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چکیده
امروزه غذاها تنها به عنوان برطرف کننده گرسنگی برای انسان در نظر گرفته نمی شوند بلکه برای یشگیری از بیماری های مرتبط با تغذیه و
بهبود سالمت جسمی و ذهنی مصرف کنندگان در نظر گرفته می شود .در این زمینه غذاهای فراسودمند نقش برجسته ای را ایفا می کنند که
در این میان نوشیدنی ها از جایگاه ویژه برخوردار هستند .در پژوهش حاضر به تولید آب پرتقال فرا سودمند ،حاوی عصاره سنجد پرداخته
شد .ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی نوشیدنی آب پرتقال حاوی غلظت های مختلف ( 21 ،15 ،11 ،5و  )%25عصاره سنجد (الکلی،
آبی و هیدروالکلی) پس از یک ماه بررسی شدند .نتایج نشان دادند ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی نمونه های حاوی  21و  25درصد
عصاره آبی سنجد  ،نسبت به سایر تیمارها بیشتر ولی اختالف معنی داری با تیمار شاهد در روز اول نداشتند ( .)P>1/15همچنین از امتیاز حسی
مطلوبی نیز برخوردار بود .این نتایج می تواند نشانگر پتانسیل های زیست فعال نوشیدنی های تولیدی به عنوان فرآورده ای فراسودمند باشد و
می توان از عصاره آبی سنجد با غلظت  % 25به عنو ان یک آنتی اکسیدان طبیعی که دارای خواص تغذیه ای با ارزشی می باشد در آب پرتقال
استفاده نمود.
واژه های کلیدی :آب پرتقال ،ترکیبات فنلی ،سنجد ،ظرفیت آنتی اکسیدانی ،نوشیدنی غنی شده

* مسوول مکاتبات Afjapo@gmail.com :
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 -1مقدمه

سنجد درختچه یا درختی از خانواده  Eleagnaceaeاز جنس

آب پرتقال یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین آب

 Eleaagnusبا نام علمی  Elaegnus angostifoliaمی باشد.

میوه هاست که به بازار عرضه می شود و با  8تولید ساالنه 26

بومی نواحی شمال آسیا و اروپا است .محل رویش آن در ایران،

میلیون تن تقریباً نیمی از کل تولید آب میوه جهان را شامل می

استان های آذربایجان ،کردستان ،چهارمحال و بختیاری ،همدان،

شود ( .)2ارزش تجاری باالی آب پرتقال به دلیل ویژگی های

اصفهان ،تهران و خراسان است .بر اساس آمار منتشره دفتر آمار

لذت بخش حسی آن (بو ،طعم و رنگ) ،میزان باالی ویتامین  Cو

و فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی ایران میزان تولید

دارا بودن آنتی اکسیدان های طبیعی آن می باشد ( .)12یکی از

سنجد در سال  2112در ایران  6281تن بوده و سطح زیر کشت

موانع بزرگ در بخش تجارت و فروش آب پرتقال ماندگاری

سنجد حدود  1221هکتار بر آورده شده است .میوه سنجد

کوتاه مدت آن می باشد ( .)11فساد میکروبی ،از بین رفتن طعم و

بیضوی ،گوشت دار ،به شکل و ابعاد زیتون به رنگ قرمز

تخریب اسید اسکوربیک سه علل مهم افت کیفیت در مدت زمان

نارنجی و دارای طعم مالیم ،قابض و قابل مصرف است .میوه

ماندگاری این محصول می باشد .امروزه ،درخواست مصرف

گیاه سنجد حاوی مقادیر قابل توجهی ترکیبات فالونوئیدی،

کنندگان برای مصرف آب پرتقال با کیفیت باال ،طعم طبیعی،

ترپنوئیدی ،سیتواسترول ،کاروکرول ،گلوکز ،فروکتوز ،اسید

بافت مطلوب ،حداقل مواد افزودنی وکمترین فرایند حرارتی رو

فنلیک و اسید کافئیک است .همچنین حاوی امالح پتاسیم،

به افزایش است (.)12

منیزیم ،سدیم ،آهن ،کلسیم ،روی و مس می باشد و دارای

اگرچه روش های حرارتی معمول ضمن افزایش عمر ماندگاری

اسیدهای چرب مانند اسید لینولئیک ،اسید پالمیتولیک ،اسید

آب پرتقال ،اطمینان مصرف کننده را از سالمت آن برآورده می

پالمیتیک ،فسفولیپید ،گلیکو لیپید و بتا سیتوسترول است .در طب

نمایند ،اما در عین حال ،سبب کاهش شاخص های کیفی و

سنتی ایران میوه سنجد به عنوان یک عامل ضد درد در بیماران

کمی آن نیز خواهند شد ( .)2به همین دلیل محقیقین به دنبال فن

مبتال به ورم مفاصل و ضد تشنج است ( 1؛ .)22، 6

آوری های غیر حرارتی با عوارض جانبی کم برای کنترل

ولی با وجود خواص خوب درمانی و غذایی سنجد و با توجه به

میکروارگانیسم های نامطلوب هستند ( .)8برخی از این روش ها

میزان مناسب رویش آن در ایران هنوز متاسفانه به جز فروش در

عبارتند از میدان الکتریکی با شدت باال ( ،)19ترکیب فشار و دما

عطاری و خشکباری ها وارد صنایع تبدیلی نشده است لذا بر آن

( ،)22فشار باال و اشعه فرا بنفش ( )22که برای افزایش ماندگاری

شدیم تا با وارد کردن آن در یکی از پر مصرف ترین نوشیدنیها

آب میوه ها استفاده شد.

مثل آب پرتقال مصرف سنجد را ارتقا بخشیده و بر خصوصیات

از طرفی امروزه مصرف کنندگان گرایش زیادی برای استفاده از

محصول تولید شده از آن مطالعه نماییم.

مواد طبیعی دارند .از جمله این ترکیبات طبیعی که دارای خواص
ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی می باشد عصاره های طبیعی
هستند .عصاره و اسانس ها ترکیباتی معطر می باشند که از
ترکیبات گیاهی (گل ها ،جوانه ها ،دانه ،برگ ،پوست شاخه،
چوب ،میوه ها و ریشه) توسط تخمیر ،استخراج یا تقطیر به دست
می آید )26( .گزارشات بسیاری در مورد تاثیر عصاره های
گیاهی در غیر فعال و یا مهار کردن میکروارگانیسم های بیماری
زا در آب میوه ها گزارش شده است و این تاثیر پذیری تحت
تاثیر برخی پارامترهای مهم شامل  pH :آبمیوه ،میکروارگانیسم ها
ی موجود در آبمیوه ،غلظت و نوع عصاره ها می باشد ( .)2یکی
ازعصاره های مهم عصاره سنجد می باشد.

 -2مواد روشها
 -1-2تهیه عصاره سنجد

میوه سنجد ( )Elaeagnus angustifoliaاز اطراف شهرستان
دامغان در استان سمنان واقع در جنوب رشته کوه البرز جمع
آوری شده و در درجه حرارت اتاق رطوبت آن به اعتدال رسید.
برای تهیه عصاره ،ابتدا  151گرم میوه کامل (همراه با هسته)
آسیاب شد ،سپس به  1111میلی لیتر حالل های مختلف به طور
جداگانه شامل آب ،اتانول ،آب و اتانول ( )%51اضافه شد و
جوشش تا  21دقیقه ادامه یافت .در طول جوشش با همزن شیشه
ای محتوی بشر بهم زده شد .پس از اتمام  21دقیقه محتویات بشر
با کمک فیلتر کاغذی و قیف پوشش صاف گردید .سپس عصاره

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره سنجد ( ).Elaeagnus angustifolia Lبر ماندگاری آب پرتقال
حاصله به درون ظروف شیشه ای منتقل و در دستگاه اوپراتور با
دمای  51-91درجه قرار داده و آبگیری گردید .پس از تبخیر آب

جدول -1مشخصات تیمارها
ردیف

تیمار

1

شاهد فاقد نگهدارنده

2

عصاره آبی  %5سنجد

( .)9سپس ویژگی های فیزیکو شیمیایی هر  6عصاره تولیدی

3

عصاره آبی  %11سنجد

مورد بررسی قرار گرفت.

4

عصاره آبی  %15سنجد

5

عصاره آبی  %21سنجد

به منظور تهیه نمونه شاهد ابتدا کنسانتره پرتقال ( 9در صد وزنی /

6

عصاره آبی  %25سنجد

حجمی) ،شکر ( 8/5در صد وزنی  /حجمی) و اسید سیتریک

7

عصاره الکلی  %5سنجد

8

عصاره الکلی  %11سنجد

عصاره ی آبی ،سنجد ( 21 ،15 ،11 ،5و  25در صد) به

9

عصاره الکلی  %15سنجد

فرموالسیون تهیه آب پرتقال افزوده شد .جهت ایجاد یکنواختی و

11

عصاره الکلی  %21سنجد

11

عصاره الکلی  %25سنجد

12

عصاره هیدروالکلی  %5سنجد

نوشیدنی ها نیز بر روی شیشه ها کدبندی گردید .پس از آن شیشه

13

عصاره هیدروالکلی  %11سنجد

ها در بن ماری که آب آن با وجود شیشه ها به دما  28±2درجه

14

عصاره هیدروالکلی  %15سنجد

15

عصاره هیدروالکلی  %21سنجد

16

عصاره هیدروالکلی  %25سنجد

آن عصاره (نیمه جامد) به شیشه در پوش دار منتقل و در دمای
یخچال ( )9±1°Cنگهداری شد .سپس کنسانتره غلیظ پرتقال را
به جای آب معمولی با این عصاره به بریکس مشخص رسانده شد

 -2-2تهیه نوشیدنی پرتقال با استفاده از عصاره سنجد

( 1/1در صد وزنی  /حجمی) مخلوط شده و مابقی با آب به حجم
می رسانده شد .برای تهیه سایر تیمار ها غلظت های مختلف

کاهش میزان دو فاز شدن نمونه ها از صمغ پکتین ( )1/1استفاده
می شود .به منظور پاستوریزاسیون نوشیدنی های فرموله شده آنها
را در شیشه های درب دار ریخته و مشخصات دقیق هر یک از

سانتی گراد رسیده بود ،به مدت  15دقیقه قرار داده شدند تا نمونه
ها پاستوریزه شوند .بن ماری از لحاظ درجه ی حرارت با دماسنج
کنترل شده تا همواره دمای آن ثابت بماند .پس از  15دقیقه نمونه
ها درب بندی شده ،خارج و روی درب ها قرار گرفته تا درب ها
هم پاستوریزه شوند .سپس در آب خنک محتوی یخ به مدت 2
دقیقه قرار گرفته تا سریعا خنک شوند تا حداقل میزان آسیب
دیدگی به نمونه ها وارد شود سپس ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی
اکسیدانی آب پرتقال مورد بررسی قرار گرفت .پس از آن نمونه
ها در دمای یخچال  9±2درجه سانتی گراد و در تاریکی قرار
گرفتند و پس از یک ماه نگهداری در این دما ترکیبات فنلی و
ظرفیت آنتی اکسیدانی آب پرتقال مور ارزیابی قرار گرفت (2؛
.)12در مجموعه مطالعه حاضر شامل  12تیمار خواهد بود

69

 - 3-2اندازه گیری ترکیبات فنلی کل

مقدار کل ترکیبات فنلی موجود در عصاره از طریق روش طیف
سنجی با معرف فولین -سیوکالتیو مورد بررسی قرار گرفت ()15
و نتایج بر اساس میلی اکی والن اسید گالیک بر گرم عصاره بیان
شد 1/5 .میلی لیتر از هر عصاره ( %1/1محلول  1/1گرم از عصاره
با  111میلی لیتر حالل) با  2/5میلی لیتر از معرف سیو کالچو رقیق
شده با آب با نسبت ( )11:1ترکیب و  2میلی لیتر از کربنات سدیم
 2/5درصد مخلوط شد .به مدت نیم ساعت در دمای اتاق قرار
گرفت و سپس جذب آنها در طول موج  221نانومتر توسط
دستگاه اسپکتوفتومتر خوانده شد.
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 -4-2بررسی مهار رادیکال آزاد )(DPPH

آزمایش مهار رادیکال آزاد برای اولین بار به وسیله ی  bloisدر

-6-2آنالیز آماری

سال  1258و بعد از کمی اصالح به وسلیه تحقیقات بی شماری

تجزیه و تحلیل داده ها ،با توجه به نرمال بودن داده ها و همگنی

به شکل کنونی انجام می شود .رو در این روش به عنوان ترکیب

واریانس ،با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه (One-

رادیکالی پایدار از  DPPHبه عنوان معرف استفاده شد ،بدین

) Way ANOVAاستفاده شد .برای مقایسه میانگین داده ها از

ترتیب که  1/6میلی لیتر از هر عصاره به  6/2میلی لیتر محلول

آزمون دانکن در سطح  5درصد استفاده شد .تمام دادهها به

 DPPHمتانولی ( )2×115 mol/lاضافه گردید و مخلوط حاصله

صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شد و ارزیابیها در 6

به شدت هم زده شد .بعد از  61دقیقه تاریک خانه گذاری در

تکرار صورت پذیرفت .از نرم افزار ( )Spss version 18برای

دمای اتاق ،جذب نوری نمونه ها در طول موج  512 nmدر مقابل

آنالیز دادهها و  Excelبرای رسم شکلها استفاده گردید.

شاهد خوانده شد .تمامی این مراحل در مورد  TBHQبه عنوان
آنتی اکسیدان استاندارد و شاهد (محلول  DPPHمتانولی تهیه

 -3نتایج و بحث

شده به عالوه ی حالل های مربوطه) انجام شد.

 -1-3بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی کنسانتره پرتقال

درصد مهار رادیکال آزاد : DPPH

نتایج مربوط به ویژگی های فیزیکو شیمیایی کنسانتره پرتقال در
جدول  2آورده شده است .با توجه به نتایج بهترین ویژگی های
فیزیکو شیمیایی در استخراج به کمک حالل آبی مشاهده شد

در این تست توانائی دادن اتم هیدروژن یا الکترون توسط
ترکیبات و عصاره های مختلف با میزان بی رنگ کردن محلول
بنفش 2و -2دی فنیل -ا -پیکریل هیدرازین ( )DPPHدر حالل
های اتانول-آب /اتانول /آب مورد سنجش قرار گرفت.

بدین صورت با افزایش قطبیت حالل (آب ،آب-اتانول و اتانول)
ویژگی های فیزیکوشیمیایی عصاره سنجد بهبود یافت .به نظر می
رسد به علت ماهیت سخت دیواره سلولی عصاره سنجد ،قدرت
نفوذ پذیری آب در سلول های سنجد بیشتر از اتانول باشد لذا
ویژگی های فیزیکوشیمیایی مناسبتری از این طریق مشاهده شد.

 - 5-2بررسی ویژگی های حسی نوشیدنی

اخباری و همکاران ( )5استخراج آنتوسیانین در پوست بادنجان

برای ارزیابی حسی نمونه های آبمیوه از روش امتیاز دهی ساده

به وسیله حالل های مختلف را اینگونه اعالم نمودند .آب به

( )Simple Rankingاستفاده شد .برای این منظور فرم های

عنوان حالل استخراج ،بیشترین توانایی را در استخراج آنتوسیانین

ارزیابی حسی تهیه شد و تیمارهای نوشیدنی های پرتقال در اختیار

ها داشته است .به طورکلی میزان استخراج آنتوسیانین با روند

ارزیاب ها قرار داده شد .برای هر تیمار یک کد در نظر گرفته شد

افزایش قطبیت حالل به صورت اتانول>متانول>آب افزایش

و نمونه ها از  1تا  12کد گذاری شدند .بیشترین امتیاز  11و

یافت .نتایج مطالعه آنها با مطالعه حاضر هم خوانی دارد.

کمترین امتیاز  1در نظر گرفته شد .سپس از هر ارزیاب خواسته
شد که بهترین نمونه از نظر (رنگ ،مزه و پس طعم) امتیاز  11و به
ضعیف ترین نمونه امتیاز  1بدهند و بقیه نمونه ها را نیز بر این
اساس امتیازبندی کنند .از ارزیاب ها خواسته شد تا پس از
خوردن هر نمونه آب بنوشند تا نمونه قبلی تاثیری بر ارزیابی آن
ها نسبت به نمونه ی جدید نداشته باشد .نمونه ها به هر ارزیاب به
صورت جداگانه ارائه شد تا نظرات ارزیاب ها بر یکدیگر تاثیر
گذار نباشد (.)21

 -2-3بررسی تغییرات ترکیبات فنلی آب پرتقال پس از یک
ماه

ترکیبات فنلی در میوه ها و سبزیجات توجه بسیاری از محققین را
به خود معطوف کردند که به علت پتانسیل باالی آن برای فعالیت
آنتی اک سیدانی می باشد .ترکیبات فنلی با اهدای اتم هیدروژن از
فعالیت رادیکال آزاد جلوگیری می کنند (.)12
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جدول  -2ویژگی های فیزیکو شیمیایی عصاره سنجد
بریکس
عصاره آبی سنجد
عصاره الکلی
سنجد
عصاره
هیدروالکلی سنجد

13±1/42a

چگالی
a

1/2±1/12

خاکستر
a

1/47±1/13

اسیدیته
b

1/14±1/13

1/35±1/17c

1/83±1/13ab

1/17±1/12ab 1/112±1/113c

5/75±1/17b

1/14±1/15b

1/54±1/13a

1/13±1/12b

pH
b

5/25±1/35

6/59±1/23a

a

قند کل

عدد فرمالین

1/88±1/16

4/24±1/24

1/13±1/14c

a

1/15±1/17c

ساکاروز
a

1/38±1/16

1/12±1/13b

1/25±1/16ab 2/27±1/19b 1/95±1/11b 5/85±1/21ab

 )1همه اعداد بر حسب میانگین  ±انحراف از معیار بیان شده است.
 ) 2اعداد در یک ستون با حروف متفاوت اختالف معنی دار دارند.

نتایج مربوط به ترکیبات فنلی آب پرتقال در روز اول نگهداری
در تیمار شاهد و پس از یک ماه نگهداری در تیمارهای مختلف

 3-3بررسی تغییرات تعیین ظرفیت مهار رادیکال آزاد

در شکل  1آورده شده است .با توجه به نتایج پس از یک ماه

 DPPHآب پرتقال پس از یک ماه

میزان ترکیبات فنلی در اکثر تیمارها کاهش یافت اما در در تیمار
 2 ،5و ( 2تیمار عصاره آبی حاوی غلظت های  21 ،15و  25در
صد) به طور معنی داری بیشتر از مابقی تیمارها بود (( )p>1/15به
ترتیب  211/19 ،122/62و  211/69میلی گرم /گرم وزن خشک)
اختالف معنی داری با تیمار ( 1تیمار شاهد در روز اول) نداشتند
( 211/25( )p>1/15میلی گرم /گرم وزن خشک) .تیمار 12
(تیمار حاوی عصاره الکلی با غلظت  25در صد) (میلی گرم /گرم
وزن خشک  )121/5و تیمار شاهد پس از یک ماه به طور معنی
داری کمتر از مابقی تیمارها بود ( 128/62( )p>1/15میلی گرم/
گرم وزن خشک) و اختالف معنی داری نسبت به هم نداشتند.
پژوهش های فراوانی در زمینه استخراج ترکیبات فنلی از گیاهان
مختلف انجام شده است ( .)11،21 ،18در این پژوهش ها ،تفاوت
در قطبیت حالل های مورد استفاده جهت استخراج و حاللیت
ترکیبات فنولی و بر هم کنش آنها با سایر ترکیبات موجود در
بافتهای گیاهی در آنها را دلیل اصلی تفاوت در مقدار ترکیبات
فنولی عصاره های استخراج شده با حاللهای مختلف ذکر کرده
اند.
به طور کلی ویژگی های آبدوستی و آبگریزی ترکیبات شیمیایی
تاثیر مهمی بر حاللیت آنها در حالل مورد استفاده جهت
استخراج دارد .از این رو قطبیت حالل می تواند نقش مهمی در
کارایی استخراج این ترکیبات داشته باشد ( .)28در مطالعه حاضر
نیز آب که قطبی ترین حالل است نقش بسزایی در میزان
ترکیبات فنلی عصاره داشته است.

استفاده از رادیکال پایدار  DPPHیکی از روش های معتبر،
دقیق ،آسان و مقرون به صرفه با تکرار پذیری باال می باشد که
جهت بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی اسانسها و عصارههای
گیاهی در شرایط آزمایشگاهی مورد استفاه قرار می گیرد
( .)16،12با افزایش غلظت و یا درجه هیدروکسیالسیون ترکیبات
فنلی ،فعالیت مهار رادیکال آزاد  DPPHافزایش می یابد که به
عنوان فعالیت آنتی اکسیدانی تعریف می شود .انجام این فعالیت
در غلظت های بسیار کم نیز انجام می شود که به علت حساسیت
باال رادیکال آزاد  DPPHدر حضور اهدا کنندگان اتم هیدروژن
(ترکیبات احیا کننده نظیر ترکیبات فنلی عصاره) می باشد که
منجر به تبدیل آنها به فرم غیر رادیکالی و کاهش میزان جذب
محلول  DPPHدر طول موج  512نانومتر می شود (.)12
نتایج مربوط به تغییرات ظرفیت مهار رادیکال آزاد  DPPHآب
پرتقال در روز اول نگهداری در تیمار شاهد و پس از یک ماه
نگهداری در تیمارهای مختلف در شکل  2آورده شده است .با
توجه به نتایج پس از یک ماه میزان ظرفیت مهار رادیکال آزاد
 DPPHدر اکثر تیمارها کاهش یافت اما در در تیمار  2و 2
(تیمار عصاره آبی حاوی غلظت های  21و  25در صد) به طور
معنی داری بیشتر از مابقی تیمارها بود (( )p>1/15به
ترتیب 88/82 ،82/22در صد) اختالف معنی داری با تیمار 1
(تیمار شاهد در روز اول) نداشتند ( .)88/22( )p>1/15تیمار 12
(تیمار حاوی عصاره الکلی با غلظت  25در صد) به طور معنی
داری کمتر از مابقی تیمارها بود ( 29/21( )p>1/15در صد) و
همچنین اختالف معنی داری نسبت به تیمار شاهد پس از یک ماه
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شکل -1ترکیبات فنلی در آب پرتقال در تیمارهای مختلف ( )1شاهد در روز اول  )2شاهد پس از یک ماه )3 ،عصار آبی  %9پس از یک ماه،
 )4عصاره آبی  %11پس از یک ماه )9 ،عصاره آبی  %19پس از یک ماه  )9 ،عصاره آبی  %21پس از یک ماه )9 ،عصاره آبی  %29پس از یک
ماه )9 ،عصار الکلی  %9پس از یک ماه )6 ،عصاره الکلی %11پس از یک ماه )11 ،عصاره الکلی %19پس از یک ماه )11 ،عصاره الکلی %21
پس از یک ماه )12 ،عصاره الکلی  %29پس از یک ماه )13 ،عصار هیدروالکلی  %9پس از یک ماه )14 ،عصاره هیدروالکلی %11پس از یک
ماه )19 ،عصاره هیدروالکلی %19پس از یک ماه )19 ،عصاره هیدروالکلی  %21پس از یک ماه )19 ،عصاره هیدروالکلی  %29پس از یک ماه)

نداشتند( 22/22( )p>1/15در صد).

باالیی دارند بیشتر از طریق عصاره های گیاهی آنها قابل

افزایش غلظت ترکیبات فنلی بهطور مستقیم توانایی عصارههای

استخراج باشد (.)25،2

مختلف را در مهار رادیکالهای آزاد افزایش می دهد .در غلظت
های باالتر ترکیبات فنولی به دلیل افزایش تعداد گروههای

 -4-3نتایج آنالیز حسی آب پرتقال در روز اول نگهداری

هیدروکسیل موجود در محیط واکنش ،احتمال اهداء هیدروژن به

نتایج آنالیز حسی رنگ آبمیوه در شکل  6آورده شده است .با

رادیکال آزاد و به دنبال آن قدرت مهار کنندگی عصاره افزایش

توجه به نتایج بیشترین امتیاز حسی مربوط به تیمارهای 2 ،6 ،2 ،1

می یابد ( .)29نتایج مربوط به ترکیبات فنلی آب پرتقال با میزان

و ( 12شاهد ،عصاره آبی  ،%5عصاره آبی  ،%11عصاره الکلی %5

مهار رادیکال آزاد  DPPHهم خوانی دارد .مطالعات نشان می

و عصاره هیدرو الکلی  )%5بوده است .در مجموع با افزایش

دهد که باال بودن ترکیبات فنلی دلیل عمده باال بودن فعالیت

غلظت تمامی عصاره ها از امتیاز حسی رنگ کاسته شد و همچنین

آنتی اکسیدانی بعضی از عصاره ها از جمله عصاره های قطبی

کمترین امتیاز حسی رنگ در تیمار ( 11عصاره الکلی )%25

باشد .زیرا بر اساس شواهد موجود ارتباط مثبتی بین میزان

مشاهده شد .نتایج آنالیز حسی مزه آبمیوه در شکل  9آورده شده

ترکیبات فنلی و قدرت آنتی اکسیدانی گیاهان وجود دارد .از

است .با توجه به نتایج بیشترین امتیاز حسی مربوط به تیمارهای ،1

طرف دیگر به نظر می رسد که ترکیبات فنلی که به صورت

 2و ( 2شاهد ،عصاره آبی  ،%21عصاره آبی  )%25بوده است .و

گسترده در گیاهان یافت می شوند و قدرت آنتی اکسیدانی

همچنین کمترین امتیاز حسی مزه در تیمار ( 11عصاره الکلی
 )%25مشاهده شد.
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شکل  -2تعیین ظرفیت مهار رادیکال آزاد  DPPHدر آب پرتقال در تیمارهای مختلف ( )1شاهد در روز اول  )2شاهد پس از یک ماه)3 ،
عصار آبی  %9پس از یک ماه )4 ،عصاره آبی  %11پس از یک ماه )9 ،عصاره آبی  %19پس از یک ماه  )9 ،عصاره آبی  %21پس از یک ماه،
 )9عصاره آبی  %29پس از یک ماه )9 ،عصار الکلی  %9پس از یک ماه )6 ،عصاره الکلی %11پس از یک ماه )11 ،عصاره الکلی %19پس از
یک ماه )11 ،عصاره الکلی  %21پس از یک ماه )12 ،عصاره الکلی  %29پس از یک ماه )13 ،عصار هیدروالکلی  %9پس از یک ماه)14 ،
عصاره هیدروالکلی %11پس از یک ماه )19 ،عصاره هیدروالکلی %19پس از یک ماه )19 ،عصاره هیدروالکلی  %21پس از یک ماه)19 ،
عصاره هیدروالکلی  %29پس از یک ماه)

شکل  -3تغییرات آنالیز حسی (رنگ) در آب پرتقال در تیمارهای مختلف ( )1شاهد )2 ،عصار آبی  )3 ،%9عصاره آبی  )4 ،%11عصاره آبی
 )9 ،%19عصاره آبی  )9 ،%21عصاره آبی  )9 ،%29عصار الکلی  )9 ،%9عصاره الکلی )6 ،%11عصاره الکلی )11 ،%19عصاره الکلی ،%21
 )11عصاره الکلی  )12 ،%29عصار هیدروالکلی  )13 ،%9عصاره هیدروالکلی )14 ،%11عصاره هیدروالکلی )19 ،%19عصاره هیدروالکلی
 )19 ،%21عصاره هیدروالکلی )%29
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شکل  -4تغییرات آنالیز حسی (مزه) در آب پرتقال در تیمارهای مختلف ( )1شاهد )2 ،عصار آبی  )3 ،%9عصاره آبی  )4 ،%11عصاره آبی
 )9 ،%19عصاره آبی  )9 ،%21عصاره آبی  )9 ،%29عصار الکلی  )9 ،%9عصاره الکلی )6 ،%11عصاره الکلی )11 ،%19عصاره الکلی ،%21
 )11عصاره الکلی  )12 ،%29عصار هیدروالکلی  )13 ،%9عصاره هیدروالکلی )14 ،%11عصاره هیدروالکلی )19 ،%19عصاره هیدروالکلی
 )19 ،%21عصاره هیدروالکلی )%29

شکل  -9تغییرات آنالیز حسی (پس طعم) در آب پرتقال در تیمارهای مختلف ( )1شاهد )2 ،عصار آبی  )3 ،%9عصاره آبی  )4 ،%11عصاره
آبی  )9 ،%19عصاره آبی  )9 ،%21عصاره آبی  )9 ،%29عصار الکلی  )9 ،%9عصاره الکلی )6 ،%11عصاره الکلی )11 ،%19عصاره الکلی ،%21
 )11عصاره الکلی  )12 ،%29عصار هیدروالکلی  )13 ،%9عصاره هیدروالکلی )14 ،%11عصاره هیدروالکلی )19 ،%19عصاره هیدروالکلی
 )19 ،%21عصاره هیدروالکلی )%29
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نتایج آنالیز حسی پس طعم آبمیوه در شکل  5آورده شده است.

ترمیم زخم تجربی در رت .فصلنامه علمی پژوهشی

با توجه به نتایج بیشترین امتیاز حسی مربوط به تیمارهای ،6 ،2 ،1

تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران ،جلد -261 ،25

و ( 12شاهد ،عصاره آبی  ،%5عصاره آبی  ،%11و عصاره هیدرو

.253

الکلی  )%5بوده است .در مجموع با افزایش غلظت تمامی عصاره

 -4واعظی ،غ .توسلی ،ز.و رنجبر بهادری ،ش .1391 .بررسی

ها از امتیاز حسی پس طعم کاشته شد و همچنین کمترین امتیاز

تاثیر مقادیر مختلف عصاره آبی سنجد با و بدون مرفین بر

حسی پس طعم در تیمار  11و ( 11عصاره الکلی  21و )%25

میزان ضددردی در موش سوری .مجله پژوهشی انشکده

مشاهده شد

پزشکی ،دوره  ،35شماره .27 -33 ،1

 -4نتیجه گیری
در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا با وارد کردن آن در یکی از پر
مصرفترین نوشیدنیها مثل آب پرتقال مصرف سنجد را ارتقا
بخشیده خصوصیات محصول تولید شده از آن را مطالعه نماییم.
ابتدا استخراج عصاره به استفاده از حالل های مختلف از جمله
آب ،اتانول ،آب-اتانول انجام گرفت .سپس ویژگی های فیزیکو
شیمیایی عصاره مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی موارد
عصاره آبی سنجد خصوصیات بهتری را از خود نشان داد .پس از
آن غلظت های مختلف عصاره آبی ،الکلی و هیدروالکلی (،5
 21 ،15 ،11و  25در صد) به فرموالسیون آب پرتقال افزوده شد و
میزان ترکیبات فنلی و ظرفیت مهار رادیکال آزاد  DPPHدر روز
اول در تیمار شاهد و پس از یک ماه در تمامی تیمارها اندازگیری
شد .بهترین نتایج در تیمار عصاره آبی سنجد با غلظت  21و 25
در صد مشاهده شد .این تیمارها از آنالیز حسی مطلوبی نیز
برخوردار بود .در مجموع با توجه به نتایج و با توجه به ارزش
تغذیه ای باالی عصاره سنجد می توان با افرودن عصاره آبی با
غلظت  %25به آب پرتقال ،آبمیوه ای فراسودمند تولید نمود.
 -5منابع
 -1زرگری  ،ع.1376 .گیاهان دارویی .چاپ پنجم ،جلد سوم،
انتشارات دانشگاه تهران.
 -2رئیسی ،ف .حجت االسالمی ،م .رضوی ،ه .زاهدی ،م.و
معمار زاده ،م .1392 .اثرات رئولوژیکی افزودن عصاره ی
سبوس برنج به آب پرتقال به منظور غنی سازی آن.
فصلنامه علوم و صنایع غذایی ،شماره  ،41دوره ،11
.117-128
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