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Amygdalus arabica(وامچکبادام Olivier (بس کرهمنطقهيهاجنگلدرتحقیقاین است.شدهپرداختهجغرافیاییجهتتأثیرو
،2شاملتاجقطرطبقهپنجدرکافیبذردهیباشادابوسالميهاپایهازبردارينمونهوگردیدانجامبختیاريوچهارمحالاستان

مجزاطوربهجنوبیوشمالیاصلیجهتدوازتصادفیصورتبهاصله5تعدادقطريطبقههردر.شدانجاممتر4و5/2،3،5/3
درومنتقلآزمایشگاهبهجداگانهيهاکیسهدروآوريجمعآنهاتولیديبذرتمامیشد.انتخابهادرختچهوضعیتوموقعیتثبتبا

اسیدهايوکنجالهدرموجودپرمصرفعناصربعدوگیريروغنسلهسوکروشبهکردنخردازپسباداممغزگرم10قطريطبقههر
،یتکمنظرازکهدادنشاننتایجشد.استفادهSASوEXCELهايافزارنرمازهادادهتحلیلوتجزیهبرايشد.گیرياندازهروغنچرب
وبیشینههمچنین،شد.دارمعنیآمارينظرازاختالفاینوبود%84/14شمالیجهتدرو%76/15جنوبیجهتدرروغنمقدار
عناصر،پرمصرفعناصرنظرازبود.94/10و94/18میزانبامتر2و4قطريطبقهبهمتعلقترتیببهبذرروغندرصدکمینه

خودمقداربیشینهشمالیجهتدرکلسیمعنصرمیزانکهحالیدررا داشتند، مقداربیشترینجنوبیجهتدرنیتروژنوفسفرپتاسیم،
داشت.را

Amygdalus arabica(بادامکلیدي:هايواژه Olivier(،پرمصرفعناصرروغن،بس،کرهجغرافیایی،جهت.

مقدمه
سرخیانگلخانوادهودارهستهيهامیوهگروهازبادام

کهاستخشکباريوباغیمحصوالتازیکیواست
,FAO(داردانسانتغذیهدرباالییغذاییارزش 2006(.

استخراجوآجیلصورتبهباداممیوهازاستفادهبیشترین
.استآنازبهداشتی-آرایشیوداروییمصارفباروغن

جهانخشکباريهايمغزترینرایجبیندربادامدانهمغز
ي مغزهاباشد.مفیددتوانمیانسانسالمتوتغذیهبراي
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ازیبخشيامالحظهقابلطوربهباداممغزمانندی خوراک
يغذاهاتمام.دهندمیلیتشکرامردمروزانهییغذابرنامه

ازیعیطبمنبعهادانهوهامیوهها،يسبزمثلیاهیگ
یعیطبيهااکسیدانآنتیبکاربردنکههستندهااکسیدانآنتی

هگرفتقراردیکتأموردسالمیزندگيبراییغذارهیزنجدر
Kornsteiner(است et al., دردتوانمیباداممغز).2006

ونانواییيهافرآوردهازجملهزیادييهافرآورده
هايویژگیدلیل بههمچنین،شوداستفادهسازيشیرینی
ایراندردارد.باالییبسیارارزشداروییوآرایشیرژیمی،

استزاگرسمنطقه،کشوررویشیمناطقترینوسیعازیکی
از%40برابر وسعتیتقریباًجنگلهکتارمیلیونپنجباکه
استدادهاختصاصخودبهراکشوريهاجنگلکل

)Sagheb-Talebi et al., موجودبادامگونه36از).2004
شود میدیدهمرکزيزاگرسدرآنگونه12دنیادر
)Sabeti, اینارزشباوحشیيهاگونهازیکی).1994

Amygdalusبادام،هاجنگل arabica Olivier(وامچک)
شناختهنیزطاووسیباداموبرگبیبادامهاينامباکهاست

در حدود ارتفاعبهاستايدرختچه،گونهاین.شودمی
دربیشترآنرویشگاهوبودهبرگبدونتقریباًکهمتر5/2

مطالعهموردگونه.استیکوهستانوخشکمناطق
)Amygdalus arabica Olivier(،سرخیان،گلخانوادهاز

يهاشاخه.باشدمیبادامجنسوهاايگوجهتیرهزیر
يهاپایهورنگسبزکرك،بدونراست،ايترکهمتعدد،
بههابرگاست.گونهنیاي هایژگیوازبرگبدونمسن
یااينیزهسر-خطیصورتبه،مترمیلی40تا7طول
هردروممتدقاعدهبادار،نوكیامنقاردارقاشقی،-خطی

بههاگلهستند.کركبدونوسبزنیریزویی روسطحدو
دمگلبدونتقریباًیاکوچکدمگل،مترمیلی17تا15قطر

کرويشفتهامیوههستند.قرمزبهمایلسفیدهايگلبرگو
نوكفشرده،کمی،مترمیلی20حداکثرطولبه،مرغیتخمیا

دیدهرنگايقهوههستهوخاکستريهايکركباتیز،
,Mozaffarian(شودمی 2003.(

تلخبادامروغنازکهبودهتلخگونهایندانهمغز
دیوارهبهچسبیدهاخالطدفعبرايخوراکیصورتبه

برايسرکههمراهبهآنضمادازوگوارشدستگاه
,Mozaffarian(شودمیاستفادهمزاجسردسردردهاي

بهمحدودبادامي روشدهانجاممطالعاتعمده).2003
اتیخصوصبري شورتنشاثربهمربوطوي تجاري هاگونه
Momenpour(یی غذاعناصرغلظتوي رشد et al.,

2015a,b ؛Jahanbazi-Goujani et al., زنیجوانه)،2014
Afshar-Mohammadian(رشدي هاشاخصو et al.,

بهارهي سرمابهمقاومتزانیمورشدتیوضع)،2015
)Momenpour et al., هابیماريی بعضتحملو)2014

Rostami(آهنوکربناتیبکمبودازی ناشکلروزمانند et

al., ی وحشوخودروي هاگونهمورددروبوده)2015
درکربنبیترستوانبهمربوطشتریبومحدودمطالعات

Ghanbarian(خاكومختلفي هااندام et al., 2015،(
اهیگرشدتیفیکبای طیمحعواملرابطهلیتحل

)Iranmanesh & Jahanbazi, وی ستیهمزدرصدای)2007
درختانباستیهمزي زیکوریمي هاقارچاسپوری فراوان
Mirzaei(بادام & Heidari, روابطوی کیژنتتنوع)،2015
ازاستفادهبای خارجوی رانیابادامارقامنیبي شاوندیخو

Mousavi(ي ازماهوارهیري نشانگرها et al., 2015(
روغنمیزانبرجغرافیاییجهتتأثیرمورددراما،شودمی

این دررو، از این.استانجام نشده ايمطالعهوامچکبادام
وکیفیتبریی ایجغرافجهتعاملتأثیربررسیبهتحقیق

پرداختهمختلفسنیندروامچکبادامروغنیتکم
وجوداندکیتحقیقاتزیندیگريهاگونهمورددراست.شده
درخت،قطر)Tavakoli)1995و Fattahiازجملهدارد،
زانیمبرگذارتأثیرعواملازراییایجغرافجهتوتاجقطر
کهاند کردهبیانآنان اند.کردهذکربنهدرختصمغوبذر

مورددرکهشودمیدارمعنییوقتبنهوهیمازیصنعتاستفاده
انجامالزميهايزیربرنامهآنوهیمازبنهروغناستحصال

وهیمازروغندرصد39تا29حدودرو شود، از این
اریبسزینروغننیاتیفیکواستاستخراجقابلبنهيدیتول

پژوهشیدر)Mazloumi)1989.استآلدهیاومناسب
.A(وحشیباداممشخصاتبررسیضمن scoparia(امکان
موردجدیدروغنمنبعیکعنوانبهراگونهاینازوريبهره
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FarehvashوTavakoliهمچنیناست.دادهقرارمطالعه

وحشیبادامروغنشیمیاییساختاربررسیبه)2008(
A. scopariaبهتوجهباکهندرسیدنتیجهاینبهوپرداخته

مقداروپذیرياکسایششاخص، SFAبهUSFAنسبت
ازبهتروحشیبادامروغنفنلی،وتوکوفرولیهايترکیب
.شددادهتشخیصزیتونروغن

Jahanbazi-Goujaniگونهاهمیت)2006(همکارانو
همچنینوصنعتیمصارفومیوهتولیدزمینهدررابنه

تولیدوسنینظرازرابنهيهاپایهکیفیویکموضعیت
ازپسوکردندبررسیبختیاريوچهارمحالاستاندرمیوه

محصولودرختکیفیویکممشخصاتبینرابطهایجاد
بیشتردرختسینهبرابرقطرهرچهکهرسیدندنتیجهاینبه

کهيطوربه.شودمیبیشترنیزمیوهتولیدمیزانشودمی
بیشترینمترسانتی25و20سینهبرابرقطرباي هاپایه

هايبنهاینکهبهتوجهباوداشتهرادهیرسبذرتولیدزانیم
برداريبهرههستند،مترسانتی25تا15قطربااغلباستان

درآمدمنبعدتوانمیمترسانتی20ازشیبقطرباي هاپایهاز
ازحکایتبادامروغنبررسیباشد.روستاییانبرايخوبی
مقدارواشباعغیرچرباسیدهايازباالییمقداروجود
وتلخيهابادامبینمقایسه.دارداشباعچرباسیدهايکمی

خصوصیاتبینيدارمعنیاختالفکهدادنشانشیرین
اسیدمیزاندارد،وجودبادامنوعدواینشیمیاییو کیفیزی

لینولئیک،%5/69تا%7/66بینباداممغزروغناولئیک
%71/5تا%62/4نیبپالمیتیکو%3/22تا%86/18بین

Shariatifar(تاسشدهتعیین & Mohammadpourfard,

تابادامروغندرصدشدهانجامبررسیبراساس).2015
غیراشباعچرباسیدهايمقداروشدهگزارش52/41%
%6/12آناشباعچرباسیدهايو%37/87روغناین

Viorica-Mirela(استشده تعیین et al., ساختار).2013
مقایسههمبازیتونروغنواسکوپاریابادامروغنشیمیایی

اسیدهايمقدارکهدادنشانتحقیقایننتایجاست،شده
يدارمعنیصورتبهوحشیبادامروغندراشباعچرب
اختالفهیچآماريلحاظبهوبودزیتونروغنازکمتر
پیونددارايغیراشباعچرباسیدهايدرصدبینيدارمعنی

Tavakoli(نداشتوجودروغندوایندردوگانه &

Farehvash, 2008.(Hosseinzade)1996(وتولیدمیزان
قابلروغنمیزانوتغذیهدرآنجایگاهوبنهمیوهبرداشت

.دادقراربررسیموردایالمدرراآناستخراج
Mozayananiي داریپای ابیارزبه)2010(همکارانو

وی فنلهايبیترکی اکسیدانآنتیاتیخصوص،یحرارت
ي مغزهاازحاصلروغندرچربي دهایاسلیپروف

ی ابیارزکهگرفتندنتیجهباداموگردوپسته،ی خوراک
ي داراپستهروغن،يگذارآونروشبهویداتیاکسي داریپا

بادامي هاروغنترتیببهآنازپسوبودي داریپانیباالتر
بودند.ي بعدي هامرتبهدرگردوو

هاروشومواد
بسکرهجنگلیرویشگاهجغرافیاییومکانیموقعیت
وچهارمحالاستانبس کرهبادامرویشگاهدرپژوهشاین

مکانیموقعیتنظرازکههکتار7/506مساحتبابختیاري
شهرستانجنوبکیلومتري60درکشوريتقسیماتدر

وچهارمحالاستانمرکزشرقجنوبکیلومتري110وبروجن
.)1(شکلشدانجاماست،گرفتهقرار(شهرکرد)بختیاري

روش تحقیق
گردشـی و  منظور اجراي این تحقیق، ضـمن جنگـل  به

بررسی کامل رویشگاه از نظر پراکنش گونه مورد مطالعـه  
)A. Arabica،(  با توجه به نداشتن قطر تنـه مشـخص در

هـا از  بندي درختچهگونه بادام، قطر تاج مبناي تقسیماین
هاي برداري از پایهمنظور نمونهنظر سن قرار گرفت. بدین

طبقـه قطـري تـاج    5سالم و شاداب با بذردهی کافی در 
تر فاقد بذر متر (طبقات پایین4و 5/3، 3، 5/2، 2شامل 

اصـله  5. در هـر طبقـه قطـري تعـداد     شـد بودند) انجام
صورت تصـادفی از دو جهـت اصـلی رویشـگاه یعنـی      به

طـور مجـزا انتخـاب و پـس از ثبـت      شمالی و جنوبی به
ها از طبقات قطـري یادشـده   موقعیت و وضعیت درختچه

برداري میوه (بذر) انجام شد.نمونه
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مطالعهموردمحدودهموقعیت-1شکل

يهاکیسهدروآوريجمعآنهاتولیديبذرتمامی
بذرهاسبزپوستسپسشد.منتقلآزمایشگاهبهجداگانه

ازمغزجداسازيباقطريطبقههردروکرده جدارا
ازپسنظرموردگونهباداممغزگرم10سختپوسته

عناصروگیريروغنسوکسلهروشبه،کردنخرد
درموجودچربي دهایاسوکنجالهدرموجودپرمصرف

استانداردمخلوطتهیهبراي.گردیدگیرياندازهروغن
استفادهباگیاهیمنابعازگلیکولیپیدهاچرب،اسیدهاي

روشیامتانولدرهیدروکسیدپتاسیممحلولاز
چرباسیدهاياسترمتیلبهاسیدياستریفیکاسیون

مخلوطازاسترهامتیلجداسازيازسپ.شدندتبدیل
ونرمال)هپتانتوسطمایع- مایعاستخراج(باواکنشگرها

ستونازدادنعبوروحاللتغییر(براساسسازيخالص
گازيکروماتوگرافدستگاهبانهاییمحصولسیلیکا)،

مورد)GC-FID(ايشعلهیونیزاسیونآشکارسازبهمجهز
,Maleki-Askarabad(گرفتقرارآنالیز تعیین.)2009

سسهؤمپیشنهاديروشبهکنجالهدرموجودعناصر

,Emami(آبوخاكتحقیقات تجزیهبرايبود.)1996
استفادهSASوEXCELهايافزارنرمازهادادهتحلیلو

دانکنايدامنهچندآزمونبانیزهامیانگینمقایسهوشد
شد.انجام%99و%95اطمینانسطوحدر

نتایج
برتاجقطريطبقه وجغرافیاییجهتاثرواریانستجزیه
پرمصرفعناصروروغندرصد

جغرافیاییجهتاثرکهدادنشانهادادهواریانستجزیه
%1سطحدرنیتروژنوفسفرپتاسیم،میزانروغن،درصدبر
بیندرهمچنین.استدارمعنی%5سطحدرکلسیمبرو

وروغنيهاشاخصبیناختالففقطتاجقطريهاي طبقه
است.دارمعنی%1سطحدربذردرموجودپرمصرفعناصر
نیزتاجقطريهاي طبقهدرجغرافیاییجهتمتقابلاثرالبته 

تمامیبیندررايدارمعنیاختالفآمارينظراز
دادنشانتحقیقموردگونهدربذرروغنيهاشاخص
.)1(جدول
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بادامبذرروغنيهاشاخصمربعاتمیانگینمقایسهازحاصلواریانستجزیه-1جدول

درجهمنابع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات
نیتروژنفسفرپتاسیمکلسیمدرصد روغن

074/0** 67/4** 058/0** 031/0* 33/6** 1جهت جغرافیایی
068/0** 84/4** 011/0** 143/0** 70/55** 4قطري تاجطبقه 

0128/0** 71/4** 0022/0** 157/0** 87/4** 4قطري تاجطبقه ×جهت
20004/00043/00003/0000003/00024/0خطا

بذرپرمصرفعناصرودرصديهاشاخصمیانگینمقایسه
گونـه بـذر درموجـود روغندرصدمیانگینمقایسه
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Abstract
Heart disease and cancer preventive effects of nut kernels are a well-known feature of the

Persian diet. We hypothesized that the quality and quantity of mountain almond (Amygdalus
Arabica Olivier) oil in Zagros forests changes as the mother tree locations varies on different
aspects. In the current study, sampling was carried out on five healthy trees at each 5 different
crown diameter classes from 0.5 to 4 meter were selected with 0.5-meter interval. The trees
distribution was uniform over two distinct Northern and Southern aspects. For each tree, 10g nut
kernel was sampled in laboratory. Macro elements and fatty acid contents were evaluated after a
Soxhlet extraction on each kernel meal. Data were analyzed in Excel and SAS software
package. The oil concentration was significantly higher in kernels coming from Southern
slopes; in average, 15.76% against 14.84% of those from Northern slopes. The maximum
(18.94%) and minimum (10.94%) oil contents were belonged to the trees with a crown diameter
of 4 and 2, respectively. The highest potassium, phosphorus, and nitrogen contents were
detected in kernels collected on Southern slopes. However, the highest content of calcium in
kernels was obtained from Northern slopes.

Keywords: Almond tree (Amygdalus arabica Olivier), geographic aspects, Kare-Bass, oil,
macro elements.


