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هاي تاثیر روش استخراج بر خاصیت آنتی اکسیدانی و برخی متابولیت

  ).Mentha aquatic L ( ثانویه عصاره گیاه اوجی
  

  2، مریم اثنی عشري1رضا اسماعیل زاده کناري
  

   دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري- 1
  صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشجوي دکتري مهندسی علوم و  - 2

  
  چکیده

افزایش عالقه در حال حاضر  .پذیرندنمی نگهدارنده سنتزي را اي مواد غذایی تهیه شده با مواددگی مصرف کنندگان به طور فزایندهبا بهبود شرایط زن
هاي قوي هستند و در بسیاري موارد خاصیت آنتی  آنتی اکسیدان حاويهابراي گیاهان آروماتیک وجود دارد چراکه آندر صنعت و جامعه علمی 

یگ گیاه معطر و دارویی همه ساله از  یا نعناي آبی Mentha aquatique گیاه. هاي سنتزي و طبیعی باالتر استآنتی اکسیدانها از اکسیدانی آن
 با استفاده از Mentha aquatiqueدر این مطالعه عصاره گیاه اوجی  .نمایدیفنولی را تولید م از ترکیبات گروه بزرگ و متنوعیه جنس نعنا است ک

فرول، فالونوئید و تانن کل عصاره و فعالیت وفنول، توک. استخراج شد و با یکدیگر مقایسه شدند)) 80:20(آب :اتانول( ماسراسیونروش اولتراسوند و 
، بیرنگ شدن بتاکاروتن و آزمون رنسیمت DPPHهاي مهار رادیکال آزاد تفاده از روشبا اس TBHQآنتی اکسیدانی عصاره با آنتی اکسیدان سنتزي 

-mg α (توکوفرول، )mg gallic acid/g extract 92/51(نتایج نشان داد که عصاره تیمار اولتراسوند بیشترین مقدار فنول . مقایسه شدند

tocopherol/ g extract55/6( فالونوئید ،)mg quercetin/ g extract33/30 ( و تانن)mg catechin/ g extract25/10 (فعالیت .را داشت 
 اختالف معنی دار ppm 1000در غلظت  .با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت) ppm 1500 و 1000، 250 ،100، 50(ها آنتی اکسیدانی عصاره

تواند جایگزین عصاره اوجی میهر دو توان گفت میتی اکسیدانی  بر اساس نتایج فعالیت آن. مشاهده نشدTBHQها و بین عصاره) P>05/0(آماري 
 اولتراسوند به دلیل مصرف حالل و زمان کمتر نسبت به روش  استخراج به کمکباشند و روش TBHQهاي سنتزي مانند مناسبی براي آنتی اکسیدان

   .ارجحیت دارد ماسراسیون
  

  ان، اولتراسوندآنتی اکسید عصاره اوجی، اکسیداسیون، :کلید واژگان
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  مقدمه - 1
بسیار مخرب است که نقش  ها یک فرآینداکسایش روغن

غذاهاي حاوي روغن بازي اي مهمی در کاهش ارزش تغذیه
بر روي پارامترهاي کیفی روغن این واکنش مخرب ]. 1[کند می

مناسب مصرف گذارد و بنابراین تاثیر می) آروما، رنگ و طعم(
-ها ترکیباتی هستند که در غلظتنتی اکسیدانآ. ]2[باشد نمی

 زمانیکه آنتی ].3[دهند  اکسایش را کاهش میهاي پایین
شوند، اکسایش غیر اشباع اضافه میهاي ها به روغناکسیدان

افتد که مرتبط با شود و یا به تاخیر میمتوقف میها روغن
 و 4[است آزاد  هاي مهار رادیکالها در آنتی اکسیدانتوانایی 

ها به میزان در کارخانجات مواد غذایی اکسایش روغن]. 5
شود هاي سنتزي کنترل میزیادي با استفاده از آنتی اکسیدان

]. 5[ها ارزان و قابل دسترس هستند زیرا این آنوع آنتی اکسیدان
شگاهی سنتزي در حیوانات آزمایهاي آنتی اکسیدانمصرف 

به همین  .ه استباعث ایجاد سرطان و مشکالت کبدي شد
تقاضاي قابل توجهی از طرف کارخانجات مواد غذایی و  دلیل

جهت استفاده از مشتقات گیاهی به عنوان آنتی دارویی 
 مطرح شده است هاي غذاییدر سیستمهاي غیر سمی اکسیدان

 Mentha aquatique گیاه اوجی با نام علمی ].7 و 6[
خاصیت پزشکی و گیاه همیشه سبز با ) معروف به نعناي آبی(

 مقادیر باالي گیاه اوجی به دلیل دارا بودن]. 8[معطر است 
هاي طبیعی ترکیبات فنولی یک منبع بالقوه از آنتی اکسیدان

این گیاه در نواحی شمالی ایران پراکنش ]. 10 و 9[ است
-تواند به عنوان منبعی براي آنتی اکسیداناي دارد و میگسترده

  استخراج قدیمیهايروش]. 3[ هاي طبیعی معرفی گردد
 از گیاهان استخراج به وسیله حالل و یترکیبات آنتی اکسیدان

مصرف مقادیر باالي حالل و زمان هستند که نیاز به سوکسله 
-تکنیک. ها بسیار پایین استاج آندارند و بازده استخرطوالنی 

 استخراج به کمک امواج میکروویو شاملهاي کارآمد دیگر 
و سیال فوق ] 13[ آب زیر بحرانی، ]12[ند اسو، اولتر]11[

متعددي مبنی بر هاي  تا کنون پژوهش.است] 14[بحرانی 
هاي استخراج بر خصوصیات آنتی اکسیدانی و مقایسه روش

عصاره گیاهان انجام شده است که از آن مقدار ترکیبات موثره 
 رد اولتراسوند و میکروویو به بررسی تاثیر فرآیند توانجمله می

در گیاه استاتیس ، اولتراسوند و روش متداول ]15[گیاه گنه گنه 
در گیاه پتردن  و جوشاندن ماسراسیوناولتراسوند، ، ]16[

در گل همیشه  ماسراسیونسوند و ، اولترا]17[ امارجیناتوس

اي نشان  کتابخانهنتایج بررسی در منابع. ود اشاره نم]18[ بهار
ر مقایسه دو روش دهد که تا کنون پژوهش مبنی بمی

این پژوهش با  و استخراج با کمک اولتراسوند  ماسراسیون
بر میزان استخراج هاي مختلف استخراج هدف بررسی روش

فرول و تانن و همچنین وترکیبات فنولی، فالونوئیدي، توک
  .خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه اوجی انجام شد

  

  هامواد و روش - 2
  مواد - 2-1

 از حواشی مناطق مرطوب و 1394 فروردین ماهگیاه اوجی در 
آون تحت خال جنگلی استان مازندران جمع آوري گردید و در 

خشک شدند و سپس با استفاده  درجه سانتیگراد 50در دماي 
پودر . از آسیاب آزمایشگاهی به طور کامل به پودر تبدیل شدند

  و عبور داده شد40ه سپس با استفاده از الک با مش حاصل
سایر مواد ]. 19[اي عصاره گیري مورد استفاده قرار گرفت بر

اي بودند و از شرکت شیمیایی مورد استفاده داراي درجه تجزیه
  .مرك آلمان خریداري شدند

  روش ها- 2-2
  استخراج عصاره-2-2-1

 و شد توزین ترازو برگ گیاه اوجی با شده پودر نمونه  گرم10
-اتانول لیتر  حالل  میلی100با  لیتري  میلی250  مایر ارلن در

 48سپس به مدت . مخلوط شد) 1:10(با نسبت ) 20:80(آب 
 قرار داده شد تا عمل rpm 150ساعت در شیکر با دور 

 کمک  عصاره سپس به.استخراج عصاره از گیاه صورت بگیرد

شد و حالل اضافی با   صاف1صافی واتمن شماره  کاغذ
. تبخیر شد)  سانتیگراد درجه45(استفاده از روتاري اواپراتور 

عصاره تغلیظ شده سپس با استفاده از خشک کن انجمادي در 
درجه سانتیگراد و تحت شرایط خال به پودر  -50برودت 

 برگ گیاه اوجی با شده پودر نمونه  گرم10]. 19[تبدیل شد 

  میلی100با  لیتري  میلی250  مایر ارلن در و شد توزین ترازو

مخلوط شد و ) 1:10(با نسبت ) 20:80(آب -اتانول لیتر  حالل
 درجه 45 دقیقه و دماي 20اولتراسوند به مدت  حمام در

و عصاره سپس   کیلو هرتز قرار گرفت20سانتیگراد و فرکانس 
شد و حالل اضافی   صاف1صافی واتمن شماره  کاغذ کمک به

. تبخیر شد)  درجه سانتیگراد45(با استفاده از روتاري اواپراتور 
تغلیظ شده سپس با استفاده از خشک کن انجمادي در عصاره 
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درجه سانتیگراد و تحت شرایط خال به پودر  -50برودت 
  ].19[تبدیل شد 

  اندازه گیري ترکیبات فنولی  -2-2-2
 از عصاره گیاه اوجی در موجود فنولی ترکیبات کل مقدار

 قرار بررسی مورد سیوکالتو -فولین روش به سنجی طریق رنگ

از  لیتر  میلی5/0، ]20[همکاران  و دونالد روش ابق مط.گرفت
 آب با که(سیوکالتو - فولین معرف از لیتر  میلی5با  عصاره

 کربنات محلول از لیتر  میلی4و ) بود شده رقیق  برابر10مقطر 

 15مدت   مخلوط به.شد مخلوط خوبی به  یک موالر سدیم
 ولمحل جذب مقدار  سپس.گرفت قرار اتاق دماي در دقیقه

 خوانده نانومتر 765موج  طول اسپکتروفتومتر در دستگاه توسط

. براي رسم منحنی استاندارد از گالیک اسید استفاده شد. شد
 گرم بر لیتر تهیه 1اي از اسید گالیک با غلظت محلول پایه

 10،20،...،100(هاي مختلف از این محلول پایه، غلظت. گردید
دید و پس از انجام مراحل آماده گر) میکروگرم بر میلی لیتر

ها مختلف مطابق روش ذکر شده در باال مقدار جذب نمونه
پس از رسم منحنی کالیبراسیون گالیک اسید، . خوانده شد

شده   رسم خط معادله از استفاده با فنولی ترکیبات کل مقدار
 به و گالیک اسید بر مبناي )(

  ].20[ردید گ بیان عصاره گرم در گرم میلی صورت
  اندازه گیري فالونوئید عصاره گیاه اوجی-2-2-3

 ]21 [ترکیبات فالونوئیدي عصاره به روش چانگ و همکاران
لیتر از عصاره،  میلی5/0به این ترتیب که به . گیري شداندازه

 1/0 درصد افزوده سپس 10لیتر از کلرید آلومینیوم  میلی1/0
لیتر متانول و در  میلی5/1  موالر،1لیتر از استات پتاسیم میلی

لیتر آب مقطر اضافه و بعد از گذشت مدت زمان  میلی8/2پایان 
 نانومتر 415ها در  دقیقه در دماي آزمایشگاه جذب آن30

براي رسم منحنی استاندارد از کوئرستین استفاده . قرائت شد
 گرم بر لیتر تهیه 1اي از کوئرستین با غلظت محلول پایه. شد

 10،20،...،100(هاي مختلف ز این محلول پایه، غلظتا. گردید
آماده گردید و پس از انجام مراحل ) میکروگرم بر میلی لیتر

ها مختلف مطابق روش ذکر شده در باال مقدار جذب نمونه
 پس از رسم منحنی کالیبراسیون کوئرستین، مقدار. خوانده شد

شده  رسم خط معادله از استفاده با فالونوئید عصاره اوجی کل

 به کوئرستین و بر مبناي )(

 .گردید بیان عصاره گرم در گرم میلی صورت

  فرولی عصارهو اندازه گیري ترکیبات توک-2-2-4
ی عصاره با روش وانگ و توکوفرولاندازه گیري ترکیبات 

 عصاره توکوفرولی ترکیبات کل میزان.  انجام شد]22[همکاران 

 100 آزمون، این در. شد اندازه گیري توکوفرول- αمبناي  بر

 10 ژوژه بالن داخل به دقت عصاره برگ اوجی  میلی گرم

 و اضافه نمونه به تولوئن  میلی لیتر5. شد وزن میلی لیتري
 بی ′2 و 2  میلی لیتر از محلول5/3 سپس .شد مخلوط بخوبی

و )  درصد95 درصد وزنی حجمی در اتانول 07/0(پیریدین 
 درصد وزنی 2/0(آبه   ششшکلرید آهن  میلی لیتر 5/0

 سرانجام،. اضافه و مخلوط گردید)  درصد95حجمی در اتانول 

میلی  10 به درصد 95 آبی اتانول با استاندارد هايمحلول حجم
 درحال دقیقه محلول حاصل به مدت یک. شد رسانده لیتر

 توسط نانومتر 524 در آن وجذب قرارگرفت سکون

 مقدارترکیبات. شد خوانده UV-Vis اسپکتروفتومتري

 شیب به توجه با گرم عصاره در میلی گرم براساس توکوفرولی

توکوفرول و از طریق معادله -αاستاندارد  نمونه
  . خوانده و گزارش شد

   اندازه گیري تانین کل عصاره اوجی-2-2-5
جهت اندازه گیري تانین کل عصاره اوجی از روش ربایا و 

 میکرولیتر از 5/12. با اندکی تغییر استفاده شد] 23[همکاران 
 میکرولیتر اسید 375 میکرولیتر وانیلین و 750عصاره اوجی به 

مخلوط حاصل هم زده شد و به مدت . کلریدریک اضافه شد
ها سپس در جذب نمونه.  دماي اتاق انکوبه شد دقیقه در15

 حسب  نانومتر قرائت شد و مقدار تانین کل بر500طول موج 
میلی گرم کاتچین بر گرم عصاره و از روي منحنی استاندارد 

محاسبه و بیان ) (کاتچین به معادله  
  . گردید

  DPPH مهار رادیکال آزاد -2-2-6
ها جهت یکی از پرکاربردترین روش آزاد رادیکال مهار آزمایش

بدین منظور . اندازه گیري فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره است
 میلی لیتر 7/2هاي مختلف با  با غلظتعصاره  میلی لیتر از3/0

 60 مخلوط و به مدت DPPH) 6×10-5(محلول متانولی 
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دقیقه در دماي اتاق در مکان تاریک نگهداري شده و جذب در 
 نانومتر خوانده شد و از طریق رابطه زیر میزان فعالیت 517

 اد بدست آمداساس مهار رادیکال آزآنتی اکسیدانی عصاره بر 
]24.[  

درصد مهار ) =  جذب نمونه- DPPH ) /DPPHجذب 
  DPPHرادیکال آزاد 

  لینولئیک اسید-آزمون بتاکاروتن-2-2-7
.  انجام گرفت]25[این آزمایش براساس روش ماتا و همکاران 

 لینولئیک اسید به صورت -ابتدا یک محلول پایه از بتاکاروتن
 میلی لیتر 10تاکاروتن در  میلی گرم از ب5:  زیر تهیه گردید

 میکرو لیتر از محلول تهیه شده به 600کلروفرم حل شد، 
 میلی گرم توئین 400 میلی گرم لینولئیک اسید و 40مخلوط 

سپس با روش تبخیر در خال کلروفرم جدا .  اضافه شد40
 میلی لیتر آب اکسیژنه به آن اضافه و شدیدا هم 100گردید و 
 امولسیون تهیه شده فوق به لوله  میلی لیتر از5. زده شد

 میکرولیتر از ترکیبات صابونی ناشونده به 200آزمایش منتقل و 
 نیز به عنوان صاره ع فاقدیک نمونه. لوله آزمایش اضافه گردید

ها با جذب نوري  نمونه. ترکیب شاهد در نظر گرفته شد
 نانومتر در زمان صفر و همچنین بعد از 470اسپکتروفتومتر در 

ظرفیت .  ساعت گرمخانه گذاري در دماي اتاق قرائت شد24
  .دبه عنوان درصد بازداري بیان شآنتی اکسیدانی عصاره 

  درصد بازداري= ×100

 گیري پایداري اکسایشی عصارهاندازه-2-2-8

هاي اضافه شده به روغن، از براي تعیین کارایی آنتی اکسیدان
 درجه 120دین ترتیب در دماي ب. دستگاه رنسیمت استفاده شد

، 100، 50هاي به همراه غلظت گرم نمونه روغن 5/2سانتیگراد 
 از عصاره مورد آزمایش قرار 1500ppm و 1000، 500، 250

 به ppm 100 به میزان TBHQآنتی اکسیدان سنتزي . گرفت
  ].26[عنوان شاهد در نظر گرفته شد 

  تجزیه و تحلیل آماري- 2-3
ترکیبات هاي مربوط به اندازه گیري ماري دادهتجزیه و تحلیل آ

فعالیت آنتی  و تانن و نیز توکوفرولموثره فنول، فالونوئید، 
 با ؛ که به صورت میانگین گزارش شده بودهااکسیدانی عصاره

 آنواي روشو % 95استفاده از آزمون دانکن در سطح اطمینان 
 SPSSار بدین منظور از نرم افز.  شدتجزیه و تحلیلدو طرفه 

 2013 استفاده شد و رسم نمودارها با برنامه اکسل 20نسخه 
 تکرار 3 به منظور کاهش خطا کلیه آزمایشات در .انجام شد
  .انجام شد

  

  نتایج و بحث - 3
  ترکیبات موثره عصاره اوجی- 3-1

د در ترکیبات فنولی مشتقات پنتوز فسفات و فنیل پروپانوئی
انویه داراي اثرات آنتی هاي ثاین متابولیت. گیاهان هستند

فالونوئیدها، . ضد توموري و ضد انعقادي هستنداکسیدانی، 
ها، آنتراکینون و ها، آنتوسیانینها، تاننها، فنولفالونول

اسیدهاي فنولیک مهمترین ترکیبات موثره موجود در گیاهان 
 مقادیر میانگین ترکیبات موثره عصاره 1جدول ]. 27[هستند 

 توکوفرولین و  فنولی، فالونوئیدي، تانکیباتاوجی که شامل تر
شود در همانطور که مشاهده می. دهدمی باشد را نشان می

 ترکیب موثره، مقدار ماده استخراج شده توسط 4مورد هر 
 بوده است و دو ماسراسیونروش اولتراسوند بیشتر از روش 

. داشتند) P>05/0(روش با هم اختالف معنی دار آماري 
کیب موثره جداسازي شده از عصاره گیاه اوجی بیشترین تر

ترکیبات فنولی و بعد از آن ترکیبات فالونوئیدي بودند و 
 کمترین ترکیب موثره شناسایی شده در عصاره توکوفرول
 ترکیبات فنولی،  مقدار]28[بن عبداهللا و همکاران . اوجی بود

 77/31، 21/43ن عصاره گیاه اوجی را به ترتیب فالونوئید و تان
 میلی گرم بر گرم  گزارش نمودند که با نتایج این 67/8و 

 حضور ترکیبات ]29[اوسلن و همکاران . پژوهش مطابقت دارد
اولتراسوند و با فالونوئیدي در عصاره گیاه اوجی که با روش 

، استون، آب بوتانول، %70آب :هاي اتانولاستفاده از حالل
ستخراج شده بود اثبات کلروفرم، دي کلرو متان و پترولیوم اتر ا

 وجود کوئرسیتین، ایزوکوئرسیتین ]30[لی و همکاران . نمودند
و روتین را بعنوان ترکیبات فالونوئیدي در عصاره اوجی تایید 
. نمودند که همراستا با وجود فالونوئید در این پژوهش است

 ضمن بررسی ترکیبات ]31[در یک پژوهش ویرین و همکاران 
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 وجود HPLC اوجی با استفاده از روش سازنده عصاره گیاه
 Bترکیبات فنولی مانند آپیجنین، پبرلین، سالویجنین و گاردنین 

را اعالم نمودند که تایید کننده وجود خاصیت آنتی اکسیدانی 
 ]19[اسماعیل زاده کناري و همکاران  .در این عصاره است

ضمن بررسی تاثیر نوع روش استخراج بر میزان ترکیبات فنولی 
د توانست تاثیر استخراج شده نشان دادند که روش اولتراسون

 اتانولی و آبی عصاره :هاي اتانولی، آبیمثبتی بر روي روش
ها کیبات فنلی بیشتري را در این روشکنجد داشته باشد و تر

: ها اعالم نمودند در ترکیبات آبیهمچنین آن. بدست آمد
توان این ه می ترکیبات فنلی افزایش یافت کاتانولی میزان

هاي گیاهی در این روش تورم بافتیش را در ارتباط با افزا
توان به کارآمد بودن روش دلیل این امر را می. دانست

اولتراسوند در تخریب دیواره سلولی و انتقال جرم موثر دانست 
 ضمن مقایسه دو روش ]18[مارتین و همکاران  ].32[

ر گیاه گل همیشه بهار د ماسراسیوناستخراج با اولتراسوند و 

علت اصلی باالتر بودن میزان ترکیبات استخراج شده در روش 
صوتی ایجاد شده در حالل دانستند اولتراسوند را کاویتاسیون 

، لیانفو و همکاران ]33 [که همراستا با نتایج ژانگ و همکاران
امواج اولتراسوند مانند  .باشد می]35[و ریرا و همکاران ] 34[

یک سري امواج فشاري و نسبتا یگري از طریق موج دهر 
 و از محیط عبور دنشوهاي محیط القا میدر مولکولتجمعی 

نیروهاي تجمعی بیشتر از نیروهاي در مواقعیکه . نمایدمی
-شکل میهاي کاویتاسیون جاذبه مولکولی مایع باشند حباب

تزریق چنین حباب هایی با یک فرآیند که تحت عنوان  .گیرند
؛ مانند مقادیر کم بخار یا گازي که طی شود شناخته مییکسو

-شود؛ شناخته میسلول گیاهی میفرایند انبساط از محیط وارد 

 که شودها انرژي ایجاد میدر نتیجه ترکیدن این حباب .شود
منجر به پاره شدن سلول گیاهی و خروج ترکیبات موثره از 

  ].15[شود سلول گیاهی می

 
Table 1 Average of active compounds 

Tanin 
(mg CE/g E) 

Flavonoid 
( mg QU/g E) 

Tocopherol 
(mg α-toc/g E) 

Total phenol 
(mg GA/g E) Extraction method 

10.25±2a 30.33±3.32a 6.55±1.7a 51.92±3.7a Ultrasound 
7.47±1.9b 22.19±2.1b 4.32±1.3b 45.16±3.6b maceration 

Different letter between columns indicate significant statistical difference at level 5%. 
 

  بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره - 3-2
  DPPHهاي آزاد مهار رادیکال-3-2-1

 به رنگ بنفش، با عوامل کاهنده DPPHهاي پایدار رادیکال
ها به دهند و طی این فرآیند الکترونواکنش می) A-H(مناسب 

شوند و محصول این واکنش یک مولکول یکدیگر متصل می
دیامغناطیس پایدار به رنگ زرد است که دیفنیل پیکریل 

نگ محلول مقدار از دست دادن ر. شودهیدرازیل نامیده می
روش ]. 36[هاي برداشته شده دارد بستگی به تعداد الکترون

 در واقع وابسته به DPPHارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی 
جهت  به عنوان یک رادیکال آزاد پایدار در DPPHتوانایی 

لذا مقدار کمتر دلیلی . ها استرنگبري در حضور آنتی اکسیدان
 آزاد است يهاایی باالي عصاره در مهار رادیکالبراي توان

 را DPPH مقادیر میانگین مهار رادیکال آزاد 1شکل ]. 37[

 هر دو عصاره شود درهمانطور که مشاهده می. دهدنشان می
 ppm 1500 به 50استخراج شده با افزایش غلظت عصاره از 

فعالیت آنتی اکسیدانی بصورت مهار رادیکال آزاد افزایش یافته 
هاي بین غلظت)P>05/0(آماري  اختالف معنی دار است و

ها  از نظر اختالف بین نمونه.مختلف عصاره ایجاد شده است
بررسی همواره  مورد هاي در تمام غلظت،شودمشاهده می

هاي عصاره استخراج هاي آزاد در نمونهمیزان مهار رادیکال
 شده به هاي استخراجتوسط اولتراسوند باالتر از عصارهشده 

ها با  عصارهppm 1000در غلظت . است ماسراسیونوسیله 
دلیل .  اختالف معنی دار آماري نداشتندTBHQهم و با 

-عصاره با افزایش غلظت را میافزایش فعالیت آنتی اکسیدانی 

بطوریکه . توان مرتبط با مقدار ترکیبات فنولی عصاره دانست
 نشان دادند که همبستگی باالیی بین ]28[بن عبداهللا و همکاران 

میزان ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره وجود 
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، ]38[، جریدانی و همکاران ]3 [ابوطالبیان و همکاران. دارد
 نیز ]40[ و کاتسوبی و همکاران ]39[نیک و همکاران کاتالی

 ترکیبات فنولی و فالونوئیدي استخراج نارتباط قوي بین میزا
شده با فعالیت آنتی اکسیدانی ارائه نمودند که همراستا با نتایج 

  .این پژوهش است
. مطابقت داشت] 41[ و همکاران الوگبامیاین نتایج با نتایج 

گیاه هاي آزاد عصاره هار رادیکالها اعالم نمودند مآن
Terminalia glaucescens  با غلظت وابسته است و با
هاي زیرا در غلظت. یابدیش میافزایش غلظت میزان مهار افزا

هاي فنولی به دلیل افزایش تعداد گروهباالتر ترکیبات 
 احتمال اهدا هیدروژن هیدروکسیل موجود در محیط واکنش

درت مهار کنندگی عصاره و به دنبال آن قهاي آزاد به رادیکال
 از روش مهار ]3[ابوطالبیان و همکاران ]. 42[یابد افزایش می

 به عنوان یک روش سریع جهت اندازه DPPHرادیکال آزاد 
 Menthaگیري فعالیت آنتی اکسیدانی چند عصاره خانواده 

 50استفاده نمودند و نشان دادند که با افزایش غلظت عصاره از 
 فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره به صورت مهار ppm 500 به

یابد و فعالیت آنتی اکسیدانی  افزایش میDPPHرادیکال آزاد 
 بود  که مطابق با BHAعصاره باالتر از آنتی اکسیدان سنتزي 
  .نتایج بدست آمده از این پژوهش است

  
Fig 1 DPPH radical scavenging activity of extracts 

and TBHQ 
 
 
 

  لینولئیک اسید-بیرنگ شدن بتاکاروتن -3-2-2
هاي آزاد را گیري رادیکالاکسیداسیون لینولئیک اسید شکل

هاي  نهایت منجر به بیرنگ شدن مولکولنماید که درتسریع می
لذا اضافه کردن یک ]. 43[گردد بتاکاروتن بسیار غیر اشباع می

 ممکن  اسیدلینولویک:آنتی اکسیدان به امولسیون بتاکاروتن
هاي آزاد لینولئات از بیرنگ شدن است با خنثی نمودن رادیکال

 مقادیر خاصیت آنتی 2 شکل ].44[بتاکاروتن جلوگیري نماید 
-کاروتناکسیدانی بدست آمده از روش بیرنگ شدن بتا

 این درخاصیت آنتی اکسیدانی . دهدلینولئیک اسید را نشان می
غلظت افزایش یافت و ها با افزایش روش در تمام نمونه

مختلف هاي  غلظتبین) P>05/0(اختالف معنی دار آماري 
هاي مورد بررسی همواره نمونه در تمام غلظت. مشاهده شد

رنگ شدن عصاره استخراج شده به روش اولتراسوند میزان بی
و با نمونه عصاره استخراج شده با بتاکاروتن باالتري داشت 

. داشت) P>05/0(آماري ر اختالف معنی دا ماسراسیونروش 
 عصاره فعالیت آنتی اکسیدانی ppm 1500 و 1000در غلظت 

بن عبداهللا و .  بودTBHQعصاره اولتراسوندي باالتر از 
 فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گیاه ]28[همکاران 

، بیرنگ شدن DPPH روش مهار رادیکال آزاد 3اوجی را با 
اندازه گیري ) II(ندگی یون آهن بتاکاروتن و فعالیت چالته کن

نمودند و فعالیت آنتی اکسیدانی در این عصاره را اثبات نمودند 
محققین . ژوهش استکه همراستا با نتایج بدست آمده از این پ

اند که همبستگی باالیی بین افزایش میزان دیگر نشان داده
ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره وجود دارد 

 نشان دادند که ]47[راما و همکاران -لوکسیمون]. 46 و 45[
ها و خاصیت آنتی اکسیدانی فنولی عصارهبین میزان ترکیبات 

فعالیت آنتی اکسیدانی پلی . رابطه خطی مناسبی وجود دارد
ها در عمل کردن به عنوان ها عموما وابسته به توانایی آنفنول

-ندگی رادیکالل کاهنده و جاروب کنیک دهنده الکترون، عوام

در واقع عصاره استخراج شده با روش ]. 48[ها است 
فنولی، اولتراسوند به دلیل دارا بودن مقادیر باالیی از ترکیبات 

. ندها داراي فعالیت آنتی اکسیدانی باالتري بودفالونوئید و تانن
همچنین ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره وابسته به ساختار 

  ]. 49[باشد ر عصاره خام می ترکیبات سازنده دشیمیایی
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هاي مختلف که با دو ت در فعالیت آنتی اکسیدانی عصارهتفاو
استخراج شده اند  ماسراسیونروش متفاوت اولتراسوند و 

. باشدمقدار ترکیبات فنولی در عصاره میوابسته به نوع و 
 گیري فعالیت آنتی ضمن اندازه] 3[ابوطالبیان و همکاران 

هاي خانواده نعنا نشان  مختلف عصارههاياکسیدانی غلظت
دادند که با افزایش غلظت عصاره فعالیت آنتی اکسیدانی آن به 

یابد لینولئیک اسید افزایش می:صورت بیرنگ شدن بتاکاروتن
گولوس  .که همراستا با نتایج بدست آمده از این پژوهش است

 و پترسون.  نیز نتایج مشابهی گزارش نمودند]50[و همکاران 
 با را سر دو جوي عصاره اکسیدانی آنتی  فعالیت]51[مکاران ه

 میزان و کرده گیري بتاکاروتن اندازه شدن رنگ روش بی

 این. کردند تعیین را عصاره کل فنولیک هايترکیب

 و فنولیک هايترکیب میزان دادند بین نشان پژوهشگران

 وجود خوبی ارتباط شده گیري اندازه اکسیدانی آنتی فعالیت

 نیز نتایج مشابهی در مورد ]41[وگبامی و همکاران ال. اشتد
 افزایش غلظت افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی همراستا با

  .عصاره اعالم نمودند که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد

 
 

Fig 2 Betacaroten bleaching inhabitation activity of 
extracts and TBHQ 

  صارهپایداري اکسایشی ع-3-2-3
آزمون رنسیمت یا پایداري اکسایشی به منظور اندازه گیري 

 و با استفاده از شناسایی اسیدهاي فرار طی فرآیند 1دوره القا
پایداري اکسایشی مقاومت ]. 52[شود اکسایش انجام می

                                                             
1 - Induction Period 

ها به اکسایش طی نگهداري و فرآیند است و با اندازه روغن
 تغییرات حسی و گیري آن کنترل شرایط بحرانی که منجر به

 این پارامتر مدت. شودشوند، امکان پذیر میتسریع اکسایش می

 هاروغن در گیرياندازه قابل تندي جهت گسترش الزم زمان

که اساس آن تخمین ] 53[نماید گیري می را اندازهها وچربی
ترکیبات فرار حاصله و رسم نمودار هدایت بر اساس زمان 

ان با افزایش طول دوره القا منجر به ترکیبات آنتی اکسید. است
اي حاوي ترکیبات آنتی هایداري اکسایشی روغنافزایش پ

یر میانگین پایداري  مقاد2جدول ]. 54[ شونداکسیدان می
هاي مختلف عصاره و آنتی اکسیدان سنتزي اکسایشی غلظت

TBHQشود در هر همانطور که مشاهده می. دهد را نشان می
 به 50سی با افزایش غلظت عصاره از دو عصاره مورد برر

1500 ppmاختالف ت وري اکسایشی عصاره افزایش یاف پایدا 
اره هاي مختلف عصبین غلظت) P>05/0(آماري معنی دار 

هاي مورد بررسی عصاره در تمام غلظت. ایجاد شده است
سایش استخراج شده به روش اولتراسوند داراي پایداري اک

 ماسراسیونباالتري بود و با عصاره استخراج شده توسط 
در دو غلظت . داشت) P>05/0(آماري اختالف معنی دار 

 از عصاره فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ppm 1500 و 1000
.  بودTBHQاستخراج شده به روش اولتراسوند باالتر از 

ی سیدان به بررسی فعالیت آنتی اک]55[آگرگران و همکاران 
هاي مختلف در افزایش پایداري عصاره گیاه شقایق در غلظت

اکسایشی روغن کانوال طی فرآیند تسریع شده پرداختند و نشان 
الیت آنتی اکسیدانی آن دادند که با افزایش غلظت عصاره فع

یابد که همراستا با نتایج بدست آمده از پژوهش افزایش می
کسایشی سه نمونه  پایداري ا]56[زو و همکاران . حاضر است

روغن حاوي عصاره رزماري و آنتی اکسیدان سنتزي را مورد 
دند که پایداري اکسایشی در بررسی قرار دادند و نشان دا

سیدان سنتزي بودند کمتر از هایی که حاوي آنتی اکنمونه
هاي روغن حاوي عصاره بود که مطابق با نتایج بدست نمونه

 نشان ]57 [ر و همکارانفرهمندف. آمده از پژوهش حاضر است
دادند که میزان پایداري اکسایشی در عصاره سبوس برنج طارم 

 باالتر TBHQمحلی استخراج شده به روش اولتراسوند از 
است ولی اختالف معنی دار آماري نداشتند که مطابق با نتایج 

  .بدست آمده از پژوهش حاضر است
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Table 2 Oxidative stability of extracts and TBHQ (Hours) 
1500  1000  500  250  100  50  Extraction 

method 
5.15±0.4Aa 4.5±0.35Ba 4.35±0.15Ca 4.15±0.15Db 3.5±0.2Eb 3±0.45Fb Ultrasound 
4.55±0.3Ab 4.3±0.45Bb 4.15±0.35Cb 3.45±0.3Dc 3.15±0.4Ec 2.4±0.4Fc Maceration 
4.4±0.25Ac 4.4±0.25Aab 4.4±0.25Aa 4.4±0.25Aa 4.4±0.25Aa 4.4±0.25Aa TBHQ 

Different small letters between columns indicate significant statistical difference at level 5%. 
Different big letters between rows indicate significant statistical difference at level 5%. 

 
دانی عصاره استخراج شده دلیل باالتر بودن فعالیت آنتی اکسی

به روش اولتراسوند در هر سه روش مقایسه فعالیت آنتی 
-یون ناشی از امواج اولتراسوند میاکسیدانی، اثرات کاویتاس

منجر به نفوذ همچنین تخریب مکانیکی دیواره سلولی . باشد
شود که به نفوذ هرچه هاي گیاهی میبیشتر حالل در بافت

کند هاي گیاه کمک میتره در بافبیشتر ترکیبات فنولی عصا
 محققان بسیاري معتقد هستند که استخراج به روش ].58[

متر، بازده استخراج را اولتراسوند به دلیل سپري نمودن زمان ک
 اکسیدانی باالتري نسبت به دهد و فعالیت آنتیافزایش می

  ].59[هاي استخراج شده با روش حالل دارد عصاره
 

  نتیجه گیري- 4
عصاره گیاه اوجی با استفاده از دو روش ن پژوهش در ای

حالل . و با کمک اولتراسوند استخراج شد ماسراسیون
 به عنوان محیط استخراج کننده در نظر گرفته 20:80آب :اتانول

 و تانن در توکوفرولمقدار ترکیبات فنولی، فالونوئیدي، . شد
ت موثره عصاره گیاه اوجی نشان دهنده باالتر بودن میزان ترکیبا

نتایج مقایسه . در روش استخراج به کمک اولتراسوند بود
ها با آنتی اکسیدانی سنتزي فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره

TBHQشود،  که به طور متداول در صنعت روغن استفاده می
 در هر ppm 1500 تا 50نشان داد با افزایش غلظت عصاره از 

: ن بتاکاروتن، بیرنگ شدDPPHسه روش مهار رادیکال آزاد 
 فعالیت آنتی اکسیدانی لینولئیک اسید و پایداري اکسایشی

باالترین فعالیت آنتی اکسیدانی . عصاره افزایش یافته است
. مربوط به عصاره استخراج شده با روش اولتراسوند بود

همچنین یک همبستگی مثبت منطقی بین میزان ترکیبات موثره 
. اره مشاهده شددر عصاره و خاصیت آنتی اکسیدانی عص

بطوریکه فعالیت آنتی اکسیدانی در عصاره استخراج شده به 
روش اولتراسوند به دلیل باالتر بودن ترکیبات موثره بیشتر بود 
و همچنین با افزایش غلظت عصاره به دلیل افزایش کمی در 
. مقادیر ترکیبات موثره، فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بیشتر شد

ر دو نوع عصاره استخراج شده به  از هppm 1000غلظت 
خصوصیات آنتی  ماسراسیونش کمک اولتراسوند و رو

 TBHQ آنتی اکسیدان سنتزي ppm 100 اکسیدانی مشابه
 کشور ایران به دلیل دارا بودن اقلیم چهار فصل مکان .داشتند

با توجه . باشدمناسبی براي رشد و پروش گیاهان دارویی می
ش گیاه اوجی در کشور وجود دارد به اینکه امکان رشد و پرو

 عصاره گیاه  این پژوهش ازو نیز با تکیه بر نتایج بدست آمده
 آنتی اکسیدان جایگزین مناسب تواند به عنوان یکاوجی می

صنایع روغن مورد استفاده قرار   معرفی و در TBHQ سنتزي
  . گیرد
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With the improvement in living conditions, consumers increasingly reject food prepared with 
additives of chemical origin due to health issues. There is an present increasing interest both in the 
industry and in scientific community for aromatic herbs because of their strong antioxidant, which 
exceed many currently used natural and synthetic antioxidants. Mentha aquatica (water mint) is a 
perennial medicinal and aromatic herb in the genus Mentha, which produces a large and diverse group 
of phenolic constituents. In this study, Mentha aquatique extracts by ultrasound assisted and 
maceration (ethanol: water (80:20)) extraction method were compared. The total phenolic, tocopherol, 
flavonoid and tannin content and antioxidant activity of the extracts was determined and compared 
with TBHQ by DPPH assay, β-carotene bleaching method and rancimat test. The results showed that 
the extract from ultrasonic treatment with high amount of phenols (51.92 mg gallic acid/g extract, 
tocopherols (6.55 mg α-tocopherol/ g extract), flavonoid (30.33 mg quercetin/ g extract) and tannin 
(10.25 mg catechin/ g extract). The antioxidant activity of extracts (50, 100, 250, 500, 1000 and 1500 
ppm) were increased by increasing in concentration of extract. At 1000 ppm of concentration there 
was not observed significant statistical different (P<0.05) between TBHQ and both extracts. 
According to the results of antioxidant activity and of extract it can be said that both of Mentha 
aquatique extract could be a good alternative for synthetic antioxidant such as TBHQ and the 
ultrasound extraction method is preferred due to the use of lower solvent and time than the maceration 
method. 
 
Keywords: Mentha aquatique extract, Oxidation, Antioxidant, Ultrasound 
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