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چکیده
Withaniaگونهدوبذردرموجودچرباسیدهايکیفیویکمبررسیهدفباایراندرباراولینبرايمطالعهاین

coagulans (Stocks) Dun.وWithania somnifera (L.) Dun.یتبرمتفاوتهايرویشگاهتأثیربررسینیزووکم
وسیستاناستانمختلفهايرویشگاهازمطالعهموردگیاهانبذرهاي ازنمونهپنجشد.انجامچرباسیدهايکیفیت

باوسوکسلهروشبهبذرها روغنگیاهان،میوهازبذرسازيجداازپسگردید.آوريجمع1395ماهآباندربلوچستان
نشاننتایجگرفت.قرارکیفیویکمتجزیهموردFIDدتکتوربهمجهزGCدستگاهتوسطوشداستخراجn-Hexanحالل

موردگیاهگونهدوبذرروغندرموجودچرباسیدهاينوعومیزانبرتوجهیقابلتأثیرمختلفهايرویشگاهداد،
Withania somnifera(بوزیداننمونهدرکهطوريهباست.داشتهبررسی (L.) Dun.(زاهدانرویشگاهازشدهآوريجمع،

بود.)SFA()95/34%(اسیدآرشیدیک،سراوانرویشگاهدرو)84/39%()3امگا(اسیدلینولنیکغالبچرباسیدهاي
Withania coagulans(پنیربادنمونهبرايغالبچرباسیدهايهمچنین (Stocks) Dun. (هايرویشگاهازشدهآوريجمع

اسیداولئیکسرحهتنگهرویشگاهدرو)%03/67و %73/62()3امگا(اسیدلینولنیکترتیببهپیپوسراوانگشت
وکمیتبررااکولوژیکیموقعیتبااليگذاريتأثیربررسیاینازحاصلنتایجکلیطورهبآمد.بدست)%22/69()9(امگا

بامقایسهدربوزیدانبذرهاي کهدادنشانورسانداثباتبهگیاهیگونهدواینبذردرموجودچرباسیدهايکیفیت
باشد.میروغنبیشتريمقادیرحاويپنیربادبذرهاي 

Withania somnifera(بوزیدان،اسید چربکلیدي:هايواژه (L.) Dun.(،پنیرباد)Withania coagulans Stocks) Dun.(،سیستان
.رویشگاهبلوچستان،و
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مقدمه
درانسانغذاییرژیمبرايمهمیغذاییمنابعگیاهان

معمولطوربهگیاهیهايروغنهستند.هاروغنتولیدزمینه
باالییغذاییارزشوشوند میاستخراجگیاهانبذرهاي از

اسیدهايساختنبهقادرپستانداراناغلبوانسانبدنند.دار
ولیهستنددوگانهپیوندیکباغیراشباعواشباعچرب

رادوگانهپیوندیکازبیشباغیراشباعچرباسیدهاي
اسیدهاياغلبساختبهقادرگیاهانامابسازند.توانندنمی

,Jamshidi(هستندچرب چرباسیدهايبنابراین.)2006
باشند،داشتهمضاعفپیوندیکازبیشکهاينشدهاشباع

شوندمینامیدهالزمیاضروريچرباسیدهاي
)Danialzadeh & Zareian, چرباسیدهاي). 1993

6امگاو3امگاغیراشباعچرباسیدهايدستهدوبهضروري
ضرورياسید چربرا9امگااسید چربشوند.میتقسیم

ضروريچرباسیدهايازراآنتواندمیبدنزیرانامند،نمی
اولینمحلبراساسراغیراشباعچرباسیدهايکند.سنتز
امیدهنامگاکربنکهانتهاییمتیلکربنبهنسبتدوگانهپیوند

Safavi(کنندمینامگذاريشود،می & Adeljoo, در).2015
سومینرويدوگانهبانداولین3امگاگروهچرباسیدهاي

اسیدهايدروداردقرارانتهاییمتیلگروهبهنسبتکربن
رويمتیلگروهانتهايازدوگانهپیونداولین6امگاچرب
Namazi(داردقرار6شمارهکربن et al., اسیدهاي.)2011

اسیداولئیک.شوندمیمشتقاولئیکاسیداز9امگاچرب
راهانورونغشاءضروريواصلیهايترکیبازیکی

Hosseinzadeh(دهدمیتشکیل & Moazedi, 2008(.
باوارزانسالم،منابعیگیاهیمنابعاینکهبهتوجهبا

هايترکیبوخواصدارايوبودهآساندسترسیقابلیت
وانرژيمینأتبراي بنابراینند؛باشمیارزشمنديطبیعی

بود.دنخواهاهمیتباومطلوببسیارجاندارانبدننیاز
درکههستندمتنوعیچرباسیدهايحاويگیاهیمنابع

از.ددارنديمتعدکاربردهايوخواصوشدهسنتزطبیعت
هايروغندرموجودهايترکیبرويبرمطالعهرواین

گرفتهقرارتوجهموردبسیارآنهاخواصبررسیوگیاهی
است.

،غذاییرژیموصنعتدرگستردهکاربردبرعالوههاروغن
آنهامتعدددرمانیاثراتباطبیعیهايترکیببودنداراعلتبه
هايروغند.نداربسیاريکاربردهاينیزداروسازيصنعتدر

دارندبدندرموجودهايسلولعملکردبرمثبتیاثراتگیاهی
رشدمانندآنهاعملکردينقصجبرانباعثموارديدرنیزو

وایمنیسیستمتقویتیاوسرطاندرهاسلولرویهبی
باعملکردهااینازیک هرکه،شوندمی…وسفیدهايگلبول
یکیدارند.مستقیمارتباطهاروغنایندرموجودهايترکیب

هايهورمونتولید،چرباسیدهايوظایفتریناصلیاز
Namazi(استبدنحیاتی et al., اسیدهايفقدان.)2011
اختالالتیبروزعاملانسانغذاییرژیمدرضروريچرب

انواعویروسی،هايعفونتعروقی،- قلبیهايبیماريازجمله
دیابت،ازناشیعصبیهايبیمارياگزما،ها،سرطانازخاصی
باشندمیخودایمنیهايبیماريوروماتوئیدآرتریت

)Moazzami Farida et al., 2015(.
براي6امگاو3امگاخانوادهضروريربچاسیدهاي

هستند.الزمزیستیفعالغشاهايساختمانیواحدهاي
انسانبدندراسیدلینولئیکولینولنیکغیراشباعاسیدهاي

ومتابولیسمیمسیرهايدراینوجودبا،شوندنمیساخته
اسیدهايسایرسنتزبهمربوطشیمیاییانفعاالتوفعل

سایرزیستی،مسیرهاياینطیو؛هستندنیازمورد،چرب
اسیدهايکنند.میسنتزراغیرضروريچرباسیدهاي

آنهاپذیريانعطافوهاءغشاساختماندرضروريچرب
دروکردهحمایتپوستدفاعیسدازودارندنقش

Asghari(دارندنقشکلسترولمتابولیسم et al., 2012(.
روغنیهايماهیدرعمدهطوربه3امگاچرباسیدهاي

روغنگردو،کنجد،کتان،دانهآال)،قزلوآزادماهی(مثل
مفیدومؤثر3امگاشود.مییافتآفتابگردانروغنوسویا

پوستزیباییوسالمتبهواستخونگردشدستگاهدر
درماندرندنتوامیچربهاياسیداینکند.میکمکموو

ریوي،هايبیماريکودکان،درویژه بهآسممانند امراضی
پرفشاريقلبی،هايبیماريپستان،سرطانویژه بهسرطان
آرتروز،استخوان،پوکیخون،چربیبودنباالخون،

نیزودنباشمؤثرروانیوروحیهايناراحتیوافسردگی
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کاهشوايرودهمفیدهايباکتريجمعیتبهبودموجب
Ranjzad(سرطانیهايکولنتشکیلسرعت et al., 2008(

تنهانه3امگاکهاستشدهمشخصامروزههمچنین.شوند
لخته،تشکیلوهاپالکتتجمعازجلوگیريدر

دربلکهدارد،نقشدیابتوقلبیحملهشرائین،تصلب
سرطان،افسردگی،قبیلازهاییبیماريدرمانوپیشگیري
ودردوبودهمؤثرنیزکولونزخموآرتریتیسروماتوئید

Safavi(دهدمیکاهشراالتهاب & Adeljoo, 2015.(
وبودهعصبیسیستممحافظ،3امگاچرباسیدهاي

Mahdavi(ندشومیآنهاپایداريباعث et al., 2008(.
سلولیءغشادر3امگاسطحکاهشبردالمشهوديمدارك

Jariani(داردوجودافسردگیاختالالتدرپالسماو et

al., 2010(.Mahdaviهمکارانو)نتیجهاینبه،)2008
دادنتخفیفبراي3امگاچرباسیدهايمصرفکهرسیدند

.هستندسودمندصرعی،بیماراندرتشنجهاينشانهومئعال

شناسیگیاه
تیرهبهمتعلق،Withaniaجنسمختلفهايگونه

آسیاجنوبتامدیترانهشرقینواحیبومیوبودهزمینیسیب
معرفیوشناساییویتانیاجنسازگیاهیگونه26.باشندمی

خشکمناطقبهمربوطآنهاپراکنشاغلبکهاستشده
جنسهايگونهمیان درباشد.میيریگرمسمهینويریگرمس

Withaniaوداروییاهمیتازپنیربادوبوزیدانهگوندو
فمختلنواحیدروبودهبرخوردارايمالحظهقابلاقتصادي
Panwar(شوندکشت می & Tarafdar, 2006(.
Withaniaعلمینامباپنیربادداروییگیاه coagulans

(Stocks) Dun.،مترسانتی30- 120ارتفاعبهايبوتهگیاهی
)Zargari, سوالناسهخانوادهازعضواولینجزء)2010

Jain(شودمیدیدهپایهدوصورتبهکهباشدمی et al., 2012(
صورتبهوگامپلییادوپایهرويبرآنمادهونرهايگلو

گیاهیگونهاینرویشگاهگردد.میظاهرساقهمحوردرمجتمع
میوهباشد.میبلوچستانوتانسسیاستاندرمنحصراًایراندر
ازبرخیدرشود.میشیرانعقادسببوبودهشیرینگیاهاین

پنجابایاالتدرهمچنینوبلوچستانوسیستاناستانمناطق

پنیربادهايمیوهازفراوانیبهدیربازازمحلیمردمهند،
دکننمیاستفادهپنیرتولیدبرايشیرمنعقدکنندهعنوانبه
)Mathur et al., ازاستفادهنیزکشورهاازبرخیدر.)2011

قرارتوجهموردغذاییمکملعنوانبه،گیاهاینریشهعصاره
Abouzid(استگرفته et al., آکادمیکهايبررسی.)2010
ازجملهکشورازخارجوداخلدرگیاهاینرويبرشدهانجام

قابلنتایج،)2013(همکارانوBeigomiهايبررسیدر
که،اندکردهگزارشپنیربادگیاهپروتئازهايعملکردازرا قبولی
تولیدبرايگیاهیپروتئازهاياغلببهنسبتکمتريمعایب

سفیدپنیرصنعتیتولیددراینکهبرعالوهوداردسفیدپنیر
مزایاییدارايبلکه کند،نمیایجادمحدودیتیشدهفراپاالیش

وجامعهسالمتبهبوددربسزاییتأثیرامراینکههستنیز
.داشتخواهدهاهزینهکاهش

دارايگیاهاینکهاستدادهنشانهابررسیهمچنین
آلزایمر،کنندهدرمانسرطان،ضدالتهاب،ضداثرات
ضدباکتریایی،ضدخون،کلسترولوقنددهندهکاهش

وآلرژیکضدوایمنیسیستمکنندهتقویتقارچی،
تحریکبرعالوهداروییگیاهاینباشد.میتاکسیدانآنتی

اثراتایمنی،سیستمتقویتوزندهموجوداترشدیندافر
دراپتیلیالهايسلولوپرزهاعملکردوساختاربرمثبتی
Hosseini(داردرودهمختلفهايبخش et al., 2016(.

، هواییهاياندامرويبرشدهانجاممطالعاتباتاکنون
13ازبیش،بوزیدانوپنیربادداروییگونهدومیوهوریشه
گلیکوویتانولیدتعداديوویتانولیدنوع138وآلکالوئیدنوع

Jain(استشدهجداسازيسیتوایندوزیتنامبه et al.,

دوگونهایندرموجودویتانولیدهاينوعمهمترینو)2012
Valizadeh(باشدمیویتانونوAویتانولید،Aویتافرین et

al., عنوانبهویتانولیدهاکهاستشدهمشخص.)2015
بدنهايهورمونفعالیتتنظیمبهقادرهورمونی،محرك
هايواکنشتسهیلباعثهمچنینهاترکیباینهستند.

بامواجههدربدنعمومیمقاومتافزایشوفیزیولوژیکی
Sangwan(دشخواهندهاتنش et al., 2007(.

بهاخیرهايسالطیدرشدهانجامهايبررسیازپس
ترکیب،موجودویتانولیدهايبینکهاندرسیدهنتیجهاین
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وهاسلولرشدبازدارندگیویژگیدلیل بهAویتافرین
باالییارزشازداروییصنایعدرسرطانیتومورهاي
Zhang(استبرخوردار et al., طیفمورد درو)2012

سرطانیهايسلولازجملهسرطانیهايسلولازوسیعی
هايسلولوپروستاتوسینهسرطانیهايسلولخون،

استدادهنشانخودازراقبولیلقابعملکردمالنوما،
)Valizadeh et al., درماندرترکیباینهمچنین.)2014

استفادهموردلزایمرآوپارکینسونازجملهعصبیاختالالت
Jain(گیردمیقرار et al., 2012(.

Withaniaعلمینامبابوزیدانیاآورخوابپنیرباد

somnifera (L.) Dun.درمهمداروییخواصباگیاهیک
ازغنییمنبعگیاهایند.شومیمحسوبسنتیطب

متعددخواصباشد.میفعالزیستهايترکیب
آنریشهبامرتبطکلیطوربهگیاهاینفارماکولوژیکی

خواصدارايگیاهاینتاریخی،نظرازاست.شدهگزارش
کبد،طبیعیعملکردبرقرارکنندهجنسی،میلدهندهافزایش

طیدروبودهمخاطیترشحاتدهندهتخفیفوضدالتهاب
آسم،برونشیت،بهبوديیاودرماندرآنکاربرداخیرسالیان
باال،سنیندرعقلزوالخوابی،بیمفرط،الغريزخم،
است.گرفتهقرارییدأتموردمغزيسکتهوکینزيدیس

رويبرآزمایشگاهیوبالینیتحقیقاتنتایجاینکه عالوههب
اضطرابمورددرگیاهاینکهدهدمینشانحیوانیهاينمونه

بیماريمانند عصبیاختالالتبرخیوشناختیهايبیماريو
اخیرهايسالدرهمچنینباشد.سودمندتواندمیپارکینسون

باارتباطدرجانبیدارويیکعنوانبهگیاهاینازاستفاده
شدهمطرحسرطانبیماريدررادیوتراپیودرمانیشیمی
مبتالبیمارانبرايآداپتوژنیکعنوانبهدیگرسوي ازاست.

استرسازناشیناتوانیوعصبیمنشأ بامفرطخستگیبه
سیستممحركخاصیتدارايوداردکاربردروانیوفیزیکی

باشدمیسفیدگلبولتعدادشدیدکاهشبابیماراندرایمنی
)Roghani et al., ضدمیکروبیاثربررسی.)2004

علیهتوجهیقابلتوانمندينیزبوزیدانگونهفالونوئیدهاي
Candidaازجملهانسانیزايبیماريهايپاتوژن albicans،

Staphylococcus aureusوEscherichia coliنشان
Singh(استداده & Kumar, 2011(.

درموجودچرباسیدهايمطالعهبهتحقیقایندر
ویتانیاجنسازبوزیدانوپنیربادگیاهگونهدوبذرهاي 
موردگیاهصفتایندررویشگاهتأثیرمیزانوشدهپرداخته
است.گرفتهقرارپژوهش

هاروشومواد
مركشرکتازپژوهشایندرشدهاستفادهموادکلیه

مختلفمناطقازپنیربادگیاهبذرنمونه5وشدندخریداري
3کهگرفت؛قراربررسیموردبلوچستانوسیستاناستان
گونهبهمربوطنمونه2وپنیربادگونهبهمربوطنمونه

آوردهمنطقهجغرافیاییمشخصات1جدولدربود.بوزیدان
است.شده

آنهاگذاريشمارهحسببرهانمونهايمنطقهمشخصات-1جدول
Withania

somnifera2

Withania

somnifera1

Withania

coagulans3

Withania

coagulans2

Withania

coagulans1
گیاهنام

جهادتحقیقاتیگلخانه
سراواندانشگاهکشاورزي

تحقیقاتیمزرعه
*بوسدانشگاه سرحهتنگه پیپ سراوانگشت زیستگاهنام

″9/40′29°062 ″7/29′51°060 ″0/43′59°059 ″2/54′06°060 ″6/65′92°061 منطقهجغرافیاییطول

″9/34′42°27 ″27′3/47°29 ″0/26′34°26 ″6/22′37°26 ″2/27′79°27 جغرافیاییعرض
بلوچستان: دانشگاه سیستان و *
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گیريروغنروش
خودکارسوکسلهدستگاهازبذرها گیريروغنبراي 

مقدارشدهپودربذرنمونههرازمنظوربدینشد.استفاده
صافیکاغذیاانگشتانهداخلوشدتوزینگرم10

دادهقراردستگاهدرونمخصوصجایگاهدروپیچیده
بالندرونn-Hexanحاللالزممقداربهسپسشد.

همزمانشد.تنظیمC°67رويدستگاهدمايوریخته
وشدنداغازمانعتاکرده برقرارمبرددرراآبجریان

حداقلباید استخراجعملالبته گردد.سیستمانفجاریا
یابد.ادامهساعت8

روغناسترمتیلتهیه
بایدمواد،GCدستگاهتوسطهاترکیبشناساییبراي

چرباسیدهايرواینازباشند.داشتهراالزماریتفرّ
بهتاندشواستريمتیلبایددستگاهبهتزریقازقبل
برايوند.شتبدیلترپایینجوشنقطهباارفرّقاتمشت
باید ،آزمایشموردروغناسید چرباسترهايمتیلتهیه

بعد وهگزان- nلیترمیلی7ابتداروغنقطره15به
وکرد اضافهمتانولیپتاسیمهیدروکسیدلیترمیلی2
درجه55دمايباماريبندردقیقه20مدتبه

باریکدقیقه5هرمدتایندرکهداد،قرارگرادسانتی
استرينمونهازشدهتزریقحجمگردید.ورتکسمحلول

.بودلیترمیکرو1دستگاهتزریقمحلبهشده

GCدستگاهدماییبرنامهوکارروش

هاي اسانس از دستگاه گازبراي جداسازي ترکیب
GCکروماتوگرافی ( MASTER DANI(کشورساخت

طول؛88CPISILدستگاه، ستونمدلاستفاده شد.لمانآ
گازنوع؛μm25/0،ستونداخلیقطر؛m100،ستون
FID،دتکتورنوعو هلیوم،حامل Flame.بود

هردرC5/1°سرعتباC140°آوناولیهدماي
باقیدماایندردقیقه2ورسیدC220°دمايبهدقیقه،
آشکارسازدمايوC280°تزریقمحلدمايماند.

°C300بررسیبرايشد.تنظیماسیدهايکیفیویکم
استانداردهايمحلولازGCدستگاهتوسطچرب

شد.استفادهچرباسیدهاي

نتایج
استخراجروغنمیزانکهدادنشانسیربرایننتایج

درتوجهیقابلتفاوتبوزیدانهاينمونهبذرازشده
پنیربادهاينمونهازاستخراجیروغنمیزانبامقایسه
درموجودروغنمیزانبرزیستگاهتغییراتوداشته
استخراجروغندرصداست.داشتهجزئیيتأثیربذرها

بیندراست.آمده2جدولدرهاونهنمازیک هرازدهش
ازشدهآوريجمعنمونهبذربوزیدان،گیاههاينمونه

حاويبلوچستانوسیستاندانشگاهتحقیقاتیمزرعه
بذرهاي بیندرنیزوبوده)02/28(روغنمقداربیشترین
سراوانگشترویشگاهازشدهآوريجمعبذرپنیرباد،

دادهاختصاصخودبهرا)8/10(روغنقدارمبیشترین
.است

وسیله کروماتوگرافی، ها بهتجزیه روغنازحاصلنتایج
ازحاصلچرباسیدهايدرصد.بودتوجهقابلبسیار
است.شدهآورده3جدولدرروغنهاينمونهآنالیز

هانمونهبذرازشدهاستخراجروغندرصد-2جدول
W.coagulans1W.coagulans2W.coagulans3W.somnifera1W.somnifera2نمونهنام

85/1030/805/802/2872/20گیاهرذبازشدهاستخراجروغندرصد
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بوزیدانوپنیربادبذرهايروغندرموجودچرباسیدهايدرصد-3جدول
W.somnifera2 W.somnifera1 W.coagulans3 W.coagulans2 W.coagulans1 کربنتعداد چرباسید

29/1 01/1 01/1 77/0 67/1 (C24:0) اسیدلیگنوسریک
87/0 57/0 87/0 71/0 19/1 (C22:1) اسیداروسیک
54/0 44/0 51/0 39/0 29/0 (C22:0) اسیدبهنیک
0 84/39 0 03/67 73/62 (C18:3c) اسیدلینولنیک
95/34 97/30 0 08/11 89/14 (C20:0) اسیدآرشیدیک

0 0 0 0 0 (C18:2c) اسیدلینولئیک
09/31 0 22/69 0 0 (C18:1c) اسیداولئیک

0 0 0 0 0 (C18:1t) اسیداالئیدیک
77/2 03/3 58/11 78/2 67/3 (C18:0) اسیداستئاریک
0 0 0 0 0 (C17:0) اسیدهیتادکانوئیک
78/0 62/0 69/2 15/0 32/0 (C16:1) اسیدپالمیتولئیک
22/22 93/16 34/9 38/9 97/8 (C16:0) اسیدپالمتیک

0 0 0 0 0 (C14:0) اسیدمیریستیک
0 0 0 0 0 (C12:0) اسیدلوریک
43/3 51/6 75/4 67/7 84/6 (C10:0) اسیدکاپریک
0 0 0 0 0 اسیدکاپریلیک
0 0 0 0 0 ترانسچرباسیدهايدرصد
20/65 96/41 19/27 07/32 33/36 SFAاشباعچرباسیدهايدرصد

74/32 19/1 78/72 86/0 51/1 MUFAچرباسیدهايدرصد

0 84/39 0 03/67 73/62 PUFAچرباسیدهايدرصد

چرباسیدهاي3جدولدرموجودنتایجبهتوجهبا
تنگهباپیپوسراوانهايرویشگاهدرپنیربادگیاهبذر

اسیدمقدارکهيطوربهداشته،توجهیقابلتفاوتسرحه
ازشدهآوريجمعبذرهاي دراسیدلینولنیکچرب

درو%03/67پیپرویشگاهدر%،73/62سراوانرویشگاه
تفاوتاین.آمدبدستصفرآنمقدارسرحهتنگهرویشگاه

همچنیناست.شدهتکرارنیزاسیدآرشیدیکمورددر
شدهآوريجمعنمونهدراسیداولئیکمقدارکهشدمشاهده

اسیداینکهحالیدر،بود%22/69سرحهتنگهرویشگاهاز
طبقنشد.یافتپیپوسراوانرویشگاههاينمونهدرچرب

سرحه،تنگهدررشد کردهپنیربادبذردرکلیمحاسبات
بیشترینداراي)MUFA(غیراشباعتکچرباسیدهاي

چرباسیدهاي،پیپوسراوانهاينمونهدروبودهمقدار
.شتنددارامقداربیشترین)PUFA(غیراشباعچند

(مزرعهزاهدانازشدهآوريجمعبوزیدانهاينمونهدر
گلخانه(سراوانو)بلوچستانوسیستاندانشگاهتحقیقاتی
اساسیتفاوت)،سراواندانشگاهکشاورزيجهادتحقیقاتی

اولئیکواسیدلینولنیکچرباسیددومقداردرتوانمیرا
مقداربوزیداننمونهدوهربذردر.دکرهمشاهداسید

اسیدمقداربیشترینامابود،غالباشباعچرباسیدهاي



بررسی کمی و کیفی اسیدهاي چرب بذر ...736

سراوانرویشگاهازبوزیدانبذرهاي دراشباعچرب
آمد.بدست20/65%

بحث
درموجودهايروغنروي برشدهانجامتحقیقاتدر

وايتغذیـه زمینـه در3امگاچرباسیدهايگیاهان،بذر
زمینـه ایـن در؛گرفتنـد قـرار توجـه موردبسیاردارویی
ازغنـی منابععنوانبهازجمله بذر کتان،گیاهانازبرخی

)C18:3c(اسـید لینولنیـک مثـل 3امگـا چرباسیدهاي
ــد.شــدهشــناخته وRanjzadتوســطکــهتحقیقــیدران
مختلـف هـاي گونهبذرروغنويررب)2008(همکاران

در) C18:3c(اسیدلینولنیکمیزانشد انجامکتانجنس
حالیستدرایناست،شدهگزارش%37/42حالتبهترین

بـه پنیربـاد ازياگونـه بـذر درچرباسیداینمیزانکه
نظـر ازبـذر ایندلیل همینبهاست.رسیدهنیز03/67%

داشـته بـاالیی بسـیار ارزشتواندمیداروییوايتغذیه
باشد.

کنتــرلتحــتثانویــههــايمتابولیــتمیــزاناگرچــه
قابـل میزانبهآنهاتجمعوغلظت، مقدارولی، هاستژن

روغـن درصـد سـت. امحیطیشرایطتأثیرتحتتوجهی
روشگیـاه، واریتـه ماننـد  عـواملی بـه گیـاه درموجود

هـواي وآبواسـتفاده موردحاللنوع،روغناستخراج
ــه ــهايمنطق ــاهک ــدآندرگی ــردهرش ــتگیک داردبس

)Shahverdi et al., میزان،متعددييهاپژوهش.)2011
هـاي ترکیـب بـر راهـا رویشـگاه درتفاوتگذاريتأثیر

ایـن بـه وانـد دادهقراربررسیمورد،انگیاهدرموجود
بـر مسـتقیمی تـأثیر محیطـی موقعیتکهاندرسیدهنتیجه

چـرب اسیدهايکهداشته،گیاهاندرموجودهايیبترک
نیستند.مستثنیقاعدهاینازنیز

درگیـاهی متعـدد هـاي گونهازآمدهبدستاطالعات
درروغـن هـاي ترکیـب ومیـزان کـه دهـد مینشاندنیا

کهاست؛بودهمتفاوترویشگاه،تغییرباگیاهیهايگونه
هـاي روشوکاشتهايروش،رقم،اقلیمازثرأمتراآن

Omidbaigi(انددانستهگیاهانخصلتاینبرفرآوري &

Alirezalu, چرباسیدهايترکیببودنمتفاوت.)2011
گیاهانسایررويبرمختلفهاياقلیمدرروغنمقدارو

ــد: ــدوماننـ ,Alfawaz(کـ 2004(،Lupinas albus

)Boschin et al., Camas(گلرنـگ ،)2007 et al.,

Azadmard(ماریتیغالو)2007 Damirchi & Dutta,

Fathi؛2008 Achachlouei & Azadmard Damirchi,

است.شدهبررسی)2009
اتتـأثیر اینضعفوشدتکرد ادعاتوانمیبنابراین 

عنوانهباست.متفاوتشیمیاییترکیبهروگیاههربراي
محیطـی شـرایط تغییرباشیمیاییهايترکیببرخیمثال
هـا ترکیـب برخـی وگیرندمیقرارتأثیرتحتکمترگیاه

ـ تغییراتاینمیزانحتیبیشتر؛ ـ گیـاه سـاختار اب بطترم
شـرایط تأثیرتحتکمترگیاهانیرخبکهيطوربه،است

نتـایج مـورد دربیشـتر. برخـی وگیرندمیقرارمحیطی
تـوان میپژوهشایندراسید چربهاينمونهبهمربوط

يموارددرومیزانزیادتفاوتکهکرد اشارهنکتهاینبه
،مشـابه گیـاهی هـاي گونهدراسید چربنوعدرتفاوت
زندگیمحیطوايمنطقهتغییراتکهاستایندهندهنشان
رفتـار ایـن بـر توجهیقابلتأثیربوزیدانوپنیربادگونه
افـزایش وسـازي بهینهبرايتوانمیکه؛ استداشتهگیاه

بـا گیـاه، ایـن چـرب اسـیدهاي برخیاستخراجبازدهی 
رانیازموردچرباسیدهايمقدارمناسبمنطقهانتخاب
داد.افزایش

مشـاهده بررسی،ایندرآمدهدستبنتایجبهتوجهبا
تـأثیر بیشترینترتیببهپنیربادگیاهاقلیمیشرایطکه دش
اسـید لینولنیـک :چـرب اسـیدهاي مقداروترکیببررا
)C18:3c(،اســیداولئیــک)C18:1c(،اســیدآراشــیدیک
)C20:0(،اسیداستئاریک)C18:0(اسـید پالمیتولئیکو
)C16:1(تـأثیر بیشترینبوزیداننمونهدرو؛استداشته

اولئیـک ،)C18:3c(اسـید لینولنیـک درترتیببهمحیطی
اسیدکاپریکو)C16:0(اسیدپالمتیک،)C18:1c(اسید

)C10:0(،استشدهمشاهده.
هاياسیدرويشدهانجاماتیققتحنتایجبرمروريبا
رویشـگاه دربوزیدانوپنیربادگیاهبذردرموجودچرب
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Khanna(هندران،ای et al., Sattar(پاکسـتان و)2007

et al., کمیتدرزیاديتفاوتکهدرسمینظرهب؛)1988
پنیربـاد گیاهبذرهاي درموجودچرباسیدهايکیفیتو
پاکستانوهندکشورهايباایراندررشد کردهبوزیدانو

آبومکـانی شرایطبرعالوهاستممکنکه؛داردوجود
روغـن، استخراجشرایطوزمانمانندشرایطی؛هواییو

ایـن ژنتیکـی تنـوع ورفتـه بکـار موادوهادستگاهنوع
دانست.مؤثرموجودهايتفاوتدرنیزراگیاهان
ــهدر ــداننمون ــددرموجــودبوزی ــهدووهن ازمنطق

اســیدلینولئیــکشــاملعمــدهاســید چــربپاکســتان،
)C18:2c(بوده)یـک که%)52/58- %00/48- %10/60

ایـن بـذر درکـه صورتیدرباشد،می6امگاچرباسید
اسـید لینولنیکعمدهچرباسیدزاهدان- ایراندرگونه
اسید چربسراوان- ایرانرویشگاهدرو%)84/39(بود

تفـاوت اماشد.گزارش%)95/34(اسیدآرشیدیکعمده
چـرب اسـیدهاي ازشـده گـزارش نتـایج میـان چندانی

.نشدمشاهدههندوستانوپاکستاندربوزیدانبذرهاي 
ایـن درآمـده بدسـت مقـادیر ،پنیربـاد هاينمونهدر

،پاکستانکشورازشدهگزارشهايدادهبهنسبتپژوهش
لینولئیکچرباسیدکهيطوربهزیادیست؛تفاوتداراي
مقدارپاکستاندررشد کردهپنیربادبذردر)6(امگااسید

درچرباسیداینمقداراما،%)19/61(داراستراغالب
گـزارش صفرایرانکشوردررشد کردهپنیربادهاينمونه
رویشـگاه هـر درغالـب چـرب اسیدهاينوعاست.شده

پیــپ:وســراوان- ایــرانشــد:مشــاهدهصــورتبــدین
اسیداولئیکسرحه:تنگه- ایران)،3(امگااسیدلینولنیک

).6(امگااسیدلینولئیکپاکستان:و)9(امگا
اولینبرايکهبررسیایناز حاصلنتایجکلیطوربه

پنیربـاد گیاهبذرکهدهدمینشانشد،انجامایراندربار
باتوجهوبودهتوجهقابلضروريچرباسیدهاينظراز
وآبشرایطباایراندرگونهاینانحصاريسازگاريبه

،گیاهاینکمآبینیازوبلوچستانوسیستاناستانهوایی
نیازبامحصوالتجایگزینکشتالگويتغییردرتوانمی
پنیربـاد گیاهیگونهالبته گیرد.قرارمورد توجه باالآبی

وروانهايشنتثبیتدرتواندمیآبی،کمتحملبرعالوه
مفیدبسیارنیزاستانایندرشنهايطوفانازجلوگیري

گردد.واقع
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Abstract
This study was conducted for the first time in Iran to investigate the quantity and quality of

fatty acids in the seeds of Withania coagulans (Stocks) Dun. and Withania somnifera (L.) Dun.
and compare the effects of different habitats on the quantity and quality of fatty acids. Five seed
samples of the study species were collected from different habitats of Sistan and Baluchestan
Province in November 2016. After clearing the seeds from fruits, the seed oils were extracted by
Soxhlet apparatus and pure solvent n-Hexane, and analysed qualitatively and quantitatively
using GC with FID-Fame detectors. The results showed that different habitats had significant
impact on the amount and type of fatty acids in the seed oil of two study species. The
predominant fatty acid in W. somnifera, collected from Zahedan habitat, was linolenic acid
(Omega-3) (39.84%), while in Saravan habitat, archidic acid was the predominant fatty acid
(SFA) (34.95%). The predominant fatty acid in W. coagulans, collected from Gosht of Saravan
and Pip habitats was linolenic acid (Omega-3) (62.73%; 67.03%), respectively, while in the
Tange Sarheh habitat, oleic acid was the predominant fatty acid (Omega-9) (69.22%). In
general, the results of this study proved the high effect of ecological status on the quantity and
quality of fatty acids in the seeds of the study species. Our results clearly showed that the seeds
of W. somnifera contained more oil as compared with W. coagulans.

Keywords: Fatty acid, Withania somnifera (L.) Dun., Withania coagulans (Stocks) Dun.,
Sistan and Baluchestan, habitat.


