
 2017דו"ח לשולחן שקד -אפיון תכונות מקדמות בריאות בזני שקד ישראלי

 ציפורה טייטל ודורון הולנד

 

 מבוא

ענף השקד הישראלי התרחב באופן משמעותי בשנים האחרונות, עם העליה בדרישה העולמית לשקדים בכלל, 

הישראלי בלבד, הרי שכעת יש לה ולשקד הישראלי בפרט. בעוד שבעבר התוצרת המקומית היתה מיועדת לשוק 

ביקוש רב בשווקי העולם, ובמיוחד לזן "אום אל פחם". השקד הישראלי מצטיין בגודלו ובטעמו המצוין, והודות לכך 

שקלים לק"ג. הבצורת בקליפורניה ובאוסטרליה הביאה לירידה בהיצע  80-100פודה מחירים גבוהים, אפילו עד 

 50,000-זאת בקליפורניה ואף בספרד מרחיבים את הנטיעות. בישראל כיום כ ותרמה לעליה בביקושים, אולם עם

 .  (1) טון בשנה, מהם כאלף טון המיועדים לייצוא 6000 -דונמים של עצי שקד, המניבים כ

יאותי והתזונתי של המזון, במהלך העשור האחרון אנו עדים למגמה מתמשכת של מודעות צרכנית גוברת לערכו הבר

ובעקבותיה לעליה בדרישה למזון בריאות. העליה בצריכת שקדים היא חלק ממגמה זו, שכן השקד נתפס בעיני 

, ולא בכדי. לשקד ערך תזונתי ובריאותי גבוה, והוא מהווה מקור תזונתי עשיר (2) הצרכן כ"מזון על" וכחטיף בריא

. יתרה מזאת, צריכת שקדים נקשרה (3) לשומנים, חלבונים, סיבים תזונתיים, מינרלים, ויטמינים ופיטוכימיקלים

פיל שומני הדם, איזון רמות הגלוקוז בדם, ויסות בעבודות רבות במספר רב של יתרונות בריאותיים, ביניהם איזון פרו

 .  (4) משקל הגוף וירידה בסיכון למחלות לב וכלי דם ולסכרת

ים מקדמי בריאות, הפעילים כנוגדי חמצון וכנוגדי דלקת, ובעלי פוטנציאל למניעה בשקדים שורה של פיטוכימיקל

(, טוקופרולים, PUFA( ורב בלתי רוויות )MUFAולטיפול במחלות כרוניות. אלה מונים חומצות שומן חד בלתי רוויות )

. הודות לפעילותם הביולוגית ולתרומתם (5) פיטוסטרולים, פלבונואידים, פרואנתוציאנידינים, ליגננים ופיטטים

הבריאותית, צריכת שקדים הוכחה כבעלת השפעה מיטיבה על הלב וכלי הדם, המסייעת בשמירה על לחץ דם תקין 

כן בעלת אפקט הגנה בפני סרטן ו, (7) תורמת לירידה במשקל, HDL (6)-והעלאת רמות ה LDL -ובהורדת רמות ה

 . (8) השד

ייצוא משמעותי הנמצא בתנופה, אך מתנהל בתוך שוק עולמי תחרותי. לפיכך בעל פוטנציאל ענף השקד הוא ענף 

קיימת חשיבות רבה במיתוג השקד הישראלי, תוך הדגשת ערכו הבריאותי. הדבר חשוב על מנת לקדם הן את 

 המודעות הצרכנית המקומית והן את הייצוא והביקוש בשווקי העולם,  וזאת באמצעות הדגשת סגולותיו הבריאותיות

יבוא של כמו כן בידול התוצרת הישראלית חשוב אף עבור מצב אפשרי של הייחודיות של הפרי במערך השיווק. 

ענף השקד השקיע משאבים בעבר במיתוג בריאותי של שקד ישראלי, ויש מקום . שקדים שולים לארץ בעתיד

הנוכחית היא לאפיין את להמשיך את המאמצים, במטרה לבדל את הפרי הישראלי בשוק תחרותי. מטרת ההצעה 

מבחינת ערכם הבריאותי, על מנת להעניק להם ערך מוסף בשוק המקומי  (9) זני השקד הישראליים החדשים

 והעולמי. 



לרבות זנים חדשים המשמשים ור את ערכם הבריאותי והתזונתי של זני השקד הישראלי, לחקהיתה  מטרת העבודה

 במטרה ליצור עבורם פרופיל בריאותי אשר ייחד אותם בשוק המקומי והעולמי.את המטפח להכלאות, 

 מטרות ספציפיות

זני שקד ישראליים  בחרופותחו בישראל וחלקם יובאו מחול. נזני שקד הגדלים בארץ שחלקם  נולצורך המחקר נבח

מדדי איכות בריאותיים תוך בחינת זני שקד מיובאים, ל, בהשוואה (11, 10) ותיקים וחדשים שחלקם פותחו בישראל

 ותזונתיים:

 . הרכב חומצות השומן. 1

 . הרכב ותכולת טוקופרולים.2

 . פעילות נוגדת חמצון, הידרופילית וליפופילית.3

 . תכולת כלל פנולים4

 . פרופיל פנולים5

 שיטות

 .2017גלעיני שקד נאספו מחלקת זני השקד בנווה יער ביולי 

. הבדיקה תערך באמצעות כימות מתיל בכבישה קרה . בחינת הרכב חומצות השומן תערך בשמן שיופק מן הזרעים1

שתוארה עבור (, בשיטה GC-MS( במכשיר גז כרומטוגרף המצויד בגלאי מסות )FAMEsאסטרים של חומצות שומן )

 .(12) שמן שקדים

תתבצע באמצעות ספקטרופוטומטר, ולימוד הרכב הטוקופרולים יתצע טוקופרולים תערך הבחינת תכולת  .2

 .(13) (, בשיטה שתוארה עבור שקדיםHPLCבאמצעות כרומטוגרפיה נוזלית )

, כפי שתואר ABTSבאמצעות  TEAC. בחינת הפעילות נוגדת החמצון ההידרופילית והליפופילית תערך בשיטת 3

 .(14) עבור שקדים

 .Folin-Ciocalteu. תכולת כלל פנולים נבדקה באמצעות שיטת 4

 .UPLC. הרכב ותכולה של תרכובות פוליפנוליות ספציפיות, באמצעות 5

 

 תוצאות

 . פרופיל חומצות שומן1



 ( MUFAבלתי רוויות )חומצות שומן חד  1.1

התוצאות מראות כי פרופיל חומצות השומן בזני השקד שנבדקו דומה לזה של שקד כפי שדווח בספרות )טבלה 

(, כיוון MUFA(. הפרמטר החשוב מבחינת הרכב חומצות השומן הוא אחוז חומצות השומן החד בלתי רוויות )1

לות מערכת הלב וכלי הדם, וכן מיוחסות להן פעילויות שלהן מיוחסת הפעילות הבריאותית החשובה של שיפור פעי

, I7-2 ,Ferradual ,TOV2-3של שיפור העמידות לאינסולין ועידוד הרזיה. הזנים המובילים מבחינת פרמטר זה הם 

54R ,TOV2-1 ו- Guara . 

 

, בשלוש SM-GC. פרופיל חומצות השומן העיקריות עבור זני השקד שנבדקו. הבדיקה בוצעה במכשיר 1טבלה 

 חזרות. התוצאות מופיעות באחוזים.

Component 

(%) 
C-16:0 

palmitic 
acid 

C-16:1 
palmitoleic 

acid 

C-18:0 
stearic acid 

C-18:1 
oleic 
acid 

C-18:2 
Linoleic 

Acid 
(ω-6) 

C-18:3 α-
Linolenic 

acid 
(ω-3)  

C-20:0 
arachidic 

acid 
MUFA 

O/L 
ratio 

  זן

MATAN 5.9abc 0.33d 1.8a 72.4fg 19.3e 0.03abc 0.04efg 72.8fg 3.7f 

54 6.1ab 0.49a 1.6c 71.6hi 20.0d 0.05defg 0.13C 72.1g 3.6g 

 6.2a 0.29e 1.2g 70.0j 22.1b 0.02bcd 0.03g 70.4i 3.2h אום אל פחם

GUARA 5.4d 0.36c 1.5e 74.6de 18.0gh 0.02bcd 0.05defg 75.0cde 4.1cd 

 5.8bc 0.27e 1.1h 71.8gh 20.8c 0.01d 0.03fg 72.2g 3.4g שפע

Lauran 5.1de 0.34cd 1.7b 73.8e 18.8ef 0.03ab 0.07cdef 74.2e 3.9f 

N.P 25 4.7h 0.32d 1.4f 70.9i 22.5b 0.01d 0.05defg 71.3h 3.1h 

 4.6h 0.27e 1.6c 66.5k 26.8a 0.01d 0.05defg 66.8j 2.5i 53כוכבא 

Ferradual 4.9fgh 0.4b 1.2g 77.7b 15.6i 0.03ab 0.08cd 78.2b 5.0b 

I7-2 4.8gh 0.33d 1.6cd 79.8a 13.3j 0.02bcd 0.13a 80.1a 6.0a 

 5.0efg 0.22f 1.4f 72.9f 20.2cd 0.02bcd 0.07cde 73.2f 3.6fg 10פוריה 

TOV2-3 5.1efg 0.26e 1.6cde 75.4c 17.5h 0.03abc 0.09bc 75.7c 4.3c 

1003 5.1ef 0.23f 1.7b 74.4de 18.3fg 0.03a 0.11ab 74.7de 4.1de 

TOV1-3 5.4d 0.26e 1.5de 71.9gh 20.7cd 0.02bcd 0.08cd 72.2g 3.5g 

54R 5.0efg 0.35cd 1.2g 75.0cd 18.3fg 0.02bcd 0.06defg 75.4cd 4.1de 

TOV2-1 5.8c 0.28e 0.84i 74.7cd 18.3fg 0.02bcd 0.05defg 75.0cde 4.1de 

 

  O/Lיחס  1.2

( )יחס 18:2( לחומצה לינולאית )18:1בין חומצה אולאית )גבוה יחס ות נוסף בהקשר חומצות השומן האו מדד איכ

O/Lבמהלך האחסון, העיבוד בפני חמצון חיי המדף של הגלעין והשמן וליציבות דד זה מהווה אינדיקציה ל(.  מ



 -ו I7-2 ,Ferradual ,TOV2-3גם במדד זה הזנים המובילים הם והשינוע, ועל כן מהווה פרמטר איכות חשוב בשקד. 

Guara. 

 (PUFA( ורב בלתי רוויות )SFAחומצות שומן רוויות ) 1.3

(, ותכולת חומצות השומן PUFAשני פרמטרים חשובים נוספים הם תכולת חומצות השומן הרב בלתי רוויות )

לרעה על חיי המדף של הגלעין  חשובות לבריאות, אולם חסרונן בכך שהן משפיעות PUFA(. חומצות SFAהרוויות )

. חומצות השומן הרוויות, PUFA -מציג את הזנים על פי תכולת ה 1מן כיוון שהן רגישות לחמצון. איור ושל הש

מציג את זני השקד על  2ות חמצונית. איור מאידך, פחות רצויות מבחינה בריאותית, אך מקנות לשקד ולשמן עמיד

 פי תכולת חומצות השומן הרוויות.

ניתן לראות כי הזנים כוכבא, נון פרייל ואום אל פחם הם בעלי התכולה הגבוהה ביותר של חומצות רב בלתי רוויות, 

שומן רוויות, הזנים (. מבחינת תכולת חומצות 1הם בעלי התכולה הנמוכה ביותר )איור  I7 -בעוד שהזנים פרדואל ו

ומתן הם  54וכוכבא הם בעלי התכולה הנמוכה )הרצויה בריאותית(, והזנים אום אל פחם,  54Rפרייל, -פרדואל, נון

 (.2בעלי התכולה הגבוהה )איור 

 

 ( בזני שקד.PUFAתכולת חומצות שומן רב בלתי רוויות ). 1איור 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( בזני שקד.ASFתכולת חומצות שומן רוויות ). 2איור 

 הרכב ותכולת טוקופרולים. 2

(. התוצאות מראות כי הצורה העיקרית בשקד היא 2זנים )טבלה שמן שהופק מן הנבדקן הרכב ותכולת הפנולים ב

עם זאת, תכולת כלל . (15) טוקופרול, בהתאמה לספרות-טוקופרול, עם כמויות קטנות של גמא ודלתא-אלפא

ופיע בדיווחים אחרים, וייתכן שהדבר נובע מגורמי סביבה  אשר נמצאו הפנולים שנמצאה נמוכה מעט ביחס למ

, שהוא נוגד Eטוקופרולים הם צורות של ויטמין כבעלי השפעה על תכולת הטוקופרולים )טמפרטורה, משקעים(. 

 החמצון העיקרי בגוף בסביבות שומניות כגון ממברנת התא. בהיותו נוגד חמצון, הוא בעל השפעה חיובית גם על

מראה כי הזנים המובילים בתכולת  3חיי המדף של הגלעין והשמן, כמונע חמצון שלהם לאורך האחסון. איור 

הם בעלי  פרדואל -ו 10, פוריה I7-2, ואילו הזנים TOV2-1 -, אום אל פחם וTOV2-3 ,1003הטוקופרולים הם 

 התכולה הנמוכה ביותר.

 . UPLCהבדיקה בוצעה במכשיר דקו, לת טוקופרולים בזני השקד שנבהרכב ותכו .2טבלה 

Component α-Tocopherol γ-Tocopherol δ-Tocopherol כלל טוקופרולים 

 (mg/kg oil) (mg/kg oilכמות ) (mg/kg oilכמות ) (mg/kg oilכמות ) זן

MATAN 189.1 9.0 3.3 201.5 

54 185.2 13.0 3.2 201.4 

 252.4 5.1 29.3 218.0 אום אל פחם

GUARA 176.1 9.2 2.7 188.0 

 174.0 0.00 9.7 164.3 שפע

LAURA 179.7 11.4 1.8 192.9 

N.P 25 176.6 13.5 1.1 191.0 

 175.6 3.0 8.0 164.5 53כוכבא 

FERRADUAL 162.8 9.2 1.6 173.6 

I-72 151.9 6.9 5.5 164.3 

 171.4 1.4 11.3 158.7 10פוריה 



TOV2-3 298.66 13.24 4.71 316.6 

1003 262.71 10.49 2.48 275.7 

TOV1-3 162.79 9.31 1.54 173.7 

54R 188.77 14.47 2.65 205.9 

TOV2-1 218.50 13.66 3.94 236.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השקד שנבדקו.זני תכולת טוקופרולים בהרכב ו .3איור 

 . פעילות נוגדת חמצון3

נוגדת החמצון של הגלעינים או השמן כמזון בריאות. נוסף אנליזת נוגדי החמצון מהווה הערכה לפעילות הביולוגית 

על תוצאות ההערכה הכמותית של תכולת קבוצות נוגדי החמצון העיקריות, קרי טוקופרולים ופוליפנולים, אנליזה זו 

החמצון  הפעילות נוגדת מהווה פרמטר נוסף, שטיבו תפקודי ולא כימי, שכן הוא מודד פעילות ביולוגית ולא תכולה.

למשל בדם או בפלזמה של התא; ופעילות בסביבה  -נחלקת לשתי קבוצות: פעילות בסביבה מימית )הידרופילית(

. בגלעין ובשמן לפעילות זו חשיבות במניעת חמצון הגלעינים והשמן במהלך חיי למשל בקרום התא -שומנית

 המדף.

 , הם בעלי הפעילות נוגדת החמצון10ופוריה פרדואל, וכן הזנים שפע  -ו Laura ,Tov2-1התוצאות מראות כי הזנים 

 הם בעלי הפעילות הנמוכה ביותר. 54-ו 25, נון פרייל 53הזנים כוכבא . כמו כן (4)איור  הגבוהה ביותר המימית

, I7-2עם זאת, ביחס לפעילות השומנית התמונה מעט שונה: רוב הזנים מדגימים פעילות דומה, אך הזנים מתן, 

 נמצאו כבעלי פעילות מעט נמוכה ביחס לזנים האחרים. TOV1-3 -ו 1003אום אל פחם, 
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 . פעילות נוגדת חמצון מימית )בכחול( ושומנית )באדום( של זני השקד שנבדקו. 4איור 

 

 . תכולת כלל פנולים4

ו לתרכובות פנוליות במזון מיוחסות תכונות מקדמות בריאות, המיוחסות בעיקר לפעילותן כנוגדות חמצון. אנ

מעוניינים לכלול בתזונה מזונות עתירי פנולים, אשר נמצאו כבעלי השפעה חיובית על פעילות מערכות הגוף 

, וכן על פעילות נוגדת , השפעה נוגדת סרטן, שיפור פעלות המיקרוביוםהשונות, לרבות מערכת הלב וכלי הדם

אלה כוללים לדוגמה פירות . (16) הגוףהנוגדת את השפעתם המזיקה של הרדיקלים החופשיים על מערכות חמצון 

 .(17) צריכהלחמצון למנת  בשקד רמה גבוהה יחסית של נוגדיוירקות שונים, יין, תה, שמן זית ואחרים. 

, ובמידה פחותה Laura, 1003זני השקד שנבחנו. התוצאות מראות כי הזנים נבדקה תכולת כלל הפנולים בגלעין ב

, 54Rפרייל, -. מנגד, הזנים נון(5)איור  הם בעלי תכולת כלל הפנולים הגבוהה ביותר TOV1-3 -גם הזנים מתן ו

תכולת הפוליפנולים בזנים היתה גבוהה ביחס נמצאו כבעלי תכולת כלל הפנולים הנמוכה ביותר.  54-ו 53כבא כו

 , וייתכן שהדבר נובע מגורמים בסביבת הגידול.(18)למדווח בספרות 
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 פנוליםפולי. פרופיל 5

 בבדיקהכולת פוליפנולים ספציפיים בגלעין בזנים שנבדקו. נבחנו הרכב ות( 4נוסף על תכולת כלל הפנולים )סעיף 

 לסטנדרט השוואה ידי על, UPLCבאמצעות  השונים השקד בזניכמותם  ונבדקהשבע תרכובות פוליפנוליות  זוהו זו

 Gallic acid, Protocatechin acid, catechin, Caffeic acid, Syringic: כוללים זוהו אשר הפוליפנולים. ידוע בריכוז

acid, Vanillin ו- P-Coumaric acid .בשקד חשובים כפוליפנולים בעבר דווחו שהם כיוון אלה חומריםהתמקדנו ב ,

 . (19) הבריאותיתבשל השפעתם 

, אולם בחלק מהמקרים קיימים בשקד בעבר שדווחו לאלה דומים שבדקנו בזנים הבודדים הפנולים ריכוזיככלל, 

 תרכובות זוהו המחקרים מן בחלק, כן כמו. הבדלים גדולים בין הדיווחים השונים, ובינם לבין תוצאות עבודה זו

השפעת גורמי הסביבה או הזן, או נובעים מסיבות כגון  ות אשר לא זיהינו בעבודה זו. ייתכן שהבדלים אלונוספ

 שיטת הבדיקה. מ
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 . UPLCהבדיקה בוצעה במכשיר הרכב ותכולת הפוליפנולים בזני שקד,  .3טבלה 

 

 

 ומסקנות סיכום

בדיקות האיכות שבוצעו בזני השקד נותנות אינדיקציה טובה למדדי בריאות שונים בזנים. מספר זנים 

 -ו TOV1-3 ,Shefa ,TOV2-1ואחריהם , Laura, 1003, וכן Ferredual -ו TOV2-3בלטו לטובה, ביניהם 

Guara . זנים אחרים פחות מצטיינים בתכונות הבריאותיות שלהם, ביניהםKokhva53 ,N.P. 25 וכן 54-ו ,

Um el fahem ,Matanו ,- Poria . 

תוצאות עבודה זו מראות כי הזנים המקומיים המצטיינים בערכם הבריאותי במידה העולה על רבים 

 דרוש מחקר נוסף על מנת לבסס את התוצאות בעונת גידול נוספת. זאתמהזנים המובילים בעולם. עם 

מתבקש דיגום ממספר חלקות ועל כן מדגם בודד יש לשוב ולהדגיש כי התוצאות המוצגות מתבססות על 

 .למסקנות סופיות טרם הסקתואולי גם יותר משנה אחת 

 

Component Gallic acid 
Protocatechic 

acid 
Catechin 

Caffeic 
acid 

Syringic 
acid 

Vanillin 
P-Coumaric 

acid 

 mg/100g זן

1003 0.162 0.028 0.008 0.018 - - 0.038 

LAURA 0.002 0.026 0.021 0.017 0.017 - 0.028 

MATAN 0.002 0.021 0.054 0.015 0.017 - 0.033 

TOV1-3  0.233 0.029 0.089 0.012 - - 0.052 

 0.066 - 0.127 0.060 0.117 - 0.003 אום אל פחם

FERRADUAL 0.249 0.036 0.033 0.020 0.026 - 0.037 

 0.048 - 0.018 0.019 0.035 0.003 0.003 10 פוריה

TOV2-3 0.003 0.038 0.074 0.029 0.017 0.012 0.043 

 0.087 - 0.002 0.109 0.804 - 0.010 שפע

I7-2 0.447 - 0.449 0.440 - - 0.073 

TOV2-1 0.118 0.001 0.689 - 0.134 - 0.049 

GUARA 0.004 0.051 0.083 0.075 0.243 - 0.085 

N.P 25 0.006 0.020 0.054 0.016 0.015 - 0.030 

54R 0.001 0.035 0.010 0.016 - 0.011 0.055 

 0.031 - 0.015 0.016 0.014 0.028 0.001 53כוכבא 

54 0.004 0.029 0.027 0.010 0.014 - 0.039 
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