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  چکیده

و % 80هـاي آب، متـانول   زیتون دو واریته کرونایکی و روغنی بـه کمـک حـالل    در این پژوهش میزان ترکیبات فنولی برگ

هاي حاصل با سـه روش مهـار رادیکـال دي پـی پـی اچ، نیـروي احیـا        اکسیدانی عصارهفعالیت آنتی. استون استخراج شد

در ادامـه اثـر   . مقایسـه شـدند  ) BHTو  BHA(اکسـیدان هـاي سـنتزي    کنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تعیین و با آنتـی 

آفتابگردان با اندازه گیـري دو فـاکتور انـدیس پروکسـید و     عصاره متانولی واریته کرونایکی بر پایداري اکسایشی روغن 

میلـی گـرم معـادل اسـید      6/196±33/0(نتایج نشان داد بیشترین میزان ترکیبات فنولی . اسید تیوباربیتوریک بررسی شد

، نیـروي  )میکروگـرم در میلـی لیتـر    065/106±55/0(در آزمـون دي پـی پـی اچ    50ICو کمتـرین ) تانیک در گرم عصـاره 

میکروگـرم در میلـی    9/205±18/0(اکسـیدانی کـل   و ظرفیت آنتـی ) میکروگرم در میلی لیتر 137/258±16/0(احیاکنندگی 

پـی پـی ام بـه     1000همچنین عصاره متانولی کرونـایکی در سـطح   . مربوط به عصاره متانولی واریته کرونایکی بود) لیتر

هـاي سـنتزي بوتیلـه    اکسـیدان ا کنتـرل کـرده و جـایگزین آنتـی    خوبی توانست اندیس پروکسید و اسید تیوباربیتوریـک ر 

  .پی پی ام شود 200و  100هیدروکسی آنیزول و بوتیله هیدروکسی تولوئن در دو سطح 

  

  .اکسیدانی، روغن آفتابگردانبرگ زیتون، ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی: واژه هاي کلیدي
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Abstract
The antioxidant properties and total phenolics content of methanol (80%), acetone and water 
extracts of olive leaves produced by maceration method were examined. Two varieties of olive 
including Koroneiki and Roghani were studied. Various experimental models including reducing 
power, total antioxidant capacity and DPPH radical scavenging activity were used for evaluation of 
antioxidant activity of extracts and compared with synthetic antioxidants (BHA and BHT). At the 
next stage, effect of methanol extract of Koroneiki on oxidative stability of sunflower were assessed 
using peroxide value and thiobarbitoric acid index. Results revealed that the highest phenolic 
content (196.6±0.33 mg TAE/g extract) and the lowest IC50 in DPPH (106.065±0.55 µg/ml), 
reducing power (258.137±0.16 µg/ml) and total antioxidant capacity (205.9±0.18 µg/ml) indices 
were related to the methanol extract of Cronaiky. Also, methanolic extract of Cronaiky at 1000 ppm 
could control peroxide value and thiobarbitoric acid index and could be used instead of BHA and 
BHT at 100 and 200 ppm levels.
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  مقدمه

هــا هــا و روغــنچربــیاکســایش عامــل اصــلی فســاد      

هـا بـراي   اکسـیدان آنتـی به همین دلیل . محسوب می شود

 این محصوالتطعمی ناشی از اکسایش به جلوگیري از بد

،1BHA.اضافه مـی شـوند  
2BHT،

3TBHQ مهمتـرین  از

ــی ــولی ســنتزي هســتند  اکســیدانآنت ــاي فن اســکین و (ه

فرار و حسـاس بـه گرمـا     ترکیباتاین ). 2000رابینسون 

از . و بــراي پایــداري مــواد غــذایی مطلــوب نیســتند بـوده 

کنـد نسـان را تهدیـد مـی   اتیها سالمطرفی استفاده از آن

                                                          
1 . Butylated hydroxyanisole
2 . Butylated hydroxytoluene
3.Tert-butyl hyroquinone

تـی بـه ایـن دالیـل اسـتفاده از مـواد آن      ).2003ایکس هو(

سنتزي شـود و   انواعکسیدانی طبیعی که بتواند جایگزین ا

سیار مـورد توجـه قـرار    ها را کاهش دهد، بآن مصرفیا 

اکسـیدان هـاي   ها یکی از مهمتـرین آنتـی  فنول. استگرفته

در هاي فـراوري شـده   غذانگهداري  موجبطبیعی بوده و 

  ).2004آنتوویچ و همکاران (د نمی شواکسایش برابر 

باشـد کـه بـه    برگ زیتون یکی از گیاهان دارویـی مـی       

. شده اسـت شناخته خود اکسیدانی هاي آنتیخاطر ویژگی

هـاي مختلـف درخـت زیتـون، بـرگ زیتـون       در بین بخش

و الئوروپین  ترین منبع ترکیبات فنولیغنی
4

تـرین  فـراوان 

                                                          
4.Oleuropein
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-بنابراین این برگ. باشدمی برگترکیب فنولی موجود در 

ــتند    ــوروپین هس ــد و ارزان الئ ــابع مفی ــا من ــان و (ه لوج

از طریـــق ). 2006، محمـــد و همکـــاران 2006همکـــاران 

ــدرولیز ــم از    هی ــري ه ــوروپین، ترکیبــات دیگ ــرگ الئ ب

اند که از لحـاظ مقـدار، کمتـر از الئـوروپین     استخراج شده

ــتند ــل     . هس ــوان دي متی ــی ت ــن ترکیبــات م ــه ای از جمل

ورباسـکوزید، الئوزیـد دي متیـل    ، الئوروپین، لیگستروزید

اســتر، یــک نــوع اســکوئیریدوئید غیــر گلیکوزیــدي و      

  ).2006گویندا (الئوروزید را نام برد 

ــاوودي       ــی ) 2005(آت ــت آنت ــان  فعالی ــیدانی گیاه اکس

دارویی آفریقا از جملـه بـرگ زیتـون آفریقـایی را مـورد      

اکســیدانی آن را خــوب مطالعــه قــرار داد و فعالیــت آنتــی

  .عنوان کرد

ظرفیـت  ) 2007(محمد و همکاران در پژوهش دیگري،      

ه بـرگ  اکسیدانی گیاهان مناطق مدیترانـه اي از جملـ  آنتی

ــد  ــرار دادن ــن مطالعــه . زیتــون را مــورد بررســی ق در ای

مشــخص شــد بلــوط اروپــایی و بــرگ زیتــون بیشــترین 

پتانسـیل آنتـی اکسـیدانی    . مقدارآلفا توکـوفرول را دارنـد  

بـوعزیز و  (تونسـی هـاي  باالي برگ هاي زیتون واریتـه  

بـه  ) 2006سـیلوا و همکـاران   (و پرتغالی ) 2005صیادي 

وDPPHآزاد  هـاي  دیکـال رادر برابـر   ترتیب
+ABTS

در مورد اثر عصاره برگ زیتـون بـر   .گزارش شده است

ــوراکی،    ــاي خ ــن ه ــی روغ ــداري اکسایش ــوعزیز و پای ب

زیتـون   سازي روغنگزارش کردند غنی) 2008(همکاران

ــا عصــاره بــرگ هــاي زیتــون موجــب کــاهش انــدیس    ب

 .پراکسید و پایداري اکسایشی نسبت به نمونه شاهد شـد 

بیـانگر افــزایش   نیـز  )2009(هـاي سـالتا و همکــاران   هداد

هاي زیتون، پـالم، آفتـابگردان و   پایداري اکسایشی روغن

یک شورتینیگ گیاهی غنی شده با ترکیبـات فنـولی بـرگ    

  .بود )کیلوگرم /میلی گرم  200(هاي زیتون

یـک  بـه عنـوان   برگ زیتـون  با توجه به اینکه بنابراین     

م فصـول سـال بـه آسـانی در     مـا در تبرگ همیشه سـبز  

و غنـی از  و یـک مـاده خـام ارزان قیمـت      دسترس بـوده 

اسـتخراج  هدف از این پژوهش، ،ترکیبات فنولی می باشد

ــولی  ــات فن ــون ترکیب ــرگ زیت ــه ب ــاي واریت ــایکیه  کرون

بـه  ، آب و استوندرصد 80با سه حالل متانولروغنی و

ها  اکسیدانی عصارهفعالیت آنتیو بررسی روش غرقابی 

-و ظرفیت آنتـی  ، نیروي احیا کنندگیDPPHبا سه روش 

اثــر عصــاره متــانولی بــر  همچنــین. بــوداکســیدانی کــل

بـه دلیـل محتـواي    (آفتـابگردان روغن  ایشیپایداري اکس

  .مورد ارزیابی قرارگرفت)اسید لینولئیک يباال

  

  مواد و روش ها

  مواد شیمیایی

و دیگـر  هاي مصرفی از شـرکت مجللـی تهـران    حالل     

هـاي مـرك و اپلـیکم    مواد شیمیایی مصرفی از نماینـدگی 

  .آلمان تهیه شدند

  هاي زیتونسازي برگآماده

از بـاغ    88در اردیبهشـت مـاه سـال    هاي زیتون برگ     

بعـد از  . کردکودي برداشـت شـد  زیتون جهاد کشاورزي

با اسـتفاده از آسـیاب    ودر سایه خشک ها برداشت برگ

و از الـک بـا مـش    پودر ) خود ساز ساخت شرکت ایران(

و تا زمان انجـام آزمایشـات بعـدي در    عبور داده شد  40

  . نگه داري شددرجه سانتیگراد -18فریزر 

  استخراج ترکیبات فنولی با روش غرقابی

واریتـه  (واریتـه کرونـایکی   دور برگ هاي زیتونپود     

بـا سـه   50:1بـا نسـبت   )واریته ایرانی(روغنی و )یونانی

سـاعت   24به مدت ، آب و استون درصد 80حالل متانول

هــاي عصــاره.شــد بــه خــوبی مخلــوطدر دمــاي محــیط 

با کاغذ صافی واتمـن شـماره  حاصل پس از صاف شدن 

آي کـا آ مـدل آر   (دستگاه تبخیرکننـده چرخـان    توسط1

درجه سانتیگراد تغلـیظ و بـا    40با دماي ) 05وي بیسیک 

شـرکت اپـرون مـدل     ساخت(دستگاه خشک کن انجمادي 

میزان ترکیبات در نهایت . خشک گردید) 5503اف دي بی 

اندازه گیـري  سیوکالتو  -روش فولینبه عصاره ها فنولی

میـزان ترکیبـات فنـولی بـه     و  )2007عربشاهی و اروج ( 

 عصـاره تانیـک در گـرم   معـادل اسـید   صورت میلی گرم 

  .                   شدبیان  برگ زیتون
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هاي ها با آزموناکسیدانی عصارهت آنتیبررسی فعالی

  مختلف

 50-1000(هـاي مختلفـی  غلظت ،از پودر خشک شده     

هـا، بـا سـه    اکسـیدانی آن آماده و فعالیت آنتـی  )پی پی ام

DPPH1روش 
احیــا ، نیــروي ) 2007عربشــاهی و اروج (

ــدگی ــدریم (کنن ــاران ییل ــی  )2000و همک ــت آنت -و ظرفی

-آنتـی بـا  و تعیین ) 1999مکاران پریتو و ه(اکسیدانی کل 

در .مقایســه شــد BHTو  BHAاکســیدان هــاي ســنتزي 

در برابـر  عصاره هـا  آنتی اکسیدانی فعالیت  نمودارادامه، 

و  رسـم Excelاز طریق نرم افـزار  ترکیبات فنولی میزان 

(یب تبیـین  او ضـر خـط  معادالت 
2(R   مربوطـه مشـخص

  .گردید

در روغن  انولیمت اکسیدانی عصارهبررسی اثر آنتی

  آفتابگردان

اکسیدان و اسید سیتریک روغن آفتابگردان بدون آنتی     

ــو دا ــه پرت ــد از کارخان ــهرخریداري گردی ــزر بهش ــه خ . ن

، 200در سـه سـطح   واریتـه کرونـایکی   متـانولی  عصاره 

اکســیدان هــاي ســنتزي پــی پــی ام و آنتــی 1000و  500

)BHA وBHT ( پــی پــی ام بــه  200و  100در دو ســطح

آي کا آ مـدل آر اچ بـی   (ه کمک همزن مغناطیسیخوبی ب

نمونـه هـاي   . با روغـن مخلـوط شـد   دقیقه  30به مدت ) 2

 70بـا دمـاي   ) 400ممـرت مـدل یـو ال ام    (در آون روغن 

روز قرار داده شـد و انـدازه    12سانتیگراد به مدت  درجه

ــید   ــدیس پراکس ــري ان ــو   )AOAC1990(گی ــید تی و اس

، 4، 2، 0در روزهـاي   )2005اران گلی و همک(باربیتوریک

  .صورت گرفت 12و  10، 8، 6

  آنالیز آماري

ــالیز         ــا اســتفاده از روش آن ــه دســت آمــده ب ــایج ب نت

ها بـا اسـتفاده از   و مقایسه میانگین) ANOVA(واریانس 

) P>05/0(اي دانکـن در سـطح احتمـال    آزمون چند دامنه

نـرم افـزار   هاي آماري با استفاده از آنالیز .صورت گرفت

SASصورت گرفت.  

  

                                                          
1. 2,2'-diphenyl-1-picryl hydrazyl   

  بحث نتایج و 

  تأثیر واریته و حالل بر میزان ترکیبات فنولی

توضیح عبارات اختصاري و میـزان ترکیبـات فنـولی         

بـا  . ارائه شـده اسـت   2و 1عصاره ها به ترتیب در جدول 

و اثـر   حـالل واریتـه،  اثـر  واریـانس تجزیهنتایج توجه به 

5سطح درفنولیترکیباتمیزانکتور برمتقابل این دو فا

بــه واریتــه هــا تــأثیر در مــورد . بــودمعنــی دار  درصــد

متـانولی، واریتـه روغنـی ترکیبـات     هاي استثناي عصاره 

اسـتخراج  نسبت بـه واریتـه کرونـایکی    فنولی بیشتري را 

، بیشترین و کمترین میزان استخراج بین حالل هادر . کرد

لی و عصاره هـاي  به ترتیب مربوط به عصاره هاي متانو

±33/0(و به طـور کلـی بیشـترین    ) 1جدول (بوداستونی 

و ) اسید تانیـک در گـرم عصـاره   معادل میلی گرم  6/196

میلی گرم معادل اسـید تانیـک    105/ 651±55/0(کمترین 

بــه ترتیــب در ی میــزان ترکیبــات فنــول) در گــرم عصــاره

  .عصاره متانولی و استونی کرونایکی مشاهده شد
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  .تعریف عبارات اختصاري –1جدول 

CM  عصاره متانولی واریته کرونایکی

RMعصاره متانولی واریته روغنی  

CWعصاره آبی واریته کرونایکی  

RWعصاره آبی واریته روغنی

CAعصاره استونی واریته کرونایکی  

RAعصاره استونی واریته روغنی

  

 میــزان ترکیبــات فنــولی عصــاره متــانولی بــرگ هــاي    

میلی گرم معادل  7/11-1/40زیتون واریته هاي پرتغالی 

سـیلوا و  (اسید تانیک در هر گرم برگ گزارش شده است 

) 2008(بـه عـالوه آلتیـوك و همکـاران     ).  2006همکاران 

میزان ترکیبات فنولی عصاره هاي آبی برگ هاي زیتـون  

میلی گرم معادل اسید تانیـک در گـرم بـرگ     4/3ترکیه را 

  .ندعنوان کرد

استخراج، یک محیط کامالً قطبـی   براياستفاده از آب     

کیبات فنولی با درجـه  برخی از تر در نتیجه.کندایجاد می

 عـالوه بـر ایـن   .شـوند اسـتخراج مـی   کمتـر قطبیت پائین

اسـیدهاي  نظیـر   ییهـا ناخالصـی  ي آبی حاويهاعصاره

چرینـوس و  (باشند می ها و قندهاي محلولآلی، پروتئین

توانـائی  با آب  همراهل و متانولاتانو اما )2007اران همک

و  سـوزوکی (دارنـد  ترکیبات فنولی در استخراجبیشتري 

، علت میزان بـاالي  این مواردبا توجه به ).2002همکاران 

هاي متـانولی نسـبت   استخراج ترکیبات فنولی در عصاره

اسـتون یـک حـالل    چون طرفی از .شودبه آب توجیه می

باشد، براي استخراج ترکیبات قطبی از جملـه  یقطبی مغیر

  .ها مناسب نبودفنول

هـاي کاکـل ذرت  استخراج ترکیبات فنولی عصـاره  در     

ــار  ( ــن و آم ــاي و )2009محس ــاي چ ــرگ ه ــان و (ب ج

  .ه استگزارش شدنتایج مشابهی )2006همکاران 

  

  ).انیک در گرم عصارهمیلی گرم معادل اسید ت(عصاره ها  میزان ترکیبات فنولی -2جدول 

میزان ترکیبات فنولی   عصاره ها

CM  
a

33/0±60/196

RM
b

26/0±83/188

CW
d

35/0±88/162

RW
c

35/0±79/165

CA
f

55/0±65/105

RA  
e

76/0±41/124

  .باشددرصد می 5دار در سطح حرف مشابه نشانگر عدم وجود اختالف معنی

  

  DPPHآزمون 

ها  در آزمون هاي مختلـف بـر   عصاره50IC، 3جدول      

50IC.دهـد حسب میکروگرم در میلی لیتـر را نشـان مـی   

درصـد   50بیانگر غلظتی از عصاره است که بـراي مهـار   

کمتـر  50IC.باشـد مورد نیاز می DPPHهاي آزاد رادیکال

اکسیدانی بـاالي عصـاره مربوطـه    دهنده قدرت آنتینشان

برابـر  50ICکرونایکی با  عصاره متانولی واریته.باشدمی

ــا  ــرین   065/106±55/0ب ــر بهت ــی لیت ــرم در میل میکروگ

آبـی و   عصاره هاياما  عصاره در مهار این رادیکال بود

ــای  ی اســتونی واریتــه روغنــی نســبت بــه کرونــایکی توان

  .)3جدول (بیشتري در مهار رادیکال داشتند
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  .ها در آزمون هاي مختلف عصاره50IC-3جدول 

  ظرفیت آنتی اکسیدانی کل  قدرت احیاکنندگیDPPHمهار رادیکال   کسیدان هاآنتی ا

CM  
f

55/0±065/106
f

16/0±137/258
f

18/0±9/205

RM
e

82/0±364/129
e

25/0±285/279
e

32/0±266/224

CW
c

56/0±079/149
d

16/1±111/317
d

16/0±888/375

RW
d

54/0±63/139
c

4/0±000/361
d

13/0±133/377

CA
a

58/0±041/277
a

29/0±714/608
a

267/1±416/615

RA  
b

04/0±217/183
b

72/0±375/589
b

21/1±611/508

BHAg
38/0±058/89

g
65/0±549/205

c
5/0±307/422

BHTh
42/0±602/41

h
19/0±154/59

g
1/0±432/179

  .دنباشدرصد می 5طح دار در سنشانگر عدم وجود اختالف معنیدر هر ستون ف مشابه وحر

  

هـاي  ، عصـاره DPPHبه طور کلی از نظر مهـار رادیکـال   

متانولی بیشترین و عصاره هاي استونی کمتـرین قـدرت   

عالوه بر این داده هـا حـاکی   . اکسیدانی را دارا بودندآنتی

همـراه بـا افـزایش     DPPHاز افزایش قدرت مهار رادیکال 

  ). 1شکل (غلظت بود 

  

  

50
100

150
200

500
10000

50

100

درصد مهار رادیکال 

DPPH

CA

RA

RW

CW

RM

CM
  

  .DPPHها بر میزان مهار رادیکال غلظت هاي مختلف عصاره اثر -1شکل 

  

هـاي  هاي سنتزي همه عصارهاکسیداندر مقایسه با آنتی

BHT)42/0±بیشــتري نســبت بــه 50ICمــورد آزمــون، 

38/0±(BHAو) میکروگـــرم در میلـــی لیتـــر 602/41

در پــژوهش . داشــتند) میکروگــرم در میلــی لیتــر058/89

ــیادي  ــوعزیز و ص ــدرولیزي50IC) 2005(ب ــاره هی ، عص

واریتــه هــاي عصــاره متــانولی و عصــاره اتیــل اســتات

و  65/0،25/1بـه ترتیـب برابـر بـا     بـرگ زیتـون   تونسی 

بـا داده  کـه   میکروگرم در هر میلی لیتر گزارش شد 57/1

را مـی  دلیل ایـن اخـتالف   . است هاي این پژوهش متفاوت

شـرایط   لی،و ترکیبـات فنـو   یتهوارتفاوت در نوع به توان 

  .نسبت داد... و اقلیمی

  

  نیروي احیا کنندگی

ست کـه جـذب   اتیغلظ50IC، منظور از این آزموندر      

، 3هـاي جـدول   بـا توجـه بـه داده   .عصاره به نـیم برسـد  

متـانولی کنندگی مربـوط بـه عصـاره    باالترین قدرت احیا

) میکروگــرم در میلــی لیتــر137/258±16/0(کرونــایکی 

±16/1(واریتـه کرونـایکی   ،هاي آبـی ین عصارهدر ب. بود

هـاي  و در بین عصاره )میکروگرم در میلی لیتر 111/317

میکروگـرم در   714/608±29/0(استونی، واریته روغنـی  

اکسیدانی بیشتري نسبت به سـایر  فعالیت آنتی) میلی لیتر

 رابطـه وجود ، نشان دهنده2شکل .دادند نشانها عصاره

میکروگرم در (غلظت 

  )میلی لیتر
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-فعالیــت آنتــی یش غلظــت عصــاره ومســتقیم بــین افــزا

بیشـتري  50IC، هـا همـه عصـاره  همچنین .اکسیدانی است

) میکروگرم در میلی لیتر BHT)19/0±154/59نسبت به 

ــر BHA)65/0±549/205و   )میکروگـــرم در میلـــی لیتـ

  .ندشتدا

50

100

200

300

500

800
...

0

0.5

1

1.5

2

عدد جذب (700 نانومتر)

RA

CA

RW

RM

CW

CM

  

  

  .نیروي احیاکنندگی بر هااثر غلظت هاي مختلف عصاره -4شکل 

  

  انی کلاکسیدظرفیت آنتی

ست که میـزان  اتیبیانگر غلظ50ICدر این آزمون هم،      

 ،3بـا توجـه بـه اطالعـات جـدول      . جذب به عدد نیم برسد

 بــه ترتیــب اکســیدانیرفیــت آنتــیظو کمتــرین یشــترینب

میکروگـرم در   9/205±18/0(مربوط به عصاره متانولی 

±267/1(کرونـایکی  و عصاره استونی واریته )میلی لیتر

عصـاره   همچنین،.بود)میکروگرم در میلی لیتر 416/615

فعالیـت   کرونـایکی مقایسـه بـا   واریته روغنی در استونی 

 هـم در ایـن آزمـون   . نشـان داد اکسـیدانی بیشـتري   آنتی

بـود عصـاره هـا   اکسیدانی وابسته بـه غلظـت   قدرت آنتی

  ).3شکل (

50
100

200
300

500
800

1000
0

0.5

1

1.5

2

عدد جذب (695 نانومتر)

CA

RA

RW

RM

CW

CM

  

  .کسیدانی کلاها بر ظرفیت آنتیاثر غلظت هاي مختلف عصاره -3شکل 

  

بـه اسـتثناي   هـاي سـنتزي،  اکسـیدان بـا آنتـی   ایسهقمدر 

-فعالیـت آنتـی  هاي اسـتونی، سـایر عصـاره هـا    عصاره

داشتند اما هیچ یـک از  BHAاکسیدانی بیشتري نسبت به 

  .نبودند BHTعصاره ها قابل رقابت با 

میکروگرم در (غلظت 

  )میلی لیتر

وگرم در میکر(غلظت 

  )میلی لیتر
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١٨

-رابطــه بــین میــزان ترکیبــات فنــولی و فعالیــت آنتــی     

و جدول  4ش مورد آزمون در شکل اکسیدانی هر سه رو

در هـر سـه مـورد رابطـه خطـی      . نشان داده شده است 4

و ترکیبات فنولی وجود داشت به این معنا  50ICمنفی بین 

افـزایش  50IC،که هر چه میزان ترکیبات فنولی کمترباشد

.اکسیدانی کاهش می یابدو در نتیجه فعالیت آنتی

50

250

450

650

850

100 120 140 160 180 200 220

میزان ترکیبات فنولی (میلی گرم معادل اسید تانیک در گرم عصاره)

DPPH مهار رادیکال نیروي احیاکنندگی   ظرفیت آنتی اکسیدانی کل
  

  .ان ترکیبات فنولی عصاره ها در آزمون هاي مختلفو میز50ICارتباط بین  -4شکل 

  

درصـد   87، 4با توجه به معادالت ارائـه شـده در جـدول    

ــی  ــت آنت ــال  فعالی ــار رادیک ــیدانی در مه  DPPH ،89اکس

-درصـد ظرفیـت آنتـی    94درصد نیروي احیا کننـدگی و  

سـیلوا و  . بـود اکسیدانی کل مربـوط بـه ترکیبـات فنـولی     

رش کردند به اسـتثاي هسـته در   گزانیز ) 2006(همکاران 

بقیه موارد، ارتباط خطـی بـین میـزان ترکیبـات فنـولی و      

زیتـون  درخـت  هـاي مختلـف   آنتی اکسیدانی بخشفعالیت

ــود دارد ــود . وج ــن وج ــاط ای ــوب و  ارتب ــط کاتس توس

نیـز بـه   ) 2006(و دجریدان و همکـاران  ) 2004(همکاران 

  .رسیده استاثبات

  

  .وط به ارتباط بین میزان ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هامعادالت خط مرب –4جدول 

(  نوع آزمون
2R(  معادله خط  

  DPPH  8781/082/405+x5335/1- =yمهار رادیکال 

x6033/4- =y+8912/06/1133  نیروي احیاکنندگی

x1613/4- =y+9407/02/1051  ظرفیت آنتی اکسیدانی کل

مشاهده شد، عصاره هاي استخراج شده  همانطور که     

اکسیدانی تیبا حالل هاي قطبی نسبت به استون قدرت آن

) 2007(آیکبال و بنجـر   .ندداشت باالتريو بازده استخراج 

-باالترین فعالیت آنتیسیر عصاره متانولی  عنوان کردند

نســبت بــه حــالل هــاي اکســیدانی و بــازده اســتخراج را 

داشـت کـه   )هگـزان  -nل استات، اتانول، استون، اتی(دیگر

 وجودیکـه بـا  . در تطابق با نتایج این پـژوهش مـی باشـد   

افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی به حضور آنتـی اکسـیدان   

چـو و  (ها به ویژه ترکیبات فنولی نسـبت داده مـی شـود    

به  بستهمیزان فعالیت آنتی اکسیدانی اما ) 2002همکاران 

عـالوه بـر   . اوت استمتفاین ترکیبات شیمیائی  مانساخت

نظیـر اسـید   این در طی فرآیند استخراج ترکیبات دیگـري  

خـود  کـه  ها و قندها اسکوربیک، اسیدهاي آمینه، پروتئین

همراه با ترکیبات فنـولی  ،باشندي الکترون میاهداء کننده

50IC 

  عصاره ها
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درصـد   13شـد بنابراین مشخص . شوندوارد عصاره می

 6نـدگی و  درصد قـدرت احیاکن  DPPH ،11مهار رادیکال 

-اکسیدانی کل مربوط بـه سـایر آنتـی   درصد ظرفیت آنتی

  .بوداکسیدان ها و برهم کنش بین این ترکیبات 

بافـت  مقدار ترکیبات فنولی عالوه بر موارد ذکر شده،      

زان تـابش  فاکتورهاي ژنتیکـی، میـ  هاي گیاهی تحت تاثیر 

طــی و آب و ، شــرایط محینــور خورشــید، شــرایط خــاك

مـی   هوائی، عملیات پس از برداشـت و شـرایط نگهـداري   

اختالف در نوع ایـن ترکیبـات   ). 2009فالر و فیالهو (باشد

از نظـر  دار وجـود اخـتالف معنـی   دیگر از عوامل  ینیز یک

هـاي مـورد آزمـون    واریتهدر بین،میزان ترکیبات فنولی

  ).2010تو وهمکاران، (باشد می

تی اکسیدانی مواد فیتوشیمایی گیاهان فعالیت آناز طرفی، 

جلوگیري از تشـکیل یـا خنثـی سـازي و مهـار       به واسطه

رادیکال هاي آزاد، احیا کردن این ترکیبات، شـالته کـردن   

نحــوه ). 2003آمیــک و همکــاران (مــی باشــد ... فلــزات و 

آزمـون و   و سوبسـترا نوع شرایط واکنش، آماده سازي، 

یل اخـتالف نتـایج تعیـین    دالاز دیگرها بسیاري از فاکتور

د نمـی باشـ   مختلـف اکسیدانی با روش هـاي  فعالیت آنتی

اختالف نتایج بین واریتـه هـا   ).2003کوالیلی و همکاران (

و روش هاي مختلف سنجش فعالیـت آنتـی اکسـیدانی در    

تـرکمن  (و چـاي  ) 2009پراسد و همکاران (ن مورد دارچی

ــاران ــز گــزارش شــده اســت ) 2006و همک مــورد در . نی

ــه    دارچــین ــوط ب ــولی مرب ــات فن ــزان ترکیب بیشــترین می

هاي واریته بورمانی بود اما از نظر مهار رادیکـال  عصاره

DPPHاکسـیدانی کـل  کننـدگی، ظرفیـت آنتـی   ، قدرت احیا،

همچنـین  . معرفـی شـد  زیکانیکـا بهتـرین عصـاره    واریته 

توسـط عصـاره    DPPHتوانایی بـه دام انـدازي رادیکـال    

درصد واریته بلک و عصاره اتـانول   50حاصل از استون 

  .ها بوددرصد واریته بلک میت بیشتر از بقیه عصاره 50

  

اثر عصاره متـانولی واریتـه کرونـایکی بـر پایـداري      

  روغن آفتابگردان ایشیاکس

همان طور که مالحظه شـد، عصـاره متـانولی واریتـه          

-کرونایکی بیشترین میزان ترکیبات فنولی و فعالیت آنتـی 

بــه ایــن دلیــل، در ادامــه تــأثیر ایــن . کســیدانی را داشــتا

  .عصاره در پایش اکسایش روغن آفتابگردان بررسی شد

بیـانگر  نیزمقادیر به کار رفته بعـد از عبـارت اختصـاري    

  .غلظت عصاره در روغن می باشد

  اندیس پراکسید

بررسی نتایج آنالیز واریانس و نیز مقایسـه میـانگین        

ر تیمـار و زمـان بـر انـدیس پراکسـید در      نشان داد که اث

5جـدول  . باشـد دار مـی سطح احتمال پـنج درصـد معنـی   

در و اسـید تیوباربیتوریـک   میانگین کلی اعـداد پراکسـید   

با توجـه بـه   .دهدنشان می را اندازه گیريطی شش روز 

بیشترین اندیس پراکسـید  ، کمترین و این جدولداده هاي 

میلــی اکــی  CM)428/83-1000مربــوط بــه بــه ترتیــب 

میلـی  81/171(و نمونـه شـاهد   ) واالن در کیلوگرم روغن

غلظـت هـاي بـاالي    . بـود ) اکی واالن در کیلـوگرم روغـن  

ــل      ــر عم ــق ت ــید موف ــدیس پراکس ــایش ان ــاره در پ عص

ــد ــی CM-200.کردن ــا هــیچ یــک از آنت ــت ب ــل رقاب -، قاب

 توانست CM-1000هاي سنتزي نبود در حالیکهاکسیدان

در هـر دو سـطح مـورد بررسـی      BHTو BHAجایگزین 

اندیس  BHT-200به استثناي  CM-500در مورد . شود

اکسیدان هـاي سـنتزي   پراکسید پایین تري نسبت به آنتی

  .مشاهده شد

  اندیس اسید تیوباربیتوریک

بررسی نتایج آنالیز واریانس و نیز مقایسـه میـانگین        

مـان بـر   هاي مختلـف نشـان داد کـه اثـر تیمـار و ز     تیمار

اندیس اسید تیوباربیتوریک در سطح احتمال پـنج درصـد   

، باالترین میزان 5هاي جدولطبق داده. باشددار میمعنی

میلـی گـرم مـالون     234/0(اندیس اسـید تیوباربیتوریـک   

، در نمونه شاهد مشـاهده شـد   )آلدئید در کیلوگرم روغن

 135/0(در حالیکه کمترین انـدیس اسـید تیوباربیتوریـک    

مربـوط بـه   ) یلی گرم مالون آلدئیـد در کیلـوگرم روغـن   م

1000-CM ــود ــا  CM-1000.ب ــی هــر دو ســطحب -آنت

 BHAبا CM-200، مورد آزمون اکسیدان هاي سنتزي
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به استثناي  CM-500پی ام و  پی 100در سطح  BHTو

200-BHT ابل رقابت بودبا دیگر موارد ق.  

  

  

  .مختلف تیمارهايسید تیوباربیتوریک و امیانگین اندیس پراکسید  -5جدول 

  اندیس اسید تیوباربیتوریک  اندیس پراکسید  ها تیمار

  نمونه کنترل
a

81/171  
a

234/0  

200-CM  
b

74/147  
d

156/0  

500-CM  
f

986/98  
f

144/0  

1000-CM  
h

428/83  
h

135/0  

100-BHA  
c

71/136  
b

182/0  

200-BHA  
d

5/127  
e

154/0  

100-BHTe
34/108  

c
157/0  

200-BHT  
g

148/96  
g

14/0  

  .باشددرصد می 5دار در سطح بیانگر عدم وجود اختالف معنیدر هر ستون ف مشابه وحر

  

هاي روغن در شرایط با افزایش زمان نگهداري نمونه     

اکســایش، میــزان انــدیس پراکســید و انــدیس اســـید      

اکسیدانی تیوباربیتوریک افزایش و در نتیجه فعالیت آنتی

  . )6و  5شکل (یافتکاهش 
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  .در روزهاي مختلف اندازه گیري تیمارهاپراکسید اندیس  -5شکل 

  

اکسـیدانی غلظـت هـاي    در روزهاي ابتدایی فعالیت آنتـی 

مختلف عصاره، تفاوت زیادي با هم نداشـت امـا در روز   

هاي آخر این تفاوت افـزایش یافتـه و عصـاره در غلظـت     

-لیـت آنتـی  کـاهش بیشـتري در فعا   1000نسبت به  200

به دلیـل اینکـه مـالون    . )6و  5شکل (اکسیدانی نشان داد

آلدئید از محصوالت ثانویـه اکسـایش بـوده و از تجزیـه     

آیـد،  هـا بـه دسـت مـی    محصوالت اولیه از جمله پراکسید

عکس اندیس پراکسید با سرعت کمتري افـزایش یافـت و   

اثـر  . هاي پایانی بیشـتر مشـهود بـود   این افزایش در روز

هـا در مـورد انـدیس پراکسـید و     اکسیدانی عصـاره آنتی

. ها مشابه یکدیگر نبـود اسید تیوباربیتوریک در تمام روز

-دلیل این امر ایـن اسـت کـه یکسـري از ترکیبـات آنتـی      

اکسیدانی از شروع واکنش اکسـایش و تشـکیل پراکسـید    

کنند اما بعضی دیگر، تجزیه پراکسـید هـا و   جلوگیري می

 .یــه را بــه تعویــق مــی اندازنــد تشــکیل محصــوالت ثانو

گزارش کردند کـه بعـد از   نیز ) 2008(بوعزیز و همکاران 
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درجــه   50در روغــن زیتــون  مــاه ذخیــره ســازي    6

نمونه کنترل و نمونه تیمار شده عدد پراکسید  ،سانتیگراد

بـه ترتیـب   پی پی ام عصاره متانولی برگ زیتون  400با 

ــه  9/15از  ــی واالن در 630و  820ب ــی اک ــوگرم  میل کیل

  . رسیدروغن

، بیـانگر  )2005(هاي پژوهش فـاراگ و همکـاران   داده     

 33بـه   43کاهش اندیس پراکسید روغن آفتـا بگـردان از   

میلی اکی واالن گرم در کیلوگرم روغـن و انـدیس اسـید    

میلی گرم مالون آلدئیـد در  8/0به  3/2تیوباربیتوریک از 

صـاره بـرگ   پی پـی ام ع  800در حضور کیلوگرم روغن

  .زیتون بود

در مورد سایر گیاهان نیز نتایج مشابهی مشـاهده شـده   

پوست انگور بهگزارش کرد عصاره) 2006(عماد .است

اکسـیدانی آنتـی اثراتبیشترفنولیترکیباتوجوددلیل

نشـان  روغن آفتابگردان دردانهبهتري نسبت به عصاره 

نیاکسـیدا آنتـی کـه فعالیـت  مشخص شـد  همچنین . داد

غلظـت  درروغن آفتـابگردان پایداريبرسیر يعصاره

غلظـت  در BHTو BHAبـا مقایسهپی پی ام در 1000

  ).2007شهید و بنگر (بیشتر بود پی پی ام  200
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  .اندیس اسید تیوباربیتوریک تیمارها در روزهاي مختلف اندازه گیري -5شکل 

  

اسـانس آنتی اکسـیدانی اثرات)2007(همکاران وسینگ

وخـردل روغـن اکسیداسـیون رونـد دردارچین رابرگ

بررسـی مـورد اسـید و تیوباربیتوریـک پراکسیدتشکیل

سـطح دراسـانس کهبوداز آنحاکینتایجودادندقرار

تـري نسـبت بـه پروپیـل    قوياثراتدرصد 02/0غلظتی

وشهسـواري توسـط کهدیگريدر پژوهش. داردگاالت

اکسـیدانی فعالیـت آنتـی  گرفـت، امانجـ )2008(همکاران

باخام،روغن سویايدررا  Zataria multifloraاسانس 

 بررسـی اسـید و تیوباربیتوریـک پراکسـید عدددوکنترل

1/0غلظتـی  سطحدراسانساینکهدادنشاننتایج. شد

غلظـت درBHAاکسیدانی معـادل  آنتیاثردرصد داراي

  .می باشد02/0

  نتیجه گیري کلی

هـا،  و در بـین حـالل   روغنـی ها، واریته در بین واریته     

بیشترین میزان استخراج ترکیبات فنولی بـه خـود   متانول 

ــد ــی .اختصــاص دادن ــت آنت ــی فعالی ــیدانی در بررس اکس

، نیــروي احیاکننــدگی و DPPHدر آزمــون 50ICکمتــرین

مربـوط بـه عصـاره متـانولی     اکسـیدانی کـل  ظرفیت آنتی

 ایشـی ري اکساپایده هايدادنتایج . ودواریته کرونایکی ب

انـدیس  کی نشـان داد  یدر حضور عصاره متانولی کرونـا 



1390سال / 1شماره  21جلد / هاي صنایع غذاییمجله پژوهش                                                                            ...رفیعی، جعفري و     22

٢٢

پراکسید و اسید تیوباربیتوریک با افزایش زمان نگهداري 

نمونه ها در شرایط اکسایش و همچنین با کـاهش غلظـت   

هــا، شــاهد در بــین عصــاره .هــا افــزایش یافــتعصــاره

پـی پـی ام    1000سطح اکسیدانی در در بیشترین اثر آنتی

در هـر   BHTو  BHAبودیم و این عصاره قابل رقابت با 

بنابراین مـی توانـد جـایگزین     .دو سطح مورد آزمون بود

  .این ترکیبات در روغن هاي خوراکی شود
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