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 اوریزانول از روغن ارقام سبوس برنج  گامابررسی راه هاي جداسازي
  ایرانی 

  

  4، کامبیز الریجانی3، مریم قراچورلو2، مهرداد قوامی*1سهیال کامیاب
    

  علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران- کارشناس ارشد مهندسی کشاورزي-1

  و مهندسی صنایع غذایی،  دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد علوم وتحقیقات تهراندانشیار دانشکده علوم -2
  استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی،  دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد علوم وتحقیقات تهران-3

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد علوم وتحقیقات تهران-4
)5/2/89: پذیرش  تاریخ 3/8/88: تاریخ دریافت(  

 

  چکیده
γ-         این ماده ترکیبی از استرهاي اسـید فرولیـک   . اوریزانول یک ترکیب آنتی اکسیدانی و غیر قابل صابونی شونده موجود در روغن سبوس برنج است

پـژوهش بـه منظـور    در ایـن  . مشابه توکوفرول هـا مـی باشـد   نتی اکسیدانی آاز نظر خصوصیات  هاي تري ترپنی و استرول هاي گیاهی است و الکل
بعد از پایدار سازي حرارتی . اوریزانول، چهار رقم از ارقام برنج شمال کشور شامل برنج طارم محلی، فجر، شیرودي و ندا انتخاب شدند-γجداسازي 

 -γي سپس بـه منظـور جداسـازي و خـالص سـاز     . و شلتوك گیري،  بر روي سبوس برنج حاصله از نمونه ها عملیات روغن گیري صورت گرفت       
در روش . به کار برده شدGC/MS  استفاده شد و نهایتاً براي شناسایی ترکیبات اوریزانول روش HPTLCو  اوریزانول از کروماتوگرافی هاي ستونی

 حاصله از این  اوریزانول-γدر ادامه فعالیت آنتی اکسیدانی  . اوریزانول استفاده گردید-γدیگر از صابونی کردن روغن خام سبوس برنج براي استخراج 
 در .روي چربی استخراجی از دمبه گوسفندي و توسط دستگاه رنیسمت مورد بررسی قرار گرفته است   %  1/0 و   05/0 ،   01/0ارقام ، در سه غلظت      

 حداکثر قدرت آنتی ضمن آنکه.  اوریزانول باالتري نسبت به سایر ارقام  برخوردار است-γبین ارقام برنج مورد بررسی، رقم ندا از محتواي روغنی و 
  .اکسیدانی این ترکیب مربوط به رقم طارم محلی می باشد

  
  ، فعالیت آنتی اکسیدانی اوریزانول، روغن سبوس برنج، کروماتوگرافی، صابونی کردن-γ   :کلید واژگان

  

  مقدمه -1
γ-و   اتر پترولیوم نظیر  قطبی   حالل هاي غیرمحلول است و در               روغن  در  از جمله ترکیبات غیر صابونی موجود اوریزانول  

  ].2 [  است   نامحلول   آب هگزان به مقدار کمی محلول و در              به ترکیب  این  فیزیکی از نظر ویژگی هاي. سبوس برنج است
   و Kaneko توسط 1954بار در سال  اوریزانول براي اولین -γ             کمی    یا   و سفید رنگ کریستالی،  و  صورت پودري شفاف 

  در ابتدا این.  از روغن سبوس برنج جدا سازي شد Tsuchiya            دماي   در  که  است خاصی متمایل به زرد، بدون عطر و طعم 
   که  شد  روشن متعاقبا د اما ماده ترکیبی منفرد به نظر می رسی            از   ذوبی  نقطۀ   داراي  اوریزانول-  γ ].1 [  است پایدار اتاق 

Cْ 5/137 تا Cْ5/138 است و حداکثر جذب UVهپتان   آن در            γ-الکل هاي    ، فرولیک   اسید   اوریزانول ترکیبی از استرهاي  
     تصور   برخالف  شد وتري ترپنی و استرول هاي گیاهی می با             در  اوریزانول.  نانومتر است315 ، 290 ،231هاي  در طول موج
      به  مستقل  ماده 3  و  نمی باشد    منفرد ترکیبی این محققین               الکل و    استن اتر، کلرید متیلن، اتیل  دي  قبیل  از حالل هایی

                                                        

  kamyab_2203@yahoo.com :مسئول مکاتبات *
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 1957در سـال  .  مطـرح گردیـد  C و A ، Bهاي اوریزانول   نام
سیکلوآرتنیل  با عنوان A اوریزانول Shimizu و Ohtaتوسط  

 متـیلن سـیکلو آرتانیـل    -24 با عنـوان  Cفروالت و اوریزانول  
 بعدها شناسایی شـد     Bاوریزانول  ]. 3[فروالت شناسایی شدند    

 ترکیـب اوریزانـول شـامل کامپـستریل     3که شامل مخلوطی از   
     سیتوسـتریل فـروالت    -βفروالت، سـیکلوآرتانیل فـروالت و       

  ].4[می باشد 
 -γمولکولی و فرمول تجربـی ترکیبـات        ، وزن    نام 1در جدول   
 شـامل ترکیبـات اوریزانـول      سـاختار    1 و در شـکل      اوریزانول

ــیلن ســیکلو-24 ســیکلوآرتنیل فــروالت، ــروالتآمت  ،رتانیل ف
ــروالت  ــستریل ف ــروالت  ،کامپ ــستانیل ف ــیکلو،کامپ رتانیل آ س

  ].5[سیتوستریل فروالت نشان داده شده است -β ،فروالت
نام، وزن مولکولی و فرمول : یزانول  اور- γ ترکیبات 1جدول 

  ].6[تجربی 

  
γ-له اوریزانول داراي اثرات دارویی و درمانی از جم

هیپوکلسترولمی، تقویت رشد انسان، تحریک ترشحات 
هورمونی، تسهیل گردش خون و جلوگیري از تجمع پالکتها 

همچنین در بهبود اختالالت عصبی، ناراحتی هاي . باشد می
از یائسگی موثر است اي و درمان عالئم ناشی  اي ـ معده روده

 در ژاپن براي درمان 1962این ماده نخستین بار در سال  ].7[
 - γ]. 8[گیاهی اختالالت عصبی مورد استفاده قرار گرفت 

اوریزانول از طریق بهبود میکروسیرکوالسیون پوست و 
محافظت در برابر پروکسیداسیون و در نهایت هدایت ترشحات 

پوست در اثر استفاده طوالنی غدد چربی قادر است از پیر شدن 
اوریزانول در اثر متابولیزه -γ]. 9[و مستمر جلوگیري نماید 

ضمن آنکه . شود شدن منجر به تولید اسید فرولیک در روده می
زایی  در ارتباط با سلولهاي بدن فاقد هر گونه اثرات آلرژي 

  ].10[باشد  می

 اقــدام بـه خــالص ســازي،  XU و Godber  ،2003در سـال  
اسایی و ارزیابی آنتی اکسیدان هاي موجود در سبوس بـرنج    شن

آنتی اکسیدان هـاي موجـود در سـبوس بـرنج شـامل             . نمودند
 اوریزانول می باشند کـه  - γتوکوفرول ها، توکوتري انول ها و   

ــاي       ــدل ه ــوجهی را در م ــل ت ــسیدانی قاب ــی اک ــرات آنت اث
 ایـن  در. اکسیداسیونی کلسترول و اسید لینولئیک نشان داده اند       

 اوریزانـول از فعالیـت آنتـی       -γتحقیق مـشخص شـده اسـت        
اکسیدانی بیشتري در جلوگیري از اکسیداسیون کلسترول نسبت 

  ].11[به توکوفرول ها و توکوتري انول ها برخوردار می باشد 
 و همکاران مقایسه اي  بین  فعالیـت    Caudia ،2005در سال   

ــی اکــسیدانی   ــی اکــسید  -γ آنت ان هــاي   اوریزانــول و آنت
مـده  آنتایج بدست .  انجام دادندBHT 2  و  BHA 1مصنوعی

    BHAنشان داد بیشترین قـدرت آنتـی اکـسیدانی مربـوط بـه       
ـ γبعد از آن . می باشد   قرار می گیرند که BHT اوریزانول و  

بنابراین . داراي اثرات آنتی اکسیدانی کم و بیش مشابهی هستند       
پتانسیل کـاربردي مطلـوبی     اوریزانول از    -γ می توان گفت که   

 ].12[جهت پایدار سازي مواد لیپیدي برخوردار می باشد 

 می سبوس برنج اوریزانول، روغن -γمهمترین منبع استخراج 
هاي جنبی کارخانجات   از فرآوردهسبوس برنج. باشد

 وزنی هر دانه شلتوك را شامل 10%برنجکوبی است که حدود 
اي که از   مهمترین استفاده در مناطق شمال کشور].13[ شود می

ز آن به عنوان خوراك دام و ري اید بهره گشو  می برنجسبوس
این در حالی است که این . طیور و تقویت باغات و مزارع است

فرآوردة جنبی منبعی غنی از روغن و سایر ترکیبات دارویی و 
با توجه به .  اوریزانول است-γاکسیدانی از جمله  آنتی

، استخراج، جداسازي  اوریزانول- γ جه خصوصیات جالب تو
اما . باشد اي طوالنی می و کاربرد آن در دنیا داراي پیشینه

متاسفانه در کشور ما تحقیقات چندانی در زمینه استخراج این 
ترکیب ارزشمند در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی صورت 
نپذیرفته و هنوز کشور در ابتداي راه تحقیق و توسعه از بابت 

 . هایی قرار دارد اج چنین ریزمغذياستخر

 - γلذا در این تحقیق در نظر است ضمن جداسازي و استخراج 
 از روغن خام سبوس برنج، قدرت آنتی اکسیدانی اوریزانول

  .این ترکیب  نیز مورد بررسی قرار گیرد
  

                                                        

1. Butylated Hydroxy Anisole  
2. Butylated Hydroxy Toluene  

  فرمول  MW  نام ترکیب
  کامپستریل فروالت
  کامپستانیل فروالت

β-سیتوستریل فروالت   
  سیکلوآرتنیل فروالت
  سیکلوآرتانیل فروالت

  متیلن سیکلوآرتانیل فروالت-24

9/576  
9/578  
9/590  
9/602  
9/604  
9/616  

C38H56O4  
C38H58O4 
C39H58O4 
C40H58O4 
C40H60O4 
C41H60O4 
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  ].14[ ساختار انواع ترکیبات اوریزانول 1شکل 

 

  مواد و روش ها-2
ایی مورد استفاده براي این آزمایـشات سـاخت         کلیه مواد شیمی  

  .بوده است3شرکت آلمانی مرك 
ــاي      -2-1 ــه ه ــازي نمون ــاده س ــه و آم              تهی

  سبوس برنج
 نمونـه از ژنوتیـپ هـاي بـرنج سـفید کـه در مزرعـه مرکـز         4

اند  تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان آمل کشت داده شده
عی در منـاطق شـمال ایـران         رقم به طور وسـی     4این  . تهیه شد 

                                                        

3. Merck 

شوند که شامل ارقام طارم محلی، فجـر، شـیرودي و           کشت می 
 از  زود رس تا میـان رس بـوده و      ارقام برنج،  این .باشند  ندا می 

ی برخوردارند مطلوب و خواص فیزیکوشیمیایی     کیفیت عملکرد،
تنش هـاي   بیماریها و ، آفت کرم ساقه خوار   ورس، و نسبت به  

کدگـذاري نمونـه هـاي مـورد        . وم هـستند  مقازنده و غیرزنده    
  . انجام گرفت2آزمون به شرح جدول 

  -oC 20 ارقام شـلتوك بعـد از برداشـت  از مزرعـه در دمـاي     
یـک روز قبـل از فراینـد از سـردخانه خـارج      . نگهداري شدند 

  . شدند و به آنها فرصت داده شد تا با محیط هم دما شوند
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  آزمون کد گذاري ارقام برنج مورد 2جدول

  
به منظور .   تکرار صورت پذیرفت3برداري از هر رقم با نمونه 

ها در هواي گـرم آون        پایدار سازي نمونه ها، در هر تکرار دانه       
در ادامـه  . خـشک شـدند   ساعت 48 به مدت oC60 در دماي 

دو مرحله عملیـات آسـیابانی      سبوس برنج از     جهت جداسازي 
 ،  پوسـته   Satakeدر مرحله اول، توسط  آسیاب       . استفاده شد 

 از دانه هاي زبر شلتوك جداسازي شد و در مرحلـه            4 خارجی
  عملیـات سـبوس   McGill No.2دوم با استفاده از آسـیاب  

سبوس برنج به دست  آمـده    . گیري از برنج قهوه اي انجام شد      
، به منظور آنالیز آزمایشگاهی بسته بندي از مرحله دوم آسیابانی

داري شـد تـا     نگـه  C o15شده و در یخچال با دماي کمتـر از          
تغییرات کیفی که در نتیجه گذر زمـان و اتواکـسیداسیون روي        

  .دهند به تأخیر افتد می
  استخراج روغن خام سبوس برنج-2-2

 و 5 استخراج روغن خام سبوس برنج توسط دستگاه سوکسله
. انجام گرفت 920.39 با شمارهAOCS 3 استاندارد بر اساس

 هگزان و ml 35سبوس برنج، از  g25 در این آزمون به ازاي 
ml 15  اتیل استات به همراه g1دلیل (  اسید آسکوربیک

استفاده از این ترکیب به جهت اثر احیا کنندگی اسید 
 آسکوربیک و تاثیر آن در محافظت از ترکیب آنتی اکسیدانی

γ -یزانول می باشد و همچنین با توجه به ماهیت اسیدي این اور
ترکیب با هدف باال بردن راندمان استخراج روغن از آن استفاده 

 .به عنوان حالل استفاده شد.) شده است

اوریزانول نیمه خالص به -γجداسازي-2-3 
  روش کروماتوگرافی ستونی

 بر اساس استاندارد اوریزانول نیمه خالص-γ جداسازي

AOCS جهت . انجام گرفت984.27 یا  985.35 با شماره
اوریزانول نیمه خالص، از یک ستون سیلیکاژلی با -γاستخراج 

                                                        

4. Husk 
5. American Oil Chemists' Society 

و  cm 5/2قطر ستون کروماتوگرافی. فشار پایین استفاده شد
ل مورد استفاده از نوع ژ بوده و سیلیکاcm 50ارتفاع ستون 

 m 500 ² و سطح تماسm μ250،70- 230 با مشGلژسیلیکا
اتیل /   هگزان ml50فاز متحرك مورد استفاده، . ده استبو

  ].15[می باشد ) V/V  3 :7( استات 
اوریزانـول خـالص بــه   -γ جداسـازي   -2-4  

  6فلورسنت HPTLCروش کروماتوگرافی

 بر اساس استاندارد اوریزانول خالص- γ جداسازي

COI/T.20/Doc.19-2001;AOCS Ch5-91 انجام 
 می باشد که ذرات  TLCدر واقع همان  HPTLC .گرفت

استفاده از . متشکله آن تا حد اعال میکرونیزه شده است
نازك با کارآیی باال امکان آنالیز اوریزانول را کروماتوگرافی الیه 

 مورد استفاده، فلورسنت HPTLC  صفحه .فراهم می کند
 استفاده حالل مورد . بوده استcm20×20بوده و داراي ابعاد 

 اتیل cc15  هگزان و cc35، مخلوطی از TLCدر تانک 
 به HPTLCپس از جداسازي اجزا، صفحه . استات می باشد

با توجه به آنکه حداکثر جذب .  انتقال داده شدUV 7شناساگر 
UV توسط γ- اوریزانول در طول موج nm330 صورت می 

  TLCدر .  در این طول موج تنظیم شدUVگیرد، شناساگر 
 نسبت به مسافت طی ،میزان مسافت طی شده توسط نمونه

عریف می تRf 8 شده توسط فاز متحرك تحت عنوان اندیس
 > 1براي تمام ترکیب موجود در طبیعت بین Rfاندیس . شود
Rf < 0این اندیس براي هر ترکیب در سیستم .  متغیر می باشد

ظیر هرچند با تغییر عوامل محیطی ن. کروماتوگرافیک ثابت است
در مقدار این اندیس نیز تغییراتی ... نوع حالل، نوع صفحه و 

     براي اوریزانول در این سیستمRfاندیس . ایجاد می شود
در عملیات جداسازي اوریزانول توسط .  است38/0 - 51/0

الیه نازك با کارآیی باال دو ترکیب کلیدي که با  کروماتوگرافی
این ترکیبات .  شونداوریزانول همراه هستند جداسازي می

و ) Rf= 63/0 - 78/0(کلیدي شامل ترکیبات غیر قطبی 
 تصویر 2شکل. می باشند) Rf = 13/0 - 32/0( ترکیبات قطبی 

  را همراه با نمونه هاي مذکور HPTLCشماتیک صفحه 
  . نشان می دهد

  
                                                        

6. Fluorescent High Performance Thin Layer Chromatography 
7. UltraViolet Indicator  
8. Retention Factor 

  کد گذاري  ژنوتیپ برنج سفید
  طارم محلی

  فجر
  شیرودي

  ندا

A 
B 
C 
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  UV فلورسنت زیر المپ HPTLC   تصویر صفحه2شکل

 
 GC/MSبه روش اوریزانول -γ شناسایی-2-5

اوریزانول  به روش  - γشناسایی  ترکیبات  مختلف  
 شماره  بر اساس استاندارد  GC/MSکروماتوگرافی  

2001;ISO12228:1999;AOCS Ch 6-91 
COI/T.20/Doc.10-حالل مورد استفاده .  انجام گرفت

cc10 4:1( هگزان و اتیل استات (V/V الزم است . می باشد
 عملیات مشتق GC/MSانول به دستگاه اوریز-γقبل از تزریق 

دلیل انجام عملیات مشتق سازي . سازي روي نمونه انجام شود
این است که ممکن است بخشی از ترکیبات اوریزانول در 

. به حالت فرار در نیایند)  درجه سانتی گراد210( دماي آزمون
. بنابراین بایستی این ترکیبات را به مشتقات فرار تبدیل نمود

 با cc1/09BSTFAاوریزانول، میزان -γ مشتق سازيبراي 
 پیریدین cc1/0 و میزان C8H18F3NOSi2فرمول شیمیایی 
سپس لوله آزمون .  به آن اضافه شدC5H5Nبا فرمول شیمیایی

 30درجه سانتی گراد به مدت 30در حمام آب گرم با دماي 
اوریزانول از این طریق به -γ ترکیبات. دقیقه قرار گرفت

تبدیل شده و براي آنالیز آزمایشگاهی  TMS10فرار مشتقات 
در ادامه نمونه مشتق . آماده شدندGC/MSتوسط دستگاه 

  . تزریق شدGC/MSسازي شده به دستگاه 
  
  

                                                        

9. N,O-Bis(Trimethylsily)Trifluoro Acetamide  
10. Trimethylsily 

     اوریزانول به روش-γ جدا سازي  -2-6
  صابونی کردن

به روش صابونی کردن بر اساس  اوریزانول-γ جداسازي
 انجام Ca 6a-40اره با شمAOCS (1980) استاندارد 

  .گرفت

  11استخراج چربی از دمبه گوسفندي-2-7
 تمام روغن هاي نباتی حاوي مقادیر مختلفی آنتی  از آنجایی که

... طبیعی نظیر توکوفرول ها، توکوتري انول ها و اکسیدان
هستند و احتمال تداخل اثرات آنتی اکسیدانی این ترکیبات با 

γ- نمونه روغنی مورد آزمون وجوداوریزانول افزوده شده به 
- γدارد، از این رو جهت بررسی قدرت آنتی اکسیدانی 

اوریزانول حاصله از ارقام مختلف برنج، ترجیحاً از دمبه 
گوسفندي به دلیل عدم وجود و یا حضور مقادیر ناچیز آنتی 
اکسیدان طبیعی استفاده شد و نهایتا زمان پایداري چربی 

- γسیون در حضور مقادیر مختلفگوسفندي در برابر اکسیدا
اوریزانول توسط دستگاه  رنسیمت مورد بررسی قرار گرفته 

در این راستا به منظور استخراج چربی از دمبه گوسفندي . است
 دمبه کشتار روز به صورت کامالً kg 5از کشتارگاه آمل 

دمبه گوسفندي بالفاصله با آب، . تصادفی خریداري شد
آن حذف و به قطعات کوچک خرد ضایعات . شستشو داده شد

. سپس در فریزر گذاشته شد تا بافت آن کمی سفت شود. شد
. سپس با چرخ گوشت، ریز شده و در فریزر نگهداري شد

جهت استخراج چربی از دمبه گوسفندي، روش ذوب کردن 
خشک تحت خالء و دستگاه تبخیر کننده دوار مورد استفاده 

  دمبه چرخ g  100 حاويبه این ترتیب که بالن. قرار گرفت
 ساعت 2شده به روتاري متصل شد و استخراج چربی به مدت 

 و با سرعت C  o80تحت شرایط خالء، در درجه حرارت 
سپس جهت .  انجام گرفتrpm60چرخش بالن به میزان 

              پترولیوم اترml 200تسهیل در فرآیند فیلتراسیون 
)C  o60 –40 ( و محتویات بالن توسط داخل بالن ریخته شد

در حین صاف . قیف و ارلن بوخنر تحت خالء صاف شد
محلول صاف شده به دکانتور . شدن، پرس صورت گرفت
جهت اطمینان از عدم وجود آب، . منتقل شد و فاز آبی جدا شد

مقداري سولفات ) چربی و حالل( بدست آمده به محلول 

                                                        

11. Mutton Tallow 
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 100

 خالء   دقیقه تحت5سدیم بدون آب اضافه شد و پس از  
در ادامه به وسیله تبخیر کننده دوار تحت خال، . صاف شد

  از چربی جدا C o80 - 60حالل موجود در درجه حرارت
مینیمم حالل باقیمانده در چربی با گاز ازت خارج شد و . شد

اي تمیزي منتقل و در فریزر نگه داري  چربی به ظرف شیشه
  ].16[شد 
            بررسی قدرت آنتی اکسیدانی -2-8
γ-اوریزانول توسط دستگاه رنسیمت  

اوریزانول توسط -γبه منظور بررسی قدرت آنتی اکسیدانی 
 Cd 12b-92 با شماره AOCSدستگاه رنسیمت از استاندارد 

در این .   ایران استفاده شده است3734و استاندارد شماره 
رنج طارم محلی،  رقم ب4اوریزانول بدست آمده از -γ آزمون

فجر، شیرودي و ندا که با روش صابونی کردن بدست آمده اند 
  درصد به  چربی گوسفندي  1/0 و 05/0  ، 01/0در مقادیر 

اضافه  شدند و زمان  پایداري  در برابر اکسیداسیون براي 
  گرم  نمونه  چربی توسط  دستگاه رنسیمت  5/2  ± 01/0

 و با جریان C o110ت  در درجه  حرارMetrohm 743مدل 
  . لیتر بر ساعت ارزیابی شد20هواي 

  آنالیز آماري-2-9
به منظور تجزیه و تحلیل آماري داده ها  12SPSS 3 نرم افزار

نتایج تجزیه واریانس در قالب یک . مورد استفاده قرار گرفت
طرح کامال تصادفی بر روي هر یک از صفات تحت بررسی، 

اگونی در هر صفت تحت تاثیر گون. مورد ارزیابی قرار گرفت
با رسم منحنی . دو عامل واریته و خطاي عملیاتی است

هیستوگرام و آزمون دانکن اختالف آماري معنی دار بین داده 
  به 05/0 کمتر از P-Value. ها مورد بررسی قرار گرفت

  .عنوان معنی دار بودن رابطه در نظر گرفته شده است
  

  بحث نتایج و -3
ن روغن موجود در نمونه هاي سبوس برنج مورد  میزا1نمودار 

و ) C(، شیرودي )B(، فجر )A(آزمون یعنی ارقام طارم محلی 
  . ی دهدرا نشان م) D(ندا 

                                                        

12. Statistical Package for Social Science 

 
   نمونه هاي سبوس برنج میزان روغن 1نمودار 

  
 گرم روغن در 9-25میزان روغن سبوس برنج، معموالً بین 

ایی همچون که به فاکتوره  گرم سبوس برنج می باشد100
روش آسیاب برنج، کهنه یا تازه بودن سبوس، روش پایدار 
کردن سبوس، روش استخراج روغن، شرایط کشت و رشد، 

نتایج این پژوهش ]. 17[نوع حالل و واریته برنج بستگی دارد 
 100 گرم روغن در 57/13نشان می دهد که رقم برنج ندا با 

بعد .  می باشدگرم سبوس برنج داراي بیشترین محتواي روغنی
از آن به ترتیب ارقام طارم محلی، شیرودي  و نهایتا برنج فجر 

نتایج آنالیز آماري نشان می دهد به جز ارقام . قرار می گیرند
طارم محلی و ندا  بین بقیه ارقام از نظر آماري اختالف معنی 

با توجه به این نتایج می توان  ). >P 05/0( دار وجود دارد 
 ارقام برنج شمال از پتانسیل بسیار خوبی جهت نتیجه گرفت که

  .استحصال روغن برخوردار می باشند
اوریزانول استخراجی از ارقام مختلف - γ  میزان2نمودار 

سبوس برنج شامل طارم محلی، فجر، شیرودي و ندا را به 
 و HPTLCروش هاي کروماتوگرافی ستونی،  کروماتوگرافی 

  .روش صابونی کردن نشان می دهد

اوریزانول استخراجی از ارقام  مختلف - γ  مقایسه میزان 2نمودار 
سبوس برنج به روش هاي کروماتوگرافی ستونی،  کروماتوگرافی 

HPTLCو روش صابونی کردن   
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 اوریزانول -γهمان طور که نتایج نشان می دهد بیشترین میزان    
نیمه خالص که به روش کروماتوگرافی ستونی استحصال شـده       

 اوریزانول در - γ میلی گرم340وط به رقم برنج ندا با است مرب
بعد از بـرنج نـدا بـه ترتیـب     .  گرم سبوس برنج  می باشد 100

نمونه هاي برنج طارم محلی، شیرودي و در آخـر بـرنج فجـر              
نتایج آنالیز آماري نشان می دهد به جـز ارقـام        . قرار می گیرند  

ي اختالف معنـی    طارم محلی و ندا  بین بقیه ارقام از نظر آمار          
ــواي  ). >P 05/0( دار وجــود دارد  ــه -γمحت ــول نیم  اوریزان

خالص به دست آمده تا حد زیادي به روش استخراج روغن در 
 -γزیـرا ترکیـب آنتـی اکـسیدانی         . مرحلۀ قبـل، بـستگی دارد     

بـه همـین جهـت در روش        . اوریزانول بسیار حساس می باشد    
ان عملیـات  استخراج روغن خام سعی شده است تـا حـد امکـ    

استخراج در مدت زمان کوتاه تري انجام گیـرد و بالفاصـله از        
  .  اوریزانول استفاده شود-γروغن استخراجی براي استحصال 

 اوریزانـول  -γاز جمله دیگر عوامل مؤثر در محتواي استخراج         
ارتفـاع و  (نیمه خالص می توان به ابعاد سـتون کرومـاتوگرافی     

سرعت جریان فاز شستـشو،     ، نوع جاذب مصرفی،     )قطر ستون 
قدرت شستشوي حالل، حجم شستشو، عدم وجود حبـاب در          
ستون سیلیکاژلی، عدم ترك خوردن سطح سـتون، تـراز بـودن          
سطح سـتون،  بـدون تغییـر مانـدن آن در هنگـام عملیـات و                 

بنابراین بایستی هنگام کار بـا سـتون        . خطاهاي فردي می باشد   
اي آزمایش کننده را به  کروماتوگرافی دقت فراوانی نمود و خط     

  ].18[حداقل ممکن رساند 
  اوریزانـول  بـه روش کرومـاتوگرافی    -γدر خـالص سـازي   

HPTLC      میلـی گـرم      315رقم برنج ندا با γ-    اوریزانـول در 
 اوریزانـول   -γ گرم سبوس برنج داراي بیشترین محتـواي         100

بعد از آن به ترتیب ارقام برنج طارم محلی، شیرودي       . می باشد 
نتایج آنالیز آماري نـشان مـی دهـد کـه     . فجر قرار می گیرندو  

 اوریزانـول   -γتمامی ارقام مـورد  آزمـون  از نظـر  محتـواي          
            خالص  داراي  اختالف  آماري معنی دار با یکدیگر می باشند             

)05/0 P< .(     عوامل مختلفی در میزانγ-    اوریزانول بـه دسـت 
ین عوامل تازگی نمونه روغنـی      آمده تأثیرگذارند که مهمترین ا    

از دیگر عوامل مؤثر مـی تـوان بـه نـوع      . مورد آزمون می باشد   
حالل، نوع فاز ثابت، دما، رطوبت و سایر شرایط محیطی اشاره     

 روي دانه هـاي قهـوه اي   2006 طی تحقیقی که در سال      .نمود
برنج تایلندي که تنها مرحله شلتوك گیري را طی کرده بودنـد،   

 اوریزانـول  موجـود  در        -γ مشخص شد  میزان      انجام  گرفت  
 mg 3/71-2/9 / دانهg 100  گرم دانه  برنج قهوه اي بین 100

در ایـن تحقیـق از کرومـاتوگرافی سـتونی و           . متغیر می باشـد   
 اوریزانول، به -γدر حضور استاندارد  HPLC13کروماتوگرافی 

منظور جداسازي و خالص سازي ایـن ترکیـب اسـتفاده شـده             
  ].19[است 

 به روش صابونی کردن از بین    اوریزانول -γدر روش استخراج    
 -γ میلـی گـرم   363 بـرنج نـدا بـا    ، ارقام برنج مـورد بررسـی    

  -γ گرم سبوس برنج، داراي بیشترین مقدار 100اوریزانول در 
اوریزانول می باشد و بعد از آن به ترتیب نمونه هاي برنج طارم 

نتایج آنالیز آماري نشان . محلی، شیرودي و فجر قرار می گیرند
 -γمی دهـد کـه تمـامی ارقـام مـورد آزمـون از نظـر درصـد             

اوریزانول داراي اختالف آماري معنی دار با یکدیگر می باشـند   
 )05/0 P< .(       صورت گرفتـه    1986طبق تحقیقی که در سال 

 اوریزانول موجود در روغـن      -γمشخص شده است که درصد      
می باشد که در آن از       %  96/0-9/2خام سبوس برنج به میزان      

 اوریزانول روغـن  -γ جهت اندازه گیري میزان  HPLCروش  
 با توجه به میلی گرم ].20[خام سبوس برنج استفاده شده است 

γ-           اوریزانول موجود در نمونه هاي سبوس برنج مـورد آزمـون
 -γمشخص می شود که این ارقام برنج داراي مقـدار مطلـوبی         

تیجتاً روغن حاصله از قابلیت آنتی اکسیدانی    اوریزانول بوده و ن   
  . باالیی نیز برخوردار خواهد بود

-γدر روش صابونی کردن عوامل مختلفی باعث افـت میـزان            
اوریزانول می شود که مهمتـرین عامـل، شکـسته شـدن پیونـد          
استري بین اسید فرولیک و استرول هاي گیاهی و الکـل هـاي             

جزیه این پیوند، اوریزانول به تري ترپنی می باشد که در نتیجه ت
دو فراکسیون تبدیل می شود که بخشی از آن وارد فاز آبی شده 

، 9 بـه حـدود      pHبـا افـزایش     . و قابل بازیافت نخواهـد بـود      
      مهاجرت ترکیبات غیر قابـل صـابونی بـه فـاز اتـري افـزایش            

می یابد و راندمان بازیافت اوریزانول به حداکثر خود می رسـد    
اوریزانول را  -γ  کروماتوگرام شناسایی ترکیبات      3ودارنم ].21[

  .  نشان می دهدGC/MSتوسط دستگاه 

                                                        

13. High Performance Liquid Chromatography 
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شامل سیکلوآرتانیل فروالت،  GC/MS  اوریزانول موجود در روغن سبوس برنج توسط-γ  کروماتوگرام شناسایی ترکیبات 3نمودار

-7∆استیگماستنیل فروالت، استیگماستریل فروالت،-7∆ ؛ 9 : 50  متیلن سیکلو آرتانیل فروالت در دقیقه–24سیکلوآرتنیل فروالت، 
    14 : 35 سیتوستریل فروالت در دقیقه - β و  کامپستریل فروالت، کامپستانیل فروالت،14 : 24سیتوستنیل فروالت در دقیقه 

  
 پیک به دست آمده است که پیک 13در نتیجه این کروماتوگرام 

 ترکیبــات مختلــف  14:  35 ،14: 24 ،9 : 50هــاي دقــایق  
ــد ــرده ان ــول را شناســایی ک  ترکیــب ســیکلوآرتانیل 3. اوریزان

ــروالت،  ــستریل  -24ف ــروالت و کامپ ــیکلوآرتانیل ف ــیلن س مت
 اوریزانول هستند کـه در ایـن      -γفروالت جزء ترکیبات اصلی     

  . آزمون نیز شناسایی شده اند
 اوریزانـول، جهـت بررسـی قـدرت آنتـی           -γبعد از استخراج    

نی این ترکیب و مقایسه ارقام مختلف برنج طارم محلی، اکسیدا
فجر، شیرودي و ندا از این نظر با یکدیگر از دستگاه رنیـسمت   

به این منظور از دمبه گوسـفندي بـه دلیـل           . استفاده شده است  
ــی اکــسیدانی اســتفاده شــد و    -γعــدم حــضور ترکیبــات آنت

ـ  % 1/0 و 05/0 ،   01/0اوریزانول در غلظت هـاي مختلـف         ه ب
افزوده شد تا به این ترتیب مشخص شود که          چربی گوسفندي 

حداکثر قدرت آنتی اکسیدانی این ترکیب در چـه غلظتـی مـی      
مقایسه زمان پایداري چربی گوسفندي حـاوي        4نمودار  . باشد

 اوریزانــول حاصـــله از  -γ %  1/0 ، 05/0 ، 01/0غلظتهــاي  
ر برابـر   شیرودي و ندا را د،فجر،سبوس برنج ارقام طارم محلی 

 . نشان می دهدC  o 110اکسیداسیون در دماي 

  
 در برابر اکسیداسیون چربی مقایسه زمان پایداري 4نمودار 

 گوسفندي حاوي غلظت هاي مختلف اوریزانول در دماي 

C1100  
همان طور که مالحظه می گردد زمان مقاومت چربی 

 ساعت می باشد 17/1گوسفندي بدون حضور آنتی اکسیدان، 
 با افزودن اوریزانول حاصله از ارقام مختلف برنج مورد اما

آزمون مقاومت چربی گوسفندي نسبت به اکسیداسیون افزایش 
مقایسه نتایج این آزمون نشان می دهد که بیشترین . می یابد

قدرت آنتی اکسیدانی در بین ارقام مورد آزمون مربوط به نمونه 

 [
 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
 ]

 

                             8 / 11

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-8924-en.html


 1390، پاییز31، شماره 8فصلنامه علوم و صنایع غذایی                                                                              دوره 

103 
 

صرفی یعنی طارم محلی می باشد زیرا در کمترین غلظت م
  درصد قادر به افزایش زمان مقاومت چربی در 01/0غلظت 

  . ساعت شده است57/17برابر اکسیداسیون به مدت 
  

  نتیجه گیري -4
γ ـ  اوریزانول از جملـه ترکیبـات غیـر صـابونی شـونده مهـم        

موجود در روغن سبوس برنج اسـت کـه بـه دلیـل دارا بـودن                
انی و خواص دارویـی      از خاصیت آنتی اکسید    ترکیبات فنولیک 

 در ایـن پـژوهش از روش هـاي          .باشـد   فراوانی برخوردار مـی   
مختلف کروماتوگرافی به منظور جداسازي و شناسایی ترکیبات 

γ-        اوریزانول از روغن خام سبوس برنج اسـتفاده شـده اسـت  .
 –7∆ اوریزانول شناسایی شده با این روش شـامل          -γترکیبات

 سیتوستنیل  7∆ریل فروالت، استیگماستنیل فروالت، استیگماست  
ــروالت،    ــستانیل ف ــروالت، کامپ ــستریل ف ــروالت، کامپ -βف

سیتوستریل فروالت، سیکلو آرتنیل فـروالت، سـیکلو آرتانیـل        
ایـن  . متیلن سیکلو آرتانیل فـروالت مـی باشـد        -24فروالت،    

روش در مقیاس صنعتی به دلیل گـران بـودن چنـدان مناسـب        
 دوم یعنی صـابونی کـردن   در حالی که استفاده از روش . نیست

 Soap  اوریزانـول از  -γروغن خام سبوس برنج و استخراج 

Stock       روغن خام سبوس برنج به عنوان روشی کـاربردي تـر 
راندمان استحصال اوریزانول با روش صابونی      . مطرح  می شود   

بـا ایـن روش کنـسانتره اي حـاوي          .  بوده اسـت   %5/76کردن  
اوریزانـول حاصـله از     -γ . اوریزانول بدست آمده اسـت     3/16%

روش صابونی کردن روغن خام سـبوس بـرنج در مقایـسه بـا              
ــتونی،  ــاتوگرافی س  و HPTLCروش اول کــه در آن از کروم

GC/MS          به منظـور جداسـازي، خـالص سـازي و شناسـایی 
اوریزانول استفاده شد از خلوص باالتري نسبت به        -γترکیبات  

بت بـــه کرومـــاتوگرافی ســـتونی و رانـــدمان بـــاالتري نـــس
جهت بررسی قدرت   .  برخوردار است  HPTLCکروماتوگرافی
 Soap  اوریزانول حاصله از -γ اوریزانول، از -γآنتی اکسیدانی

Stock      نتایج این تحقیق   .  روغن خام سبوس برنج استفاده شد
ــرنج مــورد آزمــون،  ــول -γنــشان داد در بــین ارقــام ب  اوریزان

ترین قدرت آنتی استخراجی از رقم برنج طارم محلی داراي بیش
اکسیدانی می باشد زیرا در کمترین غلظت مصرفی یعنی غلظت 

  درصد قادر به افزایش زمان مقاومت چربـی گوسـفندي     01/0
  .  ساعت شده است57/17در برابر اکسیداسیون به مدت 
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Evaluation of methods for the separation of gamma oryzanol 

from Iranian rice rran oil varieties  
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γ-oryzanol is an unsaponifiable component of rice bran oil, composed of several kinds and has 
antioxidant activity similar to tocopherols. In order to separate γ-oryzanol, four varieties of rice from 
north part of  Iran have been selected. These varieties include "local Tarom", "Fajr", "Shirudi" and 
"Neda". rice bran oil was subjected to oil extraction after thermal stabilization. Column and HPTLC 
chromatography followed by GC/MS were employed for separation, purification and identification of 
γ-oryzanol. The antioxidant activity of the isolated concentrates were determined  0.01, 0.05 and  0.1 
percent on tallow, a substrate suitable to evaluate antioxidant activity due to the lack of natural 
antioxidants. The results indicated that "Neda" variety had  the  highest content of oil  and γ-oryzanol 
but the obtained γ-oryzanol from "local Tarom"variety showed the highest antioxidant activity. 
 
Keywords: γ-oryzanol,  Rice bran oil, Chromatography, Saponification, Antioxidant activity. 
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