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دهیچک
Quercus brantii(ایرانیبلوط  Lindl. (هاي گونهفراوانترینورینتاز مهموسازگان جنگلی کشور هاي ارزشمند بومیکی از گونه

استخراج شده از میوه این گونه و اي روغناین پژوهش با هدف آگاهی از ارزش تغذیه.استهاي زاگرسجنگلدر موجوددرختی
68هکتار تعداد 10000منظور در منطقه جنگلی به وسعت براي ایندر استان چهارمحال و بختیاري انجام شد. ،امکان تولید آن

پایه در دو 20از تعداد نمونه میوه. همچنیندشبرداري ایرانی یادداشتهاي بلوطهاي کمی پایهو مشخصهانتخابآري 10نمونه قطعه
با استفاده از معادالت آلومتریک و استخراج روغن با استفاده میوهمقدار تولید . شدو طبقات قطري و تاجی مختلف تهیه پرورشیفرم 

ایج درصد است. نت56/8. نتایج استخراج روغن میوه بلوط ایرانی نشان داد که مقدار متوسط روغن آن از دستگاه سوکسله انجام شد
روغن تجزیه است.برداريبهرهکیلوگرم روغن قابل 7/9،از هر هکتار جنگل بلوططور متوسط بهدهد که آمده نشان میدستبه

حاوي اسیدهاي چرب معمول در طور عمدهبهبلوط ایرانیروغنچرباسیدساختاربیانگر این موضوع است کهموجود در این میوه 
اولئیک)، چند غیراشباع (اسید اسیدویژه غیراشباع (بهاسیدهاي چرب تکتوان به انواعن جمله میهاي گیاهی است که از آروغن

لینولئیک قرار داد. -هاي اسید اولئیکاین روغن را در گروه روغنتوان . درمجموع میلینولئیک) و اشباع (اسید پالمیتیک) اشاره کرد
برخوردار است.زیادياي ولئیک براي بدن انسان، این روغن از ارزش تغذیهبا توجه به ضروري بودن اسید اولئیک و اسید لین

.، میوه بلوطروغنبلوط ایرانی، چهارمحال و بختیاري، :يدیکليهاواژه

مقدمه
زاگرس حیط زیستیمعنصرترینبلوط به عنوان برجسته

سازگان جنگلی کشور و هاي ارزشمند بومیکی از گونه
موجودهاي درختیگونهفراوانترینوعبارتی از مهمترینبه

دلیل به"هابلوط"از دیرباز آید.حساب میکشور بهدر غرب
اي در جوامع انسانی کاربردهاي فراوان، جایگاه ویژه

عنوان غذا توسط انسان به بهاستفاده از میوه بلوط اند.داشته
آفریقاي گردد. در اروپا، آسیا،هزاران سال قبل باز می
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عنوان یک ماده شمالی، شمال و شرق آمریکا، میوه بلوط به
هاي نوشتهشده است. در دستغذایی ضروري محسوب می

Ch'i Minکشاورز چینی Yao Shu که مربوط به قرن ششم
Quercus(از بلوط،میالدي است mongolica(عنوان به

یک درخت میوه یاد شده است. تا قبل از قرن اخیر در 
درصد از رژیم غذایی بسیاري 20اسپانیا و ایتالیا میوه بلوط 

,Ramak(شده استاز مردم را شامل می 2014( .
بر کارکردهاي اکولوژیک ازجمله عالوهدرخت بلوط بذر
ياهیتغذيهاارزشازنظر وانات، یحهیتغذوجنگل يزادآور

Stelzer(استت یاهمدارايار یبس et al., برعالوه.)2004
بلوط بذر،بلوطمختلفهايگونهضدمیکروبیخواص
Quercus brantii(ایرانی Lindl.(،کنندهضدعفونیومدر
Ebrahimi(است et al., در ایرانی بلوطبذراز ).2009

يپرواريهابرههریجوکماننیرنگيآالان قزلیماههریج
Jafari(استفاده شده استيکرد et al., 2001;

Shadnoush, در شرق آمریکا از روغن بلوط .)2004
همچنین این روغن .شودعنوان روغن خوراکی استفاده میبه
,Smith(عنوان مرهم سوختگی و زخم کاربرد دارد به

1950( .
میوهشیمیاییترکیبکهدهدمینشانبلوطمیوهتجزیه

درمورد هاي انجام شده طبق بررسی.استغالتمشابهلوطب
بخشهاکربوهیدراتکهشدمشخصبلوطمختلفهايگونه
دهندمیتشکیلرابلوطمیوه) درصد48(اعظم

)Saffarzadeh et al., ). میوه بلوط داراي مقدار 1999
4/7تا 7/0درصد) و چربی (4/8تا 7/2متوسطی پروتئین (

,Ozcanدرصد) است ( ). همچنین مقدار قابل توجهی 2007
,Ozcan & Baycu(مواد معدنی در این میوه وجود دارد

آنروغنبلوط،میوهشیمیاییترکیباتزادیگریکی).2005
زیاديمقادیروجود،میوهاینروغنویژگیمهمترین. است

واسیداولئیکنظیر) USFA(غیراشباعچرباسیدهاياز
هايروغنزمرهدرروغناینرو،ایناز، استاسیدلینولئیک

. مطالعات انجام گیردمیقرارزیادغذاییارزشباگیاهی
شده بیانگر این موضوع است که مقدار اولئیک اسید و 

گونه از جنس بلوط در ترکیه 16لینولئیک اسید در میوه 

درصد 1/49تا 2/24درصد و 65تا 53ترتیب بین به
,Ozcanباشد (یم دهد روغن بلوط ) که نشان می2007

عنوان یک منبع غذایی مهم در جذب اسیدهاي تواند بهمی
ویژه لینولئیک اسید که براي سالمتی انسان بسیار چرب به

& Ozcan(مهم و باارزش است، مورد توجه قرار گیرد

Baycu, مختلف نشان داده است که هايپژوهش).2005
12از Quercusهاي بخش بلوطمحتواي روغن انواع 

Horrobin(کنددرصد تجاوز نمی & Manku, 1983;

M’Hrit et al., 1998; Leon-Camacho et al., 2004;

Bernardo-Gil et al., 2007; Rababah et al., 2008 ،(
از (Q. erthrobalanusها مانندالبته بعضی از گونه

درصد 3/31تا 8/30داراي )Lobataeهاي بخش بلوط
کندبا روغن زیتون برابري مینظرکه ازاین هستندروغن 

)Ofcarcik et al ., عنوان یک روغن میوه بلوط به.)1971
Al-Rousan(شده استروغن خوراکی گزارش  et al.,

اي خوبی براین روغن بلوط از کیفیت تغذیهعالوه). 2013
برخوردار است که ازنظر طعم و بو با روغن زیتون قابل 

,Ozcan(مقایسه است  ومعدنیمواد،فیبرین،ئپروت. )2007
سایر،BخانوادههايویتامینوC،Aمانندهاییویتامین
Saffarzadeh(هستندبلوطمیوهدهندهتشکیلترکیبات et

al., در بررسی خصوصیات روغن میوه در .)1999
ها بین اي، محتواي روغن این گونهمدیترانههايبلوط

بیشترین اسید دست آمد کهبهدرصد 51/7تا 51/7-4/3
درصد) و پس از 1/56تا 3/53چرب مربوط به اولئیک (

تا 8/17درصد)، پالمیتیک (4/23تا 3/21آن لینولئیک (
-Al(درصد) بود6/1تا 5/1(درصد) و لینولنیک 7/18

Rousan et al., 2013.(
میوهگیري ازروغنبررسی ضمنروپژوهش پیشدر 
هاي جنگلی استان چهارمحال و تودهدر یرانیبلوط ا
مقدار روغن استخراج شده، ساختار شیمیایی ، بختیاري
رد. یگیقرار میابیارزتولید آن مورد مقدارروغن و 

هامواد و روش
واقع در بخشبیدله- چیگویجنگلهدر منطقپژوهشن یا
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استان چهارمحال و بختیارياز توابع شهرستان لردگانمنچ
1900تا 1600در ارتفاع بررسیمورد همحدود. شدانجام 

هاي عرفی و سامانهاست قرار گرفته ا یاز سطح درباالتر متر 
کلواري، آباد، کلگه، سماع، حاجیچیگو، بیدله، شهسوار، قلعه
گیرد. مساحت منطقه موردمیآبیدك و آسمانگر را دربر

باغالب آن بلوط ایرانیهگونهکتار و 10000مطالعه حدود 
.استزادشاخه و دانهپرورشیفرم 

روش پژوهش
منظور بررسی تراکم درختان بلوط موجود در منطقه و به

ابعاد به ابتدا با تهیه شبکه آماربرداري وضعیت کمی آنها 
3000X500 68تعداد و تعیین مرکز قطعات نمونه، متر
در منطقه موردمنظمطور تصادفی بهآري10نمونه قطعه

هاي بلوط شد. در قطعات نمونه تعداد پایهمطالعه برداشت
سینه، قطر متوسط تاج و ، قطر برابرپرورشیتفکیک فرم به

برداشتگیري قرار گرفت.ارتفاع کل درختان مورد اندازه
طبقاتزاد بلوط در درخت دانه10از هاي میوه نمونه

تاجی طبقاتگروه بلوط در جست10قطري مختلف و 
(زمان رسیدن کامل میوه) و در اواخر آبان ماه متفاوت،

صورت بهها نمونهانجام شد. سپسصورت دستی به
اي و استخراج گیري عناصر تغذیهجداگانه براي اندازه
ها در پاکت کاغذي نمونه. شدندمنتقل روغن به آزمایشگاه 

درجه 80ساعت در آون با دماي 48جداگانه، به مدت 
گراد خشک شدند. سپس استخراج روغن با استفاده سانتی

SER(مدل از دستگاه سوکسله  در آزمایشگاه بخش ) 148
حقیقات خاك و آب مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع ت

حالل روغن طبیعی استان چهارمحال و بختیاري انجام شد.
پذیرياکسایششاخص. بوددر این آزمایش پترولیوم اتر 

کربنه18غیراشباعچرباسیدهايبرحسب درصدروغن
:شدمحاسبه1رابطهطبق

Cox value)1(رابطه = [(C18:1%) +10.3(C18: 2%) + 21.6(C18:3)]/100

ترتیب اسیدهاي بهC18:3و C18:1 ،C18:2:در آنکه
& Fatemi(اولئیک، لینولئیک و لینولنیک هستند

Hammond, 1980.(

هاروش تحلیل داده
ــروي ــه  دادهپی ــال ب ــع نرم ــا از توزی ــیله ــون هوس آزم
مقـدار روغـن   همقایس.شدسمیرونوف بررسی -کولموگروف

پـس از  ایرانـی پرورشـی بلـوط  استخراج شده بین دو فـرم  
و مسـتقل tآزمـون  ها با اسـتفاده از  بررسی نرمال بودن داده

17نسـخه  SPSSافـزار محاسبات آماري با استفاده از نـرم 
، از بلـوط ایرانـی  میـوه تولیـد  مقداربراي برآورد .انجام شد

ــک  ــادالت آلومتریـ ــه معـ ــد )3و 2(رابطـ ــتفاده شـ اسـ
)Iranmanesh, رویشـگاهی  شرایطدلیل مشابهتبه).2013

اي که از معـادالت آن  مطالعه و منطقه(منطقه مورددو منطقه 
آلومتریـک بـراي  امکان اسـتفاده از معـادالت   استفاده شد)، 

از . داشـت وجـود  قابـل قبـول  با اطمینانتولید میوه برآورد
صفات کمی درختـان بـراي اسـتفاده در معـادالت     اطالعات 

با قرار دادن مقـادیر متغیـر مسـتقل هـر     .استفاده شدموجود 
درخت در معادله مربوطه، تولید میوه آن محاسبه و درنهایت 

واحد سطح (هکتار) محاسبه و متوسـط آن  مقدار تولید براي 
ارش شد.گز

Y = ٠/٠١٣٤ × x٣/١٨٦ رابطه (2)
(کیلوگرم) زاد هاي دانهمقدار میوه بلوط در پایهYدر آن:که
.است(متر) قطر متوسط تاج xو

Y = ٠/٠١٣ × x٢/٧٠٥ رابطه (3)
زاد ههاي شاخمقدار میوه بلوط در پایهYدر آن:که

.است(متر) ارتفاع کلxو(کیلوگرم) 
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ج ینتا
بررسیموردههاي توصیفی منطقویژگی

درخت بلوط820براساس آماربرداري انجام شده از 

نمونه موردبررسی، قطعه68در در دو فرم پرورشیایرانی
زاد مشخص شد زاد و شاخههاي توصیفی درختان دانهویژگی

).1(جدول 

مورد بررسیهدر منطقبلوط ایرانیهاي توصیفی درختان ویژگی-1جدول 
معیارانحرافبیشینهکمینهمیانهمیانگینصفتپرورشیفرم 

2/191757074/10متر)(سانتیبرابر سینه قطر
2/38/28/01278/1(متر)قطر متوسط تاج زاددانه

2/59/42/21159/1(متر)ارتفاع کل 
3/431404/4تعداد جست

8/26/25/05/930/1(متر)قطر متوسط تاج زادشاخه
3/44/46/01033/1(متر)ارتفاع کل 

و روغن بلوط ایرانی تولید میوهمقدار 
با توجه به آماربرداري انجـام شـده در منطقـه مـورد    

متوسط تولیـد  ،آلومتریکاز معادالتمطالعه و با استفاده
. نتــایج تــوده میــوه) در هکتــار محاســبه شــدمیــوه (زي

استخراج روغن میوه بلـوط ایرانـی نشـان داد کـه مقـدار      

ــن آن ( ــط روغـ ــت56/8) ±89/0متوسـ ــد اسـ درصـ
).2(جدول 

دهد کـه در منطقـه مـورد    آمده نشان میدستنتایج به
7/9متوسـط  طـور  بررسی از هر هکتار جنگل بلـوط بـه  

برداري است.کیلوگرم روغن بلوط قابل بهره

میوه بلوط ایرانیو روغن توده متوسط زي-2جدول 
فرم

پرورشی
تعداد 

در هکتار
متوسط تولید میوه (وزن خشک) 

(کیلوگرم)در هر پایه 
متوسط تولید میوه (وزن خشک) 

(کیلوگرم)در هکتار 
(درصد)مقدار روغن

زاددانه
زاددانه

18
18

)21/0± (34/1
34/1

1/24
)7/3± (1/24

)1/1± (47/8
71/8) ±67/0(6/89) ±8/1(83/0) ±017/0(108زادشاخه
56/8) ±89/0(7/113) ±5/5(1/1) ±22/0(126کل

مقایسه درصد روغن میوه بلوط ایرانی در دو فرم پرورشی 
درخت پرورشی تفکیک فرم مقایسه درصد روغن به

مستقل، tگروه) با استفاده از آزمون زاد و جست(دانه

دار است (جدول عدم وجود اختالف آماري معنیدهندهنشان
درصد و در 4/8زاد ). متوسط درصد روغن در فرم دانه3

دست آمد.درصد به7/8روه گفرم جست



3531شماره 23فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران جلد 

پرورشیمقایسه میانگین درصد روغن میوه بلوط ایرانی در دو فرم -3جدول 
داريمعنیزادفرم شاخهزادفرم دانهدرجه آزاديمتغیر

94/87/8ns720/0روغن
nsداريعدم معنی

میوه بلوط روغن از بررسی ترکیبات آمدهدستبهنتایج 
ایرانی  

4در جدول بلوط روغن موجود در میوهنتیجه تجزیه
ساختاربراساس نتایج مشخص شد که شده است. ارائه
حاوي طور عمدهبهبلوط ایرانیروغنچرباسید

هاي گیاهی است که از اسیدهاي چرب معمول در روغن
غیراشباع اسیدهاي چرب تکاعتوان به انوآن جمله می

)MUFA (اولئیک اسیدویژهبه)درصد)، چند5/45
درصد) 4/24(اسید لینولئیکویژه به)PUFA(غیراشباع
درصد) 65/17(ویژه اسید پالمیتیکبه) SFA(و اشباع 

) USFA(اشاره کرد. مقدار کل اسیدهاي چرب غیراشباع

. دست آمدبهدرصد 12/71در روغن میوه بلوط ایرانی 
داراي یک پیوند دوگانه مقدار اسیدهاي چرب غیراشباع

درصد و مقدار اسیدهاي چرب 74/45در این روغن 
38/25غیراشباع داراي چند پیوند دوگانه در این روغن 

در اسیدهاي چرب اشباعبهUSFA. نسبتبوددرصد 
اسیدهاي . نسبتمحاسبه شد6/3روغن بلوط ایرانی 

و 3/1اسیدهاي چرب اشباعبهباعیچرب چند غیراش
اسیدهاي چرب بهاسیدهاي چرب تک غیراشباعینسبت

دست آمد. نسبت لینولئیک به به8/1چند غیراشباع
پذیري . همچنین شاخص اکسایشبود9/24لینولنیک 

). 4(جدول دست آمدبه18/3روغن بلوط ایرانی 

میوه بلوط ایرانیچرب روغن هايساختار اسید-4جدول 
مقدارمشخصات اسیدهاي چربمقدار (درصد)ترکیبات روغن

C(اسید میریستیک 74/19(درصد)اسیدهاي چرب اشباع26/0)14:0
C(اسید پالمیتیک 74/45اسیدهاي چرب تک غیراشباع (درصد)65/17)16:1
C(اسید استئاریک 38/25چرب چند غیراشباع (درصد)اسیدهاي 99/1)18:0
C(اسید اولئیک 12/71اسیدهاي چرب غیراشباع (درصد)5/45)18:1
C)اسید لینولئیک 9/24نسبت لینولئیک به لینولنیک4/24(18:2
C)اسید لینولنیک  USFA/SFA60/3نسبت 98/0(18:3

C)اسید آراشیدیک  PUFA/SFA3/1نسبت 10/0(20:0
C)اسید گادولئیک  MUFA/ PUFA8/1نسبت 26/0(20:1

C)اسید بهنیک  Cox value(18/3(پذیرياکسایششاخص027/0(22:0
044/0سایر اسیدهاي چرب

بحث
میلیـون هکتـاري پوشـش    شـش با توجه بـه گسـتره   

هاي بلوط در کشور، ساالنه مقـدار قابـل تـوجهی    جنگل

هـاي  بر جنبـه شود که این میوه عالوهمیوه بلوط تولید می
اي اکولوژیک در اکوسیستم جنگلی، ازنظـر ارزش تغذیـه  

اهمیـت  دارايبراي مصارف مختلف انسـان و دام بسـیار   
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با توجه به وضـعیت حـاکم بـر رویشـگاه جنگلـی      است.
تولیـد  بیشـترین ، انجام شدههاي شدید زاگرس و تخریب

دنبـال آن  رسـد کـه بـه   مصارف دامی مـی بذر این گونه به
ست کـه  اهمراه دارد. این درحالیتخریب جنگل را نیز به

ارزش افـزوده  از کـه  آنهـاي  سایر فراوردهاگر به ارزش
تخریـب  تنها ازپرداخته شود نه،قابل توجهی برخوردارند

بلکه زمینه احیـاء  ،خواهد شداین گنجینه ارزشمند کاسته 
شود.راهم میو توسعه آن نیز ف

داد کـه در منطقـه مـورد   نشانروپیشپژوهشنتایج
بلـوط ایرانـی، در هـر    میوهمطالعه با توجه به توان تولید 

بـا  اسـت. بـرداري بهـره کیلوگرم روغن قابل 7/9هکتار 
هکتــاري منطقــه مــورد10000درنظــر گــرفتن وســعت 

تـن  97متوسط تولید روغـن از ایـن جنگـل بـه     ،بررسی
بررسی داراي ست که منطقه موردادر حالیاینرسد. می

). 1است (جـدول  زاد جوان شاخهدانه و پرورشیساختار 
هاي طبیعی استان کردستان مقـدار تولیـد میـوه    در جنگل

شـده گزارشکیلوگرم در هکتار 120تا 15بلوط معادل 
,Fatahi(است 1992.(Ghorbani)2005( نیز تولید بذر

کیلوگرم 20طور میانگین استان ایالم بهبلوط ایرانی را در 
ــه و Izquierdoاســت.کــردهازاي یــک پایــه گــزارش ب

نیز در بررسی مقدار تولید بـذر بلـوط   ) 2006همکاران (
در اسپانیا، متوسط تولیـد بـذر ایـن    ) Q.ilex(سبزهمیشه

کیلوگرم در هکتـار و در سـال   600تا 250گونه را بین 
برآورد کردند.

هاي استفادهبرايها از منابع مهم روغنی یوهها و مدانه
ــه ــی تغذی ــوب م ــی محس ــنعتی و داروی ــونداي، ص از .ش
که منابع روغنی مختلف داراي ترکیبـات متفـاوتی   آنجایی
، بنـابراین تـالش بـراي معرفـی منـابع روغنـی و       هستند
مین انرژي، ضامن سالمتی نیـز  أاي جدید که ضمن تتغذیه

کهدادنشانروپیشپژوهشنتایجباشند، ضروري است.
طور عمـده بهمیوه بلوط ایرانیچرب روغناسیدساختار

4/24لینولئیک (اسیددرصد)،5/45اولئیک (حاوي اسید
بنـابراین  ،درصد) است17/65اسید پالمیتیک (ودرصد)

اشباع سهم قابل توجهی را در روغـن  اسیدهاي چرب غیر

) نشـان  Ozcan)2007.دهنـد میخود اختصاص بلوط به
16داد که مقدار اولئیک اسید و لینولئیک اسـید در میـوه   

65تـا  53ترتیـب بـین   گونه از جنس بلوط در ترکیه بـه 
ـ   درصد مـی 1/49تا 2/24درصد و  نتـایج  هباشـد کـه ب

Sadeghiنزدیک است. رو پیشپژوهشازدست آمده به

Mahonak) هـاي  ) در بررسی ویژگـی 2010و همکاران
بلوط و امکان کـاربرد آن در صـنایع   دانهفیزیکوشیمیایی 

غذایی به این نتیجه رسیدند که اولئیک اسید و پس از آن 
تـرین اسـیدهاي   لینولئیک اسید و پالمتیک اسـید فـراوان  

چرب در دو واریته بلوط ازجمله بلوط ایرانی هستند.
پـذیري اکسـایش افـزایش باعـث PUFAزیادمیزان

ازسويشود.میهاآنپایداريکاهشدرنتیجهوهاروغن
چرب اسیدهايلینولنیک-آلفاولینولئیکاسیدهاي،دیگر

خـون،  کلسـترول سـطح کنترلبرعالوهوهستندضروري
بـه  دهند. بنـا میکاهشراقلبیهايبیماريبهابتالخطر
روغن بلوط ایرانی از خواص کهرودمیانتظاردلیلهمین
باشـد. میـانگین   برخوردارارزشمندترينسبتبهاي تغذیه
دست درصد به38/25در بذر بلوط ایرانی PUFAمقدار

روغن این زیادنسبتبهايارزش تغذیهدهندهنشانکهآمد
ها ازجمله روغن زیتون است. نسبتسایر روغنبهنسبت

USFA بهSFA کـه ایـن   بود6/3در روغن بلوط ایرانی
عنـوان معیـاري از سیرناشـدگی    بـه طور معمـول بهنسبت 
اکسـایش  ها و نیز تمایل آنهـا بـه خـود   ها و چربیروغن

,Matthaus(شودلیپیدي درنظر گرفته می نسـبت ).2006
PUFA بهSFA،3/1و نسبتMUFAبهPUFA،8/1

دهنـده  نسـبت نشـان  تر بـودن ایـن   زیـاد دست آمد کـه  به
تر بودن روغن بـراي فراینـد   پایداري اکسایشی و مناسب

سرخ کردن است.
با توجه به مقدار اسیدهاي چرب اولئیک و لینولئیـک  

درصد ترکیب اسیدهاي چـرب میـوه بلـوط    70که حدود 
دهند و همچنین نـاچیز بـودن مقـدار    ایرانی را تشکیل می

ـ درصد) می98/0اسید لینولنیک ( ن روغـن را در  توان ای
لینولئیک قرار داد. با توجه - هاي اسید اولئیکگروه روغن

به ضروري بودن اسید اولئیک و اسید لینولئیک براي بدن 



3533شماره 23فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران جلد 

اي توان گفت کـه ایـن روغـن از ارزش تغذیـه    انسان، می
برخوردار است. ضمن اینکه پایین بودن مقدار اسید زیادي

در برابر فرایند لینولنیک بیانگر پایداري بیشتر این روغن 
,Hamedani & Haddad Khodaparast(اکسایش است

2013.(
سـازگان جنگلـی   هاي اقتصـادي بـوم  آگاهی از ارزش

هـاي مـدیریتی نقـش بسـیار     ریزيغرب کشور، در برنامه
تواند ایفا نماید، زیرا اگر در تشریح جنگل بر مهمی را می

اسـت،  هایی که بیانگر ارزش اقتصادي توده جنگلیمؤلفه
که همـان حفاظـت و   کید شود، دستیابی به هدف اصلیأت

هاي جنگلی است، با موفقیت بیشتري همـراه  احیاء عرصه
دهـد کـه   نشان میروپیشهاي پژوهشیافتهخواهد بود. 

ویژه استخراج روغن اي و بهمیوه بلوط ایرانی ازنظر تغذیه
و روغن آن داراي مقدار قابل توجهی استاهمیت داراي

از اسیدهاي چرب غیراشباع است، بنابراین بـا توجـه بـه    
گستره وسیع درختان جنگلی بلوط در کشـور، میـوه ایـن    

عنـوان یـک   ویژه از جنبه تولید روغن، بهتواند بهگونه می
منبع غذایی ارزشمند مورد توجه قرار گیرد.
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Abstract
Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) is the most important woody species of Zagros forest

ecosystems. Acorn of Brant`s oak is important as a nutrition source with its oil containing an
appreciable amount of unsaturated fatty acids. Therefore proper estimation of the amount of
extractable acorn oil can promote an opportunity of additional income for local communities.
This research was carried out in Chaharmahal and Bakhtiari province to study the extractable oil
from acorns of Brant`s oak. Initially 68 plots of 0.1 ha each were randomly established in the
10000 ha forest region. Quantitative traits of all trees were measured. Then acorns of 20 sample
trees in different diameter classes in two groups of single-stem trees and sprout-clumps were
collected and dried in an oven at 80 °C for 2 days. The oils of the dried powder from acorn were
extracted by the Soxhlet method using petroleum ether (bp 40-60 °C), and were expressed on a
dry-weight basis. The results indicated that the oil content of acorns was 8.56% (±0.89).
Furthermore, the study site showed a 9.7 kg per ha potential of oil production. The most
abundant fatty acids included oleic, linoleic and palmitic.

Keywords: Quercus brantii, Chaharmahal and Bakhtiari province, oil, acorn.


