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  چکیذٌ

 در  .گزدد می تًلیذ ضبیعبت شکل ثٍ خزمب  فزايری کبرگبَُبی در سیبدی مقذار يثٍ دَذ می تشکیل را خزمب کل  يسن%10 حذيد خزمب َستٍ

-8.5 َستٍ در مًجًد ريغه میشان . فتگز قزار ثزرسی مًرد ثًشُز استبن در شکزاریتٍ ي َستٍ اس حبصل ريغه يیژگیُبی ثزخی تحقیق ایه

 مقبدیز در تزتیت ثٍ وًری شکست يضزیت اسیذیتٍ ، پزاکسیذ عذد جملٍ اس ريغه يیژگیُبی سبیز . ثًد (  خشک يرن مجىبی ثز%    )8

 ي شذ ثزرسی گبسی کزيمبتًگزافی دستگبٌ ثب حبصل ريغه چزة َبی اسیذ پزيفیل. ثذست آمذ( 1.462)ي(1.33)،( 6..1)

 اشجبع چزة َبیاسیذ (85..3) میشان ثب يلًریک  غبلت اشجبع غیز چزة اسیذ  (31.79)میشان ثب ايلئیک َبی ذاسی

 ،(.13.1) پبلمتیک ، (16.93) میزیستیک .(48).کبپزیک چزة َبی اسیذ . شذوذ شىبختٍ خزمب َستٍ ريغه غبلت

یىًلئیک(1.87)  استئبریک  شکز ياریتٍ درویش ثٍ مقذار کم   c11  زةچ اسیذ  .داشتىذ يجًد ياریتٍ در (4.46) يل

 صىبیع دري می تًاوذ  می ثبشذ  ثبالیی کیفیتدارای  خزمب َستٍ ريغه کٍ دَذ می وشبن ثزرسی ایه . گزدیذ مشبَذٌ

 .دَبی فزاياوی داشتٍ ثبشذکبرثز غذایی ي يثُذاشتی آرایشی

  چزة ذَبیاسی پزيفبیل ، شکز ، ، شیمیبیی تجشیٍ ، خزمب َستٍ :کلیذی کلمبت
      

 مقذمٍ  1-

 ًقؼ کِ اعت هیبًِ خبٍر ّبی کؾَر ٍ خؾک هٌبعق هحصَالت هْوتزیي اس ( .Phoenix dactyliferaL)خزهب

ًؾیٌبى ثَیضُ هٌبعق ایي هزدم یگسًذ در هْوی  ٍؽٌبختِ هغلَة غذایی خزهب هیَُ(. 1) اعت داؽتِ قذیوی صحزا

 در ضبیؼبت ػٌَاى ثِ ّغتِ (.2)تاع گزدیذُ تؾکیل ٍّغتِ تگَؽ قغوت دٍ اس کِ اعت ًفز هیلیًَْب دشً ؽذُ

 کِ صٌؼتی کبرگبّْبی ٍ (3)خزهب اس ٍالکل عیتزیک اعیذ ، قٌذ ، ؽیزُ تْیِ ًظیز فزاٍری کبرگبّْبی اس ثغیبری

ب را خزهب ّغتِ ( 5ٍ6)  درختی زیس ًبهزغَة خزهبی ت صَر ثِ ٍ (4) کٌٌذ هی جبیگشیي گزدٍ ًظیز جبتی هغش ث

 ّغتِ (.2،3،5،7) ؽَد هی اّلی داهْبی خَراک صزف ّغتِ ایي اس هقذاری ّب کؾَر ثزخی در کِ ؽَد هی تَلیذ

  جبًجی فزاٍردُ ایي صحیح هصزف جْت حلی راُ ٍیبفتي (2،4،7)دّذ هی تؾکیل را هیَُ کل  ٍسى%10 حذٍد

ب هی درصذ.2-.5 حذٍد در اًذکی رٍغي حبٍی خزهب گَؽت . ثبؽذ هی ضزٍری  کؾبٍرسی  کِ حبلی در (.8)ؽذث

 اعت پذیزفتِ صَرت رٍغي ایي رٍی اًذکی تحقیقبت دلیل ّویي ٍثِ دارد رٍغي درصذ727-1227 آى ّغتِ

رثبر کؾبٍرسی جْبى در عبل (.  2ٍ3ٍ5ٍ8) یزاى ثب  2007ثز اعبط آهبر عبسهبى خَا ّشار عغح سیز کؾت 240ا
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ایزاى در عَل . َرّبی تَلیذ کٌٌذُ دارا هی ثبؽذ رتجِ اٍل ٍتَلیذ یک هیلیَى تي خزهب رتجِ دٍم را در ثیي کؾ

کؾَر 73ثزًبهِ چْبرم تَعؼِ عبالًِ در حذٍد یکصذّشارتي  هحصَل خزهب ثِ ارسػ حذٍد ّؾت هیلیَى دالر ثِ 

اس ًظز هقذار صبدرات هقبم اٍل ٍاس ًظز ارسػ صبدرات هقبم دٍم ثؼذ 2007دًیب صبدر ًوَدُ کِ آهبر فبئَ در عبل 

پیؼ ثیٌی هیشاى تَلیذ خزهب در عبل جبری در  .، در ثیي کؾَرّبی صبدر کٌٌذُ را داراعت  اس کؾَر تًَظ

در ایي هیبى اعتبى خزهبخیش (. 13)تي ثبلغ هی گزدد1100000صَرت ػذم ثزٍس هؾکالت احتوبلی ثِ ثیؼ اس 

یزاى ثب دارا ثَدى ثَؽْز اس هْن تزیي تَلیذ کٌٌذگبى خزهبی کؾَر ثؾوبر هی رٍد ایي در حبلی اعت کِ کؾَر ا

ثیؾتزیي عغح سیز کؾت ٍثیؾتزیي هیشاى تَلیذ خزهب در عبلْبی اخیز در صذر کؾَرّبی تَلیذ کٌٌذُ خزهبی 

 (. 14)جْبى قزار دارد 

ثزای ثزرعی اعیذ ّبی چزة ٍٍیضگْبی رٍغي کِ ( ؽکز)در ایي تحقیق رٍغي ّغتِ ٍاریتِ هْن خزهبی ثَؽْز 

  .ػٌَاى ضبیؼبت دٍر ریختِ هی ؽًَذ هَرد ثزرعی قزار گزفت جْت صبدرات ّغتِ آًْب جذا ٍثِ 

  يريشُب مًاد - 2

          ّگشاى ٍدیگز حاللْب ٍهَاد ؽیویبیی هَرد اعتفبدُ ، اعتبًذارد پزٍفبیل اعیذ ّبی چزة اس ؽزکت nاعتَى ٍ 

Merck  تْیِ گزدیذُ ثَد آلوب ى . 

  َب ومًوٍ یسسب آمبدٌ 2-1

 آٍری جوغ (دؽتی کیلَهتزی 20)ر د چبّگبُ رٍعتبی خزهبی ؽکز  اس ًخلغتبًْبی  ریتٍِا اس کیلَگزم 5 هقذار

ب گزدیذ جذا آًْب ٍّغتِ  قزار اس ٍپظ ًوبًذ ثبقی ّب ّغتِ رٍی گَؽتی ّیچ ثغَریکِ ؽذًذ ؽغتِ کبهال آة ٍث

ب آٍى در ًْبیی ؽذى خؾک جْت ثبثت ٍسى ثِ رعیذى تب عبػت چٌذ ثزای هحیظ َّای در گزفتي  درج50ِ هبید ث

 اس یکٌَاختی ٍجْت ؽذًذ تجذیل ّغتِ پَدر ثِ چکؾی ّبٍى َعظت ؽذُ خؾک ّبی ّغتِ . گزفتٌذ قزار علغیَط

ب الک  یخچبل در آسهَى سهبى ٍتب گزدیذ حبصل یکٌَاختی ّغتِ پَدر تزتیت ٍثذیي ؽذًذ دادُ ػجَر هتز هیلی1 قغز ث

ت. ؽذًذ ًگْذاری اعتفبدُ   Excelًزم افشار  اس ٍثزای رعن ًوَدارصبدفی در ایي تحقیق ًوًَِ ثزداری ثِ صَرت 

 .ؽذ

  ريغه استخزاج-  2-2  

ب رٍغي اعتخزاج  داخل ًوًَِ گزم40 اهز ایي جْت پذیزفت صَرت ّگشاىn ٍ اعتَى ٍحاللBot عَکغلِ دعتگبُ ث

بًیبس هَرد رٍغي هقذار ٍؽذ دادُ قزار ارلي رثبر   3 ث  . (9)گزدیذ اعتخزاج تکزا

  چزة َبی اسیذ ثزرسی 2-3

بVarian هذل ی گبس کزٍهبتَگزافی دعتگبُ اس چزة ّبی اعیذ ثزرعی ثزای  . ؽذ اعتفبدُ سیز آسهبیؾی ؽزایظ ث

ب هَئیٌِ عتَى ، ثبر30 ّیذرٍصى جزیبى ، ثبر25 ّلیَم گبس جزیبى ،FID عبس آؽکبر  هیلی.25 داخلی قغز، هتز30 عَل ث

ب غیَطعل درج200ِ تب درج125ِ اس عتَى دهبی ، هتز   . ؽذ اعتفبدُ دقیقِ در درجِ 25 عزػت ث

ب حبصل رٍغي . ؽذ اعتفبدBOTُ عَکغلِ اس ّب ًوًَِ عبسی آهبدُ جْت  پظ ؽذ اعتخزاج ّگشاىn ٍ اعتَى حالل ث

یتز .2 رٍیی فبس اس هخلَط ؽذى فبس دٍ اس ب هیکزٍل  . گزدیذ تزسیق دعتگبُ ثِ هیلگتَى بّ  عزًگ اس اعتفبدُ ث

 سیز ٍعغح ثبردارًذگی سهبى اعبط ٍثز گزدیذ تزعینGC ثِ هتصل رایبًِ تَعظ ًوًَِ تشریق اس لحبص کزٍهبتَگزام

. گزدیذ هحبعجِ آًْب ٍهقبدثز چزة ّبی اعیذ ًَع ، هٌحٌی   
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  ريغه يیژگیُبی ثزرسی 2-4 

 ؽیوی وياًج  cd-86-90،25-3  cd اعتبًذارد رٍؽْبی اس تزتیت ثِ ًوًَِ اعیذی ٍػذد پزاکغیذ ػذد تؼییي ثزای

 . (10ٍ 11) گزدیذ اعتفبدُ اهزیکب رٍغي

 عبختNino رفزکتَهتز هٌؾَر صفحِ رٍی را رٍغي ًوًَِ اس قغزُ چٌذ ًَری ؽکغت ضزیت گیزی اًذاسُ ثزای

 علغیَط  درج20ِ دهبی در هذرج صفحِ رٍی اس ؽکغت ضزیت دیذ دایزُ خغَط تٌظین اس ٍپظ دادُ قزار چیي

   . (12) گزدیذ قزائت

تب -3  يثحث یجو

  ريغه يیژگیُبی -3-1

 هَرد ًوًَِ رٍغي هتَعظ هیشاى . اعت ؽذُ دادُ ًؾبى 1 جذٍل در هغبلؼِ هَرد خزهبی ّغتِ رٍغي ٍیضگیْبی

  . ثَد ( خؾک ٍسى هجٌبی ثز)  %8210 ثزرعی

 ثَد1026ٍ 124620ثِ تزتیت ( ؽکز) هیشاى هتَعظ ضزیت ؽکغت ًَری ٍ ػذد پزاکغیذ ًوًَِ ّبی هَرد هغبلؼِ

 . ثذعت آهذ ( ثز حغت درصذ اعیذ اٍلئیک )1233ّوچٌیي هیشاى هتَعظ اعیذیتِ ًوًَِ ّبی هَرد ثحث 

 

 

 شکز يیژگی

 8.10 رٍغي درصذ

 1.33  اعیذی ػذد

 10.6 پزاکغیذ ػذد

 ؽکغت ضزیت) رفزکت

 (ًَری

1.4620 

 

 

عٍ مًرد ياریتٍ ريغه يیژگیُبی درصذ يمیشان مقبیسٍ -1جذيل  مطبل

 

  شکز یخزمب َستٍ چزة َبی اسیذ فبیلپزي-  3-2

ب ب اٍلئیک اعیذ کِ گزدد هی هؾبّذُ 1 ًٍوَدار 2 جذٍل ثِ تَجِ ث  چزة اعیذ ػٌَاى ثِ%31279 هتَعظ هیشاى ث

ی ،(30285)لَریک چزة ّبی اعیذ تزتیت ثِ اٍلئیک اعیذ اس ٍپظ ثبؽذ هی هغزح ًوًَِ غبلت (   16293)ک هیزیغت

ب(4246)  لیٌَلئیک ٍ (13210 )پبلوتیک  ثغیبر هقذار ثc11ِ کِ ثَد حبلی در ٍایي گزدیذ هؾبّذُ هیشاى ثیؾتزیي ث

 .ؽذ هؾبّذُ ؽکز ٍاریتِ در اًذک
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عٍ مًرد َبی ياریتٍ چزة َبی اسیذ درصذ مقبیسٍ -2جذيل  مطبل

 

 ؽکز چزة اعیذ ًَع

C8 36. 

 C10                     
 کبپزیک       

48. 

C11 17. 

C12                      

 لَریک    

30.85 

C14                      

 هیزیغتیک  

16.93 

C16                      

 پبلوتیک            

13.10 

C18:2                  

 لیٌَلئیک               

4.46 

C18:1                  

 اٍلئیک             

31.79 

C18:0                  

 اعتئبریک         

1.87 
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 مقبیسٍ میشان متًسط اسیذ َبی چزة ومًوٍ مًرد مطبلعٍ  – 1ومًدار 

 
 

 

 

 

 

 ثحث   -4 

 يیژگیُبی ريغه  4-1      

ثَد کِ ایي  هیشاى رٍغي ثب گشارؽبت آتبال ٍّزاس ٍ الؾَرافب ٍ ّوکبراى هغبثقت %8210هیشاى هتَعظ رٍغي ًوًَِ ّبی هَرد ثزرعی 

ثَد کِ ثب 1026ٍ 124620ثِ تزتیت ّوچٌیي هیشاى هتَعظ ضزیت ؽکغت   ًَری ٍ ػذد  پزاکغیذ ًوًَِ ؽکز (.3ٍ4)داؽت 

ئِ ؽذُ تَعظ ثظ ثظ ٍّوکبراى ٍّوچٌیي  ثبرٍلذ هغبثقت داؽت  یي هیشاى هتَعظ ٍّوچٌ(. 9ٍ13)گشارؽبت ارا

تبیج حبصل اس ایي آسهَى هغبثق ثب گشارؽبت ثظ ثظ . ثَد ( ثز حغت درصذ اٍلئیک )1233اعیذیتِ ؽکز  ً

 (. 9)ٍّوکبراى ثَد 

 اسیذ َبی چزة -4-2

در هَرد پزٍفبیل اعیذ ّبی چزة گشارػ ًؾبى هی دّذ کِ اعیذ اٍلئیک در ثیي توبهی اعیذ ّبی چزة تؾکیل 

 .کل اعیذ ّبی چزة را ثِ خَد اختصبؿ هی دّذ % 50ثیؾتزیي غلظت ثزخَردار اعت ٍحذٍد ّغتِ خزهب اس دٌّذُ 
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ٍ هیشاى %39217-42213ّوچٌیي ثظ ثظ ٍ ّوکبراى هقذار اعیذ اٍلئیک را ثِ ػٌَاى اعیذ  چزة غیز اؽجبع غبلت ّغتِ ّبی خزهب 

کزدُ ثَدًذ کِ تب حذٍدی هؾبثِ ًتبیج حبصل اس ایي گشارػ % 22256-24234اعیذ لَریک را ثِ ػٌَاى اعیذ چزة اؽجبع ًوًَِ ّب 

 (. 2)تحقیق هی ثبؽذ 

ارائِ ؽذُ تَعظ الؾجیت ٍهبرؽبل ٍ ّوچٌیي  دٍؽًَی ٍّوکبراى ًیش هغبثقت داؽت ثِ عَریکِ آًْب  ًتبیج حبصل اس ایي عزح ثب ًتبیج

یک را در رتجِ ّبی ثؼذی ػٌَاى کزد ُ ثَدًذ ًیش اعیذ اٍلئیک را اعیذ چزة غبلت ٍ عپظ اعیذ ّبی لَریک ٍ هزیغتیک ٍ پبلوت

(7ٍ8 . ) 

در تحقیق هؾبثِ دیگزی الَْتی ٍ ّوکبراى ًیش اعیذ اٍلئیک را ثِ ػٌَاى  اعیذ چزة غبلت ًوًَِ ّبی هَرد ثزرعی اػالم کزدُ ثَدًذ 

ج ایي عزح ٍعبیز گشارؽبت ، درصذ ثَد کِ ػلت ایي اختالف ثب ًتبی1027-1228ٍلی هیشاى اعیذ لیٌَلئیک گشارػ ؽذُ تَعظ آًْب 

اعت اعتفبدُ  یوزی کِ اٍلیي هزحلِ رعیذگی خزهباهزحلِ رعیذگی خزهبی هَرد هغبلؼِ ثَدُ کِ در تحقیق الَْتی ٍ ّوکبراى  اس ک

 ( .   1)ؽذُ ٍدر عبیز هغبلؼبت اس خزهبی کبهال رعیذُ یب توز اعتفبدُ گزدیذُ ثَد

 ًتیجِ گیزی  4-3
عیذ ّبی چزة هَجَد در ّغتِ خزهب غیز اؽجبع اعت ٍ ّوچٌیي هقذاری اعیذ چزة لیٌَلئیک کِ جشٍ اعیذ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ػوذُ ا

ٍ ّوچٌیي ثِ خبعز ( . 4)ّبی چزة ضزٍری ثذى هی ثب ؽذ در آى ٍجَد دارد هی تَاًذ ثِ ػٌَاى هٌجغ رٍغي خَراکی هغزح ثبؽذ 

ثب تَجِ ثِ هیشاى ًغجتب هٌبعت ( . 6)دٍگبًِ قبثلیت ًگْذاری خَثی دارد جشیی ثَدى هیشاى  ا عیذ ّبی چزة غیز اؽجبع ثب چٌذ پیًَذ 

 ( .7)اعیذ ّبی چزة هتَعظ سًجیز هی تَاًذ درتْیِ صبثَى ، ؽبهپَ ٍ عبیز هَاد آرایؾی ٍ ثْذاؽتی ًیش ثکبر رٍد 

 تشکز يقذرداوی  -5

 . ر داًی هی گزددآسهبیؾگبُ هؼبًٍت غذا ٍدارٍ جٌبة آقبی هٌْذط ثزهک تؾکز ٍ قذ اس کبرؽٌبط
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Abstract 
 

Studies  were conducted   on properties of oil extracted  from seeds of date (Phoenix dactylifera)  

cultivars , , shekar , grown in Busher . Date seeds  consistuent approximately 

 10% of the fruit . Amounts  of seeds can be made  available  after the progress in date 

industrialization. Seeds  contained 8.10 % fat . The  following  values  were  obtained 

,Peroxcid value (10.6)    (1.33).acid valu.1.462))for  samples:  refractive     index     

Chromatography   Gas  revealed  that major  unsatuarated  fatty acid  was  oleic 

acid(31.79)),while the main  saturated  fatty acid was  lauric acid (30.85).Capric(.48), 

myristic(16.93) , palmetic(13.10) , stearic(1.87) and linoleic (4.46) acid were also found. 

C11 acid was also found  only in shekar very low.This  study shows that the oil of date ,s 

seed has food , sanitary and toiletry industry  
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