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مقدمه :یکی از مهمترین واکنشهای روغنها و چربیها اکسیداسیون میباشد که ترکیبات فنولیک موجود در مواد غذایی میتوانند آن را
به تعویق بیندازند .از آنجایی که چای دارای ترکیبات پلی فنلی مختلفی همچون تاننها و کاتشینها میباشد ،در این تحقیق اثر آنتی
اکسیدانی عصاره چای سیاه مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روشها :عصاره چای سیاه با سه روش استخراج با متانول ،روش آگارول و استخراج آبی بدست آمد و راندمان استخراج تعیین
گردید .جهت بررسی خاصیت آنتیاکسیدانی ،اسید تانیک در سه سطح غلظت  %0/05 ،%0/01و  ، %0/1عصارههای چای در سه غلظت
 %0/5 ، %0/1و  %1به چهار نوع روغن آفتابگردان ،کانوال ،زیتون بکر و تالو اضافه شد و زمان پایداری روغنها به اکسیداسیون توسط دستگاه
رنسیمت در دمای  120درجه سانتیگراد تعیین گردید و اندیس پراکسید طی  6روز نگهداری در آون  105درجه سانتیگراد ،در فواصل زمانی
 24ساعته اندازهگیری شد.
يافته ها :نتایج حاصل از مقایسه عصارههای حاصل از روشهای مختلف استخراج نشان داد استخراج آبی موثرترین عصاره از نظر آنتی
اکسیدانی را ایجاد کرده است .آزمایش های انجام شده نشان داد که غلظتهای مختلف عصاره چای ،خاصیت آنتیاکسیدانی داشتند و
توانستند روند اکسیداسیون را کاهش دهند .تأثیر گذارترین ترکیب مورد استفاده در روغن آفتابگردان و کانوال عصاره با غلظت  %0/5و
همچنین اسید تانیک با غلظت  %0/1میباشد .در تالو و روغن زیتون ،عصاره با غلظت  %1و اسید تانیک با غلظت  %0/1بهترین تأثیر را در
کاهش عدد پراکسید و افزایش زمان پایداری روغن نشان دادند .روغن زیتون حاوی آنتی اکسیدان طبیعی توکوفرول بوده و تالو دارای مقدار
بسیار ناچیزی آنتیاکسیدان طبیعی است و با افزایش غلظت عصاره به عنوان آنتیاکسیدان افزایش زمان پایداری و کاهش عدد پراکسید
مشاهده میشود .اسید تانیک نیز در غلظت مشابه با عصاره اثری مانند عصاره را نشان میدهد.
نتیجهگیری :در میان غلظتهای استفاده شده بهترین غلظت عصاره برای روغنهای زیتون و تالو  %1و برای روغنهای کانوال و
آفتابگردان  %0/5بود و از آنجایی که عصاره آبی چای بهترین اثر آنتی اکسیدانی را داشته است بنابراین میتوان از آن به عنوان یک منبع
گیاهی که دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی است در صنایع غذایی و دارویی استفاده کرد.
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مقدمه

تعیین ظرفیت آنتیاکسیدانی بر اساس اکیواالن ترولوکس،
خواص چشمگیر آنتیاکسیدانی عصاره چای و
فالوونوئیدهای چای را نشان داد He .و )1997( Shahidi
فعالیت آنتیاکسیدانی کاتشینهای چای را در سیستم مدل
گوشت ماهی بررسی کردند .آنها نشان دادند نمونههای
تیمار شده با برگ آسیاب شده گیاه چای ،عصاره چای و
کاتشینهای خالص چای ثبات اکسایشی بسیار مناسبی
نسبت به نمونههای تیمار شده با آلفاتوکوفرول،BHT ،
 BHAو  TBHQدارند Wanasundara .و Shahidi
( )1996فعالیت آنتیاکسیدانی کاتشینهای چای را در
روغنهای دریایی (بسیار غیر اشباع) بررسی کردند .آنها
نشان دادند فعالیت کاتشینهای چای معادل و یا حتی
بیشتر از  BHT ،BHAو  TBHQاست.
هرچند استخراج آبی کاتشینها از چای یک روش
پذیرفته شده و مقبول است اما حاللهای قطبی آلی مثل
متانل و اتانل نیز مورد استفاده قرار گرفته اند .در این
مطالعه فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای چای که به سه
روش آگاروال ،متانلی و آبی استخراج شدهاند مقایسه
شدهاند ،همچنین تأثیر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه
بررسی شده است.

نمونه چای قلمی طابران از شرکت تولیدات چای
شاهسوند (نمونه  100درصد داخلی) تهیه گردید .روغن
آفتابگردان و روغن کانوال تصفیه شده حاوی  0/01درصد
آنتیاکسیدان  TBHQاز شرکت الدن تهران ،روغن زیتون
بکر از شرکت آفرین منجیل و نمونه تالو که در مجتمع
آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات روغنگیری گردید.
علت استفاده از انواع روغن وجود شاخص اسید اولئیک در
روغن زیتون ،اسید لینولئیک در روغن آفتابگردان ،اسید
لینولنیک در روغن کانوال و وجود اسیدهای چرب اشباع در
تالو میباشد.
تانیک اسید به عنوان عامل مؤثر کیلیت کننده در چای
میباشد .اسید تانیک مورد استفاده از نوع بیوشیمیایی (با
منشاء گیاهی) بوده و حاوی  10مولکول اسیدگالیک و یک
مولکول گلوکز است .فرمول بسته آن  C76H52O46با وزن
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چای در کنار قهوه یکی از پرمصرفترین نوشیدنیهای
جهان است .انواع مختلفی ازگیاه چای وجود دارد که فقط
کاملیا سیننزیس به مصرف تولید چای میرسد و انواع دیگر
بیشتر زینتی هستند .نخستین تحقیقات علمی درباره شیمی
1
چای در سال  1827انجام شده است که طی آن اودری
نوعی آلکالوئید از چای استخراج کرد .این ماده تانن نامیده
شد (رونه.)1369 ،
واژة تانن از یک کلمه باستانی به معنی بلوط گرفته
شده است که یکی از منابع متداول برای دباغی است.
تعاریف مختلفی از تانن ارائه شده است ،به عنوان مثال
 )1962( Bate- Smithبیان میکند که تاننها ترکیبات
فنولی هستند که در آب قابل حل هستند و دارای وزن
مولکولی بین  500تا 3000دالتون میباشند .دارای توانایی
ترسیب آلکالوئیدها ،ژالتین و دیگر پروتئینها هستند .چای
غنی از اسید تانیک است خواص آنتیاکسیدانی و ضد
موتاژنی آن سودمند است (.)Williams et al., 1990
تاننها  %25ترکیبات محلول در آب برگهای چای را
تشکیل میدهند(.)Boadi & Neufeld, 2001
روشهای مختلفی برای استخراج عصاره چای به
24
عنوان منبع ترکیبات پلیفنلی معرفی شده است .کاتشینها
در آب بسیار محلول هستند و روشهای زیادی برای
استخراج این ترکیبات به کمک آب به ثبت رسیده است
( .)Todd & Paul, 1996به عنوان مثال میتوان به
 Mishkinو همکاران ( )1962اشاره کرد .آنها از آب داغ
برای استخراج عصاره از چای سبز استفاده کردند Mai .و
 )1990( Chambersنیز از روشی مشابه روش Mishkin
استفاده کردند با این تفاوت که ماده مورد استخراج به جای
چای سبز ،چای سیاه بود .عصاره استحصالی به این روش
فعالیت آنتیاکسیدانی بسیار مناسبی داشت Yen .و Chen
( )1995نیز از آب جوش استفاده کردند.
قدرت آنتیاکسیدانی ترکیبات چای با روشهای
مختلفی به اثبات رسیده است Robinson .و همکاران
( )1997با روش نورتابی شیمیایی و  Kumamotoو
 )1998( Sondaبا سیستم الکترود اکسیژن این امر را نشان
دادند .همچنین  )1999( Rice Evansبا استفاده از روش
Oudry
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مواد و روشها

Oudry

 -استخراج عصاره چای

برای بررسی اثر روش استخراج بر قدرت آنتیاکسیدانی
عصاره چای با سه روش زیر عصارهگیری انجام شد.
 استخراج با متانل :به این منظور 10/00،گرم پودرنمونه طی سه مرحله متوالی با مجموع  200میلیلیتر (به
ترتیب  70 ،70و  60میلیلیتر) متانل استخراج گردید .در دو
مرحله اول که در مجموع دو ساعت به طول انجامید از
شیکر استفاده شد و در مرحله سوم ،تفاله باقیمانده از دو
مرحله قبل  22ساعت در دمای محیط و بدون استفاده از
شیکر در معرض متانل قرار داده شد .عصاره به دست آمده
از هر مرحله پس از صاف کردن به عصاره مراحل بعد
اضافه شد .برای رنگبری به کل عصاره به دست آمده کربن
فعال (نسبت ماده مورد استخراج به کربن فعال :پنج به سه)
اضافه و سپس با استفاده از قیف بوخنر و کاغذ صافی واتمن
شماره یک صاف شد .بخش اعظم متانل با استفاده از
دستگاه تبخیرکننده گردان حذف گردید .عصاره تغلیظ شده
در سطح پلیتهای شیشهای به صورت ورقه نازک پخش و
سپس به آون تحت خال ( )40 Cمنتقل گردید .عصاره تا
رسیدن به وزن ثابت خشک و سپس بازده استخراج
محاسبه شد (مقدار چای/مقدار عصاره بدست آمده ×=100
بازده استخراج) .پودر به دست آمده تا زمان انجام
آزمایشهای بعدی در یخچال ( )4 Cنگهداری شد ( Zandi
1 .)& Gordon, 1999
 روش آگاروال :از روش آگاروال که توسط  Chenوهمکاران تغییراتی در آن ایجاد شده بود استفاده گردید.
 10/00گرم نمونه خشک طی دو مرحله با مجموع 200
میلی لیتر آب  80 Cاستخراج گردید .پس از سرد شدن و
صاف کردن ،محلول به دست آمده با  200میلیلیتر
کلروفرم مخلوط شد تا کافئین و پیگمانهای آن حذف
شود .پس از هم زدن ،فاز آبی توسط قیف دکانتور جدا و با
 400میلی لیتر اتیلاستات مخلوط گردید .سپس ،فاز آبی
1- Induction period

 روش آبي :عصاره آبی به روش می و همکاراناستخراج شد ( .)Mai & Chambers, 1990به این
منظور ،چهار گرم نمونه خشک در یک ارلن با  40CCآب
جوش مخلوط و به یک اتوکالو جوش منتقل شد .از زمان
رسیدن دما به  105°Cنمونهها به مدت  15دقیقه در
اتوکالو نگهداری شدند .سپس نمونهها خارج و عصاره آنها
جداسازی شد .تفاله باقی مانده با  60CCآب جوش مخلوط
و به مدت  30دقیقه در دمای  130 Cدر اتوکالو نگهداری
شد .عصاره به دست آمده با عصاره قبلی مخلوط و پس از
رنگبری با کربن فعال (نسبت ماده مورد استخراج به کربن
فعال 5 :به  )3به صورت الیهای نازک روی پلیت شیشهای
پخش و در دمای  40 Cتا رسیدن به وزن ثابت خشک
گردید.

25
 -استخراج چربي دنبه (تالو)

چربی دنبه با روش ذوب کردن خشک تحت خال با
استفاده از دستگاه تبخیر کننده دوار در دمای  80درجه
سانتی گراد و سرعت چرخش  60دور در دقیقه استخراج
شد (قراچورلو و همکاران.)1384 ،
 آزمونهای فیزيکي و شیمیايي -زمان مقاومت به اکسید شدن

21

زمان مقاومت به اکسید شدن چربی مدت زمان بین
لحظه رسیدن نمونه به دمای مورد نظر و لحظهای است که
تولید محصوالت ثانویه حاصل از اکسید شدن چربی به
سرعت افزایش مییابد و برحسب ساعت گزارش میگردد.
اگرچه تعیین زمان مقاومت به اکسید شدن معموالً در دمای
 110درجه سانتیگراد انجام میشود ولی امکان انجام
آزمون در دماهای باالتر و پائینتر  100-150درجه
سانتیگراد نیز وجود دارد .الزم به ذکر است که با افزایش
Induction Period
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مولکولی  1701/20 gمیباشد .نقطه ذوب اسید تانیک 218
درجه سانتیگراد بوده و محصول شرکت – Sigma
 Aldrichاست .کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده در این
پژوهش از شرکت مرک آلمان تهیه شد.

توسط قیف دکانتور خارج و فاز اتیلاستاتی جمعآوری شد.
بخش اعظم اتیلاستات به کمک تبخیرکننده گردان از
عصاره گرفته شد .عصاره تغلیظ شده در سطح یک پلیت به
صورت الیهای نازک پخش و تا حصول وزن ثابت در آون
تحت خالء ( )40 Cخشک گردید ).(Chen et al., 1996
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هر 10درجه سانتیگراد در دما ،این زمان نصف میشود.
زمان مقاومت به اکسید شدن مطابق با روش استاندارد
ایران به شماره  3734با استفاده از دستگاه رنسیمت مدل
 Metrohm 743در درجه حرارت 120درجه سانتیگراد و
با جریان هوای  20لیتر بر ساعت اندازهگیری شد (قراچورلو
و همکاران.)1384 ،
 -اندازهگیری انديس پراکسید روغن

اندیس پراکسید به روش یدومتری و مطابق استاندارد
 AOCSبا شماره  Cd8-53مورد سنجش قرار میگیرد .در
این روش ید موجود در یدید پتاسیم که توسط پراکسید آزاد
شده با تیتراسیون توسط تیوسولفات سدیم اندازهگیری شده
و عدد پراکسید برحسب میلیاکیواالن پراکسید در 1000
گرم چربی گزارش میشود (.)Firestone, 1994
 -ترکیب اسیدهای چرب
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26

جهت تعیین ترکیب اسید چرب آمادهسازی نمونه به
صورت مشتق متیل استر به روش  )1973( Christieانجام
شد .به این ترتیب که  50میلیگرم چربی پس از حل شدن
در تولوئن توسط متوکسید سدیم  0/5نرمال متیله شد،
سدیم اضافی موجود در محیط با افزودن اسید استیک خنثی
گردید و استخراج متیل استر اسید چرب با هگزان انجام
شد .سپس جهت بررسی پروفیل اسیدهای چرب از دستگاه
گاز کروماتوگراف مدل  Shimadzu 14 Aمجهز به آشکار
کننده شعلهای و ستون دی اتیلن گلیکول سوکسینات
مطابق استاندارد  AOCSبا شماره  Ce 1e- 91استفاده
شد .درجه حرارت محل تزریق نمونه  ،250  Cدرجه
حرارت ستون  ،180  Cدرجه حرارت دتکتور ،220  C
سرعت جریان گاز حامل (نیتروژن)  50میلیلیتر بر دقیقه،
حساسیت دستگاه  6و مقدار تزریق نمونه  5میکرولیتر بود.
از مقایسه پیکهای ترسیم شده توسط دستگاه با پیکهای
استاندارد و بر اساس Relative Retention Timeپیکها،
نوع اسیدهای چرب شناسایی شد و مقدار اسیدهای چرب
نیز با محاسبه سطح زیر منحنی پیکهای حاصله تعیین
گردید.
 آماده سازی نمونههای روغن و چربي جهتبررسي خاصیت آنتي اکسیداني عصاره چای

عصاره چای در سه سطح  0/5 ،0/1و  1درصد

) )Zandi & Gordon, 1999با استفاده از دستگاه همزن
مغناطیسی به روغنها اضافه شد .مقدار تانن با استفاده از
روش اسپکتروفتومتری در عصاره آب داغ چای – 8/32
 w w %6/30میباشد ( .)Tink, 2007نظر به اینکه در
حدود  10درصد عصاره چای را اسید تانیک تشکیل میدهد
جهت استفاده از سطوح مشابه اسید تانیک در عصاره چای،
مقادیر  0/05 ،0/01و  0/1درصد اسیدتانیک به صورت
جداگانه (برای بررسی میزان اثر تانیک اسید به عنوان
ترکیب آنتی اکسیدانی) به کمک همزن مغناطیسی به
روغنها افزوده شد .روغن بدون عصاره و اسید تانیک
بعنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت.
تمام تیمارها جهت انجام آزمون اندیس پراکسید به آون
 105درجه سانتیگراد منتقل شدند و در فواصل زمانی 24
ساعته در شش روز با  3تکرار مورد آزمون قرار گرفتند.
آزمون زمان پایداری در برابر اکسیداسیون تمامی
تیمارهای حاوی عصاره چای یا اسید تانیک با دستگاه
رنسیمت در درجه حرارت  120درجه سانتیگراد و جریان
هوای  20لیتر بر ساعت انجام شد.
 -تجزيه و تحلیل آماری

تجزیه وتحلیل آماری نتایج از طریق تجزیه واریانس و
مقایسه میانگینها صورت گرفت و به منظور رسم نمودارها
و آنالیز آماری از نرم افزارهای  SPSS11و Excel 2003
استفاده گردید.

يافتهها
 -بازده استخراج

نتایج حاصل از آزمایش نشان داد روش آبی بیشترین
بازده استخراج را ایجاد میکند ( 29/55درصد) .روش
متانلی با  13/44درصد و آگاروال با  5/07درصد در
رتبههای بعدی قرار گرفتند (نمودار .)1
 -ترکیب اسیدهای چرب

پس از تهیه نمونه متیله شده ،نمونهها به دستگاه
گازکروماتوگراف تزریق شد و از مقایسه پیکهای بدست
آمده توسط دستگاه با پیکهای استاندارد نوع اسیدهای
چرب شناسایی و مقدار اسیدهای چرب نیز با محاسبه سطح
زیر منحنی پیکهای حاصله تعیین گردید (جدول .)1

30
25

b

15

بازده ()%

20
10

c

5
0
آگاروال

آبی

متانول

نمودار  -1اثر نوع روش بر بازده استخراج عصاره چای
جدول  -1ترکیب اسیدهای چرب روغن (درصد)
اسیدهای چرب

روغن آفتابگردان

روغن کانوال

روغن زيتون

تالو

C10:0

-

-

-

0/90

C12:0

-

-

-

0/28

C14:0

-

-

-

4/21

C16:0

6/78

4/83

13/62

21/93

C16:1

-

0/16

0/60

2/85

C17:0

-

-

0/14

2/25

C17:1

-

-

0/16

1/71

C18:0

3/59

2/24

3/61

11/87

(Trans) C18:1

-

-

-

2/38

(Cis) C18:1

24/28

59/94

68/76

37/30

C18:2

62/89

20/91

10/39

1/97

C18:3

0/30

6/98

0/51

0/74

C20:0

0/25

0/60

0/53

-

C20:1

0/13

1/10

0/26

-

Other

1/78

3/24

1/42

11/61

 بررسي خاصیت آنتياکسیداني عصاره چای واسیدتانیک به روش تعیین زمان پايداری روغن

همانطور که در جدول  2مالحظه میگردد در روغن
آفتابگردان حاوی اسید تانیک ،بیشترین زمان پایداری
مربوط به نمونه حاوی  %0/1اسید تانیک میباشد .بر اساس
نتایج آماری بین غلظتهای  0/05 ، %0/01و  %0/1اسید
تانیک با نمونه شاهد اختالف معنیدار ( )p≤0/05وجود
دارد .در نمونه حاوی عصاره چای ،بیشترین زمان پایداری
مربوط به غلظت  %0/5عصاره چای میباشد .بین غلظت

 %1و نمونه شاهد اختالف معنیداری ( )p≤0/05وجود دارد،
بین غلظتهای  %0/1و  %0/5با یکدیگر اختالف معنیدار
( )p≤0/05مشاهده نمیشود ولی با نمونه شاهد اختالف
معنیدار ( ،)p≤0/05وجود دارد.
در روغن کانوال بین تیمارهای حاوی  0/05 ، 0/01و
 %0/1اسید تانیک با نمونه شاهد اختالف معنیدار
( )p≤0/05وجود دارد و اسیدتانیک در هر سه سطح غلظت
خود باعث افزایش زمان پایداری در برابر اکسیداسیون شده
و اثر سینرژیستی از خود بروز میدهد .در واقع افزایش

27
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غلظت اسید تانیک باعث افزایش زمان مقاومت به
اکسیداسیون شده است .همچنین بین تیمارهای حاوی هر
سه غلظت عصاره چای با نمونه شاهد و با یکدیگر اختالف
معنیدار ( )p≤0/05وجود دارد .غلظت %0/5بیشترین زمان
پایداری را از خود نشان میدهد .افزایش غلظت عصاره
چای تا  %0/5روند افزایشی زمان پایداری را نشان میدهد
اما غلظت بیشتر آن ( )%1جهت افزایش زمان پایداری کمتر
موثر واقع شده است (جدول .)2
در روغن زیتون زمان پایداری نمونه حاوی تانیک اسید
در هر سه غلظت با یکدیگر و با نمونه شاهد اختالف
معنیدار ( )p≤0/05دارد و با افزایش غلظت تانیک اسید
زمان پایداری نیز افزایش مییابد .زمان پایداری روغن های
زیتون حاوی عصاره چای در هر سه غلظت با یکدیگر و با
نمونه شاهد اختالف معنیدار ( )p≤0/05دارد .افزایش
غلظت عصاره باعث افزایش زمان پایداری در برابر
اکسیداسیون میشود .غلظت  %1عصاره چای بیش از 2
برابر شاهد ،زمان پایداری در برابر اکسیداسیون را افزایش
میدهد .در واقع عصاره چای اثر آنتیاکسیدانی باالیی را از
خود نشان میدهد (جدول .)2
در تالو تانیک اسید در هر سه سطح غلظت خود با نمونه
28
شاهد و با یکدیگر اختالف معنیداری ( )p≤0/05را نشان
میدهد .با افزایش غلظت تانیک اسید ،زمان پایداری در
برابر اکسیداسیون افزایش مییابد .زمان پایداری نمونه
حاوی عصاره چای نیز در هر سه سطح غلظت خود با نمونه
شاهد و با یکدیگر اختالف معنیداری ( )p≤0/05را نشان
میدهد .بیشترین زمان پایداری مربوط به عصاره با غلظت

 %1میباشد .در واقع افزایش غلظت عصاره باعث افزایش
زمان پایداری میشود (جدول .)2
 بررسي خاصیت آنتياکسیداني عصاره چای واسیدتانیک به روش آون تست

پیوندهای غیر اشباع موجود در تمامی چربیها و
روغنها مراکز فعالی را تشکیل میدهند که ممکن است با
اکسیژن واکنش دهند .این واکنش منتهی به تشکیل
محصوالت اولیه ،ثانویه و ثالث اکسیداسیون میشود .در
این تحقیق مقدار عدد پراکسید در  6دوره زمانی  24ساعته
و دمای آون  105درجه سانتیگراد اندازهگیری شد .پراکسید
اولیه روغن آفتابگردان  ،0/46پراکسید اولیه روغن کانوال
 ،0/42پراکسید اولیه روغن زیتون  0/48و پراکسید اولیه
تالو  meq/kg 0/8اندازهگیری شد .نتایج حاصل از
اندازهگیری اندیس پراکسید در جداول  3تا  6نشان داده
شده است.
در روغن آفتابگردان در تمام ساعات مورد بررسی ،اسید
تانیک با غلظت  0/1درصد و عصاره چای با غلظت 0/5
درصد ،کمترین افزایش عدد پراکسید را نشان می دهند.
در روغن کانوال نیز مانند روغن آفتابگردان در تمام
ساعات مورد بررسی ،اسید تانیک با غلظت  0/1درصد و
عصاره چای با غلظت  0/5درصد ،کمترین افزایش عدد
پراکسید را نشان می دهند.
در روغن زیتون در تمام ساعات مورد بررسی ،اسید
تانیک با غلظت  0/1درصد و عصاره چای با غلظت 1
درصد ،کمترین افزایش عدد پراکسید را نشان می دهد.

جدول  -2زمان پايداری در برابر اکسیداسیون تیمارهای مختلف روغن آفتابگردان ،کانوال ،زيتون و تالو (ساعت)
روغن آفتابگردان
4/94

روغن کانوال
6/87

روغن زيتون
4/61

تالو
1/10

نام نمونه
شاهد
اسیدتانیک %0/01

5/27

8/75

5/97

1/87

اسیدتانیک %0/05

5/47

8/80

8/16

2/47

اسیدتانیک %0/1

5/75

9/18

8/52

3/18

عصاره %0/1

5/21

8/68

5/15

1/81

عصاره %0/5

5/76

9/39

7/16

2/36

عصاره %1

5/15

8/54

10/52

3/19

جدول -3مقايسه انديس پراکسید تیمارهای مختلف روغن آفتابگردان طي  144ساعت

در دمای  105درجه سانتيگراد ()meq/kg
 0ساعت

 24ساعت

 48ساعت

 72ساعت

 96ساعت

 120ساعت

 144ساعت

نام نمونه
شاهد افتابگردان

0/46

13/51

23

25

39

61/5

71

اسیدتانیک %0/01

0/46

11/8

18

22

33

55/5

65

اسیدتانیک %0/05

0/46

11/5

17

22/6

31

53

63

اسیدتانیک %0/1

0/46

11/2

16/5

21/2

30/1

49

61/2

عصاره %0/1

0/46

12

18/7

22/2

33/5

56

66/1

عصاره %0/5

0/46

11/2

16

21

30

48

60

عصاره %1

0/46

12/2

19

22/3

33/8

56/5

67/3

جدول -4مقايسه انديس پراکسید تیمارهای مختلف روغن کانوال طي  144ساعت
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در دمای  105درجه سانتيگراد ()meq/kg
نام نمونه

 0ساعت

 24ساعت

 48ساعت

 72ساعت

 96ساعت

 120ساعت

 144ساعت

شاهد کانوال

0/42

8/8

16

27/8

37

47

56

اسیدتانیک %0/01

0/42

7/9

13/5

20/3

29/5

46/4

48

اسیدتانیک %0/05

0/42

7/8

12/5

20

29

43/5

47/3

اسیدتانیک %0/1

0/42

7/15

12

19/5

28/3

41

46/5

عصاره %0/1

0/42

8/3

13/8

22

32

42

49

عصاره %0/5

0/42

7/2

11/5

19

28

40

46

عصاره %1

0/42

8/41

14

23

35

44

51

29

جدول  -5مقايسه انديس پراکسید تیمارهای مختلف روغن زيتون طي  144ساعت

نام نمونه

 0ساعت

 24ساعت

 48ساعت

 72ساعت

 96ساعت

 120ساعت

 144ساعت

شاهد زیتون

0/48

14

24

29/3

41

50

65

اسیدتانیک %0/01

0/48

12

19

24

32

38

54

اسیدتانیک %0/05

0/48

11

17/3

22

29/1

35/5

50/1

اسیدتانیک %0/1

0/48

10/5

17

21

28

34

49

عصاره %0/1

0/48

12

19/5

24

32/7

39/3

54/5

عصاره %0/5

0/48

11/3

18

23/1

31

37

53

عصاره %1

0/48

8

15

20

27/2

33/1

48
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جدول  -6مقايسه انديس پراکسید تیمارهای مختلف تالو طي  144ساعت

در دمای  105درجه سانتيگراد ()meq/kg
نام نمونه

 0ساعت

 24ساعت

 48ساعت

 72ساعت

 96ساعت

 120ساعت

 144ساعت

شاهد تالو

0/8

9/2

15/8

21

29

37

50

اسیدتانیک %0/01

0/8

5

9/5

15

23

32

45/5

اسیدتانیک %0/05

0/8

4/5

8/1

13

21

30

43

اسیدتانیک %0/1

0/8

4/2

7/3

12/5

20/7

29/5

41

عصاره %0/1

0/8

5/1

10

15/3

23

32/3

46

عصاره %0/5

0/8

4/65

9

14

21/8

31

44

عصاره %1

0/8

4

7

12/1

20

28/5

40/1

جدول  -7ويژگي حاللهای به کار رفته در مراحل استخراج عصاره

30

کلروفرم

اتیل استات

متانل

آب

فرمول شیمیایی

CHCl3

C4H8O

CH3OH

H2O

وزن مولکولی

119/38

88/1

32/04

18/02

شاخص قطبیت( ´)P

4/1

4/4

5/1

10/2

ویسکوزیته (سانتی پوآز در دمای )20 C

0/57

0/45

0/59

1/00
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در تالو در تمام ساعات مورد بررسی ،اسید تانیک با
غلظت  0/1درصد و عصاره چای با غلظت  1درصد،
کمترین افزایش عدد پراکسید را نشان می دهد.

بحث
 -بازده استخراج

با توجه به نتایج بدست آمده روش استخراج بر بازده
استخراج عصاره موثر است .به نظر میرسد انتخابگری
حاللهای متانل و اتیلاستات موجب عدم استخراج بخش
عمدهای از ترکیبات چای شده است .همچنین اثر دما بر
بازده استخراج را نیز باید در ایجاد اختالف زیاد روش آبی
با دو روش دیگر موثر دانست .دمای باال با تخریب
ساختمان منسجم سلولی ،خروج ترکیبات آن را تسهیل
میکند .از سوی دیگر ویژگی حاللهای به کار رفته در
روشهای مختلف استخراج که در جدول  7آورده شده است

بر بازده استخراج تاثیرگذار است .برای اینکه حاللی بتواند
مادهای را در خود حل کند ابتدا باید بر جاذبه بین مولکولی
ماده حلشونده غلبه کند و سپس برهمکنشهای مناسبی با
ماده حلشونده ایجاد نماید .حاللها را میتوان بر اساس
ممان دو قطبی به دو دسته قطبی و غیرقطبی تقسیم کرد.
همچنین مواد شیمیایی را میتوان در دودسته آبدوست و
آبگریز قرار داد .ترکیبات قطبی از طریق برهمکنش بین
بارهای مختلف با یکدیگر ارتباط بر قرار میکنند .ترکیبات
غیر قطبی نیز بیشتر از طریق نیروهای واندروالس با هم
مرتبط میشوند .همان گونه که در جدول  7مشاهده می-
شود در بین حاللهای مورد استفاده ،آب باالترین شاخص
قطبیت را دارد که این امر ممکن است در باال بودن بازده
استخراج به روش آبی موثر باشد ،زیرا بخش عمدهای از
ترکیبات برگ را مواد قطبی تشکیل میدهد .حدود 10
درصد ماده خشک از ترکیبات برگ چای را اسیدهای آمینه

و مونوساکاریدها تشکیل میدهد که در اصل حاللیت کمی
در حاللهای غیر قطبی دارند .در بین ترکیبات موجود در
برگ چای ،کافئین ترکیبی غیر قطبی است که بخش
بزرگی از ساختمان مولکولی آن را عوامل غیر قطبی
تشکیل میدهند ( Moure .)Pokorny et al., 2001و
همکاران ( )2000در مطالعه روی خواص آنتیاکسیدانی
پوسته یک نوع دانه روغنی بومی شیلی 1نشان دادند میزان
مواد جامد قابل استخراج و نیز بازده ترکیبات فنلی با
افزایش قطبیت حاللهای مورد استفاده برای استخراج
افزایش مییابد.
در بررسیخاصیت آنتیاکسیدانی عصاره چای و
اسیدتانیک در روغن آفتابگردان حاوی اسید تانیک،
بیشترین زمان پایداری مربوط به غلظت  %0/1میباشد .در
واقع اسید تانیک در هر سه سطح غلظت به عنوان ترکیبی
سینرژیست عمل نموده و با افزایش غلظت آن روند
صعودی در زمان پایداری ایجاد شده است .تاننها مشتقات
اسیدگالیک هستند ،وجود تعداد زیادی گروههای
هیدروکسیل در تاننها عامل فعالیت آنتیاکسیدانی در آنها
میباشد .در نمونه حاوی عصاره چای ،بیشترین زمان
پایداری مربوط به غلظت  %0/5عصاره چای میباشد .در
واقع عصاره چای با غلظتهای 0/5 ،1و  %0/1همراه با
آنتیاکسیدان  TBHQموجود در روغن مصرفی اثر
سینرژیستی داشته و باعث افزایش زمان پایداری میشود.
چای حاوی ترکیبات پلی فنلی بسیاری است که حدود
 %30وزن خشک برگ تازه برداشت شده و  %18-10وزن
خشک چای سیاه را تشکیل میدهد ،عصاره چای نیز حاوی
چنین ترکیباتی است که میتواند باعث بروز اثر آنتی
اکسیدانی شود .احتماالً افزایش غلظت عصاره تا %0/5
باعث ایجاد اثر سینرژیستی با آنتیاکسیدان  TBHQموجود
در روغن آفتابگردان می شود ولی افزایش غلظت عصاره به
 %1باعث کاهش اثر سینرژیستی با آنتی اکسسیدان سنتزی
 TBHQمیشود.
در روغن کانوال اسیدتانیک در هر سه سطح غلظت خود
باعث افزایش زمان پایداری در برابر اکسیداسیون شده و اثر
سینرژیستی از خود بروز میدهد .در واقع افزایش غلظت
اسید تانیک باعث افزایش زمان مقاومت به اکسیداسیون

شده است.
بین هر سه غلظت عصاره با نمونه شاهد و با یکدیگر
اختالف معنیدار ( )p≤0/05وجود دارد .عصاره چای دارای
خاصیت آنتی اکسیدانی است .عصاره چای حاوی -6/30
 %8/32تانیک اسید میباشد ،که به علت وجود گروههای
هیدروکسیل آزاد اثر آنتی اکسیدانی و کیلیت کنندگی
دارند ،به عالوه حاوی ترکیبات پلی فنلی بسیاری است که
 %18-10وزن خشک چای سیاه را تشکیل میدهند
گروههای فنلی با دادن یک هیدروژن یا الکترون ،ترکیبات
دیگر را احیاء میکند .با توجه به اینکه روغن کانوالی مورد
آزمایش حاوی  %0/01آنتیاکسیدان سنتزی TBHQ
میباشد ممکن است عصاره تا غلظت  %0/5خاصیت
سینرژیستی با آنتیاکسیدان  TBHQداشته و افزایش
غلظت عصاره به  %1باعث کاهش اثر سینرژیستی شده
باشد.
در روغن زیتون زمان پایداری نمونه حاوی تانیک اسید
در هر سه غلظت با یکدیگر و با نمونه شاهد اختالف
معنیدار ( )p≤0/05نشان می دهد و با افزایش غلظت
تانیک اسید زمان پایداری نیز افزایش مییابد .تانیک اسید
با داشتن  10گروه هیدروکسیل هم توان کیلیتکردن
یونهای فلزی احتمالی در روغن زیتون و هم اثر
آنتیاکسیدانی داشته است .افزایش غلظت تانیک اسید
باعث افزایش اثر آنتیاکسیدانی آن شده است و زمان
پایداری افزایش مییابد .در نمونه حاوی عصاره افزایش
غلظت باعث افزایش زمان پایداری در برابر اکسیداسیون
میشود .غلظت  %1عصاره چای بیش از  2برابر شاهد،
زمان پایداری در برابر اکسیداسیون را افزایش میدهد .در
واقع عصاره چای اثر آنتیاکسیدانی باالیی را از خود نشان
میدهد .روغن زیتون حاوی آنتیاکسیدان طبیعی توکوفرول
میباشد ،با افزایش غلظت عصاره به عنوان آنتیاکسیدان
زمان پایداری نیز افزایش یافته است .در واقع عصاره چای
با آنتیاکسیدان طبیعی توکوفرول خاصیت سینرژیستی
داشته و با افزایش غلظت این اثر بیشتر شده است و زمان
پایداری افزایش بیشتری نشان میدهد.
در تالو در نمونه حاوی تانیک اسید افزایش غلظت،
زمان پایداری در برابر اکسیداسیون افزایش مییابد .اسید
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تانیک حاوی  10مولکول اسیدگالیک و یک مولکول
گلوکز میباشد .وجود تعداد زیادی گروههای هیدروکسیل در
اسیدتانیک عامل فعالیت آنتیاکسیدانی و کیلیتکنندگی در
آن میباشد.
زمان پایداری نمونه حاوی عصاره چای نیز در هر سه
سطح غلظت خود با نمونه شاهد و با یکدیگر اختالف
معنیداری ( )p≤0/05را نشان میدهد .عصاره چای حاوی
ترکیبات پلیفنلی فراوانی چون کاتکینها ،تئافالوین ،تانن
و  ...میباشد که اثرات آنتیاکسیدانی آنها به اثبات رسیده
است ( Sobolleva, 1974; Vinson & Dabbagh,
.)1998
اثر آنتیاکسیدانی برخی از این ترکیبات مانند کاتکینها
به گونهای است که حتی میتواند جایگزین آنتیاکسیدان
سنتزی  BHTشود ( .)Chan et al., 1996بیشترین زمان
پایداری مربوط به عصاره با غلظت  %1میباشد .در واقع
افزایش غلظت عصاره باعث افزایش زمان پایداری میشود.
همانگونه که در جدول  2مشاهده می شود ،در بین  4نوع
روغن مورد بررسی ،تالو کمترین پایداری را دارد بدلیل آنکه
علیرغم داشتن اشباعیت بیشتر ،فاقد هرگونه آنتی اکسیدان
طبیعی است .در روغن آفتابگردان و کانوال که زمان
32
پایداری بیشتر است ،آنتی اکسیدان  TBHQبه میزان 0/01
درصد وجود دارد .روغن زیتون هم به دلیل داشتن اسید
اولئیک باال و نیز وجود آنتی اکسیدان طبیعی آلفا توکوفرول
پایداری در روغن آفتابگردان با غیر اشباعیت بیشتر نشان
میدهد.
در اندازهگیری اندیس پراکسید بین  4نوع روغن مورد
بررسی بعد از  144ساعت ،تالو به علت اشباعیت اسیدهای
چرب ،کمترین عدد پراکسید و پس از آن به ترتیب روغن
کانوال ،روغن زیتون و روغن آفتابگردان کمترین عدد
پراکسید را نشان می دهند که این به دلیل ترکیب
اسیدهای چرب و ترکیب آنتی اکسیدانهای طبیعی در
روغن زیتون و آنتی اکسیدان سنتزی  TBHQدر
روغنهای آفتابگردان و کانوال می باشد .باتوجه به نتایج
حاصل از بررسیهای انجام شده در این پژوهش مشخص
گردید که عصاره چای و اسیدتانیک دارای خاصیت
آنتیاکسیدانی هستند و با توجه به اینکه  8/32-6/30درصد

وزنی -وزنی عصاره آبی چای را اسید تانیک تشکیل
میدهد و در تیمارهای حاوی غلظت مشابه اسید تانیک در
چای ،اختالف معنیداری مشاهده نمیشود ،خاصیت آنتی
اکسیدانی عصاره چای مربوط به حضور اسید تانیک در آن
میباشد و باعث افزایش زمان پایداری و کاهش عدد
پراکسید نسبت به نمونة شاهد میشوند.
افزایش غلظت عصاره از  0/1تا  %0/5در روغن کانوال
و آفتابگردان باعث افزایش زمان پایداری و کاهش عدد
پراکسید نسبت به نمونه شاهد و نمونه حاوی  %1عصاره
شده است که احتماالً به علت وجود تأثیر سینرژیستی
آنتیاکسیدانها است .روغن آفتابگردان و روغن کانوال هر
دو حاوی  %0/01آنتی اکسیدان سنتزی هستند .عصاره
چای نیز به عنوان یک آنتیاکسیدان تا غلظت  %0/5اثر
سینرژیستی از خود نشان داده و زمان پایداری را افزایش
میدهد و باعث کاهش عدد پراکسید میشود .ترکیبات
موجود در عصاره چای از جمله تاننها ،کاتکینها،
تئافالوینها و دیگر ترکیبات پلیفنلی اثر آنتیاکسیدانی
دارند .بنابراین افزایش غلظت عصاره از  %0/5به  %1سبب
کاهش خاصیت سینرژیستی با آنتیاکسیدان سنتزی
 TBHQشده است و زمان پایداری نسبت به دیگر
غلظتهای عصاره کاهش و عدد پراکسید افزایش مییابد.
در روغن زیتون و تالو آنتیاکسیدان سنتزی وجود ندارد،
روغن زیتون حاوی آنتیاکسیدان طبیعی توکوفرول میباشد
و تالو به مقدار بسیارناچیز آنتیاکسیدان دارد ،بنابراین
افزایش غلظت عصاره سبب افزایش زمان پایداری و کاهش
عدد پراکسید میشود.
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