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یشهوژپ علمی  

 

 از يریعصاره بره موم و اثر آن در جلوگ یدانیاکسیت آنتی فعالیبررس
  ون روغن آفتابگردانیداسیاکس

 
  2اءالحقیدرضا ضیدحمیس ،1 فردياریار اسفندیماز

  
  .رانیدامغان، ا ، واحد دامغان،ی، دانشگاه آزاد اسالمییع غذایگروه علوم و صنا.  ارشدیآموخته کارشناسدانش - 1

قات، ی، سازمان تحق)شاهرود( استان سمنان یعیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبی کشاورزي، مرکز تحقی و مهندسیقات فنیار بخش تحقیاستاد - 2
 .رانیج کشاورزي، شاهرود، ایآموزش و ترو

 
  )23/04/98: رشیپذ خیتار  97/ 11/09: افتیدر خیتار(

 دهیچک
موم  عصاره برهیدانیاکسیت آنتی فعالیابیق، ارزین تحقیهدف از ا.  مختلف استیاهی شده توسط زنبور عسل از منابع گي جمع آوریک ماده صمغیموم بره

موم با استفاده از روش  برهی و آبی، متانولی اتانوليها عصارهیدانیاکسیت آنتین پژوهش، ابتدا ظرفیدر ا.  بود ي زمان نگهدار  یدر روغن آفتابگردان ط   
DPPHی مختلـف عـصاره متـانول   يهـا سپس غلظت. را داشت یدانیاکسیت آنتین فعالیموم باالتر برهیج نشان داد که عصاره متانولینتا.  شدیابی ارز             

سه عصاره بره موم با ی مقايبرا.  شدنديگراد نگهداری درجه سانت25 ي روز در دما60روغن آفتابگردان اضافه شده و به مدت به )  درصد1 و 5/0، 0(
کبار، ی روز 20، هر ي زمان نگهداریدر ط. شديها نگهداره شده و همراه نمونهیز تهینTBHQي حاوي، روغن آفتابگردان بازاری صنعتيهادانیاکسیآنت
ل یه و تحلی تجزی حاصله با استفاده از طرح کامال تصادفيهاداده.  شدنديریگ اندازهيدی و اس(TBARS)ک یتوریوباربید تی، اس(PV)د یراکس پيهاسیاند

نظر، ن یاز ا. ها شد نمونهيدیس اسی و اندPV ،TBARS يهاسیدان به روغن آفتابگردان منجر به کاهش اندیاکسیج نشان داد که افزودن آنتینتا. شدند
و یداتی اکسيهاسیر اندی، مقادي زمان نگهداریدر ط.  بوديدان سنتزیاکسی درصد و آنت5/0ه موم کارآمدتر از غلظت  بری درصد عصاره متانول1غلظت 

 نشان داد که ی حسیابیج ارزینتا. بودون مربوط به روغن خام یداسیزان اکسین می مورد مطالعه، باالتريهادر همه زمان. افتیش یج افزایها به تدرنمونه
از مربوط به بو ی وجود نداشت، اما امتيموم و روغن آفتابگردانِ بازار عصاره برهي روغن حاویرش کلیازات طعم، رنگ و پذین امتی بيداریاختالف معن
توان از ی است که میدانیاکسیت آنتی فعاليموم دارا برهیرسد که عصاره متانولین گونه به نظر میا.  بوديموم کمتر از روغن بازارعصاره بره يروغن حاو

  . استفاده نمودي زمان نگهداریه روغن طیدان در روغن و محصوالت بر پایاکسیک آنتیآن به عنوان 
 
   زنبورعسليها، روغن آفتابگردان، فراوردهیدانیاکسیت آنتیون روغن، بره موم، خاصیداسی اکس:د واژگانیکل
  

                                                             
 مکاتبات مسئول: h.ziaolhagh@areeo.ac.ir 
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  مقدمه- 1
انوس یهل یِاه آفتابگردانِ روغنی گيهاروغن آفتابگردان از دانه

ا یا استخرج با حالل و ی یکیق فشار مکانی و از طر1آنوس
روغن آفتابگردان در . دی آین دو روش بدست می از ایبیترک
 است ی از مناطق جهان، انتخاب برتر مصرف کنندگانياریبس

در روغن . باشندی سالم تر مییم غذایکه خواستار رژ
 درصد 85 چرب اشباع و يدهای درصد اس15آفتابگردن، حدود 

 يدهاین اسیغالب تر. راشباع وجود داردی چرب غيدهایاس
ک ینولئی چرب ليدهایراشباعِ روغن آفتابگران، اسیچرب غ
 يوندهای از پيال وجود مقدار قابل مالحظهیدلهب].1[هستند 

ون یداسین مواد در معرض اکسیها، ا از روغنياریدوگانه در بس
 ی از حد خاصیشین فسادِ اکسایو فساد قرار دارند، که اگر ا

 مصارف ي آن را براي حاویی غذايا ماده یفراتر رود، روغن 
 از ی، برخگری دياز سو. دی نمایر قابل استفاده می غییغذا
 ی سالمتيون روغن ها، برایداسید شده در اثر اکسیبات تولیترک

 مانند حرارت، زمان، نور و یعوامل]. 2[ باشند یانسان مضر م
ع فساد ی از فلزات، باعث تسریدان مثل برخیمواد پراُکس

  .گردندی میشیاکسا
ون روغن ها، یداسی مقابله با اکسين راهکارهای از مهم تریکی

طور ن مواد بهیاگرچه ا.  باشدیها مدانی اکسیاز آنتاستفاده 
 امروزه یشوند، ولیافت میها  از روغنی همراه با برخیعیطب
 يهادانیاکسیها، غالبا از آنتون روغنیداسی ممانعت از اکسيبرا

ل آن، یک دلیگردد، که ی استفاده می و با ساختار فنليسنتز
 در . باشدی مي انواع سنتزشترِی بیدانی اکسیت آنتیخاص
 صورت گرفته است تا از يادی زيهار، پژوهشی اخيهادهه

اهان ی از گی برخيها موجود در بافتیِعی طبيهادانیاکسیآنت
 .استفاده گردد

 ين محصول زنبور عسل برایاگرچه عسل، معروفتر
کنند که ید میز تولی عسل بره موم ني زنبورهایهاست، ولانسان
 يزنبورها. ردیگیتوسط انسان مورد استفاده قرار مهاست سال

ن باعث محافظت یدهند و ایعسل، کندو را با بره موم پوشش م
 يبره موم بو. شودیها مروسی و ويکندو در مقابل قارچ، باکتر

 دارد و رنگ آن، بسته به منبع و سن آن يندیمعطر و خوشا
  کان و زمان به می بره موم بستگییایمیب شیترک. متفاوت است

 ییب در آن شناسای ترک160جه، یدر نت.  آن داردي جمع آور
 و به خصوص یبات فنلیها ترکن آنیتراند که مهمشده

  ].3) [ وزن بره موم50%شتر از یب(دها هستند یفالوونوئ

                                                             
1. Helianthus Annuus 

 و یبات فنلیدها، ترکی، فالوونوئ)1998 (2بودروك و همکارانش
]. 4[ نمودند یی را در بره موم شناسایکِ مختلفیبات آروماتیترک

 هستند که يا شناخته شدهیاهیبات گیدها، ترکیفالوونوئ
 دارند و یروسی و ضدوی، ضدقارچییایت ضدباکتریخاص
پور ]. 5[باشندی فعال میکیولوژی هستند که از نظر بیباتیترک
ت ی و فعالیبات فنلیز ترکین) 2017( و همکاران يآزاد
 یفی و کی بره موم در شهرستان کرج را به طور کمیدانیاکسیآنت

موم  در برهیکیولوژیبات فعال بیترک].6[ قرار دادند یمورد بررس
ها و دروفالونولیهيها، دها، فالوانونها، فالونولشامل فالون
 یوتیگال]. 7[باشند یها م آنيک و استرهاینامید سیمشتقالت اس
 یدانیاکسیت آنتی و فعالییایمیب شیترک) 2018(و همکاران 

]. 8[ن نمودند یی و تعی مختلف بررسيهابره موم را در حالل
ل ی در مقابل تشکین، مانع خوبیعصاره بره موم همچن

 یکین ی هستند و ای انفعاليهاژنی آزاد و انواع اکسيهاکالیراد
بره موم، به ].9[باشد ی بخش بره موم می سالمتيایل مزایاز دال

 ضد يهاتیش، مانند فعالی و دارویکیولوژیات بیصل خصویدل
 یروسی، ضد و]12و9 [یدانیاکسی، آنت]11 و 10 [ییایباکتر

 و یکیوتی بی، آنت]16 [ی، ضد سرطان]15 [ی، ضد التهاب]14و13[
ر، توجه ی اخيها، در دهه]18و17 [یت ضد قارچیفعال

نشان داده شده است .گران را به خود جلب نموده استپژوهش
ن یباشد مگر ای نمی انسان و پستانداران سميه بره موم، براک

ن پژوهش یدر ا].19[اد مصرف گردد ی زیلیکه در مقدار خ
موم با ن نمودن برهیگزی امکان جایهدف ما بررس

 يهاج مورد استفاده در روغنی راي سنتزيهادانیاکسیآنت
  . بودیخوراک

  

  ها مواد و روش- 2
ن پـژوهش، بـره مـوم از کنـدوداران شهرسـتان           یـ  انجـام ا   يبرا

ز از یدان نیاکسیروغن آفتابگردان بدون آنت . دیه گرد یته شاهرود
 مـورد اسـتفاده از      ییایمیمـواد شـ   .  شد يداریال خر یشرکت فام 

  .ه شدندیچ انگلستان تهیگما آلدریشرکت مرك آلمان و س
  ه عصاره بره مومی ته- 2-1

تر از ی لیلی م100ز شد و در  ی گرم بره موم خام کامال خرد و ر        100
اتـانول  +چهار حالل آب، متانول، اتـانول و مخلـوط برابـر متـانول             

 یط معمـول ی سـاعت در شـرا    24به مـدت    ] 20) [ی حجم یحجم(
ط بـا همــزن  ی محــي سـاعت، در دمـا  24سانده شـد و بعــد از  یـ خ

 یغـذ صـاف  له کایسپس، بخش جامد بـه وسـ   . س همزده شد  یمغناط

                                                             
2. Budrock et al 
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هـا بـا اسـتفاده از    بخش اعظم حالل]. 4[د ی گرد ي جداساز یمعمول
ظ شـده، در    یعـصاره تغلـ   . دیـ دستگاه اواپراتور چرخان حذف گرد    

 به صورت ورق نازك پخش و سپس به آون        يشه ا یت ش یسطح پل 
پـس از خـروج    . دیـ  گراد منتقـل گرد    ی درجه سانت  40تحت خالء   

زن ثابـت خـشک، در آون      دن بـه و   یکامل حالل، عصاره ها  تا رس      
ش یدست آمده تا زمان انجام آزما     ظ به ی غل يعصاره ها . قرار گرفتند 

  . شدنديگراد نگهداری درجه سانت- 18 ي در دمايبعد
  یدانیاکسیت آنتی فعاليری اندازه گ- 2-2

 مـورد   يهـا  عـصاره  یدانیاکسیت آنت ی فعال يریگبه منظور اندازه  
 ي د 2،2از  ،  )یاتـانول -یو متـانول  ی، اتـانول  ی، متـانول  یآب (یبررس

. دیـــ اســتفاده گرد (DPPH)ل یدرازیــ ل هیــ کریپ-1-لیــ فن
DPPHل حضور گروه هاي ی است بنفش رنگ که به دل     یبیترک

کال درآمـده و در  ی به صورت رادیل در ساختار آن، به راحت یفن
ک یـ ب بـا گـرفتن      یـ ن ترک ی ا . باشد یکال آزاد م  یواقع منبع راد  

ر یـ یدان، از رنگ بـنفش بـه زرد تغ    یاکس یب آنت یالکترون از ترک  
ر رنگ کامال بـه غلظـت عـصاره هـا      یین تغ ی دهد که ا   یرنگ م 

ش یز افـزا یش غلظت عصاره کاهش رنگ ن   یبا افزا .  دارد یبستگ
  .ابدی یم

 یلـ ی م3 بـا  DPPHتر از محلول ی لیلیک مین منظور، ی ا ي برا
 .تر از نمونه عصاره با هم مخلوط شده و به شدت هم زده شدیل

 ي و در دمـا یکیقـه در تـار    ی دق 30ون به مدت    یپس از انکوباس  
اتاق، جذب مخلوط توسط دسـتگاه اسـپکتروفتومتر، در طـول            

 به صورت   یدانی اکس یت آنت یفعال. دی قرائت گرد  nm 517موج  
  . به دست آمد1 از رابطه یدرصد ممانعت کنندگ

Y=[(A517blank-A517sample)/A517blank]×100 )1     (
                

زان یـ  مA517blank، ی درصـد بازدارنـدگ  Yن رابطـه،  یـ که در ا 
 A5117sample شاهد و    ي نانومتر برا  517جذب در طول موج     

  .باشندی نمونه مي نانومتر برا517زان جذب در طول موج یم
   افزودن عصاره به روغن- 2-3

ه شده بدون یه شده به روغن آفتابگردان تصفی ته یعصاره متانول 
ون روغـن  یداسیر آن در روند اکس یدان اضافه شد تا تاث    یاکسیآنت

دان یاکسی آنتيدارا( سه با نمونه روغن شاهد  یآفتابگردان در مقا  
د، ین صورت که در ابتدا عدد پراکـس       یبد . گردد یبررس )يسنتز

ک روغن آفتابگردان بدون    یتوریوباربید ت ی و عدد اس   يدیعدد اس 
سـپس از   .و ثبـت شـد   يریـ گدان در زمان صفر اندازه   یاکسیآنت

 گرم روغن اضـافه  1000 درصد به 1 و 5/0، 0زان یعصاره به م  
 روغـن  يشه حـاو  یک ش ی. خته شد یدار ر  درب يهاشهیو در ش  
دان یاکسی آنتي روغن دارايشه حاو یک ش یدان،  یاکسیبدون آنت 

 درصد و 5/0 ی روغن با عصاره متانوليشه حاویک شی، یصنعت
از هر  .  درصدبودند 1ی متانول  روغن با عصاره   يشه حاو یک ش ی

ن و یروزه تـام 20 در زمـان ي نمونه بـردار  ينمونه سه تکرار برا   
روز 60 يمدت انباردار .ط قرار داده شدندی محيها در دماشهیش

ــه شــد و در ا ــدر نظــر گرفت ــروز 20ن مــدت، هــری ــار، ی ک ب
  ذکـر  يهـا ون روغـن در نمونـه     یداسی مربوط به اکس   يهاسیاند

  .ثبت شد و يریگشده، اندازه
   آزماشات- 2-4
 مختلـف  يهـا  نمونـه يد در هنگام نگهدار  یس پراکس یزان اند یم
 و  4179ران شماره   ی ا ین طبق روش استاندارد مل    ی دوره مع  یط

لـوگرم  ید موجـود در هـر ک      ی واالن پراکـس   ی اکـ  یلیبر حسب م  
 طبـق   يدیس اسـ  ی انـد  يریگاندازه. ]21 [دیروغن محاسبه گرد  

در پـژوهش حاضـر از     ]. 22[ شد    انجام 4178استاندارد شماره   
ن ییبه منظور تع  ) AOAC)1998روش  مطابق   م و یروش مستق 

  ]. 23[ک استفاده شد یتوریوباربید تیعدد اس
  ی حسیابی ارز- 2-5
ک ی بره مـوم از آزمـون هـدون   ي روغن حاوی حسیابی ارز يبرا

بـا  ) 1398( و همکـاران  ي و بر اساس روش جعفر ياپنج نقطه 
ب ی س يکار ابتدا مقدار  نی ا يبرا]. 24[ شد رات استفاده یی تغ یکم
ن روغـن آفتـابگردان     یها و همچن  ن روغن ی با استفاده از ا    ینیزم
 يقـه در دمـا  ی دق10 مـدت حـدود   يال به عنوان شاهد بـرا  یفام
 نفر ارزیاب آموزش ندیده درخواست      15م سرخ شده واز     یمال

 ی سرخ شده، طعم، بـو، سـفت       يهاینیزمبیشد که با مصرف س    
  .از دهندی کرده و امتیابیها را ارزو رنگ آنباقت 

  يز آماری آنال- 2-6
ـ   ین روش استخراج، ت   ین بهتر ییدر تع  ، یمارها شـامل عـصاره آب
 ي بـرا ی بره موم بودند که از طرح کامال تـصادف      ی و اتانل  یمتانل
 ي دانکـن بـرا    ياح و از آزمون چنـد دامنـه       یل نتا یه و تحل  یتجز
در مرحلـه افـزودن عـصاره بـه         . ها استفاده شد  نیانگیسه م یمقا

دان در سـه سـطح صـفر،    یاکسیمارها شامل غلظت آنتیروغن ت 
 60 و 40، 20 در سـه سـطح       ي درصد و زمان نگهدار    1 و   5/0

 یل در قالب طـرح کـامال تـصادف    یروز بود که از آزمون فاکتور     
 دانکـن   ياها و از آزمون چنـد دامنـه       ل داده یه و تحل  ی تجز يبرا
 يهـا یژگـ یسه و ی مقا يبرا. ها استفاده شد  نیانگیسه م ی مقا يبرا

موم  برهي با روغن حاويدان سنتزیاکسی آنتي روغن حاویحس
مارها در سه تکرار اعمـال     یه ت یکل.  استفاده شد  یز از آزمون ت   ین

  .شدند
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   و بحثيریگجهی نت- 3
   روش استخراج- 3-1
دار یه اثر معنـ   انس  نشان دهند   یز وار یدست آمده از آنال   هج ب ینتا

 عصاره بره مـوم     یدانیاکسیت آنت یزان فعال یروش استخراج بر م   
 مربـوط بـه     يهـا نیانگیسه م ی مقا 1جدول  .  (p<0.01)بودند  

آب، اتـانول و    ( سه حالل مـورد اسـتفاده        یدانیاکسیت آنت یفعال
شـود،  ی کـه مـشاهده مـ      يطـور همان. دهدیرا نشان م  ) متانول

 ی مربوط به عصاره متـانول یدانی اکسیت آنتیزان فعال ین م یشتریب
ـ    ) 80/62(بره موم بود      پـس از آن قـرار داشـت         یو عـصاره آب

 در عــصاره یدانی اکـس یت آنتـ یـ زان فعالیـ ن میکمتـر ). 48/41(
ج، عـصاره   ین نتـا  یـ بـر اسـاس ا    ). 90/18(دست آمد    به یاتانول

ــانول ــه دل یمت ــوم، ب ــره م ــ ب ــاالتر ی ــودن ب ــن فعالیل دارا ب ت ی
ن عصاره انتخـاب شـد و از آن در    ی عنوان بهتر   به یدانیاکسیآنت

  .دیا استفاده گردی مختلف در روغن سويدرصدها
Table1 Comparison of means of the effect of 
extraction method on the antioxidant activity 

of propolis 
Extraction solution antioxidant activity 

water 41.48b 
ethanol 18.90c 

methanol 62.80a 
Values with different letter indicate significant 

difference (P≤0.01) 
 

DPPH دار است که در حضوریکال آزاد پایک رادی               
کال یراد.  شودی میک خنثیولوژی بيها در نمونه هادانیاکسیآنت

   517 در   جذب حداکثر باعث   اتانول  طیمح در  ، DPPHآزاد 
  نی شدن ایدر صورت خنث.  گرددی میجاد رنگ ارغوانینانومتر و ا

 کاسته شده و به زرد کم رنگ یکال، از شدت رنگ ارغوانی راد
 یی متناسب با تواناين، کاهش جذب نوریابد؛ بنابرای یر مییتغ

گر، قدرت ی و به عبارت دDPPHکال ی رادي سازیخنث
 يدر پژوهش جار]. 25[هد بود  نمونه مورد نظر خوایدانیاکسیآنت

 به ی عصاره متانولیدانیاکسیت آنتیزان فعالینشان داده شد که م
 و عصاره (p<0.01)ها بود ر عصارهیشتر از سای بيداریطور معن

 عصاره یدانیاکسیت آنتیباالتر بودن فعال.  پس از آن قرار داشتیآب
 یبات فنلیرکل تیها، احتماال به دلر عصارهی نسبت به سایمتانول

  دست آمده از بهيهادر عصاره.  باشدیشترِ موجود در آن میب

ها ز وجود دارند که نوع آنی نیبات مختلفی مختلف، ترکيها حالل
ت یزان فعالین میکمتر. ت حالل مورد استفاده دارندی به ماهیبستگ

ن رو، از یاز ا. دست آمد بره موم بهی در عصاره اتانولیدانیاکسیآنت
 در یعیدان طبی اکسیک آنتی بره موم، به عنوان یره متانولعصا

ون یداسیروغن آفتابگردان استفاده شد و اثر آن بر واکنش اکس
 ی قرار گرفت و با نمونه فاقد آنتی روغن مورد بررسيهانمونه

سه ی مقايدان سنتزی اکسی آنتيو روغن حاو) روغن خام(دان یاکس
ثر نوع حالل مورد استفاده ، ا)1391(ممشلو و همکاران . دیگرد

ه ی تهيبرا)  درصد و آب80 استون، متانول و اتانول يحالل ها(
 قرار ارزیابی مورد آن اکسیدانیآنتی هايل را بر ویژگییعصاره ازگ

 از پس و  درصد80استون  با فنولی ترکیبات میزان باالترین. دادند
ج ما یج آن ها همانند نتاینتا. شد حاصل آب و اتانول متانول، با آن

 نسبت به یشترِ عصاره متانولی بیدانی اکسیت آنتیگر فعالانیب
ن و ی ثمریج بدست آمده توسط محققینتا. ]26 [ بودیعصاره اتانول

آن . ]27 [ن پژوهش مطابقت داشتیج ایز با نتاین) 1387(همکاران 
 يساز آمادهيها مشاهده کردند که اثر نوع حالل مورد استفاده برا

ت ی و فعالیبات فنلی بر ترکینیب زمی پوست سيهاعصاره
 در یدانیاکسیت آنتیزان فعالین میشتریب.  آن موثر بودیدانیاکسیآنت

زان ین می باالترين عصاره حاویدست آمد و ا بهیعصاره متانول
ب پس از ی، به ترتی و استونی، آبی بود، عصاره اتانولیبات فنولیترک

زان یجه گرفت که میتوان نتین اساس میبر ا. آن قرار داشتند
ش یت حالل افزایش قطبی مذکور با افزايها عصارهیبات فنلیترک

 ي کمتریبات فنولیرغم راندمان باال، ترکیحالل آب عل. ابدییم
در واقع، حالل آب مواد جامد قابل . نسبت به حالل متانول دارد

بات ین ترکیه ا همی کند، ولی را در خود حل ميشتریاستخراج ب
  .ستندی نیبات فنلیلزوما ترک

 بـر   يدان و زمـان نگهـدار     ی اکس ی اثر آنت  -3-2
  ون روغن آفتابگردانیداسیاکس

ــدول ــال2در ج ــز واری، آن ــر تی ــایانس اث ــر  يماره ــف ب  مختل
.  روغن آفتابگردان نشان داده شده اسـت    یشی اکسا يهاشاخص

 يمارهـا یشود، اثـر ت   ین جدول مشاهده م   ی که در ا   يطورهمان
د یک اسـ  یتوریوباربید و ت  ی، پراکس يدی اس يهاسیمختلف بر اند  

دار ی درصد معنـ   99 در سطح    يروغن آفتابگردان از لحاظ آمار    
 . (p<0.01)بود 

Table2 Mean of Squares of the effect of treatments on the oxidative characteristics of sunflower oil  
Mean of Squares Source of variations Acidity Peroxide value TBARS 

Oil with antioxidants 0.366** 21.209** 0.615** 
Storage time 12.465** 460.343** 2.695** 

Storage time×Oil with antioxidants 0.048** 2.078** 0.066** 
** Means are significant at 99% 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

7.
10

7.
11

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.17.107.119
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-27719-en.html


  1399 يد ،17 دوره ،107 شماره                    fsct/10.29252DOI.01.17.10                       ییغذا عیصنا و علوم
 

 123

  يدیس اسی اند-3-2-1
 زمـان   ی روغـن طـ    ي نمونـه هـا    يدیس اس یرات اند یی تغ 1شکل

س یزان اندیدر روز صفر، م .  دهد ی روزه را نشان م    60 ينگهدار
در همـه   .  با هم برابـر بـود      ی مورد بررس  ي همه نمونه ها   يدیاس

 از روز صفر تـا روز     يش زمان نگهدار  ی روغن، با افزا   يهانمونه
دا کرد و یش پیمارها افزای تيدیس اسیر اندی، مقاد)60روز (آخر 

.  رخ داديشتریــ، بــا ســرعت ب60 تــا 40ش، از روز یفــزان ایــا
ــم ــادیانگی ــدین مق ــف روغــن يمارهــای تيدیس اســیر ان  مختل

ن یشتریـ ، ب ي نگهـدار  ي روزها یآفتابگردان نشان داد که در تمام     
بـود  ) دانی اکسیفاقد آنت(س مربوط به روغن خام  ین اند یزان ا یم

ر  درصـد عـصاره بـره مـوم پـس از آن قـرا       5/0 يو روغن حاو  
 روغـن،  يهـا ش درصد عصاره بره موم در نمونـه   یبا افزا . داشت

 1 ي که نمونه حـاو    يافت، به نحو  ی کاهش   يدیس اس یزان اند یم
 ی طـ  يدیس اسـ  یزان انـد  یـ ن م یدرصد عصاره بـره مـوم، کمتـر       

ن ی ایدانیاکسیت آنت ی را دارا بود، فعال    ي مختلف انباردار  يروزها
 يدان سنتز یاکسی باالتر از آنت   يداریطور معن درصد از عصاره، به   

  .(p<0.01)بود

  
Fig1 Acidity changes of sunflower oil during 

storage 
  

 يهـا  نمونـه يدیس اسیدان بر اند  یاکسی اثر غلظت آنت   2در شکل 
 کـه  يطورهمان. مختلف روغن آفتابگردان نشان داده شده است      

ش درصد عـصاره بـره مـوم در روغـن           یشود، با افزا  یمشاهده م 
افـت  ی کاهش   يداریطور معن  به يدیس اس یزان اند یآفتابگردان، م 

)p<0.01( س یزان انـد  یـ ن م ین و کمتـر   یشتریـ  کـه ب   يطـور ، به
دان و روغـن  یاکـس یب در روغن خـام فاقـد آنتـ   ی، به ترت  يدیاس

ت یـ زان فعالیـ م. دیـ  درصد عصاره بره موم گزارش گرد   1 يحاو
ــ درصــد عــصاره بــره مــوم ب1 غلظــت یدانیاکــسیتــآن شتر از ی

ت ی درصد عصاره، فعال5/0 غلظت ی بود، ول يدان سنتز یاکسیآنت
  . داشتيدان سنتزیاکسی نسبت به آنتي کمتریدانیاکسیآنت

  
Fig 2 Effect of different concentrations of propolis 

extract on the acidity of sunflower oil.  
Values with different letter indicate significant 

difference 
 روغن آفتابگردان   يها نمونه يدیس اس ی بر اند  ياثر زمان نگهدار  

شـود،  یطور که مشاهده م  همان.  نشان داده شده است    3شکل در
 روزه بـود    60 ي زمـان نگهـدار    یته در ط  یدیسدار ا یش معن یافزا

(p<0.01)  60 تـا    40 از روز    يدیس اسـ  یش انـد  ی، سرعت افزا 
، روغـن  ی مورد بررسيدر همه روزها . بود40 تا 20شتر از روز  یب

ن یـ زان ایـ ن می را دارا بود و کمتـر   يدیس اس یزان اند ین م یخام باالتر 
افـت  یموم   بره   ی درصد عصاره متانول   1 يز در روغن حاو   یس ن یاند
ن فـساد  ییـ  جهت تعياری تواند مع  ی نم یی به تنها  يدیس اس یاند. شد

ل یـ تواند جهـت تکم یگر می دي به همراه پارامترهایروغن باشد، ول  
 از  یکییدیس اسـ  یانـد . ردیـ ت روغن مورد توجه قرار گ     یفی ک یابیارز
]. 28[ه روغن است ین شدت تجز  یی تع يد برا ی مف ییایمی ش يارهایمع

ن یـ  باشد که اید چرب آزاد م   ی معرف اس  يدیس اس یبه هر حال، اند   
 يدهایش اسـ ی شـوند و اکـسا  یده می چرب به سرعت اکس  يدهایاس

 و انحــالل يق فعــال ســازیــز از طریــگــر را نیراشــباع دیچــرب غ
دسـت آمـده از     ج بـه  ینتا ].29[ دهند   یش م ی افزا ي فلز يزورهایکاتال
 مختلـف   يهاه نمون يدیس اس ی مربوط به اند   يهاانس داده یز وار یآنال

دان، زمان  یاکسی آنت یروغن آفتابگردان نشان داد که اثر غلظت مصرف       
دار ی معنـ  يس از لحاظ آمـار    ین اند یها بر ا   و اثر متقابل آن    ينگهدار

هـا،   که با گذشـت زمـان در همـه نمونـه         ي، به نحو  )p<0.01(بود  
 يدیس اسـ یش اندی از افزایبخش. افتی شی افزايدیس اسیزان اند یم
 یهـا و بخـش  سرولیـ ل گلی آسيز تریدرولی، به ه  ي زمان نگهدار  یط
ا یـ  و يمـر ی پليهـا ل موجـود در فـرآورده  ی کربون يهاگر به گروه  ید

س در ین انـد یـ زان ایـ ن م یشتریـ ب]. 30[شود  یش نسبت داده م   یاکسا
 مورد مطالعه مربوط به روغـن خـام بـود و افـزودن             ي روزها یتمام
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 و  یدانیاکـس یت آنتـ  یـ ش فعال یفـزا دان به روغن، منجر بـه ا      یاکسیآنت
  . دی روغن آفتابگردان گرديها نمونهيدیس اسیکاهش اند

  

  
Fig 3 Effect of storage time on the acidity of 

sunflower oil. 
Values with different letter indicate significant 

difference  
  

س یز انـد یـ  بـره مـوم در روغـن ن       یش غلظت عصاره متـانول    یبا افزا 
ــهيدیاســ ــ ب ــاهش پيداریطــور معن ــ ک ــرد ی ــر). p<0.01(دا ک        اث
شتر از روغـن    یـ ون روغـن ب   یداسی بر کاهش اکس   يدان سنتز یاکسیآنت

 درصد عـصاره   1 ي درصد عصاره و کمتر از روغن حاو       5/0 يحاو
نه عـدد   یشیـ ، ب )1389(ران  یـ  ا یاسـتاندارد ملـ   بر اساس   . بره موم بود  

ج ینتـا . ]31 [ باشـد  ی درصد م  2ز  ی دورر ی روغن سرخ کردن   يدیاس
 40مارهـا تـا روز      ی همـه ت   يدی نـشان داد کـه عـدد اسـ         ین بررس یا

ان یـ ، ب )1392( و همکاران    یانیکاو. ن مقدار بود  ی، کمتر از ا   يانباردار
 دانی اکــس ی مختلــف آنتــ يکردنــد کــه افــزودن غلظــت هــا    

 يزیـ ش زمـان دورر ی به روغـن کـانوال باعـث افـزا      TBHQيسنتز
  .]32[روغن شد 

  دیس پراکسی اند-3-2-2
   مختلف روغنيهاد نمونهیس پراکسیرات اندیی تغ4شکل 

  به جینتا. دهدی روزه را نشان م60 ي زمان نگهداری آفتابگردان ط
هـا نـشان داد کـه اثـر غلظـت        انس داده یز وار یدست آمده از آنال   

زان یـ ها بر م   و اثر مقابل آن    يدان، زمان نگهدار  یاکسی آنت یمصرف
 مختلف روغـن آفتـابگردان از لحـاظ        يهاد نمونه یس پراکس یاند

س یر اند ین مقاد یانگیسه م یمقا. (p<0.01) دار بود    ی معن يآمار
ان کرد که از زمان صفر تا روز ی مختلف روغن بيهاد نمونهیپراکس

. دا کـرد  یـ ش پ یس افـزا  ین انـد  یزان ا یج م ی، به تدر  يخر انباردار آ
د روغن خام از یس پراکسیزان اندی رفت، میطور که انتظار مهمان

 بره موم به روغن یبا افزودن عصاره متانول. ها باالتر بودر نمونهیسا
ش یدا کـرد و افـزا     یـ د کـاهش پ   یس پراکس یزان اند یآفتابگردان، م 

ن یدار مقدار ای روغن منجر به کاهش معنيهاغلظت آن در نمونه
س یزان انـد  یـ ن م ی که کمتر  ي، به نحو  (p<0.01)د  یس گرد یاند

  .دست آمد درصد عصاره بره موم به1 يد در روغن حاویپراکس
  

  
Fig 4 Peroxide value changes (meq/kg) of sunflower 

oil during storage  
 

د یس پراکـس  یزان انـد  یـ دان بـر م   یاکـس ی اثـر غلظـت آنتـ      5شکل
 که در   يطورهمان. دهدی روغن آفتابگردان را نشان م     يهانمونه
س از ین انـد یزان ایدان بر میاکسیان شد، اثر غلظت آنت یز ب یقبل ن 

ــا افــزا. (p<0.01)دار بــود ی معنــيلحــاظ آمــار ش غلظــت یب
 یدانیاکـس یت آنتـ یفعالزان ی روغن، ميدان در نمونه ها   یاکسیآنت

در . افـت ید کـاهش  یس پراکسیزان اند یجه م یافته، در نت  یش  یافزا
د کـه   یـ  مـشاهده گرد   ي و سـنتز   یعیدان طب یاکسین آنت یسه ب یمقا
 درصـد   1 کمتـر از غلظـت       ي نـوع سـنتز    یدانیاکـس یت آنت یفعال

 عصاره اخـتالف  5/0 با غلظت ی بره موم بود، ول    یعصاره متانول 
  . (p>0.01) دار نداشت یمعن
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Fig 5 Effect of different concentrations of propolis 
extract on the peroxide value (meq/kg) of sunflower 
oil. Values with different letter indicate significant 

difference  
 

س یزان انـد یـ ، م)60روز ( تـا روز آخـر   ين روز انبـاردار  یاز اول 
ن یو ا ) 6شکل(افت  یش  ی مختلف روغن افزا   يهاد نمونه یپراکس
       ي مــورد مطالعــه، از لحــاظ آمــاري روزهــایش، در تمــامیافــزا
دان یاکـس یروغن خام فاقد آنت  . (p<0.01)دار گزارش شد    یمعن

ن یرد را دارا بود و کمتـ یس پراکسیزان اندین می باالتر60در روز  
 درصد عصاره بره موم     1 يد در روغن حاو   یس پراکس یزان اند یم

  . دست آمد به20در روز 
زان یـ  بـر م   يدان و زمـان انبـاردار     یاکسیاثر متقابل اثر غلظت آنت    

 ي روغـن آفتـابگردان از لحـاظ آمـار         يهاد نمونه یس پراکس یاند
ــ ــود یمعن ــدازه .(p<0.01) دار ب ــسید از ان ــدیس پراک ــري ان گی

در ایـن  . اي داردهاي شاخص می باشد که استفاده گسترده    تست
آزمون غلظت پراکـسید و هیدروپراکـسیدهاي تـشکیل شـده در          

شود و بر حسب میلی اکـی واالن        مرحله آغازي اندازه گیري می    
دلیل ساکن نبودن به. گرددپراکسید در هر کیلوگرم چربی بیان می

ها هنگام آزمایش باید با دقت صـورت        پراکسید دستکاري نمونه  
  .اندیس پراکسید باال شاخص فساد چربی است. گیرد

  
Fig 6 Effect of storage time on the peroxide value 

(meq/kg) of sunflower oil. 
Values with different letter indicate significant 

difference  
  

طــور برگــشت ناپــذیر موجــب تخریــب پراکـسیدها قادرنــد بــه 
هـا  هاي سلولی و در نتیجه دژنراسیون و نکـروز سـلول          پروتئین

از طرفی افزایش میزان پراکسید شرایط را بـراي ورود بـه        . شوند
بنـابراین  . کنـد فراهم مـی  ) مرحله توسعه (مرحله اتواکسیداسیون   

اریخ انقضا محصول، شاخص اندیس پراکسید با در نظر گرفتن ت     
دست آمده از ج بهینتا]. 33[روغن سالم در نظر گرفته شده است 

 ی مختلف روغن آفتابگردان طيهاد نمونهیس پراکسی اند یابیارز
هـا، از زمـان      دو ماهه نشان داد که در همه نمونه        يزمان نگهدار 

 يداریطور معنـ  س به ین اند یزان ا ی، م يصفر تا روز آخر انباردار    
زان یـ  مـورد مطالعـه، م   يدر همه روزها  ). p<0.01(افت  یشیافزا
افـزودن  . ها بـود ر نمونهیشتر از سا ید روغن خام ب   یس پراکس یاند

س ی بره موم به روغن آفتابگردان سبب کاهش اند   یعصاره متانول 
ز منجر به کاهش یها نش درصد آن در نمونهید شده و افزایپراکس

د، اخـتالف  یس پراکـس یانـد از لحـاظ کـاهش     . دیـ شتر آن گرد  یب
 درصد عـصاره    5/0 غلظت   یدانیاکسیت آنت ین فعال ی ب يداریمعن

). p>0.01( مــشاهده نــشد يدان ســنتزیاکــسیبــره مــوم و آنتــ
 ي روزهـا ید در تمـام یس پراکـس  یزان انـد  ین م ین و کمتر  یشتریب

 1 يب مربوط به روغن خام و روغن حـاو ی، به ترت یمورد بررس 
زان اسـتاندارد مجـاز     یـ  م ییجـا  از آن  .درصد عصاره بره موم بود    

 اسـت   meq/kg20ع آفتـابگردان  ید روغن ما  یس پراکس ی اند يبرا
 روغـن،  يهاان کرد که در همه نمونه     ین ب ین چن یتوان ا ی، م ]34[

ددر حـد  یس پراکـس یزان اندی روز م60به جز روغن خام پس از   
، اثر عصاره پوست )1387(ن و همکاران  ی ثمر یمحقق. مجاز بود 

ا مورد  ی روغن سو  یشی اکسا ي راموس را بر ماندگار    ینیمب ز یس
]. 27[ج ما مطابقت داشت یها با نتاج آنی قرار دادند و نتا    یابیارز

 روغن  يهان عصاره به نمونه   یآن ها مشاهده کردند که افزودن ا      
ش درصـد  ید و با افزایمارها گردید تیس پراکس یسبب کاهش اند  
س گزارش ین اند یزان ا ی م  در يشتریها، کاهش ب  عصاره در نمونه  

ان کردند که عصاره بـرگ      یز ب ین) 1389( و همکاران    یعیرف. شد
د یس پراکـس ی توانست اند ی به خوب  ppm 1000تون در سطح    یز

ن یگزیک را کنتــــرل کــــرده و جــــایــــتوریوباربید تیو اســــ
لـه  یزول و بوت  یـ  آن یدروکـس یلـه ه  ی بوت ي سـنتز  يهادانیاکسیآنت
  ].35[ شود 200 و ppm 100 تولوئن در دو سطح یدروکسیه
  دیک اسیتوریوباربیس تی اند-3-2-3
 مختلـف روغـن   يهـا د نمونهیک اسیتوریوباربیس تیرات اند ییتغ

 قابـل   7 دو ماهـه در شـکل        ي زمـان نگهـدار    یآفتابگردان در ط  
در روغــن خــام، از زمــان صــفر تــا روز آخــر . مــشاهده اســت

ش ید به سـرعت افـزا    یک اس یتوریوباربیس ت یزان اند ی، م يانباردار
 درصـد عـصاره     5/0 ي و روغـن حـاو     يدر روغن بـازار   . افتی

س ین انـد  یـ زان ا یـ  بره موم، از زمان صفر تا روز آخـر م          یمتانول
ن یش آن در بـ ی سرعت افزا  یافت، ول یش  ی افزا يداریطور معن به

ن صورت که از زمان صفر تـا  ی مختلف متفاوت بود، بد   يروزها
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 بـا سـرعت   40 تا   20 از روز    یسرعت آن کمتر بود، ول     20روز  
 سرعت آن   60 تا روز    40دا کرد، سپس از روز      یش پ ی افزا يادیز

 درصد عصاره بره موم، از زمان 1 يدر روغن حاو . افتیکاهش  
 ید بـا سـرعت کمـ      یک اسـ  یتوریوباربیس ت ی، اند 20صفر تا روز    

مقـدار آن  ، ي تا روز آخر انبـاردار  20 از روز    یافت، ول یش  یافزا
  .دا کردیش پی افزاییبا سرعت باال

  
Fig 7 Thiobarbituric acid changes (mg MA/kg) of 

sunflower oil during storage  
 يهـا ک نمونـه  یـ توریوباربید ت یس اسـ  یدان بر اند  یاکسیاثر غلظت آنت  

س یهمانند دو اند. نشان داده شده است   8روغن آفتابگردان در شکل     
دان بـه   یاکـس یبا افزودن آنت  ) يدیس اس ید و اند  یس پراکس یاند(گر  ید

افـت و   ید کاهش   یک اس یتوریوباربیس ت یزان اند یروغن آفتابگردان، م  
 روغـن منجـر بـه کـاهش     يهادان در نمونه یاکسیش غلظت آنت  یافزا
ک یتوریوباربیس ت یزان اند یم. (p<0.01)د  یگردس  ین اند یدار ا یمعن
شتر از یـ ، ب)يدان سـنتز یاکـس ی آنتـ يحـاو  (يد در روغـن بـازار     یاس

  . هر دو سطح عصاره بره موم بودي حاويهاروغن

  
Fig 8 Effect of different concentrations of propolis 

extract on the thiobarbituric acid value (mg MA/kg) 
of sunflower oil. Values with different letter indicate 

significant difference 

شات تـا روز  یـ ، از روز اول آزما   ی مورد بررس  يهادر همه نمونه  
        طــورد بــهیک اســیــتوریوباربیس تیزان انــدیــ، ميآخــر نگهــدار

س ین اند یزان ا ین م یشتریب. (p<0.01)افت  یش  ی افزا يداریمعن
ن آن در روغـن     ی بـود و کمتـر     60مربوط به روغن خام در روز       

  .دست آمد به20 بره موم در روز ی درصد عصاره متانول1 يحاو
ن یـ زان ا یـ ن م ین و کمتـر   یشتریطور که گفته شد، در کل، ب      همان

 درصد عصاره 1 يب در روغن خام و روغن حاویس به ترتیاند
دها یدروپراکـس یه ه یس در اثر تجز   ین اند یا. آمددست  بره موم به  

شتر یـ ه ب یـ جـه بـا گذشـت زمـان و تجز         ی شود، در نت   یل م یتشک
س یدها و کتون هـا، انـد  یل آن ها به آلدئیدها و تبد یدروپراکسیه
زان یـ  کـه م   ییجـا از آن . افته اسـت  یشیـ د افزا یک اسـ  یتوریوباربیت

ا بـوده   هـ ر نمونـه  یشتر از سا  یدروژن در روغن خام ب    ید ه یپراکس
ل یدل. د شده استی در آن توليشترید بین مالون آلدئ یاست، بنابرا 

د در روز آخـر نـسبت بـه         یک اسـ  یـ توریوباربیس ت یباال بودن اند  
ل یش، تـشک یآزمـا  یانی پاين است که در روزهای قبل ايروزها

 صــورت يشتریــون بــا ســرعت بیداسیه اکــسیــمحــصوالت ثانو
ل شده در مراحـل     یتشک يدهای از پراکس  يادیرد و مقدار ز   یگیم

د یـ ه و بـه مـالون آلدئ      یـ ش، تجز ی آزمـا  یانی پا ي روزها یه ط یاول
ــد ــدل شــدهیتب ــب. ان ــایشتری ــشکيری در جلــوگیین توان ل ی از ت

 درصـد  1 يمـار حـاو  یون توسـط ت یداسیه اکـس  یمحصوالت ثانو 
ن پـژوهش  یـ  کـه در ا يطورهمان. دیعصاره بره موم اعمال گرد   

ون وابسته  یداسیها در مهار اکس   اندیاکسی آنت ییمشاهده شد، توانا  
 از عـصاره،  يشتریـ ر بی مقـاد  ي حـاو  يهابه غلظت بود و روغن    

ش قــدرت  یافــزا.  نــشان دادنــد يشتریــو بیداتیثبــات اکــس 
توان یش غلظت را میجه افزای در نت  یبات فنول ی ترک یدانیاکسیآنت

 واکـنش بـا   يبات براین ترک ی فعال ا  يهاگاهیش تعداد جا  یبه افزا 
در ) 2007( و بـانگر    يدیج شه ینتا.  آزاد نسبت داد   يهاکالیراد

 و یز صـمدلوئ  یو ن ] 36[ری عصاره س  یدانیاکسی اثرات آنت  یبررس
بـات  ی ترک یدانیاکـس یت آنتـ  یـ  فعال یابیدر ارز ) 1386(همکاران  

 يدارسازی استخراج شده از هسته انار با حالل استون در پا  یفنول
ن پـژوهش  یـ ج ایا نتا، ب]37[ع شده  یط تسر یا در شرا  یروغن سو 

، )2007( پـژوهش فـاراگ و همکـاران     يهاداده. مطابقت داشت 
گـرم  یلـ ی م8/0 بـه   3/2ک از   یـ توریوباربیس ت یگر کاهش اند  انیب

 عـصاره   ppm 800لوگرم روغن در حـضور      ید در ک  یمالون آلدئ 
ــود یبــرگ ز ــرات )2007(نگ و همکــاران  یســ]. 38[تــون ب ، اث

ون یداسین را در رونـد اکـس      ی اسـانس بـرگ دارچـ      یدانیاکسیآنت
د یک اسـ  یـ توریوباربید و ت  یس پراکس یل اند یروغن خردل و تشک   
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 از آن بود که اسانس یها حاکج آنی قرار دادند و نتا یمورد بررس 
ل یـ  نسبت بـه پروپ يتري درصد اثرات قو 02/0 یدر سطح غلظت  
  ].39[گاالت داشت 

ــ مقا-3-3  ي روغــن حــاوی حــسیژگــیسه وی
  ي بره موم و روغن بازارعصاره

ن ی بـ يداری اخـتالف معنـ  يج نـشان داد کـه از لحـاظ آمـار     ینتا
 ي روغن حـاو   یرش کل ی، رنگ و پذ   یازات بافت، طعم، سفت   یامت

دان ی اکـس ی آنتـ يحـاو  (ي بره موم و روغن بازاریعصاره متانول 
از روغـن   یـ از لحاظ بـو، امت    . (p>0.05)وجود نداشت   ) يسنتز
 ي کمتر از روغـن بـازار  يداریطور معن  عصاره بره موم به    يحاو
 يدر کل، هر دو نمونه روغن از لحاظ پارامترها. (p<0.05)بود 
  . قابل قبول بودندیحس

 روغـن آفتـابگردان     یرش کلـ  یاز پـذ  یـ  که در کل، امت    ییجااز آن 
تـوان  یبود، م ) خوب (4 بره موم باالتر از      ی عصاره متانول  يحاو

 قابل ی حسيهایژگیمار از لحاظ وین تیکرد که اان ین بین چنیا
ان کردند یز مشابه با ما ب    ین) 1392(زاده و همکاران    یعل. قبول بود 

 عـصاره  ين روغن حاوی بيداری اختالف معنيکه از لحاظ آمار 
 وجـود   TBHQ يدان سـنتز  یاکـس ی آنت ي و روغن حاو   يرزمار

 پژوهش  دری مصرفيان کردند که عصاره رزماریها بنداشت، آن 
ن یـ  فاقـد بـو و طعـم نـامطلوب بـود و ا             ییها خود بـه تنهـا     آن
ر اجزا نداشت ی تداخالت طعم با ساTBHQدان مشابه یاکسیآنت

  ].40[ نداشت ی حسيهایژگی بر ویو اثر منف
 

  ی کليریگجهی نت-4
ون در روغـن خـام   یداسیزان اکـس یـ ن میج نشان داد که باالتر   ینتا

 و افزودن عصاره بره موم به روغن دهدیدان رخ میاکسیفاقد آنت 
ز ی نيزمان نگهدار. شودی میشی اکسايهاسیمنجر به کاهش اند 

ش مـدت   یون روغن آفتابگردان مؤثر بوده و با افـزا        یداسیدر اکس 
از طـرف   . گـردد یمـ  ونیداسیشتر دچار اکـس   ی، روغن ب  ينگهدار

 در يداریر معنـ یـ یگر، افزودن بره موم به روغن آفتابگردان تغ       ید
آورد و روغـن آفتـابگردان      یروغن به وجود نم   ی حس يهایژگیو

 قابـل  ی حسيهایژگی بره موم، از لحاظ وی عصاره متانول يحاو
 ی نمود که عصاره متانوليریگجهینت توانیرو منیاز ا. قبول است

توانـد بـه   ی بوده و مـ   ی خوب یدانیاکسیت آنت ی فعال يبره موم دارا  
  .ردی مورد توجه قرار گي سنتزيهادانی اکسین آنتیگزیعنوان جا
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Study on the antioxidant activityof propolis extract and its effect 
on the oxidation of sunflower oil 
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Propolis is a resinous substance collected by honeybees from various plant sources. This study was 
aimed to evaluate antioxidative activities of propolis extract in sunflower oil during the storage period. 
In this study, the antioxidant capacities of the propolis extracts (ethanol, methanol and aqueous 
extracts) were determined initially using DPPH and the best extract was selected to add to oil. The 
results stated that the methanolic extract of propolis had the highest antioxidant activity. Then, 
different concentrations of methanolic extract (0, 0.5 and 1 percentage) were added to sunflower oil 
and incubated for 60 days at 25°C. To comparethe propolis extract with synthetic antioxidants, 
commercial sunflower oil containing TBHQ was prepared and incubated, too. Peroxide values (PV), 
acidity index and thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) levels were measured every 20 
days during the period of the study. The obtained data were analyzed using a completely randomized 
design. Results showed that the addition of antioxidant to sunflower oil lead to decrease of PV, 
TBARS and acidity values of samples. In this respect, 1% methanolic extract of propolis was more 
potent than the 0.5% extracts and synthetic Antioxidant. During storage, the amounts of oxidative 
indexes of samples were increased gradually. The highest amount of oxidation was observedfor crude 
oil. The sensory results showed no significant difference between flavor, color, and overall acceptance 
scores of oil with propolis extract and commercial Sunflower oil, but the score of odor of oil with 
propolis extract was lower than the commercial oil. It seems that the methanolic extract of propolis is a 
potent antioxidant, which makes it a potential antioxidant for oil and oil products during storage. 
 
Keywords: Antioxidant activity, Oxidation of oil, Propolis, Sunflower oil, Bee products 
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