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 ر بر روغن سویااکسیدانی ترکیبات فنولیک هسته انا اثر آنتی
 

 2 و محسن برزگر2محمدحسین عزیزی* ،1حمیدرضا صمدلوئی

 علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس،گروه ارشد  آموخته کارشناسی دانش1

 دانشگاه تربیت مدرس دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی2

8/2/86 :؛ تاریخ پذیرش 11/5/85 :تاریخ دریافت  

 
 
 

 چکیده
 وجود یعی طبیها دانی اکسی به استفاده از آنتیل روزافزونی تمای سنتزیها دانی اکسی نامطلوب آنتات اثرلیدل امروزه به

  و به کمک امواج فراصوت استخراج و انار با حالل استن ده رقمک هستهیبات فنولین پژوهش ترکیل در این دلیبه هم. دارد
ای که بیشترین مقدار ترکیبات فنولیک را  نمونهاکسیدانی   اثر آنتی،سیوکالتو ـ ها به روش فولین آنمقدار گیری   اندازهضمن
 ومتغییر بوده درصد  02/1الی  2/0 که ترکیبات فنولیک هسته انار بین داد نتایج نشان . شدی بر روغن سویا بررسداشت

طور جداگانه   بهست سیاه از رقم پوک استخراج شدهیبات فنولی ترک.اه مشاهده شدبیشترین ترکیب فنولیک در رقم پوست سی
به نمونه روغن  ppm 200 و 100 در دو سطح BHA یدان سنتزی اکسین آنتی همچنو ppm 350 و 200، 100در سه سطح 

ق یاز طر) گراد ی درجه سانت60 یدر دما( ون روغن خامیداسیر انداختن اکسیخأمارها در به تیاثر ت.  بو شده افزوده شدیا بیسو
ک یبات فنولیج نشان داد که اوالً ترکینتا.  قرار گرفتی مورد بررس)TBA( اسید کیتوریوباربید و تیپراکس دو عدد یریگ اندازه

ن اثر یشتریک استخراج شده از هسته انار بیبات فنولیاز ترک ppm 350مار یاً تی دارند و ثانیدانیاکس یهسته انار اثر آنت
ب یترت  به12ک هسته انار و نمونه شاهد در روز یبات فنولیترک ppm 350مار ی تTBA د ویعدد پراکس.  را داردیدانیاکس یآنت
 .3587/0 گرم و 1000 در  پراکسید واالنی اکیلی م91 ؛1883/0  و گرم1000 در  پراکسید واالنی اکیلی م69/60
 

 یدانیاکس یت آنتیک، فعالیبات فنولیا، ترکی هسته انار، روغن سو:یدی کلهای واژه
 

  مقدمه
روغن خام که بوسیله پرس سرد و یا بـه کمـک حـالل              

طعـم و رنـگ نامناسـب در       ، شود به علـت بـو       استخراج می 
روغنـی کـه مرحلـه      . شـود  کارخانجات روغن فرآوری مـی    

رنگ و بی بو شده ولی  بی، کند شفاف بی بو شدن را طی می   
 ـطشرایدهی مقاومت روغن کاهش یافته و  علت حرارت به

 
ی اکسیداســیون را دارد و بــه راحتــی عــدد مناســب بــرا

کند به همین دلیـل در کارخانجـات       پراکسید آن رشد می   
منظور افزایش مقاومت    اکسیدان به  فرآوری روغن از آنتی   

ــی    ــتفاده م ــیون اس ــه اکسیداس ــبت ب ــن نس ــود روغ . ش
 طبیعـی تقسـیم   و   دو دسـته سـنتزی        بـه  هـا   اکسیدان  آنتی

 رکیباتـ تمدتاًـزی عنتـهای س دانـاکسی تیـآن. شوند یـم

                                                 
 Azizit_m@modares.ac.ir:  مسئول مکاتبه-*
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 1توان به بوتیالت هیدروکسی تولوئن    هستند که می   فنولیک
(BHT)    2، بوتیالت هیدروکسی آنیـزول (BHA)  ت ، تـر

 . اشـاره نمـود    4 و گـاالت   (TBHQ3) 3بوتیل هیدروکینون 
 ،5مــری ماننــد آنوکســومر   هــای پلــی  آنتــی اکســیدان 

انـد کـه       نیز معرفی گشـته    100 7 و یونوکس  6330یونوکس
مهـدوی و   ( گیرنـد   ورد استفاده قـرار نمـی     اری م طور تج  به

  ذکـر شـده     یسـنتز  یهـا  دانی اکسـ  ی آنت ).1995همکاران،  
در ل یــن دلی بــه همــبــوده یــیزا ســرطاندارای خاصــیت 

های اخیر به دالیل مربوط به سالمتی توجه زیادی بـه             سال
معطوف ) ع گیاهی بویژه در منا   هب (طبیعیهای    اکسیدان  آنتی

منظور به کـارگیری     ای به   ستردهگردیده است و تحقیقات گ    
بـه انجـام    سـنتزی هـای   اکسیدان این ترکیبات به جای آنتی  

؛ 1999،  هادسـون ؛ پـرات و     2005رجـائی،    (.رسیده است 
 )1998،  شـهیدی ؛ واناسوندارا و    2003زاینول و همکاران،    

عنوان ترکیبـی کـه      به کارگیری اسیدهای فنولیک طبیعی به     
کنند به شدت مـورد توجـه         های آزاد را درگیر می      رادیکال

اد نقش مهمی در    زهای آ   رادیکال. محققان قرار گرفته است   
ســتینبرگ، ( تصــلب شــرایین: هــای مزمنــی ماننــد بیمــاری

ــزی)1992 ــوردون،  (، اخــتالالت مغ  و ســرطان) 1996گ
  .دارند) 1983آمس، (

تـرین   یکی از قدیمی) .Punica granatum L(انار 
ســیعی از کشــورهای  اســت کــه در منــاطق وییهــا میــوه

الحدین و صـ ( شـود  گرمسیری تا نیمه گرمسیری کشت می    
های تجاری ایـران     این میوه از مهمترین میوه     ).1984،  کدر
 665 بـالغ بـر      1382باشد که میزان تولیـد آن در سـال            می

دانه انـار بسـته      هسته   .)2003،  بی نام ( هزار تن بوده است   
 میـوه را     گـرم در کیلـوگرم وزن      100–40به شرایط کشت    

 وزن خشـک آن روغـن        درصد 15–10 که   دهد یل م یتشک
 وسیله در پژوهشی که به    .)2005 ،فدوی و همکاران   (است

 دانجام گرفت وجـو    1999همکاران در سال     و   اسچوبرت
                                                 
1 - Butylated hydroxytoluene 
2 - Butylated hydroxyanisole 
3 - Tert-butyl hydroquinone 
4 - Gallate 
5 - Anoxomer 
6 - Ionox-330 
7 - Ionox-100 

 انـار مـورد بررسـی    هسته ها در اکسیدان یا عدم وجود آنتی  
 آنها روغن هسته انار را بـاروش پـرس سـرد            .قرار گرفت 
هسـته انـار    روغن اکسیدانی آنتیویژگی  کردند و   استخراج  

ــه      ــک ب ــت آن نزدی ــه فعالی ــد ک ــنجیدند و دریافتن را س
 میزان ترکیبات فنولیک    .است BHAی  اکسیدان تجار  آنتی

 گـزارش شـده اسـت      درصـد    015/0در روغن هسته انـار      
  قابـل  یدانیاکسـ   یاثر آنتـ   .)1999 ،اسچوبرت و همکاران  (

ا یبر روغـن سـو    وست پسته   ک پ یبات فنول ی از ترک  یا هتوج
گلــی و  (گــزارش شــده اســت و همکــاران توســط گلــی

 مشابه که بـر اثـر       یقین در تحق  یهمچن و   )2005 ،همکاران
ک پوسـت انـار رقـم پوسـت         یبات فنول ی ترک یدانیاکس  یآنت
بات ی ترک یدانیاکس  ی اثر آنت  انجام گرفته ا  یاه بر روغن سو   یس

یعثوبی ( اند   را قابل توجه گزارش کرده      پوست انار  کیفنول
 ).2006 ،و همکاران

با توجه به موارد ذکر شده و با در نظر گرفتن این نکته 
 کــه ایــران بیشــترین میــزان تولیــد انــار در جهــان را دارد

ده هسـته   در این تحقیق ترکیبات فنولیـک        )2004فدوی،  (
اکسیدانی آن  گیری شد و اثر آنتی رقم تجاری انار یزد اندازه

 .ی گردیدبر روغن سویا بررس
 

 ها مواد و روش
 مرکز ده رقم انار از کلکسیون انار این تحقیق در

 شد، چیده یزدتحقیقات کشاورزی و باغبانی شهرستان 
 آفتاب از ری شده فاقد آثاچیدههای  نمونهطوری که  هب

 :های مورد مطالعه رقم. بودند سالم کامالًسوختگی و 
 -4زدی  زاغ ی-3 گردن طوق -2 شهوار یزدی شیرین -1

 شهوار گرج -7 پوست سیاه -6 خاتونی آمانه -5 ساوه
 سیاه دانه اصفهانی -10 گبری -9 ملس یزدی -8یزدی 

 آبگیری شد و ها نمونه ،های انار  از تهیه رقمپس .بود
 و در سایه )گراد  درجه سانتی30(دمای محیط در ها  هسته

 پس از خشک انارهای مختلف  های رقم ههست. خشک شد
 و برای )40تا مش  (سط آسیاب خرد شدهشدن تو
 گراد سانتی درجه -18 بعدی در دمای یها آزمایش

 . نگهداری شد
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ها با استفاده از آزمون دانکن و  داده :تجزیه تحلیل آماری
 مورد تجزیه و تحلیل قرار (ANOVA)آنالیز واریانس 

 .گرفت
ترکیبات فنولیک : گیری ترکیبات فنولیک هسته انار اندازه
گیری  سیوکالتو اندازه ـ ه انار به روش استاندارد فولینهست
 ).2002سینگ، ( شد
ک یبات فنول ی ترک یدانیاکس  ی اثر آنت  یریگ ش اندازه یآزما

 اه بـا  یرقـم پوسـت سـ     هسـته   ک  یبات فنول یترک: هسته انار 
رکننـده چرخـان    ی به کمک تبخ   شد و  استن استخراج    حالل

 250،  100در سه سـطح      حاصل   ر و عصاره  یآن تبخ حالل  
دان یاکس  یآنت ppm 200 و   100و دو سطح     ppm 350و  

 با در نظر گرفتن . شدا افزودهی به روغن سو  BHA یسنتز
شرایط اکسیداسیون تسـریع شـده فـراهم        ک نمونه شاهد    ی

  و) روز12مــدت  بــهگــراد  درجــه ســانتی 60 دمــای(شــد 
ــتغ ــییـ ــاTBA د ویرات پراکسـ  12 و 8، 4 ی در روزهـ

 .د شیریگ اندازه
 اکسیداسیون هپراکسید محصول اولی: روغن  پراکسیدعدد

طور کلی هر قدر که درجه غیراشباع  همواد چرب است و ب
ها بیشتر باشد روغن و یا ماده چرب آمادگی  روغن

وقتی که میزان پراکسید به . بیشتری برای اکسیداسیون دارد
یرات مختلفی صورت گرفته و مواد یحد معینی برسد تغ

 کتونی ایجاد شده که در ایجاد بو و طعم فرار آلدئیدی و
عدد . )1998پروانه، ( باشند ثر میؤنامطبوع مواد چرب م

 برحسب میلی اکی وگیری  به روش متداول اندازهپراکسید 
 شده است گرم روغن بیان 1000واالن پراکسید در 

 ).1985؛ هاشمی تنکابنی، 1999؛ حسینی، 1998پروانه، (
باربیتوریک مقدار تیوعدد اسید : عدد اسید تیوباربیتوریک

.  گرم چربی است1000آلدئید موجود در  مالون دی 
استفاده از اسید تیوباربیتوریک برای سنجش فساد ناشی از 

توان یک روش کمکی برای  ها را می اکسیداسیون روغن
ه و تیگیری پراکسید، اسید ها از جمله اندازه روش سایر

ی که انجام شده است از تجربیات. تندی به حساب آورد
معلوم گردید که این اندیس مراحل اولیه فساد را تعیین 

رات پایداری ی لیکن وقتی که روغن اکسید شد تغی،کند نمی
تواند مورد استفاده قرار  شود که می در این اندیس پیدا می

در اثر واکنش اسید تیوباربیتویک با مالون آلدئید . گیرد
با دستگاه طیف سنج نوری شود که  رنگ قرمزی تولید می

گیری  اندازه .)1985هاشمی تنکابنی، ( گردد گیری می هانداز
مهران، ( انجام گردیدروش استاندارد  به TBAعدد 
1976(. 

 محاسبه 1اندیس اسید تیوباربیتوریک براساس رابطه 
 :شود می

)1             (                                      
ad

e
E

.
= 

e : گیری شده جذب نوری اندازه 
d :ضخامت سل نوری 
a :وزن نمونه برحسب گرم 
 

  و بحثایجنت
میزان   تجزیه واریانس نشان داد کهیها ولجد

 5در سطح   یزد انار  ده رقمدر هستهترکیبات فنولیک 
ترکیبات میزان . دن آماری داردار با هم اختالف معنی درصد
متغییر بوده که  درصد 02/1 الی 2/0  هسته انار بینفنولیک

و پوست سیاه  در رقم ترکیبات فنولیک میزانبیشترین 
 طوق گردن در رقم ترکیبات فنولیککمترین میزان 

های  ترتیب آنها را در گروه  دانکن بهآزموندست آمد که  هب
A و D ای که   در کار مشابه).1 شکل( داده است قرار

انجام شده میزان برروی پوست رقم انار پوست سیاه 
  درصد گزارش شده است40ترکیبات فنولیک آن 

 ).2006یعثوبی، (
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 گر بیانها با حروف غیرمشابه  ستون ( مختلف اناریها رقم هستهترکیبات فنولیک میزان  -1شکل 

 .) است درصد95در سطح اطمینان  دار اختالف معنی

 
بات ی ترکیدانیاکس یاثر آنتدر این تحقیق همچنین 

 یدان سنتزیاکس یاه با آنتیپوست سک هسته انار رقم یولفن
BHA ش دو صفت ین آزمایدر ا. شد سه یو شاهد مقا

د و اثر  شیبررس TBAش ید و افزایش پراکسیافزا
ن دو صفت ی در کاهش ای و سنتزیعی طبیها دانیاکس یآنت

 تجزیه  از.دیگرد  ینسبت به هم و نسبت به شاهد بررس
 یبر اثرات اصل  م که عالوهیابی یر مد دیصفت پراکسآماری 

  نوع اثر متقابل زمان و،دان و زمانیاکس ی آنتنوع و سطح
 آماری تجزیههمچنین از . دار است یدان معنیاکس یآنت

  نوعیبر اثرات اصل م که عالوهیابی یدر م TBA صفت
  نوع و سطحدان و زمان اثر متقابل زمان ویاکس یآنت
 .ر استدا ی معن نیزدانیاکس یآنت

د مربوط به ین مقدار عدد پراکسی کمتر2مطابق شکل 
باشد که  ی م4ک در روز یبات فنولیترک ppm 350 ماریت

 4در روز . باشد یمروز  4 یطدان در یاکس ین آنتیتر یقو
ک هسته انار یبات فنولیترک ppm 100مارید تیزان پراکسیم

دهنده  کمتر بوده که نشان BHA یدان سنتزیاکس یاز آنت
ک یب فنولی ترکیدانیاکس یباشد که اثر آنت یت مین واقعیا

تر  ی قو4 در روز یدان سنتزیاکس یهسته انار از آنت
 350 مارید تیزان پراکسی م12 و 8 یدر روزها. باشد یم

ppm ه ین مقدار را نسبت به بقیک هسته انار کمتریفنول
 نی ای باالیدانیاکس یدهنده اثر آنت مارها داشته که نشانیت
 100( یدانیاکس یزان اثر آنتی م12در روز . باشد یمار میت

ppm (BHA 100مار ی تیدانیاکس یاز اثر آنت ppm 
ن یتوان چن یشتر شده که می هسته انار بترکیبات فنولیک

ک هسته انار یبات فنولی ترک12استنباط کرد که در روز 
 درجه 60 در اثر حرارت یا شکستگیه و یدچار تجز

 آن کاهش یدانیاکس یشده و اثر آنتنکوباتور اگراد  یسانت
 ،؛ لویلیگر و همکاران2001، کورزاکپوکورنی و ( افتهی

ترکیبات  ppm 250 یماریب تی ترکین نکته برای ا)1996
 12 در روز .باشد ین شکل میز به همیهسته انار نفنولیک 

 از یک حتیب فنولین سطح ترکی ایدانیاکس یزان اثر آنتیم
100 ppm در . ز کمتر شده استی نیدان سنتزیاکس یآنت
 ppm 250 یدانیاکس ی اثر آنت8 و 4که در روز  یحال

 BHA یدان سنتزیاکس یهسته انار از آنتترکیبات فنولیک 
 .شتر بوده استیب ppm 200و  ppm 100سطح 
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 یدان سنتزی اکس آنتی، )AS( در تیمارهای مختلف ترکیبات فنولیک هسته انار )PV (دی پراکسعدد -2 شکل

)BHA ( و نمونه شاهد)Control ( 12 و 8، 4در روزهای. 
 

ک یک یبات فنولی ترکیدانیاکس ی اثر آنتیدر بررس
 اثر یدهنده واقع د نشانی مثل عدد پراکسشاخص

زان عدد یم میدان یطور که م ست همانی نیدانیاکس  یآنت
 یباشد بلکه تا مدت یش نمید همواره در حال افزایپراکس
د ی رسین که به سطح مشخصیافته و بعد از ایش یاافز

ن یهم به. گردد یجاد می ایبات جانبیشکسته شده و ترک
 یریگ بر اندازه  عالوهیدانیاکس ی اثر آنتیل در بررسیدل

 یز بررسین TBAش ید روند افزایش پراکسیروند افزا
مربوط به  TBAن مقدار یکمتر 3 مطابق شکل. گردد یم
 4ک هسته انار در روز یبات فنولیترک ppm 350ماریت

 TBAش ید با روند افزایش پراکسیروند افزا. است
جه گرفت روند رشد یتوان نت ی ندارد که میهماهنگ
TBA د یبر پراکس  عالوهیگری دیها ر شاخصیثأتحت ت
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  و) BHA (تزیاکسیدان سن آنتی، )AS( ترکیبات فنولیک هسته انارتیمارهای مختلف در  TBA عدد -3شکل 

 .12 و 8، 4در روزهای ) Control( شاهد نمونه
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ن ارقام مختلف هسته انار از ی بطور که گفته شد همان
 وجود یدار آمار یک اختالف معنیبات فنولیزان ترکینظر م

ک مربوط به رقم یبات فنولیزان ترکین میشتریدارد که ب
 اثر یدر بررس. است)  درصد02/1( اهیپوست س

ن یشتریباه یک رقم پوست سیبات فنولی ترکیدانیاکس یآنت
 مربوط به ،مارها ذکر شدی در تیدانیاکس یقدرت آنت

 ک هسته اناریبات فنولیترک 350ppm یعیدان طبیاکس یآنت
بات ی ترکیدانیاکس ینه اثر آنتی در زمیکار مشابه. باشد می
دست  هنترنت بی و ایا ک هسته انار در منابع کتابخانهیفنول

 یدر موارد مشابه. سه شودیها مقا ج با آنیکه نتاامد ین
 با دو حالل آب و متانول ک پوست پستهیبات فنولیترک

ک استخراج شده در سه یبات فنولیترک .دیگرداستخراج 
ا افزوده شده یبه روغن سو ppm 600 و 400، 200سطح 

براساس روند ا ی بر روغن سوها آنیدانیاکس یاثر آنتو 
 نشان یج آمارینتا.  شدیبررس TBAد و یش پراکسیافزا
 ک پوسته پستهیبات فنولیزان ترکیش می با افزا کهداد

ش یآن افزا یدانیاکس ی اثر آنتافزوده شده به روغن سویا،

 ترکیبات 600ppmهای تیمار  اکسیدان قدرت آنتی. یابد می
اکسیدان   آنتی200ppm سطح با فنولیک پوست پسته

گلی و ( کند برابری می) BHT و BHA(سنتزی 
نه یگر در زمی مشابه دین کارهایهمچن .)2005همکاران، 

ک یبات فنولی و ترکی روغن هسته چایدانیاکس یاثر آنت
یعثوبی، ( ا صورت گرفته استیپوست انار بر روغن سو

ق یقات با تحقیتحقن یسه ایاز مقا )2005؛ رجائی، 2006
ترین اثر   اوال قویشود که ی ماستنباطن یر چنیاخ
اکسیدانی مربوط به ترکیبات فنولیک هسته انار  تیآن

اکسیدانی آن در  ثر آنتیا ppm 350باشد که در سطح  می
 ppm ،BHA 200 های سنتزی اکسیدان سطح آنتی

که در پوست پسته و پوست انار این  در حالی باشد، یم
 افزایش یافته است ppm 500 و 600ترتیب به  میزان به

ا یبه روغن سوک یبات فنولید ترکش از حیبافزودن  ثانیاً
سوتیریوس و ( دهد  یمکاهش   آن رایدانیاکس یاثر آنت
 ).1996، یستکو الدین و اپل ـ ؛ کمال2005 ،کی واسیلی
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Abstract 

The phenolic compounds of pomegranate seeds (ten varieties) were extracted by using acetone 
solvent and ultrasonic method for all cultivars. The concentrations of phenolic compounds in the 
extracts were determined according to the Folin-Ciocalteu method, and results were expressed as 
tannic acid equivalents per gram dry weight of sample (TAE/gdw). One cultivar with the highest 
amount of phenolic compound quantity (post sia variety) was selected and effect of its pomegranate 
seed extract (PSE) on stability of soybean oil was determined. PSE was effective in retarding oil 
deterioration at 60◦C with an increase trend in activity when concentration ranged for 100-350 ppm. 
Peroxide and TBA value for 350 ppm levels of phenolic sample and control at twelve days was 60.69 
meqO2/1Kg oil, 0.188 and 91 meqO2/1Kg oil, 0.36, respectively.  
 
Keywords: Pomegranate; Soybean Oil; Phenolic component; Antioxidant 
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