
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی و اتانولی پوست درخت

 اکالیپتوس و کاربرد آن روی روغن آفتابگردان
 

 2، اعظم مهدی نیا * 1زهرا رضاخانی

 
 ی فریکونویسنده مسئول دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان وکارشناس آزمایشگاه تحقیقات شرکت فرآورده های روغن -*1

 Z.rezakhani@yahoo.comپست الکترونیک :

 آزمایشگاهها در شرکت فرآورده های روغنی ایران فریکو اعظم مهدی نیا ، مدیر کنترل کیفیت و -2                          

  

 چکیده :
ل زمینه و هدف:گیاهان منبع غنی از ترکیبات فنولی هستند که مهم ترین آنتی اکسیدان های طبیعی بشمار می آیند ، آنتی اکسیدان ها از عوام

 مزمن  و تخریب بسیاری از مواد غذایی جلوگیری می کنند.اصلی خنثی کننده رادیکال های آزاد می باشند ،که از شیوع بیماری های  

ودر این ترکیبات از پوست درخت اکالیپتوس نیز قابل استخراج هست برای این منظور از حلال های اتانول و متانول  با نسبت  اختلاط یک واحد پ

 ستفاده گردید.واحد حلال و به روش خیساندن برای استخراج  عصاره ا 5)پوست درخت اکالیپتوس ( و 

ه ی هدف این مطالعه ، ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و میزان فنول و فلاونوئید تام پوست درخت اکالیپتوس و بررسی  خواص آنتی اکسیدانی عصار

 رار گرفت.متانولی و اتانولی بر پایداری اکسایش روغن آفتابگردان با اندازه گیری دوفاکتور اندیس  پراکسید واسیدیته مورد مطالعه ق

( و رسم نمودارها با نرم p<0.05به روش آنالیز واریانس یکطرفه  )در سطح معنی دار  Spssتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 

متانولی پوست  در عصاره های اتانولی و 50%صورت گرفت .نتایج آزمایش به دام اندازی رادیکال های آزاد نشان داد غلطت مهار  Excelافزار 

 میکروگرم  بر میلی لیتر می باشد.  69/8و  22/3درخت اکالیپتوس به ترتیب  

ه و نتیجه گیری : نتایج نشان داد عصاره های متانولی واتانولی پوست درخت اکالیپتوس می تواند  به عنوان آنتی اکسیدان های طبیعی عمل نمود 

 پس از آزمایشهای تکمیلی در صنایع دارویی و غذایی به کار روند. 

 

 هیدرازیل ،عصارهآنتی اکسیدان ،درخت اکالیپتوس ، دای فنیل پیکریک  واژه های کلیدی: 

. 
 

 مقدمه -1

محصولات اولیه ی اکسیداسیون چربی ها پراکسیدها هستند که بعد  [1].همه ی چربی ها و روغن در طی مراحل استفاده دچار اکسایش می شوند

آلدهیدها و کتون ها ،اسیدها و غیره( از این مواد برای اندازه گیری کمی چربی از تجزیه آنها به ترکیبات با وزن مولکولی پائین تر تبدیل می شوند)

صنعت روغن توجه ویژه ای  به این موضوع دارد مسئله  پایداری برای روغن ها وچربی ها وغذاهای چرب از اهمیت ویژه  .[1]ها استفاده می شود

و کویئنین  (BHT)آنتی اکسیدان های سنتزی مانند تولوئن هیدروکسی بوتیل ای برخوردار است.برای بالا بردن مقاومت روغن ها و چربی ها 

 به طور گسترده ای به کار می روند. (TBHQ)هیدروکسی تربوتیل 

اما گزارشات اخیر نشان می دهد که آنتی اکسیدان های سنتزی می توانند خطرات زیادی برای سلامتی داشته باشند مسبب بیماری های همچون 

.بایستی بتوان آنتی اکسیدان های جایگزین آنتی [2]باشند ،پس محدود کردن مصرف آنتی اکسیدان های سنتزی  باید محدود شودسرطان 

اکسیدان سنتزی پیدا کرد، در بین آنتی اکسیدان های طبیعی در دسترس عصاره های روغنی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و منبع غنی از 

انی طبیعی هستند.این آنتی اکسیدان های طبیعی جای بحث و مطالعه برای کاربرد در چربی ها و روغن ها برای حفاظت مولکول های آنتی اکسید

 .[3,4]آنها از اکسیداسیون دارد

یل ( به همراه سیلژلیسرول ها و مونو ای س%65روغن ها و جربی ها که تجارت می شوند مخلوطی از لیپیدها هستند که عمدتا تری گلیسریدها )

ژلی سرول ها و اسیدهای چرب آزاد اماآنها ممکنه شامل فسفولیپیدها و استرول های آزاد و استرهای استرول و توکول ها )توکوفرول ها و 

.روغن آفتاب گردان یکی از مهم ترین [5]توکوترینول ها( و الکل های تری تر پن ،هیدروکربن ها و ویتامین های محلول در چربی ها نیز می باشند

 روغن های متداول است که در بعضی کشورها نسبت به روغن سویا دانه کتان و پالم ارجحیت دارد .روغن آفتاب گردان چهارمین منبع عظیم روغن
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وغن بعد از روغن سویا ،پالم و کانولا در جهان به شمار می رود.تقاضا برای روغن آفتاب گردان از اواسط قزن هجدهم سریعا افزایش پیدا کرد.ر

د به کار فتابگردان متداول برای پخت وپز و پوشش دادن سالاد و مارگارین بسیار عالی است.اما برای تولید مواد غذایی با پایداری بالا نمی تواننآ

رین  بروند چون که پایداری اکسایشی ضعیفی دارند.چربی ها و روغن ها و لیپیدها در اثر حرارت یا ذخیره ای طولانی تخریب می شوند اساسی ت

.به تعویق انداختن این فرایند اکسیداسیون برای حفاظت مواد غذایی برای تمام اشخاصی که  [6]فرایند تخریب واکنش های اکسیداسیون می باشد

ز فرایند اکسیداسیون با کمک روش های مختلفی محدود می شود ا به نحوی در این زنجیره غذایی دخیل هستند )از کارخانه تا مشتری (مهم است.

فه در جمله به کاربردن اکسیژن اضافی ، به کار بردن دماهای پائین تر و غیرفعال سازی آنزیم های دخیل در اکسیداسیون و احیا فشار اکسیژن اضا

امروز عمدتا  برابر اکسیداسیون اضافه کردن مواد ویژه ای برای جلوگیری از این فرایند است این مواد بازدارنده های اکسیداسیون نامیده می شود اما

طبق تعریف هالی ول و گاتریدج عبارت آنتی اکسیدان به موادی گفته می شود به طور قابل توجهی فرایند   .[7]آنتی اکسیدان نامیده می شوند

سیدان های اکسیداسیون به تعویق می اندازد از این فرایند اکسیداسیون در مقابل سوبسترا جلوگیری می کند.توجهات برای استفاده از آنتی اک

قرار  طبیعی مانند توکوفرول ها و فلاونوئیدها افزایش پیدا کرده است ،عصاره ی رزماری برای حفاظت مواد غذایی در سال های اخیر مورد استفاده

و  BHT زیرا که این آنتی اکیدان های طبیعی مشکل سمیت را ندارند در مقابل آنتی اکسیدا ن های  سنتزی همچون  .[11-8]گرفته است

می توانند سمی باشند و   BHT ,BHAگزارشات نشان داده داست که  .[13-12]پروپیل گالات مسئله ی سمی بودن بسیارمشکل ساز شده است

افه قیمت تولید بالاتر و بازدهی کمتر آنتی اکسیدان های طبیعی همچون توکروفرول و بالا رفتن  آگاهی مشتریان برای مواد محافظت کننده ی اض

. آنتی [15-14]مواد غذایی یک نیاز برای شناسایی منایع طبیعی و ایمن تر به عنوان آنتی اکسیدان درمواد غذایی را فراهم کرده است شده به

لکه اکسیدان های طبیعی گزینه ی بسیار ایده الی برای اضافه کردن به غذاها هستند نه فقط به خاطر خاصیت به دام اندازی رادیکال های آزاد ب

هستند که آنتی اکسیدان های طبیعی سالم تر و ایمن تر از آنتی اکسیدان های سنتزی هستند  و قابل پذیرش تر از سوی مشتریان می معتقد 

 . [16]باشد

 مواد و روش ها:-2   

ت، روغن آفتابگردان بی بو بدون اضافه کردن هرگونه محافظت کننده از کارخانه فریکو تهیه شد. همه مواد شیمیایی از شرکت مرک گرفته شده اس

 Unicamآلدریچ تهیه شده است.دستگاه اسپکتروسکوپی استفاده شده مدل  –از شرکت سیگما  (DPPH)پیکریل هیدرازیل -1دای فنیل  2و2

GENESYS 10uv برای اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی به کار برده شد. آنتی اکسیدان های طبیعی نیز از عصاره ی به دست آمده از پوست

 درخت اکالیپتوس از کارخانه ی فریکو فراهم شد.

 تهیه وآنالیز آنتی اکسیدان های طبیعی: -3  
بدست آمد پوست درخت اکالیپتوس خشک شده و سپس برای تهیه نمونه های آنتی اکسیدانهای طبیعی با بکار بردن پوست درخت اکالیپتوس 

لول مورد آزمایش نهایی مورد استفاده قرار گرفت حلال های متانول و اتانول برای استخراج عصاره های پوست درخت اکالیپتوس به کار رفت.یک مح

ساعت با همزن هم می خورد.به محلول  22وط می شود و به مدت میلی لیتر حلال مخل122گرم پودر پوست اکالیپتوس با 12با مخلوط کردن 

میگذاریم تا حلال آن کاملا  C040اجازه می دهیم دو فاز شود و بعد با کاغذ واتمن صاف می کنیم این محلول را یک شب تا صبح در آون در دمای

 .حذف شود

 

 محتوای تام فنول:-3-1   
با برخی اصلاحات انجام شد  [17]طبق روش کار گزارش شده (FCR) ار بردن روش فولین سیو کالتیو محتوای تام فنول  عصاره ی گیاهان با به ک

تهیه شد و منحنی استاندارد محتوای  تام  82-5. برای اندازه گیری  محتوای تام فنولی محلول استاندارد گالیک اسید در غلظت های مختلف 

میلی لیتر به حجم می 25گرم از نمونه وزن شد و در الکل حل شده در بالن 201تا   2025تهیه شد.  (GAE)فنولی در اکی والان های گالیک اسید

میلی  1229و  FCRآبی  %12میلی لیتر محلول  329میلی لیتر محلول  به بالن ته گرد دیگر منتقل کردیم با  108رسانیم   از این محلول نمونه  

ساعت جذب در برابر  2ساعت در دمای اتاق برای رشد قرار می گیرد بعد 2مخلوط می شود .برای میلی مولار  122لیتر محلول کربنات سدیم 

 .نانو متر خوانده می شود 595لانک )الکل( در طول موج ب

 :DPPHاندازه گیری فعالیت به دام اندازی رادیکال -3-2 

براساس  قطبیت نمونه ها برای به دام اندازی این رادیکال برای روش دای فنیل پیکریل هیدرازیل  به عنوان یک روش ساده و سریع و راحت 

 .Kolev etai,.2001) بسیاری از نمونه ها  به کار می رود

DPPH  نانومتر حداکثر جذب را  522یک رادیکال آزاد مناسب در محلول متانولی و به فرم اکسید می باشد این رادیکال در طول موج

محلول دای فنیل پیکریل هیدرازیل با ماده ای مخلوط شود که اتم هیدروژن را در اختیار این رادیکال قرار .هنگامی .(Molyneux-2004)دارد
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 Shimada دهد این رادیکال تبدیل به فرم احیا شده  می شود و رنگ بنفش کاهش پیدا می کند.قدرت به دام اندازی این رادیکال با روش

تا 22آنتی اکسیدان عصاره های روغنی با روش دای فنیل پیکریل هیدرازیل اندازه گیری می شود ،. قدرت به دام اندازی [18]محاسبه می شود 

دقیقه بعد از مخلوط شدن  32مخلوط می شود و  DPPHمتانولی   %222/2میکرو لیتر محلول  5میکرو لیتر عصاره ی روغنی خالص با  122

 اندازه گیری می شود .درصد بازدارندگی از فرمول زیر محاسبه می شود: GENESYSنانومتر با اسپکترفتومتر  515جذب آن را درطول موج 
%inhibition=(1-A/A0)*100 

 0A   جذب محلولDPPH   بدون عصاره روغنی 

A جذب محلول : DPPH  دقیقه 32با عصاره روغنی بعد از 

ی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های گیاهی به کار می رود. فعالیت  به دام اندازی رادیکال دی فنیل پیکریل هیدرازیل به طور گسترده ای برا

( DPPHقدرت آنتی اکسیدانی  عصاره ها ی متانولی و اتانولی پوست درخت اکالیپتوس با به کار بردن دای فنیل پیکریل هیدرازیل) 2و   1جدول 

 نشان می دهد.

 

ت سبزیجات در عصاره ی متانولی: قدرت به دام اندازی  دای فنیل پیکریل هیدرازیل برای پوس1جدول   

 

غلظت عصاره گرم /میلی 

 لیتر
 جذب

202232 10222 

202255 20886 

202122 20822 

202331 20512 

202958 20196 

202859 20225 

 
: قدرت به دام اندازی  دای فنیل پیکریل هیدرازیل برای پوست سبزیجات در عصاره ی متانولی1شکل   

 

 
: قدرت به دام اندازی  دای فنیل پیکریل هیدرازیل برای پوست سبزیجات در عصاره ی اتانولی2جدول   
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ترغلظت عصاره گرم/میلی لی  جذب 

202235 10586 

202255 10299 

202129 10292 

202328 10286 

202952 10112 

 

 
پیکریل هیدرازیل برای پوست سبزیجات در عصاره ی اتانولی : قدرت به دام اندازی  دای فنیل2شکل   

 

 تاثیر روی مقدار پراکسید:-3-3  

ار با اندازه گیری پراکسیدها و هیدروپراکسیدهای تشکیل شده در طی مراحل اولیه  اکسیداسیون چربی مقدار پراکسید اندازه گیری می شود. مقد

ها برای اندازه گیری  اکسیداسیون روغن ها وچربی ها است. برای این  درجه اکسیداسون روی نمونه های پراکسید یکی از متداول ترین  تست 

روز اندازه گیری می شود. اثر آنتی  39روغن آفتابگردان اندازگیری اندیس پراکسید در عدم حضور و حضور آنتی اکسیدان ها در دمای محیط در 

 آورده شده است. 3شکل اکسیدانهای مختلف به ترتیب در جدول و 

 TBHQ: مقایسه اعداد پراکسید عصاره های اتانولی و متانولی اکالیپتوس با 3جدول

 39 26 22 15 8 1 روز

TBHQ 
 پی پی ام122

15/1 52/1 69/1 15/2 3/2 2/2 

عصاره ی متانولی 

 اکالیپتوس

 پی پی ام2222

22/1 85/1 12/2 32/2 25/2 55/2 

عصاره ی اتانولی 

 اکالیپتوس

 پی پی ام2222

33/1 2 3/2 21/2 55/2 95/2 
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 TBHQ: مقایسه اعداد پراکسید عصاره های اتانولی و متانولی اکالیپتوس با 3شکل

 

 تاثیر روی اسیدیته )اسیدهای چرب آزاد(:-3-4 
بازده روغن های بی بو  اندازه گیری  اسیدهای چرب آزاد یکی از مهم ترین معیارهای کیفیت روغن ها و چربی ها در هر مرحله از فرایند می باشد .

مراحل شده و به عنوان معیاری برای کنترل سایر فرایندها به کار می رود. در چربی خام مقدار اسیدهای چرب آزاد از روی میزان روغنی که در طی 

 تصفیه طراحی شده برای رفع اسیدهای چرب از دست می رود تخمین زده می شود.

سطح بالای اسیدیته  به معنی تصفیه ی ضعیف  چربی یا شکست  چربی بعد از ذخیره یا استفاده است. در جدول و  در چربی های تصفیه شده

به عنوان آنتی اکسیدان سنتزی و عصاره ی متانولی و اتانولی پوست درخت  TBHQکنترل اسیدیته روغن آفتابگردان  در حضور  2شکل 

 .اکالیپتوس میبا شد

 TBHQسیدیته عصاره های اتانولی و متانولی اکالیپتوس با : مقایسه اعداد ا2جدول

 39 26 22 15 8 1 روز

TBHQ 
 پی پی ام122

221/2 223/2 225/2 225/2 232/2 235/2 

عصاره ی متانولی 

 اکالیپتوس

 پی پی ام2222

223/2 228/2 232/2 2355/2 223/2 229/2 

عصاره ی اتانولی 

 اکالیپتوس

 پی پی ام2222

225/2 232/2 233/2 221/2 229/2 25/2 
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 TBHQ: مقایسه اعداد اسیدیته عصاره های اتانولی و متانولی اکالیپتوس با 2شکل

 

 نتیجه گیری  و اظهار نظر های آینده:-4  
حرارتی پایین آنها در فرایندهای حرارتی  و سرخ کردن تفکراتی در مورد عوارض آنتی اکسیدان های سنتزی در غلظت های بالا  و مقاومت 

 محصولات غذایی بوده و استدلال های منطقی برای جایگزینی  آنتی اکسیدانهای سنتزی با طبیعی  وجود دارد. در طی مطالعات زیادی که در دو

ا منابع ارزان استخراج شود که دارای فعالیت آنتی دهه ی گذشته صورت گرفته است آنتی اکسیدانهای  طبیعی زیادی موجود است  که می تواند ب

اکسیدانی و مقاومت گرمایی بالاتر از نوع سنتزی در روغن های خوراکی مختلف باشند. برای مثال عصاره ی چای سبز  که از بقایای چای سبز 

ب در صنعت غذایی باشد.همچنین عصاره ی استخراج می شود که می تواند شروعی برای استفاده از آن به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی مناس

که امکان رزماری و عصاره های روغنی و بتاکاروتن و توکوفرول ها می توانند بیشتر در آینده استفاده شوند. بسیاری از این مطالعات نشان  می دهد 

 ر است.استخراج و کاربرد آنتی اکسیدانهای طبیعی به جای نوع سنتزی در صنایع روغن خوراکی امکان پذی

عصاره های چای سبز و رزماری به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی پیشنهاد شده است. محققان به   Yanishieva,marinova(2001)در مطالعه 

این نتیجه رسیدند که احتمال کم شدن سرطان با به کار بردن آنتی اکسیدانها ی طبیعی وجود دارد .در دهه ی گذشته تمرکز عمده ی مطالعات 

 ن زمینه برای مقدمات ورود آنتی اکسیدان های طبیعی بوده که از منابع گیاهی استخراج می شوند و ایمن هستند.در ای

ت. اما به عنوان مثال اگر عصاره ی زیتون در غلظت های پایین به کار برده شود  نیازی به تحقیقات در مورد اثر سمی بودن این عصاره در بدن نیس

انهای  طبیعی که برای اولین بار مورد استفاده قرار می گیرد حتما بایستی از نظر اثرات سمی در بدن مورد آزمایشات در مورد برخی آنتی اکسید

 متعددی قرار بگیرند.

رد ممکن است آنتی اکسیدانها ی جانوری هم باشد که آنتی اکسیدانهای مناسبی باشند و بتوانند موثرتر از آنتی اکسیدانهای گیاهی و سنتزی مو

ای ستفاده قرار بگیرند. هنوز مطالعات بیشتری در مورد این آنتی اکسیدانها ی حیوانی و فعالیت آنتی اکسیدانی و مقاومت حرارتی روی روغن ها

 خوراکی بایستی صورت گیرد. اثرات کمک کننده این آنتی اکسیدانهای طبیعی هنوز نیاز به آزمون های بسیاری دارد.
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