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  چکیده

اینرگبعصاره. داردايهیغذتوییدارومهم يکاربردهااست که  از گیاهان دارویی)Silybum marianum(ماریتیغالگیاه

ن یدر ا .دارد ضد سرطانیآنتی اکسیدانی و  را به تاخیر انداخته و اثرات کبدييهايماریبدرآن  دانهروغن بخصوصوگیاه

 .قرار گرفت یورد بررسغال میتید چرب روغن ماریب اسیو ترک ییایمیکوشیزیفهاي ویژگیبعد از استخراج روغن  ،قیتحق

، mg pheophytin/kg oil55/0ل یزان کلروفی، م452/1ب شکست ی، ضر%9/28زان روغن یج بدست آمده نشان داد که مینتا

یديعدد، mg KOH/g Oil181ی، عدد صابونmeq O2/kg Oil7/0د ی، عدد پروکسmg NaOH/g Oil25/0يدیعدد اس

g I2/100 g Oil105  وpH8/6 دستگاهبوسیلهغال یتیدانه مارازآمدهبدستروغنچرباسیدهايترکیب . بودGC آنالیز

. بود%) 7/36(د یک اسیو اولئ%) 39(د یک اسینولئیلبهمربوطهاآنبیشترینشده،گیرياندازهچرباسیدهايبیندر. شد

و %) 9/2(، آراشیدیک اسید %)6/3(نیک اسید ، لینول%)8/6(، استئاریک اسید %)1/10(سایر اسیدهاي چرب شامل پالمتیک اسید 

دارد که  اسیدهاي چرب ضروريروغن و ر باالي امقد بر اساس نتایج بدست آمده، دانه ماریتغال. بودند%) 57/0(بهنیک اسید 

العه براي تولید روغن خوراکی براي مصرف قابل مطکشت این دانه روغنی  باشد، بنابرایناي مهم میاز نطر دارویی و تغذیه

  .است

  

  ماریتیغال، اسید چرب، روغن گیاهی، گیاهان دارویی :هاي کلیديواژه
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Abstract
Milk thistle plant (Silybum marianum) is one of the medicinal plants which possess important 
nutritional and medicinal applications. It is shown that extracts of its leaf and the oil extracted from its 
seeds can retard liver diseases; and promote antioxidant and anticancer effects. In this research, 
physicochemical properties and fatty acid composition of extracted oil from milk thistle seeds were 
studied. The total oil content of the seeds was 28.9% and physicochemical properties were as follow: 
refractive index 1.452, chlorophyll content 0.55 mg pheophytin/kg oil, acid value 0.25 mg NaOH/g Oil, 
peroxide value 0.7 meq O2/kg Oil, saponification value 181 mg KOH/g Oil and iodine value 105 g 
I2/100 g Oil. Fatty acid composition of milk thistle oil was also analysed by gas chromatography. 
Among determined fatty acids, linoleic acid (39%) and oleic acid (36.7%) were the highest, followed 
by palmitic acid (10.1%), stearic acid (6.8%), linolenic acid (3.6%), arachidic acid (2.9%) and behenic 
acid (0.57%). Based on the results obtained, milk thistle seeds were rich in oil and essential fatty acids
and this is important from nutritional and medicinal points of view, therefore cultivation of this oilseed 
for production of edible oil can be studied for consumption.
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  مقدمه

گیاهانییاوکشوربومییو روغنداروییگیاهانشناخت

دهندینشان مخوبیسازگاريایراناقلیمیشرایطباکه

ازوسیعسطوحدرآنهاتولیدوکشتامکانبررسیو

استقراردرکهمحیطیغیرومحیطیمختلفعوامللحاظ

هستند،دخیلمراتععرصۀازبیشترچههرگیريبهرهو

انبوهتولیدبرايتواندمیکهاستهاییگاماولینجزء

 يکاربردها يد روغن حاصله که دارایو تول ییداروانگیاه

یاهگ.شودبرداشته، ندسته یفراوان ییو دارو ییغذا

 Silybumعلمینامباکاسنیتیرهازغالیتیمار

marianum ،انگلیسینامMilk Thistle  خار  هاينامباو

شناختهعربیوفارسیدرعکوبو علیصخار،میمر

بدوندوساله،گیاهیغال یتیمار). 1375يزرگر(شودمی

ایستادههايساقهباوخاردارمات،سبزرنگباکرك،
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هايشاخهیاواستمنشعبکمییاسادهاهگیاین. است

دارايوسبزکپهیکبهمنتهیکهداردضخیمنسبتاً

دارايوبزرگگیاهاینهايبرگ. استطولیشیارهاي

-شانهبخشچند. استهارگبرگاطرافدرسفیدهايلکه

آنگل. داردمثلثی- مرغیتخمهايبخشصورتبهاي

یکهرکهاستخاردارواردمژكرنگ،ارغوانی-صورتی

بخشدروباشدمیايسرنیزهووسیعزایدهیکبهمنتهی

قهرمان (استبرگشته–گستردهوايشانهخاردار،پایینی

انه، یخاورم ياترانهیم مدیدر سراسر اقلاهیگاین). 1362

حسنلو و همکاران (افته است یکا و اروپا گسترش یآمر

یغربشماليهابخشدران ریگر در اید ي، از سو)2005

نوده،وگرگانبینکاووس،گنبد(شرقیو ) مغاندشت(

رامهرمز،حمیدیه،شوش،کرمانشاه،،)کالردشتآزادشهر،

 یفتح(استشدهدیدهبرازجانوبوشهرکازرون،

چهار).1365قهرمان؛ 2009یرچیو آزادمرد دم ییآچاچلو

سیلیشاملگیاهایندانهعصارهدرموجودشاخصماده

بین
1
بینایزوسیلی،

2
کریستینسیلی،

3
دیانینسیلیو

4

ازترکیبیمارینسیلی). 2001نگ و همکاران ید(هستند

غالیتیمار هايدانه متانولیعصارهازکهاستفالونوییدها

). 2002ار یکات(شودمیاستخراج) درصد6تا4میزانبه(

محافظدارويیکن مشتق شده و یب یلیاز سمارینسیلی

هايبیماريدرماندروسیعیطوربهکهاستکبدي

مزمن،سمیوویروسیهپاتیتسیروز،(کبديمختلف

کرن و (شودمیاستفاده) صفرامجرايالتهابوچربکبد

 ییو غذا ییدارو یاصل يکاربردها). 2000همکاران 

غال و روغن حاصل از آن مربوط به درمان یتیمار

زان ی، کاهش م)2007گازاك و همکاران (يکبد يهايماریب

بد کلسترول
5

 یو خواص آنت) 1998لوکر و همکاران (

) 2007گازاك و همکاران (یو ضد سرطان یدانیاکس

                                                          

1 Silybin
2 Isosilybin
3 Silychristine
4 Silydianin
5 Low Density Lipid

 یبخش مهم یروغن يهاوهیها و مامروزه روغن. باشدیم

فقط  یدهند ولیل میرا تشک ياز روزانه افراد به انرژیاز ن

ن محصوالت در داخل یبه ااز کشور یدرصد ن 10درحدود 

نه ین زمیدر ا. دگردیه از خارج وارد میو بق شودید میتول

ر کشت یش سطح زیمختلف و افزا یروغن يهاشناخت دانه

از  ییو جداکشور از ین نیدر تأم یتواند نقش مهمیآنها م

 گیاهدانه. باشدداشته گر ید يبه کشورها یوابستگ

زیاديمیزانوگلیسینمتیلتريبتائین،حاويغال یتیمار

کهاستیبه عنوان محصول جانب %)20حدود(روغن

ن یهمچن. باشدیم هپاتیتیضدوالتهابیضداثراتياراد

از  ییر باالیمقاد يغال حاویتیمار يهاروغن حاصل از دانه

است Eن یتامیو د ویپیمانند فسفول ياهیبات تغذیترک

دهد که ینشان م هاگزارش). 2001ن و همکاران یهادول(

 يرضروریو غ يچرب ضرور يدهاین روغن شامل اسیا

، دیاسلینولنیک ، دیاساولئیک ، دیاسلینولئیک مانند 

ها مثل توکوفرول یباتید و ترکیاسپالمتیک ، دیاساستئاریک 

 یتواند به عنوان روغن خوراکیها است که متواسترولیو ف

ادمرد و آز ییآچاچلو یفتح(رد یمورد مصرف قرار بگ

و  ییمتعدد غذا يباتوجه به کاربردها). 2009یرچیدم

ن محصول باارزش، یاز کشور به این دانه و نیا ییدارو

ات یروغن، خصوص يمحتوا یق بررسین تحقیهدف ا

د چرب روغن دانه یب اسیو ترک ییایمیش-یکیزیف

  . باشدیغال میتیمار

  

  هامواد و روش

  مواد شیمیایی - 1

هاي مورد استفاده در این یایی و حاللکلیه مواد شیم     

تحقیق، تولیدي شرکت تجاري مرك آلمان با درجه خلوص 

  .اي بودندتجزیه

  غالیتیدانه روغنی مار - 2

اولیه از یک نوع واریته و غال یتیمار یهاي روغندانه     

هاي دانه. تهیه شده از شرکت دارویی زردبند تهران بودند

کاشتهاهانیگاز 1389ماه بهشتیدر اردمورد ارزیابی 
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تهران مدرستیتربدانشگاهيکشاورزدانشکدهدرشده

پس از پوست گیري و جدا کردن . جمع آوري شد

تا  C60°ها در دماي ها، عملیات خشک کردن دانهناخالصی

گیري خرد ها براي روغنانجام شد و دانه% 8رطوبت 

 3ها در شدر نهایت بعد از روغن گیري تمامی آزمای. شدند

  .تکرار انجام گرفتند

  استخراج روغن - 3

مطابق روش غال یتیهاي مارهاي روغن از دانهنمونه     

استخراج  لیبه شرح ذ) 2005(و همکاران  یرچیآزادمرد دم

هاي خرد شده دانه گرم 10هاي استیل حاوي به لوله. شد

، 3:2(ایزوپروپانول /محلول هگزانمیلی لیتر  30، غالیتیمار

اضافه و چهار عدد ساچمه فوالدي نیز ) حجمی:جمیح

براي تسریع عمل هموژنیزاسیون به داخل هر لوله انداخته 

در دماي اتاق براي یک ساعت تحت  هاي استیللوله. شد

تکان شدید توسط دستگاه تکان دهنده
1

سپس . قرار گرفتند 

ها با استفاده از قیف بوخنر و کاغذ صافی محتواي لوله

بار و  2هاي باقیمانده تفاله. صاف شدند 4ره واتمن شما

میلی لیتر از همان محلول شسته شدند، بعد  20هر بار با 

درصد به محلول  7/6میلی لیتر محلول سولفات سدیم  35

با استفاده . صاف شده اضافه شد تا آب احتمالی جدا شود

از قیف جداکننده الیه حاوي حالل و روغن جدا شده و در 

. تبخیر شد ºC40یر تحت خالء در دماي دستگاه تبخ

هاي روغن براي استفاده در مراحل بعدي آنالیز در نمونه

ºC20- داري شدنددرجه سانتیگراد نگه.

  شیمیایی- یخصوصیات فیزیک - 4

  درصد استخراج روغن -1- 4

دست از توزین روغن به روغندرصدتعیینبراي     

ط دستگاه سوکسله توسغال یتیگرم نمونه مار 100آمده از 

).2008اوکوچه و همکاران (استفاده شد 

  

                                                          

1 Stirrer  

  محتواي کلروفیل -2- 4

غال با استفاده از یتیهاي روغن مارمقدار کلروفیل نمونه     

و همکاران  یدستگاه اسپکتروفتومتر طبق روش پوکوپرن

  .گیري شداندازه) 1995(

  ضریب شکست -3- 4

ال از دستگاه غیتیمارروغنشکستضریبتعیینبراي     

  ).1386حسینی، (استفاده شد  C25°رفراکتومتر در دماي 

  عدد اسیدي -4- 4

به  AOCSبراي تعیین عدد اسیدي روغن از روش      

گردید و نتایج استفاده) cd 3d-40)AOCS1993شماره

  .بر حسب درصد اسید اولئیک گزارش شد

  عدد پروکسید -5- 4

غال مطابق یتیي روغن مارهاتعیین عدد پروکسید نمونه     

انجام ) cd 8-53)AOCS1993به شماره AOCSروش 

روغن گزارش  meq O2/kg Oilگرفت و نتایج برحسب 

  .شد

  عدد صابونی -6- 4

به شماره  AOCSصابونی از روش عدددر تعیین     

cd-3-35)AOCS1993 ( استفاده گردید و نتایج مربوطه

  .گزارش شد Oil mg KOH/gبه صورت

  عدد یدي -7- 4

 I2هانوس محاسبه و بر حسب گرم روشبهیديعدد     

  ).2003ل یوور و دانیو(گرم روغن گزارش شد  100در 

  گیري اسیدهاي چرباندازه - 5

  آماده سازي مشتق متیل استر اسیدهاي چرب -1- 5

آماده سازي مشتق متیل استر اسیدهاي چرب بر      

و همکاران  اساس روش گزارش شده توسط ساواژ

: بدین ترتیب انجام شد) 1998(و ساواژ و مک نیل ) 1997(

لیتر هگزان در میلی  5/0میلی گرم روغن در  10در حدود 

 01/0میلی لیتر سود   2وسپس  لوله آزمایش حل شد

لوله آزمایش حاوي . موالر در متانول خشک اضافه گردید
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قه دقی 10به مدت  ºC60محلول هاي یاد شده در حمام آب 

BF31میلی لیتر معرف  3سپس . نگه داري گردید
به آن  

بعد از انجام واکنش . دقیقه دیگر نگهداري شد 10افزوده و 

 2لوله آزمایش یاد شده را تحت جریان آب سرد کرده و 

و یک میلی لیتر % 20کلرید سدیم میلی لیترمحلول نمک 

کردن کامل، سانتریفوژ  بعد از مخلوط. هگزان اضافه شد

هاي اسید ق متیل استرو الیه هگزانی حاوي مشت دهیگرد

  .مورد جداسازي قرار گرفتهاي چرب 

  استر اسیدهاي چرب با کروماتوگرافی گازيآنالیز متیل - 5-2

استراسیدهاي چرب، از دستگاه منظور آنالیز متیلبه      

6890مدلVarianشرکتساختگاز کروماتوگرافی 

 ,BPX70)SGEئی مجهز به ستون مویینی سیلیکا

Austin, USA(  متر با میلی 22/0متر و قطر  50با طول

دماي اولیه . میکرومتر استفاده شد 25/0ضخامت فیلم 

درجه سانتیگراد  2درجه سانتیگراد بود و با افزایش  158

 20درجه سانتیگراد رسید و در این دما  210در دقیقه به 

و دماي  ºC230دماي دریچه تزریق. دقیقه نگهداري شد

 2/1) هلیم(و سرعت جریان گاز حامل  ºC240آشکارساز 

 GCهمچنین روش تزریق به . میلی لیتر بر دقیقه بود

و دوتا  یرچیآزادمرد دم(صورت گرفت  Splitبصورت 

2008.(  

  

ج و بحثینتا

 ییایمیکوشیزیات فیج حاصل از خصوصینتا 1جدول      

گر را نشان یديهاسه با روغنیغال در مقایتیروغن مار

  .دهدیم

مستقیمطوربهروغنفیزیکوشیمیاییخصوصیات     

محتواي  .استآنلیپیدهايوگلیسیریديترکیببهوابسته

بود که در % 28هاي ماریتیغال مورد بررسی روغن دانه

باالتر است که ) 2001(مقایسه با نتایج هادولین و همکاران 

وآبشرایطدانه،ریتهوانوعازمتأثرتواند احتماالً می

محتواي روغن ماریتیغال . باشدمنطقهخاكنوعوهوایی

                                                          

1 Boron Trifluoride  

بیشتر بوده که %) 20(در مقایسه با روغن تجاري سویا 

  .باشدجالب توجه می

بود  45/1ضریب شکست روغن ماریتیغال در محدوده      

تر بودن که کمتر از نمونه زیتون است و نشان دهنده پائین

ضریبنظرازهمچنین . باشدماریتیغال میعدد یدي روغن 

. استزمینیبادامروغنمشابهماریتیغالروغنشکست،

و ماهیتخلوصازمالکیبعنواناغلبشکستضریب

  . شودمیروغن استفاده

میلی گرم  55/0(میزان کلروفیل روغن ماریتیغال      

با وجود خام بودن در حد ) فئوفیتین بر کیلوگرم روغن

کمتري از روغن زیتون قرار داشت که پائین بودن  خیلی

تواند دلیلی بر پایداري این روغن در برابر این پارامتر می

  .اکسیداسیون باشد

روغنکیفیخصوصیاتازیکیعنوانبهاسیديعدد     

. شودمیگرفتهنظردرآنخلوصدرجهازمعیاريو

یدهاياسازعاريتقریباًشدهتصفیههايروغناگرچه

اینازايمالحظهقابلمقادیراماهستندآزادچرب

  .باشندمیموجودخامهايروغندرترکیبات
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  ها ن ماریتیغال در مقایسه با سایر روغنخصوصیات فیزیکوشیمیایی روغ: 1جدول 

  روغن                                     

  هاویژگی   
ماریتیغال

A
زیتون

1B
بادام زمینی  

2C
سویا  

2B
  

  20  5/47  40  93/28+49/0  (%)میزان روغن 

  ºC25(  01/0+452/1  468/1 -466/1  47/1-467/1  476/1 -473/1(ضریب شکست 

  -  -  07/0+55/0  5-1  (mg pheophytin/kg Oil)میزان کلروفیل 

  mg NaOH/g Oil(  005/0+25/0  3/0  4/0 -3/0  1/0(اسیديعدد

  meq O2/kg Oil(  003/0+7/0  6-5/0  4-5/0  2-5/0(پروکسیدعدد

  mg KOH/g Oil(  54/2+2/181  193 -190  196-187  201 -188(صابونیعدد

  g I2/100 g Oil(  51/1+9/105  88-80  107 -86  138 -114(یديعدد

pH  )ºC25(  001/0+87/6  -  -  -  

A :در تحقیق حاضر، خامروغنB:و  شدهتصفیهروغنC :روغن خام  

  )1386(گلی و همکاران : 2   1379مالک، : 1

  

 یلیم(25/0غال یتیروغن مار يدیق عدد اسین تحقیدر ا     

بود که با توجه به خام بودن ) گرم سود بر گرم روغن

ن پارامتر در روغن یا یا است ولیشتر از روغن سویب

باشد که نشان از باال بودن یشتر میه شده بیتون تصفیز

استآنازحاکیهاگزارش. غال استیتیخلوص روغن مار

میزانونگهداريدمايافزایشمیانداريمعنیارتباطکه

  ).1991استیل(داردوجودروغنآزادچرباسیدهاي

دربودن،خامعلیرغمماریتیغال،روغنکسیدوپرعدد     

، سویاهايروغنبرايکسیدوپرعدداستانداردبامقایسه

نشانگرتواندمیکهاستکمترینیبادام زم تون ویز

.باشداکسیداسیونبرابردرروغناینمناسبپایداري

به همراه عدد اسیدي جزء پارامترهاي کیفی د عدد پروکسی

عددکهکردذکربایدهمچنین.آیدروغن به حساب می

آنمقداروبودهروغنيتندشاخصعنوانبهپروکسید

ن یزان ایم .شودمیبیشترروغناستخراجدمايافزایشبا

7/0برابر با آنالیز شده غال یتیپارامتر در روغن خام مار

باشدیم) گرم روغنکیلوژن بر یواالن اکس یاک یلیم(

  .)1388دمیرچی،  آزادمرد(

وزنبررسیبرايپارامتريعنوانبهیعدد صابون     

درموجودچرباسیدهايزنجیرهطولیامولکولی

عدد ). 2000خریشا(شودمیاستفادهلیپیدهاوهاچربی

میلی (181غال یتیروغن مارصابونی در نمونه آنالیز شده 

 روغن يهار نمونهیاز سا که بود) گرم پتاس بر گرم روغن

دهندهنشانکهتر است نیپائ زیتون، بادام زمینی و سویا

ماریتیغالروغنچرباسیدهايبیشترمولکولیوزن

  ).1جدول(است ها روغناین بهنسبت

. دهدمینشانراهاروغناشباعیتغیرمیزانیديعدد     

-روغناکسیداتیوپایداريتخمینبرايتواندمیاندیساین

درروغناینیديعدد.بگیردقراراستفادهموردنیزها

دروکمترغیراشباعیتبیانگرسویاروغنبامقایسه

البتهواشدبمیروغناینبیشتراکسیداتیوپایدارينتیجه

زمینیبادامروغنمشابهماریتیغالروغنلحاظ،ایناز

است  )اکسیداسیونبرابردرهاروغنپایدارترینازیکی(

  ).1جدول (

     pH يدیغال در محدوده کم اسیتیروغن مار يهانمونه 

  .دبو 8/6قرار داشت و برابر با 
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 يهاچرب روغن دانه يدهایب اسیترک 2جدول      

 يهاسه با روغنیغال حاصل از منطقه تهران در مقایتیمار

  .دهدیا را نشان میو سو ینیتون، بادام زمیز

چرباسیدهايگیرياندازهازحاصلنتایجاساسبر     

درعمدهچرباسیدسهگازيکروماتوگرافیتوسط

 همانطور که مشخص شد. شدمشاهدهغالیتیمارروغن

اسید ک یو پالمتاسید ک ینولئی، لاسید کیچرب اولئ يهادیاس

چرب روغن  يدهایاس یب اصلیو ترکبوده % 85زان یمبه 

نه روغن ین زمیدهند که در ایل میغال را تشکیتیمار

ا یو سو  ینیتون، بادام زمیز يهاه روغنیغال شبیتیمار

غال مربوط به یتید چرب روغن مارین اسیشتریب. باشدیم

د یک اسینولئیآن با ل زانیکه مبود%) 39(د یک اسینولئیل

  .مطابقت دارد ینیروغن بادام زم

و %) 36(الزم به ذکر است که میزان اولئیک اسید      

سید چرب روغن که دومین و سومین ا%) 10(پالمتیک اسید 

همچنین با میزان اولئیک اسید و باشند، ماریتیغال می

-ینی شباهت زیادي نشان میپالمتیک اسید روغن بادام زم

توان نتیجه گرفت که ترکیب اسیدهاي می ، بنابرایندهند

چرب روغن ماریتیغال با روغن بادام زمینی مطابقت 

  ). 2جدول (زیادي دارند 

  هاي دیگرترکیب اسیدهاي چرب روغن ماریتیغال در مقایسه با روغن: 2جدول 

  روغن                                 

  (%)ترکیب اسید چرب   
ماریتیغال

A
زیتون  

1B
بادام زمینی  

2C
سویا  

2B
  

  16/10  13  13  11  (C16:0)پالمتیک اسید 

  88/6  3  3  4  (C18:0)استئاریک اسید 

  73/36  71  38  24  (C18:1)اولئیک اسید 

  04/39  10  41  54(C18:2)لینولئیک اسید 

  66/3  1  00/0  7  (C18:3)لینولنیک اسید 

  45/0  4/0  00/0  00/0  (C20:0)آراشیدیک اسید 

  51/2  00/0  00/0  00/0(C20:1)سیس 11- راشیدیک اسیدآ

  57/0  1/0  00/0  00/0  (C22:0)بهنیک اسید 

PUFA /SFA ratio  53/4  12/5  93/4  66/5  

A :در تحقیق حاضر، خامروغنB :و  شدهتصفیهروغنC :روغن خام  

PUFA: Polyunsaturated Fatty Acid                           SFA: Saturated Fatty Acid    

  )1386(گلی و همکاران : 2، )1388(آزادمرد دمیرچی : 1

 11- اسیدهاي چرب آراشیدیک اسید، آراشیدیک اسید     

سیس و بهنیک اسید اسیدهاي چرب جزئی هستند که تنها 

  .شوندمشاهده میو زیتون در روغن ماریتیغال 

درندتوامیلینولئیک اسیدمیزاناینکهبهتوجهبا     

پس،باشدخوراکی مؤثرروغنهاياکسیداتیويپایداري

روغنپایداري اکسیداتیويکهدانستمحتملتوانمی

 تون ویز يهاوجود کمتر بودن نسبت به روغنماریتیغال 

باشد یشتر میا بیسو ياز روغن تجارینیبادام زم

  ).2جدول(

توانمیچرباسیدهايمقداروبیترک بهتوجهبا     

- اولئیکهايروغنگروهدرماریتیغالروغنکهفتگ

هاییروغنگروهایندرکه, گیردمیقرارلینولئیک
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بنديطبقهنیزگلرنگوآفتابگردان, سویاهمچون

 يدهایب اسین پارامترها در مورد ترکیاز مهمتر .شوندمی

راشباع یچرب غ يدهاینسبت اس ،یخوراک يهاچرب روغن

و  ياهیت تغذیفیک يهااز جنبه باشد کهیبه اشباع م

ن پارامتر در مورد یزان ایم. ت استیحائز اهم يماندگار

بوده که مشابه روغن بادام  5/4غال برابر یتیروغن مار

اسیدلینولئیکبودنضروريبهتوجهبا. باشدیم ینیزم

چرباسیدهاي(انسانبدنبراياسیدلینولنیک و

-میماریتیغال،روغندرهاآنبااليمیزانو) ضروري

 ياهیارزش تغذ ين روغن دارایجه گرفت که اینت توان

  .باشدیم ییباال

  

  يریجه گینت

دهد، با توجه به یق نشان مین تحقیج حاصل از اینتا     

-هیت تغذیفین کیغال و همچنیتیروغن دانه مار يزان باالیم

 يچرب ضرور يدهایاس ير باالیکه مربوط به مقاد يا

است، ) 3امگا (د یاسک ینولنیو ل) 6امگا (د یاسکینولئیل

 ییو دارو ییغذا يهاجنبه يکه دارا ین دانه روغنیکشت ا

د روغن یسودمند و مؤثر در تول يباشد امریم يادیز

البته با . شودیداخل کشور قلمداد م یمصرف یخوراک

 يد برایغال جزء منابع جدیتینکه روغن ماریتوجه به ا

ن الزم است در یباشد، بنابرایم ید روغن خوراکیتول

ز مورد یموجود در روغن ن یاحتمال یبات سمینه ترکیزم

  .ردیقرار بگ یبررس
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