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  ها ترین یافته مهم
  بـا  . هـاي روغـن در آب مـورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد        هاي رزماري، چاي سبز و پسته کوهی در امولـسیون          عصاره

ي حــاوي تر و در تیمارهــافـازایش زمــان نگهــداري، تــشکیل هیدروپراکـسید در تیمــار شــاهد بــا سـرعت بیــش   
هــاي پراکــسید و انیــسیدین در تیمارهــاي  مقــدار شــاخص.  یافــتاکــسیدان بــه مقــدار کمتــري افــزایش آنتــی
  .هاي مختلف متفاوت بود اکسیدان آنتی

 

 هاي روغن ماهی حاوي عصاره چاي سبز و پـسته وحـشی           امولسیون)ppm 700  در طـی نگهـداري در   ) 500و
 رزماري نسبت  ppm 200هاي حاوي    نمونه. ، کمترین میزان اکسیداسیون را داشتند     گراد  درجه سانتی  30دماي  

   .به سایر تیمارها داراي اکسیداسیون بیشتري بود و رزماري در غلظت باال اثرگذارتر بود

  اکسیدان، امولسیون، اکسیداسیون چربی، روغن ماهی، عصاره گیاهی    آنتی:اي کلیديه واژه
 

 92-314-85   طرح تحقیقاتی شماره شناسه:منبع یافته

  سجاد ظهیري آباد،  هاشم بهاره شعبانپور، زینب نوري، پرستو پورعاشوري ):گان(نویسنده

و رزمـاري  ) Camellia sinensis(، چاي سـبز  )Pistacia atlantica(هاي پسته وحشی  استفاده از عصاره :عنوان
)Rosemarinus officinalis (بر پایداري اکسایشی امولسیون روغن ماهی   
  

  92-314-85 :شماره

 25/12/1393  :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته
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  اهمیت موضوع
 هاي گیاهی و سایر ترکیبات طبیعی آنها معطوف اکسیدانی عصاره  اثرات آنتیاي به ي اخیر، توجه ویژه ههددر 

 در آبهاي روغن  ت در امولسیونترکیبااکسیدانی این   در مورد اثرات آنتیاندکی مطالعات  با این وجود.شده است
 اما .گردند ی سبب محافظت بیشتر امولسیون میاز طریق کاهش اکسداسیون چربها  اکسیدان  آنتی.انجام گرفته است

خاصیت  .توجه به حساسیت زیاد روغن ماهی نسبت به اکسیداسیون شرایط باید به دقت کنترل گردد با
هاي شیالتی  اکسیدانی چاي سبز و رزماري در مطالعات بسیار تایید شده است و بر روي بسیاري از فرآورده آنتی

هاي مختلف پسته وحشی استخراج و شناسایی شده  ترکیبات مختلف بسیاري از بخش. دان اده قرار گرفتهمورد استف
نگرفته اي صورت  مطالعه در امولسیون روغن ماهیعصاره برگ پسته وحشی اکسیدانی  اثر آنتیبر روي است؛ اما 

پرداخته ن ماهی امولسیون روغهاي گیاهی بر پایداري اکسایشی  هبررسی عصاربه  این تحقیق دررو،  از این. است
   .شده است

 ) شرح مساله(مقدمه 

ن در آب صـورت  هاي روغـ  تواند به کمک امولسیون می در غذاها، 3-چرب امگاترکیب و اختالط موفق اسیدهاي 
  آن اسـت کـه  اشباع بلند زنجیرهي مواد غذایی با اسیدهاي چرب غیر   ساز  و غنی  چنین پیشرفت نیاز موفق    پیش. گیرد

 مکانیـسم  .کـار گرفتـه شـود      بـه  چـرب  اسـیدهاي ایـن    اکـسیداسیون  هاي مختلفی براي جلـوگیري از      باید استراتژي 
است و فاکتورهاي بـسیاري    غذایی چندفازي، بسیار پیچیدههاي در سیستمها در    اکسیدان اکسیداسیون چربی و آنتی   

گیاهـان منبعـی غنـی از مـواد      . اثرگذارنـد ها  در این سیستمها اکسیدان  و کارایی آنتیبر سرعت و مقدار اکسیداسیون  
اکـسیدانی و کـارایی و بهبـود کیفـی      زیست فعال بـا ارزش هـستند و گیاهـان مختلـف از نظـر وجـود خـواص آنتـی          

اکسیدانی بـاال   دلیل خواص آنتی هاي حاصل از گیاهان به امروزه استفاده از عصاره و اسانس     . اند ارزیابی شده محصوالت  
کارامـد معرفـی شـده اسـت و تقاضـا بـراي            ها بسیار    و ماهیت طبیعی این ترکیبات براي حفظ خصوصیات امولسیون        

   .هاي طبیعی افزایش یافته است اکسیدان آنتی
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 در طی نگهداري ها اکسیدان هاي مختلف آنتی هاي روغن ماهی در ترکیب با غلظت امولسیونهدف از این مطالعه بررسی پایداري 

 رزماري ppm 200هاي حاوي  یداسیون تیمار شاهد، نمونههاي اکس افزایش در شاخص.  روز بود12مدت  گراد به  درجه سانتی30در 
و رزماري هاي حاوي عصاره پسته وحشی و چاي سبز  دیر پراکسید و انیسیدین در نمونهمقا. ، افزایش یافتبا افزایش زمان نگهداري

ون سبب کاهش موثر اکسیداسیون هاي گیاهی در ترکیب با امولسی  بنابراین استفاده از عصاره.اندکی افزایش یافتهاي باال  در غلظت
    .هاي روغن ماهی گردید در امولسیون

  
  . Ϲ°30 در طی نگهداري درهاي روغن ماهی  در امولسیون) گرم هیدروپراکسید بر لیتر میلی(بر پراکسید هاي گیاهی  تاثیر سطوح مختلف غلظت عصاره - 1 جدول

 )روز(زمان 

12 8 4 0 
 تیمار

a, A31/1 ± 39/27 a, BC53/2 ± 16/18 a, E96/0 ± 23/8 D27/0 ± 92/1 شاهد( امولسیون( 
cd, A55/0 ± 06/9 b, AB12/0 ± 61/5 ab, BC26/0 ± 14/3 C01/0 ± 23/0 +  200چاي سبز 
cdf, A94/0 ± 28/6 b, ABC30/0 ± 01/5 b, BC05/0 ± 34/0 C003/0 ± 06/0 + 500چاي سبز 

df04/1 ± 10/4 b53/0 ± 15/3 b02/0 ± 39/0 006/0 ± 02/0 +  700چاي سبز 
cd, B87/0 ± 93/8 b, AB49/0 ± 97/3 b, B45/0 ± 17/1 B18/0 ± 02/0 +  200پسته کوهی  

ef79/1 ± 09/3 b87/0 ± 86/2 b25/0 ± 63/0 13/0 ± 02/0 +  500پسته کوهی  
f41/0 ± 71/2 b17/0 ± 22/2 b30/0 ± 28/0 03/0 ± 03/0 +  700پسته کوهی  

b, A02/2 ± 33/21 a, B21/1 ± 20/13 ab, C14/0 ± 09/3 C001/0 ± 67/1 +  200رزماري 
c, A31/1 ± 96/10 b, BC25/0 ± 44/5 b, C12/0 ± 00/2 C001/0 ± 35/0 + 500رزماري 

cde, A43/0 ± 38/8 b, B33/0 ± 04/4 b, B06/0 ± 83/1 B01/0 ± 18/0 +  700رزماري 

 
  .Ϲ°30 در طی نگهداري درهاي روغن ماهی  در امولسیون) بدون واحد(بر میزان شاخص انیسیدین  هاي گیاهی صارهتاثیر سطوح مختلف غلظت ع - 2جدول 

 )روز(زمان 

12 8 4 0 
 تیمار

a, A86/0 ± 24/10 a, B33/0 ± 91/8  a, C50/0 ± 30/7 D09/0 ± 71/1  شاهد(امولسیون( 
de, BC08/0 ± 33/2 ce, AB01/0 ± 37/3 bd, AC20/0 ± 80/2 C23/0 ± 75/1 +  200چاي سبز 
de, AB03/0 ± 27/3 bc, AB36/0 ± 22/4 de, CD18/0 ± 57/1 D09/0± 77/0 + 500چاي سبز 
de, A15/0 ± 76/2 ef, ABC03/0 ± 12/2 de, ACD24/0 ± 72/1 D10/0 ± 61/0 +  700چاي سبز 
cd, A22/0 ± 70/3 ef, ABD13/0 ± 21/2 b, AB35/0 ± 53/3 D02/0 ± 65/0 +  200پسته کوهی  
de, A15/0 ± 43/2 f, ABD42/0 ± 85/1 e, ACD25/0 ± 41/1 CD18/0 ± 76/0 +  500پسته کوهی  
e, A19/0 ± 15/2 f, B20/0 ± 31/1 de, B10/0 ± 71/1 B02/0 ± 63/0 +  700پسته کوهی  
b, B28/0 ± 87/5 b, B34/0 ± 90/4 bc, CE40/0 ± 24/3 D25/0 ± 55/1 + 200ي رزمار 

bc, A10/0 ± 29/5 bcd, A08/0 ± 48/4 cde, C06/0 ± 93/1 C17/0 ± 44/1 + 500رزماري 
de, AB21/0 ± 35/3 bcd, A15/0 ± 75/4 de, C20/0 ± 44/1 C12/0 ± 65/1 +  700رزماري 

A-D 3( هاي میانگینn= (ندباش یم 05/0 سطح در دار یمعن اختالف دهنده نشان متفاوت حروف با فیرد هر .  
a-f 3 (هاي میانگینn= (باشند یم 05/0 سطح در دار یمعن اختالف دهنده نشان متفاوت حروف با ستون هر .  
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  . Ϲ°30 در طی نگهداري درهاي مختلف گیاهی  هاي روغن ماهی حاوي عصاره ارزیابی حسی امولسیون -3جدول 

 )روز(زمان 

12  8  4  0  
 تیمار

A20/0 ± 80/4 A37/0 ± 80/3 a, A20/0 ± 80/3 B44/0 ± 00/2   شاهد(امولسیون( 
ab, A24/0 ± 40/4 AB24/0 ± 40/3 ab, AB20/0 ± 20/3 B24/0 ± 60/2  + 200چاي سبز 

bc, AB31/0 ± 00/3 A24/0 ± 40/3 ab, AB24/0 ± 40/2 B24/0 ± 60/1  + 500چاي سبز 
bc00/0 ± 00/3 24/0 ± 60/2 ab24/0 ± 40/2 24/0 ± 40/1  +700ز چاي سب 

ab, A24/0 ± 20/4 AB24/0 ± 20/3 ab, BC31/0 ± 40/2 C37/0 ± 40/1 +  200پسته کوهی 
bc, AB24/0 ± 00/3 A37/0 ± 60/3 ab, AB20/0 ± 40/2 B20/0 ± 60/1 +  500پسته کوهی 

bc24/0 ± 00/3 48/0 ± 20/2 ab37/0 ± 40/2 24/0 ± 00/2 +  700پسته کوهی 
ab, A20/0 ± 60/4 A24/0 ± 60/3 ab, AB24/0 ± 00/3 B24/0 ± 80/1 +  200رزماري  

bc31/0 ± 40/3 24/0 ± 20/3 ab60/0 ± 20/2 24/0 ± 80/1 +  500رزماري  
c, AB31/0 ± 40/2 A20/0 ± 80/3 b, B40/0 ± 80/1 B31/0 ± 40/1 +  700رزماري  

A-D 3( هاي میانگینn= (باشند یم 05/0 سطح در دار یعنم اختالف دهنده نشان متفاوت حروف با فیرد هر .  
a-f 3 (هاي میانگینn= (باشند یم 05/0 سطح در دار یمعن اختالف دهنده نشان متفاوت حروف با ستون هر .  

  
 

  . Ϲ°30 در طی نگهداري درهاي مختلف گیاهی  هاي روغن ماهی حاوي عصاره امولسیون ترکیب اسید چرب -4 جدول
 اسید چرب )فاقد عصاره گیاهی(امولسیون  چاي سبز+ امولسیون  ه وحشیپست+امولسیون  رزماري+ امولسیون 

96/7 97/7 01/8 12/8  C14:0  
32/17 42/17 01/17 32/19 C16:0 

68/3 52/3 37/3 14/3 C18:0 

96/28 91/28 39/28 58/30 SFA 

69/8 52/8 23/9 15/8 C16:1 

48/12 02/13 86/12 4/12 C18:1 

34/1 64/1 56/1 33/1 C20:1n 

51/22 18/23 65/23 88/21 MUFA 

69/1 73/1 87/1 82/1 C18:2n6 

86/0 99/0 87/0 79/0 C18:3n6 

18/1 13/1 17/1 09/1 C18:3n3 

47/4 58/4 56/4 12/5 C20:3n3 

91/4 38/5 09/5 23/4 C20:4n6 

02/11 94/11 89/11 64/10 C20:5n3 (EPA) 

67/9 81/10 63/10 73/9 C22:6n3 (DHA) 

8/33 56/36 08/36 42/33 PUFA 

 
 


