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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
ـ يييينواده نخنواده نخنواده نخنواده نخمهم از خامهم از خامهم از خامهم از خا    ييييااااوهوهوهوهيييياز سه نوع درخت ماز سه نوع درخت ماز سه نوع درخت ماز سه نوع درخت م    ييييککککيييي) ) ) ) phoenix dactlyliferalن (ن (ن (ن (ييييدرخت خرما با نام التدرخت خرما با نام التدرخت خرما با نام التدرخت خرما با نام الت    :زمينهزمينهزمينهزمينه     ييييباشـد. درخـت خرمـا   باشـد. درخـت خرمـا   باشـد. درخـت خرمـا   باشـد. درخـت خرمـا   ييييالت مـ الت مـ الت مـ الت م

قت قت قت قت ييييدرخت و در حقدرخت و در حقدرخت و در حقدرخت و در حق    ييييباالباالباالباال    ييييييييباشد. قلب خرما که قسمت انتهاباشد. قلب خرما که قسمت انتهاباشد. قلب خرما که قسمت انتهاباشد. قلب خرما که قسمت انتهايييياستان بوشهر ماستان بوشهر ماستان بوشهر ماستان بوشهر م    ،،،،رانرانرانرانيييياااا    ييييالت کشت شده در جنوب غربالت کشت شده در جنوب غربالت کشت شده در جنوب غربالت کشت شده در جنوب غربيييين نوع نخن نوع نخن نوع نخن نوع نخييييترترترترکبکاب از عمدهکبکاب از عمدهکبکاب از عمدهکبکاب از عمده

از از از از     ييييمورد استفاده متعـدد مورد استفاده متعـدد مورد استفاده متعـدد مورد استفاده متعـدد     ييييمحلمحلمحلمحل    ييييداروداروداروداروک ک ک ک ييييعنوان عنوان عنوان عنوان باشد. بهباشد. بهباشد. بهباشد. بهييييبرخوردار مبرخوردار مبرخوردار مبرخوردار م    ييييييييباالباالباالباال    ييييييييغذاغذاغذاغذا    ييييهاهاهاهادهد از ارزشدهد از ارزشدهد از ارزشدهد از ارزشييييل مل مل مل مييييدرخت خرما را تشکدرخت خرما را تشکدرخت خرما را تشکدرخت خرما را تشک    ييييادادادادييييبنبنبنبن    ييييهاهاهاهاسلولسلولسلولسلول

هـا،  هـا،  هـا،  هـا،  دراتدراتدراتدراتييييزان کربوهزان کربوهزان کربوهزان کربوهيييين محصول درخت خرما من محصول درخت خرما من محصول درخت خرما من محصول درخت خرما ميييياااا    ييييييييغذاغذاغذاغذا    ييييهاهاهاهاارزشارزشارزشارزش    ييييمنظور بررسمنظور بررسمنظور بررسمنظور بررسههههشود. بشود. بشود. بشود. ب    ييييکار برده مکار برده مکار برده مکار برده مههههبببب    ييييه و در درمان ضعف جنسه و در درمان ضعف جنسه و در درمان ضعف جنسه و در درمان ضعف جنسييييت بنت بنت بنت بنييييجمله تقوجمله تقوجمله تقوجمله تقو

  ل قرار گرفته است.ل قرار گرفته است.ل قرار گرفته است.ل قرار گرفته است.ييييه و تحله و تحله و تحله و تحلييييموجود در آن مورد تجزموجود در آن مورد تجزموجود در آن مورد تجزموجود در آن مورد تجز    ييييها و مواد معدنها و مواد معدنها و مواد معدنها و مواد معدن ييييها، چربها، چربها، چربها، چربننننييييپروتئپروتئپروتئپروتئ

گراد گراد گراد گراد  ييييدرجه سانتدرجه سانتدرجه سانتدرجه سانت    ۷۰۷۰۷۰۷۰    ييييو در دماو در دماو در دماو در دماخرد خرد خرد خرد کن کن کن کن توسط مخلوطتوسط مخلوطتوسط مخلوطتوسط مخلوط    ه وه وه وه وييييکبکاب از منطقه تهکبکاب از منطقه تهکبکاب از منطقه تهکبکاب از منطقه ته    يييير خرما از چند درخت مختلف خرمار خرما از چند درخت مختلف خرمار خرما از چند درخت مختلف خرمار خرما از چند درخت مختلف خرماييييپنپنپنپن :هاهاهاها    مواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

ز قرار گرفـت.  ز قرار گرفـت.  ز قرار گرفـت.  ز قرار گرفـت.  ييييمورد آنالمورد آنالمورد آنالمورد آنال    GC    ييييو کروماتوگرافو کروماتوگرافو کروماتوگرافو کروماتوگراف    Bligh & Dyerروشروشروشروشها استخراج و توسط ها استخراج و توسط ها استخراج و توسط ها استخراج و توسط نمونهنمونهنمونهنمونه    ييييهاهاهاهاييييآمد. چربآمد. چربآمد. چربآمد. چرب    صورت پودر خشک درصورت پودر خشک درصورت پودر خشک درصورت پودر خشک در ههههبببب

شد. مـواد  شد. مـواد  شد. مـواد  شد. مـواد      ييييررررييييگگگگاندازهاندازهاندازهاندازه    ))))Eynon  Lane --and Kjldahl((((    نوننوننوننونييييآآآآ    ––––ن ن ن ن ييييدال و لدال و لدال و لدال و ل    ----ب با روش کجلب با روش کجلب با روش کجلب با روش کجلييييرترترترتتتتتههههها بها بها بها بدراتدراتدراتدراتيييين تام و کربوهن تام و کربوهن تام و کربوهن تام و کربوهييييزان پروتئزان پروتئزان پروتئزان پروتئييييمممم

 شد.شد.شد.شد.    ييييررررييييگگگگ ها اندازهها اندازهها اندازهها اندازهبر موجود در نمونهبر موجود در نمونهبر موجود در نمونهبر موجود در نمونهيييين مقدار فن مقدار فن مقدار فن مقدار فييييد. همچند. همچند. همچند. همچنيييين مقدار گردن مقدار گردن مقدار گردن مقدار گردييييييييک آبزوربشن تعک آبزوربشن تعک آبزوربشن تعک آبزوربشن تعييييها توسط روش اتمها توسط روش اتمها توسط روش اتمها توسط روش اتمموجود در نمونهموجود در نمونهموجود در نمونهموجود در نمونه    ييييمعدنمعدنمعدنمعدن

مورد مورد مورد مورد     ييييهاهاهاهاراشباع موجود در نمونهراشباع موجود در نمونهراشباع موجود در نمونهراشباع موجود در نمونهييييچرب غچرب غچرب غچرب غ    ييييدهادهادهادهاييييزان اسزان اسزان اسزان اسييييد. مد. مد. مد. ميييين گردن گردن گردن گردييييييييگرم تعگرم تعگرم تعگرم تع    ۲۸۲۸۲۸۲۸م در م در م در م در گرگرگرگر    ۰۰۰۰////۲۷۲۷۲۷۲۷±۰۰۰۰////۵۵۵۵ها ها ها ها تام نمونهتام نمونهتام نمونهتام نمونه    ييييميانگين مقدار چربميانگين مقدار چربميانگين مقدار چربميانگين مقدار چرب    ::::هاهاهاها    يافتهيافتهيافتهيافته

اشباع موجود در اشباع موجود در اشباع موجود در اشباع موجود در     يييين چربن چربن چربن چربييييترترترتردهند. عمدهدهند. عمدهدهند. عمدهدهند. عمدهييييل مل مل مل مييييها را تشکها را تشکها را تشکها را تشکييييکل چربکل چربکل چربکل چرب    درصددرصددرصددرصد    ۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۲۲۲ک جمعاً ک جمعاً ک جمعاً ک جمعاً ييييک و اولئک و اولئک و اولئک و اولئيييينولننولننولننولنييييلللل    چرب لينولئيك،چرب لينولئيك،چرب لينولئيك،چرب لينولئيك،    ييييدهادهادهادهاييييش عمدتاً اسش عمدتاً اسش عمدتاً اسش عمدتاً اسييييآزماآزماآزماآزما

گرم گرم گرم گرم     ۲۲۲۲////۲۹۲۹۲۹۲۹ها ها ها ها درات نمونهدرات نمونهدرات نمونهدرات نمونهيييين زده شد. مقدار کربوهن زده شد. مقدار کربوهن زده شد. مقدار کربوهن زده شد. مقدار کربوهييييگرم) تخمگرم) تخمگرم) تخمگرم) تخم    ۲۸۲۸۲۸۲۸گرم در هر اونس (گرم در هر اونس (گرم در هر اونس (گرم در هر اونس (    ۰۰۰۰////۳۳۳۳ها ها ها ها ونهونهونهونهن تام نمن تام نمن تام نمن تام نمييييزان پروتئزان پروتئزان پروتئزان پروتئييييباشد. مباشد. مباشد. مباشد. مييييک مک مک مک مييييد پالمتد پالمتد پالمتد پالمتييييها اسها اسها اسها اسنمونهنمونهنمونهنمونه

        باشد.باشد.باشد.باشد.ييييوم موم موم موم مييييم و سلنم و سلنم و سلنم و سلنييييم، پتاسم، پتاسم، پتاسم، پتاسييييم، فسفر، منگنز، کلسم، فسفر، منگنز، کلسم، فسفر، منگنز، کلسم، فسفر، منگنز، کلسييييززززيييي، آهن، من، آهن، من، آهن، من، آهن، منييييها عمدتاً روها عمدتاً روها عمدتاً روها عمدتاً روموجود در نمونهموجود در نمونهموجود در نمونهموجود در نمونه    ييييد. مواد معدند. مواد معدند. مواد معدند. مواد معدنيييين مقدار گردن مقدار گردن مقدار گردن مقدار گردييييييييدر هر اونس تعدر هر اونس تعدر هر اونس تعدر هر اونس تع

که اثرات که اثرات که اثرات که اثرات     ييييژه روژه روژه روژه روييييوووود بهد بهد بهد بهييييمفمفمفمف    ييييو مواد معدنو مواد معدنو مواد معدنو مواد معدن    ييييچرب ضرورچرب ضرورچرب ضرورچرب ضرور    ييييدهادهادهادهايييياساساساس    يييير خرما حاور خرما حاور خرما حاور خرما حاوييييد که پند که پند که پند که پنييييآآآآييييعمل معمل معمل معمل مطور بهطور بهطور بهطور بهننننيييين مطالعه ان مطالعه ان مطالعه ان مطالعه اييييج اج اج اج ايييياز نتااز نتااز نتااز نتا: : : : گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

ـ شود کـه ا شود کـه ا شود کـه ا شود کـه ا ييييشنهاد مشنهاد مشنهاد مشنهاد مييييدهد و پدهد و پدهد و پدهد و پييييشتر نشان مشتر نشان مشتر نشان مشتر نشان مييييآنها را بآنها را بآنها را بآنها را ب    ييييييييها ارزش غذاها ارزش غذاها ارزش غذاها ارزش غذابر خام موجود در نمونهبر خام موجود در نمونهبر خام موجود در نمونهبر خام موجود در نمونهييييزان فزان فزان فزان فييييباشد. مباشد. مباشد. مباشد. مييييدارد مدارد مدارد مدارد م    ييييضد التهابضد التهابضد التهابضد التهاب ـ ي ـ ي ـ ي ن محصـول  ن محصـول  ن محصـول  ن محصـول  ي

 رد.رد.رد.رد.ييييمختلف قرار گمختلف قرار گمختلف قرار گمختلف قرار گ    ييييييييغذاغذاغذاغذا    ييييهاهاهاهاممممييييده در رژده در رژده در رژده در رژبدون کلسترول مورد استفابدون کلسترول مورد استفابدون کلسترول مورد استفابدون کلسترول مورد استفا    ييييک مواد مغذک مواد مغذک مواد مغذک مواد مغذييييعنوان عنوان عنوان عنوان  بهبهبهبه

 ييييييييغذاغذاغذاغذا    ييييهاهاهاهار خرما، کبکاب، قلب خرما، ارزشر خرما، کبکاب، قلب خرما، ارزشر خرما، کبکاب، قلب خرما، ارزشر خرما، کبکاب، قلب خرما، ارزشييييپنپنپنپن ::::واژگان کليديواژگان کليديواژگان کليديواژگان کليدي

        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۳۳۳۳////۲۲۲۲۲۲۲۲پذيرش مقاله: پذيرش مقاله: پذيرش مقاله: پذيرش مقاله:     - - - - ۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۱۱۱////۲۸۲۸۲۸۲۸دريافت مقاله: دريافت مقاله: دريافت مقاله: دريافت مقاله: 
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

  هاي مختلف درخت خرماقسمت

)phoenix dactyliferal (جهت اينكه داراي به

منافع متعدد و نقش اساسي در سالمت انسان 

عنوان يك غذاي مناسب مورد هتوانند ب باشند، مي يم

ن ياستفاده قرار گيرند. پنير خرما يا قلب خرما همچن

شود كه همان يز شناخته ميتو نيعنوان پالمهب

 ،دهندهاي بنيادي درخت خرما را تشكيل مي سلول

هاي خوراكي در باالي درخت خرما قسمت جوانه

ت خرما از هاي جديد ميوه درخ باشند كه خوشهمي

   ).۱( شود آن خارج مي

سال)  ۵تا  ۴( شتر از درختان جوانيقلب خرما، ب

مختلف درخت خرما،  يهار نمونهيد. پنيآيدست م هب

 در طعم، اندازه و ترد بودن متفاوت هستند.

ر استفاده يد پنيتول يکه برا ييخرما يها درخت

افت ي يو شمال يمرکز يکايدر آمر شوند غالباً يم

 کا اين محصول عمدتاًيد. در کشور آمرشونيم

صورت هباشد و بيصورت کنسرو در دسترس م به

افزودني به ساالد سبزيجات مورد استفاده جهاني قرار 

از چند سال پيش پژوهشگران پي به اهميت  دارد.

عنوان يك غذاي كامل هرا ب غذايي خرما برده و آن

ها در معرفي نمودند. گرچه مقدار ريز مغذي

طور هباشد ولي بهاي مختلف خرما متفاوت مي نهگو

  نوع ريز مغذي از جمله ۱۵كلي حدود 

Zn،Na ،P ،K ،Mn ،Mg ،Fe ،F ،Cu ،Co،Ca ،Br 

  ). ۲( در خرما تعيين مقدار گرديده است 

باشد سلنيوم هم يكي از عناصر موجود در خرما مي

خوبي اكسيدانتي و ضدسرطاني آن به كه نقش آنتي

). پنير خرما از گونه ايراني ۲( رديده استشناسايي گ

معروف به درخت خرماي كبكاب در بوميان جنوب 

غربي ايران يعني استان بوشهر مورد استفاده قرار 

دارد. در اين ناحيه از ايران درخت خرماي كبكاب 

  شود.اي كشت ميطور گستردههب

كارهاي زيادي در مورد اين محصول درخت خرما در 

ن ينگرفته است. بنابراين هدف از ا منطقه انجام

هاي غذايي پنير خرما د ارزشييأو ت يمطالعه بررس

منظور نيباشد. بدمخصوصاً از نوع درخت كبكاب مي

ها، مواد ها، پروتئينها، چربيميزان كربوهيدرات

ن محصول درخت خرما يمعدني و فيبر خام در ا

  قرار گرفت. يشگاهيآزما يه و بررسيمورد تجز

        

  ررررااااکککک    اد و روشاد و روشاد و روشاد و روشمومومومو

گرم از پنج  ۵۰۰ميزان در اين مطالعه پنير خرما به

در  طور جداگانه تهيه وهدرخت خرماي كبكاب ب

 ۷۰و تعيين وزن گرديد. سپس در  ردكن خمخلوط

صورت پودر نرم درآمد. هب گراد خشك ودرجه سانتي

از اين پودر خشك جهت تخمين چربي تام، 

واد معدني و همچنين ها و مها، كربوهيدرات پروتئين

ها پس از هاي نمونهفيبر خام استفاده شد. چربي

) و با استفاده Bligh & Dyerاستخراج توسط روش (

-GC )SHIADZL GCاز روش كروماتوگرافي 

14A 15( ۵۸) و با دو نوع ستون شماره% DEGS (

  ).۳( گيري گرديداز لحاظ كيفي و كمي اندازه

ما با استفاده از روش هاي موجود در پنير خرپروتئين

كجل دال و بر اساس روش تبديل نيتروژن موجود در 

ها ها به يون آمونيم و سپس تتراسيون اين يوننمونه

ها در ). مقدار كربوهيدرات۴( تعيين مقدار گرديد

) و Lane-Eynonنمونه مورد آزمايش توسط روش (

). نهايتاً ۵( سنجي تخمين زده شدبا استفاده از حجم

 مواد معدني موجود در پنير خرما از يريگاندازهجهت 

(دستگاه جذب اتمي مدل  روش آتميك آبزوربشن
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AA240  شرکت Varianجملهاز  يل جانبيهمراه با وسا 

Auto sampler  مدل psd120 كوره گرافيتي )GTA120 (

استفاده  CCD ،Diod(PMT  ،array(و انواع آشکارسازها 

صحت باال  سرعت، دقت و ن دستگاهيا يايد. از مزايگرد

باشد. در اين يژئوشيمي و مينراليزه م يهاز نمونهيآنال يبرا

روش قسمتي از پودر خشك نمونه را در تنور با درجه 

گراد به خاكستر تبديل نموده و مواد درجه سانتي ۵۵۰حرارت 

محاسبه گرديد.  PPmمعدني موجود در آن برحسب واحد 

گيري ه خشك جهت اندازهن ميزان سه گرم از نمونيهمچن

  ).۶( بر خام مورد استفاده قرار گرفتيف
  

        هاهاهاها    يافتهيافتهيافتهيافته
 ۰۹/۴تر گرم نمونه ۲۸دست آمده از همقدار ماده خشك ب

 ۳/۰گرم و چربي تام استخراج شده از اين پودر خشك 

نتايج اين پژوهش  ) محاسبه گرديد.درصد ۹۲/۰گرم (

در  نشان داد كه اسيدهاي چرب غيراشباع عمده موجود

ها اسيد اولئيك، لينولئيك و لينولنيك بودند. اسيدهاي نمونه

چرب اشباع عمدتاً شامل اسيدهاي پالميتيك، ميرستيك و 

  ).۱(جدول شماره باشنداستئاريك مي
  

گرم گرم گرم گرم  ) مقادير مواد معدني موجود در پنير خرما برحسب ميلي) مقادير مواد معدني موجود در پنير خرما برحسب ميلي) مقادير مواد معدني موجود در پنير خرما برحسب ميلي) مقادير مواد معدني موجود در پنير خرما برحسب ميلي۱۱۱۱جدول جدول جدول جدول 

بر بر بر بر     در يک انس و درصد ميزان مجاز توصيه شده در رژيم غذاييدر يک انس و درصد ميزان مجاز توصيه شده در رژيم غذاييدر يک انس و درصد ميزان مجاز توصيه شده در رژيم غذاييدر يک انس و درصد ميزان مجاز توصيه شده در رژيم غذايي

 *FDAاساس تنظيم اساس تنظيم اساس تنظيم اساس تنظيم 

 Mg/1ounce RDA** %of us RDA        ييييمواد معدنمواد معدنمواد معدنمواد معدن

 ۱۰ ۲۰۰۰- ۴۰۰۰ ۳۰۰  ميپتاس

 ۶۶/۰ ۱۲۰۰- ۱۳۰۰ ۸  ميکلس

 ۱ ۵۰۰- ۲۴۰۰ ۱۰  ميسد

 ۵۷/۱ ۴۰۰- ۴۲۰ ۷  ميزيمن

  ۱۱  ۸- ۱۱  ۱  آهن

  ۲۲  ۸- ۱۱  ۲  يرو

  ۰۶/۰  ۷۰۰- ۹۰۰  ۵/۰  مس

  ۶۳/۱  ۲/۲- ۲/۳  ۰۳/۰  منگنز

  ۰۹/۰  ۵۵  ۰۵/۰  وميسلن

  ۷۱/۰  ۷۰۰  ۵/۳۰  فسفر

*FDA=Food Department of Agriculture 

**RDA=Recommended Daily Allowance  

ها عمدتاً فلزات محتويات مواد معدني موجود در نمونه

پتاسيم، فسفر،  منگنز، منيزيم، آهن، مس، كلسيم،

سديم، روي و همچنين سلنيوم مورد شناسايي و تعيين 

 ).۲(جدول شماره  مقدار گرديدند

 

گرم پودر خشك  ۲۸دست آمده از  هميزان خاكستر ب 

دار پروتئين تام گرم تعيين گرديد. مق ۴۱/۰پنير خرما 

تخمين زده شد كه برابر است با  درصد ۹۹/۰در نمونه 

ها گرم. محتوي كربوهيدرات نمونه ۲۸گرم در هر  ۳/۰

در . گرم برآورد گرديد ۲۸گرم در  ۲۹/۲يا  درصد ۲/۸

گرم فيبر خام در هر  ۶۴/۰نهايت پنير خرما داراي 

اونس از نمونه مورد آزمايش بود. در ضمن نسبت 

چرب با چند پيوند دوگانه به اسيدهاي  اسيدهاي

PUFAچرب اشباع 
١
٢به   (

 (SFA  ۶۵/۲در حدود 

  محاسبه گرديد.
 

        بحثبحثبحثبحث
هاي مختلف ميوه، غذايي و كارايي قسمتخصوصيات 

هسته، گرده، حتي برگ و تنه انواع درخت خرما مورد 

                                                 
1 Polyunsaturated Fatty Acid 
2
 Saturated Fatty Acid 

) درصد ميزان اسيدهاي چرب آزاد موجود در پنير خرما بر حسب ) درصد ميزان اسيدهاي چرب آزاد موجود در پنير خرما بر حسب ) درصد ميزان اسيدهاي چرب آزاد موجود در پنير خرما بر حسب ) درصد ميزان اسيدهاي چرب آزاد موجود در پنير خرما بر حسب ۲۲۲۲

 گرم در يک انسگرم در يک انسگرم در يک انسگرم در يک انسميليميليميليميلي

 نام عمومينام عمومينام عمومينام عمومي        هاهاهاهاتعداد کربنتعداد کربنتعداد کربنتعداد کربن
درصد اسيدهاي درصد اسيدهاي درصد اسيدهاي درصد اسيدهاي 

 چربچربچربچرب

Mg/1 

ounce 

C14:0 ۶۳/۱ ۰۲/۱  اسيد ميريستيک 

C16:0  ۶۲/۶۱ ۹۲/۲۳  اسيد پالميتيک 

C16:1 ۵۹/۲ ۰۳/۱  اسيد پالميتولنيک 

C18:0  ۲۱/۲ ۸۶/۰  اسيد استعاريک 

C18:1  ۲۱/۴۵  ۵۵/۱۷  اسيد اولنيک  

C18:2  ۲۱/۱۰۳  ۰۷/۴۰  اسيد لينولنيک  

C18:3  ۸۶/۲۴  ۶۵/۹  اسيد لينولنيک  

____  
کل چربي هاي 

  جدا نشده
۸۶/۵  ۱/۱۵  

_____  
کل اسيدهاي 

  چرب آزاد
۱۰۰  ۲۶/۲۵۷  
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بررسي گسترده قرار گرفته است. اما نتايج اين مطالعه 

رايي و اهميت غذايي قلب اطالعات مفيدي از كا

درخت خرما (نوع كبكاب) معروف به پنير خرما فراهم 

 نکه اسيدهاي چرب لينولنيك،ينمايد. با توجه به امي

 لينولئيك و اولئيك در اين محصول درخت خرما جمعاً

از كل چربي غيراشباع موجود را  درصد ۲۷/۷حدود 

شود كه اين قسمت از دهند، پيشنهاد ميتشكيل مي

عنوان منبع غني از اسيدهاي چرب هرخت خرما بد

ضروري مورد استفاده قرار گيرد. نقش و اهميت اين 

هاي گيري از بيماريگونه اسيدهاي چرب آزاد در پيش

). ۷( باشد خوبي شناخته شده ميهقلبي عروقي ب

عنوان  هب -۳همچنين نقش حفاظتي اسيد چرب امگا 

فشار  ي دهنده عامل ضدالتهاب و ضد ترامبوز و كاهش

  ). ۸( خون به اثبات رسيده است

اند كه نسبت ميزان اخيراً پژوهشگران نشان داده

اسيدهاي چرب غيراشباع با چند پيوند دوگانه به 

كننده ارزش تواند تعييناسيدهاي چرب اشباع مي

باشند، يعني افزايش اين  ييغذايي بسياري ازمواد غذا

سترول را كل HDL–تواند سطوح سرمي نسبت مي

). جالب اين است ۹( را كاهش دهد LDL-افزايش و 

در نمونه مورد  PUFA/SFAكه در اين مطالعه نسبت 

دهد كه پنير بوده است. اين نشان مي ۶۵/۲آزمايش 

باشد و خرما منبع غني از اسيدهاي چرب ضروري مي

در رژيم غذايي روزانه مخصوصاً در  تواند بنابراين مي

   قالب ساالد سبزيجات گنجانده شود.

هاي موجود در نمونه از جمله اسيدهاي  مجموع چربي

گرم در هر اونس تعيين  ۲۲/۰چرب غيراشباع و اشباع 

مقدار گرديد كه تقريباً دو برابر چيزي است كه در 

هاي گزارش شده توسط اداره كشاورزي اياالت نمونه

ارزش غذايي و  باشد. ) ميUSDAآمريكا ( متحده

 هاي ديگراهميت تركيبات مؤثر و فعال در قسمت

درخت خرما توسط پژوهشگران مورد بررسي قرار 

  گرفته است. 

وه يعمل آمده نشان داده شده است كه مدر مطالعات به

صورت جوشانده، دم کرده، شربت و هدرخت خرما ب

ضدتب و ، ير در گلودرد، سرماخوردگيا خمي

ک باور ي). ۱۰( باشديد ميگر مفيمشکالت متعدد د

توان يوجود دارد که از پودر هسته خرما م يسنت

). گرده ۱۱( ت با الکل را برطرف ساختيمسموم

باشد و يک مياثرات استروژن يدرخت خرما دارا

جوان به  يهاک آن در موشياثرات گونادوتروپ

رما ). از هسته درخت خ۱۲( ده استياثبات رس

ق يعنوان خوراک دام جهت رشد آنها از طر هب

ها و تستوسترون استروژن ييش سطوح پالسمايافزا

  ).۱۳( شود ياستفاده م

وه و هسته درخت ياند که مپژوهشگران نشان داده

 ياز اثرات سم يريتواند جهت جلوگيخرما م

کبد جانوران مورد استفاده قرار  يدکربن بر رويتتراکلر

ها نشان داده است كه عصاره ميوه رسي). بر۱۴( گيرد

تواند در داري ميطور معنيهو هسته درخت خرما ب

). نتايج ۱۴( هاي كبدي مفيد واقع شوددرمان بيماري

مطالعات انجام گرفته در كشور كويت نقش 

موتاسيوني بسيار قوي ميوه اكسيدانتي و آنتي آنتي

 ).۱۵( درخت خرما مشخص گرديده است

اند كه ميوه درخت يگر هم نشان دادهپژوهشگران د

جمله از ها اكسيدانتخرما منبع غني از آنتي

  ).۱۶( باشندها مي كاروتينوئيدها و فنوليك

هاي گوناگون در در مطالعه كنوني مواد معدني با نسبت

پنير خرما يافت شد كه شامل منيزيم، روي، آهن، 

د. باشكلسيم، فسفر، سديم، مس، پتاسيم و سلنيوم مي

هاي متعددي در بدن انسان ايفا اين مواد معدني نقش

  باشند.نمايند و جزء منافع بالقوه سالمتي انسان مييم
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تا  ۰۳/۰درصد ميزان هر كدام از اين مواد معدني بين 

نوع مواد گرم در هر اونس پنير خرما بسته بهميلي ۳۰۰

ترين آنها روي، آهن و پتاسيم عمده .باشدمعدني مي

ميزان مجاز  درصد ۱۰و  ۱۱، ۲۲ترتيب هشد كه ببامي

دهند. مقدار توصيه شده در رژيم غذايي را تشكيل مي

گرم ميلي ۱۵نياز روزانه روي براي بزرگساالن حدود 

گرم پنير خرما  ۲۸). بنابراين مصرف ۱۷باشد (مي

ميزان مورد نياز توصيه شده اين  درصد ۲۲تواند  مي

اي كه جذب رودهيياز آنجا فلز معدني را فراهم نمايد.

تواند يابد، پنير خرما ميروي در سالمندان كاهش مي

عنوان يك منبع غذايي حاوي روي مورد استفاده هب

). عالوه بر اين خصوصيات ضدالتهابي ۱۸( قرار گيرد

اكسيدانتي فلزاتي همچون روي همراه با نقش آنتي

كارآيي  سلنيوم، منيزيم و مس پنير خرما را به غذايي با

 باال و مغذي جهت سالمتي انسان تبديل نموده است

 ۰۳/۰هاي حدود ). گرچه پتاسيم و آهن در غلظت۱۹(

و  ۱۰توانند شود آنها ميدر پنير خرما يافت مي درصد

ميزان مجاز توصيه شده رژيم غذايي يك  درصد ۱۱

عنوان يك غذاي بزرگسال را تشكيل بدهند. حتي به

ان و جوانان جهت افزايش ذخاير ميان وعده در نوجوان

مواد معدني و اسيدهاي چرب مفيد در بدن آنها و 

همچنين براي پيشگيري از عوارض ناشي از كمبود 

خوني، كاهش قدرت كم صورت سوء تغذيه،هآنها ب

يادگيري و تغييرات شديد جسمي و روحي و استرس 

  ).۲۰( تواند مورد استفاده قرار گيردمي

ونه مورد آزمايش در اين مطالعه مقدار پروتئين نم

تعيين گرديد كه اين مقدار برابر است با  درصد ۹۹/۰

هر چند اين مقدار پروتئين  .گرم در هر اونس پنير ۳/۰

كالري انرژي فراهم كند، اما  ۱۲/۱تواند فقط مي

 اسيد آمينه در آن كه بعضي از آنها ۲۳خاطر وجود  هب

موز وجود  يب وهاي رايج از جمله پرتقال، سدر ميوه

  افزايد.) به ارزش غذايي اين محصول مي۱۱( ندارد

گرم  ۲۹/۲ميزان كربوهيدرات تام موجود در پنير خرما 

كالري انرژي توليد  ۱۷/۹باشد كه در هر اونس مي

رسد كه پنير خرما نظر ميطور بهنمايد. بنابراين اين مي

باشد. هر منبع غذايي خوبي از لحاظ كربوهيدرات نمي

براي بيماران ديابتي بسيار مفيد  ،چند اين خود

دهد كه عليرغم باشد. در نتيجه مطالعه ما نشان مي مي

اين محصول  در هر اونس) ۱/۱۱( داشتن كالري پايين

درخت خرما داراي اسيدهاي چرب ضروري و ريز 

باشد و هايي با نقش ضدالتهابي شامل روي ميمغذي

گرم در  ۶۴/۰در آن ( با توجه به ميزان فيبرخام موجود

هر اونس) و همچنين وجود شش نوع ويتامين از 

 C ، نياسين، اسيد پنتاتنيك وB1، B2، B6 جمله

عنوان تواند به) پنير خرما مي۲۱شناسايي شده در آن (

صورت ميان هيك غذاي با ارزش و بدون كلسترول ب

وعده، در قالب ساالد سبزيجات مورد استفاده قرار 

ر كلي محصوالت خرما ممكن است در طوهگيرد. ب

عنوان يك غذاي بين وعده جهاني هآينده نه فقط ب

 ييهاي غذامطرح باشد بلكه نقش بيشتري در رژيم

  نمايند.میمختلف ايفاء 
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