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 هاي مختلف میوه کنار و مقایسه بررسی فعالیت ضداکسایشی عصاره

  در روغن سویا BHT  مصنوعیفعالیت ضداکسایشی آن با ضداکساینده
  

  3، محمد قربانی2، علیرضا صادقی ماهونک1پورعباس نمدي
  

  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه غذایی، صنایع و علوم گروه  ارشدکارشناس  - 1

  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه غذایی، صنایع و علوم گروه نشیاردا - 2
  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه غذایی، صنایع و علوم گروه دانشیار - 3

  )03/05/96: رشیپذ خیتار  95/ 13/12:  افتیدر خیتار(

  
  

  چکیده
هدف از  .گیردمی     قرار  هاي مختلفی در طب سنتی مورد استفادهباشد و براي درمان بیمارياي بسیار مفیدي میي کنار داراي خصوصیات تغذیهمیوه

 800 ،600 در سه غلظت )Ziziphus spina-christi(  کنار میوه هاي اتانولی، متانولی و آبیهاي ضداکسایشی عصارهمطالعه حاضر بررسی ویژگی
  هـر سـه   کنار درلی اتانوعصاره . بوددر روغن سویا   PPM 200 با غلظت BHT ضداکسایش مصنوعی با بهترین عصاره و مقایسه PPM 1000و 

بـه صـورت   ) ، ظرفیت ضداکسایشی کل و قدرت احیاکنندگی اتم آهنDPPH(اکسیدان هاي آنتی آزمونتمامدر  PPM 1000 و 800 ، 600غلظت 
 معنـاداري  به صـورت ها عصاره متانولی نیز نسبت به عصاره آبی در تمام آزمون. هاي متانولی و آبی داشت عصاره عملکرد بهتري نسبت به   معناداري  

 دو عصاره PPM 1000غلظت ،  کلضداکسایشی در دو آزمون قدرت مهار کنندگی و ظرفیت BHTبا در مقایسه   .نشان داد از خود   عملکرد بهتري   
ي در جلوگیر . داشتندBHT عصاره اتانولی عملکرد بهتري در مقایسه با PPM 1000در آزمون قدرت احیا کنندگی فقط غلظت و اتانولی و متانولی  

بـه   PPM 1000 و 800در دو غلظـت  ) اتـانولی (ضداکسایـشی      هايآزمونمنتخب از   عصاره )TBAو   آزمون پراکسید  ( روغن سویا  ایشاز اکس 
. تـر بـود  ضعیفداري به صورت معنی  BHT اثر این عصاره از    PPM 600  داشت و در غلظت    BHT عملکرد بهتري نسبت به    داريصورت معنی 

هاي مـورد  توان رقابت با غلظتهاي باال در غلظت و باشدمیضداکسایشی  داراي بیشترین قدرت    کناره عصاره اتانولی    شان داد ک  نتایج این مطالعه ن   
  .باشد مناسب میBHT مصنوعیضداکساینده به عنوان جایگزین  و براي معرفی در مواد غذایی را دارد)  BHT       )200 PPMاستفاده 

  
  عدد تیوباربیتوریک اسید، پراکسید، اندیس بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن  کنار،میوه  ،شضداکسای : واژگانکلید

  
  
  

                                                             
 مسئول مکاتبات: sadeghiaz@yahoo.com  
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  مقدمه -1
         هـا محـسوب    هـا و روغـن    اکسایش عامل اصلی فساد چربـی      

       ها بـراي جلـوگیري از بـد       ضداکسایندهبه همین دلیل    . شودمی
 .ندشـو طعمی ناشی ازاکسایش به این محـصوالت اضـافه مـی          

، بوتیلیتـد هیدروکـسی   BHA(1(بوتیلیتد هیدروکـسی آنیـزول      
ز  اTBHQ(3( و ترشیري بوتیل هیدروکینون  2)BHT(تولوئن  

ایـن  . ]1[هـستند مـصنوعی    لـی فنهـاي   ضداکساینده  مهمترین  
ترکیبات فرار بوده و براي پایداري مواد غذایی مطلوب نیـستند       

اسـتفاده از   به همـین دلیـل      . ]2[  مضرند و براي سالمتی انسان   
 بـسیار مـورد توجـه       مصنوعیهاي طبیعی به جاي     ضداکساینده

، ترکیبات   گیاهی ضداکسایندهاز بین ترکیبات     .قرار گرفته است  
هـاي  ویژگـی . اي در بسیاري گیاهان دارنـد  فنلی توزیع گسترده  

ترکیبات فنلی عمدتا ناشی از قدرت احیاءکنندگی  یضداکسایش
 ها را قادر بـه خنثـی کـردن    آنهاست کهو ساختار شیمیایی آن   

هاي فلزي و خاموش هاي آزاد، تشکیل کمپلکس با یونرادیکال
ترکیبـات  . سازدهاي اکسیژن یگانه و سه گانه می  کردن مولکول 

هاي هاي آزاد، واکنش  طریق اهداي الکترون به رادیکال     فنلی از 
  .]3[ کنند چربی را مهار میاکسایش

درختـی   4فـوس اسـپینا کریـستی     زیزیدرخت کنار با نام علمی      
هاي کوچک، قلبی شکل و  دار و مرتفع با برگ      همیشه سبز، تیغ  

 نوع 100کشیده است که به تیره عنابیان تعلق داشته و با حدود 
گرمـسیري پراکنـده   گونه مختلف در مناطق گرمـسیري و نیمـه        

این درخت و میوه آن در جنوب ایـران کنـار نامیـده           . ]4[است
اي دیگر آن سدر، سـدره، منبـل داوود، سـنجد           هشود و نام    می

استفاده از میوه . ]5[ است  گرجی، نیم، ضال، ببر و شجره النبق        
کنار به صورت تازه و خشک شده قدمت زیادي در طب سنتی   

بر، هاي معده و دندان، تب    داشته و به عنوان تسکین دهنده درد      
ه نیـز   امروز. ]4[ اي قابض کاربرد داشته است    ضداسهال و ماده  

هاي مختلف استخراج شده از میوه،      مشاهده گردیده که عصاره   
هــسته و بــرگ کنــار بــه دلیــل داشــتن ترکیبــات ترپنوئیــدي،  

فنـــولی داراي خاصـــیت آلکالوئیـــدي، فالونوئیـــدي و پلـــی
-قارچی می  ی، ضد ویروسی، ضد باکتریایی و ضد      ضداکسایش

 یک  اوانتن ترکیبات فنلی فر    به دلیل داش   میوه کنار  . ]6[ دنباش
و ایـن میـوه بـا داشـتن         شود  محسوب می ترکیب زیست فعال    

                                                             
1. Butylated hydroxyanisole 
2. Butylated hydroxytoluene 
3. Tert-butyl hyroquinone 
4. Ziziphus spina-christi 

-ضداکـساینده   ی بسیار باال قابل رقابت با       ضداکسایشخاصیت  

بـر    بوده و هیچ گونـه عوارضـی       TBHQنظیر  هاي مصنوعی   
 تانمـاي کومـار و همکـاران      . ]7[ عملکرد کبـد و کلیـه نـدارد       

لفـی  هـاي مخت  واریتـه  یضداکسایشبه بررسی فعالیت    ) 2011(
کنار هندي پرداختند؛ نتایج حاکی از آن بود کـه کنـار هنـدي         از

گرم  میلی54/19-49/99( آسکوربیک اسیدمنبع بسیار خوبی از  
 172-6/328(و فنـل کـل    )  گرم وزن خشک مـاده     100در هر   

)  گرم وزن خشک ماده100 گالیک در هر اسید معادل گرممیلی
-93/13ر محدوده   قدرت احیا کنندگی اتم آهن نیز د      . باشدمی
-با بررسی عـصاره ) 2015(همکاران  دلفانیان و . ]8[بود   41/7

دیر هاي مختلـف، مقـا    ي کنار استخراج شده با روش     هاي میوه 
 اسـید  معـادل  گـرم  میلی98/1321-5/2352ترکیبات فنلی را، 

. ]9[ گرم وزن خشک ماده گزارش نمودنـد  100گالیک در هر  
اکسایشی میوه کنار استان  خواص ضدپژوهشی در زمینهتاکنون  

بررسـی   هـدف از ایـن مطالعـه   خوزستان انجام نشده است لذا  
هاي اتانولی، متـانولی و آبـی       عصاره ضداکسایشیخصوصیات  

  .بوداستان خوزستان کنار ي میوه
  

  هامواد و روش -2
   مواد-2-1

کنار مورد استفاده در این تحقیق از درختان شهر شوش در میوه 
مع آوري و پس از انتقـال بـه آزمایـشگاه و             ج 1394فروردین  

به منظور خشک شدن پوست گیري و جدا نمودن هسته از آن،     
رسـیدن بـه   (خشک کردن نهـایی     . در دماي محیط قرار گرفتند    

 ساعت در   4در آون آزمایشگاهی به مدت       %)15رطوبت نهایی 
 گراد انجام پذیرفت و سـپس بـا آسـیاب     درجه سانتی  50 دماي

بـا   یکنواخـت از الـک       پودريودر و براي تولید     آزمایشگاهی پ 
 .]10[عبور داده شدقطر منافذ یک میلیمتر 

  هاروش-2-2
   استخراج عصاره-2-2-1

 مـورد    گرم از پودر نمونـه     50مقدار  هاي اولیه   بر اساس آزمون  
 درصد و متانول 80، اتانول آزمایش با یک لیتر آب دوبار تقطیر

 دقیقه در 3اصل به مدت  مخلوط گردید و مخلوط ح درصد80
-سانتی  جه در25در دماي  وات 380 با توان فراصوتدستگاه 

 عصاره. همزده شد تا عمل استخراج عصاره صورت گیرد گراد  
سـپس عـصاره    .  فیلتر شد  4حاصل توسط کاغذ واتمن شماره      
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 IKA-RV05دستگاه روتاري اواپراتور تحـت خـالء   توسط 

Basic) تغلـیظ   گـراد سانتی جهرد 40 دماي در )آلمان ساخت
-Operun دستگاه خشک کن انجمادي   شد و در ادامه توسط      

FDB550)   خشک شد و پـودر خـشک        )ساخت کره جنوبی
 درجـه  -18 بعـدي در دمـاي    تا زمـان آزمـون  حاصل از نمونه  

  .]11[ گراد نگهداري شدسانتی
  هاگیري ترکیبات فنلی کل عصاره اندازه-2-2-2

هـا بـه روش فـولین    موجود در عـصار میزان ترکیبات فنلی کل   
 لیتـر   میلـی  5/2لیتر عصاره با     میلی 1. گیري شد اندازه سیوکالتیو

پـس از   . رقیق شده ترکیب شـد    ) 1:10 (وسیوکالتمعرف فولین   
 درصـد بـه آن      5/7لیتر کربنات سـدیم      میلی 5 دقیقه   8گذشت  

لیتـر بـا آب مقطـر رسـانده      میلی50و بعد به حجم   . اضافه شد 
 دقیقه در تاریکی قرار داده شده 30یب حاصله به مدت  ترک.شد

توسـط دسـتگاه     نـانومتر    760ها در طول مـوج      و جذب نمونه  
 مـدل   1ساخت انگلستان، پی جی اینسترومنت     ( اسپکتروفتومتر

T80 (ها با توجه بـه معادلـه   مقادیر فنل کل عصاره  .  شد تعیین
عـادل  ، به صـورت م    )1رابطه   (خط حاصل از نمودار استاندارد    

  :]12[ بیان شد از گالیک اسید
  

       
A   نانومتر765 جذب نمونه در   
) میکروگرم بـر میلـی لیتـر   (  غلظت معادل اسید گالیک C  و 

  .است
  DPPH آزمون مهار رادیکال آزاد -2-2-3

هـا بـر اسـاس روش       توانایی مهار رادیکال آزاد توسط عـصاره      
لیتـر از   میلی3 .[11] نجام شد  ا )2007(ران  عربشاهی و همکا  

- میلـی 1لیتر محلول متانولی    میلی 1نمونه عصاره تهیه شده به      

 لیتـر  میلـی 1براي نمونه شـاهد از   . اضافه شد2DPPH موالر 
. لیتـر حـالل اسـتفاده شـد     میلـی 3 به همـراه  DPPH محلول 

دمـاي محـیط و تـاریکی قـرار         دقیقـه در     30ها به مدت    نمونه
گیـري و درصـد     نانومتر انـدازه   517ها در   جذب نمونه  .رفتندگ

  : محاسبه شد2رابطه مهار رادیکال از 
  )%(اندازي رادیکال آزاد به دام= 

     100 ×  

                                                             
1. P G Instrument 
2. 2,2'-diphenyl-1-picryl hydrazyl 

   کلظرفیت ضداکسایشی -2-2-4
هـاي مـورد آزمـون بـه روش          کل عصاره  ضداکسایشیظرفیت  

آزمون   اساس این .]11[ انجام شد )2007(عربشاهی و عروج 
تبدیل مولیبدات چهار ظرفیتی به مولیبدات سه ظرفیتی توسـط          

در محیط   د کمپلکس سبز رنگ فسفات مولیبدات     نمونه و ایجا  
لیتر محلـول   میلی1لیتر محلول نمونه با   میلی 1/0. اسیدي است 

 میلـی   28فـسفات     موالر، سدیم  6/0سولفوریک اسید   (معرف  
ترکیب شده و به مدت ) موالر میلی4موالر و آمونیوم مولیبدات 

بـراي  . قـرار گرفـت    گـراد    درجه سانتی  95 دقیقه در دماي     90
. نمونه شاهد به جاي عصاره از حجم برابر حالل اسـتفاده شـد   

گیـري   نانومتر انـدازه   695ها پس از سرد شدن در       جذب نمونه 
 کـل بیـشتر     ضداکسایشیدهنده ظرفیت   جذب بیشتر نشان  . شد

  .است
  درت احیا کنندگیق -2-2-5

توسط  این آزمون براي بررسی قدرت احیا اتم آهن سه ظرفیتی  
  انجـام شـد  ) 2007( به روش عربشاهی و عـروج         و هاعصاره

لیتر بافر فسفات  میلی5/2لیتر از محلول نمونه با     میلی 1  .]11[
      سـیانید لیتـر پتاسـیم فـري     میلـی  5/2و  ) PH 6/6 موالر،   2/0(
)g l-110  ( درجـه  50 دقیقـه در  30ب شـد و بـه مـدت    ترکیـ 

 کلرواسـتیک  لیتر تـري  میلی5/2سپس . گراد حرارت دید سانتی
 دقیقــه 10اضــافه شــده و بــه مــدت ) g l-1 100 (اســید      

 5/2 لیتر از محلـول سـطحی بـا        میلی 5/2نهایتا  . سانتریفوژ شد 
ترکیب ) g l-1 1(لیتر کلرید آهن  میلی5/0لیتر آب مقطر و میلی

جـذب  . گیري شد  نانومتر اندازه  700ها در   ده و جذب نمونه   ش
  .بیشتر نشانگر قدرت احیا کنندگی بیشتر است

گیري فعالیت ضداکسایـشی در روغـن        اندازه -2-2-6
  سویا

 PPM 1000 و 800، 600عصاره اتانولی در سه سطح غلظت    
  به روغن PPM 200 مصنوعی در سطح مجاز     ضداکسایندهو  

مقداري از روغـن سـویا     .  اضافه شدند  ایندهضداکسسویا بدون   
. نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد) گونه افزودنیبدون هیچ(

. ظروف مورد استفاده در این بررسی، کدر و با دهانه باز بودند            
 درجـه   63گـذاري در دمـاي       روز گرمخانه  16ي آزمایش   دوره

وغن گراد بود و طی این مدت، میزان پیشرفت اکسایش ر  سانتی
گیري عددهاي پراکـسید و    با اندازه16 و  12،  8،  4در روزهاي   

TBA تعیین گردید .  
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  عدد پراکسید  ارزیابی -2-2-6-1
گیري محصوالت اولیه اکسایش روغـن      این آزمون براي اندازه    

در ایـن   .]13[انجـام شـد    1AOCS )2003(بر اسـاس روش  
-مـی تبـدیل   آزمون، هیدروپراکسیدها، یدید را به یداین اکسید        

. شودمی نمایند که توسط تیتراسیون با سدیم تیوسولفات تعیین      
لیتـر محلـول اسـید     میلی30 گرم روغن سویا توزین شده و     5

) حجم کلروفرم  سه حجم اسید استیک و دو     (کلروفرم  -استیک
پس از هم زدن و حل شدن روغن در حالل، . به آن افزوده شد 

اسیم به آن اضافه شده و بـه  پت لیتر محلول اشباع یدید   میلی 5/0
 دقیقه در تاریکی   1محلول حاصل به مدت     . آرامی مخلوط شد  

-  میلی30خروج از تاریکی  و دماي محیط قرار گرفته و پس از

 01/0لیتر آب مقطر به آن اضافه شده و با تیوسـولفات سـدیم             
لیتـر   میلـی  1رنگ زرد محلـول،       رفتن بینبا از   . نرمال تیتر شد  

ه اضافه شده و تیتراسیون تا از بین رفتن رنـگ           شناساگر نشاست 
 3رابطـه  هـا بـا اسـتفاده از      پراکسید نمونه  عدد. آبی ادامه یافت  

      :محاسبه شد

)3(      
V2 :حجم تیتر در نمونه  

V1 :حجم تیتر در شاهد 

M : گرم وزن نمونه 

N : نرمالیته محلول سدیم تیوسولفات 

:PVعدد پراکسید   
  روغن سویا  درTBAدد ع  ارزیابی-2-2-6-2

گیري محصوالت ثانویه اکسایش روغـن      این آزمون براي اندازه   
- میلی200. [14]انجام شد  AOCS )2009(بر اساس روش 

لیتـر حـالل بوتـانول بـه آن      میلی25گرم روغن سویا توزین و  
 5 زدن و حـل شـدن روغـن در حـالل،        پس از هم  . افزوده شد 

.  یک لوله آزمایش اضـافه شـد   لیتر از محلول برداشته و به     میلی
بـه آن  ) بوتـانول +تیوباربیتوریک اسید (لیتر معرف    میلی 5سپس  

 ساعت 2هاي آزمایش به مدت پس از هم زدن، لوله. اضافه شد
گراد درون حمام آب گـرم قـرار داده    درجه سانتی 95در دماي   

ها درون دسیکاتور قرار داده پس از خروج از حمام، لوله. شدند
       نانومتر532در ها جذب نمونه.  به دماي محیط رسیدندشدند تا

 4هـا بـا اسـتفاده از رابطـه      نمونـه  TBAعدد  . گیري شد اندازه
  : محاسبه شد

                                                             
1. American Oil Chemical Society 

)4   (  
A : جذب نمونه 

M :گرموزن نمونه بر حسب میلی  
   تجزیه و تحلیل آماري -2-2-8

ها در سه تکرار و در قالب طـرح کـامال تـصادفی و بـه            آزمون
 و مقایـسه  ANOVA ش آزمون فاکتوریل، آنالیز واریـانس  رو

. انجام شد) p>05/0( درصد 5میانگین دانکن در سطح احتمال 
  Portable 9.1.3  ها توسط نـرم افـزار  تجزیه و تحلیل داده

SAS   افـزار  و رسم نمودارها با نـرمOffice Excel 2010 
Microsoftانجام شد .  

  

  نتایج و بحث -3
  مقدار کل ترکیبات فنلیارزیابی -3-1

 آمده 1 در جدول هاي مختلف عصارهمقدار کل ترکیبات فنولی
ترکیبات      با توجه به نتایج واریانس، اثر حالل بر میزان. است

ها، بیشترین در بین حالل .دار بود درصد معنی5فنلی در سطح 
 اتـانولی   عصاره و کمترین میزان استخراج به ترتیب مربوط به         

 و عصاره)  در گرم عصارهگرم معادل اسید گالیک میلی48/55(
بـود  )  در گرم عصاره   گرم معادل اسید گالیک    میلی 29/50(آبی  

 دلیل قدرت کمتر آب نسبت به متانول و اتانول این ).1جدول (
کنـد در نتیجـه   است که آب یک محیط کامال قطبی ایجـاد مـی      
. شـوند اج مـی ترکیبات فنلی با درجه قطبیت پایین کمتر استخر       

هایی مقادیر زیادي از ناخالصی حاويعالوه بر این عصاره آبی 
باشد که ها، قندهاي محلول و اسیدهاي آلی میهمچون پروتئین

توانند در تشخیص و تعیین مقـدار ترکیبـات فنلـی تـداخل            می
که اتانول و متـانول در ترکیـب بـا      در حالی  .]15[ دایجاد نماین 

 شـوند  میی در استخراج ترکیبات فنلیتوانای آب باعث افزایش  
 در را کلیـدي  نقـش  اسـتفاده  مـورد  هـاي حالل قطبیت .]16[

وجـود   محققـین . کنـد مـی  بازي ترکیبات این حاللیت افزایش
 قطبیت در تفاوت  وجودبه را مختلف هايبین عصارهاختالف 

ترکیبـات   اسـتخراج . داننـد مـی  مربوط استفاده مورد هايحالل
-حالل در ترکیبات این حاللیت به گیاهی وادم از ضداکسایشی

 دلیـل قـدرت کمتـر    در نتیجه .]17[دارد  بستگی مختلف هاي
. شـود توجیه میآب نسبت یه متانول و متانول نسبت به اتانول      
کـه بـر   ) 2016(نتایج این پژوهش با نتایج دلفانیان و همکاران    

کـار  ی روغن سویا در حضور عصاره کنار  روي پایداري حرارت  
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کرده بودند مشابه بود؛ چون این پژوهشگران نیز بهترین حالل           
را براي استخراج ترکیبـات فنلـی کنـار، ترکیـب اتـانول و آب             

  .]18[ معرفی کرده بودند
Table 1 Comparison of phenolic compounds 

in different extracts of the zizyphus fruit 
  

Total phenolics content  
(mg Gallic acid/g of dry 

matter)  
extract  

55/48 a ± 0/7  
Ethanolic 

extract(%80)  

52/94 b ± 0/9  
Methanolic extract 

(%80)  
50/29 c ± 0/29  watery extract  

different letters are significantly different at           
P < 0.05.  

  
ــ     وان ترکیبـات فنلــی، گـروه مهمــی از ترکیبـات گیــاهی بـه عن

 دهنــد کـه در پاسـخ بــه   هـاي ثانویــه را تـشکیل مـی   متابولیـت 
ایـن ترکیبـات بـه دلیـل     . شـوند هاي محیطی ایجاد مـی   استرس

هاي سازي رادیکالهاي هیدروکسیل، توانایی خنثی   داشتن گروه 
توانند به عنوان دهنده الکترون یا هیـدروژن        آزاد را داشته و می    

 در موجـود  فنولی کیباتتر مقدار متعددي عوامل. عمل نمایند

 آن جملـه  از کـه  دهندمی قرار تاثیر تحت را گیاهی هايبافت

 خورشـید،  نـور  تـابش  میـزان  ژنتیکـی،  فاکتورهاي به توانمی

 محیطی شرایط زمان برداشت، در رسیدگی درجه خاك، شرایط

 داري نگـه  شرایط و برداشت از پس عملیات هوایی، و آب و

 میزان مختلف هايحالل قطبیت جهدر این بر  عالوه.کرد اشاره

  .]19[دهد می قرار تاثیر تحت را فنولیپلی ترکیبات استخراج
  DPPH مهار رادیکال آزاد -3-2

 و  BHT مصنوعیضداکساینده     نشان دهنده توانایی   2جدول  
هاي حالل استخراج شده باکنار هاي هاي مختلف عصارهغلظت

 نتـایج آنــالیز  . اسـت DPPHدر مهـار رادیکــال آزاد  مختلـف  
 بـه  ، در هـر سـه غلظـت   واریانس در این تحقیق نشان داد کـه      

هاي اتانولی، متانولی و آبی داراي بیشترین قدرت ترتیب عصاره
 بـا   عـصاره اتـانولی  تمام حاالت نیزدر   .باشندمیمهار کنندگی   

به  PPM 600با غلظت  آبی  عصارهو PPM 1000   غلظت 
. باشـند می مهارکنندگی قدرت ترتیب داراي بیشترین و کمترین  

هاي متانولی و  عصارهPPM 1000از تمام حاالت فقط غلظت 
 ضداکــسایندهاتــانولی داراي قــدرت مهارکننــدگی بیــشتري از 

عصاره آبـی بـا غلظـت    .  بودند PPM 200 با غلظت    مصنوعی
1000 PPM ــا  داراي قــدرت مهارکننــدگی تقریبــا یکــسانی ب

BHT هـار کننـدگی کمتـري از   ها قدرت م و بقیه عصارهبود  
BHTغلظت ها حاکی از آن بود که        داده ،عالوه بر این  . داشتند

هـاي  بر میزان مهار رادیکال   ) p>05/0( داريعصاره تاثیر معنی  
هـا در مهـار   عـصاره همه آزاد دارد و با افزایش غلظت توانایی        

نتایج تحقیق حاضر با نتایج آلـتمن  . رادیکال آزاد افزایش یافت   
 ]21[) 2009(و شوکال و همکاران      ]20[) 2009( ن  و همکارا 

این محققین گزارش نمودند کـه بـا افـزایش          . همخوانی داشت 
   .یابدغلظت اثر مهارکنندگی شدت می

Table 2  average of DPPH radical scavenging activities of  BHT and different concentrations of 
extracts of the zizyphus fruit 

Zizyphus 1000 ppm  Zizyphus 800 ppm  Zizyphus 600 ppm  BHT 200 ppm  Treatment  
86/87 a ± 0/44  59/38 a ± 0/1  38/75 a ± 1/5    Ethanolic extract 

(%80) 

80/17 b ± 0/38  53/14 b ± 1/8  33/27 b ± 0/8    Methanolic extract 
(%80) 

75/64 c ± 0/67  50/87 c ± 0/7  29/88 c
 ± 1/1    watery extract  

      75/67±0/86  Ethanolic extract 

different letters are significantly different at P < 0.05.  

 
شود، بـا افـزایش غلظـت      مشاهده می 2جدول  همانطور که در  

که  ،هاي آزاد نیز افزایش یافته استعصاره، میزان مهار رادیکال  
ها مقدار ترکیبات دلیل آن این است که با افزایش غلظت عصاره

 و در نتیجه بـه دلیـل افـزایش در تعـداد           شودفنلی هم زیاد می   
واکنش، قـدرت مهـار   هاي هیدروکسیل موجود در محیط      گروه

کنندگی عصاره به دلیل افـزایش احتمـال هیـدروژن دهـی بـه               

با نتایج سـان  این امر   که   ]22[یابدهاي آزاد افزایش می   رادیکال
ــاران  ــت ) 2011(و همکـ فعالیـــت  .]23[ همخـــوانی داشـ

دلیـل  ضداکسایشی مـواد فیتوشـیمیایی موجـود در گیاهـان بـه           
د، احیـا کـردن ایـن       ممانعت از تـشکیل یـا مهـار رادیکـال آزا          
  .]24[باشد ترکیبات و هچنین چالته کردن فلزات می
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   ظرفیت ضداکسایشی کل-3-3
ضداکـسایش   نشان دهنده ظرفیت ضد اکسایشی کـل        3جدول  

هــاي کنــار هــاي مختلــف عــصارهغلظــت و BHT مــصنوعی
 واریانس آنالیز نتایج. استهاي مختلف استخراج شده با حالل

 کل ضداکسایشی ظرفیت داري بین نیمع اختالف که داد نشان

-به طوري. ها در هر سه غلظت مورد آزمون وجود دارد   عصاره

  بـه ترتیـب      PPM 1000 و   800،  600که در هر سه غلظـت       
هاي اتـانولی، متـانولی و آبـی داراي بیـشترین ظرفیـت             عصاره

مقایسه تمام حاالت نیز نشان دهنـده ایـن         . ضداکسایشی بودند 

و عصاره آبی با  PPM 1000ولی با غلظت بود که  عصاره اتان    
به ترتیب داراي بیشترین و کمترین ظرفیت  PPM 600غلظت 

 در ظرفیت ضد اکسایـشی کـل نیـز فقـط      .ضداکسایشی هستند 
هــاي متــانولی و اتــانولی داراي عــصاره PPM 1000غلظــت 

 بـا   مصنوعی ضداکسایندهظرفیت ضد اکسایشی کل بیشتري از       
  PPM 1000عصاره آبی با غلظت  .بودند  PPM 200غلظت  

 بود و BHTداراي ظرفیت ضد اکسایشی کل تقریبا یکسانی با 
ضداکساینده ها ظرفیت ضد اکسایشی کل کمتري از عصارهبقیه 

  . داشتندمصنوعی

Table 3 average of  total antioxidant capacity of  BHT and Different concentrations of extracts of the 
zizyphus fruit 

 
Zizyphus 1000 ppm  Zizyphus 800 ppm  Zizyphus 600 ppm  BHT 200 ppm  Treatment  

0/97 a ± 0/04  0/75 a ± 0/02  0/62 a ± 0/05    Ethanolic extract 
(%80)  

0/9 b ± 0/02  0/71 b ± 0/07  0/57 b ± 0/08    Methanolic extract 
(%80) 

0/85 c ± 0/01  0/66 c ± 0/01  0/5 c ± 0/01    watery extract  
      0/84 ± 0/02  Ethanolic extract 

different letters are significantly different at P < 0.05.  
شود، بـا افـزایش غلظـت     مشاهده می3جدول  همانطور که در    

، میزان ظرفیت ضد اکسایشی کـل نیـز     در هر سه حالل    عصاره
 )2007(اهی و عـروج  افزایش یافته است کـه بـا نتـایج عربـش        

ترکیبـات   بیان کننده حـضور  این نتایج    . همخوانی داشت  [11]
. باشـد ضداکسایشی هیدروفیل و لیپوفیل در عـصاره کنـار مـی          

ضداکسایشی اصلی در    ها  ترکیبات  ترکیبات فنلی و آنتوسیانین   
ها ترکیبات بخش هیدروفیلی عصاره و کارتنوئیدها و توکوفرول

   .باشندت لیپوفیلی عصاره میضداکسایشی اصلی در قسم
  قدرت احیا کنندگی -3-4

  ظرفیتـی 3 نشان دهنده قدرت احیا کنندگی اتم آهـن     4جدول  
هـاي مختلـف   غلظـت  و   BHTمـصنوعی    ضداکسایندهتوسط  
هاي اتانول، متـانول و     ل  استخراج شده با حال    کنار   هايعصاره

داري یمعن اختالف که داد نشان واریانس آنالیز نتایج. استآب 
)05/0<p (هاي استخراج شـده  عصاره قدرت احیاکنندگی بین

که  به طوري. وجود دارددر هر سه غلظت هاي مختلفبا حالل
-  به ترتیب عصارهPPM 1000 و 800، 600در هر سه غلظت 

هاي اتانولی، متانولی و آبی داراي بیشترین قدرت احیاکننـدگی     
ه این بود که  عصاره   مقایسه تمام حاالت نیز نشان دهند     . بودند

 600و عصاره آبـی بـا غلظـت     PPM 1000اتانولی با غلظت 
PPM    به ترتیب داراي بیشترین و کمترین قدرت احیاکننـدگی
  عصاره PPM 1000فقط غلظت    BHTدر مقایسه با    . هستند

 ضداکـساینده اتانولی داراي قـدرت احیـا کننـدگی بـاالتري از            
ها قدرت احیا  عصارهبود و بقیه PPM 200با غلظت مصنوعی 

  .داشتند BHTکنندگی کمتري از 

Table 4  average of  reducing power of  BHT and Different concentrations of extracts of the zizyphus 
fruit 

Zizyphus 1000 ppm  Zizyphus 800 ppm  Zizyphus 600 ppm  BHT 200 ppm  Treatment  
0/89 a ± 0/04  0/6 a ± 0/02  0/4 a ± 0/05    Ethanolic extract (%80) 
0/78 b ± 0/02  0/52 b ± 0/07  0/31 b ± 0/08    Methanolic extract (%80) 
0/67 c ± 0/01  0/46 c ± 0/01  0/2 c ± 0/01    watery extract  

      0/85 ± 0/06  Ethanolic extract 
different letters are significantly different at P < 0.05. 

  
-  مشهود است با افزایش غلظت عصاره4همچنان که از جدول 

  ها قدرت احیاکنندگی افزایش یافت، زیرا با افزایش میزان 

  
ترکیبات فنلی موجود در عصاره، قدرت احیاکنندگی آن افزایش 

یابد در نتیجه عصاره قادر خواهد بود با اهـداء الکتـرون یـا         می
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هاي آزاد ري تشکیل رادیکالهاي زنجیهاي هیدروژن واکنشاتم
وجـود   .]24[را شکسته واکسایش چربی را به تـاخیر بینـدازد           

عوامل احیاکننده کلیـد اصـلی قـدرت احیاکننـدگی اسـت کـه              
فعالیت ضداکسایـشی را از طریـق شکـستن واکـنش زنجیـري          

این نتایج با نتـایج بـه دسـت       .]3[دهند  رادیکال آزاد انجام می   
 ]23[)2011(ثل سـان و همکـاران   آمده توسط سایر محققین م    

همخوانی داشت که گواه بر وجود ارتباط بین میـزان ترکیبـات           
  . فنلی عصاره و قدرت احیاءکنندگی آن بود

  ارزیابی عدد پراکسید در روغن سویا-3-5
پس از انتخاب بهترین حالل در هر سه غلظت، بـراي ارزیـابی      

جلوگیري هاي ضداکسایشی در کارایی عصاره منتخب از آزمون
هـاي   روزه، نمونـه 16از اکسایش روغـن سـویا در یـک دوره          

 1000 و  800،  600هـاي   مربوط به عصاره اتـانولی بـا غلظـت        
PPM       در مقایسه با نمونه حاوي BHT      و یک نمونـه شـاهد 

اثر غلظت در مهار    . فاقد ضداکساینده مورد بررسی قرار گرفت     
سایش بیشتر ها اکاکسایش مشهود بود؛ با افزایش غلظت عصاره

هاي حاوي ضداکساینده در برابـر      تمام نمونه . افتادبه تاخیر می  
بــا افـزایش زمــان  . اکـسایش پایــدارتر از نمونـه شــاهد بودنـد   

هاي روغـن در شـرایط اکـسایش، میـزان عـدد      نگهداري نمونه 
میلـی  92(نمونه شاهد بیـشترین مقـدار      . پراکسید افزایش یافت  

مونه حـاوي کنـار بـا غلظـت         و ن ) واالن بر کیلوگرم روغن   اکی
1000 PPM    واالن بـر کیلـوگرم    میلی اکـی   45( کمترین مقدار
 .عدد پراکسید را در همه روزها دارا بودند) روغن

 
  

 
Fig 1 Comparison between peroxide values of 

treatment contains extract and synthetic antioxidant 
  

ه است کنـار بـا غلظـت     نشان داده شد   1همانطور که در شکل     
800 PPM ــه ــسبت ب ــصنوعی  ن ــساینده م در BHT  ضداک

جلوگیري از اکسایش روغن عملکرد بهتري داشت در صورتی        
.  اثـر بهتـري داشـت   BHT، ضداکـساینده  هـاي  که در آزمـون   

توجیه آن این است که نوع ترکیب فنلی اهمیت بیشتري نسبت       
که تفاوت دهد همچنین این مطلب نشان می. به غلظت آن دارد

روش فـولین   (هاي مختلـف    در فعالیت ضداکسایشی در روش    
ــت     ــنجش فعالی ــال آزاد، س ــار رادیک ــنجش مه ــیوکالتیو، س س

بـه  ) ضداکسایشی کل، قدرت احیاکننـدگی و آزمـون پراکـسید         
-دوست و آبطبیعت آب(هاي موجود  مقدارزیادي به نوع فنل   

آزمون با  نتایج این   . [25]باشد  ها وابسته می  و نسبت آن  ) گریز
همخوانی  ]27[) 2006 (و ماریاشیووا ]26[)2006(نتایج شاکر 

  .داشت
  TBAعدد  -3-6

-عدد پراکسید به تنهایی مشخص کننده اکسایش روغـن نمـی          

مقدار مالون دي آلدهید موجود در یک       ( TBAباشد؛ لذا عدد    
- نیز به منظور مشخص شدن روند تاثیر عصاره) کیلوگرم روغن

در به تاخیر انداختن اکسایش روغن سـویا   ي کنار افزوده شده     
 2در شکل . گیري گردید اندازه16، و 12، 8، 4، 0طی روزهاي 

 روزه 16ها طی یک دوره زمانی عدد تیوباربیتوریک اسید نمونه
 بـه  سنتزي و هاي طبیعیافزودن ضداکساینده. شودمشاهده می

 طی در اسید عدد تیوباربیتوریک در تغییراتی بروز سبب روغن

. گراد گردیـد  درجه سانتی63 روز در 16مدت  به آن نگهداري
در این دوره زمـانی تمـامی تیمارهـا بـا افـزایش مـدت زمـان              

گـراد عـدد تیوباربیتوریـک     درجه سانتی63ماندگاري در دماي   
هـاي مـورد بررسـی عملکـرد        ها افزایش یافت تمامی نمونه    آن

هـاي  امی نمونه بسیار بهتري نسبت به نمونه شاهد داشتند و تم        
حاوي ضداکساینده در برابر اکسایش پایدارتر از نمونـه شـاهد          

گرم مالون آلدئیـد   میلی3/0(نمونه شاهد بیشترین مقدار     . بودند
 PPM 1000و نمونه حاوي کنار با غلظت ) در کیلوگرم روغن
گــرم مــالون آلدئیــد در کیلــوگرم   میلــی18/0(کمتــرین مقــدار 

در آزمـون  .  روزهـا دارا بودنـد     را در همـه    TBAعدد  ) روغن
TBAدر ) اتانولی( منتخب از آزمون هاي ضداکسایشی  عصاره

داري عملکرد   به صورت معنی   PPM 1000 و   800دو غلظت   
 اثر این PPM 600 داشت و در غلظت BHTبهتري نسبت به 

در نتـایج  .  ضعیفتر بـود BHTداري از   عصاره به صورت معنی   
 روز  4یوباربیتوریـک در فاصـله      گیـري عـدد ت    هحاصل از انداز  
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هـاي مـورد آزمـون در جلـوگیري از          دهنده توانایی نمونه  نشان
تولید محصوالت ثانویه حاصل از اکسایش روغن سویا بود که          

عنـوان  کـارگیري بـه   هـا در بـه    دهنده توانایی ایـن عـصاره     نشان
 . بودBHTجایگزین 

 
Fig 2 Comparison between Thiobarbituric acid 

index of treatment contains extract and synthetic 
antioxidant  

تـوان دریافـت کـه بـا افـزایش غلظـت            می 2با توجه به شکل     
ي کنار در به تاخیر   ي کنار، فعالیت ضداکسایشی عصاره    عصاره

داري انداختن تولید محصوالت ثانویه روغن سویا به طور معنی   
ـ  نتایج این آزمـون     . یابدافزایش می  همکـاران    وا نتـایج ضـیا    ب

 عصاره پوست سـیب  ضداکسایشیکه بر روي فعالیت  ) 2004(
کـار کـرده بودنـد    بر روي پایداري روغن سویا     و اثر آن   زمینی

میان غلظت  ي خطی هیچگونه رابطههامطابقت نداشت زیرا آن   
  .]28[ مشاهده نکردندضداکسایشی  و فعالیتعصاره 

  

  نتیجه گیري -4
 بـه  هـا  و در تمام آزمـون  هاغلظتتمام  کنار در    اتانولیعصاره  

عـصاره متـانولی و ایـن        از   بهتـري داري عملکـرد    شکل معنـی  
ـ         در مقایـسه بـا   . داشـت یعصاره عملکرد بهتري از عـصاره آب

BHT ،  ــد ــت ض ــال آزاد و  ظرفی ــار رادیک ــون مه  در دو آزم
 1000دو عصاره اتانولی و متانولی کنار با غلظت اکسایشی کل  

PPM رد بهتري نسبت به   عملک BHT ولی در آزمـون    ندداشت
 با غلظت   کناراتانولی  عصاره  فقط  قدرت احیاکنندگی اتم آهن     

ــا 1000 ــت ب ــوان رقاب ــترا  BHT  ت ــوگیري از .داش  در جل
مـورد  ) عـصاره اتـانولی   (منتخب    روغن سویا عصاره   ایشاکس

عملکـرد بهتـري از    PPM 1000 و 800دو غلظت آزمون در 

BHT   600 غلظـت  درلیو داشت PPM    از اثـر ایـن عـصاره 
BHT    دست آمده در این بررسـی نـشان     نتایج به . بود ضعیفتر
 یک ترکیب فنلی ممکن است در یک سیستم مدل مثـل         داد که 

آزمون قدرت مهارکنندگی، رادیکـال آزاد را مهـار کنـد امـا در            
همچنـین  . شدید اکسایش روغن شود و بالعکس   روغن باعث ت  

زیـادي از   مقـادیر  بـه واسـطه داشـتن     رکنـا نشان داده شد کـه      
از .  بـاالیی اسـت    ضداکسایـشی ترکیبات فنلـی داراي پتانـسیل       

ــت       ــین فعالی ــایج تعی ــتالف در نت ــود اخ ــلی وج ــل اص دالی
تـوان تفـاوت در نحـوه       هاي مختلف می  ضداکسایشی با روش  

. آماده سازي، شرایط واکنش، نوع سوبسترا و آزمون را نام بـرد        
هـاي  ضداکـساینده   رفتن اثـرات نـامطلوب   با در نظر گ   بنابراین

توان زمینه اسـتفاده از آن را بـه          بر سالمت انسان، می    مصنوعی
صنایع غذایی و دارویی   جدید درضداکسایشیعنوان یک منبع   
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The zizyphus is include nutritional properties very useful, and is used to treatment of various diseases 
in traditional medicine.The aim of the present study was to evaluate the antioxidant properties of 
ethanol, methanol and water extracts of Zizyphus fruit in three  different concentrations (600, 800 and 
1000 ppm) and comparing the best extract with BHT(200 ppm) in soybean oil. Ethanol extract of 
Zizyphus in three concentrations of 600, 800 and 1000 ppm in all antioxidant tests (DPPH free radical 
scavenging assay, total antioxidant capacity and reducing power) performed better than methanol and 
water extracts. Also, methanolic extracts showed significantly better results in all tests compared to 
water extract. Compared with BHT, concentration of 1000 ppm ethanol and methanol extracts in 
DPPH and total antioxidant capacity tests, and concentration of 1000 ppm ethanol extract in reducing 
power test were better than BHT. In the peroxide value and TBA, selected extract of antioxidant 
(ethanolic extract) in concentrations of 800 and 1000 ppm had a significant (p<0.05) higher effect and 
in concentration of 600 ppm had a significant (p<0.05) weaker effect than BHT. The result showed 
that the zizyphus ethanol extract contain the highest antioxidant power and at high concentrations is 
comparable with BHT at concentrations used in food (200 ppm), and therefore is appropriate 
antioxidant to introduce as an alternative to synthetic antioxidant BHT.                                                                                              
 
Key words: Antioxidant, Butylated hydroxytoluene, peroxide value, Thiobarbituric Acid, zizyphus, 
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