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 بر پایداری  (Artemisia siebe) اه درمنهياسانس گ يدانياکسياثر آنت يبررس

 يکردنروغن مخصوص سرخ اکسایشي 
 

 3محمد طاهانژاد و *2محمد حجتي ، 1زهرا هاشمي

 طبیعی رامین خوزستانارشد علوم و صنايع غذايی دانشگاه کشاورزی و منابعدانشجوی کارشناسی1

 طبیعی رامین خوزستاناستاديار گروه علوم و صنايع غذايی دانشگاه کشاورزی و منابع2 

 طبیعی رامین خوزستانمربی گروه علوم و صنايع غذايی دانشگاه کشاورزی و منابع 3 

 33/2/23 ذيرش:؛ تاريخ پ 13/12/22تاريخ دريافت:  

 چکيده

عنيوان ايايگنين   اکسيیدانی بيه  امروزه اسانس گیاهان دارويی و معطر به خاطر داشتن خاصیت آنتی

در اين مطالعيه هيدا اسيتجرا  و    باشند. های غذايی مطرح میوردهآفر های سنتنی دراکسیدانآنتی

هيای  نس با انجام آزميون راديکالی اساشناسايی اانای اصلی اسانس درمنه، ارزيابی فعالیت آنتی

DPPH  وABTS باشيد.  کردنی میاکسیدانی آن در روغن مجصوص سرخو بررسی فعالیت آنتی

شناسايی ترکیبات اسانس با روش کروماتوگرافی گازی و مینان فنول کل اسانس بيا اسيتداده از   

هيای  شراديکيالی اسيانس بيا اسيتداده از رو    سیوکالتو محاسبه شد. فعالیت آنتيی  -روش فولین

DPPH وABTS     اکسيیدان سينتنی   بررسيی و بيا آنتيیTBHQ      مقايسيه شيد. هنينيین فعالیيت

اکسیدانی اسانس در روغن مجصوص سرخ کردنی در شيراي  اکسیداسيیون تسيريع شيده     آنتی

اسيید  گیيری اعيداد پراکسيید و    گيراد  در طيی هديت روز، بيا انيدازه     درايه سيانتی   23)دمای 

آلديا و بتيا توايون ترکیبيات عنيده      مقايسه شد. نتايج نشان داد  TBHQ تیوباربیتوريک تعیین و با

گيرم گالیيک اسيید در هرگيرم مياده      میلی 5/7د. مینان کل ترکیبات فنولی معادل می باشن اسانس درمنه

بدسيت آميد.   لیتير  گرم بر میليی میلی 1اسانس درمنه  50ECمقدار  DPPHو در آزمون  تعیین شدخشک 
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لیتير  گيرم بير میليی   میليی  2راديکالی مربوط به غلظيت  بیشترين فعالیت آنتیه نشان داد کABTS آزمون 

. در آزمون آون، اسانس درمنه استآسکوربیک اسید  لیتر گرم بر میلیمیلی 30/3 اسانس )معادل غلظت

  عنل کند.ام پیپی 233در سطح   TBHQاکسیدان سنتنیتوانست بهتر از آنتیام پیپی 1333در غلظت 
 

  Artemisia sieberi ،فعالیت آنتی اکسیدانیروغن، درمنه، اسانس، : های کلیدیواژه

 

 مقدمه

ژن در یل حضور اکسیدلباال و به یمدت در دماها یل قرار گرفتن طوالنیدلبه یکردنسرخ یهاروغن   

ها و یون چربیداسیاکس.  2333برينکنن، ) شوندیون میداسیژه اکسيوبه یدیرات کیی ، دچار تغیمح

 یو هضن یاهيت تغذیدینه تنها باعث از دست رفتن ک مواد غذايی یو نگهدار یفرآور یها طروغن

 یهابات منجر به واکنشین ترکيکند که اید میآزاد تول یهاکاليمانند راد یباتیشود، بلکه ترکیغذا م

ها دانیاکسیآنتلذا کاربرد  ، 2337وبی و هنکاران، عثي) شودیم یکيولوژیب و احتناالً يیاینینامطلوب ش

 یحاوها از روغن یاریبس است. اگرچه یضرور اکسايشیشرفت فساد یاز آغاز و پ یریالوگ منظوربه

ن يا یناکاف یل اثر بجشیدلهستند، اما بهها دها و توکوفرولیمانند فالوونوئ یعیطب یهادانیاکسیآنت

وبی و عثي ؛2330زاده و هنکاران، د )ابراهیمضافه شودان ایاکسیآنت یخوراک یهاد به روغنيبات، بایترک

ر ینظ یسنتن یهادانیاکسیها، عنوما از آنتروغن اکسايشیفساد  ریتاخ یوزه برا . امر2337هنکاران، 

استداده  3نونیدروکیل هیو بوتیو ترش 2تولوئن یدروکسیالت هی، بوت1نولیآن یدروکسیالت هیبوت

 یسنتن یهادانیاکسیآنت یباال يیاراکواود  با.  2332و هنکاران،  سننانی ؛2333برينکنن، )شود یم

ده یبه اثبات رس یکبد یهابیو آس يیزااز انله سرطانها آناز مصرا  یناش را عوارض نامطلوبیاخ

در  یسنتن یهادانیاکسیاگرچه آنت . 2331نديالکا و هنکاران،  ؛2330زاده و هنکاران، ابراهیم) تاس

بات در انسان ین ترکيمدت ا یاز مصرا طوالن یتوان عوارض ناشینن یشوند ولیستداده مر کم ايمقاد

 یهادانیاکسیآنت ینيگنياهت اا یاديز یقاتیتحق یهار تالشیلذا در چند دهه  اخ ده گرفت.يرا ناد

اه یعصاره گ یصورت گرفته است. استجرا  و خالص ساز یبات مصنوعین ترکيبا ا یاهیگ یعیطب

 یعیدان طبیاکسیآنتک يعنوان به یو بهداشت يیع آن اهت مصارا غذایوس و عرضه یزمارر

                                                           
1- BHA 

2- BHT 

3- TBHQ 
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و نشان  یرانيا استجرا  عصاره پونه ايو   2311سونجه و هنکاران،  ؛2330زاده و هنکاران، ابراهیم)

ن در روغن آفتابگردا BHT یدان سنتنیاکس یباال و قابل رقابت آن با آنت یدانیاکس یت آنتیدادن فعال

 یهاکه در سال یاهیگر منابع گيداز .  2313)کامکار و هنکاران،  ها بوده استن تالشياز ا يیاهننونه

توان به یاند مقرار گرفتهمورد مطالعه شان يهاا عصارهيمواود در اسانس  یدانیاکس یبات آنتیترکر یاخ

 شني، آو 2333هنکاران،  )اواننردی و حاني، ر 2332)پولیتئو و هنکاران،  نعناع ن،یگشن ،جکیم

پولیتئو و هنکاران، )، برگ بو  2337)احندی و هنکاران،  ی، کرفس کوه 2337)بونايرو و هنکاران، 

)کامکار و  ضهیعلف ه،  2313)سارو و هنکارن،  ، گل و پوست نارنج 2312اينان و هنکاران،  ؛2332

  2312)طاهانژاد و هنکاران،  رکینو پ  2313)طاهانژاد و هنکاران،  ، اسطوخودوس 2313 هنکاران،

 اشاره ننود.

ق حاضر به ی، تحقاهان معطریمواود در گمواد موثره  یدانیاکسیل آنتیپتانس یبررس یدر راستا   

اکسیدان سنتنی در مقايسه باآنتی  Artemisia sieberi) اه درمنهیگاسانس  یدانیاکسیخواص آنت یابيارز

TBHQ از  ار معطریو بس یابوته یاهیگ پردازد. درمنهیمخ کردنی در پايداری روغن مجصوص سر

نه خشک یدر مناطق خشک و ن یاهیو غالب ااتناعات گ یها بوده و عنصر اصلیخانواده کاسن

های تنام  قسنتشود. یافت ميران يا یابانیا از انله مناطق بیدر نقاط مجتلف دنمحسوب شده و 

باشد و در ها، گل، میوه و بذر دارای عطری بسیار تند و نافذ میاندام هوايی گیاه، اعم از ساقه، برگ

های . ترکیبات مواود در اسانس و عصاره 2332)طريق و هنکاران، طب سنتی پرکاربرد است 

، یکروبیضدم یهایژگياز انله و های بیولوژيکی بسیاریمستجر  از اين گیاه معطر دارای فعالیت

 ;2331بوريتن و هنکاران، ) باشندیم یدانیاکسیو آنت یضدسرطان ضدالتهاب، حشرات، یدور کنندگ

  .1223وردنبرگ و هنکاران، 

 

   هامواد و روش

های مورد و کلیه مواد شینايی و حالل 1پیکريل هیدرازيل1راديکال دو و دو دی فنیل : ييایمیمواد ش

لین سیوکالتو، اسید گالیک، دو و استداده در اين تحقیق با خلوص باال از شرکت مرک آلنان و معرا فو

                                                           
1- DPPH 
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و پرسولدات پتاسیم از شرکت سیگنای آمريکا  1سولدونیک اسید 2بننوتیازولین اتیل 3دو آزينو بیس 

 تهیه شده است.

اندام هوايی گیاه درمنه در اواس  فصل پائین از مناطق اطراا شهر شوشتر در استان خوزستان : ياهیموادگ

آزمايشيگاه    یمحي  یدر دميا  ،اهت رفع گيرد و غبيار   یساده و آبکش یک شستشويو پس از  یآورانع

اه خشک شيده  یگرم از گ 133و سپس مقدار د يخشک گرد   %44و رطوبت نسبی  گراددراه سانتی 20)

ساعت اسانس مواود اسيتجرا  و   3مدت است منتقل و به یر آبیبه دستگاه کلونجر که اساس کار آن تقط

ننونه روغين   شد. یگراد نگهداریدراه سانت 4 یم در دمايبا سولدات سد یریگو آب یآورپس از انع

 بيود  کيترید سي یاس امپیپی133یکه حاوپالم  %43 ا ويروغن سو %23 متشکل از یمجصوص سرخ کردن

ه و تا روز قبيل از آزميون بيه منظيور     یته شهرستان بهبهان استان خوزستانواقع در  نياز شرکت اراان نو

 شد.   ینگهدارگراد دراه سانتی -17نريون در فریداسیاز اکس یریالوگ

 5/3ق يبات اسانس استجرا  شده با تنریترک يیشناسا: درمنه اسانس ييایمیبات شیترک ييشناسا

 یحاو Agilent 6890Aمدل  یکلوهگنان به دستگاه گازکروماتوگرافیق شده با سیتر اسانس رقیکرولیم

متصل به   کرومتریم 25/3کرومتر و ضجامت فاز ثابت یم 253 یمتر، قطر داخل 33طول ) HP-5ستون 

 د:يم گردیق تنظين طريستون به ا يیرفت. برنامه دمايانجام پذ Agilent 5975 مدل یف سنج ارمیط

 233دراه در دقیقه تا رسیدن به دمای  5گراد بود و دما با سرعت یدراه سانت 43ابتدايی آن  یدما

دراه در  13در اين دما يک دقیقه باقی ماند و سپس دما با سرعت  دراه سانتیگراد افنايش يافت و

دقیقه توقف در اين دما در نهايت با  5دراه افنايش يافت و پس از  253دقیقه تا رسیدن به دمای 

ان يوم با سرعت اریگاز هلرسانده شد. گراد بود یسانتدراه  333دراه در دقیقه به دمای  25سرعت 

گراد یدراه سانت 243ق يمحدظه تنر یه به عنوان گاز حامل به کار گرفته شد و دماقیتر در دقیل یلیم 1

 الکترون ولت به کار گرفته شد. 73ون یناسیونيبا ولتاژ  یف سنج ارمید. طيم گردیتنظ

و بدست آوردن شاخص   24C-8C)ها ف نرمال آلکانیبات اسانس با کنک طینوع ترک يیشناسا

بات در نرم افنار یگنارش شده ترک  KI)سه با شاخص کواتن يو مقا  شاخص کواتن)آنها  یبازدار

NIST05 مواود در کتابجانه  یف ارمیبات اسانس با طیترک یک از اانايهر  یف ارمیسه طيو مقا

wiley7n.1 مواود در دستگاه GC/MS بات مواود در ینان درصد ترکین میرفت. هنينيصورت پذ

                                                           
1- ABTS 
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 آشکارسازمجهن به  Agilent 6890A مدل یدستگاه گازکروماتوگرافبا استداده از  یاسانس مورد بررس

FID زندی سوهانی و هنکاران، د يها محاسبه گردکیپ یر منحنيطح ز  فوق و با استداده از سيبا شرا(

2313.  

و از  یروش رنگ سنج گیری مینان فنول کل اسانس درمنه ازاندازهبرای : لوکل فن ین محتوییتع

 233منظور نيبد د.يگرد دهستداا اردستاندا انعنو به سیدگالیکوا امعر انبهعنو سیوکالتو -فولین

با  1:13وکالتو که با نسبت ین سیگر فولتر واکنشیلیلیم 1به  ق شده در متانولیرقتر از اسانس یکرولیم

م يتر کربنات سدیکرولیم 033قه یدق 4د. پس از گذشت يق شده بود، افنوده گردیآب مقطر رق

نان یاتاق قرار گرفت. سپس م یساعت در دما 2مدت به آن افنوده و محلول حاصل به  رصدد5/7)

کروگرم بر یم 133تا  1غلظت ) دیک اسینانومتر قرائت شد. از گال 725اذب ننونه در طول مو  

 با استداده از کید گالیاس یل بر مبناونان کل فنیو م استاندارد استداده یرسم منحن یبرا  تریلیلیم

  :1225)سینگلتون و روسی،  فرمول زير محاسبه شد

C = C1 * V/m*133 

C گرم بر گرم )میلی ل کل بر مبنای اسیدگالیکو: محتوای فن 

1C :لیتر گرم بر میلی)میلی دست آمدهغلظت معادل اسید گالیک که از معادله به 

V لیتر )میلی: حجم اسانس مصرفی 

m:  تریلیلیم 2/3اهت استجرا  رم  )بر حسب گوزن گیاه مورد نیاز 

  2333)تن و بوکيار  ين آزميون مطيابق روش بيور   يدر ا: DPPH کاليراد يسنجش قدرت مهارکنندگ

درصيد   3/ 334تير محليول   یلیلي یم 5مجتليف بيه    یهيا تر از اسانس درمنه در غلظتیکرولیم 53نان یم

DPPH  و نانومتر قرائيت   517ل مو  طودر  هاشدت اذب ننونهقه، یدق 33پس از در متانول اضافه و

 د:يگردر محاسبه يز رابطهبا استداده از   DPPHکاليدرصد مهار راد
×100]blank/AsampleA−blankA[I %= 

و   اسيانس را دارد  یموارد به اسيتثنا  یکه تنام) یکنترل مند ینان اذب نوریم blankA ن فرموليدر ا   

sampleA  دانیاکسي ین آزميون از آنتي  يباشد. در ایس درمنه ممجتلف اسان یهاغلظت یانگر اذب نوریب 

TBHQ 50نان یو م هعنوان کنترل مثبت استداده شدبهEC (53از هير اسيانس کيه الزم اسيت تيا       یغلظت 

 د.شن ییاسانس درمنه تع  را مهار کند DPPH آزاد یهاکاليدرصد راد



 و همکاران زهرا هاشمي

02 

بييا  ABTSدار يييپا کييالين آزميون ابتييدا راد يييدر ا :ABTS کنناليراد يسنننجش قنندرت مهارکنننندگ

بيا   یآبي -رنيگ سيبن   یون دارایکال کيات ين رادي. اديگردد یم پرسولدات، تولیله پتاسیون به وسیداسیاکس

از  یعنيوان شاخصي  ون بهیکال کاتين رادينان ایکاهش م و نانومتر بوده 734نه اذب در طول مو  یشیب

ن آزميون بير   يي کيال در ا يراد یدگت حذا کننی. فعالباشد یمبات مورد نظر یترک یکاليرادیت آنتیفعال

 کیمعادل با آسکورب یدانیاکسیت آنتیا بر اساس ظرفي 1معادل با ترولکس یدانیاکسیت آنتیاساس ظرف

 ABTSميوالر   یلیم 7از اختالط محلول  1:1محلول ک ين آزمون ابتدا يدر ا .استگنارش قابل  2اسید

. ک قرار گرفيت يک مکان تارياتاق و  یدر دماساعت  12مدت ه و بهیموالر پرسولدات تهمیلی 45/2و 

 یهيا تير از غلظيت  یکرولیم 23نان یي ق و پيس از آن م یرق1:25محلول حاصل با متانول به نسبت سپس 

 15پيس از   و در لحظيه اول سپس ق شده افنوده شد یرق ABTSتر محلول یل یلیم 2مجتلف اسانس به 

ر يي ز رابطيه ق يي ننونيه از طر  یرصد بازدارندگد و نانومتر قرائت 734نان اذب در طول مو  یقه میدق

 ديي گردگينارش   آسيکوربیک اسيید  معيادل   یدانیاکسي یت آنتي یي صيورت ظرف ت بيه يي محاسبه و در نها

    :2334و هنکاران،  کاس)میلیاسو
×100]blank/AsampleA−blankA[I %= 

 یهالظتغ یانگر اذب نوریب  sampleAو  یکنترل مند ینان اذب نوریم blankA  ن فرموليدر ا

 باشد.یم درمنهمجتلف اسانس 

 :يدر روغنن مصونوس سنرر کردنن     يعن یدان طبیاکسيعنوان آنتکاربرد اسانس درمنه به يبررس

 TBHQ یدان سينتن یاکسیو آنت امپیپی1333و  533، 233 اسانس استجرا  شده از درمنه در سه سطح

ع يبيه منظيور تسير   و اضيافه  دان یاکسي یبه روغن مجصوص سرخ کردن فاقد آنتام پیپی 233در سطح 

، 3، 2، 1، 3 یو در روزهيا  یگرمجانه گيذار گراد دراه سانتی 23 یها در دماننونه ،ونیداسیروند اکس

 آزميون  و  AOCS cd 8-53) دیعدد پراکس یریگها با اندازهون در آنیداسیشرفت اکسینان پیم 2و  5، 4

    .1207و هولتین، )مک دونالد  ديگرد یارزياب 3کيتوریوباربیت اسید

مطابق اسيت.  ونیداسي یه اکسیبات اولیل ترکیاز تشک یاریعنوان معد بهیعدد پراکس :دین عدد پراکسییتع

لیتير  میليی  33 ن و پيس از افينودن  يتيوز گرم از ننونه روغن  5ن آزمون يدر ا، AOCS cd 8-53روش 

                                                           
1- TEAC 

2- AEAC 

3- TBA 
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 1 ميدت اشباع به آن بهم ید پتاسيديلیتر میلی 35/3و   1به  5/1به نسبت )کلروفرم  -کید استیحالل اس

م يو سولدات سيد یآب مقطر به آن افنوده و با تلیتر میلی 33سپس  ک قرار گرفت ويدر محل تارقه یدق

اضيافه  درصيد   13چسب نشاسته لیتر میلی 5/3 . سپسديگردبین رفتن رنگ زرد تیتر تا از نرمال  31/3

مقيدار عيدد پراکسيید بيا اسيتداده از فرميول       . افيت يشده و تیتراسیون تا از بین رفتن رنگ آبيی اداميه   

 د:يگردزيرمحاسبه 

عدد پراکسید   = N*V*1000 / m 

N=  نرمالیته تیوسولدات سديم 

V=  حجم مصرفی تیوسولدات 

m= ارم ننونه 

ه يبات ثانویل ترکیاز تشک یبه عنوان شاخص کيتوریوباربیتاسید عدد  :کيتوریوباربید تین عدد اسییتع

با ننونه روغن لیتر میلی 35/3 نانین اساس ميشد. بر ا نییتعن یمطابق روش مکدونالد و هالت، ونیداسیاکس

اسید گرم  375/3د، یک اسیکلرواستیگرم تر TBA (15گر واکنشلیتر میلی 2 وآب مقطر لیتر میلی25/3

قه یدق 15و به مدت  هدشوط مجل   با همآب مقطرلیتر میلی 2/02 ک ويدريد کلریاسلیتر میلی  2 ،کيتوریوباربیت

وژ یديقه در سانتریدق 15و  هاتاق خنک شد یقه در دمایدق 13مدت  به سپس .گرفتدر آب در حال اوش قرار 

اندازه  یتوس  اسپکتروفتومترنانومتر  532 نان اذب در طول مو یان ميقرار گرفت و در پاg  1333با دور

و هنکاران  سیدولای که بر اساس معادله د تیوباربیتوريکاسیعدد  . 1207)مک دونالد و هولتین،  شد یریگ

  :گرديدمحاسبه  ندارائه کرده بود  1255)

    ad

e
E g

cm
.

1

1 
 

e گیری شده: اذب نوری اندازه 

d ضجامت سل نوری : 

a وزن ننونه بر حسب گرم : 
 

 یل آماریه و تحليتجز

ها با تکرار انجام شده و تجنيه و تحلیل داده با سه یتصادف ق در قالب يک طرح کامالًیاين تحق

ون دانکن مورد میانگین تینارها با استداده از آزم .انجام شد 3/2نسجه SAS   افنار آماریاستداده از نرم

 .ندترسیم شداکسل  افنارگیری از نرمها با بهرهننودار ه ومقايسه قرار گرفت
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 جينتا

 .بود یوزن /یدرصد وزن 02/1ن بازده اسانس درمنه یانگیم :اسانس درمنه موجود دربات یترکز یآنال

ود در اسانس ترکیبات موااز کل درصد  45/20 که در مجنوع يیاینیب شیترک 22 ن تحقیقيدر ا

 یف سنج ارمیمتصل به ط یو توس  گازکروماتوگرافند دشیرا شامل مگیاه درمنه استجرا  شده از 

نشان داده  1ادول در بشان یکواتس و درصد ترک یبازدار به هنراه شاخص ده بودنديگرد يیشناسا

عنده   4/%43  و کارواکرل )%02/2کامدور )  ،%22/14بتاتواون )  ،%53/53) آلداتواون. اندشده

 بات مواود در اسانس حاصل بودند. یترک
 

ف سنج یط -ماتوگرافگازکروتوسط  ر در آبیبروش تقط درمنه اهیگ ياسانس استصراج ترکیبات شیمیايي -1 جدول

 يجرم

 شماره پیک نام ترکیب شاخص کواتس درصد ترکیب

 trans salvene   1ترانس سالون ) 053 23/3

 alpha pinene  2نن )یآلدا پ 244 23/3

 camphene  3کامدن ) 223 57/3

 verbenene  4وربنن ) 227 22/3

 alpha terpinene  5نن )یآلداترپ 1337 23/3

 p- cymene  2نن )یارا سپ 1342 74/2

 cineole  7 1,8نئول )یس 0و1 1357 32/1

 gamma terpinene  0نن )یگاما ترپ 1303 52/3

 alpha thujone  2آلدا تواون ) 1134 27/52

 beta thujone  13بتا تواون ) 1115 43/14

 trans pinocarveol  11)نوکارواکئول یترانس پ 1150 27/1

 cis verbenol  12س وربنول )یس 1121 01/3

 camphor  13کامدور ) 1124 72/2

 β-Phellandrene-8-ol  14ال ) 0بتا فالندرن  1173 32/1

 borneol  15بورنئول ) 1123 33/1

 trans-p-Menth-2-en-1,8-ol  12)ال 0و1ان  2منت  یترانس پ 1122 52/1

 terpineol  17 -4نئول )یترپ-4 1124 52/3

 p-cymen-8-ol  10ال ) 0نن یپارا س 1120 55/3

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=R332393&Units=SI&Mask=2000
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 verbenone  12وربنون ) 1232 72/3

 bornyl acetate  23ل استات )یبورن 1227 45/1

 thymol  21نول )یت 1333 52/2

 carvacrol  22کارواکرول ) 1333 32/4

 carvacryl acetate  23ل استات )يکارواکر 1322 31/3

 trans caryophyllene  24ن )یوفليترانس کار 1455 47/3

 alloaromadendrene  25آلو آرومادندرن ) 1473 44/3

 ledene  22دن )یل 1532 33/3

  مجنوع  45/20

 

گرم یلیم 5/7 یحاودرمنه  اسانسهر گرم که نتايج نشان داد : ل کل اسانس درمنهوزان فنیم

 برحسب ماده خشک بوده است.بر مبنای اسید گالیک ک یبات فنولیترک

در  DPPHهای آزاد قدرت اسانس درمنه در مهار راديکال: DPPH کاليراد يقدرت مهار کنندگ

اثر و  غلظت اسانسن یب ینیرابطه مستقطور که مشجص است . هنانداده شده استنشان  1 شکل

 اثر مهار کنندگی راديکالینان غلظت اسانس، یش ميباشد و با افنا یبرقرار مآن  یکاليرادگی مهار کنند

الزم به  .تر به دست آمدیل یلیگرم بر میلیم 1اسانس درمنه  50ECن شاخص یابد. هنينيیش ميافناآن 

س، )مولینوک ها دارداسانس یدانیاکسیت آنتیبا فعال ینسبت معکوس 50ECشاخص که ذکر است 

تر یل یلیگرم بر م یلیم 13تا  35/3ن ین آزمون بياسانس مورد استداده در ا یها. گستره غلظت 2334

سه يمورد مقا  TBHQیدان سنتنیاکسیبا آنت درمنهاسانس مهار کنندگی راديکالی بوده است و قدرت 

معادل  یت بازدارندگتر قدریلیلیگرم بر میلیم 1ج نشان داد اسانس درمنه در غلظت يقرار گرفت و نتا

 دارد. TBHQدان یاکسیتر آنتیلیلیگرم بر میلیم 32/3با غلظت 
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 با غلظت اسانس درمنه.  DPPHرابطه میان فعالیت حذف کنندگي راديکال آزاد  -1شکل 

 

در  ABTSمهارکنندگی راديکالی قدرت اسانس درمنه در : ABTSکال يراد يقدرت مهار کنندگ

طور که مشجص است رابطه مستقینی بین غلظت اسانس و هناناست.  نشان داده شده 2ادول 

يابد و از قدرت مهارکنندگی آن واود دارد و با افنايش غلظت اسانس قدرت مهارکنندگی افنايش می

 .اشتهای مجتلف اسانس واود دداری بین غلظتدرصد اختالا معنی 1اين نظر در سطح 
 

 های مصتلف اسانس درمنهاکسیداني معادل آسکوربیک اسید غلظتتيو ظرفیت آن يدرصد بازدارندگ -2جدول 

 غلظت اسانس

(mg/ml  
 درصد بازدارندگی

 اکسیدانی معادلظرفیت آنتی

  mg/mlآسکوربیک اسید )

1/0  e140/3± 225/21 e 331/3± 333/3  

2/0 d220/2± 115/33  d333/3± 342/3 

5/0 c232/3± 403/32  c313/3± 321/3  

1 b031/3±225/47 a b331/3± 375/3  

2 a140/3± 215/51  a313/3± 303/3  

 درصد است. 1دار در سطح انحراا معیار است. حروا مجتلف در هر ستون بیانگر اختالا معنی ±ها میانگین سه تکرار داده
 

ر روغن اسانس درمنه د یدانیاکسیت آنتیفعال: ياسانس درمنه در روغن سرر کردن يدانیاکسياثر آنت

اسید د و یگراد، بر حسب اعداد پراکسیدراه سانت 23 یروز در دما 2در مدت زمان  یسرخ کردن
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د روغن وابسته به غلظت ینشان داده شده است. عدد پراکس 2و شکل  3ادول ک در يتوریوباربیت

و در سطح و از اين ر افته استي یشترید کاهش بینارها عدد پراکسیش غلظت تينارها بوده و با افنایت

اين  امپیپی 1333و  533 یهان غلظتیب دار مشاهده شد از طرفیاختالا معنی  > 35/3P) احتنال

 533 یهاشود غلظتین مشاهده میهنين . > 35/3P)مشاهده نشد  یداریمعن یاختالا آمار سانسا

نان عدد یک ميبه TBHQ  دانیاکسیاول آزمون هنگام با آنت یاسانس درمنه در روزهاام پیپی 1333و 

عنل کرده و به  TBHQدان یاکسیتر از آنتفیاند اما از روز چهارم به بعد ضعد را کاهش دادهیپراکس

هارم به بعد چاسانس از روز ام پیپی 233غلظت ن یهنين .اندد را کاهش دادهیپراکسعدد  ینان کنتریم

 . 3ادول)نشان نداد دار با ننونه شاهد یتداوت معن

داری در سطح اختالا معنیو ننونه شاهد TBHQ دان یاکسیمجتلف اسانس و آنت یهالظتان غیم

با  هنگام در مدت زمان آزمون، درمنهاسانس ام پیپی 533غلظت .واود دارد  > 35/3P)احتنال 

توانسته درمنه ام پیپی1333ک شده و غلظت يتوریوباربیتعدد اسید مواب کاهش  TBHQدان یاکسیآنت

  . 2)شکل  گرددتیوباربیتوريک اسید مواب کاهش  یشترینان بیو به م کند عنلTBHQاز بهتر 

بوده و  یدانیاکسیر آنتیتاث یدر هر سه سطح غلظت دارا درمنه اسانسدهد یج نشان مينتان یهنين

 باشد.یم یدانیاکسیت آنتین فعاليشتریب یداراام پیپی 1333و  533در غلظت 
 

 روز بر حسب عدد پراکسید 6اکسیداني اسانس درمنه در روغن سرر کردني در مدت زمان يفعالیت آنت -3جدول 

 روز

 تینار
3 1 2 3 4 5 2 

 a23/3±4/2 a02/3±2/2 a15/3±12 a25/3±0/23 a44/1±2/33 ab44/1±45 ab44/1±23 شاهد
TBHQ233 a23/3±4/2 c55/3±2/3 b35/3±2/2 c55/3±2/15 c00/3±2/22 d22/1±2/34 c34/1±0/42 

ese233 a34/3±4/2 ab22/3±0/5 a35/3±2/11 b02/3±17 ab20/3±4/22 a43/1±0/45 a22/3±2/24 

ese533 a45/3±4/2 b22/3±5 ab11/1±0/13 bc22/3±2/12 ab3±4/20 cb00/3±4/41 b44/1±2/23 

ese1333 a35/3±4/2 bc21/3±2/4 ab22/3±2/13 c32/3±0/15 cb02/3±4/27 c22/3±2/43 b55/3±4/32 

 درصد است. 1دار در سطح انحراا معیار است. حروا مجتلف در هر ستون بیانگر اختالا معنی ±ها میانگین سه تکرار داده
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  .اکسیداني اسانس درمنه بر حسب اسید تیوباربیتوريکفعالیت آنتي -2شکل 

 بحث

ب عبارت بودند از یترتق بهین تحقيدر ا یدهنده اسانس درمنه مورد بررسلیبات تشکیترک عنده

بات یکه با ترک  %43/4)و کارواکرل   %02/2)کامدور  ، %22/14)بتاتواون  ، %53/53) آلداتواون

بات یترکقات گذشته نشان داده، یتحق. هنان گونه که ر بوديگر مغايمناطق د یاسانس درمنه برخ یاصل

عنوان به .باشندیاختالا م یدهنده اسانس درمنه کشت شده در مناطق مجتلف دارالیتشک يیاینیش

سدیدکن و هنکاران، ) بات اسانس درمنه مناطق تهران و سننانینئول عنده ترکیس 0-1کامدور و  مثال

اسانس درمنه  یبات اصلیترک بتا تواون، کامدور و آلداتواون،  1223ويرستال و هنکاران،  ؛2332

بات اسانس یآلداتواون و وربنول عنده ترکو بتاتواون، کامدور،   2330)قربانی و هنکاران،  خراسان

ت یفعال  2330)روزبهان و هنکاران  باشند.یم  2311)خسروی و هنکاران،  درمنه منطقه قم

ج يقرار دادند و نتا یا را مورد بررسياز تداله انگور در روغن سو یعصاره استجراا یدانیاکسیآنت

ام پیپی153روز نشان داد غلظت  13دت زمان در مک يتوریوباربیتاسید د و یحاصل از اعداد پراکس

قابل  BHAاکسیدان آنتیام پیپی 233اکسیدانی بوده و با غلظت عصاره تداله انگور دارای فعالیت آنتی

و مرزه را با  یرازیشن شياسانس آو یکاليت ضد رادیفعال  2337)فاضل و هنکاران . باشدیمقايسه م

گرم بر یلیم 0/5و  2/0ب یترتمورد مطالعه را به یهااسانس 50EC رين کرده و مقادییتع DPPHروش 

 یرازیشن شياسانس آو یشيت ضد اکسایفعال  2330)و هنکاران  یشهسوار .لوگرم به دست آوردندیک

ژانگ و هنکاران  لوگرم محاسبه کردند.یگرم بر کیلیم 22/2 ن اسانس رايا 50ECکرده و  یرا بررس
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  يآن را در شرا اکسايشی یداريبه روغن آفتاب گردان اضافه ننودند و پاک را ید کارنوسیاس  2313)

د یاس یدانیاکسیت آنتیافتند فعاليدرDPPH با انجام آزمون کرده و  یبررس ع شدهيون تسریداسیاکس

ت یفعال TBHQ باسه يدر مقا یباالتر بوده ول  BHTوBHA  یسنتن یهادانیاکسیک از آنتیکارنوس

اکسیدانی اسانس اعدری را مورد بررسی اثرات آنتی  2332ژانگ و هنکاران ) .دهدینشان م یکنتر

 BHT با اکسیدانی ننديک درصد فعالیت آنتی 512/3و مشاهده کردند اين اسانس در غلظت  هقرار داد

آلدا و BHT اکسیدانی اسانس اعدری از که اثرات آنتیشته و مشجص شد درصد دا 1/3در غلظت 

 در حانيور پونه نعناع، یدانیاکسیآنت اثر که کرد گنارش  2332) انیابوطالب. استتر توکوفرول ضعیف

 233 غلظت درBHT یدانیاکسیاثرآنت باام پیپی  233 غلظت در دانیاکسیآنت عنوانبه آفتابگردان روغن

 ثرا نياالترپونه ب اهیازگ یاستجراا عصاره شده، استداده اهانیگ انیم در و است اسیق قابلام پیپی

اهپوش و یس گرفتند. قرار حانير و نعناع اهانیگ آن دنبال وبه داد نشان خود از را یدانیاکسیآنت

 ABTSو  DPPHیهابا انجام آزمونرا  گونيونه امجتلف گ یهاعصاره یکاليرادیت آنتیظرف  2311)يیامرا

عصاره  یترولکس برا یبر مبنا ABTSکال ينان مهار رادیم قرار داده ومشاهده کردند که یمورد بررس

ن یهنين و 22/24و  22/21، 55/14، 30/22دل ب معایبه ترت یو آب یفنلی، پلیتام، کلروفرم

 ABTS و DPPHیهاآزمونت در ین فعاليکنترن و يشتریب یداراب یترته ب یآبو  یفنل یپل یهاعصاره

 ند.بود

ر يتوس  سا یهای مورد بررسدرمنه با اسانس اسانس 50EC مقايسهبا تواه به نتايج به دست آمده و    

-راديکالی خوبی داشته و در مقايسه با ساير منابع آنتین مشجص است که اسانس درمنه فعالیت آنتییمحقق

دهد، یق حاضر نشان میج تحقينتا اکسیدانی ذکر شده نین از فعالیت ضد اکسايشی خوبی برخوردار است.

رات اعداد ییو از نظر روند تغبوده   ABTSو   DPPHیهاکاليدر مهار راد يیقدرت باال یاسانس درمنه دارا

اسانس  یهار غلظتیون و تاثیداسی  اکسيدر شرا یدوره نگهدار یدر طاسید تیوباربیتوريک د و یپراکس

 ج محققان باال بوده است. يمشابه نتا یسنتن یهادانیاکسیسه با آنتيافنوده به روغن در مقا

 

 يريجه گينت

اکسيیدانی نشيان دادنيد و کياهش سيرعت      های مجتلف اسانس درمنه از خيود فعالیيت آنتيی   غلظت   

های ناشی از اکسیداسیون دلیل توانايی واکنش با راديکالاکسیداسیون را به هنراه داشتند. اين اسانس به
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کيار رفتيه و    های غذايی به ويژه غذاهای چيرب بيه  اکسیدان طبیعی در فرآوردهمی تواند به عنوان آنتی

 عنر نگهداری آنها را افنايش دهد.
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Abstract 

Todays, essential oils from aromatic plants have been qualified as natural 

antioxidants and proposed as potential substitutes of synthetic antioxidants in food 

products. In this research chemical compositions and antioxidant activity of 

artimisia essential oil on oxidative stability of frying oil were analyzed. Essential 

oil was extracted by hydro distillation and its chemical composition was 

determined by the GC-MS. Folin-Ciocalteu reagent was used to estimate total 

phenolic content. The antiradical activity of essential oil was assessed by using 

ABTS (2, 2’-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline -6-sulphonic acid) and DPPH (2, 2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl) methods and compared with TBHQ as a synthetic 

antioxidant. The antioxidant activity of essential oil was evaluated against TBHQ 

in deep oil frying by peroxide value and thiobarbituric acid index under accelerated 

condition. Alpha thujone (53.50%) and beta thojone (14.66%) were the main 

components of artimisia essential oil. Total phenol content of essential oil was 

determined to be 7.5 mg gallic acid equivalent in 1 gr of dried sample and EC5 was 

1 mg/ml in DPPH. ABTS test showed that 2 mg/ml of essential oil had the highest 

antiradical activity (0.08 mg/ml ascorbic acid equivalent). In oven test, 1000 ppm 

of essential oil had the higher activity than in 200 ppm of TBHQ. All 

concentrations of artimisia essential oil showed antioxidant activities and various 

concentrations were able to slow down the oxidation process. This essential oil 

could be used as natural antioxidant in foodstuffs, especially those containing lipid, 

due to its reaction with oxidative radicals and can increase shelf-life of those food. 
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