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مقالة پژوهشي

ارزش تغذیهای ،محتوای ترکیبات فنولیک و خاصیت ضداکسایشی نمونههای متداول قاووت
(سوغات سنتی کرمان/ایران)
حمیدرضا اخوان

خالصه

مقدمه :قاووت يک فراورده سنتی کرمان میباشد که بسته به نوع آن از مخلوط چندين بذر ،مغزی و یازاه بزا
خاصات دارويی تهاه میشود که بهصورت مخلوط با شکر آسااب مییردند .با وجود بررسیها علمی محدود،
اين فراورده در حال حاضر با ادعا داشتن طاف وساعی از اثرات سالمت بخش به بازار ارائه شده است .هدف از
مطالعه آزمايشگاهی حاضر بررسی اجیا تشکالدهنده اصلی و خواص ضداکسايشی قاووت میباشد.
روش :برا تهاه  8نوع مخلوط متداول قاووت کرمان ،ابتدا مغی ها ،دانهها و یااهان دارويی مورد استفاده بعد از
پاکساز و برشته کردن برخی از آنها با مقدار مشخصی شکر آسااب یرديدند .تجیيه تقريبزی نمونزههزا و
ارزيابی عدد پراکساد و اساديته روغن استخراج شده انجام یرفت .برا بررسی محتوا ترکابات فنزولی کزل و
فعالات ضداکسايشی نمونهها قاووت ،عصارهیار رفالکس با اتانول  88درصد مورد استفاده قرار یرفت.
یافتهها :تفاوت معنزیدار از نظزر درصزد رطوبزت  ،)7/71-0/80کربوهازدرات  ،)17/72-88/22پزروتیان
 ،)0/80-72/17فابر  ،)8/10-1/11خاکستر  )8/71-0/22و روغن  )7/18-21/11بان نمونزههزا قزاووت
وجود داشت .بر اساس نتايج حاصله اساديته و پراکساد روغن استخراجی نمونهها بهترتاب بان  8/7-7/12درصد
و  8/71-7/12مالیاکیواالن/کالویرم روغن بود .بهعالوه ،محتزوا ترکابزات فنزولی نمونزههزا در محزدوده
71/17-108/11مالییرم یالاک اساد در  788یرم نمونه قاووت بود که باشترين و کمترين آن بهترتاب مربوط
به قاووت قهوه و قاووت قند هل بود.
نتیجهگیری :دانه یااهان دارويی و مغی ها بهکار رفته در قاووت میتواند منبع دريافت برخی ترکابات ضرور
برا انسان باشد .همچنان عصارهها حاصل از برخی نمونهها قاووت دارا محتوا ترکابات فنولی و خاصات
ضداکسايشی قابل توجه هستند.
واژههای کلیدی :قاووت ،کرمان ،ترکابات فنولاک ،خاصات ضداکسايشی

استادیار ،بخش علوم و مهندسي صنایع غذایي ،دانشكده كشاورزی ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،كرمان ،ایران
* نويسنده مسؤول ،آدرس پست الكترونیكhr.akhavan@uk.ac.ir :
دريافت مقاله9311/2/98 :

دريافت مقاله اصالح شده9311/99/3 :

پذيرش مقاله9315/7/72 :

777

دورة بيستوسوم ،شمارة 6

مجلة دانشگاه علوم پزشکي کرمان

ممکن از آسااب کردن  7تا  08جیء شامل برخی
دانهها یااهی ،مغی ها و یااهان دارويی همراه با
مقدار مشخصی شکر تولاد یردد .)2،0
با توجه به ترکابات موجود در قاووت ،اين
سوغات مغذ شارين میتواند منبع خوب اسادها
چرب غاراشباع و ترکابات ضداکساينده باشد .در
سالها اخار بهدلال وجود ترکابات مغذ شامل
استرولها ،ويتامانها ،مواد معدنی ،اسادها چرب،
ترکابات فنولاک و  ...در بخشها مختلف یااهان
دارويی و مغی ها و تأثارات مفاد آنها بر عملکرد
قلب و عروق ،بهويژه در افراد با ريسک باال
بامار ها قلبی ،توجه ويژها بهمصرف رژيمی اين
یونه مواد غذايی معطوف شده است  .)0ترکابات
پلیفنولی یروه بیریی از مواد طباعی یااهی میباشند
که معموالً در ماوهها ،سبی ها ،برگها ،آجالها،
دانهها ،ريشه و ساير قسمتها یااه ديده میشوند.
ترکابات فنولی با داشتن خاصات ضداکسايشی و
ضدراديکالی میتوانند نقش مهمی در حفظ کافات
مواد غذايی و سالمتی انسان ايفا نمايند .)1،1
با بررسیها انجام شده در متون علمی ،به
استثنا چند مطالعه محدود در ارتباط با اثر ضد
اضطراب  )7،1و ضد درد  )8قاووت در حاوانها،
تاکنون ییارش علمی در مورد ترکابات تشکال
دهنده و اثرات ضداکسايشی آن منتشر نشده است .اما
برا بررسی اثرات باولوژيک احتمالی ابتدا الزم است
ترکابات اصلی تشکال دهنده قاووت و همچنان برخی
اثرات فراسودمند آن در شرايط آزمايشگاهی مورد
بررسی قرار یارد .بنابراين هدف مطالعه حاضر
جمعآور اطالعات مادانی از منابع معتبر در مورد
اجیا تشکال دهنده قاووت و فرموالساون آن ،تجیيه
تقريبی برخی نمونهها متداول قاووت کرمان و

مقدمه
در طب سنتی ايرانی ،بساار از مخلوطها تهاه شده
طباعی برا درمان بامار ها بهويژه در اختالالت ماليم
استفاده مییردند .کرمان بیریترين استان کشور بوده که
در جنوب شرقی ايران واقع شده است .اين استان دارا
فرهنگ و تنوع جمعاتی خاص خود میباشد و طب سنتی
بخشی از فرهنگ مردم اين استان میباشد .قاووت يکی از
ترکابات مغذ است که مصرف آن در طب سنتی کرمان
دارا تاريخ طوالنی میباشد  )7و با وجود استفاده یسترده
از آن ،بهصورت علمی کمتر مورد بررسی قرار یرفته است.
قاووت که در لهجه کرمانی «قووتو» ناماده
میشود ،سوغات سنتی شارين کرمان میباشد که بسته
به نوع آن از مخلوط چندين بذر ،مغی و یااه دارويی
تهاه مییردد که پس از بو دادن برخی از آنها
بهصورت مخلوط با شکر آسااب و پودر مییردند.
موارد مصرف قاووت باشتر به عنوان فرآورده
ناروبخش و مقو و به طور کلی به عنوان تنقالت
است  .)2در فلسفه غذاها ايرانی ،غذاها به سه نوع
خنثی ،یرم و سرد طبقهبند میشوند .بهنظر میرسد
که غذاها یرم محرک متابولاسم بدن بوده و غذاها
سرد اثر عکسی دارند .نظر بر اين است که قاووت
غذا یرم بوده و بهصورت سنتی برا کاهش
خستگی ،افیايش نارو حااتی و افیايش آرامش مورد
استفاده قرار مییارد .پودر قاووت به صورت خشک
مورد استفاده قرار مییارد ،اما ترجاح بر اين است که
با آب ،چا  ،قهوه يا شار نای مصرف یردد .)0
معروفترين و کاملترين نوع قاووت کرمان ،قهوها
رنگ است که مواد تشکال دهنده آن شامل تخم
آفتابگردان ،بذر جو ،تخم خرفه ،بذر کاهو ،بذر کنف
يا شاهدانه ،بذر کتان ،موردانه ،سااه دانه ،تخم یشنای،
دانه خشخاش ،کنجد ،هل باد ،هل رسمی ،فلفل سااه،
قهوه و شکر میباشد .بسته به نوع فرموالساون ،قاووت
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مورد استفاده ،پاکساز و کلاه مواد خارجی جدا
شدند .بعد از شستشو سنگ شور برخی دانهها) و
خشک کردن ،آنها را برشته کرده و بر اساس
فرموالساون قاووت موردنظر ،نسبت معانی از آنها را
به مقدار مشخصی شکر اضافه نموده و مخلوط حاصل
آسااب یرديد .آسااب کردن به مایانی انجام یرفت
که از الک با مش  01عبور داده شدند .الزم به
يادآور است هل ،دانه فلفل سااه ،زنجبال و دارچان
در صورت افیودن برشته نمیشوند و بهصورت خام
اضافه میشوند .اما الزم است برشته کردن تخم خرفه،
بذر کتان ،جو ،شاهدانه ،تخم کاهو ،موردانه ،تخم
یشنای ،تخم آفتابگردان ،سااه دانه ،خشخاش و قهوه
انجام یارد .نمونهها قاووت در بستهبند شاشها تا
زمان آنالای در فريیر  -28درجه سانتییراد نگهدار
شده و در مدت زمان  1روز ارزيابی کافی آنها انجام
یرفت.

ارزيابی محتوا ترکابات فنولی کل در نمونهها
قاووت همراه با خاصات ضداکسايشی آنها میباشد.
روش بررسی
مواد اولیه

برا تولاد قاووت مواد اولاه با کافات شامل
مغی ها ،دانهها و یااهان دارويی در سال  7070از
استان کرمان تهاه یرديد و به آزمايشگاه دانشکده
کشاورز دانشگاه شهاد باهنر کرمان منتقل شدند.
تمام مواد شاماايی مورد استفاده در اين پژوهش از
شرکتها مرک آلمان و ساگما آلدريچ آمريکا تهاه
شدند .ترکابات شاماايی از قبال راديکال  DPPHاز
شرکت ساگما آمريکا و معرف فولان ساوکالتو از
مرک آلمان خريدار شدند.
آمادهسازی مواد اولیه و تهیه برخی قاووتهای متداول کرمان

برا تهاه  8مخلوط متداول قاووت کرمان
جدول  ،)7ابتدا مغی ها ،دانهها و یااهان دارويی
جدول  .1برخي مخلوطهای متداول قاووت و درصد اجزای تشکيل دهنده آنها
فرموالسیون (ترکیبات بر حسب درصد)

ردیف

نوع قاووت

1

قاووت کامل

2

قاووت پسته

شكر ( ،)26/67%مغز پسته ( ،)79/78%هل سبز ()7/97%؛

3

قاووت نخود

شكر ( ،)13%نخود ( ،)13%نارگيل ( ،)93%هل ()9%؛

4

قاووت خشخاش

5

قاووت کنجد

شكر ( ،)57%كنجد ()57%؛

6

قاووت خرفه

شكر ( ،)52%بذر خرفه ( ،)36%سياه دانه ()2%؛

7

قاووت قهوه

شكر ( ،)11%قهوه بندری ( ،)11%هل ()7%؛

8

قاووت قند هل

شكر ( ،)57%بذرهای جو ،خرفه ،خشخاش ،كتان ،شاهدانه (از هر كدام  ،)6/38%بذرهای كاهو ،گشنيز،
كنجد ،آفتابگردان (از هر كدام  ،)3/91%سياه دانه ،قهوه (از هر كدام  ،)9/72%موردانه ( ،)9/75%روپاس
( ،)7/63%هل ( ،)7/37%جدوا ( ،)7/3%دانه فلفل سياه ( ،)7/7%زنجبيل و دارچپن (از هر كدام )7/75%

شكر ( ،)57%خشخاش ()57%؛

شكر ( ،)25/12%نارگيل ( ،)77/61%هل ()9/81%؛

استخراج روغن از نمونههای قاووت به روش سوکسله
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آسااب شده قاووت

یرفت .پس از سانتريفوژ محلول حاصل در 0188 rpm

وزن مشخصی از نمونهها

به کارتوش منتقل شده و استخراج با ساستم سوکسله با

به مدت  1دقاقه د

تجهای ،مدل  ،RST24ايران)،

حالل پترولاوم اتر به مدت  1ساعت انجام شد .سپس

مايعرويی جمعآور شد و عمل استخراج دو بار ديگر

نمونهها چربییار شده در آون با دما  18درجه

نای انجام یرفت .حاللزدايی توسط تبخارکننده دوار

سانتییراد خشک شده و توزين شدند .)7

تحت خال در دما  08درجه سانتییراد و فشار 21
مالیمتر جاوه انجام یرفت تا مایان آساب ديدن
ترکابها

آزمونهای شیمیایی نمونههای قاووت و روغن استخراجی

اندازهیار محتوا رطوبت نمونهها روش دين
استارک) ،مقدار خاکستر

فنولاک به حداقل برسد و در ادامه ،با

کمک آون خالء در دما  01درجه سانتییراد ،حالل

روش کورهیذار )،

باقیمانده نای حذف شد .)78

پروتیان روش کلدال) ،چربی روش سوکسله) ،فابر،
انديس پراکساد و اساديته چربی با استفاده از

تعیین میزان ترکیبات فنولی کل عصاره

روشها متداول و استاندارد  AOACانجام یرفت .)7

عصاره استخراج شده مرحله قبل در متانول حل

مقدار کربوهادارت کل بر مبنا تجیيه تقريبی با کم

یرديد تا غلظت  8/2مالی یرم در مالی لاتر از عصاره

کردن مجموع محتواها

بهدست آيد ،سپس  8/1مالیلاتر معرف فولان

رطوبت ،خاکستر ،پروتیان،

چربی و فابر از  788محاسبه یرديد .اساديته تمام
نمونهها

قاووت به استثنا

ساوکالتو به لولهها

سانتريفوژ حاو

 8/1مالیلاتر

قاووت نخود بر حسب

عصاره اضافه شد و بهخوبی مخلوط یرديد و سپس 7

اساد اولیاک ییارش یرديد ،اما در مورد قاووت نخود

مالیلاتر محلول اشباع کربنات سديم به آنها اضافه

و ناریال اساديته برحسب اساد لوريک محاسبه شد.

یرديد .محتو فالکونها با افیودن آب مقطر به حجم

انديس پراکساد نای بر حسب مالیاکیواالن اکساژن

 78مالی لاتر رساناده شد و محلول نهايی با استفاده از

در کالویرم روغن ییارش یرديد .)7

ورتکس کامال مخلوط یرديد .فالکون ها بهمدت 01
دقاقه در دما اتاق و در تاريکی قرار داده شد .پس از
سانتريفوژ کردن  0188 rpmبه مدت  1دقاقه) ،جذب

استخراج عصاره حاوی ترکیبات فنولی

با توجه به استخراج مایان باال ترکابات فنولاک

مايعرويی آبی رنگ در مقابل نمونه شاهد در طول

در شرايط رفالکس با اتانول  88درصد حجمی/حجمی،

موج  118نانومتر اندازهیار

شد .مایان ترکابات

شرايط رفالکس برا استخراج ترکابات فنولی در اين

فنولاک هر عصاره با استفاده از منحنی استاندارد اساد

پژوهش مورد استفاده قرار یرفت  .)78مقدار  1یرم

یالاک تعاان و نتايج بر حسب مالییرم یالاک اساد

نمونه قاووت با  788مالی لاتر اتانول %88

در  788یرم نمونه قاووت ییارش شد .)78

حجمی/حجمی) مخلوط و سپس در حمام آب 18

سنجش ظرفیت ضداکسایشی عصاره فنولی و میزان مهار رادیکال

درجه سانتییراد به مدت  08دقاقه عمل استخراج انجام

DPPH
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نتایج

ابتدا از عصارهها فنولی و ضداکساينده سزنتی

ارزیابی ماده خشک ،پروتئین ،خاکستر و فیبر قاووت

 BHTبهترتاب محلولهايی با غلظتها مختلزف -18
 188ماکرویرم/مالزززززززیلاتزززززززر و 18-8/1

با توجه به وجود فرموالساونها مختلف قاووت در

ماکرویرم/مالیلاتزر در متزانول تهازه شزد .سزپس 7

سطح استان کرمان ،تجیيه تقريبی برخی نمونهها متداول

مالیلاتر محلول متانولی  8/7مالزیمزوالر  DPPHبزه 0

قاووت در اين پژوهش مورد بررسی قرار یرفت که نتايج

مالیلاتر عصاره اضافه شد و مخلوط حاصل بزه شزدت

آنها در جدول  ،2نشان داده شده است .همانطور که

هم زده شد .پس از نگهدار لولهها آزمايش بهمدت

مشاهده مییردد تفاوت معنیدار از نظر محتوا رطوبت،

 08دقاقه در محل تاريک مایان جذب آنها در مقابزل

پروتیان ،چربی ،کربوهادارت ،فابر و خاکستر بان

شاهد و در طول موج  171نانومتر اندازهیار شد .)1

نمونهها مختلف وجود دارد  ،)P<8/81که اين تفاوت

در نهايت درصد مهار راديکالها  DPPHو همچنزان

ناشی از وجود اجیا افیودنی مختلف میباشد.
با توجه به جدول  ،2درصد پروتیان نمونهها قاووت در

 EC50عصارهها فنولی و ضداکساينده سنتی محاسزبه

محدوده  0/80-72/17درصد بر مبنا وزن خشک متغار

یرديد.

بوده که باشترين مقدار مربوط به قاووت نخود و کمترين

فعالات ضداکسايشی عصاره بهصورت مقدار  EC50نشان
دهنده غلظتی از عصاره است که باعث  18درصد

مقدار مربوط به قاووت قندهل میباشد .باالتر بودن محتوا

بازدارندیی در ظرفات راديکالی مییردد .اين مقدار

پروتیان قاووت نخود در ارتباط با محتوا پروتیان دانه

بهوساله آنالای همبستگی خطی درصد بازداندیی برا

نخود میباشد.
خاکستر موجود در مواد غذايی باانگر وجود برخی

غلظتها مختلف نمونه تعاان شد .)1

امالح است که وجود آنها برا بدن ضرور میباشد.
درصد خاکستر نمونهها قاووت در محدوده 8/71-0/22

تجزیه آماری

تمام آزمايشها در سه تکرار انجام یرفت و نتايج

متغار بود ،که باشترين مقدار خاکستر در اين پژوهش مربوط

دادهها با

به قاووت خشخاش وکمترين مقدار مربوط به قاووت پسته

بهصورت ماانگان باان یرديد .تجیيه آمار
استفاده از نرمافیار

SPSS

میباشد.

نسخه  71انجام یرفت .برا

مقايسه ماانگانها از آزمون چند دامنها دانکن در سطح
احتمال  1درصد استفاده شد.

777

دورة بيستوسوم ،شمارة 6

مجلة دانشگاه علوم پزشکي کرمان

جدول  .2مقایسه ميانگين اجزای تشکيلدهنده نمونههای قاووت موردمطالعه
کربوهیدرات ()%

فیبر ()%

خاکستر ()%

نمونه قاووت

رطوبت ()%

پروتئین ()%

چربی ()%

1/82±7/96b

7/91±7/76c

قاووت کامل

7/29±7/71bc

2/59±7/91c

97/37±7/31c

27/17±7/62f

7/12±7/79f

قاووت پسته

9/85±7/78e

1/17±797e

97/917±7/78c

87/55±7/35c

7/53±7/77f

قاووت کنجد

7/39±7/75d

99/52±7/38b

75/65±7/13a

59/97±7/66h

2/57±7/77a

9/83±7/71d

قاووت خشخاش

7/67±7/71c

2/28±7/72c

79/78±7/56b

69/16±7/26g

3/91±7/76d

3/77±7/97a

قاووت قهوه

9/92±7/77g

6/77±7/79d

5/95±7/93e

22/87±791d

2/51±7/99a

7/55±7/97b

قاووت نخود

3/73±7/78a

97/69±7/98a

3/26±7/79f

21/25±7/91e

3/25±7/97c

7/97±7/77c

قاووت قند هل

9/67±7/77f

5/81±7/72d

9/58±7/76g

88/77±7/73a

9/26±7/75e

9/77±7/73f

قاووت خرفه

7/89±7/76b

1/71±7/95e

2/33±7/92d

87/77±7/11b

9/16±7/75e

9/61±7/76e

اعداد دارای حروف متفاوت در هر ستون بيانگر اختالف معنيدار در سطح احتمال  7/75است.

نخود  )%0/11و قاووت قندهل  )%7/18قرار داشتند.
تجیيه واريانس آمار باانگر تفاوت معنیدار محتو چربی
نمونهها مختلف قاووت میباشد .همچنان با توجه به نتايج
ارائه شده در جدول  0تفاوت معنیدار از نظر مایان
اسادها چرب آزاد و عدد پراکساد روغن استخراج شده از
نمونهها قاووت مشاهده شد .)P<8/81

ارزیابی محتوای چربی ،اسیدیته و عدد پراکسید نمونههای قاووت

بر اساس نتايج حاصله جدول  ،)0محتوا روغن
نمونهها قاووت بان 7/18/21/11درصد بود ،که محتوا
روغن قاووت کنجد از همه باالتر  )%21/11و بعد از آن
قاووت خشخاش  ،)%27/28قاووت کامل ،)%72/02
قاووت پسته  ،)%72/77قاووت خرفه  ،)%1/00قاووت

جدول  .3مقدار اسيد چرب آزاد (درصد) و عدد پراکسيد (ميلياکيواالن اکسيژن در کيلوگرم روغن) روغن استخراج شده از نمونههای قاووت
نمونه قاووت

چربی ()%

اسیدیته ()%

عدد پراکسید ()meq/kg

قاووت کامل

97/37±7/31c

9/32±7/73b

9/27±7/71a

قاووت پسته

97/917±7/78c

7/51±7/79e

7/71±7/77d

قاووت کنجد

75/65±7/13a

9/98±7/79d

9/79±7/79c

قاووت خشخاش

79/78±7/56b

9/76±7/79c

9/77±7/77c

قاووت قهوه

5/95±7/93e

9/27±7/71a

9/77±7/77c

قاووت نخود

3/26±7/79f

7/78±.77f

7/95±7/77e

قاووت قند هل

9/58±7/76g

7/72±7/77f

7/91±7/79de

قاووت خرفه

2/33±7/92d

9/27±7/77a

9/76±7/73b

حروف غيرمشابه در هر ستون بيانگر اختالف معنيدار در سطح احتمال  7/75است
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اخوان

ارزش تغذیهای و خاصيت ضداکسایشي قاووت ...

مالیاکیواالن/کالویرم روغن تعاان شده برا قاووت در

مایان اسادها چرب آزاد و پراکساد روغن استخراجی
در جدول  ،0نشان داده شده است .بر مبنا اين شاخص

استاندارد ايران  )2کمتر بود که میتواند باانگر پايدار

محتوا اسادها چرب آزاد موجود در روغن ارزيابی شده

مناسب اين روغن در برابر اکسايش باشد.

که میتواند شاخص تازیی محصول باشد .بر اساس نتايج
حاصله اساديته روغن استخراج شده از نمونهها قاووت بان

ارزیابی محتوای ترکیبات فنولی و خاصیت ضداکسایشی قاووت

 8/7-7/12درصد بود .که باالترين مایان اساديته مربوط به

محتوا ترکابات فنولی کل نمونهها قاووت در شکل

قاووت خرفه و کمترين آن مربوط به قاووت نخود و

 7نشان داده شده است .بر اساس يافتهها مشخص شد که

قندهل بود .اساديته پايانتر قاووت نخود و قندهل میتواند

تفاوت معنیدار

در ارتباط با چربی ناریال باشد که منبع غنی اسادها

ترکابات فنولی بان نمونهها مختلف قاووت وجود دارد.

در سطح

P<8/81

از نظر محتوا

چرب اشباع است .باشانه اسادها چرب آزاد قاووت 2

محتوا

درصد تعاان شده است  .)2اندازهیار عدد پراکساد بر

 71/17-108/11مالییرم یالاک اساد در صد یرم نمونه

اساس مالیاکیواالن اکساژن در کالویرم روغن در مورد

قاووت بود .باالترين محتوا ترکابات فنولی مربوطه به

هشت نمونه روغن استحصالی از نمونهها قاووت انجام

قاووت قهوه بوده و بعد از آن قاووت خشخاش ،قاووت

یرفت .بر اساس نتايج حاصله عدد پراکساد نمونهها بان

کامل ،قاووت کنجد ،قاووت پسته و قاووت نخود قرار

 8/71-7/12مالیاکیواالن/کالویرم روغن بود .که

داشتند و کمترين محتوا ترکابات فنولی مرتبط با قاووت

باشترين آن مربوط به قاووت کامل و کمترين آن مربوط

قندهل بود.

فنولی

ترکابات

نمونهها

در

محدوده

به قاووت نخود بود .عدد پراکساد روغن استخراج شده از
نمونهها

قاووت

در مقايسه با باشانه

1

748.6a

600
400

328.9b

95.8d
18.4

15.7f

21.9f

126.3c

200

59.6e

0

محتوای فنولیک کل ()mg /100 gr

800

شکل  .1محتوای ترکيبات فنولي عصارههای حاصل از نمونههای قاووت( ،اعداد با حروف غيرمشابه بيانگر اختالف معنيدار در سطح احتمال
 5/50است).
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افیايش غلظت ،فعالات ضدراديکالی آنها افیايش میيابد.

نتايج تجیيه واريانس خاصات ضداکسايشی عصارهها
قاووت و  BHTباانگر اين بود که نوع و غلظت عصارهها و
ضداکساينده سنتی

تاثار معنیدار

شکل  ،2مایان مهار راديکالها آزاد توسط غلظتها
مختلف عصارهها اتانولی نمونهها

بر مایان مهار

راديکالها آزاد داشتند .بر اساس نتايج حاصله توانائی

مختلف قاووت و

ضداکساينده سنتی  BHTرا نشان میدهد.

عصارهها در مهار راديکالها آزاد وابسته به غلظت بوده و با

500

50

40

درصد بازدارندگی

0

80
60

5

40

غلظت )µg/mL( BHT

20

درصد بازدارندگی

50

25

250

100

BHT

10

400

100

50

100

0

شکل  .2مقایسه ميانگين درصد مهار رادیکالهای آزاد  DPPHتوسط غلظتهای مختلف عصاره حاصل از نمونههای قاووت و ضداکساینده
سنتزی BHT

در پژوهش حاضر مقادير

EC50

غلظت بساار پايانتر

عصاره حاصل از

نمونهها مختلف قاووت تعاان و با ضداکساينده سنتی

 01/12مالییرم بر مالیلاتر) قادر

به مهار  18درصد راديکالها  DPPHموجود در محاط بود.

 BHTمقايسه یرديد شکل  .)0در بان عصارهها باشترين و

به عبارتی در اين آزمون ،عصارهها

کمترين  EC50بهترتاب مربوط به قاووت نخود 2007/00

نمونهها قاووت در هاچ غلظتی نتوانستند با ضداکساينده

مالییرم بر مالیلاتر) و قاووت قهوه  270/10مالییرم بر

سنتی  BHTرقابت کنند.

مالیلاتر) است .همچنان ضداکساينده سنتی

BHT

در

777

فنولی حاصله از

اخوان

ارزش تغذیهای و خاصيت ضداکسایشي قاووت ...

2800
2,439.3a

2400

2,272.6b

2000

1,889.1c

1200
472.6ef

586.5de

800

677.0d
352.1fg

293.7g

EC50

1600

35.6h

400
0

شکل  .3مقایسه ميانگين مقدار  EC50عصارههای حاصل از نمونههای مختلف قاووت و ضداکساینده سنتزی ( ،BHTاعداد با حروف
غيرمشابه بيانگر اختالف معنيدار در سطح احتمال  5/50است).

بحث و نتیجهگیری

فابر و خاکستر مناسب میتوانند بهعنوان منبع جانبی و

ارزيابی کافات مواد غذايی از نظر اصول تغذيه انسانی

مناسب تامانکننده فابرخام و برخی امالح در رژيم غذايی

بساار مهم میباشد .در برنامهها تشخاص کافات مواد

محسوب شوند.

غذايی ،تعاان خصوصاات اجیا مواد غذايی ضرور است.

روغن دانهها خوراکی يکی از اجیا مهم تشکال

کربوهادراتها غارقابل هضم موجود در مواد غذايی که

دهنده بساار از مواد غذايی میباشند و اسادها چرب

نقش بهسیايی در تغذيه انسانی دارند تحت عنوان فابر میباشند

موجود در آنها میتوانند نقش مهمی در سالمتی انسان

 .)77بر اساس نتايج بهدست آمده محتوا فابر نمونهها

داشته باشند .یرايش به روغنها جديد و بهويژه هستهها،

قاووت مورد بررسی تفاوت معنیدار با يکديگر داشته ،به

دانهها و بذرها به علت داشتن اسادها چرب غاراشباع و

طور که ماانگان درصد فابر بر اساس وزن خشک

ترکابات

نمونهها قاووت بان  8/10-1/10متغار بود .مایان فابر خام

ضداکسايندهها طباعی روز به روز در حال افیايش میباشد

ماوهها و سبی ها حدود  7/1-2/1یرم در  788یرم وزن

 .)72همچنان با تعاان برخی ويژییها روغن و چربی از

خشک آنها ییارش شده است .بر اساس نظر انجمن

قبال اساديته و پراکساد در فرآورده کشاورز میتوان

پیشکی اياالت متحده آمريکا ،مایان دريافت مناسب فابر

ارزيابی دقاقی از کافات تغذيها و پايدار اکسايشی آنها

کل برا بیریساالن بان  21-08یرم در روز توصاه شده

بهمنظور تعاان زمان مناسب نگهدار انجام داد .بايد توجه

است  .)77برخی نمونهها قاووت به علت داشتن محتوا

داشت که هادرولای چربیها باعث آزاد شدن اسادها
777
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چرب و باال رفتن سطح اساديته ماده چرب میشود ،بنابراين

اکسايش پايدار باشند .ولی بايد توجه داشت که مایان

کنترل اساديته ،يکی از روشها تشخاص فساد و کهنگی

پايدار آنها بسته به محتوا ترکابات ضداکساينده ،نوع

روغنها و چربیها میباشد .هادرولای چربی میتواند هنگام

آنها و شرايط نگهدار میتواند تغاار نمايد.

ذخارهساز ماوهها و دانهها روغنی و حمل و نقل آنها
صورت یارد .مناسب بودن شرايط نگهدار

وجود مقادير متفاوت و معنیدار ترکابات فنولی
میتواند در اثر عواملی از قبال ژنتاک ،مایان تابش نور

دانهها

روغنی مانند پائان بودن رطوبت و درجه حرارت سبب

خورشاد ،شرايط خاک ،درجه رسادیی در زمان برداشت،

کاهش اسادها چرب آزاد روغن و حفظ آن در محدوده

شرايط محاطی و آب و هوائی ،عملاات پس از برداشت و

استاندارد مییردد .زيرا افیايش رطوبت نسبی و درجه

شرايط نگهدار همراه با درجه بسپارش ،حاللات ترکابات

حرارت نگهدار  ،سبب افیايش سريع اسادها چرب آزاد

فنولی و واکنش آنها با ديگر اجیا موجود در ماتريکس

هادروپراکسادها،

غذايی تحت تأثار قرار یارد  .)71،71ترکابات پلیفنولی

رايجترين روش سنجش اکسايشپذير چربی و روغن

یروه بیریی از مواد طباعی یااهی میباشند که معموالً در

اولاه اکسايش

ماوهها ،سبی ها ،برگها ،آجالها ،دانهها ،ريشه و ساير

لاپادها هستند و مقدار آنها طی اکسايش لاپاد افیايش و

قسمتها یااه ديده میشوند .ترکابات فنولی با داشتن

سپس کاهش میيابد که اين روند بهدلال تشکال و شکست

خاصات ضداکسايشی و ضدراديکالی میتوانند نقش مهمی

متوالی هادروپراکسادها ادامه میيابد  .)1روغنها تازه

در نگهدار محصوالت غذايی و حفظ سالمتی انسان ايفا

تصفاهشده بايد عدد پراکساد صفر داشته باشند ،اما عدد

نمايند .)1

مییردد  .)70همچنان اندازهیار
میباشد .هادروپراکسادها فرآوردهها

ییارش شده است که بان مقدار ترکابات فنولی و مهار

پراکساد برا پايدار نگهدار قابل قبول بايد کمتر از 1
مالیمول بر کالویرم نمونه باشد  .)70حضور مقادير قابل

راديکالها آزاد رابطه مستقام وجود دارد .در غلظتها

توجه ترکابات ضداکساينده از قبال پلیفنلها،

باالتر ترکابات فنولی بهدلال افیايش یروهها

توکوفرولها ،کاروتنوئادها ،اساد آسکورباک و ...در بذر،

هادروکسال موجود در محاط واکنش ،احتمال اهدا

ريشه ،ماوه ،برگ و ساير قسمتها یااهان و درختان

هادروژن به راديکالها

دارويی باعث بروز خاصات ضداکسايشی قابل توجهی در

مهارکنندیی عصاره افیايش میيابد

آنها شده است  .)1توانايی ترکابها فنولی در اهدا

مهارکنندیی راديکالها آزاد بستگی زياد به تعداد و

اتم هادروژن به راديکالها آزاد موجب قطع واکنشها

موقعات یروهها هادروکسال و وزن مولکولی ترکابات

زنجار و افیايش زمان اکسايش کند و کاهش شدت

فنولی دارد .در ترکابات فنولی با وزن مولکولی پايانتر،

اکسايش خودبهخود میشوند  .)71با توجه به به موارد

یروهها هادروکسال راحتتر در دسترس قرار مییارند

ذکر شده و وجود برخی ترکابات با خواص ضداکسايشی

 .)77بنابراين تفاوت موجود در قدرت ضداکسايشی

در فرموالساون قاووت میتوان پاشبانی کرد که نمونهها

عصارهها عالوه بر مقدار ترکابات فنولی میتواند به ساختار

قاووت در برابر برخی واکنشها

نامطلوب از جمله

آزاد و بهدنبال آن قدرت

اين ترکابات هم مربوط باشد .)1،71
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بهطور کلی توانايی عصارهها در مهار راديکالها آزاد

همانطور که میدانام قاووت فراورده سنتی استان

وابسته به غلظت بوده و با افیايش غلظت ،فعالات

کرمان بوده که ارزيابی دقاق اجیا

تشکال دهنده و

ضدراديکالی آنها افیايش میيابد .معموالً برا مقايسه

خواص فایيکوشاماايی آن میتواند ديد واقعبانانهتر به

فعالات ضدراديکالی عصاهها مختلف از فاکتور تحت

مصرفکننده بدهد .از طرفی با شناسايی اجیاء و بررسی

غلظتی از

ترکابات فراسودمند آن در مورد مایان مصرف روزانه و

است که  18درصد

بهتر آن تصمام یرفت .در حال حاضر

عنوان  EC50استفاده میشود .طبق تعريف
عصاره يا ضداکساينده سنتی
راديکالها آزاد

EC50

امکان فراور

موجود در محاط واکنش را مهار

قاووت بهطور یستردها در استان کرمان مصرف داشته و

نمايد .بنابراين هر چه اين غلظت کمتر باشد ،نشان دهنده اين

بهواسطه اجیا تشکال دهنده آن با طاف وساعی از اثرات

است که عصاره مورد نظر فعالات ضد راديکالی باشتر دارد

درمانی به فروش میرسد که بهنظر میرسد چنان خواصی

DPPH

 .)1،71تفاوتها مشاهده شده بان

EC50

جهت تائاد نااز به مبانی معتبر علمی دارند .نتايج بهدست

عصارهها

آمده در اين پژوهش نشان داد که نمونهها قاووت با داشتن

مختلف در اين پژوهش را میتوان به تفاوت در مقادير

پتانسال

ترکابات فنولی آنها نسبت داد .عصارههايی که حاو

مقادير قابل توجهی ترکابات فنولی دارا

مقادير باشتر از ترکابات فنولی میباشند ،در غلظتها

ضداکسايشی مطلوبی میباشند که میتواند به عنوان منبع

پايان توانايی باشتر در مهار راديکالها آزاد از خود

مناسب ترکابات ضداکسايشی مورد استفاده قرار یارند.

نشان میدهند .بايد توجه داشت که تفاوت در محتو
ترکابات فنولی و ساختار ترکابات فنولی از جمله تعداد و

سپاسگزاری

موقعات یروهها هادرکسال در ساختار حلقو ترکابات

از مساعدت همکاران گرامي جناب آقای دکترر محسرن رادی و

فنولی از داليل اصلی تفاوت در فعالات ضداکسايشی

دکتر محمد فاضل در انجام این پژوهش صميمانه قدرداني ميگردد.

عصارهها یااهی میباشد .)77
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Abstract
Background & Aims: Ghavoot, a traditional product of Kerman, depending on its formulation is a mixture
of several seeds, nuts and medicinal plants seeds milled with sugar. In spite of limitted scientific studies, this
traditional product is being widely offered to consumers by claiming several health promoting effects. The
aim of this study was to evaluate major constituents and antioxidant properties of Ghavoot.
Methods: To prepare eight common mixtures of Ghavoot, the nuts, medicinal plants seeds were cleaned
roasted and milled with a certain amount of sugar. The analysis of samples and peroxide and acidity values
of the extracted oils were performed. Total phenolic content and antioxidant activity of Ghavoot samples
were measured after reflux extraction with 80% ethanol.
Results: The results showed a significant difference between Ghavoot samples in term of moisture (1.173.03%), carbohydrate (51.12-88.22%), protein (4.04-12.61%), fiber (0.53-7.67%), ash (0.97-3.22%) and oil
(1.58-25.65%). Based on the results, the acidity and peroxide values of extracted oil from Ghavoot samples
were respectively between 1-72 % and 0.15 -1.72, meq/kg oil. In addition, the total phenolic content of
Ghavoot samples was in the range of 15.71-748.57 mg gallic acid equivalents/100 gr Ghavoot. The highest
phenolic content was observed in coffee Ghavoot and the least was found in cardamom+sugar Ghavoot.
Conclusion: Seeds of medicinal plants and nuts that used in Ghavoot can be suitable sources of essential
compounds for human body. Also, the phenolic extracts obtained from some Ghavoot samples had
considerable phenolic content and antioxidant activity.
Keywords: Ghavoot, Kerman, Phenolic compounds, Antioxidant capacity
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