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با   Crataegus ponticaجایگزینی آنتی اکسیدان طبیعی استخراج شده از هسته 

TBHQ و بررسی تاثیرآن بر پایداری روغن آفتابگردان 

 
 یوسف ناصرزاده

ن ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغاول: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنايع غذايیئنويسنده مس
(Email:ynaserzadeh@yahoo.com) 

 

 علی تاجیک

 / مدرسه کوششموسسه بانیان انديشه پیشرو پژوهشگر علوم و تکنولوژی             

 حسین صفرزاده

 / مدرسه نمونه رشدپژوهشگر علوم و تکنولوژی موسسه بانیان انديشه پیشرور            

 

 

 

 چكیده  
رگانولپتیکی ماده غذايی ، ارزش غذايی و عمر نگهداری روغن ها را اکسیداسیون روغن ها عالوه بر تغییر ويژگی های ا

کاهش می دهد و به دلیل تولید ترکیبات نامطلوب در روغن برای سالمتی مصرف کنندگان تاثیر سوئی دارند. برای 

یدان است. آنتی اکس از اکسیداسیون روش های متعددی وجود دارد که يکی از اين موارد افزودن موادی به نام جلوگیری

سوکلسله و توسط دو  زالزالک وحشی با استفاده از دو روش حالل سرد و یهدف از اين پژوهش، استخراج عصاره هسته

راندمان نتايج: باشد. اکسیدانی آن از طريق زمان پايداری روغن آفتابگردان میحالل استون و متانول و بررسی خواص آنتی

کالتیو اندازه گیری شد. سیونولیک موجود در آن ها براساس روش فولینفترکیبات  ها تعیین و میزان کلاستخراج عصاره

درصد در به تأخیر انداختن فساد اکسیداتیو در روغن   %8و  %1،  %6، %4، %2ها در غلظت های متفاوت اثر عصاره

ها تعیین شد و سپس با ن نمونهگیری عدد پراکسید و زمان مقاومت به اکسیداسیوآفتابگردان تصفیه شده از طريق اندازه

های اکسیدانی عصارهدر بررسی خاصیت آنتی مقايسه گرديد.  %1با غلظت  TBHQنتزی س اکسیدانآنتیاثر 

شد و  ها بیشتری آناکسیدانآنتیها اثر زالزالک وحشی در روغن آفتابگردان مشخص شد با افزايش غلظت عصارهیهسته

دارای  %8زالزالک وحشی با غلظت یعصاره استونی هسته بطوريکه .ز عصاره متانولی بودی استونی بهتر اعملکرد عصاره

خاصیت به دلیل وجود ترکیبات اين بود.  %8با غلظت  TBHQنتزی ساکسیدان آنتی اکسیدانی بعد ازبیشترين اثر آنتی

های طبیعی مورد اکسیدانمنبعی از آنتی آن است. بنابراين می تواند به عنوان اکسیدانی درساير ترکیبات آنتی فنولیک و

 بررسی و پژوهش بیشتر قرارگیرد. 

ولیک، نآفتابگردان، ترکیبات فروغن  ،Crataegus pontica اکسیدان،اکسیداسیون، آنتی واژگان کلیدی:

های طبیعی .اکسیدانآنتی
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 مقدمه 

 محکم و باريک ساقه دارای که متر 1 تا 5 ارتفاع با است درختی(Crataegus pontica) زالزالک وحشی با نام علمی

زرد  رنگ به و وکروی کوتاه آن دمبرگ است، شکل بادبزنی -مرغی تخم آن هایبرگ و خاکستری به مايل ایقهوه پوست با

 باشد.طاليی می

 C. Melanocarpa M. Bieb. ،C. Monogynaها از خانواده گونه زالزالک موجود است که اکثر آن 81در ايران 

Jacq.  وC. Curvisepala Lind. (8314باشند ) محسنی فرد،می 

سب جهت سالمت انسان و دارای ی زالزالک دارای خواص منادهد که روغن هستهمطالعات صورت گرفته نشان می

 باشد.دارويی می -غذايی و بهداشتیارزش

ی گیاهی به نوع ماده جداشدنی، بافت گیاهی و مقاومت هاای استخراج و عصاره گیری از بافتنوع روش به کار رفته بر

های مربوط به گیاه را افزايش  اکسیدانآنتیماده جدا شده به حرارت بستگی دارد و روش مناسب استخراج می تواند غلظت 

 دهد. 

( استخراج 3)همچنین ترکیبات موجود درعصاره حاصل نیز متفاوت خواهد بود.  هرروش استخراج راندمان متفاوتی دارد و

 از متداول ترين روش های عصاره گیری هستند. سوکسلهای محیط و استخراج با حالل به روش دمحالل در

گیرند و در نهايت، پس در روش های نامبرده گیاه مورد نظر و حالل به به مدت مشخصی در مجاورت با يکديگر قرار می

 .(8314؛ اسماعیلی و قديانی، ناصرزاده؛ تاجیک)شود. از عمل استخراج، حالل جدا می

اکسیدانی دارای خاصیت آنتی ی هستة زالزالک وحشی به دلیل داشتن ترکیبات فنولیک و ساير ترکیباتعصاره

 و ... اشاره کرد. Camphene ،eugenolتوان به ی زالزالک میاکسیدانآنتیباشد. از مهمترين ترکیبات اکسیدانی نیز میآنتی

گیری از هستة زالزالک استخراج گیری و اسانسکنند و توسط عصارههای اکسیداتیو جلوگیری مینشاين ترکیبات از واک

 (8314ناصرزاده؛ نوری و جعفرپور، )شوند. می

ی زالزالک به دو روش سوکسله و حالل سرد و با استفاده از دو حالل ی هستههدف از اين پژوهش، استخراج عصاره

ی زالزالک از طريق افزايش زمان پايداری روغن ی هستهی عصارهاکسیدانآنتیايت، خاصیت استون و متانول بود. در نه

 آفتابگردان بررسی شد.

 

 هامواد و روش
ی مکانی ، از يک محدوده8315 مهرو  شهريورهای زالزالک از شهرستان دره شهر در میوه آوری گیاه:روش جمع

 باشد. های زاگرس میی رشته کوههای استان ايالم و از حوزههر از شهرستانآوری شد. اين شمنتخب و به صورت تصادفی جمع

های مختلف گیاهی آوری در سايه و در معرض جريان هوا خشک شدند. اندامها: گیاهان پس از جمعخشک کردن نمونه

ا از فساد و پوسیدگی شامل گل، برگ و میوه به قطعات کوچکتر تقسیم شده، پس از خشک شدن در محل خنک قرار گرفته ت

 (8312؛ صمصام شريعت، 8311ها جلوگیری شود. )عسگری، آن

ی خلوص از شرکت صنعتی بهشهر تهیه شد. درجه TBHQسنتزی  اکسیدانآنتیی فاقد روغن آفتابگردان تصفیه شده

TBHQ ،11% تاندارد اسیدهای چرب از های مورد استفاده و ساير مواد شیمیايی از شرکت مِرک آلمان تهیه شدند. اسو حالل

 آمريکا تهیه شد. Supelcoشرکت 
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روش مختلف حالل و سرد و  2به منظور استخراج عصارة هستة زالزالک از  ی زالزالک:استخراج عصارة هسته

سوکسله استفاده شد. در روش حالل سرد، از دو حالل متانول و استون )خاصیت قطبی متانول بیشتر از استون است( به طور 

با هم مخلوط شد و اختالط به مدت  81به  8ی زالزالک و حالل به نسبت اگانه استفاده شد. به اين ترتیب که پودر هستهجد

 (8315ايمان،  ،خبر ).انجام شد شیکرساعت در دمای محیط روی  24

ی بعد از دستگاه سانترفیوژ یلتراسیون ابتدا با استفاده از کاغذ صافی به وسیله پمپ خأل انجام شد و در مرحلهفبعد از آن، 

 دقیقه استفاده شد. 85دور در دقیقه به مدت  4111با سرعت 

های حاصل به منظور حذف حالل در دستگاه روتاری تحت عملیات تقطیر در خأل قرار گرفتند. از خأل قرار گرفتند. عصاره

 ديدگی ترکیبات فنولیک به حداقل برسد.میزان آسیباستفاده شد تا  C5550میلی متر جیوه در دمای  25از خأل 

ای تیره رنگ در های حاصل در ظروف شیشهی حالل حذف شد و عصارهماندهدر انتهای کار به کمک گاز ازت، باقی

 يخچال نگهداری شدند.

اگانه استفاده شد. ی زالزالک به روش سوکسله از دو حالل متانول و استون به طور جدی هستهبه منظور استخراج عصاره

گرم نمونه پودر شده درون کارتوش انتقال داده شد و در بخش استخراج کننده دستگاه قرار گرفت.  31به اين ترتیب که حدود 

 5تا  4به مدت  C50لیتر از حالل مورد نظر درون بالن ريخته شد و به منظور عمل استخراج از دمای میلی 311حدود 

 استفاده شد. ادامه مراحل همانند روش حالل سرد انجام گرفت. ساعت

های به دست آمده از دو روش حالل سرد و راندمان استخراج عصاره ی زالزالک:تعیین راندمان استخراج هسته

 سوکسله و توسط دو حالل متانول واستون در دو تکرار تعیین شد. 

 

 های هستة زالزالک وحشی:گیری میزان کل ترکیبات فنولیک عصارهاندازه

( در دو تکرار Folin-Ciocalteauهای زالزالک به روش فولین سینوکالتیو )میزان کل ترکیبات فنولیک عصاره

گیری شد. در اين روش، معرف فولین در حضور ترکیبات فنولیک در محلول قلیايی، احیا و رنگ آبی در محلول تولید اندازه

ناصرزاده؛ نوری و )نانومتر توسط دستگاه طیف سنج نوری تعیین کرد  165در طول موج  توانشود. شدت رنگ را میمی

لیتر رسانده میلی 81اند به حجم استخراج شده نهای به دست آمده، با حاللی که توسط آگرم از عصاره 8 .(8314جعفرپور، 

 8ريخته شد. به محتوای هر لوله آزمايش های آزمايش مجزا های رقیق شده در لولهمیکرولیتر از عصاره 5شدند. سپس 

 % 5/1لیتر محلول میلی 1/1با دو بار تقطیررقیق شده بود( و  81به  8لیتر از معرف فولین سیوکالتیو )که به نسبت میلی

 8لیتر رسانده و به خوبی مخلوط شد. پس از گذشت میلی 81کربنات سديم اضافه شد و سپس با آب دوبار تقطیر به حجم 

بندی )برای اسید گالیک به نانومتر خوانده شد. از روی معادله منحنی درجه 165ت در دمای اتاق، جذب آن در طول موج ساع

ناصرزاده؛ نوری و جعفرپور، )عنوان استاندارد( مقدار کل ترکیبات فنولیک بر مبنای اسیدگالیک بر حسب درصد تعیین شد

8314) 

 

 های هستة زالزالک: ی عصارهاکسیدانآنتین جهت بررسی خاصیت های روغن آفتابگرداآماده سازی نمونه

های به دست های حاصل از روش حالل سرد، بیش از روش سوکسله بود، عصارهاز آنجا که میزان ترکیبات فنولیک عصاره

های متفاوت ا غلظتها بآمده از دو حالل استون و متانول و با استفاده روش حالل سر با توجه به میزان ترکیبات فنولیک آن

گرم روغن آفتابگردانِ فاقد  811درصد(، با استفاده از دستگها همزن مغناطیسی به  8/1، 11/1، 16/1، 14/1، 12/1)

به همین مقدار روغن  % 18/1به میزان  TBHQسنتزی  اکسیدانآنتیاضافه شدند. همچنین،  TBHQسنتزی  اکسیدانآنتی

ز روغن آفتابگردان نیز بدون افزودن عصاره يا هرگونه ترکیب ديگری به عنوان نمونه شاهد گرم ا 811آفتابگردان افزودهشد و 
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در نظر گرفته شد. علت استفاده از روغن آفتابگردان به دلیل وجود مقادير زياد اسید لینولئیک در آن و در نتیجه، اکسیداسیون 

 8سريع اين روغن بود. 

گیری عدد پراکسید به روش يدومتری منتقل شدند، اندازه C90گرمخانه  ها جهت آزمون عدد پراکسید بههمه نمونه

تکرار برای هر نمونه انجام شد  2روز در  5ساعت طی  24در فواصل زمانی  8b-90 Cdشماره  AOCSمطابق استاندارد 

، Metrohm 743تگاه رنسیمت )مدل گذاری، با دس(. زمان مقاومت به اکسید شدنِ همه تیمارها قبل از گرمخانه83)

 (8314ناصرزاده؛ تاجیک؛ اسماعیلی و قديانی، )لیتر بر ساعت تعیین شد  21و جريان هوای  C110سوئیس( در دمای 
 

 گیری اسیدهای چرب روغن آفتابگردان: اندازه

گازکروماتوگراف استفاده شد. برای اين  برای شناسايی و تعیین ترکیب اسیدهای چرب روغن آفتابگردان از دستگاه

(. 85نرمال انجام شد ) 5/1توسط متوکسید سديم  Christieاستر به روش سازی نمونه به صورت مشتق متیلدهمنظور، آما

، کره جنوبی( Young Lin Acme 6000سپس جهت بررسی پروفايل اسیدهای چرب از دستگاه گازکروماتوگراف )مدل 

استفاده  Ce le-91با شماره  AOCSمتری و قطبی مطابق استاندارد  BPX70 61ای و ستون ده شعلهمجهز به آشکار کنن

، سرعت جريان C280و درجه حرارت آشکار کننده  C260، درجه ستونC260شد. درجه حرارت محل تزريق نمونه  

های ترسیم شده توسط میکرولیتر بود. از مقايسه منحنی 8لیتر در دقیقه و میزان تزريق نمونه میلی 6/1گاز حامل )هیدروژن( 

( نوع اسیدهای چرب Relative Retention Timeها )های استاندارد و براساس زمان بازداری نسبی آندستگاه با منحنی

برزگر؛ احمدزاده قويدل و عین افشار، )حاصل تعیین شد. های شناسايی  شد. مقدار اسیدهای چرب با محاسبه سطح زير منحنی

8313) 

 

 ها:تجزیه و تحلیل آماری داده

های متفاوت آن در ( بررسی تأثیر غلظت2( استخراج عصاره هسته زالزالک 8آنالیزهای آماری در دو مرحله انجام شد: 

رح فاکتوريل دو عاملی، هر عامل در دو سطح پايداری روغن آفتابگردان. در خصوص استخراج عصاره هسته زالزالک از ط

(2×Factorial Design 2 استفاده شد. فاکتور اول، روش استخراج با دو سطح حالل سرد و سوکسله و فاکتور دوم، نوع )

های متفاوت عصاره هسته زالزالک در باشد. در خصوص بررسی تأثیر غلظتحالل با دو سطح حالل استون و حالل متانول می

 Two Factors Mixed Design: Repeatedهای توام با يک عامل تکرار شونده )اری روغن آفتابگردان از طرح مدلپايد

Measure on On Factorها مختلف با استفاده از مقايسه میانگین دانکن ها و حالل( استفاده شد. میانگین غلظت

(Duncan در سطح معنی دار )ها بهترين حالل و غلظت انتخاب شد. برای تجزيه و ین آنمورد مقايسه قرار گرفت و از ب %5

 استفاده شد. SPSS16, SAS-901افزارهای ها از نرمتحلیل آماری داده

 هایافته
 های هستة زالزالک: بازده استخراج عصاره

( و با استفاده از های مختلفزالزالک با دو حالل آلی استون و متانول )با قطبیت یمیانگین بازده استخراج عصاره هسته

نشان داده شده است. براساس نتايج آماری، اثرات اصلی )روش استخراج و  8دو روش مختلف حالل سرد و سوکسله در شکل 

بازده استخراج عصاره زالزالک حاصل شده از  8(. طبق شکل >15/1Pدار بود )ها از نظر آماری معنینوع حالل( و اثر متقابل آن

و استون با استفاده از روش سوکسله بیشتر از روش حالل سرد بود. بازده استخراج عصاره توسط حالل هر دو حالل متانول 

                                                 
 مجله علوم تغذيه و صنايع غذای ايران، سال ششم، شماره 8، بهار 88311
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متانول نیز در هر دو روش حالل سرد و سوکسله باالتر از حالل استون تعیین شد. در مقايسه کلی بین دو حالل و دو روش 

 (.% 4/42ندمان استخراج را داشت )استخراج، عصاره متانولی حاصل شده توسط روش سوکسله بیشترين را

 

 های هسته زالزالک:میزان کل ترکیبات فنولیک در عصاره

نشان داده شده است. اثرات  2های زالزالک بر مبنای اسید گالیک در شکل میانگین مقدار کل ترکیبات فنولیک عصاره

(. میزان کل ترکیبات فنولیک >P 15/1دار بود )ها از نظر آماری، معنیاصلی )روش استخراج و نوع حالل( و اثر متقابل آن

های استونی و متانولیِ استخراج شده با استفاده از روش حالل سرد با وجود راندمان استخراج کمتر نسبت به روش عصاره

ای ههای حاصله با روش سوکسله بود. در هر روش نیز استخراج میزان کل ترکیبات فنولیک عصارهسوکسله، بیشتر از عصاره

های متانولی بود. در کل، بیشترين میزان های متانولی، بیشتر از عصارهاستونی با وجود راندمان استخراج کمتر نسبت به عصاره

 بود. % 685/8ترکیبات فنولیک زالزالک مربوط به عصاره استونی استخراج شده به روش حالل سرد با مقدار 

 
 لزالک براساس روش استخراج و نوع حاللمیانگین بازده استخراج عصاره هسته زا -1شكل

 

 
 

 میانگین میزان کل ترکیبات فنولیک عصاره هسته زالزالک براساس روش استخراج و نوع حالل -2شكل 
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 ترکیب اسیدهای چرب روغن آفتابگردان: 

ی چرب نشان داده شده است. به عنوان يک ويژگی، اسیدها 8ترکیب اسیدهای چرب روغن آفتابگردان در جدول 

کل اسیدهای چرب و بقیه را بیشتر اسیدهای چرب اشباع پالمیتیک و استئاريک  %11غیراشباع اولئیک و لینولئیک حدود 

بیشترين مقدار را به خود اختصاص داده است و پس از آن، اسیداولئیک قرار دارد.  % 82/63دهند. اسید لینولئیک با تشکیل می

 ن درجه غیراشباعی، مستعد اکسیداسیون طی فرايند و نگهداری است.روغن آفتابگردان به دلیل باالبود

 

 

 ترکیب اسیدهای چرب روغن آفتابگردان -1جدول 
 مقدار )درصد( نوع اسید چرب

 C14:0 11/0میرستیک 

 C16:0 95/5پالمتیک 

 C16:1 11/0پالمتیک 

 C18:0 3/2استئاریک 

 C18:1 31/21اولئیک 

 C18:2 11/91لینولئیک 

 C18:3 13/1نولئیک لی
C20:0 95/0 
C20:1 11/0 

 31/1 سایر اسیدهای چرب

 03/13 مجموع اسیدهای چرب اشباع

 51/11 مجموع اسیدهای چرب غیر اشباع
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 اکسیدانی عصاره هستة زالزالک در روغن آفتابگردان: بررسی اثر آنتی

 2در جدول  C90ساعت نگهداری در دمای  821میانگین عدد پراکسید تیمارهای مختلف روغن آفتابگردان طی 

ها و زمان( و اثر متقابل نوع حالل و زمان و همچنین، های مختلف عصارهداده شده است. اثرات اصلی )نوع حالل، غلظتنشان

ها و همچنین اثر لظت عصارهدار بودند، ولی اثر متقابل نوع حالل و غها و زمان از نظر آماری، معنیاثر متقابل غلظت عصاره

 821با گذشت زمان طی  2(. طبق جدول >15/1Pدار نبودند )ها و زمان از نظر آماری معنیمتقابل نوع حالل، غلظت عصاره

های استونی و متانولی، با ها عدد پراکسید افزايش يافت. در تیمارهای روغن آفتابگردان حاوی عصارهساعت در تمامی نمونه

ها عدد پراکسید اين تیمارها درهمه روزها مقاومت بیشتری در مقابل افزايش نشان داد. در بین همه ت عصارهافزايش غلظ

کمترين عدد پراکسید را داشت  TBHQدرصد  18/1تیمارهای روغن آفتابگردان در تمام روزها نمونه روغن آفتابگردان حاوی 

عصاره متانولی قرار داشتند. نمونه شاهد، باالترين  % 8/1عصاره استونی و تیمار حاوی  % 8/1و بعد از آن به ترتیب، تیمار حاوی 

 عدد پراکسید را در تمام روزها دارا بود.

براساس آزمون رنسیمت در  C110ی زمان پايداری در برابر اکسیداسیون تیمارهای مختلف روغن آفتابگردان در دما

ها از نظر آماری، ها و زمان( و اثر متقابل آنهای مختلف عصارهنشان داده شده است. اثرات اصلی )نوع حالل، غلظت 3شکل 

به نمونه  C110های روغن آفتابگردان در دمای بیشترين زمان پايداری در نمونه 3(. طبق شکل >P% 15/1دار بود )معنی

عصاره  % 8/1عصاره استونی و نمونه حاوی  % 8/1مربوط بود و بعد از آن به ترتیب، نمونه حاوی  TBHQدرصد  18/1حاوی 

متانولی بیشترين زمان مقاومت در برابر اکسیداسیون را داشتند. نمونه روغن آفتابگردان شاهد، کمترين زمان پايداری در برابر 

 داسیون را نشان داد.اکسی

  

 C90ساعت در دمای  120میانگین عدد پراکسید تیمارهای مختلف روغن آفتابگردان طی  -2جدول

 ساعت 120 ساعت 59 ساعت 12 ساعت 11 ساعت 21 نمونه

s1 شاهد :sf 2/087/12  1/0 11/23 2/091/31 12/001/11 19/092/91 

s2 :sf  +01/0٪ TBHQ 14/020/3  2/0  10/9 00/031/19 1/099/21 00/001/31 

s3 :sf  +02/0٪ 1/058/11 عصاره استونی  12/0  10/15 1/095/30 00/010/11 2/032/93 

s4 :sf  +01/0٪ 00/000/11 عصاره استونی  1/0  02/15 1/052/21 19/020/31 00/019/90 

s5 :sf  +09/0٪ 1/015/10 عصاره استونی  2/052/19 2/035/29 00/099/39 10/010/11 

s6 :sf  +01/0٪ 00/040/9 عصاره استونی  00/050/19 12/012/21 00/010/31 19/010/19 

s7 :sf  +1/0٪ 2/056/8 عصاره استونی  22/012/19 1/031/23 1/091/33 12/011/13 

s8 :sf  +02/0٪ 12/088/11 عصاره متانولی  00/000/20 00/011/30 2/050/11 00/001/91 

s9 :sf  +01/0٪ 00/020/11 عصاره متانولی  1/021/15 19/055/21 12/092/31 1/013/91 

s10 :sf  +09/0٪ 1/045/10 عصاره متانولی  12/013/11 11/010/29 1/013/39 2/019/11 

s11 :sf  +01/0٪ 1/068/9 عصاره متانولی  1/011/19 2/010/23 19/050/31 00/001/11 

s12 :sf  +1/0٪ 00/0 عصاره متانولی 90/1 11/002/19 00/019/22 22/092/33 1/052/12 

sfروغن آفتابگردان : 

 بود. 35/0گذاری * عدد پراکسید روغن آفتابگردان و سایر تیمارهای روغن آفتابگردان قبل از گرمخانه
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 براساس آزمون رنسیمت C110زمان پایداری در برابر اکسیداسیون تیمارهای مختلف روغن آفتابگردان در دمای -3شكل

 

 
 

 

 گیریو نتیجه بحث

تر و قابلیت عصاره استونی حاصل از هر دو روش سرد و سوکسله، نسبت به عصاره متانولی حاصل از هر دو روش بوی قوی

بیت کمتری نسبت به متابول دارد، ترکیبات دهد، حالل استون که قطحل شدن بیشتر در چربی را داشت. اين موضوع نشان می

 کند.غیر قطبی و مؤثر بر بو را به مقدار بیشتری استخراج می

طبق نتايج به دست آمده، نوع حالل و نوع روش استخراج دو عامل مؤثر بر میزان بازده استخراج شناخته شدند. دو حالل 

عصاره متانولی حاصل در روش  8از استون بود. با توجه به شکل  ترهای مختلفی داشتند و متانول قطبیاستفاده شده، قطبیت

تر، بازده استخراج باالتری دارد؛ ضمن آنکه دهد، حالل قطبیسوکسله بیشترين راندمان استخراج را داشت. اين نکته نشان می

ثر باشد. البته، بايد توجه تواند در راندمان باالتر اين روش نسبت به روش سرد مؤبه کارگیری حرارت روش سوکسله نیز می

تواند يک عامل مثبت در زمینه داشتن همه ترکیبات فنولیک و ترکیباتی تلقی شود بازده باالتر استخراج به تنهايی نمی، داشت

 اکسیدانی دارند.که خاصیت آنتی

mancini – filho  و اتر به روش حالل را با دو حالل متانول استخراج عصاره هسته زالزالک  8111و همکاران در سال

(. در پژوهش حاضر نیز 86دند )شیکرگزار  ٪1/1و عصاره اتری را  ٪2/86سرد انجام دادند وبازده استخراج عصاره متانولی را 

بازده استخراج عصاره متانولی بیش از عصاره استونی بود. شايان ذکر است که اختالف در میزان راندمان استخراج عصاره 

وق و پژوهش حاضر احتماالً به علت تفاوت در شرايط کشت، منطقه جغرافیايی و زمان برداشت نمونه متانولی در پژوهش ف

هسته زالزالک و همچنین شرايط استخراج عصاره هسته زالزالک به روش حالل سرد با استفاده از حالل متانول )شامل: زمان 

 استخراج، سرعت اختالط و اندازه ذرات پودر هسته زالزالک( است.

عصاره استونی در هر دو روش استخراج میزان ترکیبات فنولیک نسبت به عصاره متانولی بیشتر است.  2با توجه به شکل  

فنولیک تر، ترکیبات فنولیک و پلیدهد که حالل استون نسبت به متانول با وجود راندمان استخراج پايیناين موضوع نشان می

های حاصل از روش سوکسله، بیشتر از روش حالسرد بود، ولی بازده استخراج عصاره بیشتری را استخراج کرده است. با اين که

های حاصل از روش حالل های استخراج شده با روش حالل سرد از عصارهبه دلیل بیشتر بودن کل ترکیبات فنولیک عصاره

ند به علت عدم استفاده از حرارت در تواهای روش حالل سرد میسرد استفاده شد. بیشتر بودن کل ترکیبات فنولیک در عصاره

 اين روش در نتیجه حفظ ترکیبات فنولیک بیشتر باشد.

s1 شاهد :sf 

s2 :sf  +01/0٪ TBHQ 

s3 :sf  +02/0٪ عصاره استونی 

s4 :sf  +01/0٪ عصاره استونی 

s5 :sf  +09/0٪ عصاره استونی 

s6 :sf  +01/0٪ عصاره استونی 

s7 :sf  +1/0٪ عصاره استونی 

s8 :sf  +02/0٪ عصاره متانولی 

s9 :sf  +01/0٪ عصاره متانولی 

s10 :sf  +09/0٪ عصاره متانولی 

s11 :sf  +01/0٪ عصاره متانولی 

s12 :sf  +1/0٪ عصاره متانولی 
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ها عدد های استونی و متانولی، با افزايش غلظت عصارهآفتابگردان حاوی عصارهدر همه تیمارهای  2براساس جدول 

. علت آن، وجود ترکیبات فنولیک، پلی فنولیک پراکسید اين تیمارها در همه روزها مقاومت بیشتری در مقابل افزايش نشان داد

ها تأثیر اين ترکیبات بر روند ها بوده است به اين ترتیب که با افزايش غلظت عصارهاکسیدانی در اين عصارهو ساير ترکیبات آنتی

های استونی و رهبه طـور کلـی، در تیمـارهـای آفتـابگردانِ حـاوی عصاممانعت از افزايش عدد پراکسید بیشتر شده است. 

های غلظـت، تیمـارهـای حاوی عصاره اسـتونی نـسبت بـه تیمارهـای حـاوی عـصاره متانولی در غلظت 5متـانولی در هـر 

يکسان، کمـی بهتـر عمـل کردنـد. بـا وجود بازده استخراج بیـشتر عـصاره متـانولی نـسبت عـصاره استونی، اين موضوع 

اکسیدانی بیشتر در عصاره استونی نـسبت بـه عـصاره متانولی بوده است. در کیبات فنولیک و آنتیاحتماالً به دلیل وجود تر

کمتــرين انديس پراکسید را  TBHQ ٪18/1تیمارهای مختلف آفتابگردان در تمـام روزهــا نمونــه آفتــابگردان حــاوی

عصاره متانولی قرار داشتند. نمونه شاهد  %1/8یمار حاوی عصاره استونی و ت ٪18/1داشت و بعد از آن به ترتیب تیمار حـاوی 

اکسیدان افزوده شده بـه اين نمونه بود. از طرف باالترين عدد پراکسید را در تمام روزهـا دارا بود که به دلیل عدم حضور آنتی

عی موجود در آن مثل اکسیدانی طبیديگر، نمونه آفتابگردان مـورد بررسـی تصفیه شده است و بخشی از ترکیبات آنتی

گـذاری صفر نبوده، خود در انـد. در ضـمن، چون عدد پراکسید روغن آفتابگردان قبل از گرمخانهها از دست رفتـهتوکوفرول

 .تسريع اکسیداسیون مؤثر بوده است

افـزايش غلظـت در همه تیمارهای روغـن آفتـابگردانِ حـاوی عـصارههـای اسـتونی و متـانولی، بـا  3با توجه به شکل 

ها تأثیر دهد که با افزايش غلظت عصارهاين موضوع نشان می .ها زمان پايداری در برابر اکسیداسیون افـزايش يافـتعصاره

هــا در افــزايش زمــان پايــداری روغــن ترکیبات فنولیک، پلیفنولیک و ديگر ترکیبات آنتیاکسیدانیِ موجــود در عــصاره

 ٪1/8ر شده است. به طوری که تیمارهـای روغـن آفتابگردانِ حاوی عصاره استونی و متـانولی بـا غلظـت آفتابگردان بیشت

 . بیشترين زمـان پايـداری در برابـر اکـسیداسیون را داشـتند TBHQ٪18/1 بعــد از تیمــار روغــن آفتــابگردان حــاوی

هـای روغـن آفتـابگردان حـاوی عـصاره اسـتونی کمـی بیـشتر از  همچنین، زمان پايـداری در برابـر اکـسیداسیون نمونـه

توانـد مقـدار های يکسان بـود علـت ايـن تفـاوت مـیهــای روغــن آفتــابگردان حــاوی عــصاره متــانولی در غلظتنمونــه

بهتـر ايـن عـصاره در بـه تـأخیر ترکیبات فنولیک بیشتر در عصاره استونی نسبت بـه عـصاره متانولی و درنتیجه، عملکرد 

انداختن اکسیداسیون روغن آفتابگردان باشد. قابل ذکر است که تمام نتايج حاصـل از آزمـون رنـسیمت، نتـايج حاصـل از 

 آزمون پراکسید را تأيید کردند. 

و  ی زالزالک وحشی هسته اکـسیدانی عـصارهبنابراين، با توجه به نتايج هـر دو آزمون در مقايسه بـین خاصـیت آنتـی

ی هستهاکـسیدان سـنتزی نـسبت بـه عـصاره در روغـــن آفتابگردان، ايـن آنتـی TBHQ اکـــسیدان ســـنتزیآنتـــی

بـه طـور  TBHQ ماننـد ی زالزالک وحشی هستهبهتر عمل کرد. البته، قابـل ذکـر اسـت کـه عـصاره  زالزالک وحشی 

اکسیدانی نیـست. از طـرف ديگـر، بـا توجـه بـه وجـود ترکیبات فنولیک و ساير ترکیبات آنتیخـالص حـاوی ترکیبـات 

هـای طبیعـی موجـود در اين عصاره با اکـسیدانممکن است آنتی ی زالزالک وحشی هستهاکـسیدانی در عـصاره آنتی

( ، نشان داده  8312طهماسبی سعید. )ر بررسی دبرابری کند.  BHT و BHAهـای سـنتزی ضـعیفتـر، ماننـد اکـسیدانآنتی

  .باشد باعث بهبود يادگیری و حافظه شده استغنی از ترکیبات فالونوئیدی میکه عصاره زالزالک شده است: 

 نتیجه:
از  که میزان استفاده در پژوهش حاضر با توجه به اين .ها نیز مقايسه شوداکسیدانشود با ايـن آنتیبنابراين، پیشنهاد می

های حسی روغن تأثیر چندانی روی ويژگی هسته زالزالکايـن عصاره در روغن بسیار اندک بود، رنگ، طعـم و بـوی عـصاره 

در مقـادير بیـشتری نیـز مورد استفاده قرار گیرد و روی عطر و طعم روغـن  هسته زالزالکدرضمن، حتی اگر عصاره  .نگذاشت

تـوان از روغـن دارای بـرای ذائقه بسیاری از افراد می هسته زالزالکبودن عطـر و طعـم  تأثیرگـذار باشد، با توجه به مطلوب

های حسی مطلوب و اثـرات که ويژگی ؛به عنوان يـک محـصول جديـد استفاده کرد صنايع غذايیدر  خاصطعـم عدم عطـر و 
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اکـسیدانی در بات فنولیک و سـاير ترکیبـات آنتـیشـود بـه دلیـل حـضور ترکیای مناسبی دارد. همچنین، پیشنهاد میتغذيـه

با  . اکسیدان طبیعی مورد استفاده قرار گیرندايـن عصاره، اين ترکیبات مؤثر استخراج و تخلیص شوند و سـپس به عنوان آنتی

ققـان در ايـن انجام شد و نتايج کار سـاير مح هسته زالزالکهـايی کـه در پـژوهش حاضـر روی عصاره توجه بـه آزمـايش

بـه عوامـل  ی زالزالک وحشی هستهاکسیدانی عصاره تــوان ايــن طــور اســتنباط کــرد کــه خاصــیت آنتیزمینــه، مــی

های عـصاره مـورد اسـتفاده و ها در عصاره، غلظتمتعـددی بـستگی دارد، مانند: روش استخراج عصاره، عدم حضور ناخالصی

بنابراين، نمیتوان نتايج حاصل از کاربرد اين نوع  .اکـسیدانی عـصارهآزمون جهت سنجش فعالیـت آنتـیسیـستم و روش مورد 

هـا هـا، در کلیـه پـژوهشهای ديگر تعمیم داد. با اين حال با وجود همه اين اختالفعصاره را در يک روغن خاص را به نمونه

 .ه استثابت شد هسته زالزالکاکسیدانی عصاره خاصـیت آنتی

 

 و مراجع نابعم
 

 سومین کنفرانس بین المللی علوم و بررسی اثر عصاره متانولی برگ زيتون برپايداری حرارتی روغن کانوال،  ايمان، ،خبر
 8315.اکشور ترکیه، موسسه مديران ايده پرداز پايتخت وير -، استانبولمهندسی

 ترکیبات فنلی وخصوصیات آنتی اکسیدانی ارقام مختلف برگ زالزالک شار،ودابه عین افهانیه؛ ريحانه احمدزاده قويدل و س ،برزگر

 8313 .، سومین همايش ملی علوم و صنايع غذايی، قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچانCrataegus.2 ايرانی

 بر پايداری روغن  استخراج عصاره هسته ی زالزالک وحشی و بررسی تاثیرآن وسف؛ لیال نوری و افشین جعفرپور،ي ،ناصرزاده

آفتابگردان، کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، استانبول، موسسه مديران ايده پرداز پايتخت 

 8314.ويرا

 علوم  :مجله،استخراج عصاره دارچین و بررسی تأثیر آن بر پايداری روغن آفتابگردانو ديگران،  کمالی روستا،لیال؛ قوامی،مهرداد

   22- 13 :21شماره ، 8311بهار ، و صنايع غذايی ايرانتغذيه 

  حبیبی، سلمان؛ زهرا بساطی و رويا فرهاديبررسی خواص فیزيکی و مکانیکی زالزالک، اولین کنفرانس بین المللی يافته های

 8313 .ن بنیاديننوين در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زيست، بصورت الکترونیکی، انجمن توسعه و ترويج علوم و فنو

 رضا. بررسی اثر عصاره زالزالک بر يادگیری احترازی غیرفعال در موش طهماسبی سعید، حیدريه نسرين، مهاجرانی حمید

 16-11( :82) 3 ;8312مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی.  .صحرائی نر نژاد ويستار

 کی سر شاخه گیاه زالزالک بر غلظت گلوکز، چربی های سرم و صداقت رضا،روغنی مهرداد، زارعی محسن. اثر مصرف خورا

, شماره   88,  دوره  8311حفاظت سلول های بتا در موش صحرايی ديابتی . مجله غدد درون ريز و متابولیسم ايران:  شهريور 

 . (.  321تا صفحه  323از صفحه  ;( 45)مسلسل  3

 و امیررضا قديانی، بررسی اثر عصارهيوسف؛ علی تاجیک؛ امیرعباس اسماعیلی ، ناصرزاده Ziziphus Numularia  و تاثیرآن

 8314.دبی، موسسه ايده پرداز پايتخت ويرا -بر پايداری روغن آفتابگردان، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، امارت 

 و  يیایمیش ،ینگارخرده ،یماکروسکوپ یهایژگيو ی. بررسرضایعل ،ی،خباز مهرجرد رضایعل ینصراله ،قناد یدهکرد یقاسم

 یتاکسونوم هينشر(. Crataegus pontica C. Koch) یزالزالک گرج يیایمیش کیستماتیاستفاده از آنها در مطالعات س

 کیستماتیوسیوب

  ،ها و  نیانیفنل ها، آنتوس یپل ،یدیفالونوئ باتیترک یمختلف بر رو یها شگاهياثرات رو یبرخ یبررسقربانلی مه لقا و همکاران

ی، در کشاورز نيمباحث نو یمل شيهما نیاول، (Elaeagnus angustifoliaسنجد) يیدارو اهیگ یاکسیدانآنتی تیفعال

 8311دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه، آبان 

 دارويی دارچین در جهت کنترل قند و چربی خون  هناصرزاده، يوسف؛ رضوان اله پويا و محمدمعین کثیرلو، بررسی اثرات گیا

 8313.بت(، همايش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوين در علوم مهندسی و پايه، تهران، مرکز پژوهشهای زمین کاو)ديا
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