفع سنگ کلیه و درمان دیابت معرفی شده
است ( .)11در سال  Yaniv ،1487و همکاران در یک تحقیق
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 -4-2-2تعیین میزان پروتئین دانه کهور

رنگ برموفنل بلو به لبه پایینی ژل) و شدت جریان  34میلی آمپر

اندازه گیری پروتئین آرد دانه کهور به روش AACC46-30

در دستگاه ( PROTEIN II xi SLABGELشرکت BIO-

انجام شد.

 )RADبود .پس از بیرون آوردن ژل از شیشه های الکتروفورز با
محلول حاوی  4/4121گرم رنگ کوماسی بریلینت

 -5-2-2تعیین زیر واحدها و بخشهای مختلف پروتئین دانه
کهور

برای تعیین زیرواحدهای تشکیل دهنده پروتئین دانه کهور از
الکتروفورز  SDS-Pageبه روش )Laemmli(1970استفاده
شد.
 -1-5-2-2استخراج پروتئین های محلول برای انجام
الکتروفورز

بافت نرم شده دانه کهور به لوله ها ی سانتریفیوژ منتقل و به نسبت
 1گرم دانه به  3سی سی بافراستخراج ( ;Tris- HCl, 50 mM

بلو() 7 ،Coomassie Brilliant Blueدرصد اسید استیک
خالص و  24درصد متانول به مدت  12ساعت رنگ آمیزی و
سپس با محلول حاوی  7درصد اسید استیک خالص و  1درصد
متانول به مدت  12ساعت رنگبری شد .از مارکر پروتئینی BIO-

 RADبرای تعیین وزن ملکولی زیر واحدهای نمونه های مورد
آزمایش استفاده شد .حرکت نسبی هر مارکر پروتئینی در ژل
محاسبه و در مقابل مکانی که مارکر از حرکت ایستاد ،خطی به
نام لگاریتم وزن ملکولی آن مارکر به عنوان یک خط استاندارد
االکتروفورزرسم شد .با قرار دادن حرکت نسبی هر زیر واحد
پروتئین کهور لگاریتم وزن ملکولی آن زیر واحد و با آنتی

PMSF, 1mM; EDTA, 2mM; Mercaptoethanol,
 )1mM; PH 7.2به لوله ها افزوده گردید .سپس لوله های

لگاریتم وزن ملکولی زیر واحد تعیین شد .تجزیه و تحلیل داده ها

حاوی محلول به مدت  9-3ساعت در دمای  9درجه سلسیوس

با استفاده از نرم افزار ) SAS (2000انجام گرفت.

روی شیکر با سرعت  14دور در دقیقه ،قرار داده شد و پس از آن
فازمایع رویی جمع آوری و به وسیله استون سرد با نسبت  1حجم

 -6-2-2اندازه گیری  pHآرد دانه کهور

نمونه به  3حجم استون ،رسوب داده شد و در دمای  -24درجه

میزان  pHآرد دانه کهور و پودر کپسول کهور به روش

سلسیوس فریزر به مدت  24دقیقه نگهداری شد و پس از آن

استاندارد ملی شماره  37انجام شد.

مجدداً به مدت  11دقیقه با سرعت 19444دور در دقیقه در 9
درجه سلسیوس سانتریفوژ گردید .در این مرحله مایع رویی به
آرامی خالی گردید و رسوب حاصله در دمای اتاق کامالً خشک
شد و پس از آن به این رسوب مقدار کمی از بافر استخراج
(حدوداً  344میکرولیتر) افزوده شده ،با دقت رسوب موجود حل
گردید و مجدداً به مدت  1دقیقه با سرعت 19444دور در دقیقه
در  9درجه سلسیوس ،سانتریفوژ شد .از این مایع رویی برای
بررسی بخشهای مختلف پروتئین دانه کهور به روش SDS-Page

استفاده شد(.)12
 -2-5-2-2روش انجام الکتروفورز

مقدار  21میکرولیتر از پروتئین استخراج شده که تقریباً حاوی 14
میکروگرم پروتئین بود ،به چاهک های الکتروفورز با ژل باالیی
حاوی 3/71درصد آکریل آمید – بیس آکریل آمید و ژل پایینی
حاوی  12درصد آکریل آمید -بیس آکریل آمید منتقل شد .ابعاد
ژل  1×114×194میلی متر و زمان الکتروفورز  3ساعت (تا رسیدن

 -7-2-2تعیین میزان روغن دانه کهور

اندازه گیری میزان روغن طبق روش سوکسله برای هر سه نمونه
دانه کهور شامل دانه خودرو گرمسار ،دانه کشت شده گرمسار و
دانه خودرو یزد ،در سه تکرار انجام شد حالل مورد استفاده -n
هگزان و مدت زمان استخراج  1ساعت بود.
 -8-2-2تعیین میزان و ترکیب اسیدهای چرب روغن دانه
کهور

جهت تعیین میزان و ترکیب اسیدهای چرب ابتدا متیله کردن
نمونه های روغن طبق دستورالعمل  ISOشماره  1144انجام
گردید .سپس متیل استرها توسط روش گاز کروماتوگرافی
 AOACبا شماره  413/22شناسایی شدند (.)7
بدین منظور دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل Agilent 7890

مجهز به دتکتور از نوع ( FIDیونیزاسیون توسط شعله
هیدروژن)داده پرداز  DS-1000 interfaceمتصل به کامپیوتر و
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نرم افزار کنترلی  chem stationمورد استفاده قرار گرفت،
ستون مورد استفاده HP.88 ،با ماهیت قطبی از جنس شیشه به

 -13-2-2رنگ روغن دانه کهور

طول  34متر و قطر داخلی  4/33میلی متر بود که ضخامت فاز

رنگ نمونه های روغن طبق روش استاندارد AOCSبا شماره

ساکن آن  4/21میکرومتر بود .برنامه ریزی دمایی ستون از  144تا

Cc 13e -92و توسط دستگاه الویباند با سل یک چهارم اینچی

 184درجه سلسیوس و افزایش دمایی با آهنگ  34درجه

تعیین شد(.)3

سلسیوس در دقیقه بود که به مدت  3دقیقه از  144تا  184درجه
سلسیوس افزایش یافت و بعد از  8دقیقه ایست در این دما با
آهنگ  14سلسیوس در دقیقه به  224درجه سلسیوس رسید و 2
دقیقه در این دما ماند4/2 .میکرولیتر نمونه روغن که طبق
دستورالعمل  ISOشماره  1144متیله شده بود به دستگاه که دمای
آن در زمان تزریق 224 ،درجه سلسیوس تنظیم شده بود تزریق
گردید.
 -9-2-2اندیس یدی روغن دانه کهور

اندیس یدی نمونه های روغن از روی درصد اسیدهای چرب
بدست آمده از طریق گازکروماتوگرافی بر اساس استاندارد
 AOCSبه شماره  Cd1C-85طبق رابطه زیر ،محاسبه شد(.)7
اندیس یدی=( C16:1) ×950/0+ (C18:1) ×860/0
+(C18:2) ×732/1+(C18:3) ×216/2

 -14-2-2میزان فسفر و فسفولیپیدها روغن دانه کهور

تعیین میزان فسفر و فسفولیپید بر اساس روش ارائه شده توسط
 Cocks & Van Redانجام گردید(.)8
 -15-2-2میزان ترکیبات غیر صابونی شونده روغن دانه
کهور

تعیین ترکیبات غیرصابونی شونده طبق روش  AOACبه شماره
 433/48صورت گرفت به این ترتیب که ابتدا روغن توسط پتاس
الکلی صابونی شد سپس ترکیبات غیرصابونی آن توسط دی اتیل
اتر استخراج شد(.)7
 -16-2-2تعیین میزان کل استرولها و توکوفرولها روغن
دانه کهور
تعیین میزان کل استرولها و توکوفرولها طبق روش AOAC

 -11-2-2زمان پایداری روغن در برابر اکسیداسیون روغن

شماره  474/11با استفاده از روش کروماتوگرافی الیه نازک

دانه کهور

انجام شد(.)7

تعیین زمان پایداری روغن در برابر اکسیداسیون طبق استاندارد
 AOCSبه شماره  Cd 12-57برای سه گرم نمونه روغن و در

 -17-2-2میزان مس و آهن روغن دانه کهور

دمای  114درجه سانتیگراد توسط دستگاه رنسیمت Metroh

جهت اندازه گیری غلظت فلزات آهن و مس از روش AOAC

مدل  793انجام شد(.)3

به شماره  444/41و روش  AOCSشماره  ca 15-75استفاده شد
که در این روش ابتدا نمونه مورد نظر خاکستر گردید و پس از آن

 -11-2-2اندیس اسیدی روغن دانه کهور

مخلوط اسید نیتریک و اسید کلریدریک به ان اضافه شد و پس از

درصد اسید چرب آزاد طبق روش  AOACشماره  494/28از

تهیه استانداردهای مس و آهن غلظت این فلزات توسط دستگاه

طریق تیتراسیون روغن به وسیله سود  4/1نرمال در مجاورت فنل

جذب اتمی تعیین شد (.)7

فتالئین و برای هر نمونه در سه تکرار تعیین شد.
 -3نتایج و بحث
 -12-2-2اندیس پراکسید

 -1-3میزان رطوبت

اندیس پراکسید طبق روش  AOACبه شماره  411/33برای هر

جدول شماره  2میزان رطوبت دانه کهور را نشان می دهد .میزان

نمونه در سه تکرار اندازه گیری شد(.)7

رطوبت در نمونه ها از  3/4تا  1/1متغیر است و بیشترین آن مربوط
به دانه خودرو در مزرعه گرمسار می باشد .بیشتر بودن میزان
رطوبت نمونه  Bبه دلیل محتوای بیشتر پروتئین و جذب آب بیشتر
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توسط آن و همچنین آبیاری بیشتر منطقه رویش این گیاه می

مختلف بوجود آورده است .در مورد عنصر مس که نمونه A

باشد.

بیشترین و نمونه Bکمترین میزان را شامل شده اند ،مالحظه
خواهد شد که دقیقاً همین ترتیب در روغن این نمونه ها نیز خود

جدول  -2مقایسه میانگین رطوبت اندازه گیری شده در نمونه

را نشان داده است .چنانچه مالحظه می گردد اغلب عناصر نمونه

های مختلف کهور

های کهور تحت تاثیر مکان کشت قرار گرفته است .این دستاورد

نمونه

کد نمونه

درصد رطوبت

پودر دانه خودرو گرمسار

A

4±3/30b

پودر دانه خودرو در مزرعه گرمسار

B

5/6±3/30a

پودر دانه خودرو یزد

C

0/9±3/30b

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم
اختالف معنی داری ندارند.

مشابه با نتیجه بررسی ورمقانی و همکاران ( )1383است که
برروی عناصر معدنی گیاهان مرتعی ایالم مطالعه کرده بودند .در
مورد سلنیوم مقدار این عنصر بسیار تحت تاثیر خاک محل کشت
قرار گرفته است و در نمونه های خودرو بیابانی ،این میزان به بیش
از چند برابر نمونه کشت شده در خاک زراعی رسیده است (.)2
این نتیجه ،با بررسی  Dhillonو همکاران در سال  2441که بیان
کردند پروزوپیس فارکتا قادر است سلنیوم خاک های غنی از

 -2-3میزان خاکستر

جدول 3میزان خاکستر دانه گیاه کهور را نشان می دهد .چنانچه
مشاهده می شود نمونه های خودرویی که در خاک بیابانی روئیده
اند میزان خاکستر بیشتری نسبت به نمونه روئیده شده در مزرعه
داشت .این پدیده احتماالً به دلیل آبیاری منظم و احتماالً
شستشوی بیشترخاک می باشد.

سلنیوم را در خود ذخیره کند ،مطابقت دارد( .)4سلنیوم تا 14
میکروگرم برای انسان نه تنها بی خطر است بلکه نقش آنتی
اکسیدانی نیز داشته و مانع نکروزه شدن کبد می شود (.)13
میزان حد مجاز فلزات سنگین غالت و حبوبات از استاندارد ملی
شماره  12418با عنوان ،خوراک انسان-دام -بیشینه رواداری
فلزات سنگین استخراج شد .در این استاندارد ،بیشینه رواداری

جدول -3مقایسه میانگین میزان خاکستر دانه های کهور

فقط برای دو عنصر سرب و کادمیوم در این دسته مواد غذایی قید

نمونه

کد نمونه

درصد خاکستر

شده است که این حد برای سرب  4/2و برای کادمیوم نیز 4/1

پودر دانه خودرو گرمسار

A

0/4±3/36 cd

میلی گرم در کیلو گرم آورده شده است ( .)1چنانچه مشاهده می

پودر دانه خودرو در مزرعه گرمسار

B

0/55±3/35 d

شود ،هر سه نمونه کهور مقادیری کمتر از  4/1را برای هر دو

پودر دانه خودرو یزد

C

0/55±3/30 abc

عنصر مذکور دارا هستند .در مورد سایر عناصر نیز مقادیر موجود

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم

در کهور کمتر از آستانه مسمومیت این عناصر می باشد .به عنوان

اختالف معنی داری ندارند.

مثال حد مجاز روی برای هر فرد 144تا  344میلی گرم در روز

 -3-3میزان برخی عناصر معدنی دانه کهور

میزان  24عنصر معدنی دانه کهور در جدول 9نمایش داده شده
است .چنانچه مشاهده می شود تقریباً در اکثر موارد نمونه  Aکه
حاوی کمترین میزان خاکستر در بین این سه نمونه بوده است ،به
طور معنی داری ،کمترین میزان عناصر را به خود اختصاص داده
است .ولی در مورد میزان کلسیم ،بین هر سه نمونة مورد مطالعه،
اختالف معنی داری مشاهده نشد .در مورد کروم و منیزیم
اختالف معنی دار بین دانه خودرو گرمسار و یزد مشاهده شد.
تقریباً چنین مشاهده می شود که تفاوت در شرایط کشت و مکان
رویش گیاه ،اختالفات معنی دار زیادی در بین عناصر نمونه های

است .کروم تا  31میکروگرم در روز برای بدن ضروری است و
حد مسمومیت برای آن قید نشده است.کبالت روزانه تا 3
میکروگرم برای بدن ضروری است (.)13
 -4-3میزان پروتئین

میزان درصد پروتئین آرد دانه و کپسول کهور در جدول  1آورده
شده است .نمونه  Bکه مربوط به دانه گیاه کهور روئیده شده در
خاک زراعی گرمسار است و از شرایط مساعدی برای رشد
برخوردار بوده است ،از میزان پروتئین بیشتری نسبت به سایر نمونه
ها از جمله دانه کهور خودرو یزد و گرمسار برخوردار است و از
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جدول  -6مقایسه میانگین عناصر معدنی دانه کهور
نام عنصر

)A(ppm

)B(ppm

)C(ppm

نقره

0/03±3a

3/65±3c

0/59±3/335b

آلومینیم

0/33±3b

5/03±3/500c

4/03±3/353a

باریم

3/93±3/335a

3/66±3/335c

3/95±3/335a

بریلیم

<3/0

<3/0

<3/0

کلسیم

5943/9±0/603a

590/33±3/500b

5365/05±3/300c

کادمیم

<3/0

<3/0

<3/0

کبالت

3/00±3/330a

3/00±3b

3/00±3a

کروم

3/55±3/300b

3/55±3b

3/53±3a

مس

3/00±3/305a

4/60±3/300c

0/40±3b

پتاسیم

0360/33±0/550b

0353/33±0/005c

3459/33±3/500a

لیتیم

<3/5

<3/5

<3/5

منیزیم

0445/03±5/653b

0443/33±3b

0430/33±3a

منگنز

53/33±3/300a

55/35±3/335b

55/03±3/350c

سدیم

55/30±3/335a

44/00±3/303c

53/00±3b

نیکل

3/93±3b

3/45±3c

0/33±3a

سرب

<3/0

<3/0

<3/0

سلنیم

534/0±3/30b

09±3/00c

535/0±3a

قلع

<0

<0

<0

استرانسیم

45/05±3/355b

09/05±3/335c

46/03±3a

وانادیم

<0

<0

<0

روی

43/30±0/050a

55/06±3b

00/65±3/335a

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم اختالف معنیداری ندارند

نظر آماری این اختالف با دو نمونه دیگر معنی دار است و این در

آن هم در فاصله اندکی از خط 11444دالتونی مارکر بر جای

حالیست که اختالف میزان پروتئین دانه در دو نمونه خودرو فوق

گذاشت ،لذا به طور تقریب با توجه به قرابت آن به خط 11444

الذکر با وجود اینکه از دو منطقه مجزا استحصال شده اند ،از نظر

دالتونی مارکر ،وزن ملکولی پروتئینی دانه کهور  19444دالتون

آماری معنی دار نیست .می توان چنین فرض کرد که میزان

تعیین شد .شایان ذکر است این نتیجه در هر سه نمونه دانه کهور

پروتئین دانه کهور بیشتر وابسته به شرایط رشد و میزان دسترسی

مورد بررسی ،یکسان به دست آمد که نشان دهنده اینست که

به آب و مواد مغذی است تا منطقه رویش .پروتئین کپسول کهور
نسبت به پروتئین دانه کهورکمتر است و اختالف معنی داری بین
میزان پروتئین سه نمونه کپسول کهور مشاهده نمی شود.
 -5-3واحدها و بخشهای مختلف پروتئین دانه کهور

پروتئین کهور تنها از یک زیر واحد به وزن ملکولی حدود
 19444دالتون تشکیل گردیده است .با عنایت به اینکه در ژل
الکتروفورز ،پروتئین دانه کهور خط خود را تنها در یک منطقه

جدول  -9مقایسه میانگین میزان پروتئین نمونه های کهور
نمونه

کد نمونه

درصد پروتئین

پودر دانه خودرو گرمسار

A

50/6±3/04 b

پودر دانه کشت شده گرمسار

B

54/3±3/65 a

پودر دانه خودرو یزد

C

55/0±3/0b

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم اختالف
معنیداری ندارند.
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کهور منطقه یزد و گرمسار از یک نوع پروتئین خاص تشکیل

 -9-3رنگ روغن دانه های کهور

شده اند.

رنگ نمونه های دانه کهور در جدول  8نشان داده شده است،
چنانچه از اعداد نیز بر می آید در هر سه نمونه شدت رنگ زرد از

 -6-3وزن هزار دانه

قرمز و آبی بسیار بیشتر است و این دال بر زرد بودن روغن دانه

جدول  1وزن هزار دانه ،نمونه های دانه کهور را نشان می دهد.

کهور است.

چنانچه در این جدول مشاهده می شود از نظر وزن هزار دانه
اختالف معنی داری بین نمونه کهور روئیده شده در زمین زراعی
گرمسار و دو نمونه خودرو گرمسار و یزد مشاهده میشود ولی
مابین دو نمونه خودرو اختالف معنی داری نیست که این نشان
دهنده ایجاد دانههایی سنگینتر در شرایط مساعد رشد در دانه-

جدول  - 4مقایسه میانگین رنگ روغن دانه کهور
نمونه

کد نمونه

پودر دانه خودرو گرمسار

A

هاست.
پودر دانه کشت شده
جدول  -4مقایسه میزان وزن هزار دانه نمونه های کهور
نمونه

کد نمونه

وزن هزار دانه (گرم)

پودر دانه خودرو گرمسار

A

04/3±3/30b

پودر دانه مزرعه گرمسار

B

33/55±3/05a

پودر دانه خودرو یزد

C

05/30±3/30b

B

گرمسار

C

پودر دانه خودرو یزد

رنگ روغن
آبی

3/9±3/35 ab

قرمز

0±3/35 a

زرد

40±3/6 a

آبی

0±3/33 a

قرمز

0±3/30 a

زرد

44±3/0 b

آبی

3/9±3/39 ab

قرمز

5/9±3/34 a

زرد

43±3/5 a

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم اختالف

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم اختالف

معنیداری ندارند.

معنیداری ندارند.

-11-3اندیس اسیدی
 -7-3میزان قند احیاء کننده و غیر احیا کننده

درصد اسید چرب آزاد نمونه های روغن دانه کهور در جدول 4

میزان قندهای احیا کننده و غیر احیا کننده در کلیه نمونه ها صفر

نمایش داده شده است .چنانچه مشاهده می گردد نمونه کشت

به دست آمد.

شده کهور که در محیط مرطوبتری رشد نموده است ،میزان
درصد اسید چرب آزاد بیشتری نیز داشته است و اختالف معنی

 -8-3درصد روغن دانه کهور

چنانچه از جدول شماره  7مشاهده می گردد نمونه  Bکه در زمین
زراعی روییده است به دلیل برخورداری از زمین غنی تر و آب
بیشتر ،سنتز چربی بیشتری نیز داشته و درصد روغن باالتری را به
خود اختصاص داده است.

داری با دو نمونه دیگر دارای رطوبت کمتر ،دارد می توان چنین
استنباط کرد که فعالیت آنزیماتیک هیدرولیز روغن نمونه کهور
تحت شرایط با رطوبت بیشتر ،افزایش داشته است .
جدول  -5مقایسه میانگین اندیس اسیدی روغن دانه کهور

جدول - 4مقایسه میانگین میزان درصد روغن دانه کهور
نمونه

کد نمونه

میزان روغن (درصد)

پودر دانه خودرو گرمسار

A

6/05±3/34 ab

پودر دانه کشت شده گرمسار

B

3/90±0/35a

پودر دانه خودرو یزد

C

4/00±3/59 b

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم اختالف
معنیداری ندارند.

نمونه

نمونه

اسید چرب آزاد(درصد)

پودر دانه خودرو گرمسار

A

5/06±3/50b

پودر دانه کشت شده گرمسار

B

0/95±3/4a

پودر دانه خودرو یزد

C

0/35±3/30ab

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم اختالف
معنیداری ندارند.
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 -13-3میزان فسفولیپیدها

 -11-3اندیس پراکسید

اندیس پراکسید نمونههای روغن دانه کهور در جدول  14نشان

میزان فسفولیپیدهای نمونه روغن استخراج شده از دانه کهور در

داده شده است .چنانچه مالحظه می گردد ،دانه خودرو گرمسار

جدول 12نشان داده شده است .بیشترین میزان را نمونه کشت شده

کمترین میزان پراکسید و نمونه کشت شده گرمسار بیشترین میزان

دانه کهور در گرمسار و کمترین میزان را نمونه خودرو در یزد به

اندیس پراکسید را دارا هستند.

خود اختصاص دادهاند .فسفولیپیدهای دو نمونه خودرو
گرمسار()Aو نمونه خودرو یزد()Cکه در محیط نامساعد رشد

جدول -15مقایسه میانگین اندیس پراکسید روغن کهور
نمونه
پودر دانه خودرو
گرمسار
پودر دانه کشت
شده گرمسار
پودر دانه خودرو
یزد

کد
نمونه

کردهاند با همدیگر اختالف معنیداری ندارند ولی اختالفشان با

اندیس پر اکسید

نمونه کشت شده گرمسار( )Bمعنی دار است که نشان دهنده اینست

(میلی اکی واالن پراکسید در یک

که کهور در شرایط مساعد میتواند راندمان تولید فسفولیپیدهای

کیلوگرم روغن)

A

00/6±3/00a

B

05/0±3/55a

C

00/0±3/45a

بیشتری داشته باشد.
جدول -12مقایسه میانگین میزان فسفولیپیدهای روغن دانه کهور

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم اختالف
معنیداری ندارند.

نمونه
پودر دانه خودرو
گرمسار
پودر دانه کشت شده
گرمسار
پودر دانه خودرو یزد

 -12-3زمان پایداری در برابر اکسایش

زمان پایداری در برابر اکسیداسیون روغن استخراج شده از نمونه-

کشت شده گرمسار به خود اختصاص دادهاند.

A

صد گرم)
503±5/00b

B

503±3a

C

553±03b

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم
اختالف معنی دار ندارند

های دانه کهور در جدول11آورده شده است .بیشترین میزان
مقاومت حرارتی را نمونه دانه خودرو یزد و کمترین مقدار را نمونه

کد نمونه

فسفولیپیدها (میلی گرم در

 -14-3ترکیبات غیر صابونی شونده

میزان درصد ترکیبات غیر صابونی شونده نمونه روغن استخراج
شده از نمونههای دانه کهور در جدول  13نمایش داده شده است.

جدول  -11مقایسه میانگین زمان پایداری در برابر اکسیداسیون

نمونه کشت شده گرمسار بیشترین مقدار و نمونه خودرو این شهر

روغن دانه کهور

کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند .ترکیبات غیر صابونی

نمونه
پودر دانه خودرو
گرمسار
پودر دانه کشت شده
گرمسار
پودر دانه خودرو یزد

کد

زمان پایداری در برابر اکسایش

نمونه

(ساعت)

محیط نامساعد رشد کرده اند با همدیگر اختالف معنی داری ندارند

A

5/0±3/36a

ولی اختالفشان با نمونه کشت شده گرمسار( )Bمعنی دار است که

B

5/6±3/30a

C

5/9±3a

شونده دو نمونه خودرو گرمسار()Aو نمونه خودرو یزد()Cکه در

نشان دهندة راندمان تولید ترکیبات غیر صابونی شونده کهور در

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم
اختالف معنی دار ندارند

شرایط مساعد میباشد.
 -15-3میزان کل استرولها

میزان کل استرولهای روغن استخراج شده از دانه کهور در جدول
 19نمایش داده شده است .بیشترین میزان را نمونه کشت شده
گرمسار و کمترین میزان را نمونه خودرو گرمسار دارا می باشند.
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جدول  -13مقایسه میانگین میزان ترکیبات غیر صابونی شونده

جدول  -19مقایسه میانگین میزان کل توکوفرولهای روغن دانه

روغن دانه کهور

کهور

نمونه

کد نمونه

پودر دانه خودرو
گرمسار
پودر دانه کشت شده
گرمسار
پودر دانه خودرو یزد

ترکیبات غیر صابونی شونده

نمونه

(درصد)

A

0/0±3/35b

B

5±3a

C

0/0±3/05b

پودر دانه خودرو

کد

توکوفرولها (میلی گرم درصد

نمونه

گرم روغن)

A

03±5/55c

گرمسار
پودر دانه کشت شده

95±0/50a

B

گرمسار
پودر دانه خودرو یزد

55±5/55b

C

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم

اختالف معنی دار ندارند

اختالف معنی دار ندارند

جدول  -16مقایسه میانگین میزان کل استرولهای روغن دانه کهور

جدول -14مقایسه میانگین میزان آهن و مس روغن دانه کهور

کد

استرولها (میلی گرم درصد گرم

مس()ppm

نمونه

روغن)

A

533±53c

نمونه
پودر دانه خودرو
گرمسار
پودر دانه کشت شده

نمونه
پودر دانه خودرو

A

3/96±3/35a

3/00±3/30a

گرمسار
B

0533±50/04a

گرمسار
پودر دانه خودرو یزد

نمونه

کد

آهن()ppm

پودر دانه کشت شده

B

3/65±3/30b

3/34±3c

گرمسار
C

333±53/35b

پودر دانه خودرو یزد

C

0/35±3/35a

3/05±3/30b

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم

اختالف معنی دار ندارند

اختالف معنی دار ندارند

 -16-3میزان کل توکوفرولها

در اثر شستشو ،نسبت به خاک کم بارش بیابان باشد.

میزان کل توکوفرولهای نمونه های روغن دانه کهور در جدول
 11نمایش داده شده است .چنانچه مشخص است ،نمونه خودرو

 -18-3ترکیب اسیدهای چرب

گرمسار کمترین میزان و نمونه کشت شده همان شهر بیشترین

جدول 17ترکیب و میزان اسیدهای چرب تشکیل دهنده

مقدار را دارا می باشد .استرولها و توکوفرولهای روغن هر سه

گلیسیریدها در نمونه های روغن دانه کهور را نشان می دهد .در

نمونه با هم اختالف معنی داری نشان میدهد که نشان دهنده آن

نمونه های روغن مورد ازمایش اسید چرب لینولئیک ( 12تا14

است که میزان متفاوتی از این ترکیبات تحت شرایط متفاوت

درصد) ،اسید اولئیک ( 23تا 28درصد)و اسید پالمتیک(7

اقلیمی یا شرایط متفاوت رویش در گیاه سنتز میگردد.

تا11درصد)بیش از  44درصد اسیدهای چرب را تشکیل می
دهند .سایر اسیدهای چرب عبارتند از استأریک( 3تا7درصد)،

 -17-3میزان آهن و مس

لینولئیک( 4/9تا 4/4درصد).کمترین اسید چرب لوریک و

چنانچه جدول 11نشان میدهد ،میزان آهن و مس در نمونه  Bکه

سرونیک و بیشترین لینولئیک میباشد .وجود مقدار زیاد اسید

در زمین زراعی روئیده است و زمین آبیاری بیشتری شده است

اولئیک در نمونه روغن کهور عالوه بر اینکه منبعی ایدهال برای

نسبت به دو نمونه دیگر خودرو در بیابان کمتر است و این

تولید انرژی فراهم مینماید ،از بروز بیماریهای قلبی نیز جلوگیری

اختالف نیز معنی دار است .این نتیجه میتواند به دلیل شستشوی

میکند .اسید لینولئیک نیز که به میزان  12تا 14درصد در نمونه

بیشتر خاک زراعی و کاهش غلظت این فلزات سنگین در زمین

های دانه کهور وجود دارد از یک طرف از رسوب چربی در
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شریانها جلوگیری کرده و از طرف دیگر باعث افزایش کلسترول

استئاریک و پالمتیک در این نمونه از دو نمونه دیگر بیشتر است

خوب می شود .این اسید چرب از اسیدهای چرب ضروری و

ضمن اینکه اختالف معنیدار میزان این اسیدهای چرب در بین سه

عامل متعادل کننده رفع نیازهای انسان در هر مرحله سنی است.

نمونه روغن مشهود است .اما مقدار اسید لوریک در نمونه یزد

میزان اسید لینولنیک در روغن دانه کهور( 4/9تا 4/4درصد) بسیار

بیشتر از سایر نمونه هاست و دارای اختالف معنیداری با آنها می-

کمتر از مقدار این اسید چرب در روغن سویا (  7تا14درصد)

باشد در بین دو نمونة گرمسار اختالف معنیداری نشان نمیدهد.

میباشد .همین امر سبب میشود تا روغن دانة کهور پایداری
اکسایشی باالتری نسبت به روغن سویا داشته باشد .نمونه خودرو

 -19-3اندیس یدی

یزد از نظر میزان اسیدهای چرب اشباع نسبت به دو نمونه گرمسار،

اندیس یدی محاسبه شده نمونه های روغن دانه کهور ،با توجه به

مقدار بیشتری را از خود نشان میدهد .به عنوان مثال اسید

نوع اسیدهای چرب شناسایی شده نمونه ها در جدول  18نشان

جدول -14اسیدهای چرب روغن دانه کهور
اسید چرب(درصد)

خودرو گرمسار()A

کشت شده گرمسار()B

خودرو یزد ()C

)(C12:0اسید لوریک

3/30±3 a

3/30±3 a

3/35±3 b

)(C14:0اسید میریستیک

3/33±3 a

3/39±3/335 a

3/33±3 a

)(C15:0اسید پنتادسیلیک

3/36±3/335 b

3/36±3 b

3/33±3/335 a

)(C15:1اسید پنتادسنوئیک

3/36±3/335 a

3/36±3 a

3/36±3 a

)(C16:0اسید پالمتیک

03/3±3/35 b

9/5±3/35 c

00±3/30 a

)(C16:1اسید پالمیتولئیک

3/00±3/335 b

3/44±3 a

3/45±3 a

)(C18:0اسید استاریک

5/39±3/335 b

5/30±3/30 c

0/9±3/30 a

)(C18:1Cاسید اولئیک

55/93±3/30 b

a56/53±3

c63±3/54

)(C18:2Tترانس اسید لینولئیک

a3/399±3

3/305±3/335 c

3/335±3 b

)(C18:2N6اسید لینولئیک

55/04±3 b

56/30±3 a

54/33±3 c

)(C18:3Tاسید بتا ایلئواستاریک

3/55±3 b

3/55±3 b

3/50±3/335 a

)(C18:3Cاسید لینولنیک

3/06±3 b

3/00±3 a

3/05±3/35 c

)(C20:5N3اسید ایکوزاپنتانوئیک

3/05±3/335 a

3/00±0a

3/05±3 a

)(C22:6N3اسید دکوزاهگزانوئیک

3/30±3 a

3/30±3 a

3/30±3 a

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم اختالف معنی دار ندارند

جدول -14اندیس یدی روغن دانه کهور
نمونه

کد نمونه

اندیس یدی

پودر دانه خودرو گرمسار

A

050/30±3/30 a

پودر دانه کشت شده گرمسار

B

053/00±3/300 b

پودر دانه خودرو یزد

C

003/30±3/300c

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری با هم
اختالف معنی دار ندارند

داده شده است .چنانچه مشخص است نمونه کشت شده گرمسار
غیر اشباعتر بوده و نمونه خودرو یزد اندیس یدی کمتری دارد و

درجه اشباع باالتری دارد.
 -4نتیجه گیری
از آنجاییکه گیاه کهور در مناطق بیابانی ایران که قابلیت کشت
بسیاری از گیاهان را ندارد ،توانایی رشد دارد ،بهرمندی از
قابلیتهای متعدد تغذیه ای این گیاه میتواند به عنوان منبع مالی
جدیدی برای روستائیان کم درآمد این مناطق باشد.
با توجه به خواص فیزیکوشیمیایی روغن به دست آمده از دانه
های کهور ،روغن استحصال شده آن میتواند به عنوان یک منبع
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