بررسی میزان آهن ،ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کنگر
()Cirsium Congestum
فاطمه علوی خوشحال ،1اکرم شریفی
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-1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سبزوار ،گروه علوم وصنایع غذایی  ،سبزوار ،ایران.
 -2گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران

تاریخ دریافت69/11/21 :

تاریخ پذیرش69/10/19 :

چکیده
در این پژوهش از گیاه کنگر( )Cirsium Congestumبصورت خشک و منجمد با سه حالل آب ،متانول و اتانول و با روش
پرکوالسیون عصاره گیری شد .سپس محتوای فنلی کل و قدرت مهار رادیکال های آزاد عصاره ها در غلظتهای 011،201،101،01
و  1111میلی گرم بر لیتر و مقدار آهن مورد سنجش قرار گرفت .نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره کنگر ،میزان ترکیبات فنلی و
فعالیت مهارکنندگی افزایش معنی داری ( )P>1/10نشان داد .بیشترین محتوای فنلی کل در نمونه منجمد عصاره متانولی کنگر با
غلظت 201 mg/lو بیشترین فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای آزاد در نمونه منجمد عصاره آبی کنگر با غلظت  1111 mg/lبدست
آمد .محتوای فنلی کل و قدرت مهارکنندگی عصاره های مذکور با افزایش قطبیت حالل افزایش یافت .حالل آب ترکیبات فنلی
کمتری را نسبت به حالل متانول استخراج کرد .بیشترین محتوای فنلی کل ( 07/09میلی گرم اسید گالیک در111میلی لیتر) در نمونه
منجمد عصاره متانولی کنگر با غلظت 201 mg/lو بیشترین فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای آزاد (  09/17درصد) در نمونه
منجمدعصاره آبی کنگر با غلظت  1111 mg/lبدست آمد .گیاه کنگر می تواند منبع خوبی برای تامین آهن باشد .عصاره کنگر حاوی
 29/2 mg/lآهن بود.
واژه های کلیدی :روش پرکوالسیون ،محتوای فنلی کل ،قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد ،گیاه کنگر.

*مسوول مکاتباتasharifi@qiau.ac.ir :
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-1مقدمه

بودن محدود شده و وجود ترکیبات زیست فعال در گیاهان

اسناد و شواهد تاریخی بسیاری گواه این واقعیت است که

آن ها را منبع مناسبی برای جایگزین کردن با آنتی اکسیدان

ایران از جمله کهن ترین تمدن های بشری است که با گیاهان

های سنتزی کرده است( .)9کنگر گیاهی است چندساله،

دارویی آشنایی داشته و ایرانیان از جمله مردمانی هستند که

حساس به سرما ،با طول عمر متوسط  7سال که ارتفاع آن به2

سرشار از تجربه های ارزشمند در زمینه استفاده از گیاهان

متر می رسد .دارای برگ های بسیار بزرگ متمایل به سفید به

دارویـی مـی باشند .در بررسی گونه های گیاهی ،واژه

ابعاد 71× 10سانتی متر ،بدون خار یا دارای دندانه های نوك

( ) persicaدر کنار نام علمی بسیاری از گونه ها دیده می

تیز کوچک ،است .برگ های خشک کنگر دارای حدود 6

شـود کـه معرف ایرانی بودن آن گیاه است .گفته می شود که

تا  11درصد آب و 12تا  10درصد مواد معدنی بوده و غنی از

حدود 0011-0111گونه گیاهی در ایران وجود دارد که از این

نمک های پتاسیم و منیزیم می باشد( .)1در زمینه استخراج و

تعداد بیش از  211گونه دارای ارزش دارویـی و اقتصادی

شناسایی ترکیبات زیست فعال گیاهی مطالعات زیادی به انجام

هستند .در عین حال تعداد گیاهانی که در طب سنتی استفاده

رسیده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود .آلبو 1و

می شود بیش از صدها مورد است .حجم انبوهی از گیاهان

همکاران ( )2117استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی را از گیاه

دارویی مورد مصرف در صنایع دارویی و حتی موجود دربازار

رزماری مورد بررسی قرار دادند .آنها از سه حالل بوتانول،

تجارت گیاهان دارویی از ذخـایر طبیعـی تهیه می شود .بنا به

استات اتیلن و اتانول استفاده کردند و دریافتند که استخراج از

آمارها و ارقامی که توسط بسیاری از منابع و مراجع رسمی

گیاه خشک شده با اتانول موﺛرتر از ماده تازه می باشد که

منتشر گردیده است ،بیش از%01- %61گیاهان و مواد خام

احتماالً به دلیل آب موجود در گیاه تازه است( .)0سلیمانیان و

مورد مصرف در صنایع و بازار از طبیعت جمع آوری شده

همکاران )1962( ،شناسایی اسیدهای فنولی و اندازه گیری

است .)1( .ترکیبات فنلی گروه بزرگی از مواد طبیعی گیاهی

میزان کل ترکیبات فنولی و فالونوﺋیدی ،فعالیت مهارکنندگی

شامل فالونوﺋیدها ،تانن ها و آنتوسیانین ها می باشند کـه

رادیکال و قدرت احیاءکنندگی عصاره های اتانولی و متانولی

معمـوال در میوه ها ،سبزیجات ،برگ ها ،آجیل ها ،دانه ها،

سبزی زولنگ بومی ایران را مورد بررسی قرار دادند .نتایج

ریشه و در سایر قسمت های گیاه دیده می شوند .این مواد

نشان داد که عصاره متانولی بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را

منـابع قابـل توجهی در زمینه تولید مواد غذایی ،داروسازی و

در تمام آزمونهای انجام شده دارد .به عالوه شناسایی

پزشکی با توجه به طیﻒ گسترده ای از اﺛرات مطلوب زیسـتی

اسیدهای فنولی عصاره متانولی با کروماتوگرافی مایع با

از جملـه خواص آنتی اکسیدان ،دارند .فالونوﺋید ها و سـایر

کارایی

گالیک،

ترکیبـات فنلـی انتشـار وسـیعی در گیاهان دارند و فعالیت

کلروژنیک،کافئیک و پاراکوماریک بود( .)2بورگز

بیولوژیک متنوع این ترکیبات از جمله آنتی اکسیدانی ،ضد

همکاران )2111( 2فعالیت آنتی اکسیدانی  99آب میوه

میکروبی ،ضد التهاب آنها در بسیاری از بررسی هاگزارش

مرسوم در اروپا را برای ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی و

شده است .ترکیبات فنلی با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی و

میزان ترکیبات پلی فنلی موجود در آنها مقایسه کردند(.)0

رادیکال گیرندگی می توانند نقش مهمی در نگه داری

هدف از این تحقیق شناسایی آنتی اکسیدان های از منابع

محصوالت غذایی و حفﻆ سـالمتی انسـان ایفا نمایند(.)12

گیاهی بومی ،قابل دسترس و ارزان و تعیین محتوای فنلی کل

باال

حاکی

از

وجود

اسیدهای

و

امروزه استفاده از آنتی اکسیدان های سنتتیک به دلیل سمی
Albu
Borges

1
2

بررسی میزان آهن ،ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کنگر(01 )Cirsium Congestum
و قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد بود و از عصاره گیاه

سانتیگراد تحت فشار تا رسیدن به یک باقیماندۀ قهوهای تیره

کنگر بدین منظور استفاده گردید.

تغلیﻆ گردید .در ادامه در آون تحت خالء و در دمای 71
درجه سانتیگراد تا رسیدن به وزن ﺛابت خشک شد.

-2مواد و روش
 1-2آماده سازی گیاه

 -3-2اندازگیری محتوای فنلی کل

گیاه کنگر ) )Cirsium Congestumاز ارتفاعات کوههای

 -1-3-2ترسیم منحنی کالیبراسیون

زرقان ،شهر سبزوار جمع آوری گردید .با توجه به اینکه بین

محتوای فنلی کل توسط معرف فولین -سیوکالتو تعیین شد.

زمان رویش این گونه ی کنگرکه از اوایل فروردین ماه تا

برای این منظور  1/0گرم از پودر کنگر با  0میلیلیتر متانول

اواسط خردادماه می باشد تا زمان انجام آزمایشات فاصله ی

 %01هموژن و سپس به مدت  21دقیقه سانتریفیوژ گشت .فاز

زمانی وجود داشت بعد از جمعآوری ،ساقه کنگر در شرایط

شناور 1به منظور تعیین محتوای فنلی کل مورد استفاده قرار

فریزر در دمای  -10درجه سانتی گراد نگهداری شد .برای

گرفت 1/0 .میلیلیتر از عصارۀ بدست آمده در غلظت

خشک کردن گیاه ،اندامهای هوایی آن به مدت یک هفته و

 1 mg/mlبا  2/0میلیلیتر معرف فولین سیوکالتو (با آب مقطر

در دمای  20تا  91درجه سانتیگراد و در سایه به همراه تهویه

 11مرتبه رقیق شد) و  2میلیلیتر کربنات سدیم (%0/0

مناسب نگهداری شد و در محیط آزمایشگاه خشک گردید.

وزنی/حجمی) مخلوط شد .سپس لولهها ورتکس و درب آنها
با پارافین مسدود گشت و در دمای  01درجۀ سانتیگراد به

 -2-2تهیه عصاره گیاه کنگر به روش پرکوالسیون

مدت  0دقیقه گرمخانهگذاری شد .جذب محلول آبی رنگ

اندامهای هوایی گیاه کنگر که خشک شده بود توسط آسیاب

حاصله در طول موج  091نانومتر اندازهگیری و با منحنی

برقی پودر و از الکی با مش  71عبور داده شـده و برای

کالیبره شده اسید گالیک مقایسه شد( .)17نتایج بر حسب

آزمایشات بعدی در شیشه های درب دار تیره در محلی

میلی

لیتر

تاریک ،سرد و خشک نگهداری گردید .پودر کنگر(خشک،

عصاره در سه مرتبه تکرار بیان شد .در نهایت با رسم منحنی

منجمد) با )متانول ،اتانول وآب ) به نسبت  1به  11در دمای 20

جذب در برابر غلظت اسید گالیک ( ،)mg/lرابطه ( )1با

درجه سانتی گراد مخلوط و سپس توسط کاغذ صافی واتمن

ضریب تبیین  1/69به دست آمد.

شماره  72صاف شد .این عمل چندین بار تکرار گردید .سپس

رابطه ()1

عصاره صاف شده توسط اواپراتور چرخان

گرم

اسید

گالیک

در111میلی

Y  0.0121X  0.0309

(BUCHI-

) water bath B-480, Flawil, Switzerlandدر دمای
 71درجه سانتیگراد تغلیﻆ شد .سپس توسط حالل پترولیوم اتر

که  Xمیزان جذب خوانده شده در طول موج  090نانومتر و Y
محتوای فنلی کل بر حسب میلی گرم بر میلی لیتر است.

در دمای  91-01درجه سانتیگراد چربیزدایی شد (این عمل
برای  0مرتبه و هر مرتبه با  211میلیلیتر پترولیوم اتر انجام

-4-2اندازه گیری فعالیت مهار کنندگی رادیکال آزاد

شد) .سپس پترولیوم اتر جدا و عصارۀ باقیمانده برای

()DPPH

خالصسازی از مواد موسیالژ ،معادل حجم عصاره ،اتانول %60

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی با بررسی فعالیت مهار کنندگی

اضافه و  7مرتبه تکان داده شد .موسیالژ ترسیب شده صاف و

رادیکال آزاد ( )DPPHاندازه گیری شد 2 .و 2دی فنیل-1

عصارۀ باقیمانده توسط اواپراتور چرخان در دمای  71درجه
Supernatant

1
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پیکریل هیدرازیل( )DPPHیا یک ترکیب رادیکالی پایدار با

استفاده قرار گرفت .با استفاده از محلول خاکستر توسط

رنگ بنفش می باشد که با احیا شدن توسط عناصر دهنده

دستگاه جذب اتمی(دستگاه کمپانی  Varianاسترالیا ،مدل

الکترون یا هیدروژن (ترکیبات آنتی اکسیدانی) به دی فنیل

 )AA240مقدار مواد معدنی تعیین شد .در منحنی جذب

پیکریل هیدرازیل زرد رنگ تبدیل می شود .توانایی دادن اتم

اندازه گیری آهن برحسب میلی گرم و رابطه ( )9با ضریب

هیدروژن یا الکترون توسط ترکیبات و عصاره های مختلﻒ در

تبیین  1/66به دست آمد(.)9

این تست با میزان بی رنگ کردن یا کاهش میزان جذب نوری

Y  0.121X  0.011

رابطه ()9

محلول بنفش ( )DPPHدر اتانول مورد سنجش قرار گرفت.
ابتدا عصاره اتانولی با مخلوط کردن  11میلی لیتر عصاره
استخراجی با  71میلی لیتر اتانول  01درصد و  7ساعت هم
زدن و دوبار صاف کردن تولید شد سپس  1/0میلی لیتر از
عصاره اتانولی تولید شده به  9/0میلی لیتر محلول 1/117
درصد  DPPHدر متانول اضافه گردید .بعد از  91دقیقه
تاریک گذاری در دمای اتاق ،جذب نمونه ها در طول موج
 010نانومتر قراﺋت شد( .)6درصد مهار رادیکالهای آزاد
 DPPHبا استفاده از معادله  1محاسبه گردید:
رابطه()2

DPPH % = (Ablank- Asample / Ablank) × 100

 : Ablankمیزان جذب نمونه ی کنترل
 : Asampleمیزان جذب نمونه ی حاوی عصاره اتانولی
 -5-2اندازه گیری مقدار آهن

بدین منظور بعد از تهیه خاکستر به روش کوره گذاری به
خاکستر موجود در کروزه  1/0-1میلی لیتر آب مقطر و  0یلی
تر اسیدکلریدریک غلیﻆ اضافه شد .کروزه در حمام آب
جوش قرار گرفت تا زمانی که اسید موجود تبخیر شد این
مرحله با افزودن  0میلی لیتر اسیدکلریدریک تبخیر مجدد ادامه
یافت به محلول حاصل مجدداً  7میلی لیتر اسیدکلریدریک
و 9-7میلی لیتر آب مقطر اضافه شد و در حمام آب جوش تا
رسیدن به حجم نهایی حدود  0-0میلی لیتر قرار داده شدند
سپس محصول حاصل قبل از جوشیدن با کاغذ صافی واتمن
 71صاف شده و با آب مقطر به حجم  111رسانده شد محلول
حاصل بعد از سرد شدن برای اندازه گیری مواد معدنی مورد

شکل :1منحنی استاندارد جذب میزان آهن
 -6-2تجزیه و تحلیل آماری

این بررسی بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال
تصادفی در سه تکرار انجام شد .مقایسه میانگین با استفاده از
آزمون دانکن در سطح  %0انجام و برای انجام آنالیز واریانس
از نرم افزاز  SASنسخه  6/2و رسم نمودار با اکسل2111
انجام گرفت.
-3نتایج و بحث
-3-1اندازه گیری محتوای فنلی کل

نتایج نشان داد که تاﺛیر غلظت و حالل استخراجی و نوع نمونه
و اﺛر متقابل آن ها در سطح آماری  0درصد روی محتوای
فنلی کل عصاره کنگر معنیدار بود(شکل های  1و .)2بیشترین
مقدار محتوای فنلی کل (  07/09میلی گرم اسید گالیک
در111میلی لیتر) در نمونه منجمد عصاره متانولی کنگر با
غلظت 201 mg/lمشاهده شد .با افزایش غلظت عصاره از 01
تا  201میلی گرم بر لیتر محتوای فنلی کل موجود در عصاره
افزایش یافت .نتایج حاصل از آزمایش های اندازه گیری
محتوای فنلی کل با سه حالل مختلﻒ ،تأﺛیر معنی دار نوع

بررسی میزان آهن ،ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کنگر(09 )Cirsium Congestum
حالل را بر محتوای فنلی کل استخراج شده نشان داد .عصاره
متانولی دارای بیشترین محتوای فنلی کل بود .میزان ترکیبات
فنلی اندازه گیری شده در عصاره ها به این ترتیب بود :آب >
اتانول > متانول .عصاره متانولی توانسته است ترکیبات پلی
فنلی بیشتری ر ا از گیاه کنگر خارج کند .بنابراین میزان
کمپلکس بیشتری را احیا می کند .باعث افزایش شدت رنگ
و میزان جذب شده است( .)0حالل آب علیرغم راندمان باال،
محتوای فنلی کل کمتری را نسبت به حالل متانول استخراج

شکل  -1اثر متقابل غلظت و حالل های مختلف عصاره گیاه

کرد .در واقع حالل آب مواد جامد قابل استخراج بیشتری را

کنگر بر محتوای فنلی کل

در خود حل کرده است اما همه این ترکیبات لزوماً ترکیبات
فنلی نیستند( .)19رودریگز و همکاران ( )1667استخراج
ترکیبات فنلی را از پوست سیب زمینی با استفاده از متانول و
آب بررسی کردند و دریافتند که حالل متانول در دمای
7درجه سانتی گراد راندمان استخراج بیشتری ازآب در دمای
 20درجه سانتی گراد دارد( .) 19سینگ 1و همکاران ()2119
باالترین ترکیبات فنلی را در استخراج عصاره با متانول بدست
آوردند( .)10شکل  2نشان می دهد نمونه های خشک شده
نسبت به نمونه منجمد محتوای فنلی کل کمتری داشتند
افزایش ترکیبات فنلی در خشک کردن را می توان به غیر

شکل -2اثرمتقابل نمونه و حالل های مختلف عصاره گیاه

فعال شدن آنزیم تجزیه کننده ترکیبات فنلی نسبت داد(.)11

کنگر بر محتوای فنلی کل

تخریب زنجیره های فنلی و همچنین دیواره های سلولی

 -3-2اندازه گیری قدرت مهارکنندگی رادیکال های

موجب رها شدن و از بین رفتن ترکیبات فنل دار می

آزاد

شود(.)11

نتایج نشان داد که تاﺛیر غلظت و حالل استخراجی و نوع

لیم و مورتیجایا )2110( 2گزارش نمودند که گرما به دلیل

نمونه و اﺛر متقابل آن ها (شکل های  9و  )7در سطح آماری 0
درصد روی ویژگی میزان قدرت مهارکنندگی رادیکال های
آزاد عصاره کنگر معنیدار بود( )P>1/10و بیشترین فعالیت
مهارکنندگی رادیکالهای آزاد (  09/17درصد)در نمونه
منجمد عصاره آبی کنگر با غلظت  1111 mg/lبدست آمد.
مقایسه قدرت مهارکنندگی رادیکال های آزاد در غلظت های
مختلﻒ نشان داد (شکل )9که استفاده از غلظتهای باالتر سبب
Singh
Lim and Murtijaya
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افزایش قدرت مهارکنندگی رادیکال های آزاد بیشتر شده و

 08نشریه ی نوآوری در علوم وفناوری غذایی  /سال دهم  /شماره ی چهارم  /زمستان 60
غلظت  1111 mg/lبا حالل آب نسبت به غلظت 01 mg/l

و قندهای محلول می باشد که می توانند در تشخیص و

حالل متانول ترکیبات فنلی بیشتری را استخراج کرده است.

تعیین مقدار ترکیبات فنلی تداخل ایجاد نمایند و به همین

افزایش محتوای فنلی کل و قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد

دلیل در استخراج ترکیبات فنلی متانول کارآیی بیشتری داشت

در نتیجه ی افزایش غلظت را می توان به افزایش تعداد جایگاه

( .)11شکل  0نشان می دهد که نمونه منجمد قدرت

های فعال این ترکیبات برای واکنش با رادیکالهای آزاد نسبت

مهارکنندگی رادیکال باالتری داشته است .در طول فرآیند

داد .افزایش غلظت ترکیبات فنلی به طور مستقیم میزان توانایی

خشک کردن ،بخش قابلتوجهی از آنتی اکسیدان از بین

عصاره های مختلﻒ را درمهار رایکال آزاد افزایش می

میرود ،اما بیشتر امالح آن حفﻆ میشود .این در حالی است

دهد( .)2مقایسه میانگین ظرفیت آنتی اکسیدانی تیمارهای

که منجمد کردن گیاه البته به شرط این که زمان زیادی از

مختلﻒ نشان داد غلظت  1111 mg/lعصاره کنگر باالترین

چیدن آن نگذشته باشد ،باعث حفﻆ ویتامینها ،ریزمغذیها و

ظرفیت آنتی اکسیدانی را نسبت به سایر تیمارها داشت .غلظت

امالح موجود در آن میشود (.)11

 01mg/lعصاره کنگر کمترین فعالیت آنتی اکسیدانی در بین
تمامی نمونه ها از خود نشان داد .همچنین بیشترین قدرت
مهارکنندگی رادیکال آزاد در حالل آب و کمترین قدرت
مهارکنندگی درحالل اتانول با اختالف معنی دار درسطح
آماری ( )P>1/10مشاهده شد .حالل آبی بیشترین استخراج را
داشته است .دلیل آن قطبی بودن آب است .حالل متانول و
اتانول در رتبه های بعدی قرار دارند .پس نوع حالل بر میزان
استخراج تأﺛیر می گذارد و راندمان عصاره گیری با افزایش
قطبیت حالل افزایش یافته می یابد .به طورکلی به نظر می

شکل -3اثرمتقابل حالل و غلظت های مختلف عصاره گیاه
کنگر بر قدرت مهارکنندگی رادیکال های آزاد

رسد میزان استخراج با روند افزایش قطبیت حالل به صورت
اتانول> متانول> آب هماهنگ است .باالترین فعالیت جذب
رادیکال آزاد در مطالعه گانیسان 1و همکاران ()2110در
عصاره آبی و کمترین فعالیت در حالل اتانول گزارش شد.
در واقع اﺛر معنی دار قطبیت حالل ،بر میزان استخراج
ترکیبات فنلی و فعالیت جذب رادیکال آزاد مشاهده
شد( .)11ترکمن 2و همکاران ( )2110نیز بیان کردند که
حالل هایی با قطبیت باال ،فعالیت جذب رادیکال آزاد
شکل -4اثرمتقابل نمونه و حالل های مختلف عصاره گیاه

DPPHباالتری نشان داده اند( .)19عصاره ی آبی حاوی
مقادیر زیادی از ناخالصیهایی نظیر اسیدهای آلی ،پروتئینها

Ganesan
Turkmen
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کنگر بر قدرت مهارکنندگی رادیکال های آزاد

بررسی میزان آهن ،ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کنگر(00 )Cirsium Congestum
 -3-3اندازه گیری آهن

اتانولی و آبی با اندازه گیری محتوای فنلی کل و قدرت

آهن یکی از عناصر ضروری و مورد نیاز بدن است که کمبود

مهارکنندگی رادیکال های آزادعصاره کنگر بررسی شد.

آن منجر به بروز مشکالت فراوانی برای بدن می شود .میزان

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد با افزایش غلظت عصاره

آهن مورد نیاز بدن بسته به سن ،جنس و وضعیت افراد متفاوت

کنگر ،محتوای فنلی کل و فعالیت مهارکنندگی افزایش معنی

است .از منابع چنین برداشت می شود که میزان آهن مورد نیاز

داری نشان داد .بیشترین محتوای فنلی کل در نمونه منجمد

از سبزی ها به طور متوسط  0 mgدر روز (معادل یک فنجان)

عصاره متانولی کنگر با غلظت 201 mg/lو بیشترین فعالیت

می باشد.الزم به ذکر است آهن مورداستفاده در بدن انسان به

مهارکنندگی رادیکالهای آزاد در نمونه منجمدعصاره آبی

شکل فرو( )Fe+2می باشد .به طور کلی ،به دلیل سرعت باالی

کنگربا غلظت  1111 mg/lبدست آمد .میزان محتوای فنلی

رشد بدن ،نیاز نوزادان و کودکان نوپا به آهن بیشتر از

کل و قدرت مهارکنندگی عصاره های مذکور با افزایش

بزرگساالن است .با شروع دوران نوجوانی ،نیاز روزانه دختران

قطبیت حالل افزایش می یابد .گیاه کنگر منبع خوبی از آهن

به آهن افزایش می یابد .روزانه به  10میلی گرم آهن نیاز

است .مقدار  29/2 mg/lآهن در نمونه منجمد گیاه کنگر

دارند ،در حالی مردان در سنین مشابه ،روزانه به  0میلی گرم

بدست آمد.

آهن نیاز دارند( .)7در این تحقیق با توجه به گزارشات بدست
آمده از ساکنین بومی منطقه زرقان در خصوص تاﺛیر فوق

-5منابع

العاده گیاه کنگر در جبران فقر آهن در زنان باردار پس از

 -1زرﮔﺮي ،ع .1731 .ﮔیاهان دارویی ،جلد اول ،دانشگاه

زایمان ،به بررسی میزان آهن این گیاه در نمونه های منجمد و

تهﺮان.

خشک آن پرداخته شد .بیشترین میزان آهن مربوط به نمونه

 -2سلمانیان ،ش .صادقی ماهونک ،ع .جامسون ،م.

منجمد با میزان  29/2 mg/lو کمترین مربوط به خشک با

طباطبایی عمید ،ب .1732 .شناسایی و اندازه ﮔیﺮي

میزان  16/7 mg/lبود .باتوجه به اینکه گیاه کنگر منبع غنی

اسیدهاي  ،فعالیت مهارکنندﮔی رادیکال و قدرت

آهن است .خوردن 2گرم گیاه کنگر در روز می تواند میزان

احیاءکنندﮔی آهن عصاره هاي اتانولی و متانولی زولنگ،

آهن مورد بدن را تامین نماید.

نشﺮیه پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی جلد ،2

 -4نتیجه گیری
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مختلﻒ سنتیک به عنوان نگهدارنده میباشدکه خطرات بالقوه
هرکدام از این ترکیبات جهت سالمتی انسان ها به اﺛبات
رسیده است .لذا تحقیق و بررسی منابع آنتی اکسیدان های
طبیعی به منظور جایگزین کردن ترکیبات سنتزی ضروری به
نظر میرسد .بنابراین در این تحقیق در راستای کاربرد آنتی
اکسیدان های طبیعی ،خواص آنتی اکسیدانی عصاره متانولی،

شماره  ،2سال  -1732ص.202-137
 -7عﺮفانی ،ف .حسندخت ،م .بﺮزﮔﺮ،م .جباري،ع.1731 .
تعیین و مقایسه بﺮخی از مواد مغذي هفت رقم اسفناج
ایﺮانی .فصلنامه علوم وصنایع غذایی ایﺮان .دوره  ،7شماره
.2
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دانشگاه تهﺮان723.-3،
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