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 یابی مختلف حالل و ارزیستم هایاستخراج عصاره هسته انگور با س
   آنیالیک رادی وآنتیدانیسک ایخواص آنت

  رضا،  فرهوش وباقرمحمدی،  نجفیبی حب؛ریامی، ساالر*
   مشهدیدانشگاه فردوسیی، دانشکده کشاورزی، ع غذایگروه علوم و صنا

  
  

ستم حالل یله شش سی زا بوسیب سالمتکی تریکن پژوهش عصاره هسته انگور به عنوان یدر ا
 بدام انداختن یی ، تواناینندگکا ی و احیدانیسک ایت آنتیبازده استخراج، ظرف. دیاستخراج گرد

 یون بدون آنتیداسیسکط ای و شرایش مقاومت حرارتی آن بر افزاتأثیر یابی آزاد ، ارزیاالهیکراد
امال کل و در غالب طرح یتورکش فای بصورت آزماییستم مدل غذای سیکا بعنوان یدان سویسکا

ن یل استات باالتریمار اتیه تک نشان داد یری راندمان عصاره گیبررس. ز شدیرار آنالک با سه تیتصادف
ه عصاره ک از آن بود کیج حای نتاینندگکا ی قدرت احیدر بررس. ندمان استخراج را داشته است را
ج حاصل از ینتا.  باشدیوفرول مک و آلفا توBHTتر از ی قوی هسته انگور بطور قابل مالحظه ایها
ت معنا  بود اما تفاوینندگکا یج حاصل از قدرت احیه نتای آزاد شبیالهایکت بدام انداختن رادیفعال
 ی استخراجی عصاره های مقاومت حرارتیابیارز. ده نشدی مختلف عصاره دیمارهاین تی بیدار

سه با دو یگراد در مقای درجه سانت170 و 150 ، 120 ، 110، 100 یمت در دماهایبروش رنس
 اتین خصوصی باالتری هسته انگور دارا4مار یه تکوفرول نشان داده است ک و آلفا توBHTاستاندارد 

  . استیدانیسک ای آنتیمارهایر تی نسبت به سایحمل
  
 ،یالیک رادیآنت ،یدانیسک ای حالل، خواص آنتیستم های عصاره هسته انگور، س:یدیلک یواژه ها

  یمت آهن، رنسینندگاختن رادیکالهای آزاد، قدرت احیاک بدام اندییتوانا



 

استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حالل و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی 

  رادیکالی آن

  2فرهوش ، رضا2، محمدباقرحبیبی نجفی1*امیرساالری

   کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد1

   عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد2

  

بازده استخراج ، ظرفیت    .  عصاره هسته انگور به عنوان یک ترکیب سالمتی زا بوسیله شش سیستم حالل استخراج گردید               ژوهشدر این پ   :چکیده

ون آنتـی  آنتی اکسیدانی و احیا کنندگی ، توانایی بدام انداختن رادیکالهای آزاد ، ارزیابی تاثیر آن بر افزایش مقاومت حرارتی و شـرایط اکـسیداسیون بـد    

بررسی راندمان عـصاره    . اکسیدان سویا بعنوان یک سیستم مدل غذایی بصورت آزمایش فاکتوریل و در غالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار آنالیز شد                    

بود کـه عـصاره هـای       در بررسی قدرت احیا کنندگی نتایج حاکی از آن          . گیری نشان داد که تیمار اتیل استات باالترین راندمان استخراج را داشته است              

نتایج حاصل از فعالیت بدام انداختن رادیکالهای آزاد شبیه نتایج حاصل از            .  و آلفا توکوفرول می باشد     BHTهسته انگور بطور قابل مالحظه ای قویتر از         

ره های استخراجی بروش رنسیمت ارزیابی مقاومت حرارتی عصا. قدرت احیا کنندگی بود اما تفاوت معنا داری بین تیمارهای مختلف عصاره دیده نشد         

 هـسته انگـور     4 و آلفا توکوفرول نشان داده است که تیمار          BHT درجه سانتیگراد در مقایسه با دو استاندارد         170 و   150 ،   120 ،   110،  100در دماهای   

  . دارای باالترین خصوصیات حملی نسبت به سایر تیمارهای آنتی اکسیدانی است 

توانایی بـدام انـداختن      سیستم های حالل، خواص آنتی اکسیدانی ،آنتی رادیکالی،            سته انگور،  عصاره ه  :واژه های کلیدی  

    آهن، رنسیمترادیکالهای آزاد، قدرت احیا کنندگی

نگاهی به کارهای پژوهشی صورت گرفته در زمینه صنایع غذایی در دنیا نشان می دهد که حجم عمده ایـن تحقیقـات                       :مقدمه

 موضوع غذاها وترکیبات سالمتی زا و نیز نگهدارنده های طبیعی متمرکـز بـوده اسـت کـه ایـن خـود                       در چند سال اخیر روی    

 این امر با محرز شدن خواص سرطانزایی و ضد سالمتی بسیاری از           ونمایانگر تمایل واستقبال جهانی از این ترکیبات می باشد          

 .ای برخوردار می باشـند   مشتق شده از آن از جایگاه ویژهدر این بین انگور وترکیبات.این ترکیبات شیمیایی شدت گرفته است   

هسته انگور با دارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدانی بسیار قوی بطور گسترده ای در درمان بسیاری از بیماری هـا از جملـه انـواع                         



گهدارنده موثر وقـوی در  نیز به عنوان یک ن سرطان ها، بیماری های قلبی وعروقی، زخم معده، چاقی مفرط، التهابات پوستی و     

پایـه بـسیاری از    از آنجاییکه در تمامی موارد مذکور خواص آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی اساس و            .مواد غذایی بکار می رود    

 سوره مبارکه رعـد گرفتـه شـده اسـت نقـش             4کاربرد های این تحقیقات می باشد لذا در این پژوهش که ایده اولیه آن از آیه                 

ف در قالب سیستم های حالل سه جزیی در استخراج کمی وکیفی ترکیبات  آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکـالی                    حالل های مختل  

مطالعه جامعی را در مـورد اثـر حاللهـای مختلـف بـر اسـتخراج             ) 1995(و همکاران    ١ کالیتراکا .مورد بررسی قرار گرفته است    

 75 درصـد، اسـتون و اسـتون         75لهای آب، اتانول خالص، اتانول      در این بررسی از حال    . ترکیبات فنولی هسته انگور انجام داد       

ترکیبـات گالیـک   .   بوتانول، دی اتیل اتر، اتیل استات و ترکیبی از دی اتیل اتر و اتیل استات استفاده گردید       n   درصد، متانول، 

 و اپی کاتچین گـاالت       C1تریمری   ، پروسیانیدین     B2 و   B1اپی کاتچین ، پروسیانیدین های دیمری       ) -(کاتچین و   (+) اسید ،   

اپی کاتچین ) -(کاتچین و (+) نتایج نشان داد متانول بهترین حالل برای استخراج .  مورد شناسایی قرار گرفتند HPLCبوسیله 

 75 درصد سبب بیشترین استخراج پروسیانیدین ها مـی شـود و اتـانول               70و اپی کاتچین گاالت می باشد در حالی که استون           

 درصد ترکیبات فنولی بیشتری را استخراج مـی         70یشترین مقدار گالیک اسید را استخراج می کند و در مجموع استون             درصد ب 

  ).17(کند

 آب استخراج   – آب واتیل استات     -عصاره هسته انگور را بوسیله سیستم های حالل استون          ) 1998(  وهمکاران     ٢پکیک

، پروآنتوسیانیدین ها  در عمل نمی توانند بخوبی استخراج شـوند وافـزایش              بر اساس نتایج بدست آمده ،در غیاب آب       . کردند  

ایـن مخلـوط حـالل بطـور عمـده سـبب اسـتخراج              . آب در سیستم حالل تا حد اشـباع سـبب افـزایش بـازدهی مـی شـود                   

افزایش زیـاد آب    . پروآنتوسیانیدین های با وزن مولکولی کم می شود که از دیدگاه پزشکی ودارویی بسیارمناسب تر می باشند                

در سیستم استخراج سبب افزایش کمی در بازدهی استخراج پروآنتوسیانیدین ها می شود ولـی سـبب کـاهش انتخـابی بـودن                       

 10 آنالیز گردید ونشان داده شد اتیل استات بـا  HPLCعصاره های حاصل از این دوسیستم حالل بوسیله . استخراج می شود 

  ). 23( آنتوسیانیدین ها را استخراج می کنددرصد آب بطور کامال انتخابی  پرو

. خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره هسته انگور را مورد بررسی قرار دادند             ) 2003( و همکاران    ٣جایا پراکاشا 

                                                      
1- Kallithraka 
2- Pekic 
3- Jayaprakasha 



 برای  90 :5/9 :5/0اسید استیک به نسبت   : آب  :  متانول      و 90 :5/9 :5/0اسید استیک به نسبت     : آب  : دو سیستم حالل استون     

 مورد ارزیابی قرار گرفت کـه نتـایج         HPLCعصاره حاصل بوسیله    .استخراج عصاره آبی هسته انگور مورد استفاده قرار گرفت        

همچنین ظرفیت آنتـی    . حاکی از باال بودن پروسیانیدین های مونومری در عصاره های حاصل از هر دو سیستم حالل می باشد                 

یبدنیوم ارزیابی گردید که در این ارتباط تفاوت معنی داری بـین دو تیمـار مـشاهده                 اکسیدانی عصاره ها بوسیله روش فسفومول     

اسید استیک خاصت آنتی رادیکالی بهتری نسبت به عصاره حاصـل از سیـستم              : آب  : نتایج نشان داد که تیمار استون       . نگردید

  ).16(اسید استیک دارد : آب : متانول 

 مواد شیمیایی 

-فـسفات، سـدیم   هیدروژندی، تیوسیانات آمونیوم، پتاسیم   IIIم ، اسید سولفوریک ، کلرید آهن        قرص رینگر ، کلرید باری    

کلرواستیک، گالیک اسید، معـرف فـولین سـیوکالتو، کربنـات           سیانید پتاسیم، اسید کلریدریک، اسید تری     فسفات، فری هیدروژن

ت و اسـتون بـا خلـوص بـاال در حـد آزمایـشگاهی از                اسـتا ، متانول، اتانول، اتیل   BHAسدیم،آلفا توکوفرول،اسید آسکوربیک،  

خریـداری  )  انگلـستان (از شـرکت سـیگما      )  پیکریل هیـدرازیل   -2 دی فنیل  1وDPPH) 1معرف  .شرکت مرک آلمان تهیه شد    

  .تهیه گردید) نیشابور( اکسیدان از شرکت سه گل خراسان رنگ شده عاری از آنتیروغن سویا تصفیه و بی. گردید

  ماده اولیهسازی تهیه و آماده 

پس از خشک شدن در هوای      . تفاله حاصل از آبگیری  انگور زرد مشهد از کارخانه شهد ایران واقع در مشهد تهیه گردید                

 درجـه سـانتی     40هسته هاپس از شستشو با آب بوسیله آون تحت خـأل در             . آزاد هسته ها از تفاله به وسیله دست جدا گردید         

و تا زمـان انجـام      ه  سپس توسط آسیاب خانگی به صورت پودری کامال یکنواخت درآمد          ساعت خشک شده و    5گراد به مدت    

  . درجه سانتی گراد نگهداری گردیدند-18آزمایش در دمای 

  انتخاب سیستم حالل 

 از گـروه هـای مختلـف و بـا قـدرت      ٤های حالل مورد استفاده در این پژوهش بر اسـاس طبقـه بنـدی اشـنایدر             سیستم

                                                      
4- Snyder 



هـا تقریبـاْ ثابـت     انتخاب گردیدند و نوع حالل ها و نسبت آنها طوری تعیین گردید تا قطبیت کـل سیـستم  انتخابگری متفاوت  

  ).26(باشد

مناسـبترین  .  حاللها کمک شایانی به انتخاب سیستم حالل مناسب خواهد نمود          6 و انتخابگری  5توجه به دو ویژگی قدرت    

 بـرای   10ــ تـا     2 است که در محـدوده       pَ ا معرفی پارامتر قطبیت یا    حالله7تر قطبیت   راه برای توصیف قدرت یا به عبارت ساده       

 برای اسـتخراج عـصاره هـا در نظـر           1 سیستم حالل سه جزیی به شرح جدول         6بر این اساس    .گیرد  حاللهای مختلف قرار می   

  ).26(گرفته شد

  

   ساختار و ترکیب حاللهای مورد استفاده در استخراج عصاره هسته انگور.1جدول 

  pپارامتر قطبیتی َ  آب  متانول  اتیل استات  اللسیستم ح

1 60  30  10  6/5  

2 45  45  10  6/5  

3 30  60  10  6/5  

  

  pپارامتر قطبیتی َ  آب  متانول  استون  سیستم حالل

4 60  30  10  2/5 

5 45  45  10  3/5  

6 30  60  10  4/5  

 میلی لیتر از حاللهایی که  قبال توصیف شد، 300 گرم پودر هسته انگور با 30برای هر تیمار :  عصاره از هسته انگور استخراج

 12به منظور استخراج بهتر ، سوسپانسیون حاصل درون ارلن مایر بـه مـدت             . مخلوط شده وسوسپانسیون به آرامی هم زده شد       

                                                      
٥. Solvent strength   
٦. Solvent selectivity   
٧. Polarity   



 120 درجه سانتی گراد وسـرعت همـزدن در          27دما در   . ساعت به صورت کامال تصادفی  در اینکوباتور شیکر دار قرار گرفت           

سپس با استفاده از قیف بوخنر و کاغذ صافی واتمن          عصاره های حاصل ابتدا توسط پارچه صافی و       . دور در دقیقه تنظیم گردید    

 به روغن استخراج شده  اجـازه داده شـد تـا براسـاس اخـتالف             کاغذ صافی   قبل از صاف کردن توسط     . شماره یک صاف شد   

.  حـذف گردیـد    تبخیرگـردان  دسـتگاه  با اسـتفاده از      حاللهابخش اعظم   .   گردد دانسیته با حاللهای مورد استفاده از حالل جدا       

 درجـه  40 زیـر ای به صورت ورقه نازک پخـش و سـپس بـه آون تحـت خالء       شیشه بشقاب های عصاره تغلیظ شده در سطح      

 خـراش داده    پس از خشک شدن عصاره ها بوسیله تیغه فلزی از روی سطح بشقاب های شیشه ای               .ند منتقل گردید  سانتی گراد 

دسـت آمـده تـا زمـان     ه پودر ب. شد محاسبه خشک در دسیکاتور قرار گرفتند و سپس بازده استخراج تا رسیدن به وزن ثابت       و

  ).16(شد  نگهداری  درجه سانتی گراد -18دمای در های بعدی انجام آزمایش

 میکروگـرم   100 ی از  محلول ارهای مختلف، کنندگی آهنِ تیم  برای مقایسه قدرت احیاء   : کنندگی آهن اندازه گیری قدرت احیاء   

 مـوالر،  2/0(بـافر فـسفات   میلـی لیتـر      5/2از ایـن محلـول بـا         میلی لیتر  1. آب مقطر تهیه گردید    میلی لیتر  1 در    خشک عصاره

5/6pH= (  پتاسیم   سیانید محلول آبی یک درصد فری     میلی لیتر  5/2و[K3Fe(CN)6]        دقیقـه در    30 مخلوط و سپس به مـدت 

کلرواستیک به مخلوط اضـافه     اسید تری   درصد 10محلول  میلی لیتر    5/2سپس  . گذاری شد گرمخانهرجه سانتی گراد  د 50دمای  

سـاخت شـرکت    سـانتریفوژ (  دور در دقیقـه سـانتریفوژ شـد   3000دست آمده به مـدت ده دقیقـه بـا سـرعت        ه   ب محلول. شد

Heraeus   مدل Labofuge200 .(،سرانجامCC5/2    محلول کلریـد   میلی لیتر /5آب مقطر و    میلی لیتر     5/2  از محلول رویی با 

.  نـانومتر قرائـت گردیـد      700  طول مـوج    در Jenway6105 توسط اسپکتروفتومتر دوپرتوی      مخلوط و جذب   [FeCl3]فریک  

  ).5( است آنباالترآهن محلول نشان دهنده قدرت احیاءکنندگی بیشترجذب 

به این منظور  .  استفاده شد  743ی عصاره منتخب از یک دستگاه رنسیمت مدل         اکسیدانبرای تعیین کارایی آنتی    :آزمون رنسیمت 

 مـورد   C °170 و 150،  130،  100،120،110اکسیدان در دماهای     گرم نمونه روغن سویا تصفیه و رنگبری شده عاری از آنتی           3

 لیتـر بـر سـاعت    15ان هـوا  سرعت جری. ام به کار رفت . پی.  پی 2000و1000،  500عصاره در غلظتهای      . آزمایش قرار گرفت  

های به دست آمـده بـر مبنـای طـول دوره القـاء و           داده.   استفاده گردید   BHTاکسیدان سنتزی     برای مقایسه از آنتی   . تنظیم شد 

  ).6( مورد مقایسه قرار گرفتFفاکتور تثبیت 



 قسمت در میلیون ترکیبـات      200 و   100،  50(غلظتهای مختلف    :DPPHبه دام انداختن رادیکالهای آزاد با استفاده از روش          

داخـل لولـه   )  قسمت در میلیـون 200 و  100،  50(توکوفرول- ، آسکوربیک اسید و آلفا     BHTاز عصاره هسته انگور ،      ) فنولیک

 میلی لیتر از    5.  میکرولیتر تنظیم شد   100 درصد در    80های آزمایش مختلف ریخته شدو حجم نهایی با افزودن محلول متانول            

به لوله های آزمایش افزوده شد و لوله های آزمایش بـه شـدت بـه هـم زده شـدند،                     ) میلی موالر /.DPPH  )1 محلول متانولی 

 درجه سانتیگراد نگه داشته شدند و جذب محلولها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول              27دقیقه در دمای    20سپس به مدت    

  .  خوانده شد کنترل نانومتر در مقابل متانول به عنوان517موج 

توکـوفرول بـه صـورت      -آلفـا  ، آسکوربیک اسید و   BHT در عصاره ها و نمونه های         آزاد فعالیت به دام انداختن رادیکال    

  ).2(درصد بازدارندگی بیان شد وبا استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید

  ال آزاد درصد به دام انداختن رادیک=) میزان جذب کنترل–میزان جذب نمونه / میزان جذب کنترل  *(100

  نتایج وبحث

 10:30:60آب  : متـانول : ؛ اتیـل اسـتات    1نتایج حاصل از آزمایش نشان داد سیستم حالل          :اثر سیستم حالل بر بازده استخراج     

سیستم های حالل دیگر تفاوت معنا داری را در بـازده اسـتخراج ایجـاد               ).  درصد 17(بیشترین بازده استخراج را ایجاد می کند      

  ) . 1شکل (نمی کنند 
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  گیری هسته انگور رههای مختلف حالل بر روی بازده عصا اثر سیستم. 1شکل 



باشد که باالترین بازده   می1های حالل مورد استفاده بیشترین نسبت اتیل استات مربوط به سیستم حالل  در بین سیستم

اتیل استات در استخراج ترکیبات فنولی بسیار کارآمد ) 2003( و همکارانجایاپراکاشابر اساس گزارشات . استخراج را داراست

با استخراج ) 2001( جایاپراکاشا و همکاران ).16(کند شتری را مثل کاتچین و اپی کاتچین استخراج میاست و مونومرهای بی

عصاره هسته انگور با دو سیستم حالل استونی و متانولی دریافتند که سیستم متانولی در مقایسه با سیستم استونی بازده باالتری 

با ثابت بودن پارامتر قطبیت در سیستم های  .ستم استونی عمل می کنددارد ولی در استخراج ترکیبات فنولی ضعیف تر از سی

  ).15(باشد های پیشین محققان می حالل مورد استفاده، نتایج بدست آمده از این پژوهش تأییدی بر یافته

یـا  روش احیای آهن روشی سریع و مناسب برای اندازه گیری قـدرت اح     :قدرت احیا کنندگی آهن عصاره های هسته انگور       

تواند به عنوان شاخصی از قدرت آنتی اکسیدانی ترکیبات شـیمیایی مـورد اسـتفاده قـرار                  کنندگی ترکیبات شیمیایی است و می     

 نـشان داده شـده      2نتایج حاصل از آزمایش اندازه گیری قدرت احیاکنندگی آهن در عصاره های مختلف در شـکل               ) . 18(گیرد

 ، آلفـا    BHT پـی پـی ام تفـاوت معنـاداری بـین تیمارهـای حـالل و                  100 و   50 با توجه به نتایج ارائه شده در غلظـت        . است

 تفاوت معنـاداری  5 و 1 پی پی ام عصاره حاصل از سیستم حالل 200در غلظت  . شود توکوفرول و اسید آسکوربیک دیده نمی     

بـا  . لفـا توکـوفرول دارنـد      و آ  BHTها قدرت احیاکنندگی آهن بیشتری نسبت به         دهند و نیز در این غلظت عصاره       را نشان می  

 پی پـی  100 به 50 که در افزایش غلظت از  1رود، به جز عصاره      افزایش غلظت عصاره ها قدرت احیاکنندگی آهن آنها باال می         

   ).2-3شکل (دهد  م تفاوت معناداری را نشان نمیا
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  اکسیدانی بر قدرت احیا کنندگی آهن اثر متقابل غلظت و تیمارهای آنتی. 2شکل 



. اثر حالل های مختلف را در استخراج ترکیبات مختلف هسته انگور مورد بررسی قرار دادند) 1995( و همکاران ٨یتراکاکال

 )17(گردند ها در هسته انگور می ها و کاتچین ها دریافتند که استون و متانول به ترتیب سبب بیشترین استخراج پروسیانیدین آن

آنتی اکسیدانی و دارای قدرت احیاکنندگی هسته انگور می باشند و لذا  همانطور که ترین ترکیبات  این ترکیبات از مهم. 

   .های حالل حاوی استون ومتانول توانسته اند دراستخراج این ترکیبات بهترعمل نمایند مشاهده می شود ، سیستم

 را نـشان    DPPHم     نتایج حاصـل از مـدل سیـست        3شکل:  DPPHبررسی فعالیت به دام انداختن رادیکال های آزاد         

اما درمقایسه عـصاره    .با توجه به نتایج ارائه شده هیچ تفاوت معنا داری بین عصاره های هسته انگور مشاهده نمی شود                 .دهد  می

عصاره ها در بـه دام انـداختن رادیکـال هـای آزاد بـا اسـید       .  تفاوت قابل مالحظه ای وجود دارد      BHTها با آلفا توکوفرول و      

تی اکسیدان پایان دهنده به واکنش های زنجیره ای رادیکال آزاد محسوب می گـردد،  برابـری مـی کننـد            آسکوربیک که یک آن   

  ).5( نتایج این تحقیق با نتایج حاصله ازسایر مطالعات روی عصاره گیاهان همخوانی دارد

بررسی قرار دادند و بیان فعالیت به دام اندازی رادیکال های آزاد هسته انگور را مورد ) 2003(جایاپراکاشا و همکارن 

نمودند که عصاره هسته انگور به عنوان یک آنتی اکسیدان اولیه از به وجود آمدن رادیکال های آزاد جلوگیری کرده و نیز با 

  . )16(رادیکالهای آزاد واکنش داده و آنها را پایدار می کند
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های هسته انگور در   توسط عصارهDPPHتن رادیکال اثر متقابل غلظت و تیمارهای حالل در فعالیت به دام انداخ. 3شکل

   پی پی ام100 و 50های  های مختلف در غلظت مقایسه با آنتی اکسیدان

                                                      
8- Kallithraka 



گـراد تحـت       درجه سانتی  100های مختلف حالل در سه سطح غلظتی در دمای            های حاصل از سیستم     عصاره :آزمون رنسیمت 

اکسیدانی عصاره از غلظـت        به منظور دانستن نحوه تابعیت اثر آنتی       سطوح مختلف غلظت  . بررسی آزمون رنسیمت قرار گرفتند    

شـود در     همـانطور کـه مـشاهده مـی       .  آورده شده اسـت    2  شماره نتایج حاصل از مقایسه طول دوره القاء در جدول        . بکار رفت 

 1000 بـه    500ز  بـا افـزایش غلظـت ا      . شـود   داری بین تیمارهای مختلف و شاهد دیده نمـی           پی پی ام تفاوت معنا     500غلظت  

در . دهنـد   داری را نـشان مـی        با نمونه شاهد تفاوت معنا     3و1آید اما تیمارهای      داری بین تیمارها بوجود نمی      ام تفاوت معنا    پی  پی

در مجمـوع بـا اسـتفاده از آنـالیز          .  بقیه تیمارها تفاوت معنی داری را با نمونه شاهد دارنـد           1 پی پی ام بجز تیمار       2000غلظت  

  . بعنوان بهترین تیمار برای بررسی مقاومت حرارتی تعیین گردید4ر آماری تیما

  روغن سویا به روش رنسمیت) ساعت(اثر افزودن عصاره های هسته انگور بر دوره القا . 2جدول 

  )ppm(غلظت   درجه سانتیگراد100

   1 2  3 4 5 6  شاهد

41/17 f 49/17 f 53/17 f 94/17 ef 99/17 ef 85/17 ef 35/18 def 500  

41/17 f 42/18 cdef 9/17 ef 36/18 def 93/18 bcde 42/18 cdef 86/18 bcde 1000  

41/17 f 61/19 abc 95/19 ab 58/20 a 87/18 bcde 45/19 abcd 31/18 def 2000  

 . تفاوت معنا داری ندارند01/0کمیت های دارای حروف مشترک در سطح 

  

ها در سیستم روغنی نسبت داد و  راکندگی مناسب عصارهتوان به عدم پ     های پایین را می     ها در غلظت    داری نمونه   عدم معنا 

اکسیدانهای طبیعـی، غلظـت بـاالتری از عـصاره      رسد همانند بسیاری از آنتی     نیز با توجه به عدم خلوص عصاره آبی به نظر می          

  .برای حصول فعالیت مناسب الزم باشد

های القاء بدست آمده بـه روش         ستفاده از مدت زمان   با ا : در تیمارهای آنتی اکسیدانی   ) F(بررسی اثر دما و شاخص کارایی       

 Fنتایج نشان داد مقدار عـددی       .  برای دماهای مختلف محاسبه گردید     F یا شاخص کارایی     Fرنسیمت، مقادیر فاکتور اثربخشی   

فزایش و  درجه سانتیگراد ا110 هسته انگور تا دمای 4؛ به طوری که در مورد عصاره )3شکل (در دماهای مختلف تفاوت دارد 



 درجه سانتیگراد افزایش و سـپس تـا         120 و آلفاتوکوفرول تا دمای      BHTیابد و در مورد       پس از آن با شیب مالیمی کاهش می       

 و BHT در ایـن بـازه دمـایی بـاالتر از     4شـاخص کـارایی مربـوط بـه عـصاره      .  درجه سانتیگراد کاهش مـی یابـد    170دمای  

 بـا   BHTبـا افـزایش دمـا       . باشـد   هنده مقاومت حرارتی بهتر عصاره هسته انگور می       گیرد که این نشان د      آلفاتوکوفرول قرار می  

تواند بعنوان پراکسیدان عمل کنـد و اکـسیداسیون را افـزایش              کند که خود می     ها ترکیب و کمپلکس هایی را ایجاد می        رادیکال

. ای باال را تا حدودی از دسـت مـی دهنـد           ترکیبات آنتی اکسیدانی با طبیعت قطبی و داشتن فراریت، کارایی خود در دماه            .دهد

توکوفرول گونه آلفا، هنگامیکه وارد روغن می شود بوسیله اسید چرب موجود در روغن بلوکه می شود و مولکولهای اکـسیژن      

 به این دلیل در مقایسه بین تیمارهای مختلف آنتی اکسیدانی پایین ترین فـاکتور کـارایی               . نیز سبب تجزیه ساختار آن می شوند      

)F (باشند می را دارا)4(.  
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  در تیمارهای مختلف آنتی اکسیدانی) F(مقایسه اثر دما بر شاخص کارایی . 4شکل 

 منابـــع

 .4سوره مبارکه رعد، آیه . قرآن کریم -١

 و روغـن  بررسی اثر آنتی اکسیدانی عـصاره متـانولی گیـاه کـرفس کـوهی در سیـستمهای مـدلی       . 1384، . و کدیور، م . ، شاهدی، م  . احمدی، ف  -٢

 .کاربردی صنعت روغن نباتی در ایران-سمینار علمی. آفتابگردان

، 10مجله علـوم و صـنایع کـشاورزی، جلـد      . نعناع   گونه از گیاهان تیره    8بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره      . 1373،  .و زندی، پ  .احمدی، ل  -٣

 .3-18، صفحات 1شماره 

سیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک و بررسی خصوصیات آن،پایان نامه دکترای             ، استخراج، تخلیص و شناسایی فراک     1382،  .فرهوش، ر  -۴



 .مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی

 Camellia(، بررسی اثر روش استخراج و نوع ماده اولیه بر قدرت آنتی اکسیدانی عصاره استحصالی از بـرگ گیـاه چـای    1383، .گلی موحد، غ -۵

sinensis .(پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی. 

پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد،        . بررسی امکان استفاده از عصاره پوست انار به عنوان آنتی اکسیدان در روغنهای خـوراکی              . 1383،  .پناه، ص یزدان -۶

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار

7- Ahn, H. S., T. I. Jeon, J. Y. Lee, S. G. Hwang, Y. Lim. and Park. D.K.2002. Antioxidative activity of persimmon and 

grape seed extract: in vitro and in vivo. J. of Not. Research, 22:1265-1273. 

8- Baydar, N. G., Ozkan, G. and sagdic, O. 2004, Total phenolic contents and antibacterial activities of grape seed extracts. 

Food control., 15:335-339     

9- Bouhamidi, R. Prevost, V. and Nouvelot, A. 1998. High protection by grape seed proanthocyanidins (GSPC) of 

polyunsaturated fatty acids against UV-C induced per oxidation. Plant bio.& pathology. , 321: 31-38. 

10- Brand-Williams, W. Cavelier, M. E. and Bereset. C. 1995. Use of free radical method to evaluate antioxidant activity. J. 

Food Sci. Technol. (London). , 28:25-30. 

11- Branen, A. L.1991. Toxicology and biochemistry of BHT. Ibid.,68: 59-66. 

12- Buck, D.F. 1981. Antioxidants in soy bean oil. J.A.O.C.S.: 275-278. 

13- Bullerman. L. B. Lieu. Y. and Seier, S. A.1997. Inhibition of Growth and Aflatoxin Production by Cinnamon and Clove 

oiles. Cinnamic Aldehyd and Eugenol. Journal of Food Science., 42(4): 1107-1116. 

14- Fan, P., Lou, H. Yu, W. Ren , D. Bin, M. and Ji, M. 2004.Novel flavanol dravatives from grape seeds. J.of Tetrahedron 

Letters.,45: 3163-3166. 

15- Jayaprakasha, G. K., sngh, R. P. and sakariah, K. K. 2001.Antioxidant activity of grape seed extract on per oxidation 

models in vitro. J. Of Food Chem., 73: 285-290. 

16- Jayaprakasha, G.K. 2003. Antibacterial and antioxidant activities of grape (Vitis vinifer) seed extracts. Food Research 

International: 117-122. 

17- Kallithraka, S., Viguera, C.G. and Bakker, J.1995.Survey of Solvents for the extraction of grape seed phenolics. 

Phytochemical analysis. 6:265-267 

18- Negro, C. Tommasi,L. and Miceli,A.2003. Phenolic compounds an antioxidant activity from red grape marc extracts. 

Bioresource Technology., 87: 41-44. 

19- Negro,C.and Tommasi,L.2003.Phenolic compounds and antioxidant activity from red grape marc extracts.Bioresource 

Technology.87,41-44 

20- Palma,M. and Barroo,C.G.2002. Ultrasound-assisted extraction and determination of tartaric and malic acids from 

grapes and winemaking by products. Analitical Chemical ACTa., 458: 119-130. 

21- Pedro. G. And Baoshan,S. 1999.Isolation and purification of dimeric and trimeric procyanidins from grape seed. J.of 

Chromatography.841,115-121 



22- Peihong, F.and Hongxiang,Leu. 2004. Novel flavanol derivatives from grape seed. Tetrahydron Letters 45:3163-3166 

23- Pekic,B.,V.Kovac,E.Alonso, and Revilla,E.1998. Study of extraction of proanthocyanidins from grape seed. J.Food 

Chem., 61: 201-206. 

24- Pekic,B.and Kovac,V.1997.Study of the extraction of Proanthocyanidins from grape seeds. Food Chemistry. 61,201-206 

25- Shaker,S.E.2006. Antioxidativ effect of extracts from red grape seed and peel on lipid oxidation in oil of sunflower .J.of 

LWT.,39: 883-892. 

26- Snyder, L.R. 1978. Classification of  solvent properties of common liquids.  J.Chromatographic sci. 16:223-234 




