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 چکیده

تغیییرات ایین صی ات ت یت     و بررسیی   (Lallemantia royleana) بالنگو شییرازی یی و بیوشیمیایی روغن بذر شیمیا ساختارهای شناسایی جهتاین پژوهش 

قالی  طیرح آمیاری کیامالا تییادفی       درگیراد   درجه سیانتی  21درصد و دمای  100با رطوبت نسبی  ساعت 72و  24، 22شرایط پیری تسریع شده با مدت زمان 

درصید اسییدهای بیرو     71/30 . پروفایی  اسییدهای بیرو روغین شیام       اسیت درصد روغین   22/13نتایج نشان داد بذر این گیاه دارویی دارای  بررسی شد.

بیه ترتیی  مهمتیرین    ( C16:0) و اسید پالمتیک (C18:1، اسید اولئیک )(C18:3) اسید لینولنیک که درصد اسیدهای برو اشباع بود 23/3اشباع در مقاب  غیر

 210و توکیوفرو    ام پیی  پیی  4/227 شیام   بیالنگو شییرازی   بیذر های  آنتی اکسیدان. بودند و اسید برو اشباع روغن ، تک غیر اشباعاشباع غیربند اسید برو 

در بطور نسبی باعی  افییایش اسییدهای بیرو اشیباع      داد همچنین درصد کاهش  2/11تا م توای روغن بذر را فن  بود. شرایط پیری تسریع شده  پلی گرم میلی

 حیداکرر مقاومیت روغین   سیاعت ر  داد.   22شیده   تیمیار پییری تسیریع   شاهد و اوج اکسیداسیون و تولید پراکسید بین د. اشباع گردیمقاب  اسیدهای برو غیر

بیه صیورت   شیده  پییری تسیریع    زنی ت یت تیاریر   های جوانه نشان داد آزمون نتایج. پیدا کردبرابر کاهش  1/1تا ساعت  72)رنسیمت( در تیمار پیری تسریع شده 

 اکسییداتیو  نشیان داد ایین ت قیی     دسیتاوردهای  .بیود سیایر تیمارهیا    بیشیتر از  برابیر  4/2و  1/2، 2/1زنی در شاهد به ترتیی    ارزش جوانه. خطی کاهش پیدا کرد

 د.گردای بذر بالنگو شیرازی  ترکیبات ذخیرهشیمیایی و بیوشیمیایی ماهیت  تغییر باع تواند  می ،عالوه بر افیایش سرعت زوا  آنییمی

 .پراکسید، رنسیمت، توکوفرو ، اسید برو اکسیداتیو آنییمی،زنی،  ارزش جوانه کلیدی: کلمات
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Abstract 
In this study the identification of chemical and biochemical characteristics of balangu seed oil (Lallemanthia royleana) and their 

parameters were investigated under accelerated aging conditions at 24 h, 48 h and 72 h at 41°C and 100% RH in a completely 

randomized design. The results showed that balangu seed oil content was 19.26%.Fatty acid profiles were 90.71% of 

unsaturated fatty acids (USFA) and 9.29% of saturated fatty acids (SFA), also the linolenic acid (C18:3), oleic acid (C18:1) and 

palmitic acid (C16:0) were important of PUSFA, MUSFA and SFA oil seeds, respectively.The antioxidants of oil seeds include 

427.8 ppm tocopherols and 210 ml.l-1 of polyphenols. The results showed that 15.2% reduction in oil seed under accelerated 

aging treatment, also this treatments was the cause of increase of SFA compared to USFA. The oxidation and peroxide 

production peak was between control and 24 h of accelerated aging treatment. Oil resistance (rancimat) in the 72 h of aging 

treatment was 1.5 times less than to the control. The germination value (GV) was 1.6, 2.5 and 4.5 higher than the accelerated 

aging treatments, respectively. In general, it is likely that the changes of chemical and biochemical characteristics of seed oil is 

happened by oxidative enzymes and this condition is quicker in deteriorated balangu seeds. 
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 مقدمه

 بیییا نیییام علمیییی   بیییالنگو شییییرازی گییییاه داروییییی  
Lallemantia royleana (Benth.) Benth. in Wall  

 باشیید. مییی ، ق قییاز و ترکیییهآسیییای مرکیییی، ایییرانبییومی 

هیای آکنیده از    ت قیقات باسیتان شناسیی و کشیم خمیره    

در منیاط  تیاری ی شیما      Lallemantiaهیای جین     دانه

اسیت.  اهمییت ایین گییاه داروییی     و  از پیشینهنشانه  1یونان

 سییب  انتقییا  بییالنگو خیوصیییات مهییر دارویییی احتمییا ا 

 هیییییای شیییییرقی بیییییه اروپیییییا شیییییده   آن از سیییییرزمین

  ;Rivera Nunez and Castro, 1992اسییییت )

Jones and Valamoti, 2005  هیای   (. در اییران رویشیگاه

 منیاط  طبیعی این گیاه ارزشمند و کمتیر شیناخته شیده در    

هیای   ب ییو  ارت اعیات و دشیت   و نیمه خشک و سیرد  

  گییییییییارش شیییییییده اسیییییییتخراسیییییییان بییییییییر  

(Koocheki et al, 2004 تمام اندام رویشی آن خوراکی .)

 عیالوه بیر  ست کیه  یی الی مهمترین ب ش آن بذرهابوده و

 اکسییدان  تیی مواد آن و روغن حاوی مقادیرموسیالژ فراوان 

 .باشد نیی می

زنیی   انیه در برخه متابولیسیمی جو  م توای لیپیدی بذر

 طبیعیی هیا   یند تندش تجییه بربی. در فرآاستبسیار مورر 

های بیرو آزاد  ولی در شرایط عادی وجیود اسیید    است

 2زنیی  لذا تا قب  از مرحله پیش جوانه زوا  بذر است،نشانه 

کنید. بجیی متابولیسیر     ساختار اسیدهای برو تغییری نمیی 

 نگهیداری بیذر  ن وه زنی، شرایط نامساعد م یطی و  جوانه

، صیدمات  ، دمای م یط و نیور( )افیایش اکسیژن، رطوبت

منجیر بیه   توانید   نییی میی   مکانیکی و م توای رطوبیت بیذر  

 های آزاد گردد لیپیدی بذر و تولید رادیکا پراکسیداسیون 

(Benech-Arnold and Sanchez, 2004).   اکسیداسییون

هیا و در مییواد غیذایی از مهمتیرین عوامیی      لیپییدها در دانیه  

ت ری  و فساد ترکیبات غیذایی و تولیید ترکیبیات سیمی     

(. اکسیداسیییون فرآینیید  Tahami et al, 2013) اسییت

اکسیداسیییون،   βای اسییت کییه بییه بهییار گییروه    پیچیییده

و  2خیییودی3بیییه2خیییود1،  اکسیداسییییون3فتواکسیداسییییون

اکسیداسییون   β شود. تقسیر بندی میاکسیداسیون آنییمی 

کربنییه را درگیییر  12الییی  2 غالبیاا اسیییدهای بییرو اشیباع   

 هیا  بنانچه دانه .افتد میها ات اق  به ندرت در دانهو  کند می

نور خورشید یا نور مینوعی قرار داشته  تشعشعدر معرض 

اکسیداسیون خود به  ر  خواهد داد، فتواکسیداسیون باشد

نیی غالباا در ارر گذشت زمان و یا شرایط نیامطلوو   خودی

نظییییر بیییرو غییییر اشیییباع اسییییدهای باعییی  اکسیییایش 

و شود  می (C18:2)و اسیدلینولئیک  (C18:1) اسیداولئیک

  آنیییییر اکسیداسییییون آنییمیییی کیییه توسیییط  در نهاییییت

هیای   فعالییت رادیکیا   روغین و  فسیاد  باعی    1لیپوکسیژناز

 .(Daneshmandi, 2014) دشو میدر بذرها آزاد 

زنیی، کیاهش    تاخیر جوانه ،های بارز زوا  بذر از نشانه

نرمییا  و مییو گیاهچییه و یییا تولییید گیاهچییه غیر   رشیید و ن

 Copeland and) اسیت هیای م یطیی    حساسیت بیه تینش  

McDonald, 2001 .)بیرای   ها راهکارهای بیولوژیکی دانه

کاهش سرعت اکسیداسیون و غلبیه بیر ترکیبیات ناپاییدار     

 داده وسرعت اکسیداسیون را کاهش  این ترکیبات ،دارند

 نمیییودن و غیرفعیییا سوبسیییترای اکسیداسییییون  بیییاکنتر 

 نید کن آزاد نقیش م یافظتی خیود را ای یا میی      های رادیکا 

(Tahami et al, 2013.)  ویتیامین   2اسید اسیکوربیک(C ،)

و  3(، اسیییدفرولیکE)ویتییامین  4، توکییوفرو 7هییا فنیی  پلییی

)در روغیین 11)در رزمییاری(، کوسرسییتین10روزماریکاسییید

یییا  13و یییوبی کینییون)در پنبییه دانییه( 12بییای(، گوسیییپو 

از جملییییه آنتییییی   (در روغیییین ذرت) Q10کییییوآنییر 

 رونیید هییا بییه شییمار مییی   دانییههییای مهییر در   اکسیییدانت

                                                      
1.Mandalo, Archondiko and Assiros 

2. Per Germination 

3. Photo Oxidation  

4. Autoxidation 

5. Lipoxygenase 

6. Ascorbic Acid 

7. Poly Phenols 

8. Tocopherols 

9. Ferulic Acid 

10. Rosmarinic Acid 

11. Quercetin 

12. Gossypol 

13. Ubiquinone 
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(Daneshmandi, 2013, Mousavi Nik et al, 2015.) 

هیای شییمیایی و بیوشییمیایی بیذر ایین       ویژگیکنون تا

گیاه دارویی پر ارزش کمتر مورد توجه قرار گرفتیه اسیت   

 و بررسی شناسایی این خیوصیات جهتاین آزمایش لذا 

 شد.انجام ت ت شرایط پیری تسریع شده  تغییرات آن

 ها مواد و روش

دانشیکده  آزمایشیگاه تکنولیوژی بیذر    این ت قیی  در  

در بهیار  کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تربیت حیدرییه   

هیای   از رویشیگاه  بالنگو شیرازیشد. بذرهای  انجام 1332

 های توابع شهرستان کالت نادری تطبیعی آن واقع در دش

آوری  کیلییومتری شییهر مشییهد جمییع  110فاصیی   در حیید

هربیاریومی    نمونیه گردید. سپ  بیذرها و گییاه میادری بیا     

 و اصییییالت تییییوده کییییالت جیییین   تطبییییی دانشییییگاه 

Lallemantia royleana یید شد. شناسایی خیوصییات  تأ

ت یت  شیمیایی و بیوشیمیایی روغن و بررسی تغیییرات آن  

پیری )شیبیه سیازی دوره انبارمیانی بیذر( در بهیار       شرایط

 در قالی  طیرح آمیاری کیامالا تییادفی      تیمار و سه تکرار

و سیه تیمیار    )شاهد( تازه انجام شد. تیمارها شام  بذرهای

 و رطوبت گراد سانتی درجه 21پیری تسریع شده در دمای 

سیاعت   72و  24، 22 هیای  مدت زمیان  بادرصد  100 نسبی

جهت اعما  شرایط پیری تسریع شده (. ISTA, 2009) بود

 گردیید ظروف پالستیکی با یک شیبکه تیوری اسیت اده     از

بیر روی شیبکه    لیترآو مقطیر و  میلی 200دورن ظرف که 

سپ  ظروف بیه انکوبیاتور   قرار داده شد.  نیی بذرها توری

مییان رطوبت و د. گرد تامینتا دما و زمان مورد نظر منتق  

پی  از  حرارت انکوباتور به صورت مرت  کنتر  گردید. 

 میایی و بیوشیییمیایی روغیین بییذر و فرآینییدشییی صیی اتآن 

 :قرار گرفتمورد ارزیابی زنی آن به شرح زیر  جوانه

 )روش سرد( استخراج روغن

 ابتییداآسیییاو و گییرم بییذر خییال   100بییدین منظییور 

 300 بیا افییودن   سیپ  و لیتر متیانو    میلی 300با  یکساعت

سیاعت بیر روی شییکر     12 به میدت نرما  لیتر هگیان  میلی

منتق   حال از فبه  تا تمام بربی بذر گرفتقرار انکوباتور 

م لیو    پ  از این مدت. گراد( درجه سانتی 21)دما  دوش

کاغیذ  دو  ییه  ابتیدا از پاربیه تنظییم و سیپ  از      حاص 

صافی عبور داده شد و به قیم دکانتور منتقی  گردیید. در   

ادامه فاز متیانولی از دکیانتور خیارج شید و هگییان نییی از       

)فاقید   روی کاغذ صافی حاوی سول ات سدیر آنهیدروس

آو( عبور داده و در نهایت حذف حیال  توسیط دسیتگاه    

 درجه سانتیگراد( انجام پذیرفت 20)در دمای1تب یرگردان

(Daneshmandi, 2014.) 

 اسیدهای چرب پروفایل

 ترکیبات اسیدهای بیرو اشیباع و غییر اشیباع توسیط     

 میییییید   2(GCسیسییییییتر گرمییییییاتوگرافی گییییییازی)  

Yamuglin- 6000. Korae    120بیا سیتونm x 0.25μm 

مش   گردید.  از هلیر به عنوان گاز حام   bpx 70نوع 

درجیه سیانتیگراد    GC 20دستگاه است اده شد. دمای ستون 

 12درجیه سیانتیگراد در میدت زمیان      134و دمای شیتاو  

لیتیر بیر دقیقیه و میییان      میلیی  10دقیقه بود. سرعت جرییان  

)انژکتیور( در دمیای    غن توسط سرنگ هامیلتونتیری  رو

  گیییییییراد انجیییییییام شییییییید  درجیییییییه سیییییییانتی  210

(Farhoosh el al, 2008). 

 (TT) 7توکوفرول کلمیزان 

کمیییک سیسیییتر  بیییرای تشییی ی  توکیییوفرو  بیییه   

و بیر اسیاس    (HPLC) 2کرماتوگرافی مایع بیا کیارایی بیا    

AOCSپروتکیی  
1 (Ce 8-80 )دسییتگاه  .آزمییون گردییید

HPLC   مییییییدYomuglin   دارای یییییییک دتکتییییییور 

UV – Visible  نیییانومتر و ییییک  210بیییا طیییو  میییوج

هیا از   ( بیود. تمیام حیال    250mm×5µm×4.6 mmسیتون) 

 اسیتون و آو  ،بودند و از استونتیر  HPLCنوع استاندارد 

( بییه عنییوان فییاز مت ییره اسییت اده شیید.  1:  1/27:  1/27)

                                                      
1. Rotary Evaporator 

2. Gas Chromatography 

3. Total Tocopherols Content  
4. High Performance Liquid Chromatography 

5. American Oil Chemists Society 
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سیستر بیه صیورت اییوکراتییک بیا سیرعت جرییان ییک        

درجییه  21متییر بییر دقیقییه و جداسییازی در دمییای      میلییی

 میکرولیت بود. 20گراد و مییان تیری   سانتی

 (TP) 1پلی فنل کلمقدار

 همکییاران کاپانسییی و بییر اسییاس روش کیی  فنیی  پلییی

(Capannesi et al, 2000) 1/2. بیر ایین اسیاس    تعیین شد 

لیتر هگیان نرما  ترکیی  و   میلی 1/2لیتر روغن بذر با  میلی

لیتیر   میلیی  1/2 بیا  یک دقیقه ورتک  شید، سیپ    به مدت

درصید آو(   40درصید متیانو     20الکلیی )  ،م لو  آبی

دور با  1000)گردید دقیقه سانتری یوژ  1به مدت م لوط و 

 1/2هییدرومتانولیک بیا    گراد(.  فیاز  درجه سانتی 21دمای 

لیتیر کربنیات    میلیی  1و  2توفولین سییکال  لیتر واکنشگر میلی

 10درصیید م لییوط و بییا آو مقطییر بییه حجییر  1/7سییدیر 

در  ساعت 22 جذو م لو  حاص  پ  از  .لیتر رسید میلی

و بیا من نیی اسیتاندار     مش   شید نانومتر  721طو  موج 

گرم در  میلی 2/0تا  02/0 های با گامگالیک اسید متانولی )

 لیتر( مقایسه گردید. میلی

 (IV) 4و عدد یدی (AV) 7آزاد اسیدچرب

 AOACروش به)اسیدیته(  تعیین اسیدهای برو آزاد

(Ca 5a-40 )اتیر و   اتیی   طری  تیتراسییون روغین در دی   از

با م لو  هیدرواکسید پتاسییر     فتالئینومعرف فناتانو  و 

و عدد ییدی ) تعییین کننیده درجیه      است اده شدنرما   1/0

اسییاس درصیید و اکسییایش پییذیری روغیین( نیییی بییر  اشییباع

 شییییید اسییییییدهای بیییییرو غییییییر اشیییییباع مشییییی   

(Firestone, 1997). 

 (PV) 5عدد پراکسید

ت ییت   AOCSتکیی پراکسییید بییر اسییاس پر   انییدی 

 آزمون گردید. بیر ایین اسیاس مقیدار یید     cd 8-53 شماره 

 اسییید اسییتیک م لییو  در پتاسیییر کییه یدییید در موجییود

 واکنشییگر در حضییور شییود مییی آزاد وکلروفییرم سیییا گال

 سییدیر تیوسییول ات بییا تیتراسیییون وسیییله بییه و نشاسییته

 وا ن میلیی اکیی   برحسی   پراکسیید  عدد د.شگیری  اندازه

 شییود مییی گیییارش روغیین یییک کیلییوگرم  در پراکسییید

(Firestone, 1997.) 12745 

 (AV)9آنیزیدین اندیس

  AOCSبییرای تشیی ی  عییدد آنیییییدین از اسییتاندارد 

(cd 18-90   است اده شد. بر این اسیاس مقیدار )p ییدین  آنیی

. شداستیک واکنش داده موجود در روغن در حضور اسید

د نیانومتر بررسیی گردیی    310در طییم  شدت رنگ سپ  

(Firestone, 1997.) 

 (OSI) 3آزمون رنسیمت

برای تعیین شاخ  پایداری روغین از آزمیون شیماره    

)بییا رعایییت  سییازمان اسییتاندارد ایییران اسییت اده شیید  3732

(. بدین جهت نمونه روغن در معرض cd 12b-92پروتک  

o) دمای با 
C 130-110  و جریان مداوم هوای خشیک و )

کیلومتر بر ساعت قیرار گرفیت.    11تمیی با سرعت متوسط 

گییری هیدایت    ی حیاوی میواد فیرار بیه م یین انیدازه      هوا

 110هدایت شید و شیاخ  پاییداری در دمیای      الکتریکی

 ;Farhoosh., 2007) گییراد تعیییین گردییید درجییه سییانتی

Firestone, 1997.) 

 (GP)8زنی تعیین درصد جوانه

 30بدین منظور از پتری دیش اسیتری  یکبیار مییرف    

بیه  با یک  یه کاغد صافی واتمن شیماره ییک   متری  میلی

سیپ  بیه هیر واحید     اسیت اده شید،   عنوان واحید آزمیایش   

منتقیی   شییدهگنییدزدایی  وعییدد بییذر سییالر  10آزمایشییی 

 ± 3/0ژرمینییاتور دیجیتییا  بییا دقییت    آزمایش درگردییید.

 در دمیای کاردینیا  بیالنگو شییرازی      و  گیراد  درجه سیانتی 

 روشیینایی/ تییاریکی شییرایط گییراد( بییا  درجییه سییانتی 22)

شیید  انجییامسییاعت تییاریکی(   4سییاعت روشیینایی و   12)

                                                      
1. Total Phenolics Content 

2. Folin–Ciocalteu Reagent (FCR) 

3. Acid Value  

4. Iodine Value  

5. Peroxide Value 

6. Anisidine Value 

7. Oil/Oxidative Stability Index(OSI) 

8.Germination Percentage 
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(Daneshmandi, 2013.)  هازنی بیذر  ص ات جوانهبررسی 

تیا  آزمیون  د. بررسیی گردیی   سیاعته  4روزانه در سه نوبیت  

 تیمیاری  هیی  در زمانی ادامه پیدا کرد که سه روز متیوالی  

. در (Hampton and Tekroy, 1995) زنی ر  نیداد  جوانه

 زنی به روش زیر مش   شد: انتها درصد جوانه

100


N

n
GP

i 

تعداد ک  بذرهای  Nتعدادبذرهای جوانه زده و  niکه 

 (.Ellis & Roberts, 1981) هر تیمار بود

 (GR)1زنی سرعت جوانه

شید.   م اسیبه  2برنامه جیرمین توسط  زنی سرعت جوانه

 10زنی به  کشد تا جوانه این برنامه مدت زمانی که طو  می

من نیی   3یابی از طری  درون کهدرصد حداکرر خود برسد 

سیرعت   د.شو زنی در مقاب  زمان م اسبه می افیایش جوانه

 10برنامیه از طریی  معکیوس زمیان تیا       نزنیی در ایی   جوانه

  شیییییید ( م اسییییییبه D50/1زنییییییی ) درصیییییید جوانییییییه

(Soltani & Maddah, 2010.) 

 (GV) 4زنی ارزش جوانه

از فرمیو  ذیی  اسیت اده     زنیی  برای تعیین ارزش جوانیه 

 گردید:

100




STE

GRGP
GV 

زنیی و   سیرعت جوانیه   GRزنیی،   درصد جوانه GPکه 

STE
تا ظهیور  بذر مدت زمان طی شده از هنگام آبنوشی  1

باشید. معییار رشید     های اولییه بیر حسی  سیاعت میی      بر 

های اولییه   به تکام  بر  متر و برای ساقه میلی 2به  ریشه

 .(Daneshmandi, 2013) است

                                                      
1. Germination Rate 

2. Germin 

3. Interpolation 

4. Germination Value 

5. Shoot Time Emergence 

 آنالیز آماری

برای ص اتی که بیورت درصد بیان شده بود در ابتدا 

تجیییه   ، سیپ  انجام شید  xArcSinتبدی  زاویه ای 

و مییانگین تیمارهیا بیا     SPSS-16واریان  توسط نرم افیار 

. درصد انجام پیذیرفت  1در سطح نکن اآزمون داست اد از 

 د.است اده گردی Excelاز نرم افیار نیی ها  جهت رسر شک 

 نتایج و بحث

( و AV) نتایج آنالیی وارییان  نشیان داد بجیی اسییدیته    

(، میرسیتولئیک  C14:0) اسیدهای بیرو میرسیتیک اسیید   

( سایر صی ات در  C15:1) و بتولینیک اسید (C14:1) اسید

همچنیییین  ،دار بودنییید سیییطح حیییداکرر ممکییین معنیییی  

دار  معنیی درصید   1در سطح ( C15:0پنتادکانوسیک اسید )

بطیور مییانگین    بالنگو شییرازی روغن بذر  (.1)جدو   شد

 .(2)جیدو    داد درصد از ک  جرم بذر را تشیکی    22/13

 باشییند کییه  غالبییاا بییذرهای موسیییالژی حییاوی روغیین مییی 

 (Salvia hispanica) بییا  توان به بذر در این خیو  می

  کتییییییان (،Sargi et al, 2013) درصیییییید 21

(Linum usitatissimum)  درصیییید 27تییییا  22بییییین 

(Przybylski, 2005،)  سییییییییییییاهبیییییییییییالنگو  

(Lallemantia iberica)  درصییییید  31تیییییا  30بیییییین 

(Zlatanov et al, 2012) ری ییییییییان   و 

(Ocimum basilicum ) درصییییید 11تیییییا  31بیییییین  

(Bakhshi Khaniki, 2010 ) .مییییان همچنین اشییاره کیرد

 3/22تیا   3/13روغنیی ماننید زیتیون     روغن برخی گیاهیان 

 14(، سویا و پنبیه دانیه   Alavi-Rafiee et al, 2012درصد)

 32تیا   22(، ارقام گلرنگ Gunstone, 2002درصد ) 20تا 

تییا  2/32( و کلیییا Ahmadzadehet al, 2009) درصیید

 .گیارش شده است( Kadivar, 2010)درصد 71/27

 72در تیمار نتایج نشان داد پیری تسریع شده مقدار روغن 

درصد کاهش داد. مییان روغن در سه تیمیار   37/11به ساعت 

سیاعت پییری تسیریع شییده نسیبت بیه شیاهد بییه        72و  24، 22

   (.1)شک   درصد کاهش یافت 1/22و  7/20، 44/11ترتی  
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 ( ارر زوا  بذر بر خیوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی بذر بالنگو شیرازیSSواریان  و مجموع مربعات) نتایج تجییه  -1جدو  
Table 1- Analysis of variance (SS) of chemical and biochemical characteristics of balangu seeds 

 مارگارولیئک
C17:1 

 مارگاریک
C17:0 

 پالمیتولئیک
C16:1 

 پالمتیک
C16:0 

 بتولینیک
C15:1 

 پنتادکانوسیک
C15:0 

 میرسئولئیک
C14:1 

 میرستیک
C14:0 

df 
 منابع تغییرات

S.O.V 

 Treatتیمار . 3 0/001 0/00 *0.002 0.001 **5.851 **0.202 *0.099 **0.028

 Errorاشتباه 8 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

 Totalک  11 0.002 0.001 0.003 0.002 5.852 0.203 0.100 0.029

 دار در سطح احتما  حداکرر و سطح یک درصد ** و * به ترتی  معنی

**and  * is High significant and 1% probability levels respectively 

 بیوشیمیایی بذر بالنگو شیرازی( ارر زوا  بذر بر خیوصیات شیمیایی و SSنتایج تجییه واریان  و مجموع مربعات)  -1ادامه جدو  
Table 1- Analysis of variance (SS) of chemical and biochemical characteristics of balangu seeds 

 تریکوسیلیک
C22:0 

 ایکوسدینوسیک
C20:2 

 (αلینولئیک)
C18:3α 

 (γلینولنیک)
C18:3γ 

 لینولئیک
C18:2 

 اولئیک
C18:1 

 استارسیک
C18:0 

df 
 تغییراتمنابع 

S.O.V 

 Treatتیمار . 3 **0.352 **2.919 **0.069 **0.606 **8.271 **1.488 **0.119

 Errorاشتباه 8 0.001 0.001 0/001 0.001 0.001 0.001 0.010

 Totalک  11 0.353 2.920 0.070 0.607 8.272 1.489 0.129

 درصددار در سطح احتما  حداکرر و سطح یک  ** و * به ترتی  معنی

**and  * is High significant and 1% probability levels respectively 

 ( ارر زوا  بذر بر خیوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی بذر بالنگو شیرازیSS) نتایج تجییه واریان  و مجموع مربعات  -1ادامه جدو  
Table 1- Analysis of variance (SS) of chemical and biochemical characteristics of balangu seeds 

PUFA/MUFA USF/SFA PUFA MUFA SFA(1) 
 نرونیک
C24:1 

 لیگنوسرسیک
C24:0 

 اروسیک
C22:1 

df 
 منابع تغییرات

S.O.V 

 Treatتیمار . 3 *0.013 *0.003 *0.003 **5.693 **0.826 **23.366 **5.993 *0.343

 Errorاشتباه 8 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

 Totalک  11 0.014 0.004 0.004 5.694 0.827 23.367 5.994 0.344

 دار در سطح احتما  حداکرر و سطح یک درصد ** و * به ترتی  معنی

نسیبت  (، UFA/SUF(، نسبت اسیدهای بیرو غیراشیباع بیه اشیباع)    PUFA(، بند غیراشباع)MUFA(، تک غیراشباع)SFA( اسیدهای برو اشباع)1)

 (PUFA/MUFAاسیدهای بند غیراشباع به تک اشباع )

**and  * is High significant and 1% probability levels respectively 
(1) SFA: Saturated Fatty Acid, MUFA: Monounsaturated Fatty Acid, PUFA:  Polyunsaturated Fatty Acid 

 ( ارر زوا  بذر بر خیوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی بذر بالنگو شیرازیSSمجموع مربعات)نتایج تجییه واریان  و   -1ادامه جدو  
Table 1- Analysis of variance (SS) of chemical and biochemical characteristics of balangu seeds 

 اسیدیته
Acidity 

 رنسیمت
Rancimat 

 پراکسید
Peroxide 

 آنیییدین
Anisidine 

 پلی فن 
Polyphenols 

 توکوفرو 
Tocopherols 

 روغن
Oil 

df 
 منابع تغییرات

S.O.V 

 Treatتیمار . 3 **28.710 **906.23 **37.439 **1.106 **68.043 **1.199 0.001

 Errorاشتباه 8 0.020 0.332 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001

 Totalک  11 28.731 906.562 37.440 1.107 68.045 1.200 0.002

 دار در سطح احتما  حداکرر و سطح یک درصد ** و * به ترتی  معنی

**and  * is High significant and 1% probability levels respectively 
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 خیوصیات بیوشیمیایی روغن بذر بالنگو شیرازی  -2جدو  
Table 2. The oil biochemical characteristics of balangu seeds 

 ساعت 72
72 h 

 ساعت 24
48 h 

 ساعت 22
24 h 

 شاهد

Control 
 واحد
Unit 

 نوع ترکی 
Compound 

15.00c 15.20c 16.20b 19.26a %  درصد روغن درصد 
Oil Content 

405.12c 409.80b 410.14b 427.80a 
 ام پی پی

ppm 

 ک  توکوفرو 
Tocopherols 

209.06b 210.14b 213.7a 210b 
 لیتر در یک لیتر روغن میلی

ml.l-1 Oil 

 ک  فن  پلی
Polyphenols 

0.30a 0.310a 0.32a 0.32a %  اسیدیته درصد 
Acid Value 

15.00a 12.59b 10.12c 5.780d 
 اکی وا ن گرم در یک لیتر روغن 

Meq.kg-1 Oil 

 عدد پراکسید
Peroxide Value 

6.59a 6.22a 6.00b 5.70c -- اندی  آنیییدین 
Anisidine value 

0.63d 1.00c 1.20b 1.50a 
 ساعت

 h 

 رنسیمت
Rancimat 

 .درصد اختالف معنی داری وجود ندارد 1در هرسطر بین تیمارهایی که دارای حروف مشابه هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح   -

- In each row means followed by similar letters are not significantly different (p>0/05) using duncan test 
 

شیود شیرایط پییری تسیریع شیده  بیا تغیییر         استنباط می

حالییت ا سییتیکی و ارتجییاعی غشییاو سییلولی و از هییر      

گسی تگی آن باع  نشت م تویات )از جمله روغین( بیه   

گیردد. روغین    ای سلولی میی  های ذخیره خارج از  اندامک

تمییاس بییا  نشییت شییده در فضییای بییین سییلولی در معییرض 

های اکسایشی )لیپواکسیژناز( قرار گرفته و  اکسیژن و آنییر

هیای آزاد  را  تسیریع    اکسیداسیون روغن وانتشار رادیکا 

تواند فعالیت جنین در طیی   کند. این فرایند شیمیایی می می 

 دهد. زنی را ت ت الشعاع قرار می فرآیند جوانه

 پروفایل اسیدهای چرب

درصد  23/3و شیرازی شام  اسیدهای برو بذر بالنگ

درصید اسییدبرو    32/13(، SFA)1اسیدبرو اشباع شده

درصد اسیدبرو بند  77/72( و MUFA)2تک غیر اشباع

 71/3برابر  USFA/SAF( بود که نسبت PUFA)3غیراشباع

شد. آنالیی روغن مشی   کیرد مهمتیرین جییو اسییدهای      

                                                      
1. Saturated Fatty Acids (SFA) 

2. Mono Unsaturated Fatty Acids(MUFA) 

3. Poly Unsaturated Fatty Acids (PUFA) 

برو اشباع، تک غیر اشباع و بند غیر اشیباع موجیود در   

 72/2بییذر بییالنگو شیییرازی بییه ترتییی  پالمیتیییک اسییید )   

درصید( و مجمیوع آل یا و     23/12درصد(، اولئیک اسیید ) 

 (.3درصد( بود )جدو  17/22گاما لینولنیک اسید )

( اسید برو غالی  گیاهیان و   C16:0پالمیتیک اسید )

(. اولئییک اسیید   Farhoosh et al, 2008هیا اسیت )   دانیه 

(C18:1 به عنوان شاخ ) ین اسیدبرو تک غیر اشباع تر

 شیییود  زنیییی شیییناخته میییی   بیییذرها در فرآینییید جوانیییه  

(Copelan and McDonald, 2001 این اسید برو اگر .)

بییه باعیی  افیییایش کی یییت غییذایی شییده ولییی سییرعت    

دهید. لینولنییک    های خوداکسایشی را افیایش میی  واکنش

(C18:3 اسیدبرو غال  بذر بالنگو شیرازی بود که بیش )

داد. از ایین   درصد ک  اسیدبرو را تشکی  میی  17/27از 

 32/0( و C18:3αدرصیید در گییروه آل ییا )   23/21مییییان 

 (. 3( بود )جدو C18:3γدرصد در گروه گاما )

 

 



30 DOI: 10.22034/ijsst.2017.113285 دانشمندی و همکاران 

 

 

ت ت تیاریر   بالنگو شیرازیو پراکسید بذر فن (  )مجموع توکوفرو  و پلیها  تآنتی اکسیدانوجودی مقایسه مقدار و تغییرات روغن، م  -1شک  

 (.Bو تاریر شرایط پیری تسریع شده بر آنها ) بالنگو شیرازی(. اجیاو تشکی  دهنده اسیدهای برو روغن بذر Aمدت زمان پیری تسریع شده )

 نسییبت اسیییدهای بییرو غیراشییباع بییه اشییباع (، PUFA) (، بنیید غیراشییباعMUFA) (، تییک غیراشییباعSFA) اسیییدهای بییرو اشییباع{

(UFA/SUF( نسبت اسیدهای بند غیراشباع به تک اشباع ،)PUFA/MUFA){ 
Figure 1. The changes of seed oil amount, antioxidants (total tocopherols and polyphenols) and peroxide 

value of  balangu seed  under accelerated aging conditions (A),  The changes of fatty acid profile under 

accelerated aging conditions (B) 

{SFA: Saturated Fatty Acid, MUFA: Monounsaturated Fatty Acid, PUFA: Polyunsaturated Fatty Acid} 
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 پروفای  اسیدهای برو بذر بالنگو شیرازی -3جدو  

Tabel 3. Fatty acids profile of balanguseeds 

 ساعت72

72 h 
 ساعت24

48 h 
 ساعت22

24 h 
 شاهد

Control 
 شماره علمی

C:D 

 ترکی  اسید برو
Fatty Acid Profile 

 

0.07a 0.07a 0.06a 0.05a C 14:0 میرستیک اسید Myristic acid 1 

0.04a 0.05a 0.05a 0.04a C 14:1 میرستولئیک اسید Myristoleic acid 2 

0.02b 0.03b 0.05a 0.02b C 15:0 پنتادکانوسیک اسید Pentadecanoic acid 3 

0.02a 0.03a 0.04a 0.02a C 15:1 بتولینیک اسید betulinic acid 4 

7.46c 7.99b 8.62a 6.72d C 16:0 دیاس کیتیپالم Palmitic acid 5 

0.65c 0.7b 0.53d 0.89a C 16:1 پالمیتولئیک اسید Palmitoleic acid 6 

0.22a 0.09a 0.09a 0.29a C 17:0 مارگاریک اسیدmargaric acid 7 

0.15b 0.12c 0.12c 0.24a C 17:1 مارگارولئیک اسید margarleic acid 8 

2.37c 2.43b 2.51d 2.06c C 18:0 استارسیک اسید Stearic acid 9 

13.64a 13.3b 12.42d 12.63c C 18:1 دیاس کیاولئ Oleic acid 10 

9.74a 9.57b 9.58b 9.54c C 18:2 لینولئیک اسید Linoleic acid 11 

0.48b 0.41c 0.39d 0.94a C 18:3γ دیاس کینولنیل (Gamma)γ-Linolenic acid 12 

64.65b 63.22c 63.46d 65.23a C 18:3α دیاس کینولنیل (Alpha  )α-Linolenic acid 13 

0.16d 0.6c 0.95b 1.06a C 20:2 ایکوسدینوسیک اسیدEicosadienoic acid 14 

0.052d 0.21d 0.32a 0.13c C 22:0 تریکوسیلیک اسید Docosanoic acid 15 

0.09b 0.10b 0.15a 0.06c C 22:1 اِروسیک اسید Erucic acid 16 

0.02b 0.02b 0.06a 0.02b C 24:0 لیگنوسرسیک اسید Lignoceric acid 17 

0.09a 0.05b 0.05b 0.06b C 24:1 نرونیک اسید Nervonic acid 18 

10.29c 10.84b 11.08a 9.29d -- اسیدهای برو اشباعSFA 19 

14.67a 14.26b 14.19c 13.94d -- اسیدهای برو تک غیر اشباع MUFA 20 

75.04b 73.26d 73.55c 76.77a -- اسیدهای برو بند غیر اشباعPUFA 21 

8.71b 8.07c 7.91d 9.71a -- نسبت اسیدهای غیر اشباع به اشباعUFA/SFA 22 

5.11c 5.07d 5.18b 5.5a -- نسبت اسیدهای بند غیر اشباع به تک اشباعPUFA/MUFA 23 

 داری وجود ندارد درصد اختالف معنی 1در هرسطر بین تیمارهایی که دارای حروف مشابه هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح  -
- in each row means followed by similar letters are not significantly different (p>0/05) using duncan test 

 

اگر به اسید لینولنیک از مجموع اسیدهای برو بند 

غیر اشیباعی اسیت کیه در بیذرها فراوانیی کمتیری دارنید        

(Tavakkol Afshari, and Shayanfar. 2013. ) ولییی

آل ا لینولنیک به اسید  2به  1تا  2به  1برخی م ققان نسبت 

 ;Shahverdi, 2010انید )  اولئیک را مناس  ارزیابی کیرده 

Sedaghat, 2004   نتایج پروفای  اسیدهای بیرو بیالنگو .)

است. عدم با ن  بیین   1به  1شیرازی نشان داد این نسبت 

 سیت  های خوراکی مناسی  نی  این دو اسید برو در روغن

(Oomah et al., 2002 .)    بر اساس نتایج فیوق، روغین بیذر

توانید جیایگیین روغین     بالنگو شیرازی به صورت خام نمیی 

هیای   خوراکی شود مگر به صورت ترکیبیی بیا سیایر روغین    

خییوراکی و یییا افیییودن ترکیبییات مجییاز، بییا اییین وجییود از  

خیوصیات مهر و بارز لینولنیک خاصیت خشک شوندگی 

بهداشیتی و  ن ل یا  درتولیید م ییو ت    آن است به همیی 

پییری   کیاربرد دارد. ، صنایع رنگ سیازی و نسیاجی   آرایشی

تسریع شده بر ساختار اسیدهای برو تاریرگذار بود و باع  

https://en.wikipedia.org/wiki/Myristoleic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Palmitoleic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Stearic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Linoleic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Erucic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Lignoceric_acid
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(. میییان  3کاهش اسیدهای برو غییر اشیباع شید )جیدو      

سیاعت پییری    72تیا   22اسیدهای برو اشباع در سه تیمیار  

درصید   72/10و   24/12، 22/13نسبت به شیاهد بیه ترتیی     

کاهش یافت. همین امر باع  گردید نسیبت کی  اسییدهای    

برو غیراشباع نسبت به مجموع اسییدهای بیرو اشیباع از    

درصیید در  71/4و  07/4،  31/7درصیید در شییاهد بییه  71/3

 ساعت کاهش پیدا کند. 72تا  22تیمار 

 ,Maristal and Robelvalت قیقات ماریستا  و روبر وا  )

( مشیی   کییرد افیییایش مییدت زمییان زوا  باعیی   2007

کاهش اسیدهای برو غیر اشباع سویا و افیایش اسیدهای 

برو اشباع شد. نتیایج مشیابهی در میورد کلییا  گییارش      

بر این اساس مشی    (. Alivand et al, 2015شده است )

تر است.  است اسیدهای برو غیر اشباع به اکسایش حساس

یدهای برو غیر اشباع )به خیو  تواند اس و زوا  بذر می

اسیدهای برو بند غیر اشباع( را به اسیدهای برو اشیباع  

شده تبدی  کند. غالباا م توای رطوبت بذر بیه صیورت بیافر    

هیای بییر  لیپییدی عمی       های آزاد و مولکیو   بین رایکا 

گیردد، ولیی بنانچیه رطوبیت      کرده و مانع اکسیداسیون می

میا  اتواکسیداسییون شیدت    درصد کمتر شیود احت  2بذر از 

گیرد. در مقاب  افیایش م توای رطوبت سیب  ت رییک    می

های هیدرولیتیک اکسیداتیو مانند لیپواکسیژناز شیده و   آنییر

تواند باع  اکسییداتیو آنییمیی    با افیایش درجه حرارت می

(. بنیابراین  Benech-Arnold and Sanchez, 2004) شیود 

دی م توای رطوبتی بذر درص 2با توجه به افیایش بیش از 

بالنگو شیرازی و تغییر ماهیت اسیدهای برو غیر اشباع به 

شود بربی بذر در شیرایط پییری تسیریع     اشباع استنباط می

 شده دبار اکسیداتیو آنییمی شده است.

 مواد آنتی اکسیداتیو روغن
( در غشای کلروپالست و سایر Eها )ویتامین  توکوفرو 

پالسیییییتیدها )ماننییییید آمیلوپالسیییییت، آلوروپالسیییییت و  

کروموپالسییت( ذخیییره شییده و از عوامیی  اصییلی مقابلییه بییا  

ک  در بین تیمارهیای   باشد. نتایج توکوفرو  اکسیداسیون می

 1شاهد و پیری تسریع شده بر اساس آزمون دانکن در سطح 

  غالیی  بییذر (. توکییوفرو2درصیید اخییتالف دارد )جییدو  

بالنگو شیرازی از نوع آل ا است. این نوع از نظر خیوصیات 

هیا اسیت ولیی ارزش آنتیی      ویتامینی بهتر از سیایر توکیوفر   

کی    باشد. بیشترین مقدار توکیوفرو   اکسیدانی آن کمتر می

ام(. اعمیا  شیرایط    پیی  پیی  4/227در شاهد وجیود داشیت )  

خطیی   پیری تسیریع شیده میییان توکیوفرو  را بیه صیورت      

سیاعت نسیبت بیه     72و  24، 22کاهش داد و سه تیمار پیری 

درصیید کییاهش داشییت.  3/1و  2/2، 12/2شییاهد بییه ترتییی 

کاهش توکوفرو  در تیمارهای پیری تسریع شده ارر متقابی   

 (.1ها دارد )شک  با مواد اکسایشی مانند پراکسید و آنیییدین

ک  در تیمارهای پیری تسریع شیده دسیت وش    فن  پلی

ییراتی گردید که منجر به اختالف آماری با شیاهد شید.   تغ

ولی این تغییرات از رونید خاصیی پییروی نکیرد. بیشیترین      

لیتیر در   میلی 7/213ساعت بود ) 22فن  در تیمار  مقدار پلی

درصد از شاهد بیشتر بود ولیی بیا    7/1یک لیتر روغن( که 

کی    فنی   افیایش مدت زمان پیری تسریع شیده میییان پلیی   

پیدا کیرد، بیا ایین جیود  از نظیر آمیاری اخیتالف         کاهش

سیاعت بیا شیاهد وجیود      72و  24داری بین دو تیمار  معنی

فنی  در   نداشت. با توجه به نتایج ممکن است افییایش پلیی  

سییاعت بییرای کنتییر  و کییاهش ارییر م ییرو      22تیمییار 

های آزاد باشد ولی با افیایش زمیان پییری تسیریع     رادیکا 

هیای آزاد مقیدار    و نشیر رادیکیا   شده و افیایش اکسایش 

کیی  نیییی کییاهش پیییدا کییرد. در مجمییوع مقییدار   فنیی  پلییی

کی  در شیاهد و در تیمارهیای پییری تسیریع شیده        فن  پلی

بسیییار بشییمگیر بییود و از ل ییا  کمغییی از روغیین زیتییون   

ام(، سیویا   پیی  پیی  13/24ام(، روغین کلییا )   پیی  پی 21/11)

ام( بیشیتر بیود    پی یپ 14/37ام( و روغن بادام ) پی پی 4/10)

(Farhoosh and Tavakoli, 2008; Farhoosh et al., 2008; 

Alavi-Rafiee et al, 2012.) 

 اکسایش روغن و میزان مقاومت
درصید بیود کیه     32/0( در شیاهد  AVاسیدیته روغن )

شرایط پیری تسریع شیده اخیتالف آمیاری بیر آن ت میی       

 74/1(. امییا عییدد پراکسییید کییه در شییاهد 2نکییرد )جییدو 

گییرم بییر کیلییوگرم روغیین بییود بطییور      اکییی وا ن میلییی

بشمگیری در تیمارهای پیری تسریع شده افیایش یافت و 
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سیاعت بیه    72و  24، 22مییان پراکسید در سه دامنه زمانی 

درصد از شاهد بیشتر بیود.   22/21و  03/12، 44/22ترتی  

( نییی در شیاهد بیود    AVکمترین مقدار اندی  آنییییدین ) 

داری  ( که تیمارهیای پییری تسیریع شیده بطیور معنیی      7/1)

. پراکسییدها بیه صیورت ذاتیی در     باع  افیایش آن شدند

هیا وجیود نیدارد بلکیه م ییو  اولییه        ترکی  روغن دانیه 

سیییون هسییتند. بییا پیشییرفت فرآینیید اکسییایش مییواد اکسیدا

گردد که توسط آزمون آنییییدین قابی     ای ایجاد می رانویه

پیگیری است. لذا هنگامی که بذر در مراحی  اولییه پییری    

یابد ولی بیا پیشیرفت    قرار گیرد مقدار پراکسید افیایش می

زوا  به تدریج مقدار آن رابت شده و سپ  سنتی ترکیبات 

گیردد. نتیایج    ز جمله اندی  آنیییدین( آغیاز میی  رانویه )ا

سییاعت  22نشیان داد مقییدار پراکسییید بیین شییاهد و تیمییار   

که بین دو تیمیار   درصد افیایش داشت در حالی 22پیری، 

درصید رسیید. حیا      12ساعت ایین اخیتالف بیه     72و  24

 1سیاعت   22ه انیدی  آنییییدین بیین شیاهد و تیمیار      آنک

درصییید  2/1سیییاعت،  72و  24درصیید و بیییین دو تیمییار   

شیود اوج   اختالف وجود داشت. با این نتیایج اسیتنباط میی   

اکسیداسیون مرحله او  و تولید پراکسید بین شاهد و تیمار 

دهید و مراحی  بعیدی     ساعت ر  میی 22پیری تسریع شده 

 72و 24اکسایش و افیایش اندی  آنیییدین بین دو تیمیار  

 پیوندد. ساعت به وقوع می

( OSI -ج مقاومت روغن )تست رنسیمتبر اساس نتای

بییین شییاهد و تیمارهییای پیییری تسییریع شییده اخییتالف       

(. بیر  2درصد وجود داشت )جدو   1داری در سطح  معنی

این اساس با ترین مقاومت روغن در شیاهد بدسیت آمید    

ساعت( که با افیایش مدت زمان پییری تسیریع شیده     1/1)

 72ر تیمار ساعت د 23/0با پیروی از یک روند کاهشی به 

ساعت کاهش یافت. به عبارت دیگر روغن بالنگو شیرازی 

سیاعت در برابیر    1/1توانید بیه میدت     در شرایط عادی می

حرارت مقاومت کند. نتیایج آزمایشیات نشیان داد روغین     

سیاعت   2ساعت، زیتون  7ساعت، روغن سویا  1/3کانو  

سیییاعت اسیییت    2/1و مقاومیییت روغییین جوانیییه ذرت   

(Farhoosh et al., 2011      حیا  آنکیه بیر اسیاس قیوانین ،)

هیای   استاندارد ملیی اییران حیداق  زمیان مقاومیت روغین      

 سیییییاعت کمتیییییر باشییییید    11خیییییوراکی نبایییییید از  

(Iranian rules of Standard, 2011.) 

 زنی در شرایط پیری تسریع شده آزمون جوانه
نتییایج تجییییه واریییان  تمییام صیی ات مییورد آزمییایش 

زنیییی در سیییطح حیییداکرر ممکییین دارای ت یییاوت  جوانیییه

(. بر اساس نتایج مقایسه مییانگین  2داری بود )جدو   معنی

زنی در شاهد بدسیت آمید    با ترین درصد و سرعت جوانه

بر ساعت(. پیری تسریع  0322/0درصد و  1/34)به ترتی  

زنی شد  ولی در پارامترهای جوانهشده باع  ایجاد روند نی

 72تیا   22زنیی در تیمیار پییری    ای که درصید جوانیه   بگونه

درصید   23و  27، 2/13ساعت نسبت بیه شیاهد بیه ترتیی      

زنی کیه ییک     (. نتایج ارزش جوانه2کاهش داشتند )شک  

زنی تا رشید اولییه گیاهچیه اسیت نییی       پارامتر تل یقی جوانه

زنیی در   ا بیود. ارزش جوانیه  دار تیمارهی  مُبین اختالف معنی

برابییر تیمارهییای پیییری   4/2و  1/2، 2/1شییاهد بییه ترتییی  

 30تیا   10زنیی   تسریع شیده ربیت شید. میدت زمیان جوانیه      

زنی بیذر بیالنگو شییرازی نییی ت یت       درصد حداکرر جوانه

درصید   10تاریر تیمارها قرار گرفت. میانگین میدت زمیان   

ن میدت بیه   ساعت بیود کیه ایی    01/31زنی در شاهد  جوانه

ساعت کمتر از سیه تیمیار    32/23و  01/27، 22/21ترتی  

 (.1پیری تسریع شده بود )جدو  

انبارمانی طو نی مدت و ب یو  قرار گرفتن بیذرها  

در شرایط گرم و مرطوو از عوام  اصلی فرسودگی بیذر  

هیا اسیت. پییری بیذرها غالبیاا بیا کیاهش         و کاهش بنیه دانه

هیای   نی و تولید گیاهچهز م سوس درصد و سرعت جوانه

 کنییییید  غیرنرمیییییا  و نیییییعیم نمیییییود پییییییدا میییییی  

(Veselova and Veselovasky, 2003  نتایج مشیابهی از .)

زنیی   تاریر پیری تسریع شده و یا زوا  بذر بر کاهش جوانیه 

( و کنجیید Tavakkol Afshari et al, 2009در کلیییا )

(Alivand et al, 2015  گیییارش شییده اسییت. برخییی )

تقدندکاهش قوه نامیه بیذر و تسیریع زوا  بیذر    م ققین مع

 هیییا دارد  ارتبیییاط مسیییتقیمی بیییا پراکسیداسییییون بربیییی  

( Bailly et al, 2000      اسییدهای بیرو آزاد بیا ن یوذ بیه .)

( و Benech-Arnold and Sanchez, 2004م ور جنینیی ) 
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 ب ییییییو  پریموردییییییای سیییییلولی نیییییوه ریشیییییه  

(Berjak et al,1986 از فراینیید متییابولیکی جوانییه )  زنییی

 کند. ممانعت می

 زنی  بذر بالنگو شیرازی ( ارر زوا  بذر بر خیوصیات جوانهSSنتایج تجییه واریان  و مجموع مربعات )  -2جدو  
Table 1- Analysis of variace (SS) of balangu seed germination characteristics under accelerated aging conditions 

G10 (1)  ارزش جوانه زنیGV  سرعت جوانه زنیGR  درصد جوانه زنیGP df  منایع تغییراتS.O.V 

 Treatmentتیمار 3 *8508.750 *0.193 *32.295 *131.168

 Errorاشتباه 8 11.000 0.014 0.586 0.464

 Totalک  11 8519.750 0.207 32.882 131.632

 زنی ( مدت زمان  زم جهت ده درصد تا نود درصد جوانه1)

 تمام نتایج در سطح حداکرر ممکن معنی دار بود -*
(1) Time required to 10% to 90% seed germination percent. 
GP: Germination Percentage 
GR: Germination Rate 
GV: Germination Value 
* High significant of probability levels 

 زنی  بذر بالنگو شیرازی ( ارر زوا  بذر بر خیوصیات جوانهSSنتایج تجییه واریان  و مجموع مربعات )  -2ادامه جدو  
Table 1- Analysis of variace (SS) of balangu seed germination characteristics under accelerated aging conditions 

G90 G50 G40 G30 G20 (1) df  منایع تغییراتS.O.V 

 Treatmentتیمار 3 *291.374 *831.101 *1393.072 *1676.083 *8765.883

 Errorاشتباه 8 2.368 1.536 3.108 1.320 3.131

 Totalک  11 293.742 832.637 1396.181 1677.404 8769.014

 زنی ( مدت زمان  زم جهت ده درصد تا نود درصد جوانه1)

 تمام نتایج در سطح حداکرر ممکن معنی دار بود -*
(1) Time required to 10% to 90% Seed Germination Percent. 
* High significant of probability levels 

 

 زنی تجمعی بذر بالنگو شیرازی ت ت تاریر شرایط پیری تسریع شده جوانه -2شک  
Figure 2. Cumulative seed germination of balangu under accelerated aging conditions  
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 زنی بذر بالنگو شیرازی ت ت شرایط پیری تسریع شده نتایج جوانه  -1دو  ج
Table3. The balangu seed germination characteristics under accelerated aging conditions 

 ساعت 72

72 h 

 ساعت 24

48 h 

 ساعت 22

24 h 

 شاهد
Control 

 ص ت
Index 

30.50d 52.00c 85.00b 98.5a 
 )%( زنی حداکرر جوانه

Germination Percentage 

0.0155b 0.0169b 0.0177b 0.0322a 
 (1)ساعت/ زنی سرعت جوانه

Germination Rate (h-1) 

1.14d 2.2c 3.50b 5.54a 
 زنی ارزش جوانه

Germination Value 

33.33a 32.80a 32.33a 25.23b 
G10 (h)* 

 

39.33a 36.26b 34.00c 26.66d 
G20 (h)

 

 

50.66a 45.48b 40.66c 28.11d 
G30 (h)

 

 

58.00a 52.54b 50.11c 29.56d 
G40 (h)

 

 

60.33a 58.02ab 56.43b 31.01d 
G50 (h)

 

 

112.00a 97.33b 96.40b 41.23c G90 (h) 

 زنی جهت ده درصد تا نود درصد جوانهمدت زمان  زم  -*

 .درصد اختالف معنی داری وجود ندارد 1در هرسطر بین تیمارهایی که دارای حروف مشابه هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح   -
  * - Time required to %10 to %90 seed germination percent. 

 - In each columns means followed by similar letters are not significantly different (p>0/05) using duncan test. 

 

 گیری نتیجه

 حیاسی  بیالنگو شییرازی  بیذر  نتایج این ت قی  نشیان داد  

خیوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی مطلوبی از جمله درصد 

با ی اسیدهای برو غیر اشیباع و میواد آنتیی اکسییداتیو     

رطوبت و دمای نیامطلوو انبارمیانی   باشد. با این وجود  می

مانند آنچه توسط آزمون پیری تشریع شده شبیه سازی شد 

 شیرایط های فوق را دبار تغیییر کنید. ایین     تواند قابلیت می

 ه و در نتیجهدش ای بذر  ترکیبات ذخیره اع  تغییر ماهیتب

 بیر اسیاس   د.کنی   را دبار اختال  میی  بذرزنی  فرآیند جوانه

نشیت  و  فسیاد سیب   بدست آمده اکسیداتیو آنییمی نتایج 

پروفای  اسییدهای غییر   تغییر و  به فضای بین سلولی روغن

از جمله نکات . شود میاشباع به ن ع اسیدهای برو اشباع 

مییواد  مقییادیر قابیی  مالحظییه  بییالنگو شیییرازی بییذر  مهییر

و اسییدهای بیرو   فنی (   )توکوفرو  و پلیی  اکسیدان آنتی

ای  ارزش اقتیادی قاب  مالحظیه تواند  اشباع بود که میغیر

 و بهداشییتی ب یییو  در تولییید م یییو ت آرایشییی،   

هر بند ادامه ت قیقات تکمیلیی و   ،داشته باشدسازی  رنگ

اجتنیاو  شرایط بهینه نگهیداری آن  ب یو  کنکاش در 

 ناپذیر است.
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