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 چکیدٌ
هَاد غذایی حبٍی چزثی اتفبق فزایٌذ ٍ عبسی ًْبیی  اًجبرداری، آهبدُّبعت وِ ثِ ٌّگبم اوغیذاعیَى یىی اس ػَاهل افلی در تغییزات ؽیویبیی چزثی

در ّبی اخیز ّبیی وِ در عبلًگزاًی(. ثشرنّوبًٌذ، رٍغي) اؽجبػی هغتؼذتز ثِ فغبد اوغیذاتیَی ّغتٌذّبی چٌذ غیزهَاد غذایی حبٍی چزثی. افتذهی

. اعت ّبی طجیؼی اس هٌبثغ هختلف وزدُاوغیذاىثِ عجت افشٍدى هَاد افشٍدًی ثِ غذا ایدبد ؽذُ داًؾوٌذاى فٌؼت غذا را هؾتبق ثِ یبفتي آًتیخبهؼِ 

ایي . ّب در حبل اًدبم اعترادیىبلی آىاوغیذاًی ٍ ضذیٌِ ارسیبثی فؼبلیت آًتیّب هٌجغ طجیؼی اس تزویجبت فٌلی ّغتٌذ وِ تحمیمبت سیبدی در سهاعبًظ

ثْتزیي ًتبیح ًؾبى داد وِ . در پبیذاری رٍغي ثشرن پزداختِ اعت (Zataria multiflora)ؽیزاسی  اوغیذاًی اعبًظ آٍیؾيهطبلؼِ ثِ ثزرعی فؼبلیت آًتی

در اعبًظ  ایي ثزای IC50ٌیي چٍ ّو ُدثَ TBHQ ،ppm 20ٍ ثزای  ppm 600 ؽیزاسی آٍیؾي ًظثشرن ثزای اعبغلظت در وبّؼ اوغیذاعیَى رٍغي

 .ثبؽذهی mg/ml 11/0ثزاثز ثب  ABTS آسهَى

 اوغیذاًی، فؼبلیت آًتی(Zataria multiflora)ؽیزاسی رٍغي ثشرن، اعبًظ آٍیؾي: ٍاصگبى ولیذی

 

 مقدمٍ
اعیذّبی چزة چٌذ غیزاؽجبػی ّوبًٌذ . گیزداؽجبع اًدبم هیاوغیضى ٍ اعیذّبی چزة غیز ّب، ٍاوٌؾی اعت وِ ثیياوغیذاعیَى چزثی

، off-flavor ،off-odorدر غذاّب، اوغیذاعیَى چزثی ػبهل . ٍیضُ هغتؼذ اوغیذاعیَى ّغتٌذاعیذ لیٌَلئیه، لیٌَلٌیه ٍ آراؽیذًٍیه، ثِ

 ّباعبًظ .(King, 2007)َاًذ هؾىل خذی در فٌؼت غذا ایدبد وٌذ تّبی ًبهطلَة ٍ تَلیذ تزویجبت عوی اعت وِ هیتؾىیل رًگ

 ثبؽٌذهی گیبُ در هشُ یب خَػ ثَی هغئَل ّب،ٍخَد آى افل در. ّغتٌذ چزة ٍ عٌگیي فزار، آلی ؽیویبیی تزویجبت اس ایپیچیذُ هخلَط

 Dormana)اعت  گیبّی ّبیًوًَِ در هَخَد فٌَلیه بیّتزویت طجیؼی، ّبیاوغیذاىآًتی هٌبثغ ثْتزیي اس یىی .(1385خبیوٌذ ٍ رضبیی، )

et al., 2003) .ُتَعط ّبآى اوغیذاًیآًتی خبفیت دلیل ّویيثِ ثَدُ ٍ تَخِ هَرد گذؽتِ اس ثیؼ ّباعبًظ ثیَلَصیىی فؼبلیت اهزٍس 

 .اعتگزفتِ لزار ثزرعی هَرد سیبدی هحممبى
 فٌل درفذ 69 حبٍی گیبُ اعبًظ. ثتَلیي دارد ٍ ثتبعیتَاعتزٍل اعیذ، الئبًَلیه چزة، اعیذّبی اعبًظ، ؽیزاسی آٍیؾي َّایی عزؽبخِ

 (.Farooq and Gupta, 1954)ثبؽذ هی آى پبراعیوي غیزفٌلی تزویجبت افلی خش ٍ ثَدُ وبرٍاوزٍل غبلجبً ٍ

هٌظَر تغذیِ ٍ هقزف فیجز آى تَعط تزیي گیبّبًی اعت وِ ثِیىی اس لذیوی (.Linum usitatissimum L)ثشرن یب وتبى ثب ًبم ػلوی 

ؽًَذُ  ّبی خؾهآلفبلیٌَلٌیه در دعتِ رٍغيدلیل درفذ ثبالی اعیذدرفذ رٍغي اعت ٍ ثِ 40-45داًِ ثشرن حبٍی . اعتثؾز وؾت ؽذُ

تدبری هتفبٍت ّبی تزویت اعیذ چزة رٍغي ثشرن هؼوَلی، اس عبیز رٍغي. هٌبعت ثزای تغذیِ اًغبى ًیغتثِ ایي ؽىل گیزد ٍ لزار هی

 (Shahidi, 2005). ؽَدرا ؽبهل هی( درفذ 50ثیؼ اس )ثَدُ، سیزا عْن ثغیبر ثبالیی اس آلفبلیٌَلٌیه 

 :مًاد ايلیٍ
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ّب وزدى داًِخزد وزدى ٍداًِ ثشرن اس ثبسار تْیِ ٍ رٍغي آى در آسهبیؾگبُ ثِ رٍػ غزلبثی اعتخزاج ؽذ وِ ثؼذ اس تویش: ثشرنرٍغي -1

 .(1384، حغي سادُ)ؽذ رٍی آى لزار دادُ ؽذى حالل ّگشاى ای پٌجِ ثزای پخؼّبیی ریختِ ٍ لطؼِتَػآًْب را داخل وبر

اس ؽزوت گیبُ اعبًظ گزگبى خزیذاری ( تْیِ ؽذُ ثب رٍػ تمطیز ثب ثخبر آة( )Zataria multiflora)ؽیزاسی  اعبًظ آٍیؾي -2

 .ؽذ

 .تْیِ گزدیذ Flukaاس ؽزوت  ABTSٍ اس ؽزوت هزن آلوبى وغیذ هَاد ؽیویبیی هَرد ًیبس ثزای آسهَى تؼییي ػذد پزا -3

 َاَا ي ريشآسمًن

 :شیزاسی در ريغه بشرک اکسیداوی اساوس آيیشهتعییه فعالیت آوتی

    ٍ  10)در دٍ عطح اوغیذاى عٌتشی ػٌَاى آًتیثِ TBHQٍ ّوچٌیي ( ppm1800 ٍ 1400، 1000، 600)اعبًظ هذوَر در چْبر عطح 

 ppm20) رٍس ٍ در دهبی  15ٍ  12 ، 9، 6، 3طی دٍرُ سهبًی ففز، ػذد پزاوغیذ آى ثشرن افشٍدُ ٍ ثِ رٍغيCº60 ُگیزی ؽذاًذاس. 

 ABTSاکسیداوی در حذف رادیکال کاتیًن تعییه قدرت آوتی

-س ًگْذاری هخلَط ثِهَالری ثؼذ اهیلی 45/2پزعَلفبت ٍ پتبعین mM7 ثب غلظت ABTSٍعیلِ ٍاوٌؼ ثِ ABTSرادیىبل وبتیَى 

ABTSهحلَل  . ؽَدعبػت در دهبی اتبق ٍ در تبریىی تَلیذ هی 12-16هذت 
 7/0 ±05/0 ثب اعتفبدُ اس اتبًَل هطلك تب رعیذى ثِ خذة  +·

لیتز اس یهیل 1/0، (درفذ داؽتِ ثبؽذ 20-80ّبیی وِ ثبسدارًذگی ثیي تْیِ رلت)رلیك ؽذ ٍ پظ اس آهبدُ عبسی ًوًَِ در اتبًَل  nm 734در

ABTSلیتز اس هحلَل هیلی 9/3ًوًَِ ثب 
 (Cai et al., 2004)هخلَط گزدیذُ ٍ در ًْبیت درفذ ثبسدارًذگی ثزای ّز غلظت هحبعجِ ؽذ +·

. 

 تعییه عدد پزاکسید

 .گیزی ؽذاًذاسُ AOCS (1993)ػذد پزاوغیذ هطبثك ثب رٍػ 

 تجشیٍ آماری

طزح آهبری . اًدبم گزفت EXCELٍ رعن ًوَدارّب ثب اعتفبدُ اس  SPSS ver 16افشار ُ اس ًزمّب ثب اعتفبدآهبری دادُتدشیِ ٍ تحلیل    

 .درفذ اًدبم ؽذ 95ّب ثب اعتفبدُ اس آسهَى داًىي ٍ در عطح اطویٌبى وبهال تقبدفی هَرد اعتفبدُ لزار گزفت ٍ همبیغِ هیبًگیي

 ًتبیح ٍ ثحث

 ppm 300-50ای اس غلظت گغتزُ ABTSؽیزاسی در ثزاثز رادیىبل وبتیَى اعبًظ آٍیؾياوغیذاًی گیزی فؼبلیت آًتیهٌظَر اًذاسُثِ

ػٌَاى اعتبًذارد هزخغ ثِ Cهحبعجِ گزدیذ، ّوچٌیي اس ٍیتبهیي  اعبًظ IC50دعت آهذُ ٍ اس ًتبیح ثٍِ  ؽیزاسی اًتخبة ؽذ ثزای آٍیؾي

 .ثبؽذثِ ػٌَاى هزخغ هی Cاعبًظ در همبیغِ ثب یه آًتی اوغیذاى عٌتشی ٍ ٍیتبهیي  IC50ًؾبى دٌّذُ  1خذٍل .اعتفبدُ ؽذ

 

 ABTSّب در آسهَى رادیىبل ّز یه اس ًوًَِ  IC50 -1خذٍل

 IC50 (mg/ml) ومًوٍ

 b 00 /0  ±11/ 0 ؽیزاسی اعبًظ آٍیؾي

TBHQ 
a 00/0  ±04/0  

 C 00/0  ±05/0ٍیتبهیي 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 

 

درخِ اعت ٍ هؾخـ ؽذ وِ وبرثزد اعبًظ  60رٍس در دهبی  15ت ػذد پزاوغیذ در رٍغي ثشرن پظ اس گذؽت ثیبًگز تغییزا 1ًوَدار 

هؾخـ وِ ًؾبى دٌّذُ ػذد پزاوغیذ در رٍس آخز اعت  2خذٍل در داری در ػذد پزاوغیذ ًغجت وٌتزل اعت ّوچٌیي عجت وبّؼ هؼٌی

دارای اثز هؾبثْی ثب  ppm 600  ٍppm 1000ثب غلظت هذوَر اعبًظ  دارای ثْتزیي اثز ٍ ppm 20 ثب غلظت  TBHQگزدیذُ اعت وِ 

TBHQ ثب غلظت ppm  10 ّغتٌذ . 

 
 

 آٍیؾي ثز ػذد پزاوغیذ در رٍسّبی هختلفاعبًظ ّبی هختلف همبیغِ اثز غلظت-1ًوَدار

 

 

 15همبیغِ ػذد پزاوغیذ ّز یه اس تیوبرّب در رٍس  -2خذٍل 

 عدد پزاکسید تیمارَا

71/27 وٌتزل ± 70/0 f
 

TBHQ10 36/9 ± 43/0 b
 

TBHQ20 40/8 ± 67/0 a
 

A600 80/9 ± 29/0 b
 

A1000 37/9 ± 91/0 b
 

A1400 16/10 ± 50/0 bc
 

A1800 15/11 ± 16/0 cd
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تَاًذ خبیگشیي هٌبعجی تَاى گفت اعتفبدُ اس اعبًظ آٍیؾي ؽیزاسی هیهی تحمیكدعت آهذُ در ایي ثِ ًتبیح ثِ ِثب تَخ .ثْتزیي اثز را دارا ثَد

 .ثبؽذ هثل ثشرنّبی غیزاؽجبع وغیذاعیَى رٍغيدر وبّؼ ا
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Abstract: 

Lipid oxidation is one of the major chemical changes that occur during processing, storage, shipment, 

and final preparation of food stuffs containing lipids. Food stuffs containing polyunsaturated fatty acids 
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are particularly highly susceptible to lipid oxidation (eg, linseed oil). Recently, public’s concern about the 

problems of human health caused by food additives has once more evoked food scientists to the 

enthusiasm of seeking natural antioxidants from the various sources. Essential oils, as natural sources of 

phenolic components, attract investigators to evaluate their activity as antioxidants or free radical 

scavengers. This study was undertaken to determine antioxidant activity of essential oil from seeds of 

Zataria multiflora. The essential oil was added to linseed oil (at 600, 1000, 1400, 1800 ppm) then, 

antioxidant activity of essential oil was compared with synthetic antioxidant (TBHQ, at 10, 20 ppm) by 

measuring of peroxide and ABTS assay. The essential oil at different concentrations was able to retard 

autoxidation of linseed oil. Zataria multiflora essential oil at 600 ppm showed equal effect with TBHQ at 

10 ppm. In ABTS system, the IC50 value of essential oil of Zataria multiflora was determined 0.11 mg/ml. 
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