بررسی خواص آنتیاکسیدانی عصاره برگ و ریشه گیاه وج(  (Acorus calams L.بر
پایداری روغن سویا در شرایط نگهداری
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علی بهنام نیک  ، *1امیرحسین الهامی راد ، 2محمد مهدی نعمت شاهی ،1محمدحسین حداد خداپرست

 -1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،سبزوار ،ايران
 -2گروه علوم و صنايع غذايي ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،سبزوار ،ايران
 -3دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد سبزوار ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،سبزوار ،ايران
 -4گروه علوم و صنايع غذايي ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران

تاريخ دريافت44/11/21 :

تاريخ پذيرش49/4/21:

چکیده :
امروزه استفاده از آنتي اكسیدان شیمیايي در حال محدود شدن است و جوامع به دنبال منابع طبیعي آنتياكسیداني به عنوان جايگزين
اين تركیبات شیمیايي هستند .در اين پژوهش خواص آنتياكسیداني برگ و ريشه گیاه وج از طريق اندازهگیري میزان تركیبات
فنلي و قدرت گیرندگي راديكالهاي آزاد تعیین و با آنتياكسیدان سنتزي  BHTمقايسه شد .هم چنین پايداري اكسايشي روغن
سويا حاوي عصاره برگ و ريشه گیاه وج از طريق اندازهگیري انديس پراكسید و تیوباربیتوريک اسید تعیین شد .براي تهیه عصاره،
پودر گیاه وج به روش خیساندن به نسبت  1:11با حالل متانول مخلوط گرديد و در همزن مغناطیسي به مدت  44ساعت دردماي
محیط قرار گرفت و پس از آن توسط كاغذ صافي صاف گرديد.سپس به وسیله تبخیر كننده چرخان تغلیظ و در نهايت عصاره
توسط خشک كن تحت خالء خشک گرديد .سپس عصاره متانولي برگ و ريشه گیاه وج در غلظتهاي  1111ppmو
 111،211،411،011،411تهیه و خواص آنتياكسیداني آن تعیین شد .نتايج نشان داد كه با افزايش غلظت از  111تا 1111ppm
قدرت گیرندگي راديكالهاي آزاد و میزان تركیبات فنلي برگ و ريشه گیاه وج افزايش يافت .اين افزايش غلظت نسبت به سطح
ما قبل خود و ديگر غلظتها معني دار بود ( .)P<0.01در ادامه با اندازهگیري پايداري اكسايشي مشخص شد كه عصاره برگ
گیاه وج در غلظت  1111ppmتوانسته به خوبي روغن را از شرايط فساد محافظت كند و عملكرد بهتري نسبت به  BHTداشته
است ،ولي عصاره ريشه گیاه وج ،در غلظت مشابه ،نتوانسته عملكرد مشابه يا حتي بهتر از  BHTداشته باشد.بررسيهاي صورت
گرفته نشان داد كه عصاره برگهاي گیاه وج داراي خواص آنتياكسیداني و میزان تركیبات فنلي بیشتري نسبت به ريشه اين گیاه
بود .در نتیجه عصاره گیاه وج و خصوصا برگهاي آن را ميتوان به عنوان منبع مناسب آنتياكسیداني معرفي و در صنايع غذايي و
دارويي استفاده نمود.
کلمات کلیدی :گیاه وج ،پايداري اكسايشي ،روغن سويا ،آنتي اكسیدان طبیعي

* مسئول مكاتبات behnamnik_ali@yahoo.com :
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 -1مقدمه :

همكاران ( )1341ويژگيهاي آنتي اكسیداني عصاره

 Acorus calamus Lدر زبان فارسي تحت عنوان گیاه

هیدروالكلي و اسانس برگ گیاه ويتكس ( Vitex

وج نامیده مي شود .وج گیاهي علفي و چند ساله ميباشد و

 )Pseudo-negundoرا مورد مطالعه قرار دادند (.)1

ريشه آن به قطر  2-1/9سانتي متر ،برگها شمشیري به

عیوقي و همكاران ( )1344فعالیت آنتي اكسیداني اسانس

اندازه  109-01 × 1/9-1سانتيمتر به رنگ سبز و حاشیه

شويد را با اندازهگیري اعداد پراكسید و تیوباربیوتوريک

غشايي ،نوک تیز ،با رگبرگ میاني برجسته در هر دو سطح

اسید در روغن سويا بررسي نمودند .آنها به اين نتیجه

برگ ميباشد .دوره رويشي گیاه از بهمن ماه تا آذر ماه سال

رسیدند كه اسانس شويد توانايي جلوگیري از تولید

بعد و زمان گل دهي از ارديبهشت ماه تا مرداد ماه است .اين

محصوالت اولیه و ثانويه اكسیداسیون در روغن سوياي خام

گیاه بومي مناطق گرمسیري آسیا ،مناطق معتدله و نیمه

در سطح غلظتي  1/0میليگرم در میليلیتر كه تقريباً معادل با

گرمسیري آسیا و آمريكاي شمالي است ( .)4اين گیاه در

آنتي اكسیداسیون شیمیايي  BHAدر سطح غلظتي 1/1

ساحل و بخشهاي كم عمق آب به صورت تودهاي و انبوه

میليگرم در میليلیتر ميباشد را دارا است (.)4

مي رويد .پراكندگي و محل رشد اين گیاه در ايران در

روغنها از اجزاي مهم غذايي انسان هستند كه به صورت

مازندران ،گیالن و ساري و استانهاي شمالي مي باشد.

مستقیم (نظیر فرآيندهاي سرخ كردن) و يا به شكل مخلوط

نزديكترين رويشگاه اين گونه دركشورهاي افغانستان،

با اجزاي ديگر (در موردي مثل بیسكويت) مورد استفاده

پاكستان ،تركیه و آذربايجان است .رويشگاه اين گونه به

قرار ميگیرند .به دلیل مقدار قابل توجهي از پیوندهاي دو

داليل مختلفي مانند بهره برداري شديد از آب بندان براي

گانه در بسیاري از روغنها اين مواد در معرض اكسیداسیون

آبیاري شالیزارها ،چراي دام در فصل تابستان در معرض

و فساد قرار دارند كه چنانچه اين فساد از حد خاصي تجاوز

تهديد قرار دارد ( .)11گیاه وج در طب سنتي به عنوان

كند ،روغن يا ماده حاوي آن را غیر قابل استفاده براي

تقويت كننده حافظه استفاده ميشود ( )19و تركیبات اصلي

مصارف غذايي ميكند ( .)12اكسیداسیون لیپیدها در حین

اين گیاه قادرند سطح استل كولین مغز را به عنوان عامل

نگهداري و فراوري غذاها نه فقط باعث از دست رفتن

مهم در تقويت حافظه افزايش دهند (14و ،)23همچنین

كیفیت تغذيهاي و هضمي غذا ميشود بلكه محصوالت

نتايج پژوهش نادري و همكاران ( )1344نشان داد كه

اكسید شدهاي مانند راديكال آزاد تولید ميكند كه اين

مصرف خوراكي و تزريقي با دوز باال گیاه وج قادر است

تركیبات منجر به واكنشهاي متعدد نامطلوب شیمیايي

میزان يادآوري اطالعات را افزايش دهد .اين گیاه در طب

ميشوند .هم چنین راديكالهاي آزاد در سامانههاي

سنتي مدرن به عنوان آرام بخش ،ملین ،ادرار آور و داروي

بیولوژيكي و زيستي باعث بروز بسیاري از بیماريها،

ضد نفخ استفاده ميشود ( .)0پژوهشهاي مختلفي در زمینه

خصوصاً سرطان ميشوند (.)11

استخراج آنتي اكسیدانهاي طبیعي از گیاهان دارويي

هدف از اين پژوهش بررسي خصوصیات آنتياكسیداني

صورت گرفته است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره

ريشه و برگ گیاه وج از طريق اندازهگیري تركیبات فنولي

ميشود .میرزائي و همكاران ( )1341خواص آنتياكسیداني

و میزان فعالیت مهاركنندگي راديكالهاي آزاد عصاره در

و فنل تام عصاره هیدرو الكلي خاكشي ،بارهنگ ،زنیان،

غلظتهاي مختلف و اندازه گیري شاخص پايداري

گشنیز و شنبلیله را به روش خیساندن مورد ارزيابي قرار

اكسايشي از طريق اندازه گیري انديس پراكسید و TBA

دادند .عصاره هیدرو الكلي پنج گیاه نامبرده در تمامي

در روغن سويا و مقايسه آن با قدرت آنتي اكسیدان سنتزي

مدلها مورد بررسي قرار گرفت و بیشترين فعالیت

 BHTدر غلظت  211پيپيام به منظور جايگزين كردن

آنتياكسیداني مربوط به گیاه بارهنگ بود ( .)0احمدوند و

بررسي خواص آنتياكسیداني عصاره برگ و ريشه گیاه وج(  (Acorus calams L.بر پايداري روغن سويا در شرايط 139 ...
نگهدارندههاي سنتزي توسط آنتي اكسیدانهاي طبیعي

دردماي  41درجه سانتيگراد به مدت  41دقیقه تغلیظ و در

ميباشد.

نهايت عصاره توسط خشکكن تحت خالء در دماي 49
درجه سانتيگراد خشک شد و در دماي  4درجه سانتيگراد

 -2مواد و روش ها

در يخچال نگهداري شد (.)14

 -1-2مواد

ريشه و گیاه وج پس از تهیه از شمال كشور ،ابتدا

 -2-2-2اندازهگیری میزان کل ترکیبات فنلی :

قسمتهاي زائد موجود در آن جدا گرديد ،سپس برگها و

ابتدا محلولهاي استاندارد اسید گالیک در اتانول با

ريشه آن جدا و پس از شستوشو در دماي محیط و سايه به

غلظتهاي مختلف در دامنه  1/14تا  1/4میليگرم در

طور طبیعي خشک گرديد .برگها و ريشههاي خشک شده

میليلیتر آماده شد .سپس به بالن ژوژههاي  91میليلیتري،

به طور جداگانه توسط آسیاب (مجیک بولیت مدل  )NHبه

نیم میليلیتر محلول استاندارد اسید گالیک 2/9 ،میليلیتر

صورت كامل پودر و الک گرديده و تا زمان استفاده در

معرف فولین سیوكالتیو و پس از ده دقیقه دو میليلیتر

ظروف خشک و غیر قابل نفوذ به هوا در دماي  4درجه

محلول كربنات سديم  0/9درصد اضافه و با اتانول به حجم

سانتيگراد نگهداري شدند.

نهايي رسانده شد .پس از گذشت يک ساعت در دماي
اتاق ،جذب آن در طول موج  001نانومتر خوانده شد.

 -2-2روش ها

معادله

 -1-2-2تهیه عصاره برگ و ریشه گیاه وج :

براي تهیه عصاره پودر حاصل به روش خیساندن به نسبت

y = 0/0113x + 0/0766
كه  Xمیزان جذب خوانده شده در طول موج  001نانومتر و

( 1:11وزني-حجمي) با حالل متانول مخلوط گرديد و بر

 Yمقدار تركیبات فنلي بر حسب میليگرم بر میليلیتر است

روي همزن مغناطیسي با سرعت  291 rpmبه مدت 44

در نهايت غلظت مشخصي از عصاره تهیه و میزان جذب آن

ساعت در دماي محیط استخراج انجام و پس از آن توسط

نیز مطابق با دستور كار فوق قرائت و میزان تركیبات فنولي

كاغذ صافي واتمن شماره  1صاف گرديد .سپس به وسیله

بر حسب درصد اسید گالیک تعیین شد (.)21

تبخیر كننده چرخان (مدل )LABORATA 4111

شکل  : 1منحنی کالیبراسیون غلظتهای مختلف ترکیبات فنولی در برابر میزان جذب خوانده شده در طول موج  067نانومتر

1
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-3-2-2

اندازهگیری

فعالیت

مهارکنندگی

 -3-2آزمون آون گذاری :

رادیکالآزاد ( )DPPHعصاره ریشه و برگ گیاه وج :

جهت ارزيابي پايداري اكسايشي و خصوصیات

میزان روبش راديكال آزاد عصاره با بررسي فعالیت

آنتياكسیداني عصاره برگ و ريشه گیاه وج ،عصارههاي

مهاركنندگي راديكالآزاد ( )DPPHاندازه گیري شد 2 .و

آماده

 2دي فنیل  -1پیكريل هیدرازيل 2يا ( )DPPHيک تركیب

1111ppmو 411،011،411به روغن تصفیه شده و بدون

راديكالي پايدار با رنگ بنفش بوده كه با احیا شدن توسط

آنتياكسیدان سويا اضافه شده ،سپس پايداري اكسیداتیو

عناصر دهنده الكترون يا هیدروژن (تركیبات آنتياكسیداني)

نمونههاي روغن با استفاده از آزمون آونگذاري به مدت 4

به دي فنیل پیكريل هیدرازيل زرد رنگ تبديل ميشود.

روز در دماي  01درجه سانتيگراد مورد ارزيابي قرار

توانايي دادن اتم هیدروژن يا الكترون توسط تركیبات و

گرفت .پارامترهاي كیفي شامل انديس پراكسید و انديس

عصارههاي مختلف در اين تست با میزان بيرنگ كردن يا

تیوباربیتوريک اسید در فواصل زماني  24ساعته تعیین

كاهش میزان جذب نوري محلول بنفش ( )DPPHدر اتانول

گرديد.

شده

به

روش

تراوش3

در

غلظتهاي

مورد سنجش قرار گرفت (.)4
جهت اين منظور ،ابتدا رقتهاي مختلفي از عصاره خشک

 -1-3-2اندازه گیری عدد پراکسید :

شده ريشه و برگ گیاه وج شامل 1111ppm

هیدروپراكسیدها محصوالت اولیه اكسیداسیون چربيها

و 111،211،411،011،411با حالل متانول تهیه گرديد.

هستند و به طور كلي هر قدر درجه غیر اشباعیت روغنها

میزان  2میليلیتر از هر كدام از رقتها را به لوله آزمايش

بیشتر باشد روغن و يا ماده چرب آمادگي بیشتري براي

منتقل كرده و سپس مقدار  2میليلیتر معرف 1/114 DPPH

اكسیداسیون دارد .در مراحل ابتدايي فرآيند اكسیداسیون،

درصد به هر لوله اضافه كرده به خوبي هم زده و به مدت 41

میزان اين تركیبات كم است اما در مرحله انتشار ،میزان

دقیقه در دماي محیط و محل تاريک نگهداري و سپس در

هیدروپراكسیدها به سرعت افزايش مييابد .در اين مرحله

طول موج  910نانومتر توسط دستگاه اسپكتروفتومتر جذب

تعیین عدد پراكسید شاخص مناسبي از وضعیت اكسايش

نمونه قرائت شد .قدرت مهاركنندگي راديكالهاي آزاد با

روغنها ميباشد.در اين روش مقدار  9گرم نمونه آماده

استفاده از رابطه  2محاسبه گرديد (.)4

شده در ارلن ماير  291میليلیتري وزن گرديد و 31

معادله 2

) 100

ABlank  ASample
ABlank

میليلیتر حالل (مخلوط اسید استیک و كلروفرم) به آن

( I% 

اضافه شد سپس حدود  1/9میليلیتر يدور پتاسیم به آن
اضافه و مخلوط به مدت يک دقیقه ساكن گذاشته و گاهي

در اين معادله ABlank ،جذب نوري نمونه شاهد (فاقد

همزده شد ،سپس حدود  31میليلیتر آب مقطر به آن اضافه

عصاره) و  ASampleجذب نوري غلظتهاي مختلف عصاره

گرديد و مخلوط به مدت يک دقیقه ساكن گذاشته شده و

ميباشد .الزم به توضیح است كه در اين آزمايش از

چند قطره چسب نشاسته به محلول اضافه و همزده شد و با

آنتياكسیدان سنتزي  BHTبه میزان  211ppmبراي

محلول تیوسولفات  1/12نرمال تیتر گرديد .وقتي كه رنگ

مقايسه استفاده شد.

نمونه به يک حالت شفاف و زالل رسید تیتراسیون متوقف و
عدد پراكسید بر حسب میلياكي واالن بر كیلوگرم از طريق
فرمول

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

2

زير

محاسبه

گرديد

(.)21

Percolation

3

بررسي خواص آنتياكسیداني عصاره برگ و ريشه گیاه وج(  (Acorus calams L.بر پايداري روغن سويا در شرايط130 ...
معادله3

پژوهش بررسي گرديد .نتايج آنالیز واريانس غلظتهاي

(حجم نمونه) ÷ (حجم تیتراسیون مصرفي × نرمالیته × )1111

مختلف عصاره برگ گیاه وج انجام و میزان تركیبات فنلي
هر غلظت تعیین و با يكديگر مقايسه شد كه نتايج در شكل

 -2-3-2محاسبه شاخص تیوباربیتوریک اسید :

انديس  TBAمیليگرم مالون دي آلدئید موجود در 1111
گرم روغن را نشان ميدهد و بیانگر مراحل ثانويه
اكسیداسیون چربي وحضور تركیبات ثانويه اكسیداسیون در
نمونه است بنابراين باال بودن اين انديس در روغن نشان
دهنده اكسیداسیون بیشتر روغن و در نتیجه پايداري كمتر
آن است .براي اندازهگیري شاخص تیوباربیتوريک اسید در
يک ارلن  291میلي لیتري ،يک گرم نمونه ،يک میلي لیتر
محلول  1/09درصد اسید تیوباربیتوريک و  2میلي لیتر
محلول  39درصد اسید تري كلرواستیک اضافه شد .مخلوط
حاصل به مدت  21دقیقه در حمام آب جوش قرار گرفت.
پس از اين مدت مخلوط به مدت  3دقیقه با سرعت 3111
دور در دقیقه سانتريفوژ گرديد .فاز آبي با سرنگ خارج و
به سل اسپكتروفتومتري منتقل شد .جذب نمونه با دستگاه
اسپكتروفتومتر در طول موج  932نانومتر قرائت شد .به اين
ترتیب مقدار جذب نمونه در طول موج مذكور به عنوان
شاخص تیوباربیتوريک اسید در نظر گرفته شد (.)14
 -4-2تجزیه و تحلیل آماری

جهت بررسي نتايج ،از طرح آماري فاكتوريل در غالب
طرح كامال تصادفي و استفاده گرديد.داده ها با استفاده از
نرم افزار آماري  SASمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت و
مقايسه میانگین دادهها با هم نیز با استفاده از آزمون دانكن
در سطح آماري  44و  49درصد انجام شد.هم چنین براي
ترسیم نمودار از نرم افزار  Microsoft Excelنسخه
 2113استفاده گرديد.
 -3نتایج و بحث
 -1-3اندازهگیری میزان کل ترکیبات فنلی :

با توجه به اهمیت فنولها و تركیبات فنلي و حضور گسترده
آنها در محصوالت غذايي و گیاهي و وجود خواص آنتي
اكسیداني قابل مالحظه آنها ،سنجش و ارزيابي آنها در اين

 2نشان داده شده است.
نتايج نشان داد كه با افزودن عصاره برگ گیاه وج از غلظت
 111تا  1111ppmمقدار تركیبات فنلي موجود به ترتیب
غلظت افزايش يافت .اين افزايش در تمام غلظتها نسبت به
يكديگر بررسي و در سطح احتمال  44درصد معني دار بود
(.)P<0.01
در ادامه  211پي پي ام آنتي اكسیدان سنتزي  BHTدر
متانول افزوده شد و با ديگر غلظتهاي مختلف عصاره
برگ گیاه وج مقايسه شد كه نتايج بررسي مقايسه غلظتها
در نمودار  2نشان داده شده است .با توجه به شكل ،2
غلظتهاي  411ppmو  211 ،111داراي مقدار تركیبات
فنلي كمتري نسبت به  BHTهستند و غلظت  411ppmبا
اختالف نسبتا كمي با  BHTدر سطح پايینتري قرار
داشت .اما همانطور كه در شكل  2مشاهده ميشود
غلظتهاي  1111ppmو  411 ،011عصاره برگ گیاه وج
داراي مقدار تركیبات قنلي بیشتري نسبت به آنتي اكسیدان
سنتزي  BHTميباشند كه از نظر آماري در سطح احتمال
 44درصد معنيدار بود .بنابراين با توجه به نمودار و نتايج
بدستآمده ميتوان به اين نتیجه رسید كه عصاره برگ گیاه
وج در غلظتهاي  1111ppmو  411 ،011با دارا بودن
تركیبات فنلي بیشتر نسبت به آنتي اكسیدان سنتزي ،BHT
داراي فعالیت آنتياكسیداني مطلوبي بوده و در مقايسه با
آنتياكسیدان سنتزي  BHTبه میزان موثرتري عمل نموده
است و به عبارتي افزايش غلظت باعث افزايش میزان
تركیبات فنلي شده است.
نتايج آنالیز واريانس غلظتهاي مختلف عصاره ريشه گیاه
وج بر مقدار تركیبات فنلي موجود كه با استفاده از تست
فولین اندازه گیري شده بود نشان داد كه میزان تغییرات
افزايش تركیبات فنلي روندي مشابه با عصاره برگ گیاه وج
داشته است به عبارتي ديگر با افزايش غلظت از  111تا
 1111ppmمقدار تركیبات فنلي افزايش يافته است كه اين
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افزايش نمونه نسبت به يكديگر در سطح آماري 44درصد

نتايج اين پژوهش با نتايجي كه توسط عشقي و همكاران

معني دار بود (.)P<0.01

( )1342به دست آمده بود مطابقت داشت ،اين محققین

مقايسه غلظتهاي مختلف عصاره ريشه گیاه وج با آنتي

مقايسه كارايي آنتياكسیداني عصاره كوركومین زردچوبه

اكسیدان سنتزي  BHTدر شكل  2نشان داده شده است.

با آنتياكسیدانهاي طبیعي و سنتزي در سیستم مدل غذايي

غلظتهاي

روغن سويا انجام دادند .نتايج نشان داد كه با افزايش غلظت

411ppmو 111،211داراي میزان تركیبات فنلي كمتري

كوركومین میزان اكسیداسیون به طور معنيدار كاهش يافته

نسبت به  BHTهستند و قدرت آنتياكسیداني كمتري

كه با افزايش غلظت عصاره قدرت آنتياكسیداني و مقدار

دارند ولي غلظتهاي 1111ppmو 011،411داراي مقدار

تركیبات فنولي عصارهها افزايش يافته است .روغن حاوي

تركیبات فنلي بیشتري نسبت به  BHTبوده و قدرت

عصاره كوركومین با غلظت  1012درصد میزان تركیبات

آنتياكسیداني بیشتري دارند كه در اين بین تركیبات فنولي

فنلي مشابه و حتي بیشتر از  TBHQبا غلظت  10112درصد

غلظت  011ppmنزديک به  BHTبوده ولي از آن بیشتر

داشته است .در نتیجه افزايش غلظت نمونه باعث افزايش

است.در نتیجه غلظتهاي باالتر عصاره ريشه گیاه وج داراي

میزان تركیبات فنلي همانند عصاره گیاه وج شده است و

میزان تركیبات فنولي بیشتري نسبت به آنتياكسیدان سنتزي

غلظت  1111 PPMعصاره گیاه وج بیش ترين میزان

 BHTبوده و با افزايش غلظت میزان خواص آنتياكسیداني

تركیبات فنلي را دارا بوده است (.)3

همانطور

كه

مشاهده

ميشود

اين عصاره افزايش مييابد.

شکل  : 2تغییرات مقدار کل ترکیبات فنولی غلظتهای مختلف عصاره برگ و ریشه گیاه وج و مقایسه آن با آنتیاکسیدان سنتزی BHT
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 -2-3اندازهگیری قدرت رادیکال گیرندگی :

 DPPHاندازه گیري شده بود ،در شكل  3نشان داده شده

نتايج آنالیز واريانس تاثیر غلظتهاي مختلف عصاره برگ

است.

گیاه وج بر فعالیت مهاركنندگي راديكالهاي آزاد كه با

نتايج نشان ميدهد كه میزان تغییرات راديكال گیرندگي

استفاده از آزمون  DPPHاندازه گیري و در شكل  3نشان

عصاره ريشه گیاه وج روندي مشابه با برگهاي آن داشته

داده شده است.

است به عبارتي ديگر با افزايش غلظت از  111تا 1111ppm

با بررسي اثر عصاره برگ گیاه وج بر قدرت مهاركنندگي

قدرت مهار راديكالهاي آزاد افزايش يافته است .اين

راديكالهاي آزاد مشاهده شد كه با افزايش غلظت عصاره،

افزايش غلظت نمونهها نسبت به يكديگر و سطح ما قبل خود

فعالیت مهاركنندگي راديكالهاي آزاد به طور قابل توجهي

افزايشي و در سطح آماري  44درصد معنيدار بوده است

افزايش يافت به گونهاي كه فعالیت راديكال گیرندگي از

(.)P<0.01

19/0درصد براي غلظت  111ppmتا  00/4درصد براي

با مقايسه  211ppmآنتياكسیدان سنتزي  BHTبا

غلظت  1111ppmافزايش يافت (شكل .)3با توجه به نتايج

غلظتهاي مختلف عصاره ريشه گیاه وج نشان ميدهد كه

بدستآمده با افزايش غلظت ،قدرت مهاركنندگي

اين آنتياكسیدان داراي قدرت مهاركنندگي بیشتري نسبت

راديكالهاي آزاد عصاره برگ گیاه وج از غلظت  111تا

به غلظتهاي 011ppmو 111،211،411داشته است ولي

 1111ppmنسبت به سطح ماقبل خود افزايشي و معني دار

همانطور كه در نمودار  9مشاهده ميشود قدرت

بوده است (.)P<0.01

مهاركنندگي غلظتهاي 1111ppmو 411بیشتر از

در مرحله بعد با افزودن  211ppmآنتياكسیدان سنتزي

آنتياكسیدان سنتزي  BHTبوده است و عملكرد بهتري

 BHTو مقايسه فعالیت مهاركنندگي راديكالهاي آزاد آن

داشته است.

با غلظتهاي مختلف عصاره برگ گیاه وج مشخص شد

باالتر بودن فعايت مهاركنندگي راديكال آزاد  DPPHرا

كه فعالیت راديكال گیرندگي اين آنتياكسیدان سنتزي در

مي توان به محتواي فنولي عصارهها نسبت داد .در

غلظت به كار برده شده برابر  44/2درصد بود كه نسبت به

غلظتهاي باالتر تركیبات فنولي،به دلیل افزايش تعداد

غلظتهاي 411ppmو 111،211با مقادير 24/1،19/0و

گروههاي هیدروكسیل موجود در محیط واكنش،احتمال

 30/0درصد از نظر آماري در سطح باالتري قرار داشت .در

اهداء هیدروژن به راديكالهاي آزاد و به دنبال آن قدرت

ادامه مشخص شد كه آنتياكسیدان سنتزي  BHTنسبت به

مهاركنندگي عصاره افزايش مييابد .فعالیت مهاركنندگي

غلظتهاي 1111ppmو 011،411با مقادير  94/4و  03/0و

راديكال آزاد توسط فالوونوئیدها به حضور گروههاي

 00/4درصد در سطح آماري پايین تري قرار داشت و

هیدروكسیل آزاد وابسته است ( .)10در نتیجه غلظتهاي

فعالیت راديكال گیرندگي كمتري داشت (شكل .)3

باالتر عصاره ريشه گیاه وج با دارا بودن تركیبات فنولي

با توجه به شكل  3ميتوان به اين نتیجه رسید كه با افزايش

داراي قدرت مهاركنندگي بهتر و در نتیجه خواص آنتي

غلظت ،قدرت مهاركنندگي راديكالهايآزاد افزايش

اكسیداني بیشتري نسبت به آنتياكسیدان سنتزي  BHTبوده

مييابد .غلظتهاي 1111ppmو 011،411عصاره برگ

است.

گیاه وج با دارا بودن قدرت مهاركنندگي بیشتر نسبت به

در تأيید نتايج اين پژوهش ،تحقیقات مختلف توسط

آنتياكسیدان سنتزي  BHTداراي خواص آنتياكسیداني

پژوهشگران صورت گرفته است .در مطالعه اي نباوي و

بیشتر و بهتري بوده است.

همكاران ( )2111خواص آنتي اكسیداني قسمتهاي
مختلف گیاه آدمک ) (Biebersteinia multifidaرا

تاثیر غلظتهاي مختلف عصاره ريشه گیاه وج بر فعالیت
مهاركنندگي راديكالهاي آزاد كه با استفاده از آزمون

اندازه گرفتند.نتايج آنها نشان داده گیاه آدمک داراي
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خواص آنتياكسیداني بوده و با آزمايشاتي كه بر روي

رسیدند كه رابطه مستقیمي بین میزان فنول كل و فعالیت

برگ ،گل و ديگر قسمتهاي گیاه انجام شد مشخص

آنتياكسیداني عصاره اين گیاهان وجود دارد به طوري كه

گرديد كه برگ ها داراي خواص آنتياكسیداني بیشتري

در اين بین گیاه  Mentha Piperitaمیزان فنول كل باال

بوده اند،هم چنین مشخص شد كه با افزايش غلظت هاي

( 443میليگرم معادل اسید گالیک در هر گرم) و فعالیت

عصاره هاي مختلف تهیه شده میزان تركیبات فنلي و قدرت

آنتياكسیداني باالتر ( IC50برابر  1/23میليگرم بر میليلیتر)

راديكال گیرندگي و به دنبال آن خواص آنتياكسیداني

و گیاه  Capparis Ovateمیزان فنول كل پايینتر (149

افزايش يافته است ( .)10در تحقیقي مشابه يونور و همكاران

میليگرم معادل اسید گالیک در هر گرم) و نیز فعالیت

( )2114فعالیت آنتي اكسیداني و میزان فنول كل عصاره

آنتياكسیداني پايین ( IC50برابر  4/14میليگرم بر میليلیتر)

متانولي تعدادي از گیاهان را بررسي كرده و به اين نتیجه

را نشان دادند (.)22

شکل  : 3تغييرات فعاليت مهارکنندگي راديکالهاي آزاد غلظتهاي مختلف عصاره برگ و ريشه گياه وج و مقايسه آن با آنتياکسيدان
سنتزي BHT

 -3-3اندازه گیری اندیس پراکسید :

اكسیدان سنتزي  BHTاختالف آماري معنيداري در سطح

نتايج آنالیز واريانس و تاثیر تیمار دما ( 01درجه سانتي

احتمال  44درصد وجود داشت .هم چنین بین نمونه شاهد و

گراد) و زمان بر میزان عدد پراكسید نمونهها معني دار بوده

 411ppmاختالف معنيداري وجود نداشت و تا روز سوم

است ( .)P>1/19تغییرات مقدار انديس پراكسید روغن

نگهداري اين روند ادامه داشت .ولي با گذشت زمان و در

سويا در غلظتهاي مختلف عصاره برگ گیاه وج در شكل

روز چهارم نگهداري بین غلظت  1111ppmو آنتياكسیدان

 4نشان داده شده است .با توجه به شكل در روز اول

سنتزي  BHTنسبت به ساير غلظتها اختالف آماري

نگهداري بین دادهها اختالف آماري معنيداري وجود

معنيداري وجود داشت و نمونه شاهد با تمام غلظتها به

نداشت ولي در روز دوم نگهداري بین نمونه شاهد و

غیر از غلظت  411ppmاختالف معنيداري داشت و نمونه

غلظتهاي  011 ppmتا  1111ppmو  211ppmآنتي

شاهد نیز بیش ترين میزان عدد پراكسید را نسبت به كلیه

بررسي خواص آنتياكسیداني عصاره برگ و ريشه گیاه وج(  (Acorus calams L.بر پايداري روغن سويا در شرايط141 ....

تیمارها از خود نشان داد كه ناشى از عدم افزوده شدن آنتي

محافظت كند ولي همانطور كه مشاهده ميشود غلظت

اكسیدان بود .با اضافه كردن  211ppmآنتياكسیدان سنتزي

 1111ppmعملكرد بهتري در طي  4روز نگهداري داشته و

 BHTمشخص شد كه اين آنتياكسیدان سنتزي توانسته بود

توانسته است روغن را بصورت موثرتري از اكسیداسیون

به میزان قابل توجهي روغن را از شرايط فساد اكسیداتیو

محافظت كند.
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شکل  : 4میزان تغییرات اندی

راکسید روغن سویا در غلظت های مختلف عصاره برگ گیاه وج

در ادامه نتايج آنالیز واريانس تاثیر غلظتهاي مختلف

عصاره و ساير غلظتها اختالف آماري معنيداري وجود

عصاره ريشه گیاه وج بر میزان انديس پراكسید در شكل 9

داشت ولي غلظت  411 ppmو  011ppmعصاره نسبت به

نشان داده شده است ( .)P>1/19نتايج آماري نشان داد در

هم اختالف قابل توجهي نداشتند و اين روند در روز چهارم

روز اول نگهداري بین غلظتهاي مختلف ريشه گیاه وج و

نگهداري ادامه داشت .اضافه كردن  211ppmآنتياكسیدان

آنتياكسیدان سنتزي BHTاختالف آماري معني داري

سنتزي  BHTنشان داد كه اين آنتياكسیدان در تمامي

وجود نداشت .ولي از روز دوم نگهداري به بعد بین نمونه

روزها به غیر از روز اول و دوم نسبت به ساير تیمارها

شاهد و ساير غلظتها به غیر از غلظت  411 ppmعصاره

اختالف آماري معني داري داشت و توانست نسبت به تمامي

اختالف آماري معنيداري وجود داشت و نمونه شاهد

غلظتها روغن را در برابر شرايط فساد اكسیداتیو بهتر

داراي بیشترين میزان عدد پراكسید بود .در ادامه و در روز

محافظت كند .بنابراين عصاره ريشه گیاه وج داراي عملكرد

سوم نگهداري بین غلظتهاي  411 ppmو 1111 ppm

ضعیفتري نسبت به آنتياكسیدان سنتزي  BHTبوده.
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شکل  : 5میزان تغییرات اندی

راکسید روغن سویا در غلظت های مختلف عصاره ریشه گیاه وج

نتايج اين پژوهش با نتايج زيااور و همكاران ()2114

شاخص تیوباربیتوريک اسید را كنترل كرده و جايگزين

مطابقت داشت ،وي و همكارانش عصارههاي پوست سیب

آنتياكسیدانهاي سنتزي  BHAو  BHTدر دو سطح 111

زمیني را به عنوان آنتياكسیدان طبیعي جهت پايدارسازي

و  211ppmشود (.)2

روغن سويا استفاده نمودند و به اين نتیجه رسید كه بر مبناي
تغییرات انديس اسیدي ،عدد پراكسید و عدد يدي ،عصاره

 -4-3محاسبه شاخص تیوباربیتوریک اسید :

پوست سیب زمیني جهت پايدارسازي روغن سويا طي

نتايج آنالیز واريانس نشان داد كه تاثیر تیمار دما ( 01درجه

ذخیره سازي مشابه آنتياكسیدانهاي سنتیک عمل نموده و

سانتي گراد) و زمان بر میزان عدد تیوباربیتوريک اسید

ميتواند به عنوان آنتياكسیدان طبیعي ارزان و فراوان
كاربرد گستردهاي در آينده داشته باشد ( .)24هم چنین در
تحقیق ديگري رفیعي و همكاران ( ،)1342ويژگيهاي آنتي

( )TBAنمونههاي تلقیح شده با آنتياكسیدان ،معني دار
بوده است ( .)P>1/19تغییرات شاخص تیوباربیتوريک اسید
( )TBAو غلظتهاي مختلف عصاره برگ گیاه وج و

اكسیداني عصاره برگ زيتون و كاربرد آن در روغن

آنتياكسیدان سنتزي  BHTدر روزهاي مختلف نگهداري

آفتابگردان را بررسي و با آنتي اكسیدان هاي سنتزي BHA

در شكل  0نشان داده شده است .نتايج نشان داد در روزهاي

و  BHTمقايسه كردند .آنها اثر عصاره متانولي واريته

اول و دوم نگهداري اختالف آماري معنيداري بین تیمارها

كرونايكي 4بر پايداري اكسايشي روغن آفتابگردان با

وجود ندارد .بین نمونه شاهد و غلظت  411ppmاختالف

اندازهگیري دو فاكتور انديس پركسید و اسید

معنيداري وجود نداشت و فقط در روز چهارم نگهداري از

تیوباربیتوريک بررسي كردند .نتايج نشان داد عصاره در

نظر آماري اختالف معنيداري مشاهده گرديد .همچنین

سطح  1111ppmبه خوبي توانست انديس پراكسید و

غلظتهاي 411 ppmو  011ppmعصاره فقط در روز
چهارم نگهداري با هم اختالف معنيداري داشتند .ولي

koroneiki

4

غلظتهاي  411 ppmو  1111ppmدر روز سوم و چهارم

بررسي خواص آنتياكسیداني عصاره برگ و ريشه گیاه وج(  (Acorus calams L.بر پايداري روغن سويا در شرايط 143 ...
نگهداري نسبت به ساير غلظتها اختالف آماري معنيداري

نگهداري نسبت به ساير غلظتها به غیر از غلظت

داشتند .غلظت  1111ppmعصاره با كم ترين افزايش عدد

 1111ppmعصاره اختالف آماري معنيداري داشته و

 TBAنسبت به ساير غلظتها عملكرد بهتري داشته و در

توانسته روغن را در برابر واكنشهاي اكسیداسیون چربي

نتیجه باعث جلوگیري از واكنشهاي ثانويه اكسیداسیون

محافظت كند .ولي همان طور كه در شكل  0مشاهده

چربي و كاهش معني دار انديس  TBAشده .در ادامه و با

ميگردد غلظت  1111ppmعصاره ريشه گیاه وج داراي

اضافه كردن  211ppmآنتياكسیدان سنتزي  BHTمشخص

عملكرد بهتر و قدرت آنتياكسیداني بیشتري نسبت به

شد كه اين آنتياكسیدان در روز هاي سوم و چهارم

آنتياكسیدان سنتزي  BHTبوده است.
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شکل  : 6محاسبه شاخص تیوباربیتوری

اسید  TBAروغن سویا در غلظتهای مختلف عصاره برگ گیاه وج در مقایسه با
آنتیاکسیدان سنتزی BHT

در ادامه نتايج آنالیز واريانس يک طرفه تاثیر غلظتهاي

اختالف آماري معنيداري وجود نداشت .در غلظتهاي

مختلف عصاره ريشه گیاه وج بر میزان انديس  TBAدر

 411 ppmو  1111ppmعصاره روند افزايش انديس

شكل  0نشان داده شده است ( .)P>1/19نتايج نشان داد

 TBAكمتر بود و اين دو غلظت از نظر آماري به جز

كه در روزهاي اول نگهداري اختالف آماري معنيداري بین

روزهاي اول نگهداري اختالف آماري معنيداري با ساير

غلظتها وجود ندارد ولي از روز دوم نگهداري به بعد و

غلظتها داشتند .غلظت  1111 ppmعصاره نیز به دلیل

خصوصا از روز سوم نگهداري اختالف آماري معنيداري

قدرت آنتياكسیداني بیشتر كمترين میزان افزايش عدد

بین نمونه شاهد و ساير غلظتها به غیر از غلظت 411ppm

 TBAرا نسبت به ساير غلظتها داشته و از اين نظر عملكرد

عصاره وجود دارد نمونه شاهد داراي بیشترين میزان عدد

بهتري داشته است .با افزودن  211ppmآنتياكسیدان سنتزي

 TBAميباشد .هم چنین بین غلظتهاي  411 ppmو

 BHTمشخص شد كه اين تركیب سنتزي در تمامي

 011ppmعصاره به جز روز سوم و چهارم نگهداري

روزهاي نگهداري به جز روز اول نگهداري نسبت به ساير
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غلظتها و تا حدودي غلظت  1111 ppmعصاره از نظر

عصاره با اينكه داراي قدرت آنتياكسیداني ميباشد ولي

آماري اختالف معنيداري داشته است و نسبت به ساير

نتوانسته پايداري اكسايشي باالتري مانند  BHTداشته باشد.

غلظتها موثرتر عمل نموده است .غلظت 1111 ppm

شکل  : 0محاسبه شاخص تیوباربیتوری

اسید  TBAروغن سویا در غلظتهای مختلف عصاره ریشه گیاه وج در مقایسه با
آنتیاکسیدان سنتزی BHT

نتايج اين پژوهش با نتايج قره خاني و همكاران ()1344

بررسي نمودند .آنها عصارههاي متانولي پوست انار را در

مطابقت داشت،او و همكارانش اثر عصاره برگ گیاه گزنه

غلظتهاي  001 ppm، 011 ppm1111ppmبه روغن

( )Urtica dioicaرا در جلوگیري از اكسیداسیون روغن

افتابگردان اضافه نمودند .آنتياكسیدان سنتزي BHTدر

سويا بررسي كردند .به تاخیر انداختن اكسیداسیون در روغن

غلظت  211ppmبه عنوان يک استاندارد براي مقايسه

سويا با اثر آنتياكسیدان هاي سنتزي  BHAو  BHTدر دو

استفاده گرديد .وزن بدست آمده ،میزان فعالیت

سطح ( 111و  )211ppmاز طريق تعیین عدد پراكسید و

آنتياكسیداني ،انديس پراكسید ،عدد كنژوكه و محاسبه

شاخص تیوباربیتوريک اسید مورد مقايسه قرار گرفتند .نتايج

شاخص تیوباربیتوريک اسید به عنوان پارامترهاي ارزيابي

اين آزمايش نشان دادند كه غلظتهاي بااليي از عصارهها

پايداري عصارههاي متانولي پوست انار بررسي شدند .نتايج

قادرند تا حد زيادي روند اكسیداسیون را كند نمايند .به اين

پارامترهاي مختلف نشان دادند كه استفاده از پوست انار

ترتیب ميتوان برگهاي گزنه را به عنوان منبعي از

ميتواند به عنوان يک منبع آنتياكسیداني قوي براي

آنتياكسیدانهاي طبیعي معرفي نمود و اين اثر را ناشي از

پايداري روغن آفتابگردان باشد ( .)13در نتیجه با مقايسه اين

حضور تركیبات فنولي در برگها دانست (.)9

تحقیق با شاخص تیوباربیتوريک اسید ( )TBAروغن سويا

در تحقیق ديگر اقبال و همكاران ( ،)2114فعالیت

غلظتهاي مختلف عصاره گیاه وج ميتوان به اين نتیجه

آنتياكسیداني پوست انار را در پايداري روغن آفتابگردان

رسید كه غلظت  1111 PPMگیاه وج توانسته همانند

بررسي خواص آنتياكسیداني عصاره برگ و ريشه گیاه وج(  (Acorus calams L.بر پايداري روغن سويا در شرايط141 ...

عصاره پوست انار به عنوان يک منبع قوي آنتياكسیداني

 .3عشقي,ن.حدادخداپرست,م،ح.حسيني,ف.بلوريان،ش.

روغن را در برابر شرايط فساد محافظت نموده و باعث

 .1332مقايسه کارايي آنتي اکسيداني کورکومين زردچوبه

پايداري آن شود.

با آنتي اکسيدان هاي طبيعي و سنتزي در سيستم مدل
غذايي (روغن سويا) ،نوآوري در علوم و فناوري غذايي

 -4نتیجه گیری :

(علوم و فناوري غذايي)،دوره،5شماره،1صفحه22,-13

با بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد كه برگهاي گیاه

 .1عيوقي ،ف .برزگر ،م .سحري ،م ع .نقدي بادي ،ح.

وج در مقايسه با ريشه آن در اندازهگیري میزان تركیبات

بهار ( .)1311بررسي فعاليت آنتي اکسيداني در روغن

فنولي و  DPPHداراي میزان فنول و قدرت راديكال

سويا و مقايسه ي آن با آنتي اکسيدان هاي ( Anethum

گیرندگي بیشتر و درنتیجه داراي خواص آنتياكسیداني

 )graveolensاسانس شويد شيميايي ،فصلنامه گياهان

بیشتري نسبت به ريشه گیاه وج بوده است .با اضافه كردن

دارويي ،سال هشتم ،دوره دوم ،شماره مسلسل سي ام.

آنتياكسیدان سنتزي  BHTمشخص شد كه غلظتهاي

 .5قره خاني،م.قرباني،م.ابراهيم زاده،م،ع.جعفري،س،م.

باالتر برگ و ريشه گیاه وج عملكرد بهتري نسبت به BHT

صادقي ماهونک،ع .1311 .اثر عصاره برگ گياه گزنه

داشته است و غلظت  1111ppmداراي بهترين عملكرد بود

( )Urtica dioicaدر جلوگيري از اکسيداسيون روغن

و به اين نتیجه ميتوان رسید كه با افزايش غلظت عصاره،

سويا ،مجله الکترونيک فرآوري و نگهداري مواد غذايي،

مقدار تركیبات فنولي ،قدرت راديكال گیرندگي و خواص

جلد اول ،شماره دوم،صفحه 102,-15

آنتياكسیداني افزايش يافته است .با بررسي انديس پراكسید

 .6ميرزايي ،ع .محمدي ،ج .ميرزايي ،ن .ميرزايي ،م.

و  TBAمشخص شد كه غلظت  1111ppmبرگ گیاه وج

 .1330ارزيابي خواص آنتي اکسيداني و فنل تام عصاره

در مقايسه با  BHTتوانسته روغن را در برابر شرايط فساد

هيدروالکلي خاکشي ،بارهنگ ،زنيان ،گشنيز و شنبليله.

بهتر محافظت كند و عملكرد بهتري داشته ولي غلظت

مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا161,-160: )3( 1 ;.

 1111ppmعصاره ريشه با اينكه توانسته روغن را تا

 .1نادري،غ.خليلي،م.کريمي،م.سلطاني،م .1313 .بررسي

حدودي از شرايط فساد اكسیداتیو محافظت كند ولي داراي

مصرف خوراکي و تزريق داخل صفاقي عصاره گياه وج

عملكرد ضعیف تر نسبت به  BHTبوده است .بنابراين برگ

 ).(Acorus calamus Lبر ميزان حافظه و يادگيري در

و ريشه گیاه وج را ميتوان به عنوان منبع آنتياكسیداني

مو شها ي صحرايي نر ،فصلنامه گياهان دارويي ،سال نهم،

مناسب و جايگزين آنتياكسیدانهاي سنتزي معرفي نمود.
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