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چكيده
امروزه با توجه به خاصيت پاد اكسنده هاى طبيعى در جلوگيرى از عملكرد راديكال هاى آزاد و اثرات نامطلوب پاد اكسنده هاى 
سنتزى كاربرد آن ها در صنايع غذايى بيش تر مورد توجه واقع شده است. در اين پژوهش اندازه گيرى تركيبات فنلى و خصوصيات 
آنتى اكسيدانى عصاره حاصل از استخراج  متانولى پوست بنه (Pistacia atlantica) و اثر  پاد اكسندگى آن بر روغن سويا مورد 
بررسى قرار گرفت. قدرت پاد اكسندگى عصاره ذكر شده به كمك آزمون هاى اندازه گيرى قدرت مهار راديكال آزاد به دو روش 
ABTS و DPPH، اندازه گيرى قدرت احيا كنندگى آهنIII و اندازه گيرى تركبيات فنلى كل به روش فولين-سيوكالتو انجام شد. 

 BHT ١٠٠٠ به همراه يك نمونه حاوى پاد اكسنده سنتزى ppm سپس عصاره استخراج شده در چهار سطح ١٠٠، ٢٥٠، ٥٠٠ و
به عنوان نمونه شاهد، به روغن سوياى تصفيه شده بدون پاد اكسنده اضافه شد. نمونه ها به مدت ١٢ روز در دماى  C° ٦٠  قرار 
IC در آزمون DPPH و 
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گرفتند و عدد پراكسيد و تيوباربيتوريك اسيد در روزهاى ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠ و ١٢ اندازه گيرى شد. ميزان 

ABTS به ترتيب در غلظت هاى ١٥٠ و ppm ٥٠٠ عصاره مشاهده شد. در روز دوازدهم اعداد تيوباربيتوريك اسيد در نمونه حاوى 

٤٩١/٩٠٩  مالون آلدهيد و   ٢/٧٢٠ mg  ٧٨/٢٧ و ppm ١٠٠٠ عصاره و نمونه حاوى ppm ٢٠٠ BHT  به ترتيب  ٥/٩٣٧

١٢١ پراكسيد روغن رسيد. طبق نتايج اين پژوهش   ٠/٨١٦ mEq/kg ١٩/٩٨ و اعداد پراكسيد در اين دو نمونه به ترتيب ٠/٠١ 
فعاليت پاد اكسندگى وابسته به غلظت عصاره بوده و در غلظت هاى باالتر ميزان مهار راديكال آزاد بيش تر مشاهده شد. هم چنين 

با گذشت زمان در نمونه هاى حاوى عصاره نسبت به آنتى اكسيدان سنتزى قدرت مهار اكسيداسيون باالتر بود.

واژ ه هاى كليدي: بنه، تركيبات فنوليك، پاد اكسنده، راديكال آزاد، پايدارى اكسايشى.

hbarzegar@ramin.ac.ir : * نويسنده 

DOI: http://dx.doi.org/ 10.22104/JIFT.2018.2577.1607



 

١- مقدمه
تركيبات پاد اكسنده به طور عمده براى به تاخير انداختن و يا 
جلوگيرى از اكسيداسيون بنيان هاى آزاد چربى ها و روغن ها كه 
باعث به وجود آمدن بوهاى نامطبوع و طعمى كه تحت عنوان 
بيست  مى روند.  به كار  مى شود،  شناخته  رنسيديتى  يا  تندى 
تركيب پاد اكسنده تاييد شده وجود دارد كه مهم ترين آن ها، 
بوتيل هيدروكسى آنيزول (BHA)، بوتيل هيدروكسى تولوئن 
توكوفرول  و   (TBHQ) هيدروكينون  بوتيل  ترسيو   ،(BHT)
با  تركيب  يا  به صورت  و  تنهايى  به  فراورده ها  اين  مى باشند. 
اسيدهاى تقويت كننده به كار برده مى شود. على رغم وجود پاد 
اكسنده هاى مختلف درپالسما، سيستم دفاعى بدن به تنهايى 
قادر به از بين بردن راديكال هاى آزاد ايجاد شده در بدن نيست، 
به همين جهت نياز به تامين آنتى اكسيدان از منابع خارجى دارد 
كه از طريق منابع غذايى تامين مى شود [١]. پاد اكسنده هاى 
طبيعى مانند تركيبات فنولى به دليل فوايد آن ها براى سالمتى 
انسان، كاهش ريسك بيمارى هاى كشنده توسط كاهش استرس 
اكسيداتيو و جلوگيرى از اكسيداسيون ماكرومولكول ها اهميت 
تركيبات  اكسندگى  پاد  ويژگى هاى   .[٢] دارند  زيادى  بسيار 
فنلى عمدتا ناشى از قدرت احيا كنندگى و ساختار شيميايى 
آزاد،  به خنثى كردن راديكال هاى  قادر  را  آن هاست كه آن ها 
تشكيل كمپلكس و يون هاى فلزى و خاموش كردن ملكول هاى 
اكسيژن سه گانه مى سازد. تركيبات فنلى از طريق اهداء الكترون 
مهار  را  اكسيداسيون چربى  واكنش هاى  آزاد،  راديكال هاى  به 
مى كنند [٣]. عالوه بر فعاليت پاد اكسندگى مطالعات متعددى 
فعاليت ضد ميكروبى فنول ها و عصاره هاى فنولى را اثبات كرده 
است كه باعث مى شود جايگزين هاى خوبى براى آنتى بيوتيك ها 
و نگه دارنده هاى شيميايى باشند [٤].  بنه يكى از منابع طبيعى 
خداداي كشور ايران است كه ميوه آن درصد بااليى روغن دارد. 
علمى  نام  با  پسته  است.  پسته  وحشى  گونه هاي  از  گياه  اين 
Anacardiaceae طبقه بندي مى شود  Pistacia جزء خانواده 

وجود  ايران  در  پسته  گونه  سه  است.  گونه  يازده  شامل  كه 
 Pistacia  ،بنه ،Pistacia Vera ،دارد كه شامل پسته خندان
انتشار  مى باشد.   Pistacia khinjuk خنجوك،  و    atlantica

بنه از جزاير قناري و كشورهاي ساحل درياي مديترانه شروع 
و  افغانستان  ايران،  قفقاز،  سوريه،  آسياي صغير،  تا  و  مى شود 

در  هكتار  مساحت ٣٠٠٠٠٠٠-٢٥٠٠٠٠٠  بنه  مى يابد.  امتداد 
سراسر ايران را به خود اختصاص داده است. بنه در حد فاصل 
استان هاي فارس و كردستان به صورت انبوه و در بقيه نقاط كشور 
به صورت پراكنده ديده مى شود كه شامل سه رقم موتيكا، كرديكا 
و كابوليكا مى باشد[٥]. تركيب اسيد چرب غالب در پوسته بيرونى 
و مغز هسته گونه بنه، به ترتيب پالميتيك اسيد ٢٨ و ١٢ درصد، 
پالميتولئيك اسيد ١/٥ و ٠/٥% اولئيك اسيد ٤٨ و ٥٥%، لينولئيك 
اسيد ١٨ و ٢٧% و لينولنيك اسيد ٠/٨ و ٠/٥% است[٦]. ميزان 
تركيب اسيدهاى چرب موجود در بنه بهتر از خنجوك گزارش 
شده است به طورى كه ميزان اسيدهاى چرب اولئيك، پالميتيك، 
پالمتولئيك، لينولئيك، استئاريك و لينولنيك در بنه به ترتيب 
٥٢/٠٣، ٢٢/٥، ٧/٧٤، ٥/٣٥، ٢/٣٩ و ١/١٦% بيان شده است[٧]. 
مطابق پژوهش هاى عباس پور و همكاران كه بر روى پنج گونه بنه 
كه از غرب جمهورى آذربايجان، استان هاى كردستان، كرمانشاه 
و ايالم در ايران جمع آورى شده بود، تركيبات فنولى و محتويات 
از  استفاده  با  بنه  عصاره  اكسيدانى  آنتى  فعاليت  و  فالونوئيد 
اكسيد  نيتريك  و   DPPH ،FRAP جمله  از  مختلف  روش هاى 
اندازه گيرى شد و اين آزمون ها نشان دادند كه مجموع تركيبات 
باالتر  معنادارى  به طور  سبز  پوست  عصاره  فالونوئيدى  و  فنلى 
پوسته ضريب  در عصاره  بود.  و عصاره هسته  از پوسته سخت 
و  FRAP (R2=0.9) كل  فنلى  محتوى  بين  مثبت  همبستگى 
نشان  نتايج  گرفت، كه  قرار  DPPH (R2=0.66) مورد سنجش 
دادند باالترين باالترين فعاليت آنتى اكسيدانى از عصاره پوسته 
مربوط به ميزان باالى تركيبات فنلى آن است [٨]. بنه داراي 
نقش مهمى در طب سنتى بوده است. در درمان اگزما، عفونت 
گلو، سنگ كليه و آسم و هم چنين به عنوان قابض، ضدالتهاب، 
صمغ  مى شود[٩].  استفاده  ضدويروس  ضدباكتري،  ضدتب، 
اولئورزينى اين گياه براي ساخت آدامس در ايران استفاده شده و 

به طور سنتى به عنوان خوشبوكننده دهان به كار مى رود[١٠]. 

٢- مواد و روش ها
٢-١- مواد اوليه

گونه گياهى بنه مورد مطالعه از ميوه درختان بنه در شهرستان 
ممسنى استان فارس جمع آورى شد. ميوه ها در سايه و با انجام 
  ٥-٤ °C عمل هوادهى خشك گرديدند و تا زمان آزمون در دماى

٥٠٠



٥٠١

نگه دارى شدند. روغن سوياى تصفيه شده بدون آنتى اكسيدان 
از شركت نازگل كرمانشاه خريدارى شد و تا زمان آزمايشات در 

دماى زير صفر نگه دارى شد.

٢-٢- مواد شيميايى
پاد اكسنده BHT، يديد پتاسيم، كربنات سديم، تيوسولفات 
اسيد  متانول،   ،TBA اسيد،  استيك  كلرو  آبه، ترى  پنج   سديم 
گاليك معرف فولين سيوكالتو، ٢ و ٢ آزينو بيس ٣ اتيل بنزو 
راديكال  آلمان،  مرك  شركت  از  اسيد  سولفونيك   ٦ تيازولين 
از شركت  تحقيق  اين  ٢-٢دى فنيل-١ پيكريل هيدرازيل، در 
سيگما و اتانول ٩٦%  از شركت زكريا جهرم ايران،  استيك اسيد 
و متانول از شركت كيان كاوه تهران ايران، كلروفرم از شركت 

سامچون كره تهيه گرديد. 

٢-٣- آماده سازى نمونه ها و تهيه عصاره
جهت تهيه عصاره از روش رهمن و همكاران با اندكى تغييرات 
استفاده گرديد [١١] . نمونه هاى بنه ابتدا با سايش بر روى سطح 
الك پوست گيرى شدند. پوست هاى جداسازى شده با نسبت ١ 
به ٤ وزنى-حجمى با متانول مخلوط گرديد و به مدت ٤٨ ساعت 
در مكان تاريك بر روى شيكر با دور زياد قرار داده شد. سپس 
مخلوط نمونه و متانول از كاغذ صافى واتمن شماره ٤٢ عبور داده 
N- شد. براى جدا كردن حالل از نمونه از دستگاه روتارى مدل

1000W Auto jackNAJ-160 استفاده گرديد. در پايان محلول 

غليظ عصاره به منظور خشك شدن نهايى به دستگاه آون و دماى 
با درصد استخراج  انتقال داده شد. عصاره خشك شده   ٤٠°C

٩/٦ تا زمان استفاده، به مدت دو هفته بعد از استخراج ) در  ١/٣
يخچال نگه دارى شد. 

٢-٤- اندازه گيرى تركيبات پوست بنه 
تركيبات شيميايى پوست از جمله درصد پروتئين، روغن، خاكستر 
و رطوبت با استفاده از روش هاى استاندارد اندازه گيرى شد[١٢]. 

٢-٥- بررسى كاربرد عصاره متانولى پوست بنه به عنوان 
آنتى اكسيدان طبيعى در روغن

اندكى  با  همكاران  و  قهفرخى  روش  از  آزمون  انجام  جهت 

بنه در  استفاده شد[١٣]. عصاره متانولى پوست سبز  تغييرات 
چهار سطح ١٠٠، ٢٥٠، ٥٠٠ و  ppm ١٠٠٠ و آنتى اكسيدان 
بدون  سوياى  روغن  به   ٢٠٠  ppm سطح  در   BHT سنتزى 
آنتى اكسيدان اضافه شد. سپس نمونه ها به مدت ١٢ روز در دماى 
C°٦٠ قرار داده و در نهايت عدد پراكسيد و تيوباربيتوريك اسيد 

طى روزهاى ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠ و ١٢ اندازه گيرى شد.

DPPH ٢-٦-اندازه گيرى فعاليت مهار راديكال آزاد
جهت انجام آزمون DPPH از روش برند-ويليامز و همكاران با 
اندكى تغييرات استفاده شد[١٤].  در اين آزمون ml ٠/١ نمونه با 
٢/٩ميلى ليتر از Mm  ،DPPH ٠/١ در متانول، مخلوط و سپس 
در دماى اتاق و مكان تاريك به مدت ٣٠ دقيقه قرار داده شد. 
سپس ميزان جذب نمونه ها در مقابل نمونه شاهد (متانول) در 
طول موج nm ٥١٥  با دستگاه اسپكتروفتومتر اندازه گيرى شد. 
فعاليت آنتى اكسيدانى كل بر حسب درصد بازدارندگى از طريق 

رابطه (١)  محاسبه گرديد. 

A)] = درصد بازدارندگى
blank

-A
sample

) / A
blank

]×100           (١)                                          

A  به ترتيب ميزان جذب نمونه شاهد و عصاره در 
sample

A و 
blank

طول موج nm ٥١٥  هستند. سپس با توجه به درصد بازدارندگى 
IC  محاسبه مى شود.
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نقاط مختلف ميزان 

ABTS ٢-٧- اندازه گيرى فعاليت مهار راديكال آزاد
روش  از   ABTS آزاد  راديكال  مهار  فعاليت  تعيين  به منظور 
فعاليت  اندازه گيرى  براى  شد[١٥].  استفاده  همكاران  و  رابرت 
  +ABTS ابتدا راديكال  ABTS آنتى اكسيدانى با راديكال هاى آزاد
به   ABTS از  آبى  محلول  كه يك  اين صورت  به  گرديد.  تهيه 
غلظت Mm ٧ تهيه و به اين محلول، پتاسيم  پرسولفات اضافه 
شد تا غلظت نهايى آن به Mm  ٢/٤٥ در محلول برسد. محلول 
حاصل در شرايط دماى اتاق و تاريكى به مدت ١٦ ساعت قرار 
داده شد. قبل از استفاده از كاتيون راديكال ABTS+  الزم است 
به حدى رقيق سازى توسط متانول يا اتانول انجام شود تا جذب 
معرف در طول موج nm ٧٣٤ در محدوده جذبى ٠/٠٢ ٠/٧ 
از نمونه (عصاره يا استاندارد) به ml ٣ از   ٣٠ µl باشد. سپس



 
٥٠٢

محلول راديكال ABTS اضافه كرده و پس از گذشت ٦ دقيقه به 
دستگاه اسپكتوفتومتر  انتقال و اعداد مورد نظر ثبت گرديد.

ظرفيتى  سه  آهن   احياءكنندگى  قدرت  بررسي   -٢-٨
FRAP

از  آنتي اكسيداني-احياءكنندگي فريك  بررسي قدرت  جهت 
روش بنزى و استراين با اندكى تغيير استفاده شد[١٦]. تست 
 Fe2+ به Fe3+  بر پايه توانايي تركيبات فنلي در احياي FRAP

با استوار مى باشد[١٧]. در اين آزمون µl ١٠ نمونه آزمايشى 
 ٥٩٣ nm تازه مخلوط شده و ميزان جذب در FRAP ٣٠٠ معرف µl 
پس از ٨ دقيقه تعيين گرديد. اعداد ثبت شده بر حسب معادل 

ترولكس گزارش شد.

عصاره  تام  فنولى  تركيبات  مقدار  گيري  اندازه   -٢-٩
پوست سبز بنه

ميزان كل تركيبات فنولى با روش فولين سيوكالتو با روش 
 ٢/٥ ml سينگلتون و رسى اندازه گيرى شد [١٨]. در اين آزمون
از گذشت ٦  نمونه مخلوط و بعد  از   ١ ml با   از محلول فنل 
دقيقه ml ٢/٥ كربنات سديم ٧% اضافه گرديد و بعد از مدت 
زمان يك ساعت به دستگاه اسپكتوفتومتر  انتقال و در طول 
موج nm  ٧٢٥ اعداد مورد نظر ثبت گرديد. جهت رسم منحنى 
استاندارد از اسيد گاليك استفاده گرديد. ميزان كل تركيبات 
فنلى موجود در عصاره بر حسب اسيد گاليك و با استفاده از 
معادله به دست آمده از منحنى استاندارد محاسبه و نتايج بر 

حسب معادل اسيد گاليك بيان شد. 

برحسب  روغن  اكسيداسيون  اندازه گيرى   -٢-١٠
تيوباربيتوريك اسيد

تشخيص  از  شاخصى  به عنوان  تيوباربيتوريك اسيد  عدد 
به  استناد  با  كه  است  روغن ها  اكسيداسيون  ثانويه  تركيبات 
روش باتسگلو و همكاران تعيين شد[١٩]. در اين آزمون يك 
گرم از نمونه را به لوله فالكون انتقال داده و ml ٢/٥ سى سى 
از BHT (٠/٨ درصد در n-هگزان)، ml ٤ از ترى كلرو استيك 
اسيد (٥ درصد ) اضافه كرده و ٣٠ ثانيه با سرعت زياد تكان 
داده شد. سپس لوله ها به مدت ٥ دقيقه به سانتريفوژ با دور 

g ٣٠٠٠ انتقال داده شد. پس از آن فاز بااليى را دور ريخته و 
 ٥  ml فاز پايينى با محلول ترى كلرو استيك اسيد به حجم
 ml ٢/٥ از نمونه را با ml رسانده و مجددا شيك كرده، سپس
١/٥ از محلول TBA (٠/٨ درصد) مخلوط و پس از قرار گرفتن 
رنگ  ظهور  و   ١٠٠  °C دماى  با  آب  در  دقيقه   ١٠ مدت  به 
صورتى به آب سرد انتقال و ٤٥ دقيقه در دماى اتاق نگه دارى 
و سپس جذب در طول موج nm ٥٢١ با دستگاه اسپكتوفتومتر 
منحنى  رسم  با  مالون دى آلدهيد  ميزان  پايان  در  شد.  خوانده 

استاندارد گزارش شد.

٢-١١- آزمون پراكسيد
انجام  يدومترى  تيتراسيون  روش  به  پراكسيد  اندازه گيرى 

شد[٢٠].

٢-١٢- تجزيه و تحليل آمارى
تجزيه و تحليل مربوط به آزمون هاى شيميايى در قالب طرح 
آزمون  با  ميانگين ها  مقايسه  و  گرفت  صورت  تصادفى  كامال 
تجزيه و تحليل  انجام شد.  احتمال ٥ درصد  دانكن در سطح 
داده ها در سه تكرار و با استفاده از نرم افزار SPSS 23 و رسم 

نمودارها با نرم افزار Excel 2013  انجام گرفت.

٣- نتايج و بحث
٣-١- تركيبات شيميايى پوست بنه

مقدار روغن، پروتئين، خاكستر و رطوبت نمونه هاى پوست 
سبز بنه در جدول (١) ارائه شده است. مقدار روغن در پوست 
و  فرهوش  نتايج  با  آمده  به دست  نتايج  بود   %٥٣ حدود  سبز 
همكاران كه مقدار روغن را در پوست سبز پسته وحشى گونه 
دارد[٢١].  تفاوت  آوردند  به دست   %٣٠ حدود   P. atlantica

پسته  سبز  پوست  در  را  روغن  مقدار  همكاران  و  مرتضوى 
هسته حدود  مغز  در  و  P. khinjuk حدود ٨٤%  گونه  وحشى 
٤٧% گزارش كردند[٢٢] از اين نظر مى توان گفت پسته وحشى 
ضرورى  و  غيراشباع  چرب  اسيدهاى  با  روغن  از  خوبى  منبع 
مقدار پروتئين   (١) نتايج جدول  براى بدن است[ ٢٣]. طبق 
آمد  به دست   %١ بنه حدود  سبز  پوست  نمونه هاى  در  موجود 
كه با نتايج مطالعه مرتضوى و همكاران بر روى گونه خنجوك 
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[٢٢]. طبق نتايج كوسكونر و همكاران مقدار پروتئين در پسته 
خاكستر  ميزان  مى باشد[٢٤].    %٢٠  ،  P. vera گونه  وحشى 
حدود ٣% گزارش شد كه با نتايج مرتضوى و همكاران  مطابقت 

داشت [٢٢].

متانولى  عصاره  اكسندگى  پاد  فعاليت   بررسى   -٣-٢
پوست سبز بنه

آنتى اكسيدانى  و  فنلى  تركيبات  دهنده  نشان   (٢) جدول 
بنه است.  موجود در عصاره ى متانولى موجود در پوست سبز 
و   DPPH آزاد  راديكال  مهار  فعاليت  ارزيابى  كه  همان طور 
مهار  بر  معنى دارى  تاثير  غلظت،  افزايش  داد،  نشان   ABTS

راديكال آزاد دارد يعنى فعاليت مهار راديكال آزاد غلظت هاى 
مختلف عصاره وابسته به غلظت بوده و با افزايش غلظت عصاره 
ميزان مهار راديكال آزاد بيش تر مى گردد. براى مقايسه فعاليت 
IC استفاده شده 

50
مهار راديكال آزاد عصاره ها از فاكتورى به  نام 

IC  به آن غلظت از عصاره گفته مى شود 
50
است كه طبق تعريف 

كه در اين غلظت نيمى از راديكال هاى آزاد مهار شده است. 

٣-٣-  آزمون گرم خانه گذارى
روغن سويا به دليل دارا بودن مقادير زيادى از اسيدهاى چرب  
چند غير اشباع نظير اسيد لينولئيك مستعد اكسيداسيون است 
و  باال  دماى  نور،  معرض  در  كه  زمانى  روغن ها  ساير  مانند  و 
اكسيژن قرار مى گيرد با سرعت بيش ترى اكسيد مى شود. نتايج 
آناليز آمارى نشان داد كه اثر تيمار، اثر زمان و اثر متقابل تيمار 

اسيد  تيوباربيتوريك  عدد  و  پراكسيد  عدد  ميزان  بر  زمان  در 
روزانه  تغييرات  بوده است. جدول (٣)  در سطح ٥% معنى دار 
پوست  عصاره  مختلف  غلظت هاى  در  پراكسيد  اعداد  مقادير 
سبز بنه و پاد اكسنده سنتزى BHT را نشان مى دهد افزايش 
ميزان پراكسيد شرايط را براي ورود به مرحله اتواكسيداسيون 
(مرحله توسعه) فراهم مي كند[٢٥]. همان طور كه در جدول 
زمان  افزايش  طى  در  پراكسيد  ميزان  مى شود  مشاهده   (٣)
به طور چشم گيرى افزايش يافته است. مطابق با آزمون دانكن 
بين نمونه هاى داراى  در سطح احتمال ٥% تفاوت معنى دارى 
بنه با نمونه حاوى پاد  غلظت هاى مختلف عصاره پوست سبز 
غلظت  ميزان  افزايش  با  داشت.  وجود   BHT سنتزى  اكسنده 
اين  كه  يافته  افزايش  كم ترى  ميزان  به  پراكسيد  عدد  عصاره 
امر مى تواند ناشى از افزايش تركيبات فنلى موجود در عصاره با 
افزايش غلظت آن باشد. در اين ميان همان طور كه در جدول 
فوق مشاهده مى شود عملكرد غلظت ppm ١٠٠ عصاره نيز از 
عملكرد ppm ٢٠٠، BHT باالتر بوده است. نتايج اين پژوهش 
كه   [١٣] همكاران  و  قهفرخى  قادرى  پژوهش هاى  نتايج  با 
بلوط واريته   دو  متانولي  عصاره  اكسندگى  پاد  فعاليت  روى 
Q. castaneifolia var castaneifolia و Q. branti var persica 
اسماعيل  و  روشن  نتايج  با  هم چنين  و  آفتابگردان  روغن  در 
فرنگى  پاد اكسندگى عصاره برگ توت  تاثير   زاده كنارى كه 
آفتابگردان طى شرايط ذخيره سازى  پايدارى سازى روغن  در 

بررسى كردند مطابقت داشت [٢٦].
باشد،  بيش تر  روغن ها  غيراشباعيت  درجه  هرچه  كلى  به طور 

جدول (١) درصد تركيبات شيميايى پوست سبز بنه
Table 1 Chemical components of Pistacia atlantica hull

چربى
Fat (%)

خاكستر 
Ash (%)

پروتئين 
Protein(%)

رطوبت 
Moisture (%)

نمونه
Sample

53±55 3.3±0.38 7±1.1 8.16±0.25
پوست سبز بنه

P. atlantica hull

جدول (٢)  تركيبات فنلى و آنتى اكسيدانى عصاره پوست بنه
Table 2 Phenolic and antioxidant compounds of Pistacia atlantica hull extract

FRAP (mcq/ml)   IC
50

 ABTS   IC
50

 DPPH
ميزان فنل كل

Total Phenolics (mg/ml)

1254.665±2.165 500 150 113.61±1.59
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روغن آمادگى بيش ترى براى اكسيداسيون دارد. وقتى ميزان 
پراكسيد به حد معينى برسد تغييرات مختلفى صورت گرفته 
ايجاد  در  كه  مى شوند  ايجاد  كتونى  و  آلدهيدى  فرار  مواد  و 
باال  باعث  و  مى باشند  مؤثر  چرب  مواد  نامطبوع  طعم  و  بو 
در  بنابراين  مى گردد[٢٧].  اسيد  تيوباربيتوريك  انديس  رفتن 
روزهاى پايانى، از تجزيه پراكسيدها، مالون دى  آلدهيدها توليد 
مى شوند كه بيانگر مراحل ثانويه اكسيداسيون مى باشد. از آن جا 
كه مالون آلدهيد از تجزيه هيدروپراكسيدها حاصل مى گردد، 
در روزهاى ابتدايى مقدار تيوباربيتوريك اسيد پايين است، اما 
با گذشت زمان و افزايش مقدار محصوالت اوليه اكسيداسيون و 
شروع تجزيه اين محصوالت مقدار اين انديس نيز افزايش يافت. 
اسيد  تيوبابيتوريك  اعداد  مقادير  روزانه  تغييرات   (٤) جدول 
اكسنده  پاد  و  بنه  سبز  پوست  عصاره  مختلف  غلظت هاى  در 
مانند عدد  نيز  اين شاخص  مى دهد.  نشان  را    BHT سنتزى 
پراكسيد با افزايش غلظت عصاره ها كاهش يافته است. در اين 
آزمون بين روزهاى دوم و چهارم نگه دارى اختالف معنى دارى 
مشاهده نشده كه مى توان گفت تا روز چهارم هنوز پراكسيدها 

به اندازه اى تجزيه نشده كه مالون دى آلدهيد كافى توليد گردد. 
 ١٠٠٠ ppm و  غلظت ٥٠٠  بين  معنى دارى  تفاوت  هم چنين 
عصاره پوست سبز بنه در روند ممانعت از تشكيل مالون دى 
با نتايج صمدلوئى و  آلدهيد مشاهده نشد. نتايج اين پژوهش 
همكاران كه اثر  پاد اكسندگى تركيبات فنوليك هسته انار بر 
 ٦٠ °C روغن سويا طى زمان نگه دارى دوازده روزه در دماى 
[٢٨] و هم چنين با نتايج رضايى ارمى و همكاران كه پژوهش 
خود را با عنوان فعاليت  پاد اكسندگى  عصاره پوست گردو واريته 
تويسركانى و مقايسه فعاليت ضدراديكالى آن با پاد اكسنده هاى 
سنتزى طى زمان ١٦ روز در دماى  C° ٦٠  بررسى بر روى 
روغن سويا داشتند مطابقت داشت [٢٩]. سينگ و همكاران اثر 
پاد اكسندگى اسانس برگ دارچين را در روغن خردل با اندازه 
بررسى قرار  تيوباربيتوريك اسيد مورد  گيرى عدد پراكسيد و 
دادند كه نتايج نشان داد اسانس دارچين در سطح ٠/٠٢ درصد 
گاالت  پروپيل  و   BHT ،BHA به  نسبت  بيش ترى  اثر  داراى 
با  مقايسه آن  و  آزمون  اين  از  به دست آمده  نتايج  است[٣٠]. 
نتايج ساير محققين فعاليت ضد اكسايشى عصاره پوست سبز 

جدول (٣) مقادير پراكسيد روغن سويا حاوى غلظت هاى مختلف عصاره متانولى پوست بنه در مقايسه با روغن حاوى BHT در آزمون گرم خانه گذارى 
(دماىC° ٦٠، ١٢ روز)

Table 3 Proxide values of soy bean oil containing different concentrations of methanolic  Pistacia atlantica hull extract compared with BHT 

containing oil (60°C, 12 days) 

زمان نگه دارى (روز)
(Storage time (day

غلظت عصاره متانولى
(Methanolic extract Conc. (ppm

BHT1002505001000

روز دوم 
 2thday

5.473± 0.404 Aa5.96 ±0.014 Aa5.46±0.24 Aa5.57±0.334 Aa5.96±0 Aa

روز چهارم 
4th  day

12.48± 0.396Bd11.95± 0.0009Bc10.46±0.047 Bb10.066±0.09 Bb8.83±0.235 Ba

روز ششم 
6th day

23.916± 0.047 Cd15.943±0.012Cc11.98± 0.012 Cb9.983± 0.012 Ba9.95±0.0009 Ca

روز هشتم 
8th day

99.566± 0.320 Dd69.79±0.057Dc29.88±0.048 Db19.9±0.0009 Cb9.95±0.0009 Ca

روز دهم 
10th day

104.2± 3.919 Ee84.74± 4Ed39.84±0.065 Ec21.44±1.273 Db15.94± 0.02Da

روز دوازدهم 
12th day

121± 0.816 Fe90.113±1.816 Fd39.88±0.032 Ec29.91±0.024 Eb19.98±0.01 Ea

حروف بزرگ اختالف معنى دار در روز، حروف كوچك اختالف معنى دار در غلظت و  حروف مشترك نشان دهنده عدم وجود اختالف معنى دار در سطح احتمال ٥ درصد است.
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بنه را نشان مى دهد.

٤- نتيجه گيرى
تركيبات  پاد اكسنده به طور قابل توجهى در منابع گياهى وجود 
فراوان  كاربرد  وجود  با  سنتزى  اكسنده هاى  پاد  امروزه  دارد. 
به دليل اثرات نامطلوب بر سالمت انسان و سرطان زا بودن تمايل 
به  طبيعى  اكسنده هاى  پاد  از  استفاده  به  را   بشر  افزون  روز 
وجود آورده است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه عصاره پوست 
فراوان  اكسنده  پاد  و  فنلى  تركيبات  داشتن  به علت  بنه  سبز 

مى تواند يكى از جايگزين هاى مناسب  پاد اكسنده هاى سنتزى 
در مواد غذايى براى جلوگيرى از اكسيداسيون ليپيد ها باشد. 

٥- تشكر و قدردانى
بدينوسيله نويسندگان مقاله از معاونت پژوهشى دانشگاه علوم 
انجام  مالى  بابت حمايت  طبيعى خوزستان  منابع  كشاورزى و 
اين پايان نامه، كه مقاله حاضر بخشى از نتايج آن بود، تقدير و 

قدردانى مى نمايند.

جدول (٣) مقادير اعداد تيوباربيتوريك اسيد روغن سويا حاوى غلظت هاى مختلف عصاره متانولى پوست بنه در مقايسه با روغن حاوى BHT در آزمون 
گرم خانه گذارى (دماىC° ٦٠، ١٢ روز)

Table 3 TBA values of soy bean oil containing different concentrations of methanolic  Pistacia atlantica hull extract compared with BHT 

containing oil (60°C, 12 days) 

زمان نگه دارى (روز)
(Storage time (day

غلظت عصاره متانولى
(Methanolic extract Conc. (ppm

BHT1002505001000

روز دوم 
 2thday

23.121 ±0.857Ac16.45 ±1.484 Ab15.848±0.428Ab11.90±1.148 Ab9.182±0.742 Aa

روز چهارم 
4th  day

24.636±2.969Ac28.576 ±0.428Ac20.091±0.742Ab17.66± 0.428Bab14.636±0.74Aa 

روز ششم 
6th day

131.3±4.088Bc76.757±1.13Bb44.03± 1.868Bb26.757±2.13Ca35.484±2.14Ba

روز هشتم 
8th day

215.84±21.155Cd106.445±0.742Cc54.939±2.6Cb26.757±2.6Da37.07±1.55Ba

روز دهم 
10th day

250.394±11.50Cd107.969 ±2.38Cc62.21±4.088Db44.03±1.868 Da51.909±0.74 Ca

روز دوازدهم 
12th day

491.909±2.74Ec319.18 ±23.85Eb92.212±4.829Eab65.454±4.45Ea78.27±5.937Da

حروف بزرگ اختالف معنى دار در روز، حروف كوچك اختالف معنى دار در غلظت و  حروف مشترك نشان دهنده عدم وجود اختالف معنى دار در سطح احتمال ٥ درصد است.

منابع

[1] Young, I.S., Woodside, J.V. (2001). Antioxidants in 

health and disease. J. Clin. Pathol., 54(3), 176-186.

[2] Silva, B.M., Andrade, P.B., Valentaoo, P., Ferreves, 

F., Seabra, R.M., Ferreira, M.A. (2004). Quince (Cy-

donia oblonga miller) fruit (pulp, peel, and seed) and 

jam: antioxidant activity. J. Agric. Food Chem., 52, 

4705-4712.

[3] Pokenry, J. (2007). Are natural antioxidants better–

and safer–than synthetic antioxidants?. Eur. J. Lipid 

Sci. Technol., 109(6), 629-642.



 
٥٠٦

[4] Fernandez, M., Garcia, M., Saenz, M. (1996). Anti-

bacterial activity of the phenolic acid fraction of  Scro-

phularia frutescens and Scrophularia sambucifolia. J. 

Ethnopharmacol., 53, 11-14.

[5] Padulosi, S., Hadj-Hassan, A. (1998). Towards a 

comprehensive documentation of distribution and use 

of Pistacia: genetic diversity in central and West Asia, 

North Africa and Mediterranean Europe. Report of the 

IPGRI Workshop, 16-26.

[6] Acheheb, H., Aliouane, R., Ferradji, A. (2012). Op-

timization of oil extraction from Pistacia atlantica Desf. 

Seeds using hydraulic press. Asian J. Agric. Res., 1-10.

[7] Tavakoli, J., Haddad Khodaparast, M.H. ( 2013). 

Evaluating the fatty acid composition of the oil from 

fruit hulls of two Pistacia species growing wild in Iran, 

Chem. Nat. Compd., 49.

[8] Abbaspour, N., Darvishzadeh, R., Hatamnia, A. A. 

(2014). Antioxidant activity and phenolic profile of dif-

ferent parts of Bene (Pistacia atlantica subsp. kurdica) 

fruits. Food Chem., 145, 306–311.

[9] Tohidi, M., Khayami, M., Nejati, V., Meftahizade, 

H. (2011). Evaluation of antibacterial activity and 

wound healing of Pistacia atlantica and Pistacia khin-

juk. J. Med. Plant Res., 5, 4310-4314.

[10] Delazar, A., Reid, R.G., Sarker, S. D. (2004). GC-

MS analysis of the essential oil from the oleoresin of Pis-

tacia atlantica. Var  mutica. Chem. Nat. Compd., 40, 1.

[11] Rehman, Z., Habib, F., Shah, W. H. (2004). Utili-

zation of potato peels extract as a natural antioxidant in 

soy bean oil. Food Chem., 85, 215–220.  

[12] AOAC International. 1990. Official Methods of 

Analysis, 15th ed. Association of Analytical Chemists, 

Washington, DC.

بررسى   (١٣٩١) م.  اعلمى،  م.؛  قهفرخى،  قادرى   [١٣]
بلوط  واريته  دو  متانولى  عصاره  اكسيدانى  آنتى  فعاليت 
  Q. castaneifolia var castaneifolia و Q. branti var persica 

، ص ١١٧-١٢٧. در روغن آفتاب گردان. 
[14] Brand-Williams, W., Cuvelier, M.E., Berset, 

C.L.W.T., ( 1995). Use of a free radical method to 

evaluate antioxidant activity. LWT-Food Sci.Technol., 

28(1), 25-30.

[15] Re, R., Pellegrini, N., Proteggente, A., Pannala, A., 

Yang, M., Rice-Evans, C. (1999). Antioxidant activity 

applying an improved ABTS radical cation decoloriza-

tion assay. Free Radic. Biol. Med., 26(9), 1231-1237.

[16] Benzie, I.F., Strain, J.J. ( 1996). The ferric reduc-

ing ability of plasma (FRAP) as a measure of “antioxi-

dant power” the FRAP assay. Anal. Biochem., 239(1), 

70-76.

[17] Roginsky, V., Lissi, E.A. ( 2005). Review of meth-

ods to determine chain-breaking antioxidant activity in 

food. Food Chem., 92(2), 235-254.

[18] Singelton, V.L., Rossi, J.L. (1965). Colorimetry of 

total phenolics with phosphomolybdic-phsphotungestic 

acid reagents. Amer. J. Enol. Viticult., 16, 144-153.

[19] Botsoglou, N.A., Fletouris, D.J. Papageorgiou, 

G.E. Vassilopoulos, V.N. Mantis, A. J. ( 1994). Rapid, 

Sensitive, and Specific Thiobarbituric Acid Method 

for Measuring Lipid Peroxidation in Animal Tissue, 

Food, and Feedstuff Samples. J. Agric. Food Chem., 

42, 1931-1937.

[٢٠] پروانه، و. (١٣٨٩) كنترل كيفى و آزمايش هاى شيمياى 
، چاپ پنجم، ص٢١٥-٢١٤. مواد غذايى. انتشارات 
[21] Farhoosh, R., Haddad Khodaparast, M.H., Sharif, 

A. (2009). Bene hull oil a highly stable and antioxi-

dative  vegetable oil. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 111, 

1259-1265.

ر،؛  محمودى،  ص.؛  دميرچى،  آزادمرد  ح.؛  مرتضوى،   [٢٢]
صوتى، م،؛ شيرمحمدى، م. (١٣٩٤) بررسي تركيبات شيميايي 
و ويژگيهاي آنتياكسيداني پوسته و هسته ميوه پسته وحشي 

(Pistacia Khinjuk Stocks). نشريه 
، جلد يازده، شماره ٤، ص٤٠٨-٤١٩.



٥٠٧

[23] Kashaninejad, M., Mortazavi, A.,  Safekordi, A., 

Tabil, L.G. (2006). Some physical properties of Pista-

chio (Pistacia vera L.) nut and its kernel. J. Food Eng., 

72, 30-38.

[24] Kucukoner, E., Yart, B. (2003). some chemical 

characteristics of Pistacia vera varieties produced in 

Turkey. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 217, 308-310.

[25] Matthäus, B. (2006). Utilization of high-oleic 

rapeseed oil for deep-fat frying of French fries com-

pared to other commonly used edible oils. Eur. J. Lipid 

Sci. Technol., 108(3), 200-211.

بررسى   (١٣٩٦) ر.  كنارى،  زاده  اسماعيل  م.؛  روشن،   [٢٦]
تاثير آنتى اكسيدانى عصاره برگ توت فرنگى در پايدارى سازى 

روغن آفتابگردان طى شرايط ذخيره سازى. مجله 
، دوره ١٤، شماره ٦٥، ص٣٠١-٣٠٩. 

[٢٧] كبيرى، س.؛ سيد النگى، ز. ( ١٣٩٤) مقايسه ويژگى هاى 
بادرنجبويه  گياه  برگ  مختلف  عصاره هاى  اكسيدانى  آنتى 
غرقابى  استخراج  روش  دو  از  حاصل   (Melissa officinalis)
پايدارى  بر  آن  تاثير  و  مايكروويو  امواج  كمك  به  استخراج  و 
اكسايشى روغن سويا. فصلنامه فناورى هاى نوين غذايى، سال 

دوم، شماره ٨، ص٢٣- ٣٨. 
اثر   (١٣٨٦) م.  برزگر،  ح.؛  م.  عزيزى،  ح.؛  صمدلوئى،   [٢٨]
سويا.  روغن  بر  انار  هسته  فنوليك  تركيبات  آنتى اكسيدانى 
، جلد چهاردهم، شماره  مجله 

٤، ص١٩٣-٢٠٠.
ه.  بيات،  م.؛  خميرى،  م.؛  جعفرى،  س.؛  ارمى،  رضايى   [٢٩]
واريته  گردو  پوسته  عصاره  آنتى اكسيدانى  فعاليت   (١٣٩١)
تويسركانى و مقايسه فعاليت ضدراديكالى آن با آنتى اكسيدان هاى 
، جلد ٢٢، شماره١،  سنتزى. نشريه 

ص٤٠-٤٩.
[30] Singh, G., Maurya, S., Delampasona, M.P. (2007). 

A comparison of chemical antioxidant and antimicrobial 

studies of cinnamon leaf and bark volatile oils, oleoresins 

and their constituents. Food  Chem. Toxicol., 45,1650-166.


